
 
Created by Assoc. Prof. Dr. Krismant  Whattananarong 

 

การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

by 
Assoc. Prof. Dr. Krismant Whattananarong 

Ph.D.(Vocational/Technical Education-Instructional System Technology) 
 
 
 
 
 

Faculty of Technical Education 
King Mongkut,s Institute of Technology North Bangkok 

เอกสารประกอบคําบรรยาย     DVT Extension Officer Training on Planning and Monitoring of Training 
15-26 June 1998. Agriculture Engineering Training Center (AETC), Bangpoon, Pathum Thani, Thailand  



 2

การคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
โดย รองศาสตราจารย ดร. กฤษมันต วัฒนาณรงค 

 
บทนาํ  
 เมื่อมีส่ิงใดสิ่งหนึ่งผิดพลาดเกิดขึ้น ส่ิงที่มกัจะไดยินจากผูบริหารที่ตําหนิความผิดพลาดที่เกิดขึน้วา   
“ทํางานไมเปนระบบ”   หรือเมื่อเราขับรถอยูบนถนนพบเห็นการขุดถนนฝงทอระบายน้ําเสีย    อีกไมกี่เดือน
ตอมากข็ุดที่เดิมอีก คราวนี้ฝงสายไฟฟา เรามักตําหนิอยูในใจวา “ทํางานไมเปนระบบ” ไมรูจักประสานงาน
กันใหดีระหวางหนวยงานตาง ๆ    ที่จะตองขุดถนนตรงนี้   และแมแตครู-อาจารย     เมื่อตรวจงานของ
นักศึกษายังตาํหนิวาเขียนรายงานอยางไมเปนระบบ ส่ิงทั้งหลายที่เกิดขึน้อีกมากมายที่เปนปญหามักจะ
ถูกโยนไปให “ระบบ” เปนตัวสรางปญหา ทั้ง ๆ ที่ตัวระบบเองนั้นเกิดขึ้นจากคนที่คิดระบบใหออกมา
สามารถทํางานไดอยางดี ฉะนั้น การคดิเชิงระบบจึงมีความสาํคัญในการวางแผน ทําใหสามารถทาํงาน
บรรลุผลและสาํเร็จ อยางราบร่ืน    เรียบรอยรวดเร็ว    และรวมกันทาํ     การวางแผนการทํางานจึงเริ่มตน
ที่ความสามารถในการคิดกอน 
ความหมายและความสําคัญ 
 การคิดเชิงระบบ System Thinking) หมายถึง การคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามโดยพิจารณาเห็น
ความสัมพันธกันอยางเปนระบบในตวัของมันเอง แนวคิดลักษณะนี้เปนไปตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ 
(System Theory) ที่วา “สิ่งทั้งหลายที่อยูใน เอกภพ หรอื จักรวาล (The Universe) ไมวาจะเล็กหรือใหญ
ลวนเปนสวนหนึ่งของหนวยระบบทั้งสิ้น” คุณสมบัติของความเปนระบบจึงมทีั้งสวนที่เปนปจจัยนําเขา 
(Inputs)  สวนกระบวนการ (Processes)  และสวนผลผลิต  (Outputs)  มีขอบเขตในแตละหนวยของ
ระบบ  และผลจากหนวยหน่ึงจะไปเปนปจจัยนําเขาของอีกหนวยหนึ่งหรือแมแตระบบทั้งระบบเองก็จะเปน
สวนหนึ่งของในระบบทีใ่หญข้ึน การคิดเชิงระบบจึงตอง เขาใจความเชื่อในแนวคดินี้เปนพ้ืนฐานเสียกอน
จึงจะทําใหการคิดเชิงระบบสามารถดําเนนิการไดดวยด ี ถาไมเชื่อวาทุกสิ่งทุกอยางเปนระบบและมองไม
เห็นความเปนระบบหรือเปนสวนหนึ่งของระบบใด ๆ แลวจะเปนอุปสรรคของการคิดเปนอยางมาก ทฤษฎี
ระบบตามแนวคิดดังกลาวแบงระบบทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาล  (The Universe)  ออกเปน   2 ประเภท  
และแตละประเภทยังแยกออกไปไดอีกดังตอไปนี ้

