
คูมือ  กระตุนความคิด  ใหผลิตไอเดีย 
HOW TO GET IDEA 

 
 คุณเคยรูสึกไหมวา ทําไมบางครั้งสมองของคุณถึงตีบตัน... คิ ด ไ อ เ ดี ย
ใหมๆ ไมคอยออก แตเมื่อคิดออก ไอเดียที่คุณคิด ไดดูเหมือนจะไมเปนที่ถูกใจ
ของผูบังคับบัญชาเลย ในขณะเดียวกัน คุณคงเคยเห็นใครบางคนที่คิดไอเดีย
เด็ดๆ ออกมาไดอยางรวดเร็วราวกับสั่งได แมจะอยูในสถานการณที่กดดันหรือ
คับขันก็ตาม คนเหลานั้นมีเคล็ดลับอะไรเปนพิเศษหรือไม ถามี...เคล็ดลับ
เหลานั้นคืออะไร 
  

 

สวนที่ 1  ทําความเขาใจความหมายที่แทจริงของคําวา “ไอเดีย” 
 ไอ เดี ย ไม ต า ง ไปจากการนํ าคว ามรู เ ดิ มมาผสมผสานกัน ใหม  การคิ ด ไอ เดี ย ใหมๆ 
ก็เหมือนกับการคิดสูตรอาหารจานใหม คือนําสวนผสมบางอยางที่รูจักอยูแลวมาผสมกันในแบบที่ตางจาก
เดิม คนธรรมดาทั่วไปก็คิดไอเดียดีๆ ไดทุกวัน คนเรามีความคิดสรางสรรคได คือ การไดคนหา คัดเลือก 
ปรับแตง ผสมผสาน และสังเคราะห ไมวาจะเปนขอเท็จจริง ไอเดีย สติปญญา และทักษะความสามารถ
ทั้งหมดที่มีอยูแลว 
สวนที่ 2  ปรับความคิดและจิตใจของคุณใหพรอมสําหรับการคิดไอเดียใหมๆ 
• สนุกกับทุกส่ิงที่คุณทํา ความสนุกปลดปลอยความคิดสรางสรรค 
• ทําใหไอเดียเปนฝายวิ่งมาหาคุณเอง (โดยที่คุณไมตองวิ่งไลลามัน) 
 
1. จงรูวา ไอเดียมีอยูทั่วไป ไมมีส่ิงใดเสร็จสมบูรณ ทุกอยางในโลกนี้ ยังมีส่ิงที่เหลือใหทํา หรือทําซ้ําอีกครั้ง 
จงคิดเสมอวาส่ิงที่คุณทําเปนเรื่องงาย แลวมันก็จะเปนอยางที่คุณคิด 
2. จงรูวาคุณจะหาไอเดียเหลานั้นพบ ตองยอมรับวาความคิดเกี่ยวกับตัวเองเปนปจจัยแหงความสําเร็จที่
สําคัญที่สุด ถาหากคุณคิดวาตัวเองเปนคนลมเหลว คุณก็นาจะกลายเปนคนลมเหลวจริงๆ  มนุษยเรา
สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนไดดวยการเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง 
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• จดจออยูกับเปาหมาย (แลวคุณจะไปถึงจุดนั้นไดโดยไมรูตัว) ถาคุณตั้งใจไวที่เปาหมาย เชน ตองคิด
ไอเดียใหมๆ ใหได สมองของคุณก็จะหาหนทางไปสูเปาหมายของมันเอง ลองจินตนาการวาคิดไอเดีย
ใหมๆ ไดแลว 

• ปลุกความเปนเด็กในตัวคุณ เพ่ือกระตุนความคิดสรางสรรค ลองทําตัวเปนเครื่องหมายคําถาม เวลา
มองเห็นอะไรก็ตาม ลองถามตัวเองวาทําไมมันถึงเปนอยางนั้น จงปลดปลอยความเปนเด็กในตัวคุณ
ออกมา ไมตองกลัวอะไรทั้งนั้น ลองถามตัวเองวา “ฉันจะแกไขปญหานี้อยางไรถาหากฉันเปนเด็กหกขวบ 
ฉันจะมองเรื่องนี้อยางไรถาหากฉันยังอายุส่ีขวบ 

