
 

 
  The Tip of the Iceberg   

   

 การจัดการพลังซอนเรนซึ่งอาจสรางหรือทําลายองคกรของคุณ  
เร่ืองนี้เกิดข้ึนบนภูเขาน้ําแข็งขนาดใหญใกลข้ัวโลกเหนือ เปนเร่ืองของความสมัพนัธ 

ที่เช่ือมโยงซับซอนในหมูนกเพนกวินบางตัว และหอยกาบ และวอลรัส 
 เพนกวินชอบกินหอยกาบ (เพนกวินมีทรัพยากรที่ไมไดนํามาใช) 
 แพหอยกาบอยูใตผิวน้ําลงไปในทองทะเลลึก บนพื้นมหาสมุทร 
 ตัววอลรัสก็กินหอยกาบดวย (วอลรัสมีเทคโนโลยีในการจัดหา) 

          เพนกวินเจาความคิดรูเร่ืองเกี่ยวกับแพหอยกาบที่อยูลึกลงไปในทะเลใตกอน
นํ้าแข็งของพวกมัน และมกัฝนวาไดกินเนื้อหอยที่หวานอรอย แตเน่ืองจากเพนกวินเปนเพียง
สัตวตวัเล็กทีม่ีปอดขนาดจิว๋ พวกมันจึงไมอาจกลั้นลมหายใจไดนานพอทีจ่ะดําดิง่ลงไปเก็บ
หอยกาบได 

     วอลรัส (สัตวทะเลเลี้ยงลูกดวยนม) ฝูงเล็กๆ กลุมหนึ่งอาศัยอยูบนแผนดิน 
   ใหญหางจากพวกเพนกวินออกไปไมก่ีไมล พวกมันอิจฉาเพนกวินตัวเล็กๆ ทีม่ีหอยกาบเก็บ 
   สํารองไวจํานวนมาก อยางไรก็ตามวอลรัสเปนสัตวที่ถอมตนและซื่อสตัยจึงเคารพอาณาเขต 
   ของเพนกวิน  
     วอลรัสมีปอดขนาดใหญ แข็งแรง และครีบที่ทรงพลัง พวกมันจงึดําน้ําลงได 
   ลึกมากเทาทีต่องการจนถึงแพหอยกาบได ยิ่งกวานั้นเข้ียวของมันก็เหมาะสําหรับงัดกาบหอย 
   ที่แข็งแรงใหเปดออกได 

หลังจากฤดูหนาวที่รุนแรงเปนพิเศษผานไป เพนกวินทีช่ื่อสปารกีไดประชุมเพนกวินทั้งหลายเพื่อเร่ิม 
 การเจรจากับพวกวอลรัส โดยเชื้อเชิญใหวอลรัสสองตวัชื่อวากุนเธอรและชเวนมารวมงานเลี้ยงรับรอง และ 
 ไดมีการปกธงที่ชายของภูเขาน้ําแข็งเพื่อรําลึกถึงการลงนามสนธิสญัญา เพนกวิน-วอลรัส ซึ่งมีขอความดังน้ี 
   
 
    
 
 
 

  สนธิสัญญาสรางความสําเร็จคร้ังใหญ เพนกวินมีหอยกาบกินมากมาย วอลรัสก็ใชสิทธิ 
ขอที่สองของสนธิสัญญาโดยกินหอยกาบกันอยางอิ่มแปล วอลรัสบางตัวยังเจอไขมุกสองสามตัวขณะเก็บ
หอยกาบ แตไมไดตระหนักถึงคุณคาของไขมุกทีพ่บและขวางทิ้งไป 

 
 
 

สนธิสัญญา เพนกวิน – วอลรัส 
1. วอลรัสจะเก็บหอยกาบใหเพนกวิน 
2. เพื่อเปนการตอบแทน เพนกวินก็จะขยายสิทธิพิเศษ 

         ในการกินหอยกาบไดไมจํากัดจํานวนใหแกวอลรัส 
3. วอลรัสจะไมกินเพนกวิน 
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ไมนานเพนกวินจากที่อื่นก็เร่ิมเขามา สปารกีจึงมีแนวคิดใหบรรดาเพนกวินจัดประชุม 
คณะกรรมการสนธิสัญญา และคํานวณที่วางบนภูเขาน้ําแข็งเพื่อรองรับเพนกวิน และคํานวณจํานวนของ
หอยกาบที่จะสามารถเลี้ยงกลุมเพนกวนิได โดยการหาวอลรัสเพิม่ข้ึนเพื่อจับหอยกาบใหมากขึ้น 

   ยิ่งหาวอลรัสมามากขึ้นเทาไร หอยกาบก็มากขึ้น และมีเพนกวินมากันมากขึ้นดวย 

    วอลรัส    หอยกาบ    เพนกวิน 
    วอลรัส    หอยกาบ    เพนกวิน 
   เปนพลวตัที่หมุนวนเปนเกลียว  สิ่งที่ดีนําไปสูสิ่งที่ดอีื่นๆ มากยิ่งข้ึน  

ซึ่งพาไปสูสิ่งที่ดยีิ่งกวาเดมิ และทุกสิ่งก็ขยายกวางข้ึนกวาเดิม 

   แตมีบางสิ่งทีท่ําใหสปารกีกังวล “เร่ืองนี้จะขยายใหญโตไปขนาดไหน”  
“ทายทีสุ่ดสิ่งตางๆ ทั้งหมดนี้ก็ตองยุตลิงไมใชหรือ หอยกาบก็จะหมดไปในวันหนึ่งใชไหม” 

    หลังจากนั้นน้ําแข็งกอนนี้ก็เร่ิมกลายเปนจุดหมาย
ปลายทางที่บรรดาเพนกวินและวอลรัสจากหลายๆ ไมลรอบๆ แวะเวียนมากัน ตาง
พากันเพลดิเพลินกับความรุงเรือง และอาหารการกินรสดีบนภูเขาน้ําแข็ง ที่น่ีจึงเปน
สวรรค มีบารหอยกาบ ศูนยการคาแบงเปนหองยาวๆ    

แตเมื่อเวลาผานไป ประชากรจํานวนหนึ่งของ 
เพนกวินเร่ิมจะอึดอัดเล็กนอย เมื่อเพนกวินและวอลรัสอพยพกันมาที่ภูเขาน้ําแข็งมาก
ยิ่งข้ึน มีรายงานมากขึ้นวาเพนกวินถูกวอลรัสทับจนแบนซึ่งมจีํานวนเพิ่มมากขึ้น 
การวิวาทกันเร่ืองเขตแดนระหวางวอลรัสและเพนกวินก็เร่ิมข้ึน ยังมีรายงาน
เหตุการณตางๆ ที่บรรดาวอลรัสจองมองเพนกวินทาํน้ําลายสอและใชริมฝปาก 
สงเสียงดังอยางนารังเกียจ (แมวาโดยกฎหมายไมใชการละเมิดสนธิสัญญาขอสาม
โดยตรง แตการสบประมาทเชนนี้เปนการฝาฝนเจตนารมณของกฎหมายอยาง
แนนอน) 

  วันหนึ่งสปารกีถามยูโนที่เคยคํานวณที่วางวาแนใจนะวามีทีว่างพอสําหรับ 
ทุกตัวบนภูเขาน้ําแข็งน้ี ยูโนยืนยันวาแนใจ เฮลซิงกิซึง่เปนเพนกวินอีกตัวหนึ่งไดนําที่ปรึกษา 
ดานการบริหารจัดการที่มคีาตัวแพงชื่อฮันส มาผลักดันใหเพนกวินและวอลรัสทุกตัวเขา 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อฝกการรับรู 
  เมื่อเร่ืองราวถูกบอกเลากระจายไปทัว่ภมูิภาคเก่ียวกับความวุนวายของสังคม 
บนภูเขาน้ําแข็งแหงน้ีบรรดาเพนกวินและวอลรัสก็เลิกแวะเวียนมาทีน่ี่ ผูที่อาศัยอยูที่น่ีมานาน 
เร่ิมพูดกันเร่ืองเก็บขาวของและการยายออกไป 
  บรรดาเพนกวินเร่ิมครุนคิดถึงสิ่งทีม่องไมเห็นทีท่ําใหทุกสิ่งเลวรายลง พวกมัน 
คิดวาเราไดกอปญหานี้ใหกับตัวเราเองหรือเปลานะ สปารกีโยนกอนน้ําแข็งกอนเล็กลงไปทีท่อง 
ทะเลที่น่ิงสงบและเฝาดูนํ้ากระจายออกเปนระลอกคลืน่ขยายวงกวางข้ึน แลวก็คอยๆ หายไป  
ทองน้ําก็กลับน่ิงสนิทอีกคร้ัง  
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สปารกีคิดวาเปนไปไดวาเมือ่ใดทีพ่วกเราทําอะไรสักอยาง 
     หนึ่งก็อาจมีผลทําใหเกิดสิ่งอื่นๆ เกิดข้ึนตามมาอีกหลายสิ่ง เชนเดียวกับ 
     ระลอกคลื่นใตนํ้า เปนไปไดวาทุกสิ่งเช่ือมโยงกันหมด ถาเพียงแคพวกเรา 
     มองเห็นความสมัพันธเช่ือมโยงกันเหลานั้น เราอาจคาดการณไดลวงหนา  
     อาจจะมสีิ่งใดเกิดข้ึน เมื่อเราลงมือทําอะไรบางอยาง 

