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ข้อเสนอโครงการสัมมนา หลักสูตรข้อเสนอโครงการสัมมนา หลักสูตร  
 

คิดนอกกรอคิดนอกกรอบ คิดนวัตกรรมบ คิดนวัตกรรม  คิดคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์ในองคก์รในองคก์ร  
ด้วยเทคนิค ด้วยเทคนิค LLaatteerraall  TThhiinnkkiinngg 

((CCrreeaattiivvee,,  IInnnnoovvaattiivvee,,  OOuutt  ooff  tthhee  BBooxx  LLeeaaddeerr)) 
  
  

  

1. บุคลากรในองคก์รของท่านสามารถคิดสร้างสรรค ์คิดนอกกรอบ เพ่ือสร้างนวัตกรรมใหม่และ
บริการใหม่ๆ เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง และแก้ปัญหาในงานได้ตามทีท่่านต้องการได้หรือไม่ 
 

นวัตกรรม(Innovation) มาจากความคิดสร้างสรรค(์Creativity) 
องคก์รชัน้น ำทั่วโลกเห็นพอ้งตอ้งกันว่ำ ควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละนวตักรรมมีควำมส ำคัญและจ ำเป็น

อย่ำงยิ่ง ที่จะน ำองคก์รไปสูค่วำมส ำเรจ็ที่กำ้วหนำ้ยิ่งขึน้ได ้ 
ควำมคิดสรำ้งสรรค์เป็นต้นทำงของนวัตกรรม “ควำมคิดสรำ้งสรรค์” คือ ควำมคิดใหม่ๆที่ เป็น

ประโยชน์ตรงวัตถุประสงค์ เมื่อน ำเอำควำมคิดสรำ้งสรรค์มำท ำประโยชน์จริง เรำเรียกว่ำ “นวัตกรรม” 
นวัตกรรมตอ้งมำจำกควำมคิดสรำ้งสรรค ์บริษัทที่ตอ้งกำรมุ่งเนน้ควำมโดดเด่นดำ้นนวัตกรรมจึงตอ้งอำศัย 
“ควำมสำมำรถในกำรคิดสรำ้งสรรค”์ ของบคุลำกรเป็นหลกั 

 
ประโยชนข์องความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรม 
 ควำมคิดสรำ้งสรรค ์และ นวตักรรมเป็นขุมทรพัยแ์ห่งควำมมั่งคั่งและเจรญิกำ้วหนำ้ขององคก์ร ใชคิ้ด
ควำมคิดใหม่ๆไดท้กุดำ้น เช่น 

1. คิดคน้ผลิตภัณฑใ์หม่ๆ บริกำรใหม่ๆ และระบบงำนใหม่ๆเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
สรำ้งควำมประทับใจใหลู้กคำ้ สรำ้งควำมสะดวกสบำยและช่วยใหค้นมีชีวิตที่ง่ำยขึน้สะดวกขึน้ ท ำงำนได้
คลอ่งส ำเรจ็ไดง้่ำยขึน้  

 2. คิดกลยทุธ ์ ใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และควำมตอ้งกำรที่ก ำหนดไว ้
 3. คิดแกปั้ญหำ เมื่อมีปัญหำหรืออปุสรรคไม่ว่ำจะเรื่องงำนเรื่องคน 
 4. คิดพฒันำและปรบัปรุง เมื่อตอ้งกำรใหเ้กิดควำมเจรญิกำ้วหนำ้ในงำน 
 5. คิดออกแบบนวตักรรมใหม่ เพื่อสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจ สรำ้งควำมมั่งคั่งใหอ้งคก์ร  
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ผลดีของความคิดสร้างสรรคแ์ละนวัตกรรมต่อองคก์ร 

1.ควำมคิดสรำ้งสรรคข์องบคุลำกรสำมำรถช่วยเพิ่มรำยไดใ้หแ้ก่องคก์รจำกนวตักรรมใหม่ ผลิตภณัฑ์
ใหม่ๆบรกิำรใหม่ๆ 

2. ควำมคิดสรำ้งสรรค์ของบุคลำกรสำมำรถเพิ่มพูนผลงำนได้มำกเป็นทวีคูณ เพรำะควำมคิด
สรำ้งสรรคท์ ำใหผู้บ้รหิำรและบคุลำกรที่คิดเก่ง คิดคลอ่ง รวดเรว็ และมีประสิทธิภำพในทกุขัน้ตอน 

3. ควำมคิดสรำ้งสรรค์ท ำให้เกิดนวัตกรรมในกำรท ำงำนใหม่ๆในองค์กรด้วย เช่น คิดปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำน หรือ ระบบงำนใหดี้ขึน้ สัน้ขึน้ เร็วขึน้ สะดวกขึน้ ช่วยใหป้ระหยดัค่ำค่ำใชจ้่ำยขององคก์ร
และพลงังำน 

 4. ควำมคิดสรำ้งสรรค์ท ำให้บริหำรงำนได้อย่ำงสรำ้งสรรค์ เมื่อได้รบันโยบำยและเป้ำหมำยมำ 
ผู้บริหำรและบุคลำกรสำมำรถใช้ควำมคิดสรำ้งสรรค์มำคิดนวัตกรรม คิดกลยุทธ์ คิดวำงแผนงำน และ
แกปั้ญหำไดอ้ย่ำงดี  

 
อุปสรรคในการคิดของบุคลากร 

เนื่องจำกระบบกำรศึกษำไม่สอนกำรคิดสรำ้งสรรค์ บุคลำกรส่วนใหญ่จึงมีอุปสรรคในกำรคิด
สรำ้งสรรคซ์ึ่งสง่ผลเสียต่อผลกำรปฏิบติังำน คือ 

1. คิดอะไรใหม่ๆไม่ค่อยออก เมื่อตอ้งกำรคิดสิ่งใหม่ๆ กลยุทธห์รือแผนงำนใหม่ๆ แต่หลำยครัง้ที่
บุคลำกรคิดไม่ออก ไม่รูจ้ะคิดเองไดอ้ย่ำงไร ถนดัที่จะใหม้ีคนบอกว่ำใหท้ ำอย่ำงไรมำกกว่ำ เวลำตอ้งคิดเองก็
รูส้กึว่ำมืดไปหมด มองไม่เห็นแนวทำงอะไรเลย เวลำมีปัญหำก็คิดไม่ออกว่ำจะท ำอย่ำงไรดี 

2. คิดออก แต่คิดแล้วซ า้กับที่เคยรู้หรือเคยท ามาแล้ว คิดออกนอกกรอบความเคยชินเดิมๆ
ไม่ได้ เช่น เมื่อมีปัญหำแลว้ตอ้งกำรหำวิธีแก้ใหม่ๆ แต่คิดทีไรก็คิดไดแ้ต่เฉพำะวิธีเดิมๆ ซึ่งใชไ้ม่ไดผ้ลแลว้ 
บคุลำกรพยำยำมคิดหำทำงใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่ก็ไม่สำมำรถคิดแตกต่ำงจำกท่ีเคยท ำแลว้ได ้

3. ไม่รู้จะคิดสร้างสรรค์อย่างไร ท าไม่เป็น คิดนวัตกรรมใหม่ๆไม่ได้ นวัตกรรมต้องมำจำก
ควำมคิดสรำ้งสรรค ์บคุลำกรและบริษัทที่ตอ้งกำรมุ่งเนน้ใหต้นเองเป็นผูน้  ำที่มีควำมโดดเด่นดำ้นนวตักรรมจึง
ตอ้งพึ่งพำ “ควำมสำมำรถในกำรคิดสรำ้งสรรคข์องบุคลำกร” เป็นอย่ำงมำก  

บำงครัง้บริษัทมีนโยบำยเนน้นวัตกรรม แต่บุคลำกรคิดสรำ้งสรรคไ์ม่คล่อง คิดทีไรก็ไปซ ำ้กบัของคน
อ่ืนหรือของที่มีคนเขำท ำมำแลว้ทุกที จนเมื่อถึงก ำหนดหมดเวลำคิด บำงคนจึงมกัใชว้ิธีลอกเลียนแบบของคน
อ่ืนแลว้มำปรบัโน่นปรบันี่ เพื่อใหเ้ห็นว่ำแตกต่ำง สำเหตุส  ำคญัคือบุคลำกรคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบไม่ได ้
และไม่รูจ้ะคิดอย่ำงไรนั่นเอง 
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2. บริษัทของท่านต้องการแก้ปัญหาและขจัดอุปสรรคในการคิดของบุคลากร และฝึกให้เขามี
ความสามารถในการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค ์คิดนวัตกรรม (Innovation) คิดแก้ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์คิดปรับปรุงและพัฒนางานให้บริษัทเจริญก้าวหน้าย่ิงขึน้อย่างโดดเด่นและย่ังยืนไปไม่
หยุดย้ังหรือไม่ 

