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บทที่  4
การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา



การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา

ที่มา (https://medium.com/skooldio/7-brainstorming-tips-for-innovation-d92a783eb817, 2019)

TOPIC

หลักการของการดมความคดิ

แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหา

เทคนิคการระดมสมอง

ทกัษะและกระบวนการคดิ

การระดมความคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร



การระดมความคิดและแนวทางการแก้ปัญหา

จุดเริ่มต้นของหลักการระดมสมอง

อเล็กซ์เอฟออสบอร์น
ผู้บริหารฝ่ายโฆษณาเริ่มพัฒนาวิธีการ  แก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ในปี พ.ศ. 2482

เขารู้สึกผิดหวังที่พนักงานไม่สามารถพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทีละรายการส าหรับแคมเปญ
โฆษณา ในการตอบสนองเขาเริ่มจัดประชุมการคิดเป็นกลุ่มและค้นพบการปรับปรุงคุณภาพ
และปริมาณความคิดที่พนักงานผลิต ครั้งแรกเขาเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นความคิดที่เป็น
ระเบียบ และต่อมาได้รับการขนานนามจากผู้เข้าร่วมว่า "การประชุมระดมความคิด" 
https://hmong.in.th/wiki/Brainstorming#google_vignette

https://hmong.in.th/wiki/Alex_F._Osborn
https://hmong.in.th/wiki/Creative_problem-solving


หลักการของการระดมความคิด 

Defer Judgment – อย่าเพ่ิงวิจารณ์

Encourage wild ideas – ยิ่งแปลกย่ิงดี

Build on the ideas of others – ต่อยอดความคิดของคนอื่น

Stay focused on your topic – โฟกัสในหัวข้อที่ตั้งไว้

Be visual – วาดออกมาเป็นภาพ

One conversation at a time – พูดทีละคน

Go for quantity – เน้นปริมาณเยอะๆ ย่ิงเยอะยิ่งดี

หลักการของการระดมความคิด

ท่ีมา (https://medium.com/skooldio/7-brainstorming-tips-for-innovation-d92a783eb817, 2019)https://www.hcddesignthinking.com/17049753/ideation-

ลักหรือวิธีการท่ีท าให้ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระไม่มีกฎเกณฑ ์
ระเบียน แนวทางการคิด มากัน้ขวางการแสดงออก เพ่ือการ
ระดมความคิดใหไ้ดป้รมิาณมากท่ีสดุเท่าท่ีมากไดแ้ละจะไม่
กล่าวว่าความคิดใดถูกหรือผิดในขณะท่ีก าลังระดม
ความคิดนั่นเอง

ห



วิธีการและขั้นตอน

หลักการของการระดมความคิด

ที่มา (https://medium.com/skooldio/7-brainstorming-tips-for-innovation-d92a783eb817, 2019)

1. แจ้งปัญหา หรือเรื่องที่ต้องการให้สมาชิกในกลุ่มได้เสนอความคิดเห็นให้ทุกคนทราบ มีคนคอยบันทึกข้อเสนอหรือความเห็นของสมาชิกบนกระดานด า
2. แจ้งวิธี หรือสิ่งที่สมาชิกในกลุ่มต้องปฏิบัติ เช่น เสนอความคิดสั้น ๆ อย่าให้ยาว จ ากัดเวลา (วิธีการน าเสนอมีหลายวิธี, พูด, การเขียน)
3. จัดล าดับก่อนหลังเมื่อมีผู้อยากจะพูดในเวลาเดียวกัน 2 คน และพยายามกระตุ้นให้ทุกคนร่วมเสนอความคดิเห็นอยู่เสมอ
4. สร้างบรรยากาศให้ทุกคนได้ออกความคิดเห็นต่าง ๆ กันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
5. ประเมินผล หรือสอบคุณค่าของความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้มาจากกลุ่ม

หน้าทีข่องผู้น า

หน้าที่ของสมาชิกในกลุ่ม

1. พยายามละทิ้งความคิดเก่า ๆ ที่เคยใช้อยู่และพยายามสร้างความคดิใหม่ ๆ ให้มาก
2. พยายามแสดงความคิดเสนอขึน้มาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้
3. พยายามแสดงความเคารพในความคิดที่ผู้อื่นเสนอ แม้เราจะไม่เห็นด้วยก็ตาม

