การระดมสมองเช็คลิสต์
ของ ออสบอร์น

ค�ำอธิบาย
พิเศษ
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ตอนนี้ ท�ำไมจึงพูดถึง

“การระดมสมอง” “เช็คลิสต์ของออสบอร์น” ?

■ ไคเซ็นของบริษัทคุณตกต�่ำอยู่หรือเปล่า ?
บริษัทได้มีการท�ำไคเซ็นมาแล้วเป็นจ�ำนวนมาก แต่ตอนนี้
ไม่ค่อยมีไอเดียที่ให้ความรู้สึกว่า “ใช่” เลย มีบางคนเกิดความรู้สึกว่า
“น่าเบื่อจังเลยนะ แต่ว่า อยากท�ำไคเซ็นอะไรสักอย่างจังเลยนะ” เป็น
ช่วงน่าสงสัยว่าจะเป็นช่วงตกต�่ำของไคเซ็น
■ ลองถอยห่างจากคีย์เวิร์ดไคเซ็นดูก็เป็นเรื่องที่ดี
ไคเซ็น คือ การเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
ลอกแบบ เลียนแบบ ท�ำให้  เลิก ลด เปลีย่ น สิง่ เหล่านีค้ อื คียเ์ วิรด์
ในการลงมือท�ำไคเซ็น หากสามารถเกิดไอเดียได้โดยธรรมชาติแล้ว ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลา แต่ว่า หากไม่มีไอเดียอะไรออกมา ถึงจะมี
คียเ์ วิรด์ ก็ไม่ทำ� ให้เกิดอะไรขึน้ แล้ว ลองถอยห่างจากจากคียเ์ วิรด์ ดู เมือ่
ลองคิดด้วยวิธีที่แตกต่างไปจากเดิมแล้ว อาจจะมีไอเดียใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นได้
■ โบกมือลาไอเดียที่แห้งเหี่ยว
ห้ามเกิดความรู้สึกว่า เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ ! แล้วยอมแพ้ไป
ไม่ว่าใครก็มีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์แล้วเกิดเป็นไอเดีย
ใหม่ ๆ ได้ หากรู้เทคนิคแล้ว ไม่เพียงแต่การท�ำไคเซ็นเท่านั้น แต่ยัง
สามารถโบกมือลากับปัญหา ไอเดียทีแ่ ห้งเหีย่ ว ในทุกสถานการณ์ได้
เพือ่ สร้างสมองทีเ่ กิดไอเดียในทันทีทนั ใด ฉบับนีจ้ งึ ได้รวบรวม
วิธีการระดมสมอง และวิธีการเช็คลิสต์ของออสบอร์นที่ถูกคิดขึ้นมา
ตั้งแต่เมื่อราว 60 ปีที่แล้ว
■ รักษาของเก่ารู้จักของใหม่ ไอเดียใหม่จากเรื่องคลาสสิค
การระดมสมอง เช็คลิสต์ของออสบอร์น ผูอ้ า่ นบางท่านอาจ
เกิดความรู้สึกนึกถึงความหลัง แต่บางท่านอาจรู้สึกว่า ท�ำไมจนถึง
ป่านนี้แล้วยังนึกถึงอีก ? ในหนังสือรวบรวมไอเดียต่าง ๆ ก็มีการเอ่ย
ถึงเรื่องทั้งสองอยู่เป็นประจ�ำ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น วิธีคลาสสิคของ
การสร้างสรรค์ไอเดีย เพราะเป็นเรื่องที่มีคุณค่าและต้องสืบทอดให้
คนรุน่ หลังทราบ จึงเป็นเรือ่ งคลาสสิคทีค่ งอยูต่ อ่ เนือ่ งเรือ่ ยมา แต่ถงึ จะ
เป็นเรื่องคลาสสิคก็จ�ำเป็นต้องมีการทบทวนคุณค่าของมันอยู่เสมอ
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เพื่อให้เกิดความสบายใจแก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น จะขอแนะน�ำด้วยรูปภาพ
หรือตัวอย่างที่เข้าใจง่าย
ไม่ใช่ ไม่ใช่นำ�้ . . ไอ ไอเดีย. .
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บอกลาไอเดียทีแ่ ห้งเหีย่ วด้วยการ
ระดมสมอง และเช็คลิสต์
ของออสบอร์
น
■ การระดมสมอง (Brain Strom)
ในปี พ.ศ.2493 อเล็กซ์ เอฟ ออสบอร์น พนักงานบริษทั โฆษณา
แห่งหนึ่งในประเทศอเมริกาได้น�ำเสนอวิธีการประชุมนี้ขึ้นมา ใน
หนังสือ เพิ่มพลังในการสร้างสรรค์
■ แนวคิดของการระดมสมอง
● การคิ ด เป็ น กลุ ่ ม ดี ก ว่ า การคิ ด ด้ ว ยตั ว เองเพี ย งล� ำ พั ง
เนื่องจากมีแรงกระตุ้นระหว่างกันท�ำให้เกิดไอเดียออกมาเป็นจ�ำนวน
มาก
● สภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์
จะท�ำให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุด
■ วิธีการเช็คลิสต์ของออสบอร์น
ออสบอร์น ผู้น�ำเสนอวิธีการระดมสมอง เป็นผู้จัดท�ำลิสต์
รายการค�ำถามเพื่อน�ำไปสู่การคิดไอเดีย
มาเริ่มกันเถอะ โดยเริ่มจากการระดมสมอง
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ค�ำอธิบาย
กฏ 4 ข้อของการระดมสมองห้ามวิจารณ์
พิเศษ ออกความเห็นอย่างอิสระตามใจชอบ เน้นปริมาณมากกว่า
คุณภาพ เอาความคิดเห็นคนอื่นมาแตกประเด็นได้

2
กฏข้อที่ ①

ห้ามวิจารณ์ ! ห้ามบอกว่าไม่ได้ !
หากวิจารณ์หรือบอกว่าไม่ได้กับไอเดียที่อุตส่าห์คิดออกมา
แล้ว จะท�ำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีได้ ท�ำให้เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจ
ที่ถูกต่อว่าต่างๆ นานา จนต่อไปไม่คิดไอเดียอะไรออกมาอีก ให้คิด
ว่าการวิจารณ์เป็นตัวหยุดไอเดีย ควรสร้างบรรยากาศทีท่ กุ คนสามารถ
แสดงความเห็นได้อย่างอิสระ

กฏข้อที่ ②

ออกความเห็นอย่างอิสระตามใจชอบ !
ไม่ว่าอย่างไรไอเดีย ก็คือ ไอเดีย ถึงแม้จะเป็นไอเดียที่แปลก
ประหลาดแต่ก็ห้ามปฏิเสธ ในเวทีนี้เป็นเวทีของการเสนอไอเดีย ไม่ใช่
เวทีของการตัดสินว่าดีหรือไม่ดี ไม่ว่าจะเป็นไอเดียแบบไหนก็ต้องรับ
ไว้ ยิ่งมีความเป็นอิสระตามใจชอบมากเท่าไหร่ยิ่งดี

พบทองในเม็ดทราย
จ�ำนวนหลาย
ล้านเม็ด ไอเดียก็
เช่นเดียวกัน

เน้น
ปริมาณ
มากกว่า
คุณภาพ

กฎข้อที่ 4

ลองรวบรวมดู

เอาความ
คิดเห็น
คนอืน่
ไอเดีย
มาแตก
ประเด็นได้

กฎข้อที่ 3

ลองเปลีย่ นรูปร่างดู

ไอเดีย

ไอเดีย
ลองเป่าลมดู

กฏข้อที่ ③

กฎข้อที่ 1

สิ่งนี้
ห้าม!

ห้าม
เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ !
วิจารณ์
ถึงจะยิงปืนไม่แม่น แต่ถ้ายิงหลายนัดก็ถูกเป้าได้ ! หากมีเม็ด
ทรายจ�ำนวนน้อย อาจไม่มที องอยู่ แต่หากเป็นเม็ดทรายจ�ำนวนหลาย
ล้านเม็ดแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่อาจจะมีทองอยู่ ไอเดียก็เช่น
เดียวกัน ยิง่ มีไอเดียจ�ำนวนมากเท่าไหร่กม็ คี วามเป็นไปได้ทจี่ ะมีไอเดีย
ดี ๆ ออกมา นั่นคือ
การเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

กฏข้อที่ ④

กฎข้อที่ 2
ออก
ความเห็น จริงด้วยนะ !
อย่างอิสระ
ตามใจชอบ

เครือ่ งย้อนเวลา
........
. .บนเมฆ

เอาความคิดเห็นคนอืน่ มาแตกประเด็นได้ ลองเชือ่ มกัน ลอง
. .กบั
มนุษย์
ตา่ งดาว เปิดดู ลองบิดดู
ลองสร้างไอเดียใหม่จากการรวบรวม ท�ำให้ลึกซึ้ง ท�ำให้แพร่
หลายจากไอเดียจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาไปสู่การ
เป็นไอเดียทีด่ ี ลองสนุกสนานกับปฏิกริ ยิ าทีไ่ อเดียเกิดจากไอเดียต่อ ๆ
กัน
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