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1. เทคนิคการระดมสมอง 
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2.การระดมสมอง (Brain Storming)

ความพยายามในการกระตุนใหเกิดความคิดริเริ่ม หรือ
แสดงความคิดอยางเสรีตอเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยพยายาม
รวบรวมความคิดใหมากที่สุด อยางรวดเร็วตอเนื่อง
กฎการระดมสมอง
1. ตองไมมีการวิพากวิจารณความคิดเห็นของคนอื่นๆ
2. ปลอยความคิดอยางเปนอิสระและเปนกันเอง
3. มุงปริมาณความคิดเปนสําคัญ
4. กระตุนใหทุกคนพยายามเสริมตอความคิดของผูอ่ืน

IDEAS
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ประสิทธ์ิ  เขียวศรี 
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา 

 
การระดมสมอง      มาจากคําในภาษาอังกฤษ  คือ  Brain  Storming  โดยที่  

คําแรก  คือ  Brain  หมายถึงสมอง  สวนคําหลัง  Storming  หมายถึงพายุท่ีโหมกระหน่ํา  
หากจะแปลตรง  ๆ  ก็คงหมายถึงการมุงใชพลังความสามารถทางการคิดของสมองของมวล
สมาชิกในกลุม  เพื่อคิดในเรื่องใดเรื่องหน่ึง  เพื่อนําไปใชประโยชนตอไป  คนที่ไมชอบคิด  
หรือคนที่ชอบคิดเงียบ  ๆ  ไมชอบแสดงใหคนอื่นรูวาตนเองคิดอาจไมเหมาะที่จะรวมกลุม
เพื่อระดมสมอง 
  
ความหมายของการระดมสมอง 
  การระดมสมอง  ถือเปนเทคนิคที่ใชกับกลุม  (Group  Technique)    ไมใช
ใชกับคนเพียงคนเดียว       ในทางการบริหารมักใชเปนเครื่องมือในการแสวงหาทางเลือก
ในการตัดสินใจและใชในการการวางแผน  Brain  Storming   เปนคําที่คนไทยคอนขาง
คุนเคยและเปนที่รูจักกันมากในทุกวงการ  มีผูบัญญัติเปนภาษาไทยไว  ท่ีพบมากมี  2  คํา  
คือ  การระดมสมอง กบั การระดมความคิดปจจุบันพบวามีการพยายามใชคําวา  การ
ระดมความรูและประสบการณ  โดยทั่วไปแลว           การระดมสมองหมายถึงการ
แสวงหาความคิดตอเรื่องใดเรื่องหน่ึงใหไดมากที่สุดภายในเวลาที่กําหนด    ดังน้ันการให
คิดโดยไมกําหนดเวลาที่จํากัดแนนอนก็ไมเรียกวาการระดมสมอง    การระดมสมองจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใชกับกลุมที่ไมรูจักกัน  ไมเกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมาก
เกินไป        และจํานวนสมาชิกที่รวมระดมสมองถาจะใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยู
ระหวาง  4 ถงึ  9  คน 
  สําหรับนักวิชาการที่เปนผูใหกําเนิดของเทคนิคน้ียังมีความเห็นที่แตกตางกัน
อยู   โดย  มซิูโน  (Mizuno)       ไมไดบอกวาใครเปนผูตนคิดแตระบุวาไดมีการใชเทคนิค
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ระดมสมองในญี่ปุนตั้งแตป  2952  ในขณะที ่ ฟอรซิท     (Donelson  Forsyth)  กลับระบุ
ชัดเจนวาเทคนิคการระดมสมองเกิดจากแนวคิดของ  ออสบอรน  (Alex  F.  Osborne)ซึ่ง
เปนผูบริหารบริษัทโฆษณาแหงหนึ่งตั้งแตป  1957 
  
จุดเนนของการระดมสมอง 
  ออสบอรน  ไดกําหนดจุดเนนของการระดมสมองไว  4      ประการ  ไดแก 
  1.  เนนใหมีการแสดงความคิดออกมา  (Expressiveness)      สมาชิกทุก
คนตองมีเสรีภาพอยางสมบูรณในการที่จะแสดงความคิดเห็นใด  ๆ  ออกมาจากจิตใจ     
โดยไมตองคํานึงวาจะเปนความคิดท่ีแปลกประหลาด  กวางขวาง  ลาสมัย  หรือเพอฝน
เพียงใด 
  2.  เนนการไมประเมินความคิดในขณะที่กําลังระดมสมอง  (Non – 
evaluative)  ความคิดท่ีสมาชิกแสดงออกตองไมถูกประเมินไมวากรณีใด  ๆ  เพราะถือวา  
ทุกความคิดมีความสําคญั       หามวิพากษวิจารณความคิดผูอื่น            การแสดง
ความเห็นหักลาง       หรอืครอบงําผูอื่นจะทําลายพลังความคิดสรางสรรคของกลุม  ซึง่
สงผลทําใหการระดมสมองครั้งน้ันเปลา 
ประโยชน 
  3.  เนนปริมาณของความคิด  (Quautity)      เปาหมายของการระดมสมอง
คือตองการใหไดความคิดในปริมาณมากที่สุดเทาที่จะมากได      แมความคิดท่ีไมมีทาง
เปนจริงก็ตาม    เพราะอาจใชประโยชนไดในแงการเสริมแรง  หรือการเปนพื้นฐานให
ความคิดอ่ืนที่ใหมและมีคุณคา  ยิ่งมีความคิดใหม  ๆ  เกิดขึ้นมากเพียงใดก็ยิ่งมีโอกาส
คนพบวิธีการแกปญหาที่ดี 
  4.  เนนการสรางความคิด  (Building)   การระดมสมองเกิดขึ้นในกลุม  
ดังน้ัน        สมาชิกสามารถสรางความคิดขึ้นเองโดยเชื่อมโยงความคิดของเพื่อนในกลุม   
โดยใชความคิดของผูอื่นเปนฐานแลวขยายความเพิ่มเติมเพื่อเปนความคิดใหมของตนเอง 
  
