
สกว. กับความเปนองคกรเคออรดิค (ตอนที ่8) 
 

วิจารณ  พานิช 
 
การจัดการความมุงมั่น 
 
  ในการจัดการองคกรเคออรดิค   จะตองจัดการภาพ 6 ภาพที่ซอนทับกันอยูจนเปน     
เน้ือเดียวกัน คือ  (1) ความมุงม่ัน (purpose),  (2) หลักการหรือหลักปฏิบัติ (principles),  (3) ความมี
สวนรวมหรือภาคีผูมีสวนรวม (participation, participants),  (4) หลักการจัดระบบการทํางานและการ
จัดระบบองคกร (organization concept & organization),  (5) ธรรมนูญ (constitution), และ (6) 
กิจกรรมหรือบริการ (practice) 
 
  ตอไปน้ีจะเลาเรื่องการจัดการความมุงมั่น ภายใตการตีความและประสบการณของผม
เอง   ซ่ึงไมรับรองวาจะถูกตองไปเสียทั้งหมด 
 
  องคกรเคออรดิค เปนองคกรที่มี 2 ขั้ว (ที่เสมือนขัดแยงกัน) อยูรวมกันอยางมีเอกภาพ
เหนียวแนน     คือเนนความแตกตางหลากหลาย  และในเวลาเดียวกันก็มีการรวมพลังกันอยางมี
เอกภาพ     องคกรเคออรดิคเนนการกระจายอํานาจ กระจายความรับผิดชอบ กระจายผลประโยชน   
สงเสริมความเปนอิสระในการคิดริเร่ิม  และตัดสินใจ      สงเสริมการเรียนรู ปรับปรุง และการสราง
นวัตกรรม 
 
  จึงเกิดคําถามวา   ในเม่ือองคกรเคออรดิค เนนความแตกตาง ความเปนอิสระ การ
เปลี่ยนแปลง   แลวสวนตางๆ ขององคกรจะยึดโยงอยูดวยกันอยางไร  องคกรมิอยูในสภาพตางคนตาง
ทํา  ทํางานกันไปคนละทิศละทาง ละหรือ 
 
  คําตอบคือ   ตรงกันขาม   ในทามกลางความแตกตางหลากหลาย ความเปนอิสระ และ
การเปลี่ยนแปลง องคกรเคออรดิค กลับมีความเปนเอกภาพ เหนียวแนนกวาองคกรแบบควบคุมสั่งการ  
และเนนการบริหารแบบรวมศูนย  เน่ืองจากองคกรเคออรดิคมีพลังยึดโยงสวนตางๆ ขององคกร     
เขาดวยกัน  ยึดโยงภาคีหรือผูปฏิบัติการภายในองคกรเขาดวยกัน  พลังดังกลาว คือพลังแหงความ
มุงมั่น   เปนความมุงม่ันรวมกัน  เปนความมุงม่ันที่มีทั้งรูปธรรมและนามธรรมผสมอยูดวยกัน  เปน
นามธรรมระดับคุณคาและความเชื่อ   เปนรูปธรรมที่มีเปาหมายความสําเร็จชัดเจน 
 
  องคกรเคออรดิค จะประสบความสําเร็จอยางสูงสงได  จะตองมีความมุงม่ันที่ชัดเจนและ
ทรงพลัง   และเปนความมุงม่ันที่ภาคีหรือผูมีสวนรวมขององคกรมีสวนพัฒนาหรือกําหนดรวมกัน 
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  เม่ือกําหนดความมุงม่ันขององคกรรวมกันไดแลว  ไมไดหมายความวาจะยึดถือขอความ
ที่ระบุความมุงม่ันขององคกรไวเปนคําขวัญประจําองคกรใหทุกคนจดจําไวอยางตายตัวตลอดไป 
 
