เจ้ าพ่อการตลาด : มุมมองในการพัฒนาหลักสูตร
ผู้แต่ง : ไกรฤทธิ บุณยเกียรติ บริ ษทั ศู นย์หนังสื อกรุ งเทพ จํากัด, 2532.
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(การสอนภาษาไทย)
บทนํ า
เจ้าพ่อการตลาดเป็ นผลงานเขียนประเภทนวนิยายของไกรฤทธิ บุณยเกี ยรติ กล่าวถึงเรื องราวชี วิต
ของผูช้ ายคนหนึ งคื อ “สมชาย”ทีมี โอกาสเติ บโตและก้าวหน้าทางธุ รกิจจากอาชี พนัก ขาย แสดงให้เห็น
ความฉลาด การเป็ นนักวางแผน นักวิเคราะห์ นักการตลาด ตลอดจนแสดงให้เ ห็น กลยุทธ์ ในการต่ อ รอง
ต่างๆทางธุ รกิจ เล่ห์เ หลียมการค้า ซึ งมีทงความสํ
ั
าเร็ จและความล้มเหลวในเชิงธุ รกิจ มุมมองความคิ ดของ
ชีวติ ทีผ่านทังความล้มเหลวและความสําเร็ จสู งสุ ด และสุ ดท้ายของชี วติ คือการตัดสิ นใจเข้าสู่ เส้นทางทีสงบ
แห่ งพระพุทธศาสนา
สิ งสําคัญทีปรากฏในเรื อง เห็นได้ชดั เจนและมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา มีประโยชน์ต่อนักวางแผนทาง
การศึกษา นักพัฒนาหลักสู ตร คือ การวิเคราะห์ผูบ้ ริ โภค และการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ งเรื องเจ้าพ่อ
การตลาดแสดงให้เห็นว่าการศึ กษามีความสําคัญทังในห้องเรี ยนและนอกห้องเรียน รวมทังประสบการณ์ที
ผ่านมาในชีวติ ของตัวละครเป็ นส่ วนสําคัญเกี ยวเนื องสัมพันธ์กนั ทําให้การวิเคราะห์ตรงประเด็น สามารถ
วางแผน โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ จนประสบความสําเร็ จในชีวติ ได้
คําว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรื อแนวทางทีคิดขึนอย่างรอบคอบ มีลกั ษณะเป็ นขันตอน มีค วาม
ยืดหยุ่น ปรับเปลียนได้ตามสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือเอาชนะคู่แ ข่งขันหรื อเพือให้สามารถบรรลุ
เป้ าหมายทีต้องการ ความหมายของคํานี อาจหมายถึง Strategy
คุณสมบัติอีกประการหนึ งทีทําให้ “สมชาย” ประสบความสําเร็ จในการเป็ นนักขาย คือ การเป็ น
คนมีวสิ ัยทัศน์กว้างไกล สังเกตได้จากบทสนทนาทีสมชายพูดกับเพือน ทีว่า “ผลิตภัณฑ์ใหม่น่ะเพื อน อี ก
ไม่กีสิ บปี กันจะทําให้ทุกบ้านมีผลซักฟอกใช้จนทัว”(เจ้าพ่อการตลาด:15-16)จากบทสนทนาข้างต้นแสดง
ให้เ ห็น ว่าสมชายเป็ นคนที กล้าคิ ด กล้า ทําในสิ งใหม่ทีแตกต่าง จุดนี เป็ นจุดทีสํ าคัญทีทําให้เ ขาประสบ
ความสําเร็ จ
การสะท้ อ นแนวคิดปรัชญาการศึ กษา จากหนังสื อเจ้ าพ่ อการตลาด
แนวความคิดปรัชญาการศึกษาพืนฐานทีปรากฏในเรื อง ได้แก่ปรัชญาพิพฒั นาการนิ ยมซึ งเกิ ดใน
ประเทศอั ง กฤษในคริ สต์ ศ ตวรรษที 17 มี ชื อเรี ยกต่ า งๆกั น เช่ น Experimentalism,Pragmatism,

Instrumentalism คําว่าพิพฒั น หรื อ Progressiveหมายถึง ก้าวหน้า เปลียนแปลง ไม่หยุดอยู่กบั ทีสาระสําคัญ
ของความเป็ นจริ งและการแสวงหาความรู ้ ไม่ หยุ ดนิ งอยู่กับที แต่จะเปลี ยนแปลงไปตามกาลเวลาและ
สิ งแวดล้อมบุคคลสามารถแสวงหาความรู ้ ได้จากประสบการณ์ ประสบการณ์จะนําไปสู่ ความรู ้ และความรู ้
เป็ นกระบวนการทีต่อเนือง ปรัชญานีเน้นกระบวนการแนวทางของการศึ ก ษาจึงต้องพยายามปรั บปรุ งให้
สอดคล้องกับกาลเวลาและภาวะแวดล้อมจึงต้องหาทางปรับปรุ งการศึกษาอยู่เสมอ เพือนําไปสู่ การค้นพบ
ความรู ้ ใหม่ๆ(บรรจง จันทรสา2522 : 244)ปรั ชญานี อาจเรี ยกอีกอย่างหนึ งว่าปรัช ญาประสบการณ์ นิยม
(Experimentalism)
แนวความคิ ด ทางการศึ ก ษา มี แ นวคิ ด ว่ า การศึ ก ษาคื อ ชี วิต มิ ใช่ เ ป็ นการเตรี ยมตัว เพื อชี วิ ต
หมายความว่าการทีจะมีชีวติ อยูอ่ ย่างมีค วามสุ ข จะต้องอาศัยการเข้าใจความหมายของประสบการณ์ นิยม
ฉะนันผู ้เ รี ยนจึง ควรจะได้เ รี ยนรู ้ ในสิ งที เหมาะแก่ วยั ของเขาและสิ งที จัดให้ผู้เ รี ยนเรี ย นควรจะเป็ นไป
ในทางทีก่อให้เกิดประสบการณ์ทีผูเ้ รี ยนสามารถเข้าใจปั ญหาชีวติ และสังคมในปั จจุบนั และหาทางปรับตัว
ให้เข้ากับภาวะทีเป็ นจริ งในปัจจุบนั (Kneller 1971 :48 – 53)
ก. จุดมุ่งหมายของการศึ กษา ปรัชญาการศึ กษาพิพฒั นาการนิ ยมไม่มีจุดมุ่ งหมายทีตายตัวเพราะ
ชีวติ เปลียนแปลงอยู่เสมอตามกระแสการเปลียนแปลงของโลกวัตถุประสงค์ของการศึ กษาก็เพือแก้ปัญหา
ทีเกิ ดขึนเพือให้ผเู ้ รี ยนเกิดแนวทางในการแก้ปัญหาแต่ล ะครั งและเป็ นวิถีทางให้เกิ ดการเรี ยนรู้ ทีใหม่ก ว่า
ต่อไปไม่มีทีสิ นสุ ดส่ วนผูเ้ รี ยนจะต้องพัฒนาตนเองทังด้านร่ างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาควบคู่ กนั
ไปเรี ยนรู ้ ตามความถนัดและความสนใจสามารถนําความรู ้ ไปปรั บตัวให้เข้ากับสังคมได้อย่างมี ความสุ ข
สามารถแก้ปัญหาได้ ทํางานร่ วมกับผูอ้ ืนได้และมีวนิ ยั ในตนเอง (Self-discipline)
ข. องค์ประกอบของการศึกษา
1) หลักสู ตร ปรัชญานี ต้องการให้ผูเ้ รี ยนเรี ยนจากประสบการณ์ ในชี วิตจริ งเป็ นประสบการณ์ ที
สัมพันธ์กบั สังคมหลักสู ตรจึงครอบคลุมชีวติ ประจําวัน ทุกรู ปแบบทีก่ อให้เกิดการเรี ยนรู ้ ให้ผู้เรี ยนได้เข้า
ร่ วมในประสบการณ์ การเรี ยนรู ้ ทุก รู ป แบบหลัก สู ตรจะเน้น วิช าที เสริ มสร้ า งประสบการณ์ ทางสั งคม
ตลอดจนชี วติ ประจําวันความสําคัญของการศึกษาจะพิจารณาในแง่ของวิธีการทีนํามาใช้
2) ครู ไม่เป็ นผูอ้ อกคําสังแต่ทาํ หน้าทีในการแนะแนวทางให้แก่ ผูเ้ รี ยนแล้วจัดประสบการณ์ทีดีที
เหมาะสมให้แ ก่ ผู้เรี ยน ครู จะต้องมีค วามรู ้ และประสบการณ์อ ย่างกว้างขวางรู ้ จกั ผู้เ รี ยนเป็ น อย่างดี และ
ยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคลและวางแผนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ให้เหมาะสมกับความสามารถและความ

