
2.3 ความคิดสร้างสรรค ์

 

 ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) คอื การผลติความคดิหลากหลายที่จะก่อให้เกดิ

การเพิม่พูนประสทิธผิล หรอืประสทิธภิาพของผลติภณัฑ์ ซึ่งรวมถงึสนิค้าและบรกิาร ความคดิ

สรา้งสรรคน์ัน้สะทอ้นถงึกระบวนการและบุคคล ซึ่งกระบวนการนัน้มจีุดมุ่งหมายที่ชดัเจน เพื่อ

หาค าตอบให้กบัปญัหา ส่วนบุคคลคือ ทรพัยากรที่จะเป็นผู้ก าหนดค าตอบนัน้ ความคิด

สร้างสรรค์เป็นกระบวนการที่พฒันาและปรบัปรุงได้ และทุกคนมคีวามคดิสร้างสรรค์มาตัง้แต่

ก าเนิด ต่างกนัตรงที่จะมากหรอืน้อย และมสีภาพแวดล้อมที่สนับสนุนความคดิสร้างสรรค์นัน้

หรอืไม่ ซึ่งผูท้ีไ่ม่ไดร้บัการสนบัสนุน และตอบสนองในทางบวกจากความคดิสรา้งสรรค์ จะท าให้

เกดิกระบวนการความคดิสรา้งสรรคไ์ดย้ากขึน้ในภายหน้า 

 ศกัยภาพของความคดิสรา้งสรรคส์ามารถเกดิขึน้ไดใ้นทุกงาน ทุกธุรกจิ ไม่วา่จะเป็น

ผลติภณัฑ ์วธิกีารท างาน ความสมัพนัธ์กบัลูกค้า หรอืแม้แต่การพฒันานวตักรรม ล้วนแล้วแต่

ตอ้งมคีวามคดิสรา้งสรรคเ์ป็นพืน้ฐาน ซึ่งถา้ปราศจากความคดิสรา้งสรรคธ์ุรกจิกจ็ะหยุดอยู่กบัที่ 

ไม่กา้วหน้าต่อไป 

 ความเชือ่ผดิๆ เกีย่วกบัความคดิสรา้งสรรค ์ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมามคีวามเขา้ใจผดิ

หลายอย่างทีม่าจ ากดัความความสามารถในการจดัการความคดิสร้างสรรค์อย่างมปีระสทิธผิล  

ดงัต่อไปนี้  

 1. ยิง่คุณฉลาดเท่าไหร่ คุณกจ็ะยิง่มคีวามคดิสร้างสรรค์มากเท่านัน้ : ความจรงิคอื 

ความฉลาดมคีวามสมัพนัธ์กบัความคดิสร้างสรรค์ในระดบัหนึ่งเท่านัน้  เพราะเมื่อคุณมคีวาม

ฉลาดมากพอทีจ่ะท างานไดอ้ย่างด ีเมื่อนัน้ความสมัพนัธด์งักล่าวกจ็ะไม่ถูกตอ้งอกีต่อไป จะเหน็

ไดว้า่1ม1ีขอ้ก าหนดตายตวัถงึคุณสมบตัขิองผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค์  

 2. คนหนุ่มสาวมคีวามคดิสรา้งสรรคม์ากกวา่คนสูงอายุ : ความจรงิคอื อายุไม่ใช่ตวั

บ่งบอกศกัยภาพในการสร้างสรรค์ที่ชดัเจน การที่จะมคีวามเชีย่วชาญในด้านใดด้านหนึ่งอาจ

ตอ้งอาศยัเวลาเรยีนรูห้ลายปี ซึ่งความเชีย่วชาญดงักล่าวจะท าใหม้องเหน็รูปแบบที่คนหนุ่มสาว

อาจมองไม่เหน็ แต่ในทางกลบักนัผูเ้ชีย่วชาญบางคนกต็ดิอยู่กบักรอบแนวคดิเดมิ ๆ ท าให้เป็น

ตวัขดัขวางความคดิสรา้งสรรคไ์ด้  

 3. ความคดิสร้างสรรค์จะมอียู่เฉพาะในกลุ่มคนที่กล้าเสี่ยงเท่านัน้  : ความจรงิคอื 

การยินดรีบัความเสี่ยงที่ไม่เกนิตวั และความสามารถที่จะคดิแหวกแนวมีบทบาทในการเกิด
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ความคดิสรา้งสรรค ์แต่กไ็มไดห้มายความวา่ถา้คุณเป็นพวกชอบกระโดดร่ม หรอืบนัจีจ้ ัม๊พจ์ะท า

ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคไ์ด้  

 4. ความคดิสร้างสรรค์จะเกดิขึน้จากคนๆ เดยีว : ความจรงิคอื สิง่ประดษิฐ์ส าคญั

ของโลกส่วนใหญ่เป็นผลพวงจากการประสานความร่วมมอืของกลุ่มคนที่มลีกัษณะส่งเสรมิกนั

และกนั  

 5. คุณไม่สามารถจดัการความคดิสรา้งสรรคไ์ด้ : ความจรงิคอื จรงิอยู่ทีไ่ม่สามารถรู้

ล่วงหน้าได้ว่าใครจะสร้างสรรค์อะไรออกมา หรือจะเกดิขึน้เมื่อไหร่ อย่างไร แต่ผูบ้ริหารก็

สามารถสรา้งเงื่อนไขทีจ่ะกระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคไ์ด้ เชน่ การใหร้างวลั เป็นตน้ 

 

 2.3.1 องคป์ระกอบของความคิดสร้างสรรค ์

  ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สภาวะหนึ่งของจิตใจ  และไม่ใช่การเชื่อมโยง
ความคดิของบุคคล แต่เป็นกระบวนการพฒันาและแสดงความคดิทีแ่ปลกใหม่เพื่อแกป้ญัหาหรอื
ตอบสนองความต้องการบางอย่าง Teresa Amabile ได้อธบิายถงึองค์ประกอบ 3 ประการที่
ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในตวัของแต่ละบุคคล  (ซึ่งผู้เข ียนได้น าภาพมาประกอบการ
บรรยาย ดงัภาพที ่2.3) ซึ่งไดแ้ก่  
  2.3.1.1 ความเชีย่วชาญ (Expertise) คอื ความรู้ด้านเทคนิค กระบวนการ 
และความฉลาด  
  2.3.1.2 ทกัษะในการคดิอย่างสร้างสรรค์ (Creative-Thinking Skills) เป็นวธิี
ที่ใช้ในการแก้ปญัหา มกัเกดิจากบุคลิกภาพและวธิกีารท างานของแต่ละบุคคล ซึ่งมวีธิีการ
ท างานทีไ่ม่ลดละความพยายามในการแกป้ญัหา ถงึแมจ้ะตอ้งเผชญิกบัอุปสรรคกต็าม  
  2.3.1.3 แรงจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกิดจากทัง้ภายนอกหรอืภายใน โดย
แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) จะได้จากปจัจยัภายนอก เช่น เงนิโบนัส การเลื่อน
ต าแหน่ง เป็นต้น ส่วนแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกดิจากความ
ปรารถนาอนัแรงกลา้ หรอืความสนใจต่อสิง่หนึ่งสิง่ใดขอบุคคล ซึ่งจะมผีลต่อความคดิสรา้งสรรค์
มากกวา่  
 



