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บทนํา 

 การวิเคราะห์ปัญหาเป็น
กระบวนการ ท่ี มีความเ ช่ือมโยง
ระหว่างข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัญหากับผู้
แก้ปัญหา ในการนําประสบการณ์ 
ความรู้ ความเข้าใจ และความคิด 
มาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา แล้ว
นํามา ประยุกต์หาวิ ธีการท่ีจะหา
คําตอบของปัญหาหรือทางออก 
ของปัญหานัน้ 



1. ปัญหาคืออะไร 
 ปัญหา หมายถึง ส่วนต่างระหว่างสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกบัสถานการณ์ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ว่าควรจะ
เป็น ความหมายนีไ้ด้รับความนิยมในด้านการบริหารจดัการ 
 ปัญหาเกิดขึน้ได้ตลอดเวลาในทกุเร่ืองและในทกุสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองส่วนตวั ครอบครัวเร่ือง
งานในองค์กร ในชมุชน บางครัง้เป็นปัญหาเลก็น้อยจนไม่ต้องแก้ไขเพราะไม่นานก็หายไปได้เอง หรือเป็นปัญหา
ใหญ่ท่ีไม่มีใครอยากแก้ หรือแก้แล้วเกิดปัญหาเดิมอีก หรือเกิดปัญหาใหม่ตามมา เพราะเช่ือว่าไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้ 

 ปัญหาเป็นความผิดพลาด บกพร่อง จงึเป็นสภาวการณ์ท่ีไมพ่งึประสงค์ของบคุคลหรือ
องค์การหรือสงัคม และ เป็นสิ่งท่ีต้องใช้กระบวนการทางความคิดระดบัสงูในการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดและวิธีแก้ไขจากแบบเดิม ๆ ท่ีเคยใช้อยู่ เป็นวิธีคิดและวิธีแก้ไขแบบใหม่เพ่ือให้เกิดสิ่งท่ี
คาดหมายได้ เช่น พนกังานคนหนึ่งในองค์กรแหง่หนึง่ทํางานท่ีได้รับ มอบหมายจากหวัหน้า เม่ือ
ทํางานเสร็จเขาคิดว่างานมีความสมบูรณ์ดีแล้ว แต่หวัหน้างานสัง่ให้เขาปรับปรุงงาน โดยให้
เหตผุลวา่งานยงัไมถ่กูต้อง เป็นต้น  



 เม่ือเกิดปัญหาขึน้ทัง้บคุคลและองค์กร จําเป็นต้องหาทางแก้ปัญหา (Problem 
Solving) บางปัญหาสามารถแก้ ได้ง่าย แตบ่างปัญหาแก้ได้ยาก การแก้ปัญหาต้องอาศยั
ความรู้ ประสบการณ์ การรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู ท่ีครอบคลมุอยา่งถกูต้อง 

ความแตกตา่งระหวา่งสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้จริงและสถานการณ์ท่ีตัง้เป้าหมายไว้ 
ท่ีมา : ดร.สริุยะ เจียมประชานรากร, 2564 



2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ปัญหา 
 การวิเคราะห์ปัญหา เป็นขัน้ตอนท่ีจําเป็นต้องดําเนินการก่อนท่ีจะมีการแก้ปัญหา โดยมี
วตัถปุระสงค์เพ่ือค้นหา สาเหตท่ีุแท้จริงของปัญหาอนัจะนําไปสูก่ารแก้ปัญหาท่ีตรงจดุ มีคนจํานวนไม่
น้อยมกัด่วนสรุปวา่อะไรเป็นสาเหตขุอง ปัญหา เพราะมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีต้องแก้ปัญหา เน่ืองจาก
ปัญหานัน้ทําให้เกิดความเสียหายมากแล้ว จึงอาศยั ความเคยชินหรือประสบการณ์ด่วนสรุปสาเหต ุ
การวิเคราะห์ปัญหา มีขัน้ตอน 6 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
 2.1 การกําหนดความเบ่ียงเบน (Identifying the Deviation) 
 2.2 การระบสุาเหตขุองความเบ่ียงเบนให้มีความเฉพาะเจาะจง (Specifying the Deviation) 
 2.3 การกําหนดขอบเขตของปัญหา (Defining the Boundaries) 
  2.4 การระบสุาเหตขุองปัญหา (Statement of Cause) 
  2.5 การทดสอบสาเหตขุองปัญหาที่เป็นไปได้ (Testing for Possible Cause) 
  2.6 สรุปปัญหา(Conclusion)  



