
 

วิธีการเชิงระบบ ( System  Approach )  
 

       การดํารงชีวิตของมนุษย ถาหากพิจารณาแลวจะเหน็วาทกุอยางเกิดขึ้นอยางเปนระบบเกือบ
ทั้งส้ิน  ไมวาจะเปนปรากฎการณของธรรมชาติหรือการทํางานของมนษุยเองกต็าม  มนุษยเรายังไม
มีการเรียนรูวาสิ่งเหลานี้คือ  ระบบ ( System ) จนไดมีการสังเกตและรวบรวมจดัเปนหมวดหมู   

และไดนํามาศกึษาอยางละเอยีดลึกซึ้งเพิ่มขึน้  จึงเกดิเปนทฤษฎีระบบ  ( System  theory ) ซ่ึง

หมายถึง การพิจารณาปรากฎการณตางๆทั้งระบบ  เพื่อจะไดเห็นความสําคัญและลักษณะของ
องคประกอบตางๆที่สัมพันธกันเปนหนึ่งเดียว   บทความนี้กลาวถึงเฉพาะวิธีการเชิงระบบหรือ
เทคนิคเชิงระบบ  ( System  Approach )  

        

      ความเปนมาของวิธีการเชิงระบบ 

       กลุมนักคดิ  นักทฤษฎีรวมทั้งนักปฎบิัติที่สนใจแนวคิดทฤษฎีระบบ  เขามามีบทบาทในการ
พัฒนาสรางเสริมองคความรูเกี่ยวกับองคการและการบริหาร  ตางมีความเชื่อมั่นวาจะสงผลให
องคการตามแนวทางแหงองคความรูในมิตใิหมสามารถดําเนินกจิการไดอยางมีประสิทธิผลสูงสม่ํา 
เสมอ  แมสภาพแวดลอมจะเปลี่ยนแปลงอยางไรก็ตาม 

       Scot ( 1967 : 122 )  เปนผูนําแนวคดิและทฤษฎีระบบเขามามีบทบาทกําหนดแนวคดิ  ทฤษฎี  

หลักการและเทคนิคตางๆเกี่ยวกับองคการและการบริหารในชวงปลายคริสตศวรรษที่ 20 ไดเนนให

มององคการในสภาพที่เปนระบบ 

       Chester  Barnard  ผูเขียนหนังสือดานการบริหารงาน  โดยใชวธีิการเชิงระบบ  ขณะเดยีวกนั  

Herbert  simon  ผูซ่ึงมององคการในสภาพที่เปนระบบที่มีการตัดสินใจตางๆ ความสับสน  ความ

ซับซอนภายใน  เขาพยายามศึกษาคนควา  หาแนวทางนําความรูใหมๆ  เขามาประยุกตใชเปน
รากฐานกําหนดทฤษฎีองคการ  ความรูใหมที่เขาสนใจคือ  วิธีการเชิงระบบนั่นเอง  สําหรับ 
Churchman และคณะ สนใจและสนบัสนุนใหใชวธีิการเชิงระบบ  ในการศึกษาวเิคราะหขอ

แกปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน ( อางใน Kast  and  Rosensweig , 1985 : 109 ) เขาเปนคนแรก

ที่นําการวจิัยดาํเนินงานมาใชในระยะแรก  เขาไดใชวิธีทางคณิตศาสตรมาวิเคราะหองคการทาง
การทหารในชวงสงครามโลกครั้งที่ 1 และในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2  ก็เร่ิมใชในการปญหาการ

ดําเนินงาน  ซ่ึงจะเห็นวาเปนการใชแนวทางวิธีการเชิงระบบนั่นเอง ( Bowditch ,1973 : 16-17)  

       ความหมายของวิธีการเชิงระบบ 

       วิธีการเชงิระบบหรือเทคนิคเชิงระบบ ( System  Apporach ) หมายถึง  วิธีการนําเอาความรู

