
ความคดิเชิงระบบ
(system thinking)

"...ความคดิเชิงระบบหมายถงึ การคดิในภาพรวม (big picture) โดยตระหนักชัดในองค์ประกอบ
ย่อยทีมี่ความสัมพันธ์ และมีหน้าทีท่ีเ่ช่ือมโยงกัน..."

การเหน็ทัง้ระบบ และการเหน็ภาพที่สิ่งต่างๆในระบบสัมพนัธ์กัน

จะท าให้เข้าใจสภาพการณ์ที่เป็นไปทัง้หมด



ความคิดเชิงระบบ System Thinking

• ส่ิงต่างๆอยู่กนัอย่างเป็นระบบ

• ส่ิงหรือเร่ืองทีเ่ราพิจารณาอยู่เป็นองค์ประกอบของระบบใดระบบหน่ึง

และมีความสมัพนัธ์หรือมีการด าเนินการร่วมกนักบัส่วนประกอบอืน่ๆของระบบ 
เพือ่ให ้function ของระบบนัน้บรรลวุตัถปุระสงค์



จักรยาน



จักรยาน



tree



See the forest, not tree.



ตัวอย่างระบบ - ระบบนิเวศน์



ระบบทางเดินหายใจ ระบบย่อยอาหาร

ระบบประสาทและสมอง

ระบบร่างกายมนษุย์





ระบบรถยนต์



ระบบโรงพยาบาล



bird eye view 



Leaders work on the system
not in the system



ลักษณะของระบบ

• เป็นองค์รวม (Holistic) 

• เป็นเครือข่าย (Network)

• มีความเป็นล าดับชั้น (Hierarchy)

• มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน (Interaction)

• มีขอบเขต (Boundary)

• มีแบบแผน (Pattern)

• มีโครงสร้าง (System Structure)

• มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (Adaptation)

• คิดเป็นวงจรป้อนกลับ (Feedback-Loops)



ระบบมีวัตถุประสงค์และมีผลผลิต



ระบบมีขอบเขต



มีระบบย่อยอยู่ในระบบใหญ่



สิ่งท่ีน่าสนใจ ระบบย่อยมีวตัถปุระสงค์ท่ีตอบสนอง
ต่อระบบใหญ่ เราต้องทราบว่าผลผลิตของเรา
ตอบสนองต่อระบบใหญ่อยางไร และระบบย่อยแต่
ละระบบมีขอบเขตแค่ไหรน อะไรคืองานของเรา อะไร
ไม่ใช่ อะไรท่ีเก่ียวข้องกบัระบบอ่ืนและเก่ียวข้องกนั
อย่างไร เพ่ืออะไรคือทกุระบบมีขอบเขต การก าหนด
ขอบเขตของระบบให้ชดัเจนว่า อะไรท่ีจะอยู่ในระบบ
นี ้และอะไรท่ีไม่ได้อยู่ในระบบ จะท าให้เราเห็นภาพ
การท างานท่ีชดัเจนขึน้ เราจะทราบว่าอะไรเป็นสิ่งท่ี
เก่ียวข้อง และอะไรเป็นสิ่งท่ีไม่เก่ียวในระบบนัน้ การ
มีขอบเขตจะท าให้เราชดัเจนขึน้

ระบบมี feedback



ระบบของเราเป็นระบบเปิดหรือระบบปิด 
หากเป็นระบบเปิดมีการประสานกับใคร อย่างไร



ระบบมีทั้งส่วนที่สามารถมองเห็นได้ และส่วนที่ไม่สามารถมองเห็นได้



ระบบมี hierarchy 



การพิจารณาระบบ

1. มองเห็นส่วนประกอบของระบบ

2. ระบุได้ว่าส่วนประกอบต่างๆเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อกันหรือไม่  มีความสัมพันธ์กัน
อย่างไร

3. ผลผลิตของระบบ ไม่ใช่ผลรวมของผลผลิตย่อยของส่วนประกอบทั้งหมด  แต่เป็นสิ่ง
ใหม่ตามวัตถุประสงค์ของระบบนั้น

4. ระบบยังคงอยู่  ในบริบทที่แตกต่างกัน

5. มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของระบบ ไม่ใชม่องเห็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้น



การมองระบบ ; Consider both short and long term 
consequences.