48 

 

 
 

ภาพท่ี 2.3 แสดงองคป์ระกอบทีก่่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคใ์นตวัของแต่ละบุคคล 

 

 2.3.2 ส่ิงปิดกัน้และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 

  หลายองคก์ารสรา้งกรอบความคดิทีเ่ขา้มาปิดกัน้ความคดิสรา้งสรรค์โดยที่ไม่

รู้ตวั เป็นเครื่องมอืที่สามารถน ามาใชเ้พื่อหาว่าสิง่ใดที่ก าลงักดีขวางความพยายามในการคิด

สรา้งสรรค ์และสิง่ใดเป็นตวัส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคท์ีอ่ยากจะรกัษาเอาไว้ 
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ตารางท่ี 2.5 แสดงสิง่ทีปิ่ดกัน้และสิง่ทีเ่สรมิความคดิสรา้งสรรค์ 

 

ส่ิงท่ีปิดกัน้ความคิดสร้างสรรค ์ ส่ิงท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
ไม่มองการณ์ไกล เป็นคนมคีวามคดิรเิริม่และสามารถแก้ปญัหา

ไดด้ ี
ท าตามกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครดัเกินไป และ
บ่อยเกนิไป 

มคีวามสามารถคดินอกเหนือกฎเกณฑ์ 

เหน็วา่คุยเล่นเป็นเรื่องไรส้าระ เป็นคนสนุกสนาน 
มุ่งเน้นไปทีก่ารหาค าตอบทีถู่กตอ้ง มุ่งเน้นไปทีก่ารคน้หาความเป็นไปไดต้่างๆ 
ชอบตดัสนิ ชอบวพิากษ์วจิารณ์ ใหก้ารยอมรบัผูอ้ ื่น 
กลวัความลม้เหลว มคีวามสามารถในการยอมรบัความล้มเหลว

และเรยีนรูจ้ากมนั 
รูส้กึไม่ดทีีต่อ้งรบัความเสีย่ง เป็นผูท้ีก่ลา้เสีย่งอย่างชาญฉลาด 
ไม่ยอมรบัฟงัมุมมองหรอืความเหน็ของผูอ้ ื่น รบัฟงัและแลกเปลีย่นความคดิกบัผูอ้ ื่นยอมรบั

ความแตกต่าง 
ไม่ปิดรบัความคดิเหน็ใหม่ๆ เปิดรบัความคดิใหม่ 
ปญัหาการเมอืงภายในองค์การ และการแบ่ง
พรรคแบ่งพวก 

ประสานความร่วมมอื โดยมุ่งไปทีผ่ลประโยชน์
ร่วมกนั 

หลกีเลีย่งความคลุมเครอื ยอมรบัความคลุมเครอืได้ 
ไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างออกไปจาก
ตนเอง 

ยอมรบัความคดิทีแ่ตกต่างออกไปจากตนเอง 

ไม่ยดืหยุ่น มคีวามยดืหยุ่น 
ยอมแพเ้รว็เกนิไป มคีวามพยายามไม่ย่อทอ้ 
กงัวลกบัสิง่ทีค่นอื่นคดิมากเกนิไป มจีุดยนืของตนเอง 
คดิวา่ตนเองเป็นคนทีไ่ม่สรา้งสรรค์ รบัรูถ้งึศกัยภาพในการสรา้งสรรคข์องตนเอง 
  

 2.3.3 การพฒันาความคิดสร้างสรรค ์

  ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดโ้ดยการสอน ฝึกฝน และปฏบิตัอิย่างถูก

วธิ ีและ ยงัสามารถพฒันาได้ตัง้แต่เยาวว์ยั ซึ่งต่างจากการพฒันาสตปิญัญา (IQ) เพราะการ

พฒันาสตปิญัญา หรอื IQ นัน้ พฒันาได้ยากมา หรอือาจพฒันาไม่ได้เลยในกรณีบุคคลที่มี IQ 

ต ่ามากๆ นอกจากนี้ความคดิสรา้งสรรคส์ามารถพฒันาไดใ้นทางออ้มโดยการจดัสภาพแวดล้อม 
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และสรา้งบรรยากาศใหส้่งเสรมิความเป็นอสิระในการเรยีนรู้ ศกึษารวบรวม และเชื่อมโยงขอ้มูล 

จนเกดิ ผลงาน หรอืสิง่ประดษิฐ์คดิค้นที่มคีุณค่า ทัง้นี้การจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการคดิ

สรา้งสรรคก์จ็ะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาดา้นสรา้งสรรคเ์รว็ขึน้ 

 

 2.3.4 การรบัรู้ถึงความสมัพนัธ ์ 
  การสร้างสิ่งประดิษฐ์และนวตักรรมมากมายเป็นผลมาจากผู้สร้าง  เห็น

ความสมัพนัธใ์หม่ๆ หรอืความแตกต่างระหวา่งกระบวน วสัดุ เทคโนโลย ีหรอืคน ตวัอย่างมใีห้

เหน็มากมาย เช่น การเตมิน ้าผลไม้ลงในน ้าอดัลมเพื่อเพิม่คุณค่าของน ้าอดัลมให้มากขึน้ หรอื

การน าล้อมาประกอบกบัรถยนต์จนกลายมาเป็นรถยนต์ เป็นต้น ถ้าต้องการที่จะปรบัปรุง

ความคดิสรา้งสรรค ์ใหม้องหาความแตกต่างหรอืความสมัพนัธท์ีแ่หวกแนวระหว่างสิง่ของ หรอื

ผูค้นที่อยู่รอบๆ ตวั เนื่องจากสิ่งของหรือผู้คนมกัมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งอื่นหรือผู้อื่น  ซึ่ง

ความสมัพนัธเ์หล่านี้มกัจะน าไปสู่วสิยัทศัน์ทีใ่หผ้ลในทางความคดิ ผลติภณัฑ ์หรอืบรกิารใหม่ ๆ 

 

 2.3.5 การพฒันามุมมองเก่ียวกบัหน้าท่ีการท างาน  

  หลกัการของความเขา้ใจเกีย่วกบัความสมัพนัธ์ของสิง่ต่างๆ สามารถช่วยใน

การพฒันามุมมองเกี่ยวกบัหน้าที่ของสิง่นัน้ๆ ไม่ว่าสิง่นัน้จะเป็นสิง่ของหรอืบุคคล บุคคลที่มี

ความคดิสร้างสรรค์นัน้มกัจะมองสิง่ต่าง ๆ ในมุมมองที่ท าให้เขาพงึพอใจ และช่วยให้การ

ด าเนินการต่าง ๆ ของเขาส าเรจ็ได ้เชน่ ชา่งไมไ้ม่สามารถหาไขควงได้ เขาจงึใชม้ดีตดัเนยแทน

ไขควงในการขนัหรอืคลายน๊อต หรอืผูผ้ลติผลติภณัฑ์อาหารธญัพชื จะผสมผลไม้อบแห้งลงไป

ในผลติภณัฑ์ของตนเพื่อสร้างผลติภณัฑ์ใหม่ ที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่ใส่ใจกบัสุขภาพ 

