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Design Thinking and Business Digital Innovation
การคิดเชิงออกแบบและนวตักรรมธุรกิจดิจิทลั

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมพล สุขเจริญพงษ์



พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ
บทที่ 1



ความส าคัญกับการคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้กับองค์กร

การคิดเชิงออกแบบใหม่ที่หลากหลายด้วยการระดมสมอง

ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ

ข้อแนะน าในการระดมความคิด

TOPIC

บทที่  1 พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ



ความส าคัญกับการคิดเชิงออกแบบ

การคิดเป็นการกระบวนการหนึ่ง
ของทุกคน คิดดี คิดท า คิดในสิ่งที่
ตนเองได้รับมอบหมาย คิดงานที่จะ
ท า คิดรูปแบบต่าง ๆ เวลาคิด จึง
ต้องมีกระบวนการที่ เป็นขั้นเป็น
ตอน  เพื่อช่วยให้การคิดบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

ที่มา: istockphoto.com



ความส าคัญกับการคิดเชิงออกแบบ

การคิดโดยทั่วไป
จะเป็นไปตามกลไกของ
สมองที่ต้องมีการตอบใน
สิ่งที่สงสัย ซึ่งการคิดจะ
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
ของมนุษย์เรา 

การคิดเชิงออกแบบ

ที่มา: istockphoto.com



ลักษณะส าคัญของการคิด

(ทิศนา แขมมณี, 2545) 

1) การคิดเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่คนเราใช้สร้างความหมาย ความเข้าใจในสรรพสิ่งรอบ ๆ ตัว

2) การคิดเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในสมอง จัดและกระท ากับข้อมูลที่รับเข้ามาทางประสาทสัมผัส

3) การคิดเป็นกระบวนการ มีขั้นตอนการคิด มีขั้นตอนการคิดที่แตกต่างกัน การคิดไม่ใช่เนื้อหาที่จะถ่ายทอดให้จดจ ากันได้

ลักษณะของการคิด
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ลักษณะส าคัญของการคิด

(ทิศนา แขมมณี, 2545) 

4) การคิดเป็นงานเฉพาะตน จะต้องด าเนินการเอง จะให้ผู้อื่นคิดแทนไม่ได้

5) การคิดเป็นสิ่งที่เกิดภายในสมอง แต่สามารถสังเกตได้จากการกระท า หรือการแสดงออก

6) การคิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ 

ลักษณะของการคิด
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ลักษณะส าคัญของการคิด

การคิดอย่างมีเหตุผล

ชนาธิป พรกุล, 2557, ออนไลน์



ลักษณะส าคัญของการคิด

การคิดเชิงออกแบบ

สมัยนี้เราแยกกลยุทธ์ทางธุรกิจกับการออกแบบประสบการณ์ของลูกค้าออกจากกันไม่ได้แล้ว

แนวคิดของผู้น าองค์กรที่มีชื่อเสียงในระดับโลกซึ่งให้ความส าคัญในเรื่อง Design thinking 
(กระบวนการคิดเชิงออกแบบ) เริม่กนัท่ีบรษัิทยกัษใ์หญ่อยา่ง IBM และ GE 



ลักษณะส าคัญของการคิด

การคน้หา 
(discovery)

การตีความ 
(interpretation)

การระดมความคิด เพ่ือการแกไ้ขปัญหา     
(ideation)

สรา้งตน้แบบ และทดลอง 
(experimentation)

การพฒันาอย่างตอ่เน่ือและยั่งยืน   
(evolution)

บาทหลวง เปาโล เอกรัตน์ หอมประทุม, บทความการศกึษา, 2564

การแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 

เพื่อให้ เกิดการสร้างผลลัพธ์ที่ เป็น
รูปธรรม ตอบโจทย์การแก้ปัญหาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินการ
อยู่ 5 ขั้นตอน ส าหรบัการแกไ้ขปัญหาท่ีตรง
จดุ ตามกระบวนการและวิธีการท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด บนพื ้นฐานของการพิจารณาตาม
ความตอ้งการของมนษุยเ์ป็นหลกั 



ลักษณะส าคัญของการคิด

การคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการคิดเชิงระบบ หาก
องค์กรน ารูปแบบดังกล่าวมาใช้
เพื่อด าเนินกิจกรรม แน่นอนว่า
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะ
ส่งผลดีต่อการด าเนินกิจการใน
เ ชิ ง บ ว ก  ซึ่ ง เ ป็ น ก า ร เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใน
การท างานและบริหารงานอย่าง
แน่นอน ทั้งนี้ได้สรุปพอเข้าใจใน
ประเด็นทั้ง 5 ลักษณะ

designcouncil.org.uk/news-opinion/search, 2564, ออนไลน ์



กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้กับองค์กร

การกระบวนการของการคิดเชิงออกแบบเพื่อการประยุกต์ใช้กับองค์กร มีการน ามาประยุกต์ใช้และสร้างเป็นโมเดลขึ้น
หลายรูปแบบ และหนึ่งในโมเดลที่นิยมน ามาใช้กับงานบริหารจัดการตลอดจนสร้างสรรค์การท างานให้กับองค์กรก็คือโมเดล
เพชรคู่ หรือ double diamond ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนท่ีเรียกง่าย ๆ ว่า 4D ดังนี้

