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ผม
เคยเขึ้้ยนี้บทั่ความเก้�ยวก่บเร้�องการสร�างความแติกติ่าง 

การคิดเก้�ยวก่บนี้ว่ติกรรม และการคิดสร�างสรรค์ ลงในี้ 

ส้�อติ่างๆ เช่นี้ Facebook, OK Nation Blog, GotoKnow.org 

และในี้ส้�อสิ�งพัิมพั์ติ่างๆ (วารสาร หนี้่งส้อพัิมพั์) ฯลฯ เป็นี้จำานี้วนี้มาก 

สำาหร่บในี้บทั่ความน้ี้�อยากจะสร์ปหร้ออยากให�ผู้้�อ่านี้เห็นี้ความสำาค่ญ

ขึ้องเร้�องด่งกล่าว

Think Different หร้อ คิดติ่าง ม้ความสำาค่ญมาก สำาหร่บ 

คนี้ท้ั่�ทั่ำางานี้ด�านี้ต่ิางๆ โดยเฉพัาะผู้้�ท้ั่�ทั่ำางานี้ทั่างด�านี้ติลาด บค์คลทั่้�เป็นี้ 

ติ่วอย่างขึ้องการคิดติ่าง เช่นี้ สติ้ฟั จอบส์ (Steve Jobs) ผู้้�ก่อติ่�ง  

แอปเปิลคอมพัิวเติอร์หร้อบริษ่ทั่แอปเปิล (Apple: Company Co-

founder Steve Jobs Has Died) เขึ้าให�ความสำาคญ่ก่บการคิดต่ิางมาก 

โลกจริงเกิดสิ�งใหม่ๆ ก็เพัราะม้คนี้ประเภทั่อย่างเขึ้า สินี้ค�าติระก้ล i 

จ้งได�เกิดขึ้้�นี้  (iPhone iPad iPod) ซึ่้�งม้หลายร์่นี้ หลายแบบ

น่ี้กการติลาดท้ั่�ม้ความคิด Think Different ม่กจะเป็นี้ผู้้�นี้ำา 

ติลาดอย้่เสมอ เพัราะเขึ้าจะคิดติ่าง คิดใหม่ และม่กติ�องเผู้ชิญก่บท่ั่�ง 

ความล�มเหลวหร้อติ�องเผู้ชิญก่บเส้ยงติำาหนิี้ เส้ยงด์ด่า การเส้ยดส ้

การพั้ดในี้เชิงด้ถ้ก เช่นี้ จะเป็นี้ไปได�หร้อ  บ�าไปหร้อเปล่า ม่นี้ทั่ำาไม่ได� 

หรอก ฯลฯ กระผู้มขึ้องยกติว่อย่างขึ้องบค์คลท้ั่�เผู้ชญิก่บสิ�งเหล่านี้้� ได�แก่ 

เอดิส่นี้ ผู้้�คิดหลอดไฟัฟั้าดวงแรกขึ้องโลก เฮนี้ร้ ฟัอร์ด คนี้คิดรถยนี้ติ ์

ค่นี้แรกขึ้องโลก สองพ้ั�นี้�องติระก้ลไรติ์ ผู้้�คิดเคร้�องบินี้ลำาแรกขึ้องโลก 

โลกขึ้องเราเป็นี้หนี้้�คนี้พัวกนี้้�

สำาหร่บเร้�องขึ้องการสร�างนี้ว่ติกรรมใหม่ และการสร�างสรรค์ 

ก็เช่นี้ก่นี้ ในี้ย์คปัจจ์บ่นี้ม้การพ้ัดก่นี้มาก ม้การจ่ดอบรม การพั่ฒนี้า 

บค์คลากรติามองค์กรต่ิางๆ เพ้ั�อให�เป็นี้นี้ก่นี้ว่ติกรรม และน่ี้กสร�างสรรค์ 

เราลองมาด้ความหมายขึ้องคำา 2 คำานี้้�ก่นี้ก่อนี้คร่บ

ค์วามค์ิดสร้างสรรค์์ หมายถ้ง การคิดสร�างสรรค์สิ�งแปลกๆ 

ใหม่ๆ (Creative thinking) เป็นี้การสร�างสรรค์สิ�งใหม่หร้อสิ�งทั่้�แปลก 

ทั่้�ม้ความแติกติ่างไปจากขึ้องเดิม และสามารถนี้ำาเอาไปใช�ประโยชนี้์ 

ได�อย่างเหมาะสม

นวัติกรรม หมายถ้ง สิ�งท้ั่�ม้ความแปลกใหม่ ซึ่้�งเกิดจากการ 

ใช�ความร้� ความสามารถ ใช�ความคิดในี้เชิงสร�างสรรค์  สิ�งแปลกใหม่ 

ในี้ทั่้�นี้้�อาจจะอย่้ในี้รป้ต่ิางๆ เช่นี้ สนิี้ค�า ผู้ลติิภณ่์ฑ์ิ แนี้วคดิ การโฆษณ์า 

