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บทความทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารการศึกษา     

บทบาทหัวหน้าแผนกวิชาของวทิยาลยัเทคนิค 

ว่าทีร้่อยตรีคันศร  คงยนื 

           ยนิดีกบัครูๆท่ีไดรั้บมอบหมายต าแหน่งหวัหนา้แผนกวชิาของวทิยาลยัเทคนิค
ในช่วงท่ีผา่นมา การไดรั้บมอบหมายต าแหน่งอาจเป็นข่าวดี ในขณะเดียวกนัก็เป็นความทา้ทายใหม่
ในหนา้ท่ีการงานของครูผูช้าย บางคนสามารถปรับตวัปรับใจกบัภาระหนา้ท่ีท่ีเพิ่มข้ึนได ้ เกิดพลงั
อยา่งใหม่ข้ึนในตวั พร้อมฟันฝ่าอุปสรรคในงาน หรือสร้างงานใหเ้ขม้ขน้พร้อมแข่งขนัยิง่ข้ึน  
ในขณะท่ีหลายคนพบวา่บทบาทหัวหน้าแผนกวิชาน้ันยากกว่าทีค่ิด  

         หวัหนา้แผนกวชิาเป็นต าแหน่งท่ีอยูร่ะหวา่ง ครูในแผนกกบัผูบ้ริหาร ตอ้งท างาน
ลกัษณะก่ึงบริหาร และงานท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั คือ การสอนก็ยงัทิ้งไม่ได ้ขณะเดียวกนัก็ตอ้งเป็นครู
ท่ีปรึกษาของนกัศึกษา กลุ่มหน่ึงประมาณ ๒๕ คน บางทีก็ตอ้งรับผดิชอบถึงสอง สามกลุ่ม และตอ้ง
ประสานงาน ระหวา่งคนทั้งกลุ่มบนและล่างจากตวัลงไป นอกจากน้ียงัจะตอ้งประสาน กบัหวัหนา้
แผนกวชิาและหวัหนา้งานอ่ืนๆ ในวทิยาลยัฯอีกดว้ย  หวัหนา้แผนกวชิาจึง เป็นต าแหน่งท่ีมีความ 
เครียดสูงมากต าแหน่งหน่ึง  ยิง่ถา้คุณเป็นหวัหนา้ครอบครัว  และตอ้งดูแลลูกวยัก าลงักิน  ก าลงักวน 
มีภรรยาท่ียงัตอ้งการใชเ้วลาร่วมกนั และไหนจะคุณปู่ คุณยา่คุณตาคุณยายในบา้น น่ียงัไม่รวมเวลา
ส่วนตวั  ท่ีจะไปดูแลสวนผลไม ้บ่อเล้ียงปลา ตีกอลฟ์ หรือ เขา้สปา นวดหนา้  นวดตวั  แกป้วดเม่ือย 
ท่ีผูช้ายทัว่ไปเขานิยมกนั  
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าแผนกวิชา มี ๑๓ ข้อดังต่อไปน้ี 

                          ๑. จดัตารางสอนรวมและตารางสอนส่วนบุคคลของครูในแผนกวชิา 

                          ๒. จดัท าโครงการสอนและแผนจดัการเรียนรู้ของแผนกวชิา แผนการฝึก เพื่อ
เตรียมบริการ วสัดุฝึกครุภณัฑ ์ อุปกรณ์การศึกษา   

                          ๓. ควบคุมดูแล   ส่งเสริม  ก ากบั  ติดตามดูแลการเรียนการสอนแกปั้ญหา เก่ียวกบั
การเรียนการสอน ฝึกงาน และการวดัผลประเมินผล ในแผนกวชิาให้เป็นไปตามหลกัสูตร และ  
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ   
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                         ๔. ติดตามและแนะน าเก่ียวกบัการท าโครงการฝึก โครงการสอน  แผนการเรียนรู้  
คู่มือครู  ใบงาน ตลอดจนแฟ้มสะสมงานใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและแผนการจดัการเรียนการ
สอน 

                         ๕. สนบัสนุนการพฒันาการสอน การใชอุ้ปกรณ์การสอน  การเขียนต ารา  เอกสาร
และใบช่วยสอนต่างๆ 

                        ๖. จดัหา ดูแลรักษาวสัดุ ครุภณัฑ ์อุปกรณ์ เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ของแผนกวชิา ใหใ้ช้
งานไดเ้ป็นปกติ และมีเพียงพอต่อการจดัการเรียนการสอน  

                       ๗. ควบคุมการใชว้สัดุการศึกษา  และลงทะเบียนผลิตผลของแผนกวิชาใหเ้ป็นไป
ตามใบงานและประหยดั  

                       ๘. รับผิดชอบ  ดูแลและพฒันาส านกังาน  ห้องเรียน  หอ้งปฏิบติัการ  อาคารโรงเรือน
ใหส้ะอาดเรียบร้อยและทนัสมยัอยูเ่สมอ 

                       ๙. ปกครองดูแล บุคลากรในแผนกวชิาให้ปฏิบติัตามกฎหมาย  ระเบียบ  แบบแผน
ของทางราชการ   และเสนอความดีความชอบของบุคลากรในแผนกวชิา 

                    ๑๐. ดูแล รักษา และรับผดิชอบทรัพยสิ์นของสถานศึกษาและลงทะเบียนผลิตผลท่ีเกิด
เกิดจากการเรียนการสอนของแผนกวชิาตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

                    ๑๑.ประสานงานและใหค้วามร่วมกบัหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

                   ๑๒. เสนอโครงการและรายงานการปฏิบติังานตามล าดบัขั้น 

                   ๑๓. ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย (  ระเบียบส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา วา่ ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ : ขอ้ ๒๙  ) 

                  ในบทบาทของความเป็นครูในวิทยาลัยเทคนิค มีหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ อีก ๘ ขอ้ซ่ึง
เก่ียวกบัการเรียนการสอน  การส่งเสริม การเรียนรู้ พฒันาผูเ้รียน  ปฏิบติังานทางวชิาการของ
สถานศึกษา พฒันาตนเองและวชิาชีพ ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครอง  บุคคลในชุมชน และ
สถานประกอบการเพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน การบริการสังคมดา้นวชิาการและดา้นวชิาชีพและ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายโดยมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติัดงัน้ีคือ 
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                    ๑. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเรียนการสอนและ การส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียนดว้ย
วธีิการท่ีหลากหลายและเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั   

                   ๒. จดัอบรมสั่งสอน และจดักิจกรรมเพื่อพฒันาผูเ้รียน ใหมี้คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 

                   ๓. ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 

                   ๔. ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน 

                   ๕. ประสานความร่วมมือกบัผูป้กครองและ  บุคคลในชุมชน และสถานประกอบการ
เพื่อร่วมกนัพฒันาผูเ้รียน ตามศกัยภาพ 