โมเดลเพชรคู่ 
Double Diamond

designcouncil.org.uk/news-opinion/search, 2564, ออนไลน์



การคิดเชิงออกแบบใหม่ที่หลากหลายด้วยการระดมสมอง

ก า ร คิ ด เ ชิ ง อ อ ก แ บ บ ใ หม่ ที่
หลากหลายด้วยการระดมสมอง เกิด
จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่
ผ่านมาหรือเหตุการณ์ในปัจจุบัน คิด
ขึ้นโดยบุคลากรตรามสายงานและ
เทคนิคการระดับสมองเกิดขึ้นโดยนัก
ธุรกิจและนักคิดระดับโลกชื่อดัง คือ 
อเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น (Osborn, 
1953) โดยได้ใช้เทคนิคการคิดนี้มา
จนถึงปัจจุบันเป็นวิธีการที่องค์กรได้
น ามาใช้และนิยมมากที่สุด

pixabay, 2564, ออนไลน์



การคิดเชิงออกแบบใหม่ที่หลากหลายด้วยการระดมสมอง

แนวทางการระดมสมองให้มีประสิทธิภาพ 

เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศศ์กัด์ิ, 2549, หนา้ 107-108

1. ก าหนดกลุ่มคนที่จะเข้าร่วมการระดมสมอง 

2. จ านวนคนไม่ควรมากเกินไป อาจอยู่ในระหว่าง 7-12 คน

3. ควรใช้ระยะเวลาไม่นานนัก 

4. เขียนหัวข้อ หรือปัญหาที่ต้องการค าตอบไว้บนกระดานให้ชัด 

5. จดทุก ๆ ความคิดเห็นไว้บนกระดาน 

6. การจะให้ความคิดพรุ่งพรูออกมาทุกคนจะต้องพยายามพูด

7. เมื่อถึงเวลาก าหนดให้ทุกคนหยุด



แนวทางการระดมสมองในการบริหารเวลาที่ดี

การคิดเชิงออกแบบใหม่ที่หลากหลายด้วยการระดมสมอง

ในการบริหารเวลาที่ดีนั้น การปลูกฝังระบบระเบียบวิธีการ 
หรือกระบวนการต่าง ๆ จะส่งผลต่อภายในอุปนิสัยของผู้ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เล็กถึงวัยท างาน ถ้าผู้เรียนสามารถใช้ทักษะนี้ได้อย่างมีระเบียบ
แบบแผน ท ากิจกรรมเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด งานนั้นจะเกิด
ประสิทธิภาพที่ดี



ประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบ

1. ฝึกกระบวนการ
แก้ไขปัญหาตลอดจน
หาทางออกที่เป็น
ล าดับขั้นตอน 

2. มีทางเลือกที่
หลากหลาย 

3. มีตัวเลือกที่ดีที่สุด 
เหมาะสมที่สุด 

4. ฝึกความคิด
สร้างสรรค์ 

5. เกิดกระบวนการ
ใหม่ตลอดจน
นวัตกรรมใหม่ 

6. มีแผนส ารองใน
การแก้ปัญหา 

7. องค์กรมีการ
ท างานอย่างเป็นระบบ 

สรุป  ในภาพรวมได้ว่าประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบคือเมื่อ
การคิดถูกออกแบบเป็นระบบแล้วนั้นท าให้สามารถเห็นถึงปัญหาของโจทย์
ในการท างานซึ่งท าให้การท างานเกิดความรอบคอบถี่ถ้วนคิดไปในทางที่มี
ทิศทางมากขึ้น สามารถเห็นถึงกระบวนการหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อตอบ
โจทย์กับสิงที่เกิดขึ้นหรือเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทันสถานการณ์



ข้อแนะน าในการระดมความคิด

การระดมความคิดเป็นวิธีการที่รวมบุคลากร
มาร่วมกันแสดงความคิดในทัศนคติของตนเอง 
จากข้อมูลที่ได้รับหรือโจทย์ในการแก้ปัญหา การ
ให้บุคลากรหรือสมาชิกในกลุ่มที่รู้จักกันดี มีความรู้
ในปัญหานั้นกล่าวบรรยากาศของกลุ่มเอื้ออ านวย
ให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นของตน
ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องเกรงอกเกรงใจ เพื่อให้
งานออกมาดี

ระดมความคิด



สรุปกระบวนการคิดเชิงออกแบบ

กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบ

designcouncil.org.uk/news-opinion/search, 2564, ออนไลน ์
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แบบฝึกหัดท้ายบท

1. การคิดเชิงออกแบบ หมายถึงอะไร
2. ขั้นตอนการคิดเชิงออกแบบมีกี่ขั้นตอน
3. โมเดลเพชรคู่ หรือ double diamond ที่ได้รับความนิยมในระดับสากล ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนอะไรบ้างจงอธิบาย
4. ลักษณะการคิดอย่างมีเหตุผล มีด้วยกัน 4 ด้าน ได้แก่ จงอธิบายพอสังเขป
5. จงบอกประโยชน์ของระบบการคิดเชิงออกแบบมา 4 ข้อ 
6. จงยกตัวอย่างบริษัทที่ได้น าการคิดเชิงออกแบบระบบมาปรับใช้ในองค์กรก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมา 1 บริษัท





มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


