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การคิดเชิงสร้างสรรค ์ ( Creative  Thinking) 

รวบรวมและเรียบเรยีงโดย เพ็ญนิดา  ไชยสายณัห ์

นักวิชาการสาธารณสขุชํานาญการพิเศษ 

ศูนย์อนามัยที ่๖ ขอนแก่น 

การคิดเชิงสร้างสรรค ์(Creative thinking) หมายถงึ ความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่ง
ต่างๆ การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมมีาก่อน เพื่อ
ค้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดขึน้  เป็นการสรา้งสรรค์สิ่งใหมท่ี่แตกต่างไปจากเดิม  เป็นความคิดที่
หลากหลาย คดิได้กว้างไกล หลายแง่หลายมุม เน้นทั้งปรมิาณและคุณภาพ  องค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค ์ได้แก่ ความคิดนั้นต้องเป็นสิ่งใหม่ไม่เคยมมีาก่อน (New Original) ใช้การได้ (Workable) และมี
ความเหมาะสม (Appropriate)  การคิดเชิงสร้างสรรค์จึงเป็นการคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมไปสู่สิ่ง
ใหม่ที่ดีกว่า ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ทีต่่างไปโดยสิ้นเชิงหรือที่เรียกว่า "นวัตกรรม"  (Innovation) 

  ความคิดสร้างสรรค์  มคีวามหมายแยกได้เป็น 3 ประเด็นหลัก คือ 
          1. เป็นความคิดแง่บวก หรือ Positive thinking 
          2. เป็นการกระทําที่ไม่ทําร้ายใคร หรือ Constructive thinking 
          3. เป็นการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ หรือ Creative thinking 
 
ความคิดสร้างสรรค์เกิดขึน้ได้ 2 ทาง คือ 
          1. เริม่จาก จินตนาการ แล้วย้อนสู่ความจริง  เกิดจากการที่เรานํา ความฝันและจินตนาการ ซึ่งเป็น
เพียงความคิด ความใฝ่ฝันที่ยังไม่เป็นจริง แต่เกิดความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะทําให้ความฝันนั้นเป็นจริง 
          2. เริม่จาก ความรูท้ี่มี แล้วคิดต่อยอดสู่สิ่งใหมท่ี่เรียกว่า นวตักรรม (Innovation)  เกิดจากการนํา
ข้อมูลหรือความรู้ที่มีอยู่มาคิดต่อยอด  หรือคิดเพิ่มฐานข้อมูลที่มีอยู่  จะเป็นเหมือนตัวเขี่ยความคิดใหเ้ราคิดใน
เรื่องใหม่ๆ 
 
 กระบวนการความคิดสรา้งสรรค ์                 
          1. เกิดสิ่งกระทบความรู้สึกให้ต้องคิด เป็นต้นเหตุหรือสาเหตุของเรื่องที่ต้องใช้ความคิดในการทําให้
เรื่องนั้นๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์  
          2. รวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทุกประเด็น ทกุแง่มุม 
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          3. แจกแจง วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูล นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาแจกแจง วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ หรือดูความเชื่อมโยงระหว่างกัน  
          4. การคิดและทําใหก้ระจ่างชัด จัดระบบความคิดตามข้อมูลที่ได้แจกแจงและวิเคราะห์ความสัมพันธ์
แล้ว ให้สามารถมองเห็นภาพ ขั้นตอน ความเชื่อมโยงของแต่ละส่วนได้อย่างชัดเจน 
          5. แสดงออก เป็นการนําเสนอผลจากการคิดเพื่อทดสอบความคิดและพิสูจน์ให้เห็นจริง  
 
การส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค ์                 
      1. ทางตรง คือ การฝึกอบรม  
  2. ทางอ้อม อาจทําได้หลายวิธี เช่น 
              2.1 ยอมรับในความสามารถของแต่ละบุคคล  
              2.2 แสดงให้เห็นว่าความคิดที่แสดงออกมานั้นมีคุณค่าและนําไปใช้ประโยชน์ได้                        
              2.3 อย่าพยายามให้ทุกคนคิดไปในแนวทางเดียวกัน ต้องยอมรับในความคิดที่แปลก 
              2.4 อย่าสนับสนุนเพียงผลงานเหมือนกับผู้ที่เคยได้รับรางวัล หรือเป็นที่ยอมรับมาแล้ว  ควรให้การ    
                   สนับสนุน  ยกย่องชมเชย หรือให้รางวัลกับผลงานที่แปลกใหม่แต่มีคุณค่า 
              2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนใหค้ดิค้นผลงานที่สร้างสรรค์อย่างไม่มีขีดจํากัด 
              2.6 ให้กําลังใจและเอาใจใส่ต่อการสร้างสรรคผ์ลงาน ที่อาจต้องใช้เวลาและค่อยเป็นค่อยไป  
 
วิธีการฝึกเพื่อพัฒนาศักยภาพการคดิสร้างสรรค ์ มีวิธีการดังนี ้
 
          1. ฝึกคิดเชิงบวก (Positive Thinking)   ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องฝึกคิดว่ามีอะไรที่เป็น
ประโยชน์กับเราบ้าง เช่น ถ้าเราตกงานเราก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้มีเวลาพัฒนาตัวเองแบบเต็ม
เวลา  ถ้าเราอกหักก็คิดเสียว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้เปิดโอกาสให้กับคนดีๆอีกหลายคนเข้ามาในชีวิตของเรา  ถ้า
เครียดมากๆ ก็ให้คิดเสียว่าเป็นการทดสอบความแข่งแกรง่ของจิตใจว่าจะสามารถรับมอืกับสภาพความเครียด
ได้มากน้อยเพียงใด  เพราะในอนาคตเราอาจจะมีเรื่องที่เครียดมากกว่านี้ก็ได้  
   การฝึกคิดเชิงบวก นอกจากจะช่วยให้เราฝึกการแสวงหาโอกาสแล้วยังช่วยให้เราเกิดการเรียนรู้ที่
เหนือกว่าคนอื่น เพราะถ้าเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น เราสามารถเรียนรู้ทั้งสิ่งที่คนทั่วไปเขารู้กันแล้ว เรายงัเรียนรู้ใน
สิ่งที่คนอื่นๆ เขามองข้ามไป เมื่อเราฝึกแบบนี้ไปนานๆ หลายๆครั้งเข้า จาํนวนเท่าของความรู้ของเราจะ
เหนือกว่าคนทั่วไปอย่างน้อยสองสามเท่าตัว 
 
          2. ฝึกคิดย้อนศร (Backward Thinking)  เมื่อไหร่ก็ตามเราคิดสวนทางกับคนอื่น อาจจะทํา
ให้เราเกิดความคิดสร้างสรรค์ที่ดีๆขึ้นมาก็ได้  ตัวอย่างการทําธุรกิจที่ตรงกันข้ามจากคนอื่น เช่น ปกติรถเสีย
ต้องพารถไปหาอู่  แต่เมื่อคิดใหม่คือเอาอู่ไปหารถ จึงทําให้เกิดธุรกิจบริการซ่อมรถฉกุเฉินขึ้นมามากมาย หรือ
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เมื่อก่อนถ้าเราจะกินพิซซ่าเราจะต้องไปที่ร้าน  แต่เมื่อมีคนคิดย้อนศรคือ ส่งพิซซ่าไปหาลูกค้าจึงเกิดธุรกิจ 
Home Delivery ขึ้นมามากมาย  ปัจจุบันนี้เกิดธุรกิจอีกมากมาย เช่น การส่งดอกไม้  ร้านหนังสือ รา้นวีดีโอ 
เป็นต้น 
             3. ฝึกคิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ (Impossible Thinking)  บางสิ่งบางอย่างที่เราเคยคิดว่ามัน
เป็นไปไม่ได้ในอดีต แต่ในปัจจุบันมันเป็นไปได้และเป็นไปแล้ว  สิ่งที่เราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ในวันนี้  มันอาจจะ
เป็นไปได้ในอนาคต  ดังนั้นอะไรก็ตามท่ีเราคิดว่าเป็นไปไม่ได้ อย่าเพิ่งด่วนตัดทิ้งไป เพราะนั่นเท่ากับเป็นการ
ดับอนาคตแห่งความคิดสร้างสรรค์ของเราเอง 
             ตัวอย่างความคิดสร้างสรรค์แบบนี้ เห็นได้จากภาพยนตร์ การ์ตูน บางประเภทที่เราคิดว่าเป็นไป
ไม่ได้  ความคิดของนักวิทยาศาสตร์นําไปค้นคว้าวิจัยเพื่อนําไปสู่ความเป็นไปได้ต่อไป เช่น ในอดีตใครเคยคิด
บ้างว่าเรื่องการโคลนนิ่งสัตว์หรือมนุษย์จะเป็นไปได้  ใครเคยคิดบ้างว่ามนุษย์จะมีธุรกิจการท่องเที่ยวในอวกาศ  
ใครจะคิดบ้างว่าคนที่อยู่กันคนละโลกสามารถพูดคุยกันแบบเห็นหน้าตาได้เหมือนสมัยนี้   