                   ๖. ท านุบ ารุง ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

                   ๗. ศึกษา  วเิคราะห์  วจิยั และประเมินพฒันาการของผูเ้รียนเพื่อน ามาพฒันาการเรียน
การสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน         

                   ๘. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีผูบ้งัคบับญัชามอบหมาย (  ระเบียบส านกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา วา่ ดว้ยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๔๙ : ขอ้ ๓๗  ) 

               นักจิตวทิยารวบรวมลกัษณะของหัวหน้างานทีด่ีไว้หลายประการ ซ่ึงหวัหนา้แผนกวชิาเอง
ตอ้งมีคุณสมบติัเหล่าน้ีดว้ยแต่จะครบถว้นหรือไม่ ลองตรวจสอบดูครับ  

               เปิดใจรู้จักตนเอง คนเป็นหวัหนา้ ตอ้งรู้จกัอ่านคน การจะอ่านคนอ่ืนไดก้็ตอ้งเปิดใจกวา้ง
ท่ีจะอ่านตนเองไดก่้อน มองใหเ้ห็นและรู้จกัทั้งจุดอ่อนและจุดแขง็ของตวัเองยอมรับ แลว้ใชจุ้ดแขง็
นั้นใหเ้ตม็ท่ีพร้อมกบัพยายามปรับปรุงจุดอ่อนไปดว้ย  

              พร้อมรับผดิชอบ ในขณะท่ีงานตอ้งเสร็จ ปัญหามีใหแ้ก ้ คนอ่ืนๆ อาจลุกข้ึนกลบับา้นไป
ในเวลาเลิกงาน แต่หวัหนา้งานตอ้งอยูโ่ยงรับผดิชอบปัญหาใหลุ้ล่วง และเม่ืองานผิดพลาด ก็หวัหนา้
นัน่แหละท่ีตอ้งยดือกรับ ความรับผดิชอบน้ีเองท าใหเ้ราเติบโตในหนา้ท่ีการงาน  

             อดทน ยามท่ีงานมากลน้ หรือมีปัญหาแกไ้ม่ตก ไม่มีอะไรดีไปกวา่การปลุกปลอบตนเองวา่ 
“อดทน” และเดินหนา้ต่อไป หลายคร้ังเม่ือยงัคิดหาทางออกไม่ได ้ ความอดทนเป็นคาถาป้องกนั
ความทอ้แทท่ี้จะช่วยให้เราผา่นปัญหานั้นๆ ไปได ้ 
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             รักษาอารมณ์ ถา้ไมฝึ่กใหดี้ก่อนถึงวยัฮอร์โมนแปรปรวนปล่อยใหอ้ารมณ์ข้ึนๆ ลงๆ ไป
เร่ือย นัน่คือควบคุมตนเองไม่ได ้ แลว้จะไปควบคุมโนม้นา้วลูกนอ้งไดอ้ยา่งไร หวัหนา้งานอารมณ์
แปรปรวนเป็นท่ีระอาของลูกนอ้งและเป็นตวัการบัน่ทอนความคิดสร้างสรรคข์องทีมงาน  

             สามารถตัดสินใจ การตดัสินใจคือการเดินหนา้ จะเดินผดิหรือถูกก็รับมนัในแบบนั้น เพราะ
ธรรมชาติของงานคือ การเผชิญปัญหา...ตดัสินใจ...แกไ้ข...เดินหนา้ เป็นวฏัจกัร การตดัสินใจอนั
เฉียบขาดของหวัหนา้บางคร้ังท าใหลู้กนอ้งฮึกเหิมในงานไดเ้หมือนกนั  

           หลกัการ หวัหนา้งานท่ีมัน่คงในหลกัการ ช่วยใหลู้กนอ้งไดเ้รียนรู้วธีิคิดและท างานอยา่งเป็น
ระบบ รู้วา่เม่ือไหร่ควรตดัสินใจอยา่งไร ดว้ยเหตุผลหลกัการขอ้ใด เขาจะค่อยๆ เติบโตข้ึนเป็นก าลงั
ของคุณในอนาคต  

           เคารพความคิดผู้อืน่ หวัหนา้งานท่ีเคารพความเห็นของลูกนอ้ง ท าใหลู้กนอ้งกลา้แสดงความ
คิดเห็น เม่ือทีมงานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอ้ยา่งอิสระ แน่นอนยอ่มเกิดการสร้างสรรคง์าน
ใหม่ๆ หรือวธีิการใหม่ๆ บรรยากาศการท างานแบบน้ีน่าสนุก 
หัวหน้าแผนกวชิา กบั การสร้างทมีงานให้มีประสิทธิภาพ (Creating Effective Teams)  
 