ต้องการของผูเ้ รี ยนจัดสภาพในโรงเรี ยนและในห้องเรี ยนให้พร้ อมทีจะศึก ษาเล่ าเรี ยนให้ได้ประสบการณ์
ตามทีต้อ งการ
3) นัก เรี ยน ปรัชญานี ให้ความสําคัญแก่ผเู ้ รี ยนมาก ถือว่าผูเ้ รี ยนแสวงหาประสบการณ์และพร้ อมที
จะรับประสบการณ์ (เมธี ปิลันธนานนท์ 2523 : 90) ผูเ้ รี ยนจะได้ประสบการณ์ดว้ ยการลงมือกระทําด้วย
ตนเอง (Learning by doing) ผูเ้ รี ยนจะต้องมีอสิ ระในการเลือกตัดสิ นใจและต้องทํางานร่ วมกัน
(Participation) เพือให้การเรี ยนการสอนตรงกับความถนัดความสนใจและความสามารถของผูเ้ รี ยน
4) โรงเรี ยน ทําหน้าทีเป็ นแบบจําลองสังคมโดยเฉพาะแบบจําลองทีดีงามของชีวติ และ
ประสบการณ์ในสังคมโดยการจัดประสบการณ์ให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของผูเ้ รี ยนในแต่ละกลุ่มเริ มจาก
การเรี ยนรู้พืนฐานของสังคม ลักษณะอืนๆของสังคมโดยให้ผเู้ รี ยนได้มีการเรี ยนรู ้สิงแปลกๆ ใหม่ๆมีความ
พร้ อมมีความรู ้ จกั และเข้าใจสังคมอย่างดี(ศักดาปรางค์ประทานพร 2523 : 64 – 65)
5) กระบวนการเรี ยนการสอน ให้ผเู ้ รี ยนมีบทบาทมากทีสุ ด การเรี ยนเป็ นเรื องการกระทํา (Doing)
มากกว่ารู ้ (Knowing) การเรี ยนการสอนจึงให้ผูเ้ รี ยนลงมือกระทําเพือให้เกิดประสบการณ์และการเรี ยนรู ้
การกระทําทําให้สามารถแก้ปัญหาได้ครู ตอ้ งจัดประสบการณ์และสิ งแวดล้อมทีเอืออํานวยให้ผเู ้ รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
จากแนวคิดของตัวละครหลักในเรื อง เจ้าพ่อการตลาด คือ“สมชาย” มีหลักการพัฒนาตนเองอย่าง
ไม่หยุดนิง หลักการดําเนินงาน การเรี ยนรู ้ เปลียนไปตามเวลาและสิ งแวดล้อมรอบข้างเขาสามารถแสวงหา
ความรู ้ ได้จากประสบการณ์ ซึ งประสบการณ์ทีได้รับนําไปสู่ ความรู ้ และความรู ้ เป็ นกระบวนการทีต่อเนื อง
ซึ งมีค วามสอดคล้อ งกับปรั ชญาพิพฒ
ั นาการนิ ยมเมือพิจารณาชี วิตในวัยเด็ก จะเห็นว่า เขาเป็ นคนเรี ยน
หนังสื อไม่ ค่ อ ยดี แต่มี ความสามารถด้านค้า ขายและเก่ ง ภาษา ลัก ษณะนี สํ าคัญมาก ทําให้เห็น มุ มมอง
เกี ยวกับการพัฒนาหลักสู ตรในโรงเรี ยนของเราได้ กล่าวคือ เด็กมีความหลากหลาย แตกต่างกัน การจัดทํา
หลักสู ตรในยุคนีจึงไม่ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้เด็กเก่งแต่อย่างเดียว เพราะความสามารถด้านการขายและภาษา
มีค วามสําคัญมาก จะทําให้นกั เรี ยนก้า วเข้าสู่ อาชี พที ยังยืนและประสบความสํ าเร็ จได้ เรื องของภาษามี
ความสําคัญเพราะเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เราสื อสารกับคนรอบข้าง ทุกเชือชาติรู้เรื องและเข้าใจกันได้ การ
ทําการค้าหรื อการติดต่อสัมพันธ์ ดา้ นต่างๆ จึงเกิดตามมา
เมือสมชายได้ไปศึ กษาต่อเกียวกับการบริ หารธุ รกิจชันสู งทีประเทศอัง กฤษ เขาได้เรี ยนรู ้ การเข้า
สังคมและเทคนิควิธีการต่ างๆ จากประสบการณ์ อ ันหลากหลายของแต่ ละคน และได้เ รี ยนรู ้จากการเข้า
ทํางานกับบริ ษทั แม่ทีอังกฤษ เขารู ้ ว่าในยุคนี ผูบ้ ริ โ ภคเป็ นใหญ่ คือผู้บริ โภคมี ทางเลือกหลากหลาย และ

บริ ษทั ต่างๆ ต่างก็มีกลยุทธ์ มากมาย เขาจึงต้องทําการตลาดเพือตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคทีต่าง
วัย จากประเด็นนี นักพัฒนาหลักสู ตรควรตระหนักว่า นักเรี ยนของเราเปรี ยบเหมือนผูบ้ ริ โภค (ผูร้ ับบริ การ)
ซึ งมีหลากหลายวัย มีความต้องการแตกต่างกัน ขณะเดียวกันบริ ษทั ก็เปรี ยบเหมือนโรงเรี ยน ในปั จจุบนั มี
การแข่ ง ขัน ด้า นธุ ร กิ จการศึ ก ษาสู ง มาก ทังโรงเรี ย นในภาครั ฐ และเอกชน ดัง นันหลัก สู ตรที ดี ค วร
ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยนได้ และสามารถส่ งเสริ มศักยภาพทีแตกต่างกันของผูเ้ รี ยนได้ ดังเช่ น
สมชายมีการวิเคราะห์ตลาดตังแต่สภาพสังคม พฤติกรรมการบริ โภคและแนวโน้มเศรษฐกิจ เพือนําข้อ มูล
ต่างๆมาวางแผนการตลาดซึ งการวิเคราะห์ตลาดก็เ พื อให้ธุรกิ จประสบความสําเร็ จ วิธี การนีก็เ หมือ นกับ
การหาNeed Assessmentsการจัดการศึ กษาต้องสอดคล้องกับความต้อ งการจําเป็ นทังของเด็ก และของ
สัง คมการศึ ก ษาจึ งจะประสบความสําเร็ จ เพราะฉะนันก่ อ นการพัฒ นาหลักสู ตรจึง ต้อ งมีก ารหาNeed
Assessmentsอย่างจริ งจังการศึกษาจึงจะตอบสนองความต้อ งการทีแท้จริ ง
เมือชีวติ ของ “สมชาย” ก้าวขึนเป็ นผูน้ าํ ของประเทศปาซิ เฟี ย เป็ นยุค ของเศรษฐกิ จตกตําและเกิ ด
การเรี ยนร้อ งประชาธิ ปไตยกันมาก จะเห็นว่า ยุค นี มี ความสอดคล้อ งกับแนวความคิดปรั ชญาการศึ กษา
ปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ซึ งมีพืนฐานแนวความคิดที พัฒนามาจากปรั ชญาพิพฒั นาการนิ ยมหรื อ
ปฏิบตั ินิยม ซึ งมีความเชื อว่า ความรู ้ ความจริ งเป็ นสิ งทีเปลียนแปลงอยู่เสมอ ความรู ้ เป็ นเครื องมื อ ในการ
แก้ปัญหาปรัชญาพิพฒั นาการนิยมเน้นความสําคัญของการพัฒนาผูเ้ รี ยนส่ วนปรัชญาการศึ กษาปฏิ รูปนิ ยม
มีแนวความคิดว่าผูเ้ รี ยนมิได้เรี ยนเพือมุ่งพัฒนาตนเองเพียงอย่างเดียวแต่ตอ้ งเรี ยนเพือนําความรู ้ ไปพัฒ นา
สังคมให้สังคมเป็ นสังคมประชาธิ ปไตยอย่างแท้จริ งคําว่า ปฏิ รูป หรื อ Reconstruct หมายถึง บู รณะ การ
สร้ างขึนมาใหม่หรื อ ทําขึนใหม่ เน้นการสร้ างสังคมใหม่ เพราะว่าสังคมขณะนันมีปัญหาต่างๆมากมาย ทัง
ปั ญ หาทางด้า นเศรษฐกิ จและการเมื อ งการศึ ก ษาจึ ง มี บทบาทในการเป็ นเครื องมื อ สร้ างสั ง คมและ
วัฒนธรรมทีดีงามขึนมาใหม่ เป็ นสังคมในอุดมคติ ทีมีความเพียบพร้ อม และจะต้องทําอย่างรี บด่วน
เกี ยวกับแนวคิ ด ทางการศึ ก ษาเนื องจาการศึ ก ษามี ค วามสั มพัน ธ์ ก ับ สั ง คมอย่ า งแยกไม่ อ อก
การศึกษาจึงควรนําสังคมไปสู่ ส ภาพทีดีทีสุ ดการศึ กษาต้องทําให้ผู้เรี ยนเข้าใจและมุ่งมันทีจะสร้ างสังคม
อุดมคติขึนมาให้เหมาะสมกับพืนฐานทางวัฒนธรรมและภาวะทางเศรษฐกิ จของโลกยุคใหม่
ก. จุดมุ่งหมายของการศึ กษาการศึ ก ษาจะต้องมุ่งมันทีจะสร้ างสรรค์ระบบสังคมขึนมาใหม่จาก
พืนฐานเดิมทีมีอยู่ และสังคมใหม่ทีสร้ างขึนนันจะต้องอยู่บนรากฐานของประชาธิ ปไตยการศึ ก ษาจะต้อ ง
ส่ งเสริ มการพัฒนาสังคมให้ผเู ้ รี ยนนําความรู ้ ไปพัฒนาสังคมโดยตรง