 ในชีวิตการทํางาน เรามักจะตกหลุมพรางทางความคิดแบบนี้อยู่บ่อยๆ พอคิดจะทําโน่นทํานี่ เราก็
มักจะถูกขัดขวางด้วยความคิดที่ว่า มันทําไม่ได้หรอก หัวหน้าเขาคงไม่มีงบประมาณ ผู้บริหารคงไม่สนับสนุน 
ฯลฯ ความคิดในลักษณะนี้เกดิ ขึ้นมากมายกับคนทํางาน สาเหตุที่สําคัญคือ เรามักจะนาํเอาสภาพแวดล้อม
ภายนอกมาทําลายต้นกล้าแหง่ความคิดสร้างสรรค์ของเราเสียเอง ต้ังแต่ยังไม่ลงมือทําอะไรเลย ทําให้เราไม่มี
โอกาสได้คิดไปถึงที่สุดว่า ที่เราคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นั้น จริงๆแล้วมันเป็นเช่นนั้นจริงหรือ 

 
          4 .ฝึกคิดบนหลักของความเปน็จริง (Thinking Based Principle)  การฝึกคิดแบบนี้คือ
การคิด วิเคราะห์สิ่งต่างๆ โดยย้อนกลับไปหาหลักความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆว่าคืออะไร เช่น คนที่สามารถผลิต
เครื่องบินได้นั้นจะต้องเข้าใจถึงหลักความเป็นจริงในเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลกก่อน  จึงจะสามารถออกแบบ
เครื่องบินได้  ต้องเข้าใจว่าการบินได้นั้น จะต้องมีพลังขับเคลื่อนเท่าไหร่  มีความเร็วเทา่ไหร่  จึงจะสามารถหนี
ออกจากแรงโน้มถ่วงของโลกได้        
     
          5. ฝึกคิดข้ามกลอ่งความรู้ (Lateral Thinking )  การคิดข้ามกล่องความรู้คือการนําเอา
ความรู้ที่มีอยู่ในหัว ในเรื่องต่างๆ มาคิดไขว้กัน ย่ิงเรามีกลอ่งความรู้หลากหลาย โอกาสที่เราจะคิดข้ามกล่อง
เพื่อให้เกิดความคิดใหม่ๆ  กม็มีากย่ิงขึ้น เช่น ก๋วยเต๋ียวต้มยํา มาจากกล่องความรู้เกี่ยวกับก๋วยเต๋ียว ผสมกับ
กล่องความรู้ ในการทําต้มยํา หรือแอร์มุ้ง มาจากกล่องความรู้ด้านแอร์กับกล่องความรู้ด้านมุ้ง ปลาดุกในห้อง
เช่า มาจากกล่องความรู้เรื่องห้องเช่ากับกล่องความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาในบ่อดิน         
 
