
กลับมาเจอกันตามสัญญากับการใช้

กระบวนการ Design Thinking มาประยุกต์

กับการหาแนวทางแก้ปัญหาเร่ืองสังคม 

สูงวัย หลังจากผ่านข้ันตอน Empathize  

ไปแล้ว ต่อไปเราจะมาต่อที่ข้ันตอนที่ 2  

Define และข้ันตอนที ่3 Ideate กันครับ

ทีนี้เรามาเข้าสู่ขั้นตอนที่ 2 กันเลยไหม

ครับ... นยิามความท้าทาย... Define จากความ

เข้าใจที่ได้จากจินตนาการ ผมนิยามความ

ท้าทายในครั้งนี้ตามสไตล์ของผมเองว่า

“ท�าอย่างไร เราจงึจะสร้างสรรค์โครงการ 

CSR เจาะกลุ่มสังคมสูงวัย ช่วยให้ผู้สูงวัยรู้สึก

ว่าตนมีคุณค่า โดยเป็นโครงการที่ได้รับการ

ยอมรับและความร่วมมือจากพนักงาน ช่วย

สร้างและเสริมภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กรและเป็น

ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ” นั่นคือ

นิยามความท้าทายตามสไตล์ของผม

ผู้อ่านล่ะครับ Define ความท้าทายตามสไตล์ของคุณ 

ผู้อ่านได้ว่าอย่างไรบ้างครับ? หลับตาจินตานาการอีกสักครั้ง

ไหมครบั? ก่อนอ่านต่อไป แวะเขยีนความท้าทายทีจ่นิตนาการ

ได้กนัก่อนไหมครับ จะได้เป็นธงในการคดิสร้างสรรค์ในขัน้ตอน

ต่อไปอย่างทีทิศมีทางที่แน่วแน่และชัดเจน

ทีน้ีเราก็เข้าสู่หัวใจของกระบวนการคิดเชิงออกแบบ  

นัน่คอื การตามล่าหาความคดิใหม่ ๆ  ในขัน้ตอนทีส่าม... Ideate  

ในขั้นตอนนี้ ผมขอเสนอการคิดสองขั้นตอนย่อย ซึ่งผมเคย

บรรยายในการสัมมนาว่า...

“...ท�าให ้เกิดความคิดสร ้างสรรค์ได ้ด ้วยการคิด 

นอกกรอบซะก่อน แล้วจึงตามด้วยการคิดคร่อมกรอบ 

คิดนอกกรอบด้วยการคิดตามแนว Divergent Thinking ด้วย

การมสีตท่ีิจะปิดความคดิของสมองซกีซ้าย เพือ่ปล่อยให้สมอง 

ซีกขวาได้ใช้จินตนาการโดยไม่มีเหตุผลมาคอยดึงคอยถ่วง

โดยการเตือนตนเองว่า ใหลื้มหลกัการ ความรู้ ทฤษฎี 

ทั้งหลาย รวมทั้งลืมนโยบาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี 

กฎหมาย รวมทัง้ลืมเร่ืองงบประมาณไปก่อน เพือ่ใหไ้ดค้วามคิด 

แปลก ๆ 

สังคมสูงวัย ปะทะ การคิดเชิงออกแบบ  
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ซึ่งก็มีเทคนิคและตัวช่วยมากมายที่จะ

ท�าให้คดินอกกรอบได้ด้วยเทคนคิเป็นสบิ ๆ  ในการ

ท�า Ideation ที่เรียนรู้จากปรมาจารย์ที่ชื่อ Bryan 

W. Mattimore

แล้วต่อมาจึงคิดคร่อมกรอบ เพ่ือปรับ 

ดัดแปลงความคิดนอกกรอบให้เข้ามา “คร่อม” 

กรอบ ให้เข ้ามาอยู ่ในกรอบนโยบาย กรอบ

ขนบธรรมเนียม กรอบประเพณี กรอบกฎหมาย 

รวมทั้งกรอบงบประมาณ เพื่อให ้ความคิด

แปลก ๆ นั้นน�าไปใช้ได้จริง โดยการคิดตามแนว  

Convergent Thinking ด้วยการมีสติที่จะปิด

ความคิดของสมองซีกขวา โดยการเตือนตนเอง

ว่าใหห้ยดุเพอ้เจ้อ หยดุฟุ้ งซ่าน หยดุจินตนาการ 

เพือ่ใชต้รรกะเหตผุล โดยมีกระบวนการ PPCO 

มาเป็นตวัช่วย”

