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ความหมายของความคิดสร้างสรรค์ 
 
                ทอร์แรนซ์ กลา่ววา่ “ความคดิสร้างสรรค์ หมายถึง กระบวนการท่ีบคุคลไวตอ่ปัญหา 
ข้อบกพร่อง ชอ่งวา่งในด้านความรู้ สิ่งท่ีขาดหายไป หรือสิ่งท่ีไมป่ระสานกนัและไวตอ่การแยกแยะ สิ่ง
ตา่งๆ ไวตอ่การค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา ไวตอ่การเดาหรือการตัง้สมมตฐิานเก่ียวกบัข้อบกพร่อง 
ทดสอบและทดสอบอีกครัง้เก่ียวกบัสมมตฐิานจนในท่ีสดุสามารถน าเอาผลท่ีได้ไปแสดงให้ปรากฎแก่
ผู้ อ่ืนได้” 
            กิลฟอร์ด กลา่ววา่ “ความคดิสร้างสรรค์เป็นความสามารถทางสมองในการคดิหลายทิศทาง ซึง่มี
องค์ประกอบความสามารถในการริเร่ิม ความคลอ่งในการคดิ ความยืดหยุน่ในการคดิ และความสามารถ
ในการแตง่เตมิและให้ค าอธิบายใหมท่ี่เป็นการตดิตามหลกัเหตผุลเพ่ือหาค าตอบท่ีถกูต้องเพียงค าตอบ
เดียวแตอ่งค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุของความคดิสร้างสรรค์คือความคดิริเร่ิม นอกจากนีกิ้ลฟอร์ดเช่ือวา่
ความคดิสร้างสรรค์ไมใ่ชพ่รสวรรค์ท่ีบคุคลมีแตเ่ป็นคณุสมบตัท่ีิมีอยูใ่นตวับคุคลซึง่มีมากน้อยไมเ่ทา่กนั 
และบคุคลแสดงออกมาในระดบัตา่งกนั” 
 
            นอกจากนี ้กิลฟอร์ด (Guilford, 1959 : 145 – 151, อ้างจาก กรรณิการ์   สขุมุ , 2533 ได้ศกึษา
ลกัษณะพืน้ฐานของผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ ซึง่มาทัง้หมด 5 ประการ ดงันี ้

1. ความรู้สกึไวตอ่ปัญหา หมายถึงบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะมีความสามารถใน 
การจดจ าปัญหาตา่งๆ รวมทัง้ความสามารถในการเข้าถึงหรือการท าความเข้าใจเก่ียวกบัสิ่งท่ีเข้าใจผิด 
สิ่งท่ีขาดข้อเท็จจริง สิ่งท่ีเป็นมโนทศัน์ท่ีผิดหรืออปุสรรคตา่งๆ ท่ียงัมืดมนอยู ่ซึง่พอจะสรุปได้วา่ 
ความรู้สกึไวตอ่ปัญหาของบคุคลเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุเพราะบคุคลจะไมส่ามารถแก้ปัญหาจนกวา่เขา  
จะได้รู้วา่ปัญหานัน้คืออะไร หรืออยา่งน้อยเขาจะต้องรู้วา่เขาก าลงัประสบปัญหาอยู่ 
            2. ความคลอ่งในการคดิหมายถึง บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการ  
ผลิตแนวความคดิจ านวนมากในเวลาอนัรวดเร็ว แล้วเลือกแนวความคดิท่ีดีท่ีสดุมาใช้แก้ปัญหา สิ่งท่ี
แสดงลกัษณะพิเศษของความคลอ่งในการคดินอกจากการผลิตแนวความคดิท่ีมากมายและ  
รวดเร็วแล้ว แนวความคดิท่ีผลิตขึน้มาใหมน่ัน้ควรจะเป็นแนวความคดิท่ีแปลงใหม ่และดีกวา่  
แนวความคดิท่ีอยูใ่นปัจจบุนั นอกจากนัน้ บคุคลท่ีได้ช่ือวา่มีความคลอ่งในการคดิ จะต้องมี  
ความสามารถปรับเปล่ียนทิศทางในการคดิได้เป็นอยา่งดี 
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           3.ความคดิริเร่ิม หมายถึง บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการค้นหาแนว 
ทางใหม่ๆ หรือวิธีการแปลงๆแตกตา่งกนัออกไปมาใช้ในการแก้ปัญหา ความคดิริเร่ิมเป็นสิ่งท่ี  
จ าเป็นอยา่งยิ่งโดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ผู้บริหารจ าเป็นท่ีจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  มาแก้ปัญหา  
ท่ีเปล่ียนแปรไป นอกจากจะต้องแสวงหาแนวทางใหม่ๆ  แล้ว ยงัจ าเป็นจะต้องปรับปรุงแนวทางใหม่ๆ  
เหลา่นีม้าชว่ยแก้ไขปัญหาท่ีคดิขึน้ในสภาพการณ์ใหม่ๆ  ดงันัน้ นกับริหารจ าเป็นจะต้องสร้าง “ความคดิ
ริเร่ิม” ให้เกิดขึน้ ท่ีกลา่ววา่ความคดิริเร่ิมเป็นสิ่งท่ีจ าเป็นส าหรับนกับริหารในวงการธุรกิจ ก็เน่ืองมาจาก
วา่การประกอบธุรกิจนัน้มีการแขง่ขัน้กนัมาก โดยเฉพาะในด้านการผลิตสินค้า 
ให้เป็นท่ีต้องการของตลาดให้มีความแปลกใหมค่ณุภาพดีและราคาถกู ซึง่ความคดิริเร่ิมจะชว่ย 
แก้ปัญหาตา่งๆ เหลา่นีไ้ด้มาก 
           4. ความยืดหยุน่ในการคดิ หมายถึง บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะมีความสามารถในการ 
หาวิธีการหลายๆวิธีมาแก้ไขปัญหาแทนท่ีจะใช้วิธีการใดวิธีการหนึง่เพียงวิธีเดียว บคุคลท่ีมีความ 
ยืดหยุน่ในการคดิจะจดจ าวิธีแก้ปัญหาท่ีเคยใช้ไมไ่ด้ผลทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะไมน่ ามาใช้ซ า้อีก แล้วพยายาม 
เลือกหาวิธีการใหมท่ี่คดิวา่แก้ปัญหาได้มาแทนซึง่ความยืดหยุน่ในการคดิจะมีความสมัพนัธ์อยา่งใกล้ชิด
กบัความคลอ่งในการคดินัน่คือ ความยืดหยุน่ในการคดิและความคลอ่งในการคดิจะเป็นความ 
สามารถของบคุคลในการหาวิธีการคดิหลายๆ วิธีเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา เป็นความจริงท่ีวา่ บคุคลสร้าง
แนวความคดิหรือวิธีการแก้ไขปัญหาได้ 20 – 30 วิธี เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาซึง่จะได้ผล 
ดีกวา่บคุคลท่ีหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพียง 2 – 3 วิธีและใช้ไมไ่ด้ผล ดงันัน้ถ้าบคุคลจะพฒันาหรือ 
ปรับปรุงความยืดหยุน่ในการคดิ ก็จะกระท าได้โดยการพยายามหาวิธีการแก้ปัญหาหลายๆ วิธีและ 
วิเคราะห์ปัญหาในหลายมมุมอง ซึง่จะชว่ยให้เขาพฒันาความยืดหยุน่ทางการคดิได้เป็นอยา่งดี 
           5. แรงจงูใจ หมายถึง บคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูมกัมีแรงจงูใจสงู เพราะแรงจงูใจเป็น 
ลกัษณะส าคญัของบคุคลในการท่ีจะแสงตนวา่เป็นผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ แรงจงูใจนีส้ามารถ 
ท าให้บคุคลกลา่วแสดงความพิเศษท่ีไมเ่หมือนใครออกมาอยา่งเตม็ท่ี หรืออาจจะมากกวา่คนอ่ืนๆ บคุคล
ท่ีมีแรงจงูใจสงูนีจ้ะให้ความสนใจในการหาแนวทางแก้ปัญหาด้วยความ กระตือรือร้น และสิ่งท่ี  
ผลกัดนัให้เกิดความกระตือรือร้น ก็คือ แรงจงูใจเน่ืองจากแรงจงูใจเป็นสิ่งท่ีส าคญัของการตระเตรียม 
ปัญหา เราพบวา่ความส าเร็จในชีวิตสว่นใหญ่จะขึน้อยูก่บัแรงจงูใจ เทยเลอร์และฮอล์แลนด์ ชีใ้ห้เห็นวา่
คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์มกัจะมีแรงจงูใจสงูในการท่ีจะท าให้ผลผลิตดีขึน้ด้วย 
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ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ 
            อี พอล ทอร์แรนซ์ (E. Paul Torrance)นิยามความคดิสร้างสรรค์วา่เป็นกระบวนการของ  
ความรู้สกึไวตอ่ปัญหา หรือสิ่งท่ีบกพร่องขาดหายไปแล้วรวบรวมความคดิตัง้เป็นสมมตฐิานขึน้ 
ตอ่จากนัน้ก็ท าการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ เพ่ือทดสอบสมมตฐิานนัน้  
            กระบวนการเกิดความคดิสร้างสรรค์ตามทฤษฎีของทอร์แรนซ์ สามารถแบง่ออกเป็น 5 ขัน้ดงันี ้
            1. การค้นหาข้อเท็จจริง (Fact  Finding) เร่ิมจากการความรู้สกึกงัวล สบัสนวุน่วาย แตย่งัไม่
สามารถหาปัญหาได้วา่เกิดจากอะไร ต้องคดิวา่สิ่งท่ีท าให้เกิดความเครียดคืออะไร  

