เจ้ าพ่อการตลาด
ผู้แต่ ง : ไกรฤทธิ บุณยเกียรติ
ผู้วิเคราะห์ วิจารณ์ : นางสาวสกุลการ สั งข์ ทอง รหัส 57255910 นักศึกษาปริญญาเอก
สาขาหลักสู ตรและการสอน (การสอนภาษาไทย)
เจ้ าพ่ อการตลาด : ประเด็นในการวิเคราะห์ ภาพสะท้ อนการศึกษา
เรืองราวในชี วติ
เจ้าพ่อการตลาดเป็ นนวนิยายทีสะท้อนภาพชีวติ ของตัวละครเอก ชือ สมชาย ซึงเป็ นเด็กบ้าน
นอกจากจังหวัดสงขลา บิดาเสี ยชีวติ แต่เด็ก อาศัยอยูก่ บั แม่และยาย ได้เข้าเรี ยนในเมืองหลวงโดยมีญาติ
ดูแล สมชายได้รบั โอกาสทีดีในชีวติ ทังด้านการศึ กษา ประสบการณ์การทํางาน และคู่ครอง เขาประสบ
ความสําเร็ จอย่างสู งในฐานะนักการตลาด และก้าวเข้าสู่ เส้นทางการเมือง กลายเป็ นผูน้ าํ ของประเทศปาซิ
เฟี ย

ในการทํางานเขาเป็ นนักวางแผน

มีการกําหนดกลยุทธ์หลากหลายเพือนําไปสู่ เป้ าหมายทีตัง

ไว้ แนวคิดในการทํางานเพือมุ่งความสําเร็ จ สามารถเชือมโยงความรู ้ สู่กลยุทธ์การพัฒนาหลักสู ตรและ
การนําหลักสู ตรไปใช้ได้
ภาพสะท้ อนเกียวกับปรัชญาการศึกษา
จากการศึกษาชีวติ ของสมชาย

สะท้อนแนวคิดปรัชญาการศึกษา

อัตถิภาวนิยม/สวภาพนิยม

(Existentialism) ทีมนุษย์แต่ละคนเป็ นผูก้ าํ หนดหรื อแสวงหาสิ งสําคัญ และตัดสิ นใจด้วยตนเอง ทําให้
เกิดเสรี ภาพในการเรี ยนรู้ ให้รู้จกั ตนเองมากขึน จะเห็นได้วา่ ชีวติ ตังแต่ตน้ จนกระทังถึงช่วงปลายของ
สมชาย เขาได้กาํ หนดด้วยตัวเองและมีทางเดินทีตนเลือกเดิน โดยเลือกทีจะเรี ยนและทํางานโดยเริ มจาก
การเป็ นเซลส์ แมนขายผงซักฟอกซึ งเป็ นยุคทีมีการบุกเบิกเรื องของการใช้เครื องอุปโภคบริ โภคทีเป็ นข้าว
ของเครื องใช้ในชีวติ ประจําวันและเมือได้รับโอกาสครังสําคัญของชีวติ ได้รับตําแหน่ งเป็ นนายกรัฐมนตรี
ของประเทศปาซีเฟี ย เขาก็เลือกใช้กลยุทธ์ ทางการค้านําการบริ หารและเมือถึงจุดเปลียนในชีวติ สมชาย
ตัดสิ นใจบวชอยู่ในบวรพุทธศาสนา ด้วยการตัดสิ นใจของเขาเอง เมือเขาสู ญเสี ยครอบครัวไป
นอกจากนีแล้ว ชีวติ ของสมชายยังสอดคล้องกับปรัชญานิรันตรนิ ยม/สัจจนิ ยม (Perennialism)
ทีว่า มนุษย์มีความสามารถในการใช้เหตุผล การควบคุมตนเอง รู ้ จกั จดจํา และตังใจทําสิ งต่างๆเพราะ
เชือมันเสมอว่า

อนาคตทางด้านการตลาดจะก้าวไกลหรื อหยุดชะงักก็เพียงแต่การทีเราได้ล งมือปฏิบตั ิ

มีเหตุมผี ลของการกระทําและตังใจทุ่มเทกับมันให้มากทีสุ ด จะเห็น ได้จากการทํางานของสมชาย เมือเขา

