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สาระสังเขป

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รบั ผลกระทบมากที่สุดจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทําให้พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลง จํานวนนักท่องเที่ยวลดลง การเดินทางเน้นความปลอดภัยด้านสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้รายได้ของภาคธุ รกิจบริการลดลง
ผูป้ ระกอบการบางรายต้องปิ ดกิจการเป็ นการชัว่ คราวหรือปรับเปลีย่ นรูปแบบการดําเนินธุ รกิจใหม่ และอีกหลายบริษทั ต้องลดขนาดธุรกิจ
โดยปรับลดจํานวนพนักงาน ทําให้ผูใ้ ห้บริการต้องมีการปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสามารถเผชิญกับวิกฤต หาวิธีแก้ปญ
ั หาที่
หลากหลายจากการคิดอย่างสร้างสรรค์มีการวางแผนอย่างเป็ นขัน้ ตอน ความท้าทายตนเองทําให้เกิดความเปลีย่ นแปลงในการดําเนินชีวิต
และหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปญั หาชีวติ และการทํางาน เมื่อใดก็ตามที่ผูใ้ ห้บริการมีขดี ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์ก็จะทําให้เกิด
โอกาสในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการบริการใหม่ ๆ ที่เหมาะสมตอบโจทย์กบั ความต้องการของนักท่องเที่ยว ดังนัน้ บทความวิชาการนี้มี
จุดมุ่งหมายในการเสนอแนวคิดในการพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับผูท้ าํ งานด้านการบริการ เพื่อให้สามารถแก้ปญั หาทีซ่ บั ซ้อน
ได้มีการพัฒ นากลยุทธ์ใหม่ ๆ และผลักดันการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตอย่างต่ อเนื่อง
ของธุรกิจ อีกทัง้ เพือ่ รับมือกับความท้าทายจากการเปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั
คําสําคัญ: ความคิดสร้างสรรค์; การพัฒนาบุคลากร; ผูใ้ ห้บริการ
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The tourism industry is the most affected by the COVID-19 pandemic;while tourism behaviors has changed. Due
to prevention from spreading of the virus, leading the number of tourist has decreased. The situation has impacted
the tourism industry in different way; for example, an income has decreased, some business has to close down,
Changing business process, or companies has downsized by reducing the number of employees. Hence, the service
providers need to adjust their business can flow in the crisis by doing creative thinking is a process which helps
service providers plan and seek new methods to achieve their business. When business provider have the competent
to think creatively, they will create opportunities for the creation of new services; appropriate to meet the needs of
tourists. Therefore, this academic paper aims to present ideas for developing creative skills forservice business
providers sector so that they can solve problems, develop new strategies, drive change within the organization, gain
competitive advantages and continuous growth,and to handle the challenge of today's global changes.
Keyword: Creative thinking, Personnel development, Service providers
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บทนํ า

การท่องเทีย่ วมีความสําคัญในการพัฒนาประเทศสร้างรายได้
ส่งเสริม ให้เกิ ด การลงทุ น ในอุต สาหกรรมที่เกี่ ย วข้อง ขับ เคลื่อ น
เศรษฐกิจให้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่สาํ คัญคือเกิดการจ้าง
งานในธุ รกิจบริก ารที่เกี่ ย วข้องกับ การท่ องเที่ย วทัง้ ทางตรง และ
ทางอ้อมทําให้เกิดรายได้แก่ ผูใ้ ห้บริการจากตําแหน่ งงานด้านการ
บริการเพิ่มขึ้น ในการผลิตสิน ค้า และการบริการเพื่อตอบสนอง
ค ว าม ต้ อ งก าร แ ล ะ ค ว าม พึ งพ อ ใจ ข อ งนั ก ท่ อ งเที่ ย ว
(ศิ ริ ข วัญ ปัญ ญาเรี ย น, 2563) อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วจึ ง เป็ น
แหล่งที่มาของเงินตราต่ างประเทศที่สาํ คัญ สามารถกระจายไปสู่
ชุมชนท้องถิ่น ด้านสังคมการท่อ งเที่ยวเป็ น การพักผ่ อนที่ช่วยลด
ความตึงเครียด สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผูม้ าเยือน และเจ้าของ
ท้อ งถิ่น (ชนพัฒ น์ ช่ วยครุฑ และคณะ, 2563) โดยในปี 2562
พบว่ า จํา นวนผู ใ้ ห้บ ริ ก ารในธุ ร กิ จ บริ ก ารด้า นการท่ อ งเที่ ย วใน
ประเทศไทยจําแนกตามอาชีพ มีจาํ นวน 7.5 ล้านคน (สํานัก งาน
ปลัดกระทรวงแรงงาน, 2562) และผลจากการศึกษาของฝ่ ายวิจยั
นโยบายทรัพยากรมนุ ษย์สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒ นาประเทศไทย
โดยผลการประเมินผลกระทบที่เกิดกับผู ว้ ่างงานจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อ Coronavirus หรือ โควิด-19 ประกอบกับ
เดิมทีเศรษฐกิจไทยอ่อนแออยู่แล้ว ส่งผลให้แรงงานในภาคบริการ
ตกงานเพิ่ ม สู ง ขึ้น กว่ า เท่ าตัว ในแต่ ล ะปี คื อ จํานวนผู ว้ ่ างเฉลี่ย
4 แสนคน ในปี 2563 เพิ่มเป็ น 1.0 ล้านคน ในปี 2564 และเพิ่ม
เป็ น 2.0 ล้านคน ในปี 2565 และอาจส่งผลให้จาํ นวนผูว้ ่างงานสู ง
เกิน 2.5 ล้านคน ในปี 2565 สูงขึ้นว่าเดิมถึง 2-4 เท่า หรือ 5-6 เท่า
ในสาขาของบริการ (สถาบันวิจยั เพือ่ การพัฒนาประเทศไทย, 2563)
อัน เป็ นผลมาจากการแพร่ ร ะบาดของเชื้ อโควิ ด -19 ทํ า ให้
อุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้อ งต่ า งได้ร ับ ผลกระทบ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ กิจการด้านการบริการ
ต่าง ๆ ได้ปิดการให้บริการชัว่ คราว และอีกหลายบริษทั ประกาศเลิก
กิจการ ส่งผลต่อการเลิกจ้างพนักงานทําให้ผูท้ ่ที าํ งานที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บ ริ ก ารต่ างได้ร ั บ ผลกระทบ และจากรายงาน ของ
Euromonitor International ระบุว่าการท่องเทีย่ วมีแนวโน้มจะฟื้ น
