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DESIGN + SOCIAL INNOVATION = GOOD PUBLIC POLICIES & LARGE SCALE SOCIAL IMPACT 
 

 
Fig. 1 Mr. Marco Steinberg, Director of Strategic Design at the Finnish Innovation Fund 

 
Opening the event, the Dean of the faculty of architecture introduced Marco Steinberg, former 
Director of Strategic Design at the Finnish Innovation Fund. Steinberg initially trained as an 
architect, and was formerly a professor at the Harvard Design School. The Helsinki Design Lab was 
established to bring together the strategic design community, function as an experimentation 
platform, and help the government achieve design-led solutions to problems. There is the 
relevance of the Helsinki Design Lab’s work to the Institute for Government’s report Making 
Policy Better, which argued that insufficient attention had been paid to designing policies that 
could be effectively implemented. 
 
Steinberg began by claiming that that we are currently in ‘crisis’ and facing some of the biggest 
problems of our time (from social inequality to climate change), yet the government is 
insufficiently equipped to deal with them. In spite of the interconnectedness inherent in the 
issues we face, government continues to take a ‘siloed’ approach in which one group of people 
is charged with creating visions for change (politicians), and another who is charged with 
delivering on those visions (civil servants). Steinberg argued that the flaw in this system is that it 



creates a disconnection between design and delivery, and that a fundamental re-think in the way 
government approaches big projects is needed. 
 

“I believe we can solve the complex challenges that our 
governments, societies, and environment face. To do so we need 
to shift from trying to improve the efficiency of what was, to 
redesigning what could be. My passion is in helping leaders find the 
pathway to these strategic improvements.” 

Marco Steinberg 
 
Steinberg raised a question “when new options are required?” And then explained that we hope 
to advance society’s ability to cope with complex issues, such as climate change and 
demographic shifts, by developing strategic design as a tool to better conceptualize and respond 
to so-called ’wicked’ challenges. Today’s decision-making works well when precedents exist and 
context is static. Decision-makers come to a consensus about the nature of a problem, ask an 
organization to research and compare proven models, engineer the solution, and deliver it to 
end-users. Yet today’s challenges are highly interconnected and dynamic, demanding new 
solutions for which our institutions are often ill equipped. We need new tools that allow our 
most important institutions to work in an integrated fashion. 
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In contrast to the ‘siloed’ approach, Steinberg explained that strategic design is about working 
‘upstream’: looking at the strands of forces, which affect an issue in order to develop a solution. 
This was an approach taken in the Helsinki Design Lab’s Low2No project, which sought to create 
a zero carbon development market. Given that a zero carbon solution would draw upon a 
diversity of factors – planning, transportation, food choice, energy choice, building construction, 
behaviour – the team examined the entire architecture of the issue by taking these into account. 
This ultimately led to a variety of innovations, from providing community bicycles to placing all 
the community’s saunas in one block rather than separate apartments, collectively reducing 
energy use and carbon emissions. 
 
Steinberg explained that achieving this kind of innovation is more like getting to the moon than 
crossing a street: it requires re-thinking the question at hand, rather than replicating against a 
benchmark. To change the approach taken, Steinberg stated that leadership must navigate a 
higher degree of uncertainty, cultures require a different kind of trust, and incentives, 
relationships, resourcing and culture must be aligned with the nature of the mission. There is no 
lack of vision in the world today, but vision alone is hard to act on. The difficulty of winning 
political consensus on important issues (education, healthcare and fiscal policy, for example) 
means that these conversations often remain at a fairly abstract level with specific plans and 
proposals tucked away in piles of paper that few people read. Nevertheless, when consensus 
does come, action follows and therein lies the dangers of having strong vision but fuzzy intent: 
someone will make specific plans about what to do, but will the choices reflect the original 
vision? Strategic design is the oil that smoothes the transition from a grand vision to a set of 
principles that can be used to make choices on an operational level. 
 