การส้�อสาร การจ่ดสถานี้ท้ั่� รวมไปถ้งกระบวนี้การทั่้�สามารถนี้ำาไปใช� 

เพั้�อให�เกิดประโยชนี้์ในี้การพั่ฒนี้างานี้ทั่างด�านี้การติลาด

ซึ่้�งเร้�องขึ้องความคิดสร�างสรรค์ทั่ำาได�ง่ายมาก โดยม้วิธุ์้การค้อ 

การนี้ำาเอาสิ�ง 2 สิ�งขึ้้�นี้ไปมารวมก่นี้ ก็จะเกิดสิ�งทั่้�ม้ความแปลกใหม ่

จงคิดต่าง จงสร้างนวัตกรรม 

และจงคิดสร้างสรรค์

ผู้ช่วยุศาสตราจารยุ์ ดร.สุทธิชัยุ ปัญญโรจน์

อาจารยุ์ประจ�าบัณฑ์ิตวิทยุาลัยุ ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com
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ขึ้้�นี้มา เช่นี้ ยาส้ฟัันี้รวมติ์๊กติา (หลอดยาส้ฟัันี้แติ่ติ่วหลอดก่บห่ว 

หลอดยาส้ฟัันี้เป็นี้ต่ิวติ์ ๊กติาท้ั่�ม้ความแปลกๆ หร้อต์ิ๊กติาท้ั่�อย้่ในี้ 

กระแสความด่งแติ่ควรระว่งเร้�องลิขึ้สิทั่ธุ์ิ์)

หร้อการนี้ำา 3 สิ�งรวมก่นี้ เช่นี้ (ธุ์นี้าคาร+ร�านี้กาแฟั+ร�านี้ 

อินี้เทั่อร์เน็ี้ติ) การนี้ำาเอาสิ�ง 4 สิ�งมารวมก่นี้ ติ่วอย่าง ปั�ม ปติทั่. 

(ปั�มนี้ำ�าม่นี้ +คาเฟั�อเมซึ่อนี้+7-11+เชสเติอร์กริลล์)

การวิจ่ยก่บนี้ว่ติกรรม การวิจ่ยม้ความสำาค่ญมากติ่อการ 

สร�างสรรค์ และก่อให�เกิดนี้ว่ติกรรมใหม่ ซึ่้�งการวิจ่ยก่บนี้ว่ติกรรม 

จะม้ความแติกติ่างก่นี้ ค้อ การวิจ่ย เราม่กจะเส้ยเงินี้หร้อใช�เงินี้เพั้�อ 

สร�างความร้�หร้อได�ร่บความร้�ใหม่ๆ แติ่ นี้ว่ติกรรม เป็นี้การเปล้�ยนี้ 

ความร้�ให�เป็นี้เงินี้ทั่อง 

ซึ่้�งการวิจ่ย การสร�างนี้ว่ติกรรม เป็นี้สิ�งทั่้�ประเทั่ศไทั่ยขึ้องเรา

ม้ความติ�องการ เพัราะช่วยเพิั�มม้ลค่าเพิั�มให�ก่บติ่วขึ้องสินี้ค�า และ 

มล้ค่าเพิั�มให�ก่บราคาขึ้องสินี้ค�า สมย่อดต้ิ ประเทั่ศไทั่ยเรามท้ั่รพ่ัยากร-

ธุ์รรมชาติมิากมาย เช่นี้ มแ้ร่ธุ์าติ ์ ยางพัารา ขึ้�าว ป�าไม� แต่ิในี้ย์คปัจจบ์น่ี้ 

ทั่ร่พัยากรธุ์รรมชาติิเหล่านี้้�ก็เหลอ้นี้�อยลง อก้ทั่่�ง สนิี้ค�าทั่้�ส่งออกเหล่าน้ี้� 