  แตจะตองหมั่นหยิบเอาขอความที่แสดงความมุงมั่นมาปดฝุน ตีความและทํา
ความชัดเจน    ทําความเขาใจรวมกัน   ภายใตบริบท หรือสภาพความเปนจริง หรือภายใตเหตุการณ
ตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในองคกร  หรือในสภาพแวดลอมโดยรอบองคกร    
 
  น่ันคือ การจัดการความมุงม่ัน 
 
  ผูจัดการความมุงมั่นคือทุกคนในองคกร   แตผูมีบทบาทสําคัญที่สุดคือผูบริหาร
สูงสุดขององคกร 
 
  การบริหารความมุงม่ัน คือหัวใจของการบริหารสมัยใหม  ที่เรียกวาการบริหารแบบ  เค
ออรดิค 
 
  การบริหารความมุงม่ัน  นาจะทําไดโดยอาศัยกิจกรรมหลากหลายประการ  เชน 
 

(1) การนําเอากิจกรรมที่ดําเนินการโดยภาคีหรือสวนตางๆ ขององคกร  มาอภิปราย
แลกเปลี่ยนกัน  วาสอดคลองกับความมุงม่ันขององคกรอยางไร  กิจกรรม
ดังกลาวชวยเนนคุณคาสวนใดในความมุงม่ันขององคกร   มีแนวทางดําเนินการ
กิจกรรมนั้นๆ ใหพุงเปาสูความมุงม่ันขององคกรใหยิ่งขึ้น ไดอยางไร 

(2) การนําเอาผลงานขององคกร หรือผลงานของภาคีขององคกร  มาอภิปราย แลก 
เปลี่ยนกันในทํานองเดียวกันกับขอ (1) 

(3) การนําเอากิจกรรมหรือความคิดริเริ่มใหมๆ ขององคกร  มาอภิปราย
แลกเปลี่ยนกันในทํานองเดียวกับขอ (1) 

(4) การนําเอาเหตุการณหรือปรากฏการณที่เกิดข้ึนในสังคม  มาทําความเขาใจ   
รวมกัน  วาเกี่ยวของกับความมุงม่ันขององคกรอยางไร   สอดคลองกับความ
มุงม่ันขององคกรหรือไม เหตุการณเหลานั้นจะมีสวนสงเสริมความมุงม่ัน หรือจะ
มีสวนเปน สัญญาณอันตรายตอความมุงม่ันขององคกร อยางไรบาง 

(5) อาศัย วิกฤติ หรือ ความไมแนนอน ที่เกิดขึ้นตอองคกร  เปนเครื่องมือ ชวยใน
การจัดการความมุงม่ัน   เขาลักษณะ “การจัดการในภาวะวิกฤติ” (crisis 
management)     แตเปนการจัดการความมุงม่ัน นําปณิธานความมุงม่ัน กับ
ภาวะวิกฤติ มาตรวจสอบรวมกัน ทําความเขาใจ และปรึกษาหารือกันภายใน
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องคกร วาภายใตสภาพที่ถูกคุกคามเชนนั้น ปณิธานความมุงม่ันขององคกร ทํา
หนาที่เปนเครื่องยึดเหนี่ยวรวมกันของคนในองคกร อยางไร  การตัดสินใจ
แนวทางใด ที่แสดงความมั่นคงในความมุงม่ันนั้น  การตัดสินใจแนวทางใด ที่เปน
การละจากหลักการของความมุงม่ันนั้น    การจัดการความมุงม่ันรวมกันภายใต
ภาวะวิกฤติน้ี มีพลังมาก  ชวยทําใหเกิดความกระจาง ในความมุงม่ันสวนที่คน
บางคนเขาใจไมชัดเจน หรือเขาใจผิด  และชวยใหสมาชิกขององคกรไดประจักษ
ในความมั่นคง (integrity) ของผูนําขององคกร 