               องค์ประกอบหลัก ๆ ทีจ่ะท าให้ทมีงานมีประสิทธิภาพ มี ๔ ประเภท ไดแ้ก่  
๑. การออกแบบลกัษณะงาน (work design)  
๒. องคป์ระกอบ (composition) ของการท างานเป็นทีม  
๓. ทรัพยากรและสภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ (contextual) ท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพของทีมงาน  
๔. กระบวนการ (process) ท่ีเป็นตวัแปรสะทอ้นส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม  
              จากผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการสร้างทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ิงท่ีตอ้ง
ค านึงถึง ๒ ประการ คือ การท างานเป็นทีมนั้นมีความแตกต่างกนัทั้งในรูปแบบและโครงสร้าง  
Model น้ีตั้งขอ้สันนิษฐานไวว้า่ การท างานเป็นทีมดีกวา่การท างานคนเดียว  
๑. การออกแบบลกัษณะงาน (Work design)  
             ทีมท่ีมีประสิทธิภาพตอ้งท างานร่วมกนัและร่วมรับผดิชอบใหง้านเสร็จอยา่งสมบูรณ์ 
สมาชิกทุกคนตอ้งร่วมมือกนัท างานมากกวา่"การมีเพียงช่ืออยูใ่นทีม " การออกแบบลกัษณะงานน้ี
ตอ้งค านึงถึงตวัแปรต่าง ๆ ดว้ยเช่น ความเป็นอิสระ (freedom) การมีอิสระในการท างาน 
(autonomy) โอกาสท่ีจะใชท้กัษะและความสามารถพิเศษท่ีมีอยู ่ ความสามารถโดยรวมซ่ึงตอ้งระบุ
งานหรือผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งการท าใหส้ าเร็จ และการท างานในหนา้ท่ีหรือโครงการท่ีมีผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้นดว้ย มีหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ลกัษณะท่ีกล่าวมาน้ีมีผลต่อการเพิ่มแรงจูงใจของสมาชิกใน
ทีมและเพิ่มประสิทธิภาพของทีมงาน การออกแบบลกัษณะงานใหจู้งใจน้ีก็เพื่อใหส้มาชิกมีความ 
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รู้สึกร่วมรับผดิชอบและมีความเป็นเจา้ของงานนั้น และจะท าใหเ้ขาปฏิบติังานนั้นดว้ยความเอาใจ
ใส่มากข้ึน  
๒. องค์ประกอบ (Composition) ของการท างานเป็นทมี  
             ตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการท างานเป็นทีมไดแ้ก่ ความสามารถ (ability) บุคลิกภาพของ
สมาชิกในทีม (personality) การก าหนดบทบาทและภาระหนา้ท่ีต่าง ๆ (roles and diversity) ขนาด
ของทีม (size of the team) ความชอบ (preference) และความยดืหยุน่ (flexibility)ของสมาชิกในการ
ท างานเป็นทีม  
               ๒.๑ ความสามารถของสมาชิก (Abilities of member)  
               การท างานเป็นทีมจ าเป็นตอ้งมีทกัษะท่ีส าคญั ๓ ประการดงัน้ี  
  ๒.๑.๑   มีสมาชิกท่ีมีความเช่ียวชาญทางดา้นเทคนิค (technical expertise)  
  ๒.๑.๒  มีสมาชิกท่ีมีทกัษะในการแกปั้ญหาและตดัสินใจ โดยสามารถระบุปัญหา แสวงหา 
               ทางเลือกใน 
               การแกปั้ญหา ประเมินทางเลือก และตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหา  
   ๒.๑.๓ ทีมตอ้งมีบุคคลท่ีมีทกัษะการฟัง การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั การแกปั้ญหาความขดัแยง้
ตลอดจนทกัษะการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งบุคคลท่ีดี (interpersonal skills)  
                 ๒.๒ บุคลกิภาพ (Personality)  
                 บุคลิกภาพเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลและจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมของทีม ตามทฤษฎีบุคลิกภาพ Big five model ไดแ้สดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์ของ
บุคลิกภาพกบัการท างานเป็นทีมวา่ลกัษณะของทีมท่ีดีนั้นตอ้งประกอบดว้ยสมาชิกท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบเปิดเผย(extroversion)ประนีประนอม (agreeableness) รอบคอบระมดัระวงั 
(conscientiousness) และอารมณ์มัน่คง (emotional stability) ทีมท่ีมีบุคลิกภาพแบบน้ีมี แนวโนม้ท่ี
จะมีผลงานของทีมท่ีดีดว้ย  
                 ๒.๓ การก าหนดบทบาทและภาระหน้าทีต่่าง ๆ (Allocating Roles and Diversity)  
                 การท างานเป็นทีม สมาชิกในทีมมีความตอ้งการท่ีแตกต่างกนั และสมาชิกในทีมควร
คดัเลือกมาเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความหลากหลายในหนา้ท่ีการงานและก าหนดบทบาทท่ีแตกต่างกนั  
เราสามารถจ าแนกบทบาทของสมาชิกในทีมท่ีมีศกัยภาพได ้9 ประการดงัน้ี  
        ๑. ผูมี้ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์(Creator) เป็นผูท่ี้มีหนา้ท่ีคิดริเร่ิมสร้างสรรคส่ิ์งต่าง ๆ  
       ๒. ผูส่้งเสริมสนบัสนุน (Promotor) เป็นผูส้ามารถน าความคิดริเร่ิมใหม่ ๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการ
ท างาน  
       ๓. ผูป้ระเมิน (Assessor) เป็นผูท่ี้คอยวเิคราะห์ขอ้เสนอต่าง ๆเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการประเมิน
ก่อนตดัสินใจ  
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       ๔. ผูจ้ดัการระบบ (Oganizer) เป็นผูท่ี้วางโครงสร้างและจดัเตรียมส่ิงต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการ
ท างาน  
       ๕. ผูผ้ลิต (Producer) เป็นผูท่ี้ก าหนดทิศทางการท างานและติดตามผลการท างานของทีม  
        ๖. ผูค้วบคุม (Controler) เป็นผูท่ี้คอยตรวจสอบรายละเอียดและดูแลวา่เป็นไปตามกฎเกณฑ ์ ท่ี
ก าหนดไวห้รือไม่ อยา่งไร  
       ๗. ผูบ้  ารุงรักษา (Maintainer) เป็นผูท่ี้คอยปกป้องและ เผชิญ/ต่อสู้กบัปัจจยัภายนอก  
       ๘. ผูใ้หค้  าปรึกษาแนะน า (Advisor) เป็นผูส้นบัสนุนในการแสวงหาขอ้มูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้
ภายในทีม  
        ๙. ผูเ้ช่ือมโยง (Linkers) เป็นผูป้ระสานงานและบูรณาการขอ้มูลต่าง ๆ ภายในทีม  
                 การท างานเป็นทีมท่ีประสบความส าเร็จนั้นจะมีสมาชิกท่ีแสดงบทบาททั้ง ๙ ไดอ้ยา่ง
ครบถว้น และจะตอ้งเลือกบุคคลใหแ้สดงบทบาทต่าง ๆโดยค านึงถึงทกัษะ ความถนดั หรือ
ความชอบของบุคคลนั้นดว้ย (มีหลายทีมท่ีมีบุคคลท่ีเล่นไดห้ลายบทบาท) หวัหนา้ทีมตอ้งรู้จกัและ
เขา้ใจลกัษณะของสมาชิกแต่ละคนในทีม และควรมอบหมายงานใหส้มาชิกแต่ละคนใหต้รงกบั
ความชอบและความสามารถของแต่ละคน หากเป็นดงัน้ีแลว้สมาชิกในทีมก็จะร่วมมือกนัท างานใน
ทีมไดเ้ป็นอยา่งดี  
                 ๒.๔ ขนาดของทีม (Size of Teams)  
                 ทีมงานท่ีดีควรมีสมาชิกประมาณ  ๑๕ คน ทีมท่ีมีประสิทธิภาพควรมีสมาชิกนอ้ยกวา่ ๑๐ 
คน ถา้มีสมาชิกท่ีมากกวา่น้ีหวัหนา้ก็อาจจะมีความยุง่ยากและพบปัญหาในการบริหารทีม ทีมงาน
ไม่ควรมีสมาชิกนอ้ยกวา่ ๔ ถึง ๕ คน ทั้งน้ีก็เพื่อใหมี้มุมมองและทกัษะท่ีหลากหลาย ดงันั้นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพควรมีสมาชิกไม่เกิน ๑๐ คน หากหน่วยงานท่ีมีขนาดใหญ่และตอ้งการใหพ้นกังาน
ท างานเป็นทีมก็ควรมีการแบ่งเป็นทีมยอ่ย ๆ  
                ๒.๕ ความยดืหยุ่นของสมาชิกในทมี (Member Flexibility)  
                การสร้างทีมใหมี้ความยดืหยุน่ในการท างานจะท าใหส้มาชิกสามารถท างานแทนกนัได ้
ซ่ึงจะท าใหมี้การ พึ่งพิงสมาชิกคนใดคนหน่ึงนอ้ยลง ดงันั้นจึงควรพฒันาสมาชิกท่ีจะท าใหเ้กิด
ความยดืหยุน่ดว้ยการฝึกให้เขาสามารถท างานในหนา้ท่ีอ่ืนของเพื่อนร่วมงานได ้ ซ่ึงจะส่งผลให้
ผลงานของทีมมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  
                 ๒.๖ ความชอบของสมาชิก (Member Preference)  
                พนกังานบางคนอาจไม่ชอบการท างานเป็นทีม เม่ือถูกเลือกใหม้าท างานเป็นทีมหวัหนา้
ทีมจ าเป็นตอ้งสร้าง    ขวญัและความพึงพอใจใหก้บัสมาชิกแต่ละคน มีขอ้เสนอแนะวา่หากมีการ
คดัเลือกสมาชิกเขา้ทีม ควรพิจารณาเก่ียวกบัความสามารถ ความชอบ บุคลิกภาพและทกัษะของแต่
ละบุคคลดว้ย ทั้งน้ีเพราะทีมท่ีมีผลงานอยา่งยอดเยีย่มมกัจะประกอบดว้ยบุคคลท่ีชอบการท างาน
เป็นทีม  



