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HOSPITAL'S GOVERNMENT OFFICERS. THESIS ADVISOR : CHALERMCHI  KITTISAKNAWIN, 
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This research investigates (1) to study level of creativity and level of Adversity 
Quotient, (2) to study comparison between the personal factors and Adversity Quotient and 
the creativity of the government officers of the Priest hospital, (3) to study the relationship 
between Adversity Quotient and creativity of the government officers of the Priest hospital  
and (4 ) to study the  factors  that  influence  the  creativity  the  Priest  hospitals  government  
officers.   The Sample is 156 government officers by Yamane method and simple random 
sampling. This researching tool is Adversity Quotient and creativity evaluation that has 
passed tool inspection both the content validity and reliability. This research uses tool from 
Adversity Quotient and already check the quality of the tool. Statistical analysis of data in 
used is percentage, mean, standard deviation and  test the different of hypothesis by using 
the t-Test, One-way ANOVA, Pearson’s correlation coefficient and stepwise multiple 
regression analysis. 

Findings was as fellows:
(1) the degree of creativity was in average. While the Adversity Quotient  was at 

high-grade, (2) the individual factors of creativity and Adversity Quotient  related to age, 
gender, education, salary, position and position status-diverse position indicated significant 
sameness of creativity and Adversity Quotient  when position status implied a direct variation 
on creativity and Adversity Quotient, education as well, (3) the relationship between  creativity 
and Adversity Quotient  showed the positive mutuality, and (4) the cause of  Adversity 
Quotient  had considerably influenced on the creativity.
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บทท ี2 
 

แนวคิด ทฤษฏีและงานวจัิยทีเกยีวข้อง(Review of Literature) 
 

การศึกษาเรือง ความคิดสร้างสรรค์ของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ ผู้วิจยัได้ศึกษา
เอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือใชเ้ป็นแนวทางการศึกษา โดยคลอบคลุมเนือหาดงัต่อไปนี      

1.  แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวกบัการคิด ความคิดสร้างสรรค(์Creativity)   

      2.  แนวคิด ทฤษฎี และเกียวกบัการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค   

  3.  โรงพยาบาลสงฆ ์

  4.  ผลงานวจิยัทีเกียวขอ้ง           
                                                                                              
แนวคิดและทฤษฏีเกยีวกบัความคิดสร้างสรรค์ 

            การคิด (Thinking)        
      การคิด หมายถึง กระบวนการทางสมองทีเริมต้นจากการรับรู้สิงต่างๆ ทางประสาท
สัมผสัทงัทางตา หู จมูก ลิน กาย รวมทงัรับรู้ภายใน คือ ทางใจ แลว้มีการเชือมโยงสิงทีรับรู้กบั
ประสบการณ์เดิมทีสะสมอยู่ในสมอง บางทีในชนันี อาจเกิดความสงสัย ความประหลาดใจ และ
ความอยากรู้อยากเห็นขึนเป็นกระบวนการสืบเนืองต่อไป มนุษยจ์ะตอบสนองความอยากรู้ อยาก
เห็นนนั จึงเกิดเป็นความคิดขึน (Soiso 1988 อา้งถึงในอรพินท ์ออศิริชยัเวทย)์   
      1. หน่วยพืนฐานของการคิด(Basic Units of  Thinking)      
        เดนนิส คูน (Dennis Coon, 1989) อาจารยท์างดา้นจิตวิทยาและผูเ้ชียวชาญทางดา้น
กระบวนการคิด พบว่า ความคิดประกอบดว้ยหน่วยพืนฐานสําคญัทีเกิดขึนร่วมกนัเสมอ คือ มโน
ภาพ (Imagery) การเคลือนไหวร่างกาย(Muscular Responses) มโนทศัน์(Concepts) ภาษาหรือ
สัญลกัษณ์       

    2. ประเภทของการคิด       
    กลูฮูลี เค เจ(Gilhoohy K.J., 1982, pp. 1-3) แบ่งการคิดเป็น 2 ประเภท คือ  
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   2.1 การคิดโดยไม่มีจุดมุ่งหมาย หรือเรียกวา่ความคิดแบบเชือมโยง เป็นการคิดไม่
มีจุดมุ่งหมาย เป็นอิสระจากการถูกกาํหนดดว้ยเงือนไขภายนอก ประกอบดว้ย   
     2.1.1 การคิดเชือมโยงเสรีการคิดแบบเสรีเป็นการระบายความตอ้งการทีอยู่
ภายใตจิ้ตสาํนึก            
     2.1.2 การคิดเชือมโยงควบคุม  การคิดจะถูกจาํกดัตามทีกาํหนดเงือนไข  
     2.1.3  การฝันเฟือง( เป็นการฝันกลางวนั )การฝันเฟืองเป็นการสะทอ้น
ความปรารถนาของมนุษย์         

     2.1.4 การฝัน (ฝันกลางคืน) การฝันเป็นการคิดเชือมโยงในขณะหลกั มีความ
สมจริงมาก                          
                  นกัจิตวทิยาแนวจิตวเิคราะห์ อธิบายวา่การฝันเป็นการแสดงออกถึงความปรารถนาทีเกิด
จากแรงผลกัดนัทีอยู่ในจิตไร้สํานึก เพราะความปรารถนานันไม่ได้รับการตอบสนองในยามตืน 
ความฝันจึงเป็นวถีิทางหนึงทีจะทาํใหเ้ขา้ใจความตอ้งการทีซ่อนเร้นของคนเราได ้ 
          2.2  การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย   เป็นการคิดทีเกิดขึนเมือเราตอ้งการคาํตอบ หรือ
วิถีทางทีสมเหตุสมผลในการแกปั้ญหา การคิดชนิดนีมีเป้าหมายทีชดัเจน จอห์น ดิวอี นกัจิตวิทยา
และนกัการศึกษาชาวอเมริกนั เรียกความคิดชนิดนีวา่ การคิดตรึกตรอง ประกอบดว้ย              
     2.2.1. การคิดวิเคราะห์ ซึงเป็นการคิดทีตอ้งใช้หลกัเหตุผลในการแก้ปัญหา
และตดัสินใจ เป็นการแบ่งหรือแยกแยะสิงทีตอ้งการศึกษาออกเป็นส่วนยอ่ยๆ หรือแง่มุมต่างๆ แลว้
ทาํการศึกษาส่วนยอ่ยๆ นนัอยา่งลึกซึง การวิเคราะห์ทาํให้เกิดความเขา้ใจหรือความรู้เกียวกบัสิงที
ตอ้งการศึกษามากขึน นอกจากนนั อาจเชือมโยงไปสู่ความคิดผสมผสาน คือการรวบรวมความรู้
ยอ่ยๆ หรือผลจากการวิเคราะห์ให้เป็นขอ้มูลใหม่ ขอ้สรุปใหม่ กระบวนการใหม่ หรือสิงประดิษฐ์
ใหม่ เพือนาํไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบใหม่มากขึน        
              2.2.2  สร้างสรรค์  เป็นการคิดเพือคน้หาความสัมพนัธ์ใหม่ ๆ ของสิงต่าง ๆ 
ทาํใหส้ามารถแกปั้ญหา หรือประดิษฐสิ์งต่างๆ ทีแปลกใหม่ออกไปได ้ความคิดสร้างสรรคค์ลา้ยกบั
ความคิดวิเคราะห์ เพราะเป็นการหาคาํตอบเหมือนกนั แต่วิธีการต่างกนั คือ ความคิดสร้างสรรคจ์ะ
คิดหาคาํตอบทีเริมแตกแขนงออกไปหลายชิน แต่การคิดวิเคราะห์เป็นการคิดทีเริมจากการหาหลาย
วิธีการ แลว้นาํมารวมกนัเพือแกปั้ญหานนั ความคิดสร้างสรรค์ตอ้งประกอบดว้ยจินตนากร การมี
มุมมองทีหลากหลาย การคิดนอกกรอบ การคิดปรับปรุง การผสมผสานความคิด และการหา
ทางเลือกทีหลากหลาย  
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ความคิดสร้างสรรค์                     

 ความหมายของความคิดสร้างสรรค ์        
    คาํวา่ “ความคิดสร้างสรรค์” และ “นวตักรรม” มีผูใ้ชอ้ยา่งแพร่หลาย แมว้า่ทงัสองคาํ
การใช้สลบักนัไปมาหรือใช้ในความหมายเดียวกนัก็ตาม แต่มโนทศัน์ของความคิดสร้างสรรค์มี
ความโดดเด่นและชัดเจนแตกต่างจากแนวความคิดของนวตักรรม(innovation)โดยทีความคิด
สร้างสรรค์เป็นกระบวนการระดบับุคคลหรือทีม ในขณะทีนวตักรรมคือ กระบวนการระดบั
องค์การเป็นความสําเร็จของการนาํความคิดสร้างสรรค์ไปปฏิบติั  (Amabile 1983; Stein 1974; 

Woodman et al. 1993 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ  2554)     
      นกัวิชาการทีศึกษาเกียวกบัเรืองความคิดสร้างสรรค์หลายท่าน (อรพิน ออศิริชัยเวทย ์
2546) อาทิ  กิลฟอร์ด (Goilford  1967) ทอร์แรนซ์ (Torrance 1962) ออสบอน (Osborn 1963) และ
เดอ โบโน(De Bono 1982) ไดอ้ธิบายคาํจาํกดัความของความคิดสร้างสรรคไ์วอ้ยา่งสอดคลอ้งกนัวา่ 
ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางสมองทีรวมดึงประสบการณ์เดิมของแต่ละบุคคลออกมา 
แลว้นาํมาจดัใหอ้ยูใ่นรูปใหม่ ลกัษณะการคิดเป็นการคิดหาคาํตอบหลาย ๆ คาํตอบ คิดหลายทิศทาง 
หลายแง่ หลายมุม หรือเรียกวา่ ความคิดอเนกนยั (Divergent Thinking) ลกัษณะความคิดกวา้งไกล
เช่นนี สามารถนาํไปสู่การคิดประดิษฐ์สิงแปลกใหม่ นาํไปสู่สิงใหม่ทางเทคโนโลยีหรือนวตักรรม
อืน ๆ อาจะเป็นรูปของผลิตผลทางศิลปะ วรรณคดี เป็นตน้ สิงใหม่ทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์นี 
ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิงทีสมบูรณ์อยา่งแทจ้ริง อาจออกมาในรูปของกระบวนการหรือวิธีการเท่านนัก็
ได ้ สรุปไดว้า่ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นอาํนาจจินตนาการของมนุษย ์ ทีมนุษยส์ร้างขึนเพือแกปั้ญหา
ยุง่ยากทีมนุษยป์ระสบอยู ่มิใช่เป็นจินตนาการฟุ้งซ่านเลือนลอยทวัไป ลาํพงัจินตนาการอยา่งเดียว
คงจะไม่ทาํใหเ้กิดผลผลิตสร้างสรรคอ์อกมาได ้ตอ้งอาศยั ความอุตสาหะ พยายามประกอบกนั จึงจะ
ทาํให้งานสร้างสรรค์สําเร็จลงได้ นอกจากนี การนิยามความหมายของความคิดสร้างสรรค์จาก
หน่วยงานหรือนกัวชิาการต่างๆ ยงัมีอยา่งหลากหลาย อาทิ 

ชนะ ธนะสาร (2546) ไดใ้หค้วามหมายของความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถ
ในการคิดทีแตกต่างจากแนวคิดธรรมดาหรือแนวคิดทีมีแบบแผนอยู่แล้ว ซึงความคิดสร้างสรรค์
เป็นคุณสมบัติทีมีในแต่ละบุคคลและมีมากน้อยไม่เท่ากัน และบุคคลสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ออกมาในระดบัทีแตกต่างกนัดว้ย ทงันี ขึนอยู่กบัประสบการณ์ ความอิสระในการคิด 
ความสนใจของแต่ละบุคคล ความไวในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ นอกจากนี ความคิด
สร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคิดหลายทิศทาง ซึงประกอบดว้ยความสามารถใน
การคิดริเริม ความคล่องในการคิด ความยดืหยุน่ในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้
คาํอธิบายใหม่ทีเป็นการคิดความหลกัเหตุผล เพือหาคาํตอบทีถูกตอ้งเหมาะสม 
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       พชัรินทร์ พิรุณเนตร (2551) สรุปไวว้่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นจินตนาการของมนุษย ์
(Imagination) ทีมนุษย์สร้างขึนเพือแก้ปัญหายุ่งยากทีมนุษย์ประสบอยู่ มิใช่เป็นจินตนาการที
ฟุ้งซ่านเลือนลอยทวัไป แต่จินตนาการอยา่งเดียวไม่สามารถทาํให้เกิดผลผลิตสร้างสรรคอ์อกมาได้
เสมอ ทงันี ตอ้งใชค้วามมุมานะพยายาม จึงจะทาํใหง้านสร้างสรรคส์าํเร็จลงได ้ 
   อรพินท ์ออศิริชยัเวทย ์(2546) ให้ความหมายวา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง รูปแบบ
หนึงของการคิดอย่างมีเป้าหมาย (Reflective thinking) และการคิดแบบอเนกนยั คือ คิดไดห้ลาย
ทิศทาง หลายแง่มุมและกวา้งไกล ทาํใหส้ามารถคิดหาคาํตอบใหม่ ๆ และคน้พบความสัมพนัธ์ใหม่ 
ๆ ระหวา่งสิงทีมีอยูเ่ดิม สามารถแกปั้ญหา คิดประดิษฐ์ หรือพบแนวทางใหม่ ๆ ประกอบดว้ย การ
คิดริเริม การคิดคล่อง การคิดยืดหยุน่ และการคิดละเอียดลออ เป็นคุณสมบติัทวัไปของบุคคล แต่มี
ความแตกต่างกนัทีปริมาณของผลผลิตจากการคิด และรูปแบบของการคิด   
       อารี พนัธุมณี(2540  หน้า 235 อ้างถึงในนิรมล พิมนําเย็น 2546) กล่าวว่า ความคิด
สร้างสรรค์ หมายถึง ความคิดจินตนาการประยุกต์ทีสามารถนาํไปสู่สิงประดิษฐ์คิดคน้พบใหม่ ๆ 
ทางเทคโนโลยี เป็นความคิดในลกัษณะทีคนอืนคาดไม่ถึง หรือมองขา้มเป็นความคิดหลากหลาย 
คิดไวก้วา้งไกล เน้นทงัปริมาณและคุณภาพ อาจเกิดการคิดผสมผสานเชือมโยงระหว่างความคิด
ใหม่ ๆ กบัประสบการณ์เดิมใหเ้กิดสิงใหม่ทีแกปั้ญหาและเอืออาํนวยประโยชน์ตนเองและสังคม 

                อารี พนัธ์ุมณี(2546:6) ไดอ้ธิบายความหมายวา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการทาง
สมองทีคิดในลักษณะอเนกนัย อนันาํไปสู่การค้นพบสิงใหม่ ด้วยการคิดดดัแปลงปรุงแต่งจาก
ความคิดเดิมผสมผสานกนัใหเ้กิดความคิดใหม่  ซึงรวมทงัการประดิษฐคิ์ดคน้พบสิงต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิด ทฤษฏี หลกัการไดส้ําเร็จ ความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึนได้นนั มิใช่เพียงแต่คิดในสิงที
เป็นไปได้ หรือสิงทีเป็นเหตุเป็นผล เพียงอย่างเดียวเท่านัน  หากแต่ความคิดจินตนาการก็เป็นสิง
สาํคญัยงิทีก่อใหเ้กิดการแปลกใหม่  แต่ตอ้งควบคู่กนัไปกบัความพยายามทีจะสร้างความคิดฝันหรือ
จินตนาการนันให้เป็นไปไดห้รือทีเรียกว่าจินตนาการประยุกต์นนัเอง จึงจะทาํให้เกิดผลงานจาก
ความคิดสร้างสรรคขึ์น            
      กิลฟอร์ด (ชนะ ธนะสาร  2546) กล่าววา่ “ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นความสามารถทาง
สมองในการคิดหลายทิศทาง ซึงมีองค์ประกอบความสามารถในการริเริม ความคล่องในการคิด 
ความยืดหยุ่นในการคิด และความสามารถในการแต่งเติมและให้คาํอธิบายใหม่ทีเป็นการติดตาม
หลกัเหตุผลเพือหาคาํตอบทีถูกตอ้งเพียงคาํตอบเดียว  แต่องค์ประกอบทีสําคญัทีสุดของความคิด
สร้างสรรค์คือความคิดริเริม นอกจากนี กิลฟอร์ด เชือว่า ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ที
บุคคลมี แต่เป็นคุณสมบติัทีมีอยู่ในตวับุคคลซึงมีมากน้อยไม่เท่ากนั และบุคคลแสดงออกมาใน
ระดบัต่างกนั”    
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       ซิมสัน(ชนะ ธนะสาร  2546) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์  หมายถึง การริเริมทีบุคคล
แสดงออกด้วยความสามารถอันเกิดจากแนวความคิด หรือกําลังความคิดทังหมดทีมีอยู่  ซึง
แนวความคิดเหล่านีจะแตกต่างไปจาแนวความคิดธรรมดา หรือแนวความคิดทีเป็นแบบแผนอยูแ่ลว้ 
แล้วใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  นอกจากนี ซิมสันยงักล่าวว่า   คนทีมีความคิด
สร้างสรรคน์นัมกัจะเป็นคนอยากรู้อยากเห็น ช่างคิดช่างฝัน  พยายามคน้หาและแสวงหาสิงใหม่ ๆ 
ขอบการเปลียนแปลงและประดิษฐสิ์งใหม่       
       ทอร์แรนซ์ (ชนะ ธนะสาร  2546)  นิยามความคิดสร้างสรรค์ ว่าเป็นกระบวนการที
บุคคลไว  ต่อปัญหาขอ้บกพร่อง ช่องว่างในดา้นความรู้ สิงทีขาดหายไปหรือสิงทีไม่ประสานกนั
และไวต่อการแยกแยะสิงต่างๆ ไวต่อการคน้หาวธีิแกปั้ญหา ไวต่อการเดาหรือตงัสมมติฐานเกียวกบั
ขอ้บกพร่องทดสอบ  และทดสอบอีกครังเกียวกบัสมมติฐาน จนในทีสุดสามารถนาํเอาผลทีไดไ้ปแสดงให้
ปรากฏแก่ผูอื้น           
       บาร์ทเลทท์ (ชนะ ธนะสาร 2546)  กล่าวว่า  ความคิดสร้างสรรค์ เป็นการแสวงหา
ความคิดใหม่ๆ   คือ การทีบุคคลสามารถแยกแนวความคิดออกจากความคิดหลัก  แล้วนํา
แนวความคิดนนัมาแตกเป็นแนวความคิดยอ่ย ๆ จากความคิดยอ่ย ๆ นี จะเลือกความคิดยอ่ยทีดีทีสุด
เป็นแนวทางในการแกปั้ญหา และการทีบุคคลสามารถเลือกแนวทางทีดีทีสุดไดน้นั จะตอ้งอาศยั
ประสบการณ์ใหม่ ๆ ทีไดรั้บ มาช่วยในกระบวนการคิด     
   รอสแมน (ชนะ ธนะสาร  2546) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง ความสามารถใน
การแกปั้ญหาของบุคคล โดยการแกปั้ญหานนัมีขนัตอนดงันี     
      1. สาํรวจความตอ้งการและปัญหาต่าง ๆ     
      2. กาํหนดปัญหา        
      3.สาํรวจขอ้มูลต่าง ๆ เพือจะใชใ้นการแกปั้ญหา          
      4. สร้างและคน้หาวธีิการแกปั้ญหา        
      5. สาํรวจวธีิการแกปั้ญหาทีคิดวา่ดีทีสุด หรือเป็นวธีิแปลกใหม่ทีสุด   
      6. พยายามสร้างความคิดใหม่ ๆ ขึนมาอีก     
      7. ทดสอบแนวความคิดใหม่ แลว้ใชแ้นวความคิดนนัในการแกปั้ญหาบุคลิกภาพของ
บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคสู์ง        
      วอลเลซและโคแกน(Wallace & Kogan  1973 อา้งถึงใน อานนท ์ศกัดิวรวิชญ์  2547

นิยามว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการเชือมโยงสัมพนัธ์ระหว่างสิงทีไม่น่าจะเกียวกันให้
เกียวขอ้งกนัได ้  
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                    สเทิร์นเบิร์ก (Sternberg  2001 อา้งถึงใน อานนท ์ศกัดิวรวิชญ ์  2547) คาํนิยามของคาํวา่ 
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดทีแปลกใหม่และมีคุณภาพ มีองคป์ระกอบความคิดสร้างสรรค์ที
วดัได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคิดคล่องแคล่ว ดา้นคิดยืดหยุน่ ดา้นความแปลกใหม่ของความคิด และดา้น
คุณภาพของความคิด                   
                อมาไบล์ (Amabile  1982 อา้งถึงใน อานนท์ ศกัดิวรวิชญ ์ 2547) ไดนิ้ยามวา่ ความคิด
สร้างสรรค ์คือ ความคิดทีผูเ้ชียวชาญในเรืองนนั ๆ เห็นร่วมกนัวา่เป็นความคิดทีสร้างสรรค ์
      ออสบอร์น (Osborn  1963 อา้งถึงใน อานนท์ ศกัดิวรวิชญ์  2547) นิยามว่า ความคิด
สร้างสรรคคื์อ กระบวนการในการประยกุตใ์ชจิ้นตนาการเพือการแกปั้ญหา   
      เคอร์ตนั(Kirton อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน  2554) อธิบายวา่ความคิดสร้างสรรค์
เป็นพฒันาการของบุคคลตงัแต่ในวยัเด็กภายใตส้ภาพแวดลอ้มพฒันาจนกลายเป็นบุคลิกภาพ หาก
พิจารณานิยามในมิติขององค์การความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการของสิงแปลกใหม่หรือ
ความคิดทีมีประโยชน์และเหมาะสมเพือทีจะใชใ้นการแกไ้ขปัญหาและเพิมประสิทธิผล ความคิด
สร้างสรรค์ของบุคคล(individual creativity) เป็นปัจจยัสําคญัในการสร้างสรรค์นวตักรรมเพือ
ความสําเร็จขององคก์าร(Amabile et al.  1996; Andriopoulos and Lowe  2000; Cummings and 

Oldham  1997; Tierney  Farmer and Graen  1999; Kanter  1983; Tushman and O’Reilly 1997; 

Utterback  1994 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ  2554)      
      จากความหมายของความคิดสร้างสรรคที์นกัวิจยัหรือนกัวิชาการไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 
สามารถสรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การคิดทีเกิดจากการสังเกต การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์หรือมีจินตนาการอยา่งมีจุดมุ่งหมาย  ในการคิดริเริมสร้างสรรคห์รือประดิษฐ์สิงใหม่ให้
เกิดขึน  ในอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ สามารถคิดค้นเพือแก้ไขปัญหาหรือเพิม
ประสิทธิภาพให้กบัสิงทีมีอยูเ่ดิม ให้พฒันาขึน เป็นการคิดแบบอเนกนยั คือ การคิดไดห้ลายแง่มุม
หลายทิศทาง คิดนอกกรอบและกวา้งไกล  ทาํให้สามารถคิดคน้หรือคิดต่อยอดสิงประดิษฐ์เดิม ๆ 
ให้มีศกัยภาพมากขึน หรือประดิษฐ์สิงทีใหม่ ๆให้สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ประโยชน์ต่อองค์การ รวมถึงการตระหนักรู้ถึงของตนเองและผูอื้นในการสร้างแรงจูงใจ
ของตนเอง และบริหารจดัการอารมณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

ผลผลติของความคิดสร้างสรรค์    

             เทเลอร์(Tayler  1964 อา้งถึงใน อรพินท ์ ออศิริชยัเวทย ์2546) ไดใ้ห้ขอ้คิดเกียวกบั
ความคิดสร้างสรรคข์องคนวา่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นขนัสุดยอดหรือการคน้ควา้ประดิษฐ์ของใหม่ขึนมา
เสมอไป แต่ผลของความคิดสร้างสรรคอ์าจจะอยูใ่นขนัใดขนัหนึงต่อไปนี     
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    2.1 การแสดงออกอยา่งอิสระ ในชนันีไม่จาํเป็นตอ้งอาศยัความคิดริเริมและทกัษะ
ชนัสูงแต่อยา่งไร เป็นแต่เพียงกลา้แสดงออกอยา่งอิสระ      

    2.2 ผลิตงานออกมาโดยทีงานนนัอาศยัทกัษะบางประการแต่ไม่จาํเป็นตอ้งเป็นสิง
ใหม่      

    2.3 ขนัสร้างสรรค ์เป็นขนัทีแสดงถึงความคิดใหม่ของบุคคลไม่ไดล้อกเลียนแบบ
จากใคร แมว้า่งานนนัอาจมีคนอืนคิดไวแ้ลว้ก็ตาม       
          2.4 ขันคิดประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นขันทีสามารถคิดประดิษฐ์สิงใหม่
โดยไม่ซาํแบบใคร           
    2.5 ขนัการพฒันาผลงานในขนัที 4 ใหมี้ประสิทธิภาพมากขึน   
    2.6 ขนัความคิดสร้างสรรค์สูงสุด สามารถคิดสิงทีเป็นนามธรรมชันสูง ได้ เช่น 
อลัเบริต ์ไอสไตน์ คิดทฤษฏีสัมพนัธภาพ                     
  