เร่ิองระบบเขามาเปนกรอบชวยในการคนหาปญหา  กําหนดวธีิการแกปญหาและใชแนวทาง
ความคิดเชิงระบบชวยในการตัดสินใจแกปญหา (  อุทัย  บุญประเสริฐ , 2529 :  20 ) 
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       Henry  lenman   (อางถึงใน สุรพันธ  ยันตทอง  2533 : 60 )  ไดใหอธิบายความหมายของ

วิธีการเชิงระบบไวดังนี ้
1. เปนวิธีการแกปญหาที่นําเอาวิธีการทางวิทยาศาสตรมาใช 
2. เปนวิธีการพัฒนาการแกปญหา ที่กระทําอยางเปนระบบ เปนขั้นเปนตอน 

3. เปนกระการทีข่จัดความลําเอียง โดยไมยดึถือเอาความคิดของคนใดคนหนึ่งมาตัดสิน โดย
ไมมีเหตุผลเพยีงพอ 

4. เปนวิธีการแกปญหาเปนขั้นๆอยางมีเหตุผล 

5. เปนการดําเนนิงานโดยกลุมบุคคล  ไมใชคนใดคนหนึ่งแตเพยีงผูเดียว 

6. มีการวางแผนลวงหนากอนการดําเนินการแกปญหาทกุครั้ง วาจะดําเนนิการทีล่ะขั้น
อยางไร และเมื่อกําหนดแลวจะไมมีการเปลี่ยนแปลงแกไขภายหลัง หรือไมดําเนนิการตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวเปนอันขาด นอกจากเปนเหตุสุดวิสัย 

7. ระหวางการดําเนินงาน ถาตองมีการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในระบบ ตองแกไขทันทใีหเสร็จ 
แลวจึงดําเนินงานขั้นตอไป  แตทั้งนี้ตองอยูในแผนที่กําหนดดวย 

8. ไมมีการบอกยกเลิก ยกเวนขามขั้นหรือหยุดกลางคัน  แลวนําผลที่ยังไมไดดําเนินการไป
ถึงจุดสุดทายเมื่อบรรลุวัตถุประสงคของการแกไขปญหามาใชเทานั้น 

 

       กอ  สวัสดิพานิช ( อัดสําเนา :16 ) ไดใหความหมายของทฤษฎีเชิงระบบวา เปนกลวิธีอยาง

หนึ่งซ่ึงใชในการวิเคราะห  การออกแบบและการจดัการ เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายที่วางไวอยาง 
สัมฤทธิผลและมีประสิทธิภาพ 

       โชเดอรเบคและคณะ  ( Schoderbek  and  Othors ,1990  :  6-10 )  เสนอวา การแกปญหา

ในปจจุบนั   จําเปนตองมองที่ระบบมากกวาพจิารณารายละเอียดของแตละปญหา  ตัวอยางการใช  
Systems  Approach  ในการแกปญหา ไดแก  ระบบการขนสง  ตองมีการออกแบบระบบทาง

สัญจรที่ดี  ซ่ึงจะชวยลดการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงได   หรือการออกแบบเครื่องบินที่สามารถบรรจุ
ผูโดยสารไดจาํนวนมาก  แตสนามบินขาดสิ่งอํานวยความสะดวก   ดังนั้นจึงจําเปนตองมองปญหา
โดยรวมหรือที่เรียกวา Systems  view  or  Systems  Approach  นอกจากนีเ้ขายังไดขยายความวา   

วิธีการเชิงระบบ   มีความแตกตางกับ วิธีการเชิงวิเคราะห (  Analytical  approach ) ตรงที่ วิธีการ

เชิงระบบเปนกระบวนการแยกแยะจากสวนรวมทั้งหมด ออกเปนสวนๆที่เล็กกวา เพือ่ใหเขาใจการ
ทําหนาที่ของสวนรวม   วิธีการเชิงระบบอยูบนพื้นฐานของ ทฤษฎีระบบทั่วไป  ซ่ึงสัมพันธ
เกี่ยวของกับการรวมเอาแนวทางปฎิบัติตางๆ ไดแก การวิจัยดําเนนิงาน  การวิเคราะหระบบ  การ
ควบคุมระบบ  และวิศวกรระบบ มารวมกันเขาเพื่อการแกปญหาอยางเปนระบบ    
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       จากความหมายของนกัการศึกษาหลายทาน จึงอาจสรุปไดวา วธีิการเชิงระบบ ( Systems  

approach  ) หมายถึง วิธีการทางความคิดที่เปนรูปแบบ ซ่ึงแสดงใหเห็นวิธีการแกปญหาอยางเปน

