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สรุปประเด็นสําคัญ
หัวขอวิชา
หลักการและเหตุผลที่ตองเรียนรู
การพัฒนาระบบคิดและความคิด
ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม
สรางสรรค
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว สงผลให
บรรยายโดย
ปญหาและสถานการณตางๆ มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น
รองศาสตราจารยวิกรณ รักษปวงชน การยึดเอาวิธีคิดหรือวิธีการเดิมๆ มาเผชิญกับสถานการณใหม
ในยุคปจจุบันโดยไมปรับเปลี่ยนอาจไมสามารถประสบ
ความสําเร็จ และไมอาจสรางประสบการณใหมในการแกไข
หรือเผชิญปญหานั้นๆ สงผลใหองคการหรือสถาบันหยุดนิ่ง
อยูกับที่หรือลาหลังไมทันยุคทันสมัยแหงการเปลี่ยนแปลง
ปญหาหรือสถานการณที่เกิดขึ้นในบริบทใหมแหงการ
เปลี่ยนแปลง บุคคลจําเปนตองมีระบบคิด วิธีคิด มาใชแกไข
ปญหา แตจําเปนตองคนควาหาวิธีคิดหรือวิธีการ
ใหมๆ ในการแกไขปญหาและเผชิญกับสถานการณในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุผลตามที่คาดหมายหรือเกินความ
คาดหวัง การจัดเตรียมบุคลากรเพื่อใหเปนผูมีความรู
ความสามารถดังกลาวจะเปนจะตองพัฒนาระบบความคิดและ
วิสัยทัศนในการเผชิญกับปญหาและสถานการณที่สลับซับซอน
นี้ เพื่อพัฒนาการทํางานของตนเองและหนวยงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การพัฒนาระบบคิดและความคิดสรางสรรค
๑. บริบทของการคิดและการนําความคิดไปพัฒนาองคกร
ศักยภาพของบุคคลนี้มีองคประกอบที่สําคัญสองประการ

คือ การคิด (Thinking) และการแสดงออกในทางปฏิบัติ
(execution) ซึ่งทั้งสองประการดังกลาวมี “สมอง” เปนกลไกที่
สําคัญที่สุด องคการซึ่งประกอบดวยบุคคลที่มีความคิดเชิงระบบ
ผนวกกับวิสัยทัศนที่กวางไกลจะชวยใหการปรับปรุงแกไขปญหา
และการคิดตัดสินใจในการเผชิญสถานการณบังเกิดผลยิ่งขึ้น
การคิด คือการใชมันสมองใหเปนประโยชนมากที่สุด
มันสมองจะมีการพัฒนาก็ดวยการฝกฝนและฝกปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอตลอดเวลา ซึ่งจะแสดงออกมาในทางปฏิบัติ การคิด ที่
มีระบบคิดผนวกกับวิสัยทัศนที่กวางไกลจะชวยใหสามารถแกไข
ปญหาและเผชิญกับสถานการณที่มีความสลับซับซอนได
๒. การพัฒนาความคิดเชิงระบบ Systematic thinking
ความคิดเชิงระบบ คือการคิดอยางมีหลักการและเหตุผล
ในการจัดระเบียบขอมูลหรือความสัมพันธขององคประกอบตางๆ
ใหมีแบบแผนหรือกระบวนการที่ชัดเจน เชนการสัญจรของ
รถยนตบนถนน
ลักษณะของการคิดเชิงระบบ
- คิดอยางมีหลัก ไดแก หลักธรรมชาติ
