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การคิดแนวขาง Lateral  Thinking 

การคิดแนวขาง Lateral  Thinking  มี 4 ประการ คือ 

1. ความสัมพันธ อยางยิ่งกับความเขาใจ   

2. การรูแจง (Insight)  

3. ความคิดสรางสรรค (Creativity)        

                                                        
* นายศักดิ์นิคม  ขุนกําแหง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 7 ว สํานักงาน

จังหวัดพิษณุโลก สรุปจาก “คิดแนวขาง (Lateral Thinking)” เขียนโดย ดร.เอ็ดเวิรด 

เดอ โบโน (Edward de Bono) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาอบรมหลักสูตร

ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย. 

 

คิดแนวขาง 
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4. อารมณขัน (Humour)   

 ซึ่งผูศึกษาและผูสอนเรื่องนี้มักจะเขาใจผิดอยู 2 ประการ 

ไดแก 

 ประการแรก    คือ การเขาใจวาการคิดแนวขางเปน

สิ่งที่ทุกคนรูและนํามาใชอยูแลว 

 ประการที่สอง คือ การเขาใจวาการคิดแนวขางเปน

เรื่องเฉพาะและไมใชวาทุกๆ คนจะใชมันได 

วิธีที่จะทําใหเกิดทักษะการคิดแนวขาง 

วิธีที่จะทําใหเกิดทักษะการคิดแนวขาง ที่ดีที่สุดก็คือการ

พัฒนาทักษะในการใชเครื่องมือตางๆ  ที่ เคยใชแลวให เกิด

ประสิทธิผลขึ้นมา    ขึ้นอยูกับตัวกระบวนการ  (Process)   
ไมใช ผลผลิต (Product) วิธีใชลักษณะนามธรรม ไมชวยทํา

ใหคนเขาใจเกี่ยวกับการคิดแนวขางได แตสิ่งที่ชวยทําใหเกิด

ความเขาใจอยางแทจริงก็คือ การเขาไปมีสวนรวมปฏิบัติจริง  
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ลักษณะเฉพาะของการคิดแนวขาง 

 ลักษณะเฉพาะของการคิดแนวขาง เปนกระบวนการที่

คอนขางจะขัดแยงกับกระบวนการคิดแบบอื่นๆ  หากไมเขาใจถึง

ความแตกตางระหวางการคิดแนวขางกับความคิดแบบอื่นๆ 

อยางชัดเจนแลว จะทําใหเกิดความเคลือบแคลงใจในวิธีคิดแบบ

อื่น ซึ่งเปนสิ่งอันตราย  การคิดแนวขางแตกตางกับแนวคิดแบบ

อื่นๆ อยางสิ้นเชิง แตมีความสําคัญเหมือนกัน และไมใชแนวคิด

ที่ทําลายการคิดแบบแนวตั้ง และไมควรสอนการคิดแนวขางไป

พรอมๆ กับการคิดแนวตั้ง ดังนั้นขอเท็จจริง ก็คือ“ วัฒนธรรมมี

สวนในการกําหนดแนวคิด และการศึกษาก็มีสวนในการสงผาน

ความคิดนั้น”   ทั้งนี้ความขัดแยงเปนวิธีเดียวที่ เปลี่ยนแปลง

ความคิดตางๆ ได โดยมันจะทํางานเปน 2 ลักษณะ คือ 

• ลักษณะแรก  การเผชิญหนากันระหวางความคิด

ที่ตรงกันขามกัน แลวความคิดหนึ่งก็จะไดรับการ

ยอมรับมากกวาอีกความคิดหนึ่ง แตความคิดที่
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ไมไดการยอมรับนั้น จะไมเกิดการเปลี่ยนแปลง