การวิเคราะห์ปัญหา 



3. การวิเคราะห์ปัญหาด้วยกระบวนการกลุ่ม 

 กระบวนการกลุ่ม หมายถึง กระบวนการทํางาน
ของบคุคล ตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกนัมี
ปฏิสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิก มีบทบาทของผู้ นํากลุ่ม 
สมาชิกกลุ่ม และวิธีการทํางานของกลุ่ม กระบวนการ
กลุม่มีองค์ประกอบ 3 สว่น ได้แก่ 
 3.1 โครงสร้าง 
 3.2 เนือ้หา  
 3.3 กระบวนการ  



กระบวนการกลุม่ มีหลกัการในการดําเนินการ ดงันี ้
 1) สมาชิกต้องมีความเคารพนบัถือความคิดซึง่กนัและกนั 
 2) สมาชิกต้องเช่ือวา่ประสบการณ์ตา่ง ๆ ของกลุม่จะช่วยตอบสนอง
ความต้องการของบคุคลใน ด้านตา่ง ๆ 
 3) สมาชิกทกุคนในกลุม่จะมีบทบาทเฉพาะของตนเอง 
 4) สมาชิกทกุคนจะต้องมีความรับผิดชอบต่อกิจกรรมในกลุม่ 
 5) สมาชิกแตล่ะคนต้องรับฟังผู้ อ่ืนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่างไปจากตนเอง 
 6) สมาชิกควรได้รับคําชมเชยจากผู้ นํากลุม่ และสมาชิกคนอ่ืน ๆ  
 7) การท่ีสมาชิกมีลกัษณะเหมือนกนัมาก ๆ ทําให้กลุม่มีความมัน่คง 
 8) สมาชิกต้องให้ความสนใจกระบวนการคิดในการแก้ไขปัญหา 
 9) การร่วมมือกนัของสมาชิก  
 10) การสื่อสารท่ีดีในระหวา่งสมาชิกกลุม่  
 11) การประเมินผลการทํางานร่วมกนัเป็นกลุม่  



4. การวเิคราะห์ปัญหาโดยใช้แผนภมูก้ิางปลา 
 การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม
สามารถดําเนินการได้โดยใช้ เทคนิควิธีตา่ง ๆ ดงันี ้
 แผนภูมิก้างปลา (Fishbone Diagram) เป็นแผนภาพท่ีแสดงสาเหต ุ(Cause) 
และผล (Effect) เพ่ือหาสาเหตุ หรือปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดปัญหานัน้ ๆ ใช้สําหรับการ
สงัเคราะห์สาเหตยุ่อยของปัญหาต่าง ๆ เพ่ือนําไปสูก่ารแก้ปัญหา เป็นเคร่ืองมือระดมสมอง
จากสมาชิกภายในกลุ่ม ทําให้เห็นปัญหาอย่างเป็นระบบและทราบสาเหตขุองผลท่ีเกิดขึน้ 
ซึ่งสาเหตุท่ีได้นัน้จะละเอียดลึกซึง้และมีขัน้ตอนตามเหตุผล สะดวกท่ีจะนําสาเหตุนัน้ไป
พิจารณาแก้ไข 
 ประเด็นปัญหาจะถูกใส่ไว้ด้านขวามือ (ส่วนหัวของปลา) ต่อจากส่วนหัวจะมี
กระดกูสนัหลงัเป็นตวัเช่ือมโยงสาเหต ุทัง้หมดท่ีเป็นไปได้ของปัญหาเข้าด้วยกนั โดยเขียน
สาเหตตุ่าง ๆ ไว้บนปลายก้างปลาแต่ละชัน้ และมีก้างเล็ก ๆ แยกย่อย ออกไปจากว้างใหญ่ 
เพ่ือแสดงเหตขุองสาเหตเุหลา่นัน้  



ผังก้างปลา 



โครงสร้างของแผนภมูิก้างปลา  
ท่ีมา : ดร.สริุยะ เจียมประชานรากร, 2564. 