ระบบ   โดยเนนการมองปญหาอยางองครวม  ทั้งนี้รูปแบบของวิธีการหาความรูเกีย่วของโดยตรง
กับการวิเคราะห   สังเคราะหและวางรูปแบบการดําเนินการ  โดยตองเกี่ยวพันกับรูปแบบปฎิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกโดยใชระบบเปดเปนพืน้ฐานความคดิ 
 

       ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบ 

       ความสําคัญของวิธีการเชิงระบบสามารถสรุปได  4  ประการคือ 

1. มีความสําคัญในฐานะทีเ่ปนวธีิคิดที่สามารถจัดการกับปญหาที่มีความยุงยากซับซอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 

2. มีความสําคัญในฐานะทีเ่ปนเครื่องมือสงเสริมวิธีคิดของบุคคลทั่วไป 

3. มีความสําคัญในฐานะทีเ่ปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาแขนงตางๆ
ทั้งวิทยาศาสตร 

4. มีความสําคัญในฐานะทีเ่ปนเครื่องมือสําหรับการบริหารงานในองคการหรือหนวยงาน
ดานการวางแผน  นโยบายและอื่นๆ 

 

             ขั้นตอนของวิธีการเชิงระบบ 

              วิธีการเชิงระบบมีขั้นตอนที่สําคัญเพื่อในการศกึษาวเิคราะหเกี่ยวกับการบรหิารและการ
แกปญหา  จึงขอนําขั้นตอนวิธีการเชิงระบบของนักการศกึษา 3 ทานที่นาสนใจคือ โอเบียน  และ 

อุทัย  บุญประเสริฐ  และ เฮนรี่ เลมาน ซ่ึงมีขั้นตอนวิธีการเชิงระบบกลาวคือ   โอเบียน  จาก
มหาวิทยาลัยอีสเทอรนวอชิงตัน  ไดระบุไวในหนังสือ Management  Information Systems :  A  

managerial  and  user  perspective      ถึงวิธีการเชิงระบบกับการแกปญหาโดยทัว่ไปวา  

วิธีการเชิงระบบคือการปรับ  ( Modify ) วิธีการทางวิทยาศาสตร ( the  scientific  method )  ซ่ึง

เนนที่การแกปญหา  โดยวิธีการเชิงระบบนี้มีกิจกรรมสาํคัญ  7  สําคัญ ซ่ึงสัมพันธกับการแกปญหา

ทั่วๆไป โดยเปรียบเทียบใหเห็น ขั้นตอนทัง้สองสวนคือ   
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                  วิธีการเชิงระบบ                             การแกปญหาทั่วไป 

              1. ทําความเขาใจปญหา                   1. ระบุปญหา/โอกาสในเชิงบริบทของระบบ            

                                                                     2. รวบรวมขอมูลเพื่ออธิบายปญหาและโอกาส  

              2. พัฒนาทางเลือก                           3. ระบุทางแก/ทางเลือกในการแกปญหา 

                                                                4. ประเมินในแตละทางเลือก 

5.เลือกทางแกที่ดีที่สุด 

              3.ปฎิบัติการแกปญหา                      6 .ปฎิบัติการตามทางแกที่เลือกไว 

                                                                     7. ประเมนิความสําเร็จของการปฎิบัติตาม 

                                                                         ทางเลือก 
         

       อุทัย  บุญประเสริฐ  ( 2529 : 14-15 )  กลาวถึงวิธีการหรือเทคนิดเชิงระบบวา เปนการทํางาน

จากสภาพทีเ่ปนอยูไปสูสภาพที่ตองการของงานนั้นทั้งระบบ  โดยข้ันตอนที่สําคัญๆในเทคนิคเชงิ
ระบบ ไดแก   