1. ระบบของธรรมชาติ (Natural System)   เปนระบบที่เกดิขึ้นเองตามธรรมชาติหรือธรรม 
ชาติเปนผูสราง ซึ่งยังสามารถแบงออกไดเปนประเภทยอย ๆ อีกไดแก 

1.1 ระบบกายภาพ   (Physical System)       เปนหนวยระบบที่รวมถึงสสารและพลังงานที่อยู 
รอบ ๆ ตัวเรา 
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1.2 ระบบปฏิกริยิา    (Intersectional System)  เปนการกระทําตอกันระหวางปจจยันําเขา 
ของแตละหนวยระบบ      ซึ่งจะปรากฏอยูในลักษณะของความสัมพันธระหวางส่ิงตาง ๆ      เปนระบบที่
นักวิทยาศาสตรสนใจเพื่อหาความสัมพันธและคิดออกมาเปนสูตรไดดวย 

2. ระบบที่มนุษยสรางขึ้น  (Man-made System)    เกิดจากมนุษยสรางขึ้นจะจงใจ  หรือไมจงใจ 
ก็ตามสิ่งที่มนษุยสรางขึน้จะมีความเปนระบบติดตัวมาดวยเสมอ แมแตการกอจลาจล ซึ่งดูเหมือนไมมีระบบ
แตทามกลางความไมมรีะบบและไรระเบยีบนั้นจะมีระบบของมันอยู ระบบที่มนษุยสรางขึน้แบงไดเปน 3 
ประเภทไดแก 

2.1 ระบบกายภาพ  (Physical System)   เชนเดียวกับ ระบบกายภาพของธรรมชาติ   เพยีงแต 
มนุษยเปนผูทาํขึ้น 

2.2 ระบบปฏิกริยิา  (Interactional System)  เชนเดยีวกับระบบปฏกิิรยิาของธรรมชาต ิ เพียง 
แตมนุษยเปนผูทําขึ้น 

2.3 หนวยระบบความคิด  (Ideational System)  ซึ่งมีท้ังสวนท่ีเกี่ยวกับระบบกายภาพ    และ 
ระบบปฏิกริยิา เชน ถาเปนระบบกายภาพก็จะคิดวาดาวอังคารมีลกัษณะอยางไร ขนาดเทาไร รวมทั้งสิ่งที่
เปนความรูสึกดวย เชน   บาป   บุญ   ผี   วญิญาณ   เปนตน และถาเปนระบบความคดิที่เกี่ยวกับระบบ
ปฏิกิริยา ก็จะคิดเกี่ยวกับการที่ 1 + 2 = 3 การคิดจะไมมุงเนนที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 แตจะดูท่ีอาการรวมตัวกัน
ของ 1   และ   2 หรือการนําเอากรดและดางมารวมกันจะไดเกลือกับน้ํา น้ัน แนวคิดจะมุงไปที่การรวมตัว
กันของกรดและดาง มากกวาตัวกรด ดางหรือ ผลที่ได คือเกลือกับน้ํา แตจะมุงหาสิ่งที่เกิดขึ้นหรือปฏิกริิยา 
และหนวยความคิดนี้ทําใหเกดิ “สูตร” ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรข้ึน  โดยมีสัญลกัษณเพื่อแสดงถึง
ความมีปฏกิิรยิาของระบบทีแ่สดงความเปนไปของสูตร เชน สูตรของน้ํา คือ  
        H2+ O                       H2 O เปนตน 
 ดังนั้นในระบบหนึ่งๆ ท่ีเปนระบบความคิดจึงเปนการแสดงการทํางานของสิ่งที่อยูภายในหนวย
ระบบมีปจจัยนําเขา มีกระบวนการทํางาน มีผลผลิต และมีขอบเขตของหนวยระบบลักษณะของหนวย
ระบบในฐานะที่เปนหนวยทํางาน  (A system is a working unit) มีดังนี ้
                    ปจจัยนําเขา            กระบวนการ                   ผลผลิต                      
                           Inputs                      Processes                                  Outputs 
                                                                                                                                 
                                                                                             
 

                                                                                   
แผนภาพแสดงลักษณะของระบบในฐานะที่เปนหนวยงาน 
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สัญลกัษณ ลกูศรและเสนในแผนภาพมีความหมาย ดังนี ้
ลูกศร  1 แสดงปจจัยนําเขาซึ่งถูกนําเขามาสูหนวยระบบ 
ลูกศร  2 แสดงการเคลื่อนทีไ่ปสูกระบวนการทํางาน 
ลูกศร  3 แสดงการเคลื่อนทีไ่ปเกิดเปนผลผลิตหลังจากเกิดกระบวนการทํางาน 
ลูกศร  4 แสดงผลผลิตท่ีหลดุออกไปนอกหนวยระบบและพรอมจะเปนปจจยันําเขาของหนวยระบบอื่น
ลูกศร 5 แสดงผลผลิตที่ไมหลุดออกไปจากหนวยระบบแตอาจวกกลับมาเปนปจจยันาํเขาอีก 
ลูกศร  6 แสดงปจจัยนําเขาซึ่งมาจากภายในของระบบเองเชนมาจากลูกศร   5 
ลูกศร  7 , 8  แสดงเสนแบงระหวางขัน้ตอนปจจยันําเขาเคลื่อนไปสูกระบวนการและไปยังผลผลิต 
ลูกศร  9 แสดงขอบเขตของหนวยระบบ 
ความคิดเชิงระบบจึงมีจุดเนน ดังนี ้

1. หนวยระบบเปนหนวยทํางานมีผลผลิต  มีกระบวนการ  มีปจจัยนําเขา     และมีขอบเขตของ 
หนวยนัน้ 

2. หนวยระบบหนึ่ง ๆ เปนหนวยยอยของอภริะบบ ผลผลิตรวมของหนวยระบบหนึ่ง   เกิดจาก 
การทํางานของระบบยอย ๆ ในสังกัด   เชน   ถาโรงเรียนเปนระบบใหญ   ผูสําเร็จการศกึษาเปนผลผลิตที่
เกิดจากระบบยอย ๆ เชนระบบการรับสมคัร ระบบการเรียนการสอน ระบบการสอบ เปนตน 

3. ผลผลิตของหนวยระบบหนึง่ ๆ    เมื่อเกดิขึ้นแลวจะเลื่อนไหลไปเปนปจจัยนําเขา  ใหระบบ 
อ่ืน ๆ ที่อยูถัดไป เชน ผูสําเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาเปนผลผลิตของระบบอาชีวศึกษาก็จะเลื่อน
ไหลไปเปนปจจัยนําเขาของระบบการผลิตใหแกโรงงานและสถานประกอบการ 

4. แตละสิ่งมีความเปนหนวยระบบในมิติตาง ๆ กัน   ในเวลาเดียวกัน    หมายถึง       ในขณะที ่
สิ่งหนึ่งเปนหนวยของระบบในทิศทางหนึ่ง ส่ิงนั้นกย็ังเปนหนวยระบบในทิศทางอื่นดวย แตละทิศทางของ
ความเปนหนวยระบบเรียกวาหนึ่งมิติระบบ   ( A System Dimension)  ดังนั้น แตละส่ิงจึงมีความเปน “พหุ
มิติระบบ” ( Multi–System Dimension )  ในเวลาเดียวกันดวย  เชน  DVT Extension Officers  แตละทาน
เปนหนวยในระบบของอาชีวศึกษาไทย มภีารกิจเปนกําลังของระบบอาชีวศึกษา มผีลผลิต มกีระบวนการ
ทํางาน และมปีจจัยนําเขา ในขณะเดียวกนัก็ยังเปนหนวยระบบเสียภาษีใหแกรัฐ เปนหนวยระบบลูกคาของ
ธนาคารและอืน่ ๆ อีกมาก รวมทั้ง การเปนสิ่งมีชีวิตก็เปนระบบชวีิตที่มกีระบวนการทํางานภายในระบบ คือ 
การสันดาปยอยอาหารในรางกายมีปจจัยนําเขา เชน อาหาร น้ํา อากาศ และอ่ืน ๆ ที่จาํเปนตอการดาํรงความ
มีชีวิตของระบบชีวิตอยูดวย โดยท่ัวไปคนมักจะมีความคิดและความเชื่อพ้ืนฐานเปนระบบอยูแลว แตจะมี
ระดับของความมากนอยและความสามารถในการมองเห็นในระดับของความซับซอนมากนอยเพียงแตกตาง
กัน การคิดเชิงระบบแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก การคิดเชิงระบบโดยออม กับการคิดเชิงระบบโดยตรง 
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การคิดเชิงระบบโดยออม 
 การคิดเชิงระบบโดยออม เปนพฤติกรรมทางสมองของมนุษยที่กระทํากบัวัตถุทางความคิด  
(Object of Thinking) ซึ่งอยูในสมองขณะทําการคิด สิง่เหลานี้อาจจะสะทอนมาจากโลกของความจริง หรือ
สรางจินตนาการเองโดยยังไมมีสิ่งนั้นในโลกความจริงเลยก็ไดการคิดเชิงระบบโดยออม เปนการคิดโดยใช
วิธีคิดพ้ืนฐานทั่วไป เพียงแตมีการคํานึงถงึ สิ่งนั้นวามีความเปนระบบ   เชน   การคิดวิเคราะห การคิด
สังเคราะห การคิดสรางสรรค และรวมถึงการคิดประเมินคา การคิดทีก่ระทํากับวัตถทุางความคิดทีท่ําอยูนั้น
ที่มีความเปนหนวยระบบหรือหลายหนวยระบบแลวแตลักษณะของการคิดซึ่งจําแนกได ดังนี ้