 

 เพรำะบุคลำกรในบริษัทของท่ำนไม่มีอุปสรรคในกำรคิดสรำ้งสรรค ์คิด
นอกกรอบ คิดนวตักรรม เลย  ท่ำนสำมำรถหยดุอ่ำนโครงกำรตรงนีไ้ด ้

 

 ข้อมูลต่อไปนีอ้าจเป็นประโยชนต์่อท่าน 
 
 

 
 

3.  หลักสูตร คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรค์ความคิดใหม่ให้องค์กรด้วยเทคนิค “Lateral 
Thinking” ของดร. เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน(Dr. Edward de Bono) ปรมาจารยด์้านการคิดสร้างสรรค์ จะ
สามารถช่วยขจัดอุปสรรคในการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรคข์องบุคลากรของบริษัทอย่างตรงจุด 
ได้อย่างไร  
  
 

หลักการและเหตุผล 
กำรคิดสรำ้งสรรคเ์ป็นปัจจัยที่ส  ำคัญที่สุดต่อควำมส ำเร็จ  กำรท ำงำนใหส้  ำเร็จดว้ยดีและก้ำวหน้ำ 

ตอ้งอำศยัควำมคิดใหม่ๆเพิ่มจำกท่ีมีอยู่เดิมเสมอ โดยเฉพำะงำนที่ตอ้งใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคส์งูๆ   
ปรมาจารยเ์จ้าของหลักสูตร ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน(Dr. Edward de Bono) ผูไ้ดร้บัยกย่องว่ำเป็น

ปรมำจำรยด์ำ้นควำมคิดสรำ้งสรรค์(Creativity Guru) ผูม้ีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลก ท่ำนเป็นแพทยแ์ละท ำวิจัย
เก่ียวกบักำรท ำงำนของสมอง และพบว่ำ โดยธรรมชำติแลว้ สมองท ำหนำ้ที่จ  ำขอ้มลู และคอยป้อนขอ้มลูที่จ  ำ
ไดใ้หเ้รำท ำซ ำ้เดิม สมองจึงไม่ถนดัคิดอะไรใหม่ๆ สรุปก็คือ สมองไม่ค่อยคิดสรำ้งสรรคเ์ท่ำใดนกั 

แต่ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโนเห็นว่ำ ในโลกนีม้ีคนไม่นอ้ยที่มีควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละสรำ้งผลงำนกำรคิด
สรำ้งสรรค์และนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชำวโลก เช่นนักประดิษฐ์ทั้งหลำย เช่น โธมัส เอดิสัน ผู้ผลิต
หลอดไฟ  ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน ต้องกำรรูว้่ำเวลำคนๆหนึ่งคิดควำมคิดใหม่ๆขึน้มำได้ ที่เรำเรียกว่ำคิด
สรำ้งสรรคไ์ดน้ัน้ เขำท ำอย่ำงไร 

ท่ำนศึกษำคน้ควำ้วิจัยจนพบว่ำ วิธีกำรที่คนที่มีควำมคิดสรำ้งสรรค(์Creative People) คิดควำมคิด
ใหม่ๆ(create new ideas)ได้นั้น เขำท ำได้โดยกำรเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่เก่ียวข้องกันเพื่อให้ได้วิธีใหม่ที่ตอบ
วตัถุประสงคเ์ดียวกนั เรียกว่ำคิดตดัขำ้มกรอบเดิมออกไปหำจุดเชื่อมอ่ืนๆ กำรคิดตดัขำ้มกรอบนี ้คือ กำรคิด
นอกกรอบ และกำรคิดนอกกรอบนี่แหละคือ กำรคิดสรำ้งสรรค ์

ถ้าค าตอบ คือ ไม่ต้องการ 

ถ้าค าตอบ คือ ต้องการ 
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คิดค้นเทคนิคการคิดสร้างสรรค ์ชื่อ Lateral Thinking 
ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน เห็นว่ำกำรคิดสรำ้งสรรค์ส  ำคัญมำก แต่ไม่มีกำรสอนกำรคิดสรำ้งสรรคใ์น