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/~vsuntare/docum/brainstm.html



หลักการของการระดมความคิด

https://www.youthinnovation.org/2019/introducing-mentimeter/ https://www.mentimeter.com/ http://rayong-tutor.blogspot.com/2017/02/brainstorming.html

การระดมสมอง เป็นวิธี
สอนที่ใชใ้นการอภิปรายโดยทนัที 
ไม่มีใครกระตุ้น กลุ่มผู้เรียนเพ่ือ
หาค าตอบหรือทางเลือกส าหรับ
ปัญหาที่ก าหนดอย่างรวดเร็ว ใน
ระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะ
ไม่มีการตัดสินว่า ค าตอบหรือ
ทางเลือกใดดีหรอืไมอ่ย่างไร

การระดมพลังสมอง เป็น
การน าความรูท้ี่มีอยู่แลว้ออกมา
ใช ้ผูเ้รยีนมีอิสระในทางความคิด 
ไมต่อ้งไปกงัวลว่าสิ่งที่คิดออกมา
สมัพนัธก์บัประเด็นที่ตัง้ไวห้รือไม ่
จะถูกหรือผิดการระดมพลัง
สมองใชไ้ดท้ัง้งานเด่ียว และงาน
กลุม่

วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง

การระดมพลังสมอง

รูปแบบที ่1 ระดมหามากทีสุ่ด

รูปแบบที ่2 ระดมหาทีสุ่ด



รูปแบบระดมสมอง

หลักการของการระดมความคิด

MENTIMETER เป็น Web Application 
ที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจการการ 
การตอบค า ถ าม  ก าร ระดมความคิ ด เ ห็ น 
การส ารวจมากที่สุดและน้อยที่สุด การVote การ
จัดล าดับที่ประเด็นต่าง ๆ และสามารถแสดง
ผลได้หลายรูปแบบ

https://www.youthinnovation.org/2019/introducing-mentimeter/ https://www.mentimeter.com/ http://rayong-tutor.blogspot.com/2017/02/brainstorming.html



รูปแบบระดมสมอง(ต่อ)

หลักการของการระดมความคิด

https://www.youthinnovation.org/2019/introducing-mentimeter/



รูปแบบระดมสมอง(ต่อ)

หลักการของการระดมความคิด



รูปแบบระดมสมอง(ต่อ)

หลักการของการระดมความคิด



แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหา

ท่ีมา https://creativetalklive.com/root-cause-analysis/

การแก้ปัญหาให้ตรงจุดด้วยวิธีการคิดแบบย้อนกลับ

ลิสต์ปัญหาออกมาให้ได้มากที่สุด

พิจารณาแยกออกมาว่าอะไรคือสาเหตุ

จัดล าดับปัญหาที่ต้องแก้ไขก่อน – หลัง

ประเมินสถานการณ์อย่างสม่ าเสมอ



PROBLEM SOLVING

ที่มา https://reder.red/problem-solving-model-and-process-12-01-2021/

DEFINE THE PROBLEM

DETERMINE THE ROOT CAUSES  OF THE PROBLEM 

DEVELOP ALTERNATIVE SOLUTIONS

SELECT A SOLUTION 

IMPLEMENT THE SOLUTION 

EVALUATE THE OUTCOME

แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหา(ต่อ)



มองปัญหาอย่างเข้าใจ ตรงจุด

คิดปัญหา วิเคราะห์ปัญหา แยกแยะปัญหา 

หาทางออกที่ดีที่สุด 

แผนภูมิความคิดช่วยแก้ปัญหา 

หาเหตุผลในการแก้ปัญหา 

เพิ่มทักษะมองปัญหาอย่างเป็นระบบ 

ข้อมูลลูกค้า ข้อมูลรายบุคคล 

ปรับเปลี่ยนแนวคิด ความคิด ให้เป็นการกระท า 

ท่ีมาhttps://th.jobsdb.com/thth/articles/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C/

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์

แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหา(ต่อ)