มมุมองทัง้ในระยะส ัน้และระยะยาว

ดูผลลพัธ ์ท ัง้ระยะส ัน้และระยะยาว ท ัง้ในอดีตและในอนาคต

ปีน้ีเป็นอย่างไร 

6 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร 3 ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

6 เดือนขา้งหนา้จะเป็นอย่างไร 3 ปีขา้งหนา้จะเป็นอย่างไร



Consider both short and long term consequences.



Consider both short and long term consequences.



การมองระบบ ; 
Seeing processes of change rather than snapshots.

• ในการมองระบบใดๆ ต้องมองพลวัต หรือมอง function ของระบบไม่ได้มองที่
จุดใดจุดหนึ่ง    จะท าให้สามารถหาวิธีการหรือแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง
ระบบให้ดีขึ้นได้

• มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่มองสิ่งต่างๆ  ที่เกิดขึ้นเท่านั้น



ภาพแสดงผงัองคป์ระกอบของระบบ

ปัจจัยน ำเขำ้

(Input)

กำรป้อนกลับ
(Feedback)

กระบวนกำร

(Process)

สภำพแวดลอ้ม

(Environment)

ผลผลติ

(Output)

ขอ้จ ำกดั

เป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร
บรรลุต้องท าอะไรกับ

ปัจจัยน าเข้า

เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย

ทรัพยากรที่จัดหามา

ขอ้มูลน ำกลบัไป
ปรับปรุง





การมองระบบโดยใช้ Iceberg Model
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Event เหตกุารณ์เชิงประจกัษ์
What just happened?
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Event : What happened?

what is happening or not happening 

is what is visible or obvious. Event can include 

• Symptoms

• Performance 

• Conditions

• Business performance 

• Investment outcome

• Health conditions



Event : สิง่ที่เราเหน็จรงิๆแลว้ อาจเป็นอกีอย่างหน่ึงก็ได ้

บางปรากฏการณ์ที่เหน็ อาจเป็นภาพลวง จนน าไปสูก่ารแกป้ญัหาที่ผิดจุดได ้

ปรากฏการณ์ที่เหน็เหมือนกนัหมด  อาจจะมาจากตน้เรื่อง หรอื สาเหต ุหรอืเบื้องหลงัที่แตกต่างกนั



Event 

What are some of the facts that make you or 

others think that there is an issue?

ระบปุญัหา หรอื สิง่ที่เกดิข้ึนใหช้ดัเจนที่สดุ
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Pattern
• ส าหรับสิ่งท่ีเกิดขึน้นี ้ท่ีผ่านมาเคยเป็น

อย่างไรบ้าง

• ที่ผ่านมา มกัมีการปฏบิตัิหรอืด าเนินการใน

เรื่องน้ีอย่างไรบา้ง

• Trend ของเรื่องน้ีเป็นอย่างไร

• Pattern โดยทัว่ๆไป ส าหรบัเรื่องน้ีเป็นอย่างไร

• ท าใหเ้ราจบัประเด็นได ้ว่าแนวโนม้ของเรื่องน้ี

มกัจะเป็นแบบน้ี

• สิง่ที่มกัจะเกดิข้ึนซ ้าๆกนัเป็นอย่างไร

• event ที่เกดิข้ึน  มกัมี pattern หรอืลกัษณะ

เดิมๆเป็นอย่างไร 

• ปรากฏการณท์ี่เกดิข้ึนซ ้าๆเป็นแบบเดียว
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ปรากฏการณ์ที่เกดิข้ึนซ ้าแลว้ซ ้าอกี จนท าใหเ้รามองเหน็แนวโนม้การเกดิของเหตกุารณ์ได ้เช่น ช่วงปีใหม่หรอืสงกรานตจ์ะ

เกดิอบุตัเิหตบุนทอ้งถนนจ านวนมาก ช่วงเศรษฐกจิตกต า่สถติิคดีอาญาจะเพิ่มมากข้ึนอย่างเหน็ไดช้ดั เป็นตน้

จากwww.slideshow.com, Systems Thinking,Lessons From The Fifth Discipline Fieldbook by Senge, Kleiker, Roberts, Ross and 

Smith,presentation by Joanna Beltowska and Amy Rae



ส าหรบัเรื่องน้ี สิง่ที่มกัจะเกดิข้ึนซ ้าๆกนัเป็นอย่างไร
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ป้องกนัไม่ใหเ้กดิข้ึนอกี



Pattern : events ที่เกิดขึ้นซ้ าๆกัน
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Structure

อะไรคอืแรงผลกัที่ท าใหเ้กดิรูปแบบนั้นข้ึน

•What are  key causes and consequences of the trend we 

observe?