ข. องค์ประกอบของการศึ กษา
1) หลักสู ตร เนื อหาวิชาทีนํามาบรรจุไว้ในหลักสู ตรจะเกี ยวกับปั ญ หาและสภาพของสังคมเป็ น
ส่ วนใหญ่จะเน้นวิชาสังคมศึกษา เช่ นกระบวนการทางสังคมการดํารงชี วิตในสั งคม สภาพเศรษฐกิจและ
การเมื อ งวิท ยาศาสตร์ ใ นชี วิต ประจํา วัน ศิ ล ปะในชี วิต ประจํา วัน สิ งเหล่ า นี จะทํา ให้มี ค วามเข้า ใจ
ในกลไกของสังคม และสามารถหาแนวทางในการสร้างขึนมาสังคมใหม่
2) ครู ทาํ หน้าทีรวบรวม สรุ ป วิเคราะห์ปัญหาของสังคมแล้วเสนอแนวทางให้ผูเ้ รี ยนแก้ปัญหาของ
สังคมครู จะต้องให้ผเู้ รี ยนทุกคนมีส่วนร่ วมในการคิดพิจารณาในการแก้ปัญหาต่างๆและเห็นความจําเป็ นทีจะต้อง
สร้ างสรรค์สังคมขึนมาใหม่และเชือมันว่าจะกระทําได้โดยวิถีทางแห่งประชาธิ ปไตย
3) ผู ้เ รี ยน ปรั ช ญานี เชื อว่า ผู ้เ รี ยนคื อ ผู ้ทีมี ค วามสามารถในการวิเ คราะห์ ปัญ หาสั งคม และ
ความยุติธรรมดังนันผูเ้ รี ยนจะได้รับการปลูกฝั งให้ตระหนักในปั ญหาสังคมเรี ยนรู ้ วธิ ี การทํางานร่ วมกันเพือ
การแก้ปัญหาสังคมผูเ้ รี ยนจะได้รับการเรี ยนรู ้ เทคนิ ควิธีก ารต่างๆทีจะนํา มาเป็ น แนวทางในการแก้ปัญหา
ของสังคม แล้วให้ผเู ้ รี ยนหาข้อสรุ ปและตัดสิ นใจเลือก (Kneller 1971 : 36)
4) โรงเรี ยน ตามปรัชญาการศึ กษาปฏิ รูปนิ ยมโรงเรี ยนจะมีบทบาทต่อสังคมโดยตรงโดยมีส่วนใน
การรับรู ้ปัญหาของสังคม ร่ วมกันแก้ปัญหาของสังคมรวมทังสร้ างสังคมใหม่ทีเหมาะสม ดีงาม โรงเรี ยน
จะต้องใฝ่ หาว่าอนาคตของสังคมจะเป็ นเช่นไร แล้วนําทางให้ผเู ้ รี ยนไปพบกับสังคมใหม่ โดยให้การศึ กษา
แก่ ผู ้ เ รี ย นเพื อพร้ อ มที จะวางแผนให้ ก ั บ สั ง คมใหม่ แ ละโรงเรี ย นจะต้อ งมี บ รรยากาศในการเป็ น
ประชาธิ ปไตย ยอมรับฟั งความคิดเห็นของคนส่ วนใหญ่และเปิ ดโอกาสให้ค นในท้องถินเข้ามามีส่วนร่ วม
ในการคิดวางแผนและดําเนินการเป้ าหมายของโรงเรี ยนคือ โรงเรี ยนชุมชน (Community school)
5) กระบวนการเรี ยนการสอน มีลกั ษณะคล้ายกับปรัชญาการศึ กษาพิพฒั นาการนิยม คือให้ผู ้เรี ยน
เรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และลงมือกระทําเองสามารถมองเห็นปั ญหาและเข้าใจเรื องราวต่างๆ ด้วนตนเอง โดยใช้
วิธีการต่างๆหลายวิธี เช่นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (Scientific method) วิธี การโครงสร้ าง (Project method)
และวิธีการแก้ปัญหา (Problem solving) เป็ นเครื องมือ
นอกจากนันแล้ว ชีวติ ของสมชายยังสอนในเรื องของนิ รันตรนิ ยม/สัจจนิ ยม (Perennialism) ทีว่า
มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล การควบคุมตนเอง รู ้ จกั จดจํา และตังใจทําสิ งต่ างๆเพราะเชื อมัน
เสมอว่า อนาคตทางด้านการตลาดจะก้าวไกล หรื อหยุดชะงักก็เพียงแต่การทีเราได้ลงมือปฏิบตั ิ มี เหตุมีผล
ของการกระทําและตังใจทุ่มเทกับมันให้มากทีสุ ด

