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โปรแกรม

• บรรยายเรื่องระบบและการสรางวงจรระบบ 45 นาที

• แสดงตัวอยาง workshop วงจรเปดแบบมีสวนรวม 60 นาที

• Workshop 1 ฝกการทําวงจรระบบแบบเปด 60 นาที นําเสนอ 5 กลุม 60 
นาที

• Workshop 2 ฝกการทําวงจรระบบแบบปด 45 นาที นําเสนอ 5 กลุม 90 
นาที (รวมอภิปรายพฤติกรรมระบบและการจัดการระบบ)



System Thinking กับการเรียน

• การเรียนแบบเดิม

– ใชวิธีการเดิมๆ 
– ใชของคุนเคย เอกสาร หองเรียน

• การเรียนแบบใหม

– ใชเรื่องใหม สถานการณใหมๆ
– เรียนผานเหตุการณ ประสบการณ เรื่องราว 
– เรียนจากปญหาและแกปญหา

ใชความคิดนอย ตายตัว

ใชความคิดมาก ดิ้นได



สิ่งที่เกิดจากการเรียนจากเรื่องราว

• การประเมินขอมูลหลักฐาน (evaluation of evidence)

• การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลหลักฐาน (analysis and synthesis of 
evidence)

• การประมวลเปนขอสรุป (drawing conclusion)

• การมองเห็นมุมมองและความหมายใหม (acknowledging alternative 
explanations/viewpoints)



ทักษะการคิดเกิดจาก

• เปลี่ยนรูปแบบการสอน โดย

– เปลี่ยนเครื่องมือ/บทเรียน/วิธีการสอน 

– เรียนจากโครงงาน (project-based learning)

– เรียนจากปญหา (problem-based learning)

– เรียนโดยกระบวนการสรางความรูสูปญญา (research-based learning process)

• เปาหมายคือ “สรางวิธีคิดอยางเปนระบบ (system thinking)”



ระบบ (system)

• ที่รวมขององคประกอบ (component) ทีท่ํางานรวมกัน เพื่อเปาหมาย
เดียวกนั

• มีระบบซอนระบบหลายๆ ชั้นเสมอ

• รถยนตเปน system มีองคประกอบคือ เครื่องยนต กลไกบังคับ (ความเร็ว 
หยุด เลี้ยว ฯลฯ) กลไกการทรงตัว ฯลฯ

– เครื่องยนตเปน system มีองคประกอบคือ การระบายความรอน ปอนเชื้อเพลิง 
การจุดระเบิด การเคลื่อนที่ของลูกสูบ ฯลฯ

• การระบายความรอนเปน system มีองคประกอบคือ หมอน้ํา พัดลม ปม ฯลฯ

– หมอน้ําเปน system มีองคประกอบคือ ทอน้ํา ครีบ ฝาเติมน้ํา ฯลฯ

» ทอน้ําเปน system มีองคประกอบคือ ทองแดง อะลูมิเนยีม ฯลฯ



การคิดเชิงระบบทําใหเขาใจภาพรวม

• การคิดเชิงระบบทําใหเห็นองครวมทั้งหมด (เห็นรถยนตทั้งคัน) พรอม
ทั้งเห็น

1. การทํางานของระบบยอยที่ประกอบเปนองครวม 

– เห็นวาเครื่องยนตทํางานอะไรใหรถยนต

• เห็นวาการระบายความรอนทํางานอะไรใหเครื่องยนต

2. ความสําคัญ (อิทธิพล) ของระบบยอยที่มีตอระบบทีม่ันอยู

– เครื่องยนตสําคัญอยางไรกับรถยนต

• การระบายความรอนสําคัญอยางไรกับเครื่องยนต

สรุปการคิดเปนระบบคอื การเห็นภาพใหญและเขาใจ
ความสัมพันธที่องคประกอบยอย(ระบบยอย)อยูรวมกนั
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ระบบมีพฤติกรรม

• การปอนกลับ (feedback) เปนการตรวจสอบและควบคุมระบบ

• ระบบตองมี “คาที่ตองการ” มี “การตรวจวัดและสั่งการ (ปอนกลับ)” ให
กลไกรักษาใหระบบอยูในคาที่ตองการ เชน รักษาอุณหภูมิเครื่องยนต
ไมให over-heated

• ระบบจึงมีพฤติกรรมเหมือนมีชีวติ คือ มีความตองการ มีอายตนะ มีการ
ตอบสนอง (response)

• การศึกษาก็เปนระบบ  แตเปนแบบไหน

– ระบบเชงิกลไก (mechanistic) กําหนดคาที่ตองการ (สมศ.) ตรวจวัดรักษา
สภาพ

– ระบบอินทรีย (organic) มีชีวิต มีสมอง ใชความคิด มีบริบท ไมยึดติด 



ระบบเชิงกลไกที่มคีนมักจะเห็นอัตตาเปนใหญ

ระดับที่ตองการ

ตัดสินใจ/สัง่การ

sensor

ถูกควบคุม

ในขณะที่คน

ควบคุมน้ํา น้ําก็
ควบคุมคน



ระบบ 2 แบบ

ควบคุมรักษาสมดุล ควบคุมยั้งไมอยู
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เครียด

กินเหลา
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จน-เครียด-กินเหลา......

