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 บทท่ี  2 
วิธีการเชิงระบบ 

 
 
 วธิกีารเชงิระบบ จดัเป็นนวตักรรมการสอนแบบหนึ่งซึง่เน้นกระบวนการในการท างาน 
แต่แยกออกมาพูดเป็นส่วนแรกของนวตักรรมเพราะต้องการใหเ้หน็ว่านวตักรรมอื่นๆกใ็ชว้ธิี
ระบบเป็นส่วนประกอบเช่นเดยีวกนั จงึขอน ามากล่าวเป็นหวัขอ้แรกแยกจากหวัขอ้นวตักรรม
อื่นๆ โดยจะกล่าวรายละเอยีดตัง้แต่ ความหมาย ทฤษฎทีีใ่ช ้ ส่วนประกอบ การประยุกต์ ให้
จบในหวัขอ้เดยีวเพื่อใหน้ักศกึษาเหน็แนวทางในการจดัท านวตักรรม สว่นบทอื่นเน่ืองจากเป็น
นวตักรรมทีร่ว่มสมยัและยงัมกีารใชอ้ยูใ่นปจัจุบนั จงึเขยีนแยกหวัขอ้ทีเ่ป็นแนวคดิ/ทฤษฎ ีออก
จากนวตักรรมการเรยีนรูท้ ัง้น้ี เพราะนวตักรรมการเรยีนรูห้น่ึงๆอาจใชแ้นวคดิ/ทฤษฎมีากกว่า
หน่ึงทฤษฎปีระกอบขึน้กไ็ด ้
 
ความหมาย 
 
 วธิกีารเชงิระบบ(Systems Approach) (ทศินา  แขมมณี , 2545 : หน้า 199) หมายถงึ 
การจัดองค์ประกอบของระบบในกรอบความคิดของตัวป้อน กระบวนการ กลไกควบคุม 
ผลผลติ และขอ้มลูป้อนกลบั และน าเสนอผงัของระบบในรปูแบบของระบบทีส่มบรูณ์ 
 
ประเภทของระบบ 
 
 ระบบสามารถแบ่งได ้2 ประเภทดงัน้ี (2553 : ออนไลน์)  

1.  ระบบปิด (Closed System)  คอื ระบบที่มคีวามสมบูรณ์ภายในตวั อย่างไม่
พยายามผกูพนักบัระบบอื่นใด และแยกตนเองออกจากสภาพแวดลอ้มต่างๆในสงัคม 

ระบบปิด และระบบเปิดในองคก์รแบบปิด(Closed System)  ระบบน้ีจะไม่เกีย่วขอ้ง
และไมไ่ดร้บัผลกระทบจากสิง่แวดลอ้ม  ส่วนในองคก์ารแบบเปิด (Open System) จะไดร้บั
อทิธพิลอยา่งมากจากสิง่แวดลอ้ม 
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2.  ระบบเปิด (Open System) คอื ระบบที่ต้องอาศยัการตดิต่อสมัพนัธ์กบับุคคล 
องค์กรหรอืหน่วยงานอื่นๆ ในลกัษณะเป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกนัและกนั และ
ผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้มคีวามสมดุล รวมทัง้สภาวการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปกม็ผีลหรอือทิธพิลต่อ
การท างานขององคก์รเชน่กนั 
 
ทฤษฎีระบบ 

 
ทฤษฎรีะบบ(System  Theory)มนีกัคดิหลายคนทัง้รุน่ก่อนและปจัจุบนัคดิขึน้และได้

น ามาดดัแปลงจนเป็นแนวคดิทีส่ามารถใชง้านได้ ดงัเช่นเฉลยีว บุรภีกัด(ี2541) และ สถาบนั
ชุมชนทอ้งถิน่พฒันา(2549) ไดศ้กึษาคน้ควา้ซึง่สรุปไดด้งันี้(2553 :ออนไลน์) โบลด์ิง้และเบอร์
ทาลูนไฟล (Boulding and Bertalunfly)  นกัทฤษฎอีงคก์ารและนกัชวีวทิยาทีม่องว่า องคก์าร
เป็นสิง่มชีวีติ โดยมองในรปูระบบเปิดเหมอืนระบบกายวภิาคของสิง่มชีวีติ(Anatomy)  ทฤษฎี
ระบบ คอื แนวคดิทีเ่ชื่อว่า เอกภพน้ี(Universe) เป็นหน่ึงหน่วยระบบ ซึ่งมคีุณสมบตัิประการ
ต่างๆ ตามทีจ่ะกล่าวต่อไปยกเวน้บางประการ ทีย่งัไมอ่าจรูไ้ด ้เพราะเอกภพเป็นหน่วยระบบที่
ใหญ่โตเกนิกว่าที่เราสงัเกตและพสิูจน์ไดค้รบถ้วนและแมส้่วนประกอบที่เลก็ที่สุดของเอกภพ 
ซึง่นักวทิยาศาสตรป์จัจุบนัเรยีกว่า “ควารก์”(Quaek) ซึง่สงัเกตหรอืพสิจูน์ไดย้าก ก็เป็นหน่วย
ระบบเช่นเดยีวกนั แต่อาจมคีุณสมบตัอิย่างไม่ครบถว้น ส่วนสิง่อื่นๆทัง้หลายทีม่ขีนาดระหว่าง
กลางของสิง่ทัง้สองน้ี ลว้นมคีุณสมบตัขิองความเป็นหน่วยระบบครบถว้น ซึง่แนวคดิ/ทฤษฎน้ีี
ไดพ้ฒันาไปสู่สาขาวชิาอื่นๆ เช่น ฟิสกิส ์Cybernetic (เช่นงานของ Frederic Vester) ส่วน
ในช่วงหลงัแนวคดิ/ทฤษฎีน้ีไดพ้ฒันาเป็น Complexity Theory และบางส่วนกพ็ฒันาเป็น
ทฤษฎไีรร้ะเบยีบหรอื Chaos Theory   

