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บทคัดย่อ 
 ทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน เป็นทกัษะการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งมีความซบัซ้อน
มากกว่าการแก้ปัญหาแบบปกติ เป็นทกัษะท่ีจ าเป็นอนัดบัหนึ่งของศกัยภาพมนษุย์ ท่ีต้องพฒันาในโลกท่ี
ก าลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 ในบทความนี ้ผู้ เขียนได้ทบทวนบทความวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับทักษะการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน โดยได้น าเสนอ ความหมาย ทฤษฎีความเป็นมา กระบวนการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน    
การวดัและประเมินผลขณะแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ตลอดจนแนวทางในการพฒันา จากการทบทวนงานวิจยั 
ปรากฏว่า ทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนเป็นทกัษะท่ีต้องใช้กระบวนการทางปัญญาร่วมกบักระบวนการ
ทางจิต ซึ่งกระบวนการดงักล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนใน
อนาคตได้ 
 
ค าส าคัญ:  ท ักษะการแก้ปัญหาที่ซ ับซ้อน  การพัฒนาศักยภาพมนุษย์  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 cogni-
tive 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 
 
บทน า 
 เม่ือโลกเคล่ือนตวัไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว การปรับตวัของคนเพ่ือเพิ่มทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 
21 จงึกลายเป็นหวัใจส าคญัของความส าเร็จท่ีคนรุ่นใหมต้่องใสใ่จและพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้ จ าเป็นต้องมี
ศักยภาพในหลายด้าน เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต และทักษะในการท างาน             
แบบองค์รวม (collaboration skills) เป็นต้น (National Research Council, 2011; Griffin & Care, 2014) 
และความสามารถอย่างหนึ่งท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งคือความสามารถในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน 
(Complex Problems Solving Skill) (Mainzer, 2009) Herbert A. Simon (1957) ผู้ ได้รับรางวัลโนเบล
สาขาวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจ ได้เคยกล่าวไว้ว่า “ศักยภาพของมนุษย์ส าหรับการวางแผนแก้ปัญหา            
ท่ีซับซ้อนมีน้อยมาก เม่ือเทียบกับจ านวนของปัญหาท่ีต้องการแก้ไขในโลกแห่งความเป็นจริง ” World      
Economic Forum (2016) รายงานวา่ โลกสมยัใหมท่ี่เราอาศยัอยู่นี ้ปัญหาตา่งๆ ท่ีต้องพบเจอล้วนมีความ
ซบัซ้อนเพิ่มมากขึน้ สง่ผลให้เกิดความเส่ียงในการด ารงชีวิตในสงัคม  
 ปัจจบุนัการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน เป็นแนวคิดท่ีได้รับการยอมรับและมีอิทธิพลอย่างมากส าหรับใช้ใน
การประเมินความรู้ความสามารถของบคุคล เช่น Program for International Student Assessment หรือ 
PISA เป็นต้น ซึ่งเป็นโปรแกรมทดสอบ ท่ีได้ออกแบบมาเพ่ือประเมินคุณภาพของระบบการศึกษาว่า 
นกัเรียนจะมีศกัยภาพหรือความสามารถท่ีจะน าสิ่งท่ีได้เรียนในห้องเรียน ไปประยกุต์เพ่ือแก้ปัญหาในชีวิต
หรือสถานการณ์จริงได้หรือไม ่ซึ่งจดัโดยองค์การความร่วมมือและการพฒันาทางเศรษฐกิจ Organization 
for Economic Cooperation and Development หรือ OECD (OECD, 2014)  ในเวทีเศรษฐกิจโลก การ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนเป็นหนึ่งในศกัยภาพท่ีส าคัญท่ีสุดในอนาคต (World Economic Forum, 2015) ใน
อนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า สภาพแวดล้อมทางสงัคมมีแนวโน้มจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว รุนแรง 
และฉบัพลนัในหลากหลายมิตซิึง่จะสง่ผลตอ่อนาคตการพฒันาประเทศเป็นอยา่งมาก  
  ประเทศไทยได้มีการก าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบตัิเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์       
มีเป้าหมายการพฒันาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ     
มีทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุคือการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
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ความหมายของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving: CPS) 
  เพ่ือให้เข้าใจถึงความหมายของค าว่า “การแก้ปัญหาท่ีความซบัซ้อน (Complex Problem Solving: 
CPS)” มีการค้นหากลยุทธ์มากมายท่ีน ามาใช้อธิบายการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ซึ่งเป็นเร่ืองท่ียากล าบาก
อย่างมาก เน่ืองจากไม่มีกลยุทธ์ท่ีชัดเจนท่ีจะน ามาใช้แก้ปัญหาท่ีซับซ้อน จึงเกิดความผิดพลาด              
ในการแก้ปัญหาอยู่บอ่ยครัง้ (Güss et al., 2015) Ramnarayan et al. (1997) ได้รวบรวมข้อผิดพลาดของ
การแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้ เช่น ไม่มีการวางแผนท่ีชัดเจน ขาดการควบคุมตนเอง ถูกปิดกัน้ประสบการณ์      
การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ไม่มีความคิดก้าวหน้า (Proactive) จึงจ าเป็นต้องใช้ระบบการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน       
มาชว่ยในการแก้ปัญหาตา่งๆ 
 การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนเป็นการแก้ปัญหาในหลายมิต ิเป็นสมรรถนะท่ีอยูใ่นระดบัสงูซึ่งคล้ายคลึงกบั
ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญาหรือไอคิว Funke et al. (2018) ได้ระบุว่า การประเมินการแก้ปัญหา           
ท่ีซบัซ้อน ไม่สามารถท าได้ด้วยการประเมินเพียงหนึ่งหรือสองประเภท เน่ืองจากการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน
ต้องใช้ทกัษะและสมรรถนะต่างๆ หลากหลายด้าน จ าเป็นต้องใช้เคร่ืองมือประเมินจ านวนมากเพ่ือท่ีจะ
อธิบายการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ซึ่งสามารถอธิบายได้ในความหมายของระบบท่ีซบัซ้อน 3 ประเด็น ได้แก่    
1) ระบบท่ีซบัซ้อนสามารถอธิบายในเชิงนามธรรมได้ 2) ระบบท่ีซบัซ้อนจะพฒันาไปตามระยะเวลาขึน้อยู่
กับเหตกุารณ์ปัจจุบนั (อาจไม่สามารถคาดการณ์ได้) และ 3) ระบบท่ีซับซ้อนเป็นระบบท่ีต้องใช้ความรู้
จ านวนมาก เป็นเครือขา่ยขนาดใหญ่และต้องใช้กลยทุธ์ตา่งๆ จ านวนมาก  
 การแก้ไขปัญหาสว่นใหญ่ในปัจจบุนัท าโดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถแก้ไขปัญหาได้ทกุประเภท
ท่ีมีก าหนดรูปแบบหรือสูตรไว้ แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาในพืน้ท่ีเฉพาะเท่านัน้ ในโลกแห่งความเป็นจริงนัน้
ย่อมมีปัญหาท่ีซับซ้อนมากกว่า คอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยเหตนีุก้ารแก้ไขปัญหาท่ี
ซับซ้อนจึงต้องอาศัยศักยภาพมุนษย์ในการแก้ปัญหา ซึ่งใช้กระบวนการทางปัญญา ( Cognitive           
Processes) ท่ีหลากหลาย (Funke, 2010) แตก่ารแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนไม่ได้ใช้แคก่ระบวนการทางปัญญา
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงประเด็นทางอารมณ์ (Spering et al., 2005; Barth & Funke, 2010) และขึน้อยู่กับ
แรงจูงใจด้วย โดยมีการค้นพบว่าการเดิมพันมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างแรงจูงใจในการแก้ปัญหา 
(Hermes & Stelling, 2016 ) 
 การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนยงัเป็นกระบวนการแบบพลวตัท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึน้เม่ือเวลาผ่านไป 
โดยมีขัน้ตอนการแก้ปัญหาต่างกนัไปในแตล่ะช่วงเวลา ซึ่งแตกตา่งจากการแก้ปัญหาโดยทัว่ไปท่ีไม่มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามช่วงเวลา และใช้เพียงแค่การรวบรวมประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา             
เพียงอย่างเดียว ส าหรับการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนนัน้แม้ว่าจะมีการควบคมุปัจจยัต่างๆ แล้วก็ตาม ในบาง
สถานการณ์ก็ยงัสามารถสร้างตวัเลือกทางออกของปัญหาให้เกิดขึน้มาได้อีกมากมาย (Schweizer et al., 
2016) ถ้าเป็นการแก้ปัญหาโดยทั่วไปท่ีมีการระบุเป้าหมายหรือค าตอบไว้อย่างชัดเจน ปัญหาเหล่านี ้      
จะไมเ่กิดขึน้ (Bennett, 2011) 
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  การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ไม่ใช่เพียงมุ่งเน้นแต่ผลลพัธ์ของการแก้ปัญหาเท่านัน้ แตเ่ป็นกระบวนการ
แก้ไข ข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินการแก้ปัญหาด้วย กระบวนการนีอ้าจแตกตา่งกนัขึน้อยู่กับ
ความสามารถในการแก้ปัญหาของบุคคลนัน้ๆ ด้วย น่ีเป็นหนึ่งในเหตุผลท่ีว่าท าไมลักษณะของการ
แก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนไม่เหมือนกับการทดสอบเชาว์ปัญญาทัว่ไป การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตประจ าวนัของคนเรา เชน่ การหาคนท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นคูชี่วิต การเลือกอาชีพ การท างานทกุประเภท 
และการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนก็ไม่ได้จ ากัดเฉพาะการแก้ปัญหาส่วนบุคคล เป็นต้น แต่ยงัเก่ียวข้องกับการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดล้อม การเติบโตของประชากร การคุกคามจากภัยสงคราม การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงความท้าทายของปัญหาทางสังคมจ านวนมากอาจถูกมองว่าเป็นปัญหา         
ท่ีซบัซ้อน จึงสรุปความหายของการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนได้ว่า เป็นการแก้ปัญหาท่ีอยู่ในโลกแห่งความเป็น
จริง ซึง่ผลลพัธ์หรือเปา้หมายของปัญหานัน้จะไมแ่นน่อนเสมอไป ยอ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามชว่งเวลา 

  
ทฤษฎีและความเป็นมา 
  Frensch and Funke (1995) ได้นิยาม การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ไว้ว่า การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีไว้
เพ่ือลดอุปสรรคระหว่างช่วงสภาวะเร่ิมต้น (Start State) กับสภาวะเป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Goal State)         
ต้องอาศยักิจกรรมทางปัญญา (Cognitive Activities) และพฤติกรรม ในทางตรงกันข้ามการแก้ปัญหา
แบบธรรมดา คือการแก้ปัญหาท่ีรู้ว่ากว่าจะไปถึงเป้าหมายต้องเจออุปสรรคอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นการ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนจะไม่สามารถรู้ถึงอุปสรรคระหว่างทางได้ การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนขึน้อยู่กับตวับุคคล
และเง่ือนไขของปัญหา ซึ่งจะต้องใช้ทัง้กระบวนการทางปัญญา อารมณ์ และ ความรู้พืน้ฐาน ของแต่ละ
บคุคล 
  การวิจัยเก่ียวกับการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน เร่ิมขึน้ในปี ค.ศ. 1980 ด้วยการสังเกตพฤติกรรมของ
ผู้ เข้าร่วมการทดลองท่ีก าลงัทดสอบโปรแกรมจ าลองการแก้ปัญหาบนคอมพิวเตอร์ ตวัอย่างเช่น การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีมี ช่ือว่า Microworlds โดยให้ผู้ เ ข้าร่วมการทดลองใช้โปรแกรมจ าลอง              
การแก้ปัญหาการบริหารงานของบริษัทในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยทัว่ไปความสามารถในการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อนจะถกูวดัผ่านระบบท่ีมีลกัษณะเปล่ียนแปลงได้ตลอดเวลา และมีตวัแปรหลายตวัแปร ซึ่งผู้ เข้าร่วม
การทดลองต้องท าการการเปล่ียนแปลงตวัแปรเหล่านัน้ (Dörner, 1980) หรือการใช้โปรแกรมสถานการณ์
จ าลองท่ีเรียกวา่ "Lohhausen" ซึง่มีตวัแปรเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลามากกว่า 2000 ตวัแปรท่ีแสดงถึงการ
ท ากิจกรรมของเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ผู้ เข้าร่วมการทดลองต้องเข้ารับหน้าท่ีเป็นนายกเทศมนตรีเป็น
ระยะเวลา 10 ปี การจ าลองเวลา 10 ปีในโปรแกรม เทา่กบั 10 ชัว่โมง ในแบบเรียลไทม์ หลงัจากนัน้นกัวิจยั
ใช้วิธีการให้คอมพิวเตอร์ค านวนในรูปแบบตามสมการเชิงเส้น หรือท่ีเรียกว่า Automata เพ่ือทดสอบ
ผลการวิจยั โดยผลการวิจยัสรุปได้ว่าเม่ือผู้ เข้าร่วมการทดลองอยู่ในสถานการณ์การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
จะต้องมีศักยภาพในการระบุหรือก าหนดลักษณะ ( Identification) และการควบคุมสภาพแวดล้อม        
ของกิจกรรมทดสอบ (Task) ท่ีมีสภาพเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  และต้องมีความจ า (Memory) ท่ีดีด้วย
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จงึจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนได้ดี (Buchner & Funke, 1993)  
  การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนจะเน้นถึงการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องมีการรวบรวม
กระบวนการทางจิตวิทยาท่ีใช้ในการควบคุมตนเอง ( Self-Regulated) และกิจกรรมท่ีจ าเป็นใน
สภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายหรือค าตอบของปัญหา            
ท่ีไม่สามารถก าหนดได้อย่างชัดเจนท่ีเรียกว่า “ill-defined” ตลอดจนการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์
และกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็น การแก้ปัญหาจึงจะมีความสมบูรณ์ กระบวนการแก้ปัญหา
ประกอบด้วยด้านกระบวนการทางปัญญา (Cognitive)  อารมณ์ (Emotional) และการสร้างแรงบนัดาลใจ 
(Motivational Aspects) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ท่ีมีการเดิมพันสูงยิ่งสร้างแรงจูงใจในการ
แก้ปัญหาได้  (Dörner & Funke, 2017) 
 
 ความแตกต่างระหว่างปัญหาท่ีถูกก าหนดไว้อย่างชัดเจนกับปัญหาท่ีไม่ได้ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน 
  ปัญหาท่ีก าหนดไว้อย่างชดัเจน (Well-defined Problems) มีแนวทางอย่างชัดเจนและแม่นย าใน
การไปให้ถึงเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ เช่น การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของเกมไม้ขีดไฟ (Matchsticks) คือ
การเคล่ือนย้ายจ านวนไม้ขีดไฟเพ่ือแก้สมการทางคณิตศาสตร์ ท าให้สมการเป็นจริง ปัญหาท่ีต้องแก้คือ
การเคล่ือนย้ายไม้ขีดไฟ แต่ปัญหานัน้ได้มีการก าหนดเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนแล้วด้วยสมการ             
ทางคณิตศาสตร์ เชน่ ค าตอบท่ีถกูต้องคือ: VI = III + III 
  ปัญหาท่ีไมไ่ด้ก าหนดไว้อยา่งชดัเจน (ill-defined Problems) ไมมี่ค าจ ากดัความของปัญหาท่ีชดัเจน 
เป้าหมายไม่ได้ถูกก าหนดไว้ เช่น การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง แบบนีอ้าจมีทางออกของ
ปัญหาได้หลายทาง ปัญหาประเภทนีเ้รียกว่า ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem) การแก้ไขปัญหาท่ี
ต้องอาศยักระบวนการทางจิตภายในแตล่ะบคุคลและการจดัการกับปัญหาท่ีไม่มีความชดัเจน อยู่ภายใต้
ค าจ ากดัความของการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน  