ใดๆ 

• ลักษณะที่สอง เปนวิธีการทางวิทยาศาสตร คือ

วิธีการสรางขอมูลใหมๆ เพื่อหักลางความคิด

เกาๆ อันจะนําไปสูความคิดใหมซึ่งเปนวิธีการ 

หาความรูของมนุษย 

องคประกอบของ การคิดแนวขาง Lateral  Thinking 

 องคประกอบของ การคิดแนวขาง Lateral  Thinking  

แตละบทแบงออกเปน 2 สวน ทั้ง 22 บท ไดแก 

  1. พื้นฐาน ทฤษฎี และธรรมชาติของกระบวนการคิด 

  2. แบบฝกหัดสําหรับฝกปฏิบัติ และกระบวนการคิด 

วัตถุประสงคของการคดิแนวขาง  

การปรับโครงสรางของแบบแผน และกระตุนใหเกิดแบบแผน

ใหมๆ และเปนเรื่องของกระบวนการ ในโลกของศิลปะกับความคิด
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สรางสรรค เปนองคประกอบสําคัญของการเปลี่ยนแปลง คือ 

เปนการสลัดความคิดออกจากความคิดแบบเกาๆ โดยมีจุดประสงค

ของการคิดก็เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล แลวทําใหมันเกิดประโยชน

ที่สุดเทาที่จะทําได แตเราไมสามารถจะใชขอมูลใหมๆ ใหเกิด 

ประโยชนสูงสุดได ถาเรายังไมมีวิธีในการปรับโครงสรางของ

แบบแผนความคิดเดิมๆ ใหมีความทันสมัยขึ้น วิธีคิดแบบเดิมจะ

สอนใหเรากลั่นกรองแบบแผนตางๆ  และระบุวาแบบแผน

เหลานั้นถูกตองหรือไม ซึ่งทําใหเราไมสามารถใชขอมูลที่มีอยู

ใหเกิดประโยชนไดอยางเต็มที่ เวนเสียแตวาเราจะรูวิธีสรางแบบ

แผนความคิดใหมๆ และสลัดอิทธิพลของแบบแผนความคิดเดิม

ออกไปเสีย 

ความแตกตางระหวางการคิดแนวขาง กับการคิดแนวตั้ง 

 การคิดแนวตั้ง   :  เปนเรื่องของการพิสูจนและพัฒนา

แบบแผนความคิด     
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การคิดแนวขาง :  เปนเรื่องของการปรับโครงสรางแบบ

แผนความคิด และกระตุนใหเกิดแบบแผนความคิดใหม  

 การคิดทั้ง 2 แบบนี้ ตางก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน และ

เปนสิ่งจําเปน  แตกระนั้น  “ การศึกษา” ก็ยังเนนที่การคิดแนวตั้ง

แตเพียงอยางเดียว  พฤติกรรมของจิตในฐานะที่ เปนระบบ

ความจําที่ขยายหนวยความจําไดดวยตนเองนี้ มีขอจํากัดบางอยาง 

ที่ทําใหเราจําเปนตองใชการคิดแนวขาง  เพื่อใหการคิดของเรามี

ประสิทธิผลสูงสุด  โดย Edward De Bono  ไดเสนอวิธี 

การคิดแนวขาง (Lateral Thinking) ไว ดังตอไปนี้ 

1. วิธีทํางานของจิต : จิตทําหนาที่สื่อสารหรือถายขอมูล

ดวยรหัส (ภาษาเปนรหัสที่ชัดเจนที่สุด)  ระบบการจัดระเบียบ

ตนเอง  โดยสรุป จิตจะจัดการกับขอมูลดวยวิธีการที่มีลักษณะ

เฉพาะตัว ซึ่งมีประสิทธิภาพมาก และมีประโยชนในทางปฏิบัติ 
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อยางมหาศาล แตมันก็มีขอจํากัด กลาวคือจิตจะชํานาญในการ

สรางแบบแผนตางๆ แตไมชํานาญในการปรับโครงสรางของ

แบบแผนที่มีอยูใหทันสมัยได ดังนั้นจึงจําเปนตองใชการคิด 

แนวขาง เพื่อแกไขขอจํากัดนี้ 

2. ความแตกตางระหวางการคิดแนวขางกับการคิด
แนวตั้ง : การคิดแนวตั้งเปนการสรรหา สวนการคิดแนวขางเปน