• เรียนรูเทคนิคพิเศษที่จะชวยใหคุณซึมซับขอมูลไดมากขึ้นเปนทวีคูณ บังคับตัวเองใหเปนคนมีความอยาก
รูอยากเห็นจนเปนนิสัยที่เปนตัวบังคับใหคุณสะสมความรูทีละเล็กละนอย 

 
1. ออกจากความจําเจ  เมื่อคุณติดอยูในสภาพจําเจทุกๆ วัน ประสาทสัมผัสทั้งหาของคุณจะบันทึกส่ิงตางๆ 
แบบเดิม ลองทําอะไรที่ตางออกไป ถาหากคุณอยากมีความคิดสรางสรรค จงเดินไปตามเสนทางที่คําถามนํา
ทางคุณไป จงทําส่ิงตางๆ และหาประสบการณที่หลากหลาย ในวันพรุงนี้ลองไปทํางานดวยเสนทางอื่นดู  
2.  เรียนรูวิธีการมอง  การใสใจในรายละเอียดจะทําใหคุณมองเห็นและจดจําส่ิงที่คุณเห็นไดมากกวา และย่ิง
คุณจดจําส่ิงตางๆ ไดมากข้ึน คุณก็พรอมที่จะนําส่ิงเหลานั้นมาผสมผสานกันจนกลายเปนไอเดียใหมๆ มาก
ยิ่งข้ึนเทานั้น แตคุณตองฝกฝนทุกๆ วัน 
 
• เอาชนะความกลัวและความทอแท เมื่อไอเดียของคุณถูกปฏิเสธ  
1. ทุกคนลวนมีความกลัว – ขอย้ําวาทุกคน  คนที่เกิดมามีความคิดสรางสรรคอาจรูสึกกลัวมากขึ้น เพราะจะ
มีประสาทรับความรูสึกที่ไวกวาคนอื่นๆ รับรูวาผูอ่ืนกําลังคิดอะไรไดดีกวาจับความรูสึกของผูอ่ืนไดดีกวา 
และรูสึกกระทบกระเทือนจากการกระทําของผูอ่ืนมากกวา จงเอาชนะความกลัวของคุณใหได และประกาศ
ไอเดียของคุณออกไป  
2. ไมมีไอเดียไหนที่ไมเขาทา  
3. คุณสามารถหาไอเดียอื่นไดเสมอ ซึ่งอาจเปนไอเดียที่ดีกวาเกาก็ได 
4. ไมเคยมีใครถูกวิจารณเพราะมีไอเดียมากเกินไป ลองคิดหาไอเดียใหมๆออกมาเยอะๆ 
5. การคิดไอเดียใหมๆ ไดเปนเรื่องที่คุมคาที่สุด 
 
• ปรับวิธีคิดใหสามารถคิดไดอยางสรางสรรคมากขึ้น วิธีที่คุณคิดมีผลตอสิ่งที่คุณคิดและความคิดที่

คุณไดออกมา 
1.คิดเปนภาพ อัจฉริยบุคคลที่ถูกจารึกช่ือไวในประวัติศาสตรลวนคิดดวยภาพไมใชถอยคํา เมื่อคุณคิด
ไอเดียเปนภาพไดแลว การคิดออกมาเปนถอยคําก็ไมใชเร่ืองยากอีกตอไป เมื่อคุณเผชิญกับปญหา ลอง
แทนท่ีปญหาดวยภาพดูวา ปญหามีหนาตาเปนอยางไร ประกอบขึ้นจากชิ้นสวนใดบางมันทําใหคุณนึกถึง
ภาพอะไร 
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2. คิดในแนวขาง  คุณไมจําเปนตองเดินไปตามเสนทางที่มีเหตุผล เพราะคุณสามารถเดินออมไปตาม
เสนทางอื่นๆ ที่ดูเหมือนวาจะไมไดชวยใหคุณไดขอสรุปแตอยางใด 
3. อยาคิดถึงขอบเขตที่ไมเคยมีอยูจริง คนสวนใหญยับยั้งความคิดของตัวเอง เพียงเพราะสรุปเอาเองโดยไม
รูตัววา ปญหามีอุปสรรค ขอจํากัด ขอบเขต และขอบังคับ ทั้งที่ในความเปนจริงแลวมันไมไดมีอยูจริง 
4. สรางขอจํากัดบางอยาง ขอจํากัดที่เปนตัวกระตุนที่ดีที่สุดก็คือ เวลา เพราะการกําหนดเสนตายจะกระตุน
ใหคุณทําบางสิ่งบางอยางจนสําเร็จ ลองขีดเสนตายใหตัวเองดู 

