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บทที่ 5
เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด



บทที่ 5 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

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

TOPIC

เครื่องมือและเทคนคิส าหรบัการระดมความคิด

วิธีการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคดิ

เคล็ดลับส าหรับการระดมความคิด

เครื่องมือส าหรับการระดมความคิดออนไลน์

ข้อดี ข้อเสีย ส าหรับการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด



เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

https://www.popticles.com/business/brainstorming-technique-examples/

เมื่อโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาท
ในสังคมการท างานตลอดจนการใช้
ชีวิตประจ าวันรอบ ๆ ตัว  การก้าวสู่
เทคโนโลยีก็เหมือนจะเดินหน้าเร็วขึ้น
กว่าเดิม ส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่
สูงขึ้นตามไปด้วย การเข้าถึงข้อมูลที่
สะดวกรวดเร็วขึ้น ท าให้ความเลื่อมล้ า
ด้านข้อมูลในตัวบุคคลหรือองค์กรไม่มี
เหมือนในสมัยก่อน 

https://www.officemate.co.th/blog/brainstorming-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/



เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

https://www.popticles.com/business/brainstorming-technique-examples/ https://www.officemate.co.th/blog/brainstorming-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2/

การระดมสมองเป็นกระบวนการหรือ
วิธีการที่ส าคัญในการหาแนวคิดไอเดีย
ใหม่ ๆ และการความคิดเพ่ือแกปั้ญหา
ร่วมกันเป็นกลุ่ม จะช่วยให้สามารถ
หาทางออกในเรื่องต่าง ๆ ร่วมกันกับ
ทีมงาน และเกิดผลคุณค่าของงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ



การระดมสมอง(Brainstorm)
ทีม่ีประสิทธิภาพต้องท าอย่างไร

เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

https://www.popticles.com/business/brainstorming-technique-examples/

ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 

ไม่ตั้งกรอบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประเมินถูกผิดขณะระดมความคิด

ระดมความคิดให้ได้แนวทาง วิธีการ ในปริมาณมากที่สุด 

การมีส่วนร่วมกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น พลั่งพลูความคิดออกมา เพื่อ
เป็นการจุดประกายให้กับบุคคลอื่น ๆ ซึ่งอาจมีแนวทางการคิดวิธีใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นจากความคิดเดิม ๆ 

สิ่งส าคัญในการระดมสมองหรือระดมความคิด

https://amarinbooks.com amarinbooks.com/เทคนิค-การระดมสมอง



ที่มา http://bkstationery.com/vip/news-detail.php?id=3715

ความสามารถที่จะประมวล ข้อมูลผ่านทักษะการคิด เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิผลในแนวทางใหม่ๆ อย่างหลากหลายไม่มีที่สิ้นสุด

ความคดิสร้างสรรค ์

15 เทคนิค พัฒนาความคิดสร้างสรรค์

ตั้งเป้าหมาย

ให้รางวัลความอยากรู้อยากเหน็

เต็มใจรับความเสี่ยง

สรา้งความมั่นใจใหต้วัเอง

ขจัดทัศนคติดา้นลบ

สู้กับความกลัวการล้มเหลว

หาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลาย

ระดมสมอง

จดบันทึก

สะสมความคิด

สร้างแผนที่ความคิด

ท้าทายตนเอง

มองหาแหล่งสร้างแรงบนัดาลใจ

เตรียมแผนส ารอง

สร้างแผนผังการด าเนินงาน

เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด



เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

ที่มา https://www.marketingoops.com/exclusive/inspiration/7-idea-creative-officer/

แนวคิดกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
เปิดกว้างเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ก าหนดเป้าหมาย แต่ไม่ก าหนดวิธีการ

สร้างค่านิยมแห่งการสร้างสรรคพ์รอ้มปลูกฝังเข้าไปในทีม

สร้างบรรยากาศแห่งความคดิสร้างสรรค์

ระดมสมองประลองปัญญากันอย่างสร้างสรรค์

อย่ารีบด่วนตัดสินใจ ให้มองหาความคิดอื่นมาเปรียบเทียบเสมอ

อย่าปล่อยให้พนักงานจมอยูกั่บสิ่งเดิมๆ นานเกินไป



เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

ท่ีมา https://amarinbooks.com/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%87/

หลักการ 4 ข้อของ Brainstorming

ปล่อยให้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ปริมาณส าคัญกว่าคุณภาพ

ไม่วิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น

สร้างไอเดียใหม่ด้วยการรวมและปรับปรุง

ขั้นตอนการ Brainstorming

ไอเดียแต่ละอย่าง

อภิปรายกลุ่ม

ก าหนดทิศทาง

ประเมิน



เครื่องมือและเทคนิคส าหรับการระดมความคิด

ท่ีมา https://brandinside.asia/how-to-create-creativity-in-workplace

ความคิดสร้างสรรค์ในที่ท างานคือทักษะการแก้ปัญหาอย่างหนึ่ง เมื่อองค์กรพบ
ปัญหายิ่งต้องคิดแก้ปัญหานั้นให้เร็วและยิ่งองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่ เราก็จะ
ยิ่งหาทางแก้ปัญหาและโอกาสใหม่ ๆ เร็วเท่านั้น เมื่อพบเจอความคิดสร้างสรรค์ที่มี
ประโยชน์หลายอย่าง อาจท าให้บริษัทเล็ก ๆ สามารถแข่งขันกับบริษัทใหญ่ ๆ ในตลาดได้ 
และท าให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเรื่องของการระดมสมองระดมความคิดให้คนในองค์กร
รู้สึกภูมิใจ ท าให้คนท างานเต็มศักยภาพอย่างโปรดักทีฟ และบางทีก็อาจจะท าให้ธุรกิจ
เติบโตได้ทันยุคทันเศรษฐกิจท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ความคิดสร้างสรรค์ส าคัญต่อการท างานในองค์กรมาก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในวันที่เจอปัญหาหรือวันที่ต้องการไอเดียมาสร้างสิ่งใหม่ๆ ขอให้เชื่อไว้เสมอว่า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นไม่มีขีดจ ากีด และยิ่งเราใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มากเท่าไหร่ เราก็
จะเก่งมากขึ้นเท่านั้น