1) ข้อดี 
 (1) ไมต้่องเสียเวลาในการแยก
ความคิดท่ีกระจดักระจายเหมือนการระดม
สมอง เพราะก้างปลาเป็น ตวัแยกความคิด
เดียวกนัไว้ด้วยกนั 
 (2) ได้ความคิดเหน็ท่ีละเอียดกวา่
การระดมสมอง เพราะทราบหลกัสาเหตใุหญ่ 
สาเหตรุอง และ สาเหตยุอ่ย ๆ ทําให้ทราบ
วิธีการแก้ปัญหาได้ง่ายขึน้ 

2) ข้อเสีย 
 (1) ความคิดไมเ่ป็นอิสระมากนกั 
เพราะมีก้างปลาเป็นตวักําหนดให้คอ่ย ๆ คิด
ไปทีละก้าง ซึง่แตกตา่ง จากการระดมสมอง 
ท่ีคิดอย่างมีอิสระจริง ๆ 
 (2) อาศยัการวิเคราะห์
คอ่นข้างมาก เพราะต้องเขียนก้างใหญ่หรือ
สาเหตใุหญ่ของปัญหาไว้ก่อน จึงสามารถคิด
ก้างยอ่ยได้ 

ข้อดีและข้อเสียของแผนภูมก้ิางปลา 



วิธีการระดมความคิดเห็นในการประชมุเพ่ือจดัทําแผนภมูิก้างปลา 
ตวัอยา่ง การสร้างแผนภมูิก้างปลากรณีปัญหาการเกิดอบุตัิเหตทุางเคร่ืองบิน 



5. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้การระดมสมอง 

 การระดมสมอง (Brainstorming) หมายถึง การแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างสมาชิก จํานวน 8-12 คน และ
ระยะเวลาท่ีเหมาะสมประมาณ 30-45 นาที เพ่ือเป็นแนวทางท่ีจะ
นําไปสูก่ารแก้ปัญหา การระดมสมอง มี 3 ขัน้ตอน ดงันี ้
 5.1 สํารวจปัญหา (Exploring the Problem) 
  5.2 สร้างความคิด (Generating Ideas)  
 5.3 พฒันาหาทางแก้ไข (Developing the Solution)  



วิธีการท่ีใช้ในการระดมสมอง 
 1) เปิดโอกาสให้สมาชิกทกุคนมีความอิสระอยา่งเตม็ท่ีในการแสดงความ
คิดเห็น โดยไมต้่องคํานงึถงึวา่ จะเป็นความคิดท่ีแปลก หรือเพ้อฝัน 
 2) ต้องรับฟังความคิดเหน็ของผู้ อ่ืนโดยไมว่ิพากษ์วิจารณ์ หกัล้าง หรือ
ครอบงําความคิดของผู้ อ่ืน เพราะ จะทําลายพลงัความคิดสร้างสรรค์ของสมาชิกได้ 
 3) ต้องการให้ได้ความคิดเห็นจํานวนมากท่ีสดุเทา่ท่ีจะมากได้ เพราะเพิ่ม
โอกาสค้นพบวิธีการแก้ปัญหา ท่ีดีให้มากขึน้ 
 4) หลีกเล่ียงการโต้แย้งท่ีอาจนําไปสูก่ารทําลายบรรยากาศการแสดง
ความคิดเหน็ร่วมกนั 
 5) เป็นการเช่ือมโยงความคิดของสมาชิกในกลุม่เพ่ือร่วมสร้างความ
คิดเห็นของกลุม่ มีการปรับปรุงและ นําไปใช้ 



6. การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคหมวกคดิ 6 สี 
วิธีการคิดของแตล่ะเร่ืองจะถกูกําหนดจากสีต่าง ๆ ของหมวกจํานวน 6 สี ดงันี ้

หมวกสีขาว  หมวกสีแดง หมวกสีดํา 

หมวกสีเหลือง หมวกสีเขียว หมวกสีฟ้า 



วิธีการใช้หมวกคิด 6 สี 
 1) หมวกคิด มี 6 สี และแตกต่างกนัคือ  
  1. สีขาว   2. สีแดง  
  3. สีดํา   4. สีเหลือง 
  5. สีเขียว  6. สีฟ้า แตล่ะสีแทนความคิดแตล่ะแบบ 
ดปัูญหาวา่จะเร่ิมใช้หมวกสีไหนก่อน ลําดบัตอ่ไปต้องใช้หมวกสีไหน 
 2) เม่ือเลือกใช้หมวกสีใดสีหนึง่แล้วทกุคนในกลุม่จะต้องสวมหมวก
เดียวกนัหมด ทกุคนคิดไปในทิศทาง เดียวกนั ตามเร่ืองท่ีกําหนด โดยไมต้่อง
คิดถึงสิง่ท่ีคนก่อนหน้านัน้พดูวา่อยา่งไร 



  7. การวิเคราะห์ปัญหา 
  โดยใช้เทคนิคเรียงลาํดับโดยกลุ่ม 

 การแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคเรียงลําดับโดยกลุ่ม 
(Nominal Group Technique : NGT) เป็นเทคนิคท่ีเหมาะ 
สําหรับกลุ่มท่ีมีขนาดเล็ก สมาชิกไม่เกิน 9 คน แต่ถ้าเป็น
กลุ่มขนาดใหญ่ต้องแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วจึง นํา
ความคิด ของกลุ่มย่อยมารวมกันเทคนิคนีถื้อว่าได้รับการ
ยอมรับว่ามีประสิทธิภาพมาก เหมาะสําหรับการแก้ปัญหาท่ี
ต้องการ ทางเลือกใหม ่ๆ 



เทคนิคเรียงลําดบัโดยกลุม่มีขัน้ตอน ดงันี ้
 7.1 ระบปัุญหา ต้องเป็นปัญหาชดัเจนและเฉพาะเจาะจง 
 7.2 สมาชิกแต่ละกลุ่มมีการพดูจา อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกนั 15-20 นาที หลงัจากนัน้ จะเขียนความ
คิดเห็นลงบตัรขนาด 3 x 5 นิว้ บตัรละหนึง่เร่ือง ควรเขียนประมาณ 5 เร่ือง และไมต้่องเขียนช่ือกํากบั 
 7.3 นําความคิดเห็นทัง้หมดมาติดประกาศบนกระดานให้สมาชิกทกุคนได้ทราบความคิดเหน็ของแตล่ะกลุม่ 
 7.4 ให้สมาชิกในกลุ่มพิจารณาว่า ความคิดเห็นใดอ่านแล้วไม่เข้าใจ ไม่ชัดเจน ต้องเขียนใหม่ให้ชัดเจน โดย
อนญุาตให้เจ้าของความคิดได้ชีแ้จงสัน้ ๆ แตห้่ามขายความคิด ห้ามโฆษณาความคิดและห้ามวิจารณ์ด้วย 
 7.5 เรียบเรียงและสรุปความคิดเหน็ของสมาชิก เช่น จดักลุม่โยงความสมัพนัธ์ความเป็นเหตเุป็นผลตอ่กนั เป็นต้น 
   7.6 สมาชิกลงคะแนนลบัเพ่ือเลือกแนวคิดท่ีคนเห็นด้วย โดยเลือก 2 รอบ รอบแรกเป็นการ
  คดัเลือกความคิดท่ีดี เข้าไปในรอบสองประมาณ 5-10 ความคิด ส่วนในรอบสองให้ลงคะแนนลบัเลือก
  ความคิดท่ีดีท่ีสดุ 
    ข้อดีของการแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิคเรียงลําดบัโดยกลุม่  
   1) สมาชิกทกุคนมีสว่นร่วมในการเสนอความคิด และไม่จํากดัความคิดของสมาชิก 
   2) ขจดัปัญหากรณีท่ีบคุคลใดบคุคลหนึ่งครอบงําความคิดผู้ อ่ืน เพราะการอภิปรายมีเพียง 
   ครัง้เดียว หลงัจากท่ีทกุคนเสนอความคิดของตนแล้ว 



สรุป 
 การวิเคราะห์ปัญหาเป็นขัน้ตอนท่ีจําเป็นต้องดําเนินการก่อน
แก้ปัญหา เพ่ือค้นหาสาเหตท่ีุแท้จริงของ ปัญหาและนําไปสูก่ารแก้ปัญหา
ท่ีตรงจดุ ขัน้ตอนการวิเคราะห์ปัญหามี 6 ขัน้ตอน คือ การกําหนด ความ
เบ่ียงเบน การระบสุาเหตขุองความเบ่ียงเบนให้มีความเฉพาะเจาะจง การ
กําหนดขอบเขตของปัญหา การระบสุาเหตขุองปัญหาการทดสอบสาเหตุ
ของปัญหาที่เป็นไปได้ และการสรุปปัญหา 
 การวิเคราะห์ปัญหา สามารถใช้เทคนิคกระบวนการกลุ่ม ได้แก่ 
แผนภูมิก้างปลาการระดมสมอง เทคนิค หมวกคิด 6 สี และเทคนิค
เรียงลําดบัโดยกลุม่  


