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การระดมสมอง 
Brainstorming 

เรียบเรียบโดย เภสัชกรประชาสรรณ แสนภักดี M.P.H. (Chiang Mai U) 
ผูจัดการศูนยฝกอบรมภูมิปญญาสูสากล (Glocalization Training Center) 
 
 เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) เปนเคร่ืองมือที่ถูกนํามาใชในโอกาสตางๆ ใน
การพัฒนางาน ตั้งแตระดับการวางแผน การคนหาปญหา การหาทางออกของการปญหา คุณคาของ
เคร่ืองมือ ระดมสมอง ประเด็นหนึ่งที่มีความสําคัญก็คือ ความคิดอันเกิดจากการใชความคิด มีบอยคร้ังที่
ความคิดดีๆ เกิดข้ึนจากการไดใชความคิด การตอยอดความคิด การคิดตาง ดังนั้น การระดมสมองจึง
เปนเคร่ืองมือที่นาสนใจมากๆ ตัวหนึ่ง 
 
การระดมสมองคืออะไร 
 การระดมสมอง คือ การแสดงความคิดเห็นรวมกันระหวางสมาชิก เพื่อเปนแนวทางที่จะ
นําไปสูการแกปญหา ซึ่งในพจนานุกรมไดใหความหมายวา เปนการคิดแบบไรแบบแผน (Free-
Form Thinking) 
 
กฎในการระดมสมอง 

1. เปดโอกาสใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระ 
2. ฟงความคิดเห็นของผูอื่น 
3. ปริมาณย่ิงมากย่ิงดี ยังไมจําเปนตองดูขอเท็จจริงและเหตุผล (Free Thinking) 
4. อนุญาตใหออกนอกลูนอกทางได 
5. หามวิจารณในระหวางที่มีการแสดงความคิดเห็น 
6. หลีกเลี่ยงการปะทะคารม 
7. เมื่อไดผลแลวควรทําการรวบรวมแลวนําไปปรับปรุง 

 
เมื่อไรจะใชเทคนิคการระดมสมอง 

1. เมื่อตองการตั้งหัวขอปญหาเพ่ือจะใชทํากิจกรรมใดๆ 
2. เมื่อตองการวิเคราะหปญหา 
3. เมื่อตองการหาแนวทางในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นนั้นๆ  
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กลาวโดยรวมๆ แลว เราสามารถที่จะใชเทคนิคการระดมสมองไดหลายๆ กรณี แตหาก
นําไปใชพรํ่าเพร่ือ ไมเปนระบบก็จะทําใหมีประสิทธิภาพต่ํา และทําใหผูรวมความคิดเกิดความ
เบื่อหนาย 

 
ขั้นตอนในการระดมสมอง 
 ในชวงของการระดมสมองนั้นถือไดวาเปนการเดินทางเพ่ือเสาะแสวงหาบางสิ่ง บางอยางที่ไม
เคยคนพบมากอน การเดินทางแหงการคนพบนี ้ตองการความคิดชนิดพิเศษ ย่ิงในชวงแรก เราสามารถ

เปดกวางความคิดของเราไดเทาไร โอกาสที่เราจะคนพบแนวความคิดใหม
ก็มีมากขึ้นเทานั้น 

 โดยทั่วไป การระดมสมองนั้นไมควรใชเวลาเกิน 30-45 นาที
ตอคร้ัง เพราะหากเกินจากนี้แลว จะทําใหพลังความคิดหมดไป 

และเร่ิมเอาอารมณสวนตัวมาใสแทน ที่แยที่สุดก็คือ เกิดความเงียบข้ึนใน
กลุมสมาชิก อยางไรก็ตามไดแบงขั้นตอนในการระดมสมองจะเกิดข้ึนใน 
3 ข้ันตอนตอไปนี ้คือ 

1. การสํารวจปญหา (Define Problem) 
2. การสรางความคิด (Generating ideas) 
3. การพัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) 
 
1. การสํารวจปญหา (Define Problem) 
เมื่อตองการปญหาใหม โดยตองการใหสมาชิกทุกคนในกลุมหรือองคกรมีสวนรวม เราอาจจะ

ทําการเปดประเด็นคําถาม เพ่ือใหสมาชิกขยายมุมมองรวมกัน (Soft Divergent) เชน บริษัทแหง
หนึ่งตองการที่จะลดตนทุนของบริษัทโดย “ลดความสูญเสีย” ในองคกร โดยตองการใหพนักงานทุก
คนตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนั้น จึงทําการเปดประเด็นวา “มีความสูญเสียอะไรบางในองคกร
ของเรา” 

จากนั้นเมื่อสมาชิกทําการระดมความคิดเห็นแลว ใหทําการรวบรวมความคิดโดยการจัดกลุม 
ใหกับความสูญเสียเหลานั้น เพ่ือระบุกลุมของความสูญเสียที่ชัดเจนขึ้น และพรอมที่จะดําเนินการตอไป 