ตัวในปี 2565 ประมาณ 20 เปอร์เซ็น ต์ แต่ จ ะใช้เวลานาน 3 ปี
จึงจะกลับคืนสู่ในระดับเดียวกับก่อนโควิด และในกรณีทโ่ี รคระบาด
กลับ มาอีกในครัง้ ที่ 2 จะกิ น เวลานาน 3-7 ไตรมาส ถ้าหากเกิ ด
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สถานการณ์ ด ัง กล่ า วจริ ง อาจต้อ งใช้เ วลาฟื้ นฟู ม ากกว่ า 5 ปี
แน่ นอนว่ า เป็ นสิ่ ง ที่ ไ ม่ อ ยากให้เ กิ ด ขึ้ น เพราะจะส่ ง ผลต่ อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวทัว่ โลก นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมัน่ และ
เป็ นห่วงด้านความปลอดภัยจนไม่อยากเดินทางท่องเที่ยว (Lee &
Chen, 2020) ซึ่งส่งผลต่อจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติในการเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยอย่างแน่ น อนจากสถิติ ไตรมาสแรกของปี
2563 พบว่า จํานวนนักท่องเทีย่ วระหว่างประเทศลดลงร้อยละ 22.7
จากช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี 2562 และต่ อ เนื่ อ งมาจนถึง เดื อ น
เมษายน 2563 ที่จาํ นวนนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศลดลงมากถึง
ร้อยละ 97 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปี 2562 ส่งผล
ให้การท่องเที่ยวหยุดชะงักติดลบในไตรมาส 1 ของปี 2563 และ
หยุดนิ่งต่ อเนื่องมาจนถึงเดือนเมษายน 2563 ด้วยการลดลงของ
จํานวนนักท่องเที่ยวสู งถึงร้อยละ 97 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกัน
ในปี 2562 จํานวนนัก ท่ อ งเที่ย วชาวต่ างชาติ ส ะสมตัง้ แต่ เดือ น
มกราคม-พฤศจิกายน 2563 มีจาํ นวน 0.67 ล้านคน หดตัว 81.38
เปอร์เซ็นต์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปี ท่ผี ่านมา ซึ่งผลกระทบหลัก
ยังคงมาจากการระบาดของโรค โควิด-19 ส่วนจํานวนนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเดิ น ทางท่ อ งเที่ย วภายในประเทศสะสม จํานวน 78.32
ล้านคน/ครัง้ หดตัวร้อยละ 49.17 หดตัว 56.33 เปอร์เซ็นต์ จาก
ช่ ว งเวลาเดี ย วกัน ของปี ท่ีผ่ า นมา (กองเศรษฐกิ จ การท่ อ งเที่ย ว
และกีฬา, 2563) ทําให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผูค้ นเปลีย่ นไป
นัก ท่ อ งเที่ย วคํานึ งถึงความปลอดภัย เพิ่ม ขึ้น เช่ น การเที่ย วใน
ประเทศเป็ นตัวเลือกแรก เที่ยวใกล้ ๆ สัน้ ๆ เดินทางด้วยตนเอง
และเที่ยวที่ Unseen คนไม่พ ลุ กพล่าน (พชรพจน์ นันทรามาศ,
2563) จากสถานการณ์ ท่ีเกิดขึ้นส่งผลทําให้ธุรกิจบริการ และผู ท้ ่ี
ทํางานด้านการบริการตกอยู่ในสภาวะตัง้ รับ โดยต้องปรับเปลีย่ นไป
ตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอด เรียนรูท้ ่จี ะยืดหยุ่น และพร้อม
ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์พร้อมโจทย์ท่เี ปลี่ยนไปในอนาคต และ
เพือ่ บรรเทาความเสียหายของธุรกิจ (ปิ ยพร อรุณเกรียงไกร, 2563)
ดังนัน้ การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ้นทําให้ธุรกิจการบริการได้รบั
ผลกระทบจํานวนมาก จนต้องปิ ดกิจการหรือการลดขนาดของธุรกิจ
ลง ด้ว ยสภาพความไม่ แ น่ น อนที่ เกิ ด จากปัจ จัย ภายนอกที่ ไ ม่
สามารถควบคุ ม ได้ เปลี่ย นแปลงดังกล่าวจึงส่ งผลโดยตรงกับ ผู ้
ให้บริการ ทีต่ อ้ งปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์เพือ่ ความอยู่รอด และ
ในขณะที่ทุ ก คนต้องเผชิญ กับ วิก ฤต จะเห็น ว่ าสิ่งหนึ่ งซึ่งทุ ก คน

เปลี่ยนแปลงไปในทันทีคือ ทัศนคติท่ีมีต่อตนเอง ก่ อนหน้านี้คน
ส่วนใหญ่ยงั ปฏิเสธถึงความจําเป็ นเร่งด่วนในการวางแผนการทํางาน
ภายใต้ความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็ นในเรื่องการใช้ชีวิต การทํางาน การ
ประกอบกิจการการบริการ การปรับตัวที่เกิดขึ้นกับผูใ้ ห้บริการจึง
เป็ นส่วนหนึ่งที่สาํ คัญ โดยเฉพาะด้านความคิดสร้างสรรค์เป็ นการ
ผสานทางความคิ ด เดิ ม กับ สิ่ ง ใหม่ เพื่ อ ให้เกิ ด สิ่ ง ที่ ใ หม่ ก ว่ า
ผ่านปัญหา และวิกฤตต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นเพือ่ ให้ได้มาซึง่ โอกาส และวิธี
ทางใหม่ ๆ อย่ า งมี เอกลัก ษณ์ เฉพาะตัว ผ่ า นการลงมื อ ปฏิ บ ัติ
เกิดความรูป้ ระสบการณ์ สู่การต่อยอดความคิดองค์ความรู ้ มุมมอง
และทัศ นคติ ใ หม่ ๆ ที่ อ าจจะเปลี่ย นแปลงชี วิต ผ่ า นความคิ ด
สร้างสรรค์ และการบริการรูปแบบใหม่ท่ดี ีกว่าเดิมดังนัน้ บทความ
เรื่องนี้จึงได้นําเสนอ แนวความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็ นส่วนหนึ่งใน
การพัฒนาตนเองของผูใ้ ห้บริการในการปรับตัวเสริมสร้างศักยภาพ
ตนเองให้ส ามารถแก้ไ ขปัญ หาที่ เกิ ด ขึ้ น จากความไม่ แ น่ น อน
โดยกระบวนการทางด้า นความคิ ด การปรับ วิธี ก ารคิ ด ในการ
ให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยว ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปจั จุบนั เช่น
การบริ ก ารที่ เน้น ความสํา คัญ ด้า นความปลอดภัย ทางสุ ข ภาพ
การกําหนดพื้นที่ รูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทางด้านการบริการทีเ่ หมาะสม
เพื่อสร้างความเชื่อมัน่ และมัน่ ใจให้ก บั นักท่ องเที่ย วหรือผู ม้ าใช้
บริการเพือ่ กระตุน้ ให้ผูใ้ ห้บริการได้ดาํ เนินการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
ทัง้ ด้านการบริ ก าร และด้านสุ ข อนามัย ให้เป็ น ไปตามมาตรฐาน
ภายใต้ก ระบวนการทางด้านความคิ ดที่ส ร้างสรรค์ช่วยยกระดับ
คุณภาพของการทํางานสามารถตอบสนองกับความต้องการอย่างมี
ขัน้ ตอน และสร้างสรรค์ ผลักดันให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในตัว
ผูใ้ ห้บริการ และองค์กรในทางทีด่ ี เพือ่ ความได้เปรียบในการแข่งขัน
และเติ บ โตอย่ างต่ อ เนื่ อ ง พร้อ มรับ มือ กับ ความท้าทายจากการ
เปลีย่ นแปลงของโลกในปัจจุบนั
แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
การพัฒ นาบุ ค ลากร เป็ น กระบวนการพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์
