


ทฤษฎีระบบ (System Theory)

             ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ
ประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผูที่เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เปนคนแรก คือ 

             ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อ
ประมาณ ค.ศ. 1920 โดยผูที่เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เปนคนแรก คือ 
Bertalanfy นักชีววิทยา ชาวออสเตรีย ตอมาแนวคิดนี้เริ่มเปนที่รูจักกนั
แพรหลายเมื่อทศวรรษ 1940 และ พัฒนาไปสูสาขาอื่น ๆ เชน ฟสิกส 
Cybernetic (เชนงานของ Frederic Vester) โดยในชวงหลังแนวคิดนี้
ไดพัฒนาไปเปน Complexity Theory และบางสวนก็พัฒนาเปนทฤษฎีไดพัฒนาไปเปน Complexity Theory และบางสวนก็พัฒนาเปนทฤษฎี
ไรระเบียบหรือ Chaos Theory นั่นเอง



                      
                ทฤษฎีนี้ไดเขามามีบทบาทในการศึกษาทางสายสังคมศาสตรดวยเชนกัน 

อาทิ Claud Levin และทฤษฎีที่ไดรับอิทธิพลโดยตรงจาก System Theory ก็คือ
แนวพวก Radical Constructivism ที่เชื่อวาโลกหรือการรับรูของเรานั้น เกิดจากแนวพวก Radical Constructivism ที่เชื่อวาโลกหรือการรับรูของเรานั้น เกิดจาก
สิ่งที่สมองของเราสรางขึ้นทั้งสิ้น ดวยเหตุนี้ System Theory จึงมีลักษณะเปนสห
วิชาการ (Interdisciplinary) เนื่องจากสามารถนําไปประยุกตใชไดหลาย ๆ 
สาขาวิชา โดยจุดสําคัญ ของ System Theory อยูที่การมองแบบไมแยกสวนหรือ
การมองวาทุกอยางสัมพันธกัน หรือสวนยอยสัมพันธกันสวนใหญ เปนตน



            ดังนั้น วิธีคิดของ System Theory จึงตางกับวิธีคิดแบบเสนตรง (Linear 
thinking) หรือการคิดที่วา "ถาเหตุเปนอยางนี้แลว ผลจะตองเปนอยางนั้น" 
อยางสิ้นเชิง เพราะ System Theory จะเปนการคิดบนพื้นฐานของระบบที่มีอยางสิ้นเชิง เพราะ System Theory จะเปนการคิดบนพื้นฐานของระบบที่มี
ความซับซอน (Complex System) คือถาเปนอยางนี้ก็สามารถเปน อยางนั้น
หรือเปนอยางโนนไดไมตายตัว (not only…but also…) คือมีความเปนไป
ไดหลายอยาง ๆ ฉะนั้น หัวใจของ System Theory จึงไมไดอยูที่ การ
วิเคราะหวิจัยเฉพาะสวนนั้นๆ เทานั้นแตจะเปนการพิจารณา"
ความสัมพันธ" ของปจจัยสิ่งตางๆ ทั้งหมดวาสัมพันธกันความสัมพันธ" ของปจจัยสิ่งตางๆ ทั้งหมดวาสัมพันธกัน