ลกัษณะกระบวนการความคิดสร้างสรรค์  (Creative process)               

       ลกัษณะกระบวนความคิดสร้างสรรค ์หมายถึง วิธีการคิดหรือกระบวนการทาํงานของ
สมองอยา่งมีขนัตอนตลอดจนคิดแกปั้ญหาไดส้ําเร็จ ซึงเป็นกระบวนการแกปั้ญหาทางวิทยาศาสตร์ 
หรือทีเรียกวา่ กระบวนการแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค(์Creative problem solving)    
       กระบวนการเกิดความคิดสร้างสรรค์ตามทฤษฏีของทอร์แรนซ์ (Torrance 1965อา้งถึง
ใน อารีพนัธ์มณี  2547) กล่าววา่ ความคิดสร้างสรรคเ์ป็นกระบวนการของความรู้สึกไวต่อปัญหา
หรือสิงทีบกพร่องขาดหายไป แล้วจึงรวบรวมความคิดหรือตงัเป็นสมมติฐานทาํการทดสอบ
สมมติฐาน และเผยแพร่สิงทีไดจ้ากการทดสอบสมมติฐานนนัซึงแบ่งเป็นขนัๆได ้5 ขนัดงันี 

 ขนัที 1 การพบความจริง (Fact – Finding) ในขนันีเริมตงัแต่ความรู้สึกกงัวล มีความ 

สับสนวุน่วาย เกิดขึนในจิตใจ แต่ไม่สามารถบอกไดว้า่เป็นอะไร จากจุดนีก็พยายามตงัสติ และหา
ขอ้มูลพิจารณาดูวา่ความยุง่ยาก วุน่วาย สับสน หรือสิงทีทาํใหก้งัวลใจนนัคืออะไร 

  ขนัที 2 การคน้พบปัญหา (Problem – Finding) ขนันีเกิดต่อจากขนัที 1 เมือได้
พิจารณาโดยรอบคอบแลว้จึงเขา้ใจและสรุปว่าความสับสนวุ่นวายนนัก็คือการเกิดปัญหานนัเอง 

     ขนัที 3 การตงัสมมติฐาน (Idea – Finding ) ขนันีต่อจากขนัที 2 เมือรู้วา่มีปัญหา
เกิดขึนก็จะพยายามคิดและตงัสมมติฐาน และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพือนําไปใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานในขนัที 3 
     ขนัที 4 การคน้พบปัญหา (Solution – Finding) ในขนันีจะพบคาํตอบจากการ
ทดสอบสมมติฐานในขนัที 3 
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       ขนัที 5 ยอมรับผลจากการคน้พบ (Acceptance – finding) ขนันีเป็นการยอมรับ
คาํตอบทีไดจ้ากการพิสูจน์เรียบร้อยแลว้่าน่าจะแกปั้ญหาให้สําเร็จไดอ้ย่างไร แต่ต่อจากจุดนีการ
แกปั้ญหาหรือการคน้พบยงัไม่จนตรงนี แต่ผลทีไดจ้ากการคน้พบจะนาํไปสู่หนทางทีจะทาํให้เกิด
แนวคิดหรือสิงใหม่ต่อไปทีเรียกวา่ New Challenge  
     

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์     

                  กิลฟอร์ด(Guilford  1962) กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรคว์า่ เป็นลกัษณะการคิดแบบอเนก
นยั มี 4 องคป์ระกอบ ดงันี    

  4.1 ความคิดริเริม  (Originality) หมายถึง ลกัษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความคิดริเริมเกิดจากการนาํเอาความรู้เดิมมาคิดดดัแปลง และประยุกตใ์ห้เกิดเป็น
สิงใหม่ขึน เป็นลกัษณะทีเกิดขึนเป็นครังแรก ตอ้งอาศยัลกัษณะ ความกลา้คิด กลา้ลอง เพือทดสอบ
ความคิดของตนบ่อยครัง อาศยัความคิดจินตนาการ หรือทีเรียกวา่ความคิดจินตนาการประยุกต ์คือ 
ไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวแต่จาํเป็นตอ้งคิดสร้างและหาทางทาํให้เกิดผลงานดว้ย ความคิดริเริมนัน 
สามารถอธิบายไดต้ามลกัษณะ ดงันี คือ            
        1. ลกัษณะทางกระบวนการ คือ เป็นกระบวนการคิด และสามารถแตกความคิดจาก
ของเดิมไปสู่ความคิดแปลกใหม่ทีไม่ซาํกบัของเดิม       

       2. ลกัษณะของบุคคล คือ บุคคลทีมีความคิดริเริม จะเป็นบุคคลทีมีเอกลกัษณ์ของ
ตนเอง เชือมนัในตนเอง กล้าคิด กล้าลอง กล้าแสดงออกไม่ขลาดกลวัต่อความไม่แน่นอน หรือ
ความคลุมเครือ แต่เต็มใจและยินดีทีจะเผชิญและเสียงกบัสภาพการณ์ดงักล่าว บุคคลทีมีความคิด
สร้างสรรคจึ์งเป็นบุคคลทีมีสุขภาพจิตดีดว้ย        

        3. ลกัษณะทางผลิตผล ผลงานทีเกิดจากความคิดริเริม จึงเป็นงานทีแปลกใหม่ไม่เคย
ปรากฏมาก่อน มีคุณค่าทงัต่อตนเอง และเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม คุณค่าของงานจึงมีตงัแต่
ระดบัตน้ เช่น ผลงานทีเกิดจากความตอ้งการการแสดงความคิดอยา่งอิสระ ซึงเกิดจากแรงจูงใจของ
ตนเอง ทาํเพือสนองความตอ้งการของตนเองโดยไม่คาํนึงถึงคุณภาพของงานและค่อย ๆ พฒันาขึน
โดยเพิมทักษะบางอย่าง ต่อมาจึงเป็นชันงานประดิษฐ์ ซึงเป็นสิงทีคิดค้นใหม่ไม่ซํากับใคร 
นอกจากนนัก็พฒันางานประดิษฐใ์หดี้ขึนจนเป็นชนัสูงสุด       

  4.2 ความคล่องในการคิด  (Fluency)  หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาํตอบไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว รวดเร็วและมีคาํตอบในปริมาณทีมากในเวลาจาํกดั แบ่งออกเป็น  
            1. ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นถอ้ยคาํ(Word fluency) ซึงเป็นความสามารถในการ
ใชถ้อ้ยคาํอยา่งคล่องแคล่วนนัเอง         
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             2 .ความคิดคล่องแคล่วทางดา้นการโยงสัมพนัธ์ (Associational) เป็นความสามารถ
ทีจะคิดหาถอ้ยคาํทีเหมือนกนัหรือคลา้ยกนัไดม้ากทีสุดเท่าทีจะมากได ้ภายในเวลากาํหนด    
   3.  ความคล่องแคล่วทางด้านการแสดงออก  (Expressional fluency)  เป็น
ความสามารถในการใชว้ลีหรือประโยค คือ   ความสามารถทีจะนาํคาํมาเรียงกนัอยา่งรวดเร็วเพือให้
ไดป้ระโยคทีตอ้งการ                      
    4. ความคิดคล่องในการคิด(Ideational fluency) เป็นความสามารถทีจะคิดสิงที
ตอ้งการภายในเวลาทีกาํหนด เป็นความสามารถอนัดบัแรกในการทีจะพยายามเลือกเฟ้นให้ได้
ความคิดทีดีและเหมาะสมทีสุด จึงจาํเป็นตอ้งคิด คิดออกมาให้ไดม้ากหลายอยา่ง และแตกต่างกนั 
แลว้จึงนาํเอาความคิดทีไดท้งัหมดมาพิจารณาแต่ละอย่างเปรียบเทียบกนัว่าความคิดอนัใดจะเป็น
ความคิดทีดีทีสุด            
  4.3 ความยดืหยุน่ในการคิด  (Flexibility) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหา
คาํตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น       
       1.  ความคิดยืดหยุ่นทีเกิดขึนทนัที(Spontaneous flexibility) ความสามารถของ
บุคคลในการคิดหาคาํตอบไดห้ลายประเภทและหลายทิศทาง แบ่งออกเป็น    
   2. ความคิดยืดหยุน่ทางดา้นการดดัแปลง(Adaptive flexibility) เป็นความสามารถที
จะคิดไดห้ลากหลายและสามารถคิดดดัแปลงจากสิงหนึงไปเป็นหลายสิงได ้ 
   4.4  ความคิดละเอียดลออ (Elaboration)คือ ความคิดในรายละเอียดเพือตกแต่งหรือขยาย
ความคิดหลกัให้ไดค้วามหมายสมบูรณ์ยิงขึน ความคิดละเอียดลออเป็นคุณลกัษณะทีจาํเป็นยิงใน
การสร้างผลงานทีมีความแปลกใหม่ใหส้าํเร็จ       
  พฒันาการของความคิดละเอียดลออ ขึนอยูก่บั      
  1.  อาย ุเด็กทีมีอายมุากจะมีความสามารถทางดา้นนีมากกวา่เด็กอายนุอ้ย   
  2.   เพศ  เด็กหญิงจะมีความสามารถมากกวา่เด็กชายในดา้นความคิดละเอียดลออ  
  3.  ความสังเกต  เด็กทีมีความสามารถด้านการสังเกตสูงจะมีความสามารถทางด้าน
ความคิดละเอียดลออสูงดว้ย         

ลกัษณะของผู้ทมีีความคิดสร้างสรรค์    

                 กิลฟอร์ด และนักจิตวิทยาหลายท่านมีความเห็นว่า ลักษณะของบุคคลทีมีความคิด
สร้างสรรคจ์ะมีลกัษณะ ดงัต่อไปนี (Guilford and Hoepfner  1971.  Lugo and Hershey  1979)   
  1.  เป็นตวัของตวัเอง มีความมนัใจ มีความคิดเป็นอิสระ ไม่คลอ้ยตามความคิดเห็นขอ
คนอืนอยา่งง่ายดาย กลา้คิดและกลา้แสดงออก        
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  2.  ไวต่อปัญหาทีพบ รับรู้เร็ว มองการณ์ไกล มีความสามารถในการคิดหลายแง่ หลาย
มุม มีความสามารถในการแก้ปัญหา ใช้ความคิดอย่างคล่องแคล่ว มีความยืดหยุ่นพร้อมทีจะ
เปลียนแปลงวธีิเก่ามาสู่แนวใหม่ หรือวธีิใหม่ ช่างสงสัย ชอบหาคาํตอบ   
  3.  รักทีจะก้าวไปขา้งหน้า เต็มใจทาํงานหนัก อุทิศตนให้กบังาน  มีความมานะทีจะ
ทาํงานยากซับซ้อนให้สําเร็จ  เปิดรับสถานการณ์  มีประสบการณ์กวา้งขวาง ตืนตวั มีแรงจูงใจและมีอตั
มโนทศัน์สูง            
  4.  มีความคิดริเริม ชอบคิด ชอบทาํ สามารถทาํสิงธรรมดาให้เป็นสิงใหม่ เช่น นาํคาํ 2 
คาํมารวมกนัเป็นคาํใหม่ มีความหมายใหม่            
  5.  มีความสามารถในการใชส้มาธิ พินิจพิจารณาสิงต่าง ๆ อยา่งถีถว้น ช่างสังเกต และ
สามารถจาํแนกความแตกต่าง และความเหมือนของสิงทีเห็นได ้    
   6.  ยอมรับในสิงทีไม่แน่นอนและสิงทีเป็นขอ้ขดัแยง้ โดยสามารถปรับตวัได ้ไม่ขลาด
กลวัต่อสิงทียงัไม่ทราบ สิงลึกลบั แต่กลบัรู้สึกพอใจทีจะเผชิญกบัสิงนนั     
   7.  มีความอดทนต่อความไม่เป็นระเบียบ ไม่ชอบทาํตามระเบียบและกฎเกณฑ์ ไม่ชอบถูกบงัคบั 
  8.  มีอารมณ์เป็นสุขกบัความคิด วเิคราะห์ และมีจินตนาการสูง    
    9.  ความเป็นอิสระทงัความคิดและการกระทาํไม่ชอบทาํตามความคิดซาํแบบใคร  
      10.  มีสติปัญญาปานกลางขึนไป แต่มิไดห้มายความว่า คนทีมีระดบัสติปัญญาสูง จะมี
ความคิดสร้างสรรคสู์งตามไปดว้ย   

คุณลกัษณะของความคิดสร้างสรรค์               

                      แมคคินนอน (Mackinnon  1960) ไดศึ้กษาคุณลกัษณะของผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์
พบว่า ผูที้มีความคิดสร้างสรรค์จะเป็นผูที้ตืนตวัอยู่ตลอดเวลา มีความสามารถในการใช้สมาธิมี
ความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคิดถีถว้นเพือใช้ในการแกปั้ญหาและมีความสามารถใน
การสอบสวน คน้หารายละเอียดเกียวกบัเรืองใดเรืองหนึงอย่างละเอียดกวา้งขวาง คุณลกัษณะอีก
ประการหนึงก็คือ เป็นผูที้เปิดรับประสบการณ์ต่าง ๆ อยา่งไม่หลีกเลียง (Openness to Experience) 

ชอบแสดงออกมามากกวา่ทีจะเก็บกดไว ้และยงักล่าวเพิมเติมวา่ สถาปนิกทีมีความคิดสร้างสรรคสู์ง
มกัเป็นคนทีรับรู้สิงต่าง ๆ ไดดี้กวา่สถาปนิกทีมีความคิดสร้างสรรคต์าํ  

ทอร์แรนซ์ (Torrance 1962: 81-82) ได้ศึกษาคุณลกัษณะของบุคคลทีมีความคิด
สร้างสรรค ์พบวา่ ผูที้มีความคิดสร้างสรรคจ์ะเป็นผูที้ตืนตวัอยูต่ลอดเวลา มีความสามารถในการใช้
สมาธิ มีความสามารถในการพินิจพิเคราะห์ความคิดอยา่งถีถว้นเพือใชใ้นการแกปั้ญหา 
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  ครอพเลย  ์(Cropley 1966:124 อา้งถึงในนิรมล พิมนาํเยน็ 2546) ไดอ้ธิบายว่า ผูที้มี
ความคิดสร้างสรรค์จะประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ ดงันี มีประสบการณ์ทีกวา้งขวาง (Procession of 

Categories) เต็มใจและพร้อมทีจะเสียง (Willingness to Take Risks) เต็มใจและพร้อมทีจะกา้วไป
ขา้งหน้า(Willingness to Have Ago) และสามารถทีจะยืดหยุ่นความคิดได้อย่างคล่องแคล่วใน
ระดบัสูง   

                ลิงค์เกรน (Lindgrain 1966:249 อา้งถึงในนิรมล พิมนาํเยน็ 2546) ไดอ้ธิบายว่า ผูที้มี
ความคิดสร้างสรรคไ์ม่ว่าศิลปินหรือนกัวิทยาศาสตร์  จะเป็นผูมี้อิสระในการตดัสินใจดว้ยตนเอง
มากทีสุด  ช่างสงสัยและไม่ชอบถูกบงัคบั       
      ราชิลค ์(Razilk 1972:131 อา้งถึงในนิรมล พิมนาํเยน็ 2546) พบวา่ นกัเรียนทีมีความคิด
สร้างสรรคสู์งจะคิดแกปั้ญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และใชว้ธีิทีแตกต่างไปจากผูอื้น   
      โรเจอร์ส (Rogers 1959 1959:84 อา้งถึงในนิรมล พิมนาํเยน็ 2546) ได้เสนอแนะ
แนวทาง 3 ประการ ทีสัมพนัธ์กบัความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน ดงันี   
   1.  เปิดรับประสบการณ์ คือ ไม่ยึดถืออะไรตายตวั มีใจกวา้งในสิงทีสงสัยหรือ
คลุมเครือ และสามารถยอมรับขอ้สนเทศทีขดัแยง้กนั     
   2.  มีศูนยร์วมแห่งการประเมินอยู่ภายในตน โดยทีแต่ละบุคคลจะตดัสินใจด้วย
ตนเองโดยอิสระจากการกดดนัภายนอก       
   3.  ความสามารถทีจะสัมผสักบัความรู้เบืองตน้ และความคิดรวบยอด ซึงขึนอยูก่บั
พืนฐานความมนัคงของบุคคล(Ego Strength) คุณค่าแห่งตน(Self Worth) และความเป็นอิสระ
ทางดา้นจิตใจ(Psychological Freedom) สิงเหล่านีจะก่อใหเ้กิดความคิดสร้างสรรคใ์นการปฏิบติังาน
เป็นความงอกงามของการรับรู้แบบของชีวิตหรือการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจกบัสิงแวดลอ้ม
     ทอร์แรนซ์ (ชนะ ธนะสาร 2546) ไดส้รุปลกัษณะของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคสู์ง 
จากผลการศึกษาของสเตนน์และเฮนซ์ (Stein and Heinze 1690) ซึงไดศึ้กษาบุคลิกภาพของเด็กทีมี
ความคิดสร้างสรรคสู์ง โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึงเป็นแบบวดับุคลิกภาพ Minnesota Multiphasic 

Personality Inventory (MMPI)  Thematic Apperception (TAT) แบบวดับุคลิกภาพของรอร์ชาจ 
(Rorschach) และอืน ๆ ซึงไดส้รุปบุคลิกภาพทีสําคญั ๆ ของบุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคสู์งไว ้46 
ประการ ดงันี 

1. มีความสามารถในการตดัสินใจ 

2. มีความเป็นอิสระในดา้นการคิด 

3. มีอารมณ์อ่อนไหวและเป็นคนอ่อนโยน 

4. มีความกลา้ทีจะคิดในสิงทีแปลงใหม่ 
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5. มีแนวคิดค่อนขา้งซบัซอ้น 

6. มีความคิดเห็นรุนแรง 

7. มีความเชือมนัในตนเองสูง 

8. มีความพยายามทีจะทาํงานยาก ๆ หรืองานทีตอ้งแกปั้ญหา 
9. มีความจาํแม่นยาํ 
10. มีความรู้สึกไวต่อสิงสวยงาม 

11. มีความซือสัตยแ์ละรักความเป็นธรรม 

12. มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 

13. มีความตงัใจจริง 

14. มีความสามารถในการหยงัรู้ 

15. มกัจะกลา้หาญและชอบการผจญภยั 

16. มกัจะใชเ้วลาใหเ้ป็นประโยชน์ 

17. มกัจะคาดคะเนหรือเดาเหตุการณ์ล่วงหนา้ 
18. มกัจะช่วยเหลือและใหค้วามรู้แก่ผูอื้น 

19. มกัจะต่อตา้นในสิงทีไม่เห็นดว้ย 

20. มกัจะทาํผดิขอ้บงัคบัและกฎเกณฑ์ 
21. มกัจะวเิคราะห์วจิารณ์สิงทีพบเห็น 

22. มกัจะทาํงานผดิพลาด 

23. มกัจะทาํในสิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ 

24. มกัจะรักสันโดษ 

25. มกัจะเห็นแก่ประโยชน์ของผูอื้นมากกวา่ประโยชน์ของตนเอง 

26. มกัใหค้วามสนใจกบัทุกสิงทีอยูร่อบตวั 

27. มกัจะอยากรู้อยากเห็น 

28. มกัจะยอมรับในสิงทีไม่เป็นระเบียบ 

29. มกัจะไม่ทาํตามหรือเลียนแบบผูอื้น 

30. มกัจะหมกมุ่นในปัญหา 
31. มกัจะดือดึงและหวัแขง็ 

32. มกัจะช่างซกัถาม 

33. มกัจะไม่สนใจในสิงเล็ก ๆ นอ้ย ๆ 

34. มกัจะไม่ยอมรับความคิดของผูอื้นโดยง่าย 
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35. มกัจะกลา้แสดงความคิดเห็นทีไม่ตรงกบัผูอื้น 

36. มกัจะรักและเตม็ใจเสียง 

37. มกัจะไม่เบือทีจะทาํกิจกรรม 

38. มกัจะไม่ชอบทาํตวัเด่น 

39. มกัจะมีความสามารถในการหยงัรู้ 

40. มกัจะพอใจในผลงานทีทา้ทาย 

41. มกัจะไม่เคยเป็นศตัรูของใคร 

42. มกัจะต่อตา้นกฎระเบียบต่าง ๆ ทีไม่ถูกตอ้ง 

43. มกัจะวางเป้าหมายใหก้บัชีวติตนเอง 

44. มกัจะต่อตา้นการกระทาํทีรุนแรงต่าง ๆ 

45. มกัจะจริงใจกบัทุก ๆ คน 

46. มกัจะเลียงตนเองไดโ้ดยทีไม่ตอ้งพึงพาผูอื้น     

                นอกจากนี กิลฟอร์ด(Guilford 1959 : 145–151 อา้งถึงในชนะ ธนะสาร 2546) ไดศึ้กษา
ลกัษณะพนืฐานของผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์ซึงมาทงัหมด 5 ประการ ดงันี   

 1.  ความรู้สึกไวต่อปัญหา หมายถึง บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถใน
การจดจาํปัญหาต่างๆ รวมทงัความสามารถในการเขา้ถึงหรือการทาํความเขา้ใจเกียวกบัสิงทีเขา้ใจ
ผิด สิงทีขาดขอ้เท็จจริง สิงทีเป็นมโนทศัน์ทีผิดหรืออุปสรรคต่างๆ ทียงัมืดมนอยู ่ซึงพอจะสรุปได้
ว่า ความรู้สึกไวต่อปัญหาของบุคคลเป็นสิงทีสําคญัทีสุด เพราะบุคคลจะไม่สามารถแก้ปัญหา
จนกวา่เขาจะไดรู้้วา่ปัญหานนัคืออะไร หรืออยา่งนอ้ยเขาจะตอ้งรู้วา่เขากาํลงัประสบปัญหาอยู ่  

             2.  ความคล่องในการคิด หมายถึง บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถในการ
ผลิตแนวความคิดจาํนวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว แลว้เลือกแนวความคิดทีดีทีสุดมาใชแ้กปั้ญหา สิงที
แสดงลกัษณะพิเศษของความคล่องในการคิด นอกจากการผลิตแนวความคิดทีมากมายและรวดเร็ว
แลว้ แนวความคิดทีผลิตขึนมาใหม่นนัควรจะเป็นแนวความคิดทีแปลงใหม่ และดีกวา่แนวความคิด
ทีอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนัน บุคคลทีได้ชือว่ามีความคล่องในการคิด จะต้องมีความสามารถ
ปรับเปลียนทิศทางในการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี      

 3.  ความคิดริเริม หมายถึง บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการคน้หา
แนวทางใหม่ๆ หรือวธีิการแปลงๆ แตกต่างกนัออกไปมาใชใ้นการแกปั้ญหา ความคิดริเริมเป็นสิงที
จาํเป็นอย่างยิงโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผูบ้ริหารจาํเป็นทีจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ มา
แกปั้ญหาทีเปลียนแปรไป นอกจากจะตอ้งแสวงหาแนวทางใหม่ๆ แลว้ ยงัจาํเป็นจะตอ้งปรับปรุง
แนวทางใหม่ๆ เหล่านีมาช่วยแกไ้ขปัญหาทีคิดขึนในสภาพการณ์ใหม่ๆ ดงันัน นกับริหารจาํเป็น
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จะตอ้งสร้าง “ความคิดริเริม” ใหเ้กิดขึน ทีกล่าววา่ความคิดริเริมเป็นสิงทีจาํเป็นสาํหรับนกับริหารใน
วงการธุรกิจ ก็เนืองมาจากวา่การประกอบธุรกิจนนัมีการแข่งขนักนัมาก โดยเฉพาะในดา้นการผลิต
สินคา้ใหเ้ป็นทีตอ้งการของตลาด ใหมี้ความแปลงกใหม่ คุณภาพดี และราคาถูก ซึงความคิดริเริมจะช่วย
แกปั้ญหาต่างๆ เหล่านีไดม้า        