เพื่ อ การเรี ย นรู ้ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงโดยผ่ า นการเรี ย นรู ้
ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยผ่านกิจกรรม ความคิดริเริ่ม และ
พฤติ ก รรมทางการบริ ห ารที่ เป็ นทางการ และไม่ เป็ นทางการ
ในสถานทีป่ ฏิบตั ิงาน และที่อ่นื ๆ โดยมีเป้ าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ความสามารถ การปรับ ตัว การร่ ว มแรงร่ ว มใจ และกิ จ กรรมที่
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ก่ อ ให้เกิ ด ความรู ใ้ หม่ ทํ า ให้บุ ค ลากรความพร้อ ม และเป็ น
หลักประกันต่อความสําเร็จขององค์กร ในยุคของการเปลีย่ นแปลง
ความเจริญ ทางเทคโนโลยี ต่ อ การดําเนิ น ชีวิต (Madera, 2017)
เพราะการพัฒ นาบุคลากรคือส่วนสําคัญ ทําให้ตนเอง และองค์กร
ก้าวหน้า เติบโต และบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้ และมีความพร้อมต่อ
การเปลีย่ นแปลงในปัจจุบนั จึงเป็ นสิง่ สําคัญทีท่ ุกคนทุกองค์กรต้อง
ปรับ ตัวรับ เนื่ อ งจากกระบวนการทํางานปัจจุบ นั มีค วามซับ ซ้อ น
มากกว่าแต่ก่อน หนึ่งคนสามารถทํางานหลากหลายรูปแบบในเวลา
เดียวกัน หรือความสามารถพิเศษนอกเหนือจากระบบงานปกติ ซึ่ง
บางครัง้ จะเป็ นประโยชน์ต่อองค์กรมากกว่าประสบการณ์พ้ ืนฐาน
โดยเฉพาะประสบการณ์ ท่ีเกี่ ย วกับ เทคโนโลยี ต่ า ง ๆ (Bryson,
Sundbo, Fuglsang, & Daniels, 2020) บุ ค ลากรผู ท้ ่ีมี ค วามรู ้
ทักษะประสบการณ์เฉพาะกิจที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือมากกว่าคนอื่น
มีโอกาสในการเข้าทํางานสูง การพัฒนาที่จะสามารถตอบสนองการ
เปลี่ย นแปลงเพื่อ ที่จ ะเข้าใจเป้ าหมายขององค์ก ร และทําให้ก าร
พัฒ นาบุ ค ลากรเป็ น ไปตามแผนที่วางไว้ภ ายใต้เครื่อ งมือ ต่ าง ๆ
อย่างมีระบบ และมีช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ในการพัฒ นาทักษะที่จ ําเป็ น ได้ทุ กที่ ทุ กเวลา ซึ่งย่ อมส่ งผลต่ อ
ความเจริญรุ่งเรืองขององค์กร (ปิ่ นฤทัย คงทอง, 2562) เพราะการ
พัฒนาเป็ นการสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร ในการดําเนินกิจการ
ขององค์ก รให้บ รรลุ ค วามสําเร็จตามเป้ าหมายบุ ค ลากรมีค วามรู ้
ทักษะ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานสามารถ
ในการแก้ไขปัญหา การรับมือกับสถานการณ์ ปรับปรุงวิธีการทํางาน
ของตนให้มีประสิทธิภาพ สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อ มต่ าง ๆ ที่จ ะส่ งผลต่ อ องค์ก ร (Ngoc Su, et al.,
2021)
การพัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยว คือการทําให้บุคลากรที่
ทํางานด้านการบริ ก ารมี ค วามรู ค้ วามสามารถ มี ม าตรฐานการ
ปฏิบตั ิงานในระดับมาตรฐานสากล ในการสนองตอบความต้องการ
ของผู ้ใช้บ ริ ก ารในระดั บ ต่ าง ๆ ซึ่ ง สะท้อ นให้เห็ น จากความรู ้
(Knowledge) ทั ก ษ ะ (Skills) แ ละคุ ณ ลั ก ษ ณ ะ (Attributes)
ทีเ่ กี่ยวข้องกันสามารถวัด และสังเกตเห็นได้ อาจเกิดจากพรสวรรค์หรือ
การเสริมสร้างขึ้นโดยผ่านการปฏิบตั ิงาน การฝึ กอบรม และการพัฒนา
(วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์, 2563) ผ่านพฤติกรรมทีแ่ สดงออกในการ
ทํา งานของแต่ ล ะบุ ค คล เพราะการทํา งานแต่ ล ะชนิ ด /ประเภท
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลุม่ ทักษะกากับตนเอง
- มุ่งใจจดจ่อ - จัดการอารมณ์ได้
- มีสมาธิ
เหมาะสม
ต่อเนื่อง
- มันคงทางอารมณ์
่
- จดจ่ออย่าง - ไม่ใช้อารมณ์
ตืน่ ตัว
แก้ปญั หา
- แสดงออกอย่าง
เหมาะสม
กลุม่ ทักษะปฏิบตั ิ
- คิดริเริ่ม
- ตัง้ เป้ าหมาย วางแผน
- ตัดสินใจลงมือทา - จัดลาดับความสาคัญ
ด้วยตนเอง
- จัดระบบดาเนินการ
-ไม่ผดั วัน
ประเมินผล
ประกันพรุ่ง

- ทบทวนสิง่ ทีท่ าไป
- สะท้อนผลจาก
การกระทาของ
ตนเองได้
- แก้ไขปรับปรุงให้
ดีข้นึ

-แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์
-เกาะติด
เป้ าหมาย
- พากเพียร
อุตสาหะ
- ฝ่ าฟันอุปสรรค

สรุ ป ได้ว่ า หากเด็ ก ได้ร บั การฝึ ก ฝนทัก ษะ EF มาดี
เมื่อเติบโตขึ้นเป็ นผู ใ้ หญ่ จะเป็ นผูท้ ่คี ิดวิเคราะห์เป็ น มีหลักการ
วิธคี ดิ มีการไตร่ตรอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเป็ นคน
ที่ทางานเป็ น รู จ้ กั วางแผนก่ อนลงมือทา และทางานอย่ า งเป็ น
ระบบหากต้อ งเผชิ ญ กับ อุป สรรคก็ จ ะสามารถลุ ก ขึ้น สู ต้ ่ อ ได้
รู จ้ กั แก้ไข หรือคิดค้นหาทางออกใหม่ ๆ ไม่ยึดติดอยู่กบั กรอบ
ความคิ ด เดิ ม นอกจากนี้ ยัง สามารถจั ด สัม พัน ธภาพได้ดี
เพราะรูจ้ กั ควบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมตนเองจนเป็ นทีย่ อมรับ
ของเพือ่ นร่วมงาน หรือคนในครอบครัวทักษะ EF จึงเป็ นพื้นฐาน
ของทักษะสาคัญทีต่ อ้ งมีในศตวรรษที่ 21
หลักการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย
การพัฒ นาทัก ษะสมองของเด็ ก เป็ นสิ่ ง ที่ พ่ อ แม่
ผู ป้ กครอง และครู ควรให้ความสาคัญ และพัฒนาตัง้ แต่ เกิด
โดย Dawson and Guare (2009) เสนอหลักการพัฒนาทักษะ
EF ของเด็ก หรืออาจเรียกได้ว่าเป็ นกฎทีใ่ ช้ในการช่วยเหลือเด็ก

5
5
ให้สามารถจัดการกับ การทางานได้สาเร็จ ด้วยตนเอง โดยเปิ ด
โอกาสให้เด็กได้มสี ่วนร่วมและฝึ กฝนทักษะ EF ได้อย่างเต็มตาม
ศักยภาพ ซึง่ มีหลักการดังนี้
1. สอนทักษะทีเ่ ด็กยังบกพร่องดีกว่าคาดหวังว่าเด็กจะ
เรี ย นรู ไ้ ด้เ อง เนื่ อ งจากเด็ ก แต่ ล ะคนมีก ารซึม ซับ ทัก ษะ EF
ทีแ่ ตกต่างกัน เด็กบางคนสามารถทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมายสาเร็จ
ได้ดว้ ยตนเอง แต่เด็กบางคนอาจจะทาไม่ได้หรือติดขัดอย่างใด
อย่างหนึ่งในระหว่างการทางาน จึงทาให้ไม่สามารถทางานได้จน
สาเร็จ
2. ค านึ ง ถึ ง ระดับ พัฒ นาการของเด็ ก บ่ อ ยครั้ง ที่
ผูป้ กครอง และครูมกั คาดหวังว่าเด็กจะต้องทาสิง่ นัน้ สิง่ นี้ได้ซ่งึ สูง
กว่าระดับพัฒนาการของเด็ก ที่ค วรจะเป็ น แต่ พ่อ แม่ และครู
ควรสังเกตว่าเด็กมีพฒั นาการตามวัยหรือไม่ อะไรทีเ่ ด็กทาไม่ได้
