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ความคิดสร้ างสรรค์ หรื อ Creativity เป็ นพลังที่เกิดขึ ้นจากภายในตัวเรา การค้ นหาหรื อสรรสร้ างสิง่ ใหม่ ๆ การทา
ในสิ่งที่ไม่มีคนอื่นทา หรื อการทาในแนวทางหรื อขันตอนใหม่
้
ๆ ที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ซึ่งพลังแห่งความคิด
สร้ างสรรค์ที่มาจากภายในนี ้เองไม่มีใครสามารถตังเงื
้ ่อนไขที่สกัดหรื อกีดขวางไม่ให้ คณ
ุ คิดสิง่ ใหม่ ๆ ได้ เป็ นพลังที่ไม่จากัด
อายุ บทบาท หน้ าที่งาน ตาแหน่งงาน หรื อแม้ กระทัง่ ตัวงานที่ได้ รับมอบหมาย .... ทุกคนสามารถดึงพลังจากภายในนี ้มาใช้
ให้ เกิดประโยชน์กบั ตัวเราเองได้ เพียงแต่คณ
ุ รู้วิธีการหรื อหนทางที่จะค้ นหาและดึงพลังนี ้มาใช้ ให้ เกิดขึ ้นได้ หรื อไม่
ข้ อ จากัด ที่ ท าให้ คุณ ไม่มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ นัน้ บ่อ ยครั ง้ จะมาจาก “ ตัวคุณ ” ซึ่งคุณ เองจะมี ส่วนผลัก ดัน
สนับสนุน และปิ ดกันความคิ
้
ดสร้ างสรรค์ ดังนันจุ
้ ดเริ่ มต้ นที่จะค้ นหาพลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์นี ้เองจะต้ องมาจาก “ ตัว
คุณ ” เป็ นหลัก ซึ่งดิฉนั ขอนาเสนอข้ อปฏิบตั ิแบบง่าย ๆ ที่จะช่วยให้ คณ
ุ สามารถดึงพลังแห่งความคิดสร้ างสรรค์ที่มาจาก
ภายในตัวเรามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี ้
เติมเต็มหรือใส่ ความคิดว่ า “คิดเป็ น”
ก่อนอื่นคุณจะต้ องบอกตัวเองก่อนว่าคุณมีความคิด เพื่อนๆ คุณสามารถคิดหรื อนาเสนอระบบงาน ทางเลือกใน
การทางานได้ ตัวคุณก็สามารถทาเองได้ เช่นกัน ซึง่ คุณจะต้ องบอกหรื อย ้าจิตของตนเองเสมอว่าคุณก็เป็ นผู้หนึง่ ที่คิดได้ คิด
เป็ น และความคิดนันก็
้ เป็ นสิ่งใหม่ที่อาจจะยังไม่มี ผ้ ใู ดเคยทามาก่อน แต่บ่อยครัง้ ที่ตวั คุณกลับทาร้ ายหรื อกีดขวางไม่ให้
คุณมีความคิดสร้ างสรรค์ เหตุเพราะการกล่าวโทษถึงปั จจัยหรื อเงื่อนไขอื่น ๆ ที่สกัดกันไม่
้ ให้ คณ
ุ มีความคิดสร้ างสรรค์สิ่ง
ใหม่ ๆ เช่น “ ฉันทางานที่เป็ นงานประจา ( Routine ) มีขนตอนหรื
ั้
อระบบงานที่ถูกกาหนดมาอยู่แล้ ว และจะให้ ไปคิดสิ่ง
ใหม่ ๆ ได้ อย่างไร .... ถ้ าทาแบบนี ้ก็เท่ากับว่าเป็ นการฝ่ าฝื นระเบียบหรื อขันตอนที
้
่กาหนดขึ ้น ” … ดิฉนั ว่าการคิดแบบนี ้เป็ น
การคิดแบบผู้แพ้ ที่คณ
ุ ยังไม่ได้ เริ่ มทาอะไรเลย แต่กลับไปมองหรื อกล่าวโทษแต่ลกั ษณะงานที่ทา เพียงเท่านี ้คุณก็แพ้ แล้ ว...
ตัวคุณเองยังไม่เคยลองก้ าวเข้ าสูส่ นามของความคิดสร้ างสรรค์เลย คุณก็ยอมรับว่าคุณแพ้
เตรียมความพร้ อมจาก “ข้ อมูล”
เมื่อคุณกล้ าและมีพลังใจที่จะคิดสิ่งใหม่ ๆ แล้ ว ขันตอนถั
้
ดไปคือการแสวงหาข้ อมูล หรื อความรู้ เพื่อจุดประกาย
หรื อสานต่อให้ คณ
ุ มีความคิดสิ่งใหม่ ๆ ไม่วา่ จะเป็ นข้ อมูลเกี่ยวกับขันตอนการท
้
างานในปั จจุบนั ที่รับผิดชอบอยู่ ข้ อมูลของ
ลูกค้ าที่ติดต่อด้ วย ข้ อมูลระบบงานขององค์การอื่น หรื อแม้ กระทัง่ ความรู้ ที่เป็ นหลักวิชาการ หลักทฤษฏีที่ถกู กาหนดขึ ้นมา

ซึ่งการเตรี ยมความพร้ อมของข้ อมูลต่าง ๆ นี ้เอง คุณ สามารถแสวงหาข้ อมูลเหล่านี ้ได้ จากหลากหลายแหล่ง เช่น การ
สอบถามจากหัวหน้ าหรื อผู้ร้ ู การพูดคุยกับเครื อข่ายที่อยู่ในองค์การอื่นที่มีลกั ษณะงานที่คล้ ายกับคุณ การอ่านหนังสือใน
เชิงหลักการหรื อภาคทฤษฏี การเข้ าอบรมสัมมนาตามสถาบันที่จดั ขึ ้น.... สิง่ สาคัญที่ดิฉนั อยากให้ คณ
ุ ระวังและตระหนักไว้
ว่า การเตรี ยมความพร้ อมเพื่อจุดประกายให้ คณ
ุ มีความคิดสร้ างสรรค์นนั ้ คุณต้ องเป็ นผู้ที่ร้ ูจกั บริ หารเวลาที่จะค้ นคว้ าหา
ข้ อมูลหรื อความรู้ อยู่เสมอ หลายต่อหลายคนมักจะชินกับการทางานของตน จนบางครัง้ จะพูดว่าไม่มีเวลาที่จะหาข้ อมูล
หรื อหาความรู้เลย เช่น ไม่มีเวลาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้ องกับงานของตน ไม่มีเวลาเข้ าอบรมสัมมนา เป็ นต้ น
บูรณาการข้ อมูลเพื่อให้ เกิด “ความคิดสร้ างสรรค์ ”
เมื่อคุณมีข้อมูลที่เพรี ยกพร้ อมแล้ ว คุณต้ องรู้จกั ผสมผสานความรู้ หรื อที่เรี ยกว่าการบูรณาการข้ อมูลหรื อความรู้ที่
มีมาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ พบว่าหลายคนที่ร้ ูมาก รู้เยอะ รู้ไปหมด แต่ไม่ร้ ูวิธีนาสิง่ ที่ร้ ูเข้ าสูภ่ าคปฏิบตั ิ เข้ าทานองที่วา่ “ รู้ไว้ ใช่
ว่า ใส่บ่าแบกหาม ” หรื อ “ มี ค วามรู้ ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด ” … . เป็ น การเปรี ยบเปรยค่ะว่า การมี ค วามรู้ หรื อข้ อมูล
มากมายแต่ไม่สามารถนามาใช้ ได้ นนั ้ ก็เท่ากับว่าเป็ นผู้ที่ไม่มีความรู้เลยก็วา่ ได้ ดังนันเมื
้ ่อคุณมีความรู้หรื อข้ อมูลที่เกิดจาก
ความพยายามสัง่ สมมาอยู่ตลอดเวลา คุณเองควรหาเวลาคิด ไตร่ ตรองว่าคุณสามารถนาความรู้ หรื อข้ อมูลมาใช้ ในการ
พัฒนา ปรับเปลีย่ น หรื อแม้ กระทัง่ การคิดริ เริ่ มสิ่งใหม่ ๆ ที่หน่วยงานของคุณไม่เคยทามาก่ อนเลย คุณอาจใช้ เวลาช่วงเช้ า
ก่อนเริ่ มงาน หรื อช่วงเวลาก่อนนอนคิดทบทวนสิง่ ที่ทาไป และถ้ าจะให้ งานของคุณดีขึ ้นกว่าเดิมคุณจะต้ องทาอย่างไร เช่น
ข้ อมูลหรื อความรู้ท่คี ุณมีเกี่ยวกับ

บูรณาการข้ อมูลที่มี

ระบบขันตอนงานปั
้
จจุบนั : การบันทึกประวัติการฝึ กอบรมของ
พนักงานเท่าที่เคยทามาตลอดจนจะต้ องบันทึกด้ วยโปรแกรม
excel

ช่วงเวลา : ก่อนเริ่มงานประมาณ 1 ชัว่ โมง

โปรแกรม Access : คุณได้ อา่ นหนังสือแล้ วพบว่าโปรแกรม
Access สามารถช่วยให้ คณ
ุ จัดทาฐานข้ อมูลด้ านการฝึ กอบรมได้
ง่ายกว่า เพราะสามารถนามาสร้ างรายงานและดึงข้ อมูลมาใช้ ได้
ดีกว่า

• ทบทวนและวางแผนงานที่ทาในวันนี ้

ภารกิจ : ภารกิจที่จะต้ องทาก่อนเริ่มงาน 1 ชัว่ โมง ได้ แก่

• หาไอเดียใหม่ ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน เช่น การปิ ง้ ไอเดีย
ว่าหากนาเอาโปรแกรม Access มาใช้ อาจทาให้ ขนตอนและวิ
ั้
ธีการ
ทางานง่ายขึ ้น ซึง่ เป็ นไอเดียที่ได้ จากการอ่านหนังสือ