ทฤษฎีน้ีจะมองทุกอย่างว่ามคีวามสมัพนัธ์ร่วมกนัไม่แยกส่วนส่วนใดส่วนหน่ึงหรือ
กล่าวได้ว่าส่วนย่อยมีความสมัพนัธ์กบัส่วนใหญ่ ซึ่งท าให้แตกต่างจากวิธีคิดแบบเส้นตรง
(Linear  thinking)ทีว่่า “เหตุเป็นเช่นน้ี ผลจงึเป็นเช่นน้ีดว้ย”  ทัง้นี้เพราะทฤษฎรีะบบมพีืน้ฐาน
การคดิทีเ่ป็นระบบทีซ่บัซอ้น (Complex  System) นัน่คอื เหตุทีเ่ป็นเช่นน้ี อาจสง่ใหเ้กดิผลที่
แตกต่างหลากหลายไดห้ลายอยา่ง ไมต่ายตวั(not only… but also) การวเิคราะหต์ามทฤษฎี
ระบบจะต้องพจิารณาปจัจยัต่างๆทัง้หมดว่ามคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างไร เพราะทฤษฎีน้ีเชื่อว่า
การรบัรูป้รากฏการณ์(Social Phenomena) ทุกอยา่งลว้นเป็น อตัวสิยั (Subjectivity) ทีต่วัตน
ของเราไปท าความเขา้ใจและอธิบายมนัด้วยทัง้สิ้น เป็นเสมอืนการมองของสิง่เดยีวกนัจาก
หลายๆมมุ(2553 :ออนไลน์) 
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คณุสมบติัของหน่วยระบบ 
 
โบลด์ิง้และเบอรท์าลูนไฟล (Boulding and Bertalunfly) กล่าวว่าคุณสมบตัขิองหน่วย

ระบบแต่ละหน่วยม ี11 ประการ ดงันี้ (เฉลยีว บุรภีกัด,ี2541 อา้งถงึใน ฉิมพล ีวมิลธรรม,2547 
: หน้า 36-37 

 1.เป็นหน่วยท างาน คุณสมบตัขิองการ “เป็นหน่วยท างาน”(Working unit)ในทีน้ี่
หมายความว่าหน่วยน้ีมไิดอ้ยู่น่ิงเฉย แต่เป็นหน่วยท างานบางอย่างตามลกัษณะงานทีห่น่วย
ระบบนัน้ถูกสรา้งขึน้มาเพื่อใหท้ างานซึ่งลกัษณะงานเหล่าน้ีบางอย่างมนุษย์กไ็ม่อาจรูไ้ดห้รอื
เขา้ใจไดเ้สมอไป เชน่  มนุษยไ์มรู่ว้า่เอกภพถูกสรา้งขึน้มาโดยอะไรหรอืโดยผูใ้ด เพื่อใหท้ างาน
อะไร แต่มบีางหน่วยระบบทีม่นุษยส์ามารถรบัรูไ้ด ้เช่น เรารูว้่าคณะกรรมการสอบคดัเลอืกของ
โรงเรยีนถูกสรา้งขึน้โดยอาจารย์ใหญ่ เพื่อท าการสอบคดัเลอืกของโรงเรยีนถูกสร้างขึ้นโดย
อาจารยใ์หญ่ เพือ่ท าการสอบคดัเลอืกนกัเรยีนเขา้เรยีน เป็นตน้ 
               2.มขีอบเขต คุณสมบตัิของการ “มขีอบเขต”(Boundary) ในที่น้ีหมายความว่า มี
เสน้เขตแดนล้อมรอบเน้ือที่ของหน่วยน้ี ซึ่งอาจแบ่งแยกเน้ือที่ของหน่วยน้ีออกจากหน่วยอื่น 
ท าใหห้น่วยอื่นๆเหล่านัน้มสีภาพเป็น “บรบิท” ของหน่วยน้ี  เช่นผวิหนงัและปลายเสน้ผมของ
คนเป็นแนวแบ่งเขตแดนซึง่แยกคนหน่ึงออกจากสิง่อื่นภายนอก 
               3.มผีลผลติ คุณสมบตัขิองการ “มผีลผลติ”(Product) ในทีน้ี่หมายความว่า หน่วย
ระบบน้ีใหผ้ลผลติบางอยา่ง อนัเป็นผลมาจากการท างานของหน่วยระบบ ผลผลติดงักล่าวอาจมี
มากกว่าหนึ่งรายการกไ็ดแ้ละแต่ละรายการเมื่อหลุดออกมาจากหน่วยระบบแลว้ กจ็ะเลื่อนไหล
ไปเป็นปจัจยัน าเขา้ของหน่วยระบบอื่นทีเ่ป็นบรบิทของหน่วยระบบน้ีต่อไป 
                4.มกีระบวนการท างาน คุณสมบตัขิองการ “มกีระบวนการท างาน”(Process) คอื 
หน่วยระบบน้ีมกีระบวนการท างานที่มลีกัษณะเป็นแบบแผนชดัเจนมคีวามคงที่ในหว้งเวลา
หน่ึงสามารถสงัเกตได้และประเมินได้กระบวนการท างานน้ีคือการที่ปจัจยัน าเข้าต่างๆมา
กระท าปฏิกิริยาต่อกันจนบังเกิดเป็นผลผลิตของหน่วยระบบ กระบวนการอาจจะมีหลาย
ขัน้ตอน  และแต่ละขัน้ตอนมลีกัษณะเป็นหน่วยระบบในตวัเองอกีด้วย คอื มคีุณสมบตัทิุกขอ้
ของหน่วยระบบ 
                 5.มปีจัจยัน าเขา้ คุณสมบตัขิองการมปีจัจยัน าเขา้ ในที่น้ีหมายความว่าหน่วยน้ี
ได้รบัเอาบางสิง่บางอย่างเขา้มาในหน่วยระบบ เพื่อน าไปเขา้กระบวนการและแปลงรูปเป็น
ผลผลติ ปจัจยัน าเขา้เหล่าน้ีไดม้าจากผลผลติของหน่วยระบบอื่นๆ  ซึง่เป็นบรบิทของหน่วยน้ี 
มขีอ้ควรสงัเกตคอืหน่วยระบบทีเ่ป็นสิง่มชีวีติสามารถคดัเลอืกปจัจยัน าเขา้ แต่หน่วยระบบทีไ่ม่
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มชีวีติ จะไมส่ามารถคดัเลอืกปจัจยัน าเขา้ดว้ยตวัเอง เวน้ไวแ้ต่ไดถู้กวางเงือ่นไขหรอืโปรแกรม
ไว้ล่วงหน้าโดยผู้สร้างหน่วยระบบนัน้กิจกรรมการคัดเลือกปจัจัยน าเข้า หรือการปรับ
กระบวนการภายในไดช้ื่อว่าเป็นการส่งผลยอ้นกลบัภายใน(Internal feedback) ปจัจยัน าเขา้
บางตวั เช่น บุคคลสามารถจดัการเลอืกสรรปจัจยัน าเขา้ตวัอื่นๆสามารถก าหนดกระบวนการ 
และสามารถก าหนดลกัษณะของผลผลติของหน่วยระบบได ้

 6.มบีรบิทหรอืคุณสมบตัิของการมบีรบิท(Context)ในที่น้ีหมายความว่ามหีน่วย
ระบบอื่นๆจ านวนหน่ึงอยู่นอกเสน้เขตแดนของหน่วยน้ี ซึ่งใหป้จัจยัน าเขา้แก่หน่วยน้ี และรบั
เอาผลผลติของหน่วยน้ี หน่วยอื่นๆ เหล่านัน้เมื่อรวมกนัแลว้เรยีกว่าบรบิทของหน่วยน้ี การที่
ผลผลติถูกสง่ผา่นบรบิทแลว้มผีลกระทบไปถงึปจัจยัน าเขา้ขัน้ต่อไปเช่นน้ีไดช้ื่อว่าเป็นสง่ผลผล
ยอ้นกลบัภายนอก(External feedback) บรบิทมอีทิธพิลต่อหน่วยระบบอย่างมาก อาจเป็น
ผูส้รา้งหน่วยระบบใหเ้กดิขึน้และเปลีย่นแปลงหน่วยระบบกไ็ดท้ัง้ดา้นปจัจยัน าเขา้กระบวนการ
และผลผลติของหน่วยระบบ 

 7.มีผลย้อนกลับ คุณสมบัติของการมีผลย้อนกลบั(Feedback) ในที่น้ีคือการที่
ผลผลติตามขัน้ตอนต่างๆจากการท างานของหน่วยระบบถูกส่งใหม้ผีลกระทบไปถึงขัน้ก่อน
หน้านัน้ ถา้ผลดงักล่าวถูกสง่ผา่นบรบิทภายนอกไดช้ื่อว่าเป็นการสง่ผลยอ้นกลบัภายนอก และ
ถ้าเป็นการส่งผ่านภายในขอบเขตของหน่วยระบบเองเรียกว่า การส่งผลย้อนกลับภายใน
(Internal feedback) ดงัไดก้ล่าวแลว้ในขา้งตน้ 

 8.ประกอบขึน้จากหน่วยอนุระบบจ านวนหน่ึง คุณสมบตัขิองการประกอบขึน้จาก
หน่วยอนุระบบจ านวนหนึ่ง(Being composed of a number of a subsystem units) ในทีน้ี่
หมายความวา่หน่วยระบบนี้เมือ่น ามาวเิคราะหแ์ยกแยะหาสว่นประกอบ จะพบว่าประกอบดว้ย
อนุระบบจ านวนหน่ึงหน่วยอนุระบบดงักล่าวได้แก่ปจัจยัน าเขา้แต่ละรายการ กระบวนการ
ท างานแต่ละรายการ และผลผลติแต่ละรายการ ซึ่งล้วนมคีุณสมบตัเิป็นหน่วยระบบในตวัเอง
ทัง้สิน้ 

     9.เป็นหน่วยอนุระบบหน่ึงของหน่วยอภริะบบหน่ึง คุณสมบตัขิองการเป็นหน่วย
อนุระบบหนึ่งของหน่วยอภริะบบหนึ่ง (Being a subsystem units of a suprasystem units) 
ในที่น้ีหมายความว่า หน่วยระบบน้ีเป็นส่วนย่อยของหน่วยอภริะบบอกีหน่วยหน่ึงซึ่งมขีนาด
ใหญ่กว่าหน่วยหน่ึงซึ่งมขีนาดใหญ่กว่าหน่วยน้ี หน่วยอภริะบบดงักล่าวนอกจากประกอบขึน้
จากหน่วยอนุระบบน้ีแลว้ยงัประกอบดว้ยหน่วยอนุระบบอื่นๆอกีจ านวนหนึ่งหน่วยระบบทีเ่ป็น
สมาชกิหรอืส่วนประกอบทัง้หลายเหล่าน้ีจะท างานประสานกนัเพื่อผลผลติของผลผลติแต่ละ
หน่วยอนุระบบรวมกนัสง่ผลใหเ้ป็นผลผลติของหน่วยอภริะบบ 
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      10.มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา คุณสมบัติของการมีจุดเริ่มต้นและ
จุดสิน้สุดบนมติเิวลา(Having starting point and ending point on time dimension) ในทีน้ี่
หมายความว่าหน่วยระบบน้ีเกดิขึน้ ณ เวลาหนึ่งเวลาใดแลว้ด าเนินไประยะเวลาหนึ่ง จงึสิน้สุด
ความเป็นหน่วยระบบโดยที่บรรดาอนุระบบของหน่วยระบบน้ีแยกสลายจากกนั มไิดท้ างาน
ร่วมกนัเพื่อใหเ้กดิผลผลติรวมของหน่วยระบบน้ีอกีต่อไป บรรดาหน่วยอนุระบบที่แยกสลาย
จากกนัแลว้นัน้ ต่างหน่วยกต่็างแยกยา้ยกนัไปเป็นปจัจยัน าเขา้ของหน่วยระบบอื่นๆในบรบิท
หรอืในอภริะบบต่อไป 

      11.มทีี่มาที่อยู่และที่ไป คุณสมบตัิของการมทีี่มาที่อยู่และที่ไป(Having past 
condition,present  condition, and future condition) ในทีน้ี่หมายความว่าหน่วยระบบแต่ละ
หน่วยย่อมก่อก าเนิดมาจากเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงก่อนหน้าน้ีและมาปรากฏดงัในสภาพ
ปจัจุบนั แล้วจึงจะถึงเวลาในอนาคตที่ไปสู่สภาพอื่น การก่อก าเนิดก็ดีและการด ารงอยู่ก็ด ี
ตลอดจนการเป็นไปในอนาคตกด็ลีว้นมาจากการกระท าของเหตุปจัจยัทีเ่ป็นธรรมชาตหิรอืเหตุ
ปจัจยัทีเ่ป็นการกระท าของมนุษย ์หรอืทัง้สองประการผสมกนั เชน่ หน่วยครอบครวัถูกสรา้งขึน้
โดยการกระท าของมนุษย ์แต่สตัวเ์ซลลเ์ดยีวถูกสรา้งขึน้โดยการกระท าของธรรมชาตเิป็นต้น 
 
ส่วนประกอบของระบบ 
 
           วิธีการเชิงระบบจดัเป็นกรอบแนวคิดที่ใช้ในการจดัการสิง่ต่างให้เป็นระเบียบเพื่อ
น าไปสู่การท างานใหต้รงกบัเป้าหมายทีต่อ้งการ โดยมกีารวเิคราะหอ์งคป์ระกอบทีส่ าคญัของ
สิง่นัน้ อยา่งละเอยีดและจดัการองคป์ระกอบเหล่านัน้ใหส้มัพนัธก์นั ซึง่สว่นประกอบส าคญัของ
ระบบประกอบดว้ยสว่นส าคญั 5 สว่น(ทศินา แขมมณ.ี 2545 : 197-198) ซึง่สอดคลอ้งกบั แอท
วดู (จนิดารตัน์ เบอรพ์นัธุ์. 2544 : 5-6 ; อา้งองิจาก Atwood. 1971. The Systems Analyst) 
ดงัน้ี 

1.ตัวป้อน คือองค์ประกอบต่างๆ ของระบบนัน้  หรืออีกนัยหน่ึงก็คือสิ่งต่างๆ ที่
เกี่ยวขอ้งกบัระบบนัน้ องคป์ระกอบต่างๆ ของระบบใดระบบหน่ึงจะมจี านวนหน่ึงจะมจี านวน
และความส าคัญมากน้อยเพียงใด มกัขึ้นอยู่กับความรู้ ความคิด และประสบการณ์ของผู้
จดัระบบ 

2.ประมวลผล คอื การจดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบต่างๆ ของระบบใหม้ลีกัษณะที่
เอื้ออ านวยต่อการบรรลุเป้าหมาย ระบบใดระบบหน่ึงอาจมอีงค์ประกอบเหมอืนกนั แต่อาจมี
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ลกัษณะของการจดัความสมัพนัธแ์ตกต่างกนัได ้แลว้แต่ความคดิ ความรู ้และประสบการณ์ของ
ผูจ้ดัระบบ 

3.ผลผลติ คอื ผลที่เกดิขึน้จากกระบวนการด าเนินงาน หากผลที่เกดิขึ้นเป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ แสดงว่า ระบบนัน้มปีระสิทธิภาพ หากผลที่เกิดขึ้นไม่เป็นไปตามที่
คาดหวงัแสดงวา่ระบบนัน้ยงัมจีุดบกพรอ่ง ควรทีจ่ะพจิารณาแกไ้ขปรบัปรุงกระบวนการหรอืตวั
ป้อนซึง่เป็นเหตุใหเ้กดิผลนัน้ 

4.กลไกลควบคุม คอื กลไกหรอืวธิกีารทีใ่ชใ้นการควบคุมหรอืตรวจสอบ กระบวนการ
ใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

5.ขอ้มูลป้อนกลบั คอื ขอ้มูลที่ได้จากการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างผลผลติกบั
จุดมุ่งหมายซึง่จะเป็นขอ้มลูป้อนกลบัไปสู่การปรบัปรุงกระบวนการและตวัป้อน ซึง่สมัพนัธก์บั
ผลผลติและตวัป้อน ซึง่สมัพนัธก์บัผลผลติและเป้าหมายนัน้มลีกัษณะดงัภาพประกอบ1 

 

  
 

ภาพประกอบ    1  องคป์ระกอบของระบบทีส่มบรูณ์ 
 

ทีม่า : ทศินา แขมมณี , 2545  ศาสตรก์ารสอน:องคค์วามรูเ้พือ่ 
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ : หน้า 197  

 
 

กลไกลควบคมุ 

กระบวนการ 
 

ผลผลติ 

ขอ้มลูป้อนกลบัเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ข 

ตวัป้อน 
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การประยกุตใ์ช้ 
 
การน าความรู ้ที่เกี่ยวกบัทฤษฎีระบบมาประยุกต์ใช้แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ(ทิศนา 

แขมมณี,2545 : หน้า 198) ดงัน้ี 
1. การคดิเชงิระบบ(Systems Thinking) 
2. วธิกีารเชงิระบบ (Systems approach) 
 
การคิดเชิงระบบ 
 
การคดิเชงิระบบ หรอื การคดิอยา่งมรีะบบ (System  Thinking)มผีูใ้หค้วามหมายไว้

หลายอยา่งทีใ่กลเ้คยีงกนัดงัเชน่ทีท่ศินา แขมมณี (2545)และขอ้มลูจาก 
http://www.kamsondeedee.com (2553 : ออนไลน์) สรปุไดว้า่การคดิเกีย่วกบัสิง่ใดสิง่หน่ึง
อยา่งเป็นระบบ มเีหตุมผีล ท าใหผ้ลของการคดิหรอืผลของการแกป้ญัหาทีไ่ดน้ัน้มคีวามถูกตอ้ง 
แมน่ย า และรวดเรว็ วธิกีารคดิอยา่งมรีะบบ จะเป็นหนทางไปสู่การเป็นองคก์รแหง่การเรยีนรู ้
(Learning Organization) ถา้องคก์รนัน้ๆน าไปใชอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

ทัง้น้ีจะตอ้งมกีารพฒันาบุคลากรในองคก์รใหเ้ป็นผูท้ีใ่ฝรู่ ้หมัน่ศกึษาหาความรูแ้ละ
แกป้ญัหาอยา่งมเีหตุมผีลดว้ย เพราะการไดเ้ผชญิและแกป้ญัหาบ่อยๆจดัเป็นการฝึกฝนและ
พฒันาตนเอง อกีทัง้ยงัชว่ยใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีจ่ะปรกึษาหารอืผูอ้ื่นในการแกป้ญัหา ซึง่เป็น
หนทางทีน่ าไปสูท่ างานเป็นกลุ่ม เป็นทมีและเกดิการเรยีนรูร้ว่มกนัอยา่งเป็นทมี(Team 
Learning)ดว้ย 

 
วิธีการเชิงระบบ 
 
วธิกีารเชงิระบบ(Systems Approach)สามารถประยกุตใ์ชใ้นการเรยีนรูไ้ดด้งัน้ี 
1. ก าหนดประเดน็ปญัหาใหถู้กตอ้งโดยจะก าหนดเป็นปญัหาหลกัหรอืปญัหารองกไ็ด ้
2. ระบุตวัแปรทัง้หมด ทีก่่อใหเ้กดิเป็นปญัหา 
3.  ก าหนดวธิกีารแกไ้ขปญัหา หรอืพจิารณาทางเลอืกทีเ่ป็นไปได ้โดยก าหนดไว้

หลายๆวธิ ี
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4.  เปรยีบเทยีบวธิกีารแกไ้ขแต่ละวธิ ีและท าการประเมนิวธิทีีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ
อยา่งเหมาะสมตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว ้

5. การเลอืกวธิกีารแกป้ญัหาใหเ้ลอืกวธิทีีด่ทีีส่ดุ 
6. น าวธิกีารแกป้ญัหาทีค่ดิขึน้ไปทดลองปฏบิตั ิตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 
7. ตดิตามผลการปฏบิตังิานทกุขัน้ตอนเพือ่หาทางแกไ้ขปญัหาแทรกซอ้นอื่น 
8. แกไ้ขและปรบัเปลีย่นจุดบกพรอ่งทีเ่กดิขึน้ในวธิกีารปฏบิตังิานทีเ่ลอืกใช ้
9. ก าหนดมาตรฐานทีใ่ชใ้นวธิปีฏบิตังิาน 
10. ใหพ้นกังานทกุคนปฏบิตัติามมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้
 
การประยกุตท์ัง้การคดิเชงิระบบ(Systems Thinking)และวธิกีารเชงิระบบ (Systems  

approach)มาใช้ เกิดขึ้นเ น่ืองจากในปจัจุบันความคิดเชิงระบบน้ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชวีติประจ าวนัของมนุษย์ทุกด้าน และมคีวามส าคญัในการช่วยให้การด าเนินงานต่างๆเกิด
ผลสัมฤทธิต์ามเป้าหมาย จึงเกิดมีการน าวิธีการเชิงระบบไปใช้ในหลายวงการ เช่น วง
การศึกษา การบริหาร โดยรูปแบบที่น ามาประยุกต์ใช้มีข ัน้ตอนแตกต่างกัน เช่น ชยัยงค ์ 
พรหมวงศ ์(ทศินา แขมมณี, 2545 : หน้า 196 ) ไดป้ระยุกตว์ธิกีารเชงิระบบมาสรา้งเป็นตวั
แบบระบบการสอน ซึง่ม ี4 ขัน้ตอนสรปุไดด้งัน้ี 

1.  ขัน้การวเิคราะหร์ะบบ(Analysis) ขัน้น้ีจะน าระบบเดมิที่ใชอ้ยู่มาวเิคราะห ์เพื่อ
ศึกษาปญัหาความต้องการและจุดบกพร่องต่างๆรวมทัง้การส ารวจทรพัยากรที่มีอยู่และที่
ตอ้งการ 

