
การค ดิแบบม ขี  ันตอน

การค ดิในเช งิตรรกะ
(Logical thinking)

การค ดิท ี ม คีวามต อเน  ือง
(Continuous)

ใช ระบบใช /ไม ใช 
(Yes/No system)

เน นการเล อืกสรร
(Selection)

ให ความหมายตามจร ิง

ทำเฉพาะส ิ งท ี ช ัดเจนพ ิส จูน ได 

เป น็กระบวนการแบบป ดิ

การค ดิแนวต  ัง
(Vertical Thinking)

การค ิดท ี ไม ต อเน  ือง

เน นการเปล  ียนแปลง
(transformation) มองหาส ิ งท ี แตกต าง

(the different)

พยามยามหาทางเล ือก
(Alternative)

สร างความหมายใหม 

ค าหาส ิ งท ี ไม ช ัดเจน

เป น็กระบวนการแบบเป ดิ

การค ดิแนวข าง
(Lateral Thinking)

เข าใจความแตกต าง
(The different)

ท กุคน

ผ ู นำการเปล  ียนแปลง ใครใช การค ดิแนวข าง
(Who use lateral)

สร างอ ปุน ิส ัยของจ ติให ค ิดสร างสรรค 

การค ดิสร างสรรค โดยอาศ ยัการค ิดแนวข าง สร างความสนใจ

สร างความเข าใจ

การฝ กึปฏ บิ ตั ิ

สร างท ักษะ

นำไปใช 

ข  ันตอนการฝ กึอบรม

เอกสาร

ส มัมนา/บรรยาย
สร างพ ื นฐาน

กำหนดโควต า

คำส ุ ม
การฝ กึปฏ บิ ัต เิป น็กล  ุม นำเอาการค ดิแนวข างมาใช แบบจงใจ

นำเอามาใช เพ  ือการตอบสนอง
การฝ กึปฏ บิ ัต ิเป ็นรายบ คุคล

ว ธิ กีารฝ กึอบรม

กระบวนการฝ กึการค ดิแนวข าง
(Learning to think lateral)

ความค ิดท ี ครอบงำ

ป ัจจ ยัผ กูม ดั(ป ัจจ ยัช  ีขาด)

แนวโน มในการแบ งข  ัว

ข อจำก ดั
ขอบเขต

เร ิ มต นของการค ดิ
สมมต ิฐาน

กล  ุมท ี  1 : การร ับร ู ถ ึงความค ดิป จัจ ุบ นั
ใช คำถาม "ทำไม"

การหม ุนเว ยีนความสนใจ

การไม สนใจ

กระโดดไปท ี ปลายป ัญหา

การเปล ี ยนจ ุดร บัร  ูแรก

โควต าของทางเล อืก

การเปล  ียนแปลงแนวความค ดิ
(conceptual change)

ไม กำหนดแนวความค ดิ

การสล ดัท  ิงแนวความค ดิ
จากใหญ ไปส  ูย อย

การแยกส วน

เช  ือมต อส วนต างๆ

กล ุ มท ี  2 : การเปล  ียนแปลงความค ดิ
โดยการหล กีเล ี ยง

การพล กิกล บั

การบ ดิเบ อืน/การขยายความเก นิจร งิ
กล ุ มท  ี 3 : การเปล  ียนแปลงจากภายใน

การเป ดิร บั

การผสมผสานความต าง

การสล ับป ัญหา

กล ุ มท ี  4 : การเปล  ียนแปลงจากภายนอก
(ใช ว ธิ คีวามไม ต อเน ื อง)

อ ปุมาอ ปุไมย

คำส ุ ม (Random word)

กล ุ มท  ี 5 : การเปล  ียนแปลงจากภายนอก
(การนำเอาความไม ต อเน ื องเข ามาแบบจงใจ)

เทคน คิในการค ดิแนวข าง
(Lateral thinking technique)

เวลา
ช วงอ ุ นเคร ื อง

จำนวนผ  ูเข าร วมประช ุม

ธรรมชาต ขิองคน

คนจดบ นัท กึ

ประธาน

คำน ยิามของป ัญหา

การระดมสมอง (Brainstorming)

ความเป น็แบบแผน

การสร างก ับการประเม นิความค ดิ
สภาพแวดล อมท  ีเอ  ือต อ
การค ดิแนวข าง
(Lateral Enablers)

ใช เม ื อต องการเปล ี ยนท ศิทาง

เม  ือต องการสร างความไม ต อเน ื องว ธิ ใีช การค ดิแนวข าง

การค ดิแนวข างใช  5%

การค ดิแนวต  ังใช  95 %
% ของการใช จร งิ

ใช สล ับก บัการค ิดแนวต  ัง
พ ัฒนาเจตคต ทิ  ีม ตี อการเปล  ียนแปลง
และต อความค ดิใหม ๆ

หล กีหน ีจากข อจำก ัดท  ีเป ็นอ ุปสรรค
ต างๆ ของการค ดิแนวข าง

พ ัฒนาเทคน ิคและเคร  ืองม อื
สำหร ับใช ในการค ดิ

ส ิ งท ี ต องทำ(เตร ียม)
เพ  ือการค ิดแนวข าง

ความต องการเปล ี ยนแปลง
ส  ิงท  ีเป น็แบบแผนของจ ติ

ความเป น็มา
(History)

หน ึ ง : กระบวนการหล กีหน ี

สอง : กระบวนการกระต  ุน

กระบวนการ
(Process)

เจตคต ิ

เทคน คิและท กัษะ

คำใหม สำหร ับใช ใน
การทำให เก ดิการค ดิ

ว ธิ กีาร (Method)

หล ักการเบ  ืองต นของการค ิดแนวข าง
(Lateral thinking concept)

เป น็คนสมาธ สิ  ัน

ความแปลกแยกจากคนอ  ืน

กลายเป น็ใช เป น็ข อแก ต วั

ม ปีระโยชน ก ็ม โีทษ
อ นัตราของการค ดิแนวข าง
(การค ิดสร างสรรค )

เพ  ือสร างความค ิดใหม ๆ

หล กีหน ีจากความค ดิเด มิๆ

การปร ับความค ิดให ท นัสม ยั
เพ  ือพ ฒันาแบบแผนของจ ติ

จ ุดม  ุงหมายของการค ดิแนวข าง
(Lateral thinking goals)

การต ดัส ิน

การประเม นิค า

การว พิากษ ว ิจารณ 

การใช คำว า "ไม "

การเปล  ียนแปลงก ับ
ความไม ต อเน ื อง

พ  ืนฐานสำค ญัของ
การค ดิแนวข าง

Lateral Thinking

for Management

ค ิดแนวข างสำหร ับ

น  ักบร ิหาร

การแก ป ญัหา

การออกแบบ

การสร างนว ตักรรม

ต องแยกความต าง
ของท ั ง 3 เร ื อง

หล กีหน ี

ท าทาย

สร าง

กระโดด

ค นหา

กระบวนการพ ื นฐานท  ีใช 
แผนท ี ความค ิด : การค ิดแนวข างสำหร ับการบร ิหาร

Lateral Thinking for Management โดย ดร. เอ ็ดเว ิร ด เดอ โบโน
mapping โดย ดร. ประชาสรรค  แสนภ ักด ี เอ
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มองรอดความร  ู
มองด คูวามค ดิ