1 จน

1.1 เครียด  
1.1.1 กินเหลา

1.1.2 โมโห

1.2 หิว  
1.2.1 เปนลม

1.2.2 ขโมย
1.2.2.1 ถกูจับ
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วงจรยั้งไมอยูมีทั้ง “เลวลงนรก” และ “ดีขึ้นสวรรค”

1 เขาวัด

1.1 ขอหวย

1.1.1 รวย

1.1.2 เจง

1.2 ปฏิบตัิธรรม

1.2.1 จิตเปนกุศล

เขาวัด

ขอหวย

ปฏิบัติธรรม

จิตเปนกุศล

รวย เจง(โทษดวง)

R

R

เปนวงจรยั้งไมอยูทั้งคู ขึ้นกับวัดใหอะไรกับคน คนคาดหวังอะไรจากวัด

วงจรธรรม

วงจรอธรรม



วิธีการสรางภาพระบบ

• เลือกประเด็นที่ตองการเขาใจระบบ เชน “ระบบราคาหมู”

• ตั้งตนดวย “ราคาหมู” เปน “เหตุ” (หางลูกศร) แลวถามทุกคนวาถาราคา

หมูสูงขึ้น ทําใหเกิด “ผล” อะไรบาง (หัวลูกศร)

• ชวนใหคนตอบผลทั้งเพิ่มและลด เชน “รายรับคนเลี้ยงหมู (+)” “ปริมาณ

บริโภคเนื้อหมู (-)” และโดยไมจําเปนตองเกี่ยวกับหมูก็ได เชน “ปริมาณ

บริโภคเนื้อไก (+)”

• จากนั้นเอาผลมาเปนเหตุถามตอไปอีก



ราคาหมู

รายได

คนเลี้ยงหมู

ปริมาณบริโภคหมู

ปริมาณบริโภคไก

จํานวน

คนเลี้ยงหมู

ราคาอาหารสัตว

ราคาไก
จํานวน

คนเลี้ยงไก

ปริมาณ
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ปริมาณไก
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คนปลูกขาวโพด ปุย
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ลองทําดู

• ตองการเขาใจ “เปนระบบ” วา คาแรง 300 บาท ทําใหเกิดอะไรบาง?

– กับการพัฒนาประเทศ

– กับปญหาของประเทศ

• ตัวอยาง เชน “ความคิดหลัก” ตอไปนี้

– คนงานมีรายรับเพิ่ม ชีวิตดีขึ้น  

– ของแพงขึ้น  รายจายเพิ่ม 

– อุตสาหกรรมในพื้นที่ เศรษฐกิจในพื้นที่ สังคมในพื้นที่



Workshop การคิดเชิงระบบ

เรื่องคาแรง 300 บาทจะสงผลอยางไร

เขาใจเศรษฐกิจ การผลิต แรงงาน สังคม ที่อยูรวมกันใน

การพัฒนาประเทศ



ขอความชุดที่ 1

• เริ่มตนดวยเหตุ “คาแรง 300 บาท”

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล”

– ตนทุนสินคา

– ความสามารถแขงขัน

– กําไร

– ของแพง



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

สามารถแขงขัน

ของแพง



ขอความชุดที่ 2

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– คาครองชีพ

– VAT

– ภาษี

– ขนาดกิจการ

– จํานวนคนงาน



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน
จํานวนคนงาน

ของแพง

คาครองชีพ
VAT



ขอความชุดที่ 3

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– รายไดคนงาน

– กําลังจาย

– เงินออม



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน
จํานวนคนงาน

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT



ขอความชุดที่ 4

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– จํานวนคนงาน

– ปญหาสังคม

– แรงงานตางดาว

– คาใชจายสังคม

– แรงงานอัตโนมัติ

– แรงงานไทย



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขันเครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT



ขอความชุดที่ 5

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– เงินออมในประเทศ

– กําลังจายครัวเรือน

– เงินไหลออก



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขันเครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT



ขอความชุดที่ 6

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– การลงทุนของตางประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขันเครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT



ขอความชุดที่ 7

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– พัฒนาประเทศ

– หนี้สาธารณะ

– สถานะการคลังของประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขันเครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

พัฒนาประเทศ



ขอความชุดที่ 8

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– หนี้ครัวเรือน

– การจางงานในพื้นที่

– การคงอยูในพื้นที่

– เศรษฐกิจในพื้นที่

– การยายถิ่น



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ



ขอความชุดที่ 9

• จงเอาบัตรคําตอไปนี้ไปตอเปน “ผล” ที่จุดที่เหมาะสม

– ปญหาประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.