      4.  ความยืดหยุน่ในการคิด หมายถึง บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรคจ์ะมีความสามารถ
ในการหาวธีิการหลายๆ วธีิมาแกไ้ขปัญหา แทนทีจะใชว้ธีิการใดวธีิการหนึงเพียงวิธีเดียว บุคคลทีมี
ความยืดหยุ่นในการคิดจะจดจาํวิธีแกปั้ญหาทีเคยใช้ไม่ไดผ้ลทงันี เพือทีจะไม่นาํมาใช้ซาํอีก แลว้
พยายามเลือกหาวิธีการใหม่ ที คิดว่าแก้ปัญหาได้มาแทน  ซึงความยืดหยุ่นในการคิดจะมี
ความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดกบัความคล่องในการคิดนนัคือ ความยืดหยุ่นในการคิดและความคล่อง
ในการคิดจะเป็นความสามารถของบุคคลในการหาวธีิการคิดหลายๆ วธีิเพือใชใ้นการแกปั้ญหา เป็น
ความจริงทีว่า บุคคลสร้างแนวความคิดหรือวิธีการแกไ้ขปัญหาได ้20 – 30 วิธี เพือใช้ในการ
แกปั้ญหาซึงจะไดผ้ลดีกวา่บุคคลทีหาวิธีการแกไ้ขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใชไ้ม่ไดผ้ล ดงันนั ถา้
บุคคลจะพฒันาหรือปรับปรุงความยืดหยุ่นในการคิด ก็จะกระทาํได้โดยการพยายามหาวิธีการ
แก้ปัญหาหลายๆ วิธีและวิเคราะห์ปัญหาในหลายมุมมอง ซึงจะช่วยให้เขาพฒันาความยืดหยุ่น
ทางการคิดไดเ้ป็นอยา่งดี         
      5.  แรงจูงใจ หมายถึง บุคคลทีมีความคิดสร้างสรรค์สูงมักมีแรงจูงใจสูง เพราะ
แรงจูงใจเป็นลกัษณะสําคญัของบุคคลในการทีจะแสงตนวา่เป็นผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์แรงจูงใจ
นีสามารถทาํใหบุ้คคลกล่าวแสดงความพิเศษทีไม่เหมือนใครออกมาอยา่งเต็มที หรืออาจจะมากกวา่
คนอืน ๆ บุคคลทีมีแรงจูงใจสูงนี จะให้ความสนใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความ
กระตือรือร้นและสิงทีผลกัดนัให้เกิดความกระตือรือร้น ก็คือ แรงจูงใจ เนืองจากแรงจูงใจเป็นสิงที
สาํคญัของการตระเตรียมปัญหา เราพบวา่ความสาํเร็จในชีวติส่วนใหญ่จะขึนอยูก่บัแรงจูงใจ  
 เทยเ์ลอร์และฮอล์แลนด์ ชีให้เห็นวา่คนทีมีความคิดสร้างสรรคม์กัจะมีแรงจูงใจสูงในการ
ทีจะทาํใหผ้ลผลิตดีขึนดว้ย        
 ความคิดสร้างสรรคต์ามทฤษฏีของวอลล์และโคแกน (Wallach and Kogan 1959 อา้งถึง
ในทิพวลัย ์ปัญจมะวตั 2548) อธิบายถึงความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ความสามารถเชือมโยง
ความสัมพนัธ์  เมือระลึกถึงสิงหนึงก็ได ้ก็จะเป็นสะพานช่วยระลึกถึงสิงอืนทีมีความสัมพนัธ์กนั
ต่อไปอีก          

 วอลล์ (Wallace 1973) ไดก้ล่าวไวว้า่ ความคิดสร้างสรรคจ์ากกระบวนการของการคิด
สิงใหม่ ๆ โดยการลองผดิลองถูก (Trial and Error) ไดแ้บ่งขนัตอนไว ้4 ขนัตอน คือ  
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  ขนัที 1 ขนัเตรียมตวั (Preparation) เป็นขนัเตรียมขอ้มูลต่าง ๆ เช่นขอ้มูลเกียวกบัการ
กระทาํหรือแนวทางทีถูกตอ้งหรือขอ้มูลระบุปัญหาหรือขอ้มูลทีเป็นความจริงฯลฯ                                               
  ขนัที 2 ขนัความคิดครุกกรุ่น หรือระยะฟักตวั (Incubation)   เป็นขนัตอนทีอยูใ่น
ความวุน่วาย   ขอ้มูลต่าง ๆ ทงัใหม่และเก่าสะเปะสะปะ ปราศจากความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่
สามารถขมวดความคิดนนั        
  ขนัที 3 ขนัความคิดกระจ่างชดั (illumination) เป็นขนัทีความคิดสับสนนนัไดผ้า่น
การเรียบเรียงและเชือมโยงกบัความสัมพนัธ์ต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัให้มีความกระจ่างชดัและสามารถ
มองเห็นภาพพจน์มโนทศัน์ของความคิด       
  ขนัที 4 ขนัทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง (Verification) เป็นขนัทีไดรั้บ
ความคิด 3 ขนัจากขา้งตน้ เพือพิสูจน์วา่เป็นความคิดทีเป็นจริงและถูกตอ้งหรือไม่  
  องค์ประกอบความคิดสร้างสรรค์ของสเทรินเบิร์ก(อานนท์ ศกัดิวรวิชญ์ 2547) 
ประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 2 ลกัษณะ คือ        
  ความแปลกใหม่ของความคิด(Novelty)      
  คุณภาพของความคิด(Quality of Idea)     
  ไมเคิล เจ เคอร์ตนั (Micheal J. Kirton 1994 อา้งถึงใน พชัรินทร์ พิรุณเนตร 2551) 
พบวา่ คนทุกคนลว้นมีความคิดสร้างสรรค ์แต่แตกต่างกนัที “ลกัษณะ” ของการคิด ซึงลกัษณะการ
คิดสร้างสรรค์ (Style of Creativity) แบบปรับเปลียนและแบบนวตักรรม เป็นสิงทีแยกออกจาก
จาํนวนของสิงทีสร้างสรรคไ์ด ้(Level of creativity) และแบ่งลกัษณะการคิดสร้างสรรคอ์อกเป็น
    1.  การคิดสร้างสรรคแ์บบปรับเปลียน (Adaptive Style) โดยลกัษณะเด่นของบุคคล
ทีมี   แบบปรับเปลียน คือ เนน้การทาํสิงทีมีอยูใ่ห้ดีขึน (Do thing better) ใชข้อ้มูลภายในกรอบการ
รับรู้เท่าทีตนมีอยู ่(Solve problem within paradigms) แกไ้ขปัญหาภายในกรอบความคิด และการ
แกไ้ขปัญหาทีประสบอยู ่โดยเนน้ความสําคญัในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคล ซึงอาจส่งผล
ใหต้นยอมตามความคิดเห็นของกลุ่ม        
      2. การคิดสร้างสรรค์แบบนวตักรรม (Innovative Style) บุคคลทีมีการคิด
สร้างสรรค์แบบนวตักรรม มีลกัษณะเน้นการสร้างสรรค์สิงใหม่ทีแตกต่างออกไป (Do thing 

difference) ทา้ทายกฎเกณฑ์และกรอบการรับรู้เดิม ๆ (Challenge the paradigm) มีความเป็นตวัของ
ตวัเอง จนบางครังอาจยอมขดัแยง้กบักลุ่ม เพือทาํตามความคิดเห็นของตนเอง   
 อมาไบล์(Amabile 1997) ได้กล่าวถึง ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลประกอบด้วย 

องค์ประกอบ3 ประการคือ ความเชียวชาญ(Expertise ทกัษะการคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative-

thinking skills และแรงจูงใจ (motivation)    
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                       1. ความเชียวชาญ(expertise) คือ ความรู้ดา้นเทคนิค กระบวนการ และความฉลาด 

       2. ทกัษะในการคิดอยา่งสร้างสรรค ์(creative thinking skills)เป็นสิงทีบอกวา่ 
 บุคคลนนัแกปั้ญหาดว้ยความยดืหยุน่และมีจินตนาการกวา้งไกลแค่ไหน ทางแกปั้ญหาของพวกเขา
มีพืนฐานมาจากภาวะทีเป็นอยู่หรือไม่ พวกเขาพยายามอย่างไม่ย่อทอ้ ถึงแมจ้ะตอ้งเจออุปสรรค
หรือไม่ 

       3.แรงจูงใจ (motivation) ทุกแบบไม่ไดเ้ท่าเทียมกนั โดยความปรารถนาอนัแรง 

กล้าภายในใจทีจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจะทาํให้ได้ทางแก้ปัญหาทีสร้างสรรค์กว่าแบบทีเกิดจาก
สิงจูงใจภายนอก เช่น การให้เงิน องคป์ระกอบทีเรียกวา่ แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) นี 
เป็นสิงทีไดรั้บผลจากสภาพแวดลอ้มในการทาํงานมากทีสุดดงัแผนภาพดา้นล่าง 

 

 

ทกัษะการคิดเชิง 

                                               ความเชียวชาญ         สร้างสรรค ์
         (expertise)                (creative  

 ความคิดสร้างสรรค ์               thinking 

             (creative)             skills) 

 

 

                        แรงจูงใจ 
                  (motivation)   

 

ภาพที 2 ความคิดสร้างสรรคข์องบุคคล 
ทีมา: Teresa M. Amabile 1997 “How to Kill Creativity ” Harvard Business Review  (September-

October 1998, 77-87) 
 

ทอร์นแลนซ์(Torrance 1962 อา้งถึงใน เฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน  2554) อธิบายถึง
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค์ มีขนัตอนคือขนัตอนแรกเป็นขนัการคน้หาขอ้เท็จจริง (fact 

finding) ผลจากการคน้หาขอ้เท็จจริงนาํไปสู่ขนัตอนทีสองคือการคน้พบปัญหา (problem finding) 

บุคคลจะพบว่าปัญหาทีเกิดขึนคืออะไร เป็นอย่างไร  นําไปสู่ขนัตอนการค้นหาความคิด (idea 

finding) โดยประมวลความคิดหรือขอ้มูลทีมีเพือนาํไปสู่ขนัตอนการคน้พบแนวทางแกไ้ข (solution 
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finding) หรือค้นพบคาํตอบหรือหนทางในการแก้ไข  นําไปสู่ขนัตอนสุดท้ายคือการยอมรับ
แนวทาง (acceptance finding) เพือนาํแนวทางการแกไ้ขหรือคาํตอบไปใชแ้กไ้ขปัญหาหรือแนวทาง
ใหม่ๆนนัเอง      
          DuBrin(2010  349-351 อา้งถึงในเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวิน  2554) เสนอขนัตอนใน
กระบวนการของความคิดสร้างสรรค ์   ดงันี (ภาพที2) 

            ขันตอนที 1 โอกาสหรือการตระหนักในปัญหา (opportunity or problem 

recognition)  การทีบุคคลคน้หาโอกาสใหม่หรือแนวทางการแกไ้ขปัญหาดว้ยวธีิการใหม่  
            ขนัตอนที 2 การทุ่มเท (immersion) การทีบุคคลมุ่งมนัหรือสนใจต่อปัญหาและ

ทุ่มเทหรือจดจ่อต่อสิงนนั โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลทีเกียวขอ้งเพือสร้างทางเลือกหรือประเมินทางเลือก  
            ขันตอนที 3 การบ่มเพาะ(incubation) เป็นขันตอนทีบุคคลรวบรวมข้อมูล

สารสนเทศ  แต่ยงัไม่นาํไปปฏิบติัจนกวา่ขอ้มูลสารสนเทศจะสมบูรณ์หรือความคิดตกผลึกนาํไปสู่
แนวทางปฏิบติัใหม่ๆ  

            ขนัตอนที 4 การเขา้ใจอย่างถ่องแทห้รือลึกซึง(insight)แนวทางการแกไ้ขเพือพิชิต
ปัญหาของบุคคลเป็นการปรากฏขึนชวัแวบหนึงหรือเกิดขึนในชวัพริบตาโดยไม่สามารถระบุเวลาได ้ 

            ขนัตอนที 5 การพิสูจน์และการนาํไปปฏิบติั (verification and application)   บุคคล
ทาํการตรวจสอบแนวทางสร้างสรรค์  ตงัแต่ขนัการพิสูจน์ประกอบด้วย การรวบรวมหลกัฐานที
สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ การสร้างความมันใจด้วยการใช้ตรรกะและการทดลองกับ
แนวความคิดใหม่  สําหรับขนัการนาํไปปฏิบติัตอ้งการความใส่ใจติดตามอยา่งใกลชิ้ดเพราะความ
ลม้เหลวของความคิดใหม่ๆมีสาเหตุจากการไม่จริงจงักบัการปฏิบติั  

 

        ขนัตอนท ี1                                       ขนัตอนท ี2   ขนัตอนท ี3 
โอกาสหรือการ การทุ่มเท   การบ่มเพาะ 
ตระหนกัในปัญหา 
 

ขนัตอนท ี5   ขนัตอนท ี4 
                         การพิสูจน์และ            การเขา้ใจอยา่งถ่อง 
          การนาํไปปฏิบติั           แท ้หรือลึกซึงภาพที2 
      
ภาพที 3 การพิสูจน์และการนาํไปปฏิบติั (verification and application)  
ทีมา: DuBrin  A.J. (2010. 349-351 อา้งถึงในเฉลิมชยั กิตติศกัดินาวนิ 2554) 
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                 กล่าวสรุปไดว้า่  ลกัษณะของผูที้มีความคิดสร้างสรรค ์จะตอ้งเป็นบุคคลทีมองเห็นปัญหา 
มีความสามารถดา้นการสังเกต สามารถเตรียมการจดัการ รวบรวมขอ้มูลอย่างเป็นระบบ ดว้ยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ โดยใช้ความคิดและหาทางเลือกให้ปัญหากระจ่าง บุคคลทีมีความคิด
สร้างสรรค ์จะมีความ ไวต่อการแกปั้ญหา  สามารถคน้คิดวจิยั คน้ควา้ ประดิษฐ ์ทดลองสิงใหม่ ๆ ที
เป็นประโยชน์และเหมาะสม  เพือทีจะใช้ในการแก้ไขปัญหาและเพิมประสิทธิผล   เป็นผูที้มี
ความคิดริเริม  คิดรอบคอบ มีความคิดยืดหยุ่น และสามารถเปลียนแปลงความคิดได้อย่าง
คล่องแคล่ว   มีความอิสระทางความคิดและมีจินตนาการสูง  
 

แนวความคิดและทฤษฏีเกยีวกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค์ 

     ความหมายของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

    มีนกัวิชาการมากมายทีให้ความหมายของความเป็นมาของความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคห์รือเชาวน์วริิยะ  ดงันี 

    ชัยพร วิชชาวุธ (2543)ได้เสนอและเรียกAdversity Quotient  หรือ AQ ว่าคือ 
ความสามารถในการเผชิญและฟันผา่อุปสรรค โดย ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
เป็นแนวความคิดหนึงทีประกอบขึนดว้ย 2 องค์ประกอบ คือ หลกัการทางวิทยาศาสตร์ทีสามารถ
พิสูจน์ได ้และการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นโลกแห่งความเป็นจริง  

    นนัทนุช ตงัเสถียร(2546) ไดใ้ห้คาํจาํกดัความว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค คือ รูปแบบปฏิกิริยาตอบสนองหรือพฤติกรรมของคน ๆ นนั ต่อปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึน
เป็นรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคในชีวติ ซึงเป็นกลไกของสมองทีเกิดจากใย
ประสาทต่าง ๆ ทีถูกสร้างขึน ฝึกฝนขึน ปัญหาทีกล่าวถึงนี อาจจะเป็นปัญหาเล็กน้อย หรืออาจจะ
เป็นปัญหาปานกลาง หรืออาจจะเป็นปัญหาทีใหญ่โตมหาศาล มหันตภยัก็เป็นไปได ้รูปแบบการ
ตอบสนองนี คือรูปแบบการจดัการกบัปัญหา 

    นยัพินิจ คชภกัดี (2545: 46 อา้งถึงในชวนจิตร ธุระทอง) กล่าววา่ ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค มีพืนฐานมาจากหลกัการทางวทิยาศาสตร์ 3 ศาสตร์ ไดแ้ก่ จิตวิทยาวา่ดว้ย
การเรียนรู้ (Cognitive Psychology) อิมมูนวิทยาของจิต-ประสาท (Psycho-neuroimmunology) และ
สรีรวทิยาของระบบประสาท (Neurophysiology)            

 วทิยา นาควชัระ (2544: 91) ใหค้วามหมายวา่ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า 
อุปสรรค คือ ความอดทนเมือมีอุปสรรคและสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไดอ้ย่างคนมีกาํลงัใจและมี
ความหวงัอยูเ่สมอ 
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    ศนัสนีย ์ ฉัตรคุปต์ (2545: 12) ไดก้ล่าวถึงความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า ว่า
ความสามารถในการจดัการกบัปัญหาทีเกิดขึน เป็นรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหาและ
อุปสรรคในชีวิต ปัญหาต่าง ๆ อาจเป็นปัญหาเล็กนอ้ย ปานกลาง หรืออาจเป็นปัญหาใหญ่โต
มหาศาล รูปแบบการตอบสนองดงักล่าว เป็นกลไกของสมองทีเกิดจากใยประสาททีถูกสร้างและ
ฝึกฝนให้รูปแบบดงักล่าวเป็นรูปแบบการจดัการกบัปัญหาทีเปรียบง่าย ๆ กบั EQ ทีเป็นรูปแบบ
พฤติกรรมตอบสนองต่ออารมณ์ต่าง ๆ ของคนนนัเอง การตอบสนองนีเป็นการตอบสนองทีบางครัง
เป็นอตัโนมติัทีมาจากส่วนลึกสุดของสมอง  ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  
สามารถทีจะพฒันาและปรับปรุงได้ไม่ว่าจะอายุเท่าใดและไม่ว่าจะเริมตน้ทีจุดใดก็ตาม ถ้าหาก
บุคคลมีการพฒันา ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ดีจะช่วยในการทาํให้ตนเองมี
ประสิทธิภาพ ถา้องคก์ารมีบุคคลทีมี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ดี องคก์ารนนัก็
จะมีประสิทธิภาพ มีการเพมิผลผลิตและประสิทธิภาพการทาํงานมากขึน 

                สตอลทซ์ (stoltz  1997) กล่าววา่ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นการ
วดัระดบัความสามารถในการแก้ไขปัญหาอุปสรรค โดยจะวดัว่าบุคคลมีการรับรู้และจดัการกบั
ปัญหาอุปสรรคอย่างไร  ผูที้มีระดบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูง จะมีความ
รับผดิชอบต่อการแกปั้ญหาสูง และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว จึงเป็น
ตวัพยากรณ์ได้ว่า ใครจะมีศกัยภาพในการทาํงานและจะประสบความสําเร็จในการทาํงานได้
มากกว่ากนั ซึงสตอลท์ซ (Stoltz  1998, p.58) กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค สามารถบอกเราไดว้่า ตวัเราสามารถทนต่อปัญหาไดดี้เพียงใด และระดบัความสามารถ
ของเราในการเอาชนะปัญหานนั และสามารถทาํนายว่าใครจะเอชนะความเครียดทีเกิดจากปัญหา
และอุปสรรค ใครจะพา่ยแพต่้อปัญหาและอุปสรรค 

     สรุปความหมายของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค   คือ พฤติกรรมของ
บุคคลนนั ๆ ต่อปัญหาอุปสรรคทีเกิดขึนเป็นรูปแบบพฤติกรรมการตอบสนองต่อปัญหาอุปสรรคใน
ชีวติ และมีความมุมานะ ความอดทนต่อความยากลาํบาก แต่สามารถฟันฝ่าไปได ้มีความรับผิดชอบ
ต่อการแกปั้ญหาสูง สามารถจดัการกบัสถานการณ์ต่าง ๆได้ดี และสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ ที
เกิดขึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

     ตามแนวคิดของสตอลทซ์ (Stoltz  1997) ไดร้ะบุไวว้า่ ความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรค สามารถบอกถึงความอดทน ความพากเพียร และความสามารถในการผ่านพน้ ความ
ยากลาํบาก พร้อมทงัพยากรณ์ไดว้่าใครจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคและใครจะพ่ายแพ ้ช่วยในการ
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พยากรณ์ว่าใครจะทาํงานได้ และมีศกัยภาพมกกว่ากนัและใครจะลม้เหลวในเวลาอนัสัน รวมทงั
สามารถพยากรณ์ไดว้า่ใครจะลน้เลิกการทาํงานและใครจะไดรั้บชยัชนะ 

     นอกจากนีสตอลท์ซ ยงักล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค มี
คุณสมบติัทีสาํคญั 3 ประการ (Stoltz  1998  p.58) คือ 

1.เป็นแนวคิดใหม่ทีทาํใหเ้ขา้ใจ และส่งเสริมเรืองของความสาํเร็จ โดยพฒันามาจาก 

พืนฐานงานวิจยัและการฝึกหัด เป็นการเชือมโยงความรู้ใหม่ ทาํให้ทราบวา่สิงใดทาํให้คนประสบ
ความสาํเร็จ 

2.เป็นสิงทีวดัวา่คนจะตอบสนองต่ออุปสรรคอยา่งไร 

3.เป็นสิงทีมาจากพืนฐานทางวทิยาศาสตร์ทีสามารถพิสูจน์ได ้เป็นเครืองมือสาํหรับ 

การพฒันาตอบสนองต่ออุปสรรคและลาํบาก และผลของมนัจะเพิมประสิทธิภาพให้กบัทงัด้าน
ส่วนตวัและงานอาชีพ เราสามารถเรียนรู้และประยุกตใ์ชท้กัษะนี ทงัแก่ตนเอง ผูอื้นและแก่องคก์าร
ได ้ ซึงสามารถแสดงการเชือมโยงของทงั 3 ส่วนขา้งตน้ไดด้งัภาพที 4 

 

     ความคิดของสตอลทซ์ 

 

 มีการวดัทีเทียงตรง                       เครืองมือในการชนะอุปสรรค                       
(A Valid Measure)                 AQ      (Tools to Ascend) 

 

ภาพที 4 ความเชือมโยงของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคกบัคุณลกัษณะทงั 3 

ประการตามแนวคิดของสโตลทซ์                     
ทีมา: ความเชือมโยงของ AQกบัคุณลกัษณะทงั 3 ประการตามแนวคิดของสโตลทซ์ (Stoltz 1997: 8) 

    สตอล์ซ (Stoltz  1997) กล่าววา่ มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัแรงขบัภายในตวั อนัเป็นแก่นแท้
ทีจะกา้วสูงขึน และการกา้วสูงขึนไม่ไดจ้าํกดัเพียงแค่คนใดคนหนึง แต่ทุก ๆ องค์การและทีมงาน
พยายามทีจะเคลือนไปขา้งหน้าและเคลือนให้สูงขึน ซึงเปรียบเสมือนความพยายามทีจะไต่ภูเขาที
เต็มไปด้วยพายุหิมะทีหนาวเย็น เพราะฉะนันเราจึงจาํเป็นตอ้งทาํความเขา้ใจบุคคล 3 ประเภทที
จะตอ้งพบปะร่วมเดินทางไปกบัเรา และ  ไดเ้ปรียบเทียบชีวิตคนว่าเหมือนกบัการปืนเขา การจะ
ประสบความสําเร็จขึนไปถึงยอดเขาได้นัน จะต้องอาศยัจิตใจทีมุ่งมันและอดทน ซึงสามารถ
นาํมาใชเ้ปรียบเทียบกบัทีมงานและองคก์ารทีตอ้งการเปลียนแปลงเพือพฒันาให้สามารถอยูร่อดใน
สภาพเศรษฐกิจ ปัจจุบนัโดยเขาไดแ้บ่งลกัษณะของบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี 
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1. คนไม่สู้(Quitter) เป็นพวกทีไม่สู้ เพิกเฉยหรือละทิงแรงขับในตัวทีต้องการ
ความกา้วหนา้รวมทงัหลีกเลียงสิงต่าง ๆ ทีเป็นโอกาสในชีวติ คนประเภทนีจะขาดวิสัยทศัน์ ไม่ค่อย
เห็นความสําคญัต่อการลงทุนเวลา เงิน และแรงจูงใจ เพือพฒันาตนเอง กลวัความเสียง หนีการทา้
ทาย และขาดความคิดสร้างสรรค ์นอกจากวา่สิงนนัจะทาํให้เขาสามารถหลีกเลียงสิงทีทา้ทา้ย หรือ
ความยากลําบากได้ เป็นพวกทีลงทุนลงแรงน้อยทีสุดในการทํางาน  ดังนัน จึงเป็นตัวถ่วง
ความกา้วหนา้ในองคก์าร   

2. นกัตงัแคมป์(camper) เป็นกลุ่มทีเมือไปไดส้ักพกัหนึงก็จะยุติความพยายามทีจะ
กา้วสูงขึนต่อไป มองหาทีทีจะหลบพน้ภยัและเลือกทีจะปักหลกัอยูอี่กนาน คนประเภทนีต่างจากผู ้
ยอมแพต้รงทีไดเ้ริมปีนเขาแลว้ แต่เมือไปถึงจุดหนึงจะหยดุ และคิดวา่ตนเองมาถึงจุดสินสุดของการ
เดินทางของชีวิตแลว้ ในขณะทีความหมายของการกา้วสูงขึน คือการเจริญเติบโตและพฒันาตวัเอง
ไปตลอดชีวิต คนกลุ่มนีจะขาดความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เมือตอ้งเผชิญกบั
ความทา้ทายหรืออุปสรรคทีใหญ่หลวง เป็นพวกทีเลือกทีจะหยดุกลางทางและใชชี้วติอยา่งเรียบง่าย 

3. นกัไต่ขึน/นกัปีนเขา/นกัต่อสู้(climber) เป็นกลุ่มทีทุ่มเทตลอดทงัชีวิตเพือการกา้ว
ขึนทีสูงกว่า คนกลุ่มนีมีความอดทนมุ่งมนัทีจะไปต่ออย่างไม่ลดละ ไม่คาํนึงถึงพืนฐานชีวิต ขอ้
ไดเ้ปรียบ ขอ้เสียเปรียบ ความโชคดีหรือความโชคร้าย อาจเรียกไดว้า่เป็น”กระต่ายแห่งภูเขา” พวก
เขาจะมีความศรัทธาและเชือมนัในความสําเร็จ ไม่ปล่อยให้อุปสรรคอืนใดเขา้มาขดัขวางเส้นทางสู่
ความกา้วหนา้ 