Because vision is often tightly coupled with individual leadership, it can also be hard to know 
that we are really talking about the same thing. Even when individuals appear to be agreeing 
about a particular vision of change they may have different ideas about how to get there. For 
instance, we may buy into the notion that society should be diverse and well integrated, but 
how do we achieve that version of integration? Where do we start? And most importantly, what 
does success look like? Between the motivating force of grand visions and the comforting 
directness of specific plans lays an important middle ground: strategic design. When working on 
something new, or in a new context, there inevitably comes a time when one must make a 
choice without the luxury of precedent or directive. In these moments when there is ‘nothing to 
do’ and no one to turn to, strategic design is a key asset. 
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Strategic design benefits from understanding what drives value within a given context, from an 
awareness of existing barriers, and from devoting time to discovering prime opportunities for 
creating new value. Ultimately this yields a more complete description of the problem, which 
then enables one to more readily develop actions that deliver positive impact. Steinberg then 
explained three key ideas: 1) The power of projects: rather than changing entire organisations, 
Steinberg argued that it was more effective to lead with projects in order to create the 
aforementioned culture changes. 2) Mergers and acquisitions: Steinberg observed that, in general, 
being successful hinders your ability to re-think what success is going forward and therefore slows 
innovation. Companies find smaller companies where there are fewer barriers to innovation and 
take them in. This is an approach government could take. 3) Demilitarised military zones: create a 
space that is free from a dominant culture, where new behaviours can emerge. 
 
To serve as an innovation platform, Steinberg also emphasised the importance of diversity both 
in the composition of the lab’s team, and in whom it gets input from. This helps question the 
way things are done conventionally, helps to appreciate how many issues there are, and creates 
a solution that adapts to logic. Where previously the focus has been on improving inherited 
systems, today’s challenge is to dramatically rethink existing configurations or even create new 
systems. But who will design tomorrow’s models? Where do those abilities reside and what are 
the tools? Our ability to provide for our societies is being challenged by the fact that many of 
today’s problems are structural in nature, with little or no precedent. 
 



What do you do when there is no model to copy, no precedent to improve upon? The radical 
financial changes sweeping Europe, for example, will not be answered by process improvements 
alone, rather they will require rethinking and redesign. These questions are the motivation for 
Sitra’s work, which seeks to create new design tools to shape better decisions and ultimately 
deliver, improved outcomes—this is what we call strategic design. Questions focused on dealing 
with the government’s approach to risk, achieving buy-in from politicians, the long-term impact 
the lab had made, why it was soon closing, and changing education to establish a strategic design 
way of thinking.  
 



การออกแบบเชิงกลยุทธ์: การสนทนากับ Marco Steinberg 

9 มีนาคม 2560 ณ คณะสถาป์ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 

การออกแบบ + การปฏิรูปสังคม = นโยบายสาธารณะที่ดีและผลกระทบทางสังคมที่มีขนาดใหญ์ 
 

 
ภาพที่ 1 Mr. Marco Steinberg ผู้อ ำนวยกำรฝ้ำยกำรออกแบบยุทธศำสตร้ของกองทุนนวัตกรรมฟ้นแลนด้ 

