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  ความหมายของคําวา “ CHAORDIC “  เปนคําที่ตั้งขึ้น โดย Dee Hock  ซึ่งไดเขียนหนังสือ
เรื่อง “ Birth of the Chaordic Age” หนังสือเรื่องนี้กลาวถึงธรรมชาติที่ซับซอน  การทําความเขาใจในเรื่องที่
ซับซอน (Complexity)   เนื่องจากองคกร CHAORDIC  ตั้งอยูบนสมมติฐานที่วาสังคมซับซอน  องคกรซับซอน    
คําวา “CHAORDIC”  เปนคํานามมาจากคําวา “CHAOS”  บวกกับ “ORDER”       คําวา “CHAOS”  เปนสภาพ
ที่ไรระเบียบ  สวนคําวา “ORDER”  เปนสภาพที่มีระเบียบ  เมื่อนํามารวมกันเปน “CHAORDIC”  ก็หมายความ
วาเปนสภาพที่มีทั้งความเปนระเบียบและไรระเบียบ  ซึ่งสภาพนี้สามารถใชไดกับทุกอยาง  ส่ิงมีชีวิต จะเปน
รางกาย  บุคคล  องคกร    ชุมชนหรือระบบ ที่มีลักษณะ Self - Organizing  เปนลักษณะที่มีการจัดตัวเอง 
จัดระบบตัวเอง  จัดระบบองคกร  Self – Governing  หมายความวาควบคุมตัวเอง ตรวจสอบตัวเอง และ 
Adaptive  ซึ่งไมเปนเสนตรง (Non – Linear)   แตมีความซับซอน  (Complex) 
  คําวา  “Non – Linear“  คนไทยเขาใจผิดวาระบบเศรษฐกิจของประเทศจะเติบโตเปนเสนตรง
ในชวง  ป พ.ศ.2530  กวา ๆ และจะเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แตเมื่อมาถึงป 2539 – 2540  ผลออกมาไมใช  ดังนั้นระบบ
ที่ซับซอน  ระบบที่มีทั้ง CHAOS  และ ORDER  จึงไมเปนเสนตรง  เรื่องตาง ๆ บางสวนอาจจะเปนเสนตรง  แต
ในภาพรวมไมเปน   คําวา “CHAORDIC”   ไมใช   “CHAORTIC”      คําวา “CHAORTIC”  เปนคุณศัพทของคํา
วา CHAOS    สวนคําวา “CHAORDIC”  เปนคุณศัพทของคําวา  “CHAORD”   ดังนั้น  “CHAORDIC”  ก็คือ  
ลักษณะของสิ่งมีชีวิต  องคกร  หรือระบบซึ่งผสมผสานความมีระเบียบและไมมีระเบียบเขาดวยกันอยาง
กลมกลืน  หรืออีกความหมายหนึ่งคือ เปนหลักการพื้นฐานของวิวัฒนาการและธรรมชาติทั้งหลาย จักรวาลก็เปน
เชนนั้น  แนวความคิดนี้จึงเชื่อมโยงกับคําวา “Complexity”  ซึ่งดูไดจากรูป 
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 จากรูปดังกลาวขางตน จะสังเกตไดวา CHAORDIC  จะมีสภาพที่มีทั้ง CHAOS  กับ ORDER  อยู
ดวยกัน  เปนสวนที่เหลื่อมกันระหวาง CHAOS  กับ ORDER   ทั้งนี้หาก ORDER โนมเอียงไปทางดานขวาก็จะ
เรียกวา  Control  คือเปนสภาพที่อยูภายใตการควบคุมอยางเขมงวด จะขยับไปดานใดไมไดเลย  ดังนั้นที่
กลาวถึงก็คือตองตองทิ้งหางใหไกลจากเรื่องของ Control มากที่สุด ก็คืออยูภายใต ORDER กับ CHAOS  ซึ่งอยู
ดวยกัน     
 
 
 
 
 

การที่จะเขาใจองคกรที่เรียกวาองคกร CHAORDIC นี้จะตองทําความเขาใจสภาพที่เรียกวาเปน 
Complexity  หรือความซับซอน    ส่ิงที่มีความซับซอนอาจเปนจะอะไรก็ได เปนส่ิงมีชีวิต ส่ิงไมมีชีวิต จักรวาลก็
เปนความซับซอนเชนกัน   ศาสตรที่วาดวยความซับซอนเกิดขึ้นมาเกือบ100 ป โดยเริ่มจากป ค.ศ.1920 และมี
การพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆ  จนปจจุบันนี้ตําราที่วาดวย Complexity  มีมากมายซึ่งสวนใหญแลวเราจะอานไมคอย
เขาใจมากนัก เนื่องจากเปนศาสตรเฉพาะ  ทั้งนี้หากมีความประสงคที่จะเขาใจเรื่อง CHAORDIC Organization 
จะตองพยายามอาน   เชนหนังสือเรื่อง 

- Waldrop MM. Complexity : The Emerging Science at the Edge of Order and Chaos.  
New York : Simon & Schuster (1992). 

- Lewin R. Complexity : Life at the Edge of Chaos. New York : Collier Books (1992). 
และอีก 2 เลมคือ    
- Capra F. The Web of life : A New Synthesis of Mind and Matter. London : Flamingo 

(1997). 
โดยเลมนี้เคยมีผูแปลเปนภาษาไทย ซึ่งคิดวาเปนเลมที่อานงายที่สุด   สวนเลมลาสุดก็คือ 

 -    Zimmerman B, Lindberg  C , Plsek  P. Edgeware Insights from Complexity Science for 
Health Care Leaders. Irving, Texas : VHA Inc. (1998).  เลมลาสุด เปนหนังสือสําหรับการบริหารจัดการและ
เหมาะอยางยิ่งสําหรับผูบริหารจัดการทางดานสาธารณสุข 

ทั้งนี้หนังสือที่กลาวมาขางตนจะกลาวถึงเรื่อง Complexity ความซับซอน  
 
 
 

1. Nonlinear Interactive Components  
ความซับซอนหมายความวามีองคประกอบ หรือชิ้นสวน มากมาย   องคประกอบเหลานี้
จะไมหยุดนิ่ง จะมีปฏิสัมพันธ (interaction) ซึ่งกันและกัน   เปนองคประกอบที่มี
ปฏิสัมพันธกัน เชน  สถานที่ทํางานจะมีคนอยูจํานวนหนึ่ง  แตละคนจะมีปฏิสัมพันธกัน 
ซับซอน  ไมเปนเสนตรง บางคนจะทํางานรวมมือกันดีบางเรื่อง แตขัดแยงกันในบางเรื่อง  

ความซับซอน    (COMPLEXITY) 

ลักษณะสําคัญ ของ Complexity 
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แตบางคนอาจจะถึงกับไมชอบหนากัน การทํางานก็หลากหลายหนาที่แลวมามี
ความสัมพันธกัน    มาปฏิสัมพันธกัน ลักษณะสําคัญอยางที่วานี้เปน Interactive และ 
Non-Linear   ที่ไมเปนเสนตรงก็คือในบางกรณีไมสามารถคาดหวังได ไมแนนอน  
จุดสําคัญคือความไมแนนอน   ความสัมพันธระหวางบุคคลในความเปนจริงแลว ทุกคน
จะพยายามที่จะใหมีความแนนอน และมีความคาดหวังซึ่งกันและกันได แตไมเสมอไป  
และบางคนจะมีความไมแนนอนมากกวาบางคน ซึ่งภาษาชาวบานที่เขาเรียกวา  “ผีเขา
ผีออก”    ซึ่งก็เปนเรื่องธรรมดาทั้งส้ิน และเปนธรรมชาติ 

2. Emergence 
                Emergence   หรือการผุดบังเกิด   คํานี้อธิบายคอนยาก  คือหมายความวา  
องคประกอบตาง ๆ ที่เรียกวา Component หรือ Part  เมื่อมาประกอบกันขึ้นแลวไมไดมีลักษณะเหมือนกับเอา
สวนตาง ๆ เหลานั้นมาประกอบกัน   แตกลายเปนส่ิงใหมขึ้นมา เปน  Emergence ของ New Order เกิดสภาพ
ใหมขึ้นมา เมื่อเทียบกับของที่เปนวัตถุ   เปรียบเสมือน  Hydrogen 2 อะตอม รวมกับ Oxygen 1 อะตอม
กลายเปนน้ํา ซึ่งไมเหมือน Hydrogen  กับ Oxygen   แตเปนน้ํา  เปนของเหลว    อีกตัวอยางหนึ่ง  ในสถานที่
ทํางาน  บุคคล 10  คน  ประกอบกันเปน 1 หนวย หากมีการทํางานที่ดี มีวิธีการจัดการ  วิธีรวมพลังที่ดี  ก็ไมได
งาน 10 สวนแตอาจจะกลายเปน 20 สวน  และไมใชเพียงแคคน 10 คน มารวมตัวกัน แตกลายเปนอีกหนวยหนึ่ง
ที่มีวิญญาณ มีวัฒนธรรม มีความสามารถในการจะทําส่ิงที่ไมนาจะทําได ทําไดอยางไมนาเชื่อ มีพลังเกิดขึ้น ตรง
จุดนี้ที่เรียกวา Emergence หากทานยอนกลับไปดู มีอีกหลายอยางดวยกัน เชน  ปาซึ่งประกอบดวย ตนไม
จํานวนมากมาย ตนไมมาอยูดวยกันไมใชเพียงตนไมอยางเดียว แตจะตองมีสัตวในดินดวย  มีอะไรหลาย ๆ 
อยางมาประกอบกัน  สภาพของความเปนปาไมใชมีเพียงตนไมมารวมกัน แตมีการผุดบังเกิดสภาพใหมขึ้นมา
เปน ระบบนิเวศ 

3. Continuous  &  Discontinuous Change 
สภาพซับซอนเหลานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไมคงที่ ไมหยุดนิ่งอยูกับที่   และการเปลี่ยนแปลง

นั้นมีลักษณะทั้งที่เปนการเปลี่ยนแปลงแบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง  ซึ่งอาจจะมีรูปแบบ มีแบบแผนในตัวซึ่ง 
แบบแผน นั้นบางครั้งอาจจะรูสึกได  บางครั้งอาจจะ ตรวจสอบ ไมได     ตัวอยางของการเปลี่ยนแปลงที่เปนทั้ง
แบบตอเนื่องและไมตอเนื่อง คือ วิวัฒนาการ    ในบางชวงวิวัฒนาการเปนแบบตอเนื่อง คอยเปนคอยไป    แตจะ
มีบางชวงที่เกิดสภาพวิกฤตฉับพลัน  นําไปสูวิวัฒนาการแบบกาวกระโดด 

ในการจัดการองคกร  จะตองสงเสริมให เกิดการพัฒนางานทีละเล็กทีละนอย (continuous 
improvement) อยูตลอดเวลา    รอจังหวะการเกิด นวัตกรรม  ซึ่งเปนการพัฒนาแบบกาวกระโดด 

4.  ผลที่เกิดจากปฏิสัมพันธระหวางชิ้นสวน  ไมสามารถคาดคะเนลวงหนาได  ในบางกรณี
การกระทําที่สวนยอยเพียงเล็กนอย อาจกอผลกระทบที่รุนแรง ที่เรียกวา Butterfly Phenomenon คือ ผีเส้ือ
กระพือปก ณ  จุดหนึ่ง ลมที่เกิดขึ้น กอผลกระทบลูกโซ จนในที่สุดเกิดลมพายุ ณ อีกจุดหนึ่งไกลออกไปหลายพัน
กิโลเมตร 

5.  Sum of parts #  Whole 
ในการทํางานจะมีทั้งส่ิงที่เสริมซึ่งกันและกันซึ่งเรียกวามี Synergy  หรือขัดกันก็ได  ดังนั้น 

Sum of parts  จะไมเทากับ whole ซึ่ง whole จะมากหรือจะนอย  จะดีหรือเลวกวา Sum of parts ขึ้นอยูกับการ
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จัดการ คือ การใสกลไกบางอยางเขาไป      ในองคกรภารกิจอยางหนึ่งของผูบริหารหรือบุคลากรทุกคนที่อยูใน
องคกรจะตองชวยกันทําให Whole มีมากกวา Sum of part  และในขณะเดียวกันก็ยกระดับ Order ของความ
เขาใจหรือความสามารถในการทํางานขึ้นไปอีกเปน New Order   

6.  Shift from Objects           Relationships    
      Complexity  ไมไดมองสวนประกอบทั้งหลายเปนสวน ๆ   แตจุดสําคัญอยูที่

ความสัมพันธ  ความสัมพันธมีความสําคัญยิ่งกวาตัวสวนประกอบของ Complexity นั้น  เมื่อไรก็ตามที่มอง
องคกรเปน Complex Organization  ก็จะมองเนนที่กระบวนการ  คือตองเอาใจใสกระบวนการมากกวาวัตถุ
ส่ิงของหรือตัวกฎระเบียบทั้งหลาย    object  จะมีความสําคัญไมเทากับความสัมพันธ 

 
 
นิยามของ Complexity คืออะไร?  นิยามไดคอนขางยาก  อาจจะตองใชวิธีขี่มาเลียบคาย   

ใชวิธีวนรอบ ๆ มองดานโนนทีดานนี้ทีจึงจะพอเขาใจวา Complexity คืออะไร  
 นิยามแรก  CHAOS      

               หากพิจารณานิยามตามดิกชันนารีจะใหความหมายของ complexity วา CHAOS  
แตจริง ๆ แลว Complexity มีมากกวา CHAOS  คือมีทั้ง CHAOS และ ODER อยูดวยกัน    