หลักการทั่วไป หลักวิชาเฉพาะ
- คิดอยางมีเหตุผล ไดแก เหตุผลในเชิง
วิทยาศาสตรธรรมชาติ เหตุผลในเชิง
ตรรกวิทยา เหตุผลเชิงกลยุทธ
- คิดยางมีการจัดระเบียบ ไดแก จัดกลุม
จัดหมวดหมู จัดประเภท จัดชนิด จัด แบง
แผนก จัดลําดับขั้น จัดลําดับกอนหลัง จัด
อันดับ (เครื่องชี้วัดในการจัดระเบียบเชน
ระยะทาง ระยะเวลา ขนาด น้ําหนัก จํานวน
ความถี่ ลักษณะ คุณสมบัติ ตําแหนง อื่น ๆ
- คิดอยางมีรูปแบบ ไดแก คุณสมบัติแรก
คุณสมบัติที่สอง
- คิดอยางมีกรอบ ไดแก การใหคําจํากัดความ
การจํากัดขอบเขต การกําหนดหลักเกณฑ
การออกกฎกติกา
- คิดยางมีวัตถุประสงคและเจตจํานง
๓. การพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห Analytical thinking
ความคิดเชิงวิเคราะห คือการคิดพิจารณาใครครวญในการ
ตีคาหรือประเมินขอมูลในลักษณะของการเจาะลึก

ลักษณะของการคิดเชิงระบบ
- มีเหตุผล (ตองมีขอมูล)
- คาดคะเนได
- มีขอบเขต
- เปนแนวดิ่ง (เจาะลึก)
ปญหาการวิเคราะหความสัมพันธเชิงเหตุผล
* ธรรมชาติของเหตุผล
- เปนนามธรรม
- จับตองไมได
- หามาตรวัดไมได
- ยากตอการเขาใจ
- เกี่ยวกับความเชื่อ
* ตัวผูวิเคราะห
- ดวนสรุป
- ไมรอบคอบ
- ขาดการฝกฝน
- เชื่องายเกินไป
- คิดมากเกินไป
๔. การพัฒนาประสิทธิภาพความจํา
คือการคิดอยางเปนระบบดังนี้
* การคิดเชิงจินตนาการ คิดใหเปนรูปรางหรือ เรื่องราว
ซึ่งมีวิธีการฝกจินตนาการดังนี้
๑. ฝกคิดใหเปนภาพ – คิดถึงสิ่งที่เคยเห็น สิ่งที่ไม
เคยเห็น คิดถึงเหตุการณในอนาคต คิดถึงเหตุการณในอดีตใน
ทางตรงขามกัน
๒. ฝกคิดใหเปนสามมิติ
๓. ฝกเปรียบเทียบใหเปนรูปธรรม
๔. ฝกหาสัมพันธภาพ
* กระบวนการคิดสรางสรรค
๑. สะสม
๒. จับประเด็น
๓. วิเคราะห
๔. จินตนาการ
๕. จุดประกาย
๖. เกิดความคิดสรางสรรค
๗. ขับเคลื่อนสูการปฏิบัติ

๕.การพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค (Creative thinking
ความคิดสรางสรรค เปนความสําคัญที่ชวยใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสูสิ่งที่ดีกวา ชวยใหมีการปรับปรุงแกไข
ปญหาและการตัดสินใจใหเกิดผลยิ่งขึ้น ความคิดสรางสรรคจะ
ชวยใหมนุษยพัฒนาศิลปะและวิทยาการใหเจริญกาวหนาตอไป
อยางไมหยุดยั้ง
* ลักษณะการคิดเชิงสรางสรรค
๑. เปนจินตนาการ
๒. คาดคะเนไมได
๓. กวางกระจาย
๔. เปนแนวราบ
* เทคนิคการพัฒนาความคิดสรางสรรค
๑. ฝกใชความคิดตลอดเวลา โดยวิธีการตั้งคําถาม
ใหมฯเสมอและพยายามคิดหาเหตุผลวา ทําไมและทําไมไมเปน
เชนนั้น
๒. ฝกการคิดอยางรอบดาน ไมติดยึดกับแนวคิดใน