หรื อ ท าได้ช า้ กว่ า เด็ ก วัย เดีย วกัน แล้ว รี บ ให้ค วามช่ ว ยเหลือ
กระตุน้ ให้เด็กสามารถมีพฒั นาการอย่างสมวัย
3. เปลีย่ นการช่วยเหลือจากสิง่ ภายนอกสู่ภายในตัวเด็ก
คอร์เทกซ์ กลีบหน้าผากส่วนหน้าที่ควบคุมการทางานหรือ EF
ในเด็กยังมีขนาดเล็กมาก และยังพัฒนาได้ไม่เต็มทีเ่ หมือนผูใ้ หญ่
ดัง นัน้ การฝึ ก ฝนทัก ษะ EF ทุก ทัก ษะต้อ งเริ่ม ต้น จากสิ่ง ที่อ ยู่
ภายนอกตัวเด็ก
4. ระลึก เสมอว่ า สิ่งต่ า ง ๆ ภายนอกตัว เด็กสามารถ
จัด การเปลี่ย นแปลงได้ท งั้ สภาพแวดล้อ ม เด็กบางคนอยากดู
โทรทัศ น์จนละเลยการทาการบ้าน ผู ใ้ หญ่ ผู ป้ กครอง หรือครู
อาจจะปิ ดโทรทัศน์หรือเปลีย่ นสถานทีใ่ นการทาการบ้านในทีท่ ไ่ี ม่
มีโ ทรทัศ น์ใ ห้ดู ส่ ว นการท างานเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง อาจต้อ งมี
หลากหลายแนวทาง เพื่อให้ไปถึงจุดหมาย ซึ่งเด็กแต่ ละคนก็มี
แนวทางทีแ่ ตกต่างกัน
5. กระตุน้ ให้เด็กใช้แรงขับภายในของตนเองในการพัฒนา
ทัก ษะให้เ กิดความช านาญและควบคุม ได้มากกว่า ที่จ ะใช้ก าร
บังคับต่อสูเ้ พือ่ ให้เด็กทา
6. สร้า งงานที่ เ หมาะสมกับ ความสามารถของเด็ ก
เพือ่ ให้เด็กได้ใช้ความพยายาม ซึง่ งานทีต่ อ้ งใช้ความพยายามมีอยู่
สองอย่าง คือ งานทีเ่ ราไม่ค่อยถนัดกับงานทีเ่ ราทาได้แต่ไม่อยาก
ทาเช่นเดียวกับเด็ก เมือ่ ให้งานทีเ่ ด็กไม่ค่อยถนัด ครูอาจต้องแยก

ถูกต้อง เช่น การจดจํา และตอบโต้ต่อข้อมูลที่พูดในระหว่างการ
สนทนา สามารถเชื่อมโยงแนวคิดใหม่ และแนวคิดเดิม ทําให้เรา
เกิดการเรียนรู ้ และเข้าใจ ในการบูรณาการเข้ากับองค์ความรูใ้ หม่ ๆ
เนื่องจากโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสู ง การพัฒนา
องค์ความรูข้ องบุคลากรในอุตสาหกรรมการบริการ จึงต้องให้รูร้ อบ
และรู ล้ กึ และมีการเพิ่มพูนความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง จึงมีความสําคัญ
เป็ นอย่างมาก เพื่อให้การปฏิบตั ิงาน สามารถตอบสนองต่อบริบทที่
เปลี่ยนแปลงไปได้อย่ างทัน ท่วงที และเป็ นแบบอย่างที่ดี ในการ
พัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ท่ที าํ งานด้านการบริการ นอกจากมีความรู ้
พื้นฐานแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบ มีความฉลาดทางอารมณ์สูง
เข้า กับ ผู อ้ ่ื น ได้ดี ยอมรับ ความคิ ด เห็ น ที่ แ ตกต่ า ง มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ทาํ ให้เกิดรูปแบบการบริการใหม่ ๆ สามารถเป็ นทีย่ อมรับ
ในระดับภูมภิ าค และสากล
แนวคิดทฤษฎีทเี่ กี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์ ถือเป็ นทักษะสําคัญที่จาํ เป็ นสําหรับการ
ทํา งานด้า นการบริ ก ารในปัจ จุ บ นั การกล้าที่ จ ะคิ ด ต่ า ง คิ ด ค้น
ออกแบบ สร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ๆ ที่แตกต่ าง และเป็ นประโยชน์ต่อ
สังคม หากยังคงยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ ของเดิม ๆ ไม่คิดใหม่ให้
ก้าวหน้าหรือฉีกแนวทางไปจากเดิม การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ก็ยาก
ที่จะเกิด ขึ้น นอกเหนื อจากการได้คน้ พบสิ่งใหม่ ท่ีดีก ว่าเดิม แล้ว
ความคิดสร้างสรรค์ยงั เป็ นทักษะสําคัญที่จาํ เป็ นสําหรับนํามาปรับใช้
กับการแก้ปญ
ั หา การมองปัญหา และหาทางออก อีกทัง้ ยังช่วยให้
เราสามารถใช้ชวี ติ ได้อย่างมีความหวัง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอีกด้วย
กระบวนการคิ ด ในรู ป แบบใหม่ ๆ ความสามารถในการรับ รู ้
ความคิดใหม่ ๆ และนวัตกรรมโดยแยกออกจากความคิดทฤษฎี
กฎ และขัน้ ตอนการทํา งาน มัน เกี่ ย วข้อ งกับ การวางสิ่ ง ต่ า ง ๆ
ด้วยกันในรู ปแบบใหม่เพราะจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์มกั
เรียกกันว่า "การคิดนอกกรอบ" เช่นเดียวกับ (Fishelson, 2021)
กล่าวว่าความคิดสร้างสรรคเป็ นความสามารถของมนุษย์ทน่ี าํ ไปสู่ส่งิ
ใหม่ ๆ รวมทัง้ ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งแปลกใหม่
(Guilford, 1975) และ (Mellander & Florida, 2012) ได้อธิบาย
ว่าความคิดสร้างสรรค์เป็ นความคิดทีป่ ระกอบ 1) ความคล่องแคล่ว
ในการคิด เป็ นความสามารถของบุคคลในการหาคําตอบได้อย่าง
คล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคําตอบในปริมาณที่มากในเวลาจํากัด
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2) ความคิดยืดหยุ่นในการคิด ความสามารถของบุคคลในการคิด
หาคําตอบได้หลายประเภท และหลายทิศทาง 3) ความคิด ริเริ่ม
ความสามารถของบุคคลในการคิดหาสิง่ แปลกใหม่ และเป็ นคําตอบ
ที่ไม่ซาํ้ กับผูอ้ ่นื 4) ความคิดละเอียด ความสามารถในการกําหนด
รายละเอียดของความคิดเพื่อบ่งบอกถึงวิธีสร้าง และการนําไปใช้
ดังนั้น ความคิ ดสร้างสรรค์ จึงเป็ น ความสามารถของบุ ค คลที่จ ะ
คิดได้ รวดเร็วกว้างขวาง และมีความคิดริเริ่ม ถ้ามีส่งิ เร้ามากระตุน้
ให้เกิด ความคิด นัน้ ๆ สิ่งเร้าที่จะมากระตุ น้ ให้เกิดความคิด ผ่าน
ประสาทสัมผัส ความคิดสร้างสรรค์เป็ นความสามารถด้านสมองที่
จะคิดได้หลายแนวทางหรือคิด ได้หลายคําตอบ เรียกว่า การคิ ด
แบบอเนกนัย ซึ่งความคิ ดจินตนาการประยุ กต์ท่ีสามารถนําไปสู่
สิง่ ประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ทางเทคโนโลยี เป็ นความคิดในลักษณะที่
คนอื่น คาดไม่ ถึงหรื อ มองข้าม เป็ น ความคิ ด หลากหลาย คิ ด ได้
กว้า งไกลเน้น ทั้ง ปริ ม าณ และคุ ณ ภาพ อาจเกิ ด จากการคิ ด
ผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิดเก่า และใหม่ ทีแ่ ก้ปญั หา และ
เอื้ อ อํานวยประโยชน์ต่ อ ตนเอง และสังคม (Potjanajaruwit &
Girdwichai, 2019) ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็ นเรื่องที่สลับซับซ้อน
ยากแก่ ก ารให้คําจํากัด ความที่แ น่ น อนตายตัว และถ้าพิจ ารณา
ความคิดสร้างสรรค์ในเชิงผลงาน ผลงานนัน้ ต้องแปลกใหม่ และมีคุณค่า
นอกจากนี้ Torrance (1962, p. 16) กล่ า วว่ า ความคิ ด