ระบบกำรศึกษำ ทัง้ๆที่คิดสรำ้งสรรค์จ ำเป็นต่อควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรงำนเป็นอย่ำงมำกโดยเฉพำะในยุคที่
มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกำรแข่งขันสูง ท่ำนจึงน ำรูท้ี่คน้พบมำคิดคน้กลยุทธ์และเทคนิคกำรคิด
สรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ เพื่อสรำ้งนวตักรรม ขึน้หลำยกลยุทธเ์พื่อเป็นต ำรำและแนวทำงในกำรสอนกำรคิด
สรำ้งสรรคอ์ย่ำงถกูตอ้งตำมหลกัวิขำกำร  

ท่ำนจึงอยำกช่วยใหผู้บ้รหิำรและบุคลำกรในองคก์รต่ำงๆมีควำมคิดสรำ้งสรรค ์ดว้ยกำรเรียนและฝึก
ใหส้มองคิดนอกกรอบได้ คิดสรำ้งสรรคไ์ด ้ท่ำนตัง้ชื่อกลยุทธ์และเทคนิคของท่ำนว่ำ “ Lateral Thinking  ”  
ถำ้ใชก้ลยทุธแ์ละเทคนิคเหลำ่นีช้่วยในกำรคิด สมองจะสำมำรถคิดควำมคิดสรำ้งสรรคไ์ดใ้นเวลำอนัสัน้  

ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน กลยุทธ์ของท่ำนใหเ้ป็นหลักสูตรฝึกอบรมโดยตรงเพื่อใชส้อนผู้บริหำรและ
บุคลำกรในองคก์รต่ำงๆที่เห็นควำมส ำคัญของควำมคิดสรำ้งสรรคแ์ละนวัตกรรม ใหส้ำมำรถคิดนอกกรอบ   
คิดสรำ้งสรรค์ได้แน่นอน โดยใช้เวลำสั้นๆ ได้แก่ หลักสูตร คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรค์
ความคิดใหม่ให้องคก์รด้วยเทคนิค “Lateral Thinking” 

 
 

4. วัตถุประสงค ์ของหลักสูตร คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ให้องคก์รด้วยเทคนิค 
“Lateral Thinking”  

  
          ฝึกใหผู้เ้รียนสำมำรถ 

1. คิดสรำ้งสรรคไ์ดอ้ย่ำงเป็นระบบถกูตอ้งตำมหลกัวิชำกำร 
2. คิดสรำ้งสรรคไ์ดร้วดเรว็และมั่นใจ ไดค้วำมคิดใหม่ๆที่มีประโยชนเ์พิ่มมำกกว่ำเดิม 
3. คิดนอกกรอบไดอ้ย่ำงสรำ้งสรรค ์ไดค้วำมคิดที่แตกต่ำงจำกที่มีอยู่ 
4. คิดนวตักรรมใหม่ๆเพื่อสรำ้งควำมเจรญิมั่งคั่งและควำมส ำเรจ็ใหอ้งคก์รได ้ 
5. ออกแบบผลิตภณัฑใ์หม่ๆ และบรกิำรใหม่ๆ เพื่อสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจได ้ 
6. คิดปรบัปรุงและพฒันำงำนใหม้ีประสิทธิภำพมำกขึน้ ท ำใหง้ำนกำ้วหนำ้ไม่หยดุอยู่กบัที่ 
7. คิดแกปั้ญหำไดเ้รว็และตรงจดุ ไม่ว่ำจะเก่ียวกบักำรท ำงำน หรือกำรประสำมนงำนกบัคนอ่ืน 
8. คิดแผนงำนและกลยทุธใ์หบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ำมนโยบำยขององคก์รไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม 
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 5. เนือ้หาของหลักสูตร 
 

1) กำรคิดสรำ้งสรรคส์  ำคญัต่อควำมส ำเรจ็ของงำนและองคก์ร  
2) ดร. เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Dr. Edward de Bono) ผูคิ้ดคน้กลยทุธก์ำรคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ 

(Creative & Lateral Thinking)  
3) เทคนิคคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ สรำ้งนวตักรรม (Lateral Thinking) 

1) Focus   
2) Random Input  
3) Concept Fan 

             4)   Challenge  
             5)   Reversal Provocation  
             6)   Escape Provocation 

          4)  กำรฝึกปฏิบติัน ำแต่ละเทคนิคมำใชคิ้ดกบังำนจริง เพื่อใหเ้กิดควำมช ำนำญและควำมมั่นใจในกำร
น ำไปใชจ้รงิ 
 
