การพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ

Course outline
หลักสูตรการพัฒนาทักษะการคิดนอกกรอบ
(Lateral Thinking)
(หลักสูตร 1 วัน)
โดย

นาย ปกรณ วงศรัตนพิบูลย
Executive Coach
Leadership and Strategic Development Consultant

หลักการ/แนวความคิด
 สมองของคนเราทําหนาที่คิดอยูตลอดเวลา แมเราจะรูตวั หรือไมรูตัวก็ตามการปลอยใหสมองคิดดวย

เหตุการณปกติ ยอมไดผลลัพธไมตรงกับที่เราตองการ ดังนั้นเราจึงควรฝกฝนแนวความคิดที่ถูกตอง และมี
ประโยชนตอตัวเรามากที่สดุ เพื่อใหสมองทําหนาที่ของตัวเอง อยางทีเ่ ราตองการ
 การคิดนอกกรอบ คือ การคิดสรางสรรค นั้นเปนการคิดประเภทหนึ่งทีม่ ีความสําคัญอยางมาก หากเรา

สามารถฝกฝนทักษะการคิด และพัฒนาตัวเองใหมีความคิดสรางสรรค การแกปญหา , การทํางาน , การ
บริหารงานและการดําเนินชีวิตของเรายอมกอใหเกิดประสิทธิผลที่สูงขึ้น
 องคกรตางๆ อยากไดบุคลากรที่มีความคิดนอกกรอบ ในการทํางานการสรางความสัมพันธกับผูอื่น

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดานที่มีประโยชนตอองคกร เพราะปจจุบันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ภายนอกเกิดขึน้ อยางรวดเร็ว ถาบุคคลากรไมเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของตัวเองจากภายในยอมไมทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอก
 ความคิดของเราถูกขอจํากัดตางๆ ควบคุมไวโดยเราอาจไมรูตัว เมื่อเรามองเห็นกรอบหรือแนวทางการคิด

สรางสรรคที่ถูกตอง ยอมทําใหเรากาวออกจากกรอบความคิดเดิมๆ ไดดวยตัวของเราเอง หลังจากการ
ฝกฝนบอยๆแลว ยอมทําใหเราสามารถปลดปลอยตัวเองจากพันธนาการแหงความคิดได
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วัตถุประสงคของหลักสูตร





เพื่อทําใหเขาใจรูปแบบการคิดแบบตางๆ ในการทํางานของสมอง
เพื่อใหมแี นวทางการคิดนอกกรอบของตัวเองเพื่อใหในการฝกฝน
เพื่อใหสามารถประยุกตใชการคิดสรางสรรคในการทํางานและดําเนินชีวิต
เพื่อนําความคิดนอกกรอบไปแลกเปลี่ยนกับบุคลากรภายในองคกรตอไป

รายละเอียดเนื้อหาของหลักสูตร


สํารวจแนวความคิดเรื่อง “ การคิดในแบบตางๆ”
 คุณชอบการคิดแบบไหน?
 หลักการคิดในแบบตางๆ
 เทคนิคการคิดในดานตางๆ
 ประโยชนของการคิดแตละประเภท



ความสําคัญของการคิดนอกกรอบ (Lateral Thinking)
 ความหมายของการคิด
 กระบวนการสรางแนวคิดนอกกรอบ
 องคประกอบของการคิดนอกกรอบ
 ปญหา / อุปสรรคของความคิดนอกกรอบ



การคิดนอกกฎ ทํานอกกรอบ อยางสรางสรรค
 สรางทัศนคติที่สรางสรรค
 มองปญหาใหรอบดาน
 การสรางไอเดียใหมๆ
 คิดสรางสรรครวมกับคนอื่น
 นําไอเดียสรางสรรคไปปฏิบัติ



เทคนิคการประยุกตใช การคิดสรางสรรคดวยตัวเอง
 การแกปญหา
 การทํางาน
 การบริหารงาน
 การดําเนินชีวต
ิ



การบานเพื่อนําไปฝกฝน : ออกแบบการคิดนอกกรอบของตัวเอง
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แนวทางในการพัฒนาตามโปรแกรม
การฝกอบรมในรูปแบบของการเรียนรูแบบผูใหญ ( Adult Learning ) ทําใหผูเรียนรูสามารถนําสิ่งที่ได
เรียนรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดทันที เพราะไดดําเนินการคิดรวมกันระหวางการฝกอบรมแลว




การฝกอบรมมีความหลากหลาย เพื่อใหเกิดความสนุกสนานและเขาใจงาย
- การบรรยาย : เนนเนื้อหาทีใ่ กลตัว เพื่อใหงายตอการเรียนรู
- Work Shop : กระตุนใหเกิดการแลกเปลีย่ นซึ่งกันและกัน
- การนําเสนอ : เกิดการฝกฝนการแสดงออกและทํางานเปนทีม
- การตอบคําถาม : จูงใจใหผูฝก อบรมไดคิด และแสดงความคิดเห็น

กําหนดแนวทางใหผูเขาฝกอบรม ไดนําความรูที่ไดรับไปปรับเปลี่ยนตัวเองทั้งดานความคิด ความรูสึกและการ
กระทํา โดยการพัฒนาตัวเอง ดวยการฝกฝนจนกลายเปนธรรมชาติ



การบานที่เปนเปาหมาย สามารถนําไปจัดทําเปนโครงการในแงสว นบุคคล และ/หรือ ทีม ที่เหมาะสม
ตามที่ตัวเองเลือก



ตัวอยาง Work Shop / กรณีศึกษา
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 ตัวอยางWork Shop หัวขอ “ การชื่นชมผูอื่น (จับถูก) ”
วิธีปฏิบตั ิ
 ลองนึกถึงใครก็ได เชน หัวหนา , เพื่อน , ลูกคา , ลูกนอง เปนตน คิดถึงจุดเดนของเขาที่เรา
ประทับใจและอยากปฏิบัตติ าม เลาใหเพือ่ นๆใน Class เชน - จุดเดน - ความสามารถพิเศษ - อุปนิสัยที่ดี
ผลที่จะไดรับ
 การชื่นชมอยางจริงใจ จะทําใหความสัมพันธระหวางเรากับผูนั้นแนนแฟนยิ่งขึ้น เพราะคนทุกคน
ชอบคําชม และเมื่อเราชมผูอื่นมากเทาไร ผูอื่นก็จะชมเรามากขึ้นเทานัน้ เทากับตางคนตางใหกําลังใจซึ่งกันและ
กัน ทําใหทัศนคติของเราเกีย่ วกับคนเปนในเชิงบวกมากขึ้น (อยากขอย้ําวาเรื่องที่เราชมนั้นมาจากความรูสึกที่
แทจริงของเรา ไมใชเสแสรงนะครับ)
การนําไปฝกตอไป
 ตอไปนี้ใหบอกกับตัวเองวา เราจะเริ่มจากการหาขอดีของผูที่เราเกี่ยวของกอนโดยการจับถูก ถึงแม
คนๆนั้นเราจะรูสึกไมถูกใจก็ตาม เราก็จะพยายามหาขอดีของเขาใหเจอ (เชื่อแนวาทุกคนมีขอดีครับ แตเราไม
พยายามหาเทานั้นเอง) ลองฝกตัวเองในระหวางการประชุม ใหหาจุดเดนหรือขอดีและความสามารถของแตละ
คนที่เราประชุมดวย จะทําใหเรามีความสุขกับการประชุมมากขึ้นเลยครับ เมื่อเราเห็นขอดีของใครแลว เราก็จะ
รับฟงมากขึ้นก็จะทําใหเราไดรับความรูใหมๆเพิ่มขึ้น เห็นไหมครับมีแตขอดีๆทั้งนั้น
สาเหตุที่ทําใหเราเปลี่ยนแปลงตัวเองได
 การสรางความสัมพันธกบั ผูอื่นที่ดี คือ การใหความสําคัญกับเขา ซึ่งก็ควรเริ่มจากการจับถูกในตัว
เขากอน เมื่อฝกฝนบอยๆเราจะมีทัศนคติทดี่ ีขึ้นเลยครับ

รายละเอียดและเทคนิคที่อาจารยใชในการดําเนินการฝกอบรม
(รูปแบบการฝกอบรมโดยรวม)


สรางประเด็นสําคัญเรื่องการรัก ( 3 รัก )
1. รักงาน
 มีความสุขกับงานหรือไม ?
2. รักผูอื่น  เกลียดใครอยูหรือไม ?
3. รักตัวเอง  ภูมิใจในตัวเองเรื่องอะไร ?
Note: คนสวนใหญติดอยูกับหลุมพรางของตัวเอง ทําใหไมไดรักทั้ง 3 อยาง ไดเต็มที่ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของตัวเองเสียใหม ก็จะทําใหเกิดความรักมากขึน้



ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นหลังการอบรม
o ทุกคนมีความสุขกับการทํางานมากขึ้น
o ทุกคนมองเห็นคุณคาและเชือ
่ มั่นในตัวเองเพิ่มขึ้น
o มีแนวความคิดในการสรางทัศนคติเชิงบวกของตัวเอง
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Note: ตั้งเปนเปาหมาย เพื่อใหผูเขาอบรมเห็นวา สิ่งที่ตองการใหเกิดขึน้ และสอบถามอีกครั้งในตอน
เย็นวาไดรับหรือไม ถาไม! ก็แสดงวา อาจารยสอบผาน


คําถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / รูปภาพแสดงความคิดเห็น / การทดสอบ
o ทุกคนไดคด
ิ และแสดงความคิดเห็น
o จูงใจใหคิดในดานที่เปนเชิงบวกไดดีกวาบอกโดยตรง
o ทุกคนไดเรียนรูจากการคิดของตัวเอง (Learning by Thinking)
- Unlearn , - Relearn , - Learn
o การแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน ทําใหเปดกวางทางความคิดมากขึ้น
o กระตุนใหอยากเรียนรูใ นสิ่งที่ตัวเองคิดไมเหมือนคนอื่น



เปลี่ยนความคิดใหม... สรางเทคนิคการเปลี่ยนแปลงดวยตัวเอง
o เลือกหลุมพราง => กําหนดวิธีแกไขของตัวเอง
o สํารวจแนวคิดกับบุคคลรอบขาง => ปรับความคิดของตัวเองใหม
o วงจรพฤติกรรม เริ่มตนที่ ความคิด / ความเชื่อ
o เรียนรูวา “หลุมพราง” เปนจินตนาการเชิงลบของตัวเอง
o การเอาชนะจินตนาการเชิงลบ ดวยการใชความคิดเชิงบวกทดแทน



การจัดการอารมณเชิงลบของตัวเอง ดวย EQ / EI
o เราตองพัฒนา EQ ของเราเอง => เพื่อตัวเรา => รักตัวเอง
o เราตองอยากออกจากอารมณเชิงลบกอน เราจึงจะมีวิธีของเราเอง
o ความเขาใจในวิธีการไมเพียงพอ ตองลงมือทํา! ดวย
o สรางนิสัยแบบใหมขึ้นมา
Note: การจัดการอารมณเชิงลบงายๆ คือ
1. เลือกอารมณเชิงลบที่อยากกําจัดออกมา
2. คนหาสาเหตุวา เกิดอารมณนเี้ พราะเหตุใด
3. ตั้งเปาหมายวาอยากจะอารมณดีขึ้นเมื่อไร
4. สามารถเปลี่ยนเปนอารมณเชิงบวกไดหรือไม
5. กําหนดขอความ/แนวคิดเชิงบวกของตัวเองใหม
6. ปฏิบัติตามขอความ/แนวคิดใหม
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คัดเลือกคุณสมบัติที่ตัวเองชอบ เพื่อนําไปปฏิบัติ
o แลกเปลี่ยนคุณสมบัติของนักคิดเชิงบวก
o คัดเลือกคุณสมบัติบางสวนที่ตัวเองชอบ
o คนหาสาเหตุทช
ี่ อบคุณสมบัตินั้นๆ
o ประกาศใหผูอื่นรับรูเรื่องของเรา (Commitment)
Note: การตั้งเปาหมาย จะทําใหเรามีใจจดจอกับเรื่องที่เราเลือก และนําไปสูการกระทําที่ตอเนื่อง ถา
เปาหมายนั้นยังสําคัญสําหรับเราอยู เราก็จะนําทางไปเรือ่ ยๆ มิเชนนั้น เราจะไมมีทิศทางที่เราจะ
เดิน
เทคนิคใน Class ที่ใชไดผล
o กระตุนใหเกิดความคิดเห็นทีข
่ ัดแยงในชวงเริ่มตน (ยังไมรีบที่จะจูงใจ)
o สรางบรรยากาศ เขียนไปพูดไป เรื่อยๆ คนจะชินไปเอง
o กําหนดใหคนในClassคัดเลือกคนมา Present เอง (อาจารยไมตองเลือก)
o ทําใหคนในClass แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเองกอน ในคําถามที่มีคนตอบไมเหมือนกัน
(แยงกันเอง) กอนจะเฉลยเพือ่ ใหเห็นวาการเถียงกัน เปนเรื่องปกติ
o การใหกําลังใจในสิ่งที่ผูอื่นตั้งใจจะทํา (Hi 5) ทําใหเกิดความฮึกเหิม

ผูที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
 พนักงานระดับปฏิบัติการ

 หัวหนางาน

 ผูจัดการ

แนวทางการดําเนินการเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอยางยั่งยืน
“ การเปลี่ยนแปลงตัวเอง ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีความสุขที่ไดทํา ”
การสรางกิจกรรมหลังการฝกอบรมนับวาเปนเรื่องที่สําคัญเพราะจะทําใหการพัฒนาตัวเองเกิดความ
ตอเนื่อง และหากสามารถทําใหผูเขารับการฝกอบรมดําเนินการฝกฝนในเรื่องที่เขาอยากเปลี่ยนแปลงไดยาวนาน
ก็จะทําใหเขาสามารถสรางอุปนิสัยใหมของตัวเองขึ้นมาได เมื่อมีความมั่นใจในการเปลี่ยนแปลงตัวเองในเรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งแลว เขาก็จะสามารถสรางกระบวนการเปลีย่ นแปลงตัวเองในเรื่องอื่นๆตอไปไดดว ยตัวเอง อีกทั้งยัง
สามารถนําไปใหผูอื่นไดพัฒนาตอไปไดดวย
กิจกรรมที่ชวยใหผูเขาอบรมสามารถพัฒนาตัวเองไดอยางตอเนื่อง สามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได
ควรเปนสิ่งที่ใกลเคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระหวางการฝกอบรม ทําใหเขานึกถึงบรรยากาศในการฝกอบรมและเขา
เลือกเรื่องที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเอง เพื่อพัฒนาตัวเองใหดขี ึ้น
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กิจกรรมที่สามารถดําเนินการไดมีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การบานสําหรับการนําไปฝกฝนหลังการอบรม
เอกสารอางอิงสําหรับนําไปประกอบการฝกฝน
เว็บไซดดานการพัฒนาตัวเอง เพื่อศึกษาเรือ่ งตางๆเพิ่มเติมที่ pakornblog.com
จดหมาย Reminder จากอาจารยปกรณแวะมาทักทาย
สมัคร Mailing List รับขาวสารดานการพัฒนา
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม HRD ขององคกร
การติดตามผล (Follow up) โดยทีม วิทยากรผูชวย (มีคาใชจาย)
การสรางโครงการรวมกันในองคกรโดย HRD
การดําเนินการ Clinic โดยอาจารยปกรณ (มีคาใชจาย)

ผลลัพธจากการฝกอบรม ทุกคนจะมีประเด็นสําคัญของตัวเองที่จะนําไปพัฒนา แตจะหยุดการพัฒนา
กลางคันเพราะไมสามารถเอาชนะสภาพแวดลอมได ดังนั้นกิจกรรมเหลานี้จะชวยใหเขาสามารถพัฒนาตัวเอง
ตอไปไดดว ยตัวของเขาเอง

โดยสรุปแนวทางการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่องสามารถทําไดโดย
1. ตัวผูเขาอบรม พัฒนาตนเอง โดยใช







การบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
เอกสารเพิ่มเติมสําหรับนําไปฝกฝน
แหลงความรูเตือนความทรงจําในเว็บไซด Pakornblog.com
Mailing List ความรูสงตรงถึงที่ จาก ทีม วิทยากรผูชวย ถึงผูเขาอบรม
จดหมาย Reminder (ทักทาย) จากอาจารย ปกรณ 3 ฉบับ ( 3 เดือน )
การสรางโครงการพัฒนาอยางตอเนื่องโดยผูเขาอบรมเอง หรือ รวมกับ HRD ( ถามี )

2. ติดตามผลการอบรมโดย HRD ของ บริษัทลูกคา



HRD ตามการบานที่ผูเขารับการฝกอบรมจะนําไปทํา ( ถามี )
การสรางโครงการพัฒนา / อํานวยความสะดวก ใหผูเขาอบรม พัฒนาอยางตอเนื่อง

3. ติดตามผลการอบรม โดย วิทยากรผูชวย ของ อาจารยปกรณ


ดําเนินการแทน HRD โดยมีรายงานสรุปผล ความเปลี่ยนแปลงให

4. Clinic โดย อ.ปกรณ


ดําเนินฝกอบรมเพิ่มเติม โดยใหผูเขาอบรมทําการบาน (งานที่ผูเขาอบรมบอกวาตองการไป
พัฒนา) และ อาจารย มาใหคําแนะนํา
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กรณีการติดตามผลแบบมีคาใชจาย หากตองการขอมูลเพิ่มเติม กรุณาติดตอทีมงานเพือ่ ขอรายละเอียดรูปแบบ
และการดําเนินการเพื่อนําเสนอเพิ่มเติม
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