สรปุ



วิธีการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด

(https://www.sasimasuk.comเทคนิคพฒันาความคิดสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม, ม.ป.ป.)

ตั้งผู้ด าเนินการ 

ก าหนดหัวข้อในการระดมความคิด 

ระดมความคิด  เพื่อให้ได้ความคิดมามากที่สุด 

สรุปผลการระดมสมอง 

การติดตามผล หลังจากระดมสมองเสร็จแล้ว 



เคล็ดลับส าหรับการระดมความคิด



เครื่องมือส าหรับการระดมความคิดออนไลน์

ท่ีมา https://www.affde.com/th/brainstorm-content-ideas-remotely.html

การระดมความคิดรูปแบบออนไลน์

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการ
ประชุมที่ได้กระท าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถ
ประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากสภาวะ Covid-19 ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานของหน่วยงานรัฐ/เอกชน
หลายอย่าง หนึ่งในนั้นก็คือ การประชุมของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อกังวลอย่างมากกว่าผิดระเบียบหรือไม่ 
อย่างไร ท าได้มากน้อยเพียงใด ในที่สุดก็มีประกาศ พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ออกมาในวันที่ 18 เมษายน 2563 โดยมีสาระส าคัญดังนี้

https://www.thailibrary.in.th/2020/05/22/emeeting-online-meeting/



เครื่องมือส าหรับการระดมความคิดออนไลน์

Otter.ai

Trello

Miro

ที่มา https://www.affde.com/th/brainstorm-content-ideas-remotely.html

เครื่องมือส าหรับการระดมความคิดออนไลน์

เมื่อมีกระบวนการและเคล็ดลับในการท าให้การระดมความคิดจากระยะไกลดีขึ้นแล้วก็ถึงเวลาส ารวจเครื่องมือเพื่อช่วยให้เป็นไป
ได้ เนื่องจากโปรแกรมส าหรับการประชุมออนไลน์อย่างแพร่หลายจากหลายค่ายบริษัทด้วยกัน ซึ่งการมี Zoom ที่แพร่หลาย
ก่อให้เกิดการประชุมรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการตอบโจทย์ของผู้ใช้งานนั่นเอง

Google Docs

Idea board

Google Hangouts



ข้อดี ข้อเสีย ส าหรับการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด

ข้อดี ข้อเสีย ส าหรับการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด

ข้อ
ดี

บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการคิด

ท าให้บุคลากรมีสติ และมีความกระตือรอืรน้

ฝึกให้บุคลากรรู้จักคิด

ได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

เกิดการยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น

ข้อ
เส

ีย

ไม่เหมาะกับบุคลากรที่มีบุคลิกเคร่งขึม เพราะอาจท าให้

บุคลากรเครียดได้

บุคลากรที่ไม่กล้าแสดงออกจะไมช่อบแนวนี้

ต้องใช้ค าถามจ านวนมาก



กรณีศึกษาเทคนิคการระดมความคิด

https://www.youtube.com/watch?v=o3ueWFKhwv4 https://www.youtube.com/watch?v=to_02AjtEK4



ค าถามท้ายบท

1. เครื่องมือส าหรับการระดมความคิด มีกี่เครื่องมือ
2. จงอธิบายเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด อย่างชัดเจน
3. เทคนิคการระดมความคิด มีกี่เทคนิค
4. วิธีการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด มี่กี่ขั้นตอน พร้อมทั้งอธิบาย
5. Google Docs กับ Google Hangouts มีความแตกต่างกันอย่างไร
6. ยกตัวอย่างค าว่า รักษามารยาทด้วย มา 2 ข้อ
7. ถ้านักศึกษาต้องการ call หลายๆคน โดยไม่จ ากัดเวลาในการใช้งาน ควรใช้เครื่องมือส าหรับการระดมความคิด เครื่องมืออะไร
8. ถ้านักศึกษาต้องการแชร์ไฟล์เอกสารต่างๆให้กับเพื่อนทุกคนอย่างรวดเร็วโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นักศึกษาควรใช้เครื่องมือส าหรับการระ
ความคิด เครื่องมืออะไร เพราะเหตุใดที่ต้องใช้
9.  จงบอกข้อดี ส าหรับการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด
10.  จงบอกข้อเสีย ส าหรับการเลือกเครื่องมือส าหรับการระดมความคิด



รายการอ้างอิง

https://www.affde.com/th/brainstorm-content-ideas-remotely.html
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%E
0%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 
https://www.thailibrary.in.th/2020/05/22/emeeting-online-meeting/
https://www.affde.com/th/brainstorm-content-ideas-remotely.html
https://www.sasimasuk.comเทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
https://today.line.me/th/v2/article/WDgzj5
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