ผลักดันให้ ไอเดียใหม่ ๆ ไปสู่ “ภาคปฏิบัติอย่ างแท้ จริง”
ข้ อมูลหรื อความรู้ที่บรู ณาการ และสรรสร้ างให้ เกิดไอเดียหรื อความคิดสร้ างสรรค์สงิ่ ใหม่ ๆ นัน้ ขันตอนถั
้
ดไป คุณ
เองจะต้ องนาเอาไอเดียที่คิดขึ ้นมาได้ นี ้เข้ าสูภ่ าคปฏิบตั ิ นัน่ หมายถึง การลงมือทา อย่าชักช้ ารี รอ พบว่ามีหลายคนจะสะดุด
ในขันตอนนี
้
้ มีข้อมูลหรื อความรู้แล้ ว มีไอเดียใหม่ ๆ แล้ ว แต่ไม่กล้ าที่จะปฏิบตั ิหรื อนาเสนอให้ บคุ คลอื่น ๆ ได้ รับรู้ เหตุ
เพราะเกรงว่าคนอื่นจะหัวเราะเยาะในไอเดียนี ้ หรื อกลัวว่าจะมีคนท้ วงติง ไม่เห็นด้ วยในไอเดียใหม่ ๆ หรื อไม่อยากให้ มีการ
ต่อต้ านในภาพหรื อสิง่ ที่คณ
ุ คิด ความกลัว ไม่กล้ า นี ้เองจะเป็ นสิง่ สกัดกันให้
้ คณ
ุ หยุดคิด หยุดที่จะแสวงหาหานทางให้ สงิ่ ที่

คุณคิดเพื่อนาไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้ ไอเดียหรื อความคิดสร้ างสรรค์ใหม่ ๆ นี ้เองประสพความสาเร็ จ เช่น เมื่อคุณมีไอเดียที่จะ
นาเอาโปรแกรม Access มาใช้ นนั ้ คุณจะต้ องกล้ าและพร้ อมทีจ่ ะนาเสนอให้ หวั หน้ างานและเพื่อนร่วมงานรับรู้และคุณเอง
จะต้ องหาเหตุผลเพื่อชักจูงให้ เกิดการยอมรับทีจ่ ะนาโปรแกรม Access มาใช้
วัดผลลัพธ์ ท่ เี กิดขึน้ จาก “ความคิดสร้ างสรรค์ ของคุณเอง”
เป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายที่คณ
ุ จะต้ องประเมินและวัดผลที่เกิดขึ ้นว่าสิ่งที่คณ
ุ คิด หรื อไอเดียใหม่ ๆ ที่นาเสนอและมีการ
ใช้ ปฏิบตั ิไปแล้ วนันประสพผลส
้
าเร็ จไปมากน้ อยแค่ไหน คุณเองต้ องเปิ ดใจ มีใจกว้ างพอที่จะยอมรับในผลที่เกิดขึ ้นทังด้
้ าน
ดีและไม่ดี หากไอเดียที่นาเสนอไปแล้ วนัน้ ไม่เกิดผลที่ดีตอ่ หน่วยงานหรื อระบบงานที่ปฏิบตั ิเลย คุณเองจะต้ องยอมรับและ
ปรับเปลี่ยนไอเดียนี ้ เพียงแต่ว่า คุณอย่าท้ อแท้ หมดหวัง อับอาย หรื อเบื่อหน่ายไปสะก่อน เพราะเท่ากับว่าคุณไม่ได้ เติม
เต็มหรื อใส่ความคิดว่าคุณ เป็ นผู้ที่คิดเป็ น คิดให้ เกิดประโยชน์ หรื อคิดสิ่งใหม่ ๆ .... จงอย่าให้ ผลลัพธ์ ที่เกิ ดขึ ้นและ ไม่
ประสพความสาเร็ จ มาเป็ นเครื่ องปิ ดกันหรื
้ อขัดขวางความคิดสร้ างสรรค์ของตัวคุณ
สรุ ปว่า ความคิดสร้ างสรรค์เป็ นความสามารถหนึ่งที่ตวั คุณเป็ นทังผู
้ ้ สร้ างและผู้ทาลาย หนทางแห่งการค้ นพบ
และดึงพลังความคิดสร้ างสรรค์มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์นนอาจไม่
ั้
ใช่หนทางที่โรยด้ วยดอกกุห ลาบเสมอไป คุณเองต้ องใช้
เวลาที่จะเรี ยนรู้ และสารวจตัวเองเพื่อหาวิธีการหรื อช่องทางที่จะดึงพลังจากภายในนี ้เองมาใช้ ให้ เกิดขึ ้นอย่างเป็ นรูปธรรม
.... และวันหนึ่งคุณจะพบว่า คุณก็เป็ นผู้หนึง่ ที่ประสพความสาเร็ จในอาชีพการงานของคุณ จากการดึงพลังแห่ง “ความคิด
สร้ างสรรค์” นี ้มาใช้