นอกจากนีจากแนวการดําเนินเรื อง จะเห็นว่า ชีวติ ของสมชายเขาได้กาํ หนดด้วยตัวเองและมี
ทางเดินทีตนเลือกเดิน ซึ งสอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษาอัตถิภาวนิยม/สวภาพนิยม (Existentialism)ที
มนุษย์แต่ละคนเป็ นผูก้ าํ หนดหรื อแสวงหาสิ งสําคัญ และตัดสิ นใจด้วยตนเองทําให้เกิดเสรี ภาพในการ
เรี ยนรู ้ให้รู้จกั ตนเองมากขึน ซึ งสมชายก็เป็ นเพียงเด็กปักษ์ใต้คนหนึงทีมีชีวิตธรรมดาๆได้เข้ามาใน
เมืองกรุ ง พัฒนาตนเองเลือกทีจะเรี ยนและทํางานโดยเริ มจากการเป็ นเซลส์ แมนขายผงซักฟอกแต่ชีวติ ก็
พลิกผันจนได้พฒั นาตนในการศึกษาต่อในหลักสู ตรเกี ยวกับการบริ หารธุ รกิจชันสู งทีประเทศอังกฤษ เป็ น
การวางรากฐานของการก้าวเป็ นประธานบริ ษทั ใหญ่ทางด้านตลาดเครื องอุปโภค บริ โภค ได้รับไว้วางใจ
เป็ นประธานสมาพันธ์นกั ธุ รกิ จไทย พร้ อมนําอุดมการณ์แนวคิดและการได้รับโอกาสครังสําคัญของชี วติ
ได้รับตําแหน่งเป็ นนายกรัฐมนตรี ของประเทศปาซีเฟี ย แต่ทา้ ยสุ ดของการเปลียนแปลง สมชายได้เลือก
การดําเนิ นชีวติ ในบันปลายชี วติ ด้วยตัวเขาเอง โดยเลือกบวชเรี ยนและรับใช้พุทธศาสนากลับมาเรี ยนรู ้
ตัวตนทีแท้จริ งของตนเอง เลือกทางเดินเข้าสู่ โลกทางธรรมในทีสุ ด
แนวความคิดพืนฐานปรั ชญานี มีความสนใจและความเชื อในเรื องเกียวกับการมีชีวติ อยู่จริ งของ
มนุษย์ มนุษย์จะต้องเข้าใจและรู ้ จกั ตนเองมนุษย์ทุกคนมีค วามสําคัญและมีลกั ษณะเด่นเฉพาะตนเองทุกคน
มีเ สรี ภ าพทีจะเลื อกตัดสิ นใจในการกระทําสิ งใดๆแต่ จะต้องรั บผิ ดชอบต่อการกระทํานัน ปรั ชญาอัตถิ
ภาวนิ ยมนี ยกย่องมนุษ ย์เหนื อ สิ งอื นใดส่ งเสริ มให้มนุ ษย์มีความเป็ น ตัวของตัวเองแต่ ก็ต้องไม่ มองข้า ม
เสรี ภาพของอืนหมายถึ งจะต้องเป็ นผู้ใช้เ สรี ภ าพบนความรั บผิด ชอบเพือให้เกิ ด แระโยชน์ต่อส่ วนรวม
ก. จุดมุ่งหมายของการศึ กษา การศึ กษาจะต้องทําให้ผเู ้ รี ยนมีค วามเข้าใจตนเองว่ามีค วามต้อ งการ
อย่างไร แล้วพัฒนาตนเองไปตามความต้องการอย่างอิสระเพือจะได้พฒั นาความเป็ นมนุ ษย์ข องตนเองได้
อย่างเต็มทีด้วยการเลือกเรี ยนได้ตามความพอใจ และมีความรั บผิดชอบในสิ งทีเลือกนอกจากนี ยังมุ่ งให้
ผูเ้ รี ยนเป็ นผูม้ ีวนิ ยั ในตนเอง (Self-discipline)
ข. องค์ประกอบของการศึ กษา
1) หลักสู ตร ไม่กาํ หนดตายตัวแต่ตอ้ งเป็ นหลักสู ตรทีช่ วยให้ผเู ้ รี ยนเข้าใจตนเองได้ดขี ึนเนือหาของ
หลักสู ตรจะเน้นทางสาขามนุษยศาสตร์ (Humanities) เช่ น ศิลปะปรัชญาวรรณคดี ประวัติศาสตร์ การเขียน
การละคร จิตรกรรม ศิลปะประดิษ ฐ์นกั ปรัชญาเชื อว่าวิช าเหล่านี จะฝึ ก ฝนผูเ้ รี ยนทางด้านสุ นทรี ยศาสตร์
อารมณ์ และศี ลธรรม จริ ยธรรมอันดีงาม วิชาต่ าง ๆไม่ได้จดั ให้เ รี ยนตายตัวแต่จะให้ผู้เ รี ยนเลือ กได้ตาม
ค ว า ม พ อ ใ จ แ ล ะ ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม เ พื อ ผู ้ เ รี ย น จ ะ ไ ด้ พั ฒ น า ค ว า ม เ ป็ น ตั ว ข อ ง ตั ว เ อ ง
2) ครู มีบทบาทคล้ายกับปรั ชญาพิพฒั นาการนิ ยม ทําหน้าทีคอยกระตุน้ หรื อ เร้าให้ผู้เ รี ย นตื นตัว

ให้เข้าใจตนเองสามารถใช้ความถนัดและความสามารถเฉพาะตัวออกมาให้เ ป็ นประโยชน์ให้มากทีสุ ดครู
จะให้ค วามสําคัญแก่ผูเ้ รี ยนมาก ให้เสรี ภาพและเคารพในศักดิศรี ของผูเ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั รับผิดชอบในการ
กระทําของตนเองและครู จะต้องเป็ นผูร้ ู ้ จริ งในเรื องทีสอนซื อสัตย์และจริ งใจต่อผูเ้ รี ยน
3) ผู ้เ รี ยน ถื อ ว่ า ผู ้เ รี ย นเป็ นผู ้ที สํ า คัญ ทีสุ ด ในกระบวนการศึ ก ษาและเชื อว่ าผู ้เ รี ย นเป็ นผู ้ที
มี ค วามคิ ด มี ค วามสามารถในตนเองมี เ สรี ภ าพอย่ า งแท้จริ ง เป็ นผู ้ทีเ ลือ กแนวทางที จะพัฒ นาตนเอง
ด้วยตนเอง เพราะเป้ าหมายการศึ ก ษามิ ใ ช่ เ นื อความรู้ มิ ใช่ เ พื อสั ง คม แต่ เ พื อผู้เ รี ยนที จะรู ้ จกั ตนเอง
เข้ า ใจตนเอง ด้ ว นเหตุ นี แนวทางจริ ยธรรม และการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต่ า งๆเป็ นเรื องส่ ว นบุ ค คล
ทีจะเลือกใช้วธิ ี ทางใด แต่ทงนี
ั จะต้องมีวนิ ยั ในตนเองและรับผิดชอบต่อการกระทําและผลทีเกิ ดขึน (Power
1982 : 145 อ้างถึงใน อรสาสุ ขเปรม 2541)
4) โรงเรี ยนต้องสร้ างบรรยากาศแห่งเสรี ภาพทังในและนอกห้องเรี ยนและจัดสิ งแวดล้อมให้ผเู ้ รี ยน
เกิ ดความพอใจทีจะเรี ยน สร้ างคนให้เป็ นตัวของตนเองคื อให้นกั เรี ยนเลือกอย่างอิส ระ ส่ วนแนวทางใน
ด้านจริ ยธรรมทางโรงเรี ยนจะไม่กาํ หนดตายตัวแต่จะให้ผเู ้ รี ยนได้เลือกแนวทางของผูเ้ รี ยน
5) กระบวนการเรี ยนการสอนเน้นการกระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเป็ นตัวของตัวเองมากทีสุ ดให้ผเู้ รี ยนพบ
ความเป็ นจริ งด้วยตัวเองเปิ ดโอกาสให้ผูเ้ รี ยนเลื อกเรี ยนด้วยตนเองการเรี ยนจะต้อ งเรี ยนรู ้ จากสิ งภายใน
ก่อนหมายถึงจะต้องให้ผเู ้ รี ยนรู้วา่ ตนเองพอใจอะไรมีความต้องการอะไรอย่างแท้จริ งแล้วเลือกเรี ยนในสิ งที
พอใจหรื อต้องการกระบวนการเรี ยนการสอนจะเน้นการมีส่ วนร่ วมเป็ นหลักสํ าคัญในการเรี ยนรู ้ ปรั ช ญา
การศึกษาอัตถิภาวนิยมเป็ นปรัชญาทีท้าทายแนวความคิดของคนรุ่ นใหม่แ ละได้แพร่ หลายไปยังประเทศ
ต่างๆในประเทศไทยได้มีการนํามาทดลองใช้เ ป็ นครั งแรกทีโรงเรี ยนหมู่ บา้ นเด็กจังหวัดกาญจนบุรีเป็ น
ความพยายามทีจะเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนได้มีอิสรเสรี ภาพในเลือกเรี ยนวิชาต่ างๆ ปั จจุบนั โรงเรี ยนนี ยัง
ดําเนินการสอนอยู่แต่ก็ปรับเปลียนรู ปแบบให้เหมาะสมและนับได้วา่ ประสบความสําเร็ จในระดับหนึง
การสะท้ อ นจิตวิทยาการศึกษา
ในแง่ มุ ม ทางจิ ต วิ ท ยาพบว่ า เจ้ า พ่ อ การตลาดมี แ นวคิ ด สอดคล้ อ งกั บ กลุ่ ม หน้ า ที นิ ย ม
(Functionalism) ทีเชื อว่ามนุษย์แต่ละคนประกอบไปด้วยกายกับจิตที สัมพันธ์ กนั พร้ อมมุ่งศึ กษาสิ งทีช่ วย
ให้มนุ ษย์ปรั บตัวต่ อสิ งแวดล้อ มหรื อแก้ปัญ หาได้ดีแ ละเน้นการศึ กษาเกี ยวกับกระบวนการเรี ยนรู ้ ของ
มนุษย์ดว้ ยผูน้ าํ สําคัญของนักจิตวิทยากลุ่มหน้าทีนิ ยม ได้แก่ จอห์น ดิวอีและวิลเลียม เจมส์ ทงสองมี
ั
ค วาม
เชื อว่าสิ งสําคัญทีทําให้คนเราปรับตัวเข้ากับสิ งแวดล้อมได้ดีได้แก่ ประสบการณ์ (experience) โดยเห็นว่า
"การเรี ยนรู ้เกิ ดขึนได้จากการกระทํา" (Learning by doing) ซึ งเป็ นการให้ความสําคัญกับประสบการณ์ของ