•ระดบัโครงสรา้ง คือสิง่ที่เป็นตวัก าหนดใหเ้กดิ Pattern (แบบแผน

พฤติกรรม) และ Event (สิง่ที่แสดงออกมาซึ่งปรากฏใหเ้หน็) เช่น 

โครงสรา้งของเศรษฐกจิ การเมือง สงัคม หรอืโครงสรา้ง ระเบียบ กฎหมาย

ต่าง ๆเป็นตน้



โครงสรา้ง ก าหนดพฤติกรรมของระบบ
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• ยกตวัอย่าง เช่น ระบบของแม่น ้ า การไหลของน ้ า ก าหนดโดยพื้นทอ้งน ้ า ถา้ช่วงใดพื้นทอ้งน ้ าราบเรยีบ การ

ไหลของแม่น ้ ากจ็ะราบเรยีบ  แต่ถา้พื้นทอ้งน ้ ามีโขดหนิ ตอไม ้น ้ ากจ็ะไหลวน บางช่วงไหลชา้ บางช่วงไหลเรว็

เช่ียว จะเหน็ไดว้่าแม่น ้ าสายเดียวกนั กมี็การไหลไม่เหมือนกนั ข้ึนอยู่กบัโครงสรา้งของพื้นทอ้งน ้ า

แรงผลกัท่ีเกิดขึน้เหมือน
น า้ต้องไหลไปตามโครงสร้างท่ีมนัผ่านไป เม่ือเจอโครงสร้างแบบไหนก็ต้องไหลไป
ตามโครงสร้างนัน้ เรียบเหมือนสิ่งท่ีเกิดขึน้ ย่อมเกิดจากแรงผลกัดนัจากโครงสร้าง
ท่ีท าให้ต้องมีการเคลื่อนของเหตกุารณ์ไปทางทิศนัน้



โครงสรา้ง ก าหนดพฤติกรรมของระบบ

แรงผลกัท่ีเกิดขึน้เหมือน
น า้ต้องไหลไปตามโครงสร้างท่ีมนัผ่านไป เม่ือเจอ
โครงสร้างแบบไหนก็ต้องไหลไปตามโครงสร้างนัน้ 
เรียบเหมือนสิ่งท่ีเกิดขึน้ ย่อมเกิดจากแรงผลกัดนั
จากโครงสร้างท่ีท าให้ต้องมีการเคลื่อนของ
เหตกุารณ์ไปทางทิศนัน้

ยกตวัอย่าง เช่น ระบบของแม่น า้ การไหลของน า้ 
ก าหนดโดยพืน้ท้องน า้ ถ้าช่วงใดพืน้ท้องน า้
ราบเรียบ การไหลของแม่น า้ก็จะราบเรียบ  แต่ถ้า
พืน้ท้องน า้มีโขดหิน ตอไม้ น า้ก็จะไหลวน บางช่วง
ไหลช้า บางช่วงไหลเร็วเช่ียว จะเห็นได้ว่าแม่น า้
สายเดียวกนั ก็มีการไหลไม่เหมือนกนั ขึน้อยู่กบั
โครงสร้างของพืน้ท้องน า้



Mental Model และสิ่งที่ท าใหเ้กดิแรงผลกั หรอื structure นั้นก็

คอืวธิคีดิของคน โดยเฉพาะคนที่มีบทบาทต่อเรื่องนั้น

• ระดบัภาพจ าลองความคิด คอื วิธีคดิของคน โดยเฉพาะบคุคลที่มีบทบาทในการก าหนดโครงสรา้งของสงัคม ( 

structure ) ท ัง้น้ี สิง่ส าคญัที่มีอทิธิพลต่อความคดิของคน เช่น ศาสนา ลทัธิ ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี 

ค่านิยม อดุมการณ์ ลกัษณะนิสยัของชาตพินัธุ ์ ทฤษฎหีรอืองคค์วามรูต้่าง ๆ เป็นตน้
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ซึง่วิธีคิดของคน อาจจะไม่เหมือนกนั

