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คนทุกคนยอมรับว่าความคิดสร้ างสรรค์เป็ นสิ่งที่ดีมีคณ
ุ ค่าต่อชีวิต คนหลายคนอยากพัฒนาศักยภาพในการคิด
สร้ างสรรค์ คนบางคนมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการคิดสร้ างสรรค์ แต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านันที
้ ่มีเครื่ องมือ หรื อ สามารถสร้ าง
เครื่ องมือในการพัฒนาเทคนิคการคิดสร้ างสรรค์ขึ ้นมาใช้ เองได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
การพัฒนาสิง่ ใดก็ตามนอกจากจะต้ องมีความรู้ ในเรื่ องนันๆ
้ แล้ ว จาเป็ นอย่างยิ่ง ที่เราจะต้ องอาศัยเครื่ องมือใน
การพัฒนา เพราะเครื่ องมือคือสะพานเชื่อมระหว่างแนวคิดไปสู่การปฏิบตั ิ (Think To Act) การนาเอาเทคนิคการ
พัฒนาการคิดสร้ างสรรค์ไปฝึ กฝนให้ เกิดเป็ นรูปธรรมที่ชดั เจนนัน้ จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีเครื่ องมือต่างๆเข้ ามารองรับ เรา
จะเห็นว่าไม่วา่ คนในอาชีพใดจะต้ องมีเครื่ องมือในการทางานทังสิ
้ ้น เช่น ช่างซ่อมรถยนต์จะมีเพียงความรู้ เรื่ องกลไกของ
รถยนต์ดีเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าขาดเครื่ องมือแล้ วก็ไม่มีความหมาย ช่างตัดผมที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้ านการตัดผม
ระดับโลก ได้ รับประกาศนียบัตรมากน้ อยเพียงใดก็ตาม ถ้ าขาดกรรไกรและเครื่ องมือในการตัดผม คงจะไม่สามารถแสดง
ฝี มือการตัดผมให้ เป็ นที่ประจักษ์ ได้ เช่นเดียวกัน
นอกจากจะมีเครื่ องมือแล้ ว ถือว่ายังไม่เพียงพอ ต้ องดูตอ่ ไปอีกว่าเครื่ องมือที่มีนนมี
ั ้ คณ
ุ ภาพเพียงพอหรื อไม่ เช่น
ช่างตัดผมมีไกรตัดผมแหว่งๆ ทื่อๆ มีมีดโกนที่ไม่คม คงจะตัดผมออกมาไม่ดีเช่นกัน
เช่นเดียวกันกับการพัฒนาศักยภาพในการคิดสร้ างสรรค์ที่จาเป็ นต้ องมีเครื่ องมือ และเครื่ องมือนันๆ
้ จะต้ องมี
คุณภาพที่ดีพอที่จะนามาใช้ งานได้ โดยทัว่ ไปๆแล้ วเครื่ องมือการคิดสร้ างสรรค์มีมากมายหลายอย่าง เช่น การระดมสมอง
โดยใช้ แผนภูมิก้างปลา (Fish Bone Diagram) แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) แผนภูมิความคิด (Mind Mapping) แต่ใน
ที่นี ้ผมจะขอแนะนาเครื่ องมือการคิดสร้ างสรรค์แบบใหม่ๆ ดังนี ้


สายใยลูกโซ่ (Creative Chain)
หมายถึง การที่เราเกิดความคิดอะไรขึ ้นมาแล้ ว ส่งความคิดนันต่
้ อไปยังคนอื่นเพื่อให้ คนอื่น ต่อยอด
ความคิดนันให้
้ และให้ คนต่อไปต่อยอดความคิดนันขึ
้ ้นไปอีก อาจจะใช้ วิธีการนัง่ เป็ นวงกลมแล้ วเริ่ ม ณ
คนใดคนหนึ่งคิดอะไรขึ ้นมาก่อน แล้ วพูดให้ คนถัดไปฟั งเพื่อให้ คนถัดไปคิดต่อยอด เช่น คนแรกพูดว่า
เก้ าอี ้ คนที่สองพูดว่าเก้ าอี ้ไฟฟ้ า คนที่สามพูดว่าเก้ าอี ้ไฟฟ้ าที่ปรั บอุณหภูมิได้ ฯลฯ จนกลับมาถึงคนแรก
คนแรกก็จะได้ ความคิดใหม่ที่เกิดจากการปล่อยความคิดไปตามสายใยลูกโซ่ทางความคิดของเพื่อน

ร่วมทีม แล้ วให้ คนที่สองทาเหมือนคนแรกไปเรื่ อยๆจนครบทุกคน จะทาให้ แต่ละคนได้ ความคิดในเรื่ อง
ต่างๆออกมามากมา


