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สรุปเนื้อหาอบรมหลักสูตร 

“Design Solution for Complex Problem เทคนิคการออกแบบแนวทางแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน” 

 

 

องค์กร หมายถึง กลุ่มของคนที่ร่วมกันท าให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันด้วยวิธีการที่มีระบบที่ช่วย

ประสานงาน ร่วมมือกันเพ่ือที่จะได้บรรลุเป้าหมายที่มีอยู่ร่วมกันโดยที่เมื่อคนมาร่วมมือกันนั้นจะก่อให้เกิดผลที่ดี

มากกว่าการที่แต่ละคนต่างคนต่างท า โดยแต่ละคนท าในสิ่งที่ตนมีความสามารถ และในขณะเดียวกันก็ให้สิ่งที่เป็น

จุดอ่อนของตนถูกชดเชยด้วยสมาชิกคนอ่ืนในองค์การที่มีความสามารถในการท าสิ่งนั้น และในการด าเนินงานของ

ทุกองค์กรสิงที่หลีกเลี่ยงมิได้เลยคือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการด าเนินงาน  และต้องการการแก้ไขอย่างตรงจุดซึ่ง

ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรภายในองค์กรนั้น ๆ 

เมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ก็ตามขึ้นในองค์กร  สิ่งแรกคือเราต้องมองภาพของสภาวการณ์ที่ผิดปกตินี้เป็นภาพ

เดียวกันซึ่งอาจเกิดจากหลายจุดที่ต่างกัน สร้างความเข้าใจให้ทุกคนยอมรับสภาวการณ์ที่ผิดปกตินี้เป็นสิ่งที่ต้อง

ร่วมกันแก้ไข ผู้ร่วมแก้ปัญหาต้องมีความช่างสังเกตุ ซักถามเพ่ือให้เข้าใจที่มา ความถี่ ลักษณะของปัญหาที่เกิดและ

มั่นใจแสดงความคิดเห็น  น าเสนอมุมมองที่กว้างและไกลออกจากตัวเองเพ่ิมข้ึนเรื่อย ๆ แต่ต้องร่วมกันคิดเพ่ือให้ได้

มุมมองที่หลากหลายและครบถ้วน คิดเสมอว่าการแก้ปัญหาคือความท้าทาย 
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ภายในองค์กรจะมีบุคคลอยู่ 2 ประเภท  คือ Fixed Mindset  และ Growth Mindset   

Fixed Mindset  หรือ Inside Out  บุคคลประเภทนี้จะบอกตัวเองเสมอว่า “ท าได้แค่นี้แหละ” วิธีคิด

แบบตายตัว และไม่สามารถแก้ไขได้ ท างานอยู่กับสิ่งเดิม ๆ ที่ตัวเองได้ดี แต่เมื่อต้องเจอกับอุปสรรคที่มากเกิน

ความสามารถจะปฏิเสธที่จะเผชิญหน้า  กลัวที่จะผิดพลาดล้มเหลว และเมื่อล้มเหลว  พวกเขาจะโทษทุกอย่างที่

ไม่ใช่ตัวเอง ปฏิเสธที่จะยอมรับความผิดพลาดแล้วน ามาพัฒนางานที่รับผิดชอบ 

Growth Mindset  หรือ Outside In บุคคลประเภทนี้จะเห็นโอกาส ความแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลง

เสมอ  เห็นทุกอย่างมีคุณค่า  ชอบพิสูจน์  ค้นหา หรือสร้างประโยชน์ด้วยตนเองและผู้อ่ืน วิธีคิดแบบเติบโต ทุก

อย่างเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ปัญหาคือความท้าทาย ปัญหายาก ๆ คือบทเรียนที่ล้ าค่า  สนใจและให้ความส าคัญกับ

แนะน าหรือค าวิจารณ์ท่ีตรงไปตรงมาเพ่ือน าไปพัฒนาตนเองและองค์กร 

การประเมินสถานการณ์  คือการพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์  มองให้ออกว่าเป็นปัญหาหรือความ

กังวล  จัดล าดับความส าคัญจากเหตุผลอันควร เช่น ส าคัญเพราะกังวลที่สุด  ส าคัญเพราะส่งผลกระทบทันที  

ส าคัญเพราะอาจขยายผลรุนแรงในอนาคต  การแก้ปัญหาอาจน าเครื่องมือการประเมินสถานการณ์  หาผลกระทบ

จากปัญหาที่ให้ได้มากที่สุด   

การวิเคราะห์ปัญหา  คือ  การน าข้อมูลของทั้งองค์กรมาจ าแนกสิ่งที่คล้ายกัน  มองหาความแตกต่าง  

ความโดดเด่น  ความสัมพันธ์  ความเชื่อมโยง  ระดับของปัญหา   ปัญหาหรือความกังวล?   อาจต้องคิ ดแยกส่วน 

เน้นพิจารณารายละเอียดเป็นรายปัจจัย  สังเกตธรรมชาติของความเกี่ยวข้องในแต่ละปัจจัย   ให้ความส าคัญกับ

รายละเอียดที่ชัดเจน  และความถูกต้องแม่นย า  พิจารณา  ความผิดปกติ  ครั้งละหนึ่งเรื่อง  หรือในแต่ละช่วงเวลา   

ระดับของปัญหา  

- Even เห็นผิวเผิน  องค์กรด าเนินการอะไร  เพื่ออะไร  ในช่วงแรกเป็นอย่างไร  ประสบปัญหาอะไร  

- Pattern  รูปแบบของการเกิดปัญหา 1 ปัญหามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือลดลง   

- Structure ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริงของการเกิดปัญหา  องค์ประกอบหรือความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย   

- Consequence ปัจจัยที่ส่งผลเกดิขึ้นภายหลัง  

- Deep ลงลึกอาจไปถึงความเชื่อ   

ปัญหานั้นเป็นปัญหาหรือความกังวล  พิจารณาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติ หรือสภาวะ

ที่เปลี่ยนไปจากปกติเป็นได้ทั้ง Positive และ Negative โดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด  โดยส่วนใหญ่ปัญหาจะมี
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สาเหตุมาจากอดีตส่งผลการทบมาที่ปัจจุบัน  แต่ผลกระทบนั้นค่อนไปทาง Negative และองค์กรไม่อาจ

ยอมรับได้จึงส่งผลให้คิดหาวิธีการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนให้  ผลกระทบนั้นค่อนไปทาง Negative นั้นหมดไป 

การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดปัญหา  เป็นส่วนส าคัญ ปัจจัยของการเกิดปัญหาหากมองไม่ละเอียดรอบ

ด้านองค์กรอาจแก้ไขปัญหาผิดจุด  การระบุถึงปัจจัยให้ค านึงถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดปัญหาการด าเนินงานที่ผ่านมามี

ปัญหานี้หรือไม่  หรือหากเปลี่ยนแปลงกระบวนการระหว่างด าเนินงานอาจก่อให้เกิดปัญหาใหม่หรือปัญหาเดิม  

การบ่งชี้ถึงปัจจัยที่ครอบคลุมสามารถลดหรือป้องกันความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้ึนอีกท้ังสามารถเลือกแนวทางป้องกัน

ที่เหมาะสมต่อการด าเนินงานและงบประมาณ 

ปัญหา คือ สภาวการณ์ที่ผิดปกติ  ฉะนั้น  ก่อนอื่นเราจะต้องทราบว่า Solution ของสภาวการณ์ปกติเป็น

อย่างไร   พึงระลึกเสมอว่าปัญหาบางอย่างที่ได้รับแก้ไขอาจไม่หมดไปแต่อาจจะลดลงหรือเรายอมรับปัญหาหรือ

ผลกระทบของปัญหานั้นได้  การแก้ไขเพียงปัจจัยเดียวอาจไม่ตอบโจทย์  ปัญหาเป็นได้ทั้งโอกาสและอุปสรรค์  

ปัญหาท้าทายความสามารถของมนุษย์เสมอ  ปัญหาแบบ Complex   คือ ซับซ้อน – เชื่อมโยง – Dynamic – 

เปลี่ยนแปลง  

ปัญหาแบบ Snap Short เมื่อเกิดขึ้นแล้วแก้ไขได้ทันที โดยใช้ประสบการณ์  ความทรงจ า  ความรู้  หรือ

ข้อมูลที่รวบรวมไว้  การแก้ไขปัญหาลักษณะนี้ใช้เวลาไม่มากมักเป็นปัญหาที่ปัจจุบันใช้ค าว่า “หน้างาน”  เมื่อเกิด

ปัญหา  หารือ  ได้ข้อสรุป และแก้ไขปัญหาได้ทันที  ใช้งบประมาณไม่มากหรืออาจไม่ใช้เลย  ผู้มีหน้าที่แก้ปัญหา

ลักษณะนี้ได้จะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะตัวสูง  มีความสามารถเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 

ปัญหาที่ซับซ้อน  คือ ปัญหาที่มีเงื่อนไขท่ีซ่อนอยู่มากมาย เป็นจุด Error เล็ก ๆ ที่เราอาจมองไม่เห็นหรือ

คาดไม่ถึง  และจุด Error เหล่านี้อาจมีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน การกระท าใด ๆ เพียง 1 จุด ไม่สามารถแก้ไข

ปัญหาไดม้ักเป็นปัญหาสะสมเสมออาจมาจากสิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นประจ าแต่คาดไม่ถึงว่าเป็นสิ่งผิดปกติอาจ

เนื่องมาจากความเคยชิน  การบริหารองค์กรที่มาจากความเคยชินเป็นสวนหนึ่งของปัญหาที่จับต้องไม่ได้ (Inside) 

เกิดข้ึนกับ  Mindset ของคนในองค์กร 

ในสภาวการณ์ผิดปกติท่ีเกิดข้ึนในองค์กร  อาจส่งผลให้องค์กรประสบปัญหาที่ซับซ้อนได้มากกว่า 1 ปัญหา  

อาจใช้เกณฑ์ในการจัดล าดับความส าคัญเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหา  อาทิเช่น  Resource ที่มี  

Current Impact  หรือ Future Impact  และ Urgency  พิจารณาเพิ่มเติมจาก Impact ที่เท่ากัน  ให้ความส าคัญ

กับวิธีที่จะลดผลกระทบของปัญหาให้เหลือน้อยที่สุด  สร้างระบบข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้เห็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว

แท้จริงมีผลกระทบในระดับใด  องค์กรยอมรับและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว   
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การเข้าใจสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงทุกวัน  ส าคัญต่อการประเมินสภาวการณ์องค์กร ที่เป็นภาพ

ใหญ่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์  และเห็นโอกาสมากขึ้นในการเปลี่ยนแปลงคนในองค์กร (Core Value)  และ

เปลี่ยนแปลงองค์กรต่อไป แต่เมื่อเลือกแล้วว่าจะด าเนินการเรื่องใด  จะต้องมีข้อมูลวิเคราะห์แบบเชิงลึก  สร้าง 

Mindset องค์กรเปลี่ยนสถานการณ์  

การวางโครงสร้างของปัญหา  เป็นการน าปัจจัย  ความสัมพันธ์  ความซับซ้อน เหตุและผลทั้งหมด มาจัด

วางในรูปแบบของแผนภูมิวงรอบ   เพ่ือแยกแยะแต่ละองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนออกจากกัน  ให้เห็นถึง

ความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัยอย่างมีเหตุมีผล เราอาจได้เห็นองค์ประกอบย่อยหลายส่วนสัมพันธ์กันหรือส่งเสริมกัน

ในภาพรวมและยังมองเห็นความสัมพัมธ์ระหว่างปัจจัยได้อย่างชัดเจน (ตัวอย่าง) 

อาการง่วงเวลาท างาน 

  ความสัมพันธ์ตรงข้าม (O)    ความสัมพันธ์ส่งเสริมกัน (S) 

  จ านวนชั่วโมงในการนอน      ปริมาณการดื่มกาแฟ 

       (O)  

การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  Complex  problem  solving process  Design  Solution นิยมออกมาในรูป

ของการคิดเชิงระบบ  มีขั้นตอน  ความเกี่ยวข้องที่สัมพันธ์กัน  ส่งผลกระทบต่อกัน เน้นพิจารณาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัย  สังเกตผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของแต่ละปัจจัย  ให้ความส าคัญกับการมองภาพรวม 

มากกว่ารายละเอียด  พิจารณาความผิดปกติหลายเรื่องไปพร้อม ๆ กัน  ในช่วงเวลาหนึ่ง 

แนวทางการจัดการปัญหาเชิงระบบ และการออกแบบแนวทางจัดการปัญหาอย่างสร้างสรรค์อาจมาจาก

การสร้างต้นแบบระบบที่สร้างใหม่หรือการน าระบบที่มีอยู่เป็นตัวตั้งแล้วน าโครงสร้างของปัญหาที่มาจากการระดม

สมอง  คิดวิเคราะห์ร่วมกันมาวางลงในจุดที่ Error ของระบบที่ด าเนินอยู่ท าเช่นนี้ต่อเนื่องแก้ไขไปทีละจุดหยุดการ

เติบโตของปัจจัยของปัญหาในจุดอื่น ๆ และช่วยลดผลกระทบที่จะมีต่อการด าเนินงานเดิม 

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  องค์กรควรประเมินความเป็นไปได้ของความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดข้ึนแต่ละ

ปัญหา จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยงคาดว่าจะเกิดเป็นปัญหาพิจารณาผลกระทบควรจัดการปัญหาที่มีความ

รุนแรงและมีโอกาสเกิดขึ้นได้มากที่สุดก่อน หรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหานั้นให้ลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้  

จ าแนกแยกแยะสาเหตุของความเสี่ยง  ปัญหาและโอกาสควบคู่กันเสมอเพ่ือเพ่ิมความน่าจะเป็นของการการเกิด

โอกาสในอนาคต 
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ปัญหาที่เกิดข้ึนกับองค์กร  มักจะน าพาโอกาสมาด้วยเสมอ  องค์กรที่มีสัดส่วนของบุคลากรประเภท Fixed 

Mindset  น้อยกว่าประเภท Growth Mindset  จะมองเห็นโอกาสจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้หลากหลาย  

การวิเคราะห์โอกาสและวางแนวทางหรือแผนส่งเสริมและขยายโอกาสสร้างพฤติกรรมเชิงรุก ก าหนดกระบวนการ

หรือมาตรการส่งเสริมขยายผล มองหาโอกาสจากสิ่งต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากแผนที่วางไว้หลาย ๆ ด้าน  จัดล าดับ

ความน่าจะเป็นโอกาสที่ควรด าเนินการเพ่ือให้องค์กรได้ประโยชน์สูงสุด 

Design  Solution ที่ดีจะต้องแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  และกระทบระบบงานที่มีอยู่น้อยที่สุด  สิ่งส าคัญคือ

การมองและวิเคราะห์ปัญหาอย่างรอบด้าน  ระบุขอบเขตของปัญหา  เก็บรวบรวมรายละเอียดของปัญหา  อาจใช้

ค าถาม What  Where  When  และ Extent   ก าหนดรูปแบบของปัญหา Patterns จากการรวบรวมข้อมูลอาจ

น าเสนอในรูปแบบของกราฟเส้น  เพ่ือให้ให้เห็นภาพเดียวกัน  โดยทั่วไปกราฟเส้นที่แสดงให้เห็นการขึ้น – ลง อย่าง

ต่อเนื่อง มักจะสื่อถึงปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง  มีกลุ่มปัญหาที่รวมกันอยู่  การท าขั้นตอนนี้จะช่วยกระจายปัญหา

ที่รวมกันหรือทับซ้อนกันอยู่ออกมาให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  และอาจตัดปัญหาซ้ าซ้อนออกไปได้ด้วย 

Design Solution for Complex Problem ควรมีหลายทางเลือกและปรับใช้เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหา ให้

สอดคลัองกับบริบทขององค์กร  ความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและน าพาองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย ควรพิจารณา

จากฐานของสัดส่วนบุคลากรประเภท Fixed Mindset  และ Growth Mindset ที่องค์กรมีอยู่ว่ามีความพร้อมใน

การร่วมกันแก้ปัญหาเพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมายเดียวกัน 