 

6. รูปแบบการสอน 
 

             ใชว้ิธีกำรเรียนกำรสอนแบบ เพลิน ( Plearn =Play+Learn) เพื่อใหผู้เ้รียนไดค้วำมรูค้รบถว้นอย่ำง
สนุก ไดส้รำ้งควำมสมัพนัธใ์นกลุ่มผูเ้รียนเพิ่มขึน้ ไดป้รบัทศันคติใหม่ ไดฝึ้กคิด และไดล้งมือปฏิบติัจรงิ ซึ่งท ำ
ใหเ้กิดควำมมั่นใจ บรรยำกำศในกำรเรียนเป็นแบบผ่อนคลำย สนกุและไดส้ำระ 

 

7. เวลาเรียน 
  

 ใชเ้วลำเรียนประมำณ 2 วนั  
 
8. วิทยากร  

 

อ. รัศมี  ธันยธร  ผูอ้  ำนวยกำร บรษิัท ศนูยค์วำมคิดสรำ้งสรรค ์จ ำกดั ผูไ้ดร้บัสิทธิอย่ำงเป็นทำงกำร               
(Certified Instructor) ของ ดร.เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน (Edward de Bono) ปรมำจำรยด์ำ้นควำมคิดสรำ้งสรรค์
ระดบัโลก (Creativity Guru) ใหส้อนและถ่ำยทอดวิธีกำรคิดสรำ้งสรรคท์ุกหลกัสตูรดว้ยประสบกำรณใ์นกำร
สอนและกำรใชจ้รงิทัง้ในงำนและในชีวิตประจ ำวนักว่ำ 20 ปี คือ 

1. หลกัสตูร คิดเป็นระบบ สื่อสำรตรประเด็น ดว้ยเทคนิค Six Thinking Hats 
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2. หลกัสตูร คิดวิเครำะหร์อบดำ้น วำงแผนรอบคอบ ตัง้เปำ้หมำยชดัเจน ดว้ยเทคนิค The Power of 

Perception 

3. หลกัสตูร ตดัสินใจเป็นระบบ กลั่นกรองควำมคิดอย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยเทคนิค Six Value Medals 

4. หลกัสตูร คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดสรำ้งสรรคใ์นองคก์ร ดว้ยเทคนิค Lateral Thinking 

5. หลกัสตูร ปรบัปรุงขัน้ตอนกำรท ำงำนใหก้ระชบั รวดเรว็ อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดว้ยเทคนิค Simplicity 

6. หลกัสตูร พลงัคิดบวก สรำ้งทศันคติที่ดีต่องำน และองคก์ร ดว้ยเทคนิค Cresitive (creative 

+positive) Thinking   

7. หลกัสตูร พฒันำทศันคติ บคุลิก และกำรสื่อสำร เพื่อกำรประสำนงำน และท ำงำนรว่มกนั

อย่ำงมีประสิทธิภำพดว้ยเทคนิค Better Communication for Better Collaboration 

 
9. ผู้บริหารและบุคลากรจะได้รับประโยชน์อะไร ถ้าได้เรียนและฝึกการเป็นคิดนอกกรอบ ชอบ
พัฒนา สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ให้องคก์รด้วยเทคนิค “Lateral Thinking”  

1. เขำจะคิดสรำ้งสรรคไ์ดค้ลอ่ง 
2. เขำจะคิดนอกกรอบไดเ้รว็ 
3. เขำจะคิดนวตักรรมไดง้่ำย 
4. เขำจะกลำ้คิดอะไรแปลกๆและมีประโยชน ์มีควำมกระตือรือรน้ และมีชีวิตชีวำ 
5. เขำจะแกส้ถำนกำรณไ์ดดี้ 
6. เขำจะใชค้วำมคิดสรำ้งสรรคเ์พิ่มควำมส ำเรจ็ในกำรบรหิำรงำนได ้
7. เขำจะสรำ้งโอกำสทำงธุรกิจที่ยอดเยี่ยมแปลกใหม่ใหอ้งคก์ร 
8. เขำจะมีควำมมั่นใจในกำรคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ 
9. เขำจะเป็นผูบ้รหิำรและบคุลำกรที่มีควำมกระตือรือรน้ และมีชีวิตชีวำ 
10. เขำจะปลอดโปรง่โลง่ใจและไม่เครียด 