การสรางสรรคที่หลากหลาย  การคิดแนวตั้งจะเคลื่อนที่ไปตาม

ทิศทางที่มีอยูเทานั้น แตการคิดแนวขางจะเคลื่อนที่เพื่อสราง

ทิศทาง   

การคิดแนวตั้งเปนการวิเคราะห แต การคิดแนวขาง

เปนการกระตุน การคิดแนวตั้งเปนลําดับตอเนื่อง แตการคิดแนว

ขางสามารถกระโดดขามขั้นได และคนที่ใชการคิดแนวตั้ง

จะตองทําทุกขั้นตอนใหถูกตอง  ขณะที่การคิดแนวขางไม

จําเปนตองทําเชนนั้น ผูที่ใชการคิดแนวตั้งจะใชการปฏิเสธ เพื่อ

กีดกันบางวิธีออกไป โดยตองจดจอและขจัดสิ่งที่ไมเกี่ยวของ
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ออกไป สวนผูที่ใชการคิดแนวขางจะเปดใจรับทุกโอกาสที่เขามา 

การคิดแนวตั้งจะมีการแบงเปนหมวดหมูและประเภทตางๆ แบบ

ตายตัว  แตการคิดแนวขางไมเปนเชนนี้ การคิดแนวตั้งจะดําเนิน

ไปตามแนวทางที่นาจะใชมากที่สุด สวนการคิดแนวขางจะเปน

การสํารวจหนทางที่นาจะใชนอยที่สุด  การคิดแนวตั้งเปน

กระบวนการที่มีขอบเขตแนนอน สวนการคิดแนวขางเปน

กระบวนการที่เปนไปได  

โดยสรุป ความแตกตางระหวางการคิดแนวขางและ

การคิดแนวตั้ง เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะพวกมันมีกระบวนการ

ที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ทั้งนี้ไมใชวากระบวนการหนึ่ง จะมี

ประสิทธิผลมากกวาอีกกระบวนการหนึ่ง แตทั้งสองกระบวนการ

เปนเรื่องจําเปน เราจึงควรตระหนักถึงความแตกตางนี้เพื่อใช

ประโยชนจากความคิดทั้งสองแบบไดอยางมีประสิทธิผล คนที่

ใชการคิดแนวตั้ง จะใชประโยชนจากขอมูลเพื่อการแกปญหา 

โดยเฉพาะ  แตคนที่ใชการคิดแนวขาง จะใชขอมูลเพื่อกอใหเกิด
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การปรับปรุงแบบแผนไมใชเพื่อหาประโยชนจากขอมูลเพียง

อยางเดียว 

3. เจตคติตอการคิดแนวขาง :  แมวาเรารูถึงคุณคาของ

การแกปญหา โดยใชความเขาใจหรือการรูแจง (insigh) และ

คุณคาของความคิดใหมๆ แตเราก็ไมมีแนวปฏิบัติที่จะนําไปสูสิ่ง

เหลานั้น เมื่อใดก็ตามที่ใชความคิดแนวขางแกไขปญหาได มันก็

ยอมสามารถแกไขดวยวิธีการเชิงตรรกะไดเชนกัน  

ดังนั้นอะไรก็ตามที่เปนการคิดแนวขางจึงเปนเพียง

การคิดเชิงตรรกะที่ดีขึ้นเทานั้นเอง  การคิดเชิงตรรกะเปนการคิด

ที่มีประสิทธิผลอยางแทจริง ดังนั้นการคิดแนวขางจึงเปนเพียง

สวนหนึ่งของการคิดเชิงตรรกะ การคิดแนวขางก็คือหลักตรรกะ

เชิงอุปนัย ไมใชวิธีคิดที่สามารถจงใจใหเกิดขึ้นได แตเปน

พรสวรรคในการสรางสรรคที่บางคนมีและบางคนไมมี    

สรุปวา  การคิดแนวขางและการคิดแนวตั้งนั้นเปน

สวนประกอบซึ่งกันและกัน 
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4. ธรรมชาติพื้นฐานของการคิดแนวขาง : การคิดแนวขาง