2.  ขัน้การสงัเคราะห์ระบบ (Synthesis) เป็นขัน้ของการเกบ็รวบรวมขอ้มูลที่ไดจ้าก
การวเิคราะหร์ะบบเดมิ เพือ่น ามาใชใ้นการสรา้งระบบใหม ่

3.  ขัน้สรา้งตวัแบบระบบการสอน (Construct of system model) เป็นการน าขัน้ตอน
ต่างๆที่ก าหนดไว้ในขัน้สงัเคราะห์ระบบมาใส่ตวัแบบ เพื่อแสดงล าดบัขัน้เพื่อสะทอ้นใหเ้หน็
องคป์ระกอบทัง้ 4 ของตวัแบบระบบ คอื ตวัป้อน  กระบวนการ  กลไกควบคุม และผลผลติ 

4.  ขัน้การทดลองใชร้ะบบในสถานการณ์จ าลอง (System  simulation) เป็นขัน้ของ
การพสิจูน์ทดสอบวา่ ระบบทีส่รา้งขึน้สามารถใชไ้ดผ้ลตามทีค่าดหวงัหรอืไม ่
 จากขัน้ตอนทัง้ 4 ขัน้ เมื่อน ามาการสรา้งระบบหรอืจดัระบบจะมขี ัน้ตอนย่อยๆหลาย
ขัน้ตอนดงัน้ี 

1. การก าหนดจุดมุง่หมายของระบบ ซึง่ตอ้งก าหนดใหช้ดัเจน 
2. การศกึษาหลกัการและทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหร้ะบบมพีืน้ฐานทีม่ ัน่คง 
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3.  การศกึษาสภาพการณ์และปญัหาที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อป้องกนัปญัหาที่จะท าใหร้ะบบ
นัน้ขาดประสทิธภิาพ 

4.  การก าหนดองคป์ระกอบของระบบ ขัน้น้ีอาจใชว้ธิกีารทดสอบทางสถติเิขา้มาช่วย
คดัสรรหาองคป์ระกอบทีส่ าคญักไ็ด ้

5.  การจดักลุ่มองค์ประกอบ เป็นการจดัหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการคิดและ
ด าเนินการในขัน้ต่อไป 

6.  การจดัความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบ สามารถใชห้ลกัตรรกะ และวธิกีารทางสถติิ
เข้ามาช่วยหาความสมัพนัธ์ระหว่างตัวแปรทัง้หลายได้ไม่ว่าจะเป็นความสมัพนัธ์กันโดย
ทางตรงหรอืโดยทางออ้ม 

7. การจดัผงัระบบ ผูจ้ดัระบบสามารถน าเสนอความคดิของตนเองไดใ้นขัน้น้ี 
8. การทดลองใชร้ะบบ เพือ่ศกึษาผลทีเ่กดิจากระบบทีส่รา้งขึน้ 
9.  การประเมนิผลระบบ ขัน้น้ีจะพจิารณาว่าผลทีไ่ดเ้ป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ เป็น

ระบบทีม่ปีระสทิธภิาพหรอืไม ่
10. การปรบัปรงุระบบ เป็นการน าผลจากการทดลองใชม้าปรบัปรงุระบบนัน้ใหด้ขีึน้ 
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จากการสรา้งระบบขา้งตน้สามารถเขยีนเป็นภาพได ้ดงัภาพประกอบที ่2  
 

  
 
 
 

ภาพประกอบ    2  ระบบการสรา้งตวัแบบ 
 

ทีม่า : ทศินา แขมมณี , 2545  ศาสตรก์ารสอน:องคค์วามรูเ้พือ่ 
จดักระบวนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพ : หน้า 198  

 
 

ก าหนดจุดมุง่หมาย 

ศกึษาหลกัการ/ทฤษฎทีี่
เกีย่วขอ้ง 

ศกึษาสภาพการณ์และ
ปญัหาทีเ่กีย่วขอ้ง 

ก าหนดองคป์ระกอบของระบบ 

จดัหมวดหมูอ่งคป์ระกอบ 
ของระบบ 

จดัความสมัพนัธข์อง
องคป์ระกอบของระบบ 

เขียนผงัแสดงระบบ 

ทดลอง พิสจูน์ ทดสอบ 

ประเมนิผลระบบ 

ระบบทีม่ี
ประสทิธิ
ภาพ 

ปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุ 

ปรบัปรงุ 

ขอ้มลู
ยอ้นกลบั 
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 วรีะวฒัน์ ปนันิตามยั (2540 : หน้า 16-31 อา้งองิใน ฉิมพล ี วมิลธรรม , 2547 : หน้า 
41-43) ได้น าความคิดเชิงระบบมาสร้างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมี 5 
ขัน้ตอน ดงัน้ี 

1.  ขัน้ออกแบบ เป็นการพจิารณาปจัจยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง มขี ัน้ตอนยอ่ยดงัน้ี 
1.1 ส ารวจสิง่ที่ท าอยู่ ได้แก่นโยบาย เหตุผลในการออกแบบใหม่ ปญัหาที่พบ 

เชน่ โครงสรา้ง/เน้ืองานเปลีย่นไป 
1.2 เลือกกลุ่มผู้ออกแบบ ประกอบด้วย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ปรกึษาภายนอก

องค์การที่มคีวามรูค้วามเชี่ยวชาญด้านการประเมนิ กลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญภายในองค์การที่รูแ้ละ
เขา้ใจระบบงาน และกลุ่มผูจ้ดัการและพนักงาน ซึ่งจะสะทอ้นใหเ้หน็ข้อมูลในเชงิปฏบิตัทิีเ่ป็น
จรงิ และถูกตอ้งเกีย่วกบัวธิแีละเกณฑก์ารประเมนิผล  

