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องคกรเคออรดิกองคกรเคออรดิก  
คุณภาพในความเรียบงายและซบัซอน คุณภาพในความเรียบงายและซบัซอน **  

ศ.นพ. วิจารณ  พานิช 
 
 
 ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติในการจัดการองคกรในลักษณะที่เรียกวา “องคกรเคออรดิก” เปนแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาคุณภาพและความสําเร็จขององคกร  เปนแนวทางที่มีความเชื่อวา 

• สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกรมีความซับซอน  เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา และไม
แนนอน 

• ในความซับซอน มีพลังแฝงอยู  การบริหารจัดการแบบเคออรดิกจะสามารถดึงพลังแหงความซับซอน
และปรับตัวออกมาใชสรางความสําเร็จไดอยางนาพิศวง 

• การจัดการแบบเคออรดิก นําไปสูพลังสรางสรรคที่สูงยิ่ง สามารถนําไปสูความสําเร็จที่ไมคาดฝนวาจะ
ทําได 

• การบริหารจัดการแบบ “ใหอํานาจ” (empower)  แกผูปฏิบัติงาน  จะกอผลดีกวาการควบคุมสั่งการ 
(command & control)  

• ความสําเร็จสูงสุดไดจากการทํางานแบบไมมีสูตรสําเร็จตายตัว  สวนที่กําหนดตายตัวมีเพียงความ
มุงมั่นเพื่อการกระทําภารกิจอันสูงสง (purpose) 

 

นิยาม 
 
 คําวา chaord  เปนศัพทใหม  ที่ต้ังขึ้นโดย Dee Hock อดีตประธานผูกอต้ังบริษัท VISA International  
ผูเขียนหนังสือ Birth of the Chaordic Age (1999)  มาจากการเอาคําวา chaos (ความไรระเบียบ) กับ order 
(ความเปนระเบียบ) มารวมกัน 
 
 
 
 

  
* บรรยายในการประชุมระดับชาติ “การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล” ครั้งที่ 3  ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ   
24 มกราคม 2545 
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chaordic  เปนคําคุณศัพท  หมายถึง ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  องคกร  หรือระบบซึ่งผสมผสานระเบียบและ
ความไรระเบียบอยางกลมกลืน  หรือหมายถึง มรีูปแบบทีไ่มไรระเบียบ  แตก็ไมเปนระเบียบ  และหมายถึงลักษณะ
ที่เปนไปตามหลักการพื้นฐานของวิวัฒนาการและธรรมชาติ 

 
ความซบัซอน (Complexity) 
 
 การศึกษา “ศาสตรแหงความซับซอน” (The Science of Complexity)  ดําเนินการอยางเปนทางการ
มาเปนเวลาประมาณ 20 ป ที่ Santa Fe Institute ในรัฐนิวเม็กซิโก  สหรัฐอเมริกา  เปนศาสตรที่ทําให 
“กระบวนทัศน” ใหมทางวิทยาศาสตรชัดเจนขึ้น  คือ เปลี่ยนจากกระบวนทัศน นิวตัน-เดคารตส ที่มองโลก
แบบกลไก มองแบบแยกสวน  มาเปนกระบวนทัศนแหงความซับซอน  ที่สวนตาง ๆ เชื่อมโยงสัมพันธและ
สงผลกระทบตอกันและกัน 
 
 ในความเปนจริงแลว  กระบวนทัศนแหงความซับซอนเริ่มมาพรอม ๆ กับความรูดานควอนตัม
ฟสิกส  คือ เปนเวลาประมาณเกือบรอยปมาแลว 
 
 ศาสตรแหงความซับซอนเปนเรื่องเขาใจยาก  มีการศึกษาจากมุมมองของหลากหลายศาสตร  เชน 
เศรษฐศาสตร  คณิตศาสตร  ฟสิกส  AI (Artificial  Intelligence)  ชีววิทยา  วิวัฒนาการ เปนตน  น่ันคือ  
ศาสตรแหงความซับซอนเปนศาสตรที่บูรณาการหลายศาสตรเขาดวยกัน  และการศึกษาอาศัย
ความกาวหนาของคอมพิวเตอรในการประมวลขอมูลที่มีมากมายและหลากหลาย 
 
