
45TPA news

Kaizen Society

K
a
iz
e
n
 
S
o
c
ie
t
y

February 2018 ●  No. 254

การระดมสมองเช็คลิสต์

ของ ออสบอร์น !?

■ ไคเซ็นของบริษัทคุณตกตำ่าอยู่หรือเปล่า ?

บริษัทได้มีกำรท�ำไคเซ็นมำแล้วเป็นจ�ำนวนมำก แต่ตอนนี้ 
ไม่ค่อยมีไอเดียที่ให้ควำมรู้สึกว่ำ “ใช่” เลย มีบำงคนเกิดควำมรู้สึกว่ำ 
“น่าเบื่อจังเลยนะ แต่ว่า อยากท�าไคเซ็นอะไรสักอย่างจังเลยนะ” เป็น
ช่วงน่ำสงสัยว่ำจะเป็นช่วงตกต�่ำของไคเซ็น

■ ลองถอยห่างจากคีย์เวิร์ดไคเซ็นดูก็เป็นเรื่องที่ดี

ไคเซ็น คือ กำรเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กน้อยที่อยู่ในชีวิตประจ�ำวัน 
ลอกแบบ เลยีนแบบ ท�าให้  เลกิ ลด เปลีย่น ส่ิงเหล่ำน้ีคอื คย์ีเวร์ิด
ในกำรลงมือท�ำไคเซ็น หำกสำมำรถเกิดไอเดียได้โดยธรรมชำติแล้ว ก็
ไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลำ แต่ว่ำ หำกไม่มีไอเดียอะไรออกมำ ถึงจะมี
คย์ีเวร์ิดกไ็ม่ท�ำให้เกดิอะไรขึน้แล้ว ลองถอยห่ำงจำกจำกคย์ีเวร์ิดด ูเมือ่
ลองคิดด้วยวิธีท่ีแตกต่ำงไปจำกเดิมแล้ว อำจจะมีไอเดียใหม่ ๆ เกิด
ขึ้นได้ 

■ โบกมือลาไอเดียที่แห้งเหี่ยว

ห้ำมเกิดควำมรู้สึกว่ำ เร่ืองนี้เป็นไปไม่ได้ ! แล้วยอมแพ้ไป  
ไม่ว่ำใครก็มีควำมสำมำรถในกำรคิดสร้ำงสรรค์แล้วเกิดเป็นไอเดีย
ใหม่ ๆ ได้ หำกรู้เทคนิคแล้ว ไม่เพียงแต่กำรท�ำไคเซ็นเท่ำนั้น แต่ยัง
สำมำรถโบกมอืลำกบัปัญหำ ไอเดยีทีแ่ห้งเหีย่ว ในทกุสถำนกำรณ์ได้

เพือ่สร้ำงสมองทีเ่กดิไอเดยีในทนัททีนัใด ฉบบันีจ้งึได้รวบรวม
วิธีกำรระดมสมอง และวิธีกำรเช็คลิสต์ของออสบอร์นที่ถูกคิดขึ้นมำ
ตั้งแต่เมื่อรำว 60 ปีที่แล้ว

■ รักษาของเก่ารู้จักของใหม่ ไอเดียใหม่จากเรื่องคลาสสิค

การระดมสมอง เชค็ลสิต์ของออสบอร์น ผูอ่้ำนบำงท่ำนอำจ
เกิดควำมรู้สึกนึกถึงควำมหลัง แต่บำงท่ำนอำจรู้สึกว่ำ ท�าไมจนถึง 
ป่านนี้แล้วยังนึกถึงอีก ? ในหนังสือรวบรวมไอเดียต่ำง ๆ ก็มีกำรเอ่ย
ถึงเรื่องทั้งสองอยู่เป็นประจ�ำ จึงอำจกล่ำวได้ว่ำเป็น วิธีคลาสสิคของ
การสร้างสรรค์ไอเดีย เพรำะเป็นเรื่องที่มีคุณค่ำและต้องสืบทอดให้
คนรุน่หลงัทรำบ จงึเป็นเรือ่งคลำสสคิทีค่งอยูต่่อเนือ่งเรือ่ยมำ แต่ถงึจะ
เป็นเร่ืองคลำสสิคก็จ�ำเป็นต้องมีกำรทบทวนคุณค่ำของมันอยู่เสมอ 
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ตอนนี้ ทำาไมจึงพูดถึง

“การระดมสมอง” “เช็คลิสต์ของออสบอร์น” ?

ไม่ใช่ ไม่ใช่น�ำ้... ไอ ไอเดีย...

บอกลาไอเดียทีแ่ห้งเห่ียวด้วยการ
ระดมสมอง และเช็คลิสตข์องออสบอรน์
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เพื่อให้เกิดควำมสบำยใจแก่ผู้ที่เพิ่งเริ่มต้น จะขอแนะน�ำด้วยรูปภำพ
หรือตัวอย่ำงที่เข้ำใจง่ำย

■ การระดมสมอง (Brain Strom) 

ในปี พ.ศ.2493 อเลก็ซ์ เอฟ ออสบอร์น พนกังำนบรษิทัโฆษณำ
แห่งหนึ่งในประเทศอเมริกำได้น�ำเสนอวิธีกำรประชุมนี้ขึ้นมำ ใน
หนังสือ เพิ่มพลังในการสร้างสรรค์

■ แนวคิดของการระดมสมอง

● การคิดเป็นกลุ ่มดีกว่าการคิดด้วยตัวเองเพียงล�าพัง 
เนื่องจากมีแรงกระตุ้นระหว่างกันท�าให้เกิดไอเดียออกมาเป็นจ�านวน
มาก

● สภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระปราศจากการวิพากษ์วิจารณ์
จะท�าให้เกิดพลังความคิดสร้างสรรค์ในระดับสูงสุด

■ วิธีการเช็คลิสต์ของออสบอร์น

ออสบอร์น ผู้น�ำเสนอวิธีกำรระดมสมอง เป็นผู้จัดท�ำลิสต์
รำยกำรค�ำถำมเพื่อน�ำไปสู่กำรคิดไอเดีย

มาเริ่มกันเถอะ โดยเริ่มจากการระดมสมอง
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กฏ 4 ข้อของการระดมสมองห้ามวิจารณ์

ออกความเห็นอย่างอิสระตามใจชอบ เน้นปริมาณมากกว่า

คุณภาพ เอาความคิดเห็นคนอื่นมาแตกประเด็นได้

กฎข้อที ่1

กฎข้อที ่2

ห้าม
วิจารณ์

ออก
ความเหน็
อย่างอสิระ
ตามใจชอบ

สิ่งนี้ 
ห้าม!

จริงด้วยนะ !

เครือ่งย้อนเวลา
...............

...บนเมฆ

...กับ
มนษุยต่์างดาว

กฎข้อที ่4

กฎข้อที ่3เน้น
ปริมาณ
มากกว่า
คุณภาพ

เอาความ
คิดเห็น
คนอ่ืน
มาแตก

ประเด็นได้

ลองรวบรวมดู

ลองเป่ำลมดู

ลองเปล่ียนรูปร่ำงดู

ไอเดีย

ไอเดีย

ไอเดีย

พบทองในเมด็ทราย
จ�านวนหลาย 

ล้านเม็ด ไอเดียก็
เช่นเดียวกนั

กฏข้อที่ ①
ห้ามวิจารณ์ ! ห้ามบอกว่าไม่ได้ ! 
หำกวิจำรณ์หรือบอกว่ำไม่ได้กับไอเดียท่ีอุตส่ำห์คิดออกมำ

แล้ว จะท�ำให้เกิดควำมรู้สึกที่ไม่ดีได้ ท�ำให้เกิดควำมรู้สึกไม่ชอบใจ 
ที่ถูกต่อว่าต่างๆ นานา จนต่อไปไม่คิดไอเดียอะไรออกมำอีก ให้คิด
ว่ำกำรวจิำรณ์เป็นตวัหยดุไอเดยี ควรสร้ำงบรรยำกำศทีท่กุคนสำมำรถ
แสดงควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ

กฏข้อที่ ②
ออกความเห็นอย่างอิสระตามใจชอบ ! 
ไม่ว่ำอย่ำงไรไอเดีย ก็คือ ไอเดีย ถึงแม้จะเป็นไอเดียที่แปลก

ประหลำดแต่ก็ห้ำมปฏิเสธ ในเวทีนี้เป็นเวทีของกำรเสนอไอเดีย ไม่ใช่
เวทีของกำรตัดสินว่ำดีหรือไม่ดี ไม่ว่ำจะเป็นไอเดียแบบไหนก็ต้องรับ
ไว้ ยิ่งมีควำมเป็นอิสระตำมใจชอบมำกเท่ำไหร่ยิ่งดี

กฏข้อที่ ③
เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ ! 
ถึงจะยิงปืนไม่แม่น แต่ถ้ำยิงหลำยนัดก็ถูกเป้ำได้ ! หำกมีเม็ด

ทรำยจ�ำนวนน้อย อำจไม่มทีองอยู่ แต่หำกเป็นเมด็ทรำยจ�ำนวนหลำย
ล้ำนเม็ดแล้ว มีควำมเป็นไปได้สูงที่อำจจะมีทองอยู่ ไอเดียก็เช่น
เดยีวกนั ยิง่มไีอเดยีจ�ำนวนมำกเท่ำไหร่กม็คีวำมเป็นไปได้ทีจ่ะมีไอเดยี
ดี ๆ ออกมำ นั่นคือ

การเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ

กฏข้อที่ ④
เอาความคดิเหน็คนอืน่มาแตกประเดน็ได้ ลองเชือ่มกนั ลอง

เปิดดู ลองบิดดู 
ลองสร้ำงไอเดียใหม่จำกกำรรวบรวม ท�ำให้ลึกซึ้ง ท�ำให้แพร่

หลำยจำกไอเดียจ�ำนวนมำก นอกจำกนี้ ยังเป็นกำรพัฒนำไปสู่กำร
เป็นไอเดยีทีด่ ีลองสนกุสนำนกบัปฏกิริยิำทีไ่อเดยีเกดิจำกไอเดยีต่อ ๆ  
กัน