1.3 ทบทวนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแบบประเมินเดิมที่สอดคล้องกบัข้อมูล
ยอ้นกลบัจากการส ารวจทศันคต ิและความตอ้งการของผูใ้ช ้ปรชัญาและนโยบายขององคก์ร 

1.4  ประเมนิโดยบรบิทขององคก์ร คอื การศกึษาจากสภาวะแวดลอ้มต่างๆทีม่ผีล 
กระทบต่อการออกแบบประเมนิวา่มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกบัแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้หรอืไม่ 

1.5 ก าหนดตัวแปรพื้นฐานในขัน้การออกแบบ โดยพิจารณาว่าวิธีการหรือ
เครือ่งมอืประเมนิจะเป็นแบบใด โดยอาศยัตวัชีน้ าส าหรบัการออกแบบ ไดแ้ก่ 

- ผลทีป่ระเมนิจะน าไปใชป้ระโยชน์ในดา้นใด 
-  สิง่ที่ต้องการประเมนิ เช่น ประเมนิกระบวนการท างาน ประเมนิผลของ

งานวา่อยูใ่นระดบัใด                       
-  วธิกีารทีใ่ชป้ระเมนิซึ่งขึน้กบัเป้าหมายในการประเมนิ เช่น การประเมนิที่

มุง่การเปรยีบเทยีบ ควรมวีธิกีารประเมนิทีช่ีน้ าใหเ้หน็ความแตกต่าง ถ้าตอ้งการเปรยีบเทยีบ
การประเมนิกบัมาตรฐานของงาน ควรใชแ้บบส าหรบัการประเมนิคา่ในลกัษณะทีด่หีรอืไมด่ ี

- ก าหนดผูป้ระเมนิ 
- ก าหนดระยะเวลาประเมนิ 
- ก าหนดระดบัการวดั องคป์ระกอบ มาตรฐาน และเกณฑท์ีใ่ชว้ดัค่าน ้าหนกั 
- การแจง้ผลการประเมนิ เป็นรายงานเพือ่การแกไ้ขปรบัปรงุ 
- พฒันาแบบประเมนิฉบบัทีส่มบูรณ์ พรอ้มกบัคู่มอการใช ้น าไปตรวจสอบ

และทดลองใชเ้พือ่หาขอ้บกพรอ่ง และน ามาปรบัปรงุแกไ้ข 
2. ขัน้ตดิตัง้ หมายถงึขัน้ตอนทีน่ าแบบประเมนิทีส่รา้งขึน้ไปใช ้เพือ่ใหเ้ป็นทีย่อมรบั 

สามารถปฏบิตัไิด ้2 วธิ ีคอื 
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-  การฝึกอบรม เป็นการอธิบายเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกบันิยามศพัท์ 
การบนัทกึ  การสงัเกต การค านวณหาค่าคะแนนรวม มกีารจดัท าคูมอืประเมนิประกอบการ
ฝึกอบรม 

- การทดลองใชเ้ป็นโครงการน ารอ่ง เพือ่ศกึษาดผูลการใชแ้บบประเมนิก่อน 
น าไปใชจ้รงิ กลุ่มที่จะน ามาเป็นกลุ่มทดลองควรเป็นกลุ่มทีเ่ป็นตวัแทนที่ดขีองกลุ่มประชากร 
ในกรณีที่กลุ่มทดลองยอมรบัแบบประเมนิ แนวโน้มของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่ก็จะยอมรบั
แบบประเมนิใหมน้ี่ดว้ยเชน่กนั 

3.  การบ ารุงรกัษา เพื่อเป็นการสร้างความต่อเน่ืองของการยอมรบัและการน าแบบ
ประเมนิไปใชใ้นองคก์ร ผูบ้รหิารองคก์ร ควรมนีโยบายสนับสนุนอย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม 
เช่น มกีารบงัคบัใช ้และแจง้ผลการประเมนิใหผู้ถู้กประเมนิทราบ ในสว่นการบ ารุงรกัษาระบบ
ประเมนิควรมกีารแนะน าวธิทีีป่ระเมนิหรอือาจมกีารเตอืนความจ าวา่ตอ้งประเมนิอะไรบา้ง ตอ้ง
สง่การประเมนิคนืเมื่อไร และรบัฟงัปญัหาทีเ่กดิกบัผูป้ระเมนิเพื่อน ามาแกไ้ข ผูป้ระเมนิกม็สีว่น
ร่วมบ ารุงรกัษาระบบประเมนิดว้ยเช่นกนั โดยใหพ้นักงานประเมนิตนเอง และน าผลทีไ่ดจ้าก
การประเมนิมาใชป้รบัค่าตอบแทนทีไ่ด ้นอกจากน้ีผูป้ระเมนิ อาจขอผลการประเมนิตนองอยา่ง
ไมเ่ป็นทางการไดเ้ป็นระยะๆเพือ่เป็นการฝึกใหเ้กดิทกัษะทีเ่กีย่วกบัระบบประเมนิทีใ่ชอ้ยู่ 

4.  การประเมนิผลระบบประเมนิทีใ่ช ้จะเป็นการประเมนิคุณภาพของระบบประเมนิที่
ใชซ้ึง่ใชว้ธิกีารตัง้ค าถาม 4 ประการ ดงัต่อไปน้ี 