1. Concepts Formation Thinking   เปนการคิดเพื่อกอใหเกิดความคดิรวบยอดหรือ    มโนทัศน 
ของสิ่งตาง ๆ  เชน  รถยนต  ดวงจนัทร   แรงดึงดูดของโลก  ความรอน  ความรัก  ผี   และอ่ืน ๆ แตละสิ่ง
เหลานั้นเปนหนึ่งหนวยหรือหลายหนวยระบบที่ถือวาเปนการคิดเชิงระบบโดยออมเพราะถามแีนวโนมที่จะ
มีการคิดตอไปหรือทําตอไป จะถูกอิทธิพลของความเปนระบบของสิ่งนั้นมาเปนตวัช้ีนํา เชน ถาตองการจะมี
รถยนตไวใชสักคันในบาน ตองเตรยีมตัวจัดการกับความเปนระบบของรถยนต  เชน ตองมีที่จอด ตองเตมิ
นํ้ามัน ตองมกีารซอมบํารุง เปนตน ซึ่งถาคํานึงถึงความเปนระบบแตเริ่มตนจะทําใหไมมีปญหาในการใช
รถยนตภายหลัง 

2.  Concepts Association Thinking เปนพฤติกรรมการคิดเชื่อมโยงระหวางมโนทศันตั้งแต   2 
สิ่งขึ้นไป ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เชน ความเหมือนกัน ความแตกตางกัน หรือแรงดึงดูดระหวางกนั 
ปฏิกิริยาตอกนั และแมแตความเปนญาติกันในทางสังคมวิทยา และถาการคิดครั้งนั้นผูคิดไดคํานึงวา
ความสัมพันธดังกลาวเปนหนวยระบบกถ็อืวาเปนการคดิเชิงระบบโดยออมและจะมผีลทําใหทาทีหรือ
ความสัมพันธดังกลาวเปนไปในทิศทางของทฤษฎรีะบบ  เชน ถอืวาความสัมพันธนัน้ เกดิมาจากปจจยั
นําเขาคือมโนทัศนตางๆ ท่ีมีอยูนํามาเชือ่มโยงกันมีกระบวนการทํางานคือการเชื่อมโยงระหวางมโนทัศน
เหลานั้น และมีผลผลิตคือ ความสัมพันธที่ได ความสัมพันธอาจจะนําไปใหเกิดการทํางานรวมกนั ทําธุรกิจ 
ซึ่งกันและกัน   สวนปจจัยนาํเขาซ่ึงเปนมาโนทัศนในแตละอยางตองรกัษาไวถาไมตองการใหความสัมพันธ
เปลี่ยนแปลงไป เชน ในสังคมมนุษยจะมีขนบธรรมเนียมประเพณใีนรอบป  เพื่อดํารงความสัมพันธท่ีพึง
ประสงคไวระหวางสมาชิกในครอบครัวระหวางคนกับสถาบันหลักของชาติ     เชน วนัสงกรานต  วัน
ตรุษจีน  วันเฉลิมพระชนพรรษา  เปนตน 

