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ความคิดสร้างสรรค์ หรือ Creativity เป็นพลงัที่เกิดขึน้จากภายในตวัเรา การค้นหาหรือสรรสร้างสิง่ใหม ่ๆ การท า

ในสิ่งที่ไม่มีคนอื่นท า หรือการท าในแนวทางหรือขัน้ตอนใหม่ ๆ ท่ีไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งพลงัแห่งความคิด

สร้างสรรค์ที่มาจากภายในนีเ้องไม่มีใครสามารถตัง้เง่ือนไขที่สกดัหรือกีดขวางไมใ่ห้คณุคิดสิง่ใหม ่ๆ ได้ เป็นพลงัที่ไมจ่ ากดั

อาย ุบทบาท หน้าที่งาน ต าแหนง่งาน หรือแม้กระทัง่ตวังานท่ีได้รับมอบหมาย .... ทกุคนสามารถดงึพลงัจากภายในนีม้าใช้

ให้เกิดประโยชน์กบัตวัเราเองได้ เพียงแตค่ณุรู้วิธีการหรือหนทางที่จะค้นหาและดงึพลงันีม้าใช้ให้เกิดขึน้ได้หรือไม่ 

ข้อจ ากัดที่ท าให้คุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์นัน้บ่อยครัง้จะมาจาก “ ตัวคุณ ” ซึ่งคุณเองจะมีส่วนผลักดัน 

สนบัสนนุ และปิดกัน้ความคิดสร้างสรรค์ ดงันัน้จุดเร่ิมต้นที่จะค้นหาพลงัแห่งความคิดสร้างสรรค์นีเ้องจะต้องมาจาก “ ตวั

คณุ ” เป็นหลกั ซึ่งดิฉนัขอน าเสนอข้อปฏิบตัิแบบง่าย ๆ ที่จะช่วยให้คณุสามารถดึงพลงัแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มาจาก

ภายในตวัเรามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ดงัตอ่ไปนี ้

เติมเต็มหรือใส่ความคดิว่า “คิดเป็น” 

ก่อนอื่นคณุจะต้องบอกตวัเองก่อนว่าคณุมีความคิด เพื่อนๆ คณุสามารถคิดหรือน าเสนอระบบงาน ทางเลอืกใน

การท างานได้ ตวัคณุก็สามารถท าเองได้เช่นกนั ซึง่คณุจะต้องบอกหรือย า้จิตของตนเองเสมอวา่คณุก็เป็นผู้หนึง่ที่คิดได้ คิด

เป็น และความคิดนัน้ก็เป็นสิ่งใหม่ที่อาจจะยงัไม่มีผู้ ใดเคยท ามาก่อน แต่บ่อยครัง้ที่ตวัคุณกลบัท าร้ายหรือกีดขวางไม่ให้

คณุมีความคิดสร้างสรรค์ เหตเุพราะการกลา่วโทษถึงปัจจยัหรือเง่ือนไขอื่น ๆ ที่สกดักัน้ไม่ให้คณุมีความคิดสร้างสรรค์สิ่ง

ใหม่ ๆ เช่น “ ฉันท างานที่เป็นงานประจ า ( Routine ) มีขัน้ตอนหรือระบบงานที่ถูกก าหนดมาอยู่แล้ว และจะให้ไปคิดสิ่ง

ใหม ่ๆ ได้อยา่งไร .... ถ้าท าแบบนีก็้เทา่กบัวา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบหรือขัน้ตอนท่ีก าหนดขึน้ ” … ดิฉนัวา่การคิดแบบนีเ้ป็น

การคิดแบบผู้แพ้ที่คณุยงัไมไ่ด้เร่ิมท าอะไรเลย แตก่ลบัไปมองหรือกลา่วโทษแต่ลกัษณะงานท่ีท า เพียงเทา่นีค้ณุก็แพ้แล้ว... 

ตวัคณุเองยงัไมเ่คยลองก้าวเข้าสูส่นามของความคิดสร้างสรรค์เลย คณุก็ยอมรับวา่คณุแพ้ 

เตรียมความพร้อมจาก “ข้อมูล” 

เมื่อคณุกล้าและมีพลงัใจที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ แล้ว ขัน้ตอนถดัไปคือการแสวงหาข้อมลู หรือความรู้เพื่อจุดประกาย

หรือสานต่อให้คณุมีความคิดสิ่งใหม่ ๆ ไม่วา่จะเป็นข้อมลูเก่ียวกบัขัน้ตอนการท างานในปัจจบุนัที่รับผิดชอบอยู่ ข้อมลูของ

ลกูค้าที่ติดต่อด้วย ข้อมลูระบบงานขององค์การอื่น หรือแม้กระทัง่ความรู้ที่เป็นหลกัวิชาการ หลกัทฤษฏีที่ถกูก าหนดขึน้มา 