          เราจะพบวาในทฤษฎีแบบเดิม ๆ เวลาเราจะวิเคราะหสิ่งใด เรามักจะ
หยิบเฉพาะสิ่งนั้นๆ ขึ้นมาแลวนิยามหรือใหคุณสมบัติของสิ่งนั้นเปน
สําคัญ ซึ่งจะ แตกตางจาก System Theory ที่จะมองไปที่ ความแตกตาง 
และ ความสัมพันธ ระหวางสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆ ไมไดมองเฉพาะสิ่งๆ นั้น และ ความสัมพันธ ระหวางสิ่งนั้นกับสิ่งอื่นๆ ไมไดมองเฉพาะสิ่งๆ นั้น 
เพียงสิ่งเดียว นอกจากนี้ System Theory ยังเนนการตั้งคําถามกับวิธีคิด
แบบเสนตรงซึ่งเปนการมองแบบภววิสัย (Objectivity) เพราะ System 
Theory เชื่อวา การรับรูปรากฏการณ (Social phenomena) ทุกอยางลวน
เปน อัตวิสัย (Subjectivity) ที่ตัวตนของเราไปทําความเขาใจและอธิบายเปน อัตวิสัย (Subjectivity) ที่ตัวตนของเราไปทําความเขาใจและอธิบาย
มันดวยทั้งสิ้น เปนเสมือนการมองของสิ่งเดียวกันจากหลาย ๆ มุมมอง 
หรือตาบอดคลําชาง



        แนวคิดของทฤษฏีระบบ เปนอีกหนึ่งตัวแบบที่เหมาะสมในการ
ประเมินผลตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง เพราะเปนการศึกษาและมองภาพชุมชนทองถิ่นหมูบานและชุมชนเมือง เพราะเปนการศึกษาและมองภาพชุมชนทองถิ่น
อยางองครวมและเปนระบบ ซึ่งประกอบดวยหนวยขององคการหรือ
หนวยเปลี่ยนสภาพซึ่งในที่นี้คือชุมชนทองถิ่น หนวยปจจัย
นําเขา หนวยนําออกผลผลิต และหนวยผูใชผลผลิตซึ่งเปน
สภาพแวดลอมองคการจะเรียกวา “บริบท” (Context) 
ซึ่ง ศาสตราจารย ดร.เฉลียว บุรีภักดี ไดสังเคราะหจากการศึกษาทฤษฎีซึ่ง ศาสตราจารย ดร.เฉลียว บุรีภักดี ไดสังเคราะหจากการศึกษาทฤษฎี
ทั้งตะวันตกและแนวคิดตะวันออก



 ขอชี้แนะในการศึกษาทฤษฎีระบบ

            ศาสตราจารย ดร.เฉลียว บุรีภักดี ไดสังเคราะหแนวความคิดเชิง
ระบบ (Systems Concepts) และการคิดเชิงระบบ (Systems Concepts) และการคิดเชิง
ระบบ (Systems Thinking) ในตําราภาษาอังกฤษหลายเลม กับได
ศึกษาทฤษฎีในทางพุทธธรรม 3 ทฤษฎี คือ อิทัปปจจยตา ปฏิจจสมุป
บาท และไตรลักษณ ตลอดเวลาประมาณ 30 ป ที่ไดศึกษาเรื่องนี้และ
ไดเฝาสังเกต “สิ่งจริง” หรือ “Reality” ในเอกภพ
นี้ (The Universe) แลวนํามาคิดทบทวนประมวลและสังเคราะหเขานี้ (The Universe) แลวนํามาคิดทบทวนประมวลและสังเคราะหเขา
ดวยกัน สรุปขึ้นเปนแนวคิดเชิงทฤษฎีชุดหนึ่ง



            แนวคิดประเด็นตาง ๆ อันเปนสวนประกอบของ “ทฤษฎี
ระบบ” นับวาเปนผลสะสม ซึ่งไดผานการปรับปรุงมาเปนระยะ ๆ 
คือ เมื่อสังเกตเห็นปรากฏการณบางอยางของสิ่งจริง (Reality) เพิ่มขึ้นคือ เมื่อสังเกตเห็นปรากฏการณบางอยางของสิ่งจริง (Reality) เพิ่มขึ้น
ก็นํามาปรับปรุงแนวความคิดเดิมใหสอดคลองกับสิ่งที่สังเกตเห็นนั้น
พรอมกับกลับไปศึกษาแนวความคิดของผูอื่นอีกครั้ง และทดลองนํา
แนวความคิดใหมที่ปรับปรุงแลวของตนเองไปเปรียบเทียบหรือ
ประยุกตใชกับสิ่งจริงอีกอันหนึ่ง เพื่อตรวจดูความสอดคลองกัน ทั้งนี้
เพราะเชื่อวา ทฤษฎีใด ๆ ถาไมสอดคลองกับสิ่งจริง ยอมไมมีเพราะเชื่อวา ทฤษฎีใด ๆ ถาไมสอดคลองกับสิ่งจริง ยอมไมมี
ประโยชนที่จะใชอธิบาย หรือใชทํานาย หรือใชควบคุมความเปนไป
ของสิ่งจริงเหลานั้น