ลืมนโยบาย ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี กฎหมาย รวมทั้งลืม
เรื่องงบประมาณไปก่อน เพื่อให้ได ้
ความคิดแปลก ๆ 

ผมลองคิด “นอก” กรอบเพื่อตอบโจทย์ 

ที่ได้จากการ Define ได้สัก 2-3 ไอเดีย แต่

เพื่อกระชับเวลาอ่านของคุณผู้อ่าน ผมจึงขอ 

น�าเสนอในบทความนี้สักหนึ่งไอเดียเท่านั้น

ก่อน ซึ่งได้แก่ “ให้ผู้สูงวัยมาเป็นโค้ชผู้บริหาร 

(Executive Coach) ให้กบัผู้บรหิารในองค์กร” 

มีใครเคยคิดเคยท�าบ้างหรือยัง ผมก็ไม่รู ้

เหมือนกัน แต่ผมไม่เคยคิดอย่างน้ี ไม่เคยท�า

อย่างน้ี ก็จัดว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์ส�าหรับ

เราแล้วล่ะ



ฟังดูเหมือนจะมีข้อค้านในหัวเยอะเลยใช่ไหมครับ 

เข้าใจครับ แต่ขอให้สกัดมันไว้ก่อนนะครับ ยั้งมันไว้ก่อน 

อั้นมันไว้ก่อน คิดซะว่ามันเป็นไอเดียดิบ ๆ เสมือนผลไม้

ดิบที่อาจยังทานไม่ได้เพราะขมเกิน เปรี้ยวเกิน แข็งเกิน 

ซึ่งผลไม้ดิบ ๆ นั้นอาจทานได้ถ้าเราบ่มให้สุก ซึ่งก็คือ 

การมาคิด “คร่อม” กรอบ ซึ่งมี 4 ขั้นตอน ดังนี้

P1: Pluses... ไอเดียนี้มีข้อดีอะไรบ้าง... เช่น  

ผู้สูงวัยมีวัยวุฒิสูงดี สอดคล้องกับ Mindset ของคนไทย 

ทีว่่าโค้ชควรต้องเก๋าควรต้องแก่ ผูส้งูวยัมกัมปีระสบการณ์

เยอะดีทั้งที่ส�าเร็จและล้มเหลว มีความน่าเชื่อถือสูง มี

เมตตา และช่วยประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการพฒันาผูบ้รหิาร 

(ปกติการโค้ชผู้บริหารมีอัตราชั่วโมงละเป็นหมื่น) 

P2: Potentials... ข้อดีที่อาจมีในอนาคต... เช่น 

จะท�าให้มีการโค้ชผู้บริหารได้ทั่วถึงทั้งองค์กร ไม่เพียงแต่

ระดับ MD หรือ VP เหมือนองค์กรอื่น ๆ ทั่วไปเท่านั้น แต่

ยงัสามารถกระจายลงมาสูร่ะดบั Director หรอื Manager 

ได้ด้วย เพราะมผู้ีสูงวยัจ�านวนมากและอตัราการโค้ชน่าจะ

ต�่าได้ (อัตราการโคช้น่าจะเปน็หลกัพนัตน้ ๆ  ตอ่ชั่วโมงได้) 

C: Concerns... ติดขัดอะไร กังวลอะไร มีอุปสรรค

อะไร... (ที่นี้ล่ะ ปล่อยที่เราสกัดมันไว้ ยั้งมันไว้ อ้ันมันไว้ 

ก่อนหน้านี้ออกมาได้เต็มที่เลยครับ) เช่น ไม่รู ้ว่าจะไปหา

ผู้สูงวัยจากที่ไหน ผู้สูงวัยคงไม่มีทักษะในการโค้ช ผู้สูงวัย

มักติดนิสัยสอนและสั่งตามสไตล์คนยุคเก่า ผู้สูงวัยอาจมี

ประสบการณ์ท่ีไม่ตรงกับงานหรือธุรกิจขององค์กรเรา ไม่มี

ใครเป็นเจ้าภาพงานนี้หรือดูแลผู้สูงวัยกลุ่มนี้ ผู้สูงวัยจะไม่มี

เรี่ยวมีแรงในการโค้ช บลา ๆ ๆ.......