 นิยามที่สอง  Self-Organized criticality  คือสภาพที่ถึงที่สุดหรือจุดวิกฤตและจัด
รวมตัวกันเอง ซึ่งตรงจุดนี้อาจเขาใจวาทําไมพระเจาตากตองทุบหมอขาวแลวไปตีเมืองจันทน เนื่องจากเกิด 
Critical Situation คือสภาพที่เรียกวาเปนตายเทากัน  เพื่อใหแมทัพ นายกองและทหารทั้งหลายรวมพลังกัน
อยางสุดแรงเพื่อที่จะตอสูเอาชนะ 

 Complex Adaptive System  (CAS) คืออธิบายเปนระบบที่ซับซอนและปรับตัว 
และมีอีกคําหนึ่งที่นํามาใชเปนนิยามเหมือนกัน คือเอาไปเทียบกับ เครือขายใยประสาท Neural Network วามี
การเชื่อมโยง คือจะไปเนนที่ Networking การเชื่อมโยงและจะเนนในเรื่องของ Process  หรือกระบวนการ 

 Non-linear Dynamics   คําที่สําคัญคือ Dynamics เปนพลวัตของปฏิสัมพันธ   
เปนสภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ และ Non-linear คือไมเปนเสนตรง  

 Far-From-Equilibrium Conditions    เปนสภาพที่ไมไดอยูในสมดุล มีความไกล
จากสมดุลมาก   งายตอการที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัวไปเรื่อยๆ    
 
 
 
 
 
  เมื่อมอง  CHAOS   ในพฤติกรรมเชิงระบบหากจะมองโดยผิวเผินจะไรทิศทางไมแนนอนและ
คาดคะเนไมได และเมื่อพิจารณาใหถี่ถวนบางมุมมอง โดยพิจารณาใหลึกลงไปจะเห็นวาจริง ๆ  แลวเปนสภาพที่
มีบางอยางมากําหนดวาตองเปนแบบนั้น  แบบนี้  ก็คือ Deterministic  มี  order  อยูในนั้น ซึ่งจะทําความเขาใจ
ยากเนื่องจากเปนสภาพ  Chaos  บวก  Order และมองบางมุมมองมีแต  Chaos  ไมมี  Order   แตมองใหลึกจะ

นิยามของ Complexity 

CHAOS : พฤติกรรมเชงิระบบ 
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เห็นอีก order  เปนอีกสภาพหนึ่ง ซึ่ง Dee Hock ไดบอกในหนังสือวา ในการทํางานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือองคกร
ใดองคกรหนึ่งจะตองเสาะหาสภาพที่เรียกวา What ought  to be คือสภาพที่จะตองเปนส่ิงที่ตองเปน นั่น
หมายถึงวาจะตองหาสิ่งที่เรียกวา Deterministic ที่อยูใน  order  ซึ่งดูยากที่สุดใหเจอ เหมือนกับที่ดีฮอกซึ่งไดหา
รูปแบบของบัตรเครดิตวีซา หารูปแบบของความสัมพันธของธนาคารทั้งหลายที่จะใหบริการบัตรเครดิต และก็
สัมพันธกับบริษัทวีซา  และก็สัมพันธกับลูกคาคือผูถือบัตร  หมายความวาหาสภาพที่ตองเปนอยางนั้น  เมื่อ
คนพบก็หมายถึงการไดมาซึ่งหัวใจของเรื่องนั้นไปแลว   และจะสามารถทํางานไดสําเร็จไดโดยบางครั้งยาก
บางครั้งก็ไมยาก ถาใครอานหนังสือดีฮอกก็จะเห็นวายาก   สรุปวา Chaos  จะพบใน linear Non-dynamics 
System เมื่อองคประกอบทั้งหลายประกอบกันเขาถึงจุดใดจุดหนึ่งหนึ่งถึง  Critical จุดที่เรียกวาจุดสุดยอดหรือ
จุดวิกฤต ก็จะเกิดสภาพที่เปน New order ขึ้นมาและจุดที่สําคัญอีกอยางในเรื่อง Chaos  หรือ  Complexity  คือ
สภาพที่มี Out  put  ที่เกิดมาจาก Input  ที่มีไมมาก  เมื่อใส Input  เขาไปปริมาณนอยนิดก็จะเกิด Output ที่
ยิ่งใหญมากเกิดขึ้นเนื่องจากวาในสภาพของ Complexity  มีการผุดบังเกิด  ซึ่งสวนประกอบทั้งหลายเกือบจะ
พรอมอยูแลวที่จะเกิดสภาพผลลัพธใหม แตที่ยังไมเกิดขึ้น เนื่องจากยังไมพอเหมาะพอดี ดังนั้นเมื่อใสพลังหรือ 
input อะไรเขาไปนิดเดียวก็จะเกิดผลมากมายมหาศาล   
 
 
 
 
 

Chaos  เปนความสัมพันธแบบ Non-linear , Interactive   และมี Feedback    ซึ่ง 
Feedback  จะมีทั้ง Positive และNegative คําวา  Feedback ในที่นี้หมายความวามีการตรวจสอบผลการ
ทํางานและมีการสงผลกลับไปวา “ OK  คุณทําดี ทําดีอยางนี้เราใหทรัพยากรเพิ่มขึ้น”   กรณีนี้เปน Positive 
Feedback  หากเปน  Negative Feedback   “คุณทําไมดีเราก็ไมใหงบประมาณ”        ในการทํางานในองคกร
หากใช Feedback ถูกทางก็สามารถทําใหองคกรกาวหนาไปได อาจตองอาศัยแรงนอกองคกรดวย       ซึ่ง 
Complexity  จะไมมีขอบเขตคือตองมองออกไปนอกองคกรดวย  
 
 
 
 

ประเด็นที่นาจะตองทําความเขาใจคือสภาพที่เปน  Paradox  คือเปนความขัดแยงกันเอง 
หรือความเปนสองขั้วในเวลาเดียวกัน  ในเรื่องเดียวกัน ของ ความไรระเบียบหรือความซับซอน 

 Yes  &  No 
               หลาย ๆ เรื่องบางครั้งจะวาถูกก็ถูกจะวาผิดก็ผิด ในชีวิตของทานทั้งหลายอาจจะ

เห็นมามากมายวามองไดหลายมุมมอง  เชน    
“ผมเคยไปขึ้นศาลในสมัยทานอาจารยหมอทองจันทรเปนอธิการบดีที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

และผมเปนคณบดีคณะแพทยศาสตร  มีการกอสรางอาคารคณะแพทยศาสตรแลวก็เปนเรื่องมีการฟองรองกัน

CHAOS  :  ความสมัพันธ 

Paradox of Complexity 
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มหาวิทยาลัยก็ฟองเขา เขาก็ฟองมหาวิทยาลัย ผมก็ตองไปเปนพยานที่ศาล ทนาย ทานพยายามคาดคั้นใหผม
ตอบวาใชหรือไมใช  ทานถามวาอันนี้เปนอยางนั้นอันนั้นอยางนี้ ใชหรือไมใช  เราก็คิด แหม !  มันก็ใชนะ แตมันก็
มีไมใชอยูดวยนะ แลวผมจะตอบยังไงดี เพราะผมตองยืนเปนกลางจะเขาขางฝายใครก็ไมได ตองตรงไปตรงมา 
ผมก็เลยแวบขึ้นมาตอนนั้น ผมก็บอกวาผมจะอธิบายแลวคุณก็ไมใหอธิบาย คุณจะใหผมบอกแคคําเดียววาใช
หรือไมใช ผมก็บอกวาใชครึ่งหนึ่งเพราะมันใชครึ่งหนึ่งจริง ๆ ผมอธิบายสวนที่ไมใชให   เขาก็ยอมใหอธิบาย ก็
ถามอีกคําถามหนึ่ง ใชหรือไมใช ผมบอกใช 1 ใน 4 ตอนนั้นเขายิ่งโกรธใหญเลย เพราะวามันมีสวนที่ผิดอีก 3  
สวน ผมเลยไดโอกาสอธิบาย  พอมาอานหนังสือเกี่ยวกับเรื่อง Complexity  ผมก็ออใชแลวนี่แหละใช 1 ใน 4   
หรือ  1 ใน 5 นี่แหละ คือมีทั้งใชและไมใช ตอนที่ผมทํางานที่สกว. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย เราตองมา
คิดอะไรกันเยอะมากและจะเกิดคําถามระหวางผูที่มาทํางาน ผูบริหาร เจาหนาที่ทั้งหลายนี่ และหลาย ๆ ครั้งก็จะ
เอามาถามผูอํานวยการวา  อาจารย นี่มันเปนอยางนี้ใชไหม ผมก็บอก  YES & NO  โดยที่ยังไมไดอานหนังสือ
พวกนี้นะครับ ตอนหลังนี่มีคนมาลอผมวา อาจารยรูแลวละวาอาจารยจะตอบวาอยางไร  YES & NO คือพอตอบ
วา YES & NO นี่ตองอธิบายตอวาทําไม YES ทําไมถึง NO  ทําใหเราตองหาเหตุผล และเราจะเห็นเลยวา เหตุผล 
YES ก็ได NO ก็ได แลวเราตองพยายามจับตอไปวาสถานการณไหน YES  สถานการณไหน NO  ทําใหเราเห็น
เรื่องตาง ๆ ซับซอนมากขึ้นในสภาพที่เราทํางาน     ถาเปนขาราชการจะถูกชักจูงใหเห็นทุกอยางวาเปน  Linear 
ไมซับซอน  ทําใหคิดอะไรไมแตกฉาน  คิดอะไรไมรอบคอบ”   

 Both – and  ไมใช  Either - or 
               Both - and คือเปนทั้งสองอยางไมใชเปนอยางใดอยางหนึ่ง     either or เปนเรื่องของวิธีคิด

แบบ dichotomy  คือแยกขาวกับดํา แตในโลกนี้ไมคอยมีขาวแทดําแทคือจะเทาๆ เพียงแตวาจะไปในทางดํามาก
หรือขาวมาก และในสังคมเราจะเห็นวาจะมีการทะเลาะกัน ถกเถียงกันในเรื่องของพวกหนึ่งขาวพวกหนึ่งดํา แต
ในความเปนจริงไมใช หลายครั้งตองมองใหเห็นทั้งจุดดีและจุดไมดีในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  บุคคลก็เชนเดียวกัน จะมี
ทั้งเรื่องดีและไมดี มีทั้งขอเดนขอดอย และรูวาขณะใดจะนําขอเดนมาใชใหเกิดประโยชนและหลีกเลี่ยงขอดอย 
อันนี้ก็เปนวิธีคิดหากเขาใจเรื่อง Complexity ก็จะเขาใจสภาพที่เรียกวา Both-and คือ มองโลกในแงที่ใกลความ
เปนจริง ไมใชมองแบบใสแวนขาวดํา 

 
 Interdependence & Independence 

 
สวนประกอบ องคประกอบหรือที่เรียกวา Part หรือ Component  ซึ่งในองคกรอาจจะเปนคน

ก็ได ทั้งพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันและเปนอิสระจากกัน แลวแตจะมอง   แลวแตโอกาส  แลวแตสถานการณ    
แลวแตชวงเวลา   ในบางชวงของการทํางานตอง Empower ใหเขามีความเปนอิสระสามารถที่จะตัดสินใจได 
(independent) แตในสภาพสวนใหญตองรวมตัวกัน (inter-dependent)  เพื่อทําความเขาใจในเรื่องตาง ๆ 
รวมกัน  แลกเปลี่ยนประสบการณกัน  

 
 Simplicity             Complexity 

 หากมองในระดับกระบวนทัศนธรรมดา ๆ  อาจเห็นความซับซอนยุงเหยิง  แตเมื่อมองใน
กระบวนทัศนใหม  อาจเห็นความเรียบงายและเปนระเบียบ    คือ เปนระเบียบใน “ระดับ” (order) ที่สูงขึ้น 
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 สังคม-การเมืองไทยในปจจุบัน มองเผิน ๆ เห็นความยุงเหยิงเปนอยางมาก  แตหากมองใน
กระบวนทัศนใหม  จะเห็นวาการเมืองไทยกําลังอยูในกระบวนการปรับตัวไปเปน “การเมืองของประชาชน” 

 
 Death & Renewal 

ในระบบแหงความซับซอน  การตายและการเกิดใหมเปนของธรรมดา  ตองมีความตาย จึงจะ
มีการเกิดใหมได  และการเกิดใหมก็เปนหนทางไปสูความตาย  การตายและการเกิดใหมจึงเปนสองขั้วของสิ่ง
เดียวกัน 

 
 
 
 
 
 

นิยาม 
 
  Complex  =  Diversity 

Complex (ซับซอน)   หมายความวา องคประกอบมีความหลากหลายหรือ แตกตางกัน   ส่ิง
ที่เตือนอยูเสมอก็คือวา เมื่ออยูในองคกรที่ Complex   มีสมาชิกขององคกรอยูจํานวนหนึ่ง    บุคคลเหลานั้นมี
ความหลากหลาย  จะมองมุมไหนก็มีความหลากหลายแตกตางกัน    ดังนั้น ความคาดหวังก็คือ คนเหลานี้ 
แตกตางกัน  

 
 Adaptive  =  Capacity to change,  Ability to learn from experience 

Adaptive แปลวามีความสามารถ มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลง และมีความสามารถที่จะ
เรียนรูจากสภาพแวดลอมทั้งหลาย   มีความสามารถที่จะเรียนรูจากประสบการณทั้งภายในองคกรและภายนอก
องคกร   องคกรจํานวนมากไมจัดระบบใหคนภายในองคกรเรียนรูจากภายนอกองคกร  มีการกําหนด
ความสัมพันธกับภายนอกเปนเฉพาะบางจุดซึ่งไมเปนธรรมชาติ คําวาธรรมชาติคือตองเปนทุกจุดที่จะสัมผัสกับ
ภายนอกได หากไปดูส่ิงมีชีวิตนี่จะเห็นวาจะสัมผัสกับภายนอกและเรียนรูจากภายนอกไดทุกจุด 

    CAS are embedded in other CASs 
  Complex Adaptive Systems อยูภายในอีกระบบหนึ่งที่ Complex  และ Adaptive 

เหมือนกัน    สรุปวาซอนกันอยูขางใน  เชน   รางกายมนุษยนับวาเปน       รางกายจะมีระบบตาง ๆ  เชนระบบ
ภูมิคุมกัน ระบบภูมิคุมกันจะประกอบดวยสวนที่เปนเซลล และสวนที่ไมใชเซลล   สวนที่เปนเซลลจะเปน 
Complex Adaptive Systems  เชนกัน    และภายในเซลลจะมี ออรแกนเนล  ซึ่ง ออรแกนเนล ก็เปน  Complex 
Adaptive System เปนตน     จะเห็นไดวาจะมีความซอนออกไปเรื่อย ๆ เมื่อซอนออกไปยังภายนอกของคน คน
เปน  CAS     คนที่อยูภายในครอบครัว ครอบครัวเปน  CAS      ครอบครัวอยูในชุมชน ชุมชนเปน  CAS     
ชุมชนอยูในโลก โลกเปนCAS    โลกอยูในจักรวาล  จักรวาลเปน  CAS     จะเห็นไดวาจะมีการเชื่อมโยงออกไป
เรื่อย  ๆ      หรือจะโยงใหเล็กลงไปถึงอะตอมโมเลกุลก็ได   

 COMPLEX ADAPTIVE SYSTEM (CAS) 
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     Emerging from a dense pattern of interactions 

         “a  dense pattern of interactions”  หมายความวา  มีปฏิสัมพันธกันอยางหนาแนน 
มากมายและก็มีรูปแบบตางๆ นาๆ  จุดที่สําคัญอีกอยางคือจะนําไปใชคิดในเรื่องตาง ๆ ไดอีกมากมาย  

     Diversity    Future Adaptations 
     Future Adaptations 
 
         ความหลากหลายที่เรียกวา Diversity เปนบอเกิดและเปนเครื่องสงเสริมใหปรับตัวไดดี

ในอนาคต  แตเมื่อไรก็ตามที่ความหลากหลายลดลง ความสามารถในการปรับตัวจะนอยลง ดังนั้นหากใครอยูใน
องคกรแลวรูสึกวา    คนนี่มีความคิดตางกัน นาปวดหัว ตองลองคิดใหมวานั่นคือส่ิงที่ดีแลว   เพราะตอไปองคกร 
จะปรับตัวไดดีขึ้น หากตองปรับตัว      หลาย ๆ องคกรอยูในสภาพหลอก ๆ  อยูในสภาพแวดลอมที่ถูกลอมกรอบ
ไวไมใหตองปรับตัว คือหนวยราชการ ซึ่งก็คลายกับการเลี้ยงลูกแบบไขในหิน ซึ่งกลายเปนวาไมตองปรับตัว หาก
เปนเชนนั้น Diversity ก็จะไมมีความหมาย    แตองคกรที่ไมมี diversity หากเมื่อไรตองดิ้นรนปรับตัว จะปรับตัว
ไดไมดี     ในสภาพที่องคกรตองพยายามที่จะดํารงชีวิตอยูใหได ตองตอสูดิ้นรน Diversity  ความหลากหลายจะ
เปนตัวชวย  

 
      Diversity : Key to Innovation & Longterm Viability 

            ความหลากหลายในทีนี้แปลวาแตกตาง ความแตกตางหลากหลายเปนหัวใจของการ
ที่จะทําใหเกิดนวัตกรรม (Innovation) และ การดํารงอยูในระยะยาว   การดํารงอยูในระยะยาว Long Term 
Viability หรือ Long Term Survival  ในส่ิงมีชีวิตจะขึ้นกับความหลากหลายทางชีวภาพ หลาย ๆ ทานอาจจะ
คุนเคยกับคําเหลานี้     ความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อไรลดลงไปแสดงใหเห็นวาระบบนิเวศนั้นจะลมสลายได
งาย ๆ  

 
    Emerge from Self – Organization Not External Design  

          Emerge จาก Self - Organization จากการจัดรูปแบบองคกรกันเอง จุดนี้มี
ความสําคัญเพราะเราอยูในระบบราชการจะไมคุนเคยกับการจัดรูปแบบองคกร  เพราะองคกรถูกจัดรูปแบบมา
เรียบรอยแลว  และตองทําภายใตกรอบนั้นๆ  แตใน Complex Adaptive Systems  นี้เนื่องจากมีความซับซอน 
สามารถที่จะเกิดอะไรที่ Emerge ขึ้นมา โดยการที่จัดตัวกันเองเปน Self-Organization ไมมีคนมาคอย Design 
ให ไมมีใครกําหนดมาใหจากภายนอก    จะเห็นวาใน Complex Adaptive Systems มีความฉลาด มีวิญญาณ 
มีเลือดเนื้อ มีสมองที่จะมาจัดรวมตัวกันเอง  เพื่อที่จะทําภารกิจอะไรบางอยางใหสําเร็จได แตสภาพนั้นไมตองมี
สมองจริง ๆ  ก็มีความฉลาดของระบบได 

 
 

    Co-evolve with Environment       
 

Energy 

Stress 
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         วิวัฒนาการรวมไปกับสภาพแวดลอม Co - evaluation  คําวา Co – evolution หาก
ใครเปนนักชีววิทยาจะเขาใจมากขึ้นวาในชวงเวลาประมาณ  10  - 20 ปที่ผานมา   Concept   ของคําวา    Co-
evaluation  เปน Concept  ที่ลึกและกําลัง Active มากบอกใหรูเลยวา จะมาคิดเฉพาะเราไมได เพราะ Co-
evaluate กับส่ิงมีชีวิตอื่นมี Co-evolution  กับไวรัส  มี Co-evolution กับสัตวอื่นๆ  มีCo-evolution กับพืช 
ส่ิงมีชีวิตทั้งหลาย มี Co-evolution  กับส่ิงที่ไมมีชีวิตในโลกนี้ มี Co-evolution  กับส่ิงที่ไมมีชีวิตในจักรวาล ซึ่ง
เปน  Interdependence   และหากเขาใจ และเชื่อใน Co-evolution วามีความสัมพันธกันสามารถจัดใหรับพลัง
จากภายนอกเขามาได   องคกรตองมีความฉลาดและมีความสามารถที่จะดึงพลังจากภายนอกมาใช ดึงพลังจาก
นอกองคกรมาใชและในขณะเดียวกันนี่จะตองใช Stress จากภายนอก คือความเครียดหรือวาแรงกระแทกจาก
ภายนอกมาเปนพลังขางในใหองคกรเจริญกาวหนา ซึ่งจริง ๆ แลวหลักการดังกลาว  สมศ.ก็ใชหลักการนี้  คือใช
บุคคลจากภายนอก เปน  pressure จากภายนอกทําใหสถานศึกษาปรับตัวเพื่อคุณภาพ ซึ่งในความเปนจริงแลว
ไมไดใชเฉพาะ สมศ. แตทางแพทยเราก็ใช  HA พรพ. สององคกรนี้เกือบจะเรียกไดวาเปนองคกรแฝด พรพ.คือ 
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ใชวิธีภายนอกเขาไปตรวจสอบ เมื่อภายนอกเขาไปตรวจสอบ คน
ภายในตองมีความสามัคคีเพื่อตอบสนองตอภายนอก เปนการชวยเหลือกัน  นี่คือเปนกลไกของการใช Stress 
เปน External Stress  เพื่อทําใหเกิดการรวมพลังกันภายใน ซึ่งอันนี้เปนการมองแบบ Complex Adaptive 
Systems ดังนั้นจะตองใช Stress จากภายนอกดวย แลวก็ใช พลังหรือความฉลาดจากภายนอกเขามาใชดวย 
 

    Butterfly Effect 
          ดังที่กลาวมาแลวขางตนวา Butterfly Effect  เมื่อใส Input เขาไปนิดเดียว จะทําให

เกิดผลมหาศาล   เมื่อมีการทดลองทําในคอมพิวเตอร ซึ่ง The Science Of Complexity  เปนวิทยาศาสตร คือ
ทดลองได สวนใหญจะทดลองในคอมพิวเตอร ใส  Factor เขาไปเยอะๆ  และ Simulate วา (อันนี้ผมไมไดอาน
มานะไปฟงเขามาดังนั้นอาจจะยกตัวอยางผิดก็ได)   

“มีผีเส้ือตัวหนึ่งกระพือปกอยูที่ใดที่หนึ่ง เชน ที่ฮองกง แลวลมนั้นก็ไปขยาย ๆ ตอเพราะ
Complex  จนกระทั่งไปเกิดพายุที่ฝงอเมริกา  คือจาก input นิดเดียวแตกลับมีผลเยอะแยะมากมาย เขาเรียกวา 
Butterfly Effect “     

 
    Learn New Strategies from Experience 

         Complex Adaptive Systems  เปนระบบที่มีการเรียนรู  เรียนกลยุทธ  ยุทธศาสตร
ใหม ๆ จากประสบการณ มีความสามารถในการรับรู เรียนรูแลวก็เอามาเกิดปฏิสัมพันธกันแลวก็เกิดยุทธศาสตร
ใหมขึ้นมา  Complex Adaptive Systems มีที่มาที่ไป  ไมไดอยูลอยๆ แตจะมีประวัติศาสตร   ฉะนั้นหากจะ
เขาใจระบบ ตองเขาใจประวัติศาสตร   ในทางการบริหาร หากจะมองอีกมุมหนึ่ง องคกรมีวัฒนธรรมองคกร 
(Corporate Culture) โดยวัฒนธรรมองคกร นี่อาจจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ  หรือเกิดโดยสราง เชน  สกว. เกิดโดย
สรางและจงใจสรางใหเปนเชนนั้น เรามีความเชื่อวา บุคลิกขององคกรเพื่อทําภารกิจบางอยางตองมี บุคลิกที่
เหมาะสม ดังนั้น  สมศ. จะตองคิดวา อะไรคือ  บุคลิกของสมศ. เพื่อทําภารกิจของสมศ.ไดดี ทานทีอยูใน
สถาบันการศึกษาจะตองกลับไปคิดปรึกษากันวาจะเปนสถาบันการศึกษาอยางที่ทานฝนนี่ตองมีวัฒนธรรม
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องคกร  อยางไร มีบุคลิกขององคกรอยางไร จึงจะทํากิจการอยางที่ทานฝนได และแตละแหงอาจไมเหมือนกัน 
จะมีลักษณะจําเพาะของตัว ซึ่งก็จะทําใหเห็นชัดเจนวา 

 
 
 
 
                   Emergent  Structure 

Order 
Self – Organize  Complexity 

Chaos 
              Spontaneous,  Adaptive, Alive 
 
 ใน Complexity  มี Order และ  Chaos และใน Order ก็มี  Chaos  และใน Chaos ก็จะมี 

Order   หากจัดใหดีเราจะสามารถหมุน Complexity  เขาสู  New Order ขึ้นไปเรื่อย ๆ  ทําใหเกิดการเรียนรูการ
ส่ังสม New Order เกิดนวัตกรรมใหม ๆ เกิดรูปแบบความเขาใจความรูใหม ๆ   ซึ่งในสภาพเชนนั้นจริง ๆ แลว
เกิดเองโดยไมตองไปทําใหเกิดขึ้น  แตอาจจะเกิดขึ้นคอนขางยากหรือเกิดแลวไมคอยมีใครเห็น ดังนั้นสภาพของ 
Complex  Systems ก็จะเหมือนกับมีชีวิต เปรียบเสมือนมีชีวิต มีการเคลื่อนตัว ปรับตัว  

 
    Unstable               New Form of order 

Complex Adaptive Systems  ไมเสถียร ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ ไมอยูในสมดุล  และมีความ
พรอมอยูเสมอที่จะเกิด  New Form of order พรอมอยูเสมอ   เอามาใชในเรื่องการบริหารก็คือวาเมื่อจับจุดถูก
และ ใสพลังเขาไปนิดเดียวก็จะเกิด New Form of order ซึ่งเกิดผลมหาศาล  

 
    Parts + Parts # Whole              New Properties, Emergence 

                          
         Parts + Parts จะไมเทากับ  Whole  ตรงนี่ไดกลาวไปแลวขางตน  เกิด New 

Properties มีคุณสมบัติใหม เกิดส่ิงที่เรียกวา Emergence       เมื่อมองอีกภาพ มองจากอีกดานหนึ่ง  Parts ที่
เรียกไดวาเปนสวนประกอบสวนยอย  เวลาจะทําความเขาใจตองทําความเขาใจภายใตบริบทของภาพรวม
ทั้งหมด  เชน  “ผมอยู สกว.  จะรูจักผม ตองรูจัก  สกว.กอน จึงจะรูจักผมดีขึ้น เพราะผมอยู สกว.มาตั้งเกือบ 9 ป
มีประสบการณเกี่ยวกับ สกว.มาเยอะ ซึ่งจริง ๆ แลวผมมีบทบาทสําคัญมากในการสรางระบบของสกว. สราง
บุคลิกของสกว. อันนี้มันก็ติดกันไปติดกันมาเชนนี้เปนตน“ 
 