วา่ท่ีร้อยตรีคนัศร  คงยนื   วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา 

 

 7 

 
๓. ทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอืน่ ๆ (contextual) 
              ปัจจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มท่ีมีความสัมพนัธ์อยา่งสูงกบัผลการปฏิบติังานของทีม
มี ๔ ประการดงัน้ี  
             ๓.๑ การมีทรัพยากรทีเ่พยีงพอ (Adequate Resources)  
             เพื่อใหก้ารท างานเป็นทีมมีประสิทธิภาพนั้นควรพิจารณาส่ิงเหล่าน้ีประกอบดว้ยเช่น ขอ้มูล
ท่ีทนัสมยั เทคโนโลย ีก าลงัพลท่ีเพียงพอ การช่วยเหลือและสนบัสนุนตลอดจนผูช่้วยบริหารทีมงาน 
ทีมงานตอ้งไดรั้บการสนบัสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นส าหรับการท างานจากผูบ้ริหาร  
             ๓.๒ ผู้น าและโครงสร้าง (Leadership and Structure) 
              ภายในทีมจ าเป็นตอ้งมีผูน้ าและโครงสร้างการท างานของทีม เพื่อใหส้มาชิกแต่ละคนทราบ
บทบาทหนา้ท่ีและขอบเขตงานท่ีตนเองรับผดิชอบและมีการแบ่งงานกนัอยา่งชดัเจน นอกจากน้ีทีม
ตอ้งก าหนดแผนการท างาน พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในการท างานใหก้บัสมาชิก มีผูน้ าคอยแกปั้ญหา
ความขดัแยง้ภายในทีม เป็นตน้  
   ผูน้  านั้นในบางคร้ังอาจไม่จ  าเป็น หลายคร้ังเราอาจพบวา่การท างานเป็นทีมท่ีดีอาจไม่มีผูน้  าท่ี
ไดรั้บการแต่งตั้งอยา่งเป็นทางการก็ได ้ผูน้  าท่ีดีคือคนท่ีสามารถบริหารทีมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
             ๓.๓ บรรยากาศของความไว้วางใจ (Climate and Trust) 
             สมาชิกของทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมกัมีความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และเขามกัแสดงออก
ถึงความไวว้างใจในตวัผูน้ าทีมดว้ย ความไวว้างใจกนัของสมาชิกภายในทีมจะเอ้ือใหเ้กิดความ
ร่วมมือกนั ลดความจ าเป็นท่ีตอ้งมีการควบคุมพฤติกรรมโดยบุคคลอ่ืน และสมาชิกจะมีความเช่ือวา่
ไม่มีใครในทีมท่ีเอาเปรียบ ความไวว้างใจเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัของผูน้ า ความไวว้างใจในตวัผูน้ า
เป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสมาชิกในทีมเตม็ใจท่ีจะยอมรับและมีความผกูพนัต่อเป้าหมายและการตดัสินใจ
ของผูน้ า  
           ๓.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้รางวลั (Performance Evaluation and  
            Reward systems)  
            การประเมินผลการปฏิบติังานเป็นรายบุคคลเพื่อจ่ายค่าจา้งต่อชัว่โมง หรือแรงกระตุน้ส่วน
บุคคล (Individual incentives) ดูเหมือนวา่จะไม่เพียงพอส าหรับการพฒันาผลงานของทีมใหสู้งข้ึน 
ดงันั้นการประเมินผลหรือระบบการใหร้างวลัควรพิจารณาเป็นกลุ่ม เช่น การแบ่งปันผลประโยชน์ 
การแบ่งปันส่ิงท่ีไดรั้บ แรงกระตุน้ส าหรับกลุ่มยอ่ย และระบบการเสริมแรงอ่ืน ๆ ควรใหเ้ป็นทีม
มากกวา่การใหเ้ป็นรายบุคคล  
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๔. กระบวนการ (Process)  
กระบวนการในการท างานก็เป็นตวัแปรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของทีม โดย