  Funke (2012) กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อนอาจอธิบายโดยใช้ลักษณะทั่วไปของระบบ          
ท่ีซับซ้อนคือ 1) ความซับซ้อนของปัญหาท่ีเกิดขึน้ ซึ่งโดยปกติจะขึน้อยู่กับจ านวนตัวแปรท่ีเก่ียวข้อง         
2) การเช่ือมโยงและการการท างานร่วมกนัระหว่างตวัแปรท่ีเก่ียวข้อง 3) การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์
ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทของเวลาและการพัฒนาภายในระบบ 4) ความไม่โปร่งใส ( Intransparency) 
เก่ียวข้องกบัคา่ของตวัแปรบางคา่ท่ีไมส่ามารถเปิดเผยได้ และ (5) การมีเปา้หมายท่ีหลากหลาย (Polytely)  
ซึ่งแสดงถึงความขดัแย้งของเปา้หมายในระดบัตา่งๆ ของการวิเคราะห์คณุลกัษณะผสมผสานนีค้ล้ายคลึง
กับสิ่ ง ท่ี เ รียกว่า VUCA ซึ่งย่อมากจากค า  4 ค า  คือ ความผันผวน ( Volatility) ความคลุมเครือ 
(Uncertainty) ความไม่แน่นอน (Ambiguity) และ ความซับซ้อน (Complexity) ซึ่งอยู่ในแนวทางในการ
จดัการท่ีทนัสมยั (Mack et al., 2016) 
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  การวิจยัการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมุ่งเน้นไปท่ีสองด้านท่ีเป็นศนูย์กลางและมีการเช่ือมโยงกัน ได้แก่ 
การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition) และการประยุกต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) 
(Greiff, Kretzschmar, Müller, Spinath & Martin, 2014; Greiff et al., 2013 Kröner et al., 2005)       
การแสวงหาความรู้เป็นทักษะท่ีช่วยให้ผู้คนสามารถส ารวจและเข้าใจการท างานของระบบท่ีซับซ้อน 
ในขณะท่ีการประยุกต์ใช้ความรู้ก็เป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้สามารถเข้าใจและควบคมุสภาพแวดล้อมได้ เช่น    
ถ้านกัเรียนต้องแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพท่ีไม่คุ้นเคยพวกเขาจ าเป็นต้องส ารวจและท าความ
เข้าใจเก่ียวกบัหน้าท่ีของโปรแกรมแก้ไขภาพ (Knowledge Acquisition) และใช้ความรู้ท่ีได้รับเพ่ือควบคมุ
โปรแกรมเพ่ือแก้ไขภาพ (Knowledge Application) เป็นต้น มีงานวิจยัค้นพบว่า การมีความมัน่ใจซึ่งเป็น
ตวัแปรหนึง่ของอภิปัญญา (Metacognition) และความสามารถในการให้เหตผุลมีส่วนเก่ียวข้องอย่างมาก
กบัทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน (Rudolph et al., 2017) 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการแสวงหาความรู้  
 เม่ือต้องเผชิญหน้ากบัปัญหาท่ีซบัซ้อน ผู้แก้ปัญหาจะได้รับความรู้เก่ียวกบัปัญหาพืน้ฐานของปัญหา
นัน้ๆ ได้แก่ 1) ความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 2) พิจารณาโครงสร้างปัญหาท่ีคล้ายคลึงกัน หรือ วิธี
แก้ปัญหาแบบ สคีมา (Schemas) คือ โครงสร้างการรับรู้ ซึ่งช่วยจัดระเบียบและลดความซับซ้อนของ
ความรู้ท่ีได้รับ เช่น เด็กคนหนึ่ง รู้ข้อมูลเพียงแคว่่านกเป็นสตัว์ท่ีบินได้ เม่ือไปเจอค้างคาว จึงชีบ้อกกับพ่อ
ว่า นัน่คือ นก พอ่ตอบไปวา่ ไมใ่ชน่ก นัน่คือค้างคาว นกจะต้องมีขน และมีปากแหลม เด็กก็จะมีสคีมาใหม่
ส าหรับค้างคาวและนกเกิดขึน้ จะเห็นได้ว่า การรับรู้แยกแยะสิ่งต่าง ๆ เกิดจากการสะสมข้อมูลท่ีมี
รายละเอียดหลากหลายเข้าด้วยกนั ซึ่งในแตล่ะบคุคลท่ีได้รับข้อมูลตา่งกนัออกไป ก็จะ มีความคิด ความ
เช่ือ และพฤติกรรมท่ีไม่เหมือนกัน การท่ีจะแก้ปัญหาได้นัน้ผู้แก้ปัญหาจะต้องผ่านการทดสอบกับปัญหา
โดยตรงกับสถานะของปัญหาท่ีมีความแตกต่างกันเพ่ือให้มีความรู้เก่ียวกับปัญหา Buhner and Cheng 
(2005) ได้ให้ความส าคญักบักิจกรรมทดลอง (Intervention) ท่ีช่วยส าหรับเรียนรู้การแก้ปัญหา ผลจากการ
เรียนรู้เป็นสว่นท่ีส าคญัในการเข้าใจโครงสร้างเชิงสาเหตขุองปัญหา 
 
 ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้ 
 หลังจากท่ีได้รับความรู้เก่ียวกับความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาเพียงพอแล้ว ต่อไปคือการค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ ได้แก่ 1) เรียนรู้การแก้ปัญหาจากการแก้ปัญหาเร่ืองท่ี
คล้ายคลึงกันท่ีได้รับการแก้ไขปัญหามาแล้ว เช่น การแก้ไขปัญหาจราจรในประเทศไทย ก็ควรศึกษาว่า 
ต่างประเทศมีการแก้ไขปัญหาจารจรอย่างไร แล้วน าความรู้ท่ีได้มาประยุกต์ใช้การแก้ปัญหาจราจรใน
ประเทศไทย 2) การพิจารณาสภาพปัจจุบนัของปัญหา 3) การแก้ปัญหาโดยใช้ศกึษาส านึก (Heuristics) 
ในสถานการณ์ปัจจุบนัท่ีต้องเผชิญ ความคิดแรกท่ีผุดขึน้มาในสมองโดยไม่ได้ไตร่ตรอง เรียกว่า “ศึกษา
ส านึก” ความคิดชนิดนีเ้กิดจากประสบการณ์ของแต่ละคนท่ีสัง่สมมา ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ท่ีต้องเจอ
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กบัเร่ืองราวปัญหาเดิมซ า้ๆ การใช้ความรู้ท่ีเฉพาะเจาะจงนีมี้ประโยชน์ในการสร้างโครงสร้างทางออกของ
ปัญหา ซึ่งขึน้อยู่กับปัจจยัท่ีหลากหลาย เช่น ความเช่ียวชาญ ความฉลาดของแต่ละบคุคล ถ้าผู้แก้ปัญหา
ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อาจต้องกลบัไปสู่กระบวนการหาความรู้เพิ่มเติม หรืออาจลดข้อจ ากดัของปัญหา