             ทฤษฎีระบบนี้มีลักษณะเนื้อหาสาระเปน “ทฤษฎีทั่วไป” หรือเปน
ความคิดพื้นฐาน หรือขอตกลงเบื้องตน (Basic Assumption) ที่รองรับ
ทฤษฎีเฉพาะดานหรือทฤษฎีเฉพาะเรื่อง กลาวคือ ทฤษฎีเฉพาะดาน
ทั้งหลายตางก็มีขอตกลงเบื้องตนมากอนวา “ผลยอมเกิดจากเหต”ุ ดังเชนทั้งหลายตางก็มีขอตกลงเบื้องตนมากอนวา “ผลยอมเกิดจากเหต”ุ ดังเชน
ที่เปนความคิดหลักของทฤษฎีระบบ จากนั้นแตละทฤษฎีดังกลาว จึง
เจาะจงระบุแตละคูของความสัมพันธระหวางเหตุกับผล

เมื่อนําทฤษฎีระบบไปใชอธิบายเหตุการณหรือใชแกปญหา เรา
สามารถนําเอาทฤษฎี อื่น ๆ เฉพาะดานมาใชรวมกันไดอยางไมมีความ
ขัดแยง ทฤษฎีระบบจึงเปนเหมือนเบาหลอมรวมทฤษฎีอื่น ๆ เขามาใชขัดแยง ทฤษฎีระบบจึงเปนเหมือนเบาหลอมรวมทฤษฎีอื่น ๆ เขามาใช
งานดวยกันได



ทฤษฎีระบบ (System Theory)
           คือ แนวคิดที่เชื่อวาเอกภพแหงนี้ (The universe) เปนหนึ่ง

หนวยระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติประการตาง ๆ ตามที่จะกลาวหนวยระบบ ซึ่งมีคุณสมบัติประการตาง ๆ ตามที่จะกลาว
ตอไป ยกเวนบางประการที่ยังไมอาจจะรูได เพราะเอกภพเปน
หนวยระบบที่ใหญโตเกินกวาที่เราจะสังเกตและพิสูจนได
ครบถวน และแมสวนประกอบที่เล็กที่สุดของเอกภพซึ่ง
นักวิทยาศาสตรปจจุบันเรียกวา “ควารก” (Quaek) และเราสังเกต
หรือพิสูจนไดยากก็เปนหนวยระบบเชนเดียวกัน แตอาจมีคุณสมบัติหรือพิสูจนไดยากก็เปนหนวยระบบเชนเดียวกัน แตอาจมีคุณสมบัติ
อยางไมครบถวน สวนสิ่งอื่น ๆ ทั้งหลายที่มีขนาดระหวางกลางของ
สิ่งทั้งสองนี้ ลวนมีคุณสมบัติของความเปนหนวยระบบครบถวนทุก
ประการ



คุณสมบัติสําคัญเทาที่ไดคนพบแลวของหนวยระบบแตละหนวย

1. เปนหนวยทํางาน1. เปนหนวยทํางาน
2. มีขอบเขต
3. มีผลผลิต
4. มีกระบวนการ
5. มีปจจัยนําเขา5. มีปจจัยนําเขา
6. มีบริบท



คุณสมบัติสําคัญเทาที่ไดคนพบแลวของหนวยระบบแตละหนวย(ตอ)

