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การระดมสมอง (Brainstorming) 
 การระดมสมองเปนเคร่ืองมือพัฒนาคุณภาพที่นาสนใจเพื่อใหเกิดความเขาใจเร่ืองของการ
ประยุกตแผนภูมิความคิดกับการระดมสมอง เรามาทําความรูจัก การระดมสมองกันกอน 
Brainstorming คืออะไร  
 เปนกระบวนการที่มีแบบแผนที่ใชเพื่อรวบรวมความคิดเห็น ปญหา หรือขอเสนอแนะ
จํานวนมากในเวลาที่รวดเร็ว เปนวิธีการที่ดีในการกระตุนความคิดสรางสรรค และเกิดการมีสวนรวม
ของกลุมมากที่สุด การระดมสมองมุงเนนที่จํานวนความคิด ไมใชคุณภาพ 
ทําไม 
 กอนที่จะตัดสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง สมาชิกของทมีควร
ตรวจสอบทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดมากที่สุด วิธีการระดม
สมองเปนวิธีที่งายที่สุดและสนุกที่สุดในการที่จะสรางบัญชี
ความคิดตางๆ การระดมสมองที่ดีจะเปดโอกาสใหสมาชิกใช
ความคิดสรางสรรคไดมากที่สุด และไมมีการจํากัดความคิดดวย
วิธีการใดๆ รูปแบบที่เปนอิสระนี้ทําใหเกิดความต่ืนเตน เกิดการมีสวนรวมอยางเทาเทียมกัน และได
ทางออกใหมๆ ในการแกปญหา 
ใชเมื่อไร 
 ใชในทุกข้ันตอนที่ตองการความคิดที่หลากหลาย และความคิดสรางสรรค ไดแก ข้ันการ
กําหนดปญหาหรือหาโอกาสการพัฒนา ขั้นคนหาสาเหต ุข้ันการคนหาทางเลือกเพื่อแกไข ขั้นการ
กําหนดขอมลูที่ตองการเก็บ ขั้นการวางแผนและขั้นตอนของโครงการ 
อยางไร 
 1. เตรียมการ 
  1.1 กําหนดประเด็น  
  กําหนดประเด็นในการระดมสมอง ทําความเขาใจใหชัดเจน เขียนหัวขอบน 
Flipchart ควรกําหนดประเด็นดวยการต้ังคําถาม “ทําไม” “อยางไร” หรือ “อะไร”  
  1.2 กําหนดเวลาและวิธีการ 
  ควรกําหนดเวลาที่จะใหสมาชิกแตละคนคิดโดยอิสระ เชน 2-5 นาที และเวลาที่จะ
ใชนําเสนอความคิด เชน 15-20 นาที 
  วิธีระดมสมองอาจจะใชวิธีฟรีรอบวง (freewheeling) คือ สมาชิกสามารถ
เสนอเมื่อไรก็ไดเมื่อตองการ หรือเรียงตามคิว (round robin) คือ ใหเสนอความเห็นทีละคน
เรียงลําดับ ถาไมมีความเห็นก็สามารถเคาะผานได 
  1.3 กําหนดผูรับผิดชอบ 
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  กําหนดผูทําหนาที ่facilitator /ผูบันทึก (note taker) ทําหนาที่บันทึก
ความคิดทั้งหมดลงบน flip chart หรือแผนใส เพื่อใหทุกคนสามารถมองเห็นได และกระตุนให
สมาชิกมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นภายใตกฎกติกาที่วางไว ในกรณีที่ใหสมาชิกเขียน
ความคิดลงในบัตรความคิดดวยตนเอง facilitator จะทําหนาที่หลักในการกระตุนสมาชิกและ
ควบคุมใหเปนไปตามกฎกติกา มารยาท 
  1.4 ทบทวนกฎกติการมารยาท ในการระดมสมอง 

• เสนอไดคร้ังละ 1 ความเห็น 
• เขียนลงบัตรความคิด บัตรละ 1 ความเห็น 
• ไมมีการวิพากษวิจารณความเห็นของผูอื่นๆ (ทั้งดานวาจาและ

ทาทาง) 
• ไมมีการอภิปรายความเห็น 
• เสนอความเห็นใหสั้น กระชับ ซึ่งผูบันทึกสามารถบันทึกไดใน 1 