 มีวารสารที่ตีพิมพผลงานวิจัยเรื่องความซับซอน  ความไรระเบียบ (Chaos) โดยเฉพาะ  มีตําราและ
หนังสือสําหรับคนทั่วไปตีพิมพออกมานับรอยเลม  ผูสนใจโปรดอาน Waldrop  MM. Complexity. New 
York: Touchstone, 1992 และ Capra F. The Web of life : A New Synthesis of Mind and Matter. 
London : Flamingo, 1997 
 
 ในที่น้ีจะกลาวถึงศาสตรแหงความซับซอนอยางยอที่สุด พอเปนพ้ืนฐานความเขาใจองคกรเคออรดิก
เทานั้น  รวมทั้งความรูของผูเขียนก็มีจํากัดดวย 

• มีทั้งความเปนระเบียบ (order) และความไรระเบียบ (chaos) อยูดวยกัน 
• องคประกอบหรือชิ้นสวนมีปฏิสัมพันธกันอยางไมเปนความสัมพันธเชิงเสนตรง (non-linear)  

และปฏิสัมพันธน้ันมีลักษณะเปนพลวัต  ไมหยุดนิ่ง 
• การเปลี่ยนแปลงมีลักษณะทั้งแบบตอเน่ือง (continuous) และแบบไมตอเน่ือง 
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• ผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางชิ้นสวน ไมสามารถคาดคะเนลวงหนาได  ในบางกรณีการ
กระทํ าที่ ส วนยอย เ พียง เล็กนอย   อาจกอผลกระทบที่ รุนแรง  ที่ เ รียกว า  Butterfly  
Phenomenon  คือ ผีเสื้อกระพือปก ณ จุดหนึ่ง กอผลกระทบลูกโซ จนในที่สุดเกิดลมพายุ ณ 
อีกจุดหนึ่งไกลออกไปหลายพันกิโลเมตร 

• ผลรวมของชิ้นสวนที่รวมแบบคณิตศาสตร  ไมเทากับภาพรวมของทั้งหมด 
• ในสภาวะที่ถึง “จุดวิกฤต” จะเกิดการจัดรูปแบบตนเอง (self  organize) หรือมีการ “ผุดบังเกิด” 

(emergence) ของสภาพใหม 
• จุดเนนไมใชที่บุคคล  วัตถุ หรือสิ่งของ  แตอยูที่ “ความสัมพันธ” หรือ “กระบวนการ” 
• เปนสภาพที่หางไกลจากความสมดุล  และไมเสถียร เกิดการจัดตัวเปนระบบ (order) ใหมไดงาย 
• มีความขัดแยงหรือสภาพตรงกันขาม (paradox) อยูภายในตัวเอง 

 

ความขัดแยงหรือสภาพตรงกันขามของความซับซอน 
 

• ทั้งใชและไมใช  โรงพยาบาลบานแพว เปนหนวยราชการหรือไม  คําตอบคือ ทั้งใชและไมใช   
ใชเพราะโรงพยาบาลบานแพวเปนโรงพยาบาลของรัฐ  ใชเงินงบประมาณแผนดิน  ไมใชเพราะ
โรงพยาบาลบานแพวไมใชกฎระเบียบของราชการ  สามารถตั้งกฎเกณฑหรือระเบียบของ
ตนเองได เพราะเปนองคการมหาชน 

นายแพทยวิจารณ เปนคนดี  ใชหรือไม  คําตอบคือ ทั้งใชและไมใช  ใชเพราะนายแพทย
วิจารณเปนคนซื่อสัตยและมีขอดีอีกหลายอยาง  ไมใชเพราะลูกเมียอาจเห็นวาทุมเทเวลาใหแก
งานมากเกินไป  ไมคอยเอาใจใสลูกเมีย 