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงแบบแผน แบบแผน หมายถึง การ

จัดเรียงขอมูลบนพื้นผิวความจําของจิต การจัดเรียงของขอมูล

ตางๆ ในระบบการขยายตัวเอง ของความจํานั้น จะมีประสิทธิผล

ดอยกวาที่ควรจะเปนเสมอ การคิดแนวขางนั้นเปนเจตคติและวิธี

ในการใชขอมูล  การคิดแนวขางสัมพันธโดยตรงกับพฤติกรรม

ในการจัดการกับขอมูลของจิต 

5. การใชการคิดแนวขาง : การสรางความคิดใหมๆ  การ

แกปญหาๆ มักมีอยู 3 ลักษณะ คือ  

(1) ปญหาที่ตองการขอมูลเพิ่มขึ้น หรือตองการ

เทคนิคในการรวบรวมขอมูลขึ้นเพื่อใชในการแกปญหา  

(2) ปญหาที่ไมตองการขอมูลใหม แตตองมีการ

จัดเรียงขอมูลที่มีอยูเสียใหม กลาวคือ ตองมีการปรับโครงสราง

ความรูความเขาใจใหม  
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(3) ปญหาของการไมมีปญหา  ที่สําคัญ ทางเลือกใน

การรับรู การประเมินใหมเปนระยะๆ การปองกันการแบงขั้ว

และแบงแยกแบบเด็ดขาด 

6. เทคนิคตางๆ : ในแตละเทคนิคจะแบงออกเปนสอง

สวนคือ สวนที่เปนลักษณะและจุดประสงค  และสวนที่จะเปน

คําแนะนําเกี่ยวกับการนําเอาเทคนิคไปใชฝกปฏิบัติ  

7. การสรางทางเลือก : หลักการเบื้องตนที่สุดของการ

คิดแนวขาง คือมุมมองที่เรามีตอสิ่งตางๆ คําวาแนวขางเปนตัว 

บงบอกถึงการเคลื่อนที่ออกไปทางดานขาง ทางเลือกที่สรางขึ้น

อาจพิสูจนใหเห็นวา จุดเริ่มตนนั้นมีประโยชนทางเลือกที่สรางขึ้น

อาจใชแกไขปญหาไดจริง โดยไมตองออกแรงพยายามมากขึ้น 

ทางเลือกที่สรางขึ้นอาจชวยจัดเรียงสิ่งตางๆ ใหเราใหมเพื่อให 

สามารถแกไขปญหาตางๆ ไดโดยทางออมโดยวัตถุประสงคของ

การสรางทางเลือก ก็เพื่อใหเรารูจักทางเลือก ไมใชเพื่อใหคนหา
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มุมมองใหดีที่สุด เพราะจะมองทางที่ดีที่สุดเพียงทางเดียว และจะ

ไมหยุดสรางทางเลือกในมุมมองตางๆ  

8. การทาทายสมมุติฐาน : ในการดําเนินชีวิตนั้นคนเรา

จะตองตั้งขอสมมุติฐานอยูตลอดเวลา แตขอสมมุติฐานเหลานั้นก็

มักเปนแบบแผนที่เกาคร่ําครึ ที่ควรจะถูกปรับโครงสรางใหมี

ประโยชนมากขึ้น  แตเราควรยอมรับวาขอสมมุติฐานตางๆ และ

ความคิดเกาๆ ก็มีประโยชนเหมือนกัน และถาเรารูวาเราจะถูก

ครอบงําดวยขอสมมุติฐานและความคิดเหลานั้นเราก็จะสามารถ

ใชพวกมันใหเปนประโยชนไดอยางเปนอิสระมากขึ้น 

9. นวัตกรรม : เปนการสรางสิ่งใหมๆ คิดไปขางหนา

(Forward Thinking)  จะถูกนํามาใชกับการคิด 

10. การชะลอการตัดสินใจ : การคิดแนวตั้งจะถูกตองทุก

ขั้นตอน และจะยืนหยัดความถูกตองตลอดเวลา โดยอาศัยการ

ปฏิเสธ (ไม ไมใช) อันตรายที่เกิดคือความอวดดีที่จะยืนหยัดทํา 
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ตามความคิดหนึ่งเทานั้น สวนการคิดแนวขาง จะผิดในขั้นตอน