2. การสรางความคิด (Generating Ideas) 
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หลังจากที่เราไดประเด็นปญหา (หัวขอความสูญเสีย๗ จากขอที่ 1 โดยสมมติวาหัวขอที่ไดคือ 
ความสูญเสียของการรอคอย จากนั้นเขาสูขั้นตอนการสสรางความคิดวา “มีสาเหตุใดบางที่ทําใหเกิด
การรอคอย” 

3. การพัฒนาหนทางแกไข (Developing the Solution) 
นําแนวคิดที่ไดจากขอ 2 มาเปดประเด็นอีกคร้ังหนึ่ง เชน สาเหตุของการรอคอย คือ 

“เคร่ืองจกัรเสยีบอย” เราก็มาทําการระดมสมองตอวา “มีวิธีใดบางที่จะแกไขปญหาเคร่ืองจักรเสีย
บอย” 
 
ตัวอยางการระดมสมอง 
 การระดมสมองโดยทั่วไป ควรจะเปดประเด็นปญหาที่งายและสนุกกอน ซึ่งอาจจะไมตอง
เกี่ยวของกับเร่ืองที่จะทําจริงๆ ก็ได ทั้งนี้เพ่ือเปนการบริหารสมองของสมาชิกกลุมกอนเขาเร่ืองจริงๆ 
เชน จริงๆ แลวตองการใหสมาชิกกลุมระดมสมองกันวา “มีจุดใดบางในโรงงานที่อาจกอใหเกิด
อุบัติเหต”ุ 
 แตกอนที่จะเขาคําถามอยางจริงจังนั้น อาจมีคําถามนํารอง โดยใหฝกคิดเห็นรายบุคคลและถาม
คําถามวา  

“ขวดเปลา 1 ขวด นอกจากใสน้ําดื่มแลว สามารถทําอะไรไดอีกบาง ??” 
 

แลวกลาวกับสมาชิกวา “ใหเวลา 2 นาท ีดูซิวาใครจะคิดไดมากที่สุด” 
ตัวอยางความคิดจากสมาชิก 

• วางไวที่ร้ัวบานกันขโมย 
• ทําเทียนไข 
• ทําออมสิน 
• ทําของเลน 
• วางยากันยุง 
• ขวางหัวหมา 
• ใสน้ํามันหอมระเหย 
• ใสพลูดาง 
• ประดับตกแตง 
• ใชติดตอสื่อสาร 
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• ใชทําอางปลา 
• สรางบาน 
• ทําถนน 
• ทําทางเดิน 
• ปองกันตัว 
• ใชเปนอาวุธ 
• ระเบดิขวด 
• ใสน้ําปลา 
• แลกไข 
เมื่อครบ 2  นาทีแลว ถามวา “ใครมีความคิดมากกวา 20 ขอ 15 ขอ หรือ 10 ขอบาง” จากนั้น

สรุปประเด็นของการระดมสมองอยางคราวๆ แลวเร่ิมทําการระดมสมองจริง เร่ิมระดมสมองในหัวขอ 
“มีจุดใดบางในโรงงานที่อาจกอใหเกิดอุบัติเหต”ุ 

 
ผลจากการระดมสมองเปนการระบายความคิด ซึ่งคอนขางกระจัดกระจาย ดังนั้นจะตองไปทําการ

จัดระเบียบ หรือทําการรวบรวมความคิด (Hand Convergent) โดยการจัดทําแผนผังเครือญาติ 
(Affinity Diagram) หรือแผนผังแสดงเหตุผล (Cause & Effect Diagram) ตอไป 
 
ความเปนมาของการระดมสมอง 
 การระดมสมอง เปนกระบวนการหนึ่งในการใหไดมาซึ่งแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาขึ้นโดย 
Alex Osborn ซึ่งเปนผูบริหารในบริษัทโฆษณาอันมีช่ือเสียงปลายยุค ค.ศ. 1930 เขามีความเช่ือ
วา องคกรใดๆ ก็ตามตะประสบความสําเร็จได ก็ดวยการคิดสรางสรรค ดังที่เขาไดกลาวไววา 
“จินตนาการ เปนหนาที่ขั้นพ้ืนฐานของบมนษุยชาต”ิ นอกจากนนี้ เขายังไดกลาววา ในสถานการณ
ใดๆ (โดยเฉพาะในการประชุม) ความคิใหมๆ ลวนแลวแตถูกทําลายดวยพฤติกรรมบางอยางของคน
บางพวก โดยเฉพาะหากแนวคิดใหมๆ นั้นไมหนักแนนพอ (ดวยความใหมของมัน) หรือไดรับการ
เสนอจากผูที่ไมมีตําแหนงหรืออํานาจ ดังนั้นเขาจึงไดเสนอแนวทางที่จะชวยละลายพฤติกรรมเหลานั้น 
พรอมใหทุกคนสามารถปลดปลอยความคิดสรางสรรคของตนออกมาไดอยางเต็มที ่
 ดวยกระบวนการอันแสนงาย ที่มีกฎวาใหทุกคนชวยกันระดมแนวคิดตางๆ ออกมาใหมากที่สุด
ในระยะเวลาอันสัน้แลว จากนั้นแลวจึงค้ันเอาแนวคิดช้ันยอดออกมาในทายสุด จากเหตุดังกลาวทําให
วิธีการระดมสมองความคิดนี้ไดรับความนิยมแพรหลายออกไปอยางกวางขวางในไมชา 
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กฎในการระดมสมองโดย Alex Osborn 
1. หามวิจารณ 