แนวใดแนวหนึ่งแตเพียงดานเดียวหรืออาจเรียกวาเปนการคิด
ในแนวนอนซึ่งตรงขามกับความคิดในแนวดิ่งที่คับแคบแตเพียง
ดานเดียว
๓. พยายามสลัดความคิดครอบงําหรือแหวกแนว
ออกไปจากกฎเกณฑดั้งเดิม อยาจํากัดกรอบความคิดของตนเอง
ไวกับความเคยชินเกาๆ
๔. จัดระบบความคิด ไดแก หาเหตุและผล จัดกลุม
เปรียบเทียบ มองหลายมิติ คนหาสัจจะ
๕. ฝกตนเองใหมีหัวใจนักปราชญ นั่นคือ สุ จิ ปุ ลิ
ไดแก ฟง คิด ถาม เขียน ซึ่งอาจใชเทคนิคระดมสมองเปน
ตัวกระตุนเราความคิด
๖. ฝกตนเองใหเปนนักอานและคนชางสังเกต
เพราะจะทําใหเกิดการสะสมประสบการณในทางออม และเปน
ตัวกระตุนใหเกิดประกายความคิดใหม ๆ ได
๗. ฝกการระดมสมอง การระดมสมองเปนเทคนิค
หนึ่งที่รวบรวมความคิดเชิงสรางสรรคจากบุคคลหลาย ๆ ฝายที่มี
ประโยชนอยางยิ่ง
๘. พยายามสรางโอกาสแหง “ความบังเอิญ”
กลาวคือสิ่งที่ไมนาจะเปนไปได หรือไมมีความเกี่ยวของสัมพันธ
กันเลย อาจประสานกันเกิดเปนสิ่งใหมที่ใหคําตอบตอปญหาที่

กําลังเกิดขึ้นได ฉะนั้นจงอยาปฏิเสธความคิดหรือแนวทางใด ๆ
เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้อาจสรางเงื่อนไขของความบังเอิญให
เกิดขึ้นได
๙. ไมกลัวการเสียหนาหรือความลมเหลว และ
กลาที่จะเสี่ยงตอความผิดพลาด เพราะความกลัวเหลานี้จะเปน
อุปสรรคตอความคิดสรางสรรคอยางรายแรง
๑๐. ยึดมั่นในทัศนคติที่วา สิ่งที่ดมี ีมากกวาหนึ่ง
ไมย้ํารอยอยูแตความสําเร็จเดิม เมื่อประสบความสําเร็จหรือได
คําตอบที่ถูกตองอยางหนึ่งแลว จะเชื่อมั่นวา ความสําเร็จที่หรือ
ความถูกตอง อยางที่สองมีแนวโนมที่จะเกิดขึ้นได
๖.การประยุกตใชความคิดสรางสรรคเพื่อพัฒนาองคการ
เมื่อเกิดความคิดสรางสรรคขึ้นแลว การที่จะนําไป
ประยุกตใชในทางปฏิบัติจริงนั้น ควรพิจารณาถึงปจจัยตางๆ
ดังตอไปนี้ ตนทุน ปริมาณ คุณภาพ เวลา ยอดขาย กําไร
ขวัญหรือกําลังใจ ผลกระทบอื่นๆ ความคิดสรางสรรคนี้ไมใช
พรสวรรค หากแตเปนกระบวนการที่สามารถศึกษาเรียนรูและ
ฝกฝนพัฒนาไดตามเทคนิควิธีการดังกลาวมาแลว และมีแตผูมี
ความคิดสรางสรรคเทานั้นจึงจะสามารถสรางความสําเร็จอยาง
โดดเดนในวิถีการทํางานของตนได
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
นําความรูที่ไดรับจากการอบรมมาประยุกตปรับใชในการทํางานรวมกับผูอื่น เขาใจเกี่ยวกับบทบาท
หนาที่และทักษะในการทํางาน ไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นในการทํางาน เพื่อนํามาพัฒนาการ
ทํางานของตนเองและหนวยงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