การเตรียมระดมสมอง 
  กอนการดําเนินการระดมสมองนั้น  จะตองเตรียมการ  3  ขั้นตอน  ดังน้ี 
  1.  ขั้นกําหนดเปาหมาย  ตองกําหนดใหกระชับ  เฉพาะเจาะจง  และชัดเจน
ที่สุดวาจะระดมสมองเรื่องอะไร    เพือ่อะไรและตองทําใหสมาชิกเขาใจ  และเห็นดวยกับ
เปาหมายนั้น 
  2.  ขั้นกําหนดกลุม  จะมจํีานวนเทาไร  ใครบาง  ใครจะทําหนาที่เขียน
ความคิดของสมาชิก  และสถานที่ที่จะนําแผนการดความคิดไปติดตองใหมองเห็นได
ชัดเจน    และในบางครั้งผูนํากลุมตองเด็ดขาดหากมีสมาชิกบางคนเริ่มครอบงําหรือขมผูอื่น 
  3.  ขั้นกําหนดเวลา  ตองแนชัดและเหมาะสม จะเริม่และจะตองยุติเมื่อใด
การมีเวลาจํากัดจะสรางความกดดันใหสมองเรงทํางานอยางเต็มที่  สมองซีกขวาจะคิดสวน
สมองซีกซายจะประเมินความคิดของตนเองวาเหมาะสมหรือไม  แลวรีบแสดงออกมา
โดยเร็ว 
  
บทสรุป 
  เทคนิคการระดมสมอง  หรือการระดมความคิด  นับเปนเทคนิคท่ีนิยมใชกัน
อยางแพรหลาย    โดยเฉพาะในวงการของนักฝกอบรมที่มักใชจัดประสบการณขณะเปน
วิทยากรในการฝกอบรม  ประชุมหรือสมัมนา       สวนทางการบริหารมักใชเพื่อแสวงหา
ทางเลือกในการตัดสินใจและการวางแผนตาง  ๆ    ผูเขียนเห็นวาสมาชิกท่ีจะรวมในการ
ประชุมเพื่อระดมสมองควรเปนผูที่มีความรูและเกี่ยวของในเรื่องที่จะระดมสมอง  เวนแตจะมี
จุดประสงควาตองการความคิดของคนที่มี่เคยรูในเรื่องน้ันๆ มากอน  จุดออนที่มักพบในการ
ระดมสมองแมในการประชุมระดับชาติสวนใหญมักเกิดจากปญหาทางวัฒนธรรม  กลาวคือ  
บุคคลที่พบวาตนเปน  “ผูนอย”     มักไมมีความสุขที่จะแสดงความคิดอยางเสรี  หากในที่



 4

ประชุมน้ันมี  “ผูใหญ”      ที่สามารถใหคุณใหโทษ  หรือเปนที่เกรงใจนั่งอยูดวย  อีกทั้ง
ภาษิต    “พูดไปสองไพเบี้ยงน่ิงเสียตําลึงทอง”  กม็ีสวนสะกัดกั้นความกลาคิดไมนอย  
สําหรับการเลือกสมาชิกน้ัน        อาจพิจารณานําหลักคําสอนทางพุทธศาสนาที่วาดวย
มงคลชีวิต  38  ประการขอหน่ึง       คือ  “อเสวนา  จ  พาลานํ”  มาประยุกตใชก็ไมนาจะ
ลาสมัยหากตองการบรรยากาศการประชุมเชิงสรางสรรค   และผลการระดมสมองที่มี
ประสิทธิผล 
 
แหลงอางองิ 
Costin  H.  Management  development  and  training  :  a  TQM  approach.  
London  :  The  Dryden  Press,  1996.  26  กรกฎาคม  2544 
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2. การทาํแผนที่ความคิด 
 

MIND MAP (แผนที่ความคิด) เปนวิธีการชวยบันทึกความคิดเพื่อใหเห็นภาพความคิดท่ี
หลากหลายมุมมองที่กวางและชัดเจนกวาการบันทึกท่ีเราคุนเคยโดยยังไมจัดระบบระเบียบ
ความคิดใดๆทั้งสิ้น เปนวิธีการที่สอดคลองกับโครงสรางการคิดของมนุษยที่บางชวงสมอง
จะกระโดดออกนอกทางขณะที่กําลังคิดเรื่องใดเรื่องหน่ึง การทําใหสมองไดคิด ไดทํางาน
ตามธรรมชาติน้ัน มีลักษณะเหมือนตนไมที่แตกกิ่งกานออกไปเรื่อยๆ 

          การทําแผนที่ความคิด เริ่มตนดวยการเขียนคําสั้นๆในประเด็นที่เราตองการ (Key 
Words) ไวกลางกระดาษแผนใหญที่ไมมีเสนบรรทัดวางไวในแนวนอน ลากเสนสิ่งที่
สัมพันธกับประเด็นดวยปากกาหลากสีออกไป 

          การทําแผนที่ความคิดเปนวิธีหนึ่งในการจดบันทึก ความคิดของผูเขารวมประชุม
กลุม โดยใหสมาชิกทุกคนเสนอความคิดท่ีตั้งเอาไว อาจกไหนดกติกาใหเสนอเพียงคนละ
หัวขอกอนเพื่อใหทุกคนไดมีสวนรวม ทุกความคิดท่ีเสนอขึ้นมาวิทยากรจะจดบันทึกดวยคํา
สั้นๆ เขียนตวัโตๆใหทุกคนมองเห็น พรอมทั้งโยงเสนเขากับกิ่วตางๆของผูเสนอ วิธีน้ีทําให
ไดความคิดทีที่หลากหลาย การมองเห็นความคิดของผูอื่นที่ถูกบันทึกไวทําใหคนอื่นๆเกิด
ความคิดใหมตอไปได เปรียบเสมือนการตอภาพ Jigsaw น่ันเอง วิทยากรมีหนาที่กระตุนให
สมาชิกอธิบายความคิดใหกลุมฟงจนเขาใจความหมายที่สมาชิกอภิปรายเอาไว การจัด
ความสําคัญ ความสัมพนัธ และความเปนไปไดตามความเห็นของสมาชิก กระทําไดโดย
แจก Sticker สีใหคนละ 5-8 แตมเทาๆกันเพื่อใหสมาชิกนําไปติดขางคําที่สมาชิกใหความ
สนใจซึ่งอาจใหมากกวา 1 แตม ตอ 1 คําได  

หลักสําคัญในการทําแผนที่ความคิด  
1. อยาเขียนประโยคยาวๆ เพราะพื้นที่จํากัด ใหเขียนใจความสั้นๆ หรือ วลี

เทานั้น หากมีประโยคยาวๆใหกลุมชวยกันสรุปเปนคําสั้นๆ  
2. ใหเขียนดวยปากกาหลายๆส ี 
3. ใหทุกคนไดแสดงความคิดเห็น (ผิดถูกไมวากัน)  

หากแตกออกมาแลวเต็มแผนกระดาษไมมีที่เขียน หรือตองการจะเจาะลึกในเรื่องน้ันเปนการ
เฉพาะ ใหยกเรื่องน้ันๆมาขึ้นแผนใหม โดยเอาเรื่องน้ันมาตั้งตรงกลางแลวแตกแผนที่อีกครั้ง
หนึ่ง และหลังจากที่ทําแผนที่ความคิดเสร็จแลวใหที่ประชุมวิเคราะหรวมกนัอีกครั้งหนึ่ง 
และประมวลออกมาเปนแผนที่ความคิดตามที่สรุปอีกครั้งหนึ่ง เพื่อเช่ือมโยงความสัมพนัธ
หรือจัดหมวดหมูใหชัดเจน 

ขอดีของการทํา MIND MAP (แผนที่ความคดิ) 
 
1. ทําใหจําไดงายขึ้น 
2. ทุกคนไดมีสวนรวม 
3. ไดความเห็นของทุกคน 
4. สามารถนําเสนอไดดีและทําใหผูเขารวมสนใจ  

อางอิงเว็บไซต  http://www.vijai.org/Tool_vijai/12/04.asp 
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ตัวอยางหนาตา แผนที่ความคิด 
 
 

หัวขอ mindmapping 
 

 
 
 
 

หัวขอ บทเรียนการเปนวิทยากรกระบวนการ 
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หัวขอ To Be Genius 
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3. การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน 
 
 
 
 
 
 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2525 ไดใหความหมายของ  
 

“พัฒนา” วาคือ “ทําใหเจริญ” 
 
ดังนั้น 

 
การพัฒนา  จึงหมายถึง 

การทําใหเจริญ 
 

หรืออาจกลาวไดวา “การพัฒนา” เปนกระบวนการของการเคลื่อนไหวจาก
สภาพที่ไมนาพอใจไปสูสภาพที่นาพอใจ การพัฒนาเปนกระบวนการที่

เปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมหยุดนิ่ง 
 
 
 


	เทคนิคการระดมสมอง

