
 
 
 
   52 ไอเดียเดด็ 

เพ่ือสรางอัจฉริยะทางความคิด  
 

ความคดิสรางสรรคไมใชส่ิงที่สรางมาโดยกําเนิด แตเปนสิ่งที่เราสามารถพัฒนาข้ึนมาได 
การพัฒนาความคิดสรางสรรคเปนงานหนกั ที่ตองใสความพยายามอยางย่ิง เพ่ือที่จะเปนคนที่มคีวามคิด
สรางสรรคสูง ตองมีวินัยในการสรางความคิดสรางสรรคแบบเดียวกบัการมีวินัยเวลาท่ีทํางานตามปกต ิ
  ไอเดียที่ 1 เร่ิมตนคดิอยางสรางสรรคจากสิ่งรอบตัว ซึง่สามารถทําไดทันที โดยการมอง 
ส่ิงตางๆ ในชวีิตประจําวนัรอบตัวดวยมุมมองใหม และนํามันออกมาใชประโยชนแบบแปลกๆ  
  ไอเดียที่ 2  เช่ือมโยงงานคนควาและขอมูลตางๆ เขาดวยกัน เพ่ือเปนทางเลือกทีด่ีทางหนึ่ง 
สําหรับการเริ่มตนไอเดียใหมๆ  
  ไอเดียที่ 3  ลองทําอะไรบางอยางที่เหมือนกับสิ่งที่เคยทําตลอดทั้งสัปดาห แลวสังเกตดูวา  
วันที่แตกตางกันและความรูสึกที่แตกตางกันในแตละวนั สงผลใหมีความเหมือนหรือความแตกตางประการใด 
  ไอเดียที่ 4  เรียนรูที่จะจัดลาํดบัความสาํคญัของงานใหดี การเปนคนมีความคดิสรางสรรค 
ไมใชเร่ืองของการมีแรงบันดาลใจเทานัน้ แตเปนเรื่องของการทํางานใหสําเร็จลุลวงดวย 
  ไอเดียที่ 5  ลองทําอะไรนอกกรอบดูบาง แลวจะคนพบทางเลือกใหมๆ จากการเปลี่ยนแปลง
กฎกติกาที่คนอื่นตั้งไวให 
  ไอเดียที่ 6  ลองกําจัดงานทีรั่กมากที่สุดทิง้ไปเสีย อะไรที่ดูเหมือนวาจะเปนหัวใจสาํคัญ 
ในงานโยนมนัทิ้งไป แลวอาจจะคนพบความสมดุลใหมในงานที่รับผดิชอบ 
  ไอเดียที่ 7 อยาปลอยใหไอเดียดีๆ หลุดลอยไปเพราะวาลืม ตองเรียนรูที่จะความนัเอาไว 
อาจจะเปนการจดบันทึกลงสมุดโนต โทรศัพทมือถือ หรือการพกสมุดบนัทึกเล็กๆ สักเลมติดตัวไวเสมอ 
ที่สําคัญอยาลืมพกปากกาหรือดินสอดวย 
  ไอเดียที่ 8  เปดมุมมองทางความคิดใหกวางมากขึ้น และสรางกรอบความคดิใหม โดยการ 
ใหโอกาสตัวเองและสมองไดทํางานมากกวาแคปลอยใหประสบการณและรูปแบบการเรียนรูในอดีตเปนผู
ตัดสนิใจเทานัน้ 
  ไอเดียที่ 9  กําหนดเวลาในการปลดปลอยความคดิสรางสรรคที่ดีที่สุด ในเวลาที่รูสึกวา 
สมองปลอดโปรงเต็มที่ เปนขอแนะนาํสําหรับการสรางสภาวะแวดลอมที่จะชวยใหพัฒนาความคดิไดดีที่สุด 
  ไอเดียที่ 10 ลองสรางสรรคอะไรในมุมมองใหม โดยฉีกตัวเองออกหางจากโลกดิจติอลดบูาง 
การทําใหมือไมวางจะชวยใหสมองทํางานไดอยางมีประสิทธิผลสูง 