1) กําหนดปญหาที่ตองการแกไขและความตองการในการพฒันาของระบบใหชัดเจน   
2) การกําหนดวัตถุประสงคยอยท่ีสัมพันธกับปญหาและความตองการในการพัฒนาและ

สัมพันธกบัวัตถุประสงครวมของระบบใหญทํ้งระบบเพือ่สรางกรอบหรือขอบเขตใน
การทํางาน (ส่ิงที่ตองการ )   

3) ศึกษาถึงส่ิงแวดลอมหรือขอจํากัดในการทาํงานของระบบและทรัพยากรที่หามาได   
4) สรางทางเลือกในการแกปญหาหรือวิธีการในการพัฒนา    
5)  ตัดสินใจเลือกทางที่เหมาะสม ดวยวิธีการที่มีเหตุผลเปนระบบ   เปนไปตามกฎเกณฑที่

เหมาะสมคํานงึถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ    
6) ทดลองปฎิบัติทางเลือกที่ไดตัดสินใจเลือกไว   
7) ประเมินผลการทดลองหรือผลการทดสอบ   
8) เก็บรวบรวมขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบเพื่อปรับปรุงระบบนั้นใหเหมาะสมยิ่งขึน้ 

9) ดําเนินการเปนสวนของระบบปกติ    
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       สวนเฮนรี่  เลมาน  ไดเสนอขั้นตอนของวิธีการเชิงการระบบไวดังนี้   อางถึงใน สุนันท ปทมา
คม ( อัดสําเนา )   1)  ปญหา (  Need )    2)  วัตถุประสงค ( Objective )    3) ขอจํากดั  

( Constrains  )   4)  ขอเสนอทางแกปญหา  ( Alternatives )   5) การเลือกขอเสนอ ( Selection )  

6) ทดลองปฎิบัติ (  Implemention )   7) ประเมินผล ( Evaluation )  8) ปรับปรุงและนําไปใช 
( Modification ) 

    

       จากแนวคิดจากการนําเสนอขั้นตอนวธีิการเชิงระบบของนักการศกึษาหลายๆทานที่กลาวมา
ขางตนนั้น  พอจะสรุปเปนขัน้ตอนหลักๆได  5  ขั้นตอนคือ 

       1.  ระบุปญหาที่ตองการแกไข 

       2.  ระบุทางแกหรือทางเลือกเพื่อแกไขปญหา  

       3.  เลือกทางแกไข 

       4.  ปฎิบัติตามแนวทางที่ไดเลือกไว 

       5.  ประเมินความสําเรจ็ของการปฎิบัติตามทางเลือกและนําไปปรับปรุง 
 

       การประยุกตใชวิธีการเชิงระบบ 

       การประยกุตใชวิธีการเชงิระบบในภาพรวมนั้น  อุทัย  บุญประเสรฐิ ไดสรุปขั้นตอนสําคัญๆไว  
5  ขั้นตอน ดังตอไปนี้     

      1. จะตองทราบปญหาที่จะตองแกไขใหแจงชดั  วาเปนปญหาของระบบนั้นทีแ่ทจริง  
(  Need  Identification  and  Objective  setting  ) 

       2. คิดหาวิธีการหรือแนวทางเลือก ( Alternative )  ในการแกไขอันเปนผลมาจากการวิเคราะห

ระบบและทําความเขาใจถึงพฤติกรรมของระบบ   ตลอดจนขอจํากัดตางๆที่มีตอการทํางานของ
ระบบ 

       3. เลือกวธีิการใดวิธีหนึง่ที่พิจารณาวาเหมาะสมที่สุด  ดีที่สุด  และนําออกปฎิบัติ ( Desiging 

and  implementing  ) 