สร้างสรรค์เป็ นความสามารถของบุคคลในการคิดผลิตผล หรือสิ่ง
แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที่ไม่รูจ้ กั มาก่อน ซึ่งสิ่งต่ าง ๆ เหล่านี้อาจจะเกิด
จากการรวมความรูต้ ่าง ๆ ที่ได้รบั จากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยง
กับสถานการณ์ ใหม่ ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น แต่ ไม่ จาํ เป็ นสิ่งสมบู รณ์ อย่าง
แท้จริง ซึ่งอาจออกมาในรูปของผลผลิต วิธี แบบแผน ขัน้ ตอนการ
ดําเนินการหรือการแก้ไขปัญหาสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ท่ดี ีกว่าความคิด
สร้างสรรค์จึงเป็ น ความคิ ดที่โยงสัม พัน ธ์ (Association) คนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ คือ คนที่สามารถจะคิดอะไรได้อย่างสัมพันธ์
เป็ น ลู ก โซ่ เพราะว่ าเป็ น กระบวนการทางสมองที่คิ ด ในลัก ษณะ
อเนกนัย อันนําไปสู่การคิดพบสิ่งแปลกใหม่ดว้ ยการคิดดัดแปลง
จากกระบวนการคิดเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ ค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจน
วิธีการคิดทฤษฎีหลักการได้สาํ เร็จ หากแต่คิดจินตนาการก็เป็ นสิ่ง
สําคัญยิ่งทีจ่ ะก่อให้เกิดความแปลกใหม่ แต่ตอ้ งควบคู่กนั ไปกับสิง่ ที่
เป็ นเหตุผล ความพยายามที่จะสร้างความคิดฝันหรือจินตนาการให้
เป็ นไปได้หรือเรียกว่าเป็ นจินตนาการประยุกต์ จึงจะทําให้เกิดผล
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งานกล่าวคือ ใช้ได้โดยมีคนยอมรับ ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์
ในเชิงกระบวนการคือการเชื่อมโยงสัมพันธ์ส่งิ ของหรือความคิดที่มี
ความแตกต่างกันมากเข้าด้วยกัน ถ้าพิจารณาความคิดสร้างสรรค์
เชิงบุคคล บุคคลนัน้ ต้องเป็ นคนที่มคี วามแปลก เป็ นตัวของตัวเอง
เป็ นผู ท้ ่ี มี ค วามคิ ด คล่ อ ง มี ค วามยื ด หยุ่ น และสามารถให้
รายละเอี ย ดในความคิ ด นั้น ๆ ได้ กระบวนการของความคิ ด
สร้า งสรรค์ เกิ ด จากการคิ ด สิ่ ง ใหม่ ๆ โดยการลองผิ ด ลองถู ก
ประกอบด้วย 4 ขัน้ ตอนคือ 1) ขัน้ เตรียมการ คือการข้อมูลหรือ
ระบุปญ
ั หา 2) ขัน้ ความคิดกําลังฟักตัว คือการอยู่ในความสับสน
วุ่ น วายของข้อ มู ล ที่ ได้ม า 3) ขัน้ ความคิ ด กระจ่ า งชัด คื อ ขัน้ ที่
ความคิดสับสนได้รบั การเรียบเรียง และเชื่อมโยงเข้าด้วยกันทําให้
เห็นภาพรวมของความคิด 4) ขัน้ ทดสอบความคิด และพิสูจน์ให้
เห็นจริง คือขัน้ ที่รบั ความคิดเห็นจากสามขัน้ แรกมาพิสูจน์ว่าจริง
หรือถูกต้องหรือไม่
ด้านการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สามารถทําได้ดว้ ยการจัด
บรรยากาศสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมความเป็ นอิสระในการเรียนรู ้
เช่น การส่งเสริมให้ใช้จิตนาการตนเอง การกระตุน้ การเรียนรูอ้ ย่าง
ต่อเนื่อง ยอมรับความสามารถ และคุณค่าของคนอย่างไม่มเี งือ่ นไข
การแสดงให้เห็ น ว่ า ความคิ ด ของทุ ก คนมี คุ ณ ค่ า และนํ า ไปใช้
ประโยชน์ได้ ทําให้ความเข้าใจ เห็นใจ และความรู ส้ ึกของคนอื่น
โดยไม่ พ ยายามกํา หนดให้ทุ ก คนคิ ด เหมื อ นกัน ทํา เหมื อ นกัน
สนับสนุนผูค้ ิดค้นผลงานแปลกใหม่ได้มีโอกาสนําเสนอ เป็ นกลาง
และระลึกเสมอว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตอ้ งค่อยเป็ นค่ อยไป
และใช้เวลาโดย (Richards, 2020) ได้เสนอเพิ่มเติมว่าความคิ ด
สร้า งสรรค์ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้บุ ค คลผู น้ ั้น ต้อ ง 1) มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม
(Originality) ลัก ษณะความคิ ด แปลกใหม่ ซ่ึ ง แตกต่ า งไปจาก
ความคุ น้ เคย ความริ เริ่ ม แปลกใหม่ ใ นที่ น้ ี อาจแสดงออกใน
รูปลักษณะทางผลผลิตหรือกระบวนการคิดก็ได้ เช่น การตีความ
การรับรูเ้ นื้อหาต่าง ๆ บุคลิกภาพของผูม้ ีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
จะเป็ นผู เ้ ปิ ดกว้างยอมรับความคิด และประสบการณ์ แปลกใหม่
กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าทดลอง มีความเชื่อมัน่ ในแนวคิดใหม่
ของตนเอง มีความอยากรู อ้ ยากเห็น ตลอดจนมีความอิสระในการคิด
และการกระทําโดยไม่ ยึ ด มัน่ กับ กฎเกณฑ์ใด ๆ จนมากเกิ น ไป
2) ความคล่องแคล่วในการคิด (Fluency) ความสามารถในการ
ผลิตความคิดที่แตกต่าง และความหลากหลายภายใต้กรอบจํากัด
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ของเวลา เป็ น ความสามารถเบื้อ งต้น ซึ่งจะนําไปสู่ การคิ ด อย่ างมี
คุณภาพ และการคิดเพื่อการแก้ปญ
ั หาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
3) ความยืดหยุ่นในความคิด (Flexibility) เป็ น ความสามารถใน
การคิดนอกกรอบไม่ตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์หรือความคุน้ เคย ความ
ยืดหยุ่นช่วยให้สามารถมองเห็นสิง่ ต่าง ๆ ในแง่มุมใหม่ จึงนับเป็ น
ปัจจัยสนับสนุ นให้เกิดความคล่องแคล่วให้พ ฒ
ั นาความคิดแตก
แขนงในทิศทางทีแ่ ตกต่าง ไม่ซบั ซ้อน นําไปสู่การคิดอย่างมีคุณภาพ
และสร้า งสรรค์ค วามคิ ด ใหม่ ความยื ด หยุ่ น มีส่ ว นสัม พัน ธ์ก ับ
ความคิ ด ในการดัด แปลง และความอิ ส ระในการคิ ด ผู ท้ ่ี มี
ความสามารถในการดัดแปลงสูงย่อมแสดงถึงความสามารถในการ
ยืดหยุ่นสูง 4) ความละเอียดลออในการคิด (Elaboration) การคิด
ตกแต่ งในรายละเอียดเพื่อขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์ ความ
ละเอียดลออสัมพันธ์กบั ความสามารถในการสังเกต ไม่ละเลยใน
รายละเอี ย ดเล็ ก ๆ น้อ ยที่ ผู อ้ ่ื น อาจมองข้ามไป ผลสํา เร็ จ ของ
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ห รื อ องค์ ค วามรู ต้ ่ า ง ๆ ต้อ งอาศั ย ความคิ ด ใน
รายละเอียด ผูท้ ม่ี คี วามละเอียดประณีตพิถพี ถิ นั นัน้ แสดงว่าเป็ นผู ้
มีป ระสาทรับ รู ว้ ่ อ งไว ช่ า งสัง เกต ลึก ซึ้ ง ตื่ น ตัว มี ป ฏิ กิ ริ ย าต่ อ
สภาพแวดล้อมตลอดเวลามีเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถทางสมอง
ของบุคคลที่จะคิดได้หลายทิศหลายทาง หรือคิดได้หลายคําตอบ
และความสามารถในการมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยมี
สิ่งเร้าเป็ น ตัว กระตุ น้ ทําให้เกิ ด ความคิ ด ใหม่ ต่ อ เนื่ อ งกัน ไป และ
ความคิ ด สร้า งสรรค์ น้ ี อาจเป็ นความคิ ด ใหม่ ผ สมผสานกั บ
ประสบการณ์ก็ได้ โดยมีวธิ ีคิดหรือกระบวนการทํางานของสมองที่มี
ขัน้ ตอนต่าง ๆ ในการคิดแก้ปญั หาจนสําเร็จ ซึง่ มีหลายแนวคิดเป็ น
ความสามารถในการจินตนาการ และรวบรวมความรูค้ วามคิดเดิม
อย่างหลากหลาย และรวดเร็ว แล้วสร้างเป็ นความรู ้ ความคิดใหม่
ของตนเองสามารถคิดนอกกรอบได้ มีผลงานการคิด สามารถริเริ่ม
และสร้างสรรค์งานสิง่ ใหม่ ๆ ได้
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สาํ หรับผูใ้ ห้บริการ
การพัฒนาแนวคิดสร้างสรรค์ถอื ได้ว่ามีความสําคัญอย่างมาก
สําหรับผู ใ้ ห้บริการในการตอบสนองความต้องการด้านการบริการ
ภายใต้สภาพการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบนั เพื่อสร้างความแตกต่าง
ให้กบั ธุรกิจการบริการ ทําให้สามารถดําเนินการภายใต้ขอ้ จํากัดด้าน
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ต่ า ง ๆ (Svidruk, Topornytska, & Melnyk, 2020) กล่ า วว่ า
การพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์มีความจําเป็ นสําหรับผู ป้ ฏิบตั ิงาน
ด้านการบริการ เป็ นการเปิ ดโอกาสด้านการพัฒนาตนเอง เสริมสร้าง
ศักยภาพ ขยายกรอบวิธี คิ ด ใหม่ ๆ สู่ การแก้ไขปัญ หาต่ าง ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทํางาน และการดําเนินชีวดิ ผ่านกระบวนการคิดเชิง
สร้างสรรค์ (Mellander & Florida, 2012) เพราะในมนุษย์ทุกคน
มีศกั ยภาพซ่อนอยู่ในตัวเอง เพียงแต่ เรายังไม่เคยคิด ที่จะค้นหา
บางคนคิดจะค้นหาแต่ยงั ไม่รูว้ ่าจะค้นหาได้อย่างไร หรือหาแล้วเจอบ้าง
ไม่เจอบ้าง และขาดการค้นหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เนื่องขาดความ
อดทน ทําอะไรมักจะทําแบบชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวตามกระแสนิยม เป็ นพัก ๆ
(จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ และภักดี โพธิ์สิงห์, 2562) กล่าวว่า การพัฒนา
และริเริ่มสร้างสรรค์ส่งิ ใหม่ ๆ ด้วยตัวเราเอง ส่วนมากจําวิธีการของคน
อื่นมาประยุ กต์ใช้มากกว่ าคิ ด และพัฒ นาขึ้น มาเอง เพราะระบบ
การเรียนการสอนในอดีตมักจะสอนให้เราท่องจํามากกว่าการคิด
และแสวงหาแนวทางแก้ปญ
ั หาด้วยตัวเอง ดังนัน้ การที่จะพัฒนา
ทักษะความคิ ดสร้างสรรค์สาํ หรับผู ท้ ่ีทาํ งานด้านการบริการ จึงมี
ความจํา เป็ นอย่ า งยิ่ ง ที่ จ ะต้อ งพัฒ นาทัก ษะด้า นความคิ ด คื อ
การฝึ ก คิ ด เชิง บวก (Positive Thinking) เป็ น การคิ ด ไม่ ใ ช่ เป็ น
เพียงการมองโลกในแง่ดีเพียงอย่างเดียวแต่จะต้องแสวงหาโอกาส
จากบุคคล สิ่งของหรือเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นในชีวติ ประจําวัน เพือ่ เป็ น
การแสวงหาโอกาส และประโยชน์ เพือ่ แสวงหาโอกาสแล้วยังช่วยให้
เกิดการเรียนรู ท้ ่เี หนือกว่าคนอื่น การฝึ กคิดย้อนศร (Backward
Thinking) เป็ นการคิดเพือ่ ให้เกิดความแตกต่าง เพราะการคิดสวน
ทางกับคนอื่น อาจทําให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และยังช่วยให้ไม่
หลงไปกับ กระแสของสังคมทําให้สามารถปรับ ตัว ได้ดีในกรณี ท่ี
กระแสเกิดการเปลีย่ นทิศอย่างกระทันหัน การฝึ กคิดในสิ่งที่เป็ นไป
ไม่ได้ (Impossible Thinking) ความคิดที่เป็ นไปไม่ได้เหล่านี้เป็ น
ตัวจุด ชนวนทางความคิ ด เพื่อนําไปสู่ ความเป็ น ไปได้ เช่ น ความ
เป็ นไปไม่ได้แต่เป็ นไปได้ของธุรกิจการท่องเทีย่ วในอวกาศ ความคิด
เป็ นไปได้ถูกขัดขวางด้วยความคิดเป็ นไปไม่ได้การฝึ กคิดบนหลัก
ของความเป็ นจริง (Thinking Based Principle) คือการวิเคราะห์
สิง่ ต่าง ๆ บนหลักการความเป็ นจริงของสิง่ นัน้ ๆ ถึงความเป็ นไปได้
บนพื้ น ฐานความรู ค้ วามสามารถ การฝึ กคิ ด ข้ามกล่ อ งความรู ้
(Lateral Thinking ) คือการนําเอาความรู ท้ ่มี อี ยู่ ในเรื่องต่าง ๆ มา
คิ ดไขว้ก นั ยิ่งมีก ล่องความรู ห้ ลากหลาย โอกาสที่เราจะคิ ด ข้าม
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กล่องเพือ่ ให้เกิดความคิดใหม่ ๆ ก็มมี ากยิ่งขึ้น การฝึ กคิดแบบแตก
หน่ อ ทางความคิ ด (Germination Thinking) เป็ น การคิ ด โดย
กําหนดจุด เริ่มต้น จากสิ่งที่เป็ น อยู่ หรือมีอยู่ ในปัจจุบนั แล้วแตก
ความคิดออกไปสู่ทิศทางต่าง ๆ รอบตัว การคิดสร้างสรรค์ผ่านวิธี
คิดเหล่านี้จะช่วยให้งา่ ยต่อการจัดกระบวนการคิด เพราะเป็ นการ
คิดพัฒนาจากสิง่ ทีม่ อี ยู่แล้วเพิ่มสิง่ ใหม่ ๆ การคิดแตกต่างจากเดิมไปสู่
สิ่งใหม่ ๆ ทําให้สามารถมองเห็นทัง้ กระบวนการคิด และผลลัพ ธ์
ทางการคิดในลักษณะของแผนผังความสัมพัน ธ์ได้อย่าง ชัด เจน
จากวิธีการฝึ กเพื่อพัฒนาศักยภาพการคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนา
ได้หลายวิธี แต่ ตอ้ งให้ความสําคัญ อย่างจริงจัง อยู่ตลอดเวลา ก็
สามารถพัฒนาศักยภาพการคิดให้สูงขึ้นไปได้ (Duxbury, Bakas,
de Castro, & Silva, 2021) เพื่อให้ผูท้ ่ที าํ งานด้านการบริการ เกิด
การพัฒ นาทางความคิดไปสู่กระบวนการคิดที่สร้างสรรค์ ในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการบริการที่แตกต่างหลากหลาย สามารถตอบสนอง
ตามความต้อ งการภายใต้ส ภาพการเปลี่ย นแปลงครัง้ สําคัญ ใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทัง้ ยังเป็ นการเตรียมความพร้อมรับมือ
กับ สิ่ง ที่จ ะเกิ ด ขึ้น ในอนาคต ภายหลัง จากการแพร่ ร ะบาดของ
เชื้อโควิด 19 อุตสาหกรรมการบริการในยุควิถชี วี ติ ใหม่ (New Normal)
ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ผูท้ ท่ี าํ งานต้องมีความสามารถในการปรับตัวให้
เข้ากับสภาพปัจจุบนั สามารถรับมือกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยผู ้
ให้บริการต้องมีความสามารถ เช่น 1) วิเคราะห์หาปัจจัยเอื้อต่อการ
คิดสร้างสรรค์ของตัวเองจากปัจจัยรอบตัว เช่น บรรยากาศ สถานที่
