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วิทยากรโดย  : อาจารย ดร. กฤตวรรณ  สาหราย 

    รองคณบดีคณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคม 
  

หนวยงานที่เขารวมการแลกเปลี่ยนเรียนรู   จํานวน 2 หนวยงาน 

  1. กองทรัพยากรบุคคล 

  2. กองอาคารสถานที่  

กองทรัพยากรบุคคล จํานวน 8 คน 

1. นางสุภัทรียา    จิตรกร   

2. นางนฤดี   บุญยืน   

3. นางสาวออยใจ  พูลเกต ุ    

4. นางสาวรุงฤดี   ธนูแกว   

5. นางเต็มดวง  เข็มเพชร  

6. นางสาวสาคร    เชื้อฉ่ําหลวง   

7. นางสาวโสภิตฐิตา ฤทธิ์ศรีบุญ   

8. นางสาววัลลภา    วัฒแสง  

กองอาคารสถานที ่จํานวน 15 คน  

1.  อาจารยเกษม    พลายแกว   

2.  อาจารย ดร. อาภาภรณ   บุลสถาพร 

3.  นายณัฐวัตร    ลุณหงส 

4.  นายภานุทัศน    ชนะประโคน 

5.  นายวิโรจน    นิยมนา 

6.  นายกอศักดิ ์   ทองธีรภาพ 

7.  นายชาญชัย    จิตรช ู

8.  นายเศรษฐพงศ    บุตรน้ําเพ็ชร 

9.  นายโชตินันท    บรรจุสุวรรณ 
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10.  นายกฤษดา    บุญม ี

11.  นายมนตรี    เกียรติโรจนกําธร 

12.  นายธีรพัฒน    บุญปญญา 

13.  นายธิติสรณ    จิระเกียรติกุล 

14.  นางสาวปุญชรัศมิ ์  พุฒกะ 

15.  นางสาวปญญสิริย   เจริญรัตน 

 

 “การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ” 
 

 กองทรัพยากรบุคคล  มีแผนการจัดการความรู มีการกําหนดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ประจําปการศึกษา 

2564 ของหนวยงาน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเตรียมความพรอมเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติของกองทรัพยากรบุคคล 

กับการเปนบุคลากรขององคกรที่ทันสมัย เปนมืออาชีพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สอดคลองกับวิสัยทัศน     

กองทรัพยากรบุคคล  สําหรับกิจกรรมในครั้งนี้ บุคลากรกองทรัพยากรบุคคลไดเรียนรูในเรื่อง การคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ โดยมีบุคลากรจากกองทรัพยากรบุคคลและกองอาคารสถานที่ เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

และมีอาจารย ดร. กฤตวรรณ  สาหราย รองคณบดี คณะสังคมสงเคราะหศาสตรและสวัสดิการสังคมเปนวิทยากร

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

 กองทรัพยากรบุคคลไดดําเนินการสรุปและรวบรวมความรู เพื่อนําไปใชเปนแนวทางในการวางแผนและตอ

ยอดพัฒนางานในอนาคตใหรูจักการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ ผานกิจกรรมตางๆ ดังนี้  

กิจกรรมที่ 1  คิดและวิเคราะหจากเสียงเพลงบรรเลง วิทยากรเปดเพลงบรรเลง และใหผูเขารวม KM คิดและ

วิเคราะหจากเสียงเพลงที่ไดยิน วาไดยินเสียงอะไร ตามจินตนาการของแตละคน บางคนตอบวา ไดยินเสียง ฝนตก 

เสียงคลื่น เสียงน้ําไหล เปนตน 
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สรุปกิจกรรมที่ 1  ความรูที่ไดจากจากกิจกรรมที่ 1 คือ การคิดและวิเคราะหมีความสําคัญ โดยเฉพาะการคิด

วิเคราะหแบบแยกแยะ โดยเนนไปที่การแยกองคประกอบออกมาเปนขอยอย ๆ เพื่อใหเห็นรายละเอียดไดชัดเจน

และครบถวนแลวคอยนําองคประกอบและรายละเอียดเหลานั้นมาคิดวิเคราะหแบบเปนเหตุเปนผล 

 

กิจกรรมท่ี 2  นําภาพที่วิทยากรแจกให มาตอเติมภาพตามจินตนาการ พรอมกับระบายสี   

 

 

 
 

สรุปกิจกรรมท่ี 2  ความรูที่ไดจากกิจกรรมที่ 2 คือ ใหผูเขารวม KM ไดสือ่ความรูสึกของตนเองออกมาทางรูปภาพ

ที่วาด และระบายสี จากนั้นวิทยากรไดอธิบายภาพของแตละคนโดยนําเอาหลักจิตวิทยามาประยุกตใชในการอาน

ภาพนั้น   ซึ่งตรงกับความรูสึกภายในของคนๆ นั้น จากกิจกรรมที่ 2 นี้ ทําใหผูเขารวมกิจกรรมไดละลายพฤติกรรม

ของตน ใหเปนหนึ่งเดียวกัน ยอมรับฟงซึ่งกันและกัน เริ่มจากการคิดวิเคราะห จําแนก แจกแจง รูจักปญหา 