เป็นต้น ซึ่งหากต้องการเป็นผูม้คีวามคดิสร้างสรรค์ และมคีวามคดิเชงินวตักรรมแล้วนัน้ ควร

ต้องเรียนรู้ที่จะมองสิ่งต่าง ๆ ในมุมมองที่แตกต่างจากคนอื่น และประยุกต์หาวธิทีี่จะน าสิ่ง

เหล่านัน้มาใชต้อบสนองความตอ้งการของตนเอง 

 

 2.3.6 การใช้สมอง  

  นบัตัง้แต่มกีารศกึษาสมองแยกส่วนในทศวรรษ 1950 และ 1960 ผูเ้ชีย่วชาญ

ในเรื่องความคดิสร้างสรรค์ นวตักรรม และการพฒันาตนเอง ได้มุ่งเน้นให้ความส าคญัในเรื่อง

ของการพฒันาทกัษะที่เกี่ยวขอ้งกบัสมองทัง้สองซีก สมองซีกขวา ท าหน้าที่เกี่ยวกบัการรบัรู้
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เหนือประสาทสมัผสัทัง้ 5 การสงัเคราะห์ อารมณ์ ความรู้สกึ ดนตร ีสุนทรยีภาพ ความโรแมน

ตกิต่างๆ ความคดินอกกรอบ และความคิดเชงิซ้อน เป็นต้น ส่วนสมองซีกซ้าย ท าหน้าที่

เกีย่วกบัความคดิเชงิเหตุผล ความจ า ภาษา การค านวณ การวเิคราะห์ เป็นต้น แม้ว่าสมองทัง้

สองซกีจะมกีระบวนการใชข้อ้มูลแตกต่างกนัไป และรบัผดิชอบในทกัษะและกจิกรรมต่างกนั (ซึ่ง

ผูเ้ขยีนไดน้ าภาพมาประกอบการบรรยาย ดงัภาพที ่2.4)   

 

 
 

ภาพท่ี  2.4 แสดงการท างานของสมองซกัซา้ยและขวา 
ทีม่า (www.il.mahidol.ac.th) 
 

  การถูกเชื่อมโยงต่อกนัด้วยกลุ่มเส้นประสาทที่ชื่อ “Corpus Callosum” และ

จากการเชือ่มโยงนี้เอง สมองแต่ละซีกจงึมคีวามสมัพนัธ์ที่สามารถประยุกต์เขา้กนักบัสมองอกี

ซกีหนึ่งได ้ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความเป็นผูม้คีวามคดิสรา้งสรรค์มากขึน้ จ าเป็นต้องฝึกฝนทกัษะที่

เกดิจากการใชส้มองทัง้ซีกขวาและซีกซ้ายอย่างสมดุล โดยฝึกการถาม-ตอบ ฝึกการเป็นผูน้ า 

ฝึกความเชื่อมัน่กล้าแสดงออก ฝึกการรบัรู้อย่างว่องไว ฝึกความไวในการรบัรู้ปญัหา และ

แก้ปญัหาได้อย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ด้วยตนเอง ดงัตวัอย่างการพฒันาสมองทัง้สองซีก

ตามตารางที ่2.6 – 2.7 
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ตารางท่ี 2.6 แสดงกระบวนการท างานของสมองซกัซ้ายและขวา 

 

สมองซีกซ้าย  (Left Hemisphere) สมองซีกขวา (Right Hemisphere) 
ขอ้มูลทีเ่ป็นค าพูด ขอ้มูลทีไ่ม่เป็นค าพูด เชน่ ภาพ 
การวเิคราะหข์อ้มูล การสงัเคราะหข์อ้มูล 
นิรนยั อุปนยั 
เป็นเหตุเป็นผล ไม่เป็นเหตุเป็นผล 
ตรรกะ สญัชาตญาณ 
เสน้ตรง จนิตนาการ ความเพอ้ฝนั 
 

ตารางท่ี 2.7 แสดงการพฒันาการท างานของสมองซกีซ้ายและขวา 

 

สมองซีกซ้าย  (Left Hemisphere) สมองซีกขวา (Right Hemisphere) 
การวางแผนกิจกรรมการท างาน หรือชีวิต -
ประจ าวนั 

ใช้วิธีการใช้เหตุผล (อุปนัย) ในการพรรณา
เรื่องราวในการสนทนา หรอืการเขยีนขอ้ความ 

อ่านประวตัิศาสตร์โบราณ ปรชัญา กฎหมาย 
หรอืหนงัสอืเกีย่วกบัตรรกศาสตร์ 

ถอดนาฬกิาออกเมื่อคุณเลกิท างาน 

เขยีนตารางเวลาส าหรบักจิกรรมทัง้หมด เลกิตดัสนิใจเรื่องต่างๆ ตัง้แต่แรกเชน่ในขณะดู
ทวี ีดูภาพยนตร ์หรอืฟงัขา่ว 

ท างานโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์ จดจ าและบนัทกึความรู้สกึ หรือสญัชาตญาณ
ไว ้แลว้ดูวา่ถูกตอ้งแค่ไหน 

 ลองใหร้ายละเอยีดถงึสิง่ทีแ่ปลกประหลาดคาด
ไม่ถงึ หรอืสถานการณ์ในอนาคต 

 วาดรูปคนหน้าคน รูปทรง หรอืภูมทิศัน์ 
 
 2.3.7 ขัน้ตอนในการพฒันาความคิดสร้างสรรคใ์นรปูแบบอ่ืนๆ  
  2.3.7.1 พยายามสร้างความสอดคล้องกนั โดยต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของ
องคก์ารเป็นไปในทางเดยีวกบัค่านิยมที่ยดึถอื แทนที่จะพจิารณาว่าคุณเก่งในการท างานอะไร 
ใหเ้ปลีย่นมาคดิวา่งานใดทีเ่หมาะกบัความสนใจของคุณทีฝ่งัลกึอยู่ภายใน  
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  2.3.7. 2 ท ากจิกรรมทีร่เิริม่ขึน้มาดว้ยตนเอง เลอืกท าโครงการทีท่ าใหเ้กดิแรง
จูงในจากภายในมาก ๆ  เป็นล าดบัแรก ตวัอย่างเชน่ ถา้ชอบการออกแบบกราฟิก ใหพ้ยายามหา
วา่ท าไมบรรจุภณัฑข์องสนิคา้ตวัหนึ่งจงึไม่ดงึดูดใจลูกคา้ 
  2.3.7.3 เปิดรบัโอกาสทีเ่ขา้มาโดยไม่รูต้วั พยายามปรบัทศันคตใิหมุ้่งไปทีก่าร
ลงมอืท า และทดลองความคิดใหม่ ๆ เช่น ถ้าเกิดความผดิพลาดในขณะที่สร้างต้นแบบ
ผลติภณัฑ ์จงอย่าเลกิใหค้วามสนใจกบัมนัเรว็เกนิไป พยายามหาโอกาสในการเรยีนรูท้ีอ่าจซ่อน
อยู่ในความผดิพลาดนัน้  
  2.3.7.4 ใชส้ิง่กระตุ้นความคดิสร้างสรรค์ที่หลากหลาย การผสมผสานทกัษะ
และสตปิญัญาระหว่างฝ่ายต่าง ๆ จะท าให้เกดิความคดิแบบใหม่ พยายามพฒันาทกัษะในการ
ท างานหลาย ๆ ดา้น ดว้ยการสบัเปลีย่นหมุนเวยีนไปท างานหลาย ๆ อย่างที่สามารถท าได้ ท า
ความรูจ้กักบัคนทีจ่ะชว่ยจุดประกายความคดิและจนิตนาการ  
  2.3.7.5 สรา้งโอกาสจากการพูดคุยกบัเพื่อนร่วมงาน ใชป้ระโยชน์จากโอกาส
ที่ไม่คาดคดิ เพื่อแลกเปลี่ยนความคดิกบัเพื่อนร่วมงาน ความคดิสร้างสรรค์มกัจะเกดิขึน้ใน
ระหวา่งการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาติ  
 