ซึ่งการเตรียมความพร้อมของข้อมูลต่าง ๆ นีเ้อง คุณสามารถแสวงหาข้อมูลเหล่านีไ้ด้จากหลากหลายแหล่ง เช่น การ

สอบถามจากหวัหน้าหรือผู้ รู้ การพดูคยุกบัเครือข่ายที่อยู่ในองค์การอื่นที่มีลกัษณะงานที่คล้ายกบัคณุ การอ่านหนงัสอืใน

เชิงหลกัการหรือภาคทฤษฏี การเข้าอบรมสมัมนาตามสถาบนัที่จดัขึน้.... สิง่ส าคญัที่ดิฉนัอยากให้คณุระวงัและตระหนกัไว้

วา่ การเตรียมความพร้อมเพื่อจุดประกายให้คณุมีความคิดสร้างสรรค์นัน้ คณุต้องเป็นผู้ที่รู้จกับริหารเวลาที่จะค้นคว้าหา

ข้อมลูหรือความรู้อยู่เสมอ หลายต่อหลายคนมกัจะชินกบัการท างานของตน จนบางครัง้จะพูดว่าไม่มีเวลาที่จะหาข้อมูล

หรือหาความรู้เลย เช่น ไมม่ีเวลาอ่านหนงัสอืที่เก่ียวข้องกบังานของตน ไมม่ีเวลาเข้าอบรมสมัมนา เป็นต้น 

บูรณาการข้อมูลเพื่อให้เกดิ “ความคดิสร้างสรรค์” 

เมื่อคณุมีข้อมลูที่เพรียกพร้อมแล้ว คณุต้องรู้จกัผสมผสานความรู้ หรือที่เรียกวา่การบรูณาการข้อมลูหรือความรู้ที่

มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ พบวา่หลายคนท่ีรู้มาก รู้เยอะ รู้ไปหมด แตไ่มรู้่วิธีน าสิง่ที่รู้เข้าสูภ่าคปฏิบตัิ เข้าท านองที่วา่ “ รู้ไว้ใช่

ว่า ใส่บ่าแบกหาม ” หรือ “ มีความรู้ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ” … . เป็นการเปรียบเปรยค่ะว่า การมีความรู้หรือข้อมูล

มากมายแตไ่มส่ามารถน ามาใช้ได้นัน้ ก็เทา่กบัวา่เป็นผู้ ที่ไมม่ีความรู้เลยก็วา่ได้ ดงันัน้เมื่อคณุมีความรู้หรือข้อมลูที่เกิดจาก

ความพยายามสัง่สมมาอยู่ตลอดเวลา คุณเองควรหาเวลาคิด ไตร่ตรองว่าคุณสามารถน าความรู้หรือข้อมลูมาใช้ในการ

พฒันา ปรับเปลีย่น หรือแม้กระทัง่การคิดริเร่ิมสิ่งใหม่ ๆ ที่หนว่ยงานของคณุไมเ่คยท ามาก่อนเลย คณุอาจใช้เวลาช่วงเช้า

ก่อนเร่ิมงาน หรือช่วงเวลาก่อนนอนคิดทบทวนสิง่ที่ท าไป และถ้าจะให้งานของคณุดีขึน้กวา่เดิมคณุจะต้องท าอยา่งไร เช่น 

ข้อมูลหรือความรู้ที่คุณมีเก่ียวกับ 

ระบบขัน้ตอนงานปัจจบุนั : การบนัทกึประวตัิการฝึกอบรมของ
พนกังานเทา่ที่เคยท ามาตลอดจนจะต้องบนัทกึด้วยโปรแกรม 
excel 

โปรแกรม Access : คณุได้อา่นหนงัสอืแล้วพบวา่โปรแกรม 
Access สามารถชว่ยให้คณุจดัท าฐานข้อมลูด้านการฝึกอบรมได้
งา่ยกวา่ เพราะสามารถน ามาสร้างรายงานและดงึข้อมลูมาใช้ได้
ดีกวา่ 

บูรณาการข้อมูลที่มี 

ชว่งเวลา : ก่อนเร่ิมงานประมาณ 1 ชัว่โมง 

ภารกิจ : ภารกิจที่จะต้องท าก่อนเร่ิมงาน 1 ชัว่โมง ได้แก่ 

•  ทบทวนและวางแผนงานที่ท าในวนันี ้

•  หาไอเดียใหม ่ๆ เพ่ือปรับปรุงและพฒันาระบบงาน เชน่ การปิง้ไอเดีย
วา่หากน าเอาโปรแกรม Access มาใช้อาจท าให้ขัน้ตอนและวิธีการ
ท างานงา่ยขึน้ ซึง่เป็นไอเดียที่ได้จากการอา่นหนงัสือ 