บรรทัด หรือใหผูเสนอเขียนลงบัตรความคิดดวยตนเองดวยขนาด
ที่สมาชิกสามารถมองเห็นไดจากระยะ 1-2 เมตร  

• ไมมีการแกไขถอยคําในการบันทึก ใหใชถอยคําของผูเสนอ 
• สามารถพัฒนาความคิด หรือตอยอดจากสิ่งที่ผูอื่นเสนอมาได 
• เนนใหไดจํานวนมากที่สุด โดยไมตองกังวล

เร่ืองคุณภาพของความคิด 
• ใชความคิดสรางสรรค และอารมณขัน 

1.4 เตรียมอุปกรณ 
อุปกรณที่จําเปน ไดแก flip chart หากจะใหสมาชิกเขียนความคิดลงบัตรดวย
ตนเองควรเตรียมกระดาษ (ที่หางาย คือ นํากระดาษ A4 ที่ใชเเลว 1 ดานมาตัด
ตามขวางเปน 3 หรือ 4 แผน) ปากกาเมจิกชนิดปากใหญ เทปใส/ดนิน้าํมนั/เข็ม
หมุด เพื่อติดบัตรความคิดกับกระดานหรือฝาผนัง 

2. ระดมความคิด 
 2.1 สรางความคิด 
 ใหสมาชิกแตละคนสรางความคิดของตัวเองอยางเงียบๆ ตามประเด็นที่กําหนดไว และ
บันทึกลงในกระดาษ 
 2.2 เสนอความคิดเห็น 
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 ใหสมาชิกเสนอความคิดเห็นของตนตามวิธีที่กําหนดไว (ฟรีรอบวงหรือเรียงตามคิว) ให
บันทึกความคิดลงบน flipchart หรือผูเสนอเปนผูเขียนลงบนบัตรและติดใหทุกคนเห็นทั่วกัน 
 ผูนํากลุมหรือ facilitator จะตองเนนกฎการระดมสมองอยางเครงครัด เชน ใชคําพูดวา 
“ไมมีการอภิปราย ความคิดตอไป...”  
 ผูนํากลุมหรือ facilitator จะตองกระตุนใหสมาชิกฟงความคิดเห็นของผูอื่น และ
พยายามดัดแปลง หรือ ตอยอด (hitchhike, piggyback) เพื่อใหไดความคิดเห็นที่แหลม
คมข้ึน ทําจนกระทั่งหมดเวลาที่กําหนดไว หรือไดความคิดมากพอ หรือไมมีสมาชิกตองการเสนอ
ความคิดเพิ่มเติมอีก 
3. ทําความกระจาง 
 ใหสมาชิกพิจารณาบัตรความคิดไปพรอมๆ กันวาเขาใจความคิดที่เขียนไวหรือไม หากไม
เขาใจ ควรขอใหเจาของความคิดอธิบายสั้นๆ และปรับปรุงขอความใหชัดเจนมากข้ึน ชวงนี้ไมใช
เวลาที่จะอภิปรายหรือวิจารณความคิดเห็น 
4. ประเมิน 
 ตรวจสอบความซ้ําซอน หรือความเห็นที่ไมตรงกับความคิดเห็นที่กําหนดไว อาจใชเกณฑ
กรอง (filter) เพื่อตัดความเห็นที่ไมตรงประเด็นหรือไมสามารถนําไปปฎิบัติไดออกไป ตัวอยาง
ของเกณฑกรองไดแก : 

• คาใชจายเหมาะสม 
• สามารถทําไดในเวลาที่กําหนด 
• มีทรัพยากรพรอม 
• สอดคลองกับปรัชญา/วิธีการทํางาน 
• มีผลเชิงบวกตอลูกคา 
• เปนไปไดทางปฏิบัติ 