 2.3.8 การสร้างบรรยากาศในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์ 
  การจดัสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อความเป็นอสิระในการเรียนรู้ ศกึษา
รวบรวม และเชื่อมโยงขอ้มูล จนเกดิผลงาน หรอืสิง่ประดษิฐ์คดิค้นที่มคีุณค่า โดยการสร้าง
บรรยากาศทีด่ทีีจ่ะเป็นตวักระตุน้ใหเ้กดิการพฒันาด้านความคดิสร้างสรรค์ และช่วยส่งเสรมิให้
เกดิความคดิสรา้งสรรคไ์ดร้วดเรว็ขึน้ การสรา้งบรรยากาศทีด่นีัน้ควรปฏบิตัดิงันี้  
  2.3.8.1 การบรหิารงานบนความเชื่อใจ ให้ความเป็นอสิระกบัพนักงานใน
ระดบัทีไ่ม่มากเกนิไป  
  2.3.8.2 เปิดชอ่งทางการสื่อสารในระหวา่งสมาชกิในองคก์ารทุกคน  
  2.3.8.3. เปิดกวา้งใหม้กีารตดิต่อสื่อสารกบับุคคลภายนอกองคก์ารดว้ย  
  2.3.8.4 การคดัเลอืกพนกังานควรรบัพนกังานทีม่ลีกัษณะนิสยัหลากหลาย  
  2.3.8.5 ใสรา้งความสนุกสนานในการทดลองความคดิใหม่ ๆ  
  2.3.8.6 มกีารสนบัสนุนความคดิใหม่ เชน่ การใหร้างวลั เป็นตน้  
 (จตุพร สงัขวรรณ , 2554, หน้า 44-50) 
 
 นอกจากนี้ มณฑลี ศาสนนันท์ (2550, หน้า 107) การสร้างแนวคิดผลิตภัณฑ ์
(Concept Generation) เป็นกิจกรรมที่ส าคญัอย่างหนึ่งในกระบวนการออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ์ การสร้างสรรค์แนวคดิผลติภณัฑ์เป็นกระบวนการพฒันาทางเลอืกในการออกแบบ
หลายๆ ด้าน โดยเน้นที่การสร้างนวตักรรม รูปโครงผลิตภัณฑ์ และหน้าที่การท างานที่
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ตอบสนองความต้องการลูกค้าด้วย เมื่อแนวคิดผลิตภัณฑ์ได้ถูกก าหนดขึ้นแล้วแนวคิดที่
เหมาะสมที่สุดจะผ่านเข้ากระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อพัฒนาเป็นตัว
ผลติภณัฑต์่อไป  
 ความคดิสร้างสรรค์ ถูกน าไปใช้หลากหลายมากตัง้แต่การท าสิง่ที่เป็นศลิปะ เช่น 

การทาส ีการเขยีนนิยาย จนถงึการแก้ปญัหาทัว่ไปไม่ว่าจะเป็นปญัหาพื้นๆ หรอืปญัหาเฉพาะ

ทาง ความคดิสร้างสรรค์ (Creativity) จงึเป็นค าที่นิยมหลากหลาย โรดส์ (Rhodes) ได้ศกึษา

นิยามของความคดิสรา้งสรรค ์และสรุปวา่ประกอบดว้ยปจัจยัส าคญั 4 อย่าง ซึ่งเรยีกวา่ 4P ของ

ความคดิสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้ทางสงัคมและวฒันธรรม (Place) บุคคล (Person) และ

ผลติภณัฑ ์(Product) เมื่อน ามาประยุกตร์วมกบัหลกัการของครอปเลย ์(Croplay)  

 1. สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม (Place) เป็นปจัจยัแรกที่ท าให้เกดิ

ความคดิสรา้งสรรค ์ปจัจยันี้หมายถงึปจัจยัภายนอกต่างๆ เช่น เทคโนโลย ีแนวโน้มของสงัคม 

แฟชัน่ เป็นตน้ ซึ่งผูเ้ขยีนไดน้ าภาพมาประกอบการบรรยาย ดงัภาพที ่2.5 
 

สภาพแวดล้อมทางสงัคมและวฒันธรรม 
 

 

คณุสมบติัส่วนบุคคล 
(ความเปิดเผย ความเช่ือมัน่ในตนเอง) 

 

แรงจงูใจ 
(การยอมรบัความเส่ียง การต้องการความแปลกใหม่) 

 

ปัจจยัด้านองคค์วามรู ้
(ข้อมูลข่าวสาร ความรู้) 

 

 

กระบวนการ 
(เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ) 

 

 

ผลิตภณัฑ ์
 

 

ภาพท่ี 2.5 ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการคดิสรา้งสรรค ์

ทีม่า (มณฑล ีศาสนนนัท,์ 2550, หน้า 108) 
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 2. บุคคล (Person) ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ส่วนย่อยดงันี้ 

  2.1) คณุสมบติัส่วนบุคคล เป็นคุณสมบตัภิายในแต่ละบุคคลที่มสี่วนก่อให้เกดิ

ความคดิสรา้งสรรค ์เชน่ ความเปิดเผย ความอยากรูอ้ยากเหน็ ความยดืหยุ่น 

  2.2) แรงจงูใจ เป็นแรงผลกัดนัจากภายในและจากสภาพแวดลอ้มภายนอก  

  2.3) องคค์วามรู้ เป็นสิง่ทีส่ าคญัทีข่าดไม่ไดใ้นการคดิสรา้งสรรค ์ในทีน่ี้หมายถงึ

ความรูแ้ละประสบการณ์ทีเ่กีย่วกบัปญัหาหรอืงานวจิยัดา้นหนึ่งๆ  

 3. กระบวนการ (Process) หมายถงึ กระบวนการคดิสรา้งสรรค์ ซึ่งสามารถท าให้

เกดิไดโ้ดยมเีทคนิคต่างๆ ชว่ย 

 4. ผลิตภณัฑ ์(Product) ซึ่งเป็นผลลพัธข์องความคดิสรา้งสรรคใ์นตวัผลติภณัฑผ์ล

ทีไ่ดค้อืความแปลกใหม่ และคุณค่าที่เกดิขึน้จากความคดิสร้างสรรค์ เราอาจกล่าวได้ว่า ความ

แตกต่างระหวา่งความคดิสร้างสรรค์ในงานศลิปะและความคดิสร้างสรรค์ในงานวศิวกรรมอยู่ที่