• เปนทั้งสองอยาง (both and)  ไมใช เปนอยางใดอยางหนึ่ง (either or)  สิ่งที่ซับซอนจะไมมี
ลักษณะ 2 ขั้ว  เชน ดํา-ขาว    เลว-ดี  แตจะมีลักษณะผสมผสานระหวาง 2 ขั้ว  คือเปนสีเทา 
หรือดํา ๆ ดาง ๆ  

การตรวจเอ็กซเรยปอดในการตรวจรางกายประจําป  เปนประโยชนหรือเปนโทษ  คําตอบ
คือ ในบางรายอาจเปนประโยชน  แตมองในภาพรวม ประโยชนที่ไดไมคุมกับคาใชจาย 

• องคประกอบหรือชิ้นสวนพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (interdependent) และใน
ขณะเดียวกันก็เปนอิสระจากกัน (independent) ดวย 

โรงพยาบาลชุมชน  โรงพยาบาลทั่วไป  และโรงพยาบาลศูนย  ตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน  และในขณะเดียวกันแตละโรงพยาบาล ก็เปนอิสระในการตัดสินใจในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง (ใน
บริบทที่เปนที่ยอมรับในสังคม) 
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• มีทั้งความเรียบงายและความซับซอน 
 หากมองในระดับกระบวนทัศนธรรมดา ๆ   อาจเห็นความซับซอนยุงเหยิง  แตเม่ือมองใน
กระบวนทัศนใหม  อาจเห็นความเรียบงายและเปนระเบียบ  คือ  เปนระเบียบใน “ระดับ” (order)  ที่
สูงขึ้น 
 สังคม-การเมืองไทยในปจจุบัน  มองเผิน ๆ เห็นความยุงเหยิงเปนอยางมาก  แตหากมอง
ในกระบวนทัศนใหม  จะเห็นวาการเมืองไทยกําลังอยูในกระบวนการปรับตัวไปเปน “การเมืองของ
ประชาชน”  
• มีทั้งความตาย หรือการสิ้นสุด (death) และการเกิดใหม (renewal) 
 ในระบบแหงความซับซอน  การตายและการเกิดใหมเปนของธรรมดา  ตองมีความตาย จึง
จะมีการเกิดใหมได  และการเกิดใหมก็เปนหนทางไปสูความตาย  การตายและการเกิดใหมจึงเปน
สองขั้วของสิ่งเดียวกัน 

 

ความไรระเบียบ (Chaos) 
 
 ความไรระเบียบ (chaos) เปนพฤติกรรมซึ่งเม่ือมองอยางผิวเผิน มีลักษณะไรทิศทางและไมแนนอน  
คาดคะเนไมได  แตเม่ือมองใหลึกลงไป  จะพบวามีการกําหนดสถานภาพในอนาคตไวแลว (deterministic) 
และมีสภาพความเปนระเบียบแฝงอยู 
 
 สภาพไรระเบียบ พบในระบบที่มีพลวัตแบบที่ความสัมพันธไมเปนเสนตรง  เม่ือองคประกอบตาง ๆ 
เลยระดับวิกฤต  ก็จะเปนสภาพไรระเบียบ แตเม่ือเลยระดับวิกฤตไปอีกทางหนึ่ง  ก็จะไดสภาพที่เปน
ระเบียบ 
 
 ในสภาพที่ไรระเบียบเชนนี้  การใสพลัง (พลังงาน  การลงทุน  การจัดการ ฯลฯ)  เขาไปเพียง
เล็กนอย อาจกอผลลัพธมหาศาล 
 
 ดังน้ัน  ในองคกรคุณภาพ  หากเพิ่มกระบวนการของการจัดการแบบเคออรดิก โดยที่ใชความ
พยายามเพียงเล็กนอย  อาจกอผลตอการพัฒนาองคกรอยางมากมาย 
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ระบบที่ซับซอนและปรับตัว (Complex  Adaptive System) 
 
 คําวา “ซับซอน” (complex) หมายถึง มีความแตกตางหลากหลาย (diversity) ซ่ึงอาจแตกตางใน
ขนาด  ความคิด  คุณภาพ  คุณสมบัติ ฯลฯ  ขององคประกอบหรือชิ้นสวนภายในระบบ  สวนคําวา “มีการ
ปรับตัว” (adaptive)  หมายถึง มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถที่จะเรียนรูจากประสบการณ 
 ระบบที่ซับซอนและปรับตัวจึงเปนระบบที่มีความสามารถตอการรับขอมูลจากภายนอก  นําเขามา
เชื่อมโยงกับความรูเดิม  เกิดเปนการเรียนรูใหม  สําหรับใชในการปรับตัว  ยิ่งมีความซับซอนมาก ก็จะยิ่งมี
ความสามารถในการปรับตัวเผชิญกับความไมแนนอนในอนาคตไดดีกวา  ดังน้ัน ความซับซอนจึงเปนฐาน
สําหรับนวัตกรรมและการดํารงอยูในระยะยาวของระบบ 
  

• ระบบที่ซับซอนและปรับตัวมักฝงอยูภายในระบบที่ซับซอนและปรับตัว  ฝงตัวอยูเปนทอด ๆ  
ในลักษณะที่เรียกวาเปน fractal   fractal ที่เรียบงายเม่ือมีการจัดเรียงตัวกันในรูปแบบที่ซํ้า ๆ 
อาจเกิดรูปแบบใหมที่ซับซอน  นอกจากนั้นองคประกอบหรือชิ้นสวนยังไมไดอยูน่ิง ๆ แตมี
ปฏิสัมพันธกันอยางยุงเหยิง ทําใหเกิด “การผุดบังเกิด” ของ “ระบบที่ซับซอนและปรับตัว” ขึ้น 

• ผุดบังเกิดขึ้นจากการจัดตัวกันเองภายในระบบ  ไมใชโดย “การออกแบบ” จากภายนอก 
• มีวิวัฒนาการรวมกับสิ่งแวดลอมภายนอกระบบ  โดยการรับพลัง (พลังงาน  ปญญา ฯลฯ)  จาก

ภายนอก  และในขณะเดียวกันก็รับรูและปรับตัวตามแรงบีบคั้นจากภายนอกดวย 
• เรียนรูกลยุทธใหม ๆ จากประสบการณ 
• ขึ้นอยูกับประวัติศาสตรของระบบ  เน่ืองจากประวัติศาสตรเปนตัวกําหนดการเรียนรูและการ

ปรับตัว 
• ปริมาณไมสําคัญเทาคุณภาพและแบบแผน (pattern) หรือกระบวนการ (process) 
• การทําความเขาใจองคประกอบหรือชิ้นสวนของระบบ ตองทําความเขาใจภายใตบริบทของ

ภาพรวม 
• ความเชื่อมโยงถึงกันระหวางองคประกอบหรือชิ้นสวน  โดยมีปฏิสัมพันธแบบไมเปนเสนตรง 
• มีระบบการรับสัญญาณจากภายนอก และภายในระบบ เพ่ือการเรียนรู 
• รับรูและเรียนรูในทุกระดับ  ไมใชเฉพาะชิ้นสวนระดับ “สมอง” เทานั้น  

 
 
 
 
 



K:\weblog\ลง web\2006_2549\Nov06\Blog6_11_49\องคกรเคออรดกิ-450124_491108.doc  Page 6 of 11 

องคกรกึ่งอลเวง (เคออรดิก) 
 
 เราทําความเขาใจเรื่อง ความซับซอน  ความไรระเบียบ  ระบบที่ซับซอนและปรับตัว เพ่ือจะไดเห็น
วาในความเปนจริงแลว  องคกรทุกองคกรเปนระบบที่ซับซอนและปรับตัว  และอยูภายใตสภาพแวดลอมที่
ซับซอนและปรับตัวดวย  ซ่ึงหมายความวาองคกรทั้งหลายจะตองตระหนักวา  องคกรดํารงอยูในทามกลาง
การเปลี่ยนแปลงและไมแนนอน  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการจัดองคกรใหมีความสามารถในการปรับตัว
และปรับการจัดรูปแบบองคกร (self-organizing)  โดยมีเปาหมายคือ สามารถปฏิบัติภารกิจที่กําหนด 
(purpose) ไดเปนอยางดี 
 
 หรือกลาวอีกนัยหน่ึง  องคกรที่เนนคุณภาพของผลงาน การทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และ
ความสามารถในการแขงขัน  จะตองรูจักการจัดการแบบกึ่งอลเวงหรือเคออรดิก 
 
 องคกรกึ่งอลเวง  มีลักษณะดังตอไปน้ี  

(1) มีความมุงม่ัน (purpose) และหลักการ (principle) ที่ม่ันคง  ความหมายของ “ความมุงม่ัน” และ 
“หลักการ”  จะกลาวถึงในตอนตอไป 

(2) จัดรูปแบบหนวยงานกันเอง (self-organize) และควบคุมกันเอง (self-govern) ทั้งในองคกร
ใหญและในหนวยยอย 

(3) องคกรใหญมีหนาที่สงเสริม (enable) การทํางานของหนวยยอย 
(4) รวมพลังจากรอบดาน  สรางเอกภาพจากภายใน 
(5) กระจายอํานาจ  สิทธิ  ความรับผิดชอบ  และผลประโยชน 
(6) เจริญงอกงามขึ้นทามกลางความหลากหลาย ความซับซอน และการเปลี่ยนแปลง 
(7) ใชความขัดแยง และความเปนสองขั้วในสิ่งเดียวกัน (paradox) อยางสรางสรรค 
(8) หลีกเลี่ยงการควบคุมและสั่งการ 
(9) ใชความรวมมือและการแขงขันอยางสรางสรรค 
(10) เรียนรู  ปรับปรุง และสรางนวัตกรรม อยางเปนวงจร 
(11) ใหอิสระในการคิดริเริ่ม ประดิษฐ หรือตัดสินใจ 
(12) สงเสริมความเปนมนุษย  และการมองโลกอยางมีชีวิต จิตใจและวิญญาณ 
(13) ไมสามารถบริหารจัดการได  แตใชภาวะผูนําได 
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ภาพซอน 6 ภาพขององคกรกึ่งอลเวง 
 
 การพัฒนาองคกรกึ่งอลเวง  จะตองใช “กระบวนการ” การคิดและทํางานรวมกันของทุกคนใน
องคกร  ที่เรียกวา participant  โดยจะตองพิจารณาภาพขององคกรรวมกันซ้ําแลวซํ้าเลา  จนเห็นภาพ
รวมกันหรือเห็นพองกัน ในบริบทหรือกระบวนทัศนเดียวกัน  โดยที่กระบวนการดังกลาว จะตองใชทั้ง
ขอมูล เหตุผล และคุณคาหรือความเชื่อ  กลาวคือ ใชทั้งสมองซีกซายและซีกขวาอยางสมดุลกัน  ภาพ 6 
ภาพซอนดังกลาว ไดแก  
 
 (1)  ความมุงมั่น (Purpose)   มีความหมายมากกวาเปาหมาย  อาจคลาย ๆ วิสัยทัศนรวมกับ
พันธกิจขององคกร  แตมีความหมายเชิงคุณคา  ความเชื่อ  และจิตวิญญาณ อยูดวย  เปนประโยคสั้น ๆ ที่
แสดงเปาหมายอันสูงสงที่องคกรมุงม่ันที่จะทําใหเกิดผลสําเร็จ  เปนเครื่องมือสรางเอกภาพในทามกลาง
ความแตกตางหลากหลายของคนในองคกร  เปนถอยคําที่มีพลัง  ที่สมาชิกขององคกรกลับเขาไปทบทวน
การกระทําหรือวิธีการกับถอยคําที่ระบุ “ความมุงม่ัน” อยูบอย ๆ  ความมุงม่ันนี้มีลักษณะมั่นคง ไม
เปลี่ยนแปลง 
 
 ตัวอยางความมุงม่ันของ “โรงพยาบาลปฐมบริการ” : เปนผูนําดานการแพทยครอบครัว 
 
 (2)  หลักการหรือหลักปฏิบัติ (Principle)    เปนหลักสําหรับใหสมาชิกยึดถือปฏิบัติรวมกัน  มีมิติ
ดานคานิยม  ความเชื่อ  หรือจิตวิญญาณ อยูดวย  และเปนเครื่องมือสรางเอกภาพทามกลางความแตกตาง
หลากหลายของสมาชิกองคกร  และหลักการบางขออาจมีลักษณะขัดแยงกัน  ทําใหเกิดสภาพความเครียด
อันเกิดจากความริเริ่มสรางสรรค (creative  tension) 
  ตัวอยางของหลักปฏิบัติ 

• สมาชิกมีสิทธิรวมตัวกันไดเอง  เพ่ือปฏิบัติภารกิจตามความมุงม่ันและภารกิจของ
องคกร 

• มอบอํานาจตัดสินใจไว ณ จุดปฏิบัติงาน หรือใกลจุดปฏิบัติงานมากที่สุด 
• สรางความพรอมใจ  ไมใชบังคับ ในการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 
• ทํางานใหแกองคกรเต็มเวลา  ไมมี “งานแฝง” ใด ๆ  

 2 P แรก คือ Purpose กับ Principles เปนสวนที่ทุกคนที่เปนภาคีหรือสมาชิกขององคกรจะตอง 
“ยึดม่ัน” และทั้ง 2 สวนนี้จะมีความมั่นคงถาวร ไมเปลี่ยนแปลงงาย ๆ  
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 (3)  ภาคีหรือสมาชิกขององคกร (Participants)   เปนการมองผูปฏิบัติงานในองคกรในฐานะของ 
“ผูมีสวนรวม”  รวมกันกําหนดภาพซอนทั้ง 6 ภาพขององคกร  และรวมชะตากรรมดวยกัน  หากองคกร
ประสบผลสําเร็จเจริญกาวหนา ก็รวมไดรับผลดี  หากองคกรลมเหลว ก็รวมรับผลราย  ภาคีอาจเปนบุคคล
หรือเปนองคกร  ที่แสดงบทบาทที่หลากหลาย และหลากหลายระดับของความรับผิดชอบ  เชื่อมโยงสงเสริม
สัมพันธซ่ึงกันและกัน  เปนเสมือนระบบนิเวศน  ซ่ึงในบางกรณีอาจควบคุมซ่ึงกันและกัน  หรือขัดแยงกัน ก็
ได 
 ความพึงพอใจของภาคีขององคกร  ไมใชแคเพียงความสําเร็จขององคกร  แตยังรวมถึงการไดบรรลุ
อุดมการณรวมกันดวย 
  
 (4) หลักการจัดระบบการทํางาน (Organization Concept)   เปนหลักการจัดความสัมพันธ
ภายในองคกร  ระหวางสวนตาง ๆ ขององคกร  โดยใชจินตนาการ ความคิดเชิงคุณคา  และคํานึงถึงความ
ไมแนนอน      จัดองคกรแบบเปดกวาง (inclusive)  มีหลายศูนย (multicentric)  และกระจายอํานาจ 
(distributive)     เปดโอกาสใหสวนตาง ๆ ขององคกร สามารถจัดรูปแบบตัวเอง (self-organize) และ
ปรับตัวเอง (self-evolving)        ภาคีหรือผูปฏิบัติงานเปนเจาของและกํากับดูแลในสวนของตน   
“คณะกรรมการ”  ดูแลเฉพาะภาพรวม      มีการจัดองคกรอยางหลากหลาย (diverse) และเปดโอกาสใหมี
การปรับตัวไดงาย (adaptive)  แตในขณะเดียวกันก็ม่ันคงเหนียวแนนตอความมุงม่ัน (purpose) และหลัก
ปฏิบัติ (core principles) 
 
 (5) ธรรมนูญ (Constitution)  คือ กฎหมายหรือกฎระเบียบขององคกรนั่นเอง  เปนขอตกลงทั้ง 
“ทางใจ” และทางกฎหมาย  เปนเครื่องมือดํารงอยูในสังคม  กําหนดสถานะขององคกรในสังคม และเปน
เครื่องมือใหองคกรสามารถบรรลุความมุงม่ัน โดยปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ  กําหนดภาคี และหลักการจัดระบบ
การทํางาน ไวอยางชัดเจน   การเขียนธรรมนูญจะตองเขียนแบบมีสวนรวม โดยอาจมีทีมยกราง  และ
กระบวนการเขียนสําคัญกวาสาระในธรรมนูญ เพราะสวนที่เปนนามธรรมหรือจิตวิญญาณอาจไมสามา
ถเขียนลงในธรรมนูญได  แตทําใหชัดเจนในหมูภาคีผูปฏิบัติงานไดในกระบวนการเขียน 
 
 (6) กิจกรรมหรือบริการ (Practices)   เปนสวนที่ปรับไดตามสถานการณแวดลอม  โดยที่องคกร
ยังม่ันคงอยูกับความมุงม่ันที่กําหนดไว     มุงบริการหรือผลิตภัณฑตามความพึงพอใจของลูกคา  สามารถ
กําหนดบริการไดอยางยืดหยุน  และตัดสินใจ ณ จุดใกลลูกคาที่สุด  และมีการปรับปรุงบริการอยูตลอดเวลา
จากผลการสอบถามความเห็นของลูกคาหรือผูรับบริการ 
  ตัวอยาง  : บริการของโรงพยาบาลปฐมบริการ (การแพทยครอบครัว) 

- บริการการแพทยปฐมภูมิ (ตั้งรับ) 
- บริการเยี่ยมบาน (สงเสริมสุขภาพ  ปองกันโรค  บําบัดรักษาโรคเรื้อรัง  

บริการผูสูงอายุ) 
- บริการรถฉุกเฉิน 
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- บริการหนวยฉุกเฉิน 
เปนตน 

- บริการเหลานี้ปรับเปลี่ยนจุดเนนหรือเพ่ิม-ลดไดตามสภาพความ
ตองการของผูใชบริการ 

 
 การพัฒนาองคกร ใหเปนองคกรกึ่งอลเวงนั้น  ลําดับความคิดในภาพซอน 6 ภาพมีความสําคัญ
มาก  คือ ตองเรียงลําดับกอนหลังตาม PPPOC  คือ การคิดรูปแบบขององคกร (organization) ตองมาที
หลังความมุงม่ัน (purpose)   หลักการทํางาน (principles)  และตองพิจารณาลักษณะของภาคี 
(participants) ประกอบดวย      จะเห็นวาในสังคมไทยมักทําผิด คือ เอา O มากอน P  ยิ่งในระบบราชการ
ดวยแลวมักเลี่ยงไมไดที่จะมี C (constitution) กอน  คือ  ออกพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง
หนวยงาน  แตถา C น้ันกําหนดไวเพียงกวาง ๆ ใหผูปฏิบัติตีความ PPP ไดอยางอิสระพอสมควร  เชน  
กรณี สกว. (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)  และสวรส. (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข)  ก็สามารถ
พัฒนาเปนองคกรกึ่งอลเวงอยางมีความสําเร็จได   องคกรกึ่งอลเวงที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ  VISA  International 
 

เง่ือนไขสําคัญของการเปนองคกรกึ่งอลเวง 
 

• อิสรภาพ (freedom) ของภาคี  ในการที่จะใชสติปญญาความคิดริเริ่มที่มีอยูอยางไมสิ้นสุดของ
มนุษย  แตในขณะเดียวกัน ก็ยึดม่ันในความมุงม่ัน  และหลักปฏิบัติ อันเปนอุดมการณรวมของ
องคกร 

• เคารพและเชื่อม่ันในความเปนมนุษยของผูอ่ืนและตนเอง  และในขณะเดียวกันก็ตระหนักใน
ขอจํากัดของมนุษยดวย 

• ใชกระบวนการปฏิสัมพันธแลกเปลี่ยนเรียนรูจากกันและกัน 
• ใหเกียรติ  ใหอํานาจ (empowerment)ผูอ่ืน  โดยที่ผูรับอํานาจก็ตระหนักในความพอดีของการ

ใชอํานาจนั้น 
• เปนทั้งระบบเปดและระบบปด  เปดรับความรูและการตรวจสอบจากภายนอก  และเปนระบบ

ปดในความหมายที่มีความเพียงพอในตนเองที่จะสรางสรรคในระดับ (order) ที่สูงขึ้น 
• ควบคุมโดยการวัดผลสําเร็จ (ผลลัพธ --- output) และผลกระทบ (impact) ตาม PP คือ ความ

มุงม่ัน (purpose) และกิจกรรมหรือบริการ (practices) ที่กําหนดไว 
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ทฤษฎีการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 
องคกรแหงคุณภาพ  ประสิทธิภาพ และความสําเร็จ ตองมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  

องคกรกึ่งอลเวงมีการจัด 6 องคประกอบ (6 ภาพซอน) ขององคกรใหมีกลไกสําหรับการเปลี่ยนแปลงบูรณา
การอยูทั้งในรางกาย  จิตใจ  และวิญญาณ ขององคกร 

 
 หนังสือ Breaking the Code of Change. Beer M, Nohria N (Eds.). Harvard  Business 

School Press, 2000  บอกวาการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยใชหลักการขององคกรกึ่งอลเวงก็อาจยังไมพอ
สําหรับองคกรที่มีปญหาหมักหมมมานาน  เน่ืองจากองคกรกึ่งอลเวงใช Theory O (Organizational  
Capability – Driven Change)  ซ่ึงมีขอจํากัดในหลายสถานการณ  หนังสือเลมดังกลาวเสนอใหใช Theory 
O รวมกับ Theory E (Economic  Value – Driven  Change)  โดยที่ทฤษฎีทั้งสองมีลักษณะสําคัญที่
แตกตางกัน 5 ประการดังน้ี 

 
Purpose & Means Theory E Theory O 

Purpose Maximize  economic  value Develop organizational capabilities 
Leadership Top-down Participative 
Focus Structure & Systems Culture 
Planning Programmatic Emergent 
Motivation Incentives lead Incentives  lag 

 

สรุป 
 
 องคกรกึ่งอลเวง มีจุดแข็งที่การสรางวัฒนธรรมองคกร  ใหเปนองคกรแหงการเรียนรู  สมาชิกองคกร
เปนบุคคลเรียนรู  ใชอุดมการณเปนเปาหมายรวม เปนเคร่ืองมือรวมพลังของคนในองคกร      อุดมการณ
แหงคุณภาพ  เพ่ือประโยชนของผูรับบริการ  และเพื่อประโยชนของสังคมไทย  จะเปนประทีปและเปนพลัง
ขับเคลื่อนความเจริญกาวหนา  ชื่อเสียงและเกียรติคุณขององคกรและสมาชิกขององคกร  แตองคกรกึ่ง
อลเวง ดํารงอยูในสภาพแวดลอมที่มีความซับซอนและปรับตัวเปลี่ยนแปลง  ดังนั้นทฤษฎีที่เนนโดยองคกร
กึ่งอลเวงอาจจะไมเพียงพอ  จําเปนตองมีการเรียนรูและประยุกตใชทฤษฎีวาดวยการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงหลายทฤษฎีไปพรอม ๆ กัน. 
 
 

 


