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ความหมายของปญหา
คําวา “ปญหา” ตรงกับภาษาอังกฤษ
วา “Problem” ในพจนานุกรม The
Macquarie Dictionary ไดความหมาย
ของคําวา “ Problem” ไวดังนี้
1. คําถามหรือเรื่องราวใด ๆ ที่มีขอ
สงสัย มีความไมแนนอน หรือมีความยุงยาก
2. คําถามที่ยกมาเพื่อแกหรือ
อภิปราย
สวนพจนานุกรมของ Websterได
ใหความหมายของ “ Problem” ไววา
1. คําถามที่เสนอมาเพื่อการแกไข
หรือพิจารณา
2. คําถาม เรื่องราว สถานการณ
หรือบุคคลที่ทําใหฉงนงงงวย หรือยุงยาก
สําหรับพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ไดให
ความหมายของคําวา “ปญหา” ไวดังนี้
ขอสงสัย เชน ทําไดโดยไมมีปญหา
คําถาม เชน ตอบปญหา
ขอที่ตองพิจารณาแกไข เชน ปญหา
เฉพาะหนา ปญหาทางการเมือง
บทความนี้จะกลาวเกี่ยวกับปญหาที่
หมายถึง ขอที่จะตองพิจารณาแกไข โดยจะ
กลาวถึงองคประกอบของปญหา ประเภท

ของปญหา และขอคิดเกี่ยวกับปญหาและการ
แกปญหาตามลําดับ
องคประกอบของปญหา
เอคคอฟฟ (Russell L. Ackoff)
กลาววาองคประกอบของปญหา มี 5 ชนิด
คือ 1. ผูตัดสินใจ 2. ตัวแปรที่ควบคุมได 3.
ตัวแปรที่ควบคุมไมได 4. ขีดจํากัด และ
5. ผลลัพธที่เปนไปได
ผูตัดสินใจ คือ ผูที่ผจญกับปญหา
อาจเปนบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุมบุคคล
ก็ได
ตัวแปรที่ควบคุมได คือ สวนของ
สถานการณของปญหาที่ผูตัดสินใจสามารถ
ควบคุมได เชน ในการซื้อรถยนต ผูซื้อ
สามารถควบคุมวาตองการจะซื้อยี่หออะไร
รุนอะไร สีอะไร ฯลฯ
ตัวแปรที่ควบคุมไมได คือ สวน
ของสถานการณของปญหาที่ผูตัดสินใจไม
สามารถควบคุมได แตเมื่อรวมกับตัวแปรที่
สามารถควบคุมไดจะมีอิทธิพลตอผลลัพธที่
ผูตัดสินใจเลือก อาจเรียกตัวแปรที่ควบคุม
ไมได นี้วา สิ่งแวดลอมของปญหา ตัวอยาง
เชน ผูซื้อรถยนตไมสามารถควบคุมภาษีการ
ขายในการซื้อรถยนต และคาทะเบียน
รถยนตแตสิ่งเหลานี้มีอิทธิพลตอผลลัพธ
สุดทายคือ คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับรถยนต

นั้น ตัวแปรที่ควบคุมไมไดอาจถูกควบคุม
โดยคนอื่นก็ได เชน ภาษีการขายอาจถูก
ควบคุมโดยผูรางพระราชบัญญัติภาษีการขาย
ผูบังคับบัญชาในระดับสูงกวายอมควบคุม
บางอยางที่ผูบังคับบัญชาในระดับรองลงไป
ไมสามารถควบคุมไดเปนตน
ขีดจํากัด คือ ขอบเขตของคาที่
เปนไปไดของตัวแปรที่ควบคุมได และตัว
แปรที่ควบคุมไมได เชน ในการซื้อรถยนต
จะเลือกไดเฉพาะยี่หอและรุนที่มีขายใน
ขณะนั้น
ผลลัพธที่เปนไปได คือ ผลที่เกิด
จากการตัดสินใจแกปญหา ตามทางเลือก
(วิธีแกปญหา) ตางๆ ในการแกปญหาจะตอง
พิจารณาทางเลือกการกระทําที่จะใหผลลัพธ
ที่ตนตองการ ผูที่เลือกสิ่งที่ดีที่สุด และมี
ประสิทธิภาพเรียกวาเปนผูแสวงหาสิ่งเลิศ
แตผูที่เลือกสิ่งที่ดีพอเพียงซึ่งไมจําเปนตองดี
ที่สุด เรียกวา ผูนั้นแสวงหาความพอใจ
ประเภทของปญหา
การจัดประเภทของปญหาอาจจัดได
หลายวิธีตามเกณฑที่ใช ในตอนทายของ
เอกสารนี้ จัดปญหาของโรงเรียนมัธยมศึกษา
ออกเปน 6 ประเภท คือ ปญหาดานวิชาการ
ปญหาดานธุรการ ปญหาดานปกครอง
ปญหาดานบริการ ปญหาเกี่ยวกับกลุม
โรงเรียน และปญหาอื่นๆ
เอคคอฟฟ (Russell L. Ackoff)
จัดประเภทของปญหาออกเปน 2 ประเภท
คือปญหาที่เกี่ยวกับการขจัดหรือทําลายบาง
สิ่งบางอยางที่มีอยูแลวและไมเปนที่พึง
ปรารถนา เชน การขจัดเสียงรบกวน ความ

เจ็บไขไดปวย หนี้สิน เปนตน เรียกวา เปน
ปญหาประเภทลบ สวนอีกประเภทหนึ่งเปน
ปญหาเกี่ยวกับการแสวงหาบางสิ่งบางอยางที่
ขาดแคลน เพื่อใหเกิดความพอใจ เชน การ
จัดทําหองสมุด ถนนในโรงเรียน ซื้อรถยนต
เปนตน เรียกวาเปนปญหาทางบวก
ขอคิดเกี่ยวกับปญหาและการแกปญหา
1. ปญหาเปนสิ่งที่มนุษยจะตอง
พบและแกไข ในการเขียนบทความเรื่องนี้
ผูเขียนพบปญหาหลายประการ เชน
จะเขียนในแนวไหน จะวางโครงเรื่องเชนไร
จะคนควาเอกสารอะไร ที่ใด จะเขียนได
หรือไม จะเขียนใหเสร็จทันกําหนดได
อยางไร เปนตน และในที่สุดก็สามารถ
แกไขปญหาเหลานี้จนสําเร็จดังที่ปรากฏ
บทความนี้
2. ในการแกปญหาซึ่งมีหลายๆ
ปญหา ควรพิจารณาตามความเรงดวน
(piority) ของปญหาเหลานั้น ปญหาใดที่
จําเปนจะตองแกไขอยางรวดเร็วมากกวา
ปญหาอื่น สมควรนํามาพิจารณาแกไขเปน
อันดับแรก อยางไรก็ดี กรณีที่สามารถ
แกปญหาหลายๆ อยางพรอมกันได ก็สมควร
ทําพรอมๆ กัน
3. ในการแกปญหาจะตองพิจารณา
ทางเลือกตางๆ โดยพิจารณาองคประกอบ
ของปญหาใหชัดเจน สําหรับปญหาประเภท
ลบ ควรพิจารณาสืบคนหาสาเหตุของปญหา
และปองกันหรือแกไขที่สาเหตุนั้นๆ
4. สาเหตุของปญหาอาจเปนไปได
หลายรูป บางปญหาอาจมีสาเหตุเดียว แต