การใหค้วามส าคญักบัองค์ประกอบของปญัหาที่ต้องแก้ไข ในกรณีแรก จะเน้นที่ความสวยงาม

ของผลติภณัฑ ์หรอืการดงึดูดสายตาผูพ้บเหน็ ส่วนความคดิสรา้งสรรคใ์นงานดา้นวศิวกรรม จะ

ใหค้วามส าคญักบัองคป์ระกอบทางเทคนิคและทางพาณชิย ์ 

 

 2.3.9 การปรบัปรงุกระบวนการคิดสร้างสรรค ์

   การศึกษาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์มักเน้นถึงคุณสมบัติส่วนบุคคล

โดยเฉพาะทางจติวทิยา แต่ถา้มองในฐานะผูป้ฏบิตั ิเราจะเน้นเทคนิคเพื่อปรบัปรุงกระบวนการ

คดิสรา้งสรรค ์ซึ่งเป็นเทคนิคทีม่ปีระโยชน์และสามารถน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้ัว่ไป  

   ในสมัยก่อนเรามกัเข้าใจว่าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากพรสวรรค์ส่วนตัว

มากกว่าทกัษะที่พฒันาได้ แต่ในปจัจุบนัมผีูแ้นะน าเทคนิคในการการส่งเสรมิกระบวนการคิด

สร้างสรรค์มากมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วสามารถแบ่งได้เป็น 2 แนวทาง คือ แนวทางเชิง

สญัชาตญาณ (Intuitive Approach) และแนวทางเชงิตรรกะ (Logical Approach) 

   2.3.9.1 การคิดสร้างสรรค์แนวทางเชิงสัญชาตญาณ  (Intuitive 

Approach) เป็นเทคนิคทีเ่น้นส่งเสรมิความคดิสรา้งสรรคจ์ากภายในตวับุคคลหรอืจากกลุ่ม ใน

ที่นี้กล่าวเทคนิคของ โฟปส์ (Fobes) และเทคนิคที่มผีูใ้ชก้นัทัว่ไป คอื การระดมสมอง การใช้

แผนภาพ  
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   2.3.9.2 การคิดสร้างสรรค์แนวทางเชิงตรรกะ (Logical Approach) เป็น

เทคนิคการคน้หาค าตอบทีม่ขี ัน้ตอนและเป็นระบบ ดงันี้ 

     ขัน้มาตรฐาน เป็นการแก้ปญัหาการออกแบบที่เป็นปญัหาประจ า

ทัว่ๆ ไป    

     ขัน้ท่ี 2 คอื การแกไ้ขปญัหาที่ไม่ได้ท าให้ระบบเดมิเปลี่ยน แต่ท าให้

เกดิลกัษณะใหม่ๆ เช่น การตดิกระจกเขา้กบัหน้ากากเชื่อมเพื่อรวมแสงของการอาร์คลงบน

บรเิวณทีต่อ้งการมองเหน็ชดัขึน้ 

     ขัน้ท่ี 3 เป็นทางแก้ปญัหาที่ท าให้เกดิการปรบัปรุงระบบเดมิ โดยใช้

เทคโนโลยทีีม่อียู่ในอุตสาหกรรม เชน่ การส่งก าลงัแบบอตัโนมตัิ 

     ขัน้ท่ี 4 เป็นแก้ไขปญัหาที่ไม่ได้เกิดจากเทคโนโลยี แต่เกิดจาก

วทิยาศาสตร ์เชน่ การใชว้สัดุทีม่คีวามจ าทางความรอ้นหรอืทีเ่รยีกวา่โลหะทีจ่ ารูปร่างเดมิได้ 

     ขัน้ท่ี 5 มกัจะอยู่นอกเหนือความรู้ของวทิยาศาสตร์สมยัใหม่ ทาง

แก้ปญัหาในระดบันี้จะอาศยัการค้นพบปรากฏการณ์ใหม่ซึ่งน ามาประยุกต์ใชก้บัปญัหาที่มอียู่ 

โดยมากมกัท าให้เกดิระบบใหม่และอุตสาหกรรมใหม่โดยสิ้นเชงิ เช่น เลเซอร์ เครื่องบนิ และ

คอมพวิเตอร ์เป็นตน้ 

 

 2.3.10 เทคนิคของริชารด์ โฟปส ์(Richard Fobes) 

   โฟปส ์(Fobe) ไดแ้นะน าเทคนิคหลากหลายที่เป็นเชงิปฏบิตัแิละง่ายต่อการ

ประยุกต์ใช้เทคนิคเหล่านนี้ เป็นแนวทางเชิงสัญชาตญาณ คือกระกระตุ้นให้เกิดความคิด

สรา้งสรรคจ์ากภายในตงับุคคลหรอืกลุ่ม ในทีน่ี้กล่าวถงึเทคนิคพืน้ฐาน 3 กลุ่ม คอื  

   2.3.10.1 เทคนิคส าหรับการยอมรับไอเดียใหม่ เป็นทักษะส าคัญที่

ก่อใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรค ์เพราะไอเดยีใหม่มกัถูกละเลยโดยเฉพาะอย่างยิง่ไอเดยีที่ไม่น่าดู

ไม่น่าเชื่อถือ ไอเดียเหล่านี้มีโอกาสกลายเป็นไอเดียสร้างสรรค์ได้มาก ถ้าเราตระหนักถึง

ประโยชน์ของไอเดยีเหล่านัน้ เทคนิคส าหรบัการยอมรบัไอเดยีใหม่มหีลายอย่าง ที่ส าคญัได้แก่ 

การมองหาขอ้ดใีนไอเดยีหยาบ การคดิจากมุมมองใหม่ๆ การเหน็คุณค่าของอารมณ์ขนั การเกบ็

ไอเดยีเป็นความลบัในชว่งแรก 

   2.3.10.2 เทคนิคส าหรับคิดหาไอเดียเพ่ิมเติม จะเน้นที่การพิจารณา

เป้าหมายของการแกป้ญัหา เพื่อชว่ยใหเ้ราค้นหาความคดิเพิม่เตมิได้มากขึน้ เทคนิคนี้มหีลาย
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ประเภท ในทีน่ี้จะกล่าวถงึ การยอ้นพจิารณาเป้าหมาย การเปลีย่นแปลงหมายเชงิลบในเชงิบวก 

การพจิารณาแนวทางออ้ม การซอยเป้าหมาย 

   2.3.10.3 เทคนิคส าหรบัคิดหาและจดัระบบไอเดียจ านวนมาก จะช่วยให้

เรามไีอเดยีสรา้งสรรคเ์กดิขึน้จ านวนมาก และช่วยจดัไอเดยีท่ เกดิขึน้ให้เป็นระบบด้วย เทคนิค

เหล่านี้ทีส่ าคญัคอื การพจิารณาทางเลอืกหลายๆ ทาง การใชแ้ผนภาพช่วยในการหาทางเลอืก 

การเขยีนเมตรกิซ์ การรวมไอเดยีเขา้ดว้ยกนั  

      1) การมองหาข้อดีในไอเดียหยาบ ในการแก้ไขปญัหาต่างๆ 

เมื่อไอเดยีสร้างสรรค์ผ่านเข้ามาในจติใจ คนส่วนใหญ่จะไม่ตระหนักถึงความสร้างสรรค์ของ

