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Brainstorming & 
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Brainstorming & 

Meeting Technique

กลุม่เป้าหมาย นักศกึษาระดับปรญิญาตร ีม.ธนบรุ ี(ลําพูน)

ระยะเวลาการอบรม  3 ชั%วโมง
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PROJECT EXECUTION

MOTIVATION

PROBLEM SOLVING 

TIME MANAGEMENT 

PRESENTATION SKILLS

INTERACTIONS

CONCEPTS & OPINIONS 

TEAM BUILDING

ORGANIZATION

COMMITMENT & OWNERSHIP 

DECISION MAKING 

COMMUNICATION SKILLS

EDUCATION & LEARNING

INITIATIVE & INNOVATION

RESPECT 

MANAGEMENT STYLE 

PERSONAL AMBITION

GOALS AND OBJECTIVES

18 คณุลกัษณะและความสามารถ
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การระดมสมอง
Brainstorming

การระดมสมอง คอืเทคนคิที%ทําใหเ้กดิความคดิใหม ่จาก
การประชมุ โดยเสนอความคดิออกมาใหม้ากเทา่ที%
จะมากไดใ้นเรื%องใดเรื%องหนึ%ง 

การระดมสมองจงึเป็นขั ;นตอนที%สําคญัในการไปประยกุต์
ใชใ้นการทํากจิกรรมปรับปรงุและพัฒนา เนื%องจากการวเิคราะห์
ปัญหาและหาวธิกีารแกไ้ขปัญหานั;น จะตอ้งรวบรวมความคดิ
จากสมาชกิของทกุกลุม่คน
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ประโยชนข์องการระดมสมอง

1. ชว่ยใหเ้กดิความคดิในการแกไ้ขปัญหา

2. ชว่ยใหม้คีวามคดิสรา้งสรรคใ์หก้บักลุม่

3. ชว่ยใหส้ามารถรวมรวมขอ้คดิเห็นเป็นจํานวนมากใน
ระยะเวลาอนัสั ;น
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วตัถปุระสงคใ์นการระดมสมอง

1. ชกัชวนใหก้ลุม่เสนอความคดิเห็น

2. ใหพ้นักงานทกุระดบัมสีว่นรว่มในการแกไ้ขปัญหา

3. พัฒนาทกัษะในการแกไ้ขปัญหาของพนักงาน

4. เพื%อใหก้ลุม่ทําการวเิคราะห ์แสดงออกถงึความคดิเห็น
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กฏเกณฑใ์นการระดมสมอง

1. ไมม่กีารวพิากวจิารณ์ความคดิเห็นใดๆ ที%เสนอออกมา

2. ใหม้กีารปลอ่ยความคดิใหเ้ป็นอสิระ

3. มุง่ปรมิาณความคดิ

4. รวบรวมความคดิเขา้ดว้ยกนัและปรับปรงุใหม่
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ขั ;นตอนการระดมสมอง

1. กําหนดหวัขอ้เรื%องใหเ้กดิความเขา้ใจ
2. ใหม้กีารปลอ่ยความคดิเห็นอยา่งอสิระ
3. มุง่ปรมิาณความคดิ
4. รวบรวมความคดิเขา้ดว้ยกนัและปรับปรงุใหม่

หลักพจิารณาในการสรปุ 

1. ความคดิเห็นที%ด ีและมคีณุคา่สามารถนําไปปฏบิตัไิด ้
2. ความคดิเห็นที%ดดูแีตย่งัไมส่มบรูณ์ ตอ้งมกีารพจิารณาใหม่

โดยกลุม่
3. ความคดิเห็นที%เพอ้ฝันหรอืไมเ่ป็นจรงิ  ไมใ่หต้ัดทิ;ง
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ตวัอยา่งไมค่วรปฏบิตัใินการระดมสมอง