    Quantity              Quality  &  Pattern 
   ใน Complex Adaptive Systems ปริมาณไมสําคัญมากนัก  คือไมใชไมสําคัญ แตไม

สําคัญมากเทากับคุณภาพและแบบแผน      การจัดกระบวนการที่เรียกวา Pattern หรือ process  สําคัญ    
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สังคมไทยเปนสังคมที่เนนปริมาณมากเกินไป  การบริหารภายใตระบบที่ซับซอนสู Quality สําคัญกวา Quantity  
และการจัดรูปแบบของปฏิสัมพันธ จะสําคัญกวา Quantity      จุดที่สําคัญมากที่จะตองเนนก็คือความเชื่อมโยง
หรือที่เรียกวา Connectedness  

 
 Connectedness  :  Non – linear interaction between parts 
 มีระบบ Signal รับรู Signal                      เรียนรู 

 รับรู & เรียนรูในทุกระดับ 
การเชื่อมโยงหรือที่เรียกวา Connectedness  เปน  Connectedness ที่เปนNon- Linear 

Interaction ระหวาง  Parts     ใน Complex  Systems  นั้นโดยธรรมชาติจะมีเครื่องรับสัญญาณจากภายในและ
ภายนอกองคกร ที่จริงระหวาง ระหวางชิ้นสวนยอยตองรับสัญญาณจากกันและกันและระหวางองคกรใหญกับ
ภายนอกก็รับสัญญาณจากกันและกัน ระหวางชิ้นสวนเล็กกับภายนอกก็รับดวย สรุปวาเรื่องของ Signal  นั้นเปน
ธรรมชาติของ Complexity  และเมื่อมีเครื่องมือรับ Signal แลวตองรับและรูดวย  แลวก็นําไปประกอบกัน  
สังเคราะหกัน เปนการเรียนรูเปนประสบการณซึ่งเกิดขึ้นในทุกระดับขององคกร  ไมวาจะเปนระดับหัวหนา ระดับ
ผูอํานวยการ ระดับหัวหนารอง ระดับเจาหนาที่ที่ไมมีใครเล็กกวานั้นอีกแลวก็ตองรับรูตองเรียนรูหมด เปนจุดที่
สําคัญมาก  

ตัวอยาง          Self – Organized Structure 
• อะตอม  อณู 
•   คน   ครอบครัว   ชุมชน  ตลาด   

เผาพันธุ  ศาสนา 
• สมอง 
• ระบบภูมิคุมกันของรางกาย 
• ระบบนิเวศน 
• วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต 
• ระบบขอมูล 

 
อะตอมซ่ึงประกอบดวย Particles และยังจะตองประกอบกันไปเปนอณู อณูของน้ํา อณูของ

อะไรก็แลวแต การที่อะตอมไปประกอบกันเปนอณูนี่จะเปน Self-Organized  คือจัดตัวของมันเองเปน ought to 
be   การที่เปนอณูแบบนั้น ought to be คือตองเปนอยางนี้ กําหนดมาโดยกฎแหงธรรมชาติ  สวนคนตองรวมตัว
กันเปนครอบครัว มีวิญญาณอะไรบางอยาง มีแรงผลักดันของการสืบพืชพันธุ มีวิญญาณตองการความสงบเย็น
ของวิญญาณ ความปลอดภัย  ตองรวมตัวเปนครอบครัว จากครอบครัวเปนชุมชน การที่มีตลาดเปนที่
แลกเปลี่ยนซื้อขายสินคา คนมาพบกันมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกัน อันนี้ก็เปนกลไกที่ตองมี เพราะวาติดอยูในหัว
สมองมนุษย มันกําหนด มัน ought to be  คือกําหนดอยูในความเปนมนุษย อยางนี้เปนตน แลวก็เผาพันธุ
ศาสนานี้ก็เชนเดียวกันคือเปน Self-Organized    อยางไรตองเกิด สมองคนก็เหมือนกัน ระบบภูมิคุมกัน  ระบบ
นิเวศนก็ไดกลาวไปแลวขางตน  วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนี่ก็เหมือนกัน อยางไรตองเกิดเมื่อเกิดมีน้ํา มีแรธาตุ มี
ธาตุตางๆ มันก็จะคอย ๆ เกิดเปนส่ิงมีชีวิต มีความซับซอนวิวัฒนาการมากขึ้นเรื่อย ๆ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
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ในสมัยที่ชาลส ดารวิน เสนอวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตประมาณ100 ป มาแลวซึ่ง ชาลส ดารวินเขาใจวา
วิวัฒนาการเปน Linear  คอย ๆ เกิดจากอันหนึ่งไปยังอีกอันหนึ่ง ซึ่งปจจุบันนี้เปล่ียนไปแลววิวัฒนาการของ
ส่ิงมีชีวิตนี่ไมไดเปนเสนตรง แตจะมี  New Order  ,  Criticality  ,  Critical point , Critical Condition  ที่จะทํา
ใหเกิดส่ิงมีชีวิตที่หลากหลายมีวิวัฒนาการของสิ่งใหมขึ้นมาได แมกระทั่งระบบขอมูลก็เปน Complex  Systems  
ซึ่งวิจัยเปนทางวิทยาศาสตร โดยเอาระบบขอมูลมาสราง Behavior ตาง ๆ แลวรวมตัวกันเปน New Order (ตรง
นี้คงอธิบายไดแบบนี้ คงอธิบายละเอียดลึกลงไปไมไดเพราะวาความรูไมถึง)   

 
 
 
 
ไดตั้งชื่อวาองคกรกึ่งอลเวงไมทราบวาจะใชไดหรือไม  คือมีอยูทั้งระเบียบและไรระเบียบ    

องคกรนี้ก็ดํารงอยูทามกลางความซับซอนทั้งภายในและภายนอกองคกร จริง ๆ แลวองคกรทั้งหมดเปน 
Complex  ทั้งนั้นเพียงแตวาเราจะมองวาอยางไร ขณะนี้ราชการมองหนวยราชการทั้งหลายวาเปนองคกร Order
ไมไดมองวาเปนองคกร  CHAORDIC หากเรามองดวยมุมมองใหมวาเปนองคกร CHAORDIC ก็จะเกิดการจะ
จัดระบบแบบใหม  

เชน   “ผมคิดถึงตัวเองสมัยที่พยายาม พัฒนาระบบของการบริหารที่คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตอนที่ผมเร่ิมเปนคณบดีและจะตองจัดระบบ เพื่อที่จะเปดโรงพยาบาลที่จะคิด
ระบบขึ้นมาเพื่อทํางานตามธรรมชาติของคณะแพทยศาสตรใหได  ผมคิดวาวิธีคิดของผมเปน CHAORDIC โดย
ธรรมชาติของตัวเอง ก็พยายามวางระบบ   แตลําบากมากเพราะวาราชการเปนorder หรือ control      ทุกอยาง
ตองเปนไปตามระเบียบ       สมมติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรมีคณะอยู10 คณะ ระเบียบทุกระเบียบตองใช
ทั้ง10 คณะ     เราบอกวาคณะแพทยไมเหมือนคณะอื่น  มันมีโรงพยาบาลซึ่งเปน Service Industry แลวจะตอง
ดูแลเงินใหดี ไมร่ัวไหล เราตองการระเบียบอะไรบางอยางที่คณะอื่นเขาไมตองการ แตสภามหาวิทยาลัยหรือที่
ประชุมคณบดีจะบอกวา คุณจะเอาระเบียบเฉพาะคณะแพทยคณะเดียวไดหรือมันจะตองเหมือนกันกับ 9 คณะ
อื่น ๆ    นี่คือความไมลงรอยระหวางการมององคกรวาแบบ order-control  แบบราชการกับการมองวาจริง ๆ 
แลวมันมี CHAORDIC มันมีความหลากหลายมาก   หากเรามีความเชื่อ วาองคกรเปนแบบนี้  เราก็จะสามารถ
จัดองคกรใหมันมีความสามารถที่จะปรับตัว   และคนในองคกรสามารถที่จะ Self- Organize  ได ตรงนี้ไมแนใจ
วาราชการจะทําไดหรือไม  แตที่ สกว. ทําอยูตลอด คนสามารถมารวมตัวทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งไดโดยไม
จําเปนตองขออนุมัติใคร เขารูเองวาที่ทําอยูใคร ๆ ก็เห็นดวย ก็อาจจะรวมตัวกัน 3 คน , 5 คน, 10 คน ชวยกันทํา
เรื่องใดเรื่องหนึ่งใหสําเร็จ พอสําเร็จก็สลายไป แลวอาจเกิดกลุมใหมขึ้นมาโดยที่งานหลักเขาก็ยังมีอยูอยางนี้เปน
ตน” 

 ตรงจุดนี้มีความสําคัญอยูตรงที่จะพยายามที่จะดึงเขามาสูที่วา ในการที่มี Self- Organize 
และก็มี  Adaptive Capacity นั้นเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่กําหนดหรือที่เรียกวา Purpose ซึ่งเปนคําที่ลึกและ
ใหญ มากกวาคําวา Objective หรือ Mission คําวา Purpose เวลาเรากําหนด Purpose จะเปนคําที่คอนขาง
กลาง ๆ แตวามีความหมายในเชิงคุณคาความเชื่อตองใชสมองซีกขวาซีกอารมณในการคิดเขาดวยกัน ไมใชใช
เฉพาะสมองซีกซายที่ใชเหตุผลใชหลักการเทานั้น  

องคกรเคออรดิด (กึ่งอลเวง) 
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 มีความมุงมั่น (purpose)  และหลักการ  (Principle)  ที่ม่ันคง  
 มีการจัดรูปแบบหนวยงานกันเอง (Self-Organize) และควบคุมกันเอง (Self-

govern)  ทั้งในองคกรใหญและหนวยยอย 
มีบางทานสงสัยวาราชการเปนไดหรือไม  ตรงจุดนี้ผมยืนยันในฐานะที่เคยทําที่

คณะแพทยศาสตรอยางที่เคยเลาแลววาทําไดในระดับหนึ่ง คงไมถึง 100% แตที่สกว.เกือบจะเรียกไดวา 80% -
90% เพราะวา สกว.เปนหนวยงานอิสระแลว สมศ. ก็เปนหนวยงานอิสระ หนวยงานในกํากับของรัฐบาล ดังนั้น
จะมีอิสระคอนขางสูง  
   องคกรมีหนาที่สงเสริม (enable) การทํางานของหนวยยอย 

ในองคกร CHAORDIC หนวยยอยนี่จะตองไดรับส่ิงที่เรียกวา Enabling หรือ
Empowerment จากการบริหารจัดการในระดับองคกรใหญ เพราะฉะนั้นเทากับวาตัวพนักงานหรือผูปฏิบัติงาน
เปนรายคนจะมีความสามารถในการตัดสินใจ ในการคิด ในการริเริ่มอะไรใหม ๆ ไดสูงมากและไดรับการฝกทําให
สามารถตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ไดมากขึ้น แตไมใชทุกเรื่อง  
   รวมพลังจากรอบดาน สรางเอกภาพจากภายใน 
การรวมพลังจากรอบดาน  และสรางเอกภาพจากภายในนั้นตองใชสติปญญาจากภายนอกองคกรดวย กรณีที่
รวมพลังจากรอบดาน ใชแมกระทั่งส่ิงที่เขาดาองคกร ซึ่งเปน  Negative ใหเกิดพลังในการสรางเอกภาพจากขาง
ใน พยายามที่จะใชพลังทั้งภายนอกองคกรและภายในองคกร  พลังจากนอกองคกรทั้งที่เปน Positive และ 
Negative  
   กระจายอํานาจ  สิทธิ  ความรับผิดชอบ  และผลประโยชน 

เปน Distributive เปนการกระจายอํานาจ สิทธิความรับผิดชอบ ผลประโยชน
ทั้งหลายนี่กระจายออกไปภายในองคกร และในหลายๆเรื่องก็ออกไปภายนอกองคกรดวย เพราะฉะนั้นวิญญาณ
จะเปนวิญญาณที่ไมรวมศูนยอํานาจ เปนวิญญาณที่กระจายอํานาจ  และศัพทที่เขาจะใชกันก็คือ Distributive 
กระจายอํานาจ  สิทธิความรับผิดชอบ  

 
   เจริญงอกงามขึ้นทามกลางความหลากหลาย  ความซับซอน  และการเปลี่ยนแปลง 

อยางที่ไดกลาวถึง สกว. จะเห็นชัดเจนเลยวาอยูทามกลางบุคคลหลายประเภทเชน  
นักวิจัย  องคกร ทําวิจัย  องคกรใชประโยชน  นักการเมือง ส่ือมวลชน อะไรหลากหลาย   แลวก็มีการคาดหวัง
ตาง ๆ นา ๆ ดีก็มี ไมดีก็มี  หลากหลายซับซอนและเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ    บางครั้งคนที่เขาเกลียดเรา พออยู
ไปอยูไป เขาอาจจะเปลี่ยนมารักเราก็ได  ของมันเปลี่ยนแปลงได  
 
   ใชความขัดแยง  ความเปนสองขั้วในสิ่งเดียวกัน (paradox)  อยางสรางสรรค 

ลักษณะขององคกรเคออรดิด 
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คือใชความเปนParadox สองขั้วในสิ่งเดียวกันใหเปนประโยชนใหมากที่สุดแลวก็
อยางสรางสรรค  