สิ่งที่ทีมตองดําเนินการตอหลังการระดมสมองอาจจะเปนการจัดหมวดหมูความคิดดวย
แผนภูมิความคิดหรืออภิปรายเพื่อหาความคิดเห็นเอกฉันท หรือจัดลําดับความสําคัญโดยเทคนิค
ของเกณฑการจัดลําดับ(criteria rating technique) 
ขอควรจํา 
 1) การระดมสมองทีไ่ดผลตองเนนใหไดปริมาณมากที่สุด ใหสมาชิกมีอิสระทีจ่ะเสนอ
ความคิดโดยไมตองกลัววาจะถูกวิจารณวาเปนความคิดที่ไมเขาทา 
 2) การปรับปรุงหรือตอยอดความคิดของผูอื่นใหแหลมคมย่ิงขึ้น เปนคุณคาสําคัญที่ไดจาก
การระดมสมอง 
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 3) การบันทึกความคิดใหสมาชิกทุกคนเห็นซึ่งจะเปนการกระตุนใหเกิดการตอยอด
ความคิด 
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 วิธีการตางๆ อาจจะปรับใชใหเหมาะสมกับประเด็นและองคประกอบของทีม ตัวอยางที่
เปนไปไดคือการระดมสมองเปนข้ันๆ โดยขั้นแรกใหสมาชิกคิดถึงวิธีงายๆ ซึ่งอาจจะแกปญหาได
เพียงบางอยาง ตอจากนั้นใหสมาชิกคิดอยางสุดโตง วิธีที่ไมนาจะเปนไปได หรือวิธีที่แพงที่สุด แลว
พยายามประสานแนวคดิทั้ง 2 ขั้วเขาดวยกัน 
วิเคราะหกระบวนการ Brainstorming 
 จากขอมูลเคร่ืองมือ ระดมสมอง ที่นําเสนอขางตนผูเขียนอางมาจากหนังสือ เคร่ืองมือการ
พัฒนาคุณภาพ อ.อนวัุฒน ศุภชุติกุล สถานบันวิจัยระบบสาธารณสุข anuwat@hsrint.or.th 
ผูเขียนไดลองวิเคราะหโดยละเอียดแลววา โปรแกรม MindMapper และหลักการเร่ืองแผนภูมิ
ความคิด(d-Mind Map) สามารถปรับประยุกตมาใชไดเปนอยางด ี
ข้ันตอนการใชโปรแกรม MindMapper ในกระบวนการระดมสมอง 
 1. อุปกรณที่ใช 
  1.l คอมพิวเตอร ที่ติดตั้งโปรแกรม MindMapper v3.4  
  1.2 เคร่ืองพิมพ (printer) 
  1.3 เคร่ืองฉาย (projector) ขึ้นจอ 
  1.4 กระดาษ flip chart 
  1.5 ปากกา/ดินสอ/กระดาษ A4 
 2. ใชคอมพิวเตอรควบคูกับ manual 
  2.1 คิด แลว คลิก คิดแลวนําขอมูลไปคีย 
  2.2 แสดงขอมูลขึ้นสูจอเพื่อใหทุกคนไดมองเห็น 
  2.3 สมาชิกตอยอดความคิดจากขอมูลที่เห็นบนจอภาพ 
  2.4 บางความคิดอาจจะเพิ่มภาพเขาไปดวย (โปรแกรม MindMapper) 
 3. ใชคอมพิวเตอรชวยในการจัดหมวดหมูความคิด 
  3.1 โปรแกรม MindMapper สามารถเล่ือนความเห็น ยกไปยกมา ไดตาม
ตองการ โดยการใชเมาสคลิกแลวยก (click แลว คิด) 
  3.2 การใหสีกับความคิดเห็น เพื่อใหดูหลากหลาย นาสนใจ กระตุน เราใจ ตื่นเตน
และมีความสนุกสนานในการประชุม 

mailto:anuwat@hsrint.or.th
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  3.3 หากมีความเชื่อมโยงของความคิด คอมพิวเตอรก็สามารถสรางเสนเชื่อมโยง
ไดทันที 
 4. สรุปการระดมสมองดวยแผนภูมิความคิด (Mind Map®) จากคอมพิวเตอร 
โปรแกรม MindMapper เตรียมเคร่ืองมือสําหรับการสรุปบทเรียนดวยการแสดง node ทีละ 
node รวมทั้งขยายจอหรือยอจอได และเมื่อสมาชิกยอมรับแผนภูมิความคิด (Mind Map®) 
ที่นําเสนอ ก็สามารถพิมพออกทางกระดาษไดดวยความสะดวก แจกใหกับสมาชิกผูเขารวมประชุม
ตอไป ทําใหไมตองเสียเวลาในการนํากลับไปสรุปอีกคร้ัง เพราะหากสรุปหลายรอบอาจจะทําใหเกิด
ความคาดเคล่ือนของเนื้อหาได 
 
 
 

 
 

 