  ไอเดียที่ 11  การเปลี่ยนมมุมองทางความคิด โดยมองในมุมที่แตกตางจะทําใหเกิดการ 
เปลี่ยนแปลงทางความคดิขึน้ 
  ไอเดียที่ 12 ความกลาเส่ียงจะทําใหเกิดความคดิสรางสรรค ทําใหสามารถรูไดวา ความเสี่ยง 
ในการสรางสรรคแบบไหนทีพ่รอมจะทํา และความเสี่ยงแบบไหนทีค่วรจะหลีกเล่ียง  
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   ไอเดียที่ 13 พัฒนาความคดิสรางสรรคจากการตอยอด ไอเดียที่สรางสรรคสวนมาก 

จะมีสัก 2-3 องคประกอบที่หยิบยืมจากที่อ่ืนมาใสในงานของตัวเองเพื่อเช่ือมโยงสราง
เปนเรื่องราวใหมๆ ข้ึนมา มไีมบอยครั้งนกัที่ไอเดียดีๆ จะเกิดขึ้นโดยปราศจากที่มาที่
ไปจริงๆ การพัฒนาไอเดียทําใหเกิดนวัตกรรม 

  ไอเดียที่ 14 ใชกฎแหงความนาจะเปนในการคิดอยางเฉียบคม เก่ียวกับสาเหตุทีแ่ทจริง 
ของเหตุการณปกติ เพ่ือใหเขาใจวาแทที่จริงแลวมันเกิดขึ้นมาไดอยางไร 
  ไอเดียที่ 15 ทิ้งไอเดียที่เย่ียมที่สุดที่เปนตัวการทําใหงานสูญเสียความสมดุลไป แลวปลอยให
สวนที่เหลือโดดเดนออกมา อาจจะพบวาองคประกอบที่เหลือนั้นเขากันไดดีอยางสอดคลอง กลมกลืน และลงตัว 
  ไอเดียที่ 16 ทําอยางไรใหคนวิจารณงานของเรา โดยมองหานักวิจารณเพ่ือบอกไดวาชอบงาน
สวนไหนมากที่สุด และทวงติงขอเสีย เพ่ือทําลายเทคนคิสวนที่ไมดีทิง้ไป 
  ไอเดียที่ 17 เรียนรูที่จะกาวหางจากแบบแผนปกติของสังคม เพ่ือส่ิงแปลกใหมจะผุดข้ึนใน 
ความคดิ รูปแบบการทํางานที่ผิดปกติสามารถกระตุนใหเกิดความคิดและความรูสึกดีๆ  แบบที่ไมอาจพบได 
ตลอดทั้งวัน 
  ไอเดียที่ 18 มองโลกในแงดี โดยเชื่อวาทกุปญหามีทางออก ซึ่งเปนเรื่องจริงที่ตองยอมรับวา 
คนที่มองโลกในแงดีจะมคีวามสุขกับชีวิตเสมอ และมีแนวโนมที่จะประสบความสาํเร็จในอาชีพการงานมาก 
สามารถสรางและพัฒนาทางออกสําหรับปญหาไดด ี
  ไอเดียที่ 19 หลีกเล่ียงการใชเครื่องมือแบบเดียวกับคนอื่น โดยการสรางเครื่องมือของตัวเอง
ข้ึนมา  เพ่ือใหเกิดความแตกตาง  วธิีทีส่รางเครื่องมือในการสรางสรรคจะเปนตวักําหนดวธิีการใชงานของ
เครื่องมือนั้น  
  ไอเดียที่ 20 ประยุกตใชอุปกรณบางอยางใหเปนเครือ่งมือที่เราตองการ ไมใชของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
ในแบบเดิม ลองพยายามคดิวาเปนอุปกรณที่สามารถใชงานไดในหลายๆ รูปแบบ โดยการมองเครื่องมือนั้นให