1. เรยีกวา่ “ปิงปอง” เกดิขึ;นเมื%อ 2 คนไมเ่ห็นดว้ยและเถยีงกนั
แบบผกูขาด นั%นคอืเถยีงกนัไมย่อมยตุ ิ(นับวา่บญุแลว้ที%คน
อื%นไมล่กุหนไีป)
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ตวัอยา่งไมค่วรปฏบิตัใินการระดมสมอง (ตอ่)

2.  เรยีกวา่ “พรรคพวก” เกดิขึ;นเมื%อมคีวามเห็นตา่งกนั ทั ;งที%มอียู่
ในกลุม่ยอ่ยเพยีง 6-7 คน ก็ยงัพยายามแบง่กลุม่ออกไปอกี 
คยุกนัเฉพาะในกลุม่ยอ่ย ไมรู่จ้ะฟังใครด ี(ดงัแลว้แยกวง)
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ตวัอยา่งไมค่วรปฏบิตัใินการระดมสมอง (ตอ่)

3. เรยีกวา่ “ผูช้ม” เกดิขึ;นเมื%อมคีนไมพ่ดู ไมอ่อกความเห็น ไดแ้ต่
นั%งออืออหรอืนั%งหลบั หรอืนั%งสั%นหวั (ปฏเิสธ) พยกัหนา้ (เห็น
หนา้) หรอืคอยยกมอืลงมต ิถา้เป็นเชน่นี;บอ่ยๆ เขา้ “ผูช้ม” ผูน้ี;
ไมช่า้ก็จะเบื%อและเซง็ตอ่การประชมุและอาจจะไมย่อมเขา้
ประชมุอกี (น่าเบื%อ)
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ตวัอยา่งไมค่วรปฏบิตัใินการระดมสมอง (ตอ่)

4. เป็นหวัหนา้ศนูยก์ลางพดูคนเดยีว แบบถามเองตอบเอง 
(เพราะฉะนั;นไมน่่าแปลกใจที%การประชมุจะเซง็)
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ตวัอยา่งที%ควรปฏบิตัใินการระดมสมอง

5. การประชมุที%ถกูตอ้ง ตอ้งเนน้ไปในลกัษณะที%ทกุคนมสีว่นพดู
ออกความคดิเห็นจะมากหรอืนอ้ยกวา่นั;นไมจ่ําเป็น แตท่ี%สําคญั
คอืทกุคนตอ้งมสีว่นในการพดู ในการออกความคดิเห็น 
กลา่วคอื มเีสวนากบัทกุคน
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เทคนคิการประชมุ
Meeting Technique

การประชมุ คอืการที%บคุคลจํานวนหนึ%งมารว่ม
ปรกึษาหารอืกนั ในหวัขอ้ที%กําหนดอยา่งมรีะเบยีบ 
ณ สถานที%ที%กําหนดไว ้
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กระบวนการประชมุ

เตรยีมการ
ประชมุ

เตรยีมการ
ประชมุ

ผูน้ํารว่ม
ประชมุ
ผูน้ํารว่ม
ประชมุ

ดําเนนิการ
ประชมุ

ดําเนนิการ
ประชมุ

ผลการ
ประชมุ
ผลการ
ประชมุ

ป้อนกลบัป้อนกลบั
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วตัถปุระสงคใ์นการประชมุ

1.  เพื%อแกไ้ขปัญหาที%เกดิขึ;น

2.  เพื%อสรา้งขอ้ตกลง และขอ้ยตุใินปัญหานั;นๆ

3.  เพื%อการตดัสนิใจ

4.  เพื%อสรา้งสมัพันธภาพที%ดี

5.  เพื%อการบอกกลา่ว
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บทบาทของสมาชกิในการประชมุ

ผูน้ําการประชมุ :

1.  เริ%มและเลกิประชมุใหต้รงตามเวลาที%กําหนด

2.  สรา้งความกระตอืรอืรน้ใหก้บัสมาชกิ

3.  ดําเนนิการประชมุใหเ้ป็นไปตามวาระ

4.  สรปุเรื%องตา่งๆ ใหม้ผีลคบืหนา้

5.  มอบหมายใหส้มาชกิชว่ยเหลอื ในการทําขั ;นตอ่ไป
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บทบาทของสมาชกิในการประชมุ (ตอ่)

เลขาในการประชมุ :

1.  นัดหมายการประชมุใหล้ะเอยีดชดัเจน

2.  เตรยีมเรื%องโดยประสานงานกบัผูน้ํากลุม่และสมาชกิ

3.  อํานวยความสะดวกในการประชมุ เขยีนบนัทกึการประชมุ
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บทบาทของสมาชกิในการประชมุ (ตอ่)

สมาชกิผูเ้ขา้รว่มประชมุ :

1.  ควรศกึษา ปฏบิตัเิตรยีมความคดิเห็นและขอ้มลูเพื%อ
นําเขา้รว่มประชมุ

2.  แสดงความคดิเห็นเพื%อใหเ้กดิประโยชนต์อ่กลุม่

3.  ควรเขา้รว่มประชมุทกุครั ;งและตรงตอ่เวลา
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การดําเนนิการประชมุ 
ขั ;นตอนในการดําเนนิการประชมุหลักสําคญั ดงันี;

1.  เปิดประชมุแจง้วตัถปุระสงคข์องการประชมุ
2.  พจิารณาเรื%องที%สบืเนื%องจากการประชมุครั ;งที%แลว้
3.  แจง้เรื%องที%ตอ้งการใหท้ราบ
4.  พจิารณาเรื%องใหมต่ามวตัถปุระสงคข์องการประชมุ หรอื

สมาชกิแตล่ะคนรายงานผลงานที%ไดร้ับมอบหมายใหไ้ป
ทํา

5.  สรปุผลการประชมุ
6.  กําหนด วนั เวลา สถานที% และวาระในการประชมุครั ;ง

ตอ่ไป
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ผลการประชมุ 

1.  ตอ้งไดม้าจากการประชมุ

2.  บนัทกึไวเ้พื%อใชเ้ป็นขอ้มลูในการประชมุครั ;งตอ่ไป
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ลกัษณะของการประชมุที%ด ี

1.  มกีารเตรยีมการประชมุอยา่งดี
2.  นําเรื%องที%สําคญัจรงิๆ มาสูก่ารประชมุ
3.  เริ%มและเลกิประชมุตรงเวลา
4.  ผูเ้ขา้ประชมุมสีว่นรว่มแสดงความคดิเห็นอยา่งทั%วถงึ
5.  ผูเ้ขา้ประชมุฟังความคดิเห็นของกนัและกนัอยา่งเต็มใจ
6.  ผูเ้ขา้รว่มประชมุเตรยีมตวัมาด ีมขีอ้มลูใหแ้กท่ี%ประชมุ
7.  มกีารรว่มกนัคดิอยา่งจรงิจัง
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ใหท้ําการระดมสมองในการจัดกจิกรรมสานสมัพันธก์บั
นักศกึษาที%จะเขา้ใหมเ่ทอม1 :
ขอ้มลู:
1. จํานวนนักศกึษาใหม ่60คน ช 20 ญ 40
2. อายเุฉลี%ย 26ปี  
3. กําหนดการ 2 ม.ิย.56  เวลา 15.00-19.00 น.
4. สถานที% ม.ธนบรุี

กจิกรรม ใหแ้บง่กลุม่ กลุม่ละ 5 คน เวลาในการทาํ30นาที
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ใหท้ําการระดมสมอง

ปัญหาในการบรกิารของเจา้หนา้ที%ศนูยม์หาวทิยาลัย
ธนบรุ ีที%ทา่นคดิวา่เป็นปัญหาที%ตอ้งรบีปรับปรงุแกไ้ข
เป็นอนัดบัแรกสดุ คอื…

กจิกรรม ใหแ้บง่กลุม่ กลุม่ละ 5 คน 
เวลาในการทํา15นาที
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ENDEND