 
เริ่มงำนด้วยกำรที่คณบดีคณะสถำป้ตยกรรมศำสตร้ได้กล้ำวเป้ดตัว Marco Steinberg อดีตผู้อ ำนวยกำรฝ้ำยกำร
ออกแบบยุทธศำสตร้ของกองทุนนวัตกรรมฟ้นแลนด้ Steinberg ผู้ซึ่งได้รับกำรฝ้กฝนเป้นสถำปนกิและเคยเป้น
อำจำรย้ที่ Harvard Design School เฮลซิงกิดีไซน้แลปได้รับกำรจดัตั้งขึ้นเพื่อร้วมกันสร้ำงชุมชนในกำรออกแบบ
ยุทธศำสตร้ท ำหน้ำที่เป้นเวทกีำรทดลองและช้วยให้รัฐบำลบรรลุกำรแก้ป้ญหำด้วยกำรออกแบบซึ่งน ำไปสู้ป้ญหำ ซึ่ง
ควำมเกี่ยวข้องของงำนเฮลซิงกิดีไซน้แล็บที่สถำบันเพื่อรำยงำนนโยบำยของรัฐบำลเรื่องกำรท ำให้ดีขึ้นซึ่งเป้นที่
ถกเถียงกันอยู้ว้ำมีกำรให้ควำมสนใจไม้เพียงพอในกำรออกแบบนโยบำยที่สำมำรถน ำไปปฏิบัติได้อย้ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
Steinberg เริ่มต้นด้วยกำรอ้ำงว้ำเรำอยู้ในภำวะวิกฤติและเผชิญกับป้ญหำที่ใหญ้ที่สุดในยุคของเรำ (จำกควำมไม้
เสมอภำคทำงสังคมกับกำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ) แต้รัฐบำลยังไม้พร้อมที่จะรับมือกับป้ญหำเหล้ำนี้ แม้
รัฐบำลจะยังคงใช้แนวทำงที่ "เงียบ" อยู้ก็ตำม ซึ่งกลุ้มคนกลุ้มหนึ่งถูกตั้งข้อหำสร้ำงวิสัยทัศน้ในกำรเปล่ียนแปลง 
(นักกำรเมือง) และอีกคนหนึ่งที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรน ำเสนอวิสัยทัศน้เหล้ำนี้ (ข้ำรำชกำร) Steinberg แย้งว้ำ
ข้อบกพร้องในระบบนี้ คือ กำรขำดกำรเช่ือมโยงระหว้ำงกำรออกแบบ กำรส้งมอบ และกำรทบทวนในแนวทำงที่
รัฐบำลใช้ในโครงกำรขนำดใหญ้เป้นส่ิงจ ำเป้น 
 

"ผมเช่ือว่าเราสามารถแก่ป่ญหาความท่าทายที่ซับซ่อนที่รัฐบาล สังคม และ
ส่ิงแวดล่อม ต่องเผชิญ เม่ือต่องการท าเช่นนี้ เราจ าเป่นต่องเปล่ียนจาก การพยายาม
ที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของส่ิงที่เป่น เพือ่การออกแบบใหม่ และผมมีความ
ต่องการที่จะช่วยผู่น าในการหาหนทางสู่การปรับปรุงยุทธศาสตร่เหล่านี ้" 



Marco Steinberg 
 
Steinberg ตั้งค ำถำมว้ำ "เม่ือไหร้ที่ต้องมีทำงเลือกใหม้ๆ" จำกนั้นจึงได้อธิบำยว้ำ เรำหวังว้ำจะสำมำรถพัฒนำ 
ควำมสำมำรถของสังคมในกำรรับมือกับป้ญหำที่ซับซ้อน เช้น กำรเปล่ียนแปลงสภำพภูมิอำกำศ และกำร
เปล่ียนแปลงทำงด้ำนประชำกรศำสตร้ โดยกำรพัฒนำยุทธศำสตร้กำรออกแบบ เพื่อเป้นเครื่องมือในกำรสร้ำง
แนวควำมคิด และกำรตอบสนองที่ดีขึ้น เรียกว้ำ กำรท้ำทำย 'ควำมช่ัวร้ำย'  กำรตัดสินใจในวันนี้ท ำงำนได้ดีเม่ือส่ิงที่
มีอยู้และบริบทเป้นแบบคงที่ ผู้มีอ ำนำจตัดสินใจให้ควำมเห็นเป้นเอกฉนัท้ เกี่ยวกับลักษณะของป้ญหำ ขอให้องค้กร
ท ำกำรวจิัย และเปรียบเทียบโมเดลที่ได้รับกำรพิสูจน้แล้ว โดยวิศวกร และส้งมอบให้กับผู้ใช้ปลำยทำง ควำมท้ำทำย
ในวนันี้มีควำมเช่ือมโยง และมีพลังมำกขึ้น รวมทั้งเรียกร้องให้มีกำรแก้ป้ญหำใหม้ๆ ซึ่งสถำบันของเรำมักไม้พร้อม 
เรำต้องกำรเครื่องมือใหม้ๆ ท่ีช้วยให้สถำบันที่ส ำคัญที่สุดของเรำสำมำรถท ำงำนได้อย้ำงครบวงจร 
 