และปรับเปล่ียนยทุธศาสตร์ใหม่ สามารถน ามาประยกุต์ได้ในกระบวนการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน (Fischer et 
al., 2012) 
 
กระบวนการของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน  
  Fischer, Greiff, and Funke (2012) ได้กล่าวถึงสิ่งท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อกระบวนการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อนของมนุษย์ ไว้ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาของมนุษย์ (Human Problem Solving) 2) ความเช่ียวชาญ 
(Expertise) 3) กลยุทธ์การตดัสินใจ (Decision Making Strategies) 4) การลดสารสนเทศ (Information 
Reduction) และ 5) สตปัิญญา (Intelligence) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 1. การแก้ปัญหาของมนุษย์ (Human Problem Solving) 
 ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ (Information Processing Theories) มีความเก่ียวข้องกบัการแก้ปัญหา
ของมนษุย์ ซึง่ได้มีแนวคดิและสมมตฐิานท่ีมีประโยชน์มากท่ีสดุกบักระบวนการของการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
ทฤษฎีนีอ้ธิบายการก าหนดกลยุทธ์การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ซึ่งเก่ียวข้องกับ การวางแผนกลยุทธ์ 
(Strategies) การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) การท่ีจะท าให้เกิดการวางแผนกุล
ยทุธ์ได้ดี มีการติดตามงานเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ และสามารถประเมินงานได้นัน้ สิ่งส าคญัคือต้องมี
การให้เนือ้หาความจ า (Memory Contents) เพ่ือท าให้เกิดองค์ความรู้ การท าให้เกิดความจ าอธิบายได้
ด้วยทฤษฎีประมวลสารสนเทศ เร่ิมจากการรับสิ่งเร้าผ่านความจ ารับสมัผสั (Sensory memory) โดยต้องมี
ความใส่ใจ (Attention) และ การรับรู้ (Perception) เป็นปัจจยัส าคญัในการรับข้อมลู เพ่ือเก็บข้อมูลไว้ใน
ความจ าระยะสัน้ (Short-term Memory) และในความจ าระยะสัน้นีเ้น่ืองจากการประมวลผลข้อมูลจะมี
การดงึความจ าชัว่ขณะหนึ่งออกมาใช้งาน เรียกว่า ความจ าขณะท างาน (Working Memory) ก่อนท่ีสมอง
จะบนัทึกข้อมูลในความจ าระยะยาว (Long-term Memory) ผ่านการ การท าซ า้ (Rehearsal) หรือ การ
เข้ารหสั (Encoding) และเม่ือมีการเรียกคืน (Retrieval) ข้อมูลท่ีจ าไว้ในความจ าระยะยาว เพ่ือน าออกมา
ใช้ ข้อมูลจะถูกส่งกลับไปยังความจ าขณะท างานเพ่ือตอบสนอง กระบวนการนีมี้ความสัมพันธ์กับการ
เข้ารหสั หากการเข้ารหสัท าให้เกิดการเก็บจ าได้ดีมีประสิทธิภาพ การเรียกคืนก็จะมีประสิทธิภาพตามไป
ด้วย 
 2. ความช านาญ (Expertise) 
 การศึกษาความแตกต่างระหว่างผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญกับคนทั่วไป ในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน       
เช่น การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนเชิงคณิตศาสตร์ มีงานวิจยัจ านวนมากท่ีมีผลการวิจยัสนบัสนนุว่า ผู้ ท่ีมีความ
เช่ียวชาญสามารถแก้ปัญหาได้ดีกว่าคนทัว่ไป มีทฤษฎีท่ีอธิบายได้คือ ทฤษฎี Cognitive Load Theory 
(CLT)  ซึง่อธิบายประเภทของภาระงาน (Workload) ไว้ 3 ประเภท 1) ภาระท่ีแท้จริงจากความซบัซ้อนของ
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งาน ซึ่งขึน้อยู่กับความเช่ียวชาญ 2) ภาระภายนอก (Extraneous Load) เกิดจากการออกแบบค าสัง่ไม่
ชัดเจน และ 3) ภาระเก่ียวพันธ์ (Germane Load) เป็นผลจากความพยายามในการเรียนรู้ และ            
การกระท าอย่างรอบคอบ ความแตกต่างกันในเร่ืองของความรู้หรือความเช่ียวชาญ ผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญ
จะใช้กลยทุธ์ใดในการแก้ปัญหา และผู้ ท่ีไมมี่ความรู้จะใช้กลยทุธ์ใดในการแก้ปัญหา สิ่งเหล่านีเ้ก่ียวข้องกบั
การแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน และการสร้างกระบวนการของการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ซึ่งอธิบายได้โดย 
กระบวนการใช้กลยทุธ์การตดัสินใจ 
  3. กลยุทธ์การตัดสินใจ (Decision Making Strategies)   
  งานวิจยัเก่ียวกบัการตดัสินใจนัน้ จะพฒันากนัอยู่สองแบบคือ การตดัสินใจแบบมีกลยทุธ์ และการ
ตดัสินใจโดยศึกษาส านึก (Heuristic) หรือการตดัสินใจโดยไม่มีการคิดไตรตรอง กลยุทธ์การตดัสินใจท่ีดี
เก่ียวกับ การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน คือการตดัสินใจแบบใช้ศึกษาส านึก เน่ืองจากส่วนใหญ่การแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อน เป็นการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ท่ีเป็นจริง จึงเป็นการแก้ปัญหาภายใต้สถานการณ์ท่ีคาดเดาได้
ยาก การตดัสินใจท่ีดีท่ีสุดคือการตดัสินใจภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีเง่ือนไข ดงันัน้กระบวนการของการ
แก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน จงึมีความเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจภายใต้สถานการณ์ตา่งๆ กลยทุธ์ท่ีใช้ประกอบด้วย 