- ระบบประเมนิทีน่ าเสนอนัน้มกีารน าไปใช ้และมกีารแกไ้ขปรบัปรงุหรอืไม่ 
- พนกังานหรอืผูเ้กีย่วขอ้งใชแ้บบประเมนิทีอ่อกแบบมาหรอืไม่ 
- เป้าหมายทีต่ ัง้ไว ้กบัผลทีเ่กดิขึน้จากการใชส้อดคลอ้งกนัเพยีงใด 
-  ระบบประเมินที่ใช้อยู่มีความสอดคล้องกับบริบทขององค์กรและการ

บรหิารงานดา้นอื่นๆมากน้อยเพยีงใด 
5.   การเปลีย่นแปลงระบบ เมื่อระบบประเมนิมกีารใชง้านมานาน อาจมลีกัษณะทีไ่ม่

เหมาะสมกบัภาวการณ์และเวลาที่เปลี่ยนแปลง ถงึแมว้่าจะมกีารแก้ไขปรบัปรุงมาบ้างแล้วก็
ตาม เมื่อนโยบายเปลีย่นและปรชัญาของการบรหิารงานเปลีย่น รปูแบบของการประเมนิกค็วร
เปลี่ยนตามไปด้วย เช่น คณะกรรมการประเมนิองค์ประกอบที่ใช้วดัค่าน ้าหนักที่ก าหนดให ้
จ านวนขององคป์ระกอบ ตลอดจนแนววธิกีารประเมนิ ดงันัน้ควรมกีารปรบัปรุงแบประเมินทุก 
3 ปี เช่น การเชญิวทิยากรทีเ่ชีย่วชาญมาแนะน าวธิกีารประเมนิแบบใหม ่เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
ต่อการประเมนิต่อไป 
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สรปุ 
  

การเป็นอยู่ของมนุษยจ์ะอยู่กนัเป็นกลุ่มเป็นพวกหรอืทีเ่รยีกว่าเป็นสงัคม ซึ่งจะมกีาร
ท ากจิกรรมร่วมกนัท าใหใ้นหลายๆดา้น ท าใหม้นุษยไ์มส่ามารถอยู่ไดด้ว้ยตวัเองแต่เพยีงล าพงั 
แต่จะต้องพึ่งพาอาศยัซึ่งกนัและกนัไม่มากก็น้อย โดยอาจอยู่เป็นกลุ่มเป็นพวกเล็กๆ เช่น 
ครอบครวั หรอืกลุ่มใหญ่อยา่งองคก์รใดองคก์รหน่ึงก ็ได ้เชน่ หมูบ่า้น โรงเรยีน บรษิทั โรงงาน 
ฯลฯ ดงันัน้ส่วนรวมจงึมคีวามส าคญั การคดิการท างานถ้ามคีนอยู่ร่วมกนัมากๆจ าเป็นต้อง
คดิถงึผูท้ีอ่ยู่รว่มกนัทุกคนเพื่อใหเ้กดิความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั ดงันัน้การคดิจะเป็นเสน้ตรง
ไมไ่ด ้ตอ้งมคีวามละเอยีดซบัซอ้นขึน้และควรปรบัเปลีย่นใหเ้หมาะสมกบัยุคสมยั และกาลเวลา 
ที่เปลี่ยนแปลงด้วย โดยการปรับเปลี่ยนแต่ละครัง้อาจต้องมีการทดลองใช้กฎเกณฑ์ที่
ปรบัเปลี่ยนนัน้ๆ เพื่อดูความเหมาะสมและแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้น ให้เกิดความพร้อมความ
สมบูรณ์ก่อนน ามาใช้จรงิ นัน่คือมกีารน าวิธีการเชิงระบบมาใช้อย่างสมบูรณ์ ทางด้านการ
เรยีนรูก้เ็ช่นกนั จะเหน็ว่าการสอนทุกแบบลว้นมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัในตวัเอง การน ามาใช้จรงิจงึ
ควรปรบัใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนัน้ เช่นควรมกีารยดืหยุ่นในดา้น เน้ือหา เวลา 
สถานที ่ฯลฯ เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ดอ้ย่างเต็มทีแ่ละเต็มใจ ซึ่งการใชว้ธิกีารสอนใดก็
ตามกย็งัคงต้องอาศยัวธิกีารเชงิระบบเขา้มาช่วยพจิารณาอยู่นัน่เอง  ว่าเหมาะสมหรอืควร
ปรบัเปลีย่นหรอืไม่อย่างไร จงึน าหวัขอ้น้ีมากล่าวเป็นหวัขอ้แรกของการใชน้วตักรรมการสอน
ในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งหวงัใหผู้ส้อนทุกคนตระหนักถงึความซบัซอ้นทีอ่าจเกดิขึน้ระหว่างน า
นวตักรรมต่างๆไปใช้ในการเรียนการสอนว่าปญัหาที่เกิดขึ้น อาจจะต้องคิดอย่างละเอียด
รอบคอบในการแกป้ญัหา และน าเขา้สูว่งจรของระบบใหมเ่พื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสม
ก่อน าไปใช ้
 
แบบฝึกหดั 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จากวธิกีารเชงิระบบถา้โรงเรยีนทีท่า่นสอนอยูใ่นบรเิวณทีม่นี ้าทว่มทุกปีจนอุปกรณ์ 
และสถานศกึษาไดร้บัความเสยีหายทา่นจะแกไ้ขอยา่งไร 

2. จงยกตวัอยา่งการใชท้ฤษฎไีรร้ะเบยีบหรอื Chaos Theory  มาประยุกตใ์นการ
แกป้ญัหาทางการเรยีนการสอน 

3. ถา้ทา่นตอ้งสอนนกัเรยีนทลีะหลายๆหอ้ง หลายๆชัน้เรยีน ในเวลาเดยีวกนั ทา่นจะใช ้
ทฤษฎใีด(ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีารเชงิระบบ)ชว่ยในการแกป้ญัหา 


