
สกว. กับความเปนองคกรเคออรดิค (ตอนที ่7) 
 

วิจารณ  พานิช 
 
จิตใหญ 
 
  ความสําเร็จขององคกรเคออรดิค ขึ้นอยูกับปจจัยที่หลากหลาย  ปจจัยที่สําคัญประการ
หน่ึง คือความมี “จิตใหญ”   ทําใหสามารถรวมกันกําหนด ปณิธานความมุงม่ัน (purpose) ที่มีคุณคา
และเปาหมายที่ยิ่งใหญ  เชื่อมโยงออกไปนอกบริบทอันคับแคบเฉพาะกลุมของตน  สาขาวิชาการของตน  
สถาบันของตน    ออกไปสูเปาหมายและคุณคาระดับชุมชน  ทองถิ่น  สังคม  ประเทศชาติ  และ
มนุษยชาติ   ทําใหปณิธานความมุงม่ันขององคกรมีพลังอันยิ่งใหญ    คือพลังอันเกิดจาก จิตใหญ 
เปาหมายใหญ 
 
  จิตใหญตรงกันขามกับจิตเล็ก    จิตเล็กเปนจิตที่คับแคบ   คิดเฉพาะตนเอง  กลุมของ
ตน  สาขาวิชาการของตน  สถาบันของตน  ผูมีความเชื่อเหมือนตน  นับถือลัทธิเดียวกับตน    จิตเล็ก
นําไปสูปณิธานความมุงม่ันอันคับแคบ   ไมสามารถดึงดูดพลังเคออรดิค  หรือพลังแหงความซับซอน  มา
สราง  ผลสําเร็จอันยิ่งใหญได 
 
  จิตเล็กเปนจิตที่มีพลังสรางสรรคอันจํากัด  คือจํากัดอยูเฉพาะภายในตน กลุมของตน  
หรือภายในกลุมผูมีแนวความคิดเหมือนๆ กันเทานั้น  ไมสามารถใชพลังสรางสรรคอันเกิดจากความ   
แตกตางหลากหลายได 
 
  จิตใหญเปนจิตที่กาวขามชั้นของโฮลอน (holon)     มองเห็นบทบาทของตนเองและของ
องคกรในหลายชั้นของโฮลอน (holarchy) 
 
  คําวา holon นาจะแปลไดวา  “องครวม”  เปนศัพทที่คิดขึ้นใหมโดย  Arthur  Koestler     
หมายถึงองครวมของชิ้นสวน (parts) ที่มาประกอบกันเขา  และองครวมหนึ่งก็เปนสวนประกอบ 
(ชิ้นสวน) ขององครวมที่ใหญขึ้นหรือแผขยายออกไปมากขึ้น  องครวมจึงมีลักษณะเสมือนเปนชั้นๆ  
เหมือนวงกลมซอนกันเปนชั้นๆ  เรียกชั้นๆ ดังกลาวขององครวมวา holarchy     ซ่ึงเปนการลอคําวา 
heierarchy ซ่ึงแปลวาลําดับชั้น  ดังน้ันคําวา holarchy จึงหมายถึงลําดับชั้นขององครวม 
 
  องคกรหนึ่งๆ เปน “องครวม” ในตัวเอง   และเปนชิ้นสวนของ “องครวม” ที่ขยายกวาง
ขึ้น ดัง สกว. เปน “องครวม” (holon) หน่ึง     และในขณะเดียวกัน สกว. ก็เปนชิ้นสวน (part) ของ “องค
รวม” ที่ขยายใหญขึ้น  ไดแก “องครวม” จัดการงานวิจัยของประเทศไทย 
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  “องครวมจัดการงานวิจัยของประเทศไทย” เปน “ชิ้นสวน” ของ “องครวมระบบวิจัยของ
ประเทศไทย”  และ “องครวมระบบวิจัยของประเทศไทย” เปนชิ้นสวนของ “องครวมระบบความรูของ
ประเทศไทย”     เปนองครวมที่ซอนทับและขยายตัวออกไปเรื่อยๆ 
 
  มองที่ สกว. เปนหลัก   สกว. เปน “องครวม” (holon) หน่ึง     “องครวม” (holon) ชั้นถัด
ออกไป ไดแก “การจัดการงานวิจัยของประเทศไทย” “ระบบวิจัยของประเทศไทย” “ระบบความรูของ
ประเทศไทย” ตามลําดับ     ที่ยกมานี้เปนเพียงตัวอยาง  ไมไดมุงหมายใหครบถวน 
 
  สกว. ยังเปนชิ้นสวนของ “องครวม” วงอ่ืนอีกดวย  ไดแก “องครวมหนวยงานของรัฐที่ไม
เปนหนวยราชการ”  “องครวมหนวยงานของรัฐ”  “องครวมองคกรเพื่อสรางการเปลี่ยนแปลง” เปนชั้นๆ ที่
ขยายตัวออกไป 
 