บางปญหาอาจมีหลายสาเหตุ ซึ่งตางก็สงผล
และหรือรวมกันสงผลกอใหเกิดปญหานั้นๆ
5. ปญหาเดียวกันอาจมาจากสาเหตุ
ที่แตกตางกัน หรือสาเหตุเดียวกันอาจ
กอใหเกิดปญหาไดหลายปญหา
6. ปญหาของบุคคลหนึ่ง กลุม
บุคคลหนึ่ง หรือในสถานที่หนึ่ง อาจไมเปน
ปญหาสําหรับบุคคลอื่น กลุมบุคคลอื่น หรือ
ในสถานที่อื่น
7. ในการแกไขปญหาควรมีขอมูล
ที่เหมาะสมและเพียงพอทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ กลาวคือเปนขอมูลที่ตรงกับที่
ตองการอยูในรูปที่นํามาใชได มีความเชื่อถือ
ได มีความทันสมัย การขาดขอมูล มีขอมูล
ไมเพียงพอ หรือการมีขอมูลที่ผิดๆ ยอม
นําไปสูการตัดสินใจที่ผิดพลาด ทําใหเกิด
ความลมเหลวในการแกไขปญหา ขอนี้จะ
ตรงคติในการตอสูที่วา “ รูเขารูเรารบรอย
ครั้งชนะรอยครั้ง ”
8. การแกปญหาบางเรื่องอาจใช
เวลานาน บางเรื่องอาจใชเวลาไมนานนัก
9. การแกปญหาบางเรื่องจะตอง
อาศัยความรวมมือรวมใจ จากบุคลากรหลาย
ฝาย ไมสามารถแกไขโดยลําพังตนเองได
10. การปองกันปญหายอมดีกวาการ
แกไขปญหา
11. ในปญหาประเภทลบ การรีบ
แกไขปญหาโดยฉับพลันที่เห็นอาการของ
ปญหา จะประหยัดและใหผลดีกวาการ
ปลอยใหปญหานั้นดําเนินตอไป อันจะ
กอใหเกิดความยุงยากในการแกไข เชน เมื่อ
เห็นถนนชํารุดเปนหลุมเล็กๆ ถารีบซอมจะ

ใชเวลาแรงงาน คาใชจายนอย ซอมไดงาย
แตถาปลอยใหชํารุดมากขึ้นก็จะตองใชเวลา
แรงงาน คาใชจายมากขึ้น ซอมไดยากขึ้น
เปนตน
12. ปญหาที่แกเสร็จแลว เมื่อ
สิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป ก็อาจกลายเปนปญหา
ใหมซึ่งไมอาจแกไขดวยวิธีเดิมได กรณี
เชนนี้ควรดัดแปลงวิธีแกปญหาใหเหมาะสม
กับสถานการณใหม
13. การแกปญหาหนึ่งใหลุลวงไป
อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดปญหาใหม เชน ผูมี
ปญหาไมสะดวกในการเดินทางไปทํางาน
แกปญหาโดยการซื้อรถยนต การซื้อรถยนตก็
เกิดปญหาเกี่ยวกับการบํารุงรักษา การหาที่
จอดรถ เปนตน ดังนั้น ตองพิจารณาให
รอบคอบวาการแกปญหาดวยวิธีนั้นๆ จะมี
ปญหาใหมเกิดขึ้นหรือไม เปนปญหาหนัก
เพียงใด มีผลกระทบมากนอยแคไหน
พิจารณาทั้งระยะสั้น และระยะยาว และจะ
แกไขอยางไร
14. คุณลักษณะที่สําคัญที่สงผลตอ
การแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก
ความสามารถในการวิเคราะห ความคิดริเริ่ม
และมนุษยสัมพันธ ความสามารถในการ
วิเคราะห (Analysis) คือ ความสามารถใน
การแยกสวน เพื่อคนหาธรรมชาติ สัดสวน
หนาที่ ความสัมพันธ ชวยใหเกิดความ
กระจางในสาเหตุอาการและธรรมชาติ ของ
ปญหานั้นๆ ความคิดริเริ่มจะชวยใหมี
ทางเลือกที่ดีหลายๆทาง ผูแกปญหาไมควร
คิดแกในกรอบของความคิดวิธีการอันจํากัด
แตควรคิดหาทางแกหลายๆทาง อาจคิดนอก

กรอบที่เคยมีประสบการณในการแกปญหาที่
เกี่ยวของหรือที่ตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคคลอื่น ความมีมนุษยสัมพันธที่ดี จะมี
สวนชวยในการแกปญหาไดมากขึ้น
15. รางวัลของการแกปญหา
นอกจากจะทําใหปญหานั้นไดรับการแกไข
ลุลวงไป สงผลใหเกิดความเปนระเบียบ

เรียบรอย ความปลอดภัย ความ
เจริญกาวหนาในกิจการตางๆ แลว ควร
ตระหนักถึงคุณคาที่เกิดกับตนเองกลาวคือ
ไดปฏิบัติหนาที่อยางรับผิดชอบ ไดพัฒนา
ศักยภาพของตนเองซึ่งนาจะถือเปนความ
ภาคภูมิใจอยางแทจริง
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