7. มีผลยอนกลับ7. มีผลยอนกลับ
8. ประกอบขึ้นจากหนวยระบบอนุระบบจํานวนหนึ่ง
9. เปนหนวยอนุระบบหนึ่งของหนวยอภิระบบ
10. มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา
11. มีที่มาที่อยูและที่ไป11. มีที่มาที่อยูและที่ไป



ระบบประกอบดวย 4 สวนที่เกี่ยวของกัน คือ 

• ปจจัยนําเขา (Input)• ปจจัยนําเขา (Input)
• กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ (Transformation Process)
• ผลผลิต (Product)
• การปอนกลับ (Feedback)



ลักษณะของระบบและความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ

กระบวนการแปร
สภาพสภาพแวดลอม สภาพแวดลอม

ปจจัยนําเขา

สภาพ

ปจจัยนําออก

สภาพแวดลอม สภาพแวดลอม

ผลยอนกลับ
สภาพแวดลอมสภาพแวดลอม



แนวคิดระบบในทฤษฎีองคการ

ปจจัยนําเขา กระบวนการแปร ปจจัยนําออกปจจัยนําเขา

• คน
• เงิน
• วัสดุอุปกรณ

กระบวนการแปร
สภาพ

• ระบบการวางแผน
• ระบบการจัดการองคการ
• ระบบอํานวยการระบบ

การบริหารงานบุคคล

ปจจัยนําออก

• ผลผลิต
• สินคา
• บริการ• วัสดุอุปกรณ

• ขาวสาร
• ฯลฯ

การบริหารงานบุคคล
• ระบบงบประมาณ
• ฯลฯ

• บริการ
• ความพึงพอใจ
• ฯลฯ

ผลยอนกลับ



คุณสมบัติหนึ่งหนวยระบบซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

1. เปนหนวยทํางาน
คุณสมบัติของการ “เปนหนวยทํางาน” (Working Unit) ในที่นี้คุณสมบัติของการ “เปนหนวยทํางาน” (Working Unit) ในที่นี้

หมายความวา หนวยนี้มิไดอยูนิ่งเฉยแตเปนหนวยทํางานบางอยางตาม
ลักษณะงานที่หนวยระบบนั้นถูกสรางขึ้นมาเพื่อใหทํางานซึ่งลักษณะ
งานเหลานี้บางอยางมนุษยก็ไมอาจรูไดหรือเขาใจไดเสมอ
ไป เชน มนุษยไมรูวาเอกภพถูกสรางขึ้นมาโดยอะไรหรือโดย
ผูใด เพื่อใหทํางานอะไร แตมีบางหนวยระบบที่มนุษยสามารถรับรูผูใด เพื่อใหทํางานอะไร แตมีบางหนวยระบบที่มนุษยสามารถรับรู
ได เชน เรารูวาคณะกรรมการสอบคัดเลือกของโรงเรียนถูกสรางขึ้น
โดยอาจารยใหญ เพื่อทําการสอบคัดเลือกนักเรียนเขาเรียน เปนตน



2. มีขอบเขต

          คุณสมบัติของการ “มีขอบเขต” (Boundary) ในที่นี้หมายความวา มี          คุณสมบัติของการ “มีขอบเขต” (Boundary) ในที่นี้หมายความวา มี
เสนเขตแดนลอมรอบเนื้อที่ของหนวยนี้ ซึ่งอาจแบงแยกเนื้อที่ของหนวย
นี้ออกจากหนวยอื่น ทําใหหนวยอื่น ๆ เหลานั้นมีสภาพ
เปน “บริบท” ของหนวยนี้ เชน ผิวหนังและปลายเสนผมของคนเปน
แนวแบงเขตแดนซึ่งแยกคนหนึ่งออกจากสิ่งอื่นภายนอก