มนุษย์ซึงสอดคล้องกับเจ้าพ่อการตลาดทีแสดงให้เห็นว่าสมชายเรี ยนรู ้ท ังด้านการศึก ษา และวิถีชีวิต การ
ทํางานจากประสบการณ์เป็ นสําคัญ แม้ในช่วงปลายของชี วติ “ประสบการณ์” ของสมชายยังชี นําหนทาง
ในเบืองปลายสู่ ร่มกาสาวพัสตร์
นอกจากนี ยังมี ส่วนทีแสดงให้เห็น ว่าสมชายก็ใช้จิตวิทยามนุ ษยนิ ยมในการดําเนิ นชี วิตเห็นได้
ชัดเจนทุกตอนเนืองจากสมชายเป็ นคนทีเชือมันในตนเองและคิดว่าตนเองต้องทําได้ และเขามีลกั ษณะของ
การแสวงหาความสําเร็ จอยู่ตลอดเวลา เช่น ตังแต่สมัยทีเป็ นเซลส์ แมนขายผงซักฟอกใหม่ๆมีเพือนคัดค้าน
ว่าไม่สํ าเร็ จ แต่ส มชายเชื อมันและตังใจว่าเขาจะทํา ให้คนทังประเทศรู ้ จกั และใช้ผงซัก ฟอก และเขาก็
สามารถทําได้จริ ง หรื อตอนทีเขาไปเรี ยนเขาก็ มีความตังใจจริ งว่าเขาต้องประสบความสําเร็ จ ดังความว่า
“เขาตระหนักดีวา่ หน้าทีหลักของเขาคือเรี ยนให้จบและให้ดีทีสุ ด” (เจ้าพ่อการตลาด:42)
นอกจากนี ยังสอดคล้อ งกับ แนวคิดของ มาสโลว์ (Maslor) ซึ งแบ่ งความต้อ งการพืนฐานของ
มนุษ ย์ออกเป็ น5 ขันได้แก่ 1)ความต้อ งการทางร่ า งกาย หิ ว กระหาย เพศ 2) ความต้อ งการทางความ
ปลอดภัย 3) ความต้องการทางความรัก 4)ความต้องการทางเกียรติ ชือเสี ยง และ 5) ความต้องการในการ
ยอมรับความสามารถ
เมือพิจารณาทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ จะเห็นได้วา่ สมชาย มีความต้องการทางเกียรติยศ
ชือเสี ยง และเป็ นทียอมรับในสังคม ประกอบกับเป็ นบุคคลทีมีศกั ยภาพทางด้านร่ างกาย สุ ขภาพแข็งแรง มี
วุฒิภาวะทังทางร่ างกายและจิตใจ แสดงให้เห็นว่าเป็ นบุคคลทีมีความพร้ อมในระดับสู ง และเป็ นบุคคลทีมี
วุฒิภาวะสู ง สมชายสามารถควบคุมอารมณ์ ความรู้ สึก และเห็นคุณค่าของการศึ กษาเล่ าเรี ยน และทํางาน
ให้เห็นเชิงประจักษ์ในทีสุ ดก็ประสบความสําเร็ จ
เมื อพิจารณาในแง่ ของทฤษฎี สัง คม จะเห็ นว่าตรงกับ ทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ สั งคมเชิง พุทธิ ปัญญา
(Social Cognitive Learning Theory) ของ ศาสตราจารย์บนั ดู รา (Bandura, 1963) ซึ งมีความเชือว่า การ
เรี ยนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็ นการเรี ยนรู ้โดยการสังเกตหรื อการเลียนแบบ จึงเรี ยกการเรี ยนจากการสังเกต
ว่า “การเรี ยนรู้ โดยการสังเกต” หรื อ “การเลี ยนแบบ” และเนื องจากมนุ ษย์มีปฏิ สัมพันธ์ (interact) กับ
สิ งแวดล้อมทีอยู่รอบๆ ตัวอยูเ่ สมอ บันดูราเรี ยกว่า ทฤษฎีการเรี ยนรู ้ทางสังคม (Social Cognitive Learning
Theory) ซึงให้ความสําคัญของการปฏิ สัมพันธ์ ของอินทรี ย์และสิ งแวดล้อมและถื อว่าการเรี ยนรู ้ เป็ นผล
ของการปฏิ สั มพัน ธ์ ระหว่า งผู ้เรี ย นและสิ งแวดล้อม โดยผู ้เรี ยนและสิ งแวดล้อ มมี อิท ธิ พลต่ อ กัน และ
กัน บันดูราเชือว่าทังบุคคลทีต้องการจะเรี ยนรู ้และสิ งแวดล้อมเป็ นสาเหตุของ พฤติกรรม

แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับทฤษฎีการเรี ยนรู ้ Bruner's Theory of Discovery learning ทีว่าการ
เรี ยนรู ้โดยการค้นพบ โดย เจอโรม เอส.บรู นเนอร์ (Bruner) นัก จิตวิทยาชาวเยอรมัน ได้เสนอทฤษฎีการ
เรี ยนรู ้ของมนุษย์ทีต้องอาศัยกระบวนการคิด ทีเรี ยกว่า การเรี ยนรู ้โดยการค้นพบ การเรี ยนรู ้จะเกิดขึนเมือ
ผูเ้ รี ยนได้ประมวลความรู ้ ข้อมูล ข่าวสาร จากการปฏิสมั พันธ์กบั สิ งแวดล้อม โดยทีบุคคลจะต้องมีการ
สํารวจ ทําความรู ้จกั เข้าใจสิ งแวดล้อมก่อน มนุษย์ไม่สามารถรับรู ้สิงแวดล้อมทังหมดในชี วติ แต่เป็ นการ
เลือกรับรู ้(Selective perception) ซึ งได้รับการผลักดันมาจากแรงจูงใจภายใน (Inner motivation) ซึ งเป็ น
แรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรมสํารวจสภาพแวดล้อม และเป็ นสิ งสําคัญทีส่ งเสริ มให้เกิดการเรี ยนรู ้ดว้ ยการ
ค้นพบกระบวนการปฏิ สัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อม ซึ งเริ มจากการสัมผัสสิ งแวดล้อม การเลือกรับรู ้ การใส่ ใจ ตลอดถึง
การค้นพบ ล้วนแต่เกี ยวข้องกับกระบวนการคิดทังหมด ดังเช่น สมชายเมือเขาต้องรับตําแหน่ งผูว้ า่ การ
นํามัน เขาต้องเรี ยนรู้ จากสิ งแวดล้อมรอบด้านมากมาย ต้องทําความเข้าใจกับสิ งแวดล้อม ต้องเรี ยนรู้ จาก
การสังเกต การสํารวจ ต้องเรี ยนรู ้เกียวกับคุณภาพของนํามันดิบ ซึงเมือนํามากลันจะมีราคาแตกต่างกันตาม
สภาพภูมิประเทศและสิ งแวดล้อมทีมีนามั
ํ นอยู่