 
การจัดกระบวนการเพื่อบริหารความมุงม่ันดังกลาว  ควรจัดในรูปแบบที่หลากหลาย    

โดยที่สวนใหญเปนการดําเนินการทางออม  คือไมไดประกาศวาเปนการจัดเพื่อบริหารความมุงม่ัน     
แตมีการตั้งขอสังเกตหรืออภิปรายเชื่อมโยงกับความมุงม่ัน 

 
ดังเชน สกว. มีการประชุม RM (Research Management) ภายในองคกรทุกเดือน   

เพ่ือนําประสบการณการจัดการงานวิจัยมาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน   และนําเสนอผลการวิจัยที่มี
การนําไปใชประโยชน    เม่ือมีโอกาส ประธานในที่ประชุมจะตั้งคําถามหรือเชิญชวนผูเขารวมประชุม ให
รวมกันตรวจสอบวาเรื่องนั้นๆ ตรงกับความมุงม่ันขององคกรหรือไม อยางไร 

 
ในการประชุมเครือขาย หรือผูประสานงานของ สกว.   มักมีเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงให 

ผอ.สกว. เลาความเคลื่อนไหวหรือความคืบหนา   รวมทั้งจินตนาการหรือความคิดริเร่ิมใหมๆ ของ สกว.    
เปนโอกาสให ผอ.สกว. ไดสอดใสประเด็นลึกๆ ในเชิงคุณคาเชิงความเชื่อเกี่ยวกับความมุงม่ันรวมกนัของ
ภาคี สกว.     เปนการตอกย้ํา และทําความชัดเจน ความเชื่อมโยง และความลึกซึ้งของความมุงม่ัน 

 
การตีความ “ผลลัพธ”, “ความสําเร็จ”, หรือ “ผลงาน” ขององคกร จะตองเชื่อมโยงกับ

ความมุงม่ันขององคกร   ดังน้ัน ในจดหมายขาว “ประชาคมวิจัย”, รายงานประจําป และเอกสารเผยแพร
อ่ืนๆ ของ สกว.  จะมีขอความและสาระตางๆ ที่สะทอนภาพความมุงม่ันของ สกว.    ทั้งที่เปนขอความที่
ระบุความมุงม่ันของ สกว. อยางชัดเจน  และที่เปนการตีความหมายในภาพรวมหรือระหวางบรรทัด 

 
เน่ืองจากความมุงม่ันเปนเรื่องลึก  ลึกซึ้ง  จึงเปนธรรมดาที่คนในองคกรจะเขาใจไม

เทากัน  หรือในบางกรณี สมาชิกบางคนในองคกร อาจเขาใจผิดในบางสวน    การนําเอาความมุงม่ันมา
ตีความ   หรืออภิปรายรวมกัน  จะชวยลดความเขาใจผิดลงได 

 
ความเขาใจผิด หรือตีความผิด ที่พบบอยมากคือ ตีความผิดบริบท หรือตีความเพื่อให

เขาขางตนเอง หรือตีความแบบศรีธนญชัย    ในกรณีเชนนี้ผูนําขององคกรจะตองทําตนเปนตัวอยางที่ดี  
ที่จะแสดง “ความมั่นคง” (integrity) ไม “อาง” หรือตีความความมุงม่ันเพ่ือประโยชนสวนตัว   และหา
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โอกาสชี้แจงใหคนในองคกรไดเห็นวาทุกคนในองคกร  จะตองยึดความมุงม่ันขององคกร  เพ่ือประโยชน
สวนรวมขององคกร   ไมใชหาทางตีความความมุงม่ันขององคกร  เพ่ือประโยชนสวนตน 

 
สุดยอดของการจัดการ  คือการจัดการเพื่อแยกของปลอม ออกจากของแท        

การจัดการความมุงมั่น ตองจัดการไปสูความมุงมั่นที่เปนของแท  เปนความมุงมั่นเพื่อองคกรอัน
เปน  สวนรวม   ในการทํางานใหเกิดประโยชนแกสังคม   ประเทศชาติ   และมนุษยชาติ 

 
 

 


