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vision - paradigm
in Communications
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Formative phenomena - สังขารธรรม
Philosophy - ปรัชญา
Paradigm - กระบวนทัศน 
Sufficient economy - เศรษฐกิจพอเพียง 
Art and creativity - ศิลปะสรางสรรค
Politics – การเมือง - สื่อสารการเมือง
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กระบวนทศัน์
(Paradigm)
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กระบวนทัศน ์(Paradigm)
ความหมาย

ชดุความคดิทีเ่ป็น
-แบบแผน (pattern)
-แบบจําลอง (model) 
-แบบวธิ ี(method)
-ตวัอยา่ง (example) 
-กรอบแนวคดิ (concept framework) 
-โลกทัศน ์(worldview)
-วสิยทัศน์ั  (vision)
-คา่นยิม (value) ผา่นการรับรู ้(perceptions)
สกูารปฏบิตั ิ่  (practices)



5

กระบวนทศัน ์เป็นความเชอพืน้ฐานของคนื่  แตกตา่งกนัตามเพศ วยั 
สงแวดลอ้มิ่  และการปลกูฝัง กระบวนทศัน ์เป็นตวักําหนด
พฤตกิรรมของมนุษย์
ปัจจัยทีท่ําใหก้ระบวนทศันเ์ปลีย่น (Paradigm shift) = พฤตกิรรม
เปลีย่น
ความรู ้(awareness, knowledge, confrontation)
เหตผุล (motive) ทศันคต ิ(attitude)
อารมณ ์(emotion)
แรงจงูใจ (motivate)
แรงโนม้นา้วใจ (influence)
ปัจจัยพืน้ฐาน การดํารงชวติี  (ปัจจัยสี,่ สวสัดภิาพ, อสิรภาพ)

กระบวนทัศน ์(PARADIGM)
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พฤตกิรรม 3 แบบ
ยดึมัน่ไมเ่ปลีย่น  เพราะ ความรู,้ เหตผุล, อารมณ,์ แรงจงูใจ, 

แรงบบีคัน้, ปัจจัยพืน้ฐาน  ไมเ่พยีงพอ
เปลีย่นชวคราวั่   เพราะ ความรู,้ เหตผุล, แรงจงูใจ, แรงบบีคัน้, 

ปัจจัยพืน้ฐาน  ไมม่นีํ้าหนัก
เปลีย่นถาวร  เพราะ ความรู,้ เหตผุล, แรงจงูใจ, แรงบบีคัน้, 

ปัจจัยพืน้ฐาน  ตกผลกึ
ตวักําหนดพฤตกิรรมมนุษย ์= Paradigm
Paradigm Shift = พฤตกิรรมเปลีย่น

กระบวนทัศน ์(PARADIGM)



7

กระบวนทัศน ์(Paradigm)
(1) รากเหงา้ของกระบวนทัศน์

กระบวนทศัน ์มุง่สศูนูยก์ลาง่  (to 
amidst) หรอื กระบวนทศัน์
อตัตา

กระบวนทศัน ์เบนออกจาก
ศนูยก์ลาง (Run-Away)
หรอื กระบวนทศันอ์นัตตา

กระบวนทศัน์
เชงรปูแบบิ  โครงสรา้ง 
(Formative)

กระบวนทศันเ์ชงเนือ้หาสาระิ  
(Essential)

จรงิ – ถกู – ด ี– ประโยชน์
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รากเหงา้ของกระบวนทัศน ์(Root of Paradigm)

กระบวนทัศนม์ุง่สศูนูยก์ลาง่  
(to amidst)

กระบวนทัศนเ์บนออกจาก
ศนูยก์ลาง (Run-Away)

-อธรรม
-ประโยชนส์วนตวั่
-เทวนยิม
-เพือ่ตนและพวกพอ้ง
-ทนุนยิม ทนุนยิมสามานย์
-โลกานุวตัร โลกาภวิฒัน์

-ธรรมะ
-ประโยชนเ์พือ่ผูอ้ืน่
-อเทวนยิม
-เพือ่มวลมหาชน
-บญุนยิม กําไรอารยิะ
-ประชาภวิฒัน์
 พอเพยีงภวิฒัน์
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กระบวนทศัน์
เชงรปูแบบิ  โครงสรา้ง

กระบวนทศัน์
เชงสาระิ

-ยดึรปูแบบ ระเบยีบวธิ ีโครงสรา้ง 
แบบแผน มากกวา่เนือ้หาสาระ

- ใหค้วามสาคญักบัํ  เนือ้หาสาระ 
กอ่น รปูแบบ โครงสรา้ง

- วตัถนุยิม - จตินยิม
- รปูแบบถกูตอ้ง = ชอบธรรม -ถกู ผดิ ชอบธรรม ขึน้อยูก่บับรบิท

- รา่งกาย จติ ไมเ่กีย่วขอ้งกนั -ทกุสรรพสงิ่ คอื 
องคร์วม ไมแ่ยกขาดจากกนั

-องิเหตผุล -องิความสมพันธ์ั /สมพัทธ์ั

รากเหงา้ของกระบวนทัศน ์(Root of Paradigm)
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กระบวนทัศน ์(Paradigm)
(2) แบง่ตามรปูแบบ 

1. Modernization: แขง่ขนั-ฟันกําไร-ทนัสมยั...(โลกนี)้
2. Asceticism: รักตวั-กลวัลําบาก-อยากสบาย...(หนโีลก)
3. Post-modern: สขุภาวะ-ศกยภาพั -นเิวศ...(โลกหนา้)

ตอบสนองความตอ้งการ
ความตอ้งการ

ทกุขป์ัญหาชวติี  =

ความตอ้งการสวนเกนิ่  
(Redundancy)

ความตอ้งการพืน้ฐาน 
(Needfulness)
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กระบวนทัศน ์(Paradigm)
(3) แบง่ตามเสนเวลา้  (timeline)

1 Primeval -ไสยศาสตร์
2 Ancient -ธรรมชาติ
3 Medieval -ศาสนา แสวงสจจะั

4 Modern -วทิยาศาสตร ์วตัถแุละจักรกล
5 Post Modern -นวตักรรม อสิรภาพ สนตภิาพั

(สมดลุ-สมบรูณ์ั -สขุภาวะ.)
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กระบวนทัศน ์(Paradigm)
(4)  พลงัของกระบวนทัศน์

-กระบวนทศัน ์ปรัชญา
-กระบวนทศัน ์สอื่
-กระบวนทศัน ์ธรุกจิ สงคมั
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กระบวนทัศน ์ปรัชญา
ปรัชญา: บอ่เกดิของ ความรู ้

ปรัชญา คอื สงทีเ่ป็นิ่  ปัญหา, ปัญหา ทีก่อ่ใหเ้กดิ ปัญญา
ปรัชญา คอื ความอยากรู ้
ปรัชญา คอื ความรัก ทีจ่ะแสวงความรูจ้ากปัญหา

ความรู:้ บอ่เกดิของ ปัญญา
คนเรามปีัญญา เทา่ทีต่นเอง “โง”่
คนเราโง ่เทา่ทีต่นเองม ี“ปัญญา”

ศาสนา: บอ่เกดิของ “ความจบ” (หมดปัญหา) “สญุญตา”
จดุจบความรู ้= หมดปัญหา = ศาสนา
คําถามทีย่งัตอ้งการคําตอบ คอื ปรัชญา
คําตอบทีห่าคําถามตอ่อกีไมไ่ด ้คอื ศาสนา
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art
กระบวนทัศน ์สอื่

Sustainable Knowledge Knowledge ManagementMEDIA

science

ideasacademic
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Business Plan Key elements of the plan
- Comprehensive analysis of
Market environment

- Goals / Objective
- Core Strategy
- Execution Plan
- Investment / Cost
- ROI / Revenue ProjectionKM + $ + CSR

Marketing Plan

กระบวนทศัน ์ธรุกจิ สงคมั
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ยคุที ่1 Primeval Paradigm
(ยคุดัง้เดมิ กอ่นประวตัศิาสตร)์

– คณุไสย ์ความเชอื่ เสยงทายี่  อํานาจลีล้บั ผ ีเทพเจา้ 

ยคุสมัยการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์
ของมนุษยชาต ิ(History of Paradigm Shift)
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ยคุที ่1 Primeval Paradigm
(ยคุดัง้เดมิ กอ่นประวตัศิาสตร)์

– คณุไสย ์ความเชอื่ เสยงทายี่  อํานาจลีล้บั ผ ีเทพเจา้ 
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ยคุที ่2 Ancient Paradigm
(ยคุหนิ เหล็ก ทองแดง เงนิ ทองคํา)

ยคุสมัยการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์
ของมนุษยชาต ิ(History of Paradigm Shift)



19

– มุง่แสวงหาสจจะของชวติั ี  
มนุษยเ์กดิ ตาย อยา่งไร 

– คณุคา่ของชวติี  คอือะไร

– คน้พบกฎเหล็ก 3 ขอ้ (ไตรลกัษณ์)
ซงเป็นกฎธรรมชาติึ่  การเกดิขึน้ 
ตัง้อยู ่ดบัไป ของสรรพสงิ่
“ทกุขตา” “อนจิจตา” “อนัตตตา”

– ความรูเ้กีย่วกบัการกําเนดิเอกภพ 
(universe) ดวงดาว จติวญิญาณ

– กําเนดิศาสนา พราหมณ ์ฮนดูิ  
พทุธ ศรสิต ์อสิลาม
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ยคุที ่3 Medieval Paradigm
(ยคุจักรกล ทนุนยิมเกา่) ศตวรรษที ่15-18

ยคุสมัยการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์
ของมนุษยชาต ิ(History of Paradigm Shift)
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– คดิแยกสวนแบบกลศาสตร์่  คอื 
กลไก (Mechanistic) ลดสวน่ -
แยกสวน่  (Reductions) ปฏเิสธจติ
วญิญาณ ภายใตป้รัชญาของ เด
คารต์ (Rene Descartes) และ
ทฤษฎกีลศาสตรข์อง 
นวิตนั (Isaac Newton) 

– เกดิการปฏวิต้อิตุสาหกรรม 
(Industrial Revolution) 
เครือ่งจักรไอนํ้า ถา่นหนิ สงทอิ่  
เครือ่งเทศ การลา่อาณานคิม 
(Imperialisms)

– การเริม่ตน้ของทนุนยิม สู ่
ทนุนยิมสามานย ์
Robber Baron,  Tyrant



22

ยคุที ่4 Modern Paradigm
(ยคุไฟฟ้า ทนุนยิมใหม)่
ศตวรรษ19-20

ยคุสมัยการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศน์
ของมนุษยชาต ิ(History of Paradigm Shift)
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– ยคุวทิยาศาสตรก์ายภาพ 
(Mathematics Philosophy) 
วา่ดว้ย ฟิสกสิ  ์- เคม ี
สสาร (matter) 
พลงังาน (energy)
แรง (power)

– ไฟฟ้า analogue, digital
– ชวติผกูโยงกบัจักรกลี  และไฟฟ้า 

(automatic lifestyle) และ 
วฒันธรรมอตัโนมตั ิ(auto-culture) 

– ไมส่นใจดา้นคณุคา่ ความดงีาม ดา้น
จติใจ และศลธรรมี
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– บรโิภคนยิม (Consumerism) และการแขง่ขนั
– การสมุเสยง่ ี่  (risk) ระหวา่ง ทรัพยากร (คณุภาพ+ปรมิาณ) กบั คณุภาพ
ชวติี +ความสขุ

– เกดิการแสวงหาทฤษฎขีองฟิสกสใหม่ิ ์  และองคร์วม (Holistic) เพือ่ไปให ้
พน้จาก มลภาวะ (pollution) ความไรร้ะเบยีบ และความยุง่เหยงิ 
(CHAOS Theory)
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FTA, GMO, IMF, THAKSINOMIC, Police State, Dictator, 
Bitchy Media สู.่.. การเปลีย่นแปลง Changing to…
Post-modernization (2000-2020 C.E.) = Big Changed
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Cyber Tyrant

climate change
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virus spread out

drug
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ยคุที ่5 Post-Modern
(ยคุสมบรูณ์ั  หลงัการลม่สลายของทนุนยิม) ศตวรรษที ่21 - …

ยคุสมัยการเปลีย่นแปลงกระบวนทัศนข์องมนุษยชาติ
(History of Paradigm Shift)
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– เชอวา่ื่  สรรพสงิ่ (มนุษย ์ธรรมชาต)ิ ดํารงอยูใ่นระบบ
ความสมพันธแ์บบองคร์วมั  (Holistic) 

– ทฤษฎขีองฟิสกสใหมโ่ดยิ ์  ไอนส์ไตน ์(Albert 
Einstein)
วธิกีารทางวทิยาศาสตร"์ (Scientific Method) 
ทฤษฎคีวอนตมั

– ทฤษฎกีระบวนระบบ 
"Systems View of Life"
ระบบชวติี  ชมุชนแหง่การเรยีนรู ้
เศรษฐกจิพอเพยีง

– ระบบนเิวศน ์(ecology) ซงคํานงึถงึึ่  
หน่วยของความอยูร่อด หน่วยของจติสานกึํ
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– การคน้พบ อนุภาคเหนีย่วนําสสาร Higgs Boson
เมือ่ ปี 2012

– การคน้พบ คลืน่แรงโนม้ถว่ง เมือ่ กนัยายน 2015
นําไปสกูารพสิจูน์่  หลมุดํา และมติขิองเวลา
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MEDIA
สมดลุ-สมบรูณ์ั -สขุภาวะ
เสนอเรือ่งราวทีเ่ป็นองคป์ระกอบ
ในความเป็นมนุษย ์(กาย จติ อารมณ ์สงคมั )
เกีย่วกบัปัญหาทีม่นุษยม์องไมเ่ห็น 
(รากเหงา้ของปัญหา) แนวทางแกไ้ข 
การทํานายสถานการณซ์งอยูบ่นพืน้ฐานึ่
ของความจรงิ ขอ้เท็จจรงิทีเ่ป็นสาระสจจะั  
ทีด่ ีถกูตอ้ง เป็นประโยชน ์แกป้ัญหาได ้
เป็นไปได ้และพสิจูนไ์ด ้เนน้สนอง
ความตอ้งการพืน้ฐานมากกวา่
ความตอ้งการสวนเกนิ่  
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การเปลีย่นกระบวนทัศน ์(PARADIGM SHIFT)

PARADIGM

SHIFT

LIFESTYLE

ATTITUDE

ENERGY
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พฤตกิรรม ความสขุกระบวนทัศน์

เปลีย่นวสิยทัศน์ั พอเพยีง

บทบาท ของ กระบวนทัศน์
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changeparadigm shift new paradigm

บทบาท ของ กระบวนทัศน์
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changeparadigm shift new paradigm

บทบาท ของ กระบวนทัศน์
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changeparadigm shift new paradigm

บทบาท ของ กระบวนทัศน์
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ปรัชญา
"แปลกแยก แตกชดั แตส่ามคัค"ี
"เล็ก แต ่ไรพ้รหมแดน (Globalizations)"
"แคบ แต ่กวา้ง (Educationalization)"

เนน้ เนอื้ ใหเ้หนอืกวา่ มาก
เนน้ ลาก แมย้ากกวา่ แลน่
เนน้ จรงิ ใหย้ิง่กวา่ แคน่
เนน้ แกน่ ใหแ้น่นกวา่ กวา้ง

กระบวนทัศนก์ารเมอืงใหม ่(NEW POLITICS PARADIGM)
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Endress, Community Nutrition: 
Challenges and Opportunities.1999 by 
Prentice-Hall, Inc.

ปัจจัยแทรก

คน้หา
ความตอ้งการ

กําหนด
ประเด็น
ปัญหา

เป้าหมาย
วตัถปุระสงค์การตลาด

ภารกจิ

กระบวนทัศน์
การพัฒนาชมุชน 

(Community Paradigm)
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ทนุทางสงคมั  คอื... ผลผลติทีเ่กดิขึน้จากองคร์วมของสงคมั  