3. Concept  Classification  Thinking     เปนการคิดจําแนกระดับขัน้ของความคิดรวบยอดหรือ 
มโนทัศน   เชน จําแนกเปนชั้น ๆ เปนหมวด ๆ เปนรายการ ๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ  จําแนกเปน กรม
ตาง ๆ  และจําแนกจากกรมออกเปนกองตาง ๆ ลงไปอีกชั้นหนึ่งอาจจะจําแนกในลักษณะอื่น ๆ ตาม
จุดประสงคตาง ๆ ถาการคดิจําแนกสิ่งหนึ่งส่ิงใดนั้น ผูคิดคํานึงวาสิ่งนั้นเปนหนวยระบบ ก็เรียกวาเปนการ
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คิดเชิงระบบโดยออม การคิดในมิติแรกของระบบงานในกระทรวงศึกษาธกิารแยกตามสายงานการบังคับ
บัญชา แตถาใชอีกมิติที่หนึ่งของการคิดโดยใชเกณฑในการจําแนกแตกตางออกไป เชน คํานึงถึงการใชชีวิต
ของคนในกระทรวงศกึษาธิการ การเดินทาง หน้ีสินของขาราชการ ผูท่ีสามารถจําแนกการคิดในเชิงระบบ 
ใหตรงกับจุดประสงคน้ัน ๆ ก็จะทําใหมองเขาถึงระบบหนึ่ง ๆ นั้นไดหลายมิตริะบบ 

4. Concept Comparison Thinking      เปนการคิดหาความเหมือนหรือ     ความแตกตางโดยใช 
มโนทัศนอยางหนึ่งเปนฐานของการเปรยีบเทียบ เชน รถเกา กับรถใหม และถามีการเปรยีบเทียบ โดย
คํานึงถึงวารถเกา  และรถใหม   ลวนเปนหนวยระบบมีการทํางานมีปจจัย  มีกระบวนการมผีลผลิตแลวถือวา
เปนการคิดเชิงระบบโดยออม เชน รถเกา และรถใหม  ในแงของผลผลิต เชน ความสะดวกสบาย ไววางใจ
ได  แลวอาจตองเปรยีบเทียบกับปจจยันําเขา  ไดแก  เงินที่ตองจายไป ดอกเบีย้ท่ีตองเสียใหกับรถเกาเทียบ
กับรถใหม การคิดเปรยีบเทยีบลกัษณะนี้เปนการคิดเชิงระบบการเปรยีบเทียบ 

5. Concept   Analysis  Thinking     เปนการคิดจําแนกคลายกับแบบทีก่ลาวมาแลว     แตความ 
แตกตางอยูทีก่ารคิดแบบนี้เปนการวิเคราะหเชิงโครงสรางไมมีเพียงพอเพื่อจําแนกแบงเปนชั้นๆ พวกๆ แตผู
คิดจะคํานึงถึงความเปนหนวยของระบบทีก่ําลังวิเคราะหหรือวิเคราะหเพ่ือทราบความเปนไปของระบบนั้น 
ๆ  ถือวาเปนความคิดวิเคราะหเชิงระบบโดยออม เชน วิเคราะหวาในหนวยของระบบนี้มีอะไรบางเปน
ปจจัยนาํเขา อะไรเปนกระบวนการ และอะไรเปนผลผลิต หรือมิติของระบบนี้ที่สําคัญ ๆ มีอะไรบาง เปนตน 

6. Concept Synthesis Thinking        เปนการคิดเพื่อหลอมรวมมโนทัศนหลาย ๆ อยางเขาดวย 
กันเปนอยางเดียว หรือช้ินใหมอันหนึ่ง  ถาคิดวาแตละรายการที่นํามาใชเปนมโนทัศนในการคิด       และ
มโนทัศนใหมที่เกิดขึ้นเปนหนึ่งหนวยของระบบก็คือวาเปนการคิดเชิงระบบโดยออม เชน โครงการ (DVT 
Dual Vocational Training) นําเอาคนจากหลายที่มาทํางานรวมกัน ถาคํานึงวาแตละคนมีความเปนหนวย
ระบบในตัวเองดวย นอกจากเปนหนวยของระบบในโครงการนี้ เขาหรือเธอยังมีระบบอื่น ๆ เชน เปน
อาจารยของวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา เปนพอ แม ลูก เปนนักศึกษากําลังเรียนตอปริญญาเอก หรือ
เปนลูกหนี้ของธนาคารอยู เปนตน 

7. Inductive Thinking เปนการคิดอุปมานสรางหลักการ โดยมุงเอาคุณสมบัติ  ( Attribute )  ที่ 
เหมือน ๆ กันนํามาตั้งเปนหลักการ เชน น้ํามีอยูทั่วไปในโลก แตมีคุณสมบัติเหมือนกันคือมีจุดเยือกแข็งที่  
0.C จุดเดือดที่ 100. C ประกอบดวย ไฮโดรเจน กับ ออกซิเจน ตามสูตร   H2 + O                            H2 O  
สวนคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่ไมเหมือนกันตัดทิ้งไป เชน  สี  กลิ่น  รส  แลวนํามาสรุปเปนหลักการ  (Principle) 

8. Deductive Thinking การคิดแบบอนุมานประยุกตจากหลักการเพื่อหาขอสรุปวาแตละกรณี 
นั้นตรงหรือไมตรงหลักการที่มีอยูแลว การคิดแบบนี้ใชมากในการพิจารณาของศาลในงานตุลาการ เชน ใน
กฎหมายอาญามาตรา 289 ระบุวา ผูใดเจตนา ฆา ผูอ่ืนมีโทษประหารชีวิต นี่คือ   หลักการ   และมี
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เหตุการณหนึ่งพิสูจนไดวานาย ก. ใชไมหนาสามตีนาย ข. ตาย เพราะฉะนั้นสรุปวา นาย ก. ตองรับโทษ
ตามมาตรา 289 คือประหารชีวิต แตถาคํานึงถึงความเปนหนวยของระบบของเหตุการณปรากฏวาขณะที่
นาย ก. ตี นาย ข. นั้น นาย ข. กําลังยกปนขึ้นจะยิงเจานายของ นาย ก. ถึงแมนาย ก. จะมีเจตนาฆานาย 
ข. ก็จริง แตมีเจตนาปกปองชีวิตเจานายของนาย ก. ดวยเจตนาทั้ง 2 ประการ เปนปจจัยนําเขาของหนวย
ระบบการฆา นาย ข. ผลผลิต คือ นาย ข.  ตาย เจานายของ นาย ก. รอดชีวิต  และนาย ก.    ตองขึ้นศาล 
การตัดสินคดีจะแตกตางไป  ถาผูพิพากษาไมคํานึงถึงความเปนหนวยระบบของเหตุการณ นาย ก.  ฆา
นาย ข.  ครั้งนี้ 

9. Creative Thinking  เปนการคิดสรางสรรคข้ึนใหมจากส่ิงที่มีอยูแลวเปนสวนประกอบ เชน  
การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร การออกแบบบานพักอาศัย  ถาคํานึงถึงความเปนหนวยของระบบใน
แตละรายการของวัตถุดิบที่นํามาใชจะเปนการคิดที่เปนระบบโดยออม  เชน  การสรางบทเรียน  CAI 
(Computer-Assisted Instruction) ใหมีการใชสี ขนาดตัวอักษร ที่เหมาะสม เพ่ือใหผูเรียนไมมีความ
เมื่อยลาดวงตาหรือทําลายระบบการเห็น สามารถใชกับเครื่องคอมพิวเตอรไดทุกรุน ผูเรียนท่ีมีความสามารถ
แตกตางกันก็สามารถเรียนไดตามความสามารถของตน หรือถาจะออกแบบบาน สวนประกอบที่เปนไมของ
บานเปนหนวยที่ผุงายไมควรอยูนอกชายคาและบานพักอาศัยเปนหนวยระบบที่มีผลผลิต คือการอาศัยอยูใน
บานอยางสะดวกสบายของคนในบานจําเปนตองมีปจจัยนําเขาที่เหมาะสม เชนจํานวนคน การถายเทของ
อากาศ  ความปลอดภัย  เปนตน 