2. การค้นพบปัญหา (Problem – Finding) เม่ือคดิจนเข้าใจจะสามารถบอกได้วา่ปัญหา  
ต้นตอคืออะไร 
            3. กล้าค้นพบความคดิ (Ideal – Finding) คดิและตัง้สมมตฐิาน ตลอดจนรวบรวมข้อมลูตา่งๆ 
เพ่ือทดสอบความคดิ 
            4. การค้นพบค าตอบ (Solution – Finding) ทดสอบสมมตฐิานจนพบค าตอบ 
            5. การยอมรับจากการค้นพบ (Acceptance – Finding) ยอมรับค าตอบท่ีค้นพบและคดิตอ่วา่  
การค้นพบจะน าไปสูห่นทางท่ีจะท าให้เกิดแนวความคดิใหมต่อ่ไปท่ีเรียกวา่ การท้าทายในทิศทางใหม ่
(New Challenge) 
  
บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Person) 
            หมายถึง ลกัษณะพฤตกิรรมของบคุคลท่ีแสดงออกมา แมคนินอน (Mackinnon, 1960) ได้ศกึษา
คณุลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ พบวา่ผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์จะเป็นผู้ ท่ีต่ืนตวัอยูต่ลอดเวลา 
มีความสามารถในการใช้สมาธิ มีความสามารถในการพินิจวิเคราะห์ ความคดิถ่ีถ้วนเพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาและมีความสามารถในการสอบสวน ค้นหารายละเอียดเก่ียวกบัเร่ืองใดเร่ืองหนึง่อยา่งละเอียด
กว้างขวาง คณุลกัษณะอีกประการหนึง่ก็คือ เป็นผู้ ท่ีเปิดรับประสบการณ์ตา่งๆ อยา่งไมห่ลีกเล่ียง 
(Openness to Experience) ชอบแสดงออกมามากกวา่ท่ีจะเก็บกดไว้และยงักลา่ว  
เพิ่มเตมิวา่ สถาปนิกท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูมกัเป็นคนท่ีรับรู้สิ่งตา่งๆ ได้ดีกวา่สถาปนิกท่ีมีความคดิ  
สร้างสรรค์ต ่า กรีสวอลด์ (Griswald, 1966)ยงัพบวา่บคุคลดงักลา่วจะมองเห็นลูท่างท่ีจะแก้ปัญหา  
ได้ดีกวา่ เน่ืองจากมีความตัง้ใจจริง มีการรับรู้เร็วและง่าย และมีแรงจงูใจสงู  
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            ฟรอมม์ (Fromm, 1963) กลา่วถึงลกัษณะของคนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ไว้คอ่นข้างละเอียดดงันี  ้
            1. มีความรู้สกึทึง่ ประหลายใจท่ีพบเห็นของใหมท่ี่นา่ทึง่ (Capacity of be puzzled) หรือ
ประหลาดใจ สนใจสิ่งท่ีเกิดขึน้ใหม ่หรือของใหม่ๆ  
            2. มีสมาธิสงู (Ability to Concentrate) การท่ีจะสร้างสิ่งใดก็ได้ คดิอะไรออกก็ต้องไตร่ตรอง  
ในเร่ืองนัน้เป็นเวลานาน ผู้ ท่ีสร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องมีความสามารถท าจิตใจให้เป็นสมาธิ  
            3. สามารถท่ีจะยอมรับสิ่งท่ีไมแ่นน่อนและเป็นสิ่งท่ีเป็นข้อขดัแย้งและความตงึเครียดได้ (Ability 
to accept conflict and tension) 
            4. มีความเตม็ใจท่ีจะท าสิ่งตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ใหมท่กุวนั (Wllingness to be born everyday) คือ มี
ความกล้าหายและศรัทธาท่ีจะผจญตอ่สิ่งแปลงใหมท่กุวนั 
 