ขณะที่สปารกีน่ังคิดและคํานึงอยูน้ัน สปารกีก็เพงสายตา 
ไปที่ธงซึ่งปกไวเปนเคร่ืองหมายของสนธิสัญญาคร้ังประวัติศาสตร มีบาง 
สิ่งที่ธงดูแปลกๆ สปารกีสงเสียงเรียกยูโน วินนีเปกและเฮลซิงกิ แลวช้ีใหด ู
ที่เสาธง 

“ธงนี้มีอะไรแปลกตาไปบาง” เฮลซิงกิพดูวา “ภูเขานํ้าแข็งกําลังจมลงแนๆ เลย” ยูโนเสริมวา “ใชแลว อาจเปนเพราะ
นํ้าหนักของเพนกวินหรือวอลรสัที่เพิม่ข้ึนเปนพิเศษ” “ถูกตอง” สปารกีตะโกน “ตอนนี้ฉันรูแลววาทําไมทุกๆ ตัวจึง 
คิดถึงแตอาณาเขตของตนเอง ไมมทีี่วางมากพอใหแผขยายอยางที่เคยเปนมากอน ภูเขานํ้าแข็งที่กําลังจมน้ีทําใหทุกๆ 
ตัวตองเบียดกันอยูอยางใกลชิดกัน” ยูโนอธิบายวา “เมื่อวอลรัสนําหอยกาบขึ้นมามากขึ้น เพนกวินและวอลรัสก็มา
ที่น่ีมากขึ้น และเมื่อเพนกวนิและวอลรัสมากัน ภูเขานํ้าแข็งก็เร่ิมจะจม” เฮลซิงกิคิดหนักวา “มันมีขอจํากัดอยูกับ
จํานวนเพนกวินและวอลรสัที่สามารถอยูบนภูเขาน้ําแข็งได” “ดูเกือบจะคลายๆ วา ภูเขาน้ําแข็งน้ีพยายามบอกเรา 
พวกเราแคไมยอมรับฟง” วินนิเปกครุนคิด เฮลซิงกิเสริมวา “พวกเราตองสังเกตใหดีกวานี้วา เกิดอะไรขึ้นรอบๆ  
ตัวเราบาง ฟงเสียงภูเขาน้ําแข็ง คิดคํานึงถึงความสัมพันธเช่ือมโยงระหวางสิ่งตางๆ” 

  ดังน้ัน หลังการอภิปรายกันสักพักทุกๆ ตัวก็เห็นพองถึงผลลพัธที่พวกมัน 
ตองการที่วา “เพื่อทํานุบํารุงแหลงหอยกาบแสนอรอยอันอุดมสมบูรณ และทําใหมีความ 
พรอมสําหรับบรรดาสิ่งมชีีวิต”  

  บรรดาเพนกวินระดมสมองกันเร่ืองการกระจายเพนกวินและวอลรัสไปอยู 
ที่อื่นๆ เพื่อแกปญหาที่ภูเขาน้ําแข็งกําลังจม (แนวคิดน้ีรวมถึงเร่ือง “การสรางระบบการ 
ขนสงเพื่อลําเลียงหอยกาบไปยังภูเขาน้ําแข็งลูกอื่นๆ” และ“การทดลองโดยการสรางแพ 
หอยกาบแหงใหญใกลกับแผนดินใหญ”  
  เพนกวินตัวเล็กแสนฉลาดกลุมนี้ยังเขียนรายการผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
ในเชิงนิเวศวิทยาและสังคมวทิยาจากการปฏิบัติเหลานี้ และจัดทําแผนสํารองไวดวย หลัง 
จากนั้นพวกมันใสทั้งหมดนี้ลงในการนําเสนอ powerpoint และอธบิายใหตัวอื่นๆ ฟง หลัง 
จากอภิปรายพวกเพนกวินก็เลือกแผนวาจะทดลองสรางแพหอยกาบใกลแผนดินใหญ  
อันเปนพื้นที่ทีไ่มมีการจมเหมือนภูเขาน้ําแข็ง 
  พวกเพนกวินยังพัฒนาการนําเสนอเว็บไซตดวยระบบอ-ีคอมเมิรช เพื่อ 
ใหเพนกวินตัวอื่นๆ จากทัว่โลกสามารถสั่งหอยกาบได ภายในไมก่ีเดือนเว็บไซตก็เร่ิม 
ปรากฏบนระบบออนไลนเปนคร้ังแรก 
 