สมาชิกในทีมตอ้งมีความผกูพนักบัส่ิงเหล่าน้ี  
            ๔.๑ วตัถุประสงค์ทัว่ไป (Common Purpose)  
              การท างานเป็นท่ีมีประสิทธิภาพนั้นสมาชิกในทีมตอ้งร่วมกนัตั้งวตัถุประสงคใ์น
การท างานเพื่อก าหนดทิศทาง การทุ่มเทแรงกายแรงใจ และความผกูพนัของสมาชิก ซ่ึง
วตัถุประสงคน้ี์ก็คือ วสิัยทศัน์ (vision) นัน่เองซ่ึงมีความหมายกวา้งกวา่ค าวา่ "เป้าหมาย"  
           ๔.๒ เป้าหมายเฉพาะ (Specific Goals)  
           ทีมท่ีประสบความส าเร็จจะแปลงวตัถุประสงคท์ัว่ไปมาเป็นเป้าหมายท่ีเฉพาะเจาะจง 
(specific) สามารถวดัได ้ (measurable) และมีความเป็นไปไดจ้ริง (realistic) การตั้งเป้าหมายให้
เฉพาะเจาะจงน้ีจะช่วยใหก้ารส่ือสารภายในทีมมีความชดัเจนข้ึน และท าใหทุ้กคนมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ท างานใหบ้รรลุเป้าหมาย จากผลการวจิยัพบวา่การตั้งเป้าหมายส่วนบุคคล หรือเป้าหมายของทีม
ควรมีความทา้ทาย (challenging) การตั้งเป้าหมายท่ียากพบวา่มีผลต่อการเพิ่มผลงานของทีมให้
สูงข้ึน ยกตวัอยา่งเช่น การตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัคุณภาพ มีแนวโนม้ท าใหคุ้ณภาพสูงข้ึน การ
ตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัความเร็ว มีแนวโนม้ท าใหมี้ความเร็วเพิ่มข้ึน การตั้งเป้าหมายเก่ียวกบัความ
ถูกตอ้งมีแนวโนม้ท าใหค้วามถูกตอ้งเพิ่มข้ึน เป็นตน้  
           ๔.๓  ความเช่ือในศักยภาพของทมี (Efficacy)  
           ทีมท่ีมีประสิทธิภาพจะตอ้งมีความเช่ือมัน่ในทีมของตนเอง สมาชิกในทีมจะมีความเช่ือวา่
ทีมของเขาสามารถประสบความส าเร็จได ้ เราเรียกส่ิงน้ีวา่ "Team efficacy"     ทีมท่ีเคยท างานประ 
สบความส าเร็จจะมีความเช่ือวา่การท างานในอนาคตจะประสบความส าเร็จเช่นกนั ซ่ึงจะเป็นแรง  
จูงใจท าใหเ้ขาท างานหนกัข้ึน มีความพยายามมากข้ึน การท่ีจะท าใหที้มมี Team efficacy สูงข้ึนนั้น
สามารถสร้างไดโ้ดยการท าใหที้มประสบความส าเร็จทีละเล็กทีละนอ้ยหลาย ๆ คร้ัง และการฝึกฝน
ทกัษะภายในทีมใหเ้พิ่มพนูข้ึนก็จะท าใหที้มมัน่ใจเพิ่มข้ึนมี Team efficacy สูงข้ึน  
            ๔.๔ ระดับความขัดแย้ง (Conflict Level)  
            ความขดัแยง้ภายในทีมมิใช่เป็นส่ิงท่ีเลวร้ายเสมอไป ในทางตรงกนัขา้มทีมท่ีหลีกหนีความ
ขดัแยง้จะเร่ิมกลายเป็นทีมท่ีเงียบเหงา หยดุน่ิงไม่มีการพฒันา ความขดัแยง้จะช่วยปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพของทีม และท าใหไ้ม่เกิดลกัษณะของ groupthink (พวกมากลากไป) ความขดัแยง้ในงานจะเป็น
ส่ิงเร้าท าใหทุ้กคนช่วยกนัอภิปราย ส่งเสริมการประเมินเชิงวพิากษเ์ก่ียวกบัปัญหาซ่ึงจะน าไปสู่แนว
ทางการตดัสินใจท่ีดีของทีม ดงันั้นทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพจะมีลกัษณะท่ีมีระดบัความขดัแยง้ท่ี
เหมาะสมไม่มากหรือนอ้ยเกินไป 
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            ๔.๕  การกนิแรงเพือ่น (Social Loafing)  
             ท่ีผา่นมาจึงเห็นวา่ สมาชิกบางคนสามารถแอบแฝง/ซ่อนเร้นอยูภ่ายในกลุ่มได ้ เขาจะมี
พฤติกรรมกินแรงเพื่อนและพยายามอยูภ่ายในกลุ่มโดยไม่ท างาน ทีมงานท่ีมีประสิทธิภาพมีแนว 
โนม้ท่ีจะใหก้ารยอมรับนบัถือซ่ึงกนัและกนัทั้งระดบัรายบุคคลและทีม สมาชิกจะมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวตัถุประสงค ์ เป้าหมาย และหลกัการร่วมกนั สมาชิกจะเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่ตนเองมีหนา้ท่ี
รับผดิชอบอะไรและมีส่วนร่วมอยา่งไรบา้ง ฉะนั้นพฤติกรรมการกินแรงเพื่อนจะไม่เกิด  

**************************************************** 
อา้งอิง 

ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา .( 2549) .  ระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ว่า ด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2549 กรุงเทพฯ.วทิยาลยัเทคนิคนครราชสีมา. 
วเิชียร  วทิยอุดม.( 2550) . องค์การและการจัดการ.กรุงเทพฯ.บริษทั ธนวชัการพิมพ ์จ ากดั. 
ศรีเรือน  แกว้สังวาล.( 2547) . ทฤษฎจิีตวทิยาบุคลกิภาพ.กรุงเทพฯ.หมอชาวบา้น. 
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บทความทีเ่กี่ยวข้องกบัการบริหารการศึกษา     