3. มีผลผลิต
         
           คุณสมบัติของการ “มีผลผลิต” (Product) ในที่นี้หมายความ

วา หนวยระบบนี้ให ผลผลิตบางอยาง อันเปนผลมาจากการทํางาน
           คุณสมบัติของการ “มีผลผลิต” (Product) ในที่นี้หมายความ

วา หนวยระบบนี้ให ผลผลิตบางอยาง อันเปนผลมาจากการทํางาน
ของหนวยระบบ ผลผลิตดังกลาวอาจมีมากกวาหนึ่งรายการก็ไดและแต
ละรายการเมื่อหลุดออกมาจากหนวยระบบแลว ก็จะเลื่อนไหลไปเปน
ปจจัยนําเขาของหนวยระบบอื่นที่เปนบริบทของหนวยระบบนี้ตอไป



4. มีกระบวนการทํางาน
         

           คุณสมบัติของการ “มีกระบวนการทํางาน” ( Process) คือ หนวย           คุณสมบัติของการ “มีกระบวนการทํางาน” ( Process) คือ หนวย
ระบบนี้มีกระบวนการทํางานที่มีลักษณะเปนแบบแผนชัดเจนและมี
ความคงที่ในหวงเวลาหนึ่งสามารถสังเกตไดและประเมินได
กระบวนการทํางานนี้คือการที่ปจจัยนําเขาตาง ๆ มากระทําปฏิกิริยาตอ
กัน จนบังเกิดเปนผลผลิตของหนวยระบบ กระบวนการอาจจะมีหลาย
ขั้นตอน และแตละขั้นตอนมีลักษณะเปนหนวยระบบในตัวเองอีกขั้นตอน และแตละขั้นตอนมีลักษณะเปนหนวยระบบในตัวเองอีก
ดวย คือ มีคุณสมบัติทุกขอ ของหนวยระบบ



5. มีปจจัยนําเขา
         คุณสมบัติของการ “มีปจจัยนําเขา” (Input) ในที่นี้หมายความวา หนวยนี้

ไดรับเอาบางสิ่งบางอยางเขามาในหนวยระบบ เพื่อนําไปเขากระบวนการ
และแปลงรูปเปนผลผลิต ปจจัยนําเขาเหลานี้ไดมาจากผลผลิตของหนวยและแปลงรูปเปนผลผลิต ปจจัยนําเขาเหลานี้ไดมาจากผลผลิตของหนวย
ระบบอื่น ๆ ซึ่งเปนบริบทของหนวยนี้ มีขอควรสังเกต คือหนวยระบบที่
เปนสิ่งมีชีวิตสามารถคัดเลือกปจจัยนาํเขา แตหนวยระบบที่ไมมีชีวิต จะไม
สามารถคัดเลือกปจจัยนําเขาดวยตัวเอง เวนไวแตไดถูกวางเงื่อนไขหรือ
โปรแกรมไวลวงหนาโดยผูสรางหนวยระบบนั้นกิจกรรมการคัดเลือกปจจัย
นําเขา หรือการปรับกระบวนการภายในไดชื่อวาเปนการสงผลยอนกลับนําเขา หรือการปรับกระบวนการภายในไดชื่อวาเปนการสงผลยอนกลับ
ภายใน (Internal Feedback) ปจจัยนําเขาบางตัวเชน “บุคคล” สามารถ
จัดการเลือกสรรปจจัยนําเขาตัวอื่น ๆ สามารถกําหนด กระบวนการ และ
สามารถกําหนดลักษณะของผลผลิตของหนวยระบบได