รวบรวมขอมูล หาแนวทางการแกไขปญหา หลังจากนั้นวิทยากรไดนําเขาสูการบรรยายสรุปการคิดวิเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[การคิดวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบ] หนา้ 4 

 

กิจกรรมท่ี 3 อธิบายเนื้อหาการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ  

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ (Analytical Thinking)  
 

 
 

 

เปนทักษะการคิดเชิงวิเคราะหที่สามารถเอาไปใชไดทั้งในการทํางานและการใชชีวิตประจําวัน การฝกคิด

เชิงวิเคราะหบอย ๆ จะสามารถทําใหตีโจทยปญหาและงานไดดีขึ้น มีความคิดโดยใชเหตุผลที่อิงตามหลัก

ขอเท็จจริง และขอมูลมากกวาอารมณซึ่งจะทําใหเกิดขอผิดพลาดไดนอยกวา 

วิธีฝกคิดวิเคราะหแบบแยกแยะ  

 เมื่อเจอปญหา หรือไดรับมอบหมายงานที่มีความซบัซอน ลองฝกคิดเชิงวิเคราะหตามขั้นตอน ดังนี้  

 1. การวิเคราะหขอมูล เริ่มจากการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับมากอนเปนขั้นตอนแรก ดูวาตอนนี้กําลังเจอกับ

ปญหาอะไรอยู อะไรเปนจุดเดน จุดดอย มีองคประกอบอะไรบางที่สําคัญและสงผลกระทบอยางชัดเจน และสิ่ง

ไหนคือใจความสําคัญของปญหาหรืองานที่ไดรับมอบหมายมา 

 2. ยอยปญหาเปนขอเล็ก ๆ ปญหาใหญหรืองานที่ซับซอนอาจดูยากและทําใหสับสนไดงาย ลองเปลี่ยน

มาเปนการแบงปญหาออกเปนขอยอย ๆ หรือตั้งเปาหมายเล็ก ๆ เปนขั้น ๆ จะสามารถทําใหแกปญหาไดงายขึ้น 

หรือสามารถทํางานท่ีซับซอนใหสําเร็จไดงายและเร็วขึ้นกวาเดิม 

 3. รวบรวมขอมูล นอกจากขอมูลที่ไดมาเบื้องตนแลว การคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมก็จะชวยใหสามารถ

เขาใจปญหาหรืองานที่ไดรับมอบหมายไดดีขึ้น ไมวาจะเปนการถามผูรู ผูเกี่ยวของ หรือการคนควาหาขอมูลผาน

เอกสารหรือเหตุการณอ่ืน ๆ ที่ใกลเคียงกันเพิ่มเติม ก็จะทําใหสามารถมีขอมูลมาเพื่อประกอบการตัดสินใจไดดีขึ้น

กวาเดิม 

 4. ระบุปญหาใหชัดเจน ลองเลือกปญหาที่เจอหรือ อาจจะพบเจอในอนาคตออกมาเปนขอ ๆ ไมวา

ปญหานั้น ๆ จะมาจากคน กระบวนการ ขอมูล หรืออะไรก็แลวแต เพื่อทําใหสามารถเห็นปญหาทั้งหมดไดอยาง

ละเอียดและครบถวน 

 5. ระบุตนตอของปญหา เมื่อลิสตรายการปญหาที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นแลว คนหาตนตอหรือเหตุ

ของปญหาเพิ่มเติม ระบุใหไดวาปญหานั้น ๆ เกิดขึ้นมาไดอยางไร เมื่อรูตนตอแลวก็จะสามารถหาวิธีแกไขที่ดีขึ้นได 
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 6. จัดระเบียบขอมูลที่ไดรับ เมื่อมองเห็นปญหา รูตนตอปญหา และรวบรวมขอมูลมามากพอแลว ก็ถึง

เวลาที่จะนําเขาขอมูลเหลานั้นมาจัดเรียง วิเคราะห และมองหาความเชื่อมโยง เพื่อท่ีจะไดนําไปสูมุมมองที่ลึกซึ้ง 

การสรางขอสรุปที่ครอบคลุมและไอเดียใหม ๆ ไปใชในการทํางานและแกไขปญหาตาง ๆ ตอไป 

 
 

การคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ / การคิดวิเคราะหเชิงระบบ 
 

 
 

 

 

ทําไมถึงตองการเขาใจและประยุกตใชการคิดเชิงระบบ 

1.  ชวยเพิ่มทางเลือกในการแกปญหาโดยการขยายกรอบความคิด มุมมองตอปญหานั้น และทําใหสามารถมอง   

     ปญหาในมุมทีแ่ตกตางไปจากเดิม 

2.  ชวยทําใหเราตระหนักวา ไมมตีัวเลือกในการแกปญหาใดๆ ทีส่มบูรณแบบ โดยวิธีการแกปญหาทีเ่ราเลือกใช 

     จะมผีลกระทบตอสวนรวมอื่น ๆ ในระบบหรือไม 

3.  การคิดเชิงระบบ ยังชวยอธิบายเรื่องราววาระบบทํางานอยางไร การเขียน Diagram จะเหมือนเปนการ 

