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การคิดทางบวกอยางสรางสรรค (Cresitive  : (creative + positive) Thinking)  
เปนการคิดที่เปนพื้นฐานที่แข็งแกรงและมั่นคงที่สามารถชวยใหทุกคนทํางานไดสําเร็จ 
และมีความสขุ ซึ่งประกอบดวย 
         

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

1. การคิดทางบวก (Positive Thinking)  
เปนการมองสิ่งดีๆ ของทกุสรรพสิ่ง ไมวาจะเปน 
ของคน เหตุการณ และสิ่งตางๆ ได การมองให 
เห็นประโยชนในสรรพสิ่งตางๆ ในเหตุการณ 
ตางๆ และในความคิดใหมๆ  และการมองเห็น 
โอกาสดีๆ แมในยามที่มวีิกฤติ 
 2. การคิดสรางสรรค (Creative Thinking)  
เปนความสามารถในการคิดวิธีใหมๆ ไดหลายวิธี 
ใหเลือกหยิบเอาไปใชได เชน คิดหาวิธีแกปญหา 
ไดหลายวิธี คิดกลยทุธใหสามารถทํางานไดตาม 
เปาหมายที่ตัง้ไวหลายๆ กลยุทธ คิดวธีิปรับปรุง 
และพัฒนาระบบงาน เปนตน 

 การคิดสรางสรรค (Creative Thinking) 
คือ การคิดสิ่งใหมๆ คิดวธีิใหมๆ ใหไดผลงาน 
ออกมาที่เรียกกันวา นวัตกรรม เชน มีปญหา 
ก็คิดหาทางแกไดหลายทางอยางรวดเร็ว แลว 
จึงคอยตดัสนิใจวาจะเลือกวิธีไหนที่เหมาะสม
กับสถานการณ มีผลดีทีส่ดุ และมีจดุออนนอย
ที่สดุ 
 ฝกตนเองใหคิด 95%  มากขึ้น ไดยิน 
อะไรก็มองหาแต 95% ของสิ่งทีไ่ดยิน เพื่อนํา 
มาปรับใชใหเกิดประโยชนแกตนเองและงาน 
ใหไดทุกอยาง คุยกับใครก็มองหาแตสิ่งที่เปน 
95% ของเขา พยายามมองขาม 5% ใหได  
ทําไปไมนานก็คิด 95% ไดเกง คิดบวกไดเกง 
ทํางานสําเร็จไดมากขึ้น มีพลังสรางสรรคใน
การทํางานมากขึ้นทวีคูณ 
 เลิกมอง 5% ถามองหา 5% ไปเรื่อยๆ 
ทําอะไรก็จะเห็นแต 5% จะเปนผลเสียแกจิตใจ 
ของตัวเอง เพราะการมอง 5% บอยๆ จะทําให

เกิดความเคยชิน พอชินแลวจะมองเห็นแต 5% 
อยางเร็วมาก เหมือนติดเรดาร 
 การคิดทางบวกทําใหงานสําเร็จ  
บรรยากาศการทํางานเปนไปในทางสรางสรรค 
งานสําเร็จไดโดยงาย 
 สวนความคิดทางลบทําใหงานลาชา 
และวุนวาย 

ถาเปลี่ยนความคิดใหเปนบวก เปลี่ยน 
ทัศนคติใหเปนบวก สิ่งดีๆ ก็เพิ่มเขามาในชีวิต
มากขึ้น  
 

 ความคิดเปนที่มาของการพูดและ
การกระทําทุกอยางในชีวิต การกระทํา
รวมทั้งการพดูน้ันรวมเรียกวา พฤติกรรม 
ซึ่งพฤติกรรมเปนปลายทางที่แสดงออกมา
ใหเห็นถึงตนทาง คือ ความคิด 
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   อยากมีอนาคตที่สรางสรรค ก็เลือกการคิดทางบวก อยากมีอนาคตที่หอเหี่ยวหมนหมอง 
รอนใจก็เลือกการคิดทางลบ ถาเปลี่ยนความคิด ชีวติก็เปลี่ยน 
   ความคิดทางลบเปนขยะในใจที่เปนพษิทาํรายตัวเราเอง และสงผลรายกระทบถึงคนรอบขาง 
และสถานการณทํางานของตัวเราดวย          
              