10. Evaluative Thinking การคิดแบบประเมิน เปนการตัดสินคุณคาของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  โดยเทียบ 
กับเกณฑคุณคาของอีกสิ่งหนึ่ง เชน การประเมินการสอนครูถาการประเมินโดยคํานึงถึงความเปนระบบของ
การสอนในวิชาที่ตนสอน จะพิจารณาถึงปจจัยนําเขาที่อยูในระบบ การสอนของตน เชน ตัวครูเอง วัสดุ
อุปกรณ   สื่อการสอน   ตําราเรียน   หรือแมแตบรรยากาศ และการรบกวนจากภายนอก     ก็จะทําใหมีการ
ประเมินท่ีไดผลมากกวาการประเมินท่ีไมคํานึงถึงความเปนหนวยของระบบการสอนวิชานี้ 
การคิดเชิงระบบโดยตรง 
 การคิดเชิงระบบโดยตรง เปนการคิดที่เกิดจากผูคิดมีความเชื่อในทฤษฏีระบบอยูกอนแลวและถือวา
สิ่งที่คิดนั้น  (Object of Thinking) เปนหนวยระบบหนวยหน่ึง ถาไมมีความเชื่อในเรื่องของทฤษฎีระบบ  
อยูกอนการที่จะมีความคิดเชิงระบบโดยตรงจะทําไดยาก การคิดเชิงระบบโดยตรง เปนการคิดที่พิจารณาถึง
วัตถุประสงค โดยพิจารณาออกเปนองคประกอบในเชิงระบบ เพื่อรูและเขาใจหนวยระบบ เชน คิดเพื่อ
มองเห็นและเขาใจกระบวนการของระบบหนึ่งคิดเพื่อวิเคราะหและประเมินหนวยของระบบ และคิดเพื่อ
ออกแบบและกอตั้งหนวยระบบ  เปนตน  การคิดเชิงระบบโดยตรง  สามารถแบงออกไดเปนรูปแบบตาง ๆ 
ดังนี้ 
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1. Thinking  for  Knowing  and  Understanding a System      เปนการคิดเพ่ือรูและเขาใจ 

หนวยระบบในสิ่งตาง ๆ โดยมองถึงความเปนระบบในตัวเองของมันเองเปนหนวยทํางานจริง เชน คิดวา
ทํางานอะไร มีปจจัยนําเขาอะไรบาง มีกระบวนการอยางไร อะไรเปนผลผลิต ประกอบไปดวยอนุระบบ
หรือระบบยอย ๆ อะไรบาง และผลผลิตของระบบนําไปสูปจจัยนําเขาของระบบอะไรตอไป ถาไดรูและ
เขาใจครบถวนตามประเด็นเทานี้ จะทําใหเกิดความแตกฉาน ในความคิดและความเขาใจในสิ่งท่ีคิดนั้นอยาง
ดี รวมทั้งยังทําใหการจดจํา  (Memory and Recall) ของส่ิงนั้นดีดวย ในทางการศึกษา ถาผูสอนมองการ
เรียนการสอนอยางเปนระบบ คิดอยางเปนระบบ จะมีวิธีการสอนที่ทําใหผูเรียนมีความแตกฉานในความรู
ไดดี เชน ถาจะสอนเรื่อง “น้ํา” คําถามที่ไมควรถามนักเรียนแตเพียงวา   “น้ําคืออะไร?”      ซ่ึงนักเรียนจะ
ตอบตามหนังสือเรียนท่ีวาไว  แตถาถามวา น้ําเกิดจากปจจัยนําเขาอะไรบาง มีกระบวนการเกิดน้ําอยางไร      
เม่ือไดน้ําแลว    น้ําเปนปจจัยนําเขาใหกับระบบอะไรไดตอไป   ก็จะเปนการสรางนิสัยการคิดเชิงระบบขึ้น
เกี่ยวกับน้ํา ตลอดไป  และเมื่อมีปญหาเรื่องน้ําเกิดขึ้น    เชน   นํ้าไมเพียงพอ   น้ํามาก  
นํ้าเนา ก็จะสามารถหาทางแกไขได เปนตน 