 
ภาพที่ 2 บรรยากาศในการบรรยาย 

 
ในทำงตรงกันข้ำมกับแนวทำง 'เงียบ' Steinberg อธิบำยว้ำกำรออกแบบเชิงกลยุทธ้เกี่ยวกับกำรท ำงำนของ 'ต้นน้ ำ' 
คือกำรดูที่กองก ำลังซึ่งมีผลต้อป้ญหำเพื่อพัฒนำวิธีแก้ป้ญหำ นี่เป้นแนวทำงที่ใช้ในโครงกำร Low2No ของเฮลซิงกิ
ไซด้ดีไซน้ซึ่งพยำยำมสร้ำงตลำดกำรพัฒนำคำร้บอนไดออกไซด้เป้นศูนย้ เนื่องจำกกำรแก้ป้ญหำคำร้บอนไดออกไซด้
เป้นศูนย้จะเกิดจำกป้จจัยหลำยประกำรซึ่งได้แก้ กำรวำงแผนกำรขนส้ง กำรเลือกอำหำร กำรเลือกใช้พลังงำน กำร
สร้ำงอำคำรพฤติกรรม ทีมตรวจสอบโครงสร้ำงทั้งหมดของป้ญหำด้วยกำรพิจำรณำส่ิงเหล้ำนี้ ซึ่งส่ิงเหล้ำนี้น ำไปสู้
ควำมหลำกหลำยของนวัตกรรมตั้งแต้กำรให้ชุมชนจักรยำนไปจนถึงกำรวำงห้องซำวน้ำของชุมชนทั้งหมดในหนึ่ง
บล็อกมำกกว้ำแยกอพำร้ตเมนต้โดยรวมลดกำรใช้พลังงำนและกำรปล้อยก้ำซคำร้บอนไดออกไซด้ 
 
Steinberg อธิบำยว้ำกำรบรรลุนวัตกรรมแบบนี้เป้นเหมือนกำรเดินทำงไปยังดวงจันทร้มำกกว้ำกำรข้ำมถนน: ต้องใช้
ควำมคิดใหม้ในค ำถำมแทนกำรท ำซ้ ำกับเกณฑ้มำตรฐำน เพื่อเปล่ียนวิธกีำรด ำเนนิกำร Steinberg กล้ำวว้ำกำรเป้น



ผู้น ำต้องน ำทำงในระดับที่สูงขึ้นของควำมไม้แน้นอน ซึ่งในแต้ละวัฒนธรรมต้องมีควำมไว้วำงใจที่แตกต้ำงกัน และ
แรงจูงใจในควำมสัมพันธ้ กำรจัดหำ และวัฒนธรรมจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของภำรกิจ 
 