โดมิโน่ (Domino)
หมายถึงการจับคูก่ นั ผลัดกันแสดงความคิดเห็น โดยให้ คนที่หนึ่งพูดอะไรออกไปก็ได้ เช่น มีด แล้ วคนที่
สองพูดว่ามีดขนาดเล็กพับเก็บได้ คนแรกก็พดู ต่อไปอีกว่า มีดขนาดเล็กพับเก็บได้ มีทงคมและเลื
ั้
่อย คน
ที่สองก็รับความคิดนี ้กลับไปอีก ทาอย่างนี ้สลับกันไปเรื่ อยๆจนกว่าจะคิดไม่ออกหรื อความคิด กลับมาที่
เดิม เปรี ยบเสมือนแรงกระทบของลูกตุ้มที่แกว่งไปมาจนกว่าจะหมดพลัง



เขาวงกต (Fail for Success)
ให้ ทดลองคิดบางสิ่งบางอย่างไปจนกระทัง่ คิดไม่ออกแล้ วค่อยๆถอยกลับมาตังหลั
้ กใหม่ทีละขันเพื
้ ่อ
สร้ างแนวคิ ดใหม่ๆไปจนกว่าจะเจอทางตัน ถ้ า ถอยมาหนึ่ง ขัน้ แล้ วยัง คิด ไม่ออก ให้ ถ อยกลับ มาที่
ความคิดก่อนหน้ านันอี
้ กหนึง่ ขัน้ เมื่อคิดต่อได้ ก็ให้ ลากเส้ นใหม่เหมือนกับการเดินทางในเขาวงกต ทาให้
เราเห็นเส้ นทางของความคิดได้ ชัดเจนขึ ้นว่าเส้ นทางไหนที่เราเคยเดินไปแล้ ว เส้ นทางไหนที่ยงั ไม่เคย
เดิน แล้ วค่อยมาประมวลความคิดสร้ างสรรค์รวบยอดในภายหลัง เช่น
กระดาษ ่่ ไม่เปี ยกน ้า ่่ ใช้ ได้ หลายครัง้ ่่ ใช้ เขียนกับอะไรก็ได้
่่ ????? (คิดไม่ออก)
่
่็ ย้อนกลับมาหนึ่งขัน้ ตอน
่ ไม่ยบั ง่าย
่่ เปลี่ยนสีได้ เอง
่่ ฉีกไม่ขาด



คลุมถุงชน (Matching)
ให้ กาหนดหัวข้ อที่ต้องการขึ ้นมาก่อน เช่น "การบริ หารลูกน้ อง" แล้ วให้ เขียนสิง่ ของหรื อชื่อสัตว์ หรื ออะไร
ก็ได้ ลงในกระดาษแผ่นเล็กๆ แล้ วพับอย่าให้ มองเห็น เขียนให้ มากที่สดุ เท่าที่จะมากได้ แล้ ววางกองไว้
หลังจากนันให้
้ หยิบขึ ้นมาทีละใบนามาจับคู่กบั หัวข้ อที่กาหนดไว้ คื อ "การบริ หารลูกน้ อง" เช่น ถ้ าเราได้
คาว่า "นาฬกิ า" เราก็ลองนึกดูวา่ คุณสมบัติอะไรของนาฬกิ าที่พอจะนาไปเชื่อมโยงกับการบริ หารลูกน้ อง
ได้ บ้าง เช่น การบริ หารคนจะต้ องเน้ นเรื่ องการตรงต่อเวลา ถ้ าเราหยิบได้ คาว่า "น ้า" เราจะต้ องปรับตัว
ให้ เข้ ากับลูกน้ องแต่ละคนซึง่ เปรี ยบเสมือนภาชนะที่มีรูปทรงไม่เหมือนกัน จะใช้ วิธีการบริ หารลูกน้ องแต่
ละคนที่แตกต่างกันไป

จากเครื่ องมือที่ผมแนะนาดังกล่าวนี ้เป็ นเพียงตัวอย่างเล็กๆน้ อยๆที่คิดขึ ้นมาใหม่ สิ่งที่ยกตัวอย่างมาไม่ใช่ The
Best tools แต่เป็ นเพียงตัวอย่างการคิดเครื่ องมือใหม่บนพื ้นฐานของการคิดสร้ างสรรค์เท่านัน้ อยากให้ ผ้ อู ่านทดลองสร้ าง
เครื่ องมือการคิดที่เหมาะสมกับตัวเอง เราจะเห็นว่านักดนตรี บางคนสามารถเล่นกีต้าได้ ดีต่อเมื่อกีต้าตัวนันเป็
้ นตัวที่เขา

ออกแบบหรื อดัดแปลงให้ เหมาะกับตัวเขาเอง เพราะเขาไม่ถนัดในการเล่นกีต้าตัวอื่นที่มีขายอยูท่ วั่ ๆไป ถ้ าเรายังไม่สามารถ
คิดเครื่ องมือขึ ้นมาเองได้ ในช่วงแรกๆ ผมแนะนาให้ เอาเครื่ องมือทางการคิดที่มีอยู่ทวั่ ๆไปมาใช้ ก่อนแล้ วค่อยๆดัดแปลง
สร้ างสรรค์เครื่ องมือทางการคิดเฉพาะตัวของเราเองขึ ้นมาเองในภายหลัง
"จงปลดปล่อยอิ สระทางความคิ ด ด้วยการพัฒนาศักยภาพการคิ ดเชิ งสร้างสรรค์