   การคดิแบบองค์รวม  

ว่าทีร้่อยตรีคันศร  คงยนื 

  การคิดแบบองค์รวม เป็นการคิดในเทอมของความสัมพนัธ์เช่ือมโยงและบริบท
แวดลอ้มในทางวทิยาศาสตร์  ตวัอยา่งชุมชนท่ีย ัง่ยนืตามธรรมชาติอนัเป็นบทเรียนท่ีทรงคุณค่า 
ไดแ้ก่ พืชสัตว ์ จุลินทรีย ์ โดยคิดใหส่ิ้งมีชีวติทั้งหลายกบัระบบนิเวศ  ระบบสังคม ระบบ
ทั้งหลายเหล่าน้ีจะตอ้งบูรณาการเป็นองคร์วมซ่ึงคุณสมบติัทั้งหมดไม่สามารถท่ีจะลดรูปเป็น
ส่วนเล็กยอ่ย 
        แทนท่ีจะมองจกัรวาลเหมือนเคร่ืองจกัร ท่ีประกอบดว้ยโครงสร้างพื้นฐาน 
นกัวทิยาศาสตร์ ไดค้น้พบวา่ในโลกวตัถุสุดทา้ยแลว้จะอยูใ่นรูปของความสัมพนัธ์ท่ีแยกออก
จากกนัไม่ได ้นัน่คือ ดาวเคราะห์เป็นเหมือนส่ิงมีชีวิตเป็นระบบท่ีปรับความสมดุลยข์องตวัเอง
ได ้ การมองร่างกายมนุษย ์
เป็นเหมือนเคร่ืองจกัรและแยกจิตออกไปจากร่างกาย จะตอ้งแทนดว้ยระบบท่ีรวมไม่เฉพาะ
สมอง ภูมิคุม้กนั เซลลแ์ต่รวมถึงจิตอนัเป็นองคป์ระกอบ การคิดทางจิต การววิฒันาการ ไม่ได้
หมายถึงการแขง็ขนัเพื่อการอยูร่อดอีกต่อไปแต่จะอยูใ่นรูปของการพึ่งพาอาศยักนัและกนัท่ีมี
แรงผลกัดนัในการสร้างสรรคแ์ละคิดส่ิงใหม่ๆ 
        การมององคร์วมเชิงนิเวศ ไดเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัทางการศึกษาอยา่งลึกซ้ึงในศตวรรษท่ี 
๒๑ คงจะเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ท่ีจะเอาชนะส่ิงแปลกแยกไปจากโลกธรรมชาติ 
จ าเป็นตอ้งมีหลกัสูตรท่ีสอนเด็กๆถึงความจริงอนัเป็นรากฐานของชีวติ ท่ีของเสียจากสปีช่ีหน่ึง
เป็นอาหารให้อีกสปีช่ีหน่ึง ในเร่ืองน้ีเป็นวงจรชีวิตท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยอาศยัเคร่ือข่าย
ของส่ิงมีชีวติ ( web of life ) ซ่ึงพลงังานจากดวงอาทิตย ์เป็นตวัขบัเคล่ือนทางนิเวศทั้งหมด เนน้
ความหลากหลายทางธรรมชาติ ท่ียนืยนัถึงลกัษณะท่ีดี จากชีวติท่ีเร่ิมตน้เม่ือ ๓ พนัลา้นปีมาแลว้
นั้นไม่ไดเ้ขา้ยดึดาวเคราะห์โลกโดยการแข่งขนัต่อสู้รบราฆ่าฟันแต่โดยการเช่ือมโยงเป็น
เครือข่ายการสอนความรู้ใหม่เช่นน้ี ท่ีซ่ึงเป็นภูมิปัญญาโบราณจะเป็นบทบาทท่ีส าคญัท่ีสุดทาง
การศึกษาในศตวรรษน้ี 
ถอดความจากบทความ language of nature เขียนโดย บริจิต ขบัประ ( หสัชยั สิทธิรักษ ์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๐ ) 
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           มิติร่างกาย                                                                   มิติจิตใจ 
           สรีระท่ีเปล่ียนไปจาก                                            -การจดัเวลาใหเ้หมาะสม 
           -ความเครียด                                                         -การบริหารความเครียด 
           -อาย ุ๒๕ ปีข้ึนไป                                                -reactive vs analytical mind 
            -mentor ดา้นสุขภาพตวัเอง 
                                                             
                                                                      มิติสังคม 
                                                               -การเปล่ียนแปลงดา้น 
                                                               -เศรษฐกิจสังคม 
                                                                -ระบบบริหาร  การท างาน 
                                                                        -ผูมี้ส่วนร่วมกบัตวัเรา 
                                                                                 -เปล่ียนเจา้นายใหม่ 
                                                                                 -เปล่ียนลูกนอ้งใหม่ 
                                                                                 -ครอบครัวใหม่ 

การศึกษาและการพฒันาประเทศแบบองค์รวมเพือ่ประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความ
ยัง่ยนื 

            นโยบายการพฒันาเศรษฐกิจท่ีคบัแคบน าไปสู่การจดัการศึกษาอยา่งคบัแคบ      การท่ี
ชนชั้นน ามองการศึกษาแบบแยกส่วนอยา่งคบัแคบวา่ คือการพฒันาทกัษะคนใหเ้ป็นเคร่ืองมือ
ไปท า งาน รับใชเ้ศรษฐกิจ/ธุรกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรม น าไปสู่การจดัการศึกษาแบบแพค้ดั
ออกเพื่อคดัคนส่วนนอ้ยไปท างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การศึกษาแบบน้ีช่วยท าให ้
เศรษฐกิจ/ธุรกิจเติบโตไดบ้างส่วน แต่เป็นการเติบโตเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ/ธุรกิจของคน
ส่วนนอ้ยในระยะสั้น  มากกวา่เป็นการเจริญงอกงามเพื่อประโยชน์ทุกดา้นของคนส่วนใหญ่ใน
ระยะยาว การศึกษาในแนวน้ียงัเนน้การส่งเสริมความรู้ทางวชิาชีพแบบแยกส่วนและความฉลาด
แบบเห็นแก่ตวั ซ่ึงท าใหส้ังคมมีปัญหาความเหล่ือมล ้าต ่าสูงและขดัแยง้กนัมากข้ึนดว้ย 
            ชนชั้นน าไทยซ่ึงสามารถครอบง าใหป้ระชาชนส่วนใหญ่คิดตามในกรอบคิดเดียวกบั
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พวกเขาได ้ มองวา่การศึกษาเป็นการลงทุนสร้างทรัพยากรก าลงัคนใหมี้ความรู้และทกัษะดา้น
ต่างๆ ไปท า งานแข่งขนัทางธุรกิจกบัคนของประเทศอ่ืน เพื่อพฒันาใหเ้ศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเจริญ เติบโตข้ึน (มีผลผลิตสินคา้และบริการเพิ่มข้ึน) และพวกเขามองการศึกษาใน
ฐานะเป็นเคร่ืองมือไปบรรลุเป้าหมายคือ การเพิ่มปริมาณผลผลิต แทนท่ีจะมองแบบเช่ือมโยง
เป็นระบบองคร์วมวา่ การศึก ษาคือการพฒันาคนใหมี้ความรู้ ครูฉลาดทางอารมณ์ มีบุคลิกนิสัย 
และจิตส านึกท่ีดีเพื่อสามารถไปพฒันาตวัเองใหใ้ชชี้วิตอยา่งมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ มี
ความสุข แกปั้ญหาและพฒันาชุมชนในทุกมิติ ทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองท่ีเป็นประชาธิปไตย 
สังคมวฒันธรรมท่ีเจริญรุ่งเรืองแบบอารยชน 
           การศึกษาแบบองคร์วมเป็นเร่ืองท่ีกวา้งกวา่แค่การฝึกอบรมทกัษะทรัพยากรคนเพื่อไป
ท างานรับใชร้ะบบเศรษฐกิจทุนนิยมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นเพียงส่วนหน่ึงของชีวติ แต่ไม่ใช่
ทั้งหมดของชีวิต การท่ีนโยบายพฒันาเศรษฐกิจและการศึกษาเนน้เร่ืองการแข่งขนัเพื่อเอาชนะ
ของปัจเจกชนมากเกินไป ท าใหเ้กิดความโนม้เอียงท่ีมีผลเสีย เช่น ท าใหผู้ไ้ดเ้รียนระดบัสูงหยิง่
ผยองในความรู้ทกัษะของตนเอง มีนิสัยแข่งขนัมุ่งเอาชนะเพื่อประโยชน์ตวัเอง มากกวา่เป็นคน
ท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวติ รู้จกัการปรับตวั การร่วมมือกนัเพื่อประโยชน์ของกลุ่มหมู่คณะ ชุมชน
และประเทศ  
         การมองเร่ืองการศึกษาแบบแยกส่วนอยา่งแคบๆท าใหช้นชั้นน าไทยเนน้การพฒันาเชิง
ปริมาณเช่นขยายโรงเรียน การสั่งซ้ือคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนการสอน การส่งคนไป
เรียนต่างประเทศ การเนน้การพฒันาดา้นภาษาองักฤษ คอมพิวเตอร์ และวชิาท่ีเป็นท่ีตอ้งการใน
ตลาดแรงงาน ซ่ึงแมจ้ะมีความจ าเป็นและเป็นประโยชน์ในระดบัหน่ึง แต่การเนน้เร่ืองน้ีมาก
เกินไป ท าใหน้ าไปสู่ความคิดแบบสุดโต่งท่ีมองคนเป็นแค่ “ทรัพยากรการผลิต” อยา่งหน่ึง 
เหมือนอยูใ่นกลุ่มเดียวกบัเคร่ืองจกัรพลงังาน วตัถุดิบ ( วทิยากร เชียงกลู  สิงหาคม 27, 2007 ) 