 - 4 - 
กลุมพัฒนาระบบบริหาร 

 

 
 
  การอภิปรายกันทั้งหมดเกีย่วกับหอยกาบ เพนกวิน และความสมัพนัธเช่ือมโยงทีซ่อนเรนอยู แทจริง
แลวเปนประตูไปสูองคความคิดที่รูจักกันวาเปน “การคิดเชิงระบบ (System Thinking)”  

 การคิดเชิงระบบใหแนวทางใหมทั้งหมดในการมองที่ชวยทําใหเราเขาใจ 
โครงสรางที่ซบัซอนของเหตุและผลในโลกของเรา สําหรับองคกรการคิดเชิงระบบใหผลประโยชน 
มหาศาล ชวยใหเราคาดการณถึงผลที่ตามมา โดยไมไดตั้งใจจากการกระทําของเรา และคน 
หาจุดทีส่งผลสูงสุดเพื่อการมุงเนนพลังงานและทรัพยากรของเรา เปดเผยถึงสาเหตุรากฐาน 
ที่ขับดันพฤตกิรรมของเราเองและคนอื่น และทําใหมีการตัดสินใจทีด่ีข้ึน จากมุมมองเชิงกลยุทธ 
การคิดเชิงระบบชวยใหเราจับไดวาอะไรเปนความเปนจริงในปจจุบนัของเรา เพื่อวาเราจะได 
ออกแบบกลยุทธที่ชาญฉลาดไดมากขึ้นในการสรางสิ่งที่สามารถเปนไปได 

 ระบบคือ กลุมของสวนประกอบที่ปฏิสมัพันธกัน มคีวามสัมพันธระหวาง 
กันและพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งสรางความเปนหนึ่งประกอบรวมทุกสวนเขาเปนหนึ่งอยางซับซอน 
โดยมีเปาหมายที่เฉพาะเจาะจง สวนประกอบเหลานี้ตางมีปฏสิัมพนัธกัน หากสวนตางๆ เหลานี้ 
ไมมีปฏิสมัพนัธกัน ก็จะไมมีระบบ มีเพยีงสิ่งตางๆ จํานวนหนึ่งที่มาผูกไวดวยกันหรือนํามารวม 
กันไว  

ในเรื่องนี้การกระทําของวอลรัสมีผลกระทบตอความอดุม 
     สมบูรณของหอยกาบ ความอุดมสมบรูณของหอยกาบมีผลตอความ 
     นาสนใจของภูเขาน้ําแข็ง และมีผลตอจาํนวนเพนกวินและวอลรัสที่แวะเวียน 

มา ในเวลาเดียวกันจํานวนที่รวมกันของวอลรัสและเพนกวินก็มีผลกระทบ 
ตอระดับของภูเขาน้ําแข็ง ซึ่งตอมาก็กอใหเกิดการทะเลาะวิวาทกัน ความ 
ขัดแยงทําใหภูเขาน้ําแข็งมีความนาสนใจนอยลงและเปนสาเหตุใหเพนกวิน 
และวอลรัสเลกิแวะมาที่น่ี ความสมัพันธและการกระทําทั้งหมดนี้หมนุวน 
กลับไปสรางผลกระทบทีส่าํคัญตอเหลาเพนกวินและวอลรัส 

เพนกวินสงสยัวาทําไมสิ่งตางๆ จึงกลบัแยลงเมือ่พวกมันลง
มือทํา สปารกีเร่ิมสัมผัสถึงบางสิ่งตั้งแตชวงแรกๆ เมื่อมันสงสัยวาอาหาร
การกินและความสนุกสนานเหลานี้จะดําเนินตอไปอีกนานเพียงใด แททีจ่ริง
แลว กระบวนการเสริมแรงทุกกระบวนการมีขอจํากัดบางอยางที่ซอนเรนอยู 
ไมมีอะไรที่จะขยายตัวหรือเติบโตไดตลอดไป สัญชาติญาณของสปารกีเตือน
ใหตระหนักถึงสวนทีส่ําคัญอันอื่นของพฤติกรรมเชิงระบบคือ กระบวนการ
ปรับสมดุล 