แนวความคิดของคนเก่ียวกบัเร่ืองนีท่ี้ท าให้
สถานการณ์นัน้ยงัคงอยู่



Mental Model สิง่ที่ท าใหเ้กดิแรงผลกั หรอื structure 

วธิีคดิของคน โดยเฉพาะคนที่มีบทบาทต่อเรื่องนั้น

• ระดบัภาพจ าลองความคดิ คือ วิธีคิดของคน โดยเฉพาะบคุคลที่มบีทบาทในการก าหนด

โครงสรา้งของสงัคม ( structure ) ท ัง้น้ี สิง่ส าคญัที่มีอทิธิพลต่อความคดิของ

คน เช่น ศาสนา ลทัธิ ความเช่ือ วฒันธรรม ประเพณี ค่านิยม อดุมการณ์ ลกัษณะนิสยัของ

ชาติพนัธุ ์ ทฤษฎหีรอืองคค์วามรูต้่าง ๆ เป็นตน้



จิ้งหรดี : ความหมาย / คณุค่าในแต่ละประเทศ
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A.จนี

B.ไทย

C.สหรฐัอเมริกา

1. สตัวเ์ลี้ยง

2. ศตัรูพชื

3. ของว่าง

Mental Model ของแต่ละที่ แต่ละชุมชน แต่ละคนมีความแตกต่างกนั

ซึง่วิธีคิดของคน อาจจะไม่เหมือนกนั
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“The significant problems we face today cannot be solved 
at the same level

of thinking at which they were created.”

- Albert  Einstein

Todd Little, Introduction to Systems Thinking and Causal Loops
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วธิีการเขียนกราฟ BOT
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1. น าทกุปจัจยัเขียนกราฟลงในที่เดียวกนั 

2. เขียนเสน้กราฟใหช้ดัเจนโดยใชค้นละส ี

3. บนเสน้แกนเวลา ตอ้งระบชุ่วงเวลาใหช้ดัเจน 

4. เม่ือเขียนเสรจ็แลว้ใหม้องความสมัพนัธ ์ระหวา่งตวัแปร เช่น 

ลกัษณะเป็นตรงขา้ม กนั คลอ้ยตามกนั



Tools : เครื่องมือที่ใชส้ าหรบัการคดิเชิงระบบ

• Mind Map

• Fishbone Diagram

• Causal Loop Diagram

• Behavior Over Time graph(BOT) 

• Stock and Flow Model

• Iceberg Model
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Causal Loop Diagram
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(BOT) Behavior Over Time graphs

การเขียนกราฟแสดงพฤตกิรรมของตวัแปรในช่วงเวลาหน่ึง   

เพือ่มองเหน็ ทศิทาง แนวโนม้ ความสมัพนัธข์องปจัจยัต่างๆ
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หลกัการเขียนกราฟ 

1. แนวนอน (X) เป็นมิตเิวลา 

2. แนวตัง้   (Y) เป็นมิตปิรมิาณ



Stock and Flow Model
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Pattern / Trend

What ‘s been happening?

What are the trend?

• Over time, events can form a pattern of behavior, for the better or for the 

worse.

• event ที่เกดิข้ึน ที่ผ่านมา มกัมี pattern หรอืลกัษณะเดิมๆเป็นอย่างไร โดยทัว่ๆไปหรอืที่

ผ่านๆมา มกัมีการปฏบิตัหิรอืด าเนินการในเรื่องน้ีอย่างไรบา้ง

• รูปแบบ Pattern คอื ปรากฏการณ์ที่เกดิข้ึนซ ้าๆเป็นแบบเดียว รูปแบบของพฤติกรรม

มกัจะเกดิซ ้าๆ เช่น ชนแลว้หนี ,  นัด 8 โมง มา 9 โมง
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Pattern

• ท าใหเ้ราจบัประเด็นได ้ว่าแนวโนม้ของเรื่องน้ีมกัจะเป็นแบบน้ี และที่ผ่านมา มกัมีการปฏบิตัิ

หรอืด าเนินการในเรื่องน้ีอย่างไรบา้ง

• สิง่ที่มกัจะเกดิข้ึนซ ้าๆกนัเป็นอย่างไร

• Trend ของเรื่องน้ีเป็นอย่างไร

• event ที่เกดิข้ึน  มกัมี pattern หรอืลกัษณะเดิมๆเป็นอย่างไร 

• Pattern โดยทัว่ๆไป ส าหรบัเรื่องน้ีเป็นอย่างไร
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Event





ttps://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-the-6-fundamental-
concepts-of-systems-thinking-379cdac3dc6a