    สตอลทซ์(Stoltz  1997) ไดน้าํลกัษณะบุคคลทงั 3 กลุ่มมาเปรียบเทียบกบัทฤษฏีความ
ตอ้งการตามลาํดบัชนัของ อบัราฮมั มาสโลว(์Maslow’s Hierarchy of Needs Theory)  ที เ ชื อ ว่ า
มนุษย์จะแสดงพฤติกรรมเพือแสวงหาสิงทีสามารถตอบสนองความต้องการของตนเอง ความ
ตอ้งการจึงเป็นบ่อเกิดของแรงจูงใจ  สตอลทซ์ไดเ้ปรียบเทียบกบัลกัษณะบุคคล 3 กลุ่มไว ้ดงันี 

   1.  กลุ่มคนไม่สู้  จะยดึติดกบัความพืนฐานขนัที 1 คือ ความตอ้งการทางดา้นสรีระและ
ความตอ้งการพืนฐานขนัที 2 คือความตอ้งการความมนัคงทางดา้นจิตใจ และความปลอดภยัทางกาย 

   2. กลุ่มนกัตงัแคมป์ จะมีความกลา้มากกว่ากลุ่มผูย้อมแพ ้แต่ยงัยึดติดกบัความสุขและ
ความสบาย นกัตงัแคมป์จะบรรลุความตอ้งการขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ อาหาร นาํ ความปลอดภยั ทีพกัพิง 
และความไดเ้ป็นเจา้ของ พวกเขาปรารถนาความตอ้งการขนัที 3 คือ ความตอ้งการทางดา้นสังคม
และความรัก และความต้องการในขนัที 4  คือ ความต้องการการยอมรับนับถือ แต่พวกเขาได้
ปักหลกัตงัแคมป์พกักลางทาง จึงละทิงโอกาสทีจะบรรลุความตอ้งการขนัที 5 

   3. กลุ่มนักปืนเขา เป็นกลุ่มเดียวเท่านันทีสามารถบรรลุศกัยภาพของตนขึนสูงสุดสู่
ความต้องการขันที 5  คือ ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง พวกเขาเข้าใจถึง
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จุดประสงค์ของสิงทีตวัเองทาํอยู่ แมจ้ะรู้วา่จุดสุดยอดจะไม่เป็นอย่างทีคิด แต่พวกเขาก็ไม่ลืมพลงั
ของการเดินทางเพือไปให้ถึงจุดหมาย คนกลุ่มนีจะรู้ว่าบางครังรางวลัก็มาในรูปของผลประโยชน์
ระยะยาว ดงันนั พวกเขาจึงไม่ทอ้ถอยแมว้า่จะตอ้งเริมจากการกา้วเล็ก ๆ เพือนาํไปสู่การกา้วทีใหญ่
ขนัในภายหลงั 

    มาสโลวเ์ชือว่ามนุษยแ์สดงพฤติกรรม เพือแสวงหาสิงทีสามารถบาํบดัความตอ้งการา
ของตนไดค้วามตอ้งการจึงเป็นบ่อเกิดของแรงจูงใจ เพือการแสวงหาสิงบาํบดัมาระงบัความตอ้งการ
(สิทธิโชค วรานุสันติกูล  2539) โดยมาสโลวไ์ดแ้บ่งความตอ้งการของมนุษยแ์ยกประเภทออกเป็น 
5 อย่าง และเห็นว่ามนุษยจ์ะตอบสนองความตอ้งการทงัหมดนีอย่างมีลาํดบัขนัความสําคญัของ
ความตอ้งการ และตามความพึงพอใจในแต่ละเวลา ความตอ้งการทงั 5 ประการนี ไดแ้ก่ 

 

 

Climbers     Self 

     Actualization Needs 

            Esteem Needs 

 Camper      Belonging and Love Needs 

     Safety Needs      

Quitters                                                  Physiological Needs 

     

 

ภาพที 5 แสดงเปรียบเทียบระหวา่งลกัษณะของบุคคล/องคก์ร ทงั 2 กลุ่มกบัทฤษฏีความตอ้งการ
เป็นลาํดบัชนั                       

ทีมา: อมับราฮมั มาสโลว ์(Stoltz  1997, p. 17) 

    สตอลทซ์(Stoltz  1997  อา้งถึงในธีระศกัดิ กาํบรรณารักษ์  2551)  ไดก้ล่าวถึง “ตน้ไม้
แห่งความสาํเร็จ(The Tree of Success)  โดยเปรียบเทียบวา่ บุคคลทีมีความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคตาํจะขาดความสามารถในการเผชิญกบัวกิฤติ และไม่สามารถเติบโตไดต้ามศกัยภาพ
ของตนเอง แต่หากบุคคลใดทีมี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงเพียงพอ ก็จะ
เหมือนตน้ไมที้สามารถงอกงามไดแ้มแ้ต่บนภูเขา ดงันนัตน้ไมแ้ห่งความสําเร็จ จึงสามารถแจกแจง
ถึงพืนฐานของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ทีช่วยปลดปล่อยศกัยภาพทียงัยนื ดงันี 
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1. ใบไม้ คือ ผลการปฏิบัติงาน  (Performance) เป็นส่วนหนึงในตัวเราทีคนอืน
มองเห็นไดง่้าย เนืองจากเป็นส่วนทีมองเห็นไดช้ดัทีสุด จึงถูกนาํมาตีค่าและประเมินบ่อยทีสุด แต่
ทวา่ผลการปฏิบติังานมีรากฐานทีมามากกว่านนั เหมือนใบไมที้ตอ้งเติบโตขึนมาจากกิงกา้นไม่ใช่
อากาศ 

2. กิงกา้น  ประกอบดว้ยความสามารถพิเศษ (Talent) และความปรารถนา(Desire) 
สตอลท์ซเรียกความสามารถพิเศษว่าเป็นการประกอบขึนของความรู้และความสามารถ แต่
เพียงแค่นีไม่เพียงพอ บุคคลจะตอ้งมีความปรารถนา ความทะเยอะทะยาน และแรงจูงใจในการทีจะ
กา้วสู่ความสาํเร็จดว้ย 

3. ลาํตน้ คือ ความฉลาด (Intelligence)  สุขภาพ(Health)  และนิสัย (Character)  ใน
ส่วนขององค์ประกอบแรกนนั โฮเวิรด์ การ์ดเนอร์ (Howard Gardner, 1983) ศาสตราจารยค์ณะ
จิตวิทยา มหาวิทยาลยัฮาวาร์ด ไดท้าํโครงการทีชือวา่ Havard’s project Zero ซึงเป็นโครงการที
ศึกษาถึงพฒันาการความฉลาดทางปัญญา(Intelligence) ของเด็กปัญญาเลิศ และเด็กทีบกพร่องทาง
สติปัญญาเป็นเวลาหลายปี ในปี ค.ศ. 1983 เขาไดเ้ขียนหนงัสือทีชือ Frames of Mind ซึงเผยแพร่ 

เอกสารงานวจิยัเรืองทฤษฏีพหุปัญญา(Theory of Multiple Intelligences) ซึงการ์ดเนอร์ระบุวา่ ความ
ฉลาดมีองค์ประกอบ 7 ดา้น ไดแ้ก่ ความฉลาดทางดา้นภาษา ความสามารถในการเคลือนไหว มิติ
สัมพนัธ์ ตรรกะและคณิตศาสตร์ ดนตรี  การเขา้กบัผูอื้น และการเขา้ใจตนเอง  ต่อมาในปี 1995 
การ์ดเนอร์ไดเ้พิมเติมความฉลาด ดา้นที 8  ดา้นความสามารถในการเขา้ใจสภาพธรรมชาติ  ดงันนั  
จึงเป็นทีชดัเจนวา่ความฉลาดมีผลต่อความสาํเร็จของมนุษย ์   

4. รากฐาน  คือ พนัธุกรรม การอบรมเลียงดู และความศรัทธา   องคป์ระกอบแรก 

ไดแ้ก่ พนัธุกรรม พนัธุกรรมอาจเป็นพืนฐานทีสําคญัของพฤติกรรม และมีผลต่ออารมณ์และระดบั
ความกงัวล องคป์ระกอบที 2  ไดแ้ก่ การอบรมเลียงดู ซึงส่งผลต่อการก่อรูปของอุปนิสัย การพฒันา
บุคลิกภาพ ทกัษะ ความตอ้งการ และการปฏิบติังาน องค์ประกอบสุดท้าย ได้แก่ ความศรัทธา 
คนเราจะประสบความสําเร็จอยา่งสูงไดน้นั ตอ้งมีความศรัทธาเป็นพืนฐาน เพราะความศรัทธา คือ 
ปัจจยัทีจาํเป็นต่อความหวงั การกระทาํ ศีลธรรม การอุทิศตน และวิธีทีเราปฏิบติัต่อเพือนร่วมโลก
ของเรา 
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ภาพที 6 ตน้ไมแ้ห่งความสาํเร็จ 
ทีมา: สตอลทซ์ (Stoltz  1997, pp. 38-43) 

                สตอลท์ซ(Stoltz  1997, pp. 38-43) กล่าวว่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค(AQ) จะทวีความสําคญัขึนเรือย ๆ เมือตอ้งฝ่าวิกฤติทีไต่ระดบัสูงขึนทุกวนั วิกฤตินนัจะมี
การไต่ระดบัขึนตลอด  และถาโถมเขา้มาอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยงั เขาจึงไดน้าํเสนอกรอบของ
ความทา้ทาย ทีแบ่งอุปสรรคและความยากลาํบากในชีวติออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่   
   1.วิกฤตทางสังคม(Social Adversity) คือ ความทุกข์ทีเกิดขึนภายในสังคมทีเราอยู่
อาศัย คนในสังคมอาจเกิดความรู้สึกไม่แน่นอนเกียวกับอนาคต หวาดกลัวสิงต่าง ๆ ทีจะเกิด
ผลกระทบกบัชีวิต เช่น ความไม่ปลอดภยัจากอาชญากรรม ความตึงเครียดด้านความมนัคงทาง
เศรษฐกิจ สิงแวดลอ้มทีถูกทาํลาย ความอบอุ่นในครอบครัว ความเสือมถอยของศีลธรรมของคนใน
สังคม และการขาดศรัทธาในขนบธรรมเนียม รวมถึงระบบการศึกษา    
   2.วิกฤติทีทาํงาน(Workplace Adversity)  คือ ความไม่มนัคงดา้นอาชีพการงาน คน
ส่วนใหญ่ไปทาํงานในแต่ละวนัดว้ยความคิดวา่ “วนันีจะเกิดอะไรขึน” ยิงในปัจจุบนัเกราะคุม้กนัที
มนัคงต่าง ๆ ไดแ้ก่ การได้รับเงินเดือนตามปกติ การจา้งงานสระยะยาว ระบบประกนัสังคมและ
บาํนาญไดถู้กทาํลายลงเรือย ๆ อาจเป็นเพราะมีการเปลียนแปลงหลายประการทีก่อใหเ้กิดผลกระทบ
กบัผูป้ฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็น Reengineering, Restructuring, Rightsizing, Downsizing, Revitalizing 

และ Decentralizing ซึงการเปลียนแปลงนัน มีสมมติฐานว่าจะเป็นการเพิมประสิทธิภาพของ
องคก์าร  

  3.วิกฤติปัจเจกบุคคล(Individual Adversity) เป็นส่วนทีอยูล่่างสุด และตวับุคคลจะ
เป็นผูที้แบกรับภาระทีสะสมรวมกนัจากทงัสามระดบัเอาไว ้เนืองจากอยู่ในระดบัล่างสุด จึงทาํให้
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เราสามารถเริมสร้างความแตกต่าง ทาํให้วิกฤติเปลียนแปลงและสามารถควบคุมได ้โดยตอ้งพฒันา
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคให้อยู่ในระดบัทีสูงเพียงพอ อุปสรรคหรือความ
ยากลาํบากเป็นปัจจยัหลกัและเป็นองคป์ระกอบทีสําคญัทีทาํให้มนุษยล์ม้เลิกหรือยงัเพียรพยายาม
กระทาํกิจกรรมหรือปฏิบติัอยูต่่อไป หากบุคคลทราบวา่ตอ้งการสิงใดบา้งและรู้วา่ตอ้งใชค้วามเพียร
พยายามอย่างไรในการเอาชนะต่ออุปสรรคเพือให้ไดม้าซึงสิงทีตนตอ้งการ ตลอดจนรู้สึกความพึง
พอใจทีจะรับเมือบรรลุถึงสิงทีตอ้งการแลว้เขาจะกาํหนดจุดมุ่งหมายของเขาได ้หากมีอุปสรรคใด ๆ 
บุคคลก็จะเตรียมทีจะฝ่าฟัน ผูที้มีความตงัใจแน่วแน่คือบุคคลทีสามารถปฏิบติัตามแผนการทีไดว้าง
ไว ้และกระทาํใหถึ้งจุดมุ่งหมายไม่วา่จะเกิดอะไรขึนส่วนบุคคลทีมีความตงัใจไม่มนัคง คือ บุคคลที
มีแต่แผนการแต่ไม่สามารถกระทาํตามทีไดว้างแผนไวม้กัจะยอมแพต่้ออุปสรรคอยา่งง่ายดาย (ชวน
จิตร ธุระทอง  2544: 66) 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเทียบกับเชาวน์ปัญญา และ
เชาวน์อารมณ์ 

    แนวคิดทียืนยนัและให้ความสําคญักบัเชาวน์อารมณ์ว่าเป็นตวัพยากรณ์ความสําเร็จใน
ชีวิตไดม้ากกวา่เชาวน์ปัญญามีอยูห่ลายแนวคิด เช่น เมเยอร์และซาโลเลย(์Mayer & Salovey  1990)

บาร์รอน (Bar-On 1992) โกลแมน(Goleman 1995) และคูเปอร์และซาวาฟ (Cooper & Sawaf  1997) 
อยา่งไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนทีจะสามารถใชป้ระโยชน์จากเชาวน์อารมณ์ของตนเองไดเ้ต็มทีเพราะบาง
คนลม้เลิกความตงัใจและยติุการกระทาํทงั ๆ ทีมีศกัยภาพและทกัษะมากพอ นนัเป็นเพราะขาดความ
เพียรพยายามทีจะฟันฝ่าและต่อสู้กับอุปสรรค ดังนันเชาวน์ปัญญาและเชาวน์อารมณ์จึงยงัไม่
สามารถนาํมาทาํนายความสาํเร็จได ้

    วทิยา นาควชัระ(2544  น. 92-93 อา้งถึงใน ปถมาภรณ์ บุนนาค) กล่าววา่มนุษยทุ์กคนเกิด
มามีขอ้ดีและขอ้บกพร่องในตวัเองทีทาํให้มีความสุขหรือทุกข์ ประสบความสําเร็จมากขึนหรือ
นอ้ยลงกนัทุกคน ซึงขึนอยูก่บั 

 1.พนัธุกรรม 

 2.การอบรมเลียงดูตงัแต่วยัเด็ก 

3.สิงแวดลอ้ม 

ปัจจยัทงั 3 อยา่งนีไดห้ล่อหลอมใหเ้กิดเป็นบุคลิกภาพทีดีหรือไม่ดี เกิดเป็นนิสัยทีจะทาํให้ชีวิตเจริญ
หรือเกิดเป็นนิสัยทีจะทาํใหชี้วติเสือมถอยลง ปัจจยับางอยา่งก็เชือวา่ไดรั้บอิทธิพลมาจากพนัธุกรรม 
เช่น เชาวน์ปัญญา IQ ถา้ใคร IQ สูงก็ถือวา่ฉลาด เป็นสิงทีดี ปัจจยับางอย่างก็เชือว่าการพฒันาของ
สมองซีกขวาทาํให้เกิดเชาวน์อารมณ์ EQ ถา้ใครมีมากก็จะมีทศันคติทีดีต่อชีวิต อารมณ์ดี ปรับตวั
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เองได้ดี เห็นอกเห็นใจคนอืน มีความสุข ซึงเชือว่ามาจากการอบรมเลียงดูเป็นส่วนใหญ่ ปัจจยั
บางอยา่งมาจากการหล่อหลอมพฤติกรรม มีการเลียนแบบอยา่งทีดี มีวินยัในชีวิตดี ทาํให้เกิดความ
ฉลาดทางคุณธรรม (MQ)  ซึงเป็นเรืองการอบรมเลียงดู เช่นเดียวกนัส่วนความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคนัน เชือกนัว่าจะทาํให้มนุษย์สามารถเอาชนะอุปสรรคได้มากขึน เป็นความ
อดทนบึกบึน มีพลงัทีจะฟันฝ่าอุปสรรคไดม้าก ผลงานก็มีมากความสําเร็จในชีวิตรวมทงัความสุขก็
จะมีมากขึน 

                 สตอลท์ซ(Stoltz 1997 p. 13) ได้เสนอแนวคิดว่าความสําเร็จนันต้องมาจาก 
องคป์ระกอบทงั 3 ดา้น ไดแ้ก่ IQ EQ และ AQ 

                    AQ 

                    

 

 

EQ           IQ                            

ภาพที 7 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง AQ, IQ และ EQ ซึงเป็นตวัพยากรณ์ความสาํเร็จ 
ทีมา : Stoltz (1997  p. 12, อา้งถึงใน ปถมาภรณ์ บุนนาค  2552) 
 
ปัจจัยทส่ีงผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

     ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ประกอบดว้ยหลกั 2 ประการ คือหลกัการ
ทางวิทยาศาสตร์ และหลกัการปฏิบติั  ซึงเป็นปัจจยัหลกัทีส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค ประกอบดว้ย 

   1.การยอมรับฟังความคิดเห็นของบุคคลอืน (L = Listen to tour core Respom) 
หมายถึงความสามารถในการยอมรับฟันความคิดเห็นของผูอื้น เพือนาํมาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางในการแก้ไข เพราะการฟังเป็นพืนฐานทางแนวคิดของมนุษยที์จะนาํไปสู่แนวทางการ
ปฏิบติั 

     2.การตงัมนัในเหตุผลและหลกัเกณฑ(์E = Establish Sccorntability) หมายถึงการมี 

จุดมุ่งหมายทีแน่วแน่ และตงัมนัยดึเอาแนวคิดนนันาํไปสู่การปฏิบติัจริง 

    3.การวิเคราะห์แยกแยะ (A = Analyze the Evidence) หมายถึงการพินิจพิจารณาอยา่ง
ละเอียดรอบคอบ เพือนาํมาเปรียบเทียบขอ้ดีขอ้เสียใหเ้ห็นไดช้ดัเจนยงิขึน 

    4.การปฏิบติั (D = Do Something) หมายถึง การลงมือกระทาํตามทีไดว้างแผนการ 
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ทาํงานตามขนัตอนทีวางไวเ้พือใหป้ระสบผลสาํเร็จ โดยมีระยะเวลาการปฏิบติัทีแน่นอน 

    สรุปได้ว่าปัจจยัทีสําคญัทีส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค คือ 
การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอื้น มีเหตุผลและหลกัเกณฑ์  สามารถวิเคราะห์อย่างรอบคอบ
ก่อนทีจะลงมือปฏิบติั  ซึงเป็นหลกัการทางวทิยาศาสตร์ทีจะช่วยส่งผลต่อความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค 

 

องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

 องค์ประกอบของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของสตอลท์ซ แบ่ง
ออกเป็น 4 มิติ ซึงเรียกวา่ CO2RE เป็นมิติทีใชใ้นการประเมินระดบัความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค มีรายละเอียด ดงันี 

 มิติที1 การควบคุม (C = Control หรือ ความสามารถในการควบคุม)  มาจากคาํถามทีวา่ 
“คุณรับรู้วา่คุณมีความสามารถในการควบคุมต่อภาวะวิกฤติมากนอ้ยเท่าไร?” เพราะฉะนนัอาจสรุป
ไดว้า่ มิติการควบคุม หมายถึง ระดบัการรับรู้ถึงความสามารถในการควบคุมตนเองให้สามารถผา่น
เหตุการณ์ทียากลาํบากหรืออุปสรรคไปได ้  

    ความสามารถในการควบคุมเริมทีการรับรู้ว่าสิงต่าง ๆสามารถทาํให้เกิดขึนได ้เช่น นกั
บริหารทุกคนสามารถพลิกฟืนบริษทัทีกาํลงัอ่อนแอให้เขม้แข็งได ้ผูที้มีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคหรือเชาวน์วิริยะสูงจะรับรู้ไดถึ้งความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ 
ในชีวติไดม้ากกวา่ผูที้มีระดบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาํ ผลก็คือเขาจะกระทาํ
สิงทีส่งผลใหเ้กิดการควบคุมไดม้ากกวา่       

 ผูที้มีมิติดา้นการควบคุมสูง จะมีลกัษณะดงันี คือ มีความสามารถในการเขา้ใจปัญหา 
หรือความยากลาํบาก มีความคิดเชิงรุกต่อปัญหา (Proactive Approach) ไม่ยอ่ทอ้และพยายามหาทาง
แก้ปัญหาทีเกิดขึน เพือให้ตนเองผ่านพน้อุปสรรคและความยากลาํบาก  ความสามารถในการ
ควบคุมเริมทีการรับรู้ว่าสิงต่าง ๆสามารถทาํให้เกิดขึนได ้เช่น นกับริหารทุกคนสามารถพลิกฟืน
บริษทัทีกาํลงัอ่อนแอให้เขม้แข็งได ้ผูที้มี ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะรับรู้
ไดถึ้งความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตไดม้ากกวา่ผูที้มีระดบั ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาํ ผลก็คือเขาจะกระทาํสิงทีส่งผลให้เกิดการควบคุมไดม้ากกวา่ผูที้มี
มิติด้านการควบคุมสูง จะมีลักษณะดังนี คือ มีความสามารถในการเข้าใจปัญหาหรือความ
ยากลาํบาก มีความคิดเชิงรุกต่อปัญหา(Proactive Approach) ไม่ยอ่ทอ้และพยายามหาทางแกปั้ญหา
ทีเกิดขึน เพือใหต้นเองผา่นพน้อุปสรรคและความยากลาํบาก 
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                มิติที 2 สาเหตุและความรับผิดชอบ (O2 = Origin and Ownership หรือจุดเริมตน้ของ
ปัญหาและความเป็นเจ้าของ) องค์ประกอบของมิตินีเริมจากคาํถามทีว่า “ใครหรืออะไรทีเป็น
จุดเริมตน้ของปัญหาและอุปสรรค” และ “ฉนัเป็นเจา้ของหรือมีภาระจะตอ้งรับผิดชอบผลทีตามมา
ของปัญหาและอุปสรรคทีระดบัแต่ไหน 

คนทีมีระดบั ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาํมีแนวโนม้ทีจะกล่าวโทษ
ตนเองเกินความจาํเป็น เขาจะเห็นว่าตวัเขาเองเพียงคนเดียวทีเป็นสาเหตุหรือเป็นจุดเริมตน้ของ
ปัญหาทงัหมด แต่การกล่าวโทษนีจะเกิดคุณค่าก็ต่อเมือเราได้เรียนรู้จากเหตุการณ์และปรับปรุง
พฤติกรรม และความรู้สึกผิดจะเป็นเครืองมือในการสร้างแรงจูงใจ ทีจะช่วยเยียวยารักษาความ
เสียหายได ้ดงันนัการกล่าวโทษตนเองในขนาดทีพอเหมาะและถูกตอ้งจึงสร้างการเรียนรู้และการ
พฒันาอยา่งต่อเนืองความสามารถในการประเมินวา่อะไรคือสิงทีเราทาํถูกหรือผิด และวิธีการทีเรา
จะปรับปรุงตนเองนนั ถือวา่เป็นพืนฐานในการพฒันาตนเอง 

การกล่าวโทษกบัการเป็นเจา้ของต่างกนัตรงที การเขา้ไปเป็นเจา้ของผลลพัธ์สะทอ้นให้
เห็นถึงความรับผิดชอบ ผูที้มีระดบั ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงนนั นอกจาก
จะมีความสามารถในการเรียนรู้จากสิงทีผดิพลาดมากกวา่ผูที้มีระดบั ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคตาํแลว้ เขาจะไม่กล่าวโทษผูอื้นง่าย ๆ ในขณะทีตวัเองหลีกเลียงความรับผิดชอบ เขา
จะรับผดิชอบผลลพัธ์ของปัญหาโดยไม่ใส่ใจวา่ปัญหาเกิดจากสาเหตุจากอะไร 