เปนสัญลักษณอยางหนึ่งแทน เพ่ือชวยใหมีทักษะในการคิดจากการใชงานเครื่องมือในแบบที่ผดิวัตถุประสงค 
  ไอเดียที่ 21 ปลูกฝงความเปนคนเจาความคิดทุกวัน เพ่ือสรางโอกาสในการทํางานสรางสรรค 
ใหดีข้ึน โดยการใชไอเดียเลก็ๆ นอยๆ ในการปรับปรุงบางสิ่งบางอยางที่เปนเรื่องรอบตัว ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตน 
ในการสรางความสําเร็จที่ย่ิงใหญ และสรางความรูสึกรวมในการแบงปนที่ดีและเปนกันเอง 
  ไอเดียที่ 22 มองงานใหเปนการเลนสนุก เราสามารถเรยีนรูเก่ียวกับประสบการณตางๆ ที่ 
อาจนาํไปใชในงานได และเรียนรูคุณคาในเชิงสรางสรรคมากมายไดจากการเลนเกม หากสามารถเขาใจไดอยาง
ชัดเจนถึงกติกา ลองพยายามกําหนดผังชีวิตใหเหมือนกับเปนแผงควบคุมเกม แลวอาจจะเห็นรปูแบบบางอยาง 
ที่ไมเคยคาดคดิมากอน 
  ไอเดียที่ 23 การใชบทบาทสมมุติในชีวติประจําวัน จะชวยใหคนพบสิ่งใหมเก่ียวกับตัวเอง 
และคนขางเคยีง เปนการพฒันาทักษะและสรางประสบการณ 
  ไอเดียที่ 24 พัฒนากลยุทธในการคดิมุขแบบทีไ่มทําใหตัวเองกลายเปนตัวตลก การนําเสนอ 
ที่ประสบความสําเร็จ ตองเปนการนาํเสนอที่สามารถทําใหทุกคนในหองรูสึกดี ไมวาจะโดยการสรางอารมณขัน 
หรือเปดประเด็นที่นาขบคดิ การหัวเราะเปนวิธธีรรมชาติที่จะชวยบรรเทาความเครียดได  
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ไอเดียที่ 25 ผลงานสรางสรรคจํานวนมากเปนสิ่งที่มีความสัมพันธกับการเลนเมื่อ 
ตอนเปนเด็ก ไมวาจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ลองพยายามอธบิายไอเดียในการ 

สรางสรรคงานดวยภาษางายๆ แกเด็กเล็กๆ ซึ่งเปนวิธกีารยอดเยี่ยมในการไดมาซึง่มุมมอง
ใหมๆ ตองาน 

  ไอเดียที่ 26 ตั้งเปาที่จะปลอยตัวเองใหเปนอิสระจากเงื่อนไขของเวลา เราควรเรียนรูที่จะ 
ทาทายเสนตายตางๆ ที่คนอื่นกําหนดใหเรา แตก็ควรแนใจดวยวา การทําแบบนี้จะไมไปกระทบงานของคนอื่น
โดยไมจําเปน 
  ไอเดียที่ 27 สรางระบบจดัเก็บขอมูล ดวยการจัดวางสิง่ของตางๆ ในตูเอกสารอยางสรางสรรค 
ใหเหลือเพียงสิ่งที่เห็นวานาสนใจ สวย หรือสบายใจ แลวเราจะไดงานแสดงชิ้นใหมอีกช้ินหนึ่ง 
  ไอเดียที่ 28 จุดประกายความคิดสรางสรรค ดวยการไมตั้งเปาหมายที่จะสรางสรรคหรือตั้ง
ความคาดหวังในผลลัพธไวกอนลวงหนา เปนการหลีกหนีจากมุมมองที่คับแคบและซื่อตรงเปนไมบรรทัดไปสู
การมองดวยความเพลิดเพลนิ และเห็นความหลากหลายใหมากขึ้น 