เป็ นประธานบริ ษทั เขาทํางานหนัก ด้วยความมุ่งมันสู่ ความสําเร็ จ ไปทํางานแต่เช้า กลับบ้านคํามาก แต่ก็
ยังมีภรรยาคอยเป็ นกําลังใจ
นอกจากนี ยังสะท้อ นภาพการดํา เนิ น ชี วิต ตามแนวพิ พฒ
ั นนิ ยม (Progressivism) ที ว่า การ
ดํารงชีวติ ทีดี จะอยูบ่ นพืนฐานของการคิดและการกระทํา เน้นการคิด การลงมือทํา และการแก้ไขปั ญหา
ด้วยตนเองอย่างชาญฉลาด ทันต่อเกมการตลาดของกลุ่มคู่แข่งทางการค้ารู ้ปัญหาของการปฏิบตั ิงานในทุก
จุด และแก้ไขได้ตรงประเด็น เพราะได้ฝึกและเคยผ่านประสบการณ์ เหล่านันมาก่ อน อีกทังยังมีแนวคิด
ปรัชญาปฏิรูปนิยม (Reconstructionism) ปรากฏอยูด่ ว้ ย โดยการปฏิรูปสังคม ตามหน้าทีของสมาชิ ก ใน
สังคม เน้นการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคม เพือการเป็ นสมาชิกที ดีข องสั งคมได้รับโอกาสที สําคัญ
ในชีวติ ได้เป็ นผูน้ าํ ประเทศปาซิ เฟี ย ซึ งได้รับการยอมรับจากประชาชนเขาจึงดําเนินการทุกวิถีทางเพือให้
ประเทศอยูร่ อด
ภาพสะท้ อนทางสั งคม
เรื องราวของ เจ้าพ่อการตลาดสะท้อนภาพสังคมไทย โดยเฉพาะการบริ หารงานทีไม่โปร่ งใส เมือ
สมชายก้าวขึนดํารงตําแหน่งผูว้ ่าการนํามัน เขายอมทําทุกวิถีทางเพือให้ได้มาซึ งนํามันดีเซล แม้วา่ จะเป็ น
การกระทําที ไม่ ถูก ต้อง ส่ วนลิน ดา ภรรยาของสมชายก็ อ ยู่ในการค้า นํามัน เถือนในตลาดมื ด ดําเนิ น
ร่ วมกับพรรคพวกขายนํามันส่ วนเกินทีแบซุ กซ่ อนไว้ตามทีต่างๆ แม้กระทังท่ อนําเสี ยทีเลิกใช้แ ล้ว โดย
ไม่ได้คาํ นึงถึงผลเสี ยทีจะตามมา การดําเนินเรื องมีความเกียวข้องกับเศรษฐกิจโดยตลอด นอกจากนียังสะ
ท้องภาพการเมืองการปกครอง การใช้สือมวลชนเป็ นเครื องมือเพือมุ่งการแข่งขัน
นอกจากนันยังสะท้อนภาพสังคม “พหุสังคม” ทีมีความหลากหลายในกลุ่มคนทีมามีปฏิสัมพันธ์
ซึ งกันและกันอันก่ อประโยชน์นานานัปการ การทีเราได้รู้จกั สานสัมพันธ์ แ ละมีเครื อ ข่ายทางสังคม จะ
ส่ งผลประโยชน์หลายด้าน การทํางานต้องเกิดประสานจากหลายฝ่ าย มี แ รงขับ แรงสนับสนุ นทังภายใน
และภายนอกองค์กร การทีมีบริ บททีแตกต่างกัน อํานวยต่อการสร้างสรรค์ผลงานและเกิดความร่ วมมื อที
มีมุมมองทีกว้าง และขยายแนวคิดให้มีการพัฒนาได้มากขึน
ภาพสะท้ อนทางจิตวิทยาการศึกษา
จากการอ่านเจ้าพ่อ การตลาด พบว่า จิตวิทยาการศึ กษาทีสอดคล้องกับแนวการดําเนิน เรื อง คือ
“มนุษยนิ ยม” โดยมีสาระสําคัญสรุ ปได้ว่า มนุ ษย์ทุกคนมีค วามสามารถ แต่ ละคนมีความแตกต่างกัน
มนุ ษ ย์ใ ช้ค วามสามารถและศั ก ยภาพเพื อให้ เ กิ ดความสํ า เร็ จ ในชี วิต มนุ ษ ย์จึง มุ่ ง มันทํา ความดี ทํา
ประโยชน์ให้ตนเอง มนุษย์จึงกําหนดเป้ าหมายชี วติ “ต้องสําเร็ จ” มนุษย์ตอ้ งการการยอมรับในทุก ๆด้าน