การเขาใจพฤติกรรมและการกํากับระบบ

• “พฤติกรรมระบบ” ทําใหคาดไดวานาจะเกิดอะไรตามมา

– วงจรเลวรายกับปญหาประเทศและการพัฒนาประเทศคือวงจรใด

– วงจรดีคือวงจรใด วงจรดีตองสูกับวงจรรายอยางไร

• ระบบซับซอนมีหลายวงจรอยูดวยกัน สงเสริมกัน ขัดกัน  ดังนั้น ตองรู

วาควรจัดการอะไรในแตละวงจร จึงจะได “แผนจัดการระบบ” (ซึ่ง

จําเปนมากสําหรับการพัฒนาพื้นที)่

• สรุป การพัฒนาพื้นที่ตองการ

– การสรางภาพระบบที่ครบถวน (งานมีสวนรวมในพื้นที่)

– การเขาพฤติกรรมระบบและใจจุด “คานงัด” ที่นําไปสูแผนการจัดการ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.

ปญหาของประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.

ปญหาการพัฒนาประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.

ปญหาการพัฒนาประเทศ



คาแรง 300 ตนทุนสินคา กําไร

ขนาดกิจการ

ภาษี

สามารถแขงขัน

การคงอยูในพื้นที่

จางงานในพื้นที่

เครื่องอัตโนมัติ
จํานวนคนงาน

แรงงานตางดาว

แรงงานไทยปญหาสังคม

คาใชจายสังคม เงินไหลออก

เงินออมในประเทศ

หนี้สาธารณะ

สถานะคลัง ปท.

การยายถิ่น
ศก. ในพื้นที่

การลงทุน ตปท.

รายไดคนงาน

กําลังจาย

เงินออม

ของแพง

คาครองชีพ
VAT

หนี้สินครัวเรือน

พัฒนาประเทศ

ปญหา ปท.

ปญหาการรวมทั้งประเทศ



การกํากับระบบ

• ภาพระบบทําใหเขาใจพฤติกรรม ทํานายไดวานาจะเกิดอะไรตามมา

• แมระบบซับซอนมีหลายวงจรอยูดวยกัน สงเสริมกัน ขัดกัน แตหากรูจัก

การใหน้ําหนักแตละวงจร เราจะรูวาควรจัดการตรงไหน

• การรูวาควรจัดการทําอะไรนั้น คือการวางแผนพัฒนา(หรือแกปญหา)

• สรุป การแกปญหาตองการ

– เขาใจพฤติกรรมระบบจากภาพวงจรระบบ 

– การเขาใจจุด “คานงัด” ที่นําไปสูการจัดการที่มีประสิทธิผล



Workshop ที่ 1 เขียนวงจรเปด

1. แบงครูออกเปน 5 กลุมๆ ละ 10 คน

2. เริ่มจากคําถาม “จะเกิดอะไรขึน้ถานักเรียน ป. 1 ได laptop”

3. เขียน card คนละ 1 ใบที่ตนเห็นวาเปน “ผล”

4. เอา card มาเลือกเฉพาะที่ผลสําคัญจํานวน 3 ใบ แลวมาเรียงตอเปนผล พรอมใส

ลูกศร (ใหถูกชนิด)

5. แบงคนในกลุมออกเปน 3 กลุมยอย มอบหมายใหพิจารณากลุมละ 1 ผล(จากขอ 

4) แลวเขียน card คนละ 2 ใบ หา “ผล” ที่เกิดขึ้นตอไป

6. เลือก card จากขอ 5 มา(กลุมยอยละ) 2 ใบ เรียงตอเปนผล พรอมใสลูกศร 

7. พยายามทําตอจนไปจบที่ “ผลสัมฤทธิ์การเรียน”

8. นําเสนอผลตอที่ประชุม



ป 1 ได laptop ผล 2

ผล 1

ผล 3

ผล 1.2

ผล 1.1

ผล 2.2

ผล 2.1

ผล 3.1

ผล 3..2

ผลสัมฤทธิ์การเรียน

ตัวอยาง



Workshop ที่ 2 เขียนวงจรปด

1. แบงครูออกเปน 5 กลุมๆ ละ 10 คน

2. เริ่มจากสาเหตุ “ชั่วโมงติว” (ครูอาจเลือกเหตุอื่นได)

3. เขียน card คนละ 1 ใบที่ตนเห็นวาเปน “ผล” หาก “ชั่วโมงติว” เพิ่ม

4. เอา card มาเลือกเฉพาะที่ผลสําคัญจํานวน 3 ใบ เอาผลที่มีทั้งเพิ่มและ
ลด  มาเรียงตอเปนผล พรอมใสลูกศร (ใหถูกชนิด)

5. เอาผลที่ไดในขอ 4 มาเปนเหตุ แลวถามหาผลตอไปเรื่องๆ จนกระทั่ง
เกิดวงจรปด

6. เสนอผลตอกลุมใหญ

1. อธิบายชนิดของวงจรวาเปน R หรือ B

2. หากจะควบคุมระบบจะตองจัดการอะไรบาง
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