ใดก็ได แตจะถูกตองในขั้นตอนสุดทาย หลังจากการนําขอมูลมา

จัดเรียง เมื่อเห็นในสิ่งไมถูกตอง ก็จะถูกตัดออกไป  เพื่อใหเกิด

การปรับโครงสรางในแบบที่ถูกตอง ดังนั้นกอนการตัดสินใจจึง

มีการยืดเวลาออกไปเพื่อหาขอเปรียบเทียบ ประยุกตใชในเชิง

ปฏิบัติ โดยการหาทางเลือกหลายๆ ทาง จนไดทางเลือกที่ดีที่สุด 

อันเกิดจากการเรียงลําดับขอมูลใหเกิดความถูกตองมากที่สุด 

11. การออกแบบ : ไมใชการลอกแบบ จุดประสงคเพื่อ

แสดงให เห็นวาเราสามารถทําสิ่งตางๆ  ไดหลายวิธี  ความ

หลากหลายในการประเมินผล จากขอสมมุติฐาน  (การทําเรื่องโงๆ 

ในสายตาคนอื่น ไมไดหมายความวาผูนั้นเปนคนโง) สรุปวา 

กระบวนการออกแบบเปนการพัฒนาการคิดแนวขางแบบงาย 

โดยเนนที่วิธีทําที่แตกตาง ดวยการพินิจพิจารณาที่แตกตาง และ

การหลุดพนจากความคิดเกาๆ เราจะชะลอการประเมินเชิง

วิพากษวิจารณไวชั่วคราว เพื่อใหเกิดกรอบความคิดที่สรางสรรค   
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12. ความคิดหลักและปจจัยชี้ขาด : ความคิดหลักที่

แตกตางกัน การลําดับของความคิดหลัก โดยมีปจจัยชี้ขาดวา

อะไรทําใหเราใชแตวิธีเดิมๆ  

13. การแยกสวน : จุดมุงหมาย เพื่อพิจารณาสิ่งตางๆ ใน

มุมมองที่ตางไปจากเดิม หาสวนที่ผิด สรางสวนที่ถูก สวนที่

สมบูรณและการเหลื่อมซอน มีการแยกสวนใหชัดเจนตาม

สถานการณ 

14. วิธีการพลิกกลับ : เปนการหลีกหนีจากมุมมองเดิมๆ 

เพื่อทําใหเกิดมุมมองใหม เอาชนะความผิด เปลี่ยนจุดยืนใหเกิด

การแสวงหาคุณประโยชนที่สูงสุด ดวยวิธีพลิกกลับ 

15. การระดมสมองการคิดแนวขาง : คือการกระตุนความคิด 

ซึ่งกันและกัน การชะลอการตัดสินใจตามสภาพแวดลอมใน

ลักษณะเปนทางการ โดยสรุป การระดมสมองเปนการกระทําให

เกิดการคิดแนวขาง ปญหาของการระดมสมองของการคิดแนว
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ขางมี 2 ปญหาคือ การทําใหเกิดการเคลื่อนไหวทางความคิด และ