ไม้มีกำรขำดวิสัยทัศน้ในโลกป้จจุบนั แต้วิสัยทัศน้เพียงอย้ำงเดียวก็ยำกที่จะด ำเนินกำรต้อไปได้ ควำมยำกล ำบำกใน
กำรได้รับเอกฉนัท้ทำงกำรเมืองเกี่ยวกับประเด็นส ำคัญๆ (ตัวอย้ำงเช้น กำรศึกษำ กำรดูแลสุขภำพ และนโยบำยกำร
คลัง) หมำยควำมว้ำบทสนทนำเหล้ำนี้มักจะอยู้ในระดับที่เป้นนำมธรรม โดยมีแผนเฉพำะและข้อเสนอที่ซ้อนอยู้ใน
กองกระดำษที่คนอ้ำนไม้มำกนัก อย้ำงไรก็ตำมเม่ือควำมเห็นเป้นเอกฉันท้เกิดขึ้นกำรกระท ำดังต้อไปนีจ้ะอยู้ใน
อันตรำยของกำรมีวิสัยทัศน้ที่ชัดเจน แต้เจตนำคลุมเครือ เช้น ใครบำงคนจะวำงแผนเฉพำะเจำะจงว้ำจะท ำอย้ำงไร 
แต้ทำงเลือกจะสะท้อนถึงวิสัยทัศน้เดิมหรือไม้? กำรออกแบบเชิงกลยุทธ้ คือ น้ ำมันที่ท ำให้กำรเปล่ียนจำกวิสัยทัศน้
อันยิ่งใหญ้ เป้นชุดของหลักกำรที่สำมำรถน ำมำใช้เพื่อเลือกระดับกำรปฏิบัติงำนได้ เนือ่งจำกวิสัยทัศน้มักจะมำควบคู้
ไปกับควำมเป้นผู้น ำของแต้ละบุคคล อำจเป้นเรื่องยำกที่จะรู้ว้ำ เรำก ำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันอยู้ แม้ในขณะที่บุคคลดู
เหมือนจะเห็นด้วยกับวิสัยทัศน้ที่เฉพำะเจำะจง ของกำรเปล่ียนแปลง พวกเขำอำจมีควำมคิดที่แตกต้ำงกันเกี่ยวกับ
วิธีกำรทีจ่ะได้รับ มีตัวอย้ำงเช้น เรำอำจจะซื้อควำมคิดที่ว้ำสังคมควรจะมีควำมหลำกหลำยและมีกำรบูรณำกำรกันด ี
แต้เรำจะบรรลุถึงกำรรวมกันของรูปแบบนี้ได้อย้ำงไร? เรำจะเริ่มต้นที่ไหน และที่ส่ิงส ำคัญที่สุดที่ประสบควำมส ำเร็จ
มีลักษณะอย้ำงไร ระหว้ำงแรงจูงใจของวิสัยทัศน้ที่ยิ่งใหญ้ และควำมตรงไปตรงมำอย้ำงสงบของแผนเฉพำะได้วำง
แนวกลำงที่ส ำคัญไว้ คือ กำรออกแบบเชิงกลยุทธ้ เม่ือท ำงำนกับส่ิงใหม้ๆ หรือในบริบทใหม้ๆ ย้อมมำถึงช้วงเวลำที่
ต้องเลือก โดยไม้ต้องใช้ควำมหรูหรำของค ำส่ังใดๆ ในช้วงเวลำเหล้ำนี้ เม่ือ "ไม้มีอะไรจะท ำ" และไม้มีใครหันมำใช้ 
กำรออกแบบเชิงกลยุทธ้จึงถือเป้นสินทรัพย้ส ำคัญ 
 

 
ภาพที่ 3 บรรยากาศในการบรรยาย 

 
กำรออกแบบเชิงกลยุทธ้จะได้รับประโยชน้จำกควำมเข้ำใจในส่ิงที่ขับเคล่ือนคุณค้ำภำยในบริบทที่ก ำหนด จำกกำร
ตระหนักถึงอุปสรรคที่มีอยู้ และจำกกำรทุ้มเทเวลำในกำรค้นพบโอกำสส ำคัญในกำรสร้ำงคุณค้ำใหม้ๆ ในท้ำยที่สุดนี้