 เราทุกคนสามารถฝกการคิดทางบวกไดดวยวิธี
งายๆ คือ 

1. ใหความรูสึกที่ดีๆ  แกตนเองและผูอื่น โดยมอง 
95% คือสวนดีสวนที่เปนบวกของทุกคน 
 2. ไมมอง 5% คือ สวนทีไ่มถูกใจ สวนที่เปนลบ 
 3. พอใจและยอมรับตวัเองอยางที่เปน พอใจและ 
ยอมรับคนอืน่อยางที่เขาเปน 
 4. ใหความเขาใจตนเองและผูอื่น โดยคิดเสมอวา 
คนทุกคนลวนเปนคนสําคัญ 
 5. ใหความชวยเหลือและอาํนวยความสะดวกแก 
ตัวเองและคนอื่น 

 เวลาคิดบวก เรามองคนรอบขาง 
เปลี่ยนไป คนรอบขางมองเราเปลี่ยนไป 
และเราก็มองตัวเองเปลี่ยนไปดวย คนทํางาน
ดวยกันตางคนตางคิดบวกใหแกกัน จะทาํ
ใหมีทัศนคติที่ดตีอกัน ทําใหทีมงานมีความ
กลมเกลียวและผูกพันกันมากขึ้น ทําใหชีวิต
เปลี่ยนไปดังน้ี 

1. เปลี่ยนจากความไมพอใจมา 
เปนพอใจ 

2. เปลี่ยนจากความโกรธมาเปน 
ความเมตตา 
 3. เปลี่ยนจากความกลัวมาเปน 
ความกลา 

  ความคิดทางบวกทําใหคนมีแรงใจ มพีลงัในการทําสิ่งที่ทําอยูใหสําเร็จไดดวยใจอนัเบิกบาน 
มองเห็นความสมหวัง มจีติใจที่หนักแนน ไมสะเทอืนไหวตอเหตุการณหรือคําพูดใดๆ ที่ช้ีนําใหเห็นความ
ยากลําบาก ความเปนไปไมได ไมลมเลิกแมมอีุปสรรคมากมายเพยีงใด ถือเปนแรงใจและแรงกายและตองมี
แรงปญญา คือ ความคิดสรางสรรค  
  แรงใจ แรงกาย และแรงปญญา เปนพลังที่เกิดจากการรวมความคิดสรางสรรค (creative) 
กับความคิดทางบวก (positive) ไดมาเปน ความคดิสรางสรรคทางบวก (Cresitive = creative + positive)  
  ถาบุคลากรในองคกรมีความคิดสรางสรรคทางบวกเปนแกนในการทํางาน จะสงผลดตีองาน
โดยตรงทุกข้ันตอน ดังน้ี          
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 1. จะคิดกอนทํา มีสติ ไตรตรองสิ่งตางๆ 
โดยคิดกอนวาเหมาะสมหรือไม และแกไขเสียกอน 
ที่จะทํา งานจึงออกมาดี ครบถวน รอบคอบ 
บกพรองนอย ทําให งานสําเร็จ 
 2. จะมีจิตใจสดใส ช่ืนบาน คนคิดทางบวก 
จะมองเห็นประโยชนและคุณคาในการทํางานทุก
อยาง เมื่อไดรับงาน เขาจึงมองวาตวัเองมีโอกาส 
ไดชวยคน และไดทําสิ่งที่นาเพลดิเพลิน ทาํให 
งานมีชีวิตชีวา 
 3. จะเปดใจ ปรับเปลี่ยน เรียนรู และ
สรางสรรคสิ่งใหมๆ งานจึงรุดหนาและสรางสรรค 
       

 เมื่อคนไดเรียนรูการคิดดวยการลง
มือปฏิบัตจิริงๆ บอยๆ ผลทีไ่ดหลังจากนํา 
ไปใชจึงออกมาเปนรูปธรรมคือ เมื่อความคิด
เปลี่ยนไปทางบวก พฤติกรรมก็เปลี่ยนไป
ในทางสรางสรรคดวย และประโยชนจึงเกิด
แกตนเองและคนรอบขาง คือ 
 1. มีความรักและเคารพกัน การคิด
สรางสรรคทางบวกฝกใหคนพยายามเขาใจ
ทุกคน สรางสรรคใหเกิดความรูสึกทีด่งีาม
ทั้งแกคนให และแกคนที่ไดรับ และสงผลดีตอ
การทํางานดวย 
 2. สนุกกับการทํางาน เมื่อทุกคนคิด
ทางบวก รับฟงกันอยางมเีหตุผล คนก็รูสึก
ดี การทํางานจึงสนุก 
 3. ทํางานสําเร็จได การคิดทางบวก
เปนพลังผลักดันใหคนเบิกบานใจที่จะคิด เมื่อ
ผนวกกับการคิดสรางสรรคที่ทําใหคิดหา 
ทางออกไดหลายๆ ทาง จงึทําใหคนหาทาง 
แกปญหาไดเสมอ 