เวลาหรือสภาพแวดล้อมที่ทาํ ให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้
เต็มที่ ผ่านกระบวนการคิดการพิจารณาต่อยอดองค์ความรู เ้ ดิมสู่
การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ ท่ีดี ก ว่ า 2) จัด สรรเวลาเพื่ อ ฝึ ก ความคิ ด
สร้า งสรรค์ เพราะศัก ยภาพการคิ ด สร้า งสรรค์ถือ เป็ น ทัก ษะที่
ต้องการการฝึ กฝน เหมือนกับทักษะในด้านอื่น ๆ ที่ตอ้ งอาศัยการ
ทําชํา้ บ่ อ ย ๆ เพื่อ ให้เกิ ด ความชํานาญ 3) บัน ทึก ผลงานการคิ ด
สร้างสรรค์ เพราะบันทึกจะแสดงให้เห็นถึงผลงานการคิดสร้างสรรค์
และพัฒนาการทางการคิดได้ การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์
เป็ น ทัก ษะที่ส ามารถนําพาเราไปสู่ ก ารมีชี วิต แบบ "มู ล ค่ าเพิ่ ม "
ได้เพราะผลพวงแห่งการคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างงานสร้างชีวิต
เห็นได้จากการเกิดธุรกิจแปลก สินค้าใหม่ ๆ ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว
อยู่เสมอ ๆ และความคิดสร้างสรรค์ไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์แต่เกิด
จากพรแสวง คือตัง้ ใจ เชื่อมัน่ หมัน่ ฝึ กฝน และทดสอบตนเองอยู่
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เสมอ สิ่งนี้จึงจะสามารถขึ้นไปสู่ยอดเขาแห่งความคิดสร้างสรรค์
อย่างแท้จริง (Puccio, Mance, & Murdock, 2010)
การพัฒ นาผู ใ้ ห้ก ารบริก ารมีค วามสามารถทางความคิ ด ที่
สร้างสรรค์ มีท กั ษะการแก้ปญ
ั หาอย่างสร้างสรรค์มีกระบวนการ
แก้ไขสถานการณ์ท่ไี ม่พงึ ประสงค์อย่างเป็ นขัน้ ตอนเพื่อบรรลุความ
ต้องการตามวัตถุประสงค์โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความคิด
วิจารณญาณ การใช้ความคิดทัง้ สองที่กล่าวถึงได้แก่ ผูแ้ ก้ไขปัญหา
จะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการคิดวิธีการแก้ปญั หาให้ลกึ และความ
มีห ลากหลายโดยปราศจากการตัด สิน ว่ า ดี ห รื อ ถู ก ต้อ งหรื อ ไม่
จากนั้น จึ ง ประเมิ น และเลื อ กวิ ธี ก ารแก้ป ัญ หาโดยใช้ก ารคิ ด
วิจารณญาณเพื่อให้ได้วธิ ีการแก้ปญั หาที่ดีท่สี ุด พร้อมทัง้ นําวิธีการ
แก้ป ัญ หานั้น มาวางแผนการแก้ป ัญ หาบนเงื่อ นไข บริ บ ท และ
ทรัพยากรที่มอี ยู่ และนําแผนการแก้ปญั หาไปปฏิบตั ิ โดยเชื่อมัน่ ว่า
สามารถแก้ป ัญ หา และกํ า กับ ตนเองขณะทํา การแก้ป ัญ หาได้
เพื่อการแก้ปญ
ั หาได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประกอบด้วย 1) การ
เข้าถึงปัญ หา เป็ นขัน้ ของการทําความเข้าใจรับรู ค้ วามท้าทายที่จะ
แก้ปญั หาจากสถานการณ์ การสํารวจข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
อย่างรอบด้าน การระบุป ัญ หาที่แท้จริง และวางเป้ าหมายในการ
แก้ป ัญ หา ซึ่งสามารถเลือ กใช้ข นั้ ตอนใดขัน้ ตอนหนึ่ งหรือ ใช้ทุ ก
ขัน้ ตอนตามความชัด เจนของปัญ หา การเห็ น ความสําคัญ เป็ น
ขัน้ ตอนการระบุ และอธิ บ ายความสําคัญ ของสถานการณ์ ท่ีเป็ น
ปัญ หาในมุ ม มองของตนเอง และผู อ้ ่ื น การสร้า งความคิ ด ที่
เหมาะสมต่อปัญหาการสํารวจข้อมูล เป็ นการศึกษารายละเอียดของ
สถานการณ์ ห รื อ การสืบ ค้น ข้อ มู ล เพื่อ ทําให้ส ถานการณ์ มีค วาม
ชัดเจน จากการศึกษาลักษณะ และสาเหตุของสถานการณ์ ท่ีเป็ น
ปัญหารวมถึงความเกี่ยวข้องกับปัญหาอื่น โดยใช้การสํารวจข้อมูล
ประเมิน และเลือกใช้ขอ้ มูลที่ได้จากการศึกษาการระบุปญ
ั หาเป็ น
การตัด สิน ว่าสถานการณ์ ท่ีศึ ก ษานั้น ปัญ หาใดเป็ น ปัญ หาที่ต อ้ ง
นํ า มาแก้ไ ขหรื อ เรี ย กว่ า เป็ น “ปั ญ หาที่ แ ท้จ ริ ง ” พ ร้อ มกั บ
วางเป้ าหมายในการแก้ปญั หา 2) การคิดวิธีการแก้ปญั หา เป็ นการ
คิดหาวิธีแก้ปญ
ั หาให้มากที่สุด โดยไม่มีการตัดสินว่าความคิดนัน้
ผิด หรื อ ถู ก ใช่ ห รื อ ไม่ ใ ช่ รวมถึง การปรับ วิธี ก ารแก้ป ัญ หาจาก
แนวคิดการแก้ปญั หาของผูอ้ ่นื 3) การเลือก และเตรียมการ คือการ
ทํา ให้วิ ธี ก ารแก้ป ัญ หามี ค วามชัด เจนในการปฏิ บ ัติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
โดยการประเมินวิธีการแก้ปญ
ั หาจนได้วิธีการที่ดีท่ีสุด จากนัน้ จึง
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พิจารณาสิง่ สนับสนุน และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการ
แก้ป ัญ หาโดยมีข นั้ ตอนดังนี้ ก ารเลือ กวิธี ก ารแก้ป ัญ หา เป็ น การ
คัดเลือกวิธีแก้ปญั หาโดยใช้เกณฑ์ในการเลือกวิธีการแก้ปญั หาการ
คาดการณ์ผลกระทบ เป็ นการระบุเหตุการณ์ ท่อี าจจะเกิดขึ้นทัง้ ที่
เป็ นอุปสรรค และสิ่งสนับสนุนในระหว่างการแก้ปญั หา 4) การวางแผน
การแก้ปญ
ั หา การวางแนวทางการแก้ปญ
ั หาโดยใช้ความสามารถ
และข้อจํากัด ของบุ ค คล รวมถึงบริบ ท เงื่อ นไข ทรัพ ยากร และ
อุ ป สรรค โดยมี ก ารประเมิ น งาน เป็ นการระบุ แ นวทาง และ
ทรัพยากรที่ตอ้ งใช้ในการแก้ปญั หาภายใต้ เงือ่ นไข ข้อจํากัด บริบท
ข้อมูล หรือสิ่งสนับสนุนในการแก้ปญ
ั หาการออกแบบกระบวนการ
เป็ นการวางขัน้ ตอน และกิจกรรมการแก้ปญ
ั หา จากการแนวทาง
และทรัพยากรที่มีอยู่ และแบ่งหน้าที่สมาชิกในกลุ่ม 5) การลงมือ
ปฏิบตั ิ เป็ นการนําแผนที่วางไว้ไปปฏิบตั ิจริง มีการกํากับตนเองใน
การแก้ปญ
ั หา การเปรียบเทียบกิจกรรม และผลการแก้ปญ
ั หากับ
เป้ าหมายที่วางไว้ มีการสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการแก้ปญั หา
เมื่ อ การแก้ป ัญ หาเป็ นไปตามที่ ว างแผนไว้ก็ ใ ห้ก ารเสริ ม แรง
แก่ตนเอง ซึ่งขัน้ ตอนนี้ประกอบด้วยการลงมือปฏิบตั ิ เป็ นการลงมือ
ปฏิบตั ิตามแผน สังเกต และสะท้อนระหว่างการแก้ปญ
ั หา รวมทัง้
ปรับ ปรุง กระบวนการแก้ป ัญ หาให้เหมาะสมมากขึ้น การเผชิ ญ
ปัญ หาเป็ น การกํากับ ตนเองระหว่างการแก้ป ัญ หาประกอบด้ว ย
การสังเกต และบันทึกพฤติกรรมของตน เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ทีต่ งั้ ไว้ การควบคุมตน และเสริมแรงตนเอง

บทสรุป

การพัฒ นา และส่ ง เสริ ม ความคิ ด สร้า งสรรค์ ส ํ า หรับ