การหลีกหนีจากแนวคิดแบบเกาๆ ที่ใครๆ ก็คิดออก 

16. การอุปมาอุปไมย : คือ การนําเรื่อง หรือสถานการณ

ที่คนสวนใหญรูจักคุนเคยดีที่มีการพัฒนาอยูในตัวของมันเอง ไป

เปรียบเทียบกับบางสิ่งบางอยางใหเกิดมุมมองใหม ทําใหเกิด

ความเคลื่อนไหวทางความคิด มีชีวิตชีวา เพื่อใหเกิดการปรับ

โครงสรางของความคิดใหมๆ ในการแกไขปญหานั้นๆ  

17. การเลือกจุดรับรูแรกและพื้นที่การสนใจ : (Entry 

point  and  Attention  area)   เปนลักษณะสําคัญของจิต คือ 

ความสามารถในการเลือกจําขอมูลที่สมองตองเลือกจําขอมูลเปน

บางสวน ก็เพราะพื้นที่ความสนใจของระบบความจํานั้นมีจํากัด 

การเลือกจุดรับรูแรก มีความสําคัญที่สุดตอการปรับมุมมองของ

สถานการณ เนื่องจากไมมีขอมูลอื่น (พื้นที่ใหสนใจอื่น) เพิ่มเขา

ไปในระบบความจํา จุดรับรูแรกนั้น ก็จะกอใหเกิดมุมมองใหม 
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18. การกระตุนสุม : การแกปญหาดวยวิธีเดิมๆ จะไมมี

การพัฒนา โดยปกติแลวคนเราจะรอจนกวาจะเกิดแรงบันดาลใจ

ที่จะทําใหเราพบวิธีแกปญหาแบบใหม แตการกระตุนสุม จะทําให

เราผสมผสานขอมูลตางๆ ที่ไมเกี่ยวของกัน เพื่อนําไปสูการปรับ

โครงสรางของแบบแผนความคิดของเราได 

19. แนวความคิด/การแบงสวน/การแบงขั้ว : พื้นที่ความ

สนใจที่มีจํากัดของจิตทําใหมีการตอตานเพียงสวนเสี้ยวเดียวของ

สิ่งแวดลอมทั้งหมด และความสนใจจะเปลี่ยนไปตามชวงเวลา 

จึงจําเปนตองแบงสวน แลวนํามาประกอบกันใหม โดยการ

เรียงลําดับอยางเปนระบบ ดวยการตั้งชื่อ ทําใหแยกก็งาย  

รวมก็งาย 

20. คําใหม  “ PO ” : เปนเครื่องมือการคิดแนวขาง ที่ใช

เปนภาษาในการสื่อขอมูลที่ใชงาย ใหเปนสากล เหมือนกับที่มี 
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“NO” ของการคิดแนวตั้ง ที่ Edward de Bono คิดขึ้นมาใช 

โดยหนาที่ของ PO คือ  

 1) ทําใหเกิดการจัดเรียงขอมูลแบบใหม   

 2) การทาทายการจัดเรียงขอมูลเดิม   

โดยสรุป PO เปนเครื่องมือทางภาษาที่ทําใหเกิดการคิด

แนวขาง  และ PO เปนเครื่องมือของความเขาใจเพราะมันทําให

เราสามารถใชขอมูลในแบบที่จะทําใหหลุดพนจากแบบแผนที่มี

อยู และทําใหเกิดการปรับโครงสราง กลายเปนแบบแผนใหม ถา

เรายิ่งฝกหัดและมีทักษะในการใช PO มากเทาไร PO ก็จะยิ่งมี

ประสิทธิผลมากขึ้นเทานั้น 

21. การถูกปดกั้นดวยความเปดเผย : บางครั้งเราเกิด

ความเคยชินแตแบบเกาที่เราคิดวาดี คิดวาถูก เปนการคิดแนวตั้ง 

ไมยอมเปดสิ่งที่ปดกั้นความคิดเดิม เมื่อเราใชการคิดแนวขาง 

ก็จะไดรับสิ่งที่เปดเผย วาสิ่งใดเปนทางเลือกที่ดีที่สุด นั่นคือการ

มองมุมมองใหมๆ หลายๆ ทางเลือก และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
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22. การบรรยาย  การแกปญหา การออกแบบ : เปน

เครื่องมือที่สนับสนุนการใชการคิดแนวขาง 
  

 
 
 

 

 

“   การคิดแนวขางเพื่อสรางสรรค 

เปนทักษะที่ทุกคนพัฒนาขึ้นได ” 


