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TOPIC

การก าหนดหัวเรื่องของปัญหา

ก าหนดขอบเขตของปัญหา

การก าหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมาย

ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการแก้ไขปัญหา

การท าความเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

การก าหนดความต้องการของระบบใหม่ๆ หรือกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ 



การก าหนดหัวเรื่องของปัญหา

จุดเริ่มต้นของการก าหนดหัวข้อปัญหา นั่นก็คือ เรา
ต้องทราบปัญหาก่อน แน่นอนว่าปัญหาที่เกิดจากการ
ด าเนินธุรกิจมีได้หลากหลายทาง อาจเกิดจากปัญหาทาง
การเงิน การตลาด การบัญชี  ผู้บริหาร หรือแม้แต่
พนักงาน ปัญหาเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหายกับองค์กร
ได้ ดังนั้นการขจัดปัญหาจึงเป็นสิ่งจ าเป็นเมื่อทราบแล้วจึง
ต้องเร่งด าเนินการแก้ไขเพื่อน ามาปรับปรุงหรือพัฒนาให้
เกิดข้อเสียหายน้อยที่สุดนั่นเอง



การก าหนดหัวเรื่องของปัญหา

แนวทางการคิดวิเคราะห์

1. วิเคราะห์ เพื่อหาความเป็นไปได้

2. วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น จากระบบธุรกิจเดิม

3. อธิบายสิ่งต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการพัฒนาขึ้น เพื่อใช้หรือทดแทนระบบเดิม 

6. ออกแบบและวางระบบงานให้มีความสอดคล้องกัน เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ 

7. ศึกษาและให้ค าแนะน าต่าง ๆ เมื่อระบบงานถูกน ามาใช้จริง

4. ก าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่เป็นไปได้ในการแก้ปัญหา 

5. ออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการคิดระบบใหม่

https://www.novabizz.com/NovaAce/Intelligence/Thinking_is.htm



การก าหนดหัวเรื่องของปัญหา

การคิดเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่ซับซ้อน สังคมจะก้าวหน้าต่อไปได้ก็เมื่อบุคคลในสังคมมีความคิด รู้จักคิดในการ
ท างาน คิดในการประกอบอาชีพ การคิดแก้ปัญหา หรือคิดเพื่อพัฒนาปรับปรุงภาวะต่างๆ ให้ดีขึ้น การน าเอากระบวนการของการคิดเชิง
ออกแบบมาปรับใช้นั้นอาจจะเห็นผลชัดเจนและเข้าใจได้ดีขึ้น กระบวนการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ผู้บริโภคตลอดจนตอบ
โจทย์ที่ผู้บริโภคต้องการ รวมไปถึงสามารถผลิตสินค้าและบริการขึ้นมาเพื่อแก้ไข อุดรูร่ัว และสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นได้

เมื่อน าหลักการนี้มาใช้ท าให้เราเข้าใจ ปัญหา อย่างแท้จริง

https://www.sasimasuk.com/16761107/7-



ก าหนดขอบเขตของปัญหา

https://www.sasimasuk.com/16761107/7-

ในรูปแบบของการก าหนดขอบเขตของปัญหานั่นก็คือ ประเด็นหลักๆ ของปัญหา ก่อนการเริ่มพูดคุยหาจุดส าคัญของสิ่งที่ก่อให้เกิด
ปัญหาจ าเป็นจะต้องก าหนดแนวทาง วิธีการการคิด และหาจุดประเด็นของขอบเขต ดังนั้นจึงควรก าหนดประเด็น โดยมีลักษณะดังนี้ 

ประเด็นของปัญหา

สิ่งส ำคัญ

เร่ืองท่ีมีความส าคัญ มีประโยชน์ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ ๆ และน าไปใช้ปรับปรุงแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้

