ความคิดเชิงระบบเพือ่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ
(Systems Thinking for Problem Solving and Decision Making - 2D)
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หลักการและเหตุผล
❖ ปัญหาที่สาคัญประการหนึ่งขององค์กรในปัจจุบน
ั คือ บุคลากรขาดทักษะการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจที่ดีและ

ถูกต้อง ซึ่งส่งผลต่อประสิ ทธิภาพการทางานและการพัฒนาตนเอง ทาให้ผลผลิตโดยรวมขององค์กรลดลงอย่างมี
นัยสาคัญ ดังนั้นการพัฒนาทักษะการคิดให้กบั บุคลากรจึงเป็ นสิ่งที่มีความจาเป็ นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการพัฒนา
ทักษะความคิดเชิงระบบ หรื ออาจเรี ยกอีกอย่างว่าเป็ น “วิธีคิดอย่างเป็ นระบบ” (Systems Thinking)
❖ การคิดอย่างเป็ นระบบ (Systems Thinking) เป็ นวินยั ที่สาคัญที่สุดประการหนึ่งในวินยั 5 ประการ สาหรับการ

พัฒนาองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ (Learning Organization) ของปรมาจารย์แห่งการบริ หารและการพัฒนาองค์กรแห่ง
การเรี ยนรู ้โลก ดร. ปี เตอร์ เอ็ม เซ็งเก้ (Peter M. Senge) ศาสตราจารย์แห่ง MIT Sloan School of Management โดย
ท่านกล่าวเน้นว่า “องค์ กรแห่ งการเรี ยนรู้ เป็ นองค์ กรที่ขยายขีดความสามารถ และเพิ่มศักยภาพเพื่อสร้ างผลงาน
และสร้ างอนาคตอย่ างต่ อเนื่อง โดยผู้คนในองค์ กรต่ างก็เรี ยนรู้ วิธีที่จะเรี ยนรู้ด้วยกันอย่ างต่ อเนื่อง (Learn How to
Learn)”
❖ หัวใจสาคัญของวิธีคิดอย่างเป็ นระบบ (The Essence of Systems Thinking) คือ การให้ ความสาคัญของวงจรการ

ป้อนกลับ (Feedback Loops) โดยการป้อนกลับนี้อยูบ่ นพื้นฐานการเกิดขึ้นของเหตุและผลอย่างแท้จริ ง (Cause
and Effect) นาไปสู่การเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ต่าง ๆ (Emergent Properties) หรื ออาจเรี ยกง่าย ๆ ว่าเป็ น
พฤติกรรมของระบบ ซึ่งโครงสร้างของระบบประกอบด้วย
1. องค์ประกอบ (Element)
3. กลไกการทางาน (Mechanism)
2. การเชื่อมโยง (Linkage)
4. ความสมดุลของระบบ (System Balance)
❖ ประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็ นระบบมีดงั นี้
• ส่งเสริ มให้บคุ ลากรคิดวิธีแก้ปัญหาอย่างรอบด้าน

เลือกแก้ ปัจจัยที่มีผลกระทบสูงสุด ไม่ด่วนตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาด้วยแนวทางใดทางหนึ่ง อันอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอืน่ ตามมาในภายหลัง โดยใช้เครื่ องมือ :
ตารางการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (PSDM Table) และการประยุกต์ใช้แผนที่ความคิด Mind Map กับ
ความคิดเชิงระบบ
• ส่งเสริ มให้บคุ ลากรเกิด “การเรี ยนรู้ วิธีการเรี ยนรู้ (Learn How to Learn)” ผ่านวงจรแห่งการเรี ยนรู ้แบบเชิง
คู่หรื อแบบเสริ มสร้าง (Double Loop Learning or Generative Loop Learning) กระตุน้ ให้ต้งั เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาตนเอง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรมีประสิ ทธิภาพการทางานสู งขึ้น อันมีผลต่อประสิ ทธิภาพโดยรวมของ
องค์กร

วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
❖ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจความหมายของ “ระบบ” และ “ความคิดเชิงระบบ” อย่างถูกต้อง โดยเรี ยนรู ้ผา่ นแนวคิดของ

วงจรป้อนกลับ (Feedback Loops) และวงจรป้อนกลับแบบเสริ มแรงและแบบสมดุล (Reinforcing and Balancing
Feedback Loop)
❖ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถแก้ปัญหาอย่างเป็ นระบบ มีหลักการวิเคราะห์ปัจจัยสู่ความสาเร็ จและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้ตารางการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (PSDM Table)
❖ เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจ 3 รู ปแบบการเรี ยนรู ้ในความคิดเชิงระบบ พร้อมกระตุน
้ ให้เกิดการเรี ยนรู ้แบบยกระดับ (Goal
Setting Learning) และแนวทางการตั้งคาถามเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบยกระดับ (Coaching Question)
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร
ความคิดเชิงระบบเพือ่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Day I


พื้นฐานของการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
• กิจกรรมปรับคลื่นความถี่ของสมองก่อนการเรี ยนรู ้
• หลักสาคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ



•
•
•
•
•

ความชัดเจนกับปัญหา (Problem)
ความชัดเจนกับวิธีแก้ปัญหา (Solution)

ความหมายของการคิดแก้ปัญหา
แบบทดสอบเบื้องต้นของความคิดเชิงระบบ
ความเชื่อ ค่านิยม พฤติกรรม กับ ความคิดเชิงระบบ
Systems Thinking & Systematic Thinking
ความคิดเชิงเส้นและความคิดเชิงระบบ (Linear & Systems Thinking)



ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Effect in the Systems)
ปัจจัยสร้างความสาเร็ จ (Factor in the System)

Activity I: สร้างแผนภาพผลกระทบและปั จจัย
• สรุ ป 6 ประเด็นสาคัญของการคิดแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ
ความหมายของระบบและความคิดเชิงระบบ
• ความหมายของระบบ (What is a Systems?)
• คุณลักษณะที่สาคัญของระบบ
• ความหมายของความคิดเชิงระบบ
• แผนผังวงจรสาเหตุ (Causal Loop Diagram – CLD)
• ธรรมชาติและปรากฏการณ์ของ Systems Thinking
• Feedback Loops: หัวใจสาคัญของระบบ
• ประเภทของวงจรป้อนกลับ
•






วงจรการป้อนกลับแบบเสริ มแรง (Reinforcing Feedback Loop)
วงจรการป้อนกลับแบบสมดุล (Balancing Feedback Loop)

Activity II: ระบุประเภทของวงจรป้อนกลับ
องค์ประกอบของการบริ หารระบบให้ประสบความสาเร็ จ
• ความเข้าใจผลกระทบและปัจจัยของระบบทั้งหมด
• ความน่าเชื่อถือของการตรวจวัดภายในระบบ
• การแสดงผลลัพธ์ของระบบกับการหน่วงเวลา (Time Delay)
• อานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในระบบ
• ตัวอย่าง: การผลิต การขาย การเกษตร การพัฒนาตนเอง
•
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รายละเอียดเนื้อหาตามหลักสู ตร (ต่ อ)
ความคิดเชิงระบบเพือ่ การแก้ปัญหาและตัดสินใจ Day II


พื้นฐานการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็ นขั้นตอน (Systematic Thinking)
• ความหมายของ Systematic Thinking
• ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วย Systematic Thinking






การค้นหาปัญหาที่แท้จริ ง (Select problem)
การทาความเข้าใจกับสถานการณ์ (Understanding situation) และตั้งเป้าหมายแก้ปัญหาให้ชดั เจน
(Set target)
การพัฒนาวิธีแก้ปัญหาให้หลากหลาย (Many solution by brainstorming)
การประเมินความเป็ นไปได้ เวลา ความเสี่ ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อกาหนดแนวทางป้องกัน
(Evaluate alternatives)
การตัดสิ นใจเลือกวิธีที่เหมาะสมที่สุดไปปฏิบตั ิ (Choose the Best Alternative)

วิธีคิด 3 ประเภทที่สนับสนุน Systematic Thinking
• Activity III: กิจกรรมอุ่นเครื่ องความคิดปั ญหาอย่างเป็ นขั้นตอน
การประยุกต์ใช้เครื่ องมือ Systems & Systematic Thinking
•







ตารางการแก้ปัญหาและตัดสิ นใจ (PSDM Table)
แผนที่ความคิด (Mind Map)
การแก้ปัญหาแบบทีม (Brainstorming)

Activity IV: กิจกรรมแก้ปัญหาด้วย PSDM Table
• คลิปวีดีโอประกอบการเรี ยนรู ้แผนที่ความคิดกับความคิดเชิงระบบ
การเรี ยนวิธีการเรี ยนรู ้ (Learn How to Learn) ในความคิดเชิงระบบ
• การเรี ยนรู ้ในความคิดเชิงระบบ
•








•

วงจรการป้อนกลับของการเรี ยนรู ้ข้นั พื้นฐาน (Basic Loop Learning)
วงจรแห่งการเรี ยนรู ้แบบป้อนกลับสมดุล (Balancing Loop Learning)
วงจรแห่งการเรี ยนรู ้แบบเชิงเดี่ยวหรื อแบบพื้นฐาน
(Single Loop Learning or Simple Learning)
วงจรแห่งการเรี ยนรู ้แบบเชิงคู่หรื อแบบเสริ มสร้าง
(Double Loop Learning or Generative Learning)

รู ปแบบที่เกิดขึ้นของการเรี ยนรู ้




ไม่มีการเรี ยนรู ้ (No Learning)
การเรี ยนรู ้เพื่อการปรับตัว (Adaptive Learning)
การเรี ยนรู ้เพื่อการยกระดับ (Goal Setting Learning)

การตั้งคาถามเพื่อพัฒนาการเรี ยนรู ้แบบยกระดับ (Coaching Question)
• Activity V: การตั้งคาถามเพื่อการพัฒนาตนเองและองค์กร
แนวคิด “Knowledge is not Understanding” กับความคิดเชิงระบบ
•
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