 

ผลักดนัให้ไอเดียใหม่ ๆ ไปสู่  “ภาคปฏิบัติอย่างแท้จริง” 

ข้อมลูหรือความรู้ที่บรูณาการ และสรรสร้างให้เกิดไอเดยีหรือความคิดสร้างสรรค์สิง่ใหม ่ๆ นัน้ ขัน้ตอนถดัไป คณุ

เองจะต้องน าเอาไอเดยีที่คิดขึน้มาได้นีเ้ข้าสูภ่าคปฏิบตัิ นัน่หมายถึง การลงมือท า อยา่ชกัช้ารีรอ พบวา่มีหลายคนจะสะดดุ

ในขัน้ตอนนี ้มีข้อมลูหรือความรู้แล้ว มีไอเดียใหม ่ๆ แล้ว แตไ่มก่ล้าที่จะปฏิบตัิหรือน าเสนอให้บคุคลอื่น ๆ ได้รับรู้ เหตุ

เพราะเกรงวา่คนอื่นจะหวัเราะเยาะในไอเดียนี ้หรือกลวัวา่จะมีคนท้วงตงิ ไมเ่ห็นด้วยในไอเดียใหม ่ๆ หรือไมอ่ยากให้มีการ

ตอ่ต้านในภาพหรือสิง่ที่คณุคิด ความกลวั ไมก่ล้า นีเ้องจะเป็นสิง่สกดักัน้ให้คณุหยดุคิด หยดุที่จะแสวงหาหานทางให้สิง่ที่



คณุคิดเพื่อน าไปสูก่ารปฏิบตัใิห้ไอเดียหรือความคิดสร้างสรรค์ใหม ่ๆ นีเ้องประสพความส าเร็จ เชน่ เมื่อคณุมีไอเดียที่จะ

น าเอาโปรแกรม Access มาใช้นัน้ คณุจะต้องกล้าและพร้อมทีจ่ะน าเสนอให้หวัหน้างานและเพื่อนร่วมงานรับรู้และคณุเอง

จะต้องหาเหตผุลเพื่อชกัจงูให้เกิดการยอมรับท่ีจะน าโปรแกรม Access มาใช้ 

วัดผลลัพธ์ที่เกดิขึน้จาก “ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง” 

เป็นขัน้ตอนสดุท้ายที่คณุจะต้องประเมินและวดัผลที่เกิดขึน้วา่สิ่งที่คณุคิด หรือไอเดียใหม ่ๆ ท่ีน าเสนอและมีการ

ใช้ปฏิบตัิไปแล้วนัน้ประสพผลส าเร็จไปมากน้อยแคไ่หน คณุเองต้องเปิดใจ มีใจกว้างพอท่ีจะยอมรับในผลที่เกิดขึน้ทัง้ด้าน

ดีและไมด่ี หากไอเดียที่น าเสนอไปแล้วนัน้ ไมเ่กิดผลที่ดีตอ่หนว่ยงานหรือระบบงานท่ีปฏิบตัิเลย คณุเองจะต้องยอมรับและ

ปรับเปลี่ยนไอเดียนี ้เพียงแต่ว่า คุณอย่าท้อแท้ หมดหวงั อบัอาย หรือเบื่อหน่ายไปสะก่อน เพราะเท่ากบัว่าคณุไม่ได้เติม

เต็มหรือใส่ความคิดว่าคุณเป็นผู้ที่คิดเป็น คิดให้เกิดประโยชน์ หรือคิดสิ่งใหม่ ๆ .... จงอย่าให้ผลลพัธ์ที่เกิดขึน้และ ไม่

ประสพความส าเร็จ มาเป็นเคร่ืองปิดกัน้หรือขดัขวางความคิดสร้างสรรค์ของตวัคณุ 

สรุปว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถหนึ่งที่ตวัคณุเป็นทัง้ผู้สร้างและผู้ท าลาย หนทางแห่งการค้นพบ

และดึงพลงัความคิดสร้างสรรค์มาใช้ให้เกิดประโยชน์นัน้อาจไม่ใช่หนทางที่โรยด้วยดอกกุหลาบเสมอไป คุณเองต้องใช้

เวลาที่จะเรียนรู้และส ารวจตวัเองเพื่อหาวิธีการหรือช่องทางที่จะดึงพลงัจากภายในนีเ้องมาใช้ให้เกิดขึน้อยา่งเป็นรูปธรรม 

.... และวนัหนึ่งคณุจะพบว่า คณุก็เป็นผู้หนึง่ที่ประสพความส าเร็จในอาชีพการงานของคณุ จากการดงึพลงัแหง่ “ความคิด

สร้างสรรค์” นีม้าใช้ 

 

  

 