    บังคับใหสมาชิกในทีมเขาใจเรื่องราวและภาพของสถานการณไดตรงกัน 

 

การคิดเชิงระบบเหมาะจะใชเมื่อไหร 
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ควรเริ่มตนใชการคิดเชิงระบบอยางไร 

 เมื่อเริ่มตนกําหนดประเด็นในการคุย ใหหลีกเลี่ยงการตําหนิใด ๆ แตเปลี่ยนความสนใจในสิ่งที่แตละคน

พยายามจะอธิบายและพยายามกระตุนใหเกิดความสงสัย  อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับปญหาผานการตั้งคําถามใน

ระหวางการหารือกัน  พยายามตั้งคําถามในใจวา  “มีสิ่งใดบางเกี่ยวกับปญหาที่เรายังไมรู  ?”  ในการตั้งกลุม

หารือ  พยายามอธิบายปญหาใน 3 มุมมอง  ทั้ง 3 ระดับ คือ  เหตุการณ (Events)  รูปแบบ (Patterns)  และ 

โครงสราง (Structure) **  ทําความเขาใจเกี่ยวกับ ลําดับขั้นของมุมมอง  ทําใหทุกคนมองเห็นภาพในอดีตที่ผาน

มาเหมือน ๆ กัน หรือมีขอมูลเกี่ยวกับปญหาพอๆ กัน และไดจากการชักชวนคนจากหลากหลายแผนกหรือฟงกชั่น

การทํางานมาคุยกัน จะทําใหเห็นมุมมองทีห่ลากหลาย (และอาจจะประหลาดใจ เมื่อไดเห็นความตางของสิ่งที่อยูในใจ  

Mental Model ของแตละคน) 
 

 

 

ลําดับขั้นของมุมมอง / The Levels of Perspective 

 

 
 

2.  รูปแบบ (Patterns): คือ สิ่งทีเ่กิดจากการสะสมของเหตุการณ เมื่อเกิดเหตุการณขึ้นซ้ําๆ ทําใหเริ่มมองเห็น 

    แนวโนม 

3.  โครงสรางระบบ (System Structures) คือ โครงหลักของระบบ ทีก่อใหเกิดรูปแบบและเหตุการณ 

4.  รูปแบบในจิตใจ (Mental Models) คือ ความเชื่อและสมมติฐานที่ฝงอยูในจิตใจของแตละคน   

    ในเรื่องตางๆ โดยสวนมาก การเปลี่ยนโครงสรางระบบใหม  ทําใหดีขึ้นอยางไร 

5.  วิสัยทัศน (Vision)  คือ เปนภาพท่ีเราตองการเห็นในอนาคตซึ่งเปนพลังในการกําหนดรูปแบบในจิตใจ  

    (Mental Model) เนื่องจากการเปลี่ยนรูปแบบในจิตใจของบุคคลไมใชเรื่องที่ทําไดงาย เนื่องจากสิ่งนี้ 

    เปนสิ่งทีฝ่งอยูในตัวมายาวนาน  และบมเพาะจากประสบการณที่พบเจอของแตละบคุคล  

    ดังนั้น การเปลี่ยนเปาหมาย หรือภาพทีเ่ราตองการในอนาคตนาจะทําไดงายกวา 

 

 

 

1.  เหตุการณ (Events): คือ สิ่งที่เกิดข้ึน เราพบเจอในทุกวัน   

    คนสวนใหญจึงมักจะแกปญหา หรือตัดสินใจโดยมองที่ 

    เหตุการณที่เกิด เพราะมันเปนสวนที่อยูเหนือพนน้ําขึ้นมา  

    สังเกตไดงาย เหมือนดังภูเขาน้ําแข็ง ตามรูป Level of  

    Perspective 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

1. บุคลากรผูเขารวม KM ใหความรวมมือดวยดีในการเขารวมกิจกรรม  และรับฟงแนวทาง การคิดวิเคราะห

อยางเปนระบบ  เพื่อจะนําไปประยุกตใชในงานประจํา 

2. สามารถนําความรูและความเขาใจจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูไปประยุกตกับงานประจําที่ตนเองรับผิดชอบ 

คลี่ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมองใหครบทุกแงมุมวางานนั้นๆ เกี่ยวของกับใครบาง แลวนํามาเชื่อมโยง

กัน เพื่อใหงานนั้นเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค 

3.  เขาใจหลักการ เรียนรูทักษะการคิดเชิงวิเคราะห (Systematic Thinking) ดวยการวิเคราะหภาพรวมและ 

แจกแจงไดอยางเปนระบบ 

4.  สามารถจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่วิเคราะหอยางมีเหตุและผล และตรงตามเปาหมาย  ดวยมุมมอง 

ระยะยาวดวยการปรับเปลี่ยนแกไขหรือแผนสํารองที่ยังไมชัดเจนได 

5.  ผสมผสานระหวางระบบความคิด และการทํางาน นํามาใชแกปญหาในการทํางานได 
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