 กระบวนการปรับสมดุลเพือ่ดํารงรักษาระบบใหอยูในระดับสมรรถนะหนึ่ง ในกรณีน้ีมีระดับ 
นํ้าหนักอยูระดับหนึ่งที่ภูเขาน้ําแข็งสามารถรองรับไดกอนที่จะจม เมื่อเพนกวินและวอลรัสยังคงอพยพเขามาเรื่อยๆ 
นํ้าหนักที่เปนของประชากรโดยรวมก็เขาใกลระดับนํ้าหนักที่จํากัดของภูเขาน้ําแข็ง เมื่อภูเขาน้ําแข็งจมลงพื้นที่บนภูเขา
นํ้าแข็งก็ลดลง และการแยงอาณาบริเวณกันก็เพิ่มข้ึน ขาวเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงลดทอนจํานวนผูที่คิดจะยายเขา
มาใหม ดังน้ันจํานวนประชากรก็เขาสูสภาวะสมดลุ 

 ความสําเร็จของศูนยการคาไมอาจยกระดับเพิม่ข้ึนไดเมื่อพื้นที่จอดรถที่มีอยูถูกขยายจนเต็มพิกัด  
ยอดขายในเขตภูมิภาคสําหรับสินคาตัวหนึ่งไมคอยเติบโตตอไปเมือ่ตลาดอิ่มตัว ตัวอยางในแตละเรื่องสื่อใหเห็นถึง
กระบวนการปรับสมดุลทีป่องกันไมใหระบบเติบโตเกินกวาระดับที่จํากัดระดับหนึ่ง 
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  กลไกแหงการปรับสมดุลที่ทํางานเพื่อดํารงรักษาสิ่ง 
     ตางๆ ใหคงอยูในแนวทางของมัน ก็อาจจะมองไมคอยเห็น เชนที่เพนกวิน 

ไดคนพบ การบงช้ีและความเขาใจในกระบวนการปรับสมดุลทีซ่อนเรนอยูน้ี 
     เปนกุญแจสําคัญในการจัดการความเปลี่ยนแปลงในองคกรของคุณหรือใน 
     ระบบอื่นใดก็ตาม 

    บทสรุป นิทานแสนสนุกสําหรับการเรียนรูเชิงองคกร เมื่อ 
 กลุมเพนกวินที่ปรารถนาหอยกาบรสอรอยอยางแรงกลา รวมตัวกันกับ 
 เพื่อนๆ วอลรัสเพื่อเก็บหอยกาบทีดู่เหมือนจะไมมีวนัสิ้นสุดสําหรับทุกคน  
 ขาวดีเหลานี้ไดดึงดดูเพนกวินและวอลรสัจากภูเขาน้ําแข็งที่อยูไกลๆ ให 
 มารวมงานกันและเพลดิเพลินกับการกิน แตระหวางการสรางใหที่น่ีเปน 
 สวรรคสําหรับผูรักหอยกาบ ก็มีปญหาเรื่องอาณาเขตเกิดข้ึน วอลรัส 

อุยอายนั่งทับเพนกวินจนแบน และความยุงเหยิงก็เกิดข้ึนทั่วไป 
 

เพนกวินจะคนพบความสมัพันธเช่ือมโยงที่ซอนอยู ซึ่งเปลี่ยนใหความสําเร็จที่พุงข้ึนเปน 
เกลียวใหกลายเปนความผิดหวังและความวุนวายทางสังคมหรือไม เพียงแตเมือ่พวกเขาเรียนรูที่จะเห็นสิ่งที่มอง 
ไมเห็นวาคืออะไร พวกเขาก็สามารถหยุดไมใหแดนสวรรคเกิดความวุนวาย และลงมือสรางความรุงเรืองที่ยั่งยืนได 

 
เน้ือหาในเลมบรรยายใหเห็นอยางชัดแจงวาองคกรสามารถ “ติดกับ” อยูกับระบบตางๆ 

เมื่อไมอาจเขาใจระบบเหลานั้นได เร่ืองนี้และคําแนะนําในการอภิปรายจะชวยใหผูบริหารทั้งหลายแกไขปญหาที่ซับซอน
ในระดับบน และคนพบวิธีลงมือปฏิบัตอิยางมีประสิทธิผล ซึ่งจะทําใหเกิดผลลัพธดังปรารถนา 
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