ส่ วนผสมในนํามันจะเกี ยวข้องกันพืนทีหรื อสิ งแวดล้อม

นันๆ และจากสภาวการณ์ทีเป็ นอยู่ เขาวิเคราะห์วา่ ประเทศไทยจะเกิดปัญหานํามันขาดแคลน เขาจึงยอม
แลกเปลียนเจรจาขายอาวุธให้กบั นายพลซาโต้เพือแลกกับนํามันดีเซล

ซึ งพฤติกรรมดังกล่าวมี

ความสัมพันธ์กบั สิ งแวดล้อมทีเป็ นอยู่
เจ้ าพ่ อการตลาดสู่ มุมมองในการจัดการศึกษา
เมือพิจารณาการทํางานของสมชาย จากเรื องเจ้าพ่อการตลาด พบว่า มีลกั ษณะการดําเนินการทีเป็ น
ระบบ แสดงถึง ผลผลิตรวมย่อมเกิ ดจากการประสานงานกันหลายๆ หน่วย แต่ละหน่วยมีระบบการทํางาน
ตามบทบาทหน้าทีทีแตกต่างกัน ผลผลิตจะไหลจากหน่วยการผลิต (กระบวนการ) หนึ งไปสู่ อีกหน่ วยการ
ผลิ ต หรื อกระบวนการหนึ งอย่ างครบวงจรไม่ มี ทีสิ นสุ ด และองค์ประกอบต่ างๆ มี ปฏิ สั มพัน ธ์ ก ันมี ก าร
ปฏิบตั ิงานแลกเปลี ยนข่าวสาร เพือบรรลุเ ป้ าหมายที กําหนดไว้ โดยทัวไปคนเรามีความเข้าใจเกี ยวกับ
ระบบในสรรพสิ งทีอยูใ่ นในโลกทีสอดคล้องกับทฤษฎีระบบอยู่แล้ว เพียงแต่ความสามารถในการทําได้ดี
ในระดับทีแตกต่า งกันสอดคล้อ งกับ อุ ทยั บุญประเสริ ฐ (2539 : 20) ทีแสดงแนวคิ ดเกี ยวกับวิธีก ารเชิง
ระบบหรื อเทคนิคเชิ งระบบ ( System Approach ) หมายถึง วิธีการนําเอาความรู ้ เรื องระบบเข้ามาเป็ นกรอบ
ช่วยในการค้นหาปั ญหากําหนดวิธีการแก้ปัญหาและใช้แ นวทางความคิ ดเชิ ง ระบบช่ วยในการตัดสิ นใจ
แก้ปัญหาซึ งประกอบด้วย 5 ขันตอน ได้แก่ ขันที 1 กําหนดปั ญหาขันที 2 วิเคราะห์ปัญหาขันที 3 เลือกและ

ออกแบบทางเลือกเพือแก้ปัญหาขันที 4 นําไปใช้และทดสอบ เพือทราบผลทีได้จากการปฏิบตั ิแ ละขันที 5
ทําการประเมินผลเพือปรับปรุ งระบบก่อ นนําไปใช้จริ ง
หากจะประยุก ต์ใช้วิธี การเชิ งระบบเพือออกแบบการเรี ยนการสอนสามารถดําเนิน การได้ดงั นี
(Husen and Postlethwaite, 1994)
ขันที 1 กําหนดปั ญ หาโดยดําเนิ นการวิเ คราะห์ข ้อ มูลในด้านงานหรื อกิ จกรรมเนื อหาวิชาและ
ผูเ้ รี ยนกําหนดเป็ นปั ญหาโดยแสดงในรู ปจุดประสงค์การเรี ยนการสอน
ขันที 2 วิเคราะห์ปัญหา เพือกําหนดทางเลือกในรู ปวิธีการหรื อสื อ เพือการแก้ปัญหาการเรี ยนการ
สอนทีกําหนดไว้
ขันที 3 เลือกและออกแบบทางเลือกเพือแก้ปัญหา เพือกําหนดเป็ นแผนการเรี ยนการสอนซึ งเป็ น
ระบบของวิธีก ารหรื อสื อ
ขันที 4 นําแผนการเรี ยนไปใช้และทดสอบ เพือหาผลทีได้จากการปฎิบตั ิ
ขันที 5 ทําการประเมินผลเพือปรับปรุ งระบบก่อ นนําไปใช้จริ ง
นอกจากนี จะเห็นได้วา่ สมชาย ทํางานอย่างหนัก เขาเรี ยนรู ้ และพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา รู้ จกั
การทําความเข้าใจ การสนทนาแลกเปลี ยน การแสดงความคิด เห็นร่ วมกัน ดังจะเห็นได้จากทีสมชายใน
ฐานะผูน้ าํ ประเทศปาซิ เฟี ยร่ วมประชุมกับคณะรัฐมนตรี และลงข้อสรุ ปก่อนปิ ดการประชุมเกียวกับทิศทาง
ในการบริ หารประเทศ ความว่า
“...ผมคิดว่าพวกเราได้ประโยชน์และเรี ยนรู ้ แ นวความคิดเห็นของกันและกันมากทีเดียวในวันนี
ซึ งพอจะสรุ ปเป็ น ทิศ ทางเดียวกัน คื อ 1. ปาซิ เ ฟี ยจะเป็ นผู ้น ําทางการค้าอาเวียนแทนประเทศสิ งคโปร์
ภายใน 3 ปี 2. ปาซิ เฟี ยจะอาศัยเส้นทางการเมื อ งระหว่า งประเทศโดยเฉพาะมหาอํานาจ ทําให้ประเทศ
สมาชิ กต้องเกรงใจผม 3. ปาซิ เฟี ยจะใช้ประเทศไทยเป็ นหัวหอกในการไต่เต้านี...”
หากนําคุณสมบัติของสมชายดังกล่าวข้างต้นมาเปรี ยบกับสถานศึกษาจะเป็ นสถาบันทีมีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือง เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู้สอดคล้องกับแนวคิดของ วัตคิ นส์ และมาร์ ชิค (Watking and Marsick.
1999 : 78-87 ; cited in Lunenburg and Omstein. 2000 : 17-18 ; อ้างถึงใน สุ นทรโคตรบรรเทา. (2551) ทีพัฒนาข้อ
ปฏิบตั ิสําหรับผูบ้ ริ หารในการส่ งเสริ มให้โรงเรี ยนเป็ นองค์การแห่งการเรี ยนรู ้ 7 ประการ ดังต่อไปนี
1.สร้ างโอกาสการเรี ยนรู ้ อย่างต่อเนื อง (Create Continuous Learning Opportunities) หมายความว่าการเรี ยนรู ้
เป็ นกระบวนการต่อเนือง (Leaning is Ongoing) ครู นาํ มาใช้อย่างมียุทธวิธีและงอกงามออกไปจากตัวงาน
เองผูบ้ ริ หารและครู มีโอกาสทีจะดูสิงทีตนกําลังเรี ยนรู ้จากสิ งริ เริ มใหม่ (New Initiatives) อาจดูผลลัพธ์เป็ น