สามารถหาข้อมูลมาตรวจสอบผลได้ เพื่อหาข้อมูลสรุป

สามารถวางแผนให้เป็นไปตามขั้นตอนและเห็นผลของความส าเร็จได้

หาเคร่ืองมือหรือสร้างเคร่ืองมือท่ีมีคุณภาพเพื่อใช้รวบรวมข้อมูลได้เพื่อท าการทดลอง ทดสอบ และน าไปใช้ได้จริง

file:///C:/Users/NPRU-HP/Desktop/2.PNG


ก าหนดขอบเขตของปัญหา

https://sites.google.com/site/xxkbaebrabb/bth-thi-4-khan-txn-laea-withi-kar-wikheraah-laea-kar-xxkbaeb-rabb/kar-wangphaen-ngan-pheux-suksa-payha?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1

ประเด็นของปัญหา

หลังจากที่วิเคราะห์ระบบพบสิ่งบอกเหตุของปัญหาแล้ว และพร้อมที่จะท าการก าหนดปัญหาสิ่งส าคัญที่จะต้องท าเพื่อเป็นพื้นฐานการ
วางแผนในอนาคตมีอยู่ 3 ประการ

1. การก าหนดหัวเรื่องของปัญหา การ
ก าหนดหัวเรื่องของปัญหาของระบบ
เป็นหัวใจหลักของขั้นตอนการก าหนด
ปัญหา การ ท่ีนั กวิ เคราะห์ ระบบ
สามารถแยกระหว่างอาการของปัญหา
กับปัญหาท่ีแท้จริงได้แล้ว จะท าให้
นักวิเคราะห์ระบบเข้าใจได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น

2. การก าหนดขอบเขตของปัญหา หลังจากท่ี
เราก าหนดหัวข้อของปัญหาแล้วจะต้อง
ก าหนดขอบเขตในการศึกษาปัญหานั้นๆ 
เช่น การก าหนดจุดเร่ิมต้นของการศึกษาและ
จุดสิ้นสุดของการศึกษา นักวิเคราะห์ระบบ
จะต้องท าการเจาะลงไปว่าจะท าการศึกษา
ในแผนกอะไรขององค์กร กลุ่มบุคคลใดท่ีจะ
ท าการสอบถามหรือศึกษา เป็นต้น

3. การก าหนดจุดประสงค์
หรือเป้าหมายของการศึกษา 
เป้าหมายท่ีก าหนดจะต้องไม่
ยากหรือมีข้อจ ากัดมากเกินไป 
นอกจากนี้ เป้าหมายท่ีวางไว้
สามารถตีค่าออกมาเป็นตัว
เลขท่ีวัดได้หรือเป็นรูปธรรมท่ี
มองเห็น



การก าหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมาย

จุดประสงค์หรือเปา้หมาย
การก าหนดจุดประสงค์หรือเป้าหมายท่ีชัดเจนมีลักษณะการคิดหรือก าหนดไว้แล้วว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรและต้องตั้งเป้าหมายเพื่อการด าเนินการไปถึง และจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ เช่น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวซึ่งทราบดีว่าตนเองจะต้องออกแบบ รู้ลักษณะโทนสี ขนาด การจัดวางเนื้อหาและข้อมูลต่าง ๆ และจะต้องวางตลาด หรือการจ าหน่ายภายใน 3 เดือน และจะต้องทราบ
ทิศทางการตลาดความอิสระในความคิดจะต้องมีการวิเคราะห์ทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเอง

SMART

Specific Measurable Achievable Realistic Time based

การท างานโดยไม่มเีป้าหมายจะไมต่่างจากการเดินทางโดยไม่มทีิศทาง

เทคนิคการตั้งเปา้หมายเพื่อให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
www.pixabay.com https://www.prosofthcm.com/Article/Detail/15964https://www.urbinner.com/post/smart-goal-technique https://www.454mediahouse.com



ผลกระทบของเทคโนโลยีกับการแก้ไขปัญหา

www.pixabay.com

ด้านธุรกิจ
1. ไอทีมีส่วนช่วยในการตัดสินใจในธุรกิจ ท่ีสนใจได้
ทันทีทันใด บนพื้นฐานของข้อมูลที่ก าหนดให้
2. ไอทีช่วยให้ต้นทุนในการผลิตและการบริการลดลง
3. ลดการติดต่อสื่อสารผ่านคนกลาง โดยผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงท าให้ลด
ขั้นตอนในการ สื่อสารและท าให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง

ด้านสังคม
1. ท าให้องค์กรเข้าถึงมวลชนได้ง่ายขึ้นท าให้
สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเข้าถึงกันได้มากขึ้น
2. ท าให้ประชาชนมีอ านาจในการต่อรองกับรัฐ
มากขึ้น เพราะทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ได้ง่ายท าให้ทราบความเคลื่อนไหวท่ีเกิด ขึ้นได้
อย่างรวดเร็ว

https://sites.google.com/site/thekhnoloyisarsnthes05/bthkhwam-thi-keiywkhxng/phlk-ra-thb-khxng-thekhnoloyi-sarsnthes

ผลกระทบของเทคโนโลยีนี้ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการด าเนินชีวิตและการท างาน เมื่อองค์กรน า
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารงานบริหารจัดการในส่วนต่าง ๆ แล้วนั้นหลีกหนีไม่ได้เลยว่าเราจะต้องได้รับผลที่ตามมา
อย่างแน่นอน เช่นเดียวกันกับการคิดวิเคราะห์ที่จะต้องแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการท างาน ผลกระทบที่จะกล่าวไว้เป็น
ตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ที่ศึกษานั่นก็คือด้านธุรกิจ ด้านสังคม ดังนี้



การท าความเข้าใจระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

www.pixabay.com

การท าความเข้าใจ

ความเข้าใจในสถานะของระบบ เทคโนโลยีและ
กระบวนการการท างานขององค์กรอย่างถ่องแท้จะ
สามารถก าหนดความต้ อ งกา รหรื อด า เ นิ นกา ร
เปลี่ยนแปลงในภาพรวมเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

http://www.wpkms.com/person/jFile/3103.pdf



การก าหนดความต้องการของระบบใหม่ๆ หรือกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ 

www.pixabay.com https://www.nia.or.th/5-ways-to-stay-innovative-



การก าหนดความต้องการของระบบใหม่ๆ หรือกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ๆ 

www.pixabay.com https://www.nia.or.th/5-ways-to-stay-innovative- https://www.tma.or.th/2016/en/news_detail.php?id=175 ภาพท่ีมา: โพสดท์เูดยร์วบรวม

"การทรานส์ฟอร์มองค์กรอยา่มอง ท่ีการใส่เทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ต้องตั้งบิซิเนสเคสว่าองค์กรต้องการอะไร บุคลากรถือว่าเป็นหัวใจส าคัญ"

ปรับกระบวนการคิดยุคดิจิทัล

ชัมเป็นหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลมาก
ท่ีสุดของศตวรรษที่ 20 และได้นิยมค าว่า “ท าลาย
ความคิดสร้างสรรค”์

การท าลายล้างอย่างสร้างสรรค์

โจเซฟ ชุมปีเตอร์



ก่อนที่เราจะเข้าถึงเรื่อง Design Thinking เราต้องท า
ความเข้าใจในส่วนของการก าหนดปัญหา เพื่อหาแนวทาง
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์และน ามาปรับในองค์กร เลือก
แนวทางปฏิบัติที่ดีออกแบบและวิเคราะห์งาน ซึ่งจะเป็น
กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานที่ชัดเจนมากข้ึน

การประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีกับระบบงานที่สร้าง
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเทคโนโลยีระบบ กระบวนการ
ท างาน และมาตรฐานการท างานของตนและของ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้บรรลุผล ความเข้าใจนี้รวมถึงความสามารถใน
การมองภาพใหญ่ และการคาดการณ์ การพยากรณ์ เพื่อ
เตรียมรองรับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ต่อระบบและ
กระบวนการท างานรองรับการปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุง
ระบบให้มีประสิทธิภาพขึ้นนั่นเอง 

สรุป



ค าถามท้ายบท/กรณีศึกษา

https://www.youtube.com/watch?v=P1s9CxmRn-w
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