 
• รูจักวิธีผสมผสานความรูเดิมๆ ใหกลายเปนไอเดียใหมๆ  

1. คนหาส่ิงที่คลายกัน 
2. แหกกฎ เพราะกฎเกณฑตางๆ มีประโยชนตอการคิดไอเดียใหมๆ  
3. เลนเกม “ถาสมมุติวา”  เชน ถาสมมุติวาคุณเปนสาเหตุของปญหา คุณจะ 

                                 เปล่ียนแปลงตัวเองอยางไร ถาสมมุติวา คุณเปนเด็ก คุณจะแกปญหาอยางไร 
   4. มองหาตัวชวยจากองคความรูในสาขาอื่นๆ  
   5. ลองเส่ียง คุณตองลองเส่ียงดูถาคุณตองการคิดไอเดียใหมๆ ไดจริง 
 

สวนที่ 3 ขั้นตอนที่จะชวยใหคุณคิดไอเดียไดดีขึ้น มากขึ้น และเร็วข้ึน 
• ตั้งคําถามที่ถูกตองใหกับปญหา การไดรูคําถามบางยังดีกวาการไดรูคําตอบทั้งหมด

ไมอยางนั้นคุณอาจแกผิดปญหาก็ได 
• รวบรวมขอมูลที่เก่ียวของใหไดมากที่สุด ส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ คุณตองสนใจสิ่งที่คุณ

ตองการรวบรวมขอมูล และเร่ืองที่คุณกําลังหาไอเดียใหมๆ อยู จงปลอยใหเร่ือง
นั้นเขาครอบงํา ถาม คน ทําทุกอยางที่ทําไดเพ่ือรวบรวมขอมูลกอนที่คุณจะลงมือ
คิดไอเดียใหมๆ 

• คนหาไอเดีย (ดวยวิธิคิดแบบพิเศษที่ชวยใหคุณคิดไอเดียไดอยางพร่ังพรู)ถาลม
ไมพัดจงออกแรงพาย ความพยายามอยางตอเนื่องและไมยอทอมักจะนํามาซึ่ง
ผลลัพธอันนาอัศจรรย 

• หยุดคิดถึงมันสักพัก (แลวปลอยใหจิตใตสํานึกทําหนาที่คิดไอเดียแทนคุณ) 
เชนอัลเบิรต ไอนสไตน กลาววา สุดยอดไอเดียของเขาผุดขึ้นมาขณะที่เขากําลังโกน
หนวดอยู เมื่อใดก็ตามที่คุณรูสึกติดขัดขณะคิดหาไอเดียใหมๆ ไมออก แกปญหา
ไมได หรือไมสามารถคิดไอเดียไดไหลล่ืนอยางที่เคยเปนและยังไมไดไอเดียที่ดี
จริงๆ จงหยุดทุกส่ิงทุกอยางแลวหันไปทําอยางอ่ืนแทน 
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• นําไอเดียไปใชจริง  
1. เร่ิมตนตั้งแตตอนนี้  
2. ถาคุณคิดจะทําจงลงมือทํา 
3. ขีดเสนตายใหกับตัวเอง ยิ่งเสร็จเร็วยิ่งดี 
4. จดใสกระดาษวา คุณตองทําอะไรบาง เพ่ือทําใหไอเดียของคุณกลายเปนจริง 
5. ถาคุณประสบปญหาในการทําใหผูอ่ืนคลอยตามไอเดียของคุณ จงลงมือทํา                

ดวยตัวคุณเอง 
   6. พยายามตอไป 
   7. หาเหตุผลใหตัวคุณเอง 

 

 

ไมวาคุณจะเปนใคร อายุเทาไร จบการศึกษาระดับไหน ประกอบอาชีพอะไร 
หรืออยูในตําแหนงใดก็ตาม ความสามารถในการคิดไอเดียใหมๆ นับวาเปนปจจัยสําคัญ 

ที่กําหนดความสําเร็จของคุณ 
 


