
 

 

งานวิจัยในชัน้เรียน  
 

ชื่อเรื่อง   การฝึกทักษะในการวางแผนและกําหนดนโยบาย ด้วยวิธีการระดมพลังสมอง ในวิชานโยบาย   
และแผน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33  

 

ผู้วิจัย พันตํารวจเอกหญิง สมรรัตน์ นิรันดรเกียรติ อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา 
 ร่วมกับ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการตํารวจ 
 

ที่ทํางาน กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 โทร. 0 2941 1781 

   
บทคัดย่อ 
 วิชานโยบายและแผน เป็นวิชาหลักวิชาหน่ึงในการเรียนการสอน หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ     
และเน่ืองจากเป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความเพ่ือวางแผน กําหนด
นโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่ยาก    
ทําให้ผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ต้ังใจเรียนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหาน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ระดมพลังสมอง เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานด้วยการระดมพลังสมอง มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นตัวอย่างการทํางานเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยการ
ระดมพลังสมอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากขึ้น ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80  

จากการวิจัย โดยนําการสอนแบบระดมสมองมาใช้ในการสอนวิชานโยบายและแผน ทําให้ผู้เรียน        
ที่ไม่ต้ังใจเรียนทั้ง 9 คน สนใจและตั้งใจเรียนมากย่ิงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
ดังน้ันวิธีการสอนโดยใช้การระดมสมอง สามารถใช้แก้ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชานโยบายและแผน ของ       
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 ได้ 

สําหรับการทําการวิจัยครั้งต่อไปหากผู้วิจัยต้องการนําวิธีการเรียนการสอนแบบการระดมสมองไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการจัดกลุ่มควรกระจายสมาชิกในกลุ่มให้มี
ความหลากหลายเช่นจากคนละหน่วยงาน เพ่ือให้การแสดงความคิดเห็นในการระดมสมองมีแนวคิด และประเด็น      
ที่หลากหลายมากขึ้น 

 
ความสําคัญของปัญหา 
 ฝ่ายอํานวยการตํารวจเปรียบเสมือนมันสมองของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําหน้าที่สนับสนุนข้อมูลแก่
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการข้อราชการ การกําหนดนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน และการ
ตัดสินใจในเร่ืองต่างๆ ให้เป็นไปอย่างอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ แต่หากฝ่ายอํานวยการทํางานไม่
มีประสิทธิภาพให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน จะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาที่ผิดพลาดก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อทางราชการ ประชาชน และประเทศชาติได้ ดังน้ันผู้ที่จะเข้ามาดํารงตําแหน่งสารวัตรฝ่าย
อํานวยการ ซึ่งถือว่าเป็นผู้บริหารระดับต้น จะต้องมีความรอบรู้เก่ียวกับงานฝ่ายอํานวยการ มีความสามารถ    
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ในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความคิดได้อย่างเป็นระบบ มั่นแสวงหาความรู้ และติดตามข่าวสารทาง
สังคม การเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับโลก อีกทั้งต้องหมั่นเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่อยู่เสมอ  
 วิชานโยบายและแผน เป็นวิชาหลักวิชาหน่ึงในการเรียนการสอน หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ     
และเน่ืองจากเป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปความเพ่ือวางแผน กําหนด
นโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่ยาก    
ทําให้ผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ต้ังใจเรียนเท่าที่ควร ในการแก้ไขปัญหานี้ ผู้วิจัยเลือกใช้การเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ระดมพลังสมอง เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานด้วยการระดมพลังสมอง มาเป็นเครื่องมือช่วยการเรียน
การสอน เพ่ือเป็นตัวอย่างการทํางานเก่ียวกับการกําหนดนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ ให้เป็นเรื่องที่ง่ายด้วยการ
ระดมพลังสมอง อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความสนใจและต้ังใจเรียนมากขึ้น  
 

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
 เพ่ือแก้ไขปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชานโยบายและแผน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร         
ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 จํานวน 9 คน ให้ต้ังใจเรียนมากขึ้น ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80 โดยใช้วิธีการระดม     
พลังสมอง เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานด้วยการระดมพลังสมอง  
 