ข้อควรปฏบิตัิในการพัฒนาทัศนคติและพัฒนานิสยันักคิดสร้างสรรค ์ ม ี9 ขอ้ ดังนี้ 
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1. อย่าคิดแง่ลบ ต้องคิดแง่บวก เพราะพลังความคิดแง่บวกจะช่วยสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น 
2. อย่าชอบพวกมากลากไป  ต้องกล้าคิดเองและเชื่อมั่นในตัวเองกล้าเรียนรู้ที่จะเชื่อมั่นในตนเองเพื่อ
พัฒนาความเชื่อมั่นในตนเอง 
3. อย่าปิดตนเองในวงแคบ ต้องเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ เพราะความรู้ใหม ่จะช่วยให้เกิดมุมมองที่
แตกต่างและต่อยอดสู่ความคิดใหม่ๆ 
4. อย่ารักสบาย ทําไปเรื่อยๆ ต้องลงแรง บากบ่ัน มุ่งความสําเร็จเพราะความสําเร็จใดๆ ต้องแลกมา
ด้วยหยาดเหงื่อแรงงาน 
5. อย่ากลัว -ต้องกล้าเสี่ยง  ต้องฝึกตนเองให้เป็นคนท้าทายตนเองให้คิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ 
6. อย่าหมดกําลังใจ เมื่อไม่พบคําตอบ  ต้องอดทนต่อความคลุมเครือ 
7. อย่าท้อใจกับความผิดพลาด  ต้องเรียนรู้จากความล้มเหลว  ความผิดพลาดเป็นครู เพื่อเรียนรู้ใน
ก้าวต่อไป 
8. อย่าละทิ้งความคิดใดๆ จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าไร้ประโยชน์  ต้องชะลอการตัดสินใจเพราะบาง 
ความคิดเห็นอาจจะยังใช้ไม่ได้ในตอนนี้ แต่อาจนําไปใช้ได้ในสถานการณอ์ื่น   
9. อย่ากลัวการเผยแพร่ผลงาน ต้องกล้าเผยแพร่ผลงานที่แตกต่าง  เพราะหลายครั้งที่การค้นพบใหม่ๆ 
มักมาจากการคิดแหวกแนว 

 

วิธีพัฒนาความคิดสรา้งสรรค์ (Creative Thinking)    ที่มักใช้ในการทาํงาน 

1. ช่วยกันระดมสมอง(  ฺBrainstroming ) เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากทีสุ่ดในองค์กร เพราะวิธีนี้
สามารถทําให้เกิดความคิดใหม่ๆ ขึ้นมากมาย 
2. ลองคิดในมุมกลับ   การคิดวิธีนี้จะทําให้เราไม่ยึดติดกับความคิดเดิมๆ  และเป็นการช่วยกระตุ้นให้
เกิดความคิดใหม่ๆ ที่เราไม่คาดคิดมาก่อน 
3. ต้ังคําถามให้ตัวเอง  วิธีนี้เป็นการฝึกนิสัยเราให้เป็นคนใชค้วามคิด  โดยท่ีเราหมั่นต้ังคําถามกับสิ่งที่
เกิดขึ้นรอบตัว ( What? , Why? , What's happen? , If? ) 
4. ใช้การเปรียบเทียบ  เทคนิคนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในการพัฒนาองค์กร ปัญหาทีเ่ราไม่คุ้นเคย
จะถูกทําให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเรานํามาเปรียบเทียบ หรอื อุปมาอุปไมย และปญัหาทีเ่ราคุ้นเคยมาก
จนกลายเป็นอุปสรรคที่ทําใหเ้ราไม่สามารถคิดอะไรใหม่ๆ ได้ วิธีนี้ก็จะช่วยให้เราคิดในมมุที่แตกต่างได้ 

เอกสารอ้างอิง 
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