 
 

10. บริษัทจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้าง ถ้าจัดหลักสูตร คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรค์
ความคิดใหม่ให้องคก์รด้วยเทคนิค “Lateral Thinking” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

 

1. เมื่อบุคลากรคิดสร้างสรรคไ์ด้คล่อง ท ำใหคิ้ดอะไรก็คิดออก งำนจะด ำเนินไปไดอ้ย่ำงรำบรื่น
กำ้วหนำ้ ไม่ติดขดั งำนจึงส ำเรจ็ไดด้ว้ยดี คนท ำงำนสบำยใจ และท ำงำนสนกุ 
 2. เมื่อบุคลากรคิดนอกกรอบได้ ท ำใหค้วำมคิดไม่ติดอยู่กบัแบบเดิม สำมำรถคิดไดก้วำ้งขึน้ ท ำให้
เห็นโอกำสและควำมเป็นไปไดใ้นกำรท ำงำนทกุอย่ำงทกุขัน้ตอน งำนจะคลอ่งตวัและรุดหนำ้มำกขึน้ 
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3. เมื่อบุคลากรมีความคิดใหม่ๆสร้างนวัตกรรมได้ ท ำใหบ้ริษัทมีโอกำสสรำ้งนวัตกรรมเพิ่มขึน้
ไม่ว่ำจะเป็นผลิตภัณฑห์รือเป็นขัน้ตอนและระบบงำน สรำ้งใหเ้กิดควำมกำ้วหนำ้ใหม่ ๆ ผลประโยชนใ์หม่ ๆ 
ทำงเลือกที่สว่ำงไสวใหม่ ๆ ใหก้บับรษิัท 

4. เมื่อบุคลากรคิดหาวิธีแก้ปัญหาได้หลายทาง ท ำใหปั้ญหำที่เกิดขึน้คลี่คลำยลงไดเ้ร็ว บุคลำกร
ก็ไม่เครียดหรืออดึอดัใจ งำนก็เป็นไปตำมแผนงำนไม่หยดุชะงกันำน 
 5. เมื่อบุคลากรคิดหาทางปรับปรุงส่ิงที่ดีอยู่แล้วให้ดีขึน้ได้ ท ำใหเ้กิดมลูค่ำเพิ่มของทรพัยำกรที่
มีอยู่ ท ำใหเ้กิดกำรพฒันำขึน้ในบรษิัทอยู่เสมอ ควำมส ำเรจ็ของบรษิัทจึงพฒันำรุดหนำ้ไดเ้สมอ 
 6. เมื่อบุคลากรมีความคิดที่ช่วยน าความก้าวหน้ามาสู่บริษัทได้ ท ำใหเ้กิดพลงัสรำ้งสรรคข์ึน้ใน
บรษิัท ท ำใหค้นใสใ่จในกำรสรำ้งสรรคส์ิ่งดีงำมใหเ้กิดขึน้ในบรษิัท ในทีมของตน ในครอบครวัและในประเทศ 
 7. เมื่อบุคลากรใช้ความคิดสร้างสรรคทั์้งที่ท างานและที่บ้านได้ ท ำใหช้ีวิตของเขำคล่องตวัมำก
ขึน้ กำรท ำงำนรวดเรว็ขึน้ ทกุอย่ำงในควำมคิดจึงผ่อนคลำยมำกขึน้ งำนจึงส ำเรจ็ไดอ้ย่ำงดีและคลอ่งขึน้ 
 
ตัวอยา่งความส าเร็จ (Success Story) ของ Lateral Thinking จากท่ัวโลก 
            1. การแข่งขันกีฬาโอลิมปิคที่มอนทรีออล แคนำดำ เมื่อปี 1976 ขำดทุนมหำศำลเป็นรอ้ยๆลำ้น
เหรียญสหรฐั หลงัจำกนัน้ทั่วโลก ไม่มีเมืองใดอยำกเป็นเจำ้ภำพจดักีฬำโอลิมปิคอีก ในที่สดุมอสโควย์อมเป็น
เจำ้ภำพในปี 1980 ก็ขำดทนุมำกมำย หลงัจำกนัน้ไม่มีเมืองไหนรบัจดัอีกเลย  

