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?
What  is

Design  Thinking
-Exposing Designing Process-



-Edward de Bono-

“เม่ือใดท่ีมีไอเดียใหม่ๆ   ผดุขึน้มา  มนัจะไมมี่วนัถกูละเลย
และตราบใดท่ียงัมีคนสนใจมนั  ก็จะเป็นอมตะ”



อนัดบัแรก,   แนวความคิด

จากนัน้,   การออกแบบ



ทกุคนสามารถ  พฒันา ความคดิสรา้งสรรคข์องตนเองได ้ 

เพราะ  ความคิดสร้างสรรค ์ นัน้ไมไ่ดเ้กิดจากพรสวรรค ์ 
ส าหรบันกัออกแบบหลายๆคนการออกแบบอาจเป็นอะไรท่ีดยูุง่ยากยุง่เหยิง  

นกัออกแบบท่ี  ประสบความส าเร็จ  นัน้มกัจะเรียนรูว้ิธีการ  ร่นถอย  
และ  ก้าวไปข้างหน้า  พรอ้มกบั  สภาวะสังคม  ในตอนนัน้  

ซึ่งการเรียนรูแ้นวคดินีม้กัจะตอ้งอาศยั  ประสบการณ,์  การพบปะผูค้นท่ีหลากหลาย  

และ  ทกัษะ จาก  การเรียนรู้  จาก
บคุคล  ทีมงานท่ีมีคณุภาพท่ีจะชว่ย  ต่อยอด  และ

เพิม่พลัง  ของความคดิสรา้งสรรค์



ค าถามคือแลว้  Design  Thinking  คืออะไร?



หากเรานิยาม  กระบวนการออกแบบ  Design  Thinking ตามหลกัสากลนัน้ประกอบไปดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ
3 ขัน้ตอน  คือ  

1.การระบุปัญหา
2.การสร้างสรรคไ์อเดยี
3.การสร้างสรรคผ์ลงาน

แนวทางการออกแบบชนิดนีจ้ะไดผ้ลที่ดีเมื่อดไีซเนอรน์ัน้ตอ้งการที่จะแยกแยะปัญหา,  เปิดสมอง  และสร้างสรรคส์ิ่งใหม่ๆ
การออกแบบนัน้ถือวา่เป็นกระบวนการทีต่่อเน่ือง  หลงัจากการผลกัดนั  ทดสอบ นกัออกแบบที่ดีนัน้จะตอ้งค านงึถงึ

ช่องทางที่จะสามารถพฒันาดีไซนส์ิง่ที่ดกีวา่  เพื่อความตอ้งการของมนุษยใ์นอนาคต
ดงันัน้  Design  Thinking จึงเปรยีบเสมือนอาวธุส าคญัในการออกแบบ

ที่จะท าหนา้ที่แกะรอยความเปลีย่นแปลงตา่งๆ  จากความตอ้งการของผูบ้รโิภคในยคุนัน้



การระบปัุญหา

การสรา้งสรรค์

ไอเดีย

การสรา้งสรรค์
ผลงาน



Brief  History

ขัน้ตอนกระบวนการ   Design  Thinking สมยัใหมน่ัน้เริม่ถกูพฒันาในช่วงตน้
ของทศวรรษที่  50

จนแตกแขนงมาหลากหลาย จนถึงในยคุปัจจบุนั  โดยหลกัๆจะมี  
Alex  F.  Osborn  

ที่เขียนเรือ่งแนวความคิดการออกแบบในหนงัสอื   
Applied  Imagination  (1953)  ไวว้า่

“แนวคิดการออกแบบทั่วไปหมายถึง  กระบวนการจดัการกบัไอเดีย วิจยั  
สรา้งตน้แบบ  และสรา้งปฏิสมัพนัธก์บัผูใ้ช”้



Edward  de  Bono  ที่อธิบายและ
สรา้งสรรคว์ิธีแกปั้ญหาที่เกิดขึน้ในงาน

ออกแบบ
The  Universal  Traveller ของ  

Don  Koberg และ  Jim  

Bagnall
ที่แสดงใหผู้อ้า่นเห็นวา่เราพอจะมีวธีิ

แกปั้ญหาง่ายๆ  ส าหรบัค าถามที่ซบัซอ้น
เสมอ



Edward  de  Bono (เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโน) ไดเ้สนอแนวคดิเก่ียวกบั 
“การคดิ” ไวว้า่ การคดิเป็นขมุทรพัยท่ี์มีคา่ท่ีสดุของมนษุย ์อปุสรรคท่ีส าคญั
ของการคดิ คือ ความสบัสน ทัง้นี ้เน่ืองจาก เราพยายามจะกระท าหลาย

อยา่งในเวลาเดียวกนั จงึท าใหก้ารคดิไมมี่ประสิทธิภาพเทา่ท่ีควร 
และใชเ้วลามาก

ดงันัน้ การแสดงบทบาทสมมตุ ิจงึสามารถชว่ยใหบ้คุคลแสดงพฤตกิรรม 
และความคดิอยา่งตรงไป ตรงมา และไมส่บัสน จงึน าสีของหมวกมาเป็นส่ือ
ท่ีจะใหผู้ท่ี้สวมแสดงความคดิ และปฏิบตัท่ีิเฉพาะเจาะจง ตามสีของหมวก 

โดย เอ็ดเวิรด์ เดอ โบโนไดก้ าหนดการคดิเป็นหมวก 6 สี ท่ีเรียกวา่ 
หมวกความคดิ 6 ใบ (Six thinking hats) มี 6 สี ซึ่ง



White Hat หมวกสีขาว สขีาวเป็นสีที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความเป็นกลาง จงึเก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจรงิ จ  านวนตวัเลข เม่ือสวมหมวกสีนี ้
หมายความวา่ที่ประชมุตอ้งการขอ้เท็จจรงิเทา่นัน้ คือ ขอ้มลูเบือ้งตน้ของสิ่งนัน้ๆ ไมต่อ้งการความคิดเห็น
Red Hat หมวกสีแดง สแีดงเป็นสีทีแ่สดงถึงอารมณแ์ละความรูส้กึ เม่ือสวมหมวกสีนี ้ เราสามารถบอกความรูส้กึของตนเองวา่
ชอบ ไมช่อบ ดี ไมด่ี ซึง่สว่นใหญ่การแสดงอารมณจ์ะไมมี่เหตผุลประกอบ
Black Hat หมวกสีด  า สดี  า เป็นสทีี่แสดงถึงความโศกเศรา้ และการปฏิเสธ เม่ือสวมหมวกสีนี ้ ตอ้งพดูถึงจดุดอ้ย อปุสรรคโดย
มีเหตผุลประกอบ ขอ้ที่ควรค  านึงถึง เชน่ เราควรท าสิ่งนีห้รอืไม่ ไมค่วรท าสิ่งนีห้รอืไม่ เหมาะสมหรอืไม่ ท  าใหก้ารคิดมีความ
รอบคอบมากขึน้
Yellow Hat หมวกสีเหลือง สีเหลือง คือสีของแสงแดด และความสวา่งสดใส เม่ือสวมหมวกสีนี ้ หมายถึง การคิดถึงจดุเดน่
โอกาส สิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นขอ้มลูในเชิงบวก เป็นการเปิดโอกาสใหพ้ฒันา สรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ
Green Hat หมวกสีเขียว สีเขียว เป็นสีที่แสดงถึงความอดุมสมบรูณ์ และการเจรญิเติบโต เม่ือสวมหมวกสีนี ้ จะแสดง
ความคิดใหม่ๆ เพ่ือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ การคิดอยา่งสรา้งสรรค์
Blue Hat หมวกสีน า้เงิน สีน า้เงนิเป็นสีทีใ่หค้วามรูส้กึสงบ จะเป็นเหมือนทอ้งฟา้ หมวกนีเ้ก่ียวกบัการควบคมุ การบรหิาร
กระบวนการคิด หรอืการจดัระเบียบการคิด



ขอ้มลูจาก  :  
https://www.novabizz.com/NovaAce/Int
elligence/six-thinking-hats.htm



จนพฒันามาถึงแนวความคิดการออกแบบของ  IDEO  โดย  Tom  Kelley,  Tim  Brown  และทีมงานออกแบบนัน้
ไดพ้ฒันาเทคนิคที่มีประสิทธิภาพในการตีกรอบปัญหาและสรา้งทางแกปั้ญหา  จากแนวคิดที่วา่

‘การออกแบบที่ดีนัน้หมายถึงท าใหก้ารท าใหม้นษุยพ์อใจ’

หวัใจ  3 หอ้งหลกัของกระบวนการในการออกแบบเบือ้งตน้จาก
วฒันธรรมดีไซนท์ี่หลากหลาย

เริม่ตัง้แต ่ การตัง้ค  าถามเพื่อเฟน้หาไอเดีย ไปจนถึงการขึน้งานตน้แบบ



ระบปัุญหา  (Defining  the  Problem)
Focus  group  Conversation  หรอื  การ

สนทนากลุม่ถือเป็นเทคนิคง่ายๆ  ที่จะช่วยใหก้ารประเมิน
ปัญหาทางการออกแบบ

ไดอ้ยา่งรอบดา้นมากขึน้  ปัญหาคือจดุเริม่ตน้ของการ
ออกแบบในการพฒันาผลติภณัฑ ์ ดงันัน้การระบแุละตัง้

ค าถามปัญหาในช่วงตน้ของ
การออกแบบ  จึงเปรยีบเสมือนหวัใจหลกัของ
กระบวนการ  Design  Thinking



นกัออกแบบมกัจะใชว้ิธีตา่งๆ  เชน่  
การระดมความคดิ  หรือ 
การสรา้งแผนผงัความคดิ  
(Mind  Mapping)  

ท่ีจะชว่ยใหส้ามารถจบัแนวทางทาง
ความคดิหลกัๆของปัญหาได้
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