     มิติที 3 ผลกระทบทีจะมาถึง(R = Reach) มาจากคาํถามทีวา่ “ปัญหาอุปสรรคนีกระจาย
ไปถึงพืนทีอืน ๆ ในชีวิตของคุณไกลเท่าไร” คนทีมีระดบั ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคตาํจะตอบสนองต่ออุปสรรค โดยปล่อยให้วิกฤติทาํลายดา้นอืนในชีวิตของเขาไปดว้ย เช่น 
คิดในแง่หายนะเกียวกบัเหตุการณ์ทีร้าย ๆ มากขึน เหมือนกบัไฟไหมป่้าทีเป็นสาเหตุของความ
เสียหาย ซึงจะเป็นอนัตรายหากปล่อยไป โดยไม่คอยตรวจสอบและหาทางระงบัไว ้ในขณะทีคนทีมี
ระดบั ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะมีแนวโน้มทีจะจาํกดัการแพร่กระจาย
ของปัญหา 
 มิติที 4 ความอดทน (E = Endurance หรือความยืดเยือของปัญหา) มาจากคาํถามทีว่า 
“ปัญหาอุปสรรคจะคงอยูย่าวนานเท่าไร? และสาเหตุของปัญหาอุปสรรคจะคงอยูย่าวนายเท่าไหร่?” 
ผูที้มีระดบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาํ จะรับรู้ว่าปัญหาอุปสรรคและสาเหตุ
ของมนัจะคงอยู่เป็นเวลายาวนาน ในขณะทีมีผูที้มีระดับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคสูงจะเห็นภาพความสาํเร็จวา่เป็นสิงทีคงอยูย่าวนาน รวมทงัเห็นวา่อุปสรรคและสาเหตุเป็น
เพียงสิงชวัคราว ผา่นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว และไม่น่าจะกลบัมาเกิดขึนอีก ซึงจะช่วยเพิมพลงังานใน
การมองโลกในแงดี ลงมือกระทาํเพือแกปั้ญหา มีแนวโนม้ในการเห็นแสงสวา่งทีปากอุโมงคเ์สมอ 
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    สรุปได้ว่า บุคคลทีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จะต้องเป็นผูที้
สามารถควบคุมอุปสรรค สถานการณ์ หรือปัญหาต่าง ๆ ไดดี้  วิเคราะห์สาเหตุและปัจจยัอืน ๆ และ
รับผดิชอบต่อปัญหา สามารถควบคุมผลกระทบทีเกิดความเสียหายต่อการดาํเนินชีวิตอยา่งไม่ยอ่ทอ้
และสามารถฟันฝ่าไปได้ด้วยความอดทน พร้อมรับเมือกบัอุปสรรคต่าง ๆ อย่างเขม้แข็งและมี
ความหวงั 

     สตอลทซ์(Stoltz  1997) พบวา่ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคไม่เพียงแต่
จะใช้ได้ดีในระดับบุคคลอย่างเดียวเท่านัน  ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคยงั
สามารถช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพของทีมงาน(Teams) ความสัมพนัธ์(Relationships)  ครอบครัว
(Families) องค์การ (Organizations)  ชุมชน(Communities)  สังคม(Societies)      ยงัสามารถใช้
พยากรณ์ความสาํเร็จไดถึ้ง 17 อยา่ง คือ 

1. ผลการปฏิบติังาน(Performance) 
  2. แรงจูงใจ(Motivation) 
  3. การใหอ้าํนาจแก่พนกังานผูป้ฏิบติังาน(Empowerment) 
  4. ความคิดสร้างสรรค(์Creativity) 
  5. การเพมิผลผลิต(Productivity)  

6. การเรียนรู้(Learning) 
  7. กาํลงังาน(Energy) 
  8. ความหวงั(Hope) 
  9. ความสุข,ความกระปีกระเปร่าและความสนุกสนาน(Happiness,vitality and Joy) 

  10. สุขภาพอารมณ์(Emotional health) 
  11.สุขภาพกาย(Physical health) 
  12. การยนืกราน เดินหนา้ไม่ลดละ(Persistence) 
  13. ความยดืหยุน่(Resilience) 
  14. การพฒันา(Improvement over time) 

15. ทศันคติ(Attitude) 
  16. ความอายยุนื( Longevity) 
  17. การตอบสนองต่อการเปลียนแปลง(Response to change) 
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เทคนิคในการช่วยพฒันาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

     สตอลทซ์(Stoltz  1997, p. 154) ไดเ้สนอเทคนิคในการพฒันาความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค ทีเรียกว่า The LEAD sequence ซึงเกิดจากความเชือทีว่า เราสามารถ
เปลียนแปลงชีวิตให้เกิดความสําเร็จโดยการเปลียนนิสัยและวิธีคิด  เราสามารถสร้างการ
เปลียนแปลงให้เกิดขึนได้ โดยการโตแ้ยง้กบัรูปแบบความคิดแบบเก่าทีทาํลายตนเอง และตงัใจ
สร้างรูปแบบความคิดแบบใหม่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเอง LEAD มีลาํดบัขนัตอน ดงันี 

    สโตลทซ์ (Stoltz   1997: 154) ไดเ้สนอแนะแนวทางในการช่วยพฒันาความสามารถใน
การเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค ทีเรียกวา่ The LEAD Sequence ดงันี 

        L = Listen to your adversity response ซึงเป็นการพูด หรือบอกให้ตวัเองไดรู้้วา่ขณะนี
ปัญหาหรืออุปสรรคใดเกิดขึนกบัตวัเองและตอบสนองต่ออุปสรรคนนัดว้ยความเขม้ขน้ระดบัใดจึง
จะแกไ้ขได ้

        E = Explore all origins and your ownership of the result เป็นการคน้หาวา่สิงใดคือตน้
ตอสาเหตุของอุปสรรคทีเกิดขึน ระบุให้ชดัเจนว่าตนเองตอ้งทาํสิงใดทีเฉพาะเจาะจงลงไปเพือให้
สามารถทาํให้สถานการณ์ดีขึน ตดัสินลงไปว่าสิงใดทีอยู่ในความรับผิดชอบของเรา และสิงทีอยู่
นอกเหนือความรับผดิชอบหรือการตดัสินใจของเรา 

        A = Analyze the evidence คือ การวิเคราะห์ให้เกิดความชดัเจนโดยการคน้หา
หลกัฐานหรือภาวะแวดลอ้มมาสนบัสนุนว่าสิงทีอยู่นอกเหนือการควบคุมจริงๆ แลว้มีอะไรบา้ง 
อุปสรรคจะเยืองย่างมาสู่ชีวิตอีกนานเท่าใด ทาํอย่างไรจึงจะไม่ทาํให้ปัญหาอยู่ในชีวิตนานานเกิน
ควร พร้อมทงัวเิคราะห์ถึงความเป็นไปไดใ้นการแกไ้ขและศกัยภาพของตนเอง 

        D = Do something เป็นการเลือกวธีิการและลงมือดาํเนินการเพือให้อุปสรรคอยูก่บัเรา
ให้นานนอ้ยทีสุด ดว้ยการหาขอ้มูลทีจาํเป็นเพิมเติม และวิธีทีจะสามารถควบคุมไม่ให้อุปสรรคเขา้
มามีบทบาทต่อชีวติ 

     ธีระศกัดิ กาํบรรณรักษ(์2546 อา้งถึงในปถมาภรณ์ บุนนาค,  2552) ไดเ้สนอเทคนิคใน
การพฒันา ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  ทีเรียกว่า “ADVERSITY” ซึง
ประกอบดว้ยขนัตอน ดงันี 

1. A = Activating Event การนึกถึงเหตุการณ์วกิฤตทีเกิดขึน 

2. D = Degree of Adversity การประเมินความรุนแรงของปัญหาและวิกฤติเพือดู
แรงจูงใจในการทีจะแกปั้ญหา 

3. V = Verify การตรวจสอบความสามารถในการควบคุมเหตุการณ์ทีเกิดขึนและ
วิธีการให้เหตุผลถึงสาเหตุของวิกฤติว่าเกิดจากตวัเอง หรือสิงแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อการ
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แกไ้ขปัญหาคิดวา่ปัญหาลุกลามกวา้งขวางแค่ไหน และสามารถแกไ้ขไดท้นัทีหรือไม่ คิดวา่ผลลพัธ์
ของปัญหาจะเป็นอยา่งไร 

4. E =  Explan การอธิบายวิธีการตอบโตต่้อภาวะวิกฤติวา่เป็นแบบใด แบบความ 
สามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงหรือแบบ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ตาํหลงัจากทีเรา Verify Co2RE 

5. R =  Reassessment การประเมินวิธีการตอบโตต่้อภาวะวิกฤติใหม่อย่างคนมี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เชือว่าเหตุการณ์นีสามารถควบคุมได ้เพราะอะไร
สาเหตุของปัญหานนั น่าจะเกิดจากสิงแวดล้อมเพราะถึงแมจ้ะเป็นความผิดพลาดของราแต่ก็เป็น
ความผิดพลาดทีเผอเรอ เราเรียนรู้ทีจะแกไ้ขไดเ้ราคงจะตอ้งรับผิดชอบต่อผลลทัธ์ของภาวะวิกฤติ
ดว้ยความกลา้หาญ ไม่ทอ้แท ้มีความเชือวา่ปัญหามีไวใ้ห้แกไ้ข มิใช่ทอ้แท”้ เราจะไม่ทาํเรืองเล็กให้
เป็นเรืองใหญ่และไม่ผดัวนัประกนัพรุ่งในการแกปั้ญหา 
 6. S = Systems Thinking for Solution 

  6.1  Control = ควบคุมสถานการณ์ดว้ย ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคหรือเชาวน์วริิยะ(AQ) และเชาวน์อารมณ์( EQ) โดยกาํหนดปัญหาใหช้ดัเจน 

  6.2  Origin = วเิคราะห์สาเหตุดว้ย Cause & Effect  วเิคราะห์สาเหตุดว้ยผงักา้งปลา 
  6.3 Ownership = ความรับผิดชอบต่อภาวะวิกฤติแลว้ กาํหนดทางเลือกในการ
แกปั้ญหา 
  6.4 Reach = แยกแยะความกลวักบัความจริงทีเกิดจากผลลทัธ์ของวิกฤติทีเกิดขึน 
แยกแยะระหวา่งขอ้อนุมานกบัขอ้เท็จจริง เชือตามทีกล่าว “เหตุการณ์ทีเกิดขึนในโลกไม่เคยทาํให้
คนเดือดร้อน ทีเดือนร้อนเพราะเราคิดไปเอง” 

  6.5 Endurance = เชือวา่ภาวะวิกฤตินนัไม่ยืดเยือ เมือเกิดขึนก็ตอ้งดบัไปไดต้อ้ง
สามารถทีจะอดทนต่อความยดืเยอืของภาวะวกิฤติได ้

                   7.  I = Initiate New Perception of Adversity สร้าง Paradigm ใหม่ดว้ยการเปลียน
มุมมองปัญหา คิดแบบ The Winner เชือว่าทุกปัญหามีทางแกไ้ขถึงปัญหานนัจะยากแต่ก็สามารถทีจะ
แกไ้ขได ้

        8. T =  Take Immediate Action การลงมือแกปั้ญหาทนัทีตาม Systems Thinking เช่น  
  8.1  เรียนรู้ทีจะควบคุมสถานการณ์วิกฤติดว้ยการหาขอ้มูลเพิมเติม ฝึกการควบคุม 
การหายใจ สติรู้ทนัถึงการใช ้การคิดทีจะเป็นระบบ(Systems Thinking) 
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  8.2  หาวิธีทีจะไม่โทษตัวเองสําหรับภาวะวิกฤตินี แต่เรียนรู้ทีจะแก้ไขความ
ผิดพลาด ถือวา่ “ผิดเป็นครู” ฝึกภาวะจิตวิธีคิดแบบ Internal Locus of Control ฝึกวิธีการหาสาเหตุ
ความผดิพลาดจากผงักา้งปลา 
  8.3 อะไรทีต้องขอให้คนอืนช่วยเหลือ ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก(Assertive 

Behavior) 
  8.4  กาํหนดแผนในการแกไ้ขปัญหาวิกฤติ อะไรทีทาํก่อน อะไรทีทาํหลงั อะไรที
ตอ้งทาํเอง อะไรทีใหค้นอืนทาํ 

 8.5 กาํหนดแผนในการแกไ้ขปัญหาวิกฤติ อะไรทีทาํก่อน อะไรทีทาํหลงั อะไรที
ตอ้งทาํเอง อะไรทีใหค้นอืนทาํ 

      9. Y = Yammy for Your Successหรือยิมfor Your Successการยิมหรือให้รางวลั
กบัความสําเร็จในการแก้ปัญหา  เช่น  ดูภาพยนตร์สนุกสนานสักเรือง   พาคนสนิทไปทาน
อาหารอร่อยสักครัง 

วิทยา นาควชัระ(2544) เสนอแนวคิดในการพฒันาความสามารถในการการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรคไว ้ดงันี 

1. สร้างแนวคิดทีวา่ความอดทนคือความกลา้หาญใหเ้กิดขึน เราคือผูช้นะหาก 

สามารถทนทานต่ออุปสรรค และผา่นพน้ปัญหาหรือความคบัขอ้งใจไปได ้

2. เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองตามความเป็นจริง ดว้ยหาความดีพืนฐาน 

ของตนใหพ้บ เป็นความดีพนืฐานทีอยูบ่นความเป็นจริง ลอดคน้หาความดีพืนฐาน 3 อยา่ง และตอก
ยาํลงในจิตใจวา่เราเป็นคนดี มีความสามารถ การตอกยาํนีจะทาํให้เราเกิดความเชือ ความเชือนนัอยู่
ในจิตใตส้ํานึก(Subconscious) และไปเปลียนความเชือเก่า ๆ เช่น ความไม่มนัใจในตนเอง คิดว่า
ตนเองไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ ใหล้ดนอ้ยลง ทาํใหเ้กิดความมนัใจตนเองและมีความสุขขึน 

3. สร้างจินตนาการหรือความเชือทีดี เช่น เราสามารถแกไ้ขปัญหาได ้และทาํการ 

ตอกยาํในจิตใจเพือใหเ้กิดเป็นความเชือ สร้างพลงัใจในการอดทนรอคอยวนัทีจะเกิดสิงดี ๆ 

4. พฒันาความเชือใหเ้กิดความเป็นไปได ้โดยการเปลียนแปลงใหเ้หมาะสม  
ละเลิกสิงทีไม่ดีในตวั เพราะการแกไ้ขปัญหาหรืออุปสรรคขึนอยูก่บัตนเอง ไม่ใช่ผูอื้น 

 ดวงจนัทร์ ผาดศรี(2547) แนะนาํแนวทางในการพฒันาความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคไวใ้นบทความ “สร้างเสริม Q ทงั 6 เพือคุณภาพการทาํงาน ใครทีวา่ยาก?” วา่ควรเริม
จากมองปัญหาใหเ้ป็นโอกาสโดยการ 

 1.ควบคุมทุกสถานการณ์ดว้ยทศันคติทีวา่ ทุกปัญหาสามารถแกไ้ขได ้

 2.มีความอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ดว้ยทศันคติทีวา่ เราจะไดเ้รียนรู้เรืองใหม่ ๆเพิมขึน 
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 3.มองโลกในแง่ดี ไม่วู่วาม มีสติในการแก้ปัญหา คนทีมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคดี จะเป็นคนทีมีใจสู้ มีความมานะพยายาม อดทน ไม่ยอมแพง่้าย ๆ เรียกวา่เป็น
พวก “กัดไม่ปล่อย” จึงมกัประสบความสําเร็จในสิงทีทาํอยู่เสมอและยงัได้เสนอวิธีการระดับ 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของพนกังานในองคก์ารใหสู้งขึน   

 4.กาํหนดเป้าหมายในการทาํงานใหช้ดัเจน ชีใหเ้ห็นชดัวา่ภูเขาลูกไหนกนัแน่ที 

เราจะตอ้งปีนใหถึ้งยอด 

 5.สร้างแรงจูงใจ กาํหนดรางวลัทีจูงใจใหพ้นกังานทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมายและ 

ควรเป็นรางวลัสาํหรับการทาํงานเป็นทีม ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึงเท่านนั 

 6.มอบอาํนาจใหที้มงาน ใหท้าํงานไดอ้ยา่งคล่องตวัทีสุด และควรสนบัสนุน 

วสัดุ อุปกรณ์ งบประมาณและสิงอาํนวยความสะดวกใหต้ามสมควร 
 7.สร้างบรรยากาศทีดีในการทาํงาน เช่น ใชอ้ารมณ์ขนัเพือลดความเครียด เอาใจ 

ใส่ในทุกขสุ์ขจากหวัหนา้ จะเป็นกาํลงัใจอยา่งมหาศาลแก่ลูกนอ้งดว้ย 

 8.พฒันาความรู้ความสามารถของพนกังานอยูเ่สมอ ไม่ใหเ้กิดความรู้สึกทอ้แท ้

สินหวงั และความรู้สึกกวา่ตนเองไร้ความสามารถ ไม่สามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคได ้

 9.เมือเกิดปัญหาใด ๆ ขึนมา ควรหลีกเลียงการกล่าวหาหรือซาํเติมกนัเอง แต่ 

ตอ้งร่วมมือกนัหาทางแก้ไขโดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกนัหากใครทาํดี ควรช่วยกนัชืนชมยกย่อง 
เพือใหเ้ป็นตวัอยา่งทีดีกบัทีม 

 10.เฉลิมฉลองเมือทาํงานเสร็จ เพือสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจแก่ทีมงาน ทาํ 
ใหเ้ป็นประสบการณ์ทีน่าจดจาํ ส่งผลถึงการทาํงานครังต่อไปใหดี้ยงิขึน 

 

 
 ภาพที 8 ตวัอยา่งบุคคลทีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูง 
 

 พระสัมมาสัมพุทธเจา้ เป็นบุคคลทีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดี
ทีสุดทีเราควรยกเป็นตน้แบบ เพราะฉะนันเราเองบุตรพระพุทธเจา้ ให้ดูพระองค์เป็นแบบอย่าง 
พระองคท์รงสังสมสร้างบารมี 20 อสงไขยกบัแสนมหากปั ไม่ทรงทอ้เลย แลว้เราเองตอ้งอดทน ผูที้
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ประสบความสําเร็จในโลก จะเป็นคนทีคิดในทางบวกจะมองเห็นโอกาสและความหวงัเสมอใน
อุปสรรคนนัๆ ปัญหาทุกปัญหามีทางออกแกไ้ขไดเ้สมอ 

 โทมสั อลัวา เอดิสัน (องักฤษ: Thomas Alva Edison)  คนทีจะประสบความสําเร็จไดน้นั 
จะต้องมีทงั ไอคิว (Intelligence Quotient) อีคิว (Emotional Quotient)และเอคิว (Adversity 

Quotient)แต่ละประเภทนัน ส่งผลต่อการประสบความสําเร็จในชีวิตเรา การฝ่าฟันอุปสรรคด้วย
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  ปัจจุบนันีเพียง IQ EQ  นนัไม่พอทีจะทาํให้คนคน
หนึงประสบความสําเร็จไดดี้เท่าทีควร จึงจาํเป็นทีจะตอ้งมาทาํความรู้จกักบัความฉลาดอีกประเภท
หนึงนนัคือความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค หรือความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค 
นนัเอง  

  

 
 

ภาพที 9 โทมสั อลัวา เอดิสัน 

 
                โทมสั อลัวา เอดิสัน เป็นนกัประดิษฐ์และนกัธุรกิจชาว อเมริกนั ผูซึ้งประดิษฐ์อุปกรณ์ที
สําคญัต่าง ๆ มากมาย ทดลองทาํอะไรต่างๆ ดว้ยตนเอง ทดลอง ถึง 20 ปี (ประมาณ 50000 ครัง 
ลม้เหลวประมาณ 40000 กวา่ครัง) ซึงถา้หากเป็นคนธรรมดา เพียงลม้เหลวแค่ 100 ครังก็อาจทาํให้
ถอดใจลม้เลิกได ้หากแต่เขายงัมีความพยายามทีจะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านนัมาจนผลิตไฟส่องสวา่ง
ใหพ้วกเราไดใ้ชจ้นถึงทุกวนันี 

    แนวความคิดด้านความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ทาํให้เข้าใจถึงวิธีที
บุคคลตอบสนองต่ออุปสรรคหรือสิงทา้ทายตลอดทุกแง่มุมของชีวิต ดว้ยวิธีการคน้หาวา่ ตนเอง ณ 
จุด ใดของงานนนัๆ จากนนัจึงวดัและพฒันางานนนัให้ดีขึนตลอด บนัไดในการ กาํหนดเป้าหมาย 

และการไปใหถึ้งไดแ้ก่  

 ขนัหนึง คือ การจินตนากาสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต ( Dream the Dream )  

 ขนัสอง คือ แปลงจินตนาการใหเ้กิดภาพทีชดัเจน ( Making the Dream the Vision )  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 
 

 ขนัทีสาม คือ คงสภาพและพยายามทาํตามจินตนาการนันจนบรรลุเป้าหมาย 
(Sustaining the Vision) หวัใจของ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค คือ ดาํเนินต่อไป
ไม่หยุดยงั ไม่ทอ้ถอย รู้จกัทีจะให้กาํลงัใจตนเองสู้ต่อไป เพิมพลงัให้ตนเอง เพือให้ถึงสิงทีตอ้งการ
คือ เป้าหมายทีชดัเจน 

ความสําเร็จของมนุษยใ์นแต่ละยุคสมยัจะมีหลกัเกณฑ์ทีแตกต่างกนัไป เนืองจากสังคมมี
การเจริญเปลียนแปลงก็ทาํใหห้ลกัเกณฑที์ใชพ้ิจารณาถึงความ สาํเร็จของมนุษยเ์ปลียนแปลงไปดว้ย 

ความสําเร็จในยุคเริมแรกจะตอ้งเกิดจากการมีพละกาํลงัหรือร่างกายทีแข็งแรง เพราะตอ้งต่อสู้กบั
ศตัรูหรือใชแ้รงงานดา้นเกษตรกรรม ต่อมาเมือเขา้สู่ยคุความเจริญดา้นการศึกษาโดยเฉพาะการเจริญ
ดา้นวทิยาศาสตร์ จนเขา้สู่ยคุการปฏิวติัทางอุตสาหกรรม มีการผลิตเครืองจกัรกลต่าง ๆ มากขึนเพือ
มาใช้แทนแรงงานมนุษยแ์ละสัตวท์าํให้หลกัเกณฑ์ความสําเร็จมุ่งเน้น ในดา้นความสามารถทาง
สติปัญญาหรือ IQ (intelligence quotient) โดยผูที้มีความฉลาดมากหรือ IQ สูง ก็จะประสบ
ความสําเร็จมากเช่นกนั ในระยะต่อมาเมือสังคมมีการพฒันาอยา่งมากทาํให้สังคมมีความซบัซ้อน
ยิงขึน ความฉลาดเพียงอยา่งเดียว จะไม่ช่วยให้ประสบความสําเร็จอีกต่อไปแลว้ หลายคนมีความรู้
ความสามารถหรือฉลาดมากแต่เอาตวัไม่รอด เนืองจากมีความบกพร่องในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม จึงไม่เป็นทียอมรับของสังคม จึงไดมี้แนวคิดทีวา่การทีจะทาํให้มนุษยแ์ต่ละคนประสบ
ความสําเร็จไดจ้ะตอ้ง เริมการพฒันาตงัแต่วยัทารกเป็นตน้มา เพือให้มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มี
สติปัญญาทีเฉลียวฉลาด มีความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิว (emotional quotient : EQ) โดยมีความ
หนกัแน่น รู้เท่าทนัอารมณ์ตนเอง สามารถควบคุมอารมณ์ไดอ้ยา่งมนัคง มีความฉลาดทางการเล่น
หรือพีคิว(play quotient : PQ) เพือพฒันาทกัษะต่าง ๆ ของร่างกาย นอกจากนียงัตอ้งมีความสามารถ
ในการต่อสู้กบัอุปสรรคหรือเอคิว(adversity quotient : AQ) อีกดว้ย เพราะในปัจจุบนัชีวิตมนุษยทุ์ก
คนจะตอ้งพบอุปสรรคต่าง ๆ มากมายโดยเฉพาะตอ้งมีการ 

แข่งขนัในทุก ๆ ดา้น เช่น แข่งขนักนัเขา้ศึกษาต่อในโรงเรียนทีมีชือเสียง แข่งกนักนัศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ แข่งขนักนัเพือการทาํงานฯลฯผูที้ไม่ยอมแพต่้ออุปสรรคจะเป็นผูที้ประสบ
ความสาํเร็จมากกวา่บุคคลอืน 

 

ประโยชน์ของการเรียนรู้เรือง ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  

1. ทาํใหบุ้คคลนนัมีความคล่องตวัอยูเ่สมอ สดชืน กบัการไดฝึ้กสมองตลอดเวลาทาํให้มี
ความคิดความจาํทีดีอยูต่ลอด 

2. เป็นคนมองโลกในแง่ดี คิดแต่ในสิงทีดีๆ  
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3. วิธีการตอบสนองต่ออุปสรรค โดยการใช ้เอ.คิว มีความสัมพนัธ์ทางตรงกบั สุขภาพ
กาย และ สุขภาพจิต ผูที้มีจิตใจต่อสู้อยา่งไม่ยอ่ทอ้ ทาํใหมี้ภูมิคุม้กนัต่อความเจบ็ป่วยดีขึน 

 
โรงพยาบาลสงฆ์ 

     โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกทีรัฐไดจ้ดัสร้าง
ขึนเพือใหบ้ริการดา้นการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทวัประเทศ สืบเนืองจากจากที
พระภิกษุ-สามเณรมีวตัรปฏิบติัแตกต่างกบัฆราวาส และจะตอ้งประพฤติตามหลกัพระวินยันิยมบรม
พุทธานุญาตในสมยัก่อนเมือพรภิกษุ-สามเณรอาพาธ และเขา้รับการบาํบดัรักษาในโรงพยาบาล ซึง
รับคนไขที้เป็นฆราวาสทงัชายและหญิง ซึงสถานพยาบาลไม่ไดแ้ยกไวส้ําหรับบรรพชิตโดยเฉพาะ 
เป็นการไม่เหมาะสมในทางพระวินยั ทีพระสงฆ์และฆราวาสจะร่วมสถานพยาบาลแห่งเดียวกนั 
ถึงแมว้า่โรงพยาบาลต่าง ๆ ไดจ้ดัสถานทีพิเศษสําหรับพระภิกษุ-สามเณรแลว้ก็ตาม แต่ก็มีจาํนวน
จาํกดั และไม่เพียงพอกบัจาํนวนผูป่้วยทีเพิมขึน จึงเป็นเหตุให้พระภิกษุ-สามเณรจาํตอ้งเขา้รับการ
รักษาพยาบาลปะปนกบัฆราวาส 

     ในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีไดด้าํริให้มีการสร้าง
โรงพยาบาลขึน โดยไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการพิจารณาการก่อสร้างโรงพยาบาลสงฆ ์ประกอบดว้ย
บรรพชิต และฆราวาส รวมกนั 13 ท่าน คณะกรรมการฯไดเ้ลือกทีดิน ณ ตาํบลพญาไท คือทีตงัใน
ปัจจุบนันี วางศิลาฤกษ์เมือวนัพุธที 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2492 ตรงกบัวนัวิสาขบูชา โดยสมเด็จ
พระสังฆราชเจา้กรมหลวงวชิรญาณวงศ ์วดับวรนิเวศวิหาร ทรงวางศิลาฤกษแ์ละทรงขนานนามว่า 
“โรงพยาบาลสงฆ์” ไดมี้พิธีเปิดโรงพยาบาลอยา่งเป็นทางการ เมือวนัพุธที 21 กุมภาพนัธ์ 2494 ซึง
ตรงกบัวนัมาฆะบูชา โดยมีเจา้ประคุณสมเด็จพระวนัรัต วดัเบญจมบพิตร เป็นประธานและไดม้อบ
ใหก้รมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข รับดาํเนินการต่อไป  
                    วสัิยทัศน์ 
    เป็นสถาบนัสุขภาพสงฆแ์ห่งชาติ ทีมุ่งพฒันาวิชาการและการบริการดา้นสุขภาพแก่สงฆ ์
แบบองคร์วม เพือช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา 
                    พนัธกจิ 

   1.พฒันาการบริหาร บริการและวิชาการ ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขทงัดา้นส่งเสริม
สุขภาพ 

   2. ป้องกนัโรค บาํบดัโรคและการฟืนฟูสมรรถภาพทีเกียวขอ้งกบัพระสงฆ ์
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   3. การศึกษาและวิจยัพฒันาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขที
เหมาะสมกบัสงฆ ์

   4.ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทีเหมาะสมแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชนทงัในและ
ต่างประเทศ 

   5. บริการทางการแพทย์ระดับตติยภูมิและสูงกว่าตติยภูมิทีมีคุณภาพและมาตรฐาน
สาํหรับสงฆ ์

   6. พฒันาระบบเครือข่ายบริการ 

   7. ดูแลสุขภาพสงฆแ์บบองคร์วม ตามแนวทางธรรมวนิยั 

   8. พฒันาระบบบริหารจดัการใหส้ามารถตอบสนองต่อการเปลียนแปลง 

เป้าประสงค์ 
   1. โรงพยาบาลสงฆมี์ความเป็นเลิศดา้นการดูแลสุขภาพ 

   2. พระสงฆ-์สามเณร ไดรั้บการบริการสุขภาพทีมีมาตรฐาน 

   3. บุคลากรโรงพยาบาลสงฆ ์มีสมรรถนะดา้นการดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร เป็นเลิศ
ระบบบริหารจดัการไดม้าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 
 
โครงสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ 
 

 
 

 

กระทรวงสาธารณสุข 

กรมการแพทย ์

โรงพยาบาลสงฆ ์

ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสงฆ ์

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มภารกิจ 

- ฝ่ายบริหาร 
 
- ฝ่ายการเงินและบญัชี 
 
- ฝ่ายพสัดุและ
บาํรุงรักษา 
 
- ฝ่ายแผนงานและ
ประเมินผล 
 
- ฝ่ายลกูคา้สมัพนัธ์ 

รองผูอ้าํนวยการกลุ่มภารกิจบริการ
วิชาการ 

 1. กลุ่มงานศลัยกรรม 
 2. กลุ่มงานวิสญัญีวิทยา 
 3. กลุ่มงานอายรุศาสตร์ 
 4. กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ 
 5.กลุ่มงานจกัษุวิทยา 
 6. กลุ่มงานโสด สอ นาสิก 
 7. กลุ่มงานจิตเวช 
 8.กลุ่มงานรังสี 
 9. กลุ่มงานพยาธิวิทยา 
10.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟืนฟู 
11.กลุ่มงานทนัตกรรม 
12.กลุ่มงานเภสชักรรม 
13.กลุ่มโภชนวิทยา 
14.กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและสนบัสนุน
วิทยาการ 
15.กลุ่มงานเวชกรรมสงัคม 

- กลุ่มงานการพยาบาล 
  ผูป่้วยนอก 
- กลุ่มงานพยาบาล
ผูป่้วยใน 
- กลุ่มงานวิชาการ

รองผู ้อาํนวยการกลุ่มภารกิจ
วิชาการ 
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ผลงานวจัิยทีเกยีวข้อง 

    จากการทบทวนวรรณกรรม วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ในประเทศและต่างประเทศ 
ยงัไม่พบการศึกษาเรือง ความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการ แต่พบว่ามีงานวิจยัทีเกียวข้องกับ
ความคิดสร้างสรรค ์ดงัต่อไปนี 

 รัสตอม(Rustom 1997) ไดท้าํการวิจยัเพือเปรียบเทียบความคิดสร้างสรรคข์องนกัศึกษา
ทีเรียนวิชาจิตรกรรมกับนักศึกษาทีเรียนวิชาออกแบบกราฟฟิคและเพือเปรียบเทียบความคิด
สร้างสรรค์ระหว่างกลุ่มทีเริมตน้เรียน กบักลุ่มทีเรียนในชนัสูง โดยใช้เครืองมือคือแบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์(TTCT Booket B.) ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
อิลลินอยส์ และโรงเรียนสอนศิลปะแห่งชิคาโก รวม 160 คน ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาทีเรียนใน
ชนัสูงของทงัสองวชิามีความคิดสร้างสรรคสู์งกวา่นกัศึกษากลุ่มทีเริมตน้แบบทงัสองวิชา แสดงให้
เห็นวา่ ระดบัการศึกษาทีสูงขึนจะมีความสัมพนัธ์ต่อความคิดสร้างสรรคใ์นทางบวก 

 ทิพวลัย ์ปัญจมะวตั (2548) ศึกษาวิจยัเกียวกบัปัจจยัทีส่งผลต่อความคิดสร้างสรรคข์อง
นิสิตระดบัปริญญาบณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั นนั นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัมีความคิด
สร้างสรรค์อยู่ในระดับปานกลาง จาํแนกตามตวัแปรสายการศึกษา พบว่า นิสิตทีศึกษาในสาย
การศึกษา สายสังคมศาสตร์ สายมนุษยศาสตร์ สายวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สายวิทยาศาสตร์ภายภาพ
และเทคโนโลย ีมีความคิดสร้างสรรคโ์ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

งานวจัิยทเีกยีวข้องกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 

    จากการทบทวนวรรณกรรม วารสาร งานวิจยั วิทยานิพนธ์ในประเทศและต่างประเทศ 
ยงัไม่พบการศึกษาเกียวกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการ แต่พบวา่มี
งานวจิยัทีเกียวกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ดงัต่อไปนี 

    เกสร ภูมิดี (2546 : 84 – 86) ไดท้าํการศึกษาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค ของนักเรียนทีมีบุคลิกภาพและรูปแบบการอบรมเลียงดูต่างกัน ของนักเรียนชัน
มธัยมศึกษาปีที 6 สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัหนองบวัลาํภู โดยภาพรวม นกัเรียนมีระดบั
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ในระดบัสูง และเมือศึกษาตวัแปรทีมีผลต่อ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 1. ดา้นบุคลิกภาพ 1.1

บุคลิกภาพดา้นการสัมฤทธิผล โดยภาพรวม นกัเรียนมีระดบัความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคในระดบัสูง เมือพิจารณาระดบัความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเป็นรายดา้น
ตามระดบับุคลิกภาพ พบว่า นักเรียนทีมีบุคลิกภาพด้านการสัมฤทธิผลสูง และนักเรียนทีมี
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บุคลิกภาพดา้นการสัมฤทธิผลปานกลาง มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยู่ใน
ระดบัสูง และนกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการสัมฤทธิผลตาํ มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคอยู่ในระดบัปานกลาง 1.2 บุคลิกภาพด้านการแสดงตวั  โดยภาพรวม นักเรียนมี
ความสามารถในกาเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง เมือพิจารณาความสามารถในการเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคเป็นรายดา้นตามระดบับุคลิกภาพ พบวา่ นกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการแสดงตวั
สูงบุคลิกภาพดา้นการแสดงตวัปานกลาง และบุคลิกภาพดา้นการแสดงตวัตาํ มีความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่นระดบัสูง 1.3 บุคลิกภาพดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น โดยภาพรวม
นกัเรียนมีความสามารถในการเผชิญและ ฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง เมือพิจารณาความสามารถใน
การเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเป็นรายดา้นตามระดบับุคลิกภาพ  พบว่า บุคลิกภาพดา้นการเขา้ใจ
ตนเองและผูอื้นสูง บุคลิกภาพดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้นปานกลาง มีระดบัความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่นระดบัสูง ส่วนนกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการเขา้ใจตนเองและผูอื้น
ตาํมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 1.4บุคลิกภาพดา้นการมี
อาํนาจเหนือผูอื้น โดยภาพรวมนกัเรียนมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง  

เมือพิจารณาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเป็นรายดา้นตามระดบับุคลิกภาพ  พบวา่ 
นกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการมีอาํนาจเหนือผูอื้นสูง บุคลิกภาพดา้นการมีอาํนาจเหนือผูอื้นปาน
กลาง และมีบุคลิกภาพดา้นการมีอาํนาจเหนือผูอื้นตาํ  และมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคอยูใ่นระดบัสูง 1.5 บุคลิกภาพดา้นการเปลียนแปลง โดยภาพรวม นกัเรียนมีความสามารถ
ในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในระดับสูงเมือพิจารณาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรคเป็นรายดา้นตามระดบับุคลิกภาพ พบว่านกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการเปลียนแปลงสูง 

นักเรียนทีมีบุคลิกภาพด้านการเปลียนแปลงปานกลางและนักเรียนทีมีบุคลิกภาพด้านการ
เปลียนแปลงตาํ มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง 1.6 บุคลิกภาพดา้นการ
อดทน โดยภาพรวม นกัเรียนมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง  เมือ
พิจารณาความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเป็นรายดา้นตามระดบับุคลิกภาพ  พบว่า 
นักเรียนทีมีบุคลิกภาพด้านการอดทนสูง มีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคใน
ระดบัสูงมาก นกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการอดทนปานกลาง มีความสามารถในการเผชิญและฝ่า
ฟันอุปสรรคในระดบัสูง นกัเรียนทีมีบุคลิกภาพดา้นการอดทนตาํ มีความสามารถในการเผชิญและ
ฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัปานกลาง 2. ดา้นรูปแบบการอบรมเลียงดู โดยรวมนกัเรียนมีความสามารถ
ในการเผชิและฝ่าฟันอุปสรรคในระดบัสูง เมือพิจารณารายดา้นตามรูปแบบการอบรมเลียงดู พบวา่ 
นกัเรียนทีไดรั้บการอบรมเลียงดูแบบประชาธิปไตยและแบบเขม้งวดกวดขนัมีความสามารถในการ
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เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่นระดบัสูงตามลาํดบั ส่วนนกัเรียนทีไดรั้บการอบรมเลียงดูแบบปล่อย
ปละละเลยมีความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคอยูใ่นระดบัปานกลาง 

    นลินี เลียมทอง(2549)  ศึกษาความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนบุคคล ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและอตัราการขาดงาน กรณีศึกษา: บริษทัพฒันาระบบซอฟทแ์วร์แห่งหนึง 
ทีกล่าวถึง ค่าเฉลียของความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของกลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลีย
เท่ากบัอยูใ่นระดบัสูง  

    บริษทั Diversified Collection Services, Inc. (Stoltz  1997)ไดท้าํการศึกษาความสัมพนัธ์
ระหวา่งความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกบัตาํแหน่งการปฏิบติังาน จากกลุ่มตวัอยา่ง
ทีเป็นพนกังานในบริษทัจาํนวน 45 คน ตวัแปรอิสระ คือ ผลของการปฏิบติังานทีแตกต่างกนั 3 

ตาํแหน่ง และตวัแปรตาม คือ ความ สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค จากการศึกษา พบวา่ 
คะแนนของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคไม่มีความสัมพนัธ์กับตาํแหน่งการ
ปฏิบติังาน ดงันนัจึงควรมีการอบรมเสริมสร้างความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคควบคู่
ไปกบัการปฏิบติังานในตาํแหน่งต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กนั 

    บริษทั MP Water Resources (Stoltz  1997) ไดท้าํการศึกษาเรืองความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคกบัภาวะผูน้าํ จากกลุ่มตวัอยา่งซึงเป็นผูบ้ริหารของ
บริษทั MP Water Resourcesจาํนวน 60 คน โดยกลุ่มตวัอยา่งเหล่านีจะไดรั้บการอบรมและพฒันา
ความสามารถในการเผชิญและ ฝ่าฟันอุปสรรค จากการอบรมขนัที 1 ผูบ้ริหารมีคะแนนเฉลียของ
ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค เท่ากบั 132.30 ในระยะเวลา 60 วนั หลงัจากเขา้รับ
การฝึกอบรมและในการอบรมขนัที 2 ผูบ้ริหารมีคะแนนเฉลียของความสามารถในการเผชิญและฝ่า
ฟันอุปสรรค เท่ากบั 172 จากผลการศึกษาดงักล่าวพบว่า ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟัน
อุปสรรค  มีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัและยงิมีการฝึกปฏิบติัมากคะแนนของความสามารถในการ
เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค ก็ยงิสูงขึนตามลาํดบั 

     แลปส์(Labs  et al. 1998 cited in Stoltz  1998) ไดศึ้กษาความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคในบริษทั Deloitte & Touche LLp.Minnesota Power ประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา่ผู ้
ทีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จะเป็นผูที้มีความสุขในการให้บริการ ผูที้ มี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงจะมีประสิทธิภาพในการทาํงาน มีผลผลิตสูง มี
ความคิดสร้างสรรค ์มีสุขภาพทีดี มีความยืดหยุน่ มีความพึงพอใจในงาน สร้างสร้างรายไดม้ากกวา่
ผูที้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคตาํ   
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 3 
 

 
 

       

(Quantitative Research)  (Survey Research Method) 

   

 

1.  

    

     220   

 

2.   

                 

   (Simple random 

sampling)  

                 

  (Yamane, 1967)   95%  

 
2Ne+1

N=n
 

                                                    n =  

                                                   N =  

                                                    e =  5  

   

 =          220  =     142 

                                                   1+ 220(0.05) (0.05) 
2Ne+1

N=n
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142     

  160     156 

3.   

   

(Self – administered questionnaire) 

 2555

 

1.  

 

2.   (Try out)  30 

  

3.   

  

  

 4. 

  

 5.   2555 

 

4.  

       

 (   2535   2552) 

 5   

                        1  

            9       
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                2  

-     .  (2554) 

    

          (Likert scale)  5 

 (1-5)  1, 2, 3, 4, 5   

   

 

 

             (Range) = -    =    30-5 =  8.33 

    
                                                      3 

                  
 

         21.68 - 30.00     

         13.34 – 21.67    

          5.00 -13.33     

              3   

             

  (Stoltz) 

      40    

1.   (Control) 

2.    (Origin and Ownership) 

3.   (Reach) 

4.   (Endurance) 

         (Likert scale) 

 3  (1-5)  1, 2, 3, 4, 5  
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             (Range)   = -  =  200-40  

                                      3
 

      = 53.33 

                  
 

         146.68 - 200.00    

           93.34 - 146.67    

               40 - 93.33   

              

 (Range)   = -  =  50-10  

                                    3
 

      = 13.33 

                  
 

           36.66 -  50    

           23.34 -  36.66    

               10 -  23.33   

 

5.  

    

  

1.   

 (content validity)  

  3   .   . .   . .  

  

 

  

 0.5  (IOC)  
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        IOC =   
N

R

   IOC            (Index of congruence)

        R           

    +1      

      0      

    -1      

    N        

 

 

 

  1   

 

1 2 3

 1 +1 +1 0 2

 2 +1 +1 +1 2 

 3 +1 +1 +1 3

 4 +1 +1 +1 3

+1 +1 0 2 5  

 6 +1 +1 +1 3

 

       1    

  6   

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

      

 

 

2.  (tryout)   

30  (Reliability) 

 (Cronbach)  

   2.1   

  6     

 

 2   

 

 

Corrected 

 

  

 
 Item-total 

 

(alpha)       

 

  1 17.8543 5.5386 0.605 0.4322 0.7983 

   2 17.6291 5.5949 0.6295 0.4427 0.7935 

   3 17.8675 5.5423 0.59 0.3772 0.8017 

   4 17.755 5.4262 0.6932 0.4843 0.7801 

   5 17.8212 5.8811 0.5319 0.36147 0.8129 

   6 17.894 57220 0.5372 0.3708 0.8126 

    .8277 

 
      0  2     

   6   

  .8277  
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Corrected 
 

 

  Item-total  

(alpha)    

 

 1 35.5638 30.2746 0.3705 0.2204 0.7923 

 2 34.9396 30.8679 0.2977 0.1639 0.8012 

 3 35.0738 30.5013 0.3908 0.1832 0.7895 

 4 35.2685 29.9004 0.3937 0.2368 0.7899 

 5 35.3221 28.7966 0.4445 0.2571 0.7844 

 6 34.7919 28.8821 0.5797 0.3798 0.7693 

 7 34.8926 29.0289 0.5683 0.3854 0.7706 

 8 34.9195 28.4664 0.5923 0.3864 0.7671 

 9 35.2215 27.7547 0.5821 0.4614 0.7668 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  10 35.1879 28.2753 0.5331 0.4095 0.7731 

    .8988 

 11 34.3826 18.1702 0.3885 0.2684 0.6386 

 12 34.3154 18.1633 0.4099 0.3176 0.6352 

 13 34.2953 16.8987 0.5689 0.4900 0.6029 

 14 34.9463 16.8755 0.3969 0.2554 0.6358 

 15 36.3893 26.4556 -0.5051 0.2948 0.8080 

 16 34.604 18.3219 0.3278 0.2347 0.6501 

 17 34.6309 17.5317 0.5416 0.3465 0.6128 

 18 34.3893 16.5204 0.5962 0.4524 0.5984 

 19 34.5235 17.7917 0.4892 0.4172 0.6217 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 20 34.3557 17.2578 0.6043 0.4942 0.6026 

    .6727 
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(alpha)    

 

  21 35.7248 34.2143 0.5108 0.3307 0.8542 

   22 35.6107 32.2664 0.5857 0.4786 0.8483 

   23 35.3826 34.0756 0.5761 0.448 0.8496 

   24 35.6577 33.0104 0.5789 0.4202 0.8488 

   25 35.6242 31.7362 0.6804 0.4971 0.8399 

   26 35.8859 32.5747 0.6127 0.4392 0.8459 

   27 35.7651 32.1134 0.6549 0.4776 0.8422 

   28 35.6309 32.7480 0.6915 0.4864 84.6 

   29 35.5705 33.4629 0.5213 0.4012 0.8536 

   30 35.7047 34.7095 0.3599 0.1997 0.8685 

    .8623 

 3      

(AQ) 

  31 35.6291 32.1549 0.6227 0.4573 0.8339 

   32 35.9205 34.3803 0.4356 0.3252 0.8494 

   33 35.7020 32.3573 0.6553 0.5611 0.8318 

   34 35.6026 31.2144 0.6696 0.5398 0.8292 

   35 35.7682 32.9259 0.515 0.3204 0.8434 

   36 36.0728 33.8147 0.3525 0.2791 0.8608 

   37 35.8344 34.2324 0.393 0.33 0.8539 

   38 36.0397 31.7451 0.6274 0.4458 0.8332 

   39 35.6755 31.9407 0.7187 0.6021 0.8269 

   40 35.6093 32.0663 0.6564 0.553 0.8312 

    .8534 
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  3   

  40    

    10  

  .8988   

    10   

 .6727  

    10  

  .8623            

     10  

  .8534                    

 3.  

 
6.  

 1.  (frequency)  (percentage) 

       

         

     2.  (mean)  (standard deviation) 

     

 

     3.   (t-test)  2 

  

        4.  (one-way ANOVA) 

  3 

 LSD  

     5.  (Pearson’s correlation)   

     6.  (stepwise multiple regression analysis) 
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 4 
 

 
 
  “ ”  

    

156     

 

                    1            
   

  

1.1  

1.2   

   

 

                    2          
             

 2.1 

  

  2.1.1   

  2.1.2  

 

 2.2  

 

 2.3  
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 1     

 1.1  

  9  

      

        

 

 4   

n=156 

   

1.    

 108 69.23 

 48 30.77 

2.    

21 – 30  19 12.18 

31 – 40  53 33.97 

41 – 50  55 35.30 

51  29 18.59 

3.    

 31 19.87 

 103 66.03 

 22 14.10 

4.   

38 

17 

30 

71 

 

24.36 

10.90 

19.23 

45.51 

1 - 5  

6 - 10  

11 - 15  

 15  
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 4 ( ) 

n=156 

   

5.    
 17 10.90 

 113 72.44 

 20 12.82 

 6 3.85 

6.    

1.00–2.00 1 0.64 

2.01–3.00 105 67.31 

3.01–4.00 50 32.05 

7.    

 10,000  9 5.77 

10,000–19,999  49 31.41 

20,000–29,999  56 35.90 

30,000–39,999  32 20.51 

40,000–49,999  

 50,000  

7 

3 

4.49 

1.92 

8.   

16 

 

10.26               

   

 

  

  

 

  

              

85 

27 

11 

 

11 

 

6 

54.49 

17.31 

7.05 

 

7.05 

 

3.85 
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 4 ( ) 

N=156 

   

9.    
 3 1.92 

 22 14.10 

  61 39.10 

 37 23.72 

 

33 21.15

                  4   

1.   108   69.23

   84     36.77   

  

2.     4                               

 21-30     19   12.18   31-40 

   53   33.97   41-50   55  

 35.26   41-50   29    18.59  

 51    29   18.59  

3.       3    

   31   19.87 

  103    66.03 

  22   14.10  

 4.       4   

 1-5   38    24.36   6-

10   17   10.90   11- 15   30  

 19.23    15   71   45.51 
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5.     4  

    17   10.90  

  113   72.44  

  20   12.82   6  

 3.85   

6.     3    

 1.00-2.00  1   0.64   2.00-

3.00  105   67.31  3.00-4.00   50  

  32.05  

7.     5   

 10,000- 19.999   49   31.41  

 20,000- 29,999    56   35.90  

 30,000-39,999   32   20.51  

40,000-49,999   7    4.49    50,000 

  3    1.92   

8.    5  

    16   10.26 

  85   54.49   

27   17.31     

     11    7.05   

    11  

 7.05   

9.    5  

  3   1.92  

  22   14.19  

  61   39.10 

  37   23.72    33  

 21.15  
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 156    108    69.23   41-50 

   55   35.30    

103    66.03  15    71   45.51 

   113   

72.44   2.00-3.00  105   67.31    

20,000- 29,999    56   35.90    85 

  54.49    61  

 39.10 

 

 

1.2   
  

 
 5 

 

  S.D.  