       4. ประเมินผลการปฎิบัติ  ( Evaluation ) เพื่อทราบผล และเพื่อใหขอมูลปอนกลับ 

       5. รับขอมูลปอนกลับและปรับระบบตอไป ( Feedback   and   Modification  ) 
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       วิธีการเชงิระบบนั้น  หากพจิารณาในดานประโยชนทีน่ํามาใชงานดานตางๆแลวจะพบวา  
เหมาะกับปญหาที่มีความซบัซอนและลึกซึ้ง  เพราะจะทําใหมองงานนั้นทั้งภาพรวมและสวน
ปลีกยอยอยางทั่วถึงสัมพันธกัน   เราสามารถนําแนวคิดของวิธีการเชิงระบบไปประยุกตกับการ
บริหารจัดการในองคการประเภทตางๆไดเปนอยางด ี  โดยยึดสาระสําคญัและขั้นตอนการ
ดําเนินงานของวิธีการเชิงระบบเปนสําคัญ   ในที่นี้ขอเสนอตัวอยางการประยุกตใชวธีิการเชิงระบบ
ของนักการศึกษา    ไดแก 
       ตัวอยางที่  1  การประยุกตใชวิธีการเชิงระบบเพือ่ออกแบบการเรียนการสอน  ซ่ึงสามารถ
ดําเนินการดําเนินการเปน  5  ขั้นตอน  คือ (  Husen  and  Postlethwaite , 1994 )  

              ขั้นที่  1 กําหนดปญหา   โดยดําเนินการวิเคราะหขอมูลในดานงานหรือกิจกรรม

เนื้อหาวิชาและผูเรียน  กําหนดเปนปญหาโดยแสดงในรปูจุดประสงคการเรียนการสอน 

              ขั้นที่  2  วิเคราะหปญหา   เพื่อกําหนดทางเลือกในรูปวิธีการหรือส่ือเพื่อการแกปญหาการ

เรียนการสอนที่กําหนดไว 
              ขั้นที่  3  เลือกและออกแบบทางเลือกเพื่อแกปญหา  เพือ่กําหนดเปนแผนการเรียนการ

สอนซ่ึงเปนระบบของวิธีการหรือส่ือ   
              ขั้นที่  4   นําแผนการเรียนไปใชและทดสอบ  เพื่อหาผลที่ไดจากการปฎิบตัิ 

              ขั้นที่  5   ทําการประเมินผลเพือ่ปรับปรุง  เพื่อปรับปรุงระบบกอนนําไปใชจริง   
 

       ตัวอยางที่  2  การนําวิธีการเชิงระบบไปใชในกองทัพเรือแคนาดา  ( Romiszowski, 1970 : 

34-36  )    กองทัพเรือแคนาดา  ไดจัดทําโครงการอบรมขึ้นในกองทพัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ทํางาน  โดยมีฐานความคิดวา  การจัดอบรมควรตองเกิดจากความตองการของผูเขารับการอบรม  
วิธีการอบรมตองใหมๆ  มีเทคนิคใหม  แตไมทราบวานักบินหรือลูกเรือของเขาตองการพัฒนาใน
เร่ืองใด  จึงมกีารนําวิธีการเชิงระบบมาใช  โดยมหีลักการดังนี้   1)  รวบรวมขอมูล    2) การ

ตัดสินใจสั่งการ    3) การบันทึกรายงานเพือ่การติดตอส่ือสาร   4) ประเมินการฝกอบรม       

       ซ่ึงการกําหนดความตองการและเกณฑในการตดัสินใจในการฝกอบรม   ตองมีการดําเนินการ  
8 ขั้นตอนคือ 

       1.  กําหนดความตองการปฎิบัติงาน ( Operational  requirment )  โดยการวิเคราะหงาน 

       2.  กําหนดทักษะความรู และ คุณลักษณะของผูเขารับการอบรม 

       3.  กําหนดวัถตุประสงคของการจัดอบรม  โดยเนนที่การปฎิบัตขิองผูเขารับการอบรม  ในการ

ที่จะนําผลการอบรมไปใชใหเปนมาตรฐาน 
       



  

- 7 – 

 

 

       4.  กําหนดเกณฑวดั  เพื่อตรวจสอบความสามารถของผูเขารับการอบรม วา บรรลุตาม

วัตถุประสงคหรือไม 
       5. สังเคราะหการออกแบบฝกอบรมจากเอกสารและวิธีการตางๆรวมทั้งการพฒันาเครื่องมือที่