1) มีแนวทางการแก้ปัญหาท่ีถูกต้องรวดเร็ว 2) สามารถค้นหาโครงสร้างของปัญหา และ 3) สามารถ
รวบรวมข้อมลูใหม่ๆ  เก่ียวกบัปัญหา 
  4. การลดสารสนเทศ (Information reduction)  
  เน่ืองจากข้อมูลจ านวนมาก อาจท าให้ความสามารถในการประมวลผลข้อมูลของมนุษย์มีมาก
เกินไปสิ่งท่ีส าคญัท่ีสุดในการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนคือการลดจ านวนข้อมูล Gaschler (2009: 5) กล่าวว่า 
"งานวิจัยท่ีเ ก่ียวกับการลดสารสนเทศ เน้นการเปล่ียนแปลงท่ีเ ก่ียวข้องกับการปฏิบัติมากกว่า                
การประมวลผลข้อมลู การลดสารสนเทศใช้กบัสถานการณ์ท่ีมีทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องและไม่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจ
หมายถึงการเปล่ียนแปลงจากกลยุทธ์ท่ีต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ มากมายทัง้ท่ีไม่เก่ียวข้องและไม่
เก่ียวข้องกบัสภาพปัญหา"  และ ทฤษฎีท่ีมีความเก่ียวข้องและมีอิทธิพลตอ่การลดข้อมลูในการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อน คือ ทฤษฎีประมวลสารสนเทศ  (Information Processing Theory)  
 5. ความฉลาด  (Intelligence)  
 ความฉลาดนัน้ย่อมเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน เพ่ือให้เข้าใจเก่ียวกับการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อน เก่ียวข้องกับความฉลาดอย่างไร แบ่งเป็นประเด็นท่ีต้องศึกษาดงันี ้คือ 1) ประสิทธิภาพของการ
แก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนเก่ียวข้องกบัการทดสอบความฉลาดทัว่ๆ ไปหรือไม่ 2) ความฉลาดด้านไหนเก่ียวข้อง
กับการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมากท่ีสุด  การจากศึกษาวิจยัในปัจจุบนั พบว่า มีการถกเถียงกันมากว่า การ
แก้ปัญหาท่ีซับซ้อนนัน้แตกต่างจากการทดสอบความฉลาด หรือ IQ ทั่วไป การทดสอบ IQ มุ่งเน้นท่ี
ความเร็วและประสิทธิภาพในการประมวลผลของมนษุย์ เช่น เชาวน์ปัญหาเชิงล่ืนไหล หรือความจ าขณะ
ท างาน ซึง่ถกูเน้นวา่เป็นการท างานหลกัแทนท่ีจะเป็นกระบวนการในการแก้ปัญหา Putz-Osterloh (1981) 
ระบคุวามแตกตา่งท่ีส าคญัของการวดัความฉลาดทัว่ๆไป กบั ปัญหาท่ีซบัซ้อน ดงันี ้1) สถานณ์การหลาย
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เป้าหมาย (Polytelic Situation) คือ  การแก้ ปัญหา ท่ีพบมี เป้าหมาย ท่ี ต้องแ ก้หลายเป้าหมาย                    
2) ความกระตือรือร้นท่ีจะค้นหาข้อมูล 3) การเลือกการกระท าท่ีมีประสิทธิผลท่ีสุด 4) การแก้ปัญหา          
ท่ีซบัซ้อนมีความสมัพนัธ์อยา่งมากกบัความรู้เดมิหรือประสบการณ์เดมิ   
  แนวคดิของ Dörner (1986) จะเน้นถึงกระบวนทางความฉลาดขัน้พืน้ฐานท่ีเน้น ความเร็วและความ
ถูก ต้อง  และยัง เ น้นกระบวนการแก้ ปัญหา เช่น  1 )  การ มีความรอบคอบ ( Circumspection)                      
2) ความสามารถในการจดัการการรู้คิด (Organize Cognitive Operations) ต้องวิเคราะห์สถานการตา่งๆ 
ได้อย่างละเอียด  3) ต้องมีการศึกษาจากประสบการณ์ตรงหรือศึกษาจากหลกัฐานเชิงประจกัษ์ จะเป็น
ประโยชน์ในการหาชอ่งทางการแก้ปัญหาได้ดีท่ีสดุ ในแง่มมุความฉลาดในความหมายของการแก้ปัญหาท่ี
ซบัซ้อน อาจจะกล่าวได้ว่ามนัคือ ความฉลาดส าหรับการปฏิบตัิการ (Operative Intelligence) สรุปได้ว่า 
ความฉลาดและการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนมีสว่นท่ีเช่ือมโยงกนั 
 
 การวัดและประเมินการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
  กระบวนการท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนมีหลายองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกันและไม่
สามารถประเมินแยกจากกนัได้ Dörner (1986) ได้เสนอโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์การเกิด
ปัญหาท่ีซบัซ้อนเพ่ือใช้ในการประเมินการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ตวัชีว้ดัท่ีใช้ในการประเมินขึน้อยู่กับสถานะ
ตวัแปรท่ีอยูใ่นระบบโปรแกรม เชน่ จ านวนตวัเลขตา่งๆ ท่ีเปล่ียนคา่ได้ หรือการกรอกข้อมลูท่ีโปรแกรมเรียก
ขอ แต่ปัญหาท่ีซบัซ้อนมีความแตกต่างกันในสถานการณ์ความเป็นจริง จึงเป็นอุปสรรคในการพิจารณา
ประเมินคะแนนทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน ต่อมาได้มีการเสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการใช้โมเดล
สมการโครงสร้างใส่เข้าไปในโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ าลองสถานการณ์ ได้มีการพิสูจน์ว่า จ านวนของ
สถานการณ์ จ านวนการเปล่ียนแปลงของตวัแปรท่ีเปล่ียนแปลงไปตามชว่งเวลา และความเร็วของการตอบ
กลบัของผู้ท าแบบทดสอบ มีอิทธิพลตอ่การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน (Funke, 2003) ในปัจจบุนัจึงมีการใช้โปรม
แกรมคอมพิวเตอร์ในการประเมินศกัยภาพการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนของมนษุย์ซึ่งมีความเป็นมาตรฐานและ
เป็นท่ียอมรับทัว่ไป 
  โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีนิยมใช้ในการประเมินการแก้ปัญหาท่ีซ้บซ้อนของมนุษย์มากท่ีสุด คือ
โปรแกรมทดสอบ ท่ีมีช่ือว่า microDYN (ภาพท่ี 1) ซึ่งประกอบไปด้วยแบบการจ าลองสถานการณ์
หลากหลายรูปแบบ การจ าลองสถานการณ์แต่ละแบบขึน้อยู่กับโมเดลสมการเชิงเส้นแบบพลวตั ท่ีมีตวั
แปรจ านวน 6 ตวั ประกอบไปด้วยตวัแปรอิสระ 3 ตวั ท่ีสามารถจดัการได้ และตวัแปรตาม 3 ตวั ขึน้อยู่กบั
ข้อมลูท่ีปอ้นเข้าไป ผู้แก้ปัญหาต้องค้นหาเก่ียวกบัโครงสร้างของแบบจ าลองสถานการณ์ หรือ การแสวงหา
ความรู้มาใช้แก้ปัญหา (Knowledge Acquisition) ตวัอย่างเช่น ถ้าอยู่ในสถานการณ์ท่ีต้องการเพิ่มความ
แข็งแรง พละก าลงั และความอดทน ซึ่งเป็นตวัแปรตาม ควรเพิ่มคา่อะไรลงไปในตวัแปรอิสระโดยจะมีให้
เลือกระหว่าง กิจกรรมออกก าลงักาย นั่งสมาธิ  และอ่านหนังสือ ผู้ แก้ปัญหาต้องแสวงหาความรู้มาใช้
แก้ปัญหาเพ่ือค้นหาโครงสร้างท่ีสมัพนัธ์กันระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม เม่ือเข้าใจถึงโครงสร้าง
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ของตวัแปรตา่งๆแล้ว โปรแกรมจะก าหนดเปา้หมายของตวัแปรตามมาให้ ผู้แก้ปัญหาต้องปอ้นคา่ลงไปใน
ตวัแปรอิสระจนกว่าจะได้ค่าเป้าหมายของตัวแปรตามท่ีโปรแกรมก าหนด กระบวนการนีเ้รียกว่าการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ (Knowledge Application) ผู้แก้ปัญหาจะให้ใช้เวลาในการท าแบบจ าลองประมาณ 50 
นาที และคะแนนจะถูกคิดจาก การแสวงหาความรู้มาใช้แก้ปัญหา และ และการประยุกต์ใช้ความรู้ 
โปรแกรมทดสอบการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน microDYN สามารถทดสอบการแก้ปัญหาได้หลายรูปแบบและ
สามารถค้นหาทางออกของปัญหาได้หลายรูปแบบ ทกัษะท่ีได้จากการประเมิน microDYN มีความส าคญั
ตอ่การประเมินทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน (Fischer, 2015) ปัจจบุนัได้มีข้อเสนอแนะในใช้แนวทางการ
ทดสอบทางจิตวิทยา ส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือวดัและประเมินผลการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน ทางเลือกหนึ่ง
คือการทดสอบ IQ แบบดัง่เดิม แต่บางอย่างก็เป็นสิ่งท่ีเกินกว่า IQ Wüstenberg et al. (2012) ได้เสนอ
ทางเลือกโดยการใช้แบบทดสอบการให้เหตุผล (Reasoning tests) ร่วมด้วย นอกจากนีย้ังมีจากการ
ศกึษาวิจยัตา่งๆชีใ้ห้เห็นว่าเกรดเฉล่ียของนกัเรียนและการการใช้เหตผุล มีความเก่ียวข้องกับการทดสอบ
ด้วยโปรแกรม MicroDYN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทดสอบทักษะการแก้ปัญาที่ซ ับซ้อน microDYN 
ท่ีมา: (Schweizer, Wüstenberg, & Greiff, 2013) 

 
แนวทางในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน 
  การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน จะมุ่งเน้นไปท่ีความสามารถทางปัญญาพืน้ฐานทัว่ไปแต่
ต้องค านงึถึงสภาพแวดล้อมท่ีส่งผลตอ่ความสามารถทางปัญญาด้วย (Kyllonen, 2018) การพฒันาทกัษะ
การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนนัน้มีข้อจ ากัดอยู่มาก เน่ืองจากว่าการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนนัน้มีความเช่ือมโยงกับ
การแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงเป็นหลกั ซึ่งแตกต่างการจากฝึกการแก้ปัญหาแบบธรรมดาท่ีใช้
เพียงโปรแกรมฝึกสมองทั่วๆไป Anderson, Reder, and Simon (1996) ได้น าเสนอมุมมองท่ีแตกต่าง
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ออกไป โดยได้สาธิตว่า การฝึกทกัษะทางคณิตศาสตร์จากห้องเรียนสามารถท าให้ความสามารถในการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเพิ่มมากขึน้ จากงานวิจัยของ Blume et al., (2010) พบว่าการ
พัฒนาคนให้มีทักษะท่ีมากขึน้และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันหรือโลกแห่งความเป็นจริงได้นัน้     
ต้องอาศยักระบวนทางปัญญา และกระบวนการจิต เช่น ความมั่นใจ แรงจูงใจ การได้รับการสนับสนุน 
ตลอดจนการส่งเสริมให้การรับรู้ความสามารถในตนเอง ( Self-Efficacy) งานวิจัยของ Berry and     
Broadbent (1984) อธิบายการใช้กระบวนการทางปัญญาท่ีเก่ียวข้องกบัความจ า ความรู้และความเข้าใจ       
เพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันาการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน แบ่งออกเป็นสองประเภท ได้แก่ 1) ศกึษาความรู้ท่ี
ฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล (Implicit) ซึ่งหมายถึง ความรู้ท่ีเกิดจากการฝึกฝน การปฏิบัติจนเกิดทักษะและ
กลายเป็นความช านาญ จงึเป็นประสบการณ์ตดิตวัของบคุคล เป็นความรู้ท่ีเกิดจากวิจารณญาณ ปฏิภาณ
ไหวพริบ เป็นเทคนิคเฉพาะตัวบุคคล 2) ศึกษาความรู้แบบชัดแจ้ง (Explicit) ความรู้ท่ีเห็นได้ชัดเจน      
เป็นรูปธรรม เป็นความรู้ท่ีได้มาจากการเรียนในห้องเรียน การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ความรู้ท่ีอยู่ในต ารา  
ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า ผู้ ท่ีสามารถแก้ปัญหาท่ีซับซ้อนได้ดี คือ ผู้ ท่ีมีความรู้ท่ีฝังลึกอยู่ในตัวบุคคล            
ซึ่งมีความสมัพนัธ์กบัทกัษะท่ีต้องฝึกฝนเป็นประจ า เพราะฉนัน้ผู้ ท่ีมีความรู้ท่ีฝ่ังอยู่ในตวับคุคลมากจะเป็น
ผู้ ท่ีมีทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนได้ดี จากการศกึษางานวิจยัของ Dindar (2018) พบว่า ทกัษะการแก้ไข
ปัญหาท่ีซบัซ้อนมีความสมัพนัธ์กบัการเล่นวิดีโอเกมทัว่ๆไป และผลสมัฤทธ์ทางเรียน โดยผู้ ท่ีเล่นวิดีโอเกม
นัน้มีความสามารถการแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนมากขึน้และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี และยงัมีงานวิจยั    
ท่ีพบว่าการใช้กลยทุธ์การวาดแผนผงัทางปัญญา (Cognitive Mapping) สามารถช่วยเพิ่มการเรียนรู้และ
การแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน (Wang et al., 2018) 
  การพฒันาทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนนัน้สามารถท าได้ แต่จากการศกึษางานวิจยัสรุปได้ว่าการ
พฒันาโปรแกรมท่ีส าหรับใช้ฝึกหรือพฒันาทกัษะการแก้ไขปัญหาท่ีซบัซ้อนโดยตรงนัน้ยงัไม่พบชดัเจน หรือ
มีน้อยมากเน่ืองจากวา่มีความซบัซ้อนและมีข้อจ ากดัมาก โดยเฉพาะต้องอ้างอิงไปยงัการแก้ปัญหาในโลก
แหง่ความเป็นจริงได้ซึง่เป็นหวัใจส าคญัของทกัษะการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน 
 
สรุป 
 ทักษะการแก้ปัญหาท่ีซับซ้อน (Complex Problem Solving) เป็นมากกว่าการแก้ปัญหาธรรมดา
ทั่วไป เ น่ืองจากเป็นการแก้ปัญหาในโลกแห่งความเป็นจริงท่ีมีความซับซ้อน การท่ีจะมีทักษะ                
การแก้ปัญญาท่ีซับซ้อนได้นัน้ต้องอาศัยกระบวนทางปัญญา (Cognitive Process) ท่ีประกอบไปด้วย
องค์ประกอบของความรู้ความเข้าใจมากมาย และยงัต้องอาศยักระบวนการจิตเข้ามาเก่ียวข้องด้วย เช่น 
การก ากบัตนเอง แรงจงูใจ ความมัน่ใจ การรับรู้ความสามารถในตนเอง เป็นต้น เม่ือโลกมีการเปล่ียนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว การปรับตวัให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงนัน้เป็นสิ่งส าคญั โดยเฉพาะการพัฒนาศกัยภาพ
มนษุย์ในศตวรรษท่ี 21 เป็นหวัใจส าคญัของความส าเร็จท่ีคนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจและพฒันาอย่างไม่หยดุยัง้  
ส าหรับภาคอุตสาหกรรมการพฒันาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
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นัน้  บุคลากรต้องมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้อง มีแนวคิดหลกัการ หรือ กระบวนการท่ีจะช่วยให้องค์กร
สามารถขบัเคล่ือนธุรกิจควบคูไ่ปกบัการสร้างสรรค์เทคโนโลยี ความคิด และนวตักรรม การให้ความส าคญั
กับการพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นในอนาคต ผ่านการอบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาแนะน า เพ่ือเพิ่มทักษะ       
ท่ีจ าเป็นในอนาคต จะส่งผลให้แรงงาน  มีความพร้อมท่ีจะรับมือกบัความเปล่ียนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ทันท่วงที จากผลส ารวจ Future of Jobs Report 2018 ของ World Economic Forum ในประเด็น      
ความต้องการของทักษะอนาคต ในปี ค.ศ. 2022 พบว่ามากกว่า 1 ใน 3 หรือ 36% ของงาน                    
ในทุกภาคอุตสาหกรรม จ าเป็นต้องใช้ทักษะการแก้ไขปัญหาท่ีซับซ้อน เป็นทักษะหลักในการท างาน  
ภายในปี ค.ศ. 2022 หรือ พ.ศ. 2565 แรงงานจะต้องได้รับการพัฒนาทักษะอย่างจริงจัง การพัฒนา      
ทางเทคโนโลยีอยา่งรวดเร็วท าให้ความต้องการทกัษะทางเทคโนโลยี เชน่การออกแบบเทคโนโลยีนวตักรรม
และการเขียนโปรแกรม แตค่วามสามารถทางเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของทกัษะปี ค.ศ. 2022 
สิ่งท่ีส าคญัคือทกัษะท่ีเก่ียวข้องกบัศกัยภาพมนุษย์ เช่นความคิดสร้างสรรค์ ความคิดริเร่ิม ความคิดอย่าง  
มีวิจารณญาณ การโน้มน้าวใจ และการเจรจาต่อรอง ความยืดหยุ่นทางปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
ความเป็นผู้น า และการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน จะท าให้ผู้ ท่ีจะพฒันามาเป็นแรงงานในอนาคตมีความโดดเดน่
เป็นอยา่งมาก (World Economic Forum, 2018) 
 ประเทศไทยได้มีการก าหนดยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยทุธศาสตร์ชาติฉบบัแรก
ของประเทศไทยตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบตัิ เพ่ือให้ประเทศไทย 
บรรลุวิสยัทศัน์ โดยเฉพาะในยุทธศาสตร์ชาติด้านการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์มี
เป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคญัเพ่ือพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพมี
ทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอย่างยิ่งทกัษะท่ีส าคญัท่ีสดุคือการแก้ปัญหาท่ีซบัซ้อนซึ่งทกัษะ
นีเ้ป็นศกัยภาพของมนษุย์อนัดบัหนึง่ท่ีต้องเร่งพฒันาในอนาคต 
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