            บารอนและเวลซ์ (Baron and Welsh, 1952) พบวา่คนท่ีมีความคดิสร้างสรรค์นัน้ชอบคดิ  
อยา่งซบัซ้อน และสนกุต่ืนเต้นกบัการค้นคว้าสิ่งตา่งๆ ตลอดเวลา  
             

แกริสนั (Garison, 1954) ได้อธิบายถึงลกัษณะของผู้ ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์ไว้ดงันี  ้
1. เป็นคนท่ีสนใจในปัญหา ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไมถ่อยหนีปัญหาท่ีจะเกิดขึน้  

แตก่ล้าท่ีจะเผชิญปัญหา กระตือรือร้น ท่ีจะแก้ไขปัญหาตลอดจนหาทางปรับปรุงเปล่ียนแปลง  
พฒันาตนและงานอยูเ่สมอ 

2. เป็นคนมีความสนใจกว้างขวาง ทนัตอ่เหตกุารณ์รอบด้านต้องการการเอาใจใสใ่น  
การศกึษาหาความรู้จากแหลง่ตา่งๆ เพิ่มเตมิอยูเ่สมอพร้อมทัง้ยอมรับข้อคดิเห็นจาก  
ข้อเขียนท่ีมีสาระประโยชน์ และน าข้อมลูเหลา่นัน้มาประกอบใช้พิจารณาปรับปรุงพฒันางานของตน  

3. เป็นคนท่ีชอบคดิหาทางแก้ปัญหาได้หลายๆ ทาง เตรียมทางเลือกส าหรับแก้ไขปัญหา  
ไว้มากกวา่ 1 วิธีเสมอ ทัง้นีเ้พ่ือจะชว่ยให้มีความคลอ่งตวัและประสบผลส าเร็จมากขึน้ เพราะการ  
เตรียมทางแก้ไว้หลายๆ ทางยอ่มสะดวกในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ได้และยงัเป็นการ  
ประหยดัเวลาและเพิ่มก าลงัใจในการแก้ไขปัญหาด้วย 

4. เป็นคนท่ีมีสขุภาพร่างกายสมบรูณ์ทัง้ร่างกายและจิตใจหรือสขุภาพกายดีสขุภาพจิต  
ก็ดีนัน่เอง ทัง้นีเ้พราะมีการพกัผอ่นหยอ่นใจอยา่งเพียงพอ และมีความสนใจตอ่สิ่งใหมท่ี่พบ และยงัเป็น
ชา่งซกัถามและจดจ าได้ดี ท าให้สามารถน าข้อมลูท่ีจดจ ามาใช้ประโยชน์ได้ดี จงึท าให้งานด าเนินไปได้
ด้วยดี 
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            5.เป็นคนท่ียอมรับและเช่ือในบรรยากาศและสภาพแวดล้อมวา่มีผลกระทบตอ่ความคดิสร้าง  
สรรค์ ดงันัน้ การจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อมวา่ มีผลกระทบตอ่ความคดิสร้างสรรค์ดงันัน้ การจดั
บรรยากาศ สถานท่ี สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม จะสามารถขจดัสิ่งรบกวนและอปุสรรค ท าให้  
การพฒันาการคดิสร้างสรรค์เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
            ทอร์แรนซ์ ได้สรุปลกัษณะของบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูจากผลการศกึษาของ  
สเตนน์และเฮนซ์ (Stein and Heinze, 1690) ซึง่ได้ศกึษาบคุลิกภาพของเดก็ท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงู 
โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ซึง่เป็นแบบวดับคุลิกภาพ Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
(MMPI), Thematic Apperceprtion (TAT), แบบวดับคุลิกภาพของรอร์ชาจ (Rorschach) และอ่ืนๆ ซึง่
ได้สรุปบคุลิกภาพท่ีส าคญัๆ ของบคุคลท่ีมีความคดิสร้างสรรค์สงูไว้ 46 ประการ ดงันี ้