เป็นสงทีม่อียูแ่ลว้ตามธรรมชาติิ่

เป็นสงทีส่รา้งขึน้ดว้ยนํ้ามอืมนุษย์ิ่

เป็นสงทีใ่ครใครกห็ยบิฉวยเอามาใชไดท้ัว่ไปิ่ ้

เป็นสงทีเ่กือ้กลูมนุษยชาตใิหม้คีวามเป็นอยูอ่ยา่งผาสกุิ่

เป็นสงทีม่มีลูคา่มหาศาลิ่  เทยีบกบัมลูคา่ทางเศรษฐกจิไมไ่ด ้

เป็นสงทีอ่อ่นไหวตอ่การทําลายลา้งิ่  เมือ่ถกูทําลายแลว้ยอ่มหมดไป

เป็นสงทีม่คีณุคา่ทางนามธรรมสงูิ่  สรา้งยาก และใชเวลายาวนาน้

SIOR: Social Input/Output Resources
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วสิยทัศนเ์ชงเหตผุลั ิ  
(Causal Vision)
คอื การมองเห็น "เหตกุารณ"์ ทีเ่กดิใน
ขณะนัน้ (ปัจจบุนั) แลว้สรปุเอาวา่ 
"สงทีเ่ห็นิ่ " และ "ความรูส้กทีเ่ป็นึ "
ในขณะนัน้ เป็นผลมาจากอดตี และจะเป็น 
"ตวัแทน" ของประเด็นหรอืเรือ่งราวทัง้หมด 
ทีจ่ะตอ้งดําเนนิไปในอนาคต.

ภาพ เสยงี  
รสชาด กลิน่ 
ความรูส้กสมผัสึ ั

เอาตวัตนเขา้ไป
อยูใ่นเหตกุารณ์
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วสิยทัศนเ์ชงสมพันธ์ั ิ ั  
(Correlative Vision)
คอื การมองเห็น "ตน้เหต"ุ หรอืทีม่าของ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ (ปัจจบุนั)
แลว้สรปุ/ทํานาย วา่ 
"สงทีเ่ห็นิ่ " และ "ความรูส้กทีเ่ป็นึ "
ในขณะนัน้ คอื "แรงผลกัดนั" ประเด็นหรอื
เรือ่งราวทัง้หมด ใหด้ําเนนิไปในอนาคต.
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วสิยทัศน์ั
เชงเหตผุลิ  

(Causal 
Vision)

วสิยทัศน์ั
เชงสมพันธ์ิ ั

(Correlative
Vision)

ปัจจบุนั อนาคต

ปัจจัยแวดลอ้ม:
อารมณ–์ความรู–้แรงกดดนั–สมาธิ

บรบิทแวดลอ้ม:
เวลา–วัตถ–ุสถานที–่เทคโนโลยี

ปัจจบุนั

เหตกุารณ์

ตวัตน

อดตี

เหตกุารณ์

ตวัตน

เหตกุารณ์–เปลีย่น

ตวัตน–เปลีย่น

ตวัแทน

แรงผลกั

อนาคต

เหตกุารณ์

ตวัตนปัจจัยแวดลอ้ม:

บรบิทแวดลอ้ม:

อดตี



43

ปัญหาของความตดิยดึในกระบวนทศันเ์กา่
การยดึมัน่ถอืมัน่ เป็นเหตใุหเ้กดิการแบง่แยก
การแบง่แยก เป็นเหตใุหเ้กดิการแขง่ขนั
การแขง่ขนั เป็นเหตใุหเ้กดิความไมไ่วว้างใจกนั
การไมไ่วว้างใจกนั เป็นเหตใุหเ้กดิการทําลายกนั
การทําลายกนั เป็นเหตใุหเ้กดิความลม่สลายของโลกเกา่ 

(กระบวนทศันเ์กา่)
โลกเกา่ลม่สลาย เป็นเหตใุหเ้กดิกระบวนทศันใ์หม ่

(Post Modern Paradigm) หรอืโลกใหม่
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ปัญหาของความตดิยดึในกระบวนทศันเ์กา่

ความไมย่ดึมัน่ถอืมัน่ นําไปสกูารแบง่หนา้ทีร่ับผดิชอบ่
การแบง่หนา้ทีร่ับผดิชอบ นําไปสคูวามสามคัคี่
ความสามคัคี นําไปสคูวามไวว้างใจกนั่
ความไวว้างใจกนั นําไปสคูวามชวยเหลอืกนั่ ่
ความชวยเหลอืกนั่ นําไปสสูนตภิาพ่ ั