  แสดงวา สกว. อยูใน 2 holarchy ที่ยกตัวอยางขางตน  จริงๆ แลว สกว. อยูใน holarchy 
จํานวนมากมาย   โดยที่เราไมมีขีดความสามารถที่จะรูจักไดครบถวน 
 
  มองยอนกลับเขาไปภายใน “องครวม” (holon) ที่เรียกชื่อวา สกว.     สกว. 
ประกอบดวย “ชิ้นสวน” ของ “องครวมยอย” จํานวนมาก  เปนชั้นๆ ซอนอยูขางใน ไดแก “ปญหา หรือ 
ประเด็นที่เปนโจทยวิจัยของสังคมไทย” “ปญหาหรือประเด็นที่เปนโจทยวิจัยที่มีลําดับความสําคัญสูงใน
สังคมไทย”    “โครงการวิจัยที่กําลังดําเนินการอยูในประเทศไทย”  “ผลงานวิจัยที่สอดคลองกับสถานภาพ
ของสังคมไทย” ฯลฯ 
 
  โปรดสังเกตวา  ผมไดจงใจยกตัวอยาง “องครวม” (holon) จากเหลี่ยมหรือมุมมองท่ี
แตกตางกัน     “องครวม” ที่ขยายตัวออกไปจาก สกว. ที่ยกตัวอยางมองจากมุมของการจัดการ  กับมุม
ขององคกร     สวน “องครวมที่ซอนอยูภายใน สกว. ยกตัวอยางจากมุมมองของประเด็นหรือเน้ือหาของ
การวิจัย 
 
  เขาซอย “องครวม” (holon) ไปเสียไกล    ขอยอนกลับมาที่เรื่องจิตใหญ 
 
  จิตใหญ คือจิตที่กาวขาม (transcend) “องครวม” (holon) ของตน ไปสู “องครวม” ที่
ขยายตัวออกไปจาก “องครวม” ของตน   และไปสู “องครวม” ที่ซอนอยูภายใน “องครวม” ของตน   หรือ
องครวมหลักที่ตน หรือองคกรของตนดํารงอยู 
 
  จิตใหญ เปนจิตที่เปนพลวัต  มีชีวิต  และมีชีวิตชีวา  สามารถมองเชื่อมโยง และมอง
ละเอียด ในลักษณะที่เปนทั้ง “ตานก” และ “ตาหนอน” 
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  และตองไมลืมวา  ในความเปนจริงนกมีหลายตัว   และหนอนก็ยิ่งมีหลายตัว     จิตใหญ 
จ ึงเปนจิตที่รับรูธรรมชาติของความเปนจริง  วามีความแตกตางหลากหลาย  และนําพลังของความ
แตกตางหลากหลายมาสรางผลงานตามปณิธานความมุงม่ัน (purpose) ขององคกร 
 
  น่ีคือคําอธิบาย “จิตใหญ”  ดวยสมมติฐาน “องครวม” (holon)     องคกรเคออรดิค 
ทํางานสรางความสําเร็จตามปณิธานความมุงม่ันขององคกร  โดยอาศัยความคิดและการปฏิบัติแบบ     
“จิตใหญ” ที่กาวขามความคับแคบของ “องครวม” ระดับใดระดับหน่ึง ไปสู “องครวม” หลายระดับ 
 
  อธิบายมาเสียยืดยาว   ยอนกลับไปสูภูมิปญญาดั้งเดิมของเราดูบาง บรรพชนสอนเราไว
วา “ใหเอาใจเขามาใสใจเรา”    น่ันคือ จะทําอะไรก็ตามใหรูจักคิดบนฐานของผูอ่ืน 
 
  ในภาษาของกระบวนการคุณภาพ  หนวยงานหรือองคกรที่มีคุณภาพจะตองมุงผลิต     
ผลงานที่มีคุณภาพ   โดยมีจุดยืนสําคัญคือ “คุณภาพตามความพึงพอใจของลูกคาหรือผูใชบริการ”  
คือคุณภาพตาม “ใจเขา” ไมใชแคตาม “ใจเรา” 
 
  องคกรเคออรดิค สรางความสําเร็จ ตามปณิธานความมุงม่ันขององคกรโดยอาศัย “จิต
ใหญ” ที่กาวขามความเปนองครวมที่คับแคบ  ไปสูความเปนองครวมหลายระดับ หลายระนาบ   กาวขาม
ความคับแคบที่ถือ “ใจเรา” เปนใหญ ไปสู “ใจเขา” เปนใหญ 
 
  สกว. เปนองคกร “นักเรียน” ที่พยายามเรียนรูเร่ือง “จิตใหญ” และนํามาประยุกตใชสราง
ผลสําเร็จ ตามหลักการขององคกรเคออรดิค 
 
 

-------------------------- 