ท ำให้ค ำอธิบำยที่สมบูรณ้มำกขึ้นของป้ญหำซึ่งจะช้วยให้สำมำรถพัฒนำกิจกรรมที่ส้งผลกระทบเชิงบวกได้ง้ำยข้ึน 
จำกนั้น Steinberg ได้อธิบำยถึงแนวคิดหลัก 3 ประกำร: 1) พลังของโครงกำร: แทนที่จะเปล่ียนทั้งองค้กร 
Steinberg แย้งว้ำมันมีประสิทธิภำพมำกขึ้นในกำรเป้นผู้น ำในโครงกำร เพื่อสร้ำงกำรเปล่ียนแปลงทำงวัฒนธรรม
ดังกล้ำวข้ำงต้น 2) Steinberg สังเกตว้ำโดยทั่วไปกำรประสบควำมส ำเร็จในกำรยับยั้งควำมสำมำรถในกำรคิดใหม้ 
ว้ำควำมส ำเร็จจะก้ำวไปข้ำงหน้ำและท ำให้นวัตกรรมลดลง  บริษัทต้ำงๆ หำบริษัท ขนำดเล็กที่มีอุปสรรคน้อยลงใน
กำรสร้ำงสรรค้นวัตกรรม และพำพวกเขำเข้ำมำเป้นแนวทำงที่รัฐบำลสำมำรถท ำได้ 3) เขตปลอดทหำร: สร้ำงพื้นที่ที่
ปรำศจำกวัฒนธรรมที่โดดเด้นซึ่งจะมีพฤติกรรมใหม้ๆ เกิดขึ้น 
 
เพื่อเป้นเวทีนวัตกรรม Steinberg ยังเน้นถึงควำมส ำคัญของควำมหลำกหลำย ทั้งในองค้ประกอบของทีมแล็บและผู้
ที่ได้รับข้อมูล วิธีนี้จะช้วยให้ค ำถำมเกี่ยวกับวิธีด ำเนนิกำรตำมอัตภำพ ช้วยในกำรประเมินว้ำมีป้ญหำมำกมำยและ
สร้ำงโซลูชันที่ปรับให้เหมำะสมกับเหตุผล โดยที่ก้อนหน้ำนี้มุ้งเน้นที่กำรปรับปรุงระบบที่สืบทอดควำมท้ำทำยใน
ป้จจุบัน คอื กำรคิดใหม้ กำรก ำหนดค้ำที่มีอยู้ หรือแม้กระทั่งกำรสร้ำงระบบใหม้ แต้ใครจะออกแบบโมเดลวันพรุ้งนี้? 
ควำมสำมำรถเหล้ำนั้นอำศัยอยู้ทีไ่หน และเครื่องมือคืออะไร? ควำมสำมำรถในกำรให้บรกิำรแก้สังคมของเรำก ำลัง
ถูกท้ำทำยด้วยข้อเท็จจริงที่ว้ำ หลำยป้ญหำในวนันี้มีลักษณะโครงสร้ำงโดยธรรมชำติเพียงเล็กน้อยหรือไม้มีเลย 
 
คุณจะท ำอย้ำงไรเม่ือไม้มีแบบจ ำลองให้คัดลอก ตวัอย้ำงเช้น กำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเงินที่รุนแรงอย้ำงยุโรป กวำด
ตัวอย้ำงที่จะไม้ได้รับกำรตอบสนองโดยกำรปรับปรุงกระบวนกำรเพียงอย้ำงเดียว แต้จะต้องมีกำรทบทวนและ
ออกแบบใหม้ ค ำถำมเหล้ำนี้เป้นแรงจูงใจในกำรท ำงำนของ Sitra ซึ่งพยำยำมที่จะสร้ำงเครื่องมือกำรออกแบบใหม้ๆ 
เพื่อก ำหนดรูปแบบกำรตัดสินใจที่ดีขึ้น และในที่สุดก็จะส้งมอบผลลัพธ้ที่ดีขึ้น นั่นคอืส่ิงที่เรำเรียกว้ำกำรออกแบบ
เชิงกลยุทธ้ ค ำถำมที่ส ำคัญก็คือ ค ำถำมเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงของรัฐบำล กำรบรรลุกำรซื้อจำก
นักกำรเมือง ผลกระทบในระยะยำวที่ห้องปฏิบัติกำรได้ท ำไป ท ำไมต้องป้ดลงทันที และเปล่ียนกำรศึกษำเพื่อสร้ำง
แนวทำงในกำรคิดเชิงกลยุทธ้ 
 
 
 
 
 