โอกาสทีจะเรี ยนรู ้ วา่ ทําไมสิ งทีเริ มต้นใหม่ จึงไม่ประสบความสําเร็ จและอาจเริ มโครงการเพือทดลองกับ
การเปลียนแปลงอาจทําให้โครงการน่าสนใจอาจหาวิธีใช้เทคโนโลยีให้ดีขึน เพือให้คณะครู มีทกั ษะใหม่ๆ
นอกจากนีโรงเรี ยนอาจใช้แนวทางต่างๆ ร่ วมกัน เช่ น ให้เวลา สนับสนุ นงบประมาณ และสิ งตอบแทน
อืนๆเพือการพัฒนาวิชาชี พชันสู ง
2.ส่ งเสริ มการซักถามและสนทนา (Promote Inquiry and Dialogue) กุญแจสําคัญของข้อปฏิบตั ิคือ
วัฒนธรรมทีบุคคลถามคําถามอย่างอิสระเต็มใจทีจะนําประเด็นปั ญหายุ่งยากมาอภิปรายบนโต๊ะทํางานและ
เปิ ดกว้างรับฟั งและให้ขอ้ มูลย้อนกลับในทุกระดับ ยุทธวิธีในการนําข้อปฏิบตั ิ ไปใช้ ได้แก่ ก ารใช้สนทนา
(Dialogue) และการถามคําถามในทีประชุมและในชัวโมงเรี ยน
3.ส่ ง เสริ มความร่ วมมื อ และการเรี ย นรู ้ เ ป็ นหมู่ค ณะ (Encourage Collaboration and Team
Learning) ข้อปฏิ บตั ิ ทีเกี ยวข้อ งในระดับนี เน้นไปทีความร่ วมมือและทัก ษะในการทํางานเป็ นหมู่ คณะ
(Teams) อย่างมีประสิ ทธิ ผล บุคคลในโรงเรี ยนรวมกันเป็ นกลุ่ มบ่อ ยๆส่ งเสริ มให้นาํ สิ งทีตนรู ้ มาคุ ยกันที
โต๊ะอย่างสมําเสมอและเน้นการสร้างคณะทํางานการใช้โรงเรี ยนเป็ นฐาน
4.สร้ างระบบเพือแลกเปลียนการเรี ยนรู ้ (Create Systems to Capture and Share Learning) ยุทธวิธี
นี มีวตั ถุประสงค์เ พือให้ข ้อมูลทางเลือกในการแลกเปลียนความรู ้ ได้แก่ก ารเก็ บรวบรวมบทเรี ยนทีได้
เรี ย นรู ้ มาและประมวลให้เ ป็ นแนวคิด ใหม่ ๆ ทุก คนมีส่ วนเกี ยวข้องในการเป็ นผู ้ร่วมสร้ า งความรู ้ ก่ อ น
นําไปใช้มีการยอมรับความสําเร็ จของกันและกัน และแลกเปลียนความคิดเห็นด้านต่างๆ
5.สร้ างพลังให้บุค คลไปสู่ วิสัยทัศน์ก ารร่ วมมือ (Empower People toward a Collective Vision)
หลัก ในความสํ าเร็ จในข้อปฏิ บตั ินี คื อ ทุ ก คนในองค์ก ารมี ส่ วนร่ วมเพื อให้ได้รั บการยอมรั บวิสัย ทัศ น์
ร่ วมกัน (Shared Vision) โรงเรี ยนอาจเชิญผูม้ ีส่วนได้เสี ยมาร่ วมเสนอแนวคิดของตน
6.เชื อมโยงองค์ก ารให้เข้ากับสภาพแวดล้อม (Connect the Organization to it’s Environment)
โรงเรี ยนสามารถกําหนดเกณฑ์มาตรฐานเพือบรรลุความเป็ นเลิศ และเพือแก้ปัญหาคล้ายๆ กันและสามารถ
สํารวจสภาพแวดล้อม เพือหาแนวโน้มใหม่ ๆ โดยใช้ฐานข้อ มูลคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีเข้าช่ วย มีก าร
สื อสารกับนักเรี ยนอืนๆ ได้ทวโลก
ั
หรื อออกแบบรายการเพือให้บุค คล คณะครู นกั เรี ยน และกลุ่ มชุ มชน
ต่างๆ มาพบกันในความสนใจพิเศษทีเหมือนกันได้
7. ให้ภาวะผูน้ าํ เชิงยุทธวิธีเพือการเรี ย นรู้ (Provide Strategic Leadership for Learning) ผูน้ ําที เป็ น
ต้นแบบของการเรี ยนรู ้ เป็ นกุญแจสําคัญสําหรับองค์การแห่ งการเรี ยนรู ้ผูน้ าํ คิดอย่างมียทุ ธวิธีเกี ยวกับวิธีใช้

การเรี ยนรู ้เพือพาองค์การเดินไปสู่ ทิศทางใหม่ ผูน้ าํ โรงเรี ยนสามารถอภิ ปรายแผนการพัฒนาและจัดให้มี
ข้อมูลสารสนเทศเกียวกับโอกาสเพือการเรี ยนรู้และใช้แหล่งต่างๆ เพือเกือหนุนการพัฒนาบุคลากร
เมื อนําลัก ษณะการทํางานของสมชายมาเปรี ย บเที ยบกับคําถามพื นฐานเกี ยวกั บการพัฒนา
หลักสู ตรของไทเลอร์ (Ralph W. Tyler) พอจะสรุ ปได้ ดังนี
คําถามพืนฐาน 4 ประการ
What is the purpose of the education?
มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างในการศึกษา
What educational experiences will attain the purposes?
มีประสบการณ์การศึกษาอะไรบ้างทีโรงเรี ยนควรจัดเพือให้
บรรลุจดุ มุ่งหมายในการศึกษา
How can these experiences be effectively organized?
จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ
How can we determine when the purposes are met?
ประเมินประสิ ทธิผลของประสบการณ์ในการเรี ยนอย่างไร
จากการทํางานของสมชาย สรุ ปเป็ นภาพได้ ดังนี

หลักการทํางานของสมชาย
ศึกษาความต้องการของตลาด
การวางแผนกําหนดกรอบ
การดําเนิ นงาน
การกําหนดกลยุทธ์และดําเนินการ
การประเมินการตลาด

จากคําถามพืนฐาน 4 ประการของไทเลอร์สามารถแสดงความสัมพันธ์ ของหลักการสร้างหลักสู ตร
ดังต่อไปนี
คําถามพืนฐาน 4 ประการ
What is the purpose of the education?

หลักการสร้ างหลัก สู ตร
การวางแผนหลักสูตร (Planning)

มีจุดมุง่ หมายอะไรบ้างในการศึกษา

What educational experiences will attain the purposes?

การออกแบบหลักสู ตร (Design)

มีประสบการณ์การศึกษาอะไรบ้างที โรงเรี ยนควรจัดเพื อให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายในการศึกษา

How can these experiences be effectively organized?

การจัดการหลักสู ตร (Organize)

จัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้อย่างไรให้มีประสิ ทธิภาพ

How can we determine when the purposes are met?

การประเมินหลักสู ตร (Evaluation)

ประเมินประสิ ทธิ ผลของประสบการณ์ในการเรี ยนอย่างไร

อย่างไรก็ตามในการพัฒนาหลักสู ตรจะต้องศึ กษาปั จจัยต่ างๆ ทีอาจส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นการและ
ผลลัพธ์ เป็ นต้นว่า บริ บทสิ งแวดล้อมด้านการเมือง พหุ วฒั นธรรม (Social Context) ทีแตกต่างกัน ดังนัน
การศึกษาในยุคปั จจุบนั จําเป็ นอย่างยิงต้องศึกษาสภาพบริ บทนันๆ อย่างชัดเจนทังปั จจัยภายในและปั จจัย
ภายนอกซึ งสอดคล้องกับเหตุการณ์ในเรื องเจ้าพ่อการตลาด เมือสมชายเป็ นผูน้ าํ ประเทศปาซิเฟี ย เขาแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนในการวิเคราะห์บริ บทด้านต่างๆ ทังของประเทศตนและประเทศเพื อนบ้าน โดยการ
เปรี ยบเทียบและสรุ ปได้วา่ “...กับอินโดนีเ ซี ย ปาซิ เฟี ยแพ้ในเรื องจํานวนพลเมืองแต่ชนะในเรื องรายได้ตอ่
หัว กับบรู ไน ปาซิ เฟี ยแพ้ในด้านรายได้ต่อหัวแต่ชนะในด้านความสมดุลของทรัพยากร กับฟิ ลิปปิ นส์ ปา
ซิ เฟี ยแพ้ในด้านการสนับสนุนจากสหรัฐ แต่ชนะในด้านความสงบภายใน กับสิ งคโปร์ ปาซิ เฟี ยแพ้ในด้าน
การกระจายรายได้ของพลเมือง แต่ชนะในด้านการมีเส้ นสายต่างประเทศทีสมดุล กับมาเลเซีย ปาซิ เฟี ยแพ้
ในด้านการเป็ นแหล่ง ผลิตสิ นค้าโภคภัณฑ์บางชนิ ด แต่ชนะในด้านการปรองดองของพลเมื อง และกับ
ประเทศไทย ปาซิ เฟี ยแพ้ในด้านทําเลทีตังของประเทศ แต่ชนะในด้านความคิดก้าวไกลของผู ้นาํ ระดับ
รัฐบาล...”
ในการพัฒนาหลักสู ตร อาจนําเสนอด้วยรู ปแบบจําลองทีเรี ยกว่า SU Modelโดยมีรูปแบบ ดังนี