และมนุษย์มีความกังวล 2 ประการ คือ กลัวความล้มเหลว และกลัวขาดความรัก ด้อยค่าและความล้มเหลว
(ลิขิต กาญจนภรณ์2548: 43-44)
ในส่ วนทีแสดงให้เห็นว่า สมชายก็ใช้จิตวิทยามนุ ษยนิยมในการดําเนิ นชี วติ นัน ปรากฏชัดเจน
เนื องจากสมชายเป็ นคนทีเชื อมันในตนเอง และคิดว่าตนเองต้องทําได้ เขามีล กั ษณะของการแสวงหา
ความสําเร็ จอยู่ตลอดเวลา มีการดํา เนิ นชีวิตอย่างทุ่มเท เช่ น ตังแต่สมัยทีเป็ นเซลส์ แมนขายผงซัก ฟอก
ใหม่ๆ มีเ พือนคัดค้านว่าไม่สําเร็ จ แต่สมชายเชื อมันและตังใจว่าเขาจะทําให้ค นทังประเทศรู ้ จกั และใช้
ผงซัก ฟอก ซึ งเขาก็ ส ามารถทํา ได้ หรื อ ตอนที เขาไปเรี ย นเขาก็ มี ค วามตังใจจริ ง ว่ า เขาต้อ งประสบ
ความสํ า เร็ จ ดัง ความว่า “เขาตระหนัก ดี ว่าหน้า ที หลัก ของเขาคื อ เรี ยนให้จบและให้ดีทีสุ ด ” (เจ้า พ่ อ
การตลาด:42)
ในส่ วนของแนวทางการศึ กษาเจ้าพ่อการตลาดสะท้อนภาพของทฤษฎี ก ารเรี ยนรู ้ อย่างต่ อเนื อง
(Connectionism) ของ Edward L. Thorndike ทีให้หลักการทางการเรี ยนรู ้ ทีว่า การเรี ยนรู ้ เกิ ดจากการลอง
ผิดลองถู ก (Trial and Error) ดังเช่ น สมชาย เขาเรี ยนรู ้ ในสถานการณ์ ต่างๆ และปรั บเปลี ยน พัฒนา
แนวทางการดําเนิ นอยู่ตลอดเวลา เพือให้เกิดผลสําเร็ จตามทีตังเป้ าไว้
ภาพสะท้ อนการพัฒนาหลักสูตร
นอกจากปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการศึกษาดังกล่าวข้างต้นแล้ว

จะเห็นได้วา่ การดําเนิน

ธุ รกิจของสมชายนันไม่แตกต่างไปจากการพัฒนาหลักสู ตรเป็ นการศึกษาทีไม่รู้จบ และการศึ กษาชี วติ ของ
สมชายก็มีบคุ คลทีคอยทําหน้าทีเป็ นเสมือนครู ในการแนะนําอยูเ่ สมอ ซึ งบุคคลนันก็คือ “ลินดา”คู่ชีวติ ของ
สมชาย
·

การวิเคราะห์ การตลาดก่ อนลงทุน :การหา Need Assessments ทางการศึกษา
ก่ อ นที สมชายจะลงทุ น เรื องใดเรื องหนึ งเขาจะต้อ งมีก ารวิเ คราะห์ ต ลาดก่ อนเสมอ ทังนี เพื อ

ต้องการหาความต้องการทีแท้จริ งของลูกค้า ดังเช่ น ตอนทีสมชายถู กลุงเรี ยกตัวกลับมาเมื อ งไทยเพือมา
กอบกูก้ ิ จการทีกําลังยําแย่ วิธีการทีสมชายใช้ในการแก้ปัญหา คือการวิเคราะห์ตลาด รวมไปถึงพฤติกรรม
การบริ โภคของคนในสังคม ทังนี เพือนําผลการวิเคราะห์ไ ปแก้ปัญหาต่อไป ดังความว่า “เราเริ มได้เห็น
ผูบ้ ริ โภคดําเนินชี วติ อย่างมีวถิ ีทาง (way of life) มีบุคลิกภาพร่ วมกันพอทีจะจัดแบ่งเป็ นกลุ่มก้อนได้...โดย
การนี ธุ ร กิ จเริ มจับ เป้ าหมายเพื อเข้า ถึ ง ทังโดยตรงและโดยสื อมวลชนอย่า งมีห ลัก เกณฑ์ ” (เจ้า พ่ อ
การตลาด:42)