 21.36 2.80  

 39.02 5.95 

 

 

 40.24 5.78 

 

 

 39.62 6.34 

 

 

 39.76 6.30 

 

 

 

158.72 21.36  
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 5 

   

(  = 21.36, S.D. = 2.80) 

 

   (  = 158.72, S.D.= 21.36) (  =146.68 - 200.00)   
  

 

  

 (   = 39.02 , S.D.= 5.95)  

(   = 39.62, S.D.= 6.34) 

 (  = 40.24, S.D.= 5.78) 

 (   = 39.76, S.D.= 6.30) 

 (   = 

39.62, S.D.= 6.34)  

2.1   
  

 2.1.1    

 2.1.2   

 

 
 2 

  2.1 
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 6 

 

  
 

 S.D  S.D 
t P 

 21.12 2.76 21.91 2.83 -1.60 0.70 

 
39.67 5.24 37.67 7.08 1.93 0.55 

 

40.58 5.62 39.48 6.12 1.08 0.53 

 
39.60 6.09 39.66 6.94 -0.06 0.45 

 
39.62 5.72 40.06 7.44 -0.40* 0.02 

 
159.56 19.51 157.00 24.89 -1.61 0.20 

 6    

  

    

 

 

 -.04  .05
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       2.2  

  7   

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

      
 

   3 6.89 2.30 0.29 0.83 

      142 1125.67 7.93     

   145 1132.56           

    *  .05 

  

       7    

      21-30    

31-40   41-50   51     

 

       2.3  

 

 8   

 

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

      
 

   2 1.235 0.62 0.08 0.92 

      142 1116.65 7.86     

  

  

144 1117.89    

       8 
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        2.4 
 

 

  9   

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

      
 

   3 16.27 5.42 0.66 0.58 

      126 1035.74 8.22     

   129 1052.01           

 * 0.5  

     

       9  

      1-5  

     6-10   11-15   15   

 

       2.5 

 

 

 10    

 

      
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

  3 53.76 17.92 2.34 0.08 

     146 1116.51 7.647     

  

*  .05  

149 1170.27           
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  10 

     

     

  
 

                       2.6 

 

 11     

 

      
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

 2 13.56 6.78 0.94 0.40 

     95 687.92 7.24     

  97 701.48    

*  .05  

        11 

      

 1-2  2-3  3-4   
 

       2.7 

 
 

 12  

 

 

      
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

 5 43.45 8.69 1.11 0.36 

     143 1121.25 7.84   

   

*  .05 

148 1164.70    
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      12   

    

  10,000   10,000-19,999  

 20,000-29,999   30,000- 39,999  

 50,000    

 

       28 

 

 

 13  

      
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

   5 25.99 5.20 0.65 0.66 

     145 1145.11 7.95   

   

*  .05 

149 1171.09    

 

        13  

     

     

     

    

  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



73 

       2.9  

 

 

  14   

 

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

      
 

  4 79.49 19.87 2.65 0.04* 

     146 1093.48 7.49   

  150 1172.97    

*  .05 
  

        14   

    

   

   

  .05   LSD  

 15 

 15  

 LSD 

 

 

 
     

 23.33  - .571 2.35 2.62 1.65 

 22.74    - 1.78*    2.05** 1.07 

 20.98      - 0.27 0.70 

 20.71        - 0.97 

 

 *  .05 

21.69           - 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



74 

                 15   LSD 

    

  

  1.78  .05  

 

   

 2.05   .01 

       2.10 
  

  

 

  16  

   

 

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

     
 

  3 31.67 10.56 0.3 0.83 

     140 5016.99 35.84     

  3 210.94 70.31 2.12 0.10 

     140 4857.44 33.19     

  3 81.28 27.09 0.66 0.56 

     140 5745.04 41.04     

  3 53.27 17.76 0.45 0.76 

     142 5563.34 39.18    

 3 1508.65 502.88 1.1 0.35 

     132 60118.17 455.44     
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             16  

    

   

      21-30    31-40  

 41-50   51   

    

 
 

 2.11 
  

  

 
 

 17  

  

 

 

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

     
 

  2 101.45 50.72 1.46 0.25 

     140 4869.76 35.84     

  2 137.62 68.81 2.07 0.13 

     140 4657.19 33.27     

2 55.71 27.85 0.69 0.50   

  140 5657.5 40.41   

  3 231.33 115.67 2.92 0.06 

  142 5565.61 39.19     

  2 1789.00 894.45 1.99 0.14 

  

*  .05 

132 59523.94 450.94     
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   17  

     

   

      

 

   

  

 

       2.12 
  

  

 
 

 18  

  

  

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

     
 

  3 12.06 4.019 0.11 0.95 

     127     

  3 67.51 22.50 0.71 0.55 

     125 3969.53 31.76     

  3 24.81 8.28 0.19 0.90 

     125 5334.15 42.67     

  3 56.59 18.86 0.46 0.71 

     127 5163.14 40.66     

  3 341.27 113.76 0.24 0.87 

  

*  .05 

119 56207.48 472.33     
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 18 

     

 1-5   6-10   11-15   15  

 

 

 2.13 
  

  

 
 

 19 

  

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

     
 

      3 494.25 164.75 5.04** 0.00 

       145 4740.69 32.69     

   3 345.23 115.08 3.62** 0.01 

     144 4575.96 31.78     

  3 233.38 77.79 1.96 0.12 

     144 5719.89 39.72     

  3 365.17 121.72 3.2 0.25 

     146 5551.07 38.02     

  3 4759.15 1586.39 3.68* 0.01 

     

*  .05 

137 59087.06 431.29     
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   19 

   

  

  

 .01 

  LSD   20 

  20   

  LSD 

      

 39.76  - 1.56 0.54 7.24* 

 38.21   -  2.09  8.79** 

 40.30      - 6.70* 

 

*  .05   

47.00       - 

 .01 **
 

  20 

 LSD   

 

   

  .670  .7.24   .05 

 8.79 

.01 

 

 2.12 
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 21  

  LSD  

    
 

 

39.77 - 0.00 1.74 8.04*  

39.76  - 1.74  8.04**  

 41.50   -  6.30* 

 

*  .05  

47.80    - 

**  .01 
 

  21 

 LSD   

 

  

   8.04   6.30  

 .05 

 8.04 .01 

 

 2.12 
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  22  

 LSD 

      

158.47 - 2.16 6.59 26.33*  

 156.30  - 6.59 28.50* 

 165.05   - 19.74 

 

*  .05   

184.80    - 

*  .01 
 

  22 

 LSD  

  

   

 28.50  26.33   .05 

 

 2.13 
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 23 

  

 

     
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

 2 190.60 95.30 2.80 0.07 

     93 3162.64 34.01     

 2 67.72 33.86 1.096 0.34 

     93 2878.78 30.96     

 2 117.30 58.65 1.31 0.28 

     92 4134.85 44.94     

 2 208.77 104.38 2.54 0.08 

     94 3863.89 41.11     

  2 1959.20 979.60 2.09 0.13 

     

*  .05 

88 41213.38 468.33     

  

 23  

   

  

    1.00-2.00  2.01-

3.00  3.01-4.00  
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 24  

  

 

     
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

 5 136.25 27.25 0.78 0.57 

     142 5016.78 35.33     

  5 264.89 52.98 1.64 0.15 

     141 4555.10 32.37     

  5 168.90 33.80 0.84 0.53 

     141 5691.43 40.37     

  5 200.20 40.04 1.02 0.41 

     143 5620.93    

  5 2574.49 514.90 1.16 0.34 

     

*  .05 

134 59761.51 445.99   

 

   24   

   

 

      

 10,000   10,000-19,999   20,000-

29,999   30,000- 39,999   50,000  
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 25   

 

df 
Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P 

 

     
 

  5 179.34 35.87 1.01 0.42

     142 5051.66 35.58   

  5 108.74 21.75 0.64 0.67

     142 4812.45 33.89   

  5 179.34 35.87 1.01 0.42

     142 5051.66 35.58   

  5 162.71 32.54 0.81 0.54

     144 5782.15 40.15   

   

 

 

*  .05 

5 

134 

1617.54   

62223.45 

323.51 

464.35 

0.70 0.63

 

  25  
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 26  

   

 

 

 

     
df 

Sum of 

Squares 

Mean 

Squares 
F P  

  4 417.73 104.43 3.12* 0.02 

     144 4817.21 33.45   

  4 352.38 88.09 2.77* 0.03 

     144 4586.93 31.85   

  44 442.72 110.68 2.89* 0.02 

     144 5512.48 38.281   

  4 315.49 78.87 2.04 0.09 

     146 5639.93 37.63   

  4 4713.99 1178.50 2.71* 0.03 

     

*  .05 

136 59132.23 434.80   

 

   26  

     

 

  

   .05   

  LSD   27  
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 27  

  LSD 

 

 

  
    

 46.67  - 6.43 9.34** 6.95* 6.76 

 40.24    - 2.92* 0.52 0.33 

  37.32      - 2.39 2.58* 

 39.71        - 0.19 

 

*  .05  

39.90           - 

**  .01 

  

   27  

  LSD    

 

  9.34 

 .01   6.95  .05 

  

  2.92 

 .05 

 2.58 

 .05   

  2.58  .05 
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 28  

   LSD 

 

 

 
     

 47.67  - 5.14 8.51* 7.19* 7.95* 

 42.52    - 3.37* 2.05 2.81 

 39.16      - 1.31 0.56 

 40.47        - 0.75 

39.72           -  

  *  .05  
 

  28  

  LSD   

 

   8.51 7.19 

7.95   .05 

  

   .05 

 29  

   LSD 

 

 

 
     

 44.67  - 4.14 6.75 2.78 5.39 

 40.52    - 2.61 1.36 1.24 

 37.92      - 3.97** 1.37 

 41.88        - 2.60 

 

 **  .01 

39.28           - 
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 29 

    LSD        

 

   3.97 

.01  

 

 30  

  LSD 

 

 

 
     

 184.67  - 22.52 31.87* 22.09 24.50 

 162.14    - 9.35 0.43 1.98 

 152.80      -  9.75* 7.37 

 162.58        - 2.41 

 

*  .05 

160.17           - 

 

  30 

  LSD   

 

    31.87 

 .05  

   9.75 

 .05  

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 

 2.2  

 

  3 

 

 

(AQ)  31  

  0.01 

  4    

   (r) 

 (AQ) .435 .401  .358  

.368  .428    0.01   
 

 31 

 (AQ) 

 

 M SD AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ 
AQ1 39.02 0.595           

AQ2 40.24 0.571 .638**         

AQ3 39.61 0.634 .738** .629**       

AQ4 39.76 0.63 .662** .615** .771**     

AQ 158.72 21.36 .870** .822** .908** .882**   

Ct 21.36 2.8 .401** .358** .368** .428** .435** 

*  .05  **  .01   

AQ1      

AQ2  

 

AQ3    

AQ4    

AQ    

Ct   
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2.3   (AQ)

  

 

 4  (AQ) 

         

       

  

 (Stepwise multiple regression analysis) 

  4    

    

(AQ)    30  

 

  18.9   R2  .189 

 .01     

  

             = 12.566+.056( )  

 

  32 

 (AQ)     

    

      B   Beta      t       R2-change 

 

   12.566    7.837**          

  .056  .435  5.606**       .189 

 

 

Multiple R = .435   R2 .189   Adjust r2 =.183     F = 31.430**  

*  0.05  

**  0.01 
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บทท ี5 
 

สรุปผลอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเรืองความคิดสร้างสรรคข์องขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ มีวตัถุประสงค ์ดงันี 
1.1 เพือศึกษาระดบัความคิดสร้างสรรค์และระดบัความสามารถในการเผชิญและฟัน

ฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์

1.2 ศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัความคิดสร้างสรรค์และความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ 

1.3 ศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดสร้างสรรคก์บัความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์

1.4 ศึกษาปัจจยัความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคทีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรคข์องขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทใีช้ในการศึกษา          
                  ประชากรเป็นขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์มีระดบัตาํแหน่งตงัแต่ระดบัตาํแหน่ง
ปฏิบติัการถึงระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ จาํนวนทงัสิน 220 คน  การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งทีเหมาะสม
ใชใ้นการวจิยัใชห้ลกัการคาํนวณของ Taro Yamane (Yamane 1973 อา้งถึงใน สุธรรม  รัตนโชติ, 
2551) โดยมีค่าความเชือมนัอยา่งนอ้ย 95% ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 142 คน และแจก
แบบสอบถามจาํนวน 160 ชุด และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน จาํนวน 156 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
88.75 ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

เครืองมือทใีช้ในการศึกษา       
 เครืองมือทีใชใ้นการวจิยันี คือแบบประเมินทีผา่นการตรวจสอบคุณภาพทงัความ
เทียงตรงเชิงเนือหาและความเชือถือได ้ประกอบดว้ยแบบประเมินความคิดสร้างสรรค ์จาํนวน 6 ขอ้ 
มีค่าความเชือถือไดเ้ท่ากบั 0.827 และแบบประเมินความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
จาํนวน 40 ขอ้ มีค่าความเชือถือไดเ้ท่ากบั 0.834   
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สรุปผลการวจัิย 

ตอนท ี1 การศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล 
กลุ่มตวัอย่างทีทาํการศึกษาวิจยัในครังนี คือ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ จาํนวน 156 

คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน 108 คน  คิดเป็นร้อยละ 69.23  และมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี 
จาํนวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 35.30 ปฏิบติังานอยูใ่นสายงาน กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ  จาํนวน 
103 คนคิดเป็นร้อยละ 66.30  มีอายุงานระหวา่ง 11-15 ปี  จาํนวน 30 ราย คิดเป็นร้อยละ19.23 ใน
ส่วนของระดบัการศึกษา อยูใ่นระดบัปริญญาตรี จาํนวน 112 คน คิดเป็นร้อยละ 72.44  มีเกรดเฉลีย 
ระหว่าง 2.00-3.00 จาํนวน 105 คิดเป็นร้อยละ67.31   มีอตัราเงินเดือนส่วนใหญ่อยู่ที 20,000 – 
29,999 บาทบจาํนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 35.90  และส่วนใหญ่อยูใ่นตาํแหน่งพยาบาล จาํนวน 85 
คน คิดเป็นร้อยละ 54.49   สุดทา้ยอยูใ่นระดบัตาํแหน่งชาํนาญการหรืออาวุโส จาํนวน 61 คน คิด
เป็นร้อยละ 39.10 

 วัตถุประสงค์ที 1  เพือศึกษาระดบัความคิดสร้างสรรคแ์ละระดบัความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์ จากการศึกษาพบว่าข้าราชการ
โรงพยาบาลสงฆ์มีระดบัความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลีย( 2.36, S.D.= 
0.28) (ระดบัปานกลาง =13.34 – 21.67)  และระดบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมอยู่ใน
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั ( 158.72, S.D.= 21.36) (ระดบัสูง =146.68 - 200.00)  และเมือ
พิจารณาค่าเฉลียความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรครายด้าน พบว่า ข้าราชการ
โรงพยาบาลสงฆ์มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทุกด้านอยู่ในระดบัสูงทงัหมด 
โดยขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านด้านสาเหตุ
และความรับผิดชอบ มีค่าเฉลียสูงสุดที (  = 40.24, S.D.= 5.78) (ระดบัสูง =36.66 - 50) รองลงมา
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นความอดทน มีคะแนนเฉลียเท่ากบั(   = 39.76, 
S.D.= 6.30)  ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นผลกระทบมีคะแนนค่าเฉลียเท่ากบั
(   = 39.62, S.D.= 6.34) และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  ดา้นการควบคุม มี
คะแนนเฉลียเท่ากบั (   = 39.02 , S.D.= 5.95)  ตามลาํดบั 

วัตถุประสงค์ที  2  เปรียบเทียบปัจจัย ส่วนบุคคลกับความคิดสร้างสรรค์และ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์

                      สมมติฐานท ี1  ปัจจยัส่วนบุคคลของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆที์แตกต่างจะมี
ความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่าง 
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 สมมติฐานยอ่ยที 1.1  
ด้านเพศ       

 ขา้ราชการเพศชายและเพศหญิงมีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกนั สําหรับ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  จาํแนกตามเพศ พบว่า ข้าราชการเพศหญิงมี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรค ดา้นความอดทนทีขา้ราชการชายมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ดา้นความอดทนสูงกวา่ขา้ราชการเพศหญิง มีค่าทีเท่ากบั  -.04 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั  .05 
     ด้านอายุ          
  ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์จาํแนกตามอาย ุ ประกอบดว้ย  อายุระหวา่ง 21-30 ปี  
อายรุะหวา่ง 31-40 ปี อายรุะหวา่ง 41-50 ปี อายุตงัแต่ 51 ปี ขึนไป มีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่าง
สาํหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จาํแนกตามอายุ พบวา่ ดา้นการควบคุม ดา้น
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้นความอดทน และความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมไม่แตกต่าง 

    ด้านสายงาน        
    ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์จาํแนกตามสายงาน ประกอบดว้ย กลุ่มภารกิจวิชาการ 
กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กลุ่มภารกิจอาํนวยการ มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่าง สําหรับความ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  จาํแนกตามสายงาน พบว่า ดา้นการควบคุม ด้าน
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้นความอดทน และความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมไม่แตกต่างกนั 

  ด้านอายุงาน        
   ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์จาํแนกตามอายงุาน ประกอบดา้ย อายงุานตงัแต่ 1-5 ปี 
อายุ 6-10 ปี  อายุ 11-15 ปี และ 15 ปีขึนไป  มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่าง สําหรับความ
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคจาํแนกตามอายุงาน พบว่า ด้านการควบคุม ด้าน
สาเหตุและความรับผดิชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้นความอดทนและความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าโดยรวมไม่แตกต่างกนั       

 ด้านระดับการศึกษา       
  ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ จาํแนกตามระดบัการศึกษา  ประกอบดว้ย ระดบัตาํ
กว่าปริญญาตรี  ระดบัปริญญาตรี  ระดบัปริญญาโท และระดบัปริญญาเอก มีความคิดสร้างสรรค ์
ไม่แตกต่าง  สาํหรับระดบัการศึกษาแตกต่างกนัของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์ มีความสามารถใน
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การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นผลกระทบและดา้นความอดทนไม่แตกต่างกนั แต่มีความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านการควบคุม ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบและโดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .01 

ด้านเกรดเฉลยี       
ความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกตามเกรดเฉลีย พบวา่ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์กลุ่ม

ระดบัเกรดเฉลีย ประกอบดว้ย ระดบัเกรดเฉลีย 10..-2.00 ระดบัเกรดเฉลีย 2.01-3.00 และระดบัเกรด
เฉลีย 3.01-4.00 มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่างกนั สําหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค จาํแนกตามเกรดเฉลีย พบว่า ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ มีเกรดเฉลีย ดา้นการควบคุม 
ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้นความอดทน และความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม ไม่แตกต่างกนั         
  อตัราเงินเดือน        
  ความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกตามอตัราเงินเดือน พบวา่ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์
กลุ่มระดบัอตัราเงินเดือน ประกอบดว้ยอตัราเงินเดือนนอ้ยกวา่ 10,000 บาท อตัราเงินเดือนระหวา่ง 
10.001- 19,999 บาท อตัราเงินเดือนระหว่าง 20,000-29,999 บาท และอตัราเงินเดือนระหว◌่าง 
30,001- 39,999 บาทและอตัราเงินเดือนตงัแต่ 50,000บาทขึน มีความคิดสร้างสรรค์ไม่แตกต่าง 
สําหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค   จาํแนกตามอตัราเงินเดือน พบว่า ดา้นดา้น
สาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้นความอดทน และความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม ไม่แตกต่างกนั         
  ด้านลกัษณะตําแหน่ง       
  ความคิดสร้างสรรค ์ จาํแนกตามลกัษณะตาํแหน่ง พบว่า ขา้ราชการโรงพยาบาล
สงฆ์ กลุ่มลกัษณะตาํแหน่ง ประกอบด้วย ตาํแหน่งแพทย  ์ ทนัตแพทย ์ เภสัช ตาํแหน่งพยาบาล 
ตาํแหน่งสหวิชาชีพ  ตาํแหน่งนักวิชาการเงินและบญัชี นักวิชาการพสัดุ นักจดัการงานทวัไป       
นกัสังคมสงเคราะห์  ตาํแหน่งเจา้พนกังานการเงินและบญัชี  เจา้พนกังานพสัดุ  เจา้พนกังานธุรการ 

มีความคิดสร้างสรรคไ์ม่แตกต่างกนั  สาํหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  จาํแนก
ตามลกัษณะตาํแหน่ง พบวา่ ดา้นการควบคุม ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ ดา้น
ความอดทน และความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมไม่แตกต่างกนั  
       ด้านระดับตําแหน่ง        
   ความคิดสร้างสรรค ์จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบวา่ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์
กลุ่มระดบัตาํแหน่ง ประกอบดา้ย ระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ ชาํนาญการพิเศษ ชาํนาญงานอาวุโส 
ชาํนาญงาน ปฏิบติัการ มีความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญั                 
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                        ดา้นระดบัตาํแหน่ง ทางสถิติทีระดบั .05 สําหรับความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรค จาํแนกตามระดบัตาํแหน่ง พบวา่ ดา้นการควบคุม ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้น
ผลกระทบ ดา้นความอดทนและความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม แตกต่างกนั 
สามารถอธิบายไดด้งันี         

       1. ดา้นการควบคุม         
                             ระดบัตาํแหน่งชาํนาญงาน มีค่าเท่ากบั 6.95 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 
นอกจากนีตาํแหน่ง ระดับตาํแหน่งชํานาญการพิเศษ มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคด้านการควบคุมสูงกว่าชาํนาญการอาวุโส มีค่าเท่ากบั 2.92 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 และขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ระดบัตาํแหน่งปฏิบติัการมีความสามารถในการเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรคดา้นการควบคุมสูงกวา่ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งชาํนาญการอาวุโสเท่ากบั 2.58 
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 โรงพยาบาลสงฆทุ์กระดบัตาํแหน่ง กล่าวคือ สูงกวา่ขา้ราชการ
ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการและอาวโุส มีค่าเท่ากบั 2.58 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05 

  2. ดา้นสาเหตุและความรับผดิชอบ    
 ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ ระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ มีความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านสาเหตุและความรับผิดชอบสูงกว่าระดับชํานาญการและอาวุโส 
ชาํนาญงานและปฏิบติัการ มีค่าเท่ากบั 8.51  7.19  และ7.95 ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที
ระดบั .05 และขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆร์ะดบัชาํนาญการพิเศษ  มีความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบสูงกว่าระดบัชาํนาญการอาวุโส  อย่างมีนยัสําคญั
ทางสถิติทีระดบั .05  

  3. ดา้นผลกระทบ       
 ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์ระดบัชาํนาญงาน มีความสามารถในการเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคดา้นผลกระทบสูงกวา่ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการอาวุโส 
มีค่าเท่ากบั 3.97 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั.01  
       4. ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  โดยรวม  
      ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการอาวุโส มีความสามารถ
ในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมนอ้ยกวา่ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆทุ์กระดบั กล่าวคือ สูง
กวา่ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ มีค่าเท่ากบั 31.87 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05 และ
ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งชาํนาญงาน มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมสูง
กวา่ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการอาวโุส มีค่าเท่ากบั  9.75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  
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 วตัถุประสงค์ท ี3  ความคิดสร้างสรรคก์บัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
ของข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์มีความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างกัน    ผู้วิจัยได้วิ เคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหวา่งความคิดสร้างสรรคก์บัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค โดยใช้
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบวา่ ความคิดสร้างสรรค์ของขา้ราชการมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกอย่างมีนัย สําคญัทางสถิติทีระดับ 0.01 กับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
โดยรวมและทงั 4 ดา้น คือ ดา้นการควบคุม ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ ดา้นผลกระทบ และ
ดา้นความอดทน มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพนธ์(r) เท่ากบัความคิดสร้างสรรคก์บัความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  .435 .401  .358  .368  .428  ตามลาํดบั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที 0.01  

 วตัถุประสงค์ท ี4        
 ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมีอทิธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ การ
วเิคราะห์ปัจจยัทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรคข์องขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
อิทธิพลความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ โดย
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ(Multiple regression)แบบมีขนัตอน(stepwise) ผลการวิเคราะห์ 
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ภาพรวมและทงั 4 ดา้น คือ ด้านการควบคุม ดา้น
สาเหตุและความรับผิดชอบ ด้านผลกระทบ ด้านความอดทน พบว่ามีเพียงความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคเท่านนัทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์กล่าวคือ ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม  พยากรณ์ความคิดสร้างสรรค ์ไดถึ้งร้อยละ18.9  
 
อภิปรายผล 

การวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์  จากการศึกษาวิจยัพบว่า ระดบัความคิดสร้างสรรค์ของขา้ราชการใน
โรงพยาบาลสงฆ์อยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 2.56,(SD = 0.28) สําหรับระดบั
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์มีความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั ( 158.72, S.D.= 21.36) 
(ระดับสูง =146.68 - 200.00)  และเมือพิจารณาค่าเฉลียความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรครายด้าน พบว่า ข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคทุกด้านอยู่ในระดบัสูงทงัหมด โดยขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ มีความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ มีค่าเฉลียสูงสุดที (  = 40.24, S.D.= 
5.78) (ระดบัสูง =36.66 - 50) รองลงมาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้นความอดทน 
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มีคะแนนเฉลียเท่ากบั(   = 39.76, S.D.= 6.30)  ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคดา้น
ผลกระทบมีคะแนนค่าเฉลียเท่ากบั(   = 39.62, S.D.= 6.34) และความสามารถในการเผชิญและฟัน
ฝ่าอุปสรรค ดา้นการควบคุม มีคะแนนเฉลียเท่ากบั (   = 39.02 , S.D.= 5.95)  ตามลาํดบั 

เมือพิจารณาระดบัความคิดสร้างสรรค์ของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ทีอยู่ในระดบัปาน
กลาง แล้ว สามารถอธิบายได้ว่า  ลกัษณะงานของโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นลกัษณะงานประจาํหรือ
ปฏิบัติงานตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย  ซึงจะมีข้าราชการบางกลุ่มทีปฏิบัติงานหรือได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบติังานในลักษณะต้องใช้การคิดวิเคราะห์  โดยทวัไปแล้วการปฏิบติังานของ
ขา้ราชการจะมีการจดัลาํดบัสายบงัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาจะมีหนา้ทีคอยช่วยเหลือดูแลและกาํกบั
งานให้สําเร็จลุล่วงผูบ้งัคบับญัชาบางรายจะมีลกัษณะการสังให้ทาํงานตามความเห็นคิดของตนเอง 
โดยไม่ใหอิ้สระแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดเ้สนอขอ้ คิดเห็น ซึงเป็นการครองงาํทางความคิด หรืออาจจะ
เป็นเพราะผูใ้ตบ้งัคบับญัชานาํเสนองานไม่ถูกใจหรือชา้เกินไป ทาํให้ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งทาํงานเอง 
และให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานประจาํหรืองานทีไม่ยากหรืองานทีไม่จาํเป็นตอ้งคิดวิเคราะห์
แทน  ส่งผลให้ขา้ราชการเหล่านนัเกิดความเคยชินกบัการไดรั้บคาํสังหรืองานทีง่าย ๆ มากกวา่การ
ทีต้องคิดเองวิเคราะห์เอง  อีกทงัการปฏิบติังานตามคาํสังเป็นงานทีสามารถดาํเนินการได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่ตอ้งใชเ้วลามากและทีสําคญัสามารถสนองตอบผูบ้งัคบับญัชาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และรู้สึก
วา่ชอบการปฏิบติัลกัษณะนี  ทาํให้ขาดแรงจูงใจและไม่กระตือรือร้นทีอยากจะพฒันาตนเอง  และ
หากผูบ้งัคบับญัชาตอ้งไปปฏิบติังานทีหน่วยงานอืน  จะส่งผลเสียแก่หน่วยงานเป็นอยา่งมาก  

ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่ ผูบ้ริหารควรนาํผลการวิจยัดงักล่าวเขา้ประชุมและหารือ
ต่อคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลสงฆ์ เพือหาแนวทางแก้ไขและปรับวิธีการ
ทาํงานของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆใ์นภาพรวม โดยกาํหนดเป็นนโยบายทีมุ่งเนน้ให้ขา้ราชการ
ปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ มีกระบวนการทาํงาน และมีวิธีคิดอยา่งเป็นลาํดบัขนัตอน ฝึกให้รู้จกัคิด
วิเคราะห์ โดยให้ผูบ้ ังคับบัญชามีหน้าทีให้คาํแนะมากกว่าการสังการ เพือเป็นการพฒันาให้
ขา้ราชการสามารถปฏิบติังานไดด้ว้ยตวัเอง ทงันีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งใหค้วามเป็นอิสระในการคิดและ
ตัดสินใจ ไม่ครอบงําหรือกําหนดในทุก ๆ เรือง  เพราะเมือวนัหนึงทีผู ้บังคับบัญชาต้องไป
ปฏิบติังานทีหน่วยงานอืนหรือเกษียณอายุราชการไปแลว้ ขา้ราชการทุกคนในโรงพยาบาลสงฆ ์
สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างต่อเนืองและสืบสานงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้โรงพยาบาล
สงฆ์ไม่เกิดความเสียหาย  ในทางกลับกนัโรงพยาบาลสงฆ์จะก้าวหน้าและสามารถดาํเนินตาม
ภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขา้ราชการสามารถคิดและสร้างสรรค์ผลงานไดด้ว้ย
ตนเอง ทาํให้เกิดความภาคภูมิใจในตวัเอง และเพิมผลผลิตหรือการสร้างสรรคผ์ลงานทีมีคุณค่าต่อ
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หน่วยงาน เพือให้หน่วยงานมีความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์หรือนวตักรรม และความมี
ชือเสียงของหน่วยงาน 
    สําหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์
โดยรวม  ทีมีคะแนนเฉลียในระดับสูง แสดงให้เห็นว่า ข้าราชการของโรงพยาบาลสงฆ์  มี
ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า  ในภาพรวมและรายดา้น ประกอบดว้ยดา้นการควบคุม ดา้น
สาเหตุและความรับผดิชอบ ดา้นผลกระทบ และดา้นความอดทนมีระดบัสูง โดยดา้นทีคะแนนเฉลีย
สูงสุด คือ ดา้นสาเหตุและความรับผิดชอบ เท่ากบั 40.20 รองลงมาดา้นความอดทน เท่ากบั 39.70 
ดา้นผลกระทบ เท่ากบั 39.60 และดา้นการควบคุม เท่ากบั 39.00 จากคะแนนค่าเฉลียแต่ละดา้นมีค่า
คะแนนไม่แตกต่างกนัมากนกั  แสดงให้เห็นวา่ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆมี์ความสามารถในการ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เพือให้ผลงานทีดาํเนินการบรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้ถึงแมจ้ะมี
อุปสรรคต่าง ๆ ขา้ราชการเหล่านี ก็จะฟันฝ่าไปดว้ยความอดทน วิริยะอุตสาหะ สามารถควบคุม
อารมณ์และสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างดี  รับรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคและผลกระทบทีเกิดขึน
อยา่งรอบคอบ มีสติ  รวมถึงรับผิดชอบต่องานทีไดรั้บมอบหมายและพร้อมทีจะปฏิบติังานเพือให้
ไดผ้ลงานทีดีมีคุณภาพ 

     ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นว่า ผูบ้ริหารควรให้กาํลงัใจแก่ขา้ราชการทีปฏิบติังานอย่าง
มุ่งมนั เสียสละ มีความตงัใจปฏิบติังานด้วยความอดทน แก้ปัญหาอุปสรรคทีจะมากระทบต่อ
หน่วยงาน สามารถควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ และรับผิดชอบต่อหน้าทีทีได้รับมอบหมาย โดย
มุ่งมนัทีจะสามารถแกไ้ขปัญหาต่าง ๆ  ถึงแมจ้ะยากลาํบากหรือปัญหาอาจจะยืดเยืออยา่งรอบคอบ
และมีสติ   เพือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความเสียหายแก่งานหรือหน่วยงาน   โดยผู ้บริหารอาจจะกําหนด
เป็นนโยบายหรือหลกัเกณฑ์ให้แก่ขา้ราชการทีปฏิบติังานดีมีคุณภาพและมีผลงานเป็นทีประจกัษ์
ดว้ยการกาํหนดรางวลั การใหเ้กียรติยกยอ่งชมเชย เพือใหข้า้ราชการมีขวญัและกาํลงัทีจะปฏิบติังาน
อย่างเต็มความสามารถ  เพือเป็นแบบอย่างทีดีแก่ขา้ราชการผูอื้น และควรกระตุน้ให้ขา้ราชการ
เหล่านนัรักษามาตรฐานของการปฏิบติังานทีสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคไปไดด้ว้ยดี ซึงหาก
หน่วยงานใดมีขา้ราชการทีมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูง ย่อมส่งผลให้การ
ปฏิบติังานสาํเร็จตามวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน 

2. การวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับความคิด
สร้างสรรค ์

จากการศึกษาพบว่า ระดับตาํแหน่งของข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์แตกต่างกัน มี
ความคิดสร้างสรรคแ์ตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ .05 กล่าวคือ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์
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ทีมีระดบัตาํแหน่งชาํนาญการและอาวุโส และระดบัตาํแหน่งชาํนาญงาน มีความคิดสร้างสรรคสู์ง
กวา่ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษ อยา่งมีนยัสาํคญัทีระดบั .05     

                เมือพิจารณาถึงความแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์แล้ว  สามารถอธิบายได้ว่า 
ขา้ราชการทีมีระดบัตาํแหน่งเชียวชาญระดบัตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษ มีความคิดสร้างสรรคต์าํกวา่
ระดบัตาํแหน่งชาํนาญการและอาวุโส และระดบัตาํแหน่งชาํนาญงาน ซึงอาจกล่าวไดว้า่ ขา้ราชการ
ระดบัเชียวชาญและระดบัชาํนาญการพิเศษ เป็นกลุ่มทีปฏิบติังานในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานหรือ
หวัหน้าฝ่าย ทีมีภาระหนา้ทีและงานในความรับผิดชอบจาํนวนมากและส่วนใหญ่ขา้ราชการระดบั
ตาํแหน่งเชียวชาญและระดบัตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษจะเป็นขา้ราชการในสายงานแพทยแ์ละสาย
งานพยาบาล ซึงขา้ราชการดงักล่าวเป็นกลุ่มทีเป็นสายงานหลกัของโรงพยาบาลสงฆ ์ และมีหนา้ที
ในการดูแลรักษาผูป่้วยทีเป็นพระภิกษุ-สามเณร ให้มีสุขภาพแข็งแรงและสามารถประกอบกิจของ
พระสงฆไ์ด ้ และดว้ยโรงพยาบาลสงฆ ์เป็นโรงพยาบาลระดบัตติยภูมิ ทีมีขนาดเตียงประมาณ 300 
เตียง และเปิดบริการจนถึงปัจจุบนัเป็นเวลา 60 ปี ให้บริการทงัผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน รวมทงัสิน 
81,979 รูป (โรงพยาบาลสงฆ์, 2554ก. หนา้ 8-23)  ซึงจากสถิติทีผ่านมาพระสงฆบ์างรูปมีอายุมาก
และตอ้งเขา้รับการผ่าตดัดว้ยโรคต่าง ๆทาํให้ตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพือมิให้เกิดโรคแทรกซ้อนได ้ 
ทาํใหบุ้คลากรดงักล่าวตอ้งใชเ้วลาในการดูแลรักษาพระสงฆ-์สามเณรแต่ละรูป ส่งผลให้ไม่สามารถ
ปฏิบติังานดา้นอืน ๆ ได ้ รวมถึงงานดา้นความคิดสร้างสรรคต่์าง ๆ ทาํให้ผลงานส่วนใหญ่เป็นงาน
ประจาํทีดูแลรักษาผูป่้วย  ซึงอาจเป็นสาเหตุหนึงทีทาํให้ความคิดสร้างสรรค์ของขา้ราชการระดบั
ตาํแหน่งเชียวชาญและระดบัตาํแหน่งชาํนาญการพิเศษลดนอ้ยลง 
                ดงันนั ผูว้จิยัจึงมีความเห็นวา่ ผูบ้ริหารควรสนบัสนุนและสร้างแรงจูงใจให้ขา้ราชการของ
โรงพยาบาลสงฆ ์โดยเฉพาะอยา่งยิงขา้ราชการระดบัตาํแหน่งเชียวชาญและระดบัตาํแหน่งชาํนาญ
การพิเศษ ไดใ้ชค้วามรู้ความสามารถผนวกกบัการคิดอยา่งเป็นระบบหรือคิดเชิงสร้างสรรคเ์พือให้
ไดผ้ลงานหรือสร้างนวตักรรมใหม่ ๆ โดยการให้โอกาสและสนบัสนุนทงัดา้นงบประมาณและดา้น
เวลา เพือให้สามารถสร้างสรรค์สิงทีดีหรือนวตักรรม ทีทนัสมยัและเหมาะสมกับผูรั้บบริการ  
รวมถึงการจดัสรรเวลาในการทาํงานให้เหมาะสม เพือให้มีเวลาในการทบทวนงานวิจยัและงาน
สร้างสรรคอื์น ๆ และเป็นการสร้างสรรคผ์ลงานหรือนวตักรรมต่าง ๆทีเป็นประโยชน์ต่อผูป่้วย  ซึง
ผูว้จิยัเชือวา่ดว้ยศกัยภาพของขา้ราชการกลุ่มนี ทีมีความรู้ความสามารถ ความเชียวชาญ ทกัษะ และ
ประสบการณ์ทีสร้างสมมานาน จะสามารถสร้างสรรคผ์ลงานทีดีและมีคุณค่าแก่หน่วยงาน 
  3. การวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลกบัความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค  จากการศึกษาพบว่า ระดับตาํแหน่งทุกตาํแหน่งของข้าราชการ
โรงพยาบาลสงฆมี์ความแตกต่างกบัความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม คือ ดา้น
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การควบคุม ดา้นสาเหตุและความรับผดิชอบ ดา้นผลกระทบอยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้ความสามารถใน
การเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคด้านความอดทนทีไม่มีความแตกต่างกบัระดบัตาํแหน่ง กล่าวคือ 
ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งชาํนาญการและอาวุโส มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
โดยรวมสูงกว่าขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์ทุกระดบั กล่าวคือ สูงกว่าขา้ราชการระดบัตาํแหน่ง
เชียวชาญ มีค่าเท่ากบั 31.87 อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .05  ยกเวน้ขา้ราชการระดบัตาํแหน่ง
ชาํนาญงาน มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวมสูงกวา่ระดบัตาํแหน่งชาํนาญ
การและอาวโุส มีค่าเท่ากบั  9.75 อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั .05  

      เมือพิจารณาทีระดับตําแหน่งของข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์  พบว่าข้าราชการ
โรงพยาบาลสงฆ์ทีมีระดบัตาํแหน่งชาํนาญการและอาวุโส มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคโดยรวมสูงกว่าขา้ราชการระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ขา้ราชการกลุ่ม
ระดบัตาํแหน่งเชียวชาญ ซึงส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการในกลุ่มสายงานแพทย ์ ทีมีภาระหน้าทีในการ
ปฏิบติังานดา้นการดูแลและรักษาผูป่้วยใหป้ลอดภยัและมีสุขภาพแขง็แรง ซึงในการทาํงานแต่ละวนั
ยอ่มมีปัญหาอุปสรรค ขึนอยู่ว่าจะมีปัญหามากหรือมีปัญหาน้อยเท่านนั แต่การทีขา้ราชการระดบั
ตาํแหน่งเชียวชาญ สามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคให้ผา่นพน้ไปนอ้ยกวา่ระดบัตาํแหน่งอืน ๆ จึง
เป็นเรืองทีน่าสนใจ ว่าเพราะสาเหตุใดและจะมีวิธีการอย่างไรทีจะให้ขา้ราชการกลุ่มนี สามารถ
เผชิญปัญหาและอุปสรรคไดม้ากกวา่ขา้ราชการระดบัตาํแหน่งอืน ๆ   
     ดงันนั ผูว้ิจยัจึงมีความเห็นวา่ ผูบ้ริหารควรนาํผลการวิจยัดงักล่าว เขา้ประชุมในองคก์ร
แพทย ์เพือปรึกษาหารือและแกปั้ญหาร่วมกนัภายในกลุ่มแพทย ์  เพราะโดยปกติแลว้ขา้ราชการทีมี
ระดบัตาํแหน่งสูง ส่วนใหญ่จะมีทกัษะ และสังสมประสบการณ์มานาน ผ่านวิกฤติต่าง ๆ มาอย่าง
มากมาย และมีความเขม้แขง็  แต่เพราะเหตุใดจึงมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่านอ้ยหรือตาํ
กวา่ระดบัตาํแหน่งอืน ๆ อาจจะใชล้กัษณะของธรรมะเขา้มาเป็นบทสอน หรือการฟังบรรยายธรรม 
เพือใหรู้้จกัวธีิการควบคุมอารมณ์  การแกปั้ญหาหรือป้องกนัผลกระทบทีอาจจะมาถึงอยา่งมีสติและ
สามารถผ่านพน้ไปได้ด้วยดี เพราะหากบุคคลใดมีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคและ
เปลียนวกิฤติใหเ้ป็นโอกาสได ้บุคคลนนัก็จะพบกบัความสําเร็จในชีวิตได ้ ซึงตรงกบั Stoltz (1997, 
อา้งถึงใน ธีระศกัดิ กาํบรรณารักษ์) กล่าวไวว้่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
สามารถใชพ้ยากรณ์ความสาํเร็จ ได ้17 ประการ เช่น ผลการปฏิบติังาน การเรียนรู้ การพฒันาตนเอง 
ความคิดริเริมสร้างสรรค ์สุขภาพ ความสุขฯลฯ 
     4.การศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

    จากผลการศึกษาความคิดสร้างสรรคแ์ละความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
พบว่า  ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยภาพรวม มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับ
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ความคิดสร้างสรรค์ระดบั ปานกลาง (r=.435) อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั.01 สามารถอธิบาย
ได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิงสําคญัอย่างยิงทีทาํให้หน่วยงานสามารถดาํรงคงอยู่ได้ และจะ
ประสบความสําเร็จ มีชือเสียงได ้ตอ้งมาจากการทาํงานร่วมกนั การระดมสมองในการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรคผ์ลงานใหมี้ความหลากหลายดา้นหรือหลากหลายมิติ บูรณาการงานร่วมกนัทุกภาคส่วน
ภายในหน่วยงาน เพือสรรค์สร้างผลงานหรือนวตักรรมทีมีคุณค่าและน่าเชือถือ รวมถึงพฒันา
หน่วยงานให้มีความสําคญัในการสร้างให้เป็นแหล่งคน้ควา้งานวิจยัหรือเป็นแหล่งอา้งอิงหรือเป็น
หน่วยงานทีใหค้วามรู้หรือการฝึกงานดา้นการสร้างสรรคผ์ลงาน  อนันาํไปสู่การมีชือเสียงและความ
ยอมรับต่อสังคม และการทีขา้ราชการมีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าในเชิงบวกนนั ย่อม
แสดงวา่ขา้ราชการในโรงพยาบาลสงฆ ์มีความเขม้แขง็ สามารถควบคุมตนเองในสถานการณ์คบัขนั
ไดเ้ป็นอยา่งดี   และพร้อมทีจะรับผิดชอบและฟันฝ่าความยากลาํบากไปได ้ ไม่ยอ่ทอ้ต่อผลกระทบ
ต่าง ๆ ทีเกิดขึน และอดทนกบัปัญหาทียดืเยอืเพือใหผ้า่นพน้อุปสรรคไปได ้     ผู้วิจัยมีความเห็น
ว่า โรงพยาบาลสงฆ์ โดยผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยบริการโรงพยาบาลสงฆ์ ควร
ส่งเสริมให้ขา้ราชการทีมีความคิดสร้างสรรคแ์ละมีความสามารถในการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรค(AQ) 
ให้ไดรั้บการพฒันา เพือส่งเสริมให้ขา้ราชการไดใ้ช้ศกัยภาพทีมีอยูใ่นตวัตนออกมาพฒันางาน ทงั
งานประจาํหรืองานทีไดรั้บมอบหมายให้มีนวตักรรมใหม่ ๆ และมีคุณค่าในการนาํไปใชป้ระโยชน์
แก่ผูป่้วย หรือแก่หน่วยงานอืน ๆ หากขา้ราชการได้รับการสนบัสนุนทีดีและเหมาะสม จะทาํให้
ขา้ราชการเหล่านนั เพิมประสิทธิภาพในการคิดและสร้างสรรคผ์ลงานเพิมขึน และเป็นการฝึกฝนให้
ขา้ราชการได้มีความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคมากขึน เพือสร้างความแข็งแกร่ง  
เพราะชีวิตคนเรา ไม่ไดร้าบรืนตลอดเวลา ถึงแมเ้ราจะมีความฉลาด แต่ถา้เราไม่สู้ เราก็ไม่มีโอกาส
ไดใ้ชค้วามฉลาดของเราใหเ้ป็นประโยชน์(ธีระศกัดิ กาํบรรณารักษ,์ 2551)   

    5.ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคทีมีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค ์

    ผลวิเคราะห์ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ภาพรวมและทงั 4 ดา้นคือ 
ดา้นการควบคุม ด้านสาเหตุและความรับผิดชอบ ด้านผลกระทบ และดา้นความอดทน พบว่า มี
เพียงความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยภาพรวมเท่านันทีมีอิทธิพลต่อความคิด
สร้างสรรค์  กล่าวคือ ความสามารถในการเผชิญฟันฝ่าอุปสรรคโดยรวม โดยมีค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพนัธ์ .435  และสามารถอธิบายความผนัแปรหรือมีอาํนาจพยากรณ์ความคิดสร้างสรรคข์อง
บุคคล ได้ร้อยละ 18.9 หรือ มีค่า R2 เท่ากบั .189 อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01  สามารถ
อธิบายไดว้่า ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคโดยภาพรวมของขา้ราชการมีผลต่อ
ความคิดสร้างสรรคข์องขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์ซึงแสดงให้เห็นวา่ ขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ์
พร้อมทีจะผลิตผลงานสร้างสรรค ์และพร้อมทีจะฟันฝ่าอุปสรรค โดยสามารถควบคุมอารมณ์ สติ  
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และเชือว่าปัญหาเกิดจากสิงแวดล้อทม ไม่โทษตนดอง  และหากเกิดกบัตนเองก็จะยอมรับและ
พร้อมแกไ้ข ไม่ทาํเรืองเล็กให้เป็นเรืองใหญ่ กาํหนดปัญหาอยูใ่นขอบเขต และอดทนต่อการยืดเยือ
ของปัญหา 

    ผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า ถา้ขา้ราชการไดรั้บโอกาสหรือไดรั้บการสนบัสนุนอย่างจริงใจ 
จะสามารถผลิตผลงาน งานวิจยัหรือความคิดสร้างสรรคไ์ด ้ ซึงจากระดบัการศึกษาของขา้ราชการ
ในโรงพยาบาลสงฆ ์ซึงมีหลากหลายอาชีพ เช่น แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสัช พยาบาล นกัวิทยาศาสตร์
การแพทยแ์ละอาชีพอืน ๆแลว้ จะเห็นไดว้า่บุคลากรเหล่านนัเป็นบุคลากรทีมีความฉลาดหรือIQ สูง 
ทีสามารถคิดสร้างสรรค์ผลงานและควบคุมปัญหาอุปสรรคต่างๆได้ เพียงแต่การทาํงานตอ้งให้
อิสระในการคิดและไม่กาํหนดทิศทางในการทาํงานหรือกดดนัในการทาํงาน ขา้ราชการกลุ่มนีจะ
เป็นกลไกในการสร้างสรรคสิ์งดี ๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานได ้

 

ข้อเสนอแนะทางการบริหาร 
    จากผลการศึกษานีแสดงให้เห็นว่า ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการเผชิญ

และฟันฝ่าอุปสรรคมีความสัมพนัธ์เชิงบวก ซึงเป็นสิงทีดีอยา่งยิงทีบุคลากรมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค ์
เพราะความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณภาพทีมีอยู่ในมนุษยทุ์กคน หากได้รับการส่งเสริมพฒันา และ
นาํไปใช้ให้เหมาะสมก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ซึงหากประชาชนในสังคมใดมีทรัพยากร
มนุษยที์มีความคิดสร้างสรรค์สูงก็ย่อมจะเป็นแรงขบัเคลือนให้สังคมนันพฒันาก้าวหน้าไปอย่าง
รวดเร็ว”   หากไดรั้บการพฒันาศกัยภาพของสมองในส่วนของ “ความคิดสร้างสรรค์” ให้มี
ประสิทธิภาพ    

    ดงันัน หน่วยงานจึงควรกาํหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ในการพฒันาบุคลากรเพือสร้าง
บุคลากรทีมีความพร้อมจะพฒันาตนเองด้วยการ เพิมทกัษะการคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงเหตุผล  
และการคิดอยา่งมีวจิารณญาณ   โดยพฒันาเป็นทีมเฉพาะกิจ ทีมุ่งเนน้สร้างสรรคผ์ลงาน  และให้ทีม
เหล่านี ไดถ่้ายทอดความรู้และฝึกฝนบุคลากรอืน ๆ  โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรไดรั้บการฝึกฝนทุก
คน  บุคลากรสามารถนาํความคิดสร้างสรรค์และใช้จินตนาการประยุกต์ เพือนาํไปสู่สิงประดิษฐ์
คิดคน้พบใหม่ทางเทคโนโลยี  คิดหลากหลาย  เน้นทงัคุณภาพ  ทงันี หากบุคลากรทีสร้างสรรค์
ผลงานหรือนวตักรรมทีดีมีคุณภาพ ผูบ้ริหารควรพิจารณาสนบัสนุนการใหร้างวลัเพือเป็นการการจูง
ใจหรือให้ค่าตอบแทน ด้วยการเลือนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ หรือให้ทุนการศึกษาต่อทงัในและ
ต่างประเทศ หรือเลือนตาํแหน่งให้สูงขึน เป็นการกระตุ้นเตือนให้บุคลการหันมาสนใจในการ
สร้างสรรคง์านใหมี้ประสิทธิภาพ  
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 สําหรับความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคแยกเป็นรายดา้น จะเห็นไดว้่ามี
คะแนนเฉลียอยู่ในระดับตาํ ทงั 4 ด้าน ซึงสะท้อนให้เห็นว่า ข้าราชการโรงพยาบาลสงฆ์ไม่มี
แรงจูงใจทีดีในการทาํงาน ขาดขวญัและกาํลงัใจในการทาํงาน ซึงผูบ้ริหารควรให้ความสนใจเป็น
อยา่งยิง  และควรสร้างขวญัและกาํลงัใจในการปฏิบติังาน เพือให้ขา้ราชการมีความภาคภูมิใจและ
เป็นทียอมรับต่อสังคม ซึงจะส่งผลต่อการปฏิบติังาน 

 
 

ข้อเสนอแนะในการวจัิยครังต่อไป 
1. ควรศึกษาความคิดสร้างสรรค์กบัตวัแปรอืน ๆ ไดแ้ก่ ดา้นเชาวน์ปัญญา(IQ )เชาวน์

อารมณ์(EQ) เชาวน์จริยธรรม (MQ) เชาวน์สุขภาพ(HQ) แลชะเชาวน์จิต(SQ)   
 2. ควรทาํการศึกษาเพิมเติมกับกลุ่มตวัอย่าง เช่นลูกจ้างประจาํ ลูกจ้างชัวคราวและ
พนกังานราชการ 

3.ควรศึกษาความคิดสร้างสรรคข์องขา้ราชการโรงพยาบาลสงฆ ์กบัความคิดสร้างสรรค์
ของข้าราชการโรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ทีมีพืนทีอยู่ตังอยู่ในส่วนภูมิภาค เพือหา
ผลงานวจิยัมาเปรียบเทียบการปฏิบติังานในพืนทีส่วนกลางกบัการปฏิบติังานพืนทีส่วนภูมิภาคจะมี
ผลอยา่งไรต่อความคิดสร้างสรรค ์        
     4.ควรศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของข้าราชการภาพรวมของกรมการแพทย์ เพือเป็น
เครืองมือให้   ผูบ้ริหารสามารถนาํขอ้มูลวางแผนพฒันาบุคลากรในภาพรวมของกรมการแพทยไ์ด้
อยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเกียวกบัการสนบัสนุนงบประมาณ 
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