เชน   “การที่สกว.เราเครงครัดกับคุณภาพเปนหลักทําให สกว.นี่ไดชื่อวา เอาแตคนเกง เอาแตนักวิจัยที่
มีชื่อเสียงแลวเทานั้น คนที่ไมมีชื่อเสียง สกว.ไมเอาใจใส แลวก็หยิ่งไมเลนดวย นี่คือภาพที่เขาเห็น ซึ่งเปนความ
จริงแตไมจริงทั้งหมด นี่คือ YES & NO  เพราะวา สกว.มีวิธีใหทุนวิจัยอีกแบบหนึ่งคือ ทุนวิจัยทองถิ่น ชาวบาน
ทํางานวิจัย โจทยมาจากชาวบาน เปน Participatory Action Research ที่เรียกวา PAR ซึ่งเกือบจะเรียกไดวา 
ไมไดเปนการวิจัย สรุปวา สกว. มองมุมหนึ่งเนน หากมองอีกมุมหนึ่งไมเนน   ในดานคุณภาพอยูดวยกัน  
เพราะฉะนั้นคนที่มองมุมหนึ่งก็บอก สกว.นี่ไมไดเรื่องเลย!   เอาแตวิจัยที่ตีพิมพตางประเทศ พออีกพวกมาเห็น
อีกมุมหนึ่งบอก สกว.นี่หยอน หยอนเต็มที่เลย ไมไดวิจัยอะไรหนักหนา แตถาสองคนนี้มาเจอกัน ก็จะบอกวา   
สกว.  เลนพวก เพราะเปนคนนี้จึงให  เปนคนนั้นจึงให ทําใหอธิบายยากมากเมื่อมีความขัดแยงอยูภายในองคกร 
เมื่อเปนเชนนี้วิธีการทํางานภายในองคกร สกว. เราก็มีฝายวิจัยวิชาการ อันนี้ก็เรียกไดวา Strict คุณภาพเต็ม
เหนี่ยว วิจัยทองถิ่นนี้ก็ใชคุณภาพอีกแบบหนึ่ง อยูดวยกันนะครับ ทํางานดวยกัน และบางครั้งตองมารวมมือกัน 
แตใชคนละวัฒนธรรมคนละวิธีคิดกันแตก็อยูรวมกันได ผมเคยถามวาแยกเปนคนละองคกรดีไหม เขาบอกวา 
อยางนี้ดีแลว เพราะเสริมกัน”   

 
 หลีกเลี่ยงการควบคุม  &  ส่ังการ 

การหลีกเลี่ยงการควบคุมและสั่งการ ซึ่งจริง ๆ แลว การควบคุมและสั่งการหลีกเลี่ยงไมได 100% แตเราตองเลี่ยง
ใหไดมากที่สุด เพื่อเปดอิสระภาพใหแกคนทํางานใหมากที่สุด ความคิดสรางสรรคจะเกิดไดมากที่สุด เกิดการ
ปรึกษาหารือกันและยกระดับความเขาใจ ยกระดับวิธีการทํางานใหดีขึ้นกวาเดิม เกิดนวัตกรรมในการทํางาน 
นวัตกรรมใน  concept หลักการตาง ๆ  
 
   ใชความรวมมือ & การแขงขันอยางสรางสรรค 

Competition กับ Collaboration สองอันนี้เปน  Dichotomy ดูเสมือนวามันขัดแยง
กัน แตในองคกร CHAORDIC จะตองรูจักใชสองอันนี้อยางสรางสรรคใชทั้งสองอยาง  รูวาเมื่อไรจะใชอะไร แลว
ก็มีวิธีใช ใหมันสรางสรรคอยางไร  

 
   เรียนรู  ปรับปรุง   และสรางนวัตกรรมเปนวงจร 

วงจรของการเรียนรู เรียนรูแลวเอามาปรับปรุง ปรับปรุงนี่เปนการเอามาปรับปรุงที
ละนิดเขาเรียกวาเปนการปรับปรุงใหดีขึ้นทีละเล็กละนอย พอสะสมจนถึงจุดหนึ่งนี่มันจะกลายเปนนวัตกรรมเปน
การเปลี่ยนแปลงแบบกาวกระโดดไดในโอกาสที่เหมาะสมแลวก็ถาเรา Manage เกงจัดการเปนก็จะสามารถสราง
นวัตกรรมไดบอย ไดหลายเรื่อง  นั่นคือการเปลี่ยนไปสู new order 

 
   ใหอิสระในการคิดริเริ่ม  ประดิษฐ  หรือตัดสินใจ 

ใหอิสระในการคิดริเริ่มในการที่จะประดิษฐอะไรขึ้นมา หรือตัดสินใจในหลายๆเรื่อง
ตรงนี้คงตองย้ําวาไมใชเปน  Absolute Freedom  แตวาจะมี Freedom  
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   สงเสริมความเปนมนุษย &  โลกชีวภาพ 

โลกชีวภาพนี่ก็คือเปน Bio world เปน Organic  คือเปนการมองทุกอยางเสมือนมี
ชีวิต มีความเชื่อมโยงถึงกัน แลวก็มีขอกําหนด มีความซับซอน มีความไมแนนอนแตก็มีขอกําหนดอยูในนั้น มี
สภาพที่เรียกวา เปน Ought to be จะตองเปนอยางนั้น ซึ่งหลาย ๆ กรณีที่ไมรูไมเห็น แตหากยกความสามารถ
ขึ้นมาชวยกันทําใหเห็น ก็จะทําใหมองเห็นทิศทางตางๆไดดีขึ้น  
   ไมสามารถบริหารจัดการได แตใชภาวะผูนําได 

คือคําวา  Unmanageable หรือ can not   be manage But can be led  เปนการ
มองในลักษณะที่วาเปนองคกรที่มีชีวิต มีวิญญาณ เพราะฉะนั้นตองมีศาสตรและศิลปของการเปนผูนําในการที่
จะ เปนผูดําเนินการดูแลองคกรลักษณะอยางนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจากธรรมชาติขององคกรเคออรดิกซับซอนมองยาก จึงตองมองวนรอบ 6 ดาน มองทีละ
ดาน 6 ดาน จึงจะเขาใจภาพรวมทั้งหมด  จึงใชคําวามองผานเลนส  6 เลนส ซึ่งก็ไดแก  

1. Purpose ความมุงมั่นขององคกร  
- เปาหมาย , วิสัยทัศน  + พันธกิจ  ขององคกร 
- มีมิติดานคานิยม  ความเชื่อ  จิตวิญญาณ   
- เครื่องมือสรางเอกภาพทามกลางความหลากหลาย 
- ม่ันคง  ไมเปล่ียนแปลง 
- สกว.  :  สรางการเปลี่ยนแปลงโดยใชความรูและการสรางความรู   

มองผาน  6  เลนส 

อ.ค. 

ภาคี 
Participants 

หลักปฏิบัติ 
Core Principle 

มุงมั่น 
Purpose 

หลักการจัดองคกร 
Org. Concept 

สินคา / บริการ 
Practice 

ธรรมนูญ 
Constitution 



16 
 

  ความมุงมั่นจะตองดูวาองคกรนี้มุงมั่นที่จะทําอะไร  กระบวนการไดมาอยางไร มีกระบวนการ
ที่จะทําใหชัดเจนอยางไร  ความมี  Conviction ที่จะทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งในลักษณะที่ตองทําใหไดนั้น  ตองมีคน
มาแลกเปลี่ยนปฏิสัมพันธกัน ใชความคิดถกเถียงกันจนกระทั่งเห็นวาเรื่องนี้เปน Ought to be ตองเปนอยางนี้ 
พยายามทําส่ิงที่สังคมตองการ หากโลกตองการ  ตองมีอยางนี้ขึ้น แตยังไมเกิด เพราะวายังไมเกิด New Order 
ของ Complexity ยังอยูใน Chaos แตขณะนี้กําลังจะเขาไปจัดการใหเกิด New Order ตองมีความมุงมั่น ความ
เชื่อม่ัน   นี่คือ Purpose Purpose เปนขององคกรไมใชของบุคคล เปนความมุงมั่นรวมกันของคนในองคกร ของ 
Participants ทั้งหลายซึ่งกวาจะเกิดขึ้นไดตองคุยกัน ถกเถียงกัน  จนไดความมุงมั่นรวมกัน 

2. Principles หรือ Core Principles  
- สําหรับใหสมาชิกยึดถือรวมกัน  เนนที่สมาชิก 
- มีมิติดานคานิยม  ความเชื่อ  จิตวิญญาณ 
- เครื่องมือสรางเอกภาพทามกลางความหลากหลาย 
- บางขอเสมือนขัดแยงกัน Creative tension 

        หลักการ หรือหลักปฏิบัติ เปนหลักปฏิบัติสําหรับสมาชิกทั้งหลาย เนนที่วาสมาชิกตอง
เขาใจรวมกันวาสมาชิกจะปฏิบัติอยางไร จะมีมิติดานคานิยม ดานจิตวิญญาณ ดานสมองซีกขวาอยูเสมอ และ
ไดมาจากการ ปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนกันระหวาง Participants  อยางเอาจริงเอาจัง และเชนเดียวกันกับ 
Purpose เปนเครื่องมือสรางความเปนเอกภาพ รวมพลัง แตอยูในทามกลางความหลากหลาย  ใหความ
หลากหลายดํารงอยูและขยายออกไปโดยไมทําใหองคกรนั้นเสียหาย  ใหคุณคาความหลากหลายแต
ขณะเดียวกันก็ชวยใหความหลากหลายเขามารวมพลังทํางานกัน องคกรที่เนนCommand & Control ซึ่งตรงกัน
ขามกับองคกร CHAORDIC  จะไมเปดโอกาส  ไมสงเสริมความหลากหลาย พยายามลิดรอนความหลากหลาย
และทําใหเหมือน ๆ กัน คิดเหมือน ๆ กัน ภายใตกฎระเบียบที่เหมือน ๆ กัน  แตอันนี้ไมใชจะพยายามสงเสริมใหมี
ความหลากหลาย  แตมีขอตกลงเพื่อเอาความหลากหลายนั้นมาใชใหเกิดประโยชนรวมกันนี่คือหลักที่สําคัญ  
หลักการ หลักปฏิบัติเหลานี้บางขอก็ YES & NO  
 ตัวอยางหลักปฏิบัต ิ

- เปดโอกาสใหใครก็ไดที่ยอมรับความมุงมั่นและหลักปฏิบัติขององคกรเขามาเปนสมาชิก 
- สมาชิกมีสิทธิรวมตัวกันไดเอง เพื่อปฏิบัติภารกิจตามความมุงมั่นและภารกิจขององคกร 
- มอบอํานาจตัดสินใจไว ณ จุดปฏิบัติงาน หรือใกลจุดปฏิบัติงานมากที่สุด 
- สรางความพรอมใจ ไมใชบังคับ  ในการแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่ง 

 
3. Participants หรือภาคี หรือเรียกวา ผูที่มีสวนรวม  

- ผูปฏิบัติงานในองคกร  ผูรับผลกระทบ 
- มองกวาง  เชื่อมโยง 
- บุคคล   หรือองคกร 
- แสดงบทบาทหลากหลาย  หลากหลายระดับของความรับผิดชอบ 
- มองในลักษณะ “ระบบนิเวศน” 
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ผูที่มารวมกันเปนสวนประกอบขององคกร เปนผูรวมกันกําหนด Purpose และ Participles 
และทุกคนยึดถือแนวนั้นรวมกันไมเปล่ียนแปลงงายๆ      Purpose และ Principles เกิดขึ้นจาก Participants 
พรอมใจกันจัดกระบวนการจนกระทั่งเขาใจ คือจะคอย ๆ ดูดซับ  คอย ๆเรียนรูไปเรื่อย และภาคีผูมีสวนรวมก็
ตองลองคิดดูวาใครบางที่ถือเปนภาคี  พยายามมองใหกวางเขาไว มองเชื่อมโยงเขาไว คือมองออกไปภายนอก
นอก  คนที่ทํางานบางอยางรวมกันโดยไมไดรับเงินเดือนขององคกรก็ถือเปน Participants เหมือนกัน แตวา
บทบาทความใกลชิดอาจจะไมเหมือนกัน มีบทบาทหลาย ๆ แบบ      เพราะฉะนั้น สกว. ถือวาส่ือมวลชนเปน
เสมือนสมาชิกขององคกร ถือวานักการเมืองเปนเสมือนสมาชิกขององคกร นักวิจัยเปนผูทํางานจึงเปนภาคีเปน 
Participants ขององคกร  ทั้งนี้บุคลากรของ สกว.มีเพียง 50 กวาคน แตมีผูประสานงานภายนอกเปนสวนใหญ
และทํางาน Part time และสวนใหญก็เปนขาราชการ  100  กวาคน คนเหลานี้เปน Participants  ขององคกรเปน
ตน ขึ้นอยูกับวิธีมอง      Participants   อาจเปนบุคคล (Individual)  หรือเปนOrganization ก็ได แลวแตจะมอง 
การเปนภาคีจะแสดงบทบาทที่หลากหลายและหลายระดับของความรับผิดชอบ ดังนั้นผูมีสวนรวมมองเปนระบบ
นิเวศน เปน Ecosystems ของผูมีสวนรวมที่มีความหลากหลาย  มีแนวคิดไมเหมือนกัน มีบทบาทไมเหมือนกัน
แตมี Purposes &  Principle ที่เหมือนกัน  