จากตัวอย่างทียกมาเห็นได้ว่าสมชายมีการวิเคราะห์ตลาดตังแต่สภาพสังคม พฤติกรรมการบริ โภค
และแนวโน้มเศรษฐกิ จ เพื อนํา ข้อมู ล ต่ า งๆ มาวางแผนการตลาด เพื อให้ธุ รกิ จประสบความสํ าเร็ จ
การวิเ คราะห์ตลาด วิธีก ารนี ก็เ หมือนกับการหาNeed Assessments การจัดการศึ กษาต้อ งสอดคล้องกับ
ความต้องการจําเป็ นทังของเด็กและของสังคมการ ศึกษาจึงจะประสบความสําเร็ จ เพราะฉะนันหากก่ อน
การพัฒนาหลักสู ตรได้มีการหาNeed Assessmentsอย่างจริ งจังการศึก ษาก็จะตอบสนองความต้อ งการที
แท้จริ งและจะประสบความสําเร็ จเช่นเดียวกับการค้าทีมีการวิเคราะห์ตลาดนันเอง
·

เสนอกลยุทธ์ ทางเศรษฐกิจ : วิธีสอน
ในการทํางาน สมชายมีการวางแผนกลยุทธ์ หลังจากการวิเคราะห์ตลาดแล้ว เพือเป็ นการกําหนด

แนวทางปฏิ บตั ิสู่ค วามสําเร็ จ ดังเช่นตอนทีสมชายคิดว่าจะทําอย่างไรให้เศรษฐกิ จไทยพัฒนา หลังจาก
วิเคราะห์พฤติกรรมการบริ โภคของคนไทยเขาจึงได้กาํ หนดภารกิ จทีต้องทํา 2 ประการคือ การร่ วมลงทุน
กับประเทศใหญ่ๆ เช่น อังกฤษ และการสร้ างฐานธุ รกิจให้มนคงปลอดภั
ั
ยจากอิทธิ พลทางการเมือง จะเห็น
ได้วา่ การเลือกกลยุทธ์ หรื อการกําหนดภารกิจนี ในทางการศึกษาเปรี ยบได้กบั การกําหนดวิธีการสอน เพือ
เป็ นกลยุทธ์ ในการขับเคลือนสู่ เป้ าหมาย ซึ งการเลือ กใช้วิธี ก ารสอนแบบใดนันก็ต้อ งตอบสนองหรื อ
สามารถทําให้ผูเ้ รี ยนบรรลุเป้ าหมายของการจัดการศึกษาได้
·

ผู้ให้ คําปรึ กษาทีดี :ครู ผ้ คู อยชีแนะ
ในทางการศึ ก ษา ถื อ ว่า ผู้ส นับ สนุ น เปรี ย บเหมื อ นโค้ช หน้า ที ของครู คื อ การเป็ นโค้ช ที ดี

เนืองจากการเรี ยนการสอนในปั จจุบนั ได้ปรับเปลียนไปจากเดิมมาก ครู เป็ นเพียงผูค้ อยแนะนํา สนับสนุน
เท่านัน ผูเ้ รี ยนมีหน้าทีในการเรี ยนรู้ ลงมือทํา และเลือกวิธีการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง เป็ นผูค้ น้ พบความรู ้ ดว้ ย
ตนเอง เราเรี ยกการเรี ยนรู ้ ในลัก ษณะนี ว่า เป็ นการเรี ยนรู ้ อ ย่า งมีค วามหมาย ซึ งผูเ้ รี ยนจะเกิ ดความรู ้
ความเข้าใจ เกิดทักษะทีติ ดแน่ น คงทนและสามารถนําความรู ้ ไปประยุก ต์ใช้ในชี วิตประจําวันได้ เมือ
เทียบกับชีวติ ของสมชาย จะเห็นว่า ผู้ทีเป็ นโค้ชคอยให้คาํ ปรึ กษาทีดีทงทางด้
ั
านการเรี ยนและการทํางานมี
ทังลุงและเพือนๆทีคอยให้คาํ ปรึ กษาแนะนํา แต่บุคคลทีถือว่าเป็ นกําลังสําคัญในการคําปรึ ก ษาแก่ สมชาย
จนทําให้เขาประสบความสําเร็ จก็คือ ลินดาภรรยาคู่ชี วติ ของเขาเอง ในทางปฏิ บตั ิ ลินดาไม่เคยชีนําหรื อ
บังคับให้สมชายทําในสิ งทีลินดาต้องการ แต่ลินดาจะให้สมชายทําตามในสิ งทีเขาอยากทํา โดยลินดาจะ
เป็ นคนคอยชีแนะช่วยเหลือทุกครังทีสมชายมีปัญหา ดังตอนหนึ งทีบอกว่า “หลายคนสงสั ยว่าสมชายเอา
เวลาทีไหนมาบริ หารงานกรรมการพรรคควบคู่ไปกับการบริ หารธุ รกิ จ แต่ ถา้ ใครทีใกล้ชิ ดกับเขาจะรู ้ ได้
ทันทีวา่ ...ลินดาอยู่เบืองหลัง...เป็ นทีปรึ กษาและทีไม่ค่อยมีใครรู ้ ก็คือ เธอเป็ นโค้ชของสมชายนันเอง” (เจ้า