1.      มีความสามารถในการตดัสินใจ 
2.      มีความเป็นอิสระในด้านการคดิ 
3.      มีอารมณ์ออ่นไหวและเป็นคนออ่นโยน 
4.      มีความกล้าท่ีจะคดิในสิ่งท่ีแปลงใหม่ 
5.      มีแนวคดิคอ่นข้างซบัซ้อน 
6.      มีความคดิเห็นรุนแรง 
7.      มีความเช่ือมัน่ในตนเองสงู 
8.      มีความพยายามท่ีจะท างานยากๆ หรืองานท่ีต้องแก้ปัญหา  
9.      มีความจ าแมน่ย า 
10.  มีความรู้สกึไวตอ่สิ่งสวยงาม 
11.  มีความซ่ือสตัย์และรักความเป็นธรรม 
12.  มีความเป็นอิสระในการตดัสินใจ 
13.  มีความตัง้ใจจริง 
14.  มีความสามารถในการหยัง่รู้ 
15.  มกัจะกล้าหาญและชอบการผจญภยั 
16.  มกัจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ 
17.  มกัจะคาดคะเนหรือเดาเหตกุารณ์ลว่งหน้า 
18.  มกัจะชว่ยเหลือและให้ความรู้แก่ผู้ อ่ืน 
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19.  มกัจะตอ่ต้านในสิ่งท่ีไมเ่ห็นด้วย 
20.  มกัจะท าผิดข้อบงัคบัและกฎเกณฑ์ 
21.  มกัจะวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งท่ีพบเห็น 
22.  มกัจะท างานผิดพลาด 
23.  มกัจะท าในสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ  
24.  มกัจะรักสนัโดษ 
25.  มกัจะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ อ่ืนมากกวา่ประโยชน์ของตนเอง  
26.  มกัให้ความสนใจกบัทกุสิ่งท่ีอยูร่อบตวั 
27.  มกัจะอยากรู้อยากเห็น 
28.  มกัจะยอมรับในสิ่งท่ีไมเ่ป็นระเบียบ 
29.  มกัจะไมท่ าตามหรือเลียนแบบผู้ อ่ืน 
30.  มกัจะหมกมุน่ในปัญหา 
31.  มกัจะดือ้ดงึและหวัแข็ง 
32.  มกัจะชา่งซกัถาม 
33.  มกัจะไมส่นใจในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ 
34.  มกัจะไมย่อมรับความคดิของผู้ อ่ืนโดยง่าย 
35.  มกัจะกล้าแสดงความคดิเห็นท่ีไมต่รงกบัผู้ อ่ืน  
36.  มกัจะรักและเตม็ใจเส่ียง 
37.  มกัจะไมเ่บื่อท่ีจะท ากิจกรรม 
38.  มกัจะไมช่อบท าตวัเดน่ 
39.  มกัจะมีความสามารถในการหยัง่รู้ 
40.  มกัจะพอใจในผลงานท่ีท้าทาย 
41.  มกัจะไมเ่คยเป็นศตัรูของใคร 
42.  มกัจะตอ่ต้านกฎระเบียบตา่งๆ ท่ีไมถ่กูต้อง  
43.  มกัจะวางเป้าหมายให้กบัชีวิตตนเอง 
44.  มกัจะตอ่ต้านการกระท าท่ีรุนแรงตา่งๆ  
45.  มกัจะจริงใจกบัทกุๆ คน 
46.  มกัจะเลีย้งตนเองได้โดยท่ีไมต้่องพึง่พาผู้ อ่ืน 
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 ผลผลิตสร้างสรรค์ (Creative Product) 
           ลกัษณะของผลผลิตนัน้ โดยเนือ้แท้เป็นโครงสร้างหรือรูปแบบของความคดิท่ีได้แสดงกลุม่
ความหมายใหมอ่อกมาเป็นอิสระตอ่ 
ความคดิหรือสิ่งของท่ีผลิตขึน้ ซึง่เป็นไปได้ทัง้รูปธรรมและนามธรรม  
            นิวเวลล์ ชอว์ และซิมป์สนั (Newell, show and Simpson, 1963) ได้พิจารณาผลผลิตอนัใด
อนัหนึง่ท่ีจดัเป็นผลผลิตของความคดิสร้างสรรค์ โดยอาศยัหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี  ้
            1. เป็นผลผลิตท่ีแปลงใหมแ่ละมีคา่ตอ่ผู้คดิสงัคมและวฒันธรรม  
            2. เป็นผลผลิตท่ีไมเ่ป็นไปตามปรากฎการณ์นิยมในเชิงท่ีวา่มีการคดิดดัแปลงหรือยกเลิกผลผลิต 
หรือความคดิท่ีเคยยอมรับกนัมาก่อน  

3. เป็นผลผลิตซึง่ได้รับจากการกระตุ้นอยา่สงูและมัน่คง ด้วยระยะยาวหรือความพยายาม  
อยา่งสงู 
            4. เป็นผลผลิตท่ีได้จากการประมวลปัญหา ซึง่คอ่นข้างจะคลมุเครือและไมแ่จม่ชดั  
            
            ส าหรับเร่ืองคณุภาพของผลผลิตสร้างสรรค์นัน้ เทเลอร์ (Tayler, 1964) ได้ให้ข้อคดิเก่ียวกบั 
ความคดิสร้างสรรค์ของคนวา่ไมจ่ าเป็นต้องเป็นขัน้สงูสดุยอดหรือการค้นคว้าประดษิฐ์ของใหมข่ึน้มา  
เสมอไป แตผ่ลของความคดิสร้างสรรค์อาจจะอยูใ่นขัน้ใดขัน้หนึง่ตอ่ไปนีโ้ดยแบง่ผลผลิต  
สร้างสรรค์ไว้เป็นขัน้ๆ ดงันี  ้

1. การแสดงออกอยา่งอิสระ ในขัน้นีไ้มจ่ าเป็นต้องอาศยัความคดิริเร่ิมและทกัษะขัน้สงู  
แตอ่ยา่งใดเป็นเพียงแตก่ล้าแสดงออกอยา่งอิสระ  
            2. ผลิตงานออกมาโดยท่ีงานนัน้อาศยับางประการแตไ่มจ่ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่  
            3. ขัน้สร้างสรรค์เป็นขัน้ท่ีแสดงถึงความคดิใหมข่องบคุคลไมไ่ด้ลอกเลียนมาจากใคร แม้วา่  
งานนัน้อาจจะมีคนอ่ืนคดิเอาไว้แล้วก็ตาม 
            4. ขัน้คดิประดษิฐ์อยา่งสร้างสรรค์ เป็นขัน้ท่ีสามารถคดิประดษิฐ์สิ่งใหมข่ึน้ โดยไมซ่ า้แบบใคร  
            5. เป็นขัน้การพฒันาผลงานในขัน้ท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
            6. เป็นขัน้ความคดิสร้างสรรค์สงูสดุ สามารถคดิสิ่งท่ีเป็นนามธรรมขัน้สงูได้ เชน่ ชาร์ลส์ ดาร์วิน 
คดิค้นทฤษฎีวิวฒันาการ ไอสไตน์ คดิทฤษฎีสมัพนัธภาพขึน้ เป็นต้น  
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เทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 
1. เทคนิคความกล้าท่ีจะริเร่ิม จากการวิจยัพบวา่ ความคดิสร้างสรรค์ต ่า สามารถปลกูฝัง  

และสง่เสริมให้เกิดความคดิสร้างสรรค์สงูขึน้ได้ ด้วยการถามค าถาม และให้โอกาสได้คดิค าตอบ  
ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภยั เป็นท่ียอมรับของผู้ อ่ืน สามารถพฒันาความคดิสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ได้ แม้
บคุคลท่ีมีความคดิวา่ตนเองไมมี่ความคดิสร้างสรรค์ก็สามารถสร้างความคดิสร้างสรรค์ให้เกิดขึน้ด้วยการ
ฝึกฝน 
            2. เทคนิคการสร้างความคดิใหม ่เป็นวิธีการหนึง่ท่ีใช้การแก้ไขปัญหา สมิท (Smith, 1958) ได้
เสนอวิธีการสร้างความคดิใหมโ่ดยการให้บคุคลแจกแจงแนวทางท่ีสามารถใช้ในการแก้ปัญหาใดปัญหา
หนึง่มา 10 แนวทาง จากนัน้จงึแบง่แนวทางเหลา่นัน้ออกเป็นแนวทางยอ่ยๆ ลงไปอีก โดยเหตผุล  
ท่ีวา่บคุคลมกัจะปฏิเสธไมย่อมรับความคดิแรกหรือสิ่งแรกผา่นเข้ามาในจิตใจ แตจ่ะพยายามบงัคบั  
ให้จิตใจแสดงทางเลือกอ่ืนๆ อีก หลกัการของสมิธ มีลกัษณะเป็นผสมผสานหรือการคดัเลือกค าตอบ หรือ
ทางเลือกตา่งๆ แล้วสร้างขึน้เป็นค าตอบหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสดุในการแก้ปัญหา  
            3. เทคนิคการระดมพลงัสมอง เป็นเทคนิควิธีหนึง่ในการแก้ปัญหาของออสบอร์น (Alex Osborn) 
จดุมุง่หมายเพ่ือสง่เสริมให้บคุคลมีความคดิหลายทาง คดิได้คลอ่งในชว่งเวลาจ ากดั โดยการ  
ให้บคุคลเป็นกลุม่หรือรายบคุคลก็ได้ จดรายการความคดิตา่งๆ ท่ีคดิได้โดยๆ ไมค่ านงึถึงการประเมิน  
ความคดิ แตเ่น้นปริมาณความคดิ คดิให้ได้มาก คดิให้แปลง หลงัจากได้รวบรวมความคดิตา่งๆ แล้ว จงึ
คอ่ยประเมินเลือกเอาความคดิท่ีดีท่ีสดุมาใช้ในการแก้ปัญหาและจดัล าดบัทางเลือกหรือทางแก้  
ปัญหารองๆ ไว้ด้วย 
 
            หลักเกณฑ์ในการระดมสมอง 
            3.1 ประวิงการตดัสินใจเม่ือบคุคลเสนอความคดิขึน้มา จะไมมี่การวิพากษ์ วิจารณ์ หรือตดัสิน  
ความคดิใดๆทัง้สิน้ ไมว่า่จะเป็นความคดิท่ีเห็นวา่ดี มีคณุภาพ หรืออาจมีประโยชน์น้อยก็ตามการตดัสิน  
ใจยงัไมก่ระท าในตอนเร่ิมต้นคดิ 
            3.2 อิสระทางความคดิบคุคลมีอิสระท่ีจะคดิหาค าตอบ หรือเสนอความคดิความคดิยิ่งแปลก  
แตกตา่งจากผู้ อ่ืนยิ่งเป็นความคดิท่ีดี เพราะความคดิแปลกแยกอาจน าไปสูค่วามคดิริเร่ิม  

3.3 ปริมาณความคดิบคุคลยิ่งคดิได้มาก ได้เร็ว ย่ิงเป็นท่ีต้องการสง่เสริมและกระตุ้นให้บคุคล  
คดิมากๆ ได้ยิ่งดี 
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            3.4 การปรุงแตง่ความคดิความคดิท่ีได้เสนอไว้ทัง้หมด น ามาประมวลกนัแล้วพิจารณา  
ตดัสินจดัล าดบัความส าคญัของความคดิโดยใช้เกณฑ์ก าหนดในเร่ืองของเวลา บคุคลงบประมาณ 
ประโยชน์ เป็นต้น 
  
            จากการทดลองใช้วิธีระดมสมองของพานส์ และมีโด ในการหาวิธีการแก้ปัญหาปรากฏวา่ กลุม่ท่ี
ใช้เทคนิคระดมพลงัสมอง มีความคดิแก้ปัญหาได้มาก และได้ผลกวา่กลุม่ท่ีออกความคดิเห็น  
เฉพาะความคดิท่ีดีและเก่ียวเน่ืองกนัเทา่นัน้ ซึง่สอดคล้องกบัผลการทดลองของทอร์แรนซ์ ท่ีท าการ  
ทดลองกบันิสิตระดบัปริญญาโท จ านวน 100 คน โดยให้นิสิตกลุม่ท่ี1อา่นบทความแล้วหาท่ีติ 
ข้อบกพร่องของบทความ สว่นนิสิตกลุม่ท่ี 2 อา่นแล้วคดิเพิ่มเตมิ หลงัจากนัน้ให้นิสิตทัง้ 2 กลุม่ คดิหา
วิธีการแก้ปัญหาจากบทเรียน ปรากฏวา่ นิสิตกลุม่ท่ี 2 มีความคดิเก่ียวกบัปัญหาและ 
โครงงานท่ีจะท าได้มากและกว้างขวางกวา่กลุม่ท่ี 1 
 
            4. เทคนิคอปุมาอปุไมยความเหมือน เป็นวิธีการท่ีกอร์ดอน (James Gordon) คดิขึน้โดย 
ใช้หลกัการคดิ 2 ประการ คือ “ท าสิ่งท่ีคุ้นเคยให้เป็นสิ่งแปลกใหม่” และ“ท าสิ่งท่ีแปลงใหมใ่ห้เป็น 
สิ่งท่ีคุ้นเคย” กลา่วคือ การคดิจากสิ่งท่ีบคุคลคุ้นเคย รู้จกั ไมรู้่สิ่งท่ีแปลกใหม ่หรือยงัไมคุ่้นเคย และใน
ท านองเดียวกนั ก็อาจคดิจากสิ่งท่ีแปลกใหมไ่มคุ่้นเคย ไมรู้่สิ่งธรรมดาหรือคุ้นเคย ซึง่จากความคดิ
ลกัษณะนี ้ท าให้นกัคดิสร้างสรรค์สามารถสร้างสรรค์ผลงานท่ีแปลกใหมไ่ด้มาก ตวัอยา่งเชน่ “การคดิเข็ม
ฉีดยา” ก็เกิดความคดิจากการท่ีถกูยงุกดัและดดูเลือดขึน้มา เป็นต้น  
 
            การคดิจากสิ่งท่ีคุ้นเคยไปสูส่ิ่งแปลกใหม ่และคดิจากสิ่งแปลกใหมไ่ปสูส่ิ่งคุ้นเคย ท าได้โดยใช้
การเปรียบเทียบอปุมาอปุไมย จากรูปลกัษณะหรือหน้าท่ีของสิ่งท่ีคดิวิธีการนีม้กัจะเน้น  
การแสดงความคดิและอารมณ์ผสมผสานเพื่อให้เกิดการกระตุ้นความคดิสร้างสรรค์โดยการใช้ลกัษณะ  
ความเหมือนหรือความคล้ายคลงึของสิ่งของ ซึง่การคดิลกัษณะเชน่นี ้ท าให้ความคดิเจริญงอกงามบคุคล
สามารถเข้าใจสิ่งใหม่ๆ  ได้โดยการเปรียบเทียบกบัสิ่งเก่าท่ีเป็นท่ีรู้จกักนัดีแล้ว ตวัอยา่งเชน่ สมยัก่อน เรา
เรียกรถไฟวา่ “ม้าเหล็ก” และพยายามอ้างถึงสิ่งท่ีรู้จกัอยูต่ลอดเวลา เชน่ มกัจะพดูวา่ “ค้อนมีหวั” “โต๊ะมี
ขา” “ถนนมีไหล”่ เป็นต้น 
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            ตวัอยา่ง วิธีการคดิอปุมาอปุไมย “สหภาพแรงงาน” 
            ย้อนกลบัไปใน ค.ศ. 1930 สหภาพแรงงานเปรียบเทียบได้กบัสาวสวยอาย ุ21 ปี เธอมีรูปร่าง
หน้าตาดี บคุลิกชวนมอง และเธอมีแรงดงึดดูให้คนเป็นจ านวนมากกวา่ปกตถิึง 40 ปอนด์ ใบหน้าเห่ียว
ยน่และรูปร่างไมเ่อาไหนเลย 
            แตปั่ญหาก็คือ เธอยงัคดิเธออายเุพียง 21 ปีเทา่นัน้ 
             วิธีการคดิอปุมาอปุไมย จากลกัษณะความเหมือนมีดงันี  ้
            1. เปรียบเทียบความเหมือนโดยตรง (Direct Analog) เป็นเปรียบเทียบในรูปลกัษณะท่ีเป็นจริง 
ทัง้ความรู้และเทคโนโลยีในสิ่งท่ีน ามาพิจารณา ตวัอยา่งเชน่ Sir March Isumbard Brunel สงัเกตหนอน 
ชนิดหนึง่ท่ีขดุรูอยูเ่ป็นทางยาวคล้ายๆ ทอ่ตามต้นไม้ ตวัเขาเองก าลงัคดิสร้างทอ่น า้ใต้ดนิอยู ่จงึคดิเปรียบ  
เทียบทอ่น า้ใหญ่ และรังของหนอนมีลกัษณะคล้ายกนั แตมี่วิธีการสร้างรังของหนอนเป็นท่ีนา่สงัเกต  
เพราะมนัมีอวยัวะท่ีใช้ขดุไชเข้าไปในเนือ้เป็นรูปยาวคล้ายรังหนอนได้เหมือนกนั การเปรียบเทียบ  
ลกัษณะนีท้ าให้เขาประดษิฐ์เคร่ืองขดุทอ่ใต้ดนิได้ส าเร็จ  
            2. การเปรียบเทียบความรู้สกึของตนเอง (Personal Analog) การน าเอาสิ่งของสถานการณ์ 
เข้ามาเป็นความรู้สกึของตนเอง โดยท าให้ตนเองเข้ามามีบทบาทไปตามสถานการณ์นัน้ อาจจะท าให้ตวั
เราสามารถหาทางแก้ปัญหาได้ เชน่ นกัเคมี อาจคดิเทียบตวัเองเป็นเหมือนโมเลกลุ  
ของธาตชุนิดหนึง่ท่ีพยายามท าปฏิกิริยาของธาตอ่ืุน ฟาราเดย์ได้พยายามท าความเหมือนของตนเอง  
ให้เข้าไปอยูใ่นใจกลางของสารน าไฟฟ้าเพ่ือท่ีจะท าให้เห็นลกัษณะของอะตอมได้โดยสร้างภาพความคดิ 
หรือเคคคลู (Kekule) พยายามคดิวา่ตนเองมีความรู้สกึเหมือนงท่ีูก าลงักินหางตนเอง ขณะท่ีเขาก าลงั  
คดิถึงลกัษณะโมเลกลุของเบนซิงริง ซึง่มีความนา่จะเป็นมากกวา่โมเลกลุของคาร์บอนท่ีมีอะตอม  
จบักนัเป็นลกูโซเ่ป็นต้น 
            3. การเปรียบเทียบกบัสญัลกัษณ์ (Symbolic Analog) เป็นการเปรียบเทียบสิ่งตา่งๆ หรือปัญหา
หรือสถานการณ์ให้เป็นไปในลกัษณะของสญัลกัษณ์ ซึง่อาจเป็นการใช้ภาษาแตง่เป็นโคลง ฉนัท์กาพย์
กลอน หรือ ข้อความบรรยายแสดงออกซึง่ความมีสนุทรียภาพ การใช้สญัลกัษณ์  
ในการเปรียบเทียบมกัจะได้ความคดิท่ีฉบัพลนัทนัที และได้ภาพพจน์ชดัเจน  
            4. การเปรียบเทียบโดยใช้ความคดิฝัน (Fantastic Analog) ทกุคนมีความปรารถนาหรือ 
ความใฝ่ฝันในบางสิ่งบางอยา่งซอ่นเร้นอยูภ่ายในใจเสมอ บางครัง้ความคดิฝันนัน้อาจถ่ายทอดออกมา  
เป็นสิ่งประดษิฐ์ท่ีมีคณุคา่ ในบางครัง้ความคดิฝันอาจน าไปสูว่ิธีการแก้ปัญหาท่ีแท้จริงได้โดยเราไมพ่ะวง  
วา่ความคดินัน้จะต้องเป็นจริงเสมอไป 
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            การใช้กระบวนการอปุมาอปุไมยเพื่อเสริมสร้างพลงัทางความคดิสร้างสรรค์จ าเป็นจะต้องมีการ
ฝึกเปรียบเทียบความคดิเปรียบเทียบ เพ่ือน าสิ่งท่ีแปลงใหมเ่ข้าสูแ่นวความคดิในการแก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรค์ผลงานท่ีมนษุย์ต้องการเพ่ือการด ารงชีวิตท่ีดีขึน้  
  
            ขัน้ตอนการฝึกการคิดเปรียบเทียบอุปมาอุปไมย 
          ขัน้ท่ี 1 น าเข้าสูแ่นวคดิ เปรียบเทียบสิ่งท่ีก าหนดให้วา่เหมือนอะไร เชน่  
                        ค าถาม              ท่ีเหลาดนิสอเหมือนกบัอะไร 
                        ค าตอบ              รถตดัหญ้า เคร่ืองบด ปลาหมกึ กว้าน สมอเรือ  
            ขัน้ท่ี 2 เปรียบเทียบโดยตรงเปรียบเทียบ ได้วา่เหมือนอยา่งไร เชน่  
                        รถตดัหญ้าเหมือนท่ีเหลาดนิสออยา่งไร 
            ขัน้ท่ี 3 เปรียบเทียบกบัความรู้สกึของตนเองใช้ความรู้สกึตนเอง เชน่  
                        ถ้าเป็นต้นหญ้าทา่นจะรู้สกึอยา่งไร 
            ขัน้ท่ี 4 เปรียบเทียบวา่เหมือนอยา่งหนึง่ แตไ่มเ่หมือนกบัอีกสิ่งหนึง่ เชน่  
                        หยดน า้ฝนเหมือนน า้ตา แตไ่มเ่หมือนเมฆ เป็นต้น  
  
            5.  เทคนิคการคดิอยา่งมีประสิทธิภาพการคดิอยา่งมีประสิทธิภาพเพ่ือสูก่ารพฒันาความคดิ  
สร้างสรรค์เป็นความคดิของ เอ็ดเวิด เดอ โบโน (Edward De Bono)นกัจิตวิทยาและศาสตราจารย์ 
ทางเภสชัแหง่มหาวิทยาลยัแคมบริดจ์ ประเทศองักฤษ ได้เสนอกระบวนการคดิไว้ 7 ขัน้ตอน ปรากฎวา่ 
เป็นท่ีนิยมใช้แพร่หลายและให้ได้ผลดี เดอโบโน ยงัได้กลา่วไว้วา่ การคดิอยา่งสร้างสรรค์นัน้เกิดจาก  
การคดิแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวนั โดยใช้เคร่ืองฝึกคดิ 7 ขัน้ ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการคดิอยา่ง 
สร้างสรรค์ของบคุคลได้ และเดอ โบโน ยงัได้จดัให้มีการคดิอยา่งสร้าง  
  