ความคดินัน้ เพราะมกัจะมาในสภาพที่หยาบ หรอืเป็นความคดิที่ดูเหมอืนไม่ฉลาดหรอืปฏบิตัิ

ไม่ได้ อย่างไรก็ตามคนที่มีความสร้างสรรค์จะมองเห็นทะลุฉากหน้านัน้ และท าความคิดให้

ประณตีขึน้ จากนัน้กส็รา้งวธิกีารแกป้ญัหาทีใ่ชไ้ดจ้รงิ การมองเหน็ขอ้ดใีนไอเดยีใดๆ กต็าม เป็น

ทกัษะส าคญัทีสุ่ดในการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค์ เนื่องจากถ้าปราศจากทกัษะด้านนี้แล้ว เราจะ

โยนความคดิสรา้งสรรคท์ิง้ไปตงัแต่แรกเกดิ  

      2) การคิดจากมุมมองใหม่ เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการ

แกป้ญัหา การคน้พบมุมมองใหม่จะชว่ยใหเ้ราคดิหาวธิแีกป้ญัหาไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์

      3) การเหน็คณุค่าของอารมณ์ขนั ไอเดยีทุกอย่างแม้ทัง่ไอเดยีที่

ตลกหรอืโง่เขลาล้วนแล้วแต่มศีกัยภาพที่จะน าไปสู่สิ่งที่ปฏิบตัิได้ การมอีารมณ์ขนัเป็นสิ่งที่มี

ประโยชน์ในการแกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ทัง้นี้เพราะความคดิสร้างสรรค์มกัจะเกดิจากมุมมองที่

แตกต่าง ส่วนอารมณ์ขนัมกัเกดิจากการพลกิผนัมุมมองของเรื่องราว ดงันัน้มุมมองทีพ่ลกิผนันัน้

จงึมโีอกาสน าไปสู่ความสรา้งสรรคไ์ด ้ 

      4) การเกบ็ไอเดียเป็นความลบัในช่วงแรก ในช่วงแรกของการ

คดิค้นแนวทางแก้ปญัหา เมื่อเกดิไอเดยีที่ดแีละแปลกใหม่ เราอาจตื่นเต้นที่จะบอกเล่าสู่ผูอ้ ื่น 

การกระท าเช่นนี้ไม่เป็นผลดนีักเพราะคนส่วนใหญ่มแีนวโน้มที่จะตหิรอืวจิารณ์สิง่ที่แปลกใหม่ 

การวจิารณ์ในเชงิลบอาจท าให้ไอเดยีนัน้หยุดชะงกัได้ ดงันัน้เราจึงไม่ควรรบีร้อนเล่าให้ผู้ฟงั

จนกวา่จะไดพ้จิารณาไอเดยีนัน้จนพอมองเหน็ขอ้ดแีละขอ้เสยี 

      5) การย้อนพิจารณาเป้าหมาย ในการแก้ปญัหาต่างๆ เราจะมี

เป้าหมายอยู่แลว้ไม่วา่จะตระหนกัหรอืไม่กต็าม หลายครัง้เป้าหมายเหล่านัน้มกัแตกต่างจากสิง่ที่
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เราคดิ ในการเปิดรบัความคดิสร้างสรรค์ใหม่ เราควรตระหนักถงึเป้าหมายที่แท้จรงิและท าให้

เป้าหมายนัน้ชดัเจนขึน้ 

      6) การย้อนพิจารณาเป้าหมายได้ทุกเมื่อ เป้าหมายที่ยดึหยุ่นจะ

จ ากดัความคดิสรา้งสรรคเ์ป็นอย่างมาก ดงันัน้เราจงึควรหาทางเพิม่ความคดิสร้างสรรค์โดยการ

เปิดกวา้งต่อการเปลีย่นเป้าหมายไดทุ้กเมื่อ การปล่อยใหเ้ป้าหมายยดืหยุ่นไดจ้ะช่วยเปิดโอกาส

ใหก้บัทางเลอืกใหม่ๆ  

      7) การเปล่ียนเป้าหมายเชิงลบให้เป็นเชิงบวก เป้าหมายเชงิลบ

เปรยีบเสมอืนการบอกวา่เราตอ้งการอะไร การท าความเขา้ใจกบัเป้าหมายเชงิบวกจะช่วยให้เรา

หาแนวทางไปสู่เป้าหมายไดง้่ายกวา่ และชว่ยใหเ้กดิมุมมองใหม่ๆ  ทีม่ปีระโยชน์ดว้ย การเปลีย่น

เป้าหมายเชงิลบให้เป็นเป้าหมายเชิงบวกเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนัก แต่ก็มีประโยชน์ในการ

แกป้ญัหาเชงิสรา้งสรรค ์ 

      8) การพิจารณาแนวทางอ้อม ในบ้างครัง้ การแก้ปญัหาโดยใช้

แนวทางออ้มอาจชว่ยใหเ้ราบรรลุสิง่ทีไ่ม่สามารถแกไ้ขไดโ้ดยวธิตีรงไปตรงมา  

      9) การซอยเป้าหมาย การซอยเป้าหมายย่อยหลายๆ อนั จะช่วย

ใหเ้ป้าหมายย่อยมคีวามเฉพาะเจาะจงและชดัเจนขึน้ นอกจากนี้ควรจดัล าดบัความส าคญัของ

เป้าหมายดว้ย การท าเชน่นี้จะท าให้เราพุ่งความสนใจไปที่การคดิหาวธิแีก้ปญัหาซึ่งตอบสนอง

เป้าหมายทีส่ าคญัทีสุ่ด 

      10) การพิจารณาทางเลือกหลายๆ ทาง ในการแก้ปญัหาหนึ่งๆ 

การคดิใหไ้กลกวา่ไอเดยีแรกทีเ่ขา้มาในใจ จะชว่ยให้เราไดท้างออกทีส่รา้งสรรคม์ากขึน้ 

      11) การใช้แผนภาพช่วยในการหาทางเลือก แนวทางหนึ่งใน

การเพิม่ทางเลอืกต่างๆ ส าหรบัวธิกีารแกป้ญัหาทีเ่ราคดิได ้คอื การใชแ้ผนภาพเรยีกว่า Radial 

Outline สิง่หนึ่งทีพ่งึจ าไวใ้นการเขยีนแผนภาพคอื การคดิทางออกทางเลอืกเพิม่ในหมวดหมู่ทีม่ ี

สมาชกิอยู่แลว้ จะไม่มปีระโยชน์ถา้ทางเลอืกใหม่ไม่มขีอ้ดกีวา่วธิแีกป้ญัหาทีม่อียู่แลว้ 

      12) การรวมไอเดียเข้าด้วยกนั คือการน าไอเดียที่มีอยู่แล้วมา

รวมเขา้ด้วยกนั ตวัอย่างหนึ่งของการรวมไอเดยีคอืน าวตัถุที่มอียู่แล้วมารวมกนัเพื่อสร้างวตัถุ