6. มีบริบท
           คุณสมบัติของการ “มีบริบท” (Context) ในที่นี้หมายความวามี

หนวยระบบอื่นๆ จํานวนหนึ่งที่อยูนอกเสนเขตแดนของหนวยนี้ ซึ่งให
ปจจัยนําเขาแกหนวยนี้และรับเอาผลผลิตของหนวยนี้ หนวยปจจัยนําเขาแกหนวยนี้และรับเอาผลผลิตของหนวยนี้ หนวย
อื่นๆ เหลานั้นเมื่อรวมกันแลวเรียกวาบริบทของหนวยนี้ การที่ผลผลิต
ถูกสงผานบริบทแลวมีผลกระทบไปถึงปจจัยนําเขาขั้นตอไปเชนนี้ไดชื่อ
วาเปนสงผลยอนกลับภายนอก ( External Feedback) บริบทมี
อิทธิพลตอหนวยระบบอยางมาก อาจเปนผูสรางหนวยระบบใหเกิดขึ้น
และเปลี่ยนแปลงหนวยระบบก็ได ทั้งดานปจจัยนําเขาและเปลี่ยนแปลงหนวยระบบก็ได ทั้งดานปจจัยนําเขา
กระบวนการ และผลผลิตของหนวยระบบ 



7. มีผลยอนกลับ

          คุณสมบัติของการ “มีผลยอนกลับ” ( Feedback) ในที่นี้คือการที่
ผลผลิตตามขั้นตอนตาง ๆ จากการทํางานของหนวยระบบถูกสงใหมี

          คุณสมบัติของการ “มีผลยอนกลับ” ( Feedback) ในที่นี้คือการที่
ผลผลิตตามขั้นตอนตาง ๆ จากการทํางานของหนวยระบบถูกสงใหมี
ผลกระทบไปถึงขั้นกอนหนานั้น ถาผลดังกลาวถูกสงผานบริบท
ภายนอกไดชื่อวาเปนการสงผลยอนกลับภายนอก (External 
Feedback) และถาเปนการสงผานภายในขอบเขตของหนวยระบบเอง
เรียกวา การสงผลยอนกลับภายใน (Internal Feedback) ดังไดกลาวแลวเรียกวา การสงผลยอนกลับภายใน (Internal Feedback) ดังไดกลาวแลว
ในขางตน



8. ประกอบขึ้นจากหนวยอนุระบบจํานวนหนึ่ง
     

             คุณสมบัติของการ “ประกอบขึ้นจากหนวยอนุระบบจํานวน
หนึ่ง” (Being Composed of a Number of a Subsystem Units) ในที่นี้

             คุณสมบัติของการ “ประกอบขึ้นจากหนวยอนุระบบจํานวน
หนึ่ง” (Being Composed of a Number of a Subsystem Units) ในที่นี้
หมายความวา หนวยระบบนี้เมื่อนํามาวิเคราะหแยกแยะหา
สวนประกอบจะพบวาประกอบดวยอนุระบบยอยๆ จํานวนหนึ่ง หนวย
อนุระบบดังกลาวไดแกปจจัยนําเขาแตละรายการ กระบวนการทํางาน
แตละรายการ และผลผลิตแตละรายการ ซึ่งลวนมีคุณสมบัติเปนหนวยแตละรายการ และผลผลิตแตละรายการ ซึ่งลวนมีคุณสมบัติเปนหนวย
ระบบในตัวเองทั้งสิ้น



9. เปนหนวยอนุระบบหนึ่งของหนวยอภิระบบหนึ่ง
            
                  คุณสมบัติของการ “เปนหนวยอนุระบบหนึ่งของหนวยอภิระบบ                  คุณสมบัติของการ “เปนหนวยอนุระบบหนึ่งของหนวยอภิระบบ

หนึ่ง” ( Being a Subsystem Units of a Suprasystem Units) ในที่นี้
หมายความวา หนวยระบบนี้เปนสวนยอยของหนวยอภิระบบอีกหนวย
หนึ่งซึ่งมีขนาดใหญกวาหนวยนี้ หนวยอภิระบบดังกลาวนอกจาก
ประกอบขึ้นจากหนวยอนุระบบนี้แลวยังประกอบดวยหนวยอนุระบบ
อื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง หนวยระบบที่เปนสมาชิกหรือสวนประกอบอื่นๆ อีกจํานวนหนึ่ง หนวยระบบที่เปนสมาชิกหรือสวนประกอบ
ทั้งหลายเหลานี้จะทํางานประสานกันเพื่อผลผลิตของแตละหนวยอนุ
ระบบรวมกันสงผลใหเปนผลผลิตรวมของหนวยอภิระบบ



10. มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา
          
           คุณสมบัติของการ "มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา" (Having 

Starting Point and Ending Point on Time Dimension) ในที่นี้
           คุณสมบัติของการ "มีจุดเริ่มตนและจุดสิ้นสุดบนมิติเวลา" (Having 

Starting Point and Ending Point on Time Dimension) ในที่นี้
หมายความวาหนอยระบบนี้เกิดขึ้น ณ เวลาหนึ่งเวลาใดแลวดําเนินไป
ระยะเวลาหนึ่ง จึงสิ้นสุดความเปนหนวยระบบ โดยที่บรรดาอนุระบบ
ของหนวยระบบนี้แยกสลายจากกัน มิไดทํางานรวมกันเพื่อใหเกิด
ผลผลิตรวมของหนวยระบบนี้อีกตอไป บรรดาหนวยอนุระบบที่ผลผลิตรวมของหนวยระบบนี้อีกตอไป บรรดาหนวยอนุระบบที่
แยกสลายจากกันแลวนั้น ตางหนวยก็ตางแยกยายกันไปเปนปจจัย
นําเขาของหนวยระบบอื่น ๆ ในบริบทหรือในอภิระบบตอไป



11. มีที่มาที่อยูและที่ไป
         คุณสมบัติของการ "มีที่มาที่อยูและที่ไป (Having Past Condition, 

Present Condition, and Future Condition) ในที่นี้หมายความวาหนวย
ระบบแตละหนวยยอมกอกําเนิดมาจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งกอนระบบแตละหนวยยอมกอกําเนิดมาจากเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งกอน
หนานี้ และมาปรากฏดังในสภาพปจจุบัน แลวจึงจะถึงเวลาในอนาคต
ที่ไปสูสภาพอื่น การกอกําเนิดก็ดีและการดํารงอยูก็ดี ตลอดจนการ
เปนไปในอนาคตก็ดีลวนมาจากการกระทําของเหตุปจจัยที่เปนธรรมชาติ
หรือเหตุปจจัยที่เปนการกระทําของมนุษย หรือทั้งสองประการผสม
กัน เชน หนวยครอบครัวถูกสรางขึ้นโดยการกระทําของมนุษยหรือทั้งกัน เชน หนวยครอบครัวถูกสรางขึ้นโดยการกระทําของมนุษยหรือทั้ง
สองประการผสมกัน เชนหนวยครอบครัวถูกสรางขึ้นโดยการกระทํา
ของมนุษย แตสัตวเซลลเดียว ถูกสรางขึ้นโดยการกระทําของ
ธรรมชาติ เปนตน



คําถาม

1. ทฤษฎีกระบวนระบบ (System Theory) เริ่มปรากฏขึ้นเมื่อประมาณ 
ค.ศ. ใด? และใครเปนผูที่เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เปนคนแรก?ค.ศ. ใด? และใครเปนผูที่เริ่มพูดถึงแนวคิดนี้เปนคนแรก?

ตอบ ประมาณ ค.ศ. 1920 , Bertalanfy พูดถึงแนวคิดนี้เปนคนแรก
2. ระบบประกอบดวย กี่ สวน? อะไรบาง?
ตอบ  4 สวน 
• ปจจัยนําเขา (Input)
• กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ (Transformation Process)• กระบวนการแปรสภาพในการจัดการ (Transformation Process)
• ผลผลิต (Product)
• การปอนกลับ (Feedback)
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