เทคนิคการระดมสมอง

การระดมความคิด 

ท่ีมาhttps://www.sasimasuk.com/15842591/brainstorm%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1

ตั้งผู้ด าเนินการ

ก าหนดหัวข้อ

ระดมความคิด 

สรุปผล

ติดตามผล 



เทคนิคการระดมสมอง

:https://www.sasimasuk.com/15842591/brainstorm%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%
B0%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A

เทคนิคแรกคือท า Brain Writing ด้วยการให้
สมาชิกในกลุ่มเขียนรายละเอียดลงบนกระดาษโพสต์อิทโดย
มีวัตถุประสงค์หลัก ๆ อยู่ 2 อย่าง

ป้องกันไม่ให้เกิดความล าเอียงจาก
ใครคนใดคนหนึ่ง 

การเปิดช่องทางให้เพื่อนร่วมทีมที่
เก็บตัวมากไม่ค่อยชอบพูดจาหรือ
น าเสนออะไรให้หันมามีส่วนร่วม

1

2



เทคนิคการระดมสมอง

4 เทคนิคการระดมความคิดเกิดประสิทธิภาพสูงสดุ

เลิกเรียกว่าการ “ ระดมความคิด “ 

สนับสนุนไอเดียที่ดีด้วยค าว่า “ ใช่ “ บอกลาค าว่า “ ไม่” 

เปิดรับมุมมองใหม่จากผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นที่ไม่ได้อยู่ในทีม

Virtual Brainstorming Platflom

https://www.salika.co/2021/01/10/brainstorm-technique-reduce-chaotic/



ทักษะและกระบวนการคิด

ที่มา https://www.sasimasuk.com/16761107/7-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86-7-thinking-skills

การคิดสร้างสรรค์ ( Creative thinking )

การคิดเชิงวิเคราะห์ ( Analytical thinking) 

การคิดเชิงอย่างมีเหตุผล ( Critical thinking) 

การคิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic thinking) 

การคิดเชิงบวก ( Positive thinking) 

การคิดเชิงนวัตกรรม ( Innovative thinking) 

การคิดเชิงระบบ ( System thinking)

( Thinking skill ) 

ทักษะการคิด



การระดมคลังความคิดเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กร

(https://www.sasimasuk.com/16886698/ideation-ระดมสมองเพื่อหาไอเดียมากๆในเวลาจ ากดั, ม.ป.ป.)

การระดมความคิด เป็นลักษณะการระดม
ความคิดจากทุก ๆ แง่มุม และไม่ว่าความคิดใดก็
กล่าวได้ว่าความคิดนั้นไม่มีค าว่าถูกหรือค าว่าผิด 
การระดมความคิดเป็นการแสดงออกถึงของ
สมาชิกในกลุ่ม เพื่อหาแนวทางหรือทางเลือกใน
การตัดสินใจเลือกในประเด็นที่ส าคัญที่สุด เกิด
แนวความคิดใหม่ ๆ และใช้ในการการวางแผน 
ในการด าเนินกิจกรรมในอนาคตได้

https://clib.psu.ac.th/km/design-thinking/

Cereativ

Idea
Ideate



ค าถามท้ายบท

1. จงอธิบายค าว่าการระดมความคิด คืออะไร
2. หลักการของการระดมความคิด มีกี่หลัก พร้อมทั้งอธิบาย
3. จงอธิบายค าว่า Defer Judgment อย่าเพิ่งวิจารณ์ โดยเป็นภาษาตัวเอง
4. แนวทางและเทคนิคการแก้ปัญหา มีกี่เทคนิค พร้อมท้ังอธิบาย
5. สิ่งส าคัญของการระดมสมอง คืออะไร
6. การระดมความคิด ( Brainstorm ) มีกี่ขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบาย
7. เทคนิคการระดมสมอง คืออะไร
8. เทคนิคการระดมสมอง มีกี่เทคนิค พร้อมทั้งอธิบาย
9. ทักษะและกระบวนการคิด มีกี่รูปแบบ 
10. การคิดเชิงระบบ ( System thinking ) มีกี่ขั้นตอน



มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม




