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ส่วนที่ ๑ ท�ำค�ำรับรอง รับรองไม่ยาก หากมีพื้นฐาน

		 รองรับ
ก่อนอื่นก็ต้องขอเกริ่นน�ำก่อนนะครับว่า เราก�ำลังจะพูดคุยกัน
แบบง่ายๆ เพราะหัวข้อของเราบอกว่าจะท�ำเรือ่ งง่าย! หนังสือเล่มนีเ้ ป็นการ
เล่าสู่กันฟังด้วยภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการนะครับ จุดมุ่งหวังสูงสุดก็คือ
ท่านได้อ่านคู่มือแล้วเข้าใจและสามารถท�ำได้ มิได้หวังว่าจะท�ำเพื่อส่ง
เข้าประกวดรางวัลวิชาการเพื่อรับรางวัลภาษาไทยดีเด่นนะครับ ขอเพียง
เป็นรางวัลชีวิตละกัน เอ้า!... เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับ
หลายท่ า นคงจ�ำได้
นะครั บ ว่ า นั บ ตั้ ง แต่ ไ ด้ มี แ นวคิ ด
ในการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.
๒๕๔๗ เป็นต้นมา ก็ได้สร้างความ
ปวดเศียรเวียนเกล้าแก่ท่านที่เป็น
ผูป้ ฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องมาพอสมควร
เริม่ ต้นผมเองก็มคี �ำถามเช่นเดียวกันกับหลายๆ ท่านครับว่ามันคืออะไรเนีย่ !..
ค�ำรับรองคืออะไร?..มันเป็นตารางอะไร มีทั้งเป้าหมาย เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
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เกณฑ์วัด ช่วงปรับเกณฑ์ คะแนนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก น�้ำหนักตัวชี้วัด.... เราก็
ท�ำงานมาจนมือไม่มขี นแล้ว เห็นทะลุปรุโปร่งว่างานในหน้าทีท่ จี่ ะต้องท�ำคือ
อะไร จับไปท�ำสัญญาฝ่ายเดียว ท�ำไมต้องท�ำ  ไม่ท�ำเราก็ท�ำงานอยู่แล้ว
เครียดเลยครับ ที่เครียดมิใช่ว่ากลัวงานหรอกครับ แต่ว่าถ้าพูดแบบนักเลง
ก็คือว่า “ผมไม่เข้าใจคุณ” ว่ามาเพิ่มงานธุรการให้ผมท�ำไม ที่ท�ำอยู่ประจ�ำ
เนี่ย!..ก็แย่อยู่แล้ว ว่างั้นเถอะ! เพราะต้องท�ำในสิ่งที่เราไม่เห็นว่ามันจ�ำเป็น
กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า ทัศนคติของผู้ที่ต้องท�ำตามสั่งและผู้ที่สั่งให้ท�ำมันไม่
ตรงกันตั้งแต่แรก เมื่อทัศนคติไม่ตรงกันแบบนี้เห็นอาการแล้วหรือยังครับว่า
ความเครียดมันก็จะยกก�ำลังสอง คนไม่ใช่เครื่องจักรต้องการความรักและ
ความเข้าใจ ในชีวิตของคน หากว่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน อะไรๆ ก็ง่าย
แต่หากอะไรที่เห็นตรงกันข้ามกัน ความยากมันก็ตามมา ผมว่าอย่าเครียด
เลยครับ เพราะอย่างไรเราก็ต้องท�ำ  รู้จักธรรมชาติของมัน ท�ำให้มันง่าย
แล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขจะดีกว่ามั้ยครับ
เอาละครั บ ผมกราบเรี ย นท่ า นในเบื้ อ งต้ น ว่ า เราจะคุ ย กั น
เรื่องง่ายๆ เพื่อที่จะให้ท่านเข้าใจตรงกันก่อนว่าท�ำไมจึงต้องท�ำค�ำรับรอง
เมื่อเข้าใจและเห็นความเป็นมาแล้ว เราค่อยกลับมาคุยกันเรื่องขั้นตอนวิธี
การด�ำเนินงานตามลักษณะของคูม่ อื นะครับ ผมจะขอไล่เลียงชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้า
ว่าเรือ่ งเดิมก่อนนะครับว่า ท�ำไมต้องท�ำค�ำรับรองในการท�ำงานภาครัฐ ครับ
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แนวความคิดการบริหารงานภาครัฐ : กว่าจะมาถึงค�ำรับรอง
การบริหารงานแบบดั้งเดิม
เพื่อ มิใ ห้ ไ กลเกิ น ไปกว่ ายุ คที่ เ ราก�ำลังปฏิบัติงานอยู่นะครับ
ผมก็จะขอย้อนไปถึง ปีคริสต์ศกั ราช ๑๘๘๑ ละกันนะครับ ในปีนนั้ ทีป่ ระเทศ
สหรัฐอเมริกา มีเหตุการณ์ฆาตกรรมประธานาธิบดีการ์ฟิล โดยผู้สนับสนุน
ทางการเมืองที่ผิดหวังจากการไม่ได้รับต�ำแหน่งหลังจากที่ประธานาธิบดี
ท่านนี้ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้ง เหตุการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงาน
ในยุคสมัยโน้นเป็นลักษณะของการอุปถัมภ์ค�้ำจุนกันครับ กล่าวให้ง่ายก็คือ
การเมืองและการบริหารไม่ได้แยกจากกัน จะเห็นได้ว่าระบบนี้เกิดมานาน
แล้ ว และก็ ยั ง มี อ ยู ่ น ะครั บ เอาละว่ า กั น ต่ อ นั ก วิ ช าการคนหนึ่ ง ชื่ อ ว่ า
วูดโรว์ วิลสัน ก็เลยเสนอแนวความคิดว่าระบบการบริหารที่ใช้อยู่ใน
ขณะนั้น ไม่น่าจะเหมาะสมกับสภาพทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
และขนาดความ
ซับซ้อนของงาน ก็เพิ่มมากขึ้น
ระบบอุปถัมภ์ทขี่ นึ้ อยูก่ บั ความ
ชอบพอกันส่วนบุคคลไม่น่าจะ
ถู ก ต้ อ ง จึ ง จ�ำเป็ น จะต้ อ งมี
ศาสตร์ทางการบริหารภาครัฐ
(Public Administration)
ค ล ้ า ย ๆ กั บ ศ า ส ต ร ์ ข อ ง
วิทยาศาสตร์ที่มีความแน่นอน และมีความเป็นสากลไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล
หมายความว่ามีหลักการท�ำงาน ที่เป็นมาตรฐานในการท�ำงานว่างั้นเถอะ
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เมื่อมีหลักการบริหารที่เป็นศาสตร์ของตนเองแล้ว ศาสตร์ที่ว่านี้ ก็จะไม่
เปลีย่ นแปลงตามนโยบาย คือหมายความว่าใช้ได้กบั ทุกนโยบาย จนตอนหลัง
มีคนยืนยันว่าเมือ่ มีศาสตร์ในการบริหารแล้ว การเมืองก็จะต้องแยกจากการ
บริหาร การเมืองมีหน้าที่ก�ำหนดนโยบาย และก็ให้ข้าราชการประจ�ำน�ำ
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยจุดมุ่งหวังของการด�ำเนินงานของฝ่ายประจ�ำ 
จะมุ่งเน้นให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ในการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายครับ
ตอนหลังก็มีนักคิดนักเขียนน�ำเสนอแนวคิดที่อ้างว่าเป็นศาสตร์
ของการบริหารงาน มามากมายก่ายกองอ่านกันไม่หวาดไม่ไหว จนดูๆ
คล้ายว่าเป็นคู่มือก็มี เช่น แนวความคิดในการบริหารงานแบบวิทยาศาสตร์
ของเทย์เลอร์ แนวคิดระบบราชการของเวเบอร์ และแนวคิดการบริหารงาน
ของกูลิคและเออร์วิค ที่เสนอ POSDCORB เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม
กรอบความคิดใหญ่ก็ยังอยู่ภายใต้ธงของค�ำว่าการเมืองแยกจากการบริหาร
อยู่นะครับ และแนวความคิดการบริหารงานที่ออกมาในลักษณะนี้ก็ได้รับ
ความนิยมต่อมาจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ หรือประมาณปี ค.ศ.
๑๙๔๕ หรือ พ.ศ. ๒๔๘๘ โน่นแหละครับ!... จึงมีกระแสความคิดที่เปลี่ยนไป
เปลี่ยนไปตรงไหนครับ? เปลี่ยนไปที่เดิมเพราะมีคนเถียงคืนว่า
การเมื อ งและการบริ ห ารไม่ เ คยแยกกั น หรอก ดู ใ นทางปฏิ บั ติ ซ ะมั่ ง
ฝ่ายนโยบายก็ยังคงมีบทบาทในการบริหารในรายละเอียด หรือภาษา
หนังสือพิมพ์เขาเรียกว่า “ล้วงลูก” อยู่แล้วจะมายืนยันทางทฤษฎีกันว่ามัน
แยกกันอยู่ได้อย่างไร? จ�ำนนต่อหลักฐานครับ แนวความคิดในการบริหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักคิดที่เคยคิดหลักการบริหารที่เป็นสากลทั้งหลาย
ก็ลม้ ไม่เป็นท่า จึงพยายามหาสิง่ ใหม่ๆ เรือ่ งใหม่ๆ มาเสนอแนวคิดอีกละครับ
ว่า ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ไม่พอ การบริหารงานภาครัฐ
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จะต้องเน้นความเท่าเทียมกันหรือความเป็นธรรม แล้วก็เรียกว่าเป็นการน�ำ
เสนอการบริหารงานภาครัฐใหม่ (New Public Administration) แต่ก็
ไม่ได้รับความนิยมเท่าใดนัก เริ่มยากหรือยัง ทนอีกนิดนึงนะใกล้จะมาถึง
ยุคเราแล้วหละ ฟังเรื่องเดิมต่อก่อนนะครับ

การก้าวสู่การจัดการ
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ คนทั้งโลกเบื่อการทะเลาะเบาะแว้ง
และฆ่าแกงกัน สิ้นสุดจากสงคราม ก็มีโครงการฟื้นฟูประเทศแถบยุโรปและ
อื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม ท�ำให้มี การท�ำมาค้าขายกันในวงกว้าง
และบริษัทเอกชนต่างๆ ก็มีการเจริญเติบโตจากการด�ำเนินการทางธุรกิจทั้ง
ในรูปของสินค้าและบริการ มีการแข่งขันกัน มีสินค้าและบริการที่ให้ผู้ซื้อ
หรือผู้บริโภคให้เลือกมากมาย มีการรับประกันสินค้าและบริการ หลักการ
ด�ำเนินงานเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นตัวตั้ง การปฏิบัติงานก็ไม่เน้น
พิธกี ารทีย่ งุ่ ยากซับช้อน มีการตัง้ เป้าหมายให้พนักงานทุกคนไปปฏิบตั โิ ดยมี
การหารือก�ำหนดเป้าหมายร่วมกันและตกลงร่วมกัน การพิจารณาความดี
ความชอบและรางวัลให้แก่พนักงานก็พิจารณากันตามผลการท�ำงาน การ
แข่งขันกันพัฒนาคุณภาพ
สินค้าและบริการของภาค
เอกชน ท�ำให้ลูกค้ารู้สึก
พอใจเป็นยิ่งนัก ถ้าถูกใจ
เท่าไรก็จ่าย ใครบริการ
ไม่ดีก็เลิกใช้บริการ คนมี
ตังค์ท�ำอะไรก็ไม่นา่ เกลียด
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เขากลัวว่าจะบริการไม่ประทับใจในภาคเอกชนก็จะมีการส�ำรวจความ
พึงพอใจในการบริการ ใครบริการไม่ดผี ลงานไม่ดี ก็ไม่ได้รางวัล ทิป หรือโบนัส
ตรงกันข้ามพอหันมา
ใช้ บ ริ ก ารระบบราชการ หรื อ
หน่วยงานที่กึ่งๆ ว่าเป็นราชการ
(ในยุ ค โน้ น นะครั บ !) หน้ า ก็ ง อ
รอก็นาน บริการก็แย่ แต่ภาษีต้อง
จ่ า ยครั บ (ที่ ส�ำคั ญ ห้ อ งน�้ ำ ล็ อ ก
ประตูและสกปรกมากครับ) ไม่มี
ทางเลือก ไม่จ่ายก็ไม่ได้ ด่าใครก็
ไม่ได้ ขืนด่าต้องรอนานกว่าเดิม
ผูม้ าใช้บริการไม่พอใจเป็นอย่างมาก ไม่ตอ้ งพูดถึงโบนัส หรือ ทิป หรอกครับ
เพราะคนส่วนใหญ่อยาก “ถีบ” มากกว่า กล่าวคือคนไม่พอใจระบบการ
บริหารงานภาครัฐมากขึ้นๆ ทุกวัน ก็มีคนที่เขาทนไม่ได้ และเห็นช่องทาง
ลงสมัครรับเลือกตัง้ และประกาศนโยบายว่าหากได้เป็นรัฐบาลจะน�ำแนวคิด
การบริหารงานภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ หน้าจะไม่งอ
รอไม่นาน บริการเยีย่ ม หลายประเทศครับทีช่ นะการเลือกตัง้ แล้วก็มกี ารน�ำ
เอาแนวความคิดการบริหารงานภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารงานภาครัฐ
และเมือ่ ได้เป็นรัฐบาล ก็ลดงานของภาครัฐลง อะไรทีภ่ าคเอกชนท�ำได้ดกี ว่า
ก็ให้ภาคเอกชนท�ำแทน หลักใหญ่กค็ อื รัฐจะเน้นคุณภาพของการบริการ และ
แนวทางการด�ำเนินงานหลักเนี่ย!.. หากเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยเรือ
สมัยก่อนก็คือ ราชการจะไม่พายเองแล้ว จะท�ำหน้าที่ถือหางเสือแทน
คือ จ้างเอกชนท�ำแทนได้เป็นจ้างว่างั้นเถอะ เมื่อจ้างภาคเอกชนท�ำงาน
ภาคราชการ ก็ท�ำหน้าทีก่ �ำกับให้เป็นไปตามผลผลิตทีอ่ ยากได้ หรือพูดง่ายๆ
ก็คือการบริหารสัญญาครับ
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นอกจากนั้น ข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ จะต้องมีการตั้งเป้า
หมายผลผลิต ในการด�ำเนินงานว่าในแต่ละปีแต่ละหน่วยงานจะต้องท�ำอะไร
ให้ส�ำเร็จบ้าง คือต้องสามารถบอกผลงานของหน่วยงานได้ นอกจากในระดับ
หน่วยงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนก็จะต้องตั้งเป้าหมายผลผลิตในการ
ท�ำงานเช่นเดียวกัน ขอสรุปให้ฟังเป็นเชิงหลักการก่อนไปต่อนิดนึงนะครับ
ว่า พอน�ำแนวคิดการบริหารงานภาคเอกชนมาใช้กับภาครัฐ ก็ถูกเรียกว่า
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management หรือ NPM)
และก็ต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์
		 เมื่อต้องคิดเชิงยุทธศาสตร์…
การตั้งเป้าหมายผลผลิตในภาครัฐ ตอนแรกเริ่มก็มีปัญหาครับ
เพราะภาครัฐเคยชินกับ การท�ำงานทีม่ งุ่ เน้นให้ถกู ต้องครบถ้วนตามระเบียบ
หรือท�ำงานตามที่ได้สั่งในระดับนโยบาย คนสั่งก็ไม่ค่อยจะมีเป้าหมาย
การด�ำเนินงานที่มีความชัดเจนนัก พอหันมาให้ก�ำหนดเป้าหมายผลผลิต
ในการด�ำเนินงาน จึงนึกไม่คอ่ ยออกครับ แล้วหลายภารกิจก็ไม่รวู้ า่ จะก�ำหนด
ผลผลิ ต อย่ า งไร มิไ ด้เ ป็นเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ ง หรอกนะครั บ
เป็นกันทั่วโลก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ก็ได้มีการน�ำเอาแนวความคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ หรือจะเรียกว่าเชิงกลยุทธ์ ก็ไม่เป็นไรครับ ยังมีการถกเถียงกัน
อยู่ว่าจะเรียกอะไรกันแน่ จะเรียกอะไรก็แล้วแต่ แต่ลักษณะที่ส�ำคัญก็คือ
มีค�ำถามที่จะต้องตอบใหญ่ๆ อยู่ ๓ ค�ำถามด้วยกัน
		ค�ำถามแรก จะต้องมีความชัดเจนว่า จะน�ำองค์การ หรือ
“หน่วยงานเราจะไป ที่ไหน” หรือต้องบอกให้เห็นว่าหน่วยงานจะท�ำอะไร
ให้ส�ำเร็จ (ไม่ได้บอกว่าเพียงเสร็จ (finish) นะครับ แต่เน้นค�ำว่าส�ำเร็จ
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(success)) สิ่งที่บอกว่าจะท�ำ
ให้ส�ำเร็จนี่แหละครับ บางที่ก็
เรียกว่า “เป้าหมายสูงสุด”
บางคนก็เรียก “วิสัยทัศน์”
สุดแท้แต่จะเรียกเถอะแต่ก็
หมายถึงสิ่งเดียวกันครับ คือ
สิ่ ง ที่ เ รามุ ่ ง หวั ง ว่ า จะท�ำให้
ส�ำเร็ จ แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม
เป้าหมายสูงสุด หรือวิสัยทัศน์เนี่ย อาจจะประกอบด้วย Goal อย่าเพิ่งงง
นะครับ Goal ในบ้านเราเนี่ย! เดิมก็แปลว่า จุดมุ่งหมายครับ คือจุดที่เรา
หมายมั่นปั้นมือว่าจะท�ำให้ส�ำเร็จให้ได้
ผมท�ำงานอยู่จังหวัด หรืออยู่กระทรวงในส่วนกลาง ก็เรียกว่า
จุดมุ่งหมาย แต่ต่อมาไม่ทราบสาเหตุ Goal ค�ำเดียวกัน และอยู่ในกระทรวง
มหาดไทยด้ ว ยกั น นี่ แ หละครั บ ส่ ว นกลางและจั ง หวั ด เรี ย กใหม่ ว ่ า
“เป้าประสงค์” แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นยังคงเรียกว่า “จุดมุ่งหมาย”
เวลาสองส่ ว นที่ ม าประชุ ม พร้ อ มกั น ก็ มึ น กั บ ความหมาย มี ค นถามว่ า
“อยู่กระทรวงเดียวกันป่าวเนี่ย” ผมก็ขี้เกียจเถียงอีกละครับว่าจะใช้อะไรดี
ว่ากันตามถนัดละกันนะครับ
		หลังจากตั้งเป้าหมายว่าจะท�ำอะไรให้ส�ำเร็จแล้วนะครับ
(เอาอย่างนี้ละกัน ผมจะขอเรียกเป็นค�ำเดียวว่า “วิสัยทัศน์” ละกันนะครับ)
ทีม่ คี วามชัดเจนแล้ว ก็ตอ้ งมาหาว่าถ้าจะท�ำให้ประสบผลส�ำเร็จดังว่านัน้ ต้อง
ตอบค�ำถามประการที่สองว่า “ปัจจุบันเราอยู่ตรงไหน” คือเราจะได้รู้นะ
ครับว่า หากหน่วยงานจะท�ำให้บรรลุวิสัยทัศน์ ปัจจุบันเรามีแล้วเท่าใด
แล้วจะต้องท�ำต่ออีกเท่าใด ข้อมูลที่บอกว่าปัจจุบันเรามีอะไรอยู่แล้วเท่าใด
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ข้อมูลแบบนี้จะเรียกเป็นภาษา
อังกฤษว่า Baseline Data
ส่ว นภาษาไทย มี ค นเรียกว่า
“ข้อมูลพืน้ ฐาน” หรือ บางท่าน
ก็เรียกว่า “ข้อมูลฐาน” ส่วน
ตัวผมชอบ ค�ำว่า ข้อมูลฐาน
ครับ แต่คนที่ปฏิบัติงานด้าน
ยุทธศาสตร์ในประเทศนี้ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ใช้ว่า
ข้อมูลพื้นฐาน ผมก็จะขอใช้ตามละกันนะครับเพื่อง่ายต่อท่านที่เคยชินกับ
ค�ำนี้มาแล้ว มันจะได้ง่ายตามชื่อหัวข้อของเรา ยกตัวอย่าง สมมติว่าภายใต้
วิสัยทัศน์หนึ่ง มีเป้าประสงค์ว่ารายได้ต่อหัวของประชาชนจะต้องเกินเส้น
มาตรฐาน หรือ สูงกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปี ถ้าส�ำรวจข้อมูลแล้ว
ปรากฏว่าปีที่ผ่านมาเรามีระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวเท่ากับ ๒๐,๐๐๐ บาท
ข้อมูลทีเ่ ป็นฐานให้เราท�ำต่อจึงเท่ากับ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือ พูดง่ายๆปัจจุบนั
เรายืนอยู่ที่ ๒๐,๐๐๐ บาท ว่างั้นเถอะ แต่อย่าลืมนะครับที่ที่เราจะไปคือ
รายได้ต่อหัวประชาชนต้องสูงกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
		
เมื่อเห็นว่าเราจะไปที่ไหน และเรายืนอยู่ตรงไหนแล้ว ค�ำถาม
ต่อไปซึ่งเป็นค�ำถามที่สาม ซึ่งเป็นค�ำถามหลักในเชิงยุทธศาสตร์ ก็คือ แล้ว
เราจะ “ท�ำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงตรงนั้น” ตรงนี้เองละครับเป็นการก�ำหนด
วิธกี ารด�ำเนินงานหลัก ถ้าไม่ท�ำแบบนัน้ ก็เตรียมตัวแพ้ ตัวอย่างเช่น ถ้าจะให้
ระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น ก็อาจจะท�ำได้โดยการเพิ่ม
รายได้ของครัวเรือน ลดรายจ่ายของครัวเรือน และการขยายโอกาสการหา
รายได้ของครัวเรือน เป็นต้น ค�ำตอบหลักจากค�ำถามที่สามนี่แหละ!.. เราจะ
เรียกว่า “ประเด็นยุทธศาสตร์” มีข้อถกเถียงกันอีกละครับว่า ยุทธศาสตร์

•

14 แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำ�คำ�รับรองปฏิบัติราชการ
แล ะ ปร ะ เ ด็ นยุ ท ธศา ส ตร ์
เขียนต่างกันอย่างไร เท่าที่นิยม
นะครับ ถ้าค�ำว่า ยุทธศาสตร์
หมายถึ ง แนวทางการด�ำเนิ น
งานทีส่ �ำคัญก็มกั จะเขียนขึน้ ต้น
ด้วยค�ำกริยา เช่น ขงเบ้งก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ให้เล่าปีเ่ พือ่ เอาชนะ
ข้าศึก ในต�ำนานสามก๊ก หรือที่รู้กันในยุทธศาสตร์สามก๊กว่า “ผูกมิตร
ซุนกวน ต่อต้านโจโฉ ชูธงคุณธรรม ฟื้นฟูวงศ์ฮั่น” ถ้าเขียนเป็นประเด็น
ยุทธศาสตร์ ก็คล้ายๆ กับว่าเป็นชื่อเรื่องนะครับ เช่น ในเรื่องสามก๊กตอน
เดียวกันนี่แหละครับ ประเด็นยุทธศาสตร์คือ การหาพันธมิตรร่วมรบครับ
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามวิ ธี ก ารเขี ย นก็ ยั ง ไม่ เ ป็ น ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ เป็ น สากล
ตรงกันทั้งโลกนะครับ พอๆ กับค�ำว่า Goal ที่กระทรวง กรม และจังหวัด
เรียกไม่เหมือนกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นแหละ ในการเขียน
ค�ำรับรองที่เราจะกล่าวต่อไป ค�ำว่ายุทธศาสตร์ จะขอเป็นความหมายที่เป็น
เชิงแนวทางการด�ำเนินงาน และประเด็นยุทธศาสตร์จะขอเป็นความหมาย
ที่เป็นเชิงการบอกหัวข้อที่จะด�ำเนินงานก็แล้วกันนะครับ…
จะอย่างไรก็ตาม ก็จะเห็นได้ในภาพรวมว่า “ยุทธศาสตร์” มุง่ เน้น
ประสิทธิผล หรือมุง่ ให้เกิดผลส�ำเร็จ ตามทีไ่ ด้ตงั้ ใจเอาไว้ แล้วค�ำว่า “กลยุทธ์”
หมายถึงอะไรละครับคราวนี้ ถ้าจะลองสืบสานต�ำนานเพลงยุทธก็ต้อง
ย้อนกลับไปดูรากเหง้าของค�ำในภาษาอังกฤษครับ ทั้งนี้มิใช่เพราะว่าผมเอง
ในฐานะผู้เขียนมีเชื้อสายสก๊อต หรือ มีถิ่นก�ำเนิดอยู่แถวสแกนดิเนเวีย
หรอกครับ แต่ว่า…ต�ำรับต�ำราส่วนใหญ่ในเมืองไทยก็แปลมาจากภาษา
อังกฤษครับ ก็เลยจ�ำเป็นต้องศึกษาจากค�ำก่อนนะครับ ค�ำว่ายุทธศาสตร์
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มาจากภาษาอังกฤษว่า Strategy ส่วน กลยุทธ์ มาจากค�ำว่า Tactic ครับ
ต่างกันอย่างไร หรือ ยุทธศาสตร์เป็นแนวทางการต่อสู้ใหญ่ แต่กลยุทธ์หรือ
กลศึกเป็นการต่อสูย้ อ่ ยลงไปครับ เช่น สมมติวา่ ท่านเป็นผูจ้ ดั การทีมฟุตบอล
ไทยแข่งกับทีมเวียดนาม ที่สนามกลางกรุงฮานอย ละกันนะครับ เป็นรอบ
ชิงชนะเลิศทีต่ า่ งก็หวังเอาชัยชนะ โม่แข้งกันมา ๘๕ นาทียงั เสมอ ๐-๐ เกมส์
การเล่นทีผ่ า่ นมาต่างฝ่ายก็พยายามตรึงก�ำแพงหลังคือใส่กองหลังเข้าไปรักษา
ด้านหน้าประตูอย่างแน่นหนา ถึงแม้กองหน้าทัง้ สองฝ่ายพยายามทะลุทะลวง
อย่างไรก็ไม่ส�ำเร็จ เกมส์ท�ำท่าจะรุนแรง (ผมเกือบได้เชียร์บอลไทยสูม่ วยโลก
มาหลายรอบ) แต่กรรมการก็เอาอยู่ นาทีที่ ๘๖ กองหลังไทยสกัดกองหน้า
เวียดนามในเขตจุดโทษด้วยการเตะเข้าก้านคอ สลบเหมือดเหยียดแน่นิ่ง
กรรมการปรี่เข้านับ อุ๊ยไม่ใช่ ปรี่เข้ามาดูอาการแล้วเรียกหมอและเปล
พร้อมชักใบแดงไล่นกั เตะไทยออกไป ๑ คน แล้วก็ให้ทมี เวียดนามยิงจุดโทษ
กองเชียร์เวียดนาม เชียร์ด้วยเสียงดังกึกก้อง.. ทั้งฉิ่งกลองฆ้องโทน ร�ำมะแน
แตรสังข์กังสะดานขานเสียง กะลิงกะลางนางนวลนอนเรียงพระยาลอ
คลอเคียง แอ่นเอีย้ งอีโก้งโทงเทง (สงสัยเชียร์ดว้ ยบทอาขยาน) เชียร์มนั สุดๆ
ว่างัน้ เถอะ เสร็จเขาจริงๆ ครับ เวียดนามให้หมายเลข ๙ ชือ่ น�ำโด่ง ยิงเข้าไป
(ผมว่าถ้าให้กองหน้าอีกคนยิง ไม่เข้า เพราะเขาชื่อ ฟาน แทง บิ่น ..ถ้าแทง
แล้วบิ่นก็ไม่เข้า) ทีมไทยมีงานเข้าเลยครับทีนี้ ค�ำถามก็คือว่า หากท่านเป็น
โค้ชทีมไทย ท่านจะท�ำอย่างไร
		 “บุก!..ไปข้างหน้าทั้งหมด” “พับสนาม” การลุยไปในทิศทาง
ใดทิศทางหนึ่งด้วยกันก็เพื่อต้องการให้เกิดพลังครับ ทุกคนท�ำงานเพื่อที่จะ
ร่วมกันมุ่งไปข้างหน้าด้วยกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน กล่าวคือ บูรณาการ
กั น นะครั บ ใครมี ค วามสามารถอะไรงั ด ออกมาทั้ ง หมดใช้ ทั้ ง หมด
“เต็มประสิทธิภาพ” รุ่นผมเรียกว่า “เอาให้เต็มสตรีม” (ยกเว้นไม้หน้าสาม
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ห้ามงัดออกมา) พอเริ่มเขี่ยลูกใหม่
เวียดนามได้ใจกะจะบุกเพราะเห็น
ที ม ไทยขึ้ น สู ง ทั้ ง หมดก็ เ ลยเสี ย ลู ก
ล�ำ้ หน้า ทีมไทยตัง้ ลูกแล้วโยนไปทาง
ปีกขวา ปีกขวาเลีย้ งหลบเวียดนามได้
๒ คนทะลุแผงหลังเวียดนามแล้วครับ
แต่ยังมีกองหลังอีกสองคนยืนขวาง
อยู่ท�ำให้เลี้ยงลูกไปข้างหน้าไม่ได้
สับขาสองรอบก็ยังหลอกทีมเวียดนาม
เพือ่ จะพาลูกไปข้างหน้าได้จงึ ตัดสินใจเลีย้ งลูกกลับไปทางแดนของตนเองอีก
๕ เมตร แล้วเดาะลูกบอลขึ้นสูงตีลังกาจักรยานอากาศเข้าประตูตามตีเสมอ
เป็น ๑-๑ ฮ่าๆๆ คนไทยสุขภาพจิตคืนมาใน ๑ นาที ครับ ถ้าจะเปรียบเทียบ
ในศึกนั้นนะครับ ค�ำสั่ง “บุกไปข้างหน้า พับสนาม” เปรียบเทียบได้กับ
ยุทธศาสตร์ เพราะเป็นแนวทางการต่อสูห้ ลัก ส่วนปีกขวาทีมไทย ทีท่ �ำหน้าที่
ยิงประตูเลี้ยงลูกย้อนหลังไม่บุกไปข้างหน้าแล้วก็ตีลังกายิงกลับหลัง เป็น
กลยุทธ์ ครับ
อย่างเพิง่ เพลินไปกับยุทธศาสตร์นะครับ ผมเพียงจะเล่าให้ฟงั ว่า
แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ มันได้ถกู น�ำมาใช้ในการบริหารจัดการ นัน่ ก็คอื
ภาคราชการก็จะต้องก�ำหนดวิสัยทัศน์ หาประเด็นยุทธศาสตร์ หาข้อมูล
พื้นฐาน และก�ำหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการท�ำงานไงครับ ก็ใกล้
ตัวเรามาอีกเปลาะนึงนะครับ เพราะว่าทุกท่านต้องได้ยินค�ำเหล่านี้มาแล้ว
แน่นอน ก่อนไปเรื่องต่อไป ขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า เมื่อกล่าวถึง
ยุทธศาสตร์ จะหมายถึงเรื่องใหญ่ๆ ส�ำคัญๆและเน้นผลส�ำเร็จในการด�ำเนิน
งานครับ
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เมื่อใดจะรู้ว่ามีผลงาน
อย่างทีผ่ มได้รบั ใช้มติ รรักแฟนเพลงมาหลายต่อหลายครัง้ ว่า การ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ เขามีการสร้างให้เกิดผลงาน เมื่อใดถึงจะรู้ว่ามี
ผลงานเล่า!.. เราจะรูว้ า่ มีผลงานก็ตอ้ งสามารถวัดผลงานได้ “หากวัดผลงาน
ไม่ได้ก็ถือว่าไม่มีผลงาน” จริงม่ะ... ยกตัวอย่าง ชาวนาคนหนึ่งสอนให้ลูก
รู้หลักวิธีทอดแหหาปลาที่ดี ให้ลูกชาย ๒ คน ซึ่งมีทั้งข้อห้าม เช่น ห้ามสวม
เสื้อติดกระดุม เพราะอาจจะถูกแหเกี่ยวลงน�้ำจะท�ำให้จมน�้ำตาย และ
ข้อพึงปฏิบัติเช่น จะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของแหว่าไม่ขาด ไม่พัน
เวลาเหวี่ ย งแหจะได้ ก างเต็ ม ที่
(ตัวอย่างของคนกรุงเทพฯ นะครับ
เนี่ย) เมื่อเห็นว่าลูกชายทั้ง ๒ คน
เรีย นจบจนเข้ า ใจในหลัก การและ
วิธีท�ำงานดีแล้ว จึงสั่งให้ไปทอดแห
จับปลาในคลองโดยให้เวลา ๑ ชัว่ โมง
ก�ำหนดให้ลูกจับปลาให้ได้คนละ ๗
กิโลกรัม เพื่อน�ำไปขายให้ได้เงินมากที่สุด สามพ่อลูกถกเถียงกันอยู่นานใน
ประเด็นที่จะต้องจับปลาให้ได้ ๗ กิโลกรัม เนื่องจากลูกชายเห็นว่าเป็น
ปริมาณปลาที่มากเกินไป จึงขอต่อรองและท้ายที่สุดก็ตกลงกันว่าให้หาปลา
ให้ได้คนละ ๔ กิโลกรัม ถ้าได้เกิน ๔ กิโลกรัมจะได้รับรางวัลกิโลกรัมละ
๒๐ บาท พ่อก็ยอมรับได้ลูกก็เห็นว่าน่าจะท�ำได้หากท�ำเต็มความสามารถ
ลูกชายทั้งคู่ยืนกันคนละฝั่งคลอง ทอดแห ด�ำผุดด�ำว่าย ตามหลักที่พ่อสอน
มา ผลปรากฏว่า คนหนึ่งได้ปลามา ๕ กิโลกรัม ถือว่ามีผลงาน และได้รับ
รางวัล ๒๐ บาท แต่อีกคนนึงไม่ได้อะไรเลย มีแต่ถังเปล่า ชั่งน�้ำหนักไม่ได้
หรือวัดไม่ได้ ก็แสดงว่าไม่มีผลงาน พ่อก็เลยตัดสินใจสอนวิธีทอดแหให้ใหม่
อีกครั้ง ง่ายๆ อย่างนี้ก่อนละกันนะครับ
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จากกรณีศึกษาการทอดแหหาปลา (บางคนก็ชอบเที่ยวเจรจา
หาหอก) ถ้าหากวิเคราะห์ (แปลว่าแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบ และความ
สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร) แล้วก็พอจะเห็นว่า
เขามีการตั้งเป้าให้ลูกทั้ง ๒ คน อย่างชัดเจนว่าจะต้องจับปลาให้ได้คนละ ๔
กิโลกรัม เวลาจะดูวา่ ใครมีผลงานและควรจะได้รบั รางวัลก็วดั จากสิง่ ทีท่ �ำได้
แล้วเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้นะครับ อะไรหรือครับคือสิ่งที่
บ่งบอกว่าลูกชายของชาวนาประสบผลส�ำเร็จ ค�ำตอบก็คอื นำ�้ หนักปลา ครับ
ไม่ได้วัดจ�ำนวนครั้งที่ลูกชายชาวนาเหวี่ยงแห นะครับ แต่วัดที่น�้ำหนักปลา
ที่หาได้ สิ่งที่บ่งบอกว่าเราประสบผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย เรียกว่า ตัวชี้วัด
ผลส�ำเร็จ หากเป็นผลส�ำเร็จทีส่ �ำคัญ ก็จะเรียก เพิม่ เติมว่า “ตัวชีว้ ดั ผลส�ำเร็จ
หลัก” หรือ ภาษาอังกฤษ (อีกแล้ว) ที่ใช้บ่อยในกระบวนการวางแผนและ
ติดตามประเมินผลว่า Key Performance Indicator หรือ KPI อ่านว่า
เคพีไอ (แต่ผมชอบอ่านว่า กะปิ ครับ) สรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า “อยาก
ได้สิ่งใด ก็วัดสิ่งนั้น” แหละ!.. ผมก็ยังพาท่านอยู่ในเนื้อหาของการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่อยูน่ ะครับ ก�ำลังคุยว่าแนวความคิดนีเ้ ขาต้องมีการวัดผลงาน
และการวัดผลงานก็นิยมที่จะวัดผ่านตัวชี้วัดนะครับ ผมจะขออนุญาตท่าน
พาท่องยุทธจักรตัวชีว้ ดั ก่อนนะครับ เพราะจะเป็นพืน้ ฐานก่อนทีจ่ ะไปจัดท�ำ
ค�ำรับรองผลงาน หรือ ทีเ่ รียกว่าค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการนัน่ แหละครับ..
		
ตัวชี้วัดกับความอยากได้อยากดี
		
ย้อนถามกันอีกรอบนะครับว่าตัวชี้วัด คืออะไร ตอบได้มั้ย
ผมเคยไปบรรยายมาหลายที่ เรื่องตัวชี้วัด มีอยู่งานนึ่งเป็นการประชาคม
จัดท�ำแผนพัฒนาท้องถิน่ จิก๊ โก๋คนนึง่ ซึง่ มาร่วมประชุมลุกขึน้ ตอบว่า ตัวชีว้ ดั
คือเพื่อนผมครับ เวลามันเมามันชอบไปยืนชี้วัด ชี้ศาลาแล้วก็โอ้อวดว่า
ต้นตระกูลเขาเอง เป็นคนสร้างศาลาวัด อันนั้นก็เป็นตัวชี้วัดประเภทหนึ่ง
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ผมก็ไม่เถียงหรอกครับ แต่อย่างที่ผมได้รับใช้ท่านผู้อ่านมาเบื้องต้นแล้วนะ
ครับว่าตัวชี้วัดที่เราจะใช้ในการท�ำงาน และท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งคนเมาแล้ ว ไปชี้ วั ด ชี้ ศ าลา แต่ เ ป็ น เรื่ อ งของการวั ด ผลงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ หากเป็นผลงานในระดับยุทธศาสตร์ หรือ
ผลงานที่ส�ำคัญขาดไม่ได้ และถ้าไม่มีผลงานนี้แล้วก็จะถือว่างานล้มเหลว
ซึ่งเวลาวัดผลงานใหญ่ในระดับยุทธศาสตร์แล้ว สิ่งที่เราจะเอาไปวัด (มิใช่
ดอกไม้ธูปเทียน ข้าวสารอาหารแห้ง กล่องสบู่หรือผ้าอาบน�้ำฝน อันนั้นไป
ท�ำบุญ) ก็คือ ตัวชี้วัดผลส�ำเร็จหลัก หรือ Key Performance Indicator
หรือ ที่เรียกว่า KPI ที่ผมชอบอ่านว่า “กะปิ” นั่นแหละ
Key แปลว่าอะไร กุญแจ
ค�ำตอบ ป.๕ ไม่ผิดครับ กุญแจมัน
ส�ำคัญนะครับ ไม่มีกุญแจ ก็เข้าบ้าน
ไม่ ไ ด้ ผมเคยท�ำกุ ญ แจหายแล้ ว
เข้าบ้านไม่ได้ตอนปวดท้องอย่างว่า
ท่านนึกดูละกันว่ามันทรมานขนาดไหน
ต้องไปร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอย
เพื่ อ ขอเข้ า ห้ อ งน�้ ำ  แม่ ค ้ า ด่ า เช็ ด
เพราะไม่กนิ ก๋วยเตีย๋ วเค้าแล้วยังกลับ
มาถ่ายใส่บ้านเขาอีก สรุปว่า Key แปลว่า ส�ำคัญครับ Performance
แปลว่า ผลการด�ำเนินงาน บางท่านก็แปลว่าผลส�ำเร็จ ก็สุดแท้แต่ครับ
แต่ความรู้สึกโดยรวมก็คือว่าท�ำงานส�ำเร็จครับ Indicator แปลว่า ตัวชี้
ตัวบ่งชี้ ดูจากความหมายของศัพท์แล้วนะครับ จึงแปลว่าตัวชี้วัดผลส�ำเร็จ
หลัก คือ ส�ำคัญจริงๆ ถ้าไม่ได้ตาม KPI ก็คือไม่ประสบผลส�ำเร็จ ผมว่า
จุดดีที่ส�ำคัญของ KPI อันหนึ่งก็คือ จะคอยเตือนให้เรายึดเรื่องส�ำคัญๆ
ในการด�ำเนินงาน “ไม่จริงจังผิดที่”
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ขอยำ�้ อีกครัง้ นะครับว่า เจ้ากะปิ เนีย่ ! เป็นสิง่ ทีบ่ ง่ ชีใ้ ห้เราทราบว่า
เราได้ประสบผลส�ำเร็จ หากท�ำได้ตามความปรารถนาที่เราตั้งไว้ หรือ
ความอยากได้อยากดีที่เรามุ่งมั่นนั่นแหละ ความอยากได้อยากดีนี่และ
ถ้าจะมองในเชิงคุณภาพกว้างๆ ในภาพรวมทีเ่ กิดจากการด�ำเนินงานหลายๆ
กิจกรรม แล้วส่งให้เกิดผลดีร่วมกัน ก็จะเรียกว่าเป็น จุดมุ่งหมาย หรือ
เป้าประสงค์ เช่น เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด แล้วเมื่อใดครับ เราจึงจะบอก
ได้ว่าเราปลอดยาเสพติดแล้ว ค�ำตอบก็คือเมื่อจ�ำนวนผู้เสพ ผู้ค้า และ
ผู้ผลิต ในชุมชน เท่ากับ ศูนย์ หรือ “ตั้งเป้า” ไว้เท่ากับศูนย์ เดี๋ยวๆ
ถามหน่อย แล้วกรณีนี้ตัวชี้วัด คืออะไร ถูกต้องนะครับ “จ�ำนวนผู้เสพ ผู้ค้า
และผู้ผลิตในชุมชน” จ�ำนวนที่จะบ่งบอกให้เห็นว่าเราประสบผลส�ำเร็จ
คืออะไรครับ ถูกต้องครับ จ�ำนวน เท่ากับ ศูนย์ มีหน่วยนับเป็นคน พูดแบบ
ไม่ใช้ภาษาคน มันเป็นภาษาทางตัวเลขนะว่า ค่าทีเ่ ราประสบผลส�ำเร็จเท่ากับ
ศูนย์คน ทีนี้เราลองมาดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด กับสิ่งที่เราอยากได้
อยากดีที่เราได้เป้าตั้ง อุ๊ย..ตั้งเป้า เอาไว้นะครับ หากพิจารณาดูแล้ว จะเห็น
ได้ว่า สิ่งที่เรา อยากได้อยากดี อาจจะเรียกว่า จุดมุ่งหมาย หรือเป้าประสงค์
ก็แล้วแต่๑ จะต้องมีความชัดเจนก่อนครับ เป้าที่เขาตั้งเอาไว้ชัดเจน หรือ
จุดมุ่งหมายของเขาชัดเจน นั่นคือ ชุมชนเขาต้องไม่มีคนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเลย เป้าหมายของเขาก็ชัดเจน คือ เท่ากับ ศูนย์ ดังนั้น ตัวชี้วัด
๑

เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เนื่องจากว่าผมมีเป้าหมายในการเขียนหนังสือเล่มนี้ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งส่วน
กลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ขอเป็นว่าผมจะใช้ปนกันไปนะครับ เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความ
หลากหลายและสวยงามของภาษาคนที่อยู่กระทรวงและประเทศเดียวกันแต่เรียกต่างกันทั้งๆที่แปล
มาจากค�ำๆเดียวกัน ดังนั้นถ้าผมพูดถึงจุดมุ่งหมาย ท่านที่อยู่กระทรวง กรม และจังหวัด ก็ขอให้นึก
ว่าเป็น เป้าประสงค์ และเมื่อผมกล่าวถึงเป้าประสงค์ท่านที่อยู่ท้องถิ่นก็ขอให้นึกถึงค�ำว่า จุดมุ่งหมาย
นะครับ เท่าที่ผมศึกษามา ประเทศ “ด้อยพัฒนา” หลายประเทศ ก็เป็นครับ
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ของเขาก็คือ จ�ำนวนผู้เสพ ผู้ผลิต หรือผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน ทวนอีกครั้ง
นะครับ สิ่งที่เขาอยากได้คือ ไม่มีจ�ำนวน ผู้เสพ ผู้ผลิต หรือ ผู้ค้า สิ่งที่บ่งบอก
ว่าเราประสบผลส�ำเร็จคือ จ�ำนวน ผู้เสพ ผู้ผลิต หรือผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน
โดยมีค่าเท่ากับ ศูนย์ จึงจะส�ำเร็จ ดังนั้น การก�ำหนดตัวชี้วัด เป้าหมายต้อง
ชัดว่าจะท�ำอะไร จ�ำนวนเท่าใด จึงจะสามารถก�ำหนดตัวชี้วัดได้ กล่าวคือ
“เป้ า หมายไม่ ชั ด ตั ว ชี้ วั ด ก็ จ ะชี้ เ มรุ ” เอาละครั บ ที นี้ เ ราจะต้ อ งท�ำ
ความเข้าใจเรื่องเป้าหมาย ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของตัวชี้วัดก่อนนะครับ
		
ว่าด้วยเป้าหมายและตัวชี้วัด
		
หลายท่านคงเคยไปฝึก
ยิ ง ปื น หรื อ เล่ น กี ฬ ายิ ง ปื น ยิ ง ธนู
ยิงหนังสติ๊ก เวลาจะยิงต้องเล็งไปที่
เป้า (ยกเว้นยิงกระต่าย ต้องยิงออก
จากเป้า) ถ้าหากเป้าเบลอๆ ยิงไม่ได้
เล็งไม่แม่น แนบ่ตดั๊ (ภาษาเหนือ) เน่อ
เป้าเบลอก็วัดผลงานไม่ได้ วัดไม่ได้ก็
ไม่มีผลงาน ฉะนั้น เป้าต้องชัดเจนนะครับว่าอยากได้อะไร จ�ำนวนเท่าใด
คุณภาพเป็นอย่างไร หน่วยวัดและหน่วยนับเป็นอย่างไร มาคุยกัน ๓ อย่าง
ก่อนดีมั้ยครับ เป้าเชิงปริมาณ เป้าเชิงคุณภาพและเป้าหมายเชิงขั้นตอน
ด�ำเนินงาน
อย่างแรก ประเด็นส�ำคัญของการตั้งเป้าเชิงปริมาณ คือการบอกว่า
จะท�ำอะไร มีหน่วยนับอย่างไร ให้ได้จ�ำนวนเท่าใด เช่น การผลิตยาแก้ปวด
๑๐๐ เม็ด จะท�ำอะไร ท�ำยาแก้ปวดครับ นับอย่างไร นับเป็นเม็ดครับ
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(ผมนับเป็นก้อน เพราะตอนนี้เม็ดยักษ์) ท�ำกี่เม็ด ๑๐๐ เม็ดครับ ถ้ามีสารตั้งต้น
แบบนี้แล้วก�ำหนดตัวชี้วัดได้มั้ยครับ แฮ่ๆ หมูครับ อยากได้ยา ๑๐๐ เม็ด
สิ่งที่บ่งบอกว่าประสบผลส�ำเร็จคือ จ�ำนวนเม็ดยา จ�ำนวนเม็ดยาจึงตัวชี้วัด
ถ้านับดูแล้วได้ ๑๐๐ เม็ด ผ่านครับ ส�ำเร็จมีผลงาน เป็นตัวชี้วัดเชิงปริมาณครับ
อย่างที่สอง เป้าหมายเชิงคุณภาพเป็นอย่างไรครับ เอ้า! ก็หมาย
ถึงคุณภาพของสิ่งที่เรา ผลิตขึ้นมา หรือคุณภาพของ “ผลผลิต” ของเราซิ
ครับ ว่าดีอย่างไร (เจ็บมือครับ เพิ่งเอาก�ำปั้นทุบดิน) ยาดีอย่างไร แก้ปวดได้
เม็ดละ ๔ ชัว่ โมง ได้ ๔ ชัว่ โมงทุกเม็ด หรือบางเม็ด แน่นอนครับทุกเม็ดก็ตอ้ ง
มีคุณภาพหรือสรรพคุณเท่ากัน มีส่วนประกอบเดียวกันเวลาเราซื้อของเรา
ก็บอกว่าต้องให้ได้คุณภาพนะ แล้วมันคืออะไรละครับ คุณภาพในลักษณะ
นั้นก็คือเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุครุภัณฑ์ที่ได้ก�ำหนดไว้ไง
หลังจากลองแยกคิดมาแล้วผมจะลองพาดูการตั้งเป้าหมาย
ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดูนะครับ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร รวมเป็นพื้นที่ ๑,๖๐๐
ตารางเมตร เป็นเชิงอะไรครับ เชิงปริมาณ ถูกต้องครับ ถนนนี้รับน�้ำหนักได้
๒๑ ตัน เป็นเชิงอะไร เชิงคุณภาพ ทุกจุดของถนนรับน�้ำหนักได้ ๒๑ ตัน
นะครับ (ไม่ใช่ว่าบางจุดรับได้ ๒ ตัน ฮ่าๆ…ขับรถบรรทุก ๑๐ ตันผ่านติดหล่ม)
ตัวชีว้ ดั เชิงปริมาณ คืออะไร หมูครับ“พืน้ ทีถ่ นน” ตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพละครับ
“ความสามารถในการรับน�้ำหนัก”
ง่ า ยมั้ ย ไม่ ย ากเลย ขอให้ เ รารู ้ ว ่ า
เราอยากได้อะไร เราก็วัดสิ่งนั้น
อย่างที่สาม ขั้นตอนการ
ด�ำเนินงาน หรือกระบวนการท�ำงาน
ใช้เป็นเป้าในการท�ำงานที่แสดงให้
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เห็นความคืบหน้าเป็นระยะๆ ตามเส้นเวลาทีก่ า้ วไปเรือ่ ยๆ เช่น การก่อสร้าง
ถนน อาจจะแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอน ขั้นตอนแรก ส�ำรวจออกแบบ ขั้นตอน
ที่สอง จัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนที่สาม ลงมือก่อสร้าง ขั้นตอนที่สี่ ตรวจรับงาน
ครั้งที่ ๑ ขั้นตอนที่ ๕ ตรวจรับงานครั้งที่ ๒ และเบิกจ่าย จบ ๕ ขั้นตอน
งานก็จบแล้วเสร็จ สิง่ ทีเ่ ราอยากรูก้ ค็ อื ผลส�ำเร็จตามขัน้ ตอน ตัวชีว้ ดั ของเรา
ก็คือ “ผลส�ำเร็จตามขั้นตอนด�ำเนินงาน” ครับ
สรุปอีกครัง้ นะครับว่า จะก�ำหนดตัวชีว้ ดั ได้ เป้าหมายจะต้องชัดก่อน
เอ้า ! ทีนี้ตัวชี้วัด มีค่าของมันที่นิยมใช้กันในการด�ำเนินงานมีอะไรบ้าง
		 ค่าของตัวชี้วัด
		
ค่าของตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ที่นิยมใช้ในบ้านเรา มีอยู่
มากมายครับ แต่ที่นิยมใช้ก็มีอยู่ ๖ ตัว ครับ ได้แก่จ�ำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
อัตราส่วน สัดส่วน และ อัตราครับ ก่อนจะไปก�ำหนดค่าตัวชี้วัด ผมว่าเรา
มาทบทวนค่าของตัวชีว้ ดั ก่อนนะครับว่าแต่และค่ามีลกั ษณะการใช้งานอย่างไร?
ค่าที่เป็นร้อยละ จ�ำนวน ค่าเฉลี่ย ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหา เช่น
เศรษฐกิจโตร้อยละ ๓ จ�ำนวนผู้ตกงานในชุมชนมีทั้งหมด ๑๐๐ คน ค่าเฉลี่ย
รายได้ต่อหัวประชากรเท่ากับ ๒๓,๐๐๐ บาท ต่อคนต่อปีเป็นต้น ที่เข้าใจ
สับสนกันนิดหน่อยก็ ค่าที่เป็นอัตราส่วน สัดส่วน และอัตรา ครับ มันต่างกัน
อย่างไร หรือมันต่างอย่างนี้ครับ
		
อัตราส่วน เป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่ “สองสิ่งที่แตกต่างกัน”
แล้วท�ำให้เป็นตัวเลขขั้นต�่ำ มึนมั้ยครับ งานนี้แหละผมถนัด ท�ำให้คนอื่นมึน
นี่แหละเป็นอาชีพ ยกตัวอย่างในที่จอดรถนะครับ ผมอยากจะรู้ว่าถ้าจะ
เปรียบเทียบจ�ำนวนรถมอเตอร์ไซค์ กับรถยนต์ สมมติว่ามีมอเตอร์ไซค์ ๔๐
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คัน มีรถยนต์จอดอยู่ ๔ คัน ก็จะเปรียบเทียบว่า อัตราส่วนของรถมอเตอร์ไซค์
กับรถยนต์เท่ากับ ๑๐:๑ (มาจาก ๔๐: ๔) รถยนต์กับรถมอเตอร์ไซค์บ้านผม
แตกต่างกันครับ (วอนจุดยืน (เท้า) ซะแล้ว)
		
สัดส่วน เป็นการเปรียบเทียบ “ส่วนเดียวกับส่วนใหญ่ทงั้ หมด”
เห็นมั้ยว่ามึนอีกแล้ว ยกตัวอย่างเลยดีกว่า นะครับ ยานพาหนะทั้งหมด
ในที่จอด มีทั้งหมดอยู่ ๔๔ คัน ถ้าจะดูว่าจ�ำนวนรถยนต์เปรียบเทียบกับ
จ�ำนวนยานพาหนะทั้งหมดในที่จอด ก็จะได้ค่าเท่ากับ ๑: ๑๑ (มาจาก
๔: ๔๔ ) หรือ หากจะดูจ�ำนวนรถมอเตอร์ไซค์ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนยาน
พานะทั้งหมด ก็จะได้สัดส่วนเท่ากับ ๑๐ : ๑๑ (มาจาก ๔๐:๔๔ ครับ)
		
อัตรา คือ การเปรียบเทียบค่าต่อร้อย หรือพัน หรือหมื่น หรือ
แสน หรือล้าน ไปเรื่อยๆ สุดแท้แต่จะอยากมอง ส่วนใหญ่แล้วตัวนี้จะใช้กับ
โรคภัยไข้เจ็บ มึนอีกแล้วใช่มั้ย ครับ ถ้าท่านมึนแสดงว่า ผมก�ำลังปฏิบัติงาน
ยกตัวอย่างอาจจะดีขึ้นนะครับ อ�ำเภอหนึ่งซึ่งมีประชากรเท่ากับ ๕ หมื่นคน
มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร ตอน ๗ วันอันตราย จ�ำนวน ๒ คน คิดเป็น
อัตราผู้เสียชีวิต เท่ากับ ๔ ต่อ แสนประชากร (มาจากการเทียบ ๒ คน
ต่อ ๕ หมื่นคน)
		
จ�ำนวน คื อ การนั บ
นี่แหละครับ การนับจ�ำนวนอาจ
จะเป็ น จ�ำนวนเต็ ม จ�ำนวน
ทศนิยม จ�ำนวนเต็มลบ นิยมใช้ใน
การตั้ ง เป้ า หมายและตั ว ชี้ วั ด
ที่เป็นเชิงปริมาณครับ การนับ
จะต้องคู่กับ “หน่วยนับ” ครับ
เช่น ปลาอาจจะนับเป็นตัวหาก
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เอาไปปล่อยลงน�้ำ  อาจจะนับเป็นกิโลกรัมหากแล่เนื้อขายเพื่อไปท�ำอาหาร
ครับ ถ้าหากเงินไทยก็นับเป็นบาท อย่างผมก็ (ยัง) มีหน่วยนับเป็นคนครับ
สุ ด ท้ า ย…ที่ นิ ย มกั น ในบ้ า นนี้ เ มื อ งนี้ คื อ ค่ า ของตั ว ชี้ วั ด ที่ เ ป็ น
ค่าเฉลีย่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต เป็นการน�ำเอาจ�ำนวนรวมของ
สิ่งที่ต้องการเฉลี่ยทั้งหมดแล้วหารด้วยจ�ำนวนกลุ่มหรือหน่วยที่เราต้องการ
เฉลี่ยลง ยากอีกแล้วใช่มั้ย ถูกต้องผมก�ำลังท�ำงาน งานผมเป็นงานที่สร้าง
ความมึนงง เอ้า !!!! ลองยกตัวอย่างนะครับ (ถาม) กินข้าวต้ม ๕ คน เป็นเงิน
๕๐๐ บาท เฉลี่ยคนละเท่าใด (ตอบ) ๑๐๐ บาท (เฉลย) ผิด (เถียง) ผิดได้ไง
๕๐๐ หารด้วย ๕ เท่ากับ ๑๐๐ (ตอบ) หารไม่ผิดแต่ความเป็นจริง ไอ้คนนึง
แอบกลับบ้านไปก่อน เลยเหลือ ๔ คน ต้องเฉลี่ยใหม่ เป็น ๕๐๐ ตั้ง หารด้วย
๔ เลยได้ ๑๒๕ ค�ำตอบที่ถูกต้องคือ ๑๒๕ (หมั่นไส้) “นิสัย” เดี๋ยะ!!!!!
		
เอาละครับหลังจากได้ทราบค่าที่ควรรู้ของตัวชี้วัดแล้วนะครับ
ก่อนจะไปเรื่องใหม่ขอย�้ำ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันอีกรอบนะครับว่า ค่าตัว
ชีว้ ดั เป้าหมาย และข้อมูลฐานหรือพืน้ ฐาน จะต้องเป็น ค่าเดียวกันเวลาวัดผล
จะได้สอดคล้องกันครับ ยกตัวอย่างที่ผิดหน่อยละกันนะครับ (จุดมุ่งหมาย)
ถนนทุกสายจะต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีทุกฤดู (ข้อมูลพื้นฐาน) ถนน
ทั้งหมด ๑๐๐ กิโลเมตร มี ๓๐ กิโลเมตร เสียหายจากน�้ำท่วมเมื่อหน้าฝนที่
ผ่านมา (เป้าหมาย) ซ่อมถนนให้ได้ร้อยละ ๑๕ ของถนนที่เสียหายทั้งหมด
(ตัวชี้วัด) สัดส่วนของถนนที่ซ่อมเสร็จต่อระยะทางถนนทั้งหมด มึนเลยครับ
ถ้าจะให้ถูกค่าของข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย และตัวชี้วัดต้องตรงกัน ในกรณี
นีถ้ า้ ใช้ ค่าตัวชีว้ ดั เป็นจ�ำนวนจะเห็นชัด นัน่ คือ (ข้อมูลพืน้ ฐาน) ถนนทัง้ หมด
๑๐๐ กิโลเมตร มี ๓๐ กิโลเมตรเสียหายจากนำ�้ ท่วมทีผ่ า่ นมา (ตัวชีว้ ดั ) ระยะ
ทางถนนทีไ่ ด้รบั การซ่อม (เป้าหมาย) ซ่อมถนนให้ได้ระยะทาง ๓๐ กิโลเมตร
ภายใน ๓ เดือน แบบนี้ตรงกันแล้วครับ การวัดผลงานก็จะง่าย ผมยังไม่ไป
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จากเรื่องการวัด ผลงานอยู่นะครับ ย�้ำอีกครั้งนะครับ “เมื่อวัดผลงานไม่ได้
ก็แสดงว่าไม่มีผลงาน”
		 วัดผลงานอย่างไร
		
การวัดผลงานจะวัดอย่างไร ตอบยากมากครับ ถ้าอยู่ๆจู่ถามมา
แบบนี้ ขอตั้งหลักนิดนึง ก่อนนะครับ ค�ำว่าตั้งหลักของผมหมายความว่าขอ
ย้อนกลับไปดูที่มาของมันก่อน นั่นก็คือจะต้องหาให้เจอก่อนว่า “ผลงาน”
ที่เราต้องการวัดคืออะไร หาให้เจอก่อน หากไม่เจอผลงานก็ไม่มีทางวัดได้
ผลงานคืออะไร เคยตอบให้ท่านแล้วครับว่า คือ สิ่งที่เราอยากได้ (แต่บางที
ค�ำว่าผลงานก็ถูกน�ำมาใช้ในแง่ลบนะครับ เช่น เวลาลูกไปท�ำอะไรแย่ๆ ไว้
ผู้ปกครองก็จะค่อนขอดว่า “ดูผลงานมันสิ....แต่ในที่นี้ค�ำว่าผลงานของเรา
จะหมายถึงแง่ดีเท่านั้นนะครับ) เมื่อเราทราบสิ่งที่เราอยากได้ เราก็จะรู้วิธี
วัด เช่น ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ หากเราอยากได้เงิน ๑,๐๐๐ บาท และ
อยากรู้ว่าเราได้เงินเท่าใดแล้ว เราก็วัดด้วยการนับเงินที่เราได้มาครับ
ได้เท่าใดก็แสดงค่าออกมา สมมติว่าได้ ๓๕๐ บาทแล้ว เราก็จะรู้ว่าค่าของ
มันคือ ๓๕๐ มีหน่วยนับเป็น
บาท ถ้ า เราอยากรู ้ ว ่ า เรา
หาเงินได้เป็นร้อยละเท่าใด
ก็ไปเทียบ บัญญัติไตรยางศ์
ออกมาก็จะได้ ร้อยละ ๓๕
ครั บ สมมติ ว ่ า ก่ อ นเดื อ น
มิถนุ ายน ๒๕๕๒ เรามีเงินอยู่
๑๐,๐๐๐ บาท ถ้าเราอยากรู้
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ว่าเรามีอัตราส่วนของเงินที่เราหาได้ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๒ และเงินที่เรา
หามาได้ก่อนมิถุนายน ๒๕๕๒ ก็จะได้ ๓๕๐ : ๑๐,๐๐๐ หรือ ๓๕ : ๑,๐๐๐
เป็นต้น มันวัดได้หลายมิติ แต่ที่ส�ำคัญ เราอยากรู้เรื่องอะไรจากผลงาน
ละครับ วิธกี ารวัดไม่ได้ออกแบบไว้ตายตัวเป็นสากล แต่จะขึน้ อยูก่ บั ประเด็น
ที่เราอยากได้ ประเด็นที่เราอยากรู้ และเราก็หาวิธี ที่เหมาะสมส�ำหรับวัด
ในอดีตการวัดผลงานในกิจกรรมหรือโครงการหนึ่งๆ มักจะวัด
กันในมิ ติ เดี ย ว และมิติที่ส�ำคัญจะวัดมิติเ รื่องเงิน เป็ นหลั ก ครั บ บริ ษั ท
ห้าง ร้านต่างๆ ก็จะค�ำนึงถึงเรื่องการเงิน เป็นตัวหลัก เช่น จะดูผลก�ำไรใน
การด�ำเนินงาน ดูค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิตที่ลดลง ในภาครัฐก็มีแนวโน้ม
เช่นเดียวกันครับ ที่นิยมวัดกันในอดีตก็ได้แก่การวัดเรื่อง ความประหยัด
คือ ใช้ให้น้อยเท่าที่จ�ำเป็น รวมทั้งซื้อของดีราคาถูก (ซึ่งหาไม่ได้หรอกครับ)
ความมีประสิทธิภาพ คือ ของที่เอามาใช้ก็ให้ใช้อย่างคุ้มค่าเต็มก�ำลังความ
สามารถ ให้ได้งานเยอะๆ ว่างั้นเถอะ (ตัวอย่างการใช้งานที่ไม่ประหยัดและ
ไม่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถชั้นสูง
แต่น�ำมาใช้แค่พิมพ์เอกสารแทนเครื่องพิมพ์ดีด ..แฮ่ๆๆ บางคนก็ยังใช้อีเมล์
ไม่เป็น ผมใช้เป็นแล้วนะครับ แอบโหลดดูรูปหมีแพนด้าเขาว่าน่ารัก
ที่เพื่อนส่งมาให้ก็เป็นแล้ว)
		 เมื่อรัฐต้องท�ำงานแบบเอกชน
		
เมือ่ ภาครัฐได้น�ำเอาแนวความคิดของภาคเอกชนมาใช้ตามแนว
ความคิดการบริหารจัด การภาครัฐแนวใหม่ ก็มีความจ�ำเป็นจะต้องเข้าใจ
ภาคเอกชนก่อนนะครับ ว่าเขาท�ำอะไรกันมาบ้าง การเล่าเรื่องของผมก็จะ
คละเคล้ากันไประหว่างแนวคิดแบบเอกชนทีส่ �ำคัญและการประยุกต์แนวคิด
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ภาคเอกชนมาใช้ ใ นภาครั ฐ
ประเด็ น ที่ ส ่ ง อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ด�ำเนินงานภาครัฐมาก ที่เริ่มต้น
เมือ่ ต้นทศวรรษที่ ๑๙๙๐ มาจวบ
จนปัจจุบัน ก็คือ แนวคิดของนัก
วิชาการ ๒ ท่าน ได้แก่ Norton
และ Kaplan ซึง่ เป็นเรือ่ งของการ
วัดผลงานด้วยตัวชี้วัดที่เราคุยกันมาแล้วก่อนหน้านี้ โดยเห็นว่า มุมมองการ
วัดผลงาน ซึ่งเดิมวัดเพียง “ด้านการเงิน” ไม่เป็นการเพียงพอต่อการที่จะ
มองเห็นว่าหน่วยงานจะสามารถด�ำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต
เพราะเป็นการมองเพียงมิติเดียว คือมองไปข้างหลังว่าเดือนที่ผ่านมา ปีที่
ผ่านมา หน่วยงานท�ำเงินได้เท่าใด แต่ไม่เห็นว่าปีหน้า ปีถัดไป จะมีอะไรมา
เป็นตัววัดยืนยันว่าหน่วยงานจะอยู่ต่อไปได้ ขอคุยแบบนักวิชาการบ้างนะ
ครับ
พอเอ่ยถึงนักวิชาการ หลายท่านอาจจะเริ่มเซ็งกับอาชีพนัก
วิชาการ นะครับ เพราะว่าเวลานักวิชาการคุยกันก็จะคุยกันโดยใช้ศพั ท์เฉพาะ
ที่ปวดเศียรเวียนเกล้าส�ำหรับคนภายนอก ลักษณะของนักวิชาการ แปลว่า
นักถกเถียงครับ เขามีเอาไว้ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆว่าใครรู้หรือไม่รู้
ประเด็นใดบ้างในเรื่องหนึ่งๆ แต่ว่าในเรื่องหนึ่งๆ ก็จะมีศัพท์เฉพาะของเขา
น่ะ เช่น ค�ำว่า เดิ้ล ของวัยรุ่น แปลว่าทันสมัย จิ๋วระทวย ของโปรแกรมเมอร์
คือ ไมโครซอฟท์ ครับ ลูกหมากของรถสิบล้อ ลูกหมากของยาย และต่อม
ลูกหมากของผู้ชาย ก็ไม่เหมือนกันนะครับ คนภายนอกวงการก็จะไม่เข้าใจ
บางทีนกั วิชาการเขาก็เข้าใจผิดว่าคนอืน่ อยูใ่ นวงการเขาทัง้ หมดและเผลอคิด
ไปว่าทุกคนรูจ้ กั ศัพท์ในความหมายเดียวกันแล้วครับ พอพูดศัพท์ทคี่ ยุ กับนัก
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วิชาการด้วยกันกับผูอ้ ยูน่ อกวงการก็เลยท�ำให้กลายเป็นค�ำยากครับ เช่นเดียว
กับที่เวลามีวิทยากรที่เป็นนักวิชาการ สายวิชาการล้วนๆ ที่มาเล่าเรื่อง
Balanced Score Card หรือ BSC ให้ท่านฟังเป็นครั้งแรก ก็จะมึนหน่อย
นะครับ ขอวกกลับมาที่ Norton และ Kaplan ซึ่งเป็นคนคิดและน�ำเสนอ
เรือ่ ง BSC หน่อยละกัน ผมลืมบอกไปครับ ว่า BSC ได้สง่ ผลกระทบต่อแนวคิด
การวัดผลงาน บ้านเราเป็นอย่างมาก และมีอิทธิพลต่อแนวความคิดในการ
จัดท�ำค�ำรับรองของเราโดยตรง จึงจ�ำเป็นต้องศึกษาและท�ำความเข้าใจก่อน
นะครับ
		 ว่าด้วยเรื่อง Balanced Scorecard หรือ BSC
		
		
อย่างทีผ่ มได้เกริน่ น�ำไว้กอ่ นแล้วนะครับว่า Norton และ Kaplan
เห็นว่าการที่หน่วยงานต่างๆ มีมุมมองในการวัดเพียงด้านการเงินซึ่งเป็น
สินทรัพย์ที่จับต้องได้ (tangible asset) หรือตัวชี้วัดทางการเงินอย่างเดียว
มันไม่พอที่จะยืนยันได้ว่าหน่วยงานจะสามารถด�ำเนินการได้ดีต่อไปใน
อนาคต ทั้งนี้เนื่องจากท่านทั้งสองได้ศึกษาพบว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่ (ไล่ยักษ์
เล็ก) หลายบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบอเมริกาเหนือ ก�ำลังประสบ
ปัญหาด้านการเงินและมีบางบริษัทถึงกับล้มละลายทั้งๆ ที่มีผลการด�ำเนิน
งานที่เป็นก�ำไรสูงในปีที่ผ่านๆ มา จาก
การค้นพบดังกล่าว ทั้งสองท่านก็ได้
เสนอความเห็ น ว่ า การวั ด ผล การ
ด�ำเนิ น งานจากมุ ม มองทางการเงิ น
เป็ น การมองไปข้ า งหลั ง หากจะให้
หน่วยงานเจริญรุ่งเรืองต่อไปในข้าง
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หน้าจะต้องมีมุมมองการด�ำเนินงานที่ไป “ข้างหน้า” อีก ๓ มุมมอง รวมกับ
มุมมองแรกคือมุมมองทางการเงิน เป็นทั้งหมด ๔ มุมมอง ดังนั้นก็จะได้มุม
มองที่สอง คือมุมมองทางด้านลูกค้า คือจะต้องวัดผล ในเชิงที่ว่าลูกค้าจะได้
อะไรดีๆ จากหน่วยงาน หรือ บางคนก็เรียกว่าได้รับคุณค่าอะไร อาจจะหมายถึง
ความพึงพอใจก็ได้นะครับ เช่น คุณภาพของสินค้าและบริการ ความเที่ยงตรง
ต่อเวลา การบริการหลังการขาย เป็นต้น มุมมองที่สาม เป็นมุมมองด้าน
กระบวนงาน หมายความว่า หน่วยงานจะต้องปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
อย่างไรให้ลูกค้าได้ของดีจากหน่วยงาน หรือได้ความประทับใจจากหน่วยงาน
หรือ หมายความได้อีกนัยหนึ่งว่า หน่วยงานจะต้องเก่งในเรื่องใดบ้างเพื่อให้
ลูกค้าพึงพอใจ เช่น การลดรอบระยะเวลา การตอบสนองต่อความต้องการ
การแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า เป็นต้น และมุมมองที่สี่ เรื่องการเรียนรู้และ
การเติบโต เป็นมุมมองที่เน้นให้มีการพัฒนาองค์การ โดยการสร้างขีด
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานตามกระบวนงานที่จะสร้างสิ่งดีๆ หรือคุณค่า
ให้แก่ลูกค้า การสร้างระบบข้อมูลที่สืบค้นได้รวดเร็วและแม่นย�ำ และการสร้าง
วัฒนธรรมการท�ำปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น ให้เกิดผลงานและคุณค่าเพื่อลูกค้า
		
Norton และ Kaplan เห็นว่า มิติที่เป็นการสร้างคุณค่าให้แก่
ลูกค้า มิติที่พัฒนากระบวนการท�ำงานเพื่อให้เกิดคุณค่าแก่ลูกค้า และมิติ
ทีจ่ ะต้องพัฒนาองค์การให้มขี ดี ความสามารถทีส่ ร้างคุณค่าให้แก่ลกู ค้าได้ใน
อนาคต เหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่จะก่อให้เกิดผลทางการเงิน หรือก�ำไร ให้แก่
หน่วยงานในอนาคต (สามมิตินี้ผมเรียกว่าเป็นมิติ “เดินหน้า” คือ เป็นมิติ
ที่จะผลักดันหน่วยงานให้เจริญเติบโตไปข้างหน้าผมเรียกว่า “มิติม้า” ครับ)
และเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (intangible asset) ดังนั้น เขาจึงเสนอให้
หน่วยงานเพิ่มมิติในการวัดผลงานจากเดิมเพียงมิติเดียวคือทางการเงิน
(ซึ่งเป็นมิติ “ถอยหลัง” ผมหมายถึง มองไปข้างหลังนะครับ ก็คือว่าเป็นการ
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มองดูผลการด�ำเนินงานในอดีต ผมเรียกว่า “มิติกิเลน” ครับ เพราะว่ากิเลน
เหลือบตาไปข้างหลัง ดูได้ที่ซองโบตัน) เป็น ๔ มิติ
ตามทีไ่ ด้กราบเรียนมิตร
หมอแคนแฟนหมอล�ำมาแล้วแต่ตน้
เมือ่ มันมี ๔ มิติ ก็ท�ำให้ แนวทางการ
ด�ำเนินงานมีความรอบคอบรอบด้าน
และเกิดความสมดุลในการด�ำเนิน
งานและวัดผลงาน และมีมุมมองที่
จะเพิม่ สินทรัพย์ทจี่ บั ต้องได้โดยการ
ใช้ สิ น ทรั พ ย์ ที่ จั บ ต้ อ งไม่ ไ ด้ อ ย่ า ง
เต็มขีดความสามารถ เขาจึงเรียกว่า Balanced Score Card ส่วนคนไทย
เรียกหลายอย่าง เช่น การวัดผลแบบสมดุล บัตรคะแนนสมดุล ลิขิตสมดุล
และอื่นๆอีกมากมาย ผมเองก็จ�ำไม่ได้ทั้งหมดเพราะมากจนผมเสียดุลและ
เสียศูนย์ ท่านจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่ผิดหรอกครับ (ทั้ง ต๊กโต กั๊บแก้
ตุก๊ แก๋ ก็คอื ตุก๊ แก ตัวเดียวกัน) ในทีน่ ผี้ มขออนุญาตเรียก Balanced Score
Card เป็นอักษรย่อว่า BSC ละกันนะครับ เมือ่ หน่วยงานได้ดลุ คือ มีทงั้ ปัจจัย
ที่ดูจากข้างหลัง และปัจจัยที่จะท�ำให้เจริญเติบโตไปข้างหน้า พร้อมกันและ
สนับสนุนซึ่งกันและกันแล้วก็จะเกิดเป็นพลังส่งให้สามารถก้าวไปข้างหน้า
อย่างมั่นคง
กล่าวให้ยากขึ้นไปอีก (แทนที่จะง่ายลงเนาะ! ) เมื่อหน่วยงานดี
คนพร้อม ข้อมูลพร้อม ทุกๆคนให้ความส�ำคัญกับผลงานที่จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า (มิติที่ ๔) และ หน่วยงาน มีกระบวนการท�ำงานที่ดีมี
ประสิทธิภาพที่ (มิตทิ ี่ ๓) ก็จะส่งผลให้ลกู ค้า (มิตทิ ี่ ๒) พึงพอใจทีจ่ ะใช้บริการ
และมาใช้บริการ เมื่อลูกค้ามาใช้บริการก็จะได้เงิน (มิติที่ ๑) เข้าหน่วยงาน
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เมื่อมาใช้บริการแล้วประทับใจ ก็มาอีก ครั้งแล้วครั้งเล่า ก็ก�ำไรแล้วก�ำไรอีก
มีเงินแล้วมีเงินอีกครับ การด�ำเนินงานของหน่วยงานก็จะเดินหน้าและเติบโต
ไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ถ้ามาใช้บริการแล้ว หน้างอรอนาน บริการ
ห่วย จ้างให้ ก็ไม่มาอีก แสดงว่าไม่มี “มิติม้า” คือ ปัจจัยที่เป็นพลังที่จะ
ผลักดันให้เติบโตไปข้างหน้า หน่วยงานหรือบริษัทก็เตรียมตัวเจ๊งครับ
เริ่มยากอีกแล้วใช่มั๊ยครับ ฮ่าๆๆ ก็ผมก�ำลังท�ำงานครับ คือท�ำให้ท่านยาก
และปวดหัว ลองเทียบกับการขับรถยนต์ดูนะครับ
สมมติว่าท่านต้องขับรถแข่งทางไกลให้ได้ระยะทาง ๑๐,๐๐๐
กิโลเมตร ให้ได้ใน ๔ วัน สิน้ สุดวันแรกท่านจะต้องดูเกจ์วดั อะไรบ้าง แน่นอน
อยากดูผลงานว่าหนึ่งวันที่ผ่านมาได้ระยะทาง เท่าใด ฮ่าๆๆ มิติกิเลน
มองหลัง ได้มาแล้ว ๒,๐๐๐ กิโลเมตร ท่านจะดูอะไรอีก ศูนย์ล้อ ลมยาง
นำ�้ มัน นำ�้ มันเครือ่ ง นำ�้ มันเบรก นำ�้ มันเกียร์ สุขภาพคนขับ สภาพเครือ่ งยนต์
แบตเตอรี่ ระบบไฟ แผนที่เส้นทาง และข้อมูลสภาพถนน เหล่านี้แหละ
อย่างน้อยจะต้องดู ดูเพือ่ ว่าจะได้ขบั ไปข้างหน้าอย่างมัน่ คง ลองนึกดูนะครับ
ถ้าไม่ดูเกจ์วัดน�้ำมัน น�้ำมันหมดถ้าจะไปต่อก็ต้องลงมาเข็นละครับ ไฟหน้า
ไม่ตดิ ต้องกลับรถแล้วขับถอยหลังเพือ่ ใช้ไฟถอยหลังส่องทาง แผนทีเ่ ส้นทาง
ไม่ได้ดูขับไปเลยอาจเจอทางตันและติดหล่มไม่ดูเครื่องยนต์อาจจะหลุดจาก
ตัวรถต้องหาควายมาลากแทน ศูนย์ล้อไม่ดูล้อหน้าซ้ายอาจจะเอียงขวา
ล้อหลังขวาอาจจะเอียงซ้าย รถจะวิง่ ตุหลัดตุเหล่เป็นชาลี แชปปลิน้ เจ๊งครับ
ลองนึกสภาพดูซิฮะว่ามันจะเดินทางต่อไปอย่างไร มันไปต่อไม่ได้เพราะว่า
มันไม่ได้ดลุ ทุกอย่างมันต้องได้ดลุ ต้องดูปจั จัยว่าถ้าจะเดินไปข้างหน้ามีอะไร
บ้างที่จะต้องท�ำให้ดีเพื่อจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
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ถ้าจะเปรียบเทียบเกจ์วัดในรถยนต์กับเกจ์วัดของหน่วยงาน
ก็พอเทียบได้นะครับ มิติที่ ๑ เป็นเกจ์วัดทางการเงิน มิติที่ ๒ เป็นเกจ์
วัดประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้ มิติที่ ๓ เป็นเกจ์วัดระบบการท�ำงาน และมิติที่ ๔
เป็นเกจ์วัดขีดความสามารถของหน่วยงาน ถ้าเกจ์วัดมิติใดมิติหนึ่งเสียก็
หมายถึง การด�ำเนินการในส่วนนั้นมีจุดบกพร่องที่จะต้องแก้ไขให้ดีเพื่อจะ
ได้เดินหน้าได้อย่างมั่นใจและมั่นคงครับ เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของมิติ
ต่างๆ ว่ามันเป็นเหตุและเป็นผลกันอย่างไร Kaplan และ Norton ก็จับเอา
มิติต่างๆ นี่แหละครับมาผูกมาโยงกันให้เห็นความเป็นเหตุและเป็นผลว่า
สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้น�ำไปสู่การสร้างสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (ซึ่งก็หมายถึง
เงินนะครับ) ได้อย่างไร แล้วก็เรียกมันว่า Strategy Map หรือ คนไทยนิยม
เรียกว่า แผนที่ยุทธศาสตร์๒ ครับ ผมขออนุญาตน�ำเสนอภาพตัวอย่าง
บางตอนของแผนที่ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการประยุกต์เอามาจากแนวคิดของ
Kaplan และ Norton นะครับ

ผมไม่สามารถสืบค้นได้ว่าท่านใดเรียกก่อนครับ ต้องกราบขออภัยที่ไม่สามารถอ้างอิงชื่อท่านได้ใน
  คู่มือนี้
๒
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ขออธิบายเป็นตัวอย่างให้ทา่ นเห็นภาพรวมอีกทีนงึ นะครับ สมมติ
รถแข่งคันเดิม นั่นแหละ!...เป็นรถทัวร์รับส่งผู้โดยสารนะครับ บริษัท ใจเย็น
ทัวร์ จ�ำกัด ซึ่งวิ่งส่งผู้โดยสารจากกรุงเทพฯ ไปอ�ำเภอโขงเจียม จังหวัด
อุบลราชธานี ด้วยบริการ “ฟ้าสางที่ฝั่งโขง” ดูมิติที่ ๔ ครับ พนักงานขับ
พนักงานขายตั๋ว พนักงานต้อนรับ ผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ท�ำงานมาเฉลีย่ คนละ ๑๕ ปี พนักงานต้อนรับเป็นอดีตนางเอก
หนังไทยที่สวยและมารยาทดีเป็นกันเอง บริษัทมีระบบข้อมูลการเดินทาง
และจองตัว๋ ตลอดทัง้ ข้อมูลการท่องเทีย่ วให้ลกู ค้า และทุกคนในบริษทั ท�ำงาน
เป็นทีมอยู่กันแบบห่วงหาอาทร มีขวัญและก�ำลังใจ ไม่แทงกันทั้งข้างหน้า
และข้างหลัง (ด่ากันโดยอารมณ์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง) และที่ส�ำคัญเห็น
ว่าการบริการลูกค้าคือหัวใจส�ำคัญ ถ้าเห็นอย่างนีแ้ ล้วก็พอจะเห็นนะครับว่า
บริษัทนี้น่าจะมีก�ำไรในอนาคต แล้วจะส่งผลต่อมิติที่ ๓ อย่างไรครับ
ในมิติที่ ๓ นะครับ เมื่อมีความพร้อมในส่วนของทีมงาน ข้อมูล
และวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นให้บริการลูกค้าเป็นหลักแล้วนะครับ
ก็จะต้องสร้างระบบบริหารงานภายในที่จะให้ทีมงาน มาปฏิบัติงานครับ
การซ่อมบ�ำรุงรถยนต์ การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จา่ ย การส่งมอบอาหารเครือ่ งดืม่
ที่มีคุณภาพ การส่งน�้ำมันเชื้อเพลิง ระบบรถส�ำรอง ความสะอาดอาคาร
สถานที่ส�ำนักงานและที่พักผู้โดยสาร ระบบสวัสดิการพนักงาน ระบบ
สัมภาระ ระบบสมาชิกสะสมไมล์เพื่อสิทธิประโยชน์พิเศษ เหล่านี้จะต้องมี
ความชัดเจนครับ เอามิติที่ ๔ และ ๓ มาท�ำร่วมกันซิครับ แล้วลูกค้าจะได้
อะไร ในมิติที่ ๒
ในมิติที่ ๒ ลูกค้าจองตั๋ว ได้ทั้งมาซื้อเอง โทรศัพท์จ่ายตัด
บัตรเครดิต ซื้อตั๋วผ่านอินเตอร์เน็ต อยู่ไหนก็ซื้อหรือจองได้ ในวันเดินทาง
ก่อนขึ้นรถก็สะดวกสบายมีที่พัก กระเป๋าเดินทางก็เก็บอย่างเป็นระบบ
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รั บ ประกั น ของสู ญ หายช�ำรุ ด
มีประกันภัยอุบตั เิ หตุ ทีน่ งั่ สะดวก
สบาย อาหารสดรสอร่อย ประทับ
ใจในการบริการ ออกเดินทางและ
ถึงที่หมายตรงเวลา ระหว่างเดิน
ทางก็ ไ ด้ ดู ล ะครโขนหนั ง ตลก
คาเฟ่ ตามโปรแกรม พนักงานขับ
ก็สับเปลี่ยนกัน ๒ คน รถก็สะอาด แอร์ก็เย็น ผ้าห่มไม่เหม็น ส้วมไม่อืด
ก่อนลงรถมีน�้ำชา กาแฟ และผ้าอุ่นผ้าเย็น บริการ เป็นผมนะจะไปเที่ยว
โขงสีปูนมูลสีคราม (แม่น�้ำสองสี) แก่งตะนะ ผาแต้ม ผาชนะได เพื่อดูดวง
อาทิตย์กอ่ นใครในประเทศนี้ ผมไม่ไปบริษทั อืน่ หรอกครับ จะต้อง ใช้บริการ
“ฟ้าสางที่ฝั่งโขง” แน่นอน
ในมิตทิ ี่ ๑ หากผูบ้ ริการได้รบั การบริการทีด่ เี ยีย่ มแบบในมิตทิ ี่ ๒
แล้ว ผู้โดยสารซื้อตั๋วเต็มทุกวัน เงินทองก็ไหลมาเทมาซิครับ เมื่อมีเงินไหล
มาเทมาก็มเี งินทีจ่ ะเลีย้ งระบบได้คล่องตัว ผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ก�ำไร แถมยังใจดีแบ่ง
โบนัสให้พนักงาน พนักงานได้เงินดีใจแข่งกันท�ำงานและ “ท�ำเงิน”ใหญ่เลย
ทีนี้ เห็นมั้ยละครับ ว่ามิติเงิน (สินทรัพย์ที่จับต้องได้ของบริษัท) เนี่ยนะเป็น
ผลมาจากการด�ำเนินงานในมิติอื่นๆอีก ๓ มิติ (สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ของ
บริษัท) มีความเกี่ยวโยงกัน ลองดูแผนที่ยุทธศาสตร์ของใจเย็นทัวร์ข้างล่าง
นะครับ
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ลองนึกในมุมกลับซิครับ พนักงานห่วย ข้อมูลไม่มี ต่างคนต่างท�ำ 
ถึงเวลารถออกแล้วอาหารก็ไม่มาส่ง กระเป๋าก็ไม่มีที่เก็บ ห้องน�้ำก็เน่า
พนักงานก็งี่เง่าคนขับกับกระเป๋าและกระปี๋ก็ทะเลาะกันตลอดทาง รถเสีย
จอดตายอยู่มวกเหล็ก ๓ ชั่วโมง ค่อยเอารถพัดลมมาแทน เอี้ย... ขอลงกลาง
ทางครับ ร้องเรียน จส. ๑๐๐ ร่วมด้วยช่วยกัน (ด่า) แจ้งขนส่งและ ส�ำนักงาน
คุม้ ครองผูบ้ ริโภค นอกจากจะไม่มาใช้บริการอีก ผมยังจะสรรเสริญต้นตระกูล
มันชั่วชีวิต อย่างนี้มีแววเจ๊ง ครับ ผมอยากจะเรียนย�้ำว่าอีกครั้งนะครับว่า
ด้วยเหตุที่แนวคิด BSC นี่แหละได้แสดงให้เห็นว่า ผลงานจะเกิดได้ จะต้อง
มีมิติอื่นๆ ที่สนับสนุนให้เกิดผลงาน จึงเป็นฐานแนวความคิดที่ส�ำคัญในการ
จัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ ซึง่ จ�ำเป็นทีท่ กุ ท่านจะต้องเข้าใจก่อนครับ
ถึงจะเห็นภาพการจัดท�ำค�ำรับรองใน ๔ มิติ
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BSC ในหน่วยงานภาครัฐ
		
ผมมีประสบการณ์ท�ำงานในภาครัฐ และองค์กรอิสระ ตลอดทั้ง
สถาบันทางวิชาการมาก็ประมาณ ๒๐ ปีครับ เรียกว่าอายุงานยังหนุ่มฟิตปั๋ง
พอเกณฑ์ทหารพอดี แต่ตัวจริงหง�ำเหงือกแล้วครับ สองทศวรรษที่ผ่านมาก็
พอเห็นความเปลี่ยนแปลงซัก ๓-๔ ปีให้หลังครับ ตอนแรกผมเข้าท�ำงานที่
ส�ำนักงานจังหวัดแห่งหนึง่ ต�ำแหน่งบุคลากร ครับ แต่ฝกึ งานตอนแรกๆ ก็ดเู หมือน
ว่าเป็นเจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานไปทั่ว คือ สุดแท้แต่หัวหน้าจะใช้ ผมพึ่งเข้าใจว่า
เป็นการท�ำ KM หรือ knowledge Management ครับ ฮ่าๆ ผมมีความรู้
ความสามารถในการรักษาความสะอาดห้องน�้ำ  รักษามิให้ห้องน�้ำ  (สตรี)
ตันรายวัน (ล็อคห้องแล้วปิดป้ายว่า “ช�ำรุดโปรดไปใช้ที่ที่ว่าการอ�ำเภอ
เมือง”...นิสยั ) นักการภารโรงไม่อยูผ่ มท�ำได้เลย ความรู้ ไม่กระจุกอยูท่ นี่ กั การ
แต่มาถึงบุคลากรด้วย ผมสนุกและมีความสุขกับงานครับ เพราะมีงานให้ท�ำ
เยอะ ทั้งรับแขก แลกเล่า (จัดงานเลี้ยงรับรองแขกที่มาเยี่ยมจังหวัดแล้วเอา
เรื่องต่างๆมาบรรยายสรุปให้กันฟัง) เฝ้าศาลากลาง (เป็นเจ้าหน้าที่ “เวร”
ที่รอหัวหน้า “เวร” มาตรวจ) นอกจากนั้นยังมีงานที่เป็น “หนังสือ” ใหม่ๆ
ผมก็นกึ ว่าเป็นเล่ม แต่ทไี่ หนได้มนั คือจดหมาย ทัง้ สัง่ ให้ท�ำงาน ส่งของให้ขาย
แล้วรวบรวมเงินส่งกระทรวงเพือ่ กระทรวงจะได้สง่ ต่อ ตอบกันไปตอบกันมา
และก็มักจะมีเส้นตายว่าให้ “จง” ได้ ผมก็งงครับว่า “จง” อยู่กระทรวง
นั่งอยู่กองไหนหนอ ตามมาเจอจริงๆ ครับ แต่เป็น “จงดี” ตอนโน้น อยู่กอง
การเจ้าหน้าที่ ชื่อเล่นว่า จูดี้ เป็นคนขอนแก่น ฮ่าๆๆ พูดเล่นครับ แต่คนนี้
ตัวตนมีจริงนะครับ ท�ำงานให้จงได้อยูท่ งั้ ปีครับ ถ้าถามว่ารายงานไปทุกเรือ่ ง
หรือยัง รายงานแล้ว เสร็จหรือยัง เสร็จแล้วครับ ได้แล้วครับผม เหมาะสม
ครับนาย สบายครับท่าน ฮ่าๆๆ แต่เวลาให้เขียนแบบรายงานความดี
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ความชอบกลับนึกไม่ออกว่าท�ำอะไรบ้าง ได้ขอศึกษาดูงานจากรุน่ พี่ เพือ่ เป็น
ตัวอย่าง รุ่นพี่ผมเขาก็แนะน�ำว่าเก็บตัวอย่างไว้ดูปีหน้าด้วยนะ อย่างนี้
ผมมีผลงานมั๊ยครับ บอกผลงานไม่ได้ วัดผลงานไม่ได้ ถือว่าไม่มีผลงาน
ได้หนึ่งขั้นในปีนั้นก็ถือว่าเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูลผมแล้วครับ
     เอาละครับ ขอวก
กลั บ มาเข้ า เรื่ อ ง BSC
ในภาครั ฐ ซะที นะครั บ
สมั ย ก่ อ นโน้ น เนี่ ย จะมี
หน่วยทีท่ �ำหน้าทีต่ รวจสอบ
การด�ำเนิ น งานที่ ผ มเห็ น
บ่อยๆ นะครับ คือ หน่วย
ตรวจสอบภายในจั ง หวั ด
มีหัวหน้าตรวจสอบภายใน
จังหวัด (ถ้าผมจ�ำชื่อไม่ผิดนะครับ) เป็นหัวหน้า สมัยนั้นเป็นทุกอย่างครับ
เพราะส่วนใหญ่แล้วมีคนเดียว ท�ำหน้าที่ตรวจบัญชี ตรวจผลและหลักฐาน
การจัดซือ้ จัดจ้าง และก็มอี กี หน่วยงานหนึง่ นะครับ คือส�ำนักตรวจเงินแผ่นดิน
หรือ สตง. ฮ่าๆ เข้ามาเมื่อไหร่ เจ้าหน้าที่การเงิน เป็นอกสั่นขวัญผวาครับ
เพราะไม่รู้ว่าจะโดนท้วงติงอะไรหรือเปล่า การด�ำเนินการเบิกเงินเบิกทองก็
เยอะแยะรายการและมากมายด้วยหลักฐาน มีทั้งใบขออนุมัติ ใบสั่งซื้อ
สัญญาซื้อขาย ใบส่งของ ใบตรวจรับ ใบเสร็จรับเงินใบส่งเงินเหลือจ่ายคืน
๑ บาท (ก็มีจริงนะครับ) ทั้งหมดจะต้องสอดคล้อง และเรียงล�ำดับตามวัน
ก่อนหลังให้ถูกต้อง ตรวจแต่ละทีเป็นสัปดาห์ครับ จึงจะเสร็จครบถ้วน
ทั้ ง หมดทั้ ง ปวงตรวจกั น อยู ่ ป ระเด็ น เดี ย วครั บ คื อ เรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การ
“ใช้เงิน” ว่าถูกต้องหรือไม่ ท�ำเสร็จตามข้อก�ำหนดหรือไม่ หลักฐานถูกต้อง
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หรือไม่ ผมขอเรียกมันว่าเป็นสงครามกระดาษแบบ “ถามมา หาให้” (หาไม่
เจอ หาใหม่..ฮิๆๆ มันเยอะ) ครับ ตอนแรกเจ้าหน้าที่การเงินเมาครับ
เพราะต้องตอบค�ำถามมากมาย ตอนตรวจใกล้จะเสร็จ สตง. เมาครับ ไม่ได้
เมาเหล้า แต่เมาหลักฐาน ต้องหยุดไปตั้งศูนย์ถ่วงล้อใหม่ทั้งคู่ จะได้เดินตรง
จะเห็ น ได้ ว ่ า การ
วั ด ผลงานที่ ผ ่ า นมาก่ อ นโน้ น
ก็ เ น้ น ประเด็ น ทางการเงิ น
เช่นเดี ย วกั บภาคเอกชน ครับ
แต่แตกต่างกันที่เอกชนดูก�ำไร
แต่ ภ าครั ฐ ดู ค วามถู ก ต้ อ งของ
กระบวนการใช้เงินครับ หลาย
โครงการที่ “ท�ำเสร็ จ ” แต่
“ไม่ส�ำเร็จ” ผมเห็นตัวอย่างที่เขาน�ำมาออกโทรทัศน์นะครับ โครงการสร้าง
ตลาดอะไรบางอย่างเพื่อจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชน ถามว่าสร้างเสร็จมั้ย
“เสร็จ” ครับ มีการก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ ก�ำแพง ประตู ห้องน�้ำ 
ไฟส่งสว่าง พัดลม แถมมีพิธีเปิดเรียบร้อยมีคนมาร่วมงานทั้งเขียดผู้มีแกก
และแขกผู้มีเกียรติ แถมยังมีผู้ขายสินค้ามาร่วมมากมาย ผ่านไปสองสัปดาห์
เหลือคนขายอยู่ ๒ ราย สัปดาห์ที่สาม ไม่เหลือคนขาย สัปดาห์ต่อมา
สายไฟ หลอดไฟ โถส้วมหายเกลี้ยง ส�ำเร็จมั้ย “ไม่ส�ำเร็จครับ” เสร็จ
กั บ ส�ำเร็ จ ต่ า งกั น ประมาณนี้ แ หละครั บ แนวความคิ ด แบบนี้ เ รี ย กว่ า
การบริหารงาน มุง่ ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management หรือ RBM) ครับ
ซึ่ง RBM นี่แหละเป็นประเด็นนึง ที่การบริหาร งานจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management หรือ NPM) ที่ใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ
ในยุคปัจจุบันให้ความส�ำคัญ กล่าวคือ ในการด�ำเนินงานจะต้องเสร็จ และ
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ส�ำเร็จด้วย เสร็จ คือกระบวนการถูกต้องได้ผลผลิต ส�ำเร็จ คือเกิดประโยชน์
จากผลงานหรือจากผลผลิตจะรูไ้ ด้วา่ เกิดประโยชน์หรือว่าส�ำเร็จก็ตอ่ เมือ่ ต้อง
วัดผลงานได้ เมื่อต้องวัดประโยชน์จากการด�ำเนินงานในภาครัฐก็จะต้องวัด
ประโยชน์ที่ประชาชน หรือสาธารณะได้รับ เอาละครับทีนี้ท่านคงจะเห็น
ความสัมพันธ์ระหว่าง BSC กับ การด�ำเนินงานภาครัฐแล้วนะครับ อย่าง
น้อยๆ ก็มุ่งเน้นผู้ใช้บริการ หรือผู้ได้รับประโยชน์ ภาษาภาคเอกชนเรียกว่า
ลูกค้า แต่ภาครัฐเรียกว่าประชาชน ครับ (อยู่ในมิติที่ ๓ เหมือนกัน) เรื่องการ
เงินก็มีความสัมพันธ์กันนะครับ (มิติที่ ๑) เอ้ามิติที่เหลือเหมือนกันมั้ย
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เน้นเรื่อง การลดขั้นตอนกระบวนงานให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด (มิติที่ ๓) ก็เน้น การพัฒนาบุคคล พัฒนาฐานข้อมูล
และวัฒนธรรมการท�ำงานที่มุ่งเน้นผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ก็มีการน�ำมาใช้
จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการวัดผลงานแบบ BSC ได้เข้ามามี
อิทธิพลต่อแนวความคิดในการบริการจัดการภาครัฐเป็นอย่างยิ่ง ตัวอย่าง
ที่เห็นได้ชัดก็คือ การปรากฏตัวของ BSC ในแบบ ค�ำรับรองการปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี ซึ่งก�ำหนดให้มี ๔ มิติ ได้แก่ มิติที่ ๑ ประสิทธิผลตามแผน
ปฏิบตั ริ าชการ มิตทิ ี่ ๒ คุณภาพการให้บริการ มิตทิ ี่ ๓ ประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติราชการ มิติที่ ๔ การพัฒนาองค์การ เมื่อพิจารณาตามค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการประจ�ำปีแล้ว มีความแตกต่างจากภาคเอกชนเพียงในมิติที่
๑ ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลในการจัดตั้ง (ภารกิจ หรือ mission) แตกต่างกัน
ภาคเอกชน หาก�ำไร แต่ภาครัฐ หาผลประโยชน์ให้สาธารณะหรือส่วนรวม
เนื่องจากภาครัฐจัดท�ำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาหรือสร้างผลประโยชน์
ให้กับส่วนรวม มิติที่ ๑ เอกชนหาก�ำไร แต่ภาครัฐ หาประโยชน์ให้ส่วนรวม
ดังนั้น มิติที่ ๑ ของภาครัฐจึงเป็นประสิทธิผลของแผนปฏิบัติราชการ หรือ
ผลงานที่ส่วนราชการอยากจะให้เกิดนั่นแหละครับ เพราะเมื่อเกิดแล้ว
ผลประโยชน์ก็จะตกสู่สาธารณะ
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ลองไล่ความสัมพันธ์ระหว่างมิติ BSC ในภาครัฐดูนะครับ เริ่มจากมิติที่ ๔
ขึ้นมาครับ หากเจ้าหน้าที่มีความสามารถ มีระบบข้อมูลสนับสนุน และ
มี วั ฒ นธรรมทาง ก็ จ ะส่ ง ผลให้ มิ ติ ที่ ๓ คื อ กระบวนการด�ำเนิ น งานมี
ประสิทธิภาพและมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เมื่อมิติที่ ๓ มีประสิทธิภาพ
ก็จะส่งผลให้คุณภาพการบริการในมิติที่ ๒ ดี เมื่อคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐดี ประชาชนก็ให้ความศรัทธาเชื่อถือและร่วมมือ ก็จะส่งผลให้การ
ด�ำเนินงานในมิติที่ ๑ ประสบผลส�ำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ
สังคมโดยรวม ผลส�ำเร็จโดยรวมอาจจะมีหลายๆ ผล เช่น อัตราอาชญากรรม
ที่ลดลง อัตราการร้องเรียนลดลง ระดับความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานตาม
โครงการหมู่บ้านปลอดภัย และเมื่อประสบผลส�ำเร็จหลายๆอย่างรวมกัน
ผลรวมของมันก็จะเป็นภาพภาพหนึ่งที่เรามุ่งมั่นให้เกิด และต้องการบรรลุ
ซึ่งเรียกว่า “วิสัยทัศน์” นั่นไง ฮ่าๆๆ เอาละครับพี่น้อง ท้ายสุดเราก็ปูฐาน
ความคิดที่จะเข้าถึงการเสวนาเรื่อง การท�ำค�ำรับรองซะทีนะครับ เราเชื่อม
กันตรง BSC นี่แหละครับ
		 ท�ำไมต้องรับรองการปฏิบัติราชการ
		
		
ท�ำไมข้าต้องรับรองการปฏิบตั งิ านด้วยวะ ต้องท�ำตรายางเพิม่ อีก
หรือเปล่าเนี่ย เคยแต่รับรองส�ำเนาถูกต้อง ด้วยการตีตรายางแล้วก็เซนชื่อ
เพือ่ รับรองว่าคัดหรือถ่ายส�ำเนาจากฉบับจริงไม่ตอ้ งนะครับ การรับรองในที่
นี้มิใช่การรับรองส�ำเนาเอกสาร แต่เป็นการรับประกันผลงาน หรือผลการ
ด�ำเนินงานว่าจะท�ำให้ได้ตามสายัณห์ สัญญา หรือ ตาม “เป้า” ที่ได้ตั้งเอา
ไว้ครับ อ้าวๆ งงอีกแล้วหรือครับ แสดงว่าผมก�ำลังท�ำงานอยูเ่ ช่นเคยนะครับ
ขอยกตัวอย่างก่อนเป็นละครน�้ำเน่าจากภาคเอกชนประกอบฉากนิดนึงนะ
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ครับ ทั้งนี้เพราะเอกชนเขาท�ำมาก่อน จะได้เห็นเรื่องเดิม ก็อีหรอบเดิม
แหละครับ การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ประยุกต์ (เลียนแบบ) มาจาก
การด�ำเนินงานของภาคเอกชน
ผมเคยเป็นพนักงานขาย (sale representative อ่านเป็นไทย
ย่อๆ ว่า เซลล์ครับ) บริษัทจ�ำหน่ายเครื่องใช้ส�ำนักงานแห่งหนึ่ง ในช่วงเปิด
เทอม เซลล์แต่ละคนก็จะถูกเรียกเข้าไป เพื่อรับทราบสายัณห์ หรือ ทราบ
เป้าการขายของแต่ละเขต โดยก�ำหนดให้เขตละ ๓ ล้านบาท ใน ๒ เดือนคือ
เมษายน กับพฤษภาคม ผมอยู่เขตบางกะปิ มีนบุรี ลาดกระบัง ผมแย่เลย
ครับ เพราะสมัยก่อนโน้นแถบนี้ยังเป็นทุ่งนาอยู่เลย ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆ
เช่น พาต้า เซ็นทรัล ไดมารู โซโก้ บางล�ำพู ตั้งฮั่วเส็ง ที่จะสั่งสินค้าคราวละ
แสนก็ไม่มี ผมขายสินค้าบริษทั ให้รา้ นช�ำครัง้ ละโหลก็ถอื ว่าเยีย่ มแล้ว นีข่ ายส่ง
นะครับ ผมก็เลยขอต่อรองเป้ายอดขายเป็น ๑.๕ ล้านบาทกับผู้จัดการนะ
ครับ ด้วยเหตุผลข้อจ�ำกัดของพืน้ ทีแ่ ละลูกค้า ตกลงกันได้ที่ ๒ ล้านครับ และ
ก็ได้ตอ่ รองหารือกันว่าจะจัดระดับผลงานอย่างไร คือตัดเกรดผลงานอย่างไร
และจะให้รางวัลผมอย่างไร ผมต่อรองไปก็หืดขึ้นคอไปครับ เพราะผม
พยายามดึงเป้าลงให้ต�่ำสุด ผู้จัดการก็พยายามดึงเป้าขึ้นให้สูงที่สุดครับ
ยื้อเป้ากันไปยื้อเป้ากันมาจนอ่อนล้าทั้งคู่ ท้ายสุดก็ตกลงกันได้อย่างสมเหตุ
และสมผลก็คือผู้ปฏิบัติคือเซลล์อย่างผมนี่แหละ ก็ท�ำได้หากลุยเต็มที่ ฝ่าย
บริษทั หรือผูจ้ ดั การก็รบั ได้
เพราะหากท�ำได้ตามนั้น
บริษัทก็ยังมีก�ำไรที่คุ้มค่า
แก่การด�ำเนินงานอยู่ เมื่อ
ต่ อ รองกั น เสร็ จ ก็ จั ด ท�ำ
เป็ น เอกสารข้ อ ตกลง
ครับว่า
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“ข้าพเจ้า นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ พนักงานขายเขตบางกะปิ
มีนบุรี ลาดกระบัง ยินยอมรับยอดขาย เกณฑ์การวัดระดับผลงานและเงือ่ นไข
รางวัลในช่วงเปิดเทอมเดือนเมษายน และพฤษภาคม ๒๕๒๙ (นีเ่ พิง่ เกิดกรณี
ศึกษานะครับ ใหม่ๆ สดๆ เลย ฮ่าๆ) แก่นายอ้วน แกงเทโพ ผู้จัดการบริษัท
รวยแล้วรวยอีก จ�ำกัด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๒๙ และบริษัทยินยอมรับ
เป้ายอดขายและเกณฑ์การวัดระดับผลงานและรางวัลที่จะมอบให้ ตามข้อ
ตกลงในตารางต่อท้ายข้อตกลงนี้ จึงลงชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน “
(ทีห่ น้ายานแล้วพยานเป็นป้าและลุง คนเก่าแก่ของบริษทั ) ตอนลงนามเซลล์
ก็หน้าแห้งนิดๆ
ตารางต่อท้ายข้อตกลงผลงาน นายไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ
รายการ

เป้า
หมาย

ตัวชี้วัด

ช่วงปรับ
เกณฑ์วัดระดับผลงาน
เกณฑ์ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ ระดับ
๑
๒
๓
๔
๕
ทำ�ยอด ๒.๐๐ จำ�นวนเงิน ๐.๒๕ ๑.๐๐ ๑.๒๕ ๑.๕๐ ๑.๗๕ ๒.๐๐
ขาย
(ล้าน)
ยอดขาย
ล้าน
ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน
รวม
ให้รางวัล ๒.๕๐ จำ�นวนเงิน ๐.๕๐ ๐.๕๐ ๑.๐๐ ๑.๕๐ ๒.๐๐ ๒.๕๐
(หมื่น)
รางวัล
หมื่น หมื่น หมื่น หมื่น หมื่น หมื่น
ให้รางวัล ผลงาน ระดับผล
ไม่มี
ไม่ได้
ทองคำ�
พิเศษ ยอดขาย
งาน
๑ บาท
ระดับ ๕

ที่นี้ลองมาท�ำความเข้าใจกับตารางต่อท้ายหน่อยนะครับ ว่ามัน
มีความหมายว่าอย่างไรบ้าง เริ่มต้นก่อนนะครับ สิ่งที่บริษัทอยากจะได้คือ
ดูทเี่ ป้าหมายครับ บริษทั นีต้ อ้ งการท�ำยอดขาย และให้รางวัลครับ หมายความ
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ว่า บริษัทต้องการขายสินค้าให้ได้มากที่สุด และต้องการให้รางวัลพนักงาน
จากการสร้ า งผลงานมากที่สุด หมายความว่ า ถ้ า พนั ก งานได้ ร างวั ล สู ง
แสดงว่ายอดขายท�ำก�ำไรให้บริษัท ก็จะสูงขึ้นตามตัวครับ จากตารางนี้จะ
เห็นว่าบริษทั ก็อยากได้เป้าและอยากให้รางวัล พนักงานขายก็อยากได้รางวัล
จึงต้องขยันท�ำสายัณห์ (เป้า) มันสนับสนุนกันครับ
ดูยอดขายกันก่อนนะครับ ยอดขายรวมตั้งเป้าไว้ที่ ๒.๐๐ ล้าน
สิ่งที่อยากได้ คือ เป้ายอดขายรวม ๒ ล้าน สิ่งที่บ่งบอกว่าเซลล์ประสบ
ผลส�ำเร็จก็คอื จ�ำนวนเงินยอดขายรวม ใช่มยั้ ล่ะ สิง่ ทีม่ นั บอกเราว่าเราประสบ
ผลส�ำเร็จ เราเรียกมันว่า “ตัวชี้วัด” ไง อยากได้สิ่งใด ก็วัดสิ่งนั้น อ้าว..แล้ว
วัดอย่างไรละครับ? วัดตามยอดขายที่ท�ำได้ไง ขายได้เท่าใดก็นับให้เห็นเป็น
จ�ำนวนเงินมีหน่วยนับเป็นล้านบาทครับ ขายได้ ๕ แสน ก็นับเป็น ๐.๕
ล้านบาท ท�ำไมไม่นบั เป็นบาทละ ท�ำไมนับเป็นล้าน ก็หน่วยนับตามเป้าหมาย
เป็นล้านบาท ผลการด�ำเนินงานก็นับเป้าหมายต้องนับเหมือนกันครับ
ถ้าเป้ามีหน่วยเป็นล้านบาท ยอดขายนับเป็นสลึงก็คงจะยุ่งพิลึก ลองนึกดูซิ
ครับว่าเงินเดือนท่านเดือนละกี่สลึง ปวดหัวป่าวหละ …)
เวลาเซลล์ไปขายสินค้าเนี่ยนะครับ ไม่ได้ขายชิ้นละแสนเท่ากัน
ทุกชิ้นที่จะท�ำให้ได้ยอดขายลงตัวด้วยเลขกลมๆ เป็นเลข ๐๐๐ อะไรอย่าง
นีห้ รอกครับ เพราะขายกันย่อยเป็นรายละเอียด เช่น กบเหลาดินสอ โหลละ
๕ บาท สมุดลายไทย โหลละ ๖๐ บาท บิ๊กด้ามเหลืองฟูเฟื่องตลอดวัน
โหลละ ๗ บาท ดังนั้น เวลาน�ำเสนอผลงานเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทและ
เพื่อร่วมงานเข้าใจได้ง่ายตัวเลขไม่ยึกยือ ก็จะมีการตัดเกรดผลงานกันครับ
ว่าใครมีผลงานเกรด เอ บี ซี ดี อี และ เอฟ แต่ทบี่ ริษทั ผม (ผมเป็นลูกเจ้าของ
นะครับ..ลูกจ้างนะ) เขาไม่อยากเรียกเป็นตัวอักษรเหมือนเกรดนักศึกษา
มหา..ลัย ก็เลยใช้ตัวเลขแทนครับ กล่าวคือ.. (ภาษาของแม่ลูกจัน คอลัมนิสต์
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หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ) มีการตั้งเกรดหรือคะแนนเต็ม ๕ ใครได้ตามเป้าก็เอา
ไปเลยคะแนนเต็ม ๕ ถ้าหากท�ำได้น้อยก็ลดหลั่นคะแนนลงมาเป็น ๔, ๓, ๒,
และ ๑ ตามล�ำดับ แต่การลดหลัน่ ลงมาในแต่ละระดับคะแนนนิยมมีชว่ งห่าง
เท่ากันนะครับ๓
ที่ นี้ ล องย้ อ นกลั บ มาดู
เกณฑ์ในการตัดเกรดหรือระดับผล
งานนิดนึงก่อนนะครับ จะเห็นได้ว่า
หากผมท�ำยอดขายได้ ๒ ล้าน ผมจะ
ได้คะแนนเต็ม ๕ ครับ แล้วเมื่อใดได้
คะแนน ๔ ละครับ เราตกลงกันว่า
คะแนนที่ลดลง ๑ คะแนนจะมีค่า
ส่วนต่างเท่ากับ ๐.๒๕ ล้าน ดังนั้นถ้าผมขายได้ ๑.๗๕ ล้าน ก็จะได้คะแนน
เท่ากับ ๔ ถ้าผมขายได้ ๑.๕ ล้านก็จะได้คะแนนเท่ากับ ๓ ถ้าผมขายได้ ๑.๒๕
ล้าน ก็จะได้คะแนน ๒ และถ้าผมขายได้ ๑ ล้าน จะได้คะแนน ๑ ถ้าไม่ถึง
ล้าน ก็ศนู ย์ ฮ่าๆๆๆ ศูนย์คอื สอบตกครับ เห็นมัย้ ครับ คะแนนลดลง ๑ คะแนน
ยอดขายจะต่างกัน ๐.๒๕ ล้านตามที่ผมเกริ่นเอาไว้ ส่วนต่างที่ใช้เป็นช่วง
ก�ำหนดความแตกต่างระหว่างคะแนน นี้แหละครับ เรียกว่า “ช่วงปรับ
เกณฑ์” หรือ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Interval ครับ คนส่วนใหญ่เขาเรียกว่า
เกณฑ์แบบช่วง ผมเรียกเกณฑ์การวัดแบบนี้ว่าเป็นแบบ “ช่วงช่วง” ครับ
ซึ่งมีเกณฑ์การวัดอีกแบบหนึ่งที่จะสาระแนให้ฟังภายหลัง

แต่ถา้ จะท�ำให้ไม่เท่ากันก็ได้นะครับขึน้ อยูก่ บั ความซับซ้อนของแต่ละลักษณะงาน..ในคราวเราอยูใ่ น
ระยะขั้นต้นนี้ขอลุยพิมพ์นิยม..คือให้เท่ากันเป็นอนุกรมเลขคณิตก่อนละกันนะครับ
๓
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ลองย้อนกลับมาดูเป้าต่อไปก่อนนะครับ บริษัทต้องการจ่าย
รางวัลตามผลงาน พนักงานขายก็ต้องการรางวัลเช่นเดียวกัน เป้าหมายคือ
บริษัทต้องการจ่าย ๒.๕ หมื่นให้ได้ และพนักงานก็ต้องการรางวัล ๒.๕ หมื่น
เช่นเดียวกัน ตัวชี้วัด จึงเป็นจ�ำนวนเงินรางวัล แต่จะจ่ายได้ผลงานต้องได้
ระดับคะแนนหรือเกรด ๕ ถ้าท�ำงานแล้วได้ระดับคะแนนน้อยลง รางวัลก็ได้
น้อยลงตาม เห็นมั้ยครับ ถ้าได้คะแนนในระดับ ๔ จะได้รางวัล ๒ หมื่น
ถ้าได้คะแนนในระดับ ๓ ก็จะได้รางวัล ๑.๕ หมื่น ถ้าได้คะแนนในระดับ ๒
ก็จะได้รางวัล ๑ หมื่น ถ้าได้คะแนนระดับ ๑ ก็จะได้รางวัล ๐.๕ หมื่น
จะเห็นได้วา่ ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนนเท่ากับ ๐.๕ หมืน่ หรือ ห้าพันบาท
ครับ เกณฑ์วัดแบบนี้ก็เป็นเกณฑ์แบบช่วงๆ ครับ งงมั้ยครับ ถ้างงย้อนกลับ
ไปดูตารางแล้วอ่านอีกรอบ ครับ
ยังมีอีกรายการนึงที่เราตกลงกันครับ คือ รางวัลพิเศษ คือ ทองค�ำ
หนัก ๑ บาท หากผมได้คะแนนในระดับ ๕ คือหมายความว่าผมต้องขายได้
ยอดรวมไม่ต�่ำกว่า ๒ ล้านบาท ถึงจะได้รางวัลพิเศษทองค�ำ ๑ บาท ถ้าไม่ได้
๒ ล้าน ก็ไม่ได้รางวัลพิเศษนี้ เป็นการตัดสินว่า มี หรือ ไม่มี, ได้ หรือ ไม่ได้
ถ้าเป็นการให้คะแนนก็ถ้ามี ก็ให้คะแนนเต็ม ๕ ถ้าไม่มีก็ได้คะแนนศูนย์เลย
การตัง้ เกณฑ์แบบนีใ้ นวงการประเมิน
ผลเรียกว่าการตัง้ เกณฑ์ แบบเปิด-ปิด
(on – off) หรือ ส�ำเร็จ/ล้มเหลว
(pass/fail) แต่ผมเรียกการตั้งเกณฑ์
แบบนี้ให้สอดคล้องกับแบบช่วงช่วง
ว่าเป็น แบบ “หลินฮุ่ย” ครับ
ผมนึ ก ว่ า ท�ำข้ อ ตกลงรั บ รอง
ผลงานเฉพาะเซลล์ ฮ่าๆ พนักงาน

แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำ�คำ�รับรองปฏิบัติราชการ

47

คนอืน่ ๆ ก็ท�ำข้อตกเช่นเดียวกัน แต่ละคนก็ตอ้ งเป้าหมาย มีตวั ชีว้ ดั มีผลงาน
มีเกณฑ์วัด มีช่วงปรับเกณฑ์ มีรางวัล เช่นกัน แต่เนื้อหาขึ้นอยู่กับความรับ
ผิ ด ชอบ ผู ้ จั ด การจั ด ประชุ ม และเปิ ด เผยข้ อ มู ล ว่ า ไปท�ำข้ อ ตกลงกั บ
คณะกรรมการบริหารบริษทั มา ว่ารับยอดขายมา ๓๐ ล้าน และต้องให้รางวัล
พนักงานตามผลงานให้ได้ ๓ แสน และ แจกทองเป็นรางวัลพิเศษตามผลงาน
ให้ได้ ๓๐ บาท และบัดนี้ ผู้จัดการได้แจกแจงงานและ ได้ท�ำข้อตกลงรับรอง
ผลงานกับทุกคนแล้ว ทุกคนมีเป้าหมายด�ำเนินการทีจ่ ะต้องด�ำเนินการชัดเจน
แล้ว ขอให้พนักงานล่ารางวัลให้ได้ เมื่อทุกคนได้รางวัลแสดงว่ายอดขาย
ทั้งหมดของบริษัท จะต้องได้ ๓๐ ล้าน ตามเป้าที่ผู้จัดการรับมา ผมด่า
ผู้จัดการในใจ “ก็ไม่บอกตูแต่ต้นว่าไปรับยอดเขามาแล้วก็มากระจายงาน
นี่เอง”
มาถึงตอนนี้พนักงานทุกคน เห็นเป้ารวมของหน่วยงาน และ
เป้าการด�ำเนินงานทีแ่ ต่ละคนจะต้องด�ำเนินงานให้บรรลุให้ได้ เป้าหมายของ
ทัง้ บริษทั สาขา และส่วนบุคคลมีการเผยแพร่ให้รโู้ ดยทัว่ กัน และจะมีการสรุป
ผลการด�ำเนินงานทั้งในภาพรวมและในที่ประชุมบริษัททุก ๒ สัปดาห์
พนักงานทุกคน ตื่นจากภวังค์ ครับ ลุยงานเต็มที่ เพื่อที่จะท�ำเป้าให้ได้
ผมนึกว่าจะลุยงานได้แล้ว อ๊าว !ผู้จัดการให้ผมเสนอขั้นตอนการด�ำเนินงาน
อีก โดยแบ่งเป็น ๕ ขั้นตอนใหญ่ๆ ในลักษณะแผนด�ำเนินงาน ยุ่งเลย ครับ
เพราะที่ผ่านมาแผนของผมก็คือ ไม่มีแผน ครับ
ผมมานัง่ ร่าง ขัน้ ตอนด�ำเนินงานแล้วก็สง่ ตามแบบฟอร์ม (ภาคเอกชน
ก็บ้าแบบฟอร์มครับ) แต่แบบฟอร์มไม่ยากหรอกครับถ้าท�ำเป็น (เดี๋ยะ...)
ผมก็ท�ำแบบเนี้ยะ
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ขั้นตอน
๑.จัดทำ�แผนการตลาด
๒.ทบทวนแผนการตลาด
๓.เยี่ยมลูกค้าและเสนอขาย

๔.เยี่ ย มลู ก ค้ า /ตรวจสอบ
การส่งสินค้าและเสนอขาย
รอบ ๒

๕.การสรุ ป ผลการดำ�เนิ น
งาน

กิจกรรม
ประชุมวางแผนการตลาด
ร่วมกับฝ่ายผลิตและฝ่าย
สโตร์
ร่วมทบทวนแผนการตลาด
ร่วมกับ Supervisor
เยี่ยมลูกค้า/ร้านค้าในเขต
รั บ ผิ ด ชอบให้ ค รบ และ
รวบรวมใบสัง่ ซือ้ รอบแรก
(สรุปผล)
ตรวจสอบการส่งสินค้าใน
รอบแรก และเสนอสินค้า
ในรอบที่ ๒ และแสวงหา
ลูกค้าใหม่เพิ่ม
(สรุ ป ผลการขายเมื่ อ สิ้ น
เดือนเมษายน ๒๕๒๙)
สรุปยอดขาย และปัญหา
อุปสรรคในการดำ�เนินงาน
นำ�เสนอกรรมการบริษัท

วันเดือนปี
๑๗-๑๘ มีนาคม
๒๕๒๙
๑๙-๒๐ มีนาคม
๒๕๒๙
๒๑ – ๓๑ มีนาคม
๒๕๒๙
๑ เมษายน – ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๒๙

๑-๕ พฤษภาคม ๒๕๒๙

		
ท�ำเสร็จแล้วก็ส่งให้ผู้จัดการพร้อมกับรับรองว่า จะปฏิบัติงาน
ตามแผนที่ได้ตั้งเอาไว้ อุ๊ย! รับรองกันตั้งสองรอบ เลยละครับ ท�ำไมต้อง ๕
ขั้น รู้แล้ว เพื่อติดตามความคืบหน้าการด�ำเนินงาน จะเห็น ได้ว่า เขาไม่ได้ดู
แค่ผลด�ำเนินงาน ยังอยากรู้การด�ำเนินงานเราอีก เขาเล่าให้ผมฟังว่า ๕ ขั้น
เนี่ยนะ จะสะดวกในการค�ำนวณความคืบหน้าเป็นร้อยละ คือให้ขั้นตอน
ร้อยละ ๒๐ ท�ำเสร็จขั้นตอนที่ ๑ ก็บอกว่าเสร็จแล้ว ๒๐% เสร็จขั้นตอนที่ ๔

แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำ�คำ�รับรองปฏิบัติราชการ

49

ก็บอกว่าเสร็จแล้ว ๘๐% เสร็จขั้นตอนที่ ๕ ก็บอกว่าเสร็จแล้ว ๑๐๐%
คือว่าต้องการทราบความคืบหน้าใน “เชิงกระบวนการ” ครับ แล้วที่ส�ำคัญ
ห้ามท�ำลัดขั้นตอนครับ ตอนโน้นเรียกว่าหมุดด�ำเนินงาน ทุกวันนี้เรียกว่า
ขั้นตอนด�ำเนินงาน หรือ บางท่านก็เรียกว่า Milestone (ผมจะเรียกว่า
หลั ก กิ โ ล) แนวคิ ด แบบหลั ก กิ โ ลนี่ ก็ ถู ก น�ำมาใช้ ใ นการจั ด ท�ำค�ำรั บ รอง
การปฏิบัติราชการ นะครับ
ผลการด�ำเนินงานนะ แผนกที่เห็นได้ชัดว่าเปลี่ยนแปลงคือ
แผนกต้อนรับ ครับ เพราะตัวชี้วัดระดับความความพึงพอใจของลูกค้า
จะต้องอยู่ในระดับร้อยละ ๙๕ ของตัวชี้วัด เวลาพูดเดิมพูดดีเฉพาะกับ
ผู้จัดการและลูกค้าที่ถูกสเป๊ก ส่วนกับพนักงานด้วยกัน โอ๊ย เขาไม่ต้อนรับ
เขาไล่ตอ้ น แต่ตอนท�ำข้อตกลงมีตวั ชีว้ ดั ความพึงพอใจของเพือ่ นร่วมงานด้วย
ฮ่าๆๆ กลายเป็นคนละคนเลย...เพราะเสียงเริ่มมีหาง คือมีหางเสียง คะ ขา
ผมได้ยินครั้งแรกนี่ขนลุกเลยครับ ไม่ใช่เขาพิศวาสผมหรอกครับ แต่เขา
ปรับเปลีย่ นทัศนคติและปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายตัวชีว้ ดั เพือ่ บรรลุเป้าหมาย
ของตนเอง และผลักดันให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
ทุกคนตัง้ หน้าตัง้ ตาด�ำเนินงานโดยไม่ตอ้ งให้หวั หน้าคอยควบคุม
เลยครับ แต่ละคนควบคุมตนเองเพราะเกรงงานจะไม่ส�ำเร็จตามตัวชี้วัด
เดิ ม เวลากิ น ข้ า วกลางวั น
จะคุ ย กั น เรื่ อ งละครช่ อ ง ๗
บ้ า นทรายทอง หรื อ มวย
เขาทราย แกแล็คซี่ และน้อง
โอตะ ก็มาถามข่าวแลกเปลีย่ น
กันเรื่องตัวชี้วัดว่าแต่ละคน|
คืบหน้าไปถึงไหน จะได้ทอง
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หรือไม่ ถ้าได้จะขายมั้ย! เงินรางวัลที่ได้จะซื้ออะไร ไปเที่ยวกันดีมั้ย! ฮ่าๆๆ
เรียกว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยแหละครับ เราตื่นเต้นกับเป้าหมายและรางวัล
ที่ล่อใจ ที่ผมว่าเปลี่ยนวิถีชีวิต เพราะผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่พนักงาน
ทุกคนมีส�ำนึกรับผิดชอบ (accountability) และตรวจสอบผลงานด้วยตนเอง
(Self – Assessment) แถมตรวจสอบแล้วยังรายงานผลด้วยตนเอง
(Self Assessment Report หรือ SAR) ท�ำให้ทุกคนรู้จักผลงานของตนเอง
รวมทั้งได้ศึกษางานของคนอื่นตอนประชุมรายงานผลการด�ำเนินงานในทุก
๒ สัปดาห์ เลยมีโอกาสเรียนรู้งานของทั้งบริษัทเลยครับ สรุปได้ว่าการท�ำ
ข้อตกลงผลงาน หรือ ค�ำรับรองผลงาน จะท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกคน เห็นภาพ
รวมของหน่วยงานว่าก�ำลังด�ำเนินการอะไรอยู่ มีเป้าหมายร่วมกันอย่างไร
แต่ละคนมีเป้าหมายการด�ำเนินงานอย่างไร แล้วทุกคนก็ปฏิบัติงานให้
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่รับผิดชอบตามที่ได้ตกลงกันเอาไว้ ทุกคน
รับผิดชอบและควบคุมผลงานของตนเองและได้รับรางวัลที่ขึ้นอยู่กับ
ผลงานของตนเอง ผู้บริหารลดงานควบคุมมาเป็นสนับสนุนพนักงานให้
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นการ
ด�ำเนินงานและผลงานในภาพรวมของบริษัท อย่าหาว่าคุยครับ ผมได้เป้า
๒ ล้าน และได้ทองนะครับ (แต่ขายกินไปนานแล้ว) ผมเจาะขายตรงส่งถึง
ที่ให้สหกรณ์โรงเรียนครับ วันผมมารายงานตัวรับราชการที่ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย เมื่อปี ๒๕๓๒ ก็ยังไม่ได้คืนกระเป๋าเซลล์ครับ เพราะ
กะจะน�ำไปคื น บริ ษั ท เขาตอนหลั ง เลิ ก งานก็ เ ลยหิ้ ว มารายงานตั ว ด้ ว ย
พี่ที่กองการเจ้าหน้าที่ไม่รู้ว่าผมมารายงานตัว นึกว่าผมมาเสนอขายสินค้า
ยังบอกผมเลยว่า น้องจะขายของต้องไปที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง โน่น ฮ่าๆ
เอาละครับท่านสงสัยหรือไม่วา่ แนวความคิดแบบนี้ มีหลักแนวคิดมาอย่างไร
ขอเล่าให้ฟังพอสังเขปนิดนึงนะครับ
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ทีจ่ ริงเป็นเรือ่ งโบราณมาแล้วครับ เขาใช้ตวั เลขหรือคณิตศาสตร์
เป็นเกณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงการล�ำเอียงหรืออคติในการตัดสิน (ผมจ�ำได้ว่าเป็น
แนวคิดของเพลโต ทีพ่ ดู ไว้เมือ่ ประมาณสองพันสีร่ อ้ ยปีมาแล้ว) ส่วนแนวคิด
ที่เป็นสมัยใหม่ที่ส�ำคัญมีแนวความคิดในการบริหารงาน หรือทฤษฎีว่าด้วย
การบริหารที่เรียกว่า ทฤษฎีส�ำนักงานใหญ่และสาขา (Principal – Agent
Theory)๔ แนวคิดนี้เป็นแนวคิดการบริหารที่ส�ำนักงานใหญ่ ตั้งเป้าด�ำเนิน
งานให้ส�ำนักงานสาขาไปท�ำให้ได้ผลงานตามเป้า ก่อนส�ำนักงานสาขาจะรับ
หากเห็นว่าเป้าการด�ำเนินงานเกินขีดความสามารถ ก็อาจจะต่อรองเงื่อนไข
บางประการทีจ่ ะสนับสนุน การด�ำเนินงานเพือ่ ให้สามารถด�ำเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม และเห็นพ้องต้องกัน ส�ำนักงานใหญ่ก�ำหนดเพียงเป้า
ส่วนวิธีการส�ำนักงานสาขาจะท�ำอย่างไรว่ากันเอง เท่านั้นแหละครับ
จะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการจัดท�ำข้อตกลงผลงาน หรือ
การรับรองผลการปฏิบัติงานได้มีการด�ำเนินการมานานแล้ว แต่ระยะหลัง
สงครามโลกครั้งที่สอง (ปี พ.ศ.๒๔๘๘) ภาคเอกชนภายใต้ระบบทุนนิยม
ที่เน้นการเติบโตของธุรกิจ ได้น�ำมาใช้
อย่างแพร่หลาย ครับ อย่างที่ผมได้รับใช้
ท่านในประเด็นเรื่อง การบริหารจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management
หรือ NPM) ว่าได้มีการน�ำเอาแนวคิด
การจัดการในภาคเอกชนมาใช้ในภาครัฐ
ดังนั้น การจัดท�ำข้อตกลงผลงาน หรือ
การรับรองผลการปฏิบัติงาน หรือที่ระบบ
ถ้าท่านสนใจศึกษาในรายละเอียดก็ค้นจาก Internet ได้ครับ มีมากมายทั้งภาษาไทย และภาษา  
ต่างประเทศ

๔
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ราชการไทยเรียกว่า การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ จึงได้ถูกน�ำมา
ใช้ในระบบราชการ เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายของรัฐบาล ไปยังกระทรวง
กระทรวงก็ถ่ายทอดไปยังกรมและจังหวัด กรมและจังหวัดก็ถ่ายทอดต่อไป
ยังหน่วยงานและหน่วยงานต้องถ่ายทอดต่อไปยังบุคคล เป้าหมายการด�ำเนิน
งานก็จะถ่ายทอดจากประเด็นใหญ่ แล้วก็ถา่ ยถอดเป็นตัวชีว้ ดั ย่อยเล็กลงไป
ตามล�ำดับขัน้ เพือ่ ให้ทกุ หน่วยงาน ส่วนงาน และผูป้ ฏิบตั งิ านประสานการ
ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อเป้าหมาย
ใหญ่เดียวกัน และเพือ่ เสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ดี ว้ ยครับ
นีค่ อื เหตุค�ำตอบของค�ำถามทีว่ า่ ท�ำไมจึงต้องท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการ
ครับ
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สรุปความเป็นมาและความรู้พื้นฐาน
		
ทั้งหมดทั้งปวง หากเล่าให้สั้นลงนะครับ ก็จะได้ประมาณว่า
การบริหารภาครัฐใน ยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลความคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งเป็นการประยุกต์จากภาคเอกชน ที่เน้นการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่จะต้องมีการก�ำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์
การด�ำเนินงาน และ มีการวัดผลงานที่เป็นรูปธรรม ที่จะน�ำไปสู่การ
บริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ ี แนวทางการวัดผลการด�ำเนินงานในปัจจุบนั
ได้รับอิทธิพลจากวิธีการวัดผลโดยเทคนิค Balanced Scorecard และ
การจั ด ท�ำแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ และเพื่ อ ให้ มี ก ารน�ำวิ สั ย ทั ศ น์ และ
ยุทธศาสตร์การด�ำเนินงานไปสู่การปฏิบัติ ก็ได้มี การประยุกต์ใช้แนว
ความคิดทฤษฎีว่าด้วยส�ำนักงานใหญ่-สาขา หรือ Principal – Agent
Theory มาใช้ในการกระจายภาระหน้าที่รับผิดชอบจากส�ำนักงานใหญ่
ลงสู่สาขา และจากสาขาลงสู่บุคคล และแต่ละภาระหน้าที่รับผิดชอบก็
ต้องมีการก�ำหนดเป้าหมายและผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน การมีเป้าหมาย
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนนี้ จะท�ำให้มีการประสานการด�ำเนินงานให้ไป
ในทิศทางเดียวกันและมุ่งสู่ผลส�ำเร็จ ในภาพรวมร่วมกัน การที่จะ
สามารถจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติงานประจ�ำปีได้ดี ก็จ�ำเป็นจะต้องมี
ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่เล่ามาแล้วข้างต้นก่อน ครับ ลองเปรียบ
เทียบหน่วยงานของท่านนะครับว่า เป้าหมายใหญ่และวิสัยทัศน์ของ
รัฐบาลคืออะไร ของกระทรวงคืออะไร ของกรมคืออะไร ของหน่วยงาน
คืออะไร และของตัวท่านเองคืออะไร ถ้าท่านทราบหรือเห็นแนวทางที่
จะท�ำให้ทราบออกมาแล้ว แสดงว่าเราก็พร้อมที่จะเข้าสู่มิติแห่งการ
ปฏิบตั เิ พือ่ จัดท�ำค�ำรับรองในส่วนที่ ๒ จบภาคทฤษฎีพนื้ ฐานครับ ต่อไป
ผมจะชวนคุยเรื่องการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการตรงๆ นะครับ
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ส่วนที่สอง การจัดท�ำค�ำรับรองปฏิบัติราชการในส่วน

ราชการไทย
		
เรื่องเล่าก่อนลงมือ
		 องค์การเปรียบเหมือนสิ่งมีชีวิต
อย่างที่เราได้เสวนากันในส่วนที่ ๑ แล้วนะครับว่าระบบบริหาร
ราชการในยุคปัจจุบันได้รับอิทธิพลในการด�ำเนินงานแนวความคิดจากการ
บริหารจัดการของภาคเอกชน ซึง่ เรียกว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
(New Public Management หรือ NPM) นะครับ การบริหารงานแบบ
นี้เนี่ย!..เขาเน้นการด�ำเนินงานเพื่อมุ่งให้เกิดผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ท่านคงจ�ำความแตกต่างของค�ำว่าเสร็จและส�ำเร็จ ได้นะครับ การท�ำงานแบบ
ดั้งเดิม (ยังไม่ได้เสริม) เน้นการด�ำเนินการตามกระบวนการ ตามระเบียบถ้า
ถูกต้องตามระเบียบขัน้ ตอน ถือว่าเสร็จ (จบกระบวนการแล้ว) แต่การบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ เน้นผลส�ำเร็จ คือ เสร็จแล้วต้องส่งผลให้เกิดประโยชน์
หรือคุณค่าของการด�ำเนินงานตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ด้วย (กลัว
ท่านลืมไปว่าองค์กรปกครองท้องถิ่น เรียก goal ว่าจุดมุ่งหมาย) จึงเป็นการ
ต่อยอดมุมมองของผลการด�ำเนินงานออกไปอีก
หากจะคุยเรื่องจุดมุ่งหมาย หรือ ป้าวปาโสง เนี่ย!.. (ง่วง และ
หาวครับ) ขอมององค์การ เหมือนสิ่งมีชีวิตหน่อยละกันนะครับ สิ่งมีชีวิตทั้ง
หลายมีจดุ มุง่ หมายก็คอื มีชวี ติ อยูร่ อดและมีลกู หลาน สืบต่อเผ่าพันธุ์ แต่การ
ที่จะให้มีชีวิตรอด สิ่งมีชีวิตนั้นๆ ต้องดิ้นรน ขวนขวาย ต่อสู้ และแต่ละกลุ่ม
อวัยวะก็จะต้องประสานงานกันระหว่างกลุ่ม และภายใต้กลุ่มก็ยังมีอวัยวะ
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อื่นๆ ย่อยๆ ลงไปอีกจนถึงระดับเซล (cell) ฮ่าๆๆ คนละเซลล์ (sale) กับ
อีตาขายเครื่องใช้ส�ำนักงานเมื่อปี ๒๕๒๙ นะครับ เพื่อความแหลมคมใน
การน�ำเสนอขอยกตัวอย่างหน่อยละกันนะครับ กลุม่ ทางเดินอาหารท่านรูม้ ยั้
ครับอาหารมันเดินทางไกลมากนะ ท่านลองนึกดูสิ จากมือ ฮ่าๆๆ เข้าปาก
จากปากเข้าหลอดอาหาร แล้วเข้ากระเพาะอาหารเคล้าแป้งแต่งน�้ำดี
(ซึ่งผลิตมาจากตับและเก็บไว้ที่ถุงน�้ำดีแล้วส่งต่อทางท่อน�้ำดี) แล้วเข้า
ล�ำไส้เล็กทีค่ ดเคีย้ วร้อยโค้ง (เมาเลยครับ นึกถึงตอนไปแม่ฮอ่ งสอน) ก่อนเข้า
โค้งใหญ่เข้าล�ำไส้ใหญ่ หลบไส้ติ่งนิดนึง แล้วเข้าสู่ทางตรงถ้าเป็นทางเดิน
อาหารเด็กก็ติดไฟแดงที่ด่านซึ่งเหนี่ยวแน่น แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็อาจจะเก่า
หน่อยเป็นไฟด�ำ ถ้าเป็น ส.ว. (สูงวัย) ก็อาจจะเป็นทางม้าลาย (ใช้งานมานาน
มากจนมีรวิ้ รอย) คือมองซ้าย
แลขวาก็จ ะผ่ า นออกมาสู ด
อากาศนิดนึงแล้วด�ำน�้ำหาย
ไปเลย ฮ่าๆๆ พักนิดหน่อย
ก็เดินทางตามท่อถ้าเป็นบ้าน
ก็อีก ๑๐ เมตร ถ้าเป็นคอนโด
สูงๆ ก็เดินทางอีกยาว เกิด
เป็ น อาหารนี่ เ หนื่ อ ยมั้ ย ละ
ครับ เดินทางยาวไกลจนเขา
เปลี่ยนชื่อให้ละกัน
นอกจากนั้นนะครับ ถ้าสังเกตดีๆ อวัยวะแต่ละจุดในระบบ
เดียวกันเนีย่ ..ก็มเี ป้าหมาย การท�ำงานทีช่ ดั เจนนะครับ เช่น ปากจะต้องเคีย้ ว
นานเท่าไหร่ กระเพาะต้องย่อยให้เสร็จเมือ่ ไหร่ ถ้าย่อยไม่ได้จะต้องท�ำอย่างไร
ล�ำไส้เล็กก็ต้องย่อยและดูดสารอาหารให้เสร็จ แล้วรีบส่งต่อไปให้ล�ำไส้ใหญ่
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ล�ำไส้ใหญ่ก็จัดการปั่นหมาด (อย่าให้แห้งมากเพระถ้าแห้งไปจะเคลื่อนตัว
ล�ำบากไม่ทันเปิดด่านตอนเช้า) แล้วก็ส่งไป ที่ด่าน ด่านก็ต้องรีบเปิดเพราะ
ถ้าไม่เปิดติดอยู่นานอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น ท�ำให้เกิดอาการแอร์เสีย คือร้อนใน
นี่เป็นสภาวะที่ธรรมดา นะครับ แต่ถ้าเป็นสภาวะเร่งด่วนแล้ว การท�ำงาน
ของทุกอวัยวะในกลุ่มก็ต้องตีตราด่วนที่สุดที่หัวขบวนครับ เช่น ถ้าหลุด
หลอดอาหารเข้าไปอยู่ในกระเพาะแล้วก็ต้องอ้วกออกมา ถ้าหลุดเข้าไปใน
ล�ำไส้แล้วก็ตอ้ งระบายออกให้เร็วทีส่ ดุ ก็ทอ้ งเสียไงครับ นีเ่ ป็นสภาวะธรรมดา
ที่อวัยวะมีความร่วมมือกันอย่างเป็นระบบ รับผิดชอบหน้าที่อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถนะครับ คืออวัยวะแต่ละส่วนท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
มีเป้าหมายส่วนตัว รับผิดชอบหน้าที่ตนเอง เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ใหญ่ไง
เพื่อความมีชีวิตรอด ไม่ให้ภัยมากล�้ำกราย
นี่เป็นเพียงกลุ่มงานทางเดินอาหารกลุ่มเดียวนะครับ แต่ที่จริง
แล้วกลุ่มนี้จะต้องประสาน การด�ำเนินการกับกลุ่มอื่นๆ อีก กลุ่มประสาท
กลุม่ ข้อ กลุม่ กระดูก กลุม่ หูคอจมูกปาก กลุม่ เลือดและ สารคัดหลัง่ และกลุม่
องค์กรอิสระ (ฮ่าๆๆ) ไม่ขึ้นกับใคร แล้วยังมีกลุ่มจิตใจ อารมณ์อีกต่างหาก
แต่ละกลุม่ ต้องท�ำงานประสานกันเพือ่ เป้าประสงค์ใหญ่คอื ท�ำให้เจ้าร่างกาย
นีม้ ชี วี ติ รอด การท�ำงานประสานกันอย่างลงตัวจ�ำเป็นต้องมีระบบตรวจสอบ
และแก้ไขสถานการณ์ของแต่ละอวัยวะ และภาพรวมของทัง้ ร่างกายทีด่ เี ยีย่ ม
หมายความว่าทุกส่วนต้องตืน่ ตัวกับผลงานของตนเองอยูเ่ สมอ จึงจะสามารถ
ฝ่าฟันให้มีชีวิตรอดอยู่ได้ หมายความว่า อวัยวะทุกส่วนจะต้องรู้ถึงสภาพ
การท�ำงานของตนเองว่ามีเป้าหมายอย่างไร? ต้องมีความสามารถอย่างไร?
ต้องประสานกับอวัยวะส่วนอืน่ อย่างไร? มีภารกิจใดทีจ่ ะต้องท�ำให้ส�ำเร็จร่วม
กับอวัยวะอื่น (ฮ่าๆ ตัวชี้วัดร่วม) มีภารกิจใดที่ทุกอวัยวะต้องท�ำ (ต่อไปจะ
กลายเป็นตัวชีว้ ดั บังคับ) และภารกิจใดทีด่ แี ล้วอยากท�ำและท�ำแล้วจะท�ำให้
สุขภาพร่างกายดีขึ้น (ต่อไปจะกลายเป็นตัวชี้วัดเลือก) ห้ามทะเลาะกันหรือ
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เกี่ยงกัน ใครมีหน้าที่อะไรก็ท�ำให้
ดีที่สุด
สมมติ อ ย่ า งนี้ น ะครั บ
ถ้ า หากว่ า บั ง เอิ ญ ว่ า เจ้ า ร่ า งกาย
เลือก “ตัวชีว้ ดั เลือก” ทีจ่ ะดืม่ เหล้า
ฮ่าๆๆ ระบบสอดแนมรายงานว่ามี
สิ่ ง แปลกปลอมเข้ า มา สมองสั่ ง
กระเพาะบีบตัว ส่งเหล้าคืนออกมา ร่างกายก็ปลอดภัย (แต่ผมก็อยากเสี่ยง
ภัยแบบนี้อยู่นะครับ) แต่อันตรายจะตามมาตรงนี้แหละครับ หากสมองเห็น
ว่าไอ้หน่วยสอดแนมมันรายงานอยู่เรื่อยๆ ร�ำคาญมันปล่อยให้เหล้าเข้าปาก
ไหลต่อลงกระเพาะเรื่อยๆ เถอะ กระเพาะเห็นสมองซึ่งเป็นผู้สั่งวางเฉย
รู้ว่ามันไม่ดีอยู่แต่เมื่อสมองซึ่งเป็นคนสั่งยัง ไม่สนใจ “ข้าปล่อยมั่งว่ะ”
เจ้าล�ำไส้เล็กก็ส่งต่อและควบคุมไม่ทันเพราะระยะหลังเหล้ามันเข้ามาเยอะ
แถมยังมีทั้งเสือเข้ามาด้วย ๑๑ ตัว ทั้งสิงห์ ทั้งช้าง ทั้งม้า และเบียร์คอแมว
(ไม่รตู้ อนนีย้ งั มีขายอยูห่ รือเปล่า) ก็เลยปล่อยแอลกอฮอล์ซงึ่ อยูใ่ นเหล้าเข้าไป
ในกระแสเลือด เลือดถึงกับเซ ต้องรีบไปพึ่งปอดให้ช่วยฟอกออกทาง
ลมหายใจเผื่อว่าคนใกล้ชิดจะได้กลิ่นจะได้ช่วยบอกให้เจ้าร่างกายนี้เลิก
กินปอดอย่างเดียวไม่พอรับมือ หัวใจต้องช่วยเร่งปั๊มเลือดไปตับ ตับเป็น
อวัยวะที่มีใหญ่ที่สุดนี่ครับ ในช่องท้องน่ะ เขายอมใครซะเมื่อไหร่ เห็น
แอลกอฮอล์ปปุ๊ โดยเข่าลอย ต่อยหมัดฮุคถูกสะดือ เตะก้านคอนะหรือรักษา
ชื่อรักเกียรตินักมวย ชุลมุน หวังเอาเงินรางวัลจากแอนตาซิล ขนาดคู่มวย
ดุเดือดประจ�ำสัปดาห์จากช่องเจ็ดสี ยังสูไ้ ม่ได้เลยนะครับ ไม่เพียงเท่านัน้ นะ
ครับไตก็ต้องท�ำหน้าที่สกัดเอาแอลกอฮอล์ไปเก็บไว้ที่ศูนย์ควบคุมใกล้ด่าน
ประตูน�้ำ  (เรียกว่ากระเพาะปัสสาวะ) เต็มแล้วเต็มอีก ปล่อยแล้วปล่อยอีก
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เฮ้ย! เจ้าสมองติดลมแล้ว เจ้าปากก็ติดลมกับเขาเหมือนกัน เมาได้ที่ร้อง
คาราโอเกะไม่หยุด “จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน จั่งซี่มันต้องถอน...”
เอาเข้าไป สมองกับปากสนุกครับ ส่วนอวัยวะอื่นๆ ปั่นป่วนแล้วครับ และ
ท้ายสุดเมือ่ โดยเหล้าป่วนบ่อยๆก็เริม่ เคยชินและปล่อยวาง ฉันจะอยูข่ องฉัน
อย่างนี้ เหนื่อยก็ไม่ท�ำ ขออยู่ฆ่าเวลาไปวัน
ฝ่ายทางด้านตับ ท�ำงานหนักมาเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ในฝ่าย
หรือ เซล (cell) ก็เริ่มตายและสะสมกันเป็นก้อนแข็ง เรียกว่าตับแข็ง
บางรายก็โชคดีตับแข็งโตเร็วกลายเป็นมะเร็ง ดีที่เคยเป็นหน่วยผลิตน�้ำย่อย
ก็เริม่ ฟุง้ ซ่าน (ดีซา่ น) ตาก็บวชเป็นหลวงตา ฮ่าๆ ห่มสีเหลือง ไตก็อยูใ่ นระดับ
เอ็กซ์ (ใกล้จะวายแล้ว) สมองก็ตื้อ หลอดเลือดก็ตีบ ปากก็เลิกเคี้ยวดื่มอย่าง
เดียว (อาจจะกินบ้างมะขามเปียกจิ้มเกลือ) เมื่อดื่มอย่างเดียวก็ไม่มีแรงอัด
ด่านสุดท้ายปลายล�ำไส้ตรงก็ไม่ท�ำงาน เมื่อระบบติดขัดจากคน ไม่นานก็จะ
กลายเป็นศพครับ ตายไม่เหลือ!...
องค์การภาครัฐ หรือหน่วยงานภาครัฐ ดูสิ เป็นหน่วยงานที่มี
ขนาดใหญ่มาก โดยภาพรวมก็มีเป้าหมายสูงสุด หรือจุดมุ่งหมายสูงสุด หรือ
ป้าว...ปาโสง (หาวครับ) สูงสุด ก็คือ ท�ำให้คนที่อยู่ในรัฐ มีความสุข และ
ให้รัฐมีความมั่นคงถาวร มีบางช่วงเขาก็บอกว่า อยู่ดีมีสุข (ผมก็ไม่เคยเห็น
ใครบอกว่าเป็นรัฐบาลแล้ว “อยู่ทุกข์ มีร้อน” หรอกครับ) นั่นคือที่มาหรือ
เหตุผลทีม่ กี ารตัง้ รัฐบาลหรือหน่วยงานราชการ เหตุผลของการก่อตัง้ นีแ่ หละ
ต่อไปนีเ้ ราจะเรียกมันว่า “ภารกิจ” (missions) ยกตัวอย่างเช่น ภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย คือ บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข เข้าแก๊ปแล้วยังที่นี้
ถ้าเปรียบเทียบระบบการบริหารงานของรัฐไทย (หรือจะเรียกว่า
ราชการประเทศไทยก็แล้วแต่ท่านจะตีความ) เป็นร่างกายมนุษย์ ท่านก็จะ
เห็นได้ว่า สามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มอวัยวะที่ใหญ่ๆ นะครับ ก็มีกลุ่ม
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นิตบิ ญ
ั ญัติ กลุม่ ตุลาการ กลุม่ บริหาร
และกลุม่ ทีเ่ ป็นต่อมอิสระ (ผมหมายถึง
องค์กรอิสระนะครับ) ตามหลักการ
แล้วหลายๆ กลุ่มนี่จะต้องประสาน
งานและคอยเตือนกันและกันนะครับ
เพื่อให้ร่างกายประเทศนี้มีภูมิคุ้มกัน
เจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งและปลอดภั ย จาก
โรคาพยาธิ โดยแต่ละกลุ่มก็จะมีภารกิจ และอ�ำนาจหน้าที่แตกต่างกันออก
ไป และแต่ละกลุ่มก็จะมีการแบ่งย่อยอวัยวะหรือหน่วยงานลงไปอีก ฮ่าๆๆ
อย่างกลุ่มอวัยวะบริหารเนี่ยนะ… ก็จะแบ่งเป็นกระทรวง ๒๐ กระทรวง
แต่ละกระทรวงก็จะแบ่งเป็นหลายๆ กรม แต่ละกรมก็จะมีหลาย ส�ำนัก/กอง/
กลุม่ งาน แต่ละกลุม่ งานก็อาจจะมีหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายก็อาจจะมีหลายงาน
แต่ละงานก็มหี ลายเจ้าหน้าที่ นอกจากนัน้ ยังมีหน่วยงานทีเ่ ป็นจังหวัดอ�ำเภอ
ต�ำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองท้องถิ่นอีกเกือบหมื่นแห่ง สรุปแล้วมีคน
ปฏิบัติงานทั้งข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ�ำ  ลูกจ้างชั่วคราว
หลายล้านคนครับ ท่านลองนึกดูนะครับว่าหากอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่ง
อุเบกขา แปลว่าวางเฉย และไม่สร้างผลงาน เหมือนสมองตอนเมา ร่างกาย
นี้จะอยู่ได้หรือไม่
		
ระบบร่างกายของคนเรานะครับ สามารถตรวจสถานภาพอวัยวะ
ภายในได้ในหลายวิธคี รับการถามค�ำถาม (เช่น นอนหลับดีมยั้ !..ตอนหลับไม่รู้
สึกตัวครับหมอตอบไม่ได้หรอก) ฉายเอ็กซเรย์ทีซีสแกน ตรวจอุจจาระ
ปัสสาวะ ตรวจเลือด คล�ำดู รวมทั้ง ส่องกล้อง จ๊กเบิ่ง (ตรวจภายใน) แต่ไม่
รวม ถำ�้ มอง ก็เป็นวิธที สี่ ามารถบอกได้วา่ อวัยวะท�ำงานได้มาตรฐานตามเป้า
หรือไม่ หมายความว่าถ้าตรวจร่างกายแล้วก็จะเห็นได้ว่า มิติม้า คือ
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องค์ประกอบหรือมิตทิ จี่ ะท�ำให้สขุ ภาพดีไปข้างหน้าเป็นอย่างไร ยกตัวอย่าง
ง่ายๆ นะครับแค่เจาะเลือดและน�ำไปผสมสารโน่นนี่ เอาไปแกว่งหนีแรงโน้ม
ถ่วงโลก ก็จะรู้ได้ว่า ตับ ไต ไขมัน เม็ดเลือดขาว แดง ฮีโมโกลบิน น�้ำตาล
กรดยูรคิ เพราะแต่ละส่วนก็มเี กณฑ์มาตรฐานในการวัดอยูแ่ ล้ว ตัวอย่างเช่น
ถ้าค่า SGPT หรือ SGOT เกิน ๔๐ ฮ่าๆๆ มีแววเป็นตับอักเสบ ครับ ให้รีบ
ไปรักษาหมอ ขออภัยครับไปให้หมอรักษา ผมเป็นมาแล้ว กินยาลดไขมัน
และวิตามินอี เพื่อบ�ำรุงตับมาเป็นปีแล้ว เห็นมั้ย พอรู้ปุ๊ปก็รักษาปั๊ป ผมอยู่
อีกนานครับ วันนีท้ า่ นตรวจร่างกายหรือยังล่ะ ยังเหรอ ฮ่าๆๆ อยูใ่ นกลุม่ เสีย่ ง
ถ้ากลัวติดเชือ้ เอดส์เพราะอยูใ่ นกลุม่ เสีย่ งแล้วไม่กล้าตรวจ ตรวจแต่อย่างอืน่
โดยไม่ต้องตรวจเอดส์ก็ได้ ครับ…J
		
ตรวจสุขภาพหน่วยงาน
		
ทีนี้ลองย้อนกลับมาดูหน่วยงานของเราบ้างนะครับ เผื่อจะเห็น
อะไรผิดปกติบ้างจะได้รักษาได้ทันท่วงที ขอถามเหมือนหมอตรวจโรค
นะครับ เอาซัก ๗ ค�ำถาม
๑) ท่านรู้ไหมครับว่าหน่วยงานของท่าน เอาเป็นว่าหน่วยงาน
ต้นสังกัดใหญ่ เช่น กระทรวง กรม จังหวัด หรือ องค์กรปกครองท้องถิ่น
ของท่านมีภารกิจอะไร มีนโยบายของผู้บริหารหรือวิสัยทัศน์ที่มุ่งสร้างอะไร
มีเป้าหมายอย่างไร? หากตอบว่าไม่ แสดงว่าท่านไม่เห็นเป้าหมายในภาพรวม
ขององค์การ
๒) ท่านทราบหรือไม่ว่า วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน (ส�ำนักงาน) ท่านมีกี่ประเด็น อะไรบ้าง และท�ำให้ได้เท่าใด?
ถ้าตอบว่าไม่ แสดงว่าท่านยังไม่เห็นทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงาน
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๓) ท่ า นทราบหรื อ
ไม่วา่ หน่วยงานของท่านมีกจิ ในที่
จะต้องท�ำให้บรรลุวิสัยทัศน์และ
เป้ า หมายยุ ท ธศาสตร์ ห รื อ ไม่ ?
หากตอบว่าไม่ แสดงว่าท่านยังไม่
ทราบพันธกิจของหน่วยงานของ
ท่าน
๔) ท่านตอบได้หรือ
ไม่ว่าหน่วยงานของท่านต้องการสร้างสิ่งพึงประสงค์ที่หน่วยงานของท่าน
มุ่งมั่นจะให้ส�ำเร็จ? ถ้าตอบไม่ได้แสดงว่าท่านยังไม่ทราบเป้าประสงค์
หน่วยงาน ของท่าน
๕) ท่านตอบได้หรือไม่ว่างานที่ท่านท�ำตอบสนองต่อพันธกิจ
และเป้าหมาย การด�ำเนินงานของหน่วยงานหรือไม่ อย่างไร ถ้าตอบไม่ได้
แสดงว่า มีแนวโน้มว่าการท�ำงานของท่าน ยังไม่สอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
๖) ท่านมีงานท�ำหนักมาก ยุ่งและวุ่นวาย ปวดหัว ทุกวัน แต่ก็
บอกไม่ได้ว่าตนเองได้ผลงานอะไร ถ้าตอบว่าใช่ แสดงว่าท่านมีงานเยอะแต่
ไม่มีผลงาน
๗) เพื่อนของท่านก็เป็นเหมือนท่านใช่หรือไม่ ถ้าตอบว่าเป็น
ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ ก็แสดงว่า Chip หาย แล้วครับ คือหมดสภาพ เป็นต่าง
คนต่างท�ำ  ฝุ่นตลบ แสดงว่า สุขภาพของหน่วยงานก�ำลังแย่หนักขนาด
“มืดมน อนธกาล เหมือนดั่งขอทาน ตาบอดมองไม่เห็น จะหาสิ่งใดก็ไม่เป็น
ประหนึ่งเช่น อสูรโกรธา” เหมือนเพลงท่านอาจารย์สีเผือก วงดนตรี
คนด่านเกวียน ร้องไว้ครับ คือว่ามองไม่เห็นทั้งมิติม้า หรือมองไปข้างหน้า
และมิติกิเลน หรือมองไปข้างหลัง
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ถึงแม้วา่ บางท่านอาจจะตอบว่ารูบ้ างข้อนะครับ แต่วา่ ไม่สามารถ
ตอบได้ทุกข้อ หากการด�ำเนินงานยังอยู่ในสภาวะนี้อีกต่อไป ก็ยังแสดงว่ามี
โอกาสที่จะท�ำให้เกิดข้อผิดพลาดแก่ระบบโดยรวมได้ มันมิใช่เรื่องเล็กนะ
ถ้าย้อนกลับมาเทียบร่างกายนะครับ สมมติวา่ ล�ำไส้ตรง มีทศิ ทาง การด�ำเนิน
งานที่ผิด ส่งกากอาหารย้อนขึ้นมาล�ำไส้เล็ก เลยท�ำให้ส่วนล่างสุดปิดประตู
ถาวร อาฮ้า!!! อะไรจะเกิดขึ้นเล็กหรือเปล่าล่ะท่านว่า ถ้าสุขภาพหน่วยงาน
แย่ คือ องค์ประกอบของหน่วยงานท�ำงานในลักษณะต่างคนต่างท�ำ  ไม่ได้
มุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันแล้ว เราก็จะหาผลการด�ำเนินงานของหน่วยงาน
ไม่เจอครับ พอตอบได้ก็แค่กิจกรรมประจ�ำวันของตนเอง การตรวจสุขภาพ
ของหน่วยงานจึงส�ำคัญนะครับ“วันนีค้ ณ
ุ ตรวจสุขภาพของคุณ และหน่วยงาน
ของคุณ หรือยัง?” เตง ตูเลงตูเลง หน่วยงานคุณเป็นมะเร็งหรือเปล่า?
(ได้มาจากลูกตอนเรียนอนุบาลครับ แต่ที่ลูกร้อง ร้องว่า ..แม่เอ็งเป็นมะเร็ง
หรือเปล่า..นิสัย)
นี่ เ ป็ น การสั ม ภาษณ์ ย ่ อ ยๆ นะ เอ๊ … เราจะตรวจสุ ข ภาพ
หน่วยงานของเราอย่างไรดี อีกหนอ….ถึงจะเห็นทั้งมิติที่ไปข้างหน้า และมิติ
ทีม่ องข้างหลัง จะเจาะเอานำ�้ ประปามาตรวจแบบเลือด ก็ไม่ได้ จะตรวจคลืน่
หัวใจก็ไม่รอู้ กซ้ายมันอยูต่ รงไหน จะคล�ำดูความผิดปกติกห็ าทีค่ ล�ำไม่เจอหรือ
อาจจะเจออย่างอื่นเข้าไปเต็มหน้า จะไปทีซีสแกนหรือไปเอ็กซเรย์หรือ
อัลตราซาวด์ก็ไม่รู้จะยกหน่วยงาน
ไปอย่างไร หรือว่าโรงพยาบาลไหน
เขาจะรับ ถ้ารับแล้วเนีย่ นะจะมาขอ
เบิกค่าตรวจโรคส�ำนักงานประจ�ำปี
กองคลังจะยอมไหมหว่า นึกไม่ออก
จริงๆ ครับ ว่าจะท�ำอย่างไร ถ้าเป็น
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เช่นนี้เราจะรู้ได้อย่างไรหนอว่าหน่วยงานเราจะมีสุขภาพดี ประสานงานกัน
อย่างเป็นระบบ เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ทงั้ ของหน่วยงาน (ส�ำนัก/กอง/กลุม่ งาน)
ต้นสังกัด และองค์การ (กระทรวง กรม จังหวัด อ�ำเภอ และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น) อุ้ย...! นึกออกแล้วครับ ยังงี้ๆ กลุ่มนักวิทยาศาสตร์และหมอเขายัง
คิดวิธวี ดั ได้ออกมาเป็นตัวเลข โอ้โฮ ลืมจริงๆ ครับ เพลโตสอนว่า คณิตศาสตร์
ที่แสดงความสัมพันธ์กันด้วยตัวเลขนี่นะมันจะท�ำให้สามารถขจัดความ
ล�ำเอียง ได้ เราก็ท�ำได้เช่นกันนีค่ รับ วัดผลงานออกมาเป็นตัวเลข สร้างระบบ
วัดผลงานทีถ่ า่ ยทอดกันลงมาจากระดับกระทรวง กระทรวงมายังกรม กรมมายัง
ส�ำนัก / กอง / กลุ่มงาน แล้วก็ถ่ายยังบุคคล ตั้งเป้าให้ชัดและสอดคล้องกัน
เหมือนเซลล์ขายของ ตกลงกัน แล้วก็แยกย้ายกันไปท�ำงาน เมือ่ เป้าสอดคล้อง
กันงานก็เดินได้ถูกทิศทาง สู่ผลส�ำเร็จร่วมกันทั้งองค์การ แบบนี้เรียกว่า
“บู ร ณาการ” ซึ่งตรงกันข้ามกับแบบเดิมที่ไม่ประสาน ซึ่งผมเรียกว่า
“บานละนากู” ต่อไปนีก้ จ็ ะท�ำการเริม่ บูรณาการด้วยการถ่ายทอดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดลงไปเป็นชั้น ทีละชั้นๆ ไปนะครับ
		 ระดับชั้นการถ่ายทอดตัวชี้วัด
		
		
เมือ่ กล่าวถึงการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั “ลง” ไปเป็นชัน้
นะครับ ท่านก็คงจะพอมองเห็นนะครับว่าเป้าหมายและตัวชี้วัดมันไหลมา
จากบนสูล่ า่ ง กล่าวคือ..ไหลมาจากระดับนโยบายของทางฝ่ายการเมืองระดับ
ประเทศมาสู่ระดับกระทรวง ไหลจากระดับกระทรวงมาสู่ระดับกรม จาก
กรมมาสู่หน่วยงานระดับส�ำนัก/กอง/กลุ่มงาน จากส�ำนัก/กอง/กลุ่มงานมา
สู่ฝ่ายหรืองาน จากงานก็มาสู่บุคคล นะครับ (ผมใช้ค�ำว่า “มา” เนื่องจากว่า
ผมเป็นผู้ปฏิบัติที่อยู่ปลายสุด แล้วมันไหลมาหาผม บางท่านอาจจะนึกได้
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ก่อนผมครับ ว่าเป็นชั้น “ล่าง หรือ ต�่ำ” สุด ฮ่าๆๆ ถ้าท่านนึกได้แสดงว่าผม
ก�ำลังท�ำงาน เพราะท่านก�ำลังตามผมอยู่ เป็นชั้นไหนก็ได้ครับไม่มีปัญหา
อยู่แล้ว) ที่ไม่มีปัญหาก็เพราะว่าโดยแนวความคิดในแต่ละชั้นก็หนีไม่พ้น
“การก�ำหนดผลงานที่แต่ละชั้นของการด�ำเนินจะต้องท�ำให้ส�ำเร็จ” ดังนั้น
ค�ำทีท่ า่ นทัง้ หลายในวงการท�ำค�ำรับรองจะต้องพบ ก็ได้แก่ มิตใิ นการด�ำเนินงาน
ผลผลิต เป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ข้อมูลพืน้ ฐาน เกณฑ์วดั หรือเกณฑ์การให้คะแนน
ช่วงปรับเกณฑ์ ผลการด�ำเนินงาน คะแนนที่ได้ คะแนนถ่วงน�้ำหนัก และ
คะแนนเฉลี่ ย ถ่วงน�้ำหนัก ซึ่งบางค�ำเราได้เ สวนากั นมาพอสมควรแล้ ว
แหละครับ และที่ส�ำคัญอีกอย่างนึงที่เราจะต้องเจอก็คือแบบที่ใช้ในการ
ลงนามในการให้ค�ำรับรอง ครับ….
เอาละครับ ขอวกกลับเข้ามาเรือ่ งของล�ำดับชัน้ ของการถ่ายทอด
ตัวชีว้ ดั และเป้าหมายอีกครัง้ หนึง่ นะครับ เพือ่ เป็นพืน้ ฐานก่อนจะคุยกันเรือ่ ง
การลงนามในค�ำรับรองในอนาคตข้างหน้า เริ่มเลยดีกว่าเนาะ การถ่ายทอด
ตัวชี้วัดลงในแต่ละล�ำดับชั้น จากบนสุด สู่ล่างสุด ไม่จ�ำเป็นจะต้องเป็นชื่อ
ตัวชี้วัดเดียวกันเสมอไปนะครับ ทั้งนี้เพราะพันธกิจ และหน้าที่ของแต่ละ
ระดับ และแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกัน ตัวชี้วัดในระดับสูงขึ้นไปค่าของ
ข้อมูลจะเป็นลักษณะของ
สารสนเทศ (information)
คือข้อมูลที่มีการประมวล
ผลในรูปสถิติต่างๆ ที่มีมิติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น หลายมิ ติ
ส่วนตัวชีว้ ดั ในระดับทีล่ งมา
ในระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารจะมี
ลักษณะทีเ่ ป็นเทคนิคทีเ่ ป็น
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ลักษณะของผลผลิตเดี่ยว หรืออาจจะพิจารณาในแง่ที่ว่าเป็นข้อมูล (data)
หรือ บางท่านก็เทียบมันว่าเป็นข้อมูลดิบ ก็อธิบายกันดิบๆ กันแบบนีล้ ะครับ
ยากแล้วหรือครับ เอาอย่างนี้ ลองดู ตัวอย่างละกันนะครับ
สมมติว่าในช่วงรณรงค์ ๗ วันอันตราย ตอนเทศกาลสงกรานต์
นะครับ รัฐบาลบอกว่าปีมะโว้ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากการจราจร จ�ำนวน
๖๐๐ คน จากประชากร ๖๐ ล้านคน หรือประมาณ ๑ คนต่อแสนประชากร
หมายความว่า คน ๑ แสนคน ตาย ๑ คน (เป็นตัวเลขสมมตินะครับ) หรือ
เฉลี่ย จังหวัดละ ๗.๙ คน (รวมกรุงเทพมหานคร) จึงมีนโยบายให้ผู้เสียชีวิต
ลดลงในปีต่อไป ให้ได้ครึ่งประมาณเกือบหนึ่ง คือ ให้เหลือผู้เสียชีวิตไม่เกิน
๓๐๔ คน หรือมีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรไม่เกิน ๐.๕ ต่อแสน
ประชากร หรือเฉลี่ยไม่เกินจังหวัดละ ๔ คน โดยให้ทุกหน่วยงานราชการ
ร่วมมือร่วมใจกันด�ำเนินงานให้ประสบผลส�ำเร็จ
หน่วยงานต่างๆ ในระดับกระทรวงก็แปลงร่างรวมกันเป็นกุลแี ละ
กุ จ อ โดยได้ ตั้ ง เป็ น คณะกรรมการที่ มี ห น้ า ที่ ด�ำเนิ น การประกอบด้ ว ย
หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีหน่วยงานหนึ่งเป็นตัวประสานงาน หรือ
ท�ำหน้าที่เลขานุการท�ำหน้าที่ผูกโยงการท�ำงานของทุกหน่วยเข้าด้วยกัน
คณะกรรมการเหล่านี้และครับก็จะช่วยกันหารือว่า ถ้าจะให้ได้เป้าดังกล่าว
แล้วเนีย่ หน่วยงานใดจะต้องสร้างผลงานอย่างไร กระทรวงคมนาคมบอกว่า
สิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องของกระทรวงคมนาคม ได้แก่ เรือ่ งของสภาพถนน เครือ่ งหมาย
จราจร ไฟส่องสว่าง และ สัญญาณเตือนภัย จะต้องสมบูรณ์ โดยเฉพาะ
ทางหลวงแผ่นดิน กระทรวงสาธารณสุขก็ต้องสามารถน�ำรถพยาบาลเข้าไป
รับผูป้ ระสบอุบตั เิ หตุได้ภายใน ๒๐ นาทีหลังจากทีไ่ ด้รบั แจ้ง ส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติกต็ อ้ งตัง้ ด่านตรวจตราในจุดทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุ ส�ำนักนายก
รัฐมนตรีต้องไปรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระทรวงมหาดไทย จะต้อง
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ประสาน การด�ำเนินงานกับจังหวัดให้ลดจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ให้ได้ตามเป้าหมาย
แล้วก็มีการตกลงด�ำเนินการ ในที่ประชุมเพื่อรับไปด�ำเนินการ ให้ได้ตามมติ
ที่ประชุม เอาประมาณนี้ก่อนนะครับ ที่เล่ามาตรงนี้แหละครับ นับเป็นการ
เริม่ ต้นถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ไปสูร่ ะดับกระทรวงเพือ่ กระทรวงจะได้
น�ำไปถ่ายทอดกระจายลงไปสู่หน่วยงานระดับกรมต่อไป
ลองพิ จ ารณากรณี ข อง
กระทรวงมหาดไทยดูนะครับ หลังจาก
รับสายัณห์ (เป้า) มาแล้ว ก็มาพิจารณา
กันต่อครับ กระทรวงมหาดไทย ก็มี
การประชุมหารือมอบงานในหน้าที่
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานระดั บ กรม และ
จังหวัดไปด�ำเนินการ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยก็ให้สนับสนุนอุปกรณ์ และบุคลากรเพื่อเตรียม
ความพร้อมสนับสนุนการด�ำเนินงานของจังหวัดและเป็นเจ้าภาพประสานงาน
กรมการปกครองให้ไปรณรงค์กิจกรรมผ่านสายงานปกครองท้องที่และให้
สนับสนุนการด�ำเนินงานของจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ มีหน้า
ที่ประสานการด�ำเนินงานกับองค์กรปกครองท้องถิ่นทุกแห่ง ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามและประเมินผลการด�ำเนินงาน จังหวัด
มีหน้าที่ด�ำเนินการในพื้นที่เพื่อให้ได้ผลกการด�ำเนินงานตามที่ตั้งเอาไว้
คือเฉลี่ยแล้วมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่เกินจังหวัดละ ๔ คน หรือ
รวมไม่เกิน ๓๐๔ คน นั่นเอง
เมื่อถึงขั้นตอนนี้ก็แสดงว่ามีการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ลงถึงกรมต่างๆ และจังหวัดต่างๆ แล้วครับ แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดมิได้มี
พื้นที่หรือจ�ำนวนประชากร หรือ พื้นที่ถนนที่เท่ากันนะครับ จังหวัดที่มีพื้นที่
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เยอะ คนเยอะ รถเยอะ และคนเมาแล้วขับเยอะ ก็มโี อกาสเสีย่ งทีจ่ �ำนวนครัง้
ของอุบตั เิ หตุสงู กว่าจังหวัดทีพ่ นื้ ทีน่ อ้ ยกว่า รถน้อยกว่า เมาน้อยกว่า นะครับ
พอดีนอ้ งชายผมเป็นคนโคราช พ่อแม่ผมก็เป็นคนโคราช ผมเป็นคนกรุงเทพฯ
ครับ แต่ตระกูลผมเป็นคนอีสาน ฮ่าๆๆ ก็จะขอถือโอกาสเล่าเรื่องบ้าน
น้ อ งชายผมละกั น นะครั บ น้ อ งชายผมเขาชอบร้ อ งเพลงอยู ่ เ พลงนึ ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเขานั่งกินเหล้า เวลาเขาร้องเมื่อใด หากร้องอยู่
นอกเขตโคราช ต้องวิ่งออกก�ำลังเพื่อจะได้ปลอดภัยกันละครับ เพลงนี้
ร้องว่า “กินเหล้า เมาพับ เขาไม่นับว่าลูกโคราช กินเมาอาละวาด ลูกโคราช
ล้านเปอร์เซ็นต์” ดังนัน้ จะเห็นได้วา่ ตัวคนโคราชเอง หากดูตามเพลงนะครับ
ก็เมาเอาเรื่องนะช่วงสงกรานต์เนี่ย มีประชากรประมาณ ๒ ล้านคน แถมยัง
เป็นทางผ่านคนภาคอีสานและพวกทีไ่ ปเทีย่ วอีกหลายล้านคน จะก�ำหนดว่า
ไม่เกิน ๔ คนตามค่าเฉลี่ยก็จะเกินไป ท�ำไม่ได้หรอกครับ ขอต่อรองน่ะ
ขอไม่เกิน ๑๕ คนละกัน เนาะ...! เพราะจังหวัดนครราชสีมา ถ้าแบ่งออกเป็น
จังหวัดละ ๘ อ�ำเภอก็ได้ ๔ จังหวัด แต่อยากเป็นหลานย่าโมเลยไม่ขอแบ่ง
สมมติวา่ กระทรวงมหาดไทยตกลงนะครับ ตกลงแล้วก็ลงชือ่ รับทราบเอาไว้ เน่อ..
จังหวัดนครราชสีมาก็ต้องไปถ่ายทอดตัวชีว้ ัดลงหน่วยงานต่างๆ
ละครับ สาธารณสุขจะต้องน�ำรถพยาบาลไปถึงจุดเกิดเหตุภายใน ๑๕ นาที
หน่วยกูภ้ ยั อปพร. ต้องไปถึงจุดเกิดเหตุไม่เกิน ๑๕ นาที ต�ำรวจจะต้องมีการ
ตั้งด่านตรวจให้ได้ ๑๕๐ จุดที่มีความเสี่ยง ประชาสัมพันธ์จังหวัดรณรงค์
ป้อ งกั น อุ บั ติ เหตุ ใ นทุก หมู่บ้าน ทุก อ�ำเภอต้องเป็ นหน่ วยประสานการ
ด�ำเนินงานในระดับอ�ำเภอ และเป็นศูนย์อ�ำนวยการปฏิบตั กิ าร โรงพยาบาล
ชุมชนจะต้องมีแพทย์ประจ�ำตลอด ๒๔ ชั่วโมง เอาคร่าวๆ อย่างนี้ก่อนนะครับ
หลังจากตกลงกันแล้ว นะครับ แต่ละส่วนก็ไปด�ำเนินการในความรับผิดชอบ
ของตนเอง ตามแผนผัง นี่แหละครับ..!
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จากแผนผังการด�ำเนินงานก็จะเห็นได้วา่ การด�ำเนินงานของทุกส่วน
มีจุดมุ่งหมาย เพื่อสนับสนุนให้จ�ำนวนผู้เสียชีวิตไม่เกิน ๑๕ คน ถ้าขาด
ส่วนใดส่วนหนึง่ ก็อาจจะกระทบต่อจ�ำนวนผูเ้ สียชีวติ ทีอ่ าจจะเพิม่ ขึน้ ได้ เช่น
ถ้าหากไม่มีด่านตรวจ ก็อาจจะท�ำให้มีผู้เมาสุราแล้วขับรถหน้าบ้านน้องชายผม
(ผู้เมาคือน้องชายผมเอง) อาจจะไปเกิดอุบัติเหตุชนกับรถคันอื่นๆ ก็ได้
ถ้าชนแล้วรอรถพยาบาลและรถกู้ภัยเกิน ๑ ชั่วโมง ผู้ประสบอุบัติเหตุก็อาจ
จะติดอยู่ในรถ อาจจะส่งผลให้คนที่มามุงดูเป็นลม แล้วชาวบ้านคนอื่นที่เมา
เหล้าขับรถไปส่งโรงพยาบาล ไปชนกับรถกู้ภัยที่ก�ำลังวิ่งสวนมาที่เกิดเหตุ
ตายซ�้ำเข้าไปอีก นะครับ
เมื่อได้ตกลงเป้าหมายของแต่ละหน่วยงานแล้วนะครับ แต่ละ
ส่วนก็จะต้องไปถ่ายทอดตัวชี้วัดให้แยกย่อยลงไป ลองมาดูงานของต�ำรวจ
บ้างนะครับ
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ต�ำรวจภูธรจังหวัด เชิญหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดมาหารือและ
ก�ำหนดว่ามีจดุ อันตราย ทีจ่ ะต้องตัง้ ด่านตรวจเพือ่ ป้องปรามมิให้เกิดอุบตั เิ หตุ
ณ จุดใดบ้าง ทุกสถานีต�ำรวจก็รายงานมา อ�ำเภอ บัวใหญ่บ้านน้องชายผม
ส�ำรวจแล้วพบว่ามี ๑๐ จุด (หนึ่งในจุดนั้นคือที่หน้าบ้านน้องชายผมครับ
อันตรายตอนเขาร้องเพลง เพราะเพลงมันท้าทายครับ) แล้วก็หารือกัน
เพื่อก�ำหนดตัวชี้วัดที่รับผิดชอบของหน่วยงานและบุคคลดังตารางข้างล่าง
นี่แหละครับ
ระดับ/หน่วยงาน/
ชั้นงาน
ประเทศ

ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย
ปีที่ผ่านมา
อัตราผู้เสียชีวิตจาก ๑ คน ต่อแสน ๐.๕ คน
อุบัติเหตุการจราจร ประชากร
ต่อ แสน
ประชากร
กระทรวงมหาดไทย
ค่าเฉลี่ยจากอุบัติเหตุ ๗.๙ คน/
ไม่เกิน ๔
การจราจร ผู้เสียชีวิต จังหวัด
คน/จังหวัด
ต่อจังหวัด
จังหวัดนครราชสีมา
จำ�นวนผู้เสียชีวิตจาก ๑๕ คน
ไม่เกิน ๑๐
อุบัติเหตุการจราจร
คน
ของจังหวัด
ตำ�รวจภูธรนครราชสีมา จำ�นวนด่านตรวจวัด ๑๐๐ จุด
๑๕๐ จุด
ระดับแอลกอฮอล์
ตำ�รวจภูธรบัวใหญ่
จำ�นวนด่านตรวจวัด ๕ จุด
๑๐ จุด
ระดับแอลกอฮอล์
เจ้าหน้าที่ สภ.บัวใหญ่ จำ�นวนชั่วโมงปฏิบัติ ไม่ต�่ำกว่า ๒๐ ไม่ต่ำ�กว่า
งานในด่าน
ชั่วโมง
๓๕ ชั่วโมง

		

ตัวชี้วัด
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จากตารางจะเห็นได้วา่ มีการตัง้ ค่าเป้าหมายและตัวชีว้ ดั ในระดับ
ประเทศ และถ่ายทอดมาเป็นระยะจนถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อย่างที่ได้
น�ำเรียนมาแล้วนะครับว่า ตัวชี้วัดในแต่ละระดับของการปฏิบัติงานอาจจะ
เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้เนื่องจากขอบเขตในการท�ำงานและระดับ
เป้าหมายตลอดทั้งผลผลิตที่ต่างกัน ยกตัวอย่าง ในกรณีตัวชี้วัดระดับบุคคล
ที่วัดกันที่จ�ำนวนชั่วโมงปฏิบัติงาน แต่ระดับ หน่วยงานวัดกันที่จ�ำนวน
จุดตรวจ ชั่วโมงปฏิบัติงานจะส่งผลต่อการตายน้อยลงอย่างไร? ไม่น่าจะ
เกี่ยวกัน คุณดารา กพร.สป.มท. เขาถามผมนะครับ
หากท่านขับรถอยูแ่ ถวบ้านผม (กรุงเทพฯ นะครับ ย�ำ้ ...เพือ่ นผม
เขาสงสัยว่าบ้านผมอยู่ เขตไหน? ท�ำไมที่อยู่บ้านผมยังมีหมู่ที่อยู่) ตามป้อม
ต�ำรวจจะเห็นต�ำรวจปลอมยืนอยู่ พอเห็นต�ำรวจปลอม ผมเนี่ย!!... นะนิสัยดี
มากเลย ขับรถเรียบร้อย ผมถามพรรคพวกที่เป็นต�ำรวจแล้วว่าท�ำไมจึงเอา
ต�ำรวจปลอม (หุ่นต�ำรวจ) มาตั้ง (เป็นพรรคพวกกันเพราะผมไปจ่ายค่าปรับ
ให้เด็กๆ ขับรถฝ่าไฟเหลืองนะครับ เลยรู้จักกัน) เขาตอบผมว่าเอามาใช้ใน
การป้องปรามครับพวกขับรถผิดกฎจราจร ดูไกลๆ เหมือนจริงๆ การทีต่ �ำรวจ
มาตั้งด่านก็เป็นการป้องปราม มายืนเฝ้าป้อม หรือนั่งอยู่ในป้อมก็สามารถ
ป้องปรามได้ นอกจากนัน้ หากเกิดเหตุจะได้ไปถึงจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว
แต่ว่าสงกรานต์ไม่มีใครอยาก
อยู่ก็เลยเป็นตัวชี้วัดบังคับให้
ทุกคนร่วมมือ เป็นเทคนิคการ
บริหารครับ แล้วค่อยไปหยุดวัน
อื่นเอา การที่ต�ำรวจมาปฏิบัติ
งานและนับชั่วโมงการท�ำงาน
อย่างเดียวก็ไม่สามารถท�ำให้
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คนตายไม่เกิน ๑๕ คนได้นะครับ นีเ่ ป็นเพียงการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าทีใ่ น
หน่วยงานเดียว ซึง่ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงาน ทัง้ ระบบ
ยังมีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่จะต้องด�ำเนินการ เช่น แพทย์ และ
พยาบาลก็จะต้องมีชั่วโมงท�ำงานเพิ่ม รถกู้ภัยต้องพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เป็นต้น หากแต่ละหน่วยงาน มีการถ่ายทอดพันธกิจผ่านตัวชี้วัดหากมี
ข้อบกพร่อง ณ จุดใดก็จะท�ำให้เห็นประเด็นที่จะต้องแก้ไขได้ง่าย ครับ…
ตัวอย่างทีผ่ มให้มาเป็นตัวอย่างเพียงมิตเิ ดียวนะครับ ถ้าเป็นอย่าง
กรณีที่จังหวัดถ่ายทอดตัวชี้วัดในมิติเดียวการก�ำกับการด�ำเนินงานและ
การวัดผลงานก็ไม่จ�ำเป็นต้องจัดสร้างเครื่องมือใหม่ เพราะการประชุมกัน
และตกลงกันธรรมดาและแค่เขียนรายงานการประชุมอย่างเดียวก็เป็นการ
เพียงพอ แต่ในความเป็นจริงแล้วการด�ำเนินงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
ผูป้ ฏิบตั งิ านโดยทัว่ ไปแล้วมีความซับซ้อนและเชือ่ มโยงกันในหลายๆ ประเด็น
จึงท�ำให้การถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดลงไปสู่หน่วยงานและบุคคลที่มี
ประเด็นรายละเอียดที่จะต้องพิจารณาจ�ำนวนมาก โดยสรุปแล้วจะต้อง
ปฏิบตั งิ านใน ๓ กลุม่ งานทีส่ �ำคัญได้แก่ งานทีด่ �ำเนินการตามนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ งานที่เป็นอ�ำนาจหน้าที่ที่จะต้องด�ำเนินการประจ�ำ และ
งานที่ได้รับมอบหมายให้ด�ำเนินการร่วม การประชุมและตกลงกันอย่าง
กรณีตัวอย่างที่ได้น�ำเสนอแล้วนะครับ ไม่สามารถจะจดจ�ำได้และจะยาก
ต่อการก�ำกับดูแลและวัดผลส�ำเร็จของการด�ำเนินงาน
ผมย�้ำอีกนะครับในยุคปัจจุบันมีวาทกรรมด้านการบริหารและ
วัดผลงานว่า “หากวัดผลงานไม่ได้กถ็ อื ว่าไม่มผี ลงาน” นอกจากนัน้ ระบบ
ราชการยังมีการให้ “รางวัลตามผลงาน” ดังนั้นเพื่อให้สามารถจดจ�ำและ
วัดผลงานได้ทั้งในระดับหน่วยงานและระดับบุคคล นะครับ ท่านคงจ�ำได้ว่า
ราชการมีโบนัส ซึ่งวัดจากผลการด�ำเนินงานไงฮะ จึงจ�ำเป็นจะต้องอาศัยวิธี
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การหรือเครือ่ งมือในการวัดผลงานขึน้ มาเพือ่ ให้สามารถจดจ�ำและวัดผลงาน
ที่มีความซับช้อน เชื่อมโยงการท�ำงานที่สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายสูงสุด
ของหน่วยงาน และสามารถใช้ประกอบการพิจาณาให้รางวัลหน่วยงาน และ
บุคคล ตามผลงานได้ เครื่องมือหนึ่งที่จะใช้ในการด�ำเนินการดังกล่าว ซึ่งได้
ถูกน�ำมาใช้ในระบบราชการไทย ในยุคปัจจุบนั ก็คอื การจัดท�ำค�ำรับรองการ
ปฏิบัติราชการครับ ในคู่มือนี้จะเน้นการจัดท�ำค�ำรับรอง การปฏิบัติราชการ
ระดับหน่วยงาน (Division Performance Agreement หรือ DPA) และ
การจัดท�ำ ค�ำรับรองปฏิบตั ริ าชการระดับบุคคล (Individual Performance
Agreement หรือ IPA)
		 การวัดผลงานในยุคปัจจุบัน
		
ในการวัดผลงานในยุคปัจจุบันนะครับ เขานิยมใช้วิธีตัดเกรด
การด�ำเนินงานครับ วิธกี าร ก็คล้ายๆ กับสมัยเราเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัย
นั่นแหละครับ เอ้าลองระลึกชาติดูกันก่อนดีมั้ยครับว่าเขาตัดเกรดการเรียน
อย่างไร สมมติว่าเป็นของผมละกันนะครับ
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วิชา

หน่วย
กิต

คณิตศาสตร์

๓

ภาษาไทย

๓

วาดเขียน

๒

พละศึกษา

๑

รวม

๙
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เกณฑ์การตัดเกรด
๑
๒ ๓ ๔
๕๐๕๙
๕๐๕๙
๕๐๕๙
๕๐๕๙

๖๐๖๙
๖๐๖๙
๖๐๖๙
๖๐๖๙

๗๐๗๙
๗๐๗๙
๗๐๗๙
๗๐๗๙

คะแนน คะแนน เกรด ผลคูณ
เต็ม
ที่ได้ ที่ได้ หน่วยกิต
และเกรด
๘๐ ๑๐๐
๕๕
๑
๓
ขึ้น
๘๐ ๑๐๐
๖๒
๒
๖
ขึ้น
๘๐ ๑๐๐
๗๙
๓
๖
ขึ้น
๘๐ ๑๐๐
๘๕
๔
๔
ขึ้น
เกรดเฉลี่ย ๑๙/๙ =
๒.๑๑

คงพอจะจ�ำได้นะครับว่าในอดีตเราตัดเกรดกันอย่างไร แต่อย่างไร
ก็ตามการตัดเกรด ในยุคปัจจุบนั มีความละเอียดของเกณฑ์เป็นครึง่ เกรดด้วย
คือมีช่วงเกรดเป็น .๕ ของแต่ละเกรดด้วย ย้อนไปดูอดีตละกันนะครับ
จะเห็นได้ว่าแต่ละวิชามีหน่วยกิตไม่เท่ากัน จ�ำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา
ไม่เท่ากัน วิชาที่ยากกว่าก็จะหน่วยกิตมากกว่า ครับ เช่น คณิตศาสตร์และ
ภาษาไทย จ�ำนวนหน่วยกิตเท่ากับวิชาละ ๓ ครับ ท่านคงจ�ำได้นะครับเวลา
ตัดเกรดอาจารย์ก็จะตัดเกรดตามช่วงคะแนนครับ วิชาที่ผมเก่งเป็นพิเศษ
เช่น คณิตศาสตร์ ผมก็ท�ำคะแนนได้ ๕๕ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ พอมาดูเกณฑ์
การตัดเกรดแล้ว เฮ้...ผมได้เกรด ๑ เป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล แม่ผมต้มไก่
ใบมะขามเลี้ยงฉลองกันทั้งครอบครัว เนื่องจากว่าทุกครั้งจะติด ร. หรือ ๐
การที่ผมได้เกรด ๑ แสดงว่ามีความก้าวหน้าแล้ว มาดูอีกวิชานึงที่ผมไม่น่า
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พลาด ทั้งๆ ที่จัดว่าง่าย แต่ “น�้ำหนัก” อุ๊ย หน่วยกิตตั้ง ๒ ผมพยายาม
จะท�ำให้ได้เกรด ๔ เพื่อให้เกรดเฉลี่ยดีขึ้น ตอนสอบวิชาวาดเขียนนะครับ
ผมวาดรูปหมา แล้ววาดสวยซะด้วย เสียดาย !!.. แต่ถกู ตัดคะแนนชือ่ รูปภาพ
เพราะรูปภาพผมที่จริงแล้วชื่อว่า หมาผู้ทรนง แต่ด้วยความ รีบร้อนเพราะ
เวลาน้อยผมเขียนใต้รปู ผิดไปเป็นอีกค�ำหนึง่ ว่า “หามผูท้ รนง” อยูใ่ ต้รปู คือ
ใส่สระอาผิดที่นิดเดียว อาจารย์เลยตัดคะแนนผมเนื่องจากว่าในรูปไม่มี
การหามคนมีแต่รูปหมาน้อย ผมเลยถูกตัดคะแนน เลยได้แค่ ๘๙ คะแนน
เหลือคะแนนเดียวก็จะได้เกรด ๔ แล้ว โอ้โห ผมท�ำคะแนนเกินเกรด ๓
มาตั้ง ๙ คะแนนแน่ะ ผมก็เสียดายคะแนนที่ถูกตัดทิ้งไปเฉยๆ นะครับ
รูส้ กึ ว่ามันไม่เป็นธรรมเอาซะเลยแหละวิธกี ารตัดเกรดแบบนีเ้ นีย่ นีถ่ า้ วิธกี าร
ตัดเกรดละเอียดขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ ผมน่าจะได้เกรด ๓.๙ มิใช่ ๓
เฉยๆ ครับ

“หามผู้ทรนง”
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ที นี้ เ วลาจะประเมิ น ผลการเรี ย นในภาพรวมของผมนะครั บ
ก็ต้องดูเกรดเฉลี่ยใช่มั้ยครับวิธีการหาเกรดเฉลี่ยทุกท่านก็คงจ�ำได้ขึ้นใจอยู่
แล้ว ว่าเขาเอาเกรดแต่ละวิชาที่ได้คูณกับหน่วยกิต ซึ่งจะได้ผลคูณของ
หน่วยกิตและเกรดของวิชาครับ ผมจะเรียกสั้นๆว่า “ผลคูณ” แล้วก็รวม
ผลคูณได้เท่าไหร่ให้หารด้วยจ�ำนวนหน่วยกิตทั้งหมด
จ ะ เ ห็ น ไ ด ้ ว ่ า
หน่ ว ยกิ ต วิ ช าคณิ ต ศาสตร์
เท่ากับ ๓ ผมได้เกรด ๑ ผลคูณ
วิชานี้ของผม จึงได้ ๓ ครับ
ถ้าท�ำวิธีเดียวกัน ผลคูณของ
วิชาภาษาไทย ก็จะได้เท่ากับ
๖ วิชาวาดเขียนได้เท่ากับ ๖
วิชาพละศึกษาได้เท่ากับ ๔
รวมคะแนนผลคูณแล้วได้เท่ากับ ๑๙ ครับ เมื่อผมได้คะแนนรวมผลคูณแล้ว
ผมก็จะสามารถหาเกรดเฉลี่ยได้จากการเอา ๑๙ ตั้ง แล้วหารด้วยจ�ำนวน
หน่วยกิตทั้งหมดคือ ๙ จึงได้เกรดเฉลี่ยเท่ากับ ๒.๑๑ ครับ ถือว่า ผ่าน ไชโย
กินต้มไก่อีกรอบเกรดเฉลี่ย ๒.๑๑ เป็นเกรดเฉลี่ยที่มิใช่เฉลี่ยแบบเลขคณิต
แบบที่เรากินข้าวต้มตอนคุยกันเรื่องค่าตัวชี้วัดแบบค่าเฉลี่ยนะครับ เพราะ
ค่าเฉลี่ยตอนกินข้าวต้มเราคิดแบบค่าเฉลี่ยแบบเลขคณิตธรรมดา คือ
หาค่าใช้จา่ ยมาแล้วก็หารด้วยคนทัง้ หมด จ�ำได้มยั้ ครับ ค่าข้าวต้ม ๕๐๐ บาท
กิน ๕ คน เฉลี่ยทั้ง ๕ คน ก็คนละ ๑๐๐ บาท แต่เกรดเฉลี่ย เราไม่ได้เอา
เกรดรวมกันแล้วหารด้วยจ�ำนวนวิชานะครับ เพราะถ้าหาแบบนั้น นะครับ
ผมก็จะได้เกรดเฉลี่ยเท่ากับ ๑๐ หารด้วย ๔ ซึ่งเท่ากับ ๒.๕ ซึ่งเกรดแบบนี้
จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อทุกวิชามีหน่วยกิตเท่ากัน หรือมีความยากเท่าๆกัน แต่ใน
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ความเป็นจริงแล้วแต่ละวิชามีระดับความยากต่างกัน จึงต้องใช้วิธีหาเกรด
เฉลี่ยที่จะต้องน�ำเอาระดับความยากมาพิจารณาด้วยครับ
ทีนี้ลองมาเปรียบเทียบกับการวัดผลงานในยุคปัจจุบันดูซิครับ
จะเห็นได้ว่าก็ใช้วิธีการเดียวกันกับที่อาจารย์ตัดเกรดการท�ำงานของเรานี่
แหละครับ แต่เกรดที่ใช้ในการตัดเกรดผลงาน มีทั้งหมด ๕ เกรด ครับ ค�ำว่า
หน่วยกิต ก็จะเรียกใหม่ว่า น�้ำหนัก อย่างที่ผมเคยพูดผิดเอาไว้เมื่อตะกี๊
นั่นแหละ….! ส่วนชื่อวิชาก็จะประยุกต์มาเป็น “ตัวชี้วัด” เกรดที่ได้ก็จะมา
เป็น คะแนนที่ได้ เกณฑ์การตัดเกรดก็จะเป็น ระดับเกณฑ์วัด หรือ เกณฑ์
การให้คะแนน ผลคูณก็จะถูกเรียกว่า คะแนนถ่วงน�้ำหนัก และเกรดเฉลี่ย
ก็จะ ถูกเรียกว่า คะแนนรวมถ่วงน�้ำหนัก ครับ
		
ผมจะลองประยุกต์การประเมินผลจากตารางประเมินเกรดการ
ศึกษาที่ได้กล่าวมาซักครู่นะครับ สมมติว่านายไพบูลย์ ในฐานะที่เป็นเซลล์
ได้ถูกมอบให้จ�ำหน่ายหนังสือ ๔ เรื่องละกันนะครับ หนังสือที่ขายยากที่สุด
และบริษัทต้องการให้ผมขายให้ได้ก่อนคือ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
ส่วนที่ขายยากรองลงมาได้แก่ วาดเขียน และขายง่ายที่สุดคือ พละศึกษา
ครับ ท่านลองดูตารางประเมินผลนี้ดูนะครับ
ตัวชี้วัด
(จำ�นวนที่
ขายได้)
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วาดเขียน
พละศึกษา
รวม

น�้ำ
หนัก

เป้า
หมาย

๓๐
๓๐
๒๕
๑๕
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๕๐
๒๐๐

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์
๑๐
๑๐
๑๐
๕

เกณฑ์การให้คะแนน
๓
๔

๑

๒

๖๐
๖๐
๑๑๐
๑๘๐

๗๐
๗๐
๑๒๐
๑๘๕

๘๐
๘๐
๑๓๐
๑๙๐

ผลการ คะแนน คะแนน
ดำ�เนิน
ที่ได้
ถ่วงน�้ำ
งาน
หนัก
๙๐ ๑๐๐
๖๕
๑.๕
๔๕
๙๐ ๑๐๐
๖๒
๑.๒
๓๖
๑๔๐ ๑๕๐ ๑๔๕
๔.๕
๑๑๒.๕
๑๙๕ ๒๐๐ ๑๙๔
๓.๘
๕๗
คะแนนรวมถ่วงน้ำ�หนัก ๒๕๐.๕/๑๐๐
=๒.๕๐๕๐
๕
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ลองมาดูทีละช่องนะครับเริ่มจากตัวชี้วัดก่อน เนื่องจากว่าเขา
ต้องการขายหนังสือ สิ่งที่เขาต้องท�ำให้เกิดขึ้นให้ได้ หรือ “ผลผลิต” ก็คือ
หนังสือที่ขายได้ เวลาจะวัดผลงานเราก็นับจ�ำนวนหนังสือที่ขายได้ ดังนั้น
จ�ำนวนหนังสือที่ขายได้ จึงเป็นสิ่งที่ผมอยากได้ จึงเป็นตัวชี้วัด ครับ ดังนั้น
ตัวชี้วัดจึงมี ๔ ตัวชี้วัด ได้แก่ จ�ำนวนหนังสือคณิตศาสตร์ที่ขายได้ จ�ำนวน
หนังสือภาษาไทยที่ขายได้ จ�ำนวนหนังสือวาดเขียนที่ขายได้ และจ�ำนวน
หนังสือพละศึกษาที่ขายได้ครับ ส่วนน�้ำหนักหากเปรียบเทียบกับการตัด
เกรดนักเรียนก็คือหน่วยกิตครับ น�้ำหนักหรือหน่วยกิตของหนังสือวิชา
คณิตศาสตร์เท่ากับ ๓๐ หน่วย ภาษาไทยเท่ากับ ๓๐ หน่วย วาดเขียนเท่ากับ
๒๕ หน่วย และ พละศึกษาเท่ากับ ๑๕ หน่วย ครับ ตอนนี้คงเห็นแล้วนะ
ครับ ความส�ำคัญหรือน�้ำหนักของแต่ละวิชาไม่เหมือนกัน
ทีนี้ลองมาดูเรื่องของช่วงของเกณฑ์การให้คะแนน หรือเกณฑ์
ในการตั ด เกรดนะครั บ จะเห็ น ได้ ว ่ า ช่ ว งห่ า งของระดั บ คะแนนในวิ ช า
คณิตศาสตร์และภาษาไทย จากระดับคะแนน ๑ ไป ๒ เรื่อยไปจนถึง ๕
มีช่วงห่างเท่ากับ ๑๐ คือจาก ๑ ไป ๒ ห่างกัน ๑๐ เล่ม นั่นคือ ได้คะแนน
๑ เมื่อ ขายได้ ๖๐ เล่ม ได้คะแนน ๒ เมื่อขายได้ ๗๐ เล่ม ได้คะแนน ๓
เมื่อขายได้ ๘๐ เล่ม ได้คะแนน ๔ เมื่อขายได้ ๙๐ เล่ม และได้คะแนน ๕
เมื่อขายได้ ๑๐๐ เล่ม เห็นหรือยังครับทีนี้ว่าช่วงห่างของผลงานที่จะได้
คะแนนตามล�ำดับ เท่ากับ ๑๐ ซึ่งช่วงห่างของผลงานในแต่ละระดับคะแนน
นีแ่ หละครับ เวลาจัดท�ำระบบการติดตามและประเมินผลผลงาน จะเรียกว่า
ช่วงปรับเกณฑ์ ซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Interval ครับ ทีนี้ลองมาดูช่วงปรับ
เกณฑ์ของวิชาอื่นๆ บ้างนะครับ ท่านดูเป็นมั้ย น่าจะเป็นแล้วแหละครับ
ตอนนีห้ ากยังไม่เข้าใจลองย้อนกลