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บทคัดย่ อ
ทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน เป็ นทักษะการแก้ ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริ งซึ่งมีความซับซ้ อน
มากกว่าการแก้ ปัญหาแบบปกติ เป็ นทักษะที่จาเป็ นอันดับหนึ่งของศักยภาพมนุษย์ ที่ต้องพัฒนาในโลกที่
กาลัง ก้ า วเข้ าสู่ศตวรรษที่ 21 ในบทความนี ้ ผู้เขี ยนได้ ทบทวนบทความวิจัยที่ เกี่ ยวข้ องกับทักษะการ
แก้ ปัญ หาที่ซับซ้ อน โดยได้ นาเสนอ ความหมาย ทฤษฎี ความเป็ นมา กระบวนการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
การวัดและประเมินผลขณะแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ตลอดจนแนวทางในการพัฒนา จากการทบทวนงานวิจยั
ปรากฏว่า ทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนเป็ นทักษะที่ต้องใช้ กระบวนการทางปั ญญาร่วมกับกระบวนการ
ทางจิต ซึ่งกระบวนการดังกล่าวสามารถใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนใน
อนาคตได้
คาสาคัญ: ทัก ษะการแก้ ปั ญหาที่ซ ับ ซ้ อ น การพัฒนาศัก ยภาพมนุษย์ ศตวรรษที่ 21
Abstract
Complex problem solving skills It is a real-world problem solving skill that is more
complex than regular problem solving. It is the first requisite skill of human potential to develop
in a world that is entering the 21st century. In this article author reviewed various research
articles concerning complex problem solving skills, we present theoretical and historical
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implications. Complex problem solving Measurement, Evaluation and the development. The
literature review, find that complex problem solving skills are skills that require the use of cognitive processes in conjunction with mental processes. This process can be used as a guideline
for developing complex problem solving skills in the future.
Keywords: Complex Problem Solving Skills, Human Potential Development, 21st Century
บทนา
เมื่อโลกเคลื่อนตัวไปข้ างหน้ าอย่างรวดเร็ ว การปรับตัวของคนเพื่อเพิ่มทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่
21 จึงกลายเป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ จาเป็ นต้ องมี
ศัก ยภาพในหลายด้ า น เช่ น ความคิ ด สร้ างสรรค์ การเรี ย นรู้ ตลอดชี วิ ต และทัก ษะในการท างาน
แบบองค์รวม (collaboration skills) เป็ นต้ น (National Research Council, 2011; Griffin & Care, 2014)
และความสามารถอย่ า งหนึ่ ง ที่ มี ค วามส าคัญ อย่ า งยิ่ ง คื อ ความสามารถในการแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ น
(Complex Problems Solving Skill) (Mainzer, 2009) Herbert A. Simon (1957) ผู้ไ ด้ รั บ รางวัล โนเบล
สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ ศรษฐกิ จ ได้ เ คยกล่า วไว้ ว่า “ศัก ยภาพของมนุษ ย์ ส าหรั บ การวางแผนแก้ ปั ญ หา
ที่ซับซ้ อนมี น้อยมาก เมื่ อเที ยบกับจ านวนของปั ญ หาที่ ต้องการแก้ ไ ขในโลกแห่ง ความเป็ นจริ ง ” World
Economic Forum (2016) รายงานว่า โลกสมัยใหม่ที่เราอาศัยอยู่นี ้ ปั ญหาต่างๆ ที่ต้องพบเจอล้ วนมีความ
ซับซ้ อนเพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดความเสี่ยงในการดารงชีวิตในสังคม
ปั จจุบนั การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน เป็ นแนวคิดที่ได้ รับการยอมรับและมีอิทธิพลอย่างมากสาหรับใช้ ใน
การประเมินความรู้ ความสามารถของบุคคล เช่น Program for International Student Assessment หรื อ
PISA เป็ นต้ น ซึ่ง เป็ นโปรแกรมทดสอบ ที่ ไ ด้ ออกแบบมาเพื่ อ ประเมิ นคุณภาพของระบบการศึกษาว่า
นักเรี ยนจะมีศกั ยภาพหรื อความสามารถที่จะนาสิ่งที่ได้ เรี ยนในห้ องเรี ยน ไปประยุกต์เพื่อแก้ ปัญหาในชีวิต
หรื อสถานการณ์จริงได้ หรื อไม่ ซึ่งจัดโดยองค์การความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ Organization
for Economic Cooperation and Development หรื อ OECD (OECD, 2014) ในเวทีเศรษฐกิจโลก การ
แก้ ปัญ หาที่ซับซ้ อนเป็ นหนึ่ง ในศักยภาพที่ สาคัญ ที่ สุดในอนาคต (World Economic Forum, 2015) ใน
อนาคตอีก 20 ปี ข้างหน้ า สภาพแวดล้ อมทางสังคมมีแนวโน้ มจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว รุ นแรง
และฉับพลันในหลากหลายมิตซิ งึ่ จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศเป็ นอย่างมาก
ประเทศไทยได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ นยุทธศาสตร์ ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้ องนาไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อให้ ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพ
มีทกั ษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สาคัญที่สดุ คือการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
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ความหมายของการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน (Complex Problem Solving: CPS)
เพื่อให้ เข้ าใจถึงความหมายของคาว่า “การแก้ ปัญหาที่ความซับซ้ อน (Complex Problem Solving:
CPS)” มีการค้ นหากลยุทธ์ มากมายที่นามาใช้ อธิ บายการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน ซึ่งเป็ นเรื่ องที่ยากลาบาก
อย่ า งมาก เนื่ อ งจากไม่ มี ก ลยุ ท ธ์ ที่ ชัด เจนที่ จ ะน ามาใช้ แ ก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อน จึ ง เกิ ด ความผิ ด พลาด
ในการแก้ ปัญหาอยู่บอ่ ยครัง้ (Güss et al., 2015) Ramnarayan et al. (1997) ได้ รวบรวมข้ อผิดพลาดของ
การแก้ ปัญหาที่ เกิดขึน้ เช่น ไม่มี การวางแผนที่ ชัดเจน ขาดการควบคุม ตนเอง ถูกปิ ดกัน้ ประสบการณ์
การเรี ยนรู้ สิ่ งใหม่ๆ ไม่มี ความคิดก้ าวหน้ า (Proactive) จึง จ าเป็ นต้ องใช้ ระบบการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
มาช่วยในการแก้ ปัญหาต่างๆ
การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนเป็ นการแก้ ปัญหาในหลายมิติ เป็ นสมรรถนะที่อยูใ่ นระดับสูงซึ่งคล้ ายคลึงกับ
ความฉลาดทางเชาวน์ ปั ญ ญาหรื อ ไอคิว Funke et al. (2018) ได้ ร ะบุว่ า การประเมิ น การแก้ ปั ญ หา
ที่ซบั ซ้ อน ไม่สามารถทาได้ ด้วยการประเมินเพียงหนึ่งหรื อสองประเภท เนื่องจากการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
ต้ องใช้ ทกั ษะและสมรรถนะต่างๆ หลากหลายด้ าน จาเป็ นต้ องใช้ เครื่ องมือประเมินจานวนมากเพื่อที่จะ
อธิบายการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ซึ่งสามารถอธิบายได้ ในความหมายของระบบที่ซบั ซ้ อน 3 ประเด็น ได้ แก่
1) ระบบที่ซบั ซ้ อนสามารถอธิบายในเชิงนามธรรมได้ 2) ระบบที่ซบั ซ้ อนจะพัฒนาไปตามระยะเวลาขึ ้นอยู่
กับเหตุการณ์ ปัจจุบนั (อาจไม่สามารถคาดการณ์ ได้ ) และ 3) ระบบที่ซับซ้ อนเป็ นระบบที่ต้องใช้ ความรู้
จานวนมาก เป็ นเครื อข่ายขนาดใหญ่และต้ องใช้ กลยุทธ์ตา่ งๆ จานวนมาก
การแก้ ไขปัญหาส่วนใหญ่ในปั จจุบนั ทาโดยเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ทกุ ประเภท
ที่มีกาหนดรู ปแบบหรื อสูตรไว้ แต่ก็เป็ นการแก้ ปัญหาในพื ้นที่เฉพาะเท่านัน้ ในโลกแห่งความเป็ นจริ งนัน้
ย่อมมีปัญหาที่ซับซ้ อนมากกว่า คอมพิวเตอร์ จึงไม่สามารถแก้ ไขปั ญหาได้ ด้ วยเหตุนีก้ ารแก้ ไขปั ญหาที่
ซับ ซ้ อนจึ ง ต้ อ งอาศัย ศัก ยภาพมุ น ษย์ ใ นการแก้ ปั ญ หา ซึ่ ง ใช้ กระบวนการทางปั ญ ญา ( Cognitive
Processes) ที่หลากหลาย (Funke, 2010) แต่การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนไม่ได้ ใช้ แค่กระบวนการทางปั ญญา
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึง ประเด็นทางอารมณ์ (Spering et al., 2005; Barth & Funke, 2010) และขึน้ อยู่กับ
แรงจูง ใจด้ ว ย โดยมี ก ารค้ น พบว่า การเดิม พัน มี ส่ว นเกี่ ย วข้ อ งในการสร้ างแรงจูง ใจในการแก้ ปั ญ หา
(Hermes & Stelling, 2016 )
การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนยังเป็ นกระบวนการแบบพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ ้นเมื่อเวลาผ่านไป
โดยมีขนตอนการแก้
ั้
ปัญหาต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งแตกต่างจากการแก้ ปัญหาโดยทัว่ ไปที่ไม่มีการ
เปลี่ ย นแปลงไปตามช่ ว งเวลา และใช้ เพี ย งแค่ ก ารรวบรวมประยุ ก ต์ ใ ช้ ความรู้ เพื่ อ การแก้ ปั ญ หา
เพียงอย่างเดียว สาหรับการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนนันแม้
้ ว่าจะมีการควบคุมปั จจัยต่างๆ แล้ วก็ตาม ในบาง
สถานการณ์ก็ยงั สามารถสร้ างตัวเลือกทางออกของปั ญหาให้ เกิดขึ ้นมาได้ อีกมากมาย (Schweizer et al.,
2016) ถ้ าเป็ นการแก้ ปัญ หาโดยทั่วไปที่มี การระบุเป้าหมายหรื อคาตอบไว้ อย่างชัดเจน ปั ญหาเหล่านี ้
จะไม่เกิดขึ ้น (Bennett, 2011)
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การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ไม่ใช่เพียงมุ่งเน้ นแต่ผลลัพธ์ของการแก้ ปัญหาเท่านัน้ แต่เป็ นกระบวนการ
แก้ ไข ข้ อผิดพลาดที่เกิดขึ ้นระหว่างการดาเนินการแก้ ปัญหาด้ วย กระบวนการนี ้อาจแตกต่างกันขึ ้นอยู่กับ
ความสามารถในการแก้ ปัญ หาของบุคคลนัน้ ๆ ด้ ว ย นี่ เ ป็ น หนึ่ง ในเหตุผ ลที่ ว่า ท าไมลักษณะของการ
แก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนไม่เหมือนกับการทดสอบเชาว์ปัญญาทัว่ ไป การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนเป็ นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจาวันของคนเรา เช่น การหาคนที่เหมาะสมที่จะเป็ นคูช่ ีวิต การเลือกอาชีพ การทางานทุกประเภท
และการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนก็ไม่ได้ จากัดเฉพาะการแก้ ปัญหาส่วนบุคคล เป็ นต้ น แต่ยงั เกี่ยวข้ องกับการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อม การเติ บ โตของประชากร การคุ ก คามจากภั ย สงคราม การใช้
ทรั พ ยากรธรรมชาติ รวมถึ ง ความท้ าทายของปั ญ หาทางสัง คมจ านวนมากอาจถูก มองว่าเป็ น ปั ญ หา
ที่ซบั ซ้ อน จึงสรุปความหายของการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ ว่า เป็ นการแก้ ปัญหาที่อยู่ในโลกแห่งความเป็ น
จริง ซึง่ ผลลัพธ์หรื อเป้าหมายของปัญหานันจะไม่
้
แน่นอนเสมอไป ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา
ทฤษฎีและความเป็ นมา
Frensch and Funke (1995) ได้ นิยาม การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน ไว้ ว่า การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนมีไ ว้
เพื่ อ ลดอุ ป สรรคระหว่ า งช่ ว งสภาวะเริ่ ม ต้ น (Start State) กับ สภาวะเป้า หมายที่ ตัง้ ไว้ (Goal State)
ต้ องอาศัยกิ จกรรมทางปั ญญา (Cognitive Activities) และพฤติกรรม ในทางตรงกันข้ ามการแก้ ปัญหา
แบบธรรมดา คือ การแก้ ปั ญ หาที่ ร้ ู ว่ากว่าจะไปถึง เป้าหมายต้ องเจออุปสรรคอะไรบ้ า ง แต่ถ้า เป็ นการ
แก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนจะไม่สามารถรู้ ถึงอุปสรรคระหว่างทางได้ การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนขึ ้นอยู่กับตัวบุคคล
และเงื่อนไขของปั ญหา ซึ่งจะต้ องใช้ ทงกระบวนการทางปั
ั้
ญญา อารมณ์ และ ความรู้ พื ้นฐาน ของแต่ละ
บุคคล
การวิจัยเกี่ ยวกับการแก้ ปัญ หาที่ ซับซ้ อน เริ่ ม ขึน้ ในปี ค.ศ. 1980 ด้ วยการสัง เกตพฤติกรรมของ
ผู้เข้ าร่ วมการทดลองที่กาลังทดสอบโปรแกรมจาลองการแก้ ปัญหาบนคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่น การใช้
โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ชื่ อ ว่ า Microworlds โดยให้ ผู้ เข้ าร่ ว มการทดลองใช้ โปรแกรมจ าลอง
การแก้ ปัญหาการบริ หารงานของบริ ษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทัว่ ไปความสามารถในการแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อนจะถูกวัดผ่านระบบที่มีลกั ษณะเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลา และมีตวั แปรหลายตัวแปร ซึ่งผู้เข้ าร่วม
การทดลองต้ องทาการการเปลี่ยนแปลงตัวแปรเหล่านัน้ (Dörner, 1980) หรื อการใช้ โปรแกรมสถานการณ์
จาลองที่เรี ยกว่า "Lohhausen" ซึง่ มีตวั แปรเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามากกว่า 2000 ตัวแปรที่แสดงถึงการ
ทากิ จกรรมของเมื องเล็ก ๆ แห่ง หนึ่ง ผู้เ ข้ าร่ วมการทดลองต้ อ งเข้ ารั บ หน้ า ที่ เป็ นนายกเทศมนตรี เป็ น
ระยะเวลา 10 ปี การจาลองเวลา 10 ปี ในโปรแกรม เท่ากับ 10 ชัว่ โมง ในแบบเรี ยลไทม์ หลังจากนันนั
้ กวิจยั
ใช้ วิธี การให้ คอมพิวเตอร์ คานวนในรู ปแบบตามสมการเชิ ง เส้ น หรื อที่ เรี ยกว่า Automata เพื่ อทดสอบ
ผลการวิจยั โดยผลการวิจยั สรุ ปได้ ว่าเมื่อผู้เข้ าร่ วมการทดลองอยู่ในสถานการณ์การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
จะต้ อ งมี ศัก ยภาพในการระบุห รื อ ก าหนดลัก ษณะ (Identification) และการควบคุม สภาพแวดล้ อ ม
ของกิจกรรมทดสอบ (Task) ที่มีสภาพเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา และต้ องมีความจา (Memory) ที่ดีด้วย
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จึงจะสามารถแก้ ไขสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้ อนได้ ดี (Buchner & Funke, 1993)
การแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นจะเน้ น ถึ ง การแก้ ปั ญ หาในโลกแห่ง ความเป็ น จริ ง ต้ อ งมี ก ารรวบรวม
กระบวนการทางจิ ต วิ ท ยาที่ ใ ช้ ในการควบคุ ม ตนเอง (Self-Regulated) และกิ จ กรรมที่ จ าเป็ นใน
สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตลอดเวลา เพื่ อให้ สามารถบรรลุเ ป้าหมายหรื อ ค าตอบของปั ญ หา
ที่ไม่สามารถกาหนดได้ อย่างชัดเจนที่เรี ยกว่า “ill-defined” ตลอดจนการผสมผสานความคิดสร้ างสรรค์
และกลยุ ท ธ์ ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น การแก้ ปั ญ หาจึ ง จะมี ค วามสมบู ร ณ์ กระบวนการแก้ ปั ญ หา
ประกอบด้ วยด้ านกระบวนการทางปั ญญา (Cognitive) อารมณ์ (Emotional) และการสร้ างแรงบันดาลใจ
(Motivational Aspects) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ ที่มี การเดิม พัน สูง ยิ่ง สร้ างแรงจูง ใจในการ
แก้ ปัญหาได้ (Dörner & Funke, 2017)
ความแตกต่ างระหว่ างปั ญหาที่ถูกกาหนดไว้ อย่ างชัดเจนกับปั ญหาที่ไม่ ได้ กาหนดไว้ อย่ าง
ชัดเจน
ปั ญหาที่กาหนดไว้ อย่างชัดเจน (Well-defined Problems) มีแนวทางอย่างชัดเจนและแม่นยาใน
การไปให้ ถึงเป้าหมายที่กาหนดไว้ เช่น การแก้ ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของเกมไม้ ขีดไฟ (Matchsticks) คือ
การเคลื่อนย้ ายจานวนไม้ ขีดไฟเพื่อแก้ สมการทางคณิตศาสตร์ ทาให้ สมการเป็ นจริ ง ปั ญหาที่ต้องแก้ คือ
การเคลื่ อ นย้ ายไม้ ขี ด ไฟ แต่ ปั ญ หานัน้ ได้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายไว้ อย่ า งชัด เจนแล้ วด้ ว ยสมการ
ทางคณิตศาสตร์ เช่น คาตอบที่ถกู ต้ องคือ: VI = III + III
ปั ญหาที่ไม่ได้ กาหนดไว้ อย่างชัดเจน (ill-defined Problems) ไม่มีคาจากัดความของปั ญหาที่ชดั เจน
เป้าหมายไม่ได้ ถูกกาหนดไว้ เช่น การแก้ ไขปั ญหาความขัดแย้ งทางการเมือง แบบนีอ้ าจมีทางออกของ
ปั ญหาได้ หลายทาง ปั ญหาประเภทนีเ้ รี ยกว่า ปั ญหาที่ซับซ้ อน (Complex Problem) การแก้ ไขปั ญหาที่
ต้ องอาศัยกระบวนการทางจิตภายในแต่ละบุคคลและการจัดการกับปั ญหาที่ไม่มีความชัดเจน อยู่ภายใต้
คาจากัดความของการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
Funke (2012) กล่า วว่า การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นอาจอธิ บ ายโดยใช้ ลัก ษณะทั่ว ไปของระบบ
ที่ ซับซ้ อ นคือ 1) ความซับซ้ อนของปั ญ หาที่ เ กิ ดขึน้ ซึ่ง โดยปกติจ ะขึน้ อยู่กับ จ านวนตัวแปรที่ เกี่ ยวข้ อ ง
2) การเชื่อมโยงและการการทางานร่วมกันระหว่างตัวแปรที่เกี่ยวข้ อง 3) การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์
ซึ่ง สะท้ อ นถึ ง บทบาทของเวลาและการพัฒ นาภายในระบบ 4) ความไม่ โ ปร่ ง ใส ( Intransparency)
เกี่ยวข้ องกับค่าของตัวแปรบางค่าที่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ และ (5) การมีเป้าหมายที่หลากหลาย (Polytely)
ซึ่งแสดงถึงความขัดแย้ งของเป้าหมายในระดับต่างๆ ของการวิเคราะห์คณ
ุ ลักษณะผสมผสานนี ้คล้ ายคลึง
กั บ สิ่ ง ที่ เ รี ยกว่ า VUCA ซึ่ ง ย่ อ มากจากค า 4 ค า คื อ ความผั น ผวน (Volatility) ความคลุ ม เครื อ
(Uncertainty) ความไม่แน่นอน (Ambiguity) และ ความซับซ้ อน (Complexity) ซึ่งอยู่ในแนวทางในการ
จัดการที่ทนั สมัย (Mack et al., 2016)
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การวิจยั การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนมุ่งเน้ นไปที่สองด้ านที่เป็ นศูนย์กลางและมีการเชื่อมโยงกัน ได้ แก่
การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) และการประยุกต์ใช้ ความรู้ (Knowledge Application)
(Greiff, Kretzschmar, Müller, Spinath & Martin, 2014; Greiff et al., 2013 Kröner et al., 2005)
การแสวงหาความรู้ เป็ นทักษะที่ ช่วยให้ ผ้ ูคนสามารถส ารวจและเข้ าใจการทางานของระบบที่ ซับซ้ อน
ในขณะที่การประยุกต์ใช้ ความรู้ ก็เป็ นสิ่งจาเป็ นเพื่อให้ สามารถเข้ าใจและควบคุมสภาพแวดล้ อมได้ เช่น
ถ้ านักเรี ยนต้ องแก้ ไขรูปภาพด้ วยโปรแกรมแก้ ไขรูปภาพที่ไม่ค้ นุ เคยพวกเขาจาเป็ นต้ องสารวจและทาความ
เข้ าใจเกี่ยวกับหน้ าที่ของโปรแกรมแก้ ไขภาพ (Knowledge Acquisition) และใช้ ความรู้ที่ได้ รับเพื่อควบคุม
โปรแกรมเพื่อแก้ ไขภาพ (Knowledge Application) เป็ นต้ น มีงานวิจยั ค้ นพบว่า การมีความมัน่ ใจซึ่งเป็ น
ตัวแปรหนึง่ ของอภิปัญญา (Metacognition) และความสามารถในการให้ เหตุผลมีส่วนเกี่ยวข้ องอย่างมาก
กับทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน (Rudolph et al., 2017)
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการแสวงหาความรู้
เมื่อต้ องเผชิญหน้ ากับปัญหาที่ซบั ซ้ อน ผู้แก้ ปัญหาจะได้ รับความรู้เกี่ยวกับปัญหาพื ้นฐานของปั ญหา
นัน้ ๆ ได้ แก่ 1) ความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหา 2) พิจ ารณาโครงสร้ างปั ญ หาที่ คล้ ายคลึงกัน หรื อ วิธี
แก้ ปัญ หาแบบ สคีมา (Schemas) คือ โครงสร้ างการรั บรู้ ซึ่งช่วยจัดระเบียบและลดความซับซ้ อนของ
ความรู้ที่ได้ รับ เช่น เด็กคนหนึ่ง รู้ ข้อมูลเพียงแค่ว่านกเป็ นสัตว์ที่บินได้ เมื่อไปเจอค้ างคาว จึงชี ้บอกกับพ่อ
ว่า นัน่ คือ นก พ่อตอบไปว่า ไม่ใช่นก นัน่ คือค้ างคาว นกจะต้ องมีขน และมีปากแหลม เด็กก็จะมีสคีมาใหม่
สาหรั บค้ า งคาวและนกเกิ ด ขึน้ จะเห็ น ได้ ว่า การรั บ รู้ แยกแยะสิ่ ง ต่า ง ๆ เกิ ด จากการสะสมข้ อ มูล ที่ มี
รายละเอียดหลากหลายเข้ าด้ วยกัน ซึ่งในแต่ละบุคคลที่ได้ รับข้ อมูลต่างกันออกไป ก็จะ มีความคิด ความ
เชื่อ และพฤติกรรมที่ไม่เหมือนกัน การที่จะแก้ ปัญหาได้ นนผู
ั ้ ้ แก้ ปัญหาจะต้ องผ่านการทดสอบกับปั ญหา
โดยตรงกับสถานะของปั ญหาที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้ มีความรู้ เกี่ยวกับปั ญหา Buhner and Cheng
(2005) ได้ ให้ ความสาคัญกับกิจกรรมทดลอง (Intervention) ที่ช่วยสาหรับเรี ยนรู้การแก้ ปัญหา ผลจากการ
เรี ยนรู้เป็ นส่วนที่สาคัญในการเข้ าใจโครงสร้ างเชิงสาเหตุของปัญหา
ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ องกับการประยุกต์ ใช้ ความรู้
หลังจากที่ได้ รับความรู้ เกี่ ยวกับความเป็ นไปได้ ในการแก้ ปัญหาเพียงพอแล้ ว ต่อไปคือการค้ นหา
วิธี การแก้ ปัญ หา โดยการประยุกต์ ใ ช้ ค วามรู้ ได้ แ ก่ 1) เรี ยนรู้ การแก้ ปัญ หาจากการแก้ ปัญ หาเรื่ อ งที่
คล้ ายคลึงกันที่ได้ รับการแก้ ไขปั ญหามาแล้ ว เช่น การแก้ ไขปั ญหาจราจรในประเทศไทย ก็ควรศึกษาว่า
ต่างประเทศมีการแก้ ไขปั ญหาจารจรอย่างไร แล้ วนาความรู้ ที่ได้ มาประยุกต์ใช้ การแก้ ปัญหาจราจรใน
ประเทศไทย 2) การพิจารณาสภาพปั จจุบนั ของปั ญหา 3) การแก้ ปัญหาโดยใช้ ศกึ ษาสานึก (Heuristics)
ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่ต้องเผชิญ ความคิดแรกที่ผุดขึ ้นมาในสมองโดยไม่ได้ ไตร่ ตรอง เรี ยกว่า “ศึกษา
สานึก” ความคิดชนิดนี ้เกิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนที่สงั่ สมมา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ที่ต้องเจอ
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กับเรื่ องราวปั ญหาเดิมซ ้าๆ การใช้ ความรู้ที่เฉพาะเจาะจงนี ้มีประโยชน์ในการสร้ างโครงสร้ างทางออกของ
ปั ญหา ซึ่งขึ ้นอยู่กับปั จจัยที่หลากหลาย เช่น ความเชี่ยวชาญ ความฉลาดของแต่ละบุคคล ถ้ าผู้แก้ ปัญหา
ไม่สามารถแก้ ปัญหาได้ อาจต้ องกลับไปสู่กระบวนการหาความรู้เพิ่มเติม หรื ออาจลดข้ อจากัดของปั ญหา
และปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ใหม่ สามารถนามาประยุกต์ได้ ในกระบวนการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน (Fischer et
al., 2012)
กระบวนการของการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
Fischer, Greiff, and Funke (2012) ได้ ก ล่า วถึ ง สิ่ ง ที่ ส าคัญ ที่ ส่ง ผลต่อ กระบวนการแก้ ปั ญ หาที่
ซับซ้ อนของมนุษย์ ไว้ ได้ แก่ 1) การแก้ ปัญหาของมนุษย์ (Human Problem Solving) 2) ความเชี่ยวชาญ
(Expertise) 3) กลยุทธ์ การตัดสินใจ (Decision Making Strategies) 4) การลดสารสนเทศ (Information
Reduction) และ 5) สติปัญญา (Intelligence) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. การแก้ ปัญหาของมนุษย์ (Human Problem Solving)
ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theories) มีความเกี่ยวข้ องกับการแก้ ปัญหา
ของมนุษย์ ซึง่ ได้ มีแนวคิดและสมมติฐานที่มีประโยชน์มากที่สดุ กับกระบวนการของการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
ทฤษฎี นีอ้ ธิ บายการกาหนดกลยุทธ์ การแก้ ปัญหาอย่างเป็ นระบบ ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับ การวางแผนกลยุทธ์
(Strategies) การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) การที่จะทาให้ เกิดการวางแผนกุล
ยุทธ์ ได้ ดี มีการติดตามงานเพื่อให้ เป็ นไปตามกลยุทธ์ และสามารถประเมินงานได้ นนั ้ สิ่งสาคัญคือต้ องมี
การให้ เนื ้อหาความจา (Memory Contents) เพื่อทาให้ เกิดองค์ความรู้ การทาให้ เกิดความจาอธิ บายได้
ด้ วยทฤษฎีประมวลสารสนเทศ เริ่มจากการรับสิ่งเร้ าผ่านความจารับสัมผัส (Sensory memory) โดยต้ องมี
ความใส่ใจ (Attention) และ การรับรู้ (Perception) เป็ นปั จจัยสาคัญในการรับข้ อมูล เพื่อเก็บข้ อมูลไว้ ใน
ความจาระยะสัน้ (Short-term Memory) และในความจาระยะสันนี
้ ้เนื่องจากการประมวลผลข้ อมูลจะมี
การดึงความจาชัว่ ขณะหนึ่งออกมาใช้ งาน เรี ยกว่า ความจาขณะทางาน (Working Memory) ก่อนที่สมอง
จะบันทึกข้ อมูลในความจาระยะยาว (Long-term Memory) ผ่านการ การทาซ า้ (Rehearsal) หรื อ การ
เข้ ารหัส (Encoding) และเมื่อมีการเรี ยกคืน (Retrieval) ข้ อมูลที่จาไว้ ในความจาระยะยาว เพื่อนาออกมา
ใช้ ข้ อมูลจะถูกส่งกลับไปยังความจาขณะทางานเพื่อตอบสนอง กระบวนการนีม้ ีความสัมพันธ์ กับการ
เข้ ารหัส หากการเข้ ารหัสทาให้ เกิดการเก็บจาได้ ดีมีประสิทธิภาพ การเรี ยกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไป
ด้ วย
2. ความชานาญ (Expertise)
การศึกษาความแตกต่า งระหว่า งผู้ที่มี ค วามเชี่ ยวชาญกับ คนทั่วไป ในการแก้ ปั ญหาที่ ซับซ้ อ น
เช่น การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนเชิงคณิตศาสตร์ มีงานวิจยั จานวนมากที่มีผลการวิจยั สนับสนุนว่า ผู้ที่มีความ
เชี่ยวชาญสามารถแก้ ปัญหาได้ ดีกว่าคนทัว่ ไป มีทฤษฎี ที่อธิ บายได้ คือ ทฤษฎี Cognitive Load Theory
(CLT) ซึง่ อธิบายประเภทของภาระงาน (Workload) ไว้ 3 ประเภท 1) ภาระที่แท้ จริ งจากความซับซ้ อนของ
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งาน ซึ่งขึน้ อยู่กับความเชี่ยวชาญ 2) ภาระภายนอก (Extraneous Load) เกิดจากการออกแบบคาสัง่ ไม่
ชัด เจน และ 3) ภาระเกี่ ย วพัน ธ์ (Germane Load) เป็ นผลจากความพยายามในการเรี ย นรู้ และ
การกระทาอย่างรอบคอบ ความแตกต่างกันในเรื่ องของความรู้หรื อความเชี่ยวชาญ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ
จะใช้ กลยุทธ์ใดในการแก้ ปัญหา และผู้ที่ไม่มีความรู้จะใช้ กลยุทธ์ใดในการแก้ ปัญหา สิ่งเหล่านี ้เกี่ยวข้ องกับ
การแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อน และการสร้ างกระบวนการของการแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อน ซึ่ ง อธิ บ ายได้ โ ดย
กระบวนการใช้ กลยุทธ์การตัดสินใจ
3. กลยุทธ์ การตัดสินใจ (Decision Making Strategies)
งานวิจยั เกี่ยวกับการตัดสินใจนัน้ จะพัฒนากันอยู่สองแบบคือ การตัดสินใจแบบมีกลยุทธ์ และการ
ตัดสินใจโดยศึกษาสานึก (Heuristic) หรื อการตัดสินใจโดยไม่มีการคิดไตรตรอง กลยุทธ์การตัดสินใจที่ดี
เกี่ยวกับ การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน คือการตัดสินใจแบบใช้ ศึกษาสานึก เนื่องจากส่วนใหญ่การแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อน เป็ นการแก้ ปัญหาจากสถานการณ์ที่เป็ นจริ ง จึงเป็ นการแก้ ปัญหาภายใต้ สถานการณ์ที่คาดเดาได้
ยาก การตัดสินใจที่ดีที่สุดคือการตัดสินใจภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่มีเงื่อนไข ดังนันกระบวนการของการ
้
แก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน จึงมีความเกี่ยวข้ องกับการตัดสินใจภายใต้ สถานการณ์ตา่ งๆ กลยุทธ์ที่ใช้ ประกอบด้ วย
1) มี แนวทางการแก้ ปัญหาที่ ถูกต้ องรวดเร็ ว 2) สามารถค้ นหาโครงสร้ างของปั ญ หา และ 3) สามารถ
รวบรวมข้ อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับปัญหา
4. การลดสารสนเทศ (Information reduction)
เนื่ องจากข้ อมูล จานวนมาก อาจทาให้ ความสามารถในการประมวลผลข้ อมูลของมนุษย์ มีม าก
เกินไปสิ่งที่สาคัญที่สุดในการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนคือการลดจานวนข้ อมูล Gaschler (2009: 5) กล่าวว่า
"งานวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ การลดสารสนเทศ เน้ นการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การปฏิ บัติ ม ากกว่ า
การประมวลผลข้ อมูล การลดสารสนเทศใช้ กบั สถานการณ์ที่มีทงข้
ั ้ อมูลที่เกี่ยวข้ องและไม่เกี่ยวข้ อง ซึ่งอาจ
หมายถึงการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ ที่ต้องคานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ มากมายทังที
้ ่ไม่เกี่ยวข้ องและไม่
เกี่ยวข้ องกับสภาพปัญหา" และ ทฤษฎีที่มีความเกี่ยวข้ องและมีอิทธิพลต่อการลดข้ อมูลในการแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อน คือ ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theory)
5. ความฉลาด (Intelligence)
ความฉลาดนัน้ ย่อมเกี่ ยวข้ องกับการแก้ ปัญหาที่ ซับ ซ้ อน เพื่ อให้ เ ข้ าใจเกี่ ยวกับ การแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อน เกี่ยวข้ องกับความฉลาดอย่างไร แบ่งเป็ นประเด็นที่ต้องศึกษาดังนี ้ คือ 1) ประสิทธิภาพของการ
แก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนเกี่ยวข้ องกับการทดสอบความฉลาดทัว่ ๆ ไปหรื อไม่ 2) ความฉลาดด้ านไหนเกี่ยวข้ อง
กับการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อนมากที่สุด การจากศึกษาวิจยั ในปั จจุบนั พบว่า มีการถกเถี ยงกันมากว่า การ
แก้ ปั ญ หาที่ ซับซ้ อนนัน้ แตกต่างจากการทดสอบความฉลาด หรื อ IQ ทั่วไป การทดสอบ IQ มุ่ง เน้ น ที่
ความเร็ วและประสิทธิภาพในการประมวลผลของมนุษย์ เช่น เชาวน์ปัญหาเชิงลื่นไหล หรื อความจาขณะ
ทางาน ซึง่ ถูกเน้ นว่าเป็ นการทางานหลักแทนที่จะเป็ นกระบวนการในการแก้ ปัญหา Putz-Osterloh (1981)
ระบุความแตกต่างที่สาคัญของการวัดความฉลาดทัว่ ๆไป กับ ปั ญหาที่ซบั ซ้ อน ดังนี ้ 1) สถานณ์การหลาย
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เป้ า หมาย (Polytelic Situation) คื อ การแก้ ปั ญหาที่ พ บมี เ ป้ า หมายที่ ต้ องแก้ หลายเป้ า หมาย
2) ความกระตือรื อร้ นที่ จะค้ นหาข้ อมูล 3) การเลือกการกระทาที่ มี ประสิทธิ ผลที่ สุด 4) การแก้ ปัญหา
ที่ซบั ซ้ อนมีความสัมพันธ์อย่างมากกับความรู้เดิมหรื อประสบการณ์เดิม
แนวคิดของ Dörner (1986) จะเน้ นถึงกระบวนทางความฉลาดขันพื
้ ้นฐานที่เน้ น ความเร็ วและความ
ถู ก ต้ อง และยั ง เน้ นกระบวนการแก้ ปั ญหา เช่ น 1) การมี ค วามรอบคอบ ( Circumspection)
2) ความสามารถในการจัดการการรู้ คิด (Organize Cognitive Operations) ต้ องวิเคราะห์สถานการต่างๆ
ได้ อย่างละเอียด 3) ต้ องมีการศึกษาจากประสบการณ์ ตรงหรื อศึกษาจากหลักฐานเชิงประจักษ์ จะเป็ น
ประโยชน์ในการหาช่องทางการแก้ ปัญหาได้ ดีที่สดุ ในแง่มมุ ความฉลาดในความหมายของการแก้ ปัญหาที่
ซับซ้ อน อาจจะกล่าวได้ ว่ามันคือ ความฉลาดสาหรับการปฏิบตั ิการ (Operative Intelligence) สรุปได้ ว่า
ความฉลาดและการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนมีสว่ นที่เชื่อมโยงกัน
การวัดและประเมินการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
กระบวนการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นมี ห ลายองค์ ประกอบที่ เ กี่ ย วข้ อ งกันและไม่
สามารถประเมินแยกจากกันได้ Dörner (1986) ได้ เสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์การเกิด
ปั ญหาที่ซบั ซ้ อนเพื่อใช้ ในการประเมินการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ตัวชี ้วัดที่ใช้ ในการประเมินขึ ้นอยู่กับสถานะ
ตัวแปรที่อยูใ่ นระบบโปรแกรม เช่น จานวนตัวเลขต่างๆ ที่เปลี่ยนค่าได้ หรื อการกรอกข้ อมูลที่โปรแกรมเรี ยก
ขอ แต่ปัญหาที่ซบั ซ้ อนมีความแตกต่างกันในสถานการณ์ความเป็ นจริ ง จึงเป็ นอุปสรรคในการพิจารณา
ประเมินคะแนนทักษะการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน ต่อมาได้ มีการเสนอแนวทางแก้ ปัญหาโดยการใช้ โมเดล
สมการโครงสร้ างใส่เข้ าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จาลองสถานการณ์ ได้ มีการพิสูจน์ว่า จานวนของ
สถานการณ์ จานวนการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลา และความเร็ วของการตอบ
กลับของผู้ทาแบบทดสอบ มีอิทธิพลต่อการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน (Funke, 2003) ในปั จจุบนั จึงมีการใช้ โปรม
แกรมคอมพิวเตอร์ ในการประเมินศักยภาพการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนของมนุษย์ซึ่งมีความเป็ นมาตรฐานและ
เป็ นที่ยอมรับทัว่ ไป
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่นิยมใช้ ในการประเมิ นการแก้ ปัญหาที่ ซ้ บซ้ อนของมนุษย์ ม ากที่ สุด คือ
โปรแกรมทดสอบ ที่ มี ชื่ อ ว่า microDYN (ภาพที่ 1) ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยแบบการจ าลองสถานการณ์
หลากหลายรู ปแบบ การจาลองสถานการณ์แต่ละแบบขึ ้นอยู่กับโมเดลสมการเชิงเส้ นแบบพลวัต ที่มีตวั
แปรจานวน 6 ตัว ประกอบไปด้ วยตัวแปรอิสระ 3 ตัว ที่สามารถจัดการได้ และตัวแปรตาม 3 ตัว ขึ ้นอยู่กบั
ข้ อมูลที่ปอ้ นเข้ าไป ผู้แก้ ปัญหาต้ องค้ นหาเกี่ยวกับโครงสร้ างของแบบจาลองสถานการณ์ หรื อ การแสวงหา
ความรู้มาใช้ แก้ ปัญหา (Knowledge Acquisition) ตัวอย่างเช่น ถ้ าอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องการเพิ่มความ
แข็งแรง พละกาลัง และความอดทน ซึ่งเป็ นตัวแปรตาม ควรเพิ่มค่าอะไรลงไปในตัวแปรอิสระโดยจะมีให้
เลือกระหว่าง กิจกรรมออกกาลังกาย นั่งสมาธิ และอ่านหนังสือ ผู้แก้ ปัญหาต้ องแสวงหาความรู้ มาใช้
แก้ ปัญหาเพื่อค้ นหาโครงสร้ างที่สมั พันธ์ กันระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เมื่อเข้ าใจถึงโครงสร้ าง
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ของตัวแปรต่างๆแล้ ว โปรแกรมจะกาหนดเป้าหมายของตัวแปรตามมาให้ ผู้แก้ ปัญหาต้ องป้อนค่าลงไปใน
ตัวแปรอิส ระจนกว่าจะได้ ค่าเป้าหมายของตัวแปรตามที่ โปรแกรมกาหนด กระบวนการนีเ้ รี ยกว่าการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ (Knowledge Application) ผู้แก้ ปัญหาจะให้ ใช้ เวลาในการทาแบบจาลองประมาณ 50
นาที และคะแนนจะถูกคิดจาก การแสวงหาความรู้ มาใช้ แก้ ปัญ หา และ และการประยุกต์ใ ช้ ความรู้
โปรแกรมทดสอบการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน microDYN สามารถทดสอบการแก้ ปัญหาได้ หลายรู ปแบบและ
สามารถค้ นหาทางออกของปั ญหาได้ หลายรูปแบบ ทักษะที่ได้ จากการประเมิน microDYN มีความสาคัญ
ต่อการประเมินทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน (Fischer, 2015) ปั จจุบนั ได้ มีข้อเสนอแนะในใช้ แนวทางการ
ทดสอบทางจิตวิทยา สาหรับการพัฒนาเครื่ องมือวัดและประเมินผลการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน ทางเลือกหนึ่ง
คือการทดสอบ IQ แบบดัง่ เดิม แต่บางอย่างก็เป็ นสิ่งที่เกินกว่า IQ Wüstenberg et al. (2012) ได้ เสนอ
ทางเลื อ กโดยการใช้ แบบทดสอบการให้ เ หตุผล (Reasoning tests) ร่ วมด้ วย นอกจากนี ย้ ัง มี จากการ
ศึกษาวิจยั ต่างๆชี ้ให้ เห็นว่าเกรดเฉลี่ยของนักเรี ยนและการการใช้ เหตุผล มีความเกี่ยวข้ องกับการทดสอบ
ด้ วยโปรแกรม MicroDYN

ภาพที่ 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท ดสอบทัก ษะการแก้ ปั ญาที่ซ ับ ซ้ อ น microDYN
ที่มา: (Schweizer, Wüstenberg, & Greiff, 2013)

แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน
การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน จะมุ่งเน้ นไปที่ความสามารถทางปั ญญาพื ้นฐานทัว่ ไปแต่
ต้ องคานึงถึงสภาพแวดล้ อมที่ส่งผลต่อความสามารถทางปั ญญาด้ วย (Kyllonen, 2018) การพัฒนาทักษะ
การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนนันมี
้ ข้อจากัดอยู่มาก เนื่องจากว่าการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนนันมี
้ ความเชื่อมโยงกับ
การแก้ ปัญหาในโลกแห่งความเป็ นจริ งเป็ นหลัก ซึ่งแตกต่างการจากฝึ กการแก้ ปัญหาแบบธรรมดาที่ใช้
เพี ยงโปรแกรมฝึ กสมองทั่ว ๆไป Anderson, Reder, and Simon (1996) ได้ น าเสนอมุม มองที่ แตกต่า ง
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ออกไป โดยได้ สาธิตว่า การฝึ กทักษะทางคณิตศาสตร์ จากห้ องเรี ยนสามารถทาให้ ความสามารถในการ
แก้ ปัญ หาในชีวิตประจ าวันของนักเรี ยนเพิ่ม มากขึน้ จากงานวิจัยของ Blume et al., (2010) พบว่าการ
พัฒ นาคนให้ มีทักษะที่ มากขึน้ และสามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันหรื อโลกแห่ง ความเป็ นจริ ง ได้ นัน้
ต้ องอาศัยกระบวนทางปั ญญา และกระบวนการจิต เช่น ความมั่นใจ แรงจูงใจ การได้ รับการสนับสนุน
ตลอดจนการส่ ง เสริ ม ให้ การรั บ รู้ ความสามารถในตนเอง (Self-Efficacy) งานวิ จัย ของ Berry and
Broadbent (1984) อธิบายการใช้ กระบวนการทางปั ญญาที่เกี่ยวข้ องกับความจา ความรู้และความเข้ าใจ
เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน แบ่งออกเป็ นสองประเภท ได้ แก่ 1) ศึกษาความรู้ ที่
ฝั ง ลึกอยู่ในตัวบุคคล (Implicit) ซึ่ง หมายถึง ความรู้ ที่ เกิ ดจากการฝึ กฝน การปฏิ บัติจนเกิ ดทักษะและ
กลายเป็ นความชานาญ จึงเป็ นประสบการณ์ตดิ ตัวของบุคคล เป็ นความรู้ที่เกิดจากวิจารณญาณ ปฏิภาณ
ไหวพริ บ เป็ น เทคนิค เฉพาะตัวบุค คล 2) ศึก ษาความรู้ แบบชัดแจ้ ง (Explicit) ความรู้ ที่ เห็ น ได้ ชัดเจน
เป็ นรูปธรรม เป็ นความรู้ที่ได้ มาจากการเรี ยนในห้ องเรี ยน การศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเอง ความรู้ที่อยู่ในตารา
ผลการวิ จัย ชี ใ้ ห้ เ ห็ น ว่า ผู้ที่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาที่ ซับ ซ้ อ นได้ ดี คื อ ผู้ที่ มี ค วามรู้ ที่ ฝั ง ลึก อยู่ใ นตัว บุค คล
ซึ่งมีความสัมพันธ์กบั ทักษะที่ต้องฝึ กฝนเป็ นประจา เพราะฉนันผู
้ ้ ที่มีความรู้ที่ฝั่งอยู่ในตัวบุคคลมากจะเป็ น
ผู้ที่มีทกั ษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนได้ ดี จากการศึกษางานวิจยั ของ Dindar (2018) พบว่า ทักษะการแก้ ไข
ปั ญหาที่ซบั ซ้ อนมีความสัมพันธ์กบั การเล่นวิดีโอเกมทัว่ ๆไป และผลสัมฤทธ์ทางเรี ยน โดยผู้ที่เล่นวิดีโอเกม
นันมี
้ ความสามารถการแก้ ไขปั ญหาที่ซบั ซ้ อนมากขึ ้นและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ดี และยังมีงานวิจยั
ที่พบว่าการใช้ กลยุทธ์ การวาดแผนผังทางปั ญญา (Cognitive Mapping) สามารถช่วยเพิ่มการเรี ยนรู้ และ
การแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน (Wang et al., 2018)
การพัฒนาทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนนันสามารถท
้
าได้ แต่จากการศึกษางานวิจยั สรุปได้ ว่าการ
พัฒนาโปรแกรมที่สาหรับใช้ ฝึกหรื อพัฒนาทักษะการแก้ ไขปัญหาที่ซบั ซ้ อนโดยตรงนันยั
้ งไม่พบชัดเจน หรื อ
มีน้อยมากเนื่องจากว่ามีความซับซ้ อนและมีข้อจากัดมาก โดยเฉพาะต้ องอ้ างอิงไปยังการแก้ ปัญหาในโลก
แห่งความเป็ นจริงได้ ซงึ่ เป็ นหัวใจสาคัญของทักษะการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน
สรุป
ทักษะการแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน (Complex Problem Solving) เป็ นมากกว่าการแก้ ปัญหาธรรมดา
ทั่ ว ไป เนื่ อ งจากเป็ นการแก้ ปั ญ หาในโลกแห่ ง ความเป็ นจริ ง ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อน การที่ จ ะมี ทั ก ษะ
การแก้ ปัญญาที่ ซับซ้ อนได้ นัน้ ต้ องอาศัยกระบวนทางปั ญญา (Cognitive Process) ที่ประกอบไปด้ วย
องค์ประกอบของความรู้ความเข้ าใจมากมาย และยังต้ องอาศัยกระบวนการจิตเข้ ามาเกี่ยวข้ องด้ วย เช่น
การกากับตนเอง แรงจูงใจ ความมัน่ ใจ การรับรู้ความสามารถในตนเอง เป็ นต้ น เมื่อโลกมีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ ว การปรับตัวให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงนันเป็
้ นสิ่งสาคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 เป็ นหัวใจสาคัญของความสาเร็ จที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้
สาหรับภาคอุตสาหกรรมการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานในอนาคต
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นัน้ บุคลากรต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจที่ถูกต้ อง มีแนวคิดหลักการ หรื อ กระบวนการที่จะช่วยให้ องค์กร
สามารถขับเคลื่อนธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้ างสรรค์เทคโนโลยี ความคิด และนวัตกรรม การให้ ความสาคัญ
กับการพัฒ นาทักษะที่ จาเป็ นในอนาคต ผ่านการอบรมให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษาแนะนา เพื่อเพิ่ม ทักษะ
ที่จาเป็ นในอนาคต จะส่งผลให้ แรงงาน มีความพร้ อมที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ อย่าง
ทั น ท่ ว งที จากผลส ารวจ Future of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum ในประเด็ น
ความต้ องการของทั ก ษะอนาคต ในปี ค.ศ. 2022 พบว่ า มากกว่ า 1 ใน 3 หรื อ 36% ของงาน
ในทุกภาคอุตสาหกรรม จ าเป็ นต้ องใช้ ทักษะการแก้ ไ ขปั ญ หาที่ ซับซ้ อน เป็ นทักษะหลักในการทางาน
ภายในปี ค.ศ. 2022 หรื อ พ.ศ. 2565 แรงงานจะต้ องได้ รับการพัฒ นาทักษะอย่างจริ ง จัง การพัฒ นา
ทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทาให้ ความต้ องการทักษะทางเทคโนโลยี เช่นการออกแบบเทคโนโลยีนวัตกรรม
และการเขียนโปรแกรม แต่ความสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นเพียงส่วนหนึ่งของทักษะปี ค.ศ. 2022
สิ่งที่สาคัญคือทักษะที่เกี่ยวข้ องกับศักยภาพมนุษย์ เช่นความคิดสร้ างสรรค์ ความคิดริ เริ่ ม ความคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การโน้ มน้ าวใจ และการเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางปั ญญา ความฉลาดทางอารมณ์
ความเป็ นผู้นา และการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อน จะทาให้ ผ้ ทู ี่จะพัฒนามาเป็ นแรงงานในอนาคตมีความโดดเด่น
เป็ นอย่างมาก (World Economic Forum, 2018)
ประเทศไทยได้ มีการกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็ นยุทธศาสตร์ ชาติฉบับแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้ องนาไปสู่การปฏิบตั ิ เพื่อให้ ประเทศไทย
บรรลุวิสยั ทัศน์ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ ชาติด้านการพัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้ เป็ นคนดี เก่ง และมีคณ
ุ ภาพมี
ทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่สาคัญที่สดุ คือการแก้ ปัญหาที่ซบั ซ้ อนซึ่งทักษะ
นี ้เป็ นศักยภาพของมนุษย์อนั ดับหนึง่ ที่ต้องเร่งพัฒนาในอนาคต
เอกสารอ้ างอิง
Anderson, J.R., Reder, L.M., & Simon, H.A. (1996). Situated learning and education.
Educational Researcher, 25(4), 5-11
Barth, C. M., & Funke, J. (2010). Negative affective environments improve complex solving
performance. Cognitive Emotion, 24(7), 1259–1268. doi: 10.1080/02699930903223766
Bennett, R. E. (2011). Formative assessment: A critical review. Assessment in Education:
Principles, Policy & Practice, 18(1), 5-25.
Berry, D. C., & Broadbent, D. E. (1984). On the relationship between task performance and
associated verbalizable knowledge. The Quarterly Journal of Experimental Psychology
Section A, 36(2), 209-231.
264

การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน: ทักษะที่สาคัญอันดับแรกของศักยภาพมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21
Complex Problem Solving: The First Important Skill of Human Potential in The 21 st Century

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

Blume, B. D., Ford, J. K., Baldwin, T. T., & Huang, J. L. (2010). Transfer of training: A
meta-analytic review. Journal of management, 36(4), 1065-1105.
Buchner, A., & Funke, J. (1993). Finite-state automata: Dynamic task environments in problemsolving research. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 46(1), 83-118.
Dindar, M. (2018). An empirical study on gender, video game play, academic success and
complex problem solving skills. Computers & Education, 125, 39-52. doi:10.1016/
j.compedu.2018.05.018
Dörner, D. (1980). On the difficulties people have in dealing with complexity. Simulation &
Games, 11(1), 87-106.
Dorner, D., & Funke, J. (2017). Complex Problem Solving: What It Is and What It Is Not.
Frontiers in Psychology, 8. doi:ARTN 1153 10.3389/fpsyg.2017.01153
Dorner, D., & Kreuzig, H. W. (1983). Problem-Solving Abilities and Intelligence. Psychologische
Rundschau, 34(4), 185-192.
Fischer, A., Greiff, S., & Funke, J. (2012). The process of solving complex problems. Journal of
Problem Solving, 4(1), 19 - 42
________. (2017), The history of complex problem solving. in Csapó, B. & J. Funke (eds.), The
Nature of Problem Solving: Using Research to Inspire 21st Century Learning (107-121),
Paris: OECD.
Frensch, P. A., & Funke, J. (eds) (1995a). Complex Problem Solving: The European
Perspective. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum.
Funke, J. (2010). Complex problem solving: A case for complex cognition?. Cognitive
Processing, 11(2), 133-142.
________. (2012). Complex Problem Solving. In N. M. Seel (Ed.), Encyclopedia of the Sciences
of Learning (pp. 682-685). Boston, MA: Springer US.
Funke, J., Fischer, A., & Holt, D. V. (2018). Competencies for Complexity: Problem Solving in
the Twenty-First Century. In E. Care, P. Griffin, & M. Wilson (Eds.), Assessment and
Teaching of 21st Century Skills: Research and Applications (pp. 41-53). Cham: Springer
International Publishing.
Griffin, P., & Care, E. (Eds.). (2014). Assessment and teaching of 21st century skills: Methods
and approach. Massachusetts: Springer International Publishing.
Güss, C. D., Tuason, M. T., & Orduña, L. V. (2015). Strategies, tactics, and errors in dynamic
decision making in an Asian sample. Journal of Dynamic Decision Making, 1(1), 1-14.
การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน: ทักษะที่สาคัญอันดับแรกของศักยภาพมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21
Complex Problem Solving: The First Important Skill of Human Potential in The 21 st Century

265

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

Hermes, M., & Stelling, D. (2016). Context matters, but how much? Latent state–trait analysis of
cognitive ability assessments. International Journal of Selection and Assessment, 24(3),
285-295.
Kyllonen, P. (2018). Inequality, Education, Workforce Preparedness, and Complex Problem
Solving. Journal of Intelligence, 6(3), 33.
Kröner, A., Wilde, S. A., Li, J. H., & Wang, K. Y. (2005). Age and evolution of a late Archean to
Paleoproterozoic upper to lower crustal section in the Wutaishan/Hengshan/Fuping
terrain of northern China. Journal of Asian Earth Sciences, 24(5), 577-595.
Mack, O., Khare, A., Krämer, A., & Burgartz, T. (Eds.). (2015). Managing in a VUCA World.
Cham: Springer International Publishing.
Mainzer, K. (2009). Challenges of Complexity in the 21st Century. Advanced Science Letters,
1(1), 145-150.
Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (1992). Beyond the limits: global collapse or a
sustainable future. London: Earthscan Publications Ltd.
National Research Council. (2011). Assessing 21st century skills: Summary of a workshop.
Washington (DC): National Academies Press.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2014). PISA 2012 results:
Creative problem solving: Students’ skills in tackling real-life problems (Volume V).
Paris: OECD.
Ramnarayan, S., Strohschneider, S., & Schaub, H. (1997). Trappings of expertise and the
pursuit of failure. Simulation & Gaming, 28(1), 28-43.
Rudolph, J., Niepel, C., Greiff, S., Goldhammer, F., & Kröner, S. (2017). Metacognitive
confidence judgments and their link to complex problem solving. Intelligence, 63, 1-8.
Schweizer, F., Wüstenberg, S., & Greiff, S. (2013). Validity of the MicroDYN approach: Complex
problem solving predicts school grades beyond working memory capacity. Learning and
Individual Differences, 24, 42-52.
Schweizer, T. S., Schmalenberger, K. M., Eisenlohr-Moul, T. A., Mojzisch, A., Kaiser, S., &
Funke, J. (2016). Cognitive and affective aspects of creative option generation in
everyday life situations. Frontiers in psychology, 7, 1132.
Simon, H. A. (1957). Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in
Administrative Organizations, 2nd Edn. New York, NY: Macmillan.
266

การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน: ทักษะที่สาคัญอันดับแรกของศักยภาพมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21
Complex Problem Solving: The First Important Skill of Human Potential in The 21 st Century

วารสารครุ ศาสตร์ สาร : Journal of Educational Studies

ปี ที่ 14 ฉบับที่ 1 (เดือน มกราคม – มิถุนายน 2563)

Spering, M., Wagener, D., & Funke, J. (2005). The role of emotions in complex problem-solving.
Cognition and Emotion, 19, 1252-1261.
Wang, M., Wu, B., Kirschner, P. A., & Michael Spector, J. (2018). Using cognitive mapping to
foster deeper learning with complex problems in a computer-based environment.
Computers in Human Behavior, 87, 450-458. doi:https://doi.org/10.1016/
j.chb.2018.01.024
World Economic Forum. (2015). New vision for education: Unlocking the potential of
technology. Geneva: World Economic Forum.
________. (2016). Global Risks 2016: Insight Report 11th Edn. Geneva: World Economic Forum.
Wüstenberg, S., Greiff, S., & Funke, J. (2012). Complex problem solving—More than
reasoning?. Intelligence, 40(1), 1-14.
Wüstenberg, S., Stadler, M., Hautamäki, J., & Greiff, S. (2014). The role of strategy knowledge
for the application of strategies in complex problem solving tasks. Technology,
Knowledge and Learning, 19(1-2), 127-146.

การแก้ ปัญหาที่ซับซ้ อน: ทักษะที่สาคัญอันดับแรกของศักยภาพมนุษย์ ในศตวรรษที่ 21
Complex Problem Solving: The First Important Skill of Human Potential in The 21 st Century

267