O: Opportunities... จะหลบ จะเลี่ยง จะทะลุ 

จะเอาชนะ C ได้อย่างไร... เช่น ไม่รู้ว่าจะไปหาผู้สูงวัยจาก

ที่ไหน... นี่เลย หยอดเข้าไปในไลน์ YoungHappy มีผู้สูงวัย

ใจแอ็กทีฟอยู่ในนี้เพียบ (รวมทั้งตัวผู้เขียนด้วย 555) คัดเอา

เฉพาะท่านที่อยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศ

ผู้สูงวัยคงไม่มีทักษะในการโค้ช...จัดให้มีการอบรม 

ฝึกฝนทกัษะการโค้ชเสยีก่อน (โดย อ.ศรณัย์ กไ็ด้ เอ๊ะ..ชือ่คุน้ ๆ   

อ๋อ..นีม่นัผูเ้ขยีนบทความนีน้ีเ่อง 555) และมกีารคดักรองเอา

เฉพาะผู้ที่ผ่านการทดสอบการโค้ชเท่านั้น

ผู้สูงวัยมักติดนิสัยสอนและส่ังตามสไตล์คนยุคเก่า... 

ปรับไอเดียให้ไม่เป็นการโค้ชเพียว ๆ ซึ่งเน้นการ “ถาม” ให ้

คิดเองอย่างเดียวเท่านั้น เป็นการเพิ่ม การบอก และเล่าผสม

เข้าไปด้วย จึงเป็น Coach & Mentor 

ปรับไอเ ดียให ้ ไม ่ เป ็น 
การโค้ชเพียว ๆ ซึ่งเน้นการ 
“ถาม” ให้คิดเองอย่างเดียว
เท่านัน้ เป็นการเพิม่ การบอก 
และ เล ่ าผสมเข ้ า ไปด ้วย  
จึงเป็น Coach & Mentor
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ผู้สูงวัยอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ตรงกับงานหรือ

ธุรกิจขององค์กรเรา แนะน�าให้แบ่งเป็นสาย ๆ ตามความ

เชีย่วชาญกว้าง ๆ  และประสบการณ์เฉพาะด้านของผู้สูงวัย  

เช่น มสีายการโค้ชด้านการสือ่สาร การโค้ชด้านการบริหาร

ลูกน้อง การโค้ชด้านการคิดสร้างสรรค์ การโค้ชด้านการ

สร้างภาพลักษณ์ การโค้ชด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือ 

แม้กระทั่งการโค้ชด้านชีวิต

ไม่มใีครเป็นเจ้าภาพงานนีห้รอืดแูลผูส้งูวยักลุม่นี.้.. 

HR เราเองลุยเลย.... อาจจะร่วมกบัแผนกภาพพจน์องค์กร

ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และมีพนักงานสักหนึ่งคนมาช่วย

ดูแล อาจเป็นอาสาสมัครสายรักผู้สูงวัย หรือให้นักศึกษา

ฝึกงานจากสถาบันศึกษาต่าง ๆ มาช่วยดูแลด้วย

ผู ้สูงวัยจะไม่มีเรี่ยวมีแรงในการโค้ช...  

ให้ท�าวันละไม่เกิน 2 ชั่วโมง เวียนสลับให้ม ี

พักเบรกทุก ๆ ชั่วโมง

แ ล ะ นั่ น คื อ ก า ร คิ ด น อ ก ก ร อ บ แ ล ะ 

คร่อมกรอบในจินตนาการสนุก ๆ เพลิน ๆ  

ของผม คุณผู ้อ ่านล่ะครับ จินตนาการแบบ 

ใกล้เคียงความจริงได้ไอเดียอะไรกันบ้างครับ?

เสียดายทีห่นา้กระดาษมีนอ้ยไป ครัง้หนา้ 

เราจะมาปิดจบไตรภาคด้วยขั้นตอนที่  4  

Prototype และขัน้ตอนที ่5 Test กนัครบั รบัรอง

ว่าไม่นานเกินรอ เจอกนัครัง้หนา้ครบั

“ผู้สูงวัยอาจมีประสบการณ์ที่ไม่ตรงกับงานหรือธุรกิจ
ขององค์กรเรา แนะน�าให้แบ่งเป็นสาย ๆ  ตามความเชี่ยวชาญ
กว้าง ๆ และประสบการณ์เฉพาะด้านของผู้สูงวัย”