1. Interconnectedness

• ทกุอยา่งต้องมีความสมัพนัธ์กบัสิง่อ่ืน ในลกัษณะใดลกัษณะหนึง่

• ไมมี่อะไรท่ีอยูเ่ด่ียวๆ โดยไมมี่ความสมัพนัธ์กบัสิ่งใดทัง้สิน้



https://medium.com/disruptive-design/tools-for-systems-thinkers-the-6-fundamental-concepts-of-systems-thinking-
379cdac3dc6a



https://thesystemsthinker.com/systems-
thinking-what-why-when-where-and-how/





ระบบนัน้มีล าดบัชัน้  เราต้องรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน อะไรเป็นอะไร ในการ
เข้าไป contact ระบบนัน้ในเร่ืองหนึง่ ควร contact ท่ีตรงไหนของ
ระบบบในเร่ืองนัน้ เรร่ืองท่ีแตกต่างกนั จดุในการ contact ก็แตกต่าง
กนั



ระบบนัน้มีล าดบัชัน้  เราต้องรู้ว่าอะไรอยู่
ตรงไหน อะไรเป็นอะไร ในการเข้าไป 
contact ระบบนัน้ในเร่ืองหนึง่ ควร 
contact ท่ีตรงไหนของระบบบในเร่ือง
นัน้ เรร่ืองท่ีแตกต่างกนั จดุในการ 
contact ก็แตกต่างกนั



1. ความคิดเชิงระบบ  ทกุอยา่งอยูก่นัอยา่งเป็นระบบ

2. การมองระบบ 3 สไลด์

3. การมองระบบด้วย Iceberg model



• เทคนิคการคิดเชงิระบบ

• ยอมรับตนเองและเปลี่ยนใจตนเองให้ได้ว่าตนคือส่วนประกอบที่ส าคญัท่ีเช่ือมโยงกบัสิ่งต่าง ๆ
• ฝึกการมองภาพรวมแทนสิ่งเลก็ๆ  แล้วคอ่ยมองย้อนกลบั
• เข้าใจธรรมชาติของระบบ และทกุสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นระบบสมัพนัธ์กนั
• มองเห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง และปัจจยัต่างๆ  ที่เอือ้ตอ่ระบบ

• มองเห็นวฏัจกัรของเหตปัุจจยั (Circles of Causality ) และการส่งผลย้อนกลบั
• เปิดอิสระในเร่ืองการคิด ไมต่ีกรอบ  ครอบง าความคิดคนอ่ืน
• สง่เสริมสนบัสนนุให้ทกุคนเกิดแรงร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์
• ฝึกการแก้ปัญหาท่ีสาเหตแุท้แก้ที่อาการเกิดปัญหา
• ยดึหลกัการเรียนรู้ในองค์การเป็นสว่นประกอบคือ การเป็นนายตนเอง ลบความเช่ือฝังใจแต่อดีต สร้างความใฝ่ฝันถงึอนาคตร่วมกนั 

(Shared Vision ) และฝึกการเรียนรู้ของทีม



Consider both short and long term consequences.







กำรมองระบบ

• การคิดเชิงระบบ จึงหมายถึง การคิดในภาพรวม (big picture)

• ทกุระบบจะมีองค์ประกอบท่ีเช่ือมโยง และอยูก่นัอยา่งสมดลุ  การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบใดองค์ประกอบ
หนึง่จะสง่ผลกระทบเป็นลกูโซไ่ปยงัองค์ประกอบที่เหลือ

• มองให้ครบทกุสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

• มองเหน็ความสมัพนัธ์กนัและกนัของทกุสว่นประกอบ

• มองเหน็ กระบวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ภายในระบบ จะท าให้เราเหน็แนวทางในการแก้ไข

• การมองเห็นทัง้ระบบท าใหเ้ราเห็นภาพของเร่ืองทีเ่ราก าลงัพิจารณากวา้ง ชดัเจน และลึกกว่าเดิม

• การมองเร่ืองทีเ่ราก าลงัพิจารณาทัง้ระบบ หรือในฐานะทีเ่ป็นส่วนประกอบของระบบใดระบบหน่ึงจะท าให้
เราเห็นภาพทีเ่ป็นภาพรวม



ตวัอยำ่งระบบ - ระบบนิเวศน์

• เป็นองค์รวม (Holistic) : หากแบ่งคร่ึงระบบออกเป็น 2 ส่วน 
จะไม่ได้ 2 ระบบย่อย แต่จะท าลายระบบ