การตัดสินแนวคิดใด ๆ จะกระทําไดก็ตอเมื่อภายหลังจากการระดมความคดิไดเสร็จสิ้นไปแลว
เทานั้น 

2. อนุญาตใหนอกลูนอกทางได 
ความคิดที่ย่ิงดิบ ย่ิงโอเวอร (Over) มากเทาใดก็ย่ิงด ีเพราะการอยูอยางเช่ืองเซื่องซึมนั้นมัน
งายกวา การพยายามที่จะคิดใหกระฉูดปรูดปราด 

3. ปริมาณมากๆ เขาไว 
ย่ิงมีแนวคิดมากก็ย่ิงดี เพราะแนวโนมที่จะนําไปสูผลลัพธที่คาดหวังไวจะมากย่ิงข้ึน 

4. รวบรวมและปรับปรุง 
นอกเหนือจากอุทิศความคิดแลว ผูเขารวมจะตองชวยกันปรับปรุงแนวคิดที่ชวยกันระดมใหดี
ย่ิงขึ้น และหากมีการนําเอาแนวคิด  2 อยางมารวมกัน ก็ถือไดวา เปนแนวคิดใหมเชนกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

Synergiz
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โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อการระดมสมอง 
 ปจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือใชในการระดมสมองหลากหลาย
รูปแบบผูเขียนไดศึกษาและทดลองใชที่นาสนใจมีดังนี้ 
 
MS One Note 2003 
 โปรแกรมตัวใหมของคาย Microsoft ที่ออกมาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการจัดการ
ความคิด การจดบันทึกในรูปแบบของอิเลคททรอนิกส (Electronics whiteboard) 
โปรแกรม MS One Note 2003 อยูในชุดของ Microsft Office 2003  

 
 
เราสามารถใช MS Office One Note แทนกระดาษ white board หากมีเคร่ือง
ฉายภาพข้ึนจอ ดังในภาพประกอบ สามารถลากเสนความคิดเช่ือมโยง รวมทั้งการพิมพ
ตัวอักษร และในแตละสวนของความคิดก็สามารถบันทึกเสียงลงไปดวย โปรแกรม MS 
Office One Note 2003 เปนทางเลือกที่นาสนใจมากๆ สําหรับคนที่ทําหนาที่เปน
เลขาที่จะตองจดบันทึก โปรแกรมจะชวยใหเรางายในการจัดหมวดหมู รวบรวมความคิด 
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MindManager X5 Pro 
 โปรแกรมเขียนแผนภูมิความคิด (Mind Map) ของคาย Mindjet ที่นาใชงาน
มากๆ ราคาจําหนาย 299 เหรียญสหรัฐ  

 
โปรแกรม MindManager X5 Pro มีเคร่ืองมือชวยในการระดมสมองที่ใชงานงาย
คลองตัว เร่ิมจาก บันทึกความคิดเห็นของสมาชิกกลุม การรวมกันเสนอหัวขอหมวดหมู การจัด
หมวดหมูความคิด 

 
แบงการทํางานเปน Srep 1: เพิ่มความคิด Step 2: การแยกแยะจัดกลุม Step 3: การ
นําความคิดเขาสูกลุม/หมวดหมู 
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อุปกรณที่ใชในการระดมสมอง(ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร) 
 ในการระดมสมองอยางเต็มรูปแบบโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรใหเกิดประโยชน
สูงสุดควรจะมีอุปกรณใหครบดวยประกอบดวย 
1. เคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer) 
2. เคร่ืองฉายภาพขึ้นจอ (LCD Projector) 
3. เคร่ืองพิมพ (Printer) 
4. ลําโพงและ Microphone 
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แผนผังแสดงเหตุผล (Cause & Effect Diagram) 
 ในการจัดหมวดหมูของความคิดที่ไดจากการระดมความคิดเห็นแผนผังแสดงสาเหต ุ
หรือแผนผังกางปลาเปนเคร่ืองมือที่นาสนใจ และเหมาะสมในการนํามาใชกับการระดมสมอง 

 
อีกเครื่องมือหนึ่งที่ถูกนํามาใชงานบอยคร้ังก็คือ แผนผังเครือญาต ิ(Affinity Diagram)  

 

ปญหา 

Man Machine 

Material Method Environment 

ผลลัพธ 
Effect 

สาเหต ุ
Causes 
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