            ขัน้ท่ี 1 ให้สนใจทัง้ด้านบวกและด้านลบ หรือเรียกยอ่ๆ วา่ PMI ขัน้แรกนีใ้ห้เร่ิมคดิ มองสิ่งตา่งๆ 
ให้กว้างขวาง โดยไมจ่ ากดัเฉพาะสิ่งใดสิ่งหนึง่ก่อน ตวัอยา่งเชน่ ให้ทา่นมองดรูอบๆ ห้องท่ีนัง่อยูแ่ล้ว  
บอกวา่ มีอะไรบ้างท่ีมีสีแดง เสร็จแล้วให้หลบัตาแล้วถามตนเองวา่ มีอะไรบ้างท่ีเป็นสีเขียว แล้วลืมมอง  
ดรูอบๆ อีกครัง้หนึง่ จะพบวา่บคุคลจะตอบสิ่งท่ีเป็นสีเขียวได้น้อยมาก ทัง้นีเ้พราะบคุคลได้รับค าสัง่  
แรกให้ดสีูแดงจงึไมส่นใจสงัเกตสีอ่ืนๆ ซึง่เขากลา่ววา่เป็นการคดิท่ีไมร่อบคอบ และไมก่ว้างขวาง จงึได้
เสนอเทคนิค PMI โดยการตัง้เป็นปัญหาหรือค าถามขึน้มา ตวัอยา่งเชน่ ในการอภิปรายถกเถียง  
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เร่ืองของการออกแบบสร้างรถประจ าทางขึน้ใหม ่โดยมีผู้ เสนอวา่ควรออกแบบชนิดท่ีไมต้่องมีท่ีนัง่เลย 
โดยผู้ โดยสารไหนก็ได้ ทา่นมีความคดิเห็นตอ่ข้อเสนอดงักลา่วอยา่งไรและท าไม  
            การฝึกความคดิแบบ PMI คือ พยายามคดิและเขียนรายการท่ีเป็นรายการท่ีเป็นทัง้สว่นท่ีดี และ
สว่นท่ีไมดี่ของข้อเสนอให้มากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ รวมทัง้ข้อคดิท่ีเป็นกลางๆแตน่า่สนใจจะพบวา่จะได้
ทัง้ข้อดีและข้อไมดี่หลายข้ออยา่งน้อยอาจคดิได้ 8 – 10 ข้อ ในชอ่ง 3- 4 นาที 
            จดุมุง่หมายของการฝึกคดิ PMI ก็เพ่ือให้บคุคลเป็นคนใจกว้างในการคดิ มากกวา่ท่ีจะคดิแบบ
เฉพาะเจาะจง หรือตดิอยูก่บัแนวคดิท่ีเป็นอคตขิิงตน หรือกลา่วอีกอยา่งหนึง่วา่ การฝึก PMI เป็นการ
ขยายความตัง้ใจ ความสนใจให้กว้างขวางยิ่งขึน้ ป้องกนัไมใ่ห้บคุคลยดึมัน่ในสิ่งหนึง่สิ่งใด โดยไมค่ดิถึง
สิ่งอ่ืนๆ 
            ขัน้ท่ี 2 ให้พิจารณาองค์ประกอบทัง้หมด (Considering all factors) หรือเรียกยอ่เรียกวา่ CAF 
ในขัน้นีมี้จดุมุง่หมายให้แนใ่จวา่ได้คดิถึงทกุๆ สิ่ง คดิถึงทกุๆ ด้านท่ีเห็นวา่ ส าคญัท่ีจะชว่ยในการ  
ตดัสินใจ ตวัอยา่ง เชน่ ถ้า จะซือ้บ้านใหมส่กัหลงัหนึง่ การคดิ CAF ก็ด้วยการตัง้ค าถามกบั 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบับ้าน เป็นต้นวา่ ขนาดของบ้าน ราคาทิศทาง บริเวณท าเลท่ีตัง้ การระบายน า้ 
เป็นต้น ซึง่คงไมม่องเฉพาะความสวยงามมีหลายห้องสีสนัถกูใจเพียงเทา่นัน้  
            ขัน้ท่ี 3 การพิจารณาถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ตามมา และล าดบัท่ีจะเกิดขึน้ (Consequences and 
sequel) หรือเรียกวา่ C&S ท าให้เห็นแนวทางความเป็นไปได้หลายๆ ทาง หรือหลายแง่มมุ กระบวน  
การนีจ้ะชว่ยในการตดัสินใจวา่ทางใดดีท่ีสดุเทคนิคท่ีเดอ โบโน ใช้นัน้ก็คือ จินตนาการถึงผลท่ีจะเกิดขึน้  
ในอนาคต 4 ระยะ คือ ระยะทนัทีทนัใดหลงักระท า ระยะสัน้ ระยะยาว คือตัง้แต ่ 25 ปีขึน้ไป ตวัอยา่งเชน่ 
ค าถามวา่ “อะไรจะเกิดขึน้ถ้าเราใช้น า้มนัหมดแล้ว” อะไรจะเกิดขึน้ ถ้าเราใช้เคร่ืองจกัรแทน แรงงาน  
มนษุย์ในโรงงานทัง้หมด จงึจินตนาการถึงสิ่งท่ีเกิดมาตามล าดบั การฝึก C&Sจะเกิดทกัษณะน าไป 
ประยกุต์วิธีการตดัสินใจในชีวิตได้ 
            ขัน้ท่ี 4 คดิถึงจดุมุง่หมาย จดุมุง่หมายปลายทาง หรือวตัถปุระสงค์ เรียกยอ่ๆ วา่ AGO คือวิธีการ
ท่ีจะให้คดิดีขึน้ คือ การฝึกปฏิบตัเิขียนรายการเหตผุลให้มากกวา่การกระท าสิ่งใดสิ่งหนึง่  
โดยเฉพาะ ตวัอยา่งเชน่ ในการเลน่เทนนิส ชายผู้หนึง่มกัแพ้เสมอ เพราะเขาพยายาทตีลกูตบอยูเ่สมอ ท า
ให้ลกูตดิตาขา่ยประจ า แม้วา่เขาจะคดิถึง “การชนะ” เป็นจดุมุง่หมายปลายทางก็ตาม แตเ่ขากลบัท าใจ
ในจดุหมายหนึง่ คือ ปรารถนาท่ีจะตีลกูอยา่งวิเศษหรือให้มองดวูา่ “เก่ง” ในการตีลกูตบเป็นต้น  
การท่ีจดุมุง่หมายอ่ืนเข้ามาแทรก จงึไมส่ามารถถึงจดุมุง่หมายเดมิ คือ การชนะในการเลน่เทนนิสได้  
เป็นต้น 
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            ขัน้ท่ี 5 สิ่งส าคญัเป็นอนัดบัแรก (First important priority) หรือเรียกยอ่ๆ วา่ PIP เป็นการชว่ยให้
บคุคลประเมินทางเลือกท่ีมีอยูห่ลายทาง แล้วตดัสินใจเลือกทางท่ีดีท่ีสดุ เชน่ การตดัสินใจซือ้ของ
บางอยา่ง เราก็คงค านงึถึงความจ าเป็นท่ีสดุเป็นอนัดบัแรกจงึตดัสินใจเป็นต้น สว่นใหญ่คนเรามกัจะ
ตดัสินใจท าอะไรจากความรู้สกึ ซึง่ไมใ่ชค่วามคดิ 
            ขัน้ท่ี 6 ทางเลือก ทางท่ีอาจเป็นไปได้ หรือการเลือก เรียกยอ่วา่ APC ชว่ยค้นหาทางเลือกท่ี
เป็นไปได้ เชน่ ในการคดิค้นการท าหลอดไฟฟ้าของเอดสินั แสดงให้เห็นทางเลือกหลายๆ ทาง คือ เขา
พยายามใช้วสัด ุแปลกๆไปกวา่ท่ีคนอ่ืนเคยคดิวา่สามารถท าไส้หลอดไฟฟ้าได้นบัพนัๆ ชนิด รวมทัง้จกุไม้
คอร์ก เชือกสายเบด็ จนในท่ีสดุประสบความส าเร็จจากเส้นใยคาร์บอน เป็นต้น  
            ขัน้ท่ี 7 ความคดิเห็นจากด้านอ่ืนๆ หรือเรียกวา่ OPV เป็นการมองความคดิจากภายนอก หรือท า
เสมือนวา่คนภายนอกคดิอยา่งไรตอ่นัน้ๆ หรือมองปัญหาในแง่ของคนอ่ืน หรือเป็นการมองปัญหาโดย 
“เอาใจเขามาใสใ่จเรา” ซึง่จะชว่ยให้มองปัญหาและแก้ปัญหาตา่งๆ ได้ดีขึน้ ตวัอยา่งเชน่ เจ้าของรถยนต์
ไปซือ้วิทยตุดิรถยนต์เคร่ืองใหม ่ซึง่ผู้ขายแนะน าวา่ดีท่ีสดุ เหมาะสมท่ีสดุ แตเ่ม่ือน ามาตดิตัง้จริงๆ แล้ว 
มิได้มีคณุภาพดีกวา่เดมิ เจ้าของรถยนต์โมโหแล้วและไปทวงเงินคืน แตเ่ขาลองสมมตวิา่ ถ้าเขาเป็น
คนขายวิทย ุเขาจะพบวา่ ในวนัหนึง่ๆ ของคนขายต้องพบปัญหาเก่ียวกบัคณุภาพของวิทยเุป็นจ านวน
มากราย ซึง่อาจผิดพลาดได้ ดงันัน้เขาจงึเปล่ียนใจ โดยน าเคร่ืองไปแลกเคร่ืองใหมท่ี่มีคณุภาพดีกวา่ซึง่
ผู้ขายก็ไมไ่ด้คดิเงินเพิ่ม ก็เป็นการแก้ปัญหาท่ีดี 
  
            หากได้ลองคดิอยา่งมีประสิทธิภาพ 7 ขัน้ คดิถึงทกุๆ ด้าน มองปัญหาให้ครองคลมุ คดิถึงผลท่ีจะ
เกิดตามมา ยดึจดุประสงค์ปลายทางไว้ให้มัน่ วา่อะไรเป็นสิ่งท่ีส าคญัอนัดบัหนึง่ คดิถึงทางเลือกท่ีจะ
เป็นไปได้ อะไรท่ีคนอ่ืนเขาคดิ แล้วคงชว่ยในการคดิมีประสิทธิภาพ  
และเกิดความคดิสร้างสรรค์ได้ 
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