ใชในการโครงการฝกอบรม 

       6.  นําโครงการไปใชในการตัดสินใจจัดฝกอบรม 

7. ประเมินประสทิธิผลของการฝกอบรม  โดยนําเสนอขอมูลทางสถิติ 
       8.  นําผลการประเมินมาตรวจสอบเพื่อหาจดุบกพรอง  เชน  อาจตองมีการปรับปรุง

วัตถุประสงคของการฝกอบรมใหม นั่นก็คอื  Feedback  นั่นเอง 
       

       บทสรุป 

       การศึกษาวิธีการเชิงระบบ  เปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถนําไปประยกุตใชกับการ
บริหารงานในองคการประเภทตางๆ  โดยที่พิจารณาการบริหารในลักษณะองครวมที่มีเปาหมาย  
กระบวนการ  ระบบยอย และองคประกอบตางๆที่มีปฎิสัมพันธกัน มกีารปฎิบัติงาน แลกเปลี่ยน
ขาวสาร  เพื่อบรรลุเปาหมายทางการบริหาร   ประโยชนจากการใชวธีิการเชิงระบบคือ  วิธีการนี้จะ
เปนการประกนัวา  การดําเนินงานจะดําเนินตอไปตามขั้นตอนที่วางไว  โดยชวยใหการทํางานตาม
ระบบบรรลุตามเปาหมาย   โดยใชเวลา  งบประมาณและบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา
มากที่สุด  แบบจําลองระบบจะชวยปองกนั  การลงทุนทีไ่มจําเปนไดมาก   แนวคิดวธีิการเชิงระบบ
เปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะมีบทบาทในการสรางสรรคงานและแกปญหาในองคการไดเปนอยางดี
และมีการพัฒนาวิธีการคิดนีใ้นการแกปญหาที่หลากหลายแตขั้นตอนหลักๆจะไมแตกตางกันมาก
นัก 
 

-------------------------- 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารอางอิง 
 

กอ   สวัสดิพานิชย .  แนวคดิและทฤษฎีเบื้องตนเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: 

             สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , ม.ป.ป. ( อัดสําเนา ) 

สุรพันธ  ยันตทอง .  การบริหารโรงเรียน นวตกรรม: เทคนิด : ประสบการณ . กรุงเทพมหานคร:  

             โรงพิมพกรมการศาสนา , 2533 . 

สุนันท  ปทมาคม . การจัดระบบ .  กรุงเทพมหานคร :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป. 

             ( อัดสําเนา ) . 

อุทัย  บุญประเสริฐ . วิธีการหรือเทคนิคเชงิระบบและแนวทางในการบริหารโรงเรียน . ในรายงาน 

             การสัมนาหลักและแนวทางในการบริหารโรงเรียนอยางเปนระบบ,หนา1–33, 20 

สิงหาคม 

             2539  ณ  สวางคนวิาส  จังหวัดสมทุรปราการ .   
Bowditch , Jame  L. Behavior  in  Organization : A systems  approach  to  managing  . 

             2nd.ed. , Addison -  Wesley  publishing   company ,  1973 . 

Kast, Fromont  E.and  Rosensweig , James  F.  Organization  and  Management : 

             Asystems andcontingency approach.4th.ed.,McGraw–HillBook   company,1975.   

Romiszowski ,A.J.  A  systems  Approach  to  education  and  training .Stanley  L.Hunt  

             Publishers,1970 . 

Schoderbek,Peter P.and  Othors .  Management  System: Conceptual  Consideration. 

             4th .ed.,Richard  D.Irwin,Inc.,1990. 

Scott,William G. Organization  Theory .  Illinois:Richard  D.Irwin,Inc.,1967. 

The  Unesco  Press. A  systems   Approach  to  teaching  and  laerning  procedures: 

             A guide for educators. 2nd.ed.,Imprimerie des Presses Universitaries de France, 

             Vendome,1981. 

------------------------- 

 

 

 


	       การประยุกต์ใช้วิธีการเชิงระบบ 
	 
	เอกสารอ้างอิง 
	             การสัมนาหลักและแนวทางในการบริหารโรงเรียนอย่างเป็นระบบ,หน้า1–33, 20 สิงหาคม 