การตรวจเอกสาร/การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี กล่าวว่า การระดมสมอง มาจากคําในภาษาอังกฤษ คือ Brain Storming โดยที่     
คําแรก คือ Brain หมายถึงสมอง ส่วนคําหลัง Storming หมายถึงพายุที่โหมกระหนํ่า หากจะแปลตรงๆ ก็คง
หมายถึงการมุ่งใช้พลังความสามารถทางการคิดของสมองของมวลสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง เพ่ือ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป คนที่ไม่ชอบคิด หรือคนที่ชอบคิดเงียบๆ ไม่ชอบแสดงให้คนอ่ืนรู้ว่าตนเองคิดอาจ       
ไม่เหมาะที่จะร่วมกลุ่มเพ่ือระดมสมอง  

ความหมายของการระดมสมอง 
การระดมสมอง ถือเป็นเทคนิคที่ใช้กับกลุ่ม (Group Technique) ไม่ใช่ใช้กับคนเพียงคนเดียว       

ในทางการบริหารมักใช้เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาทางเลือกในการตัดสินใจและใช้ในการการวางแผน Brain  
Storming เป็นคําที่คนไทยค่อนข้างคุ้นเคยและเป็นที่รู้จักกันมากในทุกวงการ  มีผู้บัญญัติเป็นภาษาไทยไว้ ที่พบ
มากมี 2 คํา คือ การระดมสมอง กับ การระดมความคิดปัจจุบันพบว่ามีการพยายามใช้คําว่า การระดมความรู้
และประสบการณ์  โดยท่ัวไปแล้ว การระดมสมองหมายถึงการแสวงหาความคิดต่อเรื่องใดเร่ืองหน่ึงให้ได้มาก
ที่สุดภายในเวลาที่กําหนด ดังน้ันการให้คิดโดยไม่กําหนดเวลาที่จํากัดแน่นอนก็ไม่เรียกว่าการระดมสมอง การ
ระดมสมองจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้กับกลุ่มที่ไม่รู้จักกัน ไม่เกรงใจกันหรือสนิทสนมกันมากเกินไป        
และจํานวนสมาชิกที่ร่วมระดมสมองถ้าจะให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดควรอยู่ระหว่าง 4 ถึง 9 คน 

คุณภาพของผู้เรียนน้ันนอกจากจะเก่ียวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา 
เจตคติ และสภาพแวดล้อมอ่ืน ๆ แล้ว กระบวนการเรียนการสอนที่ครู จัดให้ก็นับว่าเป็นสิ่งสําคัญย่ิงต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนเช่น กัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ นํานวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ เข้าใจในสิ่งที่ ต้องการให้ผู้รู้น้ันนับว่าเป็นอีกก้าวหน่ึงของการพัฒนา
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คุณภาพของผู้เรียน ดังน้ันเพ่ือให้เกิด ประโยชน์โดยตรงต่อการส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มี 
ประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น 

วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) 
การระดมสมอง เป็นวิธีสอนที่ใช้ในการอภิปรายโดยทันที ไม่มีใครกระตุ้น กลุ่มผู้เรียนเพ่ือหาคําตอบหรือ

ทางเลือกสําหรับปัญหาที่กําหนดอย่างรวดเร็ว ในระยะเวลาสั้นโดย ในขณะนั้นจะไม่มีการตัดสินว่า คําตอบหรือ
ทางเลือกใดดีหรือไม่อย่างไร 

ลักษณะสําคัญ ผู้เรียนแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ ช่วยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือก สําหรับปัญหาที่กําหนดให้
มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ แล้วช่วยกันพิจารณาเลือกทางเลือก ที่ดีที่สุด ซึ่งอาจมีมากกว่าหน่ึงทาง 

ขั้นตอนในการระดมสมอง 
1. กําหนดปัญหา 
2. แบ่งกลุ่มผู้เรียน และอาจเลือกประธานหรือเลขา เพ่ือช่วยในการอภิปรายและ บันทึกผล 
3. สมาชิกทุกคนในกลุ่มช่วยกันคิดหาคําตอบหรือทางเลือกสําหรับปัญหาที่กําหนดให้มากที่สุดภายใน

เวลาที่กําหนด โดยปัญหาของแต่ละกลุ่มอาจเป็นปัญหาเดียวกันหรือต่างกันก็ได้ 
4. คัดเลือกเฉพาะทางเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ หรือเหมาะสมที่สุด 
5. แต่ละกลุ่มนําเสนอผลงานของตน ( ข้อ 4 และ 5 อาจสลับกันได้ ) 
6. อภิปรายและสรุปผล 

ข้อดีและข้อจํากัด 
ข้อดี 

1. ฝึกกระบวนการแก้ปัญหาและมีคุณค่ามากที่จะใช้เพ่ือแก้ปัญหาหน่ึง 
2. ก่อให้เกิดแรงจูงใจในตัวผู้เรียนสูง และฝึกการยอมรับความเห็นที่แตกต่างกัน 
3. ได้คําตอบหรือทางเลือกได้มาก ภายในเวลาอันสั้น 
4. ส่งเสริมการร่วมมือกัน 
5. ประหยัดค่าใช้จ่ายและการจัดหาสื่อเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 

ข้อจํากัด 
1. ประเมินผลผู้เรียนแต่ละคนได้ยาก 
2. อาจมีนักเรียนส่วนน้อยเพียงไม่ก่ีคนครอบครองการอภิปรายส่วนใหญ่ 
3. เสียงมักจะดังรบกวนห้องเรียนข้างเคียง 
4. ถ้าผู้จดบันทึกทํางานได้ช้า การคิดอย่างอิสระก็จะช้าและจํากัดตามไปด้วย 
5. หัวเร่ืองต้องชัดเจนรัดกุม และมีประธานที่มีความสามารถในการดําเนินการ และรูปการอภิปราย 

ทั้งในกลุ่มย่อย และรวมทั้งช้ัน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย 
ประชากรเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 

จํานวน 9 คน ซึ่งมีปัญหาไม่ต้ังใจเรียน ในการเรียนวิชานโยบายและแผน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1.  ใบงานกลุม่ เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานด้วยการระดมพลังสมอง (Treatment)      
 2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Collection Instrument) 

แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของผู้เรียน ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่ การให้ความร่วมมือในการทํา
กิจกรรมกลุ่ม, การให้ความร่วมมือในการซักถาม/ตอบคําถาม, การไม่คุยในเวลาเรียน, การไม่ลุกออกจากท่ีน่ัง 
และการไม่ทํากิจกรรมอ่ืนที่ไม่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

 

วิธีการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเรียนการสอนวิชานโยบายและแผน ของหลักสูตรฝ่ายอํานวยการ รุ่นที่ 33 มีผู้เรียนทั้งหลักสูตร 
จํานวน 40 คน กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย จํานวน 9 คน ช่ัวโมงการเรียนการสอนตามหลักสูตรแบ่งเป็น 15 คาบ
เรียนๆ ละ 1 ช่ัวโมง 30 นาที ผู้วิจัยได้ออกแบบวิธีการทดลอง โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนเป็น 4 กลุ่ม ให้ระดมพลัง
สมอง ตามใบงานที่ผู้วิจัยกําหนดโดยใช้ทฤษฎีความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการวิเคราะห์ โดยได้ออกแบบ   
การเรียนการสอนเป็นดังน้ี 

คาบเรียนที ่ กิจกรรมทีด่ําเนินการทดลอง เครื่องมือ 
1 - 3 ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม

ตารางสอน โดยระหว่างการบรรยายให้สังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกผล 

 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ (ก่อน
การสอน ครั้งที่ 1) 

4 4.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที  
4.2  จากน้ันให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มกลุ่มละ 10 คน เลือกประธาน 

และเลขานุการกลุ่ม 
4.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 1) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเพ่ือ

วางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ตามท่ีใบงานกําหนด โดยใช้เวลา  
30 นาที 

4.3 ให้แต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 - 
10 นาที 

4.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 20 นาที 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ  
(ขณะทํากิจกรรม 
ครั้งที่ 1) 

5 - 6 ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม
ตารางสอน โดยระหว่างการบรรยายให้สังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกผล 

 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ  
(ก่อนการสอนด้วย
กา ร ระดมสมอง  
ครั้งที่ 2) 
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คาบเรียนที ่ กิจกรรมทีด่ําเนินการทดลอง เครื่องมือ 

7 7.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที  
7.2  ให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่มๆ ละ 10 คน เลือกประธาน และ

เลขานุการกลุ่ม (กลุ่มใหม่) 
7.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 2) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเพ่ือ

วางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ตามท่ีใบงานกําหนด โดยใช้เวลา  
30 นาที 

7.3 ให้แต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 - 
10 นาที 

7.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 20 นาที 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ  
(ขณะทํากิจกรรม 
ครั้งที่ 2) 

8 – 9  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม
ตารางสอน โดยระหว่างการบรรยายให้สังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนของ
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย แล้วบันทึกผล 

 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ  
(ก่อนการสอนด้วย
กา ร ระดมสมอง  
ครั้งที่ 3) 

10 10.1  ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที จากน้ันให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มเป็น 4 
กลุ่มๆ ละ 10 คน เลือกประธาน และเลขานุการกลุ่ม (กลุ่มใหม่) 

10.2  แจกใบงานกลุ่ม (ชุดที่ 3) ให้แต่ละกลุ่มช่วยกันระดมสมองเพ่ือ
วางแผนหรือแก้ปัญหาต่างๆ ตามท่ีใบงานกําหนด โดยใช้เวลา  
30 นาที 

10.3 ให้แต่ละกลุ่มให้ส่งตัวแทนนําเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน กลุ่มละ 5 - 
10 นาที 

10.4  ผู้สอนสรุปบทเรียน และการนําเสนอของแต่ละกลุ่ม 20 นาที 

-  แ บ บ สั ง เ ก ต
พฤติกรรมฯ  
(ขณะทํากิจกรรม 
ครั้งที่ 3) 

11 - 15 ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียน 10 นาที และบรรยายเนื้อหาวิชาตาม
ตารางสอน และสรุปการเรียนการสอนท้ายคาบเรียน ประมาณ 10 - 15 
นาที 

 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจเรียนของผู้เรียนก่อนการเรียนการสอน และระหว่างการเรียนการสอน   
โดยใช้การสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง การกําหนดยุทธศาสตร์การทํางานด้วยการระดมพลังสมอง โดยใช้ค่าเฉลี่ย 
และร้อยละ 
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ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการตั้งใจเรียนในวิชานโยบายและแผน ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตร ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 กลุ่มเป้าหมาย รายคาบเรียน และภาพรวม 
 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย 

ผลการสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียน (คะแนนเต็ม 5) 
ก่อนการทดลอง ขณะทําการทดลอง 

คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย คร้ังท่ี 1 คร้ังท่ี 2 คร้ังท่ี 3 เฉลี่ย 

คนท่ี 1 2 3 3 2.67 5 5 5 4.67 
คนท่ี 2 3 4 4 3.67 5 5 5 5.00 
คนท่ี 3 3 4 3 3.33 5 4 5 4.67 
คนท่ี 4 2 4 5 3.67 5 5 5 5.00 
คนท่ี 5 3 4 4 3.67 5 5 4 4.67 
คนท่ี 6 4 4 5 4.33 4 5 5 4.67 
คนท่ี 7 3 5 4 4.00 5 5 5 5.00 
คนท่ี 8 4 5 4 4.33 4 5 4 4.33 
คนท่ี 9 2 5 4 3.67 5 5 5 5.00 

ค่าเฉลี่ย 2.89 4.22 4.00 3.70 4.78 4.89 4.78 4.81 
รวมผู้เรียนท่ีมีพฤติกรรมต้ังใจเรียน (ผลประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.50) จํานวน 9 คน (ร้อยละ 100) 

 

 จากตารางที่ 1 ภายหลังจากการเรียนการสอนโดยใช้การระดมสมองในวิชานโยบายและแผน พบว่า
ผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายที่เดิมขาดความสนใจเรียน เน่ืองจากการสอนและเนื้อหาวิชาน่าเบ่ือ มีความต้ังใจและสนใจ
เรียนมากขึ้น จากการประเมินโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการต้ังใจเรียนก่อนการเรียนการสอน ได้ผลการ
ประเมินค่าเฉล่ีย 3.70 เมื่อทําการสอนโดยใช้กลุ่มสัมพันธ์ ได้ผลการประเมินเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นเป็น 4.78  

การเปรียบเทียบผลการประเมินพฤติกรรมรายคร้ัง พบว่าผู้เรียนกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีพฤติกรรมต้ังใจ
เรียนดีขึ้น โดยมีค่าเฉล่ียผลการสังเกตพฤติกรรมขณะสอนโดยการใช้การระดมสมอง ครั้งที่ 1, 2 และ 3          
เป็น 4.89, 4.89 และ 4.78 ตามลําดับ เฉลี่ยรวม 4.81 และมีค่าเฉล่ียผลการสังเกตพฤติกรรมก่อนการสอน
โดยใช้การระดมสมอง ครั้งที่ 1, 2 และ 3 เป็น 2.89, 4.22 และ 4.00 ตามลาํดับ เฉลี่ยรวม 3.70 

จากจํานวนผู้เรียนเป้าหมาย 9 คน ที่มีปัญหาได้ต้ังใจเรียนในวิชานโยบายและแผน เมื่อทําการสอนโดย
ใช้การระดมสมองมีผู้เรียนที่ได้ผลประเมินเฉลี่ยมากกว่า 4.50 จํานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
สรุปผลการวิจัย 
 การแก้ไขปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 จํานวน 9 คน ซึ่งมี
ปัญหาไม่ต้ังใจเรียนในวิชานโยบายและแผน เน่ืองจากเป็นวิชาที่ต้องใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ และสรุปความเพ่ือวางแผน กําหนดนโยบาย กําหนดยุทธศาสตร์ รวมถึงการคิดแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างเป็นระบบ จึงถือได้ว่าเป็นวิชาที่ยาก ทําให้ผู้เรียนไม่สนใจ ไม่ต้ังใจเรียนเท่าที่ควร และเบ่ือหน่ายในการ
เรียนได้ง่าย จากการนําการสอนแบบระดมสมองมาใช้ในการสอนวิชานโยบายและแผน ทําให้ผู้เรียนที่ไม่ต้ังใจ
เรียนทั้ง 9 คน สนใจและตั้งใจเรียนมากย่ิงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 บรรลุตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ันวิธีการ
สอนโดยใช้การระดมสมอง สามารถใช้แก้ปัญหาการไม่ต้ังใจเรียนในวิชานโยบายและแผน ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรฝ่ายอํานวยการตํารวจ รุ่นที่ 33 ได้  
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 การทําการวิจัยครั้งต่อไปหากผู้วิจัยต้องการนําวิธีการเรียนการสอนแบบการระดมสมองไปประยุกต์    
ใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด ในการจัดกลุ่มควรกระจายสมาชิกในกลุ่มให้มีความ
หลากหลายเช่นจากคนละหน่วยงาน เพ่ือให้การแสดงความคิดเห็นในการระดมสมองมีแนวคิด และประเด็น         
ที่หลากหลายมากขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 

เทคนิควิธีการสอนแนวใหม่ : วิธีสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming). (ออนไลน์). สืบค้นเมื่อ          
วันที่ 2 มีนาคม 2555, แหล่งที่มา: http://www.kroobannok.com/blog/50259 

ประสิทธ์ิ เขียวศรี. 2554. เทคนคิการระดมสมอง. (ออนไลน์). สืบค้นเมือ่วันที่ 2 มีนาคม 2555, แหล่งที่มา: 
http://www.moe.go.th/wijai/brainstroming.htm 
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