 
การศึกษาแบบองค์รวมส าหรับเยาวชนไทย  
             ท่านพุทธทาสเคยกล่าวถึงการศึกษาโดยทัว่ไปวา่เป็น "การศึกษาแบบหมาหางดว้น" 
เพราะเป็นการศึกษาท่ีใหค้วามรู้และประสบการณ์เพื่อออกไปประกอบกาชีพหาเล้ียงปากเล้ียง
ทอ้งเท่านั้น ไม่ไดส้อนใหค้นเลิก ลด ละ ความเห็นแก่ตวั มีแต่สอนใหค้นกอบโกยและคดโกง 
เพื่อเอาประโยชน์เขา้ตวัยิง่เรียนมากรู้มาก ยิง่เอาเปรียบคนอ่ืนมาก เห็นแก่ตวัมาก 
           ในฐานะท่ีเป็นครู - อาจารย ์มีหนา้ท่ีถ่ายทอดวชิาการใหลู้กศิษยลู์กหาใน
สถาบนัการศึกษาเป็นเวลานานพอสมควร ลองมานัง่นึกตรึกตรองถึงนยัยะท่ีช่อนแฝงอยูใ่นวา
ทะของท่านพุทธทาส ก็อดท่ีจะเห็นดว้ยกบัท่านไม่ได ้เพราะวา่เท่าท่ีรับรู้และสังเกตดู ครู - 

http://th.wordpress.com/tag/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b9%e0%b8%a5/
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อาจารยส่์วนใหญ่ท าหนา้ท่ีเพียงแค่ "สอนหนงัสือ" ตามหลกัสูตรท่ีแต่ละสถาบนัการศึกษา
ก าหนดไวเ้ท่านั้น ไม่ได ้"สอนคน" ใหรู้้จกัเสียสละ รู้จกัช่วยเหลือผูอ่ื้น และลดความเห็นแก่ตวั
ลง ยิง่ดูการวดัดผลประเมินผลดว้ยแลว้ยิง่ไม่มีเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม หรือศีลธรรมเลย มีแต่
เพียงการวดัผลประเมินความรู้ความเขา้ใจในเชิงวชิาการเท่านั้น การศึกษาในสารบบของ
สถาบนัการศึกษาส่วนใหญ่ของประเทศไทย โดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษา จึงเป็นการให้
การศึกษาแบบหมาหางดว้นอยา่งท่ีท่านพุทธทาสกล่าวไวจ้ริงๆ คือใหค้วามรู้ความเขา้ใจเชิง
วชิาการเพียงอยา่งเดียว ละเลยเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมโดยส้ินเชิง โดยปล่อยใหเ้ป็นเร่ือง
เฉพาะตวั ใครท าใครได ้ใครไม่ท าก็ไม่ไดไ้ปโนน้ จึงกลายเป็นวา่สถาบนัการศึกษามีหนา้ท่ีเพียง
ผลิตบณัฑิตเพื่อป้อนตลาดแรงงานเพียงสถานเดียว ไม่ไดมี้ส่วนสร้างคนดีมีคุณธรรมใหกับั
สังคมและประเทศชาติเท่าท่ีควร 
      โดยปรัชญาแทจ้ริงของการศึกษาแลว้จะตอ้งเนน้การศึกษาแบบองคร์วม(HOLISTIC 
EDUCATION) ซ่ึงประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบคือ มนัสมอง(HEAD) จิตใจ(HEART) และ
อวยัวะในการท างาน(HANDS) มนัสมองมีไวส้ าหรับวชิาการ จิตใจมีไวส้ าหรับคุณธรรม
จริยธรรม และอวยัวะในการท างานมีไวส้ าหรับประสบการณ์ภาคปฎิบติั การศึกษาท่ีดีท่ีถูก ตอ้ง
เป็นตวัขบัเคล่ือนพฒันาทั้ง 3 ส่วนน้ี เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ครบถว้นในทุก
ดา้น มีทั้งไอคิว (IQ-ความเก่งดา้นวชิาการ) อีคิว (EQ-ความเก่งดา้นอารมณ์) และเอม็คิว (MQ-
ความเก่งดา้นศีลธรรม) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้รอบของปริยติัศึกษา(การศึกษาเชิงทฤษฎี) และปฏิบติั
ศึกษา (การศึกษาเชิงปฏิบติั) เพื่อเป็นรากฐานในการพฒันาศีล สมาธิ และปัญญา หรือไตรสิกขา
ในพระพุทธศาสนานั้นเอง 
      ดงันั้นหากเป้าหมายของการศึกษาคือการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณลกัษณะ
ครบถว้นทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และภูมิฐานแลว้ไซร้ สถาบนัการศึกษาทั้งหมดใน
ประเทศไทยจะตอ้งหนัมาให้ความส าคญักบัการพฒันามนัทั้งสมอง จิตใจ และความสามารถ
ทางดา้นกายภาพของผูเ้รียนทั้ง 3 ดา้น ไปพร้อมๆ กนัเพื่อหลีกหนีสภาพการศึกษาแบบ "หมา
หางดว้น" อยา่งท่ีท่านพุทธทาสเคยตั้งขอ้งสังเกตเอาไว ้และเพื่อเป็นแหล่งผลิตทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีคุณภาพใหก้บัสังคมประเทศชาติสืบไปวชิาการ.คอม (www.vcharkarn.com) last update: 
14:57 3-Apr-2007 by Mr. Knowledge 
 

การวเิคราะห์แบบองค์รวมในทางสังคมการคิดใหม่ต่อหลกัการและแนวคิดทัว่ไปในการ
วเิคราะห์: 

http://www.vcharkarn.com/
http://www.vcharkarn.com/
http://www.vcharkarn.com/va2/index.php/my/show/18923
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หลกัการพื้นฐานโดยทัว่ไปในกระบวนการรับรู้ในการเรียนรู้ของมนุษยไ์ม่ต่างจากปิระ
มิดท่ีมียอดแหลมตั้งบนพื้น  ถา้เปรียบพื้นดินเหมือนความรับรู้อนักวา้งใหญ่ไพศาลในจกัรวาล
โดยมีปลายแหลมของยอดปิระมิดท่ีเป็นบริเวณท่ีมนุษยท์  าความเขา้ใจต่อโลกและสรุปเป็น
หลกัการ 

เม่ือมีการต่อยอดข้ึนไปเร่ือยๆขององคค์วามรู้   ฐานท่ีเล็กแต่ส่วนบนมีการแตกแขนงไป
ไม่ส้ินสุดยอ่มล่องลอยอยูบ่นฟ้าและในท่ีสุดก็ลม้ลงสัมผสัความเป็นจริงยงัพื้นดินและสร้าง
พื้นฐานใหม่.นัน่จึงเป็นสาเหตุวา่ท าไมจึงตอ้งมีการคิดใหม่ในเร่ืองหลกัการก็เพื่อหารากฐานท่ี
ถูกตอ้งในการต่อยอดหลกัพื้นฐานในการคิด....ท่ีมีหลายรูปแบบเช่น -แบบแยกส่วนยอ่ย, -แบบ
การสรุปรวบยอด และ-แบบบูรณาการ 

ในแบบบูรณาการจะเห็นวา่มีฐานของปิระมิดหลายๆปิระมิดแห่งสหวชิาหลายๆสาขาท่ี
เอาปลายแหลมตั้งไวห้ลายๆบนดินแดนแห่งความรู้อนัเป็นรากฐานการต่อยอดข้ึนไป  จาก
หลายๆฐานท่ีเก่ียวโยงกนั 

หากแต่วา่   กระบวนทศัน์แบบองคร์วม( holistic paradigm )ท่ีน าเสนอน้ีเป็นแบบวธีิคิด
อีกแบบ  ท่ีขยายกรอบอา้งอิงใหก้วา้งข้ึน  เช่นกรอบมิติในการอา้งอิง โดยสรุปเป็นกรอบกวา้งๆ
เรียกวา่    มิติแห่งองคร์วมพหุภาพ 

องค์รวมพหุภาพ หมายถึง องคร์วมอนัประกอบเป็นเอกเทศของส่ิงหน่ึงส่ิงใดในการ
ตรวจวดั  และสัมพนัธ์กบัส่ิงท่ีตรวจวดั 

การวเิคราะห์ทุนอนัเป็นหน่วยพื้นฐานหน่ึงในทางเศรษฐกิจการเมืองเช่นกนัมีรากฐาน
ในการวเิคราะห์ดงัไดก้ล่าวมาแลว้คือ 

-การวเิคราะห์บนรากฐานทฤษฎีแบบเสรีนิยม 
-การวเิคราะห์บนรากฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบมาร์กซิสต์ 
-การวเิคราะห์ภายใตก้ระบวนทศัน์แบบองคร์วม 
ผูเ้ขียนจะเนน้หนกัเฉพาะทุนแห่งระบอบธรรมาธิปไตย   เช่นระบบทุนแบบ ethical 

capital อนัเป็นรากฐานทางเศรษฐกิจ ของโครงสร้างชั้นบนในระบอบรัฐแห่งธรรมาธิปไตย 
Ethical capital หรือ ทุนแบบมีศีลธรรม ( ทุนในอุดมคติของระบบท่ีกลไกกลางการ

แลกเปล่ียนศกัยภาพของทุนเกิดดุลยภาพ) ซ่ึงมีความหมายครอบคลุมท่ีกวา้งขวาง  อนัรวมไปถึง
รูปการจิตส านึกต่างๆท่ีเป็นศกัยภาพแห่งทุนท่ีด ารงอยูข่องมนุษยใ์นสังคมนั้นๆ   รวมถึงศาสนา  
ความเช่ือทางจิตวิญญาณต่างๆของผูค้น 

รวมไปถึงจุดอ่อนต่างๆของระบอบทุนภายใตก้รอบกลไกแลกเปล่ียนแบบเสรีนิยม   
และแบบสังคมนิยม 
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 ทุน :  หน่วยยอ่ยพื้นฐานเศรษฐกิจ - การเมือง 
ระบอบเศรษฐกิจการเมืองใดๆลว้นแลว้มิอาจแยกออกจากการพฒันาไปของระบอบทุน

ในโลก   ทุน อนัถือเป็นหน่วยยอ่ยพื้นฐานหน่ึงในทางเศรษฐกิจและการเมืองในสังคมและเป็น
รากฐานส าคญัต่อความสัมพนัธ์ต่างๆของผูค้นในสังคมท่ีก่อเกิดรูปการจิตส านึกต่างๆการท า
ความเขา้ใจในการพฒันาไปของทุนท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปท าใหเ้ราเขา้ใจการเปล่ียนแปลงไป
ของสังคม   วฒันธรรม   การเมือง  ท่ีเกิดข้ึนจากการเคล่ือนท่ีไปของทุน 

ทุน   คือ  เกิดจากแรงงาน   และผลจากแรงงานไดส้ร้างมูลค่าส่วนเกินและจากการ
สะสมทุนท่ีเกิดจากแรงงานส่วนเกิน ก่อให้เกิดชนชั้นใหม่คือชนชั้นนายทุน  ท่ีมีอ านาจผกูขาด
ควบคุมปัจจยัการผลิตต่างๆ  จึงก่อใหเ้กิดทฤษฎีแห่งการต่อสู้ทางชนชั้นและก่อเกิดรัฐแห่งสังคม
นิยมข้ึน 

ขณะท่ีอีกแนวคิดหน่ึง   ยดึถือความมีเสรีภาพแห่งทุน  และก่อใหเ้กิดความมัง่คัง่และ
ใหญ่โตของทุนท่ีเป็นปัจเจกชนขนาดใหญ่ข้ึนจนไปสู่การขา้มชาติและไร้รัฐ 

ในแนวคิดท่ีน าเสนอ   จะพิจารณาทุนในอีกแง่มุมหน่ึง  เพื่อน าเสนอวา่ทุนแห่งรัฐ
ธรรมาธิปไตยเกิดข้ึนไดอ้ยา่งไร 

รัฐแห่งธรรมาธิปไตย ก็คือรัฐท่ีมีกระบวนการจดัความสัมพนัธ์ของระบอบทุนอยา่งมี
ดุลยภาพท่ีมีการเคล่ือนท่ี ( ท่ีมา  หนงัสือพิมพส์ยามรัฐสมาชิก : kontai - 7/12/2007 - 04:39 ) 

 
 