ใหม่ เชน่ นาฬกิาปลุกวทิยุเกดิจากการรวมวทิยุกบันาฬกิาปลุก 

      13) ภาพรวมในการใช้เทคนิคของริชารด์ โฟปส ์เป็นเทคนิคเชงิ

สญัชาตญาณ คอื มุ่งใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคจ์ากภายในตวับุคคลหรอืจากกลุ่มบุคคล เทคนิค
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ดงักล่าวเป็นสิง่ที่สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ทุกด้านในการเลือกใชเ้ทคนิคเหล่านี้ เราจะต้อง

เขา้ใจถงึประโยชน์ของเทคนิคแต่ละอย่าง และเลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์  

 

ตารางท่ี 2.8 ตวัอย่างการใชเ้ทคนิคชว่ยคดิสรา้งสรรคใ์นสถานการณ์ต่างๆ 

 

สถานการณ์ เทคนิคในการคิดสร้างสรรค ์

คดิไอเดยีใหม่ขึน้มาได้ มองหาขอ้ดขีองไอเดยีนัน้ 

มไีอเดยีทีช่อบ แต่ตอ้งท าอย่างอื่นก่อน จดบนัทกึลงบนกระดาษ 

เหน็เป้าหมายไม่ชดัเจน ย้อนพิจ า รณา เ ป้ าหมาย /  เปลี่ ย น

เป้าหมายเชงิลบใหเ้ป็นเชงิบวก 

เป้าหมายใหญ่มาก ซอยเป้าหมาย/ พจิารณาแนวทางออ้ม 

ตอ้งการเปิดความคดิสรา้งสรรคใ์หก้วา้งขึน้ ยอ้นพจิารณาเป้าหมาย 

ตอ้งการคดิไอเดยีเพิม่เตมิ วาด Radial Outline 

ต้องการเลอืกไอเดยีที่มีศกัยภาพจากไอเดยีจ านวน

มาก 

ก าจดัไอเดยีทีแ่ย่ทีสุ่ดออกทลีะขอ้ 

ทีม่า (มณฑล ีศาสนนนัท,์ 2550, หน้า 124) 

 

 2.3.11 เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) 

   การระดมสมองเป็นเทคนิคการสร้างสรรค์เชงิสญัชาตญาณ เช่นเดียวกบั     

รชิารด์ โฟปส ์และพฒันาขึน้โดย ออสบอรน์ (Osborn) เป็นการรวบรวมความคดิสร้างสรรค์จาก

คนกลุ่มหนึ่งให้ได้จ านวนมากมายในเวลาจ ากดั ซึ่งได้มาจากสมาชิกกลุ่มที่มีความรู้ ความ

ช านาญ มุมมองและประสบการณ์แตกต่างกนั ขอ้ได้เปรยีบอย่างหนึ่งของการระดมสมอง คือ 

เปิดโอกาสใหค้นในกลุ่มสรา้งไอเดยีจากการต่อยอดไอเดยีของคนอื่นๆ 

 ขอ้เสยีของวธินีี้ คอื การระดมสมองอาจท าใหทุ้กคนพากนัเดนิออกนอกเสน้ทาง ถ้า

มกีารเน้นผดิเรื่อง หรอืสมาชกิบางคนมคีวามคดิขม่คนอื่น อย่างไรกต็ามแมเ้ทคนิคนี้จะมขีอ้เสยี 

แต่ก็เป็นเทคนิคที่มีประสิทธิภาพมากส าหรบัสร้างสรรค์แนวคดิต่างๆ  (มณฑลี ศาสนนันท์, 

2550, หน้า 108 - 124) ซึ่งผูเ้ขยีนไดน้ าภาพมาประกอบการบรรยาย ดงัภาพที่ 2.6 
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ภาพท่ี 2.6 การระดมสมอง (Brainstorming) 

ทีม่า (http://sahavicha.com/?name=media&file=readmedia&id=1690) 

  

 2.3.12 การใช้แผนภาพช่วยจ า (Memory Map, Mind Map)    

    แผนภาพชว่ยจ า หรอืแผนที่ความคดิ (Mind Map) คอื การน าเอาทฤษฎีที่

เกีย่วกบัสมองไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์อย่างสูงสุด การเขยีนแผนที่ความคดิ (Mind Map) นัน้เกดิ

จากการใชท้กัษะทัง้หมดของสมอง หรอืเป็นการท างานร่วมกนัของสมองทัง้ 2 ซีก คอืสองซีก

ซ้ายและซกีขวา ซึ่งสมองซกีซ้ายจะท าหน้าทีใ่นการวเิคราะห์ ค า ภาษา สญัลกัษณ์ ระบบ ล าดบั 

ความเป็นเหตุผล ตรรกวทิยา ส่วนสมองซีกขวาจะท าหน้าที่สงัเคราะห์ คิดสร้างสรรค ์

จนิตนาการ ความงาม ศลิปะ จงัหวะ โดยมีแถบเส้นประสาทคอร์ปสัคอโลซัม่ (Corpus 

Callosum) เป็นเสมอืนสะพานเชือ่ม  

    ความเป็นมาของ (Mind Map) แผนที่ความคดิ เป็นการน าเอาทฤษฎีที่

เกี่ยวกบัสมองไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์ อย่างสูงสุด นายธญัญา ผลอนันต์ เป็นผูน้าความคดิและ

วธิกีารเขยีนแผนที่ความคดิเขา้มาใช้ และเผยแพร่ในประเทศไทย ผูค้ดิรเิริม่ คอื โทนี บูซาน 

(Tony Buzan) เป็นชาวองักฤษ เป็นผูน้ าเอาความรู้เรื่องสมองมาปรบัใชเ้พื่อการเรยีนรู้ของเขา 

โดยพฒันาการจากการจดบนัทกึแบบเดมิที่เป็นตวัอกัษร เป็นบรรทดัๆ เป็นแถวๆ ใชป้ากกา

หรอืดนิสอในการจดบนัทกึ เปลี่ยนมาเป็นบนัทกึด้วยค า ภาพ สญัลกัษณ์ แบบแผ่รศัม ี ออก

รอบๆ ศูนย์กลางเหมอืนการแตกแขนงของ กิง่ไม้ โดยใชส้สีนั การเขยีนแผนที่ความคดิของ           
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โทนี บูซาน เป็นการบนัทกึในทุกๆ เรื่อง ทัง้ชวีติจรงิส่วนตวัและการงาน เช่น การวางแผน การ

ตดัสนิใจ การชว่ยจ า การแกป้ญัหา การน าเสนอ และการเขยีนหนงัสอื เป็นตน้  

    หลกัการเขยีน Mind Map ใช้กระดาษแผ่นเดียว การเขยีนใช้สีสนั

หลากหลาย ใช้โครงสร้างตามธรรมชาติที่แผ่กระจายออกมาจุดศูนย์กลาง  ใช้เส้นโยง มี

เครื่องหมาย สญัลกัษณ์ และรูปภาพทีผ่สมผสานร่วมกนัอย่างเรยีบง่าย สอดคลอ้งกบัการทางาน