4. Organization Concept  
 -    หลักการจัดความสัมพันธภายในองคกร 
- จิตนาการ  คุณคา  ความไมแนนอน 
- เปดกวาง (inclusive) 
- มีหลายศูนย  (multicentric) กระจายอํานาจ (distributive) 
- จัดรูปแบบตัวเอง (self – organized)  ปรับตัวเอง (self – evolving) 
- ภาคีเปนเจาของ&ผูกํากับดูแลในสวนของตน “คณะกรรมการ” ดูแลเฉพาะภาพรวม 
- หลากหลาย (diverse) ปรับตัว (adaptive) 
- เหนียวแนนตอ purpose & core principles 

เนื่องจากองคกร CHAORDIC ใชหลักการเหมือนส่ิงมีชีวิต ดังนั้นจึงใชสมองใหครบสองดาน 
ใชในเรื่องของจินตนาการ คุณคา คานิยม ความเชื่อมโยงไปหาความไมแนนอน แลวจัด Organization  แบบ 
Inclusiveไมใช Exclusive      Inclusive แปลวาเปดกวางหากใครสนใจอยากเขามารวมก็สามารถเขารวมได 
หาก Exclusive  กําหนดใหเพียง ซี 9  เทานั้น แบบนี้เปน  Exclusive      แต Inclusive ใครก็ไดที่มีความเชื่อใน 
Purpose &  Principleขององคกร ก็สามารถเขามาได   และจัดระบบใหมีหลายศูนย  (multicentric)    คือไมใช
เปน Pyramid systems แตจะเปน  Distributive Systemsกับ  multicentric และมีการจัดรูปแบบตัวเอง  (Self-
Organized)  ปรับตัวเองได  (Self –evolving)  รวมถึงการมี Participants ซึ่งเปนเหมือนเจาของและผูกํากับดูแล
ในสวนของตน ตองรับผิดชอบและเขาใจสวนของตน และเขาใจสวนของคนอื่นดวยเพื่อที่จะใหตัวเองดูแลได 
เพราะตองดูแลสวนของตนในฐานะที่เปนสวนยอยขององคกร  ปญหาของหนวยงานที่เปน Command & 
Control ที่เปนปญหาใหญที่สุด  ก็คือวา แตละคนแตละหนวยจะมองเฉพาะในสวนของตนเอง  ไมมองภาพรวม 
หากเปนองคกร CHAORDIC  จะเปดโอกาสใหเปนตัวของตัวเอง  ขณะเดียวกัน ตองทํางานอยูภายใตภาพรวม
ทั้งหมด  ดังนั้นจึงตองมองอะไรตออะไรใหเชื่อมโยงกัน และที่สําคัญก็คือวาคณะกรรมการหรือผูบริหารจะเปน 
Governance จะดูภาพใหญ  ไมดูรายละเอียด  ทั้งนี้ในความเปนจริง  จะไมเปน 100%  จะทําไดมากหรือนอย
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ขึ้นอยูกับคุณภาพของหนวยงานนั้น ๆ และในขอตกลงเรื่อง  Purpose &  Principle      Purpose &  Principle 
เปนตัวหลักยึดอยูตลอดเวลา   ทําใหเราไมหลงทาง      จะเห็นวา Organization นั้นมาทีหลังและ  Organization  
ตองจัดใหเหมาะสมกับ Purpose &  Principleและ Participants ที่มี 

5. Constitution  หรือ ธรรมนูญ 
 -    ขอตกลงทางใจ & ทางกฎหมาย 
- เขียนแบบ “มีสวนรวม”  “ทีมยกราง” 
- ระบุ Purpose, Core Principles, Organization Concept ไวอยางชัดเจน 
- “กระบวนการ”  เขียนสําคัญกวาสาระในธรรมนูญ 
- เครื่องมือดํารงอยูในสังคม 

ขอตกลงทั้งทางใจและทางกฎหมาย ในทางกฎหมายอาจจะเปน พ.ร.บ. หรือพระราช
กฤษฎีกา  ตัวกฎระเบียบทั้งหลายถือเปนธรรมนูญ ซึ่งกฎระเบียบทั้งหลายควรจะเขียนใหสอดคลองกับตัว 
Purpose & Principle  และ Purpose & Principle   จะตองมากอน  ธรรมนูญหากจะมีก็สามารถที่จะปรับได ให
เหมาะสมกับสถานการณที่เปล่ียนไป       แตในระบบราชการตรงกันขามตองดําเนินการตาม พรบ. ซึ่ง
เปล่ียนแปลงยากมาก     ที่ สกว.  มี พ.ร.บ.เขียนไวกวาง และระเบียบเปลี่ยนเมื่อไรก็ได เพราะระเบียบออกโดย
คณะกรรมการนโยบาย ดังนั้นธรรมนูญจึงเปนเครื่องมือ แตก็ตองมีไวเพื่อใหถูกตองตามกฎหมาย  เปนเครื่องมือ
ที่ตกลงกันภายในและภายนอก  เครื่องมือที่ตกลงกันภายในสวนใหญเปน Principle ทั้ง Written  และ  
Unwritten  Principle  ซึ่งใหญกวาธรรมนูญ      แตในประเทศเรากฎหมายจะใหญกวา   ในธรรมนูญจะระบุ  
Purpose Principle,  Core Principle,  Organization Concept  เขียนไวอยางชัดเจน  สาระของธรรมนูญไม
สําคัญเทากระบวนการเขียนธรรมนูญ  เพราะกระบวนการเปนตัวทําใหคนที่เรียกวา Participants  เขาใจรวมกัน 
เมื่อจะเขียนตองเขาใจ Purpose,  Core Principle   

6. Practices   กิจกรรม  บริการ 
 -    ปรับได ตามสถานการณแวดลอม 
- ม่ันคงอยูกับ Purpose 
- มุงผลผลิตตามความพึงพอใจของลูกคา 
- ยืดหยุน  ตัดสินใจ  ณ  จุดใกลลูกคาที่สุด 
- คิดปรับปรุงอยูตลอดเวลา จากผล Feedback  

หัวใจกคืองาน  จะทําอะไร  ทําธุรกิจอะไร  กิจกรรมอะไร    กิจกรรมนั้นอาจตองปรับ
เหมือนกันตามสภาพแวดลอม  เชน  สกว.   มี พ.ร.บ.เขียนชัดวา มีหนาที่สนับสนุนงานวิจัย  การนําผลการวิจัย
ไปใชประโยชน  การเผยแพรผลงานวิจัย  และการที่จะระดมทุนเขาสูงานวิจัย  หามทําวิจัย  คือมีหนาที่อยาง
เดียวคือการสนับสนุน  และมีความมั่นคงอยูกับ Purpose  เพื่อที่จะสรางการเปลี่ยนแปลง  และจะเห็นวาตัว
กิจกรรมและบริการจะมุงผลิตภัณฑและผลผลิตตามความพึงพอใจของผูใชบริการ  ของ Customer  จะมุงเนนที่ 
Customer Satisfaction   จะตองมีการใหบริการที่ยืดหยุนและตัดสินใจ ณ จุดใหบริการหรือ ณ จุดของลูกคา 
และมีการปรับปรุงตลอดเวลาทั้งในเชิงระบบและ ณ จุดบริการนั้น   จะเห็นไดวาใชหลักการบริหารจัดการทั่วๆ ไป
ดวย      จริง ๆ แลว  CHAORDIC  Organization   ไมไดปฏิเสธหลักการของ Management   แตนําหลาย ๆ 
สวนมาใช  ยกตัวอยางหนังสือของ Hock D. Birth of the Chaordic Age. San Francisco : Berrett - Koehler 
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(1999)  โดยเขาไดพบหลักการนี้มานานแลวตั้งแตสมัยที่เขาทําหนาที่เปน Found & CEO ของ VISA 
International  นอกจากนั้นยังมีหนังสือใหม ๆ เพิ่มขึ้นมากอีก   Youngblood   เขียนขึ้นมากอนคือ ป 1997  เรื่อง 
Life At the Age of Chaos : Creating the Quantum Organization. Dallas :  Perceval Publishing (1997.)  
เลมนี้เรียกชื่อวา Quantum  Organization ซึ่งเขียนขึ้นกอน Hock  ดังนั้นเมื่ออาน 2 เลมดังกลาวทําใหเขาใจ
มุมมอง  และมีระบบและกระบวนการที่คลายกับที่ สกว. ถือปฏิบัติอยู 

 
 
 
 
 

   
 
• สงมอบ “ผลผลิต”  อะไรใหแกสังคม 
• การศึกษา  การสอน  การเรียนรู  ความสามารถในการเรียนรู  ผูจบการศึกษา  บัณฑิต  

ประกาศนียบัตร   ปริญญา   นักเรียน-นักศึกษา   คนในชุมชน   ความเปนองคกรเรียนรู    
ความรู-ศาสตร   ผูมีความรู   ผูมีความสามารถในการเรียนรู  ผูมีความสามารถในการ
สรางความรู   

• ที่ทํามาหากินของครู – อาจารย  -  ผูบริหาร 
• แหลงความรูของชุมชน 
• “หนาตา”  ของจังหวัด 
• ฐานเสียงของนักการเมือง 
• ศูนยวัฒนธรรมของสังคม 
• องคกร สรางการเปลี่ยนแปลงในสังคม  ผานคน  &  ความรู 

 
การโยง Chaordic เขาสูสถานศึกษาไดอยางไรนั้น มันตองยอนกลับไปดูกระบวนการตาง ๆ ที่

กลาวมาขางตน  ซึ่งมาถึง ณ ตอนนี้ผมไมมีคําตอบแตจะเสนอเปนคําถามโดยใหทานลองไปหาคําตอบ และ
นําไปคิดดู  

คราวนี้กลับมาที่คําถามที่วา   “สถานศึกษาคืออะไร”  “สินคา” อะไรบางที่สถานศึกษามอบ
ใหแกสังคม   ตัวอยางเชน การศึกษา การสอน การเรียนรู ความสามารถในการเรียนรู ผูจบการศึกษา บัณฑิต 
ประกาศนียบัตร ปริญญา นักเรียน คนในชุมชน ความเปนองคกรเรียนรู  ผูบรรยายไดอานหนังสือ The Fifth  
Discipline  แตงโดย Peter  Senge อานแลวสรุปไดวามหาวิทยาลัยเปนองคกรที่มี  Learning Disability  คือ
เปนองคกรที่ทํากิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับ Learning  แตตัวมหาวิทยาลัยไมเปน learning organization   ผลผลิต
ของสถานศึกษาคืออะไร  คือความรูหรือศาสตร หรือวาผลผลิตคือผูมีความรู หรือวาผลผลิตคือผูมีความสามารถ
ในการเรียนรู หรือวาผลผลิตคือผูมีความสามารถในการสรางความรู (นักวิจัย)     สถานศึกษาคือที่ทํามาหากิน
ของครู หรืออาจารย หรือผูบริหารเปนแหลงความรูของชุมชน เปนหนาเปนตาของจังหวัด เชน  ส.ส. เขาอยากมี

การเชื่อมโยง CHAORDIC กับสถานศึกษา 

สถานศึกษาคืออะไร ? 
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มหาวิทยาลัยอยูในจังหวัด อยางนอยมีคนจํานวนหนึ่งที่บอกวามันเปนหนาตา เปนฐานเสียงนักการเมือง 
นอกจากนี้ยังเปนศูนยวัฒนธรรมของสังคม เปนองคกรที่ทําหนาที่สรางความเปลี่ยนแปลงใหสังคมผานคนและ
ความรู  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่ิงที่ตรงกันขามกับองคกรแบบ Chaordic คือ องคกรแบบควบคุมส่ังการ หนังสือของ Dee 

Hock บอกวา องคกรแบบควบคุมส่ังการเปนองคกรสําหรับสมัยยุคอุตสาหกรรม การผลิตเปน  Mass 
Production แยกภารกิจออกจากกัน  มีความชํานาญเฉพาะดาน มีรูปแบบตายตัว   แตบัดนี้ไดผานเลยยุคนั้นไป
แลว เลยยุคอุตสาหกรรม เลยวิธีคิดแบบ Mass Production ไปแลว เปน Post Industry  องคกรที่เหมาะสมคือ
องคกรแบบเครือขายไมใชควบคุมส่ังการเปนองคกรที่เปนธรรมชาติใกลเคียงธรรมชาติก็คือองคกร CHAORDIC  

 
รับคําส่ังจากหนวยเหนือ                                 รับรูจากรอบดาน 
 
เลียนกฎของธรรมชาติ นํามาคิดและประกอบกันเขาเปนแนวคิดขององคกรแบบใหม     ซึ่ง

จริง ๆ แลวไมไดมีอะไรใหม  วิธีทํางานแบบที่เราคุนเคยคือการทํางานแบบรับคําส่ังจากหนวยเหนือ  ตอง
เปล่ียนเปนสัญญาณรับจากรอบดาน ดังนั้นเมื่อหนวยเหนือควรจะลดการสั่งการลง หนวยปฏิบัติที่เคยไดรับคําส่ัง
จากหนวยเหนือก็ตองฝกหัดที่จะรับสัญญาณจากรอบดานมากขึ้น  

 
อํานาจรวมศูนย                              Distributive 
 

สถานศึกษาจะเปนองค Chaordic ไดอยางไร ? 