  ไอเดียที่ 29 ฝกตัดสินใจแบบ “ทันเวลาพอด”ี หรือที่เรียกวา “Just-in-time” โดยทีต่องไมเร็ว
เกินไปจนเสี่ยงตอการขาดขอมูลสนับสนนุที่จําเปน หรือชาเกินไปจนไมทันกาล เลือกตัดสนิใจในสิ่งที่พอใจมาก
ที่สุด แมวามนัอาจจะไมดีทีสุ่ดก็ตาม 
  ไอเดียที่ 30 หาสถานที่ทาํงานใหมใหอยูในที่ที่ไมคุนเคย ซึ่งเปนที่ที่คาดวาจะไดพบเจอคน
ใหมๆ และสามารถหาสิ่งกระตุนปลุกเราความคิดสรางสรรค อันเปนเรือ่งที่คิดวาคงหาไมเจอในทีท่ํางานเดิมๆ  
  ไอเดียที่ 31 ความสามารถในการรังสรรคนวัตกรรม ความสําเร็จจะเปนของคนที่มคีวามสงสัย 
ใครรู และพรอมจะทําส่ิงใหมเสมอ นวัตกรรมที่ประสบความสําเร็จจะเกิดขึ้นในสภาพแวดลอมหรือวัฒนธรรม
แบบ “ไมกลาวโทษกัน” โดยที่คนในองคกรจะรับรูวาความลมเหลวและความผดิพลาดเปนเรื่องปกติ และเกิด 
ข้ึนไดเสมอ องคกรที่มีความเปนนวัตกรรมสูงจึงหมายถึงองคกรที่โดยทั่วไปแลวจะมบีุคลิกแบบไมคอยเปน
ทางการนัก ขอมูลขาวสารในองคกรจะไหลโดยทั่วถงึกัน และมีสายการบังคับบญัชาสั้นมาก  
  ไอเดียที่ 32 ลองตอบคาํถามแบบทดสอบตางๆ ด ูและฝกถามคําถามท่ีมีคุณภาพ เพราะ 
สามารถชวยใหคิดไปในทิศทางใหม และมีมุมมองใหม และดึงเราออกจากความเฉือ่ยชาได 
  ไอเดียที่ 33 เดินทางทองเที่ยวไปตามสถานที่ตางๆ ในวันหยุดอยางสรางสรรค จะทําใหได 
ผลงานดีๆ จาํนวนมากในเวลาสั้นๆ ไดอยางไมรูตัว 
  ไอเดียที่ 34 พัฒนาทักษะในการจํา โดยการพยายามจาํขอมูลตางๆ ซึ่งเราตองพัฒนาเทคนิค
ตางๆ ข้ึนมาเพื่อเปนอุปกรณชวยความทรงจํา เชน ตัวชวยการสะกด เพ่ือใหสามารถจําไดวาจะสะกดคาํยากๆ  
ไดอยางไร โดยการสรางรูปประโยคที่จดจาํไดงาย คําแรกในประโยคจะออกเสียงเปนจังหวะ ชวยใหมีความ
นาสนใจมากขึน้ 
  ไอเดียที่ 35 เวลาที่เลาเร่ือง ควรทําใหดูเปนธรรมชาตมิากที่สุด หากตองการโนมนาวผูคน 
อยางมีเหตุผล ควรใชสไลดนําเสนอและบรรยายดวยตรรกะเหตุผลตางๆ แตถาหากตองการเชื่อมโยงผูฟง 
ใหเขาสูระดับอารมณที่ลึกซึ้งมากยิ่งข้ึน ตองมีการเลาเร่ืองใหฟง 
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ไอเดียที่ 36 เรียนรูที่จะปรับปรุงผลงานความคดิสรางสรรคใหดีข้ึนดวยการทํางานไป
พรอมกับคนทีม่ีความสามารถ คนที่มีความคิดสรางสรรค และเปนคนที่สนใจไอเดีย
ใหมๆ ที่ด ีเร่ิมจากคนควาขอมูลทุกอยางเกี่ยวกับคนที่กําลังติดตอ   

ไอเดียที่ 37 สรางความคดิสรางสรรคดวยการอยูเฉยๆ ไมโตตอบ เรียนรูที่จะเปนผูฟง  
เมื่อเปนนักฟงที่ดีแลว เวลามีปญหาก็สามารถฟงตัวเองไดดีข้ึน และคนอื่นๆ ในทีมงานถาตางคนตางฟงกัน 
ก็จะทําใหการดําเนนิงานเปนไปดวยความราบรื่น โดยเฉพาะหากผูบังคับบญัชาเรียนรูที่จะฟงทีมงานดวย 
  ไอเดียที่ 38 สงตอไอเดียใหคนอื่นดูวาไอเดียนั้นเปลี่ยนแปลงอยางไร แลวผสมผสานสิ่งดีๆ  
เขาดวยกัน อาจทําในแบบงายๆ เพ่ือสงตอใหคนอืน่เสริมเติมเขามา 
  ไอเดียที่ 39 ทําความคุนเคยกับความคดิที่เก่ียวกับความขัดแยง โดยพัฒนาการเรียนรูจาก
หนังสือตางๆ จะทําใหมโีอกาสในแกไขปญหาอยางสรางสรรค 
  ไอเดียที่ 40 เปลี่ยนแปลงมโนทัศนและความเขาใจของเราในการที่จะเปนคนที่คดิทางขวาง 
ที่ประสบความสําเร็จ ตองมีความตืน่ตัวสงสัยในสมมุติฐานความเชือ่ตางๆ ที่เราสรางข้ึนเวลาที่เจอสถานการณ 
บางอยาง 
  ไอเดียที่ 41 สรางเร่ืองที่ไมมีเหตุผลเพื่อทดสอบขีดจาํกัดของไอเดีย และเปดเผยจุดแข็งและ
จุดออนของตวัเอง คนที่มีความคิดสรางสรรคชอบการตอเติมเสริมแตง ดวยการใสบางสิ่งบางอยางเขาไป 
เพ่ือใหกลายเปนงานที่พิเศษและมีความสนุกสนาน 
  ไอเดียที่ 42 คนดูรูปภาพเกาๆ บาง อาจจะไดไอเดียใหมๆ ก็ได ใชจินตนาการและความคดิ
สรางสรรคจัดการแกไขรูปภาพ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนโทนสี ตดัภาพฯ เพ่ือใหสามารถจัดเปนอัลบั้มที่นาสนใจ
และนาตดิตามตอไป 
  ไอเดียที่ 43 ถอดสิ่งหนึ่งออกจากงานหนึง่ที่ชอบ จากนัน้ใสส่ิงหนึ่งที่ไมเก่ียวของกันเลยลงไป 
ในงานนั้น แลวดูวามันทาํใหงานยังอยูไดหรือเสียไป หากทําใหงานเสียหายใชไมไดเลยใหวิเคราะหวาเกิดจาก
สาเหตุใด และงานที่เสียไปกลายเปนรูปแบบใหมข้ึนมาหรือไม เพราะชวงเวลาที่งานถูกทําลายอาจพบบางสิ่ง
บางอยางที่นาสนใจ สามารถเรียนรูไดวาคราวตอไปจะไดพุงความสนใจไปรักษาจดุสําคญัที่สุดกอนที่งานจะพัง
ทั้งหมด 
  ไอเดียที่ 44 พัฒนาความคดิสรางสรรคดวยการเรียนรูผานการลอกเลียนแบบ “ตอยอดจาก 
คนอื่น”  เปนการพัฒนางานใหมจากไอเดียของงานที่คนอื่นทํามากอน ขอดีคือถาตอยอดจากความคิดของคนอืน่ 
มุมมองก็จะกวางข้ึน 
  ไอเดียที่ 45 การใหและการแบงปนเปนวิธีการที่มีประสทิธิภาพในการกระจายไอเดยี ถาคุณ 
ไมพรอมที่จะแบงปนความรูและความคดิใหคนอืน่แลว คุณอาจจะตองทํางานหนักเพ่ิมขึ้นเปน 2 เทาเพ่ือ