สดุทำ้ยลอสแอนเจลิสรบัเป็นเจำ้ภำพจัด ดว้ยกำรยืนยันรบัรองของ ปีเตอร ์อิวบร็อธ ประธำนจดังำน
ว่ำจะไม่ตอ้งใชเ้งินของเมืองเลยและอำจมีก ำไรดว้ย ปรำกฏว่ำแทนที่จะขำดทุน กลับไดก้ ำไรถึง 250 ลำ้น
เหรียญฯ  ผลที่ตำมมำคือทกุวนันีท้กุเมืองต่ำงอยำกเป็นเจำ้ภำพและแย่งกนัเสนอตัว 

ปี เตอร์ อิวบร็อธ ได้รับเลือกจำกเป็น Man of the year ปี  1984 ของ Times Magazine เขำให้
สมัภำษณห์นงัสือพิมพว์อชิงตนัโพสตว์่ำ ที่เขำคิดควำมคิดใหม่ๆที่ท ำใหไ้ดร้บัควำมส ำเร็จมำกมำยขนำดนีไ้ด ้
เพรำะเขำใชเ้ทคนิคกำรคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ (Lateral Thinking) ของ ดร. เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน ซึ่งเขำ
เรียนตอนที่ ดร. เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน มำบรรยำยใหก้ับสมำชิกของสมำคม Young Presidents Organization 
(YPO) เมื่อ 9 ปีที่ผ่ำนมำ เขำฝึกใชใ้นงำนของเขำ และมองเห็นทำงและโอกำสดีๆจำกกำรจดักีฬำโอลิมปิค 
  2. Nokia ผู้ผ ลิตโทรศัพท์มือถือชื่อดัง  คิดธุรกิจนี ้ขึ ้นหลังจำกเรียน Lateral Thinking กับ           
ดร. เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน ทั้งๆที่ธุรกิจที่ท ำอยู่ เดิม คือ ท ำไม้และกระดำษช ำระ ไม่มีอะไรเก่ียวข้องกับ
อิเล็กทรอนิกสเ์ลย 
             3. ISCOR บริษัทผลิตเหล็กในอำฟริกำใต ้ใช้เทคนิด Lateral thinking เพียงเทคนิคเดียว คิดได้
ควำมคิดใหม่ๆถึง 21,000 ควำมคิดโดยใชเ้วลำในบ่ำยวนัเดียว 
             4. สถานีโทรทัศน์ Channel 4 ในอังกฤษ ใชเ้ทคนิคกำรคิดนอกกรอบ Lateral Thinking คิดใน
เวลำ 2 วนั ไดค้วำมคิดใหม่มำกกว่ำที่คิดไดใ้นเวลำหกเดือนก่อนหนำ้นี ้
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11. การจัดฝึกอบรม หลักสูตร คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ให้องคก์รด้วย
เทคนิค  “Lateral Thinking” ให้ผู้บริหารและบุคลากร จะเป็นการลงทุนทีคุ่้มค่าหรือไม่ 
 

 ตำมธรรมชำติแล้วคนทุกคนมีควำมเคยชินที่เป็นกรอบควำมคิดที่กั้นอยู่แน่นหนำ ผู้บริหำรและ
บุคลำกรในบริษัทก็เช่นกัน แมรู้ว้่ำจ ำเป็นตอ้งคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบ คิดนวตักรรม คิดหำทำงแกปั้ญหำ
ใหไ้ด ้แต่ควำมคิดติดอยู่ในกรอบเดิม  คิดออกแต่สิ่งที่จ  ำไดว้่ำเคยท ำหรือเคยรูว้่ำมีคนท ำวิธีนี ้แต่ตอนนีว้ิธีนัน้
ใชไ้ม่ไดผ้ลแลว้ ตอ้งหำวิธีใหม่  

ผูบ้ริหำรและบุคลำกรส่วนใหญ่ รูว้่ำจ ำเป็นตอ้งคิดใหม่ แต่คิดไม่ออก ไม่รูจ้ะท ำอย่ำงไร บำงครัง้ก็
ปล่อยใหปั้ญหำลกุลำมไปต่อหนำ้ต่อตำ บำงคนปล่อยใหปั้ญหำทิง้ไวค้ำรำคำซงั อยำกแกไ้ขใหดี้ขึน้แต่ไม่รูจ้ะ
ท ำอย่ำงไร คือ คิดไม่ออก หำวิธีใหม่ที่จะมำแกปั้ญหำไม่ได ้ 
 บำงคนคิดไม่ออก หำวิธีแก้ปัญหำไม่ได ้แต่ไม่กลำ้บอกใครเพรำะกลวัตัวเองดูไม่ดี กลวัหมดควำม
น่ำเชื่อถือ กลัวคนจะนินทำว่ำไม่มีฝีมือ กลัวผูใ้หญ่เห็นว่ำไม่เก่งสมกับต ำแหน่ง กลัวและอึดอัดเป็นทุกขใ์จ 
เครียด แต่บอกใครไม่ได ้ยิ่งคิดไม่ออก หำทำงไม่ไดย้ิ่งเครียด ปัญหำที่แก้ไม่ไดก้็บำนปลำยไปอย่ำงไม่น่ำ      
จะเป็น 
 นอกจำกนั้น ผู้บริหำรหัวก้ำวหน้ำทั้งหลำยตระหนักกันเป็นอย่ำงดีว่ำ ขณะนี ้ นวัตกรรม หรือ 
Innovation เป็นขุมทรพัยม์หำสมบติัขององคก์ร โลกมีกำรเปลี่ยนแปลงเร็วมำก ผูบ้ริโภคชอบของใหม่ ชอบ
นวตักรรมทัง้ดำ้นสินคำ้และบรกิำร ใครคิดนวตักรรมใหม่ก็เจรญิรุง่เรืองกว่ำคนอ่ืน  

องคก์รทัง้หลำยจึงต่ืนตัวอยำกใหบุ้คลำกรคิดนวัตกรรมใหม่ๆใหไ้ด ้แต่บุคลำกรส่วนใหญ่ไม่รูจ้ะคิด
อย่ำงไร เพรำะระบบกำรศกึษำไม่ไดส้อนวิธีคิดสรำ้งสรรคเ์ลย บริษัทชัน้แนวหนำ้ของโลกจึงลงทุนอย่ำงจรงิจงั
และกระตือรือรน้จดัฝึกอบรมกลยทุธก์ำรคิดสรำ้งสรรคแ์ก่บคุลำกร  

ถำ้บริษัทฝึกวิธีคิดสรำ้งสรรค ์คิดนอกกรอบใหก้ับผูบ้ริหำรและบุคลำกร เขำจะสำมำรถคิดนวตักรรม
ใหม่(Innovation)ใหก้ับองคก์รไดอ้ย่ำงไม่มีขอ้จ ำกัด นวัตกรรมหนึ่งชนิดอำจน ำรำยไดม้ำใหบ้ริษัทมำกมำย
มหำศำลอย่ำงไม่มีขอ้จ ำกดั 
เขำมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ (Creativity)อย่ำงเจิดจ้ำ คิดแก้ปัญหำ  (Problem-Solving) ได้หลำย ๆ ทำง             
คิดทำงเลือกไดม้ำกมำย  ปัญหำต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเล็กหรือใหญ่ก็สำมำรถแกไ้ขไดอ้ย่ำงสรำ้งสรรค ์ทัง้ผูบ้ริหำร
และบุคลำกรก็ไม่เครียด ไม่อึดอดัใจ สขุภำพจิตดี มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง มีควำมภำคภูมิใจในตนเอง (Self-
Esteem) ผลงำน(Productivity) จะเพิ่มขึน้ กำรปฏิบติังำนจะมีประสิทธิภำพมำกขึน้  ควำมกลวัและควำมวิตก
กังวลลดลงอย่ำงมำก จิตใจก็ปลอดโปร่งขึ ้น มีควำมสุขในกำรท ำงำน (Job Satisfaction)มำกยิ่งขึ ้น                
มคีวำมรูส้กึผกูพนักบัองคก์ร(Engagement)เพิ่มขึน้ตำมไปดว้ย งำนของบรษิัทก็เดินดีขึน้ รำบรื่น ไม่ติดสะดดุ  
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 สรุป การจัดฝึกอบรม คิดนอกกรอบ ชอบพัฒนา สร้างสรรคค์วามคิดใหม่ให้องคก์รด้วย
เทคนิค  “Lateral Thinking” ให้ผู้บริหารและบุคลากรจึงเป็นการลงทุนทีคุ่้มค่าต่อความเจริญก้าวหน้า
และความมั่งคั่งมั่นคงขององคก์รของท่านทัง้ในระยะส้ันและระยะยาวเป็นอย่างย่ิง 
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