2. Thinking for Analyzing and Evaluation a System  เปนการคิดวิเคราะหและประเมิน 
หนวยระบบผูคิดมีจุดประสงคในการจําแนกสวนประกอบในการทํางานของหนวยระบบและประเมินคา
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  ตลอดจน  ปฏิสัมพันธกับหนวยระบบขางเคียงวาเปนอยางไร  เพื่อนําไปสูการ
ปรับปรุงแกไขหนวยระบบใหดีข้ึน  เชน  การวิเคราะหตนทุน – กําไร  (Cost–Benefit Analysis)  การ
วิเคราะหลักษณะนี้ใชในแวดวงของวิชาการศึกษา เชน การวิเคราะหหลักสูตร ประเมินหลักสูตรโดยการ
มองอยางเปนระบบ เชน การใชแบบแผนการประเมินหลักสูตรแบบ CIPP ซ่ึงเปนการวิเคราะหในฐานะที่
เปนระบบอยางหนึ่ง โดยการวิเคราะห บริบททั่วไป (Context) ปจจัยนําเขา  (Input) กระบวนการ 
(Process)  และผลผลิต  ( Product )       คําท่ีเรียกใชในการคิดวิเคราะหเชิงระบบโดยตรงอาจมีหลายคํา  
เชน   System Analysis   หรือ   การวิเคราะหหนวยระบบ   System Analysis  หรือ การวิเคราะหเชิงระบบ  
และ  Project  Evaluation  หรือ การประเมินโครงการ เปนตน การวิเคราะหหรือการคิดในแนวที่ยึดถือการ
เปนระบบของหนวยที่จะวิเคราะหหรือวัตถุทางความคิดขณะนั้น 

3. Thinking for Designing and Establishing a System เปนการคิดเพื่อออกแบบหรือกอตั้ง 
หนวยระบบ ผูคิดประสงคจะออกแบบหรือกอตั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา เชน การคิดระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา ผูคิดตองคิดอยางเปนระบบที่กําหนดปจจัยตาง ๆ ท่ีเปนตัวนําขา สูการประกันคุณภาพ 
กระบวนการของการประกันคุณภาพ และผลที่ไดจากการประกันคุณภาพและในระหวางการดําเนินการ
จะตองมีระบบอื่นมาประสาน เชน ระบบตรวจสอบ ระบบประเมินและปจจัยตาง ๆ อาจมีมิติระบบที่
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หลากหลายไดดวย  การคิดเชิงระบบเหลานี้  เปนความสามารถที่นักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษากําลังทําอยู 
สวนการคิดเชิงระบบโดยตรงในลักษณะนี้ท่ีมีใหพบเห็นทั่วไป   เชน   การคิดสรางโรงงานผลิตสินคา  ขาย
อาหาร  โรงพยาบาล  เปนตน   ลวนเปนการคิดที่ตองติดตั้งระบบขึ้นทั้งหมด ถาขาดการคิดเชิงระบบที่ดี จะ
ไมสามารถทําใหหนวยของระบบ  หรืองานสามารถดําเนินไปได การออกแบบระบบบางครั้งเรียกวา 
System Design ไดแก การออกแบบโรงงาน การออกแบบเครื่องจักร ออกแบบระบบคอมพิวเตอร เปนการ
เริ่มตนของการคิดชิงระบบกอนท่ีจะสรางระบบขึ้นมา หรือเรียกวา System Establishment ซึ่งเปนขั้น
ตอไปของการวางแผน เพื่อใหระบบที่คิดขึ้นสามารถดําเนินไปไดอยางดี 
สรุป 
 การคิดเชิงระบบ มีความสําคัญตอการวางแผนงานและการดําเนินงาน  เพราะโครงสรางของ
ความคิดจะบงบอกถึงรูปลักษณหรือลักษณะของงานที่จะออกมา รวมทั้งยังเปนเครื่องทํานายความสําเร็จ
ของงาน หรือความสัมฤทธิ์ผลของงานไดอยางดี ประโยชนของการคิดเชิงระบบนอกจากจะทําใหขจัด
ปญหาตาง ๆ  ที่อาจเกิดขึ้นและถูกประนามวา   “ทํางานไมเปนระบบ” หรือ  “คิดไมเปนระบบ”    แลวยัง
ชวยใหโครงสรางทางปญญาของผูคิดสามารถวินิจฉัยปญหาที่ซับซอนไดดี การดําเนินการวางแผนงานที่
ซับซอนจึงตองใชโครงสรางของความคิดจากคนที่มีความคิดเชิงระบบเปนฐานของการคิดและเชื่อวา สรรพ
ส่ิงทั้งหลายในโลกลวนเปนหนวยของระบบในจักรวาลทั้งสิ้น 
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