SU Model คือ รู ปแบบจําลองโลกแห่งการศึ กษา โดยประกอบด้วยวงกลม ซึ งเปรี ยบเสมือนโลกที
มีอ งค์ ประกอบพืนฐานสํ าคัญ อย่างน้อย 3 ประการ คื อ 1) พื นฐานทางปรั ช ญา 2) พืนฐานทางจิต วิทยา
และ 3) พืนฐานทางสังคม โดยมีสามเหลียมแห่งการศึกษาทีมีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่
* ด้ านความรู้ กาํ กับด้วยปรัชญาทางการศึกษา 2 ปรัชญา คือ ปรัชญาสารัตถนิยม (Essentialism)
ซึ งมีแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนเพือเป็ นการสื บทอดมรดกทางวัฒนธรรมประเพณี และ ปรัชญา
นิรันดรนิยม (Perenialism)ทีมีแนวคิดในการจัดการเรี ยนการสอนด้วยเหตุผลเรียนรู ้ ในสิ งทีเป็ นเนือหา
สาระทีมันคง
*ด้ านผู้เรียน กํากับด้วยปรัชญาการศึ กษาอัตถิภาวะนิยม (Existentialism) ซึ งมีแนวคิดทีให้บุคคลมี
เสรี ภาพในการเลือกด้วยตนเองมีแนวทางการจัดการศึ กษาโดยให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาสเลือกประสบการณ์ใน
การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
* ด้ านสั งคม กํากับด้วยปรัชญาการศึ กษาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) โดยมีแนวคิดในการจัด
การศึกษาให้กบั ผูเ้ รี ยนควรเป็ นไปเพือการพัฒนาสังคมเนืองจากสังคมมีปัญหา
ในการพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาต้องตอบสนองด้านผูเ้ รี ยนด้านสังคมและด้านความรู ้ โดยตังอยู่
บนพืนฐานทางการพัฒนาทีสําคัญ คือพืนฐานทางสังคมพืนฐานทางจิตวิทยาและพืนฐานทางปรั ชญาและ
ภายในสามเหลียมการศึกษาจะประกอบด้วยสามเหลียมเล็กๆ4 ภาพซึ งเป็ นการจําลองขันตอนในการจัดทํา
หลักสู ตรของไทเลอร์ โดยประกอบด้วย 4 ขันตอน ดังนี
ขันตอนที 1คือ การวางแผน (Planning) ซึ งจะเห็ นว่ากํากับด้วยความรู ้ (Knowledge) และจะ
สอดคล้องกับคําถามทีหนึ งของไทเลอร์ คือ มีจุดมุ่งหมายอะไรบ้างในการศึ กษาที โรงเรี ยนต้องแสวงหา
เพราะว่าหลักสู ตรต้องวางแผนให้มีเนือหาครบคลุมในสิ งทีผูเ้ รี ยนต้องรู ้และต้องเรี ยน

ขันตอนที 2 คือ การออกแบบ (Design) ซึ งจะเห็นว่ากํากับด้วยผูเ้ รี ยน (Learner) และจะสอดคล้อง
กับคําถามที สองของไทเลอร์ คื อ มี ป ระสบการณ์ ก ารศึ ก ษาอะไรบ้า งที โรงเรี ยนควรจัดเพื อให้บรรลุ
จุ ดมุ่ ง หมายในการศึ ก ษา เพราะว่า หลัก สู ตรต้อ งออกแบบมาเพื อให้จดั กิ จกรรมหรื อ ประสบการณ์ ที
ก่อให้เกิดความรู ้ แก่นกั เรี ยน
ขันตอนที 3 คือ การจัดการหลักสู ตร (Organize) ซึ งจะเห็นว่ากํากับด้วยผูเ้ รี ย น (Learner), ความรู ้
(Knowledge) และสังคม (Society) และจะสอดคล้องกับคําถามทีสามของไทเลอร์ คือจัดประสบการณ์ก าร
เรี ยนรู้อย่างไรให้มีประสิ ทธิ ภาพเพราะว่าการจัดการหลักสู ตรให้ได้ประสิ ทธิ ภาพ คือการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู ้ทีมีประสิ ทธิ เพือให้นกั เรี ยนเกิดความรู ้ และบรรลุวตั ถุประสงค์พร้ อมกับสามารถนําความรู ้ ทีได้
ไปใช้ในการอยู่ในสังคม
ขันตอนที 4 คือ การประเมิน (Evaluate)ซึ งจะเห็นว่ากํากับด้วยสังคม (Society) และจะสอดคล้อง
กับคําถามที สี ของไทเลอร์ คือ ประเมินประสิ ทธิ ผลของประสบการณ์ ในการเรี ย นอย่างไรเพราะว่าการ
ประเมินผลการเรี ยนความรู้และการจัดการเรี ยนการสอนจะทําให้นกั เรี ยนได้ความรู ้ ทีสามารถนําไปใช้ใน
สังคม
บทส่ งท้ าย “เจ้ าพ่ อการตลาด”
จากการวิเคราะห์นวนิยายเรื อง เจ้าพ่อการตลาด ทําให้เห็นมุมมองทีสําคัญหลายประการในการวาง
แผนการดําเนินงานเพือให้ประสบความสําเร็ จ และได้ขอ้ คิดในการดําเนินชีวติ ด้วย จะเห็นว่า ความสําเร็ จ
ในชี วิต คนนันไม่ ไ ด้ขึ นอยู่ กับ โชควาสนาตนเองคื อ ผู ้กํา หนดและกํ า กับ ทิ ศ ทางการเดิ น ของตนได้
นอกจากนีการได้รับการศึ กษาจะทําให้มีโอกาสหลายอย่างในการดําเนิ นชี วติ เช่ น สมชาย ทีมีโอกาสได้
ศึกษาต่อทีประเทศอังกฤษ ทําให้เขาได้เรี ยนรู ้ กลยุทธ์ ต่า งๆ ในเชิ งธุ รกิ จ ได้มีโอกาสเข้าสมาคมชันสู ง มี
โอกาสเลือกคู่ชีวิตคือ ลิ นดา ซึ งเป็ น คู่คิดของสมชาย และมีบทบาทในการสนับสนุ น สมชายให้ประสบ
ความสํ า เร็ จ เปรี ยบเหมื อ นโค้ช ที ดี จากรายละเอี ยดต่ า งๆ ที กล่ าวมา พอจะสรุ ปเป็ นแนวทางในการ
ดําเนินงานเพือการพัฒนาหลักสู ตรได้ ดังนี
1. การวางแผนการดําเนิ นงานต้องมีการประเมินความต้องการจําเป็ น(Need Assessments)
2. การดําเนิ นงานต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ เพือให้มีโอกาสประสบความสําเร็ จ
3. ต้องมีวสิ ัยทัศน์เพือกําหนดทิศทาง หรื อเป้ าหมายของการดําเนินงาน
4. มีรูปแบบการพัฒนาทีชัดเจนและมีการพัฒนาอย่างต่อเนือง
5. มีโค้ชทีดี หรื อเครื อข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา
จากแนวทางทีกล่ าวมานี จัดเป็ นส่ วนทีช่ วยส่ งเสริ มสนับสนุ นให้การพัฒนาหลักสู ตร ตลอดจน
การทํางานต่างๆ มีโอกาสประสบความสําเร็ จตามทีมุ่งหวังไว้