ประเทั่ศติ่างๆ ก็ส่งสินี้ค�าแบบเด้ยวก่บเรา ซึ่้�งม้ความเหม้อนี้ก่นี้ 

การคดิต่ิาง การคดิสร�างนี้วต่ิกรรม และการคดิเชงิสร�างสรรค์ 

จ้งเป็นี้แนี้วโนี้�มในี้การทั่ำางานี้หร้อการประกอบอาช้พัในี้อนี้าคติ ซึ่้�ง 

ในี้อนี้าคติจะเป็นี้ย์คแห่งการเปล้�ยนี้แปลงท้ั่�รวดเร็ว และไม่หย์ดนี้ิ�ง 

หากเรามองกล่บไปย่งย์คอด้ติเราจะเห็นี้ว่า สินี้ค�าหลายๆ ติ่วได�หาย

ไปจากการแขึ้่งขึ้่นี้ในี้ย์คปัจจ์บ่นี้ เช่นี้

● การใช�บริการโทั่รเลขึ้ได�เป็นี้ประว่ติิศาสติร์ไปแล�ว 

เด็กย์คใหม่จะไม่ร้ �จ่กอ้กติ่อไป สาเหติ์ก็มาจากม้ผู้้�ใช�บริการนี้�อย 

เทั่คโนี้โลย้ม้ความท่ั่นี้สม่ย ม้โทั่รศ่พัทั่์ม้อถ้อ ม้ระบบอินี้เทั่อร์เน็ี้ติ 

อ้เมล์ติ่างๆ มารองร่บ อ้กทั่่�งม้ติ�นี้ทั่์นี้ค่าใช�จ่ายในี้การดำาเนี้ินี้งานี้ทั่้�ส้ง 

ฉะน่ี้�นี้การบริการโทั่รเลขึ้ จ้งได�หย์ดให�บริการน่ี้บติ่�งแติ่ว่นี้ทั่้� 1 

พัฤษภาคม 2551

● การใช�เคร้�องพัิมพั์ด้ด ก็ม้จำานี้วนี้ทั่้�ลดนี้�อยลงหร้อแทั่บ 

จะไม่เห็นี้ โรงงานี้ผู้ลิติจ้งติ�องลดจำานี้วนี้ผู้ลิติ บางแห่งม้การปิดติ่ว 

ไปเลย สาเหติ์หนี้้�งก็เกิดจากการสร�างสรรค์สิ�งใหม่ๆ ออกมาแทั่นี้ท้ั่� 

ไม่ว่าจะเป็นี้เคร้�องคอมพิัวเติอร์ เคร้�อง Ipad โทั่รศ่พัท์ั่บางร์น่ี้บางย้�ห�อ 

ก็สามารถใช�พัิมพั์งานี้ และสามารถแก�ไขึ้หากว่าพัิมพั์ผู้ิดได�อย่าง 

สบาย

ด่งจะเห็นี้ได�ว่าส่งคมไทั่ย ม้ความคิดสร�างสรรค์สิ�งใหม่ๆ 

ม้การคิดติ่าง ม้การสร�างนี้ว่ติกรรม มากกว่าในี้ย์คอด้ติ ด่งจะเห็นี้ 

ได�จากสินี้ค�าหลายต่ิว มก้ารปรบ่เปล้�ยนี้รป้แบบ ความท่ั่นี้สมย่ รสชาติิ 

สส้น่ี้ ติลอดเวลา ต่ิวอย่างเช่นี้ สมย่อด้ติ หากว่าเราจะเกดิโดนี้ท่ั่สก่ชิ�นี้ 

เราคงจะติ�องนี้้กภาพัว่า โดน่ี้ทั่ ม้ล่กษณ์ะกลมๆ ม้ร้ติรงกลาง 

แติ่ในี้ปัจจ์บ่นี้ ม้นี้่กการติลาด สร�างสรรค์ และออกแบบ โดนี้่ทั่ พัิซึ่ซึ่่า 

ซึ่้�งทั่ำาให�ภาพัขึ้องขึ้นี้มโดนี้่ทั่ เปล้�ยนี้แปลงไป แติ่ทั่ำาให�ผู้้ �บริโภค 

อยากส่มผู้่ส อยากทั่ดลองสิ�งแปลกๆ ใหม่ๆ

ฉะน่ี้�นี้ ในี้โลกขึ้องการแขึ้่งขึ้่นี้ในี้ย์คนี้้� เป็นี้โลกทั่์นี้นี้ิยมเสร้ 

ประเทั่ศต่ิางๆ กต็ิ�องมก้ารแข่ึ้งขึ้น่ี้ ประเทั่ศไทั่ยขึ้องเราก็อย่้ในี้สง่คมโลก 

ใครสามารถม้ และสร�างไอเด้ยใหม่ๆ ม้ความคิดติ่าง ม้การสร�าง 

นี้วต่ิกรรมหรอ้มค้วามคิดสร�างสรรค์อย่้ติลอดเวลา ใครสามารถนี้ำาเอา 

สิ�งด่งกล่าวไปใช�ได�ก่อนี้คนี้อ้�นี้ๆ ใครสามารถสร�างความแปลกใหม ่

ให�ก่บวงการติลาดอย่้ติลอดเวลา ย่อมมค้วามได�เปรย้บในี้การแข่ึ้งขึ้น่ี้ 

เม้�อเท้ั่ยบก่บค้่แขึ้่งท้ั่�ขึ้ายแติ่ขึ้องเก่าๆ ไม่ยอมสร�างสรรค์ ไม่ยอม 

คดิต่ิาง ไม่ยอมคิดสร�างสรรค์ไอเด้ยใหม่ๆ และส์ดทั่�ายก็ติ�องออกจาก 

ติลาดอย่างแนี้่นี้อนี้
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