ตามธรรมชาตขิองสมอง  

    วิธีการเขียน Mind Map  

    1) เตรยีมกระดาษเปล่าทีไ่ม่มเีสน้บรรทดั  

    2) วาดภาพสหีรอืเขยีนคาหรอืขอ้ความที่สื่อหรอืแสดงถงึเรื่องจะทา  Mind 

Map กลางหน้ากระดาษโดยใชส้อีย่างน้อย 3 สแีละตอ้งไม่ตกีรอบดว้ยรูปทรงเรขาคณติ  

    3) คดิถงึหวัเรื่องส าคญัทีเ่ป็นส่วนประกอบของเรื่องทีท่า Mind Map โดยให้

เขยีนเป็นค าทีม่ลีกัษณะเป็นหน่วย หรอืเป็นค าส าคญั (Key Word) สัน้ๆ ทีม่คีวามหมาย บนเสน้

ซึ่งเสน้แต่ละเสน้จะตอ้งแตกออกมาจากศนูยก์ลางไม่ควรเกนิ 8 กิง่  

    4) แตกความคิดของหวัเรื่องส าคญัแต่ละหวัเรื่องในข้อ 3 ออกเป็นกิ่ง

หลายๆ กิง่ โดยเขยีนค าหรอืวลบีนเสน้ทีแ่ตกออกไป ลกัษณะของกิง่ควรเอนไม่เกนิ 60 องศา  

    5) แตกความคดิรองลงไปที่เป็นส่วนประกอบของแต่ละกิง่ ในขอ้ 4 โดย

เขยีนค าหรอืวลเีสน้ทีแ่ตกออกไปซึ่งสามารถแตกคดิความคดิออกไปไดเ้รื่อยๆ ตามทีค่วามคดิจะ

ไหลออกมา  

    6) การเขยีนค า ควรเขยีนด้วยค าที่เป็นค าส าคญั (Key Word) หรอืค าหลกั 

หรอืเป็นวลทีีม่คีวามหมายชดัเจน  

    7) ค า วล ีสญัลกัษณ์ หรอืรูปภาพใดที่ต้องการเน้นอาจใชว้ธิีการท าให้เด่น

เชน่ การล้อมกรอบ หรอืใส่กล่อง เป็นต้น (สุวทิย์ มูลค า, 2543, หน้า 67) ซึ่งผูเ้ขยีนได้น าภาพ

มาประกอบการบรรยาย ดงัภาพที่ 2.7 
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ภาพท่ี 2.7 แผนภาพชว่ยจ า (Mind Map)    

ทีม่า (http://www.mindmapart.com/wp-content/gallery/thum-cheng-cheong/dreams.gif) 

 

 2.3.13 เทคนิค 6-3-5 

    เทคนิคนี้เรยีกอกีอย่างหนึ่งวา่ C-sketch หรอื Brain-Writing เป็นการเขยีน

ความคดิลงบนแผน่กระดาษ โดยจดัเป็นกลุ่มๆ ประมาณ 6 คน (หรอื 3-8 คน) ใหแ้ต่ละคนเขยีน

ความคดิ 3 อย่างลงบนกระดาษ เทคนิคในการคดิสร้างสรรค์เหล่านี้ เมื่อน ามาประยุกต์ใชโ้ดย

ก าหนดโจทยใ์นการออกแบบและท าการแกป้ญัหาโดยใชค้วามคดิสร้างสรรค์จนเกดิเป็นแนวคดิ

ผลติภณัฑข์ึน้มา ในทางปฏบิตัทิมีออกแบบควรพยายามสร้างแนวคดิผลติภณัฑ์ให้ได้มากที่สุด 

กระบวนการโดยละเอยีดดงันี้ 

    1) จดัให้สมาชกิทัง้ 6 คนนัง่รอบโต๊ะ และแจกกระดาษขนาดใหญ่คนละ 1 

แผน่ 

    2) ให้สมาชกิแต่ละคนเขยีนภาพ (หรือขอ้ความ) เพื่อแสดงไอเดยี 3 ข้อ 

เกีย่วกบัหน้าทีก่ารท างานหลกัของผลติภณัฑ ์โดยใหเ้วลาคนละ 23-25 นาท ี

    3) หลงัจากครบก าหนดเวลาแล้ว ให้แต่ละคนส่งกระดาษให้สมาชกิที่อยู่

ดา้นขวามอื 

http://www.mindmapart.com/wp-content/gallery/thum-cheng-cheong/dreams.gif
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    4) ให้สมาชกิแต่ละคนท าการปรบัปรุงหรือขยายไอเดียบนแผ่นกระดาษ

ตรงหน้าตนเอง (โดยไม่มกีารลบ) หรอือาจเตมิแนวคดิใหม่ทีแ่ตกต่างจากบนกระดาษโดยสิน้เชงิ

กไ็ด ้ใหเ้วลาคนละ 23-35 นาท ี 

    5) ท าตามข้อ 3 และ 4 ไปเรื่อยๆ จนกระทัง่กระดาษกลบัมาที่เจ้าของไอ

เดยี (ครบรอบ) 

    6) เมื่อครบหนึ่งรอบแล้ว ด าเนินการเช่นเดิมจนครบ 5 รอบ เพื่อขดัเกลา

หรอืรวมไอเดยีต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

    7) หลงัจากเสรจ็กระบวนการ น าไอเดยีต่างๆ มารวบรวมเพื่อการวเิคราะห์

ต่อไป   

 

 2.3.14 การคดัเลือกแนวคิดผลิตภณัฑ ์

   เมื่อทมีออกแบบสรา้งแนวคดิผลติภณัฑ์ได้จ านวนมากเพยีงพอแล้ว จะต้อง

ท าการคดัเลอืกแนวคดิทีด่ทีี่สุด ส าหรบัน าไปพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ต่อไป ความสามารถในการ

ประเมินแนวคิดผลิตภัณฑ์เป็นทกัษะที่จ าเป็นมากต่อความส าเร็จของกระบวนการออกแบบ

ผลติภณัฑ ์ในกระบวนการทีผ่า่นมา ทมีออกแบบอาจใชค้วามพยายามมากมายในการเกบ็ขอ้มูล

และท าความเข้าใจกบัความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างสรรค์แนวคิดผลิตภัณฑ์ให้ได้

จ านวนมาก อย่างไรกต็ามกระบวนการที่ผ่านมาทัง้หมดจะไม่มคีวามหมายเลยถ้าแนวคดิที่ดี

ทีสุ่ดไม่ไดถู้กเลอืกไปพฒันาต่อเป็นผลติภณัฑ์ 

 

 2.3.15 องคก์รแห่งการสร้างสรรค ์

   เมื่อพจิารณาในระดบัองค์กร จะพบว่ามีปจัจยัหลายอย่างที่ก่อให้เกดิการ

สรา้งสรรค ์เราอาจกล่าวไดว้า่องคก์รแห่งหนึ่งเป็นองคก์รแห่งการสร้างสรรค์เพื่อพนักงานท าสิง่

ใหม่และมปีระโยชน์โดยไม่ต้องแสดงให้ดูหรอืสอนให้ท า ผลของความคิดสร้างสรรค์ คอื การ

ปรบัปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดขี ึ้น และก่อให้เกิดนวตักรรม ซึ่งมีผลต่อความก้าวหน้าขององค์กร  

(มณฑล ีศาสนนนัท,์ 2550, หน้า 128-134) 

 

 
 