พ่อการตลาด:42) หากลองพิจารณาบทบาทของลินดาเทียบเคียงกับการจัดการศึ กษา บทบาทของลินดาก็
สอดคล้องกับหลักปรัชญาการศึกษาแบบ Progressivism และจิตวิทยาการศึกษาแบบมนุษยนิยม ทีครู จะทํา
หน้าทีเป็ นผูช้ ่ วยเหลือ แนะนําให้คาํ ปรึ กษาแต่จะไม่ชีนํา และครู ตอ้ งให้เด็กได้ทาํ ในสิ งทีเขารักและอยากที
จะทํา จึงกล่าวได้วา่ ลินดาเป็ นบุคคลสําคัญทีสนับสนุนให้สมชายประสบความสําเร็ จ ดังนันในการจัดการ
เรี ยนการสอน หากครู เป็ นโค้ชทีดี คอยดูแลเอาใจใส่ เป็ นผูแ้ นะนํา ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ ให้แก่นกั เรี ยน เชื อ
ว่าการเรี ยนการสอนจะประสบความสําเร็ จอย่างแน่นอน
กล่าวโดยสรุ ป การพัฒนาหลักสู ตรนัน จําเป็ นต้องวิเคราะห์บริ บท ซึ งเป็ นความต้องการทีจําเป็ น
ต้อ งมีก ารวางแผนการดํา เนิ น งาน มี ก ารกําหนดกลยุทธ์ เ พือเป็ นแนวปฏิ บตั ิ สู่ ความสํา เร็ จ และการ
ดําเนินงานจําเป็ นต้องใช้กาํ ลังคน และงบประมาณบริ บทของสังคม วัฒนธรรม ปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา
และอื นๆ เพื อจะให้ได้หลัก สู ตรที มีป ระสิ ทธิ ภ าพสอดคล้อ งกับความต้อ งการของผู ้เรี ยน สั งคม และ
นําไปสู่ การพัฒนาชาติต่อไป
การศึ กษาวิธี การของ Ralph W. Tyler เป็ นกระบวนการหนึ งทีสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
การจัดการเรี ยนการสอนในสถานศึกษา โดยพิจารณาในลักษณะองค์รวมทีมีเป้ าหมาย กระบวนการ ระบบ
ย่อยและองค์ประกอบต่าง ๆ ทีมีปฏิ สัมพันธ์กนั มีการปฏิบตั ิงาน แลกเปลียนข่าวสาร เพือบรรลุเป้ าหมาย
ทีกําหนดไว้ และประโยชน์จากการใช้วิธีก ารเชิ งระบบจะช่ วยทําให้เ รามองเห็น ภาพโดยรวมของงาน
ส่ งผลให้การทํางานเป็ นขันตอนตามระบบ และบรรลุตามเป้ าหมายได้ เช่ นเดี ยวกับสมชายทีใช้ก ลยุทธ์
หลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ นการแลกเปลียนข่าวสาร การประสานความร่ วมมือผ่านหน่ วยงานทังภายในและ
ภายนอกประเทศ การได้รับการสนับสนุนจากประเทศทีมีอิทธิ พลทางการค้า เมือเขาเป็ นผูน้ ําประเทศ
ปาซิ เฟี ย เขาใช้การวิเ คราะห์ ระบบ โดยพิจารณาจากระบบย่อ ยไปสู่ การสรุ ปในภาพรวมทังระบบใหญ่
แนวทางเหล่านีล้วนแต่มีประโยชน์ให้แนวคิดในการพัฒนาหลักสู ตรทังสิ น