• เป็นเครือข่าย (Network)

• มีความเป็นล าดบัชัน้ (Hierarchy)

• มีปฏิสมัพนัธ์ต่อกนั (Interaction) : การเปล่ียนแปลงของ
ระบบย่อย จะมีผลต่อระบบใหญ่ด้วย แบบ Feedback to 
Relationship

• มีขอบเขต (Boundary)

• มีแบบแผน (Pattern)

• มีโครงสร้าง (System Structure)

• มีการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลง (Adaptation)

• คิดเป็นวงจรปอ้นกลบั (Feedback-Loops)



ถ้าสงัเกตด ูจะเห็นได้วา่

สิ่งตา่งๆทัง้ในธรรมชาต ิจะอยูก่นัอยา่งเป็นระบบ

แตล่ะระบบจะท างานอยา่งมเปา้หมาย เพ่ือตอบสนองตอ่ระบบใหญ่ 
ในระบบจะประกอบไปด้วยสว่นตา่งๆท่ีท างานร่วมกนั เพ่ือบรรลวุนัตุ
ประสงค์อยา่งหนึง่ เพ่ือให้บรรลเุปา้หมายของภาพรวมใหญ่ 

ตวัอยา่ง เชน่ ระบบนิเวศน์ ซึง่มีระบบเล็กอยูภ่ายในอยา่งมาก

หรือระบบของร่างกายมนษุย์ท่ีมีระบบการท างานตา่งๆร่วมกนัอยู ่
เพ่ือให้มนษุย์สามารถด ารงชีวิตอยูไ่ด้ เชน่ ระบบหวัใจและหลอดเลือด 
ระบบประสาท ระบบหายใจ ระบบทางเดนิอาหาร ซึง่ระบบเหล้านี ้
ท างานร่วมกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ใหญ่ คือการคงอยูข่องร่างกาย



ภาพแสดงผงัองคป์ระกอบของระบบ

ปัจจัยน ำเขำ้

(Input)

กำรป้อนกลับ
(Feedback)

กระบวนกำร

(Process)

สภำพแวดลอ้ม

(Environment)

ผลผลติ

(Output)

ขอ้จ ำกดั

เป้ำหมำยท่ีตอ้งกำร
บรรลุ

ตอ้งท ำอะไรกบั
ปัจจยัน ำเขำ้

เพื่อใหบ้รรลุ
เป้ำหมำย

ทรัพยำกรท่ีจดัหำมำ
จำก6Ms

ขอ้มูลน ำกลบัไป
ปรับปรุง



ขอ้สงัเกตการเรยีนเรือ่งระบบ
• ระบบมนัไมต่ามใจใคร มนัไมไ่ดเ้ป็นไปตามเจตจ านงคข์องใคร
ท ัง้น ัน้ มนัเป็นไปของมนัเองตามองคป์ระกอบ ฯลฯ

• การเรยีนเรือ่งระบบตอ้งชว่ยกนัรือ้ วเิคราะห ์นวด+ขนัชะเนาะ

• ระบบมนัมลี าดบัช ัน้ของมนั : Hierarrchy การมองระบบ ตอ้ง
ใหเ้ห็นล าดบัช ัน้ ความเชือ่มโยงของมนั ระบบมนัเป็นไปของ
มนัเองตามช ัน้

• สิง่ทีอ่ยูใ่นระบบ เราอาจจะไมไ่ดเ้ห็นเป็นเชงิประจกัษ์

• การพจิารณาระบบ ตอ้งการหวัใจแนบไปดว้ยและพจิารณา
อยา่งละเอยีด

• เราตอ้งมชีุดขอ้มลูทีช่ดัเจน

• ปญัหา = ความรนุแรง X ความตระหนกั

• เราอยูต่รงไหนของระบบนีห้รอื / เราจะไปอยูต่รงไหนของ
ระบบนี้

• ถาม”เสยีง”ของทา่นกอ่นวา่ทา่นควรไปแคไ่หน ในระบบนี ้เรา
ควรไปอยูต่รงไหนของเรือ่ง



Consider both short and long term consequences.