ผู ใ้ ห้บริการเป็ นการพัฒ นาความสามารถที่จะประมวลข้อมูลผ่าน
ทักษะการคิด เพือ่ นําไปแก้ไขปัญหา วางแผน ได้อย่างมีประสิทธิผล
ในแนวทางใหม่ ๆ อย่างหลากหลายไม่มีท่สี ้ นิ สุด เพราะความคิด
สร้างสรรค์ไม่ ใช่ ท กั ษะที่มีจ ํากัด เฉพาะบุ ค ลใดหนึ่ ง แต่ ส ามารถ
พัฒ นาทัก ษะนี้ ใ ห้ต นเองเพื่ อ เป็ น ทัก ษะที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ กับ
ทุกอาชีพโดยเฉพาะบุคลากรด้านการบริการ ผูท้ าํ งานด้านการบริการ
ต้องมีทกั ษะด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤต
ต่ า ง ๆ นํ า ไปสู่ ก ารสร้า งสรรค์ ผ ลงานด้า นการบริ ก ารใหม่ ๆ
ที่ท นั สมัย ตอบโจทย์ท างด้านการบริ ก ารผ่ านกระบวนการทาง
ความคิดทีส่ ร้างสรรค์พร้อมที่จะเรียนรูส้ ง่ิ ใหม่อยู่ตลอดเวลา นําเอา

สิ่งที่ผ่านการเรียนรู จ้ ากความรู เ้ ดิม และความรู ใ้ หม่ภายใต้สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อหาทางออกจากวิกฤตที่เกิดขึ้น สู่การพัฒนาสิ่ง
ใหม่ในด้านการบริการที่สร้างสรรค์ พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์การ
บริการ ที่ตอบโจทย์ตามความต้องการของผูค้ นในสภาพสังคมวิถี
ใหม่ในปัจจุบนั ทีผ่ ูใ้ ช้บริการต่างมองหาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สะท้อนให้
เห็นถึงความเอาใจใส่ดา้ นสุขภาพ ความปลอดภัย แต่ยงั คงความ
เป็ นเอกลักษณ์ มีมาตรฐาน ดังนัน้ เพื่อให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
รู ป แบบการบริ ก าร รวมถึ ง ตัว ของผู ใ้ ห้บ ริ ก ารมี ท กั ษะความรู ้
ความสามารถในการทํางานอย่างเป็ นมืออาชีพ สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ผูใ้ ห้บริการจึงมีความจําเป็ นอย่างต้องมีการ
พัฒนาตนเอง โดยเฉพาะกระบวนการทางด้านความคิด ทีต่ อ้ งอาศัย
การฝึ กฝนอย่างต่อเนื่อง และเป็ นประจํา เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพเพิ่ม
ทางเลือกในการแก้ไขปัญ หา บนทางเลือกที่มีอย่างหลากหลายให้
ได้ม าซึ่ง ผลลัพ ธ์ท่ี ดี ท่ีสุ ด ประกอบด้ว ย 1) ความสามารถทาง
ความคิดเชิงบวกสามารถรับมือกับปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหา
ได้อย่างรอบคอบคิดหาทางแก้ปญ
ั หาได้หลาย ๆ ทาง และเตรียม
ทางเลือกสําหรับแก้ไขปัญหาไว้มากกว่า 1 วิธีเสมอ หรือมองปัญหา
เป็ นโอกาส ผ่านการคิดย้อนศร ที่แตกต่างจากคนอื่น มีความเป็ น
อิ ส ระในด้า นการคิ ด การคิ ด เชิ ง บวกจะช่ ว ยให้ส ามารถฝึ กการ
แสวงหาโอกาสในการแก้ไขปัญ หา นําเสนอทางออก และสร้า ง
ผลิต ภัณ ฑ์ ก ารบริ ก ารที่ ส ามารถตอบสนองความต้อ งการแก่
นักท่องเทีย่ วได้ ทัง้ ยังเกิดการเรียนรูท้ เ่ี หนือกว่าคนอื่น เพราะภายใต้
สถานการณ์ ป ัจจุ บ นั ใครที่ สามารถเรี ยนรู ส้ ่ิงต่ าง ๆ ที่ เกิ ดขึ้นก่ อน
สามารถปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ก่อนคนอื่น สามารถเรียนรู ใ้ นสิ่งที่
คนอื่ นมองข้ามไปจะสามารถสร้างโอกาสในการแข่ งขันได้มากขึ้น
2) ความเชื่ อมัน่ ในตนเองการแสดงความคิ ดเห็ นของตนเองที่ไม่
เหมือนกับคนอื่น คิดในสิ่งที่เป็ นไปไม่ได้ ยอมรับสิ่งที่ไม่แน่นอน และ
เป็ นสิ่งทีเ่ ป็ นข้อขัดแย้ง ทีเ่ กิดขึ้นได้ กล้าคิด กล้าทํา กล้าเสีย่ งกับอะไร
ใหม่ ๆ และรับฟังความคิดเห็นจากผู อ้ ่ืนที่หลากหลาย และแตกต่าง
เพื่อการปรับปรุงไปสู่ส่งิ ที่ดีกว่าทางด้านการบริการ 3) ความสามารถ
ปะติดปะต่อเรื่องราวทางความคิดบนหลักของความเป็ นจริงเป็ นสิ่งที่
จําเป็ นที่จะนําไปสู่ กระบวนการทางความคิ ดที่สร้างสรรค์ส าํ หรับผู ้
ให้บริการในการวิเคราะห์ส่งิ ต่าง ๆ โดยย้อนกลับไปหาหลักความเป็ น
จริ งของสิ่งนั้น ๆ ว่ าคื ออะไร เพื่อให้เกิ ดความคิ ดใหม่ ๆ ก็ มีม าก
ยิ่งขึ้น ที่จะสามารถนํามาปรับ ปรุงกระบวนการทํางานที่แ ตกต่ าง
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หรือเกิดการบริการรู ปแบบใหม่ เป็ นที่ยอมรับ และสามารถสร้าง
มูลค่าให้เกิดกับการทํางานได้ 4) ความสามารถด้านการเริ่มต้นใหม่
เป็ น ทัก ษะด้านการปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงเพื่อก่ อให้เกิ ด สิ่งใหม่ ท่ี
ดีกว่า ไม่ยึดติดอยู่ในกรอบความคิดแบบเดิม ๆ ผ่านกระบวนการ
สังเกต มีสมาธิสามารถใช้เวลาในพื้นที่ทางความคิดใหม่ ๆ ตามสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม จากสิ่งที่ดีอยู่แล้วไปสู่ส่ิงที่ดีกว่าเดิม
5) ความรับผิดชอบ และมีวนิ ยั สูงเป็ นสิง่ ที่จาํ เป็ นสําหรับผูใ้ ห้บริการ
เพือ่ การพัฒนาฝึ กฝนให้ตนเองมีความรูค้ วามสามารถอยู่ตลอดเวลา
เพราะการพัฒ นาทางความคิดต้องอาศัยการเรียนรู อ้ ย่างต่ อเนื่อง
เพื่อให้เกิดเป็ นทักษะ ทีต่ อบสนองความคิด ได้คล่องแคล่ว เพราะ
ทุกสิ่งที่ผ่ านกระบวนการคิด การกระทําต้องสามารถประเมินผล
กระทบที่จะเกิดขึ้นต่ อผูค้ นรอบข้าง สิ่งต่างที่ผ่านกระบวนการคิด
อย่างสร้างสรรค์สู่ผลงานทางด้านการบริการอาจนําไปสู่การสร้าง
มูลค่าให้กบั ธุรกิจบริการได้
ความคิ ด สร้า งสรรค์ ส ามารถนํ า ไปสู่ รู ป แบบการบริ ก าร
สิง่ ประดิษฐ์คิดค้นพบใหม่ ๆ ทางด้านการบริการจากผูใ้ ห้บริการเป็ น
ความคิดในลักษณะที่คนอื่นคาดไม่ถึงหรือมองข้าม เป็ นความคิด
หลากหลายคิดได้กว้างไกลเน้นทัง้ ปริมาณ และคุณภาพ บนพื้นฐาน
การคิดผสมผสานเชื่อมโยงระหว่างความคิด เพื่อแก้ปญ
ั หา และ
เอื้ อ อํา นวยประโยชน์ ต่ อ ตนเองในการทํา งาน ทํา ให้เกิ ด ความ
เปลีย่ นแปลงในการดําเนินชีวติ และหนทางใหม่ ๆ ในการแก้ปญั หาชีวติ
และการทํางาน เกิดความสุข เกิดความฉลาดในการคิดแก้ปญ
ั หา
ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น สู่การสร้างความเชื่อมัน่ ความน่ านับถือ และความ
พอใจในตัวเองขึ้นมา เมื่อใดก็ตามที่เราพัฒนาขีดความสามารถใน
การคิดสร้างสรรค์จนสามารถเผชิญหน้า และ และแก้ปญั หาต่าง ๆ
ได้อย่างราบรื่นกลายเป็ นผูน้ ําทางด้านความคิดที่สร้างสรรค์ และ
เกิดความภูมใิ จในตนเอง ผ่านสัมฤทธิ์ของงาน
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