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Brainstorming

การแสดงความคิดหรือ
ข้อเสนอในเรื่องต่างๆให้

มากที่สุด อย่างเสรี



เปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ

ฟังความคิดเห็นและไม่วิจารณ์ความคิดผู้อ่ืน

ปริมาณยิ่งมากยิ่งดี ไม่ดูข้อเทจ็จริงและเหตุผล

บันทึกรวบรวมทุกความคิดแล้ว แล้วปรับปรุง

กฎในการ
ระดมสมอง

Brainstorming



ขั้นที่ 1 ก าหนดหัวข้อที่จะระดอมสมองให้ชัดเจน

ขั้นที่ 2 ให้สมาชิกระดมสมอง

ขั้นที่ 3 การอภิปรายและคัดสรร

ขั้นที่ 4 สรุปแนวทางที่เลือก

Brainstorming
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Brainstorming

ให้นักศึกษา
ระดมสมองคิดว่า 
ของในรูปใช้ท า
อะไรได้บ้าง





• Pictorial representation of all possible causes

contributing to a problem.

• Developed by Dr.Kaoru Ishikawa

•Also known as “Fishbone” or “Ishikawa” diagrams

Cause and Effect Diagram



Cause and Effect Diagram

• Clearly illustrates the various causes affecting a 

process:

• Relationship between these causes

• Where are they occurring

• Helps in finding the most basic cause of the 

problem

• Motivates team members participation



Steps to Build a Cause and Effect Diagram

• Place problem statement in a box to the right-hand 

side of the paper.

• Select the major cause or categories and place them 

to the left of the problem statement.

• 4 M’s (Production process):

• Materials

• Manpower

• Machinery/equipment

• Method

• 4 P’s (Service process):
• Policies

• Procedures

• People

• Plant / equipment



Steps to Build a Cause and Effect Diagram

• Draw a box around each category and connect 

to a line pointing out towards the problem statement.

• Using the brainstorming technique, generate ideas

of causes, on the major categories.

• Record these ideas on a line off the applicable

major category line.



Steps to Build a Cause and Effect Diagram

• For each cause listed on the diagram, ask “why

does this happen?”.

• For each response, ask the same question.

• Each successive answer is another possible cause

• Look for causes that repeat across major cause 

categories.

• Ensure all team members agree on the problem 

and causes statements.



Late deliveries

Method Material

ManpowerMachinery/equipment

Drivers get lost

Drivers don’t

Show upUnreliable trucks

Not enough trucks

Poor dispatching

Poor handling of 

large orders

Run out of 

products

Not capacity for 

peak periods

Wrong address 

on shipper

Database Input error

Poor planning

Lack of 

trainingLack of 

training

Example of a Cause and Effect Diagram



Cause and Effect Diagram

ให้นักศึกษาใช้ Cause 
and effect Diagram 
พิจารณาว่า เหตุใดถึง
สอบตก
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Mind Map



เจนวิทย ์วงศ์บุญสิน 

รางวัลเหรียญทอง คะแนน
สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของ
โลก ในการแข่งขัน
ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่าง
ประเทศที่ประเทศ
แคนาดา 





จบปริญญาตรีเกียรตินิยมด้าน 
มหาวิทยาลัยแมรี่แลนด์ คอลเลจพาร์ค 
สหรัฐอเมริกา

ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านวิทยาการทาง
สมอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ปัจจุบัน - เป็นผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาด้าน
อัจฉริยภาพ 

ผู้ชนะล้านที่ 15 รายการ "อัจฉริยะข้ามคืน" 

ประธานกรรมการ บริษัท อัจฉริยะสร้างได้ 
จ ากัด 

วนิษา  เรซ (หนูดี)





คอมพิวเตอร์ ดอกไม้ อาหาร เป้าหมาย
กีฬา วันเกิด เงิน วิทยาศาสตร์
เภสัชกร คนตรี ผลไม้ ความสุข

ฝึกวาดรูปและจินตนาการ



คิดกว้างคิดกว้าง



YOUR TOPIC GOES HEREฝึกคิดกว้าง



บ้าน แม่ อาหาร ญี่ปุ่น แพง รัฐบาล รถถัง

ฝึกคิดลึก





























อุปกรณ์ในการท า Mind map

กระดาษขาวไม่มีเส้น
 วางตามแนวนอน

ปากกา / ดินสอ สี
 ประมาณ 3-6 สี



ขั้นตอนในการท า Mind map
เขียนแก่นแกนตรงกลางหน้ากระดาษ



เขียนเส้นแตกออกไปเป็นกิ่งแก้ว โดยให้ติดกับแก่นแกน
และควรวาดกิ่งแก้วให้โค้งเรียวลง เพื่อให้ดูมีชีวิตชีวา

ขั้นตอนในการท า Mind map



เขียนแก่นแกนตรงกลางหน้ากระดาษ

เขียนค าลงบนกิ่งแก้ว ควรใช้ค าที่เป็นค ามูล ค าส้ันๆไม่ควรใช้ค าที่เป็นวลี

ขั้นตอนในการท า Mind map



เขียนแก่นแกนตรงกลางหน้ากระดาษ

แตกกิ่งก้อยออกไปจากกิ่งแก้ว

ขั้นตอนในการท า Mind map



เขียนแก่นแกนตรงกลางหน้ากระดาษ

เขียนค าลงบนกิ่งก้อยและควรเป็นค ามูลสั้นเช่นกัน

ขั้นตอนในการท า Mind map



เขียนแก่นแกนตรงกลางหน้ากระดาษ

ตกแต่ง mind map ด้วยรูปเพื่อความสวยงามและช่วยในการจ า

ขั้นตอนในการท า Mind map





หลายคนคงจะมีละคร ภาพยนต์ หรือหนังสือที่ชอบเป็นพิเศษลองนึก แล้วน า
ความจ าออกมาเขียนเป็น Mind map เล่าว่าสิ่งที่เขียนน่าประทับใจแค่ไหน





X



1. ไม่เขียนเป็นข้อความที่ยาว  ควรแยกค าให้มากทีสุ่ด



X 

2.อย่าใช้ค าฟุ่มเฟอืย ควรใชค้ า 
key word เท่าน้ัน



ปลา น ้าปลา น ้า

X 

3. ไม่เขียนตัวหนังสือขวางเส้น ควรปล่อยเส้นให้ต่อเติมได้
     โดยไม่ขาดตอน



ปลา น ้าปลา น ้า

X 

4. ไม่ควรใส่กรอบล้อมรอบค า



5.เส้นทุกเส้นต้องตอ่เนื่อง  ไม่ขาดตอน

ปลา น ้าปลา น ้า

X 



6. หัวข้อเรือ่งไม่ใหญ่เกินไป



7.ค า/ภาพ กับเส้นควรยาวเท่ากนั

ปลา น ้าปลา น ้า

X 



8.ควรแยกก่ิงให้ตรงจุดปลายเส้น

X 



9. ควรใช้ค า/ภาพ/เส้นบนกิ่งสาขาเป็นสีเดียวทั้งหมด

X





10. ไม่เขียนค าไม่กลับหัว เพื่อให้สามารถอ่านได้ตามแนวนอน

ไทย

ไทย X





11.ไม่เขียนค าทั้งบนและใต้เส้น

ไทย

X



ไทย





12. ไม่เขียนค าเรียงต่อเนื่อง ควรใช้ค า/ภาพเดียวบนเส้นเดียว

เงาะ

เงาะ

X

X



12. ไม่เขียนค าเรียงต่อเนื่อง ควรใช้ค า/ภาพเดียวบนเส้นเดียว

เงาะ
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