ความคดิเชิงระบบ เป็นวิธีการคดิในรูปแบบหนึง่ เพ่ือเป็นเคร่ืองมือใน
การมองเร่ืองแบบ เป็น big picture หรือการมองแบบเป็น
ภาพรวม

เราจะมองเร่ืองในลกัษณะของระบบ คือสิ่งท่ีเรามองจะเป็นสอง่ท่ีอนยู่
กนัแบบเป็นระบบของมนั โดยอยูบ่นฐานความคดิท่ีวา่ สา่งตา่งๆอยู่
กนัอยา่ง้ปฌน่ระบบอยูแ่ฃ้ว

สิ่งนัน้อยูใ่นระบบอะไร และเมีการด าเนินไปของระบบนัน้อยางไร

สิ่งท่ีเรามองอยูใ่นระบบอะไร อนยูต่รวสว่นไหนของระบบ ซึง่ระบบนัน้
มีวตัภปุระสงค์อะไร แ มีการด าเนินไปอยา่งไร และเรามีหน้าท่ีอะไรใน
ระบบนัน้ มีความเช่ือมโยงกบัระบบอยา่งไร และตอบสนองอะไรกบั
ระบบ



หรือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ก็อยูก่นัอยา่งเป็นระบบ เช่น ระบบการท างาน
ของรถยนต์ ระบบขนสง่มวลชน ระบบโรงพยาบาล เป็นต้น

ระบบเหลา่นีจ้ะมีมีวตัถปุระสงค์ของระบบ มีขอบเขต รูปแบบการ
ท างานท่ีชดัเจน มีความสมัพนัธ์ท่ีชดัเจนในระบบ  และมีผลผลิตท่ี
ชดัเจนวา่ระบบนัน้ต้องการอะไร

ดงันัน้ในการมองการท างานของเราอยา่งเป็นระบบ เราต้องชดัเจนง่า 
ลผลิตจากระบบของเรา คืออะไร ผลผลิตนัน้ตอยสนอวตอ่ระบบใหญ่
ท่ีเราด ารงอยูอ่ยา่งไร เป็นสิ่งท่ีตอบโจทย์ของระบบใกหยห่รทือไม ่ใน
ระบบของเรามีการวางรูปแบบการท างานอยา่งไร ในการบรรลุ
วตัถปุระสงค์นัน้  เราวางสว่นประกอบในระบบของเราอยา่งไร เราวาง
รูปแบบการท างานในระบบอยา่งไร เราก าหนดขอบเขตไว้แคไ่หน
ส าหรับระบบของเรา อะไรอยูใ่นระบบของเรา อะไรท่ีจะไมอ่ยู่ใร
ขอบเขตของเราแน่ๆ



ระบบมีวัตถุประสงค์และมีผลผลิต



ระบบมีขอบเขต Boundary

ระบบ ต้องมีขอบเขต (boundary)ของระบบ ยกตัวอย่างเช่นระบบร่างกายมนุษย์ มี
ขอบเขต คือ ส่วนต่าง ๆ ที่อยู่ภายนอกร่างกาย เช่น ผิวหนัง ผม เล็บ
ส่วนประกอบอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในระบบเรียกว่า สภาพแวดล้อม(environment) ซึ่ง

ขอบเขตที่แบ่งระหว่างระบบและสภาพแวดล้อมเรียกว่า ขอบเขตของระบบ (system 
boundary) 

การก าหนดขอบเขตของระบบนั้นเป็นเรื่องที่ส าคัญในการวิเคราะห์ระบบ ส่วนการ
ก าหนดว่าขอบเขตของระบบนั้น ควรจะเป็นอย่างไรอาจจะขึ้นอยู่กับงานที่ต้องการ หรือ
ขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ระบบที่สนใจ 

ถ้าก าหนดขอบเขตไม่ดีอาจเกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้



การมองระบบคือ การมองแบบ Big picture



จักรยาน



ระบบร่างกายมนุษย์



Event and Pattern in the system

• Systems Thinking as a Perspective:
Events, Patterns, or System?

Systems thinking is a perspective because it helps us see the events and patterns in our lives in a new 
light—and respond to them in higher leverage ways. For example, suppose a fire breaks out in your town. 
This is an event. If you respond to it simply by putting the fire out, you're reacting. (That is, you have done 
nothing to prevent new fires.) If you respond by putting out the fire and studying where fires tend to break 
out in your town, you'd be paying attention to patterns. For example, you might notice that certain 
neighborhoods seem to suffer more fires than others. If you locate more fire stations in those areas, you're 
adapting. (You still haven't done anything to prevent new fires.) Now suppose you look for the systems—
such as smoke-detector distribution and building materials 
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