  การพัฒนาความคิดสรางสรรคทางบวกใหตนเอง เปนชองทางทาํใหเรามีแรงใจทีจ่ะลุก
ข้ึนมาทําอะไรดีๆ ใหกับชีวติเพิ่มข้ึนได แรงใจเปนที่มาของพลังความคิดสรางสรรค คนจะมีความรูหรือเกง
มากนอยเพียงใดก็ตาม ถาไมมีแรงใจก็จะไมคอยกระตอืรือรนมากพอที่จะลุกข้ึนมาคิดหาทางชวยทํางานให
สําเร็จดียิ่งข้ึน โดยไมตองรอใหคนมาบอกถึงจะทํา คนที่มีแรงใจจะมีความมุงมัน่ตั้งใจทํางานใหเกิดผล และ
ไมถูกรบกวนดวยความคิดทางลบ 

  การสรางความรูสึกทีด่ีๆ ใหกับตัวเองเปนวิธีหนึ่งที่คนเราจะพัฒนาความคิดสรางสรรค
ทางบวกของตัวเองไดเพิม่มากขึ้น แถมยังไดแรงใจในการทํางาน และไดพลังสรางสรรคที่จะสรางสรรค
ความสําเร็จและความรุงเรืองใหแกองคกรและประเทศชาติดวย 
  คนสําคัญคนแรกที่เราควรเขาใจ คือ ตัวเราเอง ขอใหเขาใจวาความรูและประสบการณที่
เราไดมาเปนขอมูลชีวตินั้นมีทั้งที่เปนบวกและเปนลบ สวนที่เปนลบก็คอยบั่นทอนจิตใจ สวนที่เปนบวกก็
คอยสรางสรรคแรงใจใหมุงมั่น  
  ผลดจีากการคิดทางบวกทาํใหตนเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีข้ึน เราสามารถใชการคิดทางบวก
ชวยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัวเองใหดยีิ่งข้ึนไดแนนอน ทําสิ่งทีด่อียูแลวใหดียิง่ข้ึน 
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 เคล็ดลบัในการเปลี่ยนความคิดใหชีวิตมีคาข้ึน 
1. ตองเปลี่ยนการคิดของตนเองใหเปนคิดทางบวก 

พูดทางบวกและทําแตสิ่งที่เปนบวก คือสรางสรรคสิ่งดีงาม 
 2. กลาบุญ กลัวบาป คิดกอนทํา ตรวจสอบตวัเอง
ใหพูดและทําเฉพาะสิ่งดีงามเทานั้น 
 3. สรางสรรคสิ่งดีงาม ดวยการสรางความรูสึกทีด่ี
ใหคนรอบขาง  

   หากบุคลากรในองคกรไดรับความรู และไดฝกฝนตนเองใหสามารถคิดสรางสรรคทางบวก 
 ได เขาจะสามารถแยกแยะไดวาความคดิทางใดที่ควรเลือก เพื่อปฏบิัติตอไปในวนัขางหนา เมือ่เขาไดเรียนรูเขา 
 จะเริ่มปรับเปลี่ยนความคดิของเขาใหเปนไปในทางสรางสรรคเพื่อตนเอง ครอบครัว องคกร และสังคม 

บุคลากรเปนเฟองจักรสําคัญที่นําความสําเร็จมาสูองคกร อุปสรรคของความสาํเร็จที่
องคกรสวนใหญพบมากทีสุ่ด มีเหตมุาจากความคิดและพฤติกรรมทางลบและบั่นทอนของบุคลากร  ซึ่งด ู
เปนเร่ืองเล็กๆ แตกลับสงผลเสียอยางตอเนื่องเปนลูกโซ เปนอุปสรรคตอความสําเร็จไดทุกวนั ทุกนาที 
และในทุกข้ันตอนของการทํางาน โดยทีไ่มคอยมีใครเฉลียวใจ แตสงผลรายตอองคกรเปนอยางมาก องคกร
จะไมกาวไปตามเปาหมายที่ตั้งไว 
 

 ความคิดทางลบเกิดผลเสยีตองานอยางมาก คือ 
 1. ไมคิดกอนทํา ทําให งานผิดพลาด  ทําใหเสียเวลา 
และทรพัยากร 
 2. มีพฤติกรรมที่เห็นแกตัว ซึ่งจะใหความสําคัญกับ
อารมณและความพอใจของตนเองเปนที่ตั้ง ทําใหงานเสียหาย 
 3. มองเห็นแตอุปสรรคและปญหา เมื่อคิดในทางลบ 
อารมณก็จะคลอยตามไป ทําใหรูสึกทอแทตั้งแตยังไมไดเร่ิมทํา 
พอเห็นอุปสรรคมากๆ ก็ไมมีความหวัง ไมมีกําลังใจ ไมมีแรงใจ
แมแตจะเริ่มตนทํางานนั้น งานจึงลาชา 
 4. มักกลัวทีจ่ะทําสิ่งใหม เวลารับงานทีต่องทําสิ่งใหมๆ 
จึงกลัววาตนเองคงทําไมได หรือถาทําไดก็คงไมดี  เพราะเห็นวา
เปนเร่ืองหนักมาก คงตองมีปญหามากมายอยางแนนอน  
ลนลาน จนทาํให งานไมสําเร็จ 
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 การคิดทางบวก พูดทางบวก และทําแตสิ่ง
ที่สรางสรรคจะทําใหทุกคนในทีมงานเดินหนาไป
ดวยกัน ทํางานคูกันไปไดตลอด งานก็สําเร็จไดเร็ว 
แตการคิดทางลบโดยเฉพาะความวิตกกงัวลและ
ความกลัวจะทําใหคนไมกลาเดิน จิตใจออนลา ไม
เดินไปพรอมกับคนอื่น และบางครั้งก็ร้ังฉุดไมให
เดินไปขางหนาอีกดวย      
 การคิดทางบวกจะทําใหเรามีความสุขกับ
การทํางานทุกอยาง เปนคนมีความสุขงาย ทุกขยาก 
และชอบสรางสรรคสิ่งดีงามชวยองคกร ชวย
ประเทศชาติ  

 ประตูใจที่จะเปดรับประสบการณ
ใหมๆ ที่หลากหลายไดน้ัน มีกุญแจดอก
เดียวที่จะไขใหเปดไดคือ การคิดทางบวก 
นอกจากการคิดทางบวกจะทําใหใจเราเปด
แลว ยังชวยสรางกําลังใจทุกดานใหมีพลัง
เดินหนาอยางเบิกบาน แมระหวางทางมี
อะไรเปนอุปสรรคบางก็สามารถเปลี่ยน 
เหตุการณที่ใครก็บอกวาลําบากมาเปน
โอกาสอันแสนดีได โดยการมองบวก คิด
ทางบวก คิดทางสรางสรรค 
 

ความคิดทางบวกทําใหการกระทําเปนบวก ทําประโยชนใหเราและคนรอบขาง 
และทําใหเรามีบุคลิกดี มบีุคลิกสรางสรรค 

ความคิดทางบวกทําใหงานสําเร็จ บรรยากาศการทํางานเปนไปในทางสรางสรรค 
งานเดินไดราบร่ืน เขาใจกันดี และงานสาํเร็จ 

ความคิดทางลบทําใหการกระทําเปนลบ ทําใหเกิดโทษแกเราและคนรอบขาง 
และทําใหเราเปนคนเสียบุคลิก ไมวาหนาตาจะสวยหรอืหลอปานใด เรียนเกงแคไหน ทํางานเกงอยางไร 

ถาคิดลบแลวจะทําใหเสียบคุลิกอยางคาดไมถึง 
ความคิดทางลบทําใหงานลาชา วุนวาย 

เราทุกคนเปลี่ยนมาคิดบวก แบบไมปนคิดลบกันไดงายๆ ถาใจจะทําจริงๆ 
อนาคตเราเลือกได ดวยการเลือกเปนคน Cresitive 

   ความคิดเปนจุดเร่ิมตนของการกระทํา เราทําอยางไรชีวิตก็เปนอยางนั้น อยากให 
อนาคตเปนอยางไรก็ทําไดดวยการเลือกความคิด 
  หนังสือเลมนีจ้ะชี้ใหเห็นวา การคิดบวกและลบเปนอยางไร มาจากไหน เปนประโยชน 
เปนโทษแคไหน และควรทําอยางไรเพื่อเปลี่ยนชีวิตตนเองใหอยูบนเสนทางแหงความสรางสรรค  
ไมพานพบเจอความยุงยากของชีวิตอีกตอไป  เพียงแคกวาดขยะความคิด...ชีวิตก็ยิ้มได 