สรางสรรคอะไรข้ึนมาสักอยาง 
  ไอเดียที่ 46 กําจัดขอมูลที่ไมจําเปนออกไปจากชีวิต การมีขอมูลมากเกินไปบางครั้งกอใหเกิด
ความเครียด อันจะไปเพิ่มโอกาสที่เราจะทําผิดพลาดได เพราะยังมีเร่ืองสําคัญมากกวาอีกหลายเรื่องที่ควรใช
เวลาทุมเทใหเต็มที ่คนเราสามารถฝกฝนและพัฒนาความคิดสรางสรรคได และคนที่มีความคดิสรางสรรค 
ดีเย่ียมนั้น เปนเพราะพรสวรรคหรือเปนเพราะพรแสวง 
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  ไอเดียที่ 47 ตัดสนิใจเลือกทางเลือกที่ดีทีสุ่ด ควรใหความสําคญั 
กับประเดน็ที่วาในเวลาและสถานการณหนึง่ๆ จะเลือกเปนคนตัดสนิใจแบบใดหรือ 
คําตอบทีด่ีที่สุดนั้นคืออะไร ตองศึกษาทางเลือกตางๆ เทาที่จะทําได 
  ไอเดียที่ 48 ส่ิงที่ใชงานไดในวันนี้ อาจไมสามารถนําไปใชไดอีกในอนาคต ดังนัน้ในความคดิ 
สรางสรรคทุกความคดิจะมีเมล็ดพันธุแหงความลมเหลวในตัวของมันเอง ความสําเร็จมักมีชีวิตที่ส้ัน ปจจัยใดก็
ตามที่นาํเราไปสูความสําเร็จมักจะเปนปจจัยที่จะนําเราไปสูความลมเหลวดวยเชนกัน จึงควรวางแผนที่จะ
ดําเนนิการไวลวงหนาดวยวา จะแกไขปญหาไดอยางไร 
  ไอเดียที่ 49 เรียนรูที่จะปลอยวางงานบางเรื่องที่ไมสามารถแกไขปญหาไดไวกอน แลวคอย
กลับมาทําใหมอีกครั้ง ดวยการยอมรับปญหาและขอความชวยเหลือ บางครั้งการทําแบบนี้ก็เปนการชวยให 
ทุกคนรูสึกมีคณุคาและสามารถชวยสรางสรรคงานได  
  ไอเดียที่ 50 เขียนรายการสิ่งที่แยที่สุด 5 อยางที่อาจเกดิขึ้น จากนัน้ใหคิดวาจะสรางแผน
รายละเอียดเพื่อรับมือกับแตละสถานการณอยางสมเหตุสมผลไดอยางไร เราอาจลองคาดเดาดูวาจะเกิดอะไรขึน้
ในอนาคต ซึ่งถือเปนเทคนคิพื้นฐานที่เรียกวา “การคาดการณอนาคต”  
  ไอเดียที่ 51 เมื่อพบกับปญหาท่ียุงเหยิง ควรหยุดพักชวงสั้นๆ แลวหันไปทาํอยางอ่ืนแทน 
การหยุดพักชวงสั้นๆ สามารถปลดปลอยสมองจากความคิดสับสนวุนวาย ชวยใหรูสึกดีข้ึน และทําใหมีเวลาวาง 
ที่จะคิดอะไรใหมๆ และบางทีอาจนาํไปสูแนวทางในการสรางสรรคดีๆ ก็ได 
  ไอเดียที่ 52 พัฒนาสมองสาํหรับอนาคตที่กําลังจะมาถงึ  จงมุงมั่นกบัการเรียนรูตลอดชีวิต 
จงพยายามเปนนักส่ือสารทีม่ีประสิทธิภาพ พัฒนาความคิดสรางสรรคใหดีข้ึน 

คนที่มีความคิดสรางสรรคดีเยี่ยมนั้น 
เปนเพราะพรสวรรคหรือพรแสวง 
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