ควบคุม - ส่ังการ 
เครือขาย 
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เปล่ียนจากอํานาจรวมศูนย เปนกระจายอํานาจ  ขณะนี้  โรงเรียนในเขต กทม. ตองมี
โครงการที่ส่ังการมาจากหนวยเหนือสารพัดโครงการ  และหนวยเหนือก็มีหลายหนวยงาน มี สก. สข. และมี
โครงการอะไรตออะไรอีกมากมาย    ครูก็ตองไปทําโครงการเพื่อประโยชนในการหาเสียงของ สก. สข. สารพัด
ดานที่จะเรียกรอง  และ Top down ซึ่งไมตรงกับ Purpose ของสถานศึกษาเลย ทําใหเขาไมมีอิสระในการคิด 
Purpose  คําถามก็คือวาหนวยเหนือและบุคคลที่เกี่ยวของจะใหอิสรภาพแกสถานศึกษาแคไหน   จะมีความ
สมดุลระหวางการกระจายอํานาจและการรวมศูนยอํานาจเพียงใด 

 
                                 
 
 
 
 
เมื่อถามวาสถานศึกษาตองการปรับเปนองคกร CHAORDIC จะทําไดหรือไม   คําตอบคือ

สถานศึกษา อยูภายใตระบบใหญ ระบบใหญไมปลอย ใหเปนอิสระสถานศึกษาก็ขยับยาก ดังนั้นตามความเห็น
ของผูบรรยายคือมองเฉพาะสถานศึกษาไมไดคงตองมองระบบใหญดวย  ดังนั้นตองมองภาพรวมทั้งหมด  
ประเด็นที่สําคัญอยางหนึ่งองคกร CHAORDIC จะตรงกันขามกับองคกรตามกฎระเบียบ ส่ังการ Command & 
control   โดยที่องคกรในแบบเกาควบคุมโดยกฎหมาย  ผูบังคับบัญชา แตในองคกร CHAORDIC กฎหมาย  
ผูบังคับบัญชา ก็ยังสําคัญอยูแตจะลดลงไปและเปดชองให  Purpose , Principle ความสําเร็จของผลงาน ที่เปน  
Feed back loop เขามาทําหนาที่ และตรงนี้เองที่ สมศ. เขาไปชวยพัฒนาสถานศึกษา หากมองในเชิงบวกสมศ. 
จะเขาไป Empower แตละสถาบันการศึกษา  เชนสมมติวาในกระบวนการในระบบทั้งประเทศพยายามลดการ
ควบคุมส่ังการจากตรงกลางไปยังสถานศึกษาทั้งประเทศลงไป แลวก็คอย ๆ เปล่ียนอํานาจความรับผิดชอบ การ
ตัดสินใจไปที่สถาบัน และ สมศ. ก็เปนกลไกภายนอกเขาไปดูใหเขาอิสระ  ถาเขาทําไดดี   ดีตามเกณฑ หรือ
ดีกวาเกณฑมาก  ก็ใหความเปนอิสระมากขึ้น  สงเสริมมากขึ้น  

 
6  เลนสตามสูตรสําเร็จ                             จัดกระบวนการพัฒนาขึ้นเอง 
 
6 เลนสขององคกร CHAORDIC  มิไดหมายความวาหากมีการตรวจสอบอยางนั้นแลวทําให

องคกรนั้นกลายเปนองคกร CHAORDIC แตจะตองมีลักษณะมีคุณสมบัติที่เหมาะสม  ดังนั้นใน 6 เลนสของ
องคกรตามสูตรสําเร็จ หากผูมีอํานาจกําหนดแลววาตองเปนอยางนั้นอยางนี้   แบบนี้ไมใชองคกร  CHAORDIC     
มันจะตองจัดกันเองภายใน มีกระบวนการจัดกันขึ้นมาจึงจะเปน องคกร CHAORDIC ดังนั้น หากมีใครมาบอก
วาตกลงตอไปจะตั้งองคกร CHAORDIC ขึ้นมา10 แหง  ซึ่งเปนไปไมได องคกร CHAORDIC  จะเกิดขึ้นเอง   
เปดโอกาสใหเกิดขึ้นได   แตบังคับใหเกิดขึ้นไมได  และที่สําคัญปดโอกาสไมใหเกิดไดโดยที่หนวยเหนือบริหาร
แบบควบคุมส่ังการ   

 
คุณภาพตามสูตรสําเร็จ                              จัดกระบวนการพัฒนาขึ้นเอง 
 

ควบคุมโดยคําส่ัง กฎ  
ระเบียบ  หนวยเหนือ / 

ผูบังคับบัญชา 

ควบคุมโดยเงื่อนไข 
การประเมิน  

Social accountability 
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การกําหนดคุณภาพหากกําหนดคุณภาพตายตัวคิดวาไมดี สูทํากระบวนการ  แลวพัฒนาขึ้น
มาเองจะดีกวา  การที่จะทําใหเกิดองคกรแบบนี้   ใหเกิดความสําเร็จอยางนาชื่นชม   ไมจําเปนตองมีคนที่เปน
อัจฉริยะ   คนที่สมองดีธรรมดา ๆ ก็สามารถสรางองคกรและความสําเร็จแกองคกรประเภทนี้ได  โดยอาศัย
กระบวนการ และการเปดโอกาสใหเขาพัฒนาขึ้นเอง พัฒนารวมกัน   กระบวนการคุณภาพเกิดขึ้นไดเพราะ
มนุษยมีความฉลาด 

 
 
 
 
 
• อิสรภาพ  Freedom 
• เคารพ & เชื่อม่ันในความเปนมนุษย 
• ใชกระบวนการ interaction 
• Empowerment 
• เปนระบบเปด & ปด      Feedback & Autopoiesis 
• วัดความสําเร็จ (ควบคุม) ที่ผล 
 
 เงื่อนไขในการที่จะเกิดองคกร CHAORDIC  ก็คือ ความเปนอิสระที่จะใหคิด  ใหกําหนด   ให

ใชกระบวนการกลุมรวมกันภายใตความเคารพและความเชื่อม่ันในความเปนมนุษย       ความเปนมนุษยแปลวา
มีปญญา   มีความสามารถในการคิดสรางสรรค  แฝงอยูโดยบางคนแฝงอยูลึกลงไป  ซึ่งสวนใหญจะมีอยูในคน
แลวทั้งนั้น เมื่อใชกระบวนการใช Interaction ใช Interactive Learning through action คําที่ทานควรจะจดไว
คือ Interactive Learning through action ใชตัว action เปนเครื่องมือ ใชตัว Learning  เปนเครื่องมือ  แตเปน
Learning ผาน action, Learning  ผาน Interaction  คือไมใชคนเดียว แตหลายคน แลวก็ผานการทํางานดวย 
ผานการกระทํา      และเงื่อนไขตอไปคือ Empowerment โดยผูที่มีอํานาจ ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา    ถามวา
ภารกิจสําคัญที่สุดของผูบริหารคืออะไร?    คําตอบคือ Empowerment ตอผูอื่น ที่เราเรียกวา ลูกนอง 
ผูใตบังคับบัญชา เขามีหนาที่ Empower  คนเหลานี้ โดยการใหโอกาสคิด โอกาสลอง โอกาสปรึกษา โอกาสทํา 
และบางครั้งก็มี Coaching ใหดวย  มีคําแนะนําให   เปนทั้งระบบเปดและปด   เปนลักษณะปดคือลักษณะที่
เปน Auto poiesis คําวา Auto แปลวาตนเอง และคําวา  poiesis แปลวากําเนิด   autopoiesis หมายความวา 
ทําใหเกิดขึ้นเองจากขางในระบบ เงื่อนไขประการสุดทายก็คือการวัดความสําเร็จที่ผลลัพธและผลกระทบ 
Output, Outcome, Impact    ไมใชวัดความสําเร็จที่การทําถูกตอง ตามกฎระเบียบ หรือตามที่นายสั่ง     นั่น
หมายความวาวัดความสําเร็จ ที่  purpose  ที่ตัวงานที่จะทํา เปน Feed back ไปยังผูบริหารให  Empower มาก
ขึ้นให Freedom มากขึ้น ใหทรัพยากรมากขึ้นหากไดผลดี   ใหใชทั้ง 2 ดานคือ Positive และ Negative  
Feedback  

 
 

เงื่อนไขแหงองคกร Chaordic  
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ถาม    จากการที่ไดรับเอกสารเรื่องรายงานการศึกษาวิจัยการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
กรณีศึกษาของนิวซีแลนด ซึ่งทานไดกรุณาเปนผูที่วิจัยเอกสารการศึกษาตาง ๆ เหลานี้ขอเรียนถามทานใน
ประเด็นที่ทานบอกวา แมกระทั่งองคการที่จะเปนผูประเมินเอง อยางเชน สมศ. ก็จะตองถูกตรวจสอบจาก
หนวยงานประเมินอื่นดวย   ในฐานะที่เปนผูปกครอง เราก็เหมือนที่ทานบอกวา คณะกรรมการประเมินของสกว. 
ประชุมอยู2-3 เดือนครั้งจะไป work ไดอยางไรในทางปฏิบัติและหากเกิดประชาชนผูที่จะรอความหวังจากการ
ประเมินตรงนี้ 5 ป เรารอเราจะไดอะไร ในขณะที่ขอถามชัดเจนในทางปฏิบัติระบุออกมาไดหรือไมวาหนวยงานที่
จะประเมินองคกรที่จะเปนการถวงดุลนี่ในทางปฏิบัติ จะทําใหเราซึ่งเปนผูเกี่ยวของไดรับประโยชนอยางไร 
ในขณะที่งานวิจัยเปนเอกสารเปนอะไรที่ไมใชบุคคล  แตนี่เปนสถานศึกษา ลูกของเราซึ่งเรียนอยูตรงนั้นเปน
มนุษยมีความเคลื่อนไหว และองคกรนั้นก็เปนองคกรที่ทานพูดวาเหมือนกับจลาจลนิด ๆ (กึ่งอลเวง) ตรงนี้เราจะ
ทําอยางไรในทางปฏิบัติ   ในฐานะที่ทานมีประสบการณ จึงขอคําแนะนําจากทานวา เราจะทําอยางไรที่ไมเปน
ผักชีโรยหนา  ศักยภาพของผูไปประเมินมีเพียงใด  เราจะไววางใจไดเพียงใดวาจะไมถูกเขาหลอก เพราะวา
องคกรเปนพลวัตยังหลอกกันได 

 
ตอบ คงตองตอบแบบ CHAORDIC คือมองหลายมุม หนวยงานทุกหนวยงาน ไมวาหนวยงานจะทําอะไรก็
แลวแต โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวยงานที่เปนหนวยงานสาธารณะ ภาคสาธารณะจะตองถูกตรวจสอบ คําถามคือ
คําถามเชิงตรวจสอบ วาองคกรนั้นเชื่อถือไดเพียงใด  การทํางานตองมีความแมนยํา มีคุณภาพ แลวจะถามตอ
อีกวาแลวมีประสิทธิภาพหรือเปลา สมมติใชเงินปละ168  ลาน  ใชคุมหรือไม ฟุมเฟอยไปหรือเปลา ตองมี 
Accountability ทั้งในเชิงปฏิบัติภารกิจและ เชิงการเงิน  ตองมีการตรวจสอบ  คําถามที่วาการตรวจสอบ 
Accountability ผานอะไรบางตอบวา ผานสิ่งที่เรียกวา Governance Systems หรือระบบกํากับดูแล ก็
หมายความวาประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการจะกํากับดูแลองคกรสวนหนึ่ง แตนั่นเปนเพียงสวนหนึ่ง 
Accountability    Governance ขององคกรตองกระจายไปสูสาธารณชนดวย คําถามที่กลาวขางตนเปนคําถาม
ในเชิงเรียกรอง Accountability  ตอหนวยงาน สมศ. ดังนั้น สมศ. จะตองมีกลไกตรวจสอบนอกเหนือจาก
คณะกรรมการสถาบันดวย  โดยหาคนไปประเมินภายนอก หรือทานกรรมการอาจจะไปจางใครมาประเมิน  เชน 
สกว.  สวนใหญจะจาง จะเปนการประเมิน  process ,  Impact   หลักสําคัญอันหนึ่งคือ เลือกผูมาประเมินที่ไม
เกรงใจผูอํานวยการ ไมใชมาประเมินเพื่อเอาใจวาดี   ประเมินแลวขอมูลเหลานั้นเปดเผยได  หนังสือพิมพมาขอ
สามารถใหไปไดเลย ดังนั้นการประเมินคือเครื่องมือในการใช Wisdom จากภายนอก และเปนเครื่องมือในการใช 
Accountability ใหบุคคลภายนอกเห็นวาทํางานอยางเปดเผย โปรงใส กลไกเหลานี้มองในเชิงประโยชนในการ
ตรวจสอบโรงเรียนของลูกทาน   แตเปนกลไกที่ใหผลไมมากเทากับอีกกลไกหนึ่ง คือใหผูปกครองสามารถ

ถามตอบขอซักถาม 
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ตรวจสอบโรงเรียนได   ทานอาจตองเขาไปชวยเขาดวย เนื่องจากครูก็คือครู  ครูก็คือคนธรรมดา ทุกคนคือคน
ธรรมดา บางอยางเกงบางอยางไมเกง แตถาชวยกันก็จะฝาฟนอุปสรรคไปได  
 
ถาม สวัสดีคะอาจารยคะดิฉันน้ําทิพย โยธินพัฒนา เปนผูปกครองของนักเรียนขอพูดในฐานะเครือขายพอ
แม ขอบคุณที่อาจารยใชคําวาเครือขาย จริงๆ แลวไมใชคําวา Quantity  ความหมายของเครือขายพอแมของ
พวกเราก็คือวา เราเปนจิตวิญญาณของพอแม เราเปน P อีกตัวก็คือ Parent   กอนอื่นก็เริ่มที่ Parent เลยวาทําไม
พอแมถึงตองมาทําสวนนี้เพราะเราเห็นวาการปฏิรูปการศึกษาเปนหัวใจที่จะชวยเด็กจริงๆ ในขณะที่เราเปนพอ
แมนี่เราก็เชื่อมโยงกัน ชวยเหลือกัน มันเปนเครือขายโดยธรรมชาติของมันเอง ที่เราเขาไปเสริมกับทางโรงเรียน
นั้นดีใจมากวาส่ิงที่ไดเจอในโรงเรียน แลวก็เขาใจในเชิงคุณภาพ เขาใจในเรื่อง Quality ทํางานในดาน Quality 
มาดวยและมีปญหากับ Quality  มาตลอด และมารูจักคําวาคุณภาพ  คําวา ISO มันก็ใชมันคือส่ิงที่เกิดเปน
ระบบแลว ขณะเดียวกันการที่เปนผูปกครอง  ผูปกครองเองก็อยากจะใหมุมมองเหมือนกันจะผิดจะถูกอลวน
อลเวงก็มี โรงเรียนก็เชิญผูปกครอง ผูปกครองเองก็ตองรูจักโรงเรียนตองเขาหาเชื่อมโยงกันไมใชเรื่องงาย ๆ เลย
และชอบคําอาจารยที่ใชคําวาอลเวง รูสึกมีกําลังใจดีจะไดไมตองกังวลวาที่เราทํานี่ มันทําใหเกิดอลเวงหรือเปลา 
และอยากใหแนวคิดเรื่ององคกร CHARODIC มันเกิดกวางขึ้น   ทุกคนจะไดไมกลัวและสังคมไทยเราอาจจะ
เกรงใจกันมาก  หากจะทําในงานวิจัยเชิง Culture ของคนไทยดวย เพราะคนไทยมีความเชื่อสวนตัวเยอะ 
เพราะฉะนั้นทําอยางไรที่เราจะทํางานโดยที่ใจเปดกวางจริง จะไมมีขั้ว สังคมเรามันนารําคาญ มันมีขั้วขาวดํา
ตลอด เพราะฉะนั้นทํางานในองคกรใด ในกลุมใดก็ตามเราคิดวาความแตกตางมันไมใชการแตกแยก เมื่อมีขั้ว
ขาวดําเกิดขึ้นบางทีเราไมแนใจวาเรามันขาวหรือดํา อยูตรงนี้เพราะฉะนั้นถาขาวดําตลอดจะลําบาก ดังนั้นเมื่อ
รูสึกวาดําก็จะตองถอยออกมา ดิฉันใชคําวาเราแทนเครือขายพอแม เพราะถือวาดิฉันไมใชแคน้ําทิพย ดิฉันเปน
เพื่อนฝูงของเพื่อนๆแลวก็พอแมเชื่อมโยงกันในญาติพี่นองในเพื่อนฝูง เพื่อนที่บริษัทการทํางานเราก็ได
แลกเปลี่ยนกันปญหาที่แทจริง  ขอฝากเรื่องในกรณีที่ รัฐหรือหนวยงานโดยตรงชวยขยายเรื่ององคกร 
CHARODIC ครั้งนี้ใหกวางออกไปเร็ว ๆ ทุกคนจะไดมีกําลังวาวา เราไมใชเปนตัวปญหา หรืออะไรก็ตาม ทุก
ระดับที่เกิดขึ้น อันที่สองคือ ประสงคที่จะใหคณะกรรมการการทํางานเปนหัวใจที่ควรจะรับทราบขอมูลเกี่ยวกับ
เรื่องนี้โดยเฉพาะ  เพราะพอแมผูปกครองมีความตั้งใจจริงแตการเขาไปถึงคณะกรรมการเองก็ไมใชเรื่องงายถือ
วากระบวนการซึ่งอันนี้เปนกระบวนการที่เพิ่งเกิดในสังคมบานเรา  และเมื่อเกิดปญหาขึ้นไมวาในกลุมใดของ
โรงเรียนหรือของกรรมการ หรือขององคกร หรือของพอแมกับครู ระหวางใดก็ตามหากเรามีใจตรงกันวาเปน
ธรรมชาติจริงๆ เรากลาที่จะหันหนาเขามาแกปญหา ไมใชเจอปญหาแลวถอย และขออนุญาตออกความคิดเห็น
นิดหนึ่งคือในแงของพอแมที่เคยพูดแลกเปลี่ยนทุกสุขกัน เจอหลาย ๆ ครั้งที่พอแมนี่เจอปญหาเรื่องระบบการ
เรียนการสอนเราไมสามารถรองทุกขกับใครได ตรงนี้เปนไปไดหรือไมที่จะรองทุกข หรือแจงดวยการบน ๆ    ฝาก
ไป 2 กรณี   กรณีที่ 1 ระดับโรงเรียนตอไปจะเปนเรื่องของ Customer Claim ไดใชหรือไม เราสามารถมา
ตรวจสอบไดวา Product ของเรามี defect มีปญหาตรงไหนเราจะไดแจงไดเห็นขอเท็จจริงแลวก็แกตามสิ่งที่
เกิดขึ้นโรงเรียนนี่ตอไปจะมีหนวยงานเหลานี้รับรองทุกขอยางเปนทางการ ในเรื่องของการศึกษาก็เชนกันก็ยังมี
เรื่องของการเมืองเขามาเกี่ยวของ เสนสาย ปญหาอะไรตาง ๆ ก็มี ซึ่งจริง ๆ แลวนาจะมีหนวยงานเขาไป
ตรวจสอบไดจริง ในระดับโรงเรียน หรือในระดับสวนกลางของรัฐอีกชั้นหนึ่งก็นาจะมีส่ิงนี้ที่สามารถทําให
ประชาชนไดอยางแทจริง พอแมสามารถที่จะแจงปญหาไดตลอดเวลา 
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ตอบ    จริง ๆ แลวแทบจะไดตองตอบเลยก็วาได เนื่องจากที่กลาวมาขางตนนั้นเห็นดวยทั้งหมด  มีประเด็นอยู
อันหนึ่งที่พอผมฟงแลวทําใหผมนึกอะไรขึ้นมาได เราจะเห็นชัดเจนวา เครือขายพอแมหรือพอแมเขาไปเชื่อมโยง
ในโรงเรียนทางผูบริหารโรงเรียนก็อาจจะรูสึกสะดุงคลาย ๆ วาจะมาตรวจสอบ มาทําใหทํางานไมสะดวก อันนี้ใน
ฐานะที่ผมเปนอดีตหมอมากอนเขาใจดี เพราะวาเวลาญาติเขามารวมในการดูแลผูปวย หลาย ๆ ครั้งพยาบาล
กับหมอบอกหองนี้นี่ยุงสุดขีด CHARODIC นี่เปนเรื่องที่มี Dichotomy  ทุกอยางมีบวกมีลบมีขอดีขอเสีย  ในขอดี
ก็จะมีขอเสีย ในขอเสียก็จะมีขอดี คือมีทั้งดีทั้งเสีย และเพื่อที่จะใหทํางานเรื่องนี้ไดดีนี่ตองการองคประกอบอีก
อยางเขาไปชวย คือส่ิงที่เรียกวา Positive  Thinking การมองเชิงบวก แตอยาลืมวาอยาเผลอบวกเรื่อยไป    
ตองตระหนักวามันมีทั้งสองอยางแลวพยายามสรางใหกลไกเชิงบวกมันทําหนาที่ไดดี เพราะฉะนั้นที่ผูปกครอง
เขาไปทางโรงเรียนก็ตองมีศิลปะวิธีการที่จะใชเชิงบวกใหเปนประโยชน มีวิธีการที่จะทําใหผูปกครองมาแสดง
บทบาทเชิงบวก อยาลืมวาผูปกครองก็สามารถแสดงบทบาทเชิงลบไดมากมาย เชน ไมยอมใหลูกคลาดสายตา  
เฝาทั้งวัน คือ Over Protection ก็จะกอปญหาเชนกัน 
 
ถาม ดิฉันขนิษฐา จันทรงาม ก็เปนหนึ่งในเครือขายพอแมเหมือนกัน ดิฉันขอเสนอขอเสนอแนะอยางที่
อาจารยไดบอกไวนะคะวา Keep It   small and Stupid  ดิฉันเคยเสนอใหสํานักงานการศึกษาแหงชาตินี่ไปพูด
เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนแทนที่จะพูดในโรงแรม เพราะวาการรับรูของคนที่จะฟงในโรงแรมไมมี
ผูปกครองตัวจริง วันนี้ดิฉันขอเสนอใหสมศ.ไปพูดเรื่องการประเมินการศึกษาที่โรงเรียนเชนกัน เพราะไดทราบมา
วา บริษัทประเมินหลายบริษัทยังไมมีงานทํานะคะ ขณะที่อยูเฉย ๆ ก็นาจะไปพูดเรื่องประเมินการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอกใหผูปกครองไดทราบวามันจะมีอะไรเกิดขึ้นและผูปกครองจะตองเขาไปมีสวนรวมอยางไร 
หรือแมกระทั่งขอเสนอแนะที่ผูปกครอง 2 – 3 ทานกลาวมาแลววา เราจะเขาไปประเมิน สมศ. อยางไร เราจะเขา
ไปประเมิน โรงเรียนอยางไร เราจะเขาไปชวยโรงเรียนไดอยางไร ดิฉันฝากไวเพราะเห็นวาสมศ. มีกําลังตรงนี้มาก
พอที่จะทําตรงนี้ไดและที่สําคัญที่ดิฉันอยากบอกคือ มีผูปกครองอีกมากที่ไมเขาใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษา ไม
เขาใจเรื่องการประเมิน ดังนั้นทําใหเครือขายพอแมเขมแข็งไดยากเพราะทุกคนคิดวา หนาที่ไมใช แลวก็ยังคิดวา
ฉันสงลูกไปโรงเรียนแลว คาเทอมหลายหมื่นหลายแสนฉะนั้นเขาคิดวาเขาจายเงินแลวเขาจะไดของสําเร็จรูป 
 
ตอบ ของสําเร็จรูป พวก Instant Product ทั้งหลายไมคอยจะดีนัก คุณขนิษฐากลาวมาทําใหนึกถึงอาจารย
สมหวังซึ่งรักกันและคิดถึงกันอยูเสมอ และนึกยอนกลับไปวา สมศ.นี่ถูกจับเขากรอบมากไป   แลวมีงาน
บางอยาง อยางที่คุณขนิษฐาพูดนี่คือ งานที่คอนขางเปนงาน Research and Development  เพื่อพัฒนารูปแบบ
สรางรูปแบบของการที่ผูปกครองจะเขามามีสวนรวม เปน  Model Development  ซึ่งตรงนี้จะชวยในเรื่องการ
ประเมินไดมาก  ผูประเมินที่ไปจากไกล ๆ  การทํางานไมสามารถที่จะสูคนที่ดูอยูตลอด   ไดคุยกับผูปกครองทาน
อื่นดวย  อยางที่ทานวาเปนเครือขาย  จริง ๆ แลวการทําแบบทางออม ไมไดตามรูปแบบการใช  ผูปกครองใช
ชุมชนจะมีความใกลชิดกวามาก ซึ่งก็เปนอีกรูปแบบหนึ่ง  และเมื่อ เขาไปใหงบประมาณ โรงละ 35,000 บาท นั้น
เปนวิธีคิดแบบสํานักงบประมาณ คือมองเหมือนกันหมด  อันนี้จะไม CHARODIC ถามองแบบ CHARODIC 
จะตองทําแบบออมบาง แบบโนนบางแบบนี้บางหลากหลายแบบและในที่สุดอาจจะเจอวา แบบที่เปนทางการนี่
มันสูแบบที่ไมเปนทางการไมได  ซึ่งถาถามผูบรรยาย ๆ คิดวาหากผูปกครองมีความเขาใจ รวมตัวกันไดจริง 
ตอไปการประเมินแบบตายตัว ตามสไตล สมศ. นี่มันอาจจะยืดหยุนลงได คาใชจายอาจจะลดลง  นี่คือ 
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CHARODIC ส่ิงใหม ๆ เกิดขึ้นไดอยางสม่ําเสมอ เราไมยึดถืออะไรตายตัว     ยึดถือความมุงมั่น  Purpose  ของ
เราก็คือ การสรางคนรุนใหมของไทยที่มีคุณภาพสูงผานสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูง  เรามีความมุงมั่นที่ยิ่งใหญ
แลวก็ชวยกันผลักดัน โดยไมจําเปนตองใชรูปแบบของการประเมินทุก ๆ 5 ป 6 ป  
 
ถาม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีสูตรสําเร็จโดยใหพัฒนาตามตัวชี้วัดที่กําหนดโดยหนวยงานกลางซึ่ง
มีมากมาย ทานคิดวาในแงของสถานศึกษาควรทําหรือไมอยางไรเพื่อใหสามารถดําเนินงานไดเปนไปตาม
ความสําเร็จที่ตั้งไว 
 
ตอบ  หากผมเปนผูอํานวยการโรงเรียน ผมทํานะ เดี๋ยวเขาปลดผม ถูกไหม ตองทํา แตวา เราตองหาวิธี หา
กุศโลบาย  หาพวก หาวิธีเพื่อที่จะเคลื่อนไปขางหนา ทิ้งส่ิงที่ไมจําเปนแลวก็ทําในสิ่งที่ดีกวา แลวก็พอทําใหเห็นนี่ 
ผูใหญเขาก็จะชวยเอง มีหลักอันหนึ่ง ถาเราคิดทําในสิ่งที่ดี  ทําอยางเอาจริงเอาจัง เดี๋ยวก็มีคนมาชวย นี่คือหลัก
ของสังคมเลยนะไมวาสังคมไหนเปนอยางนี้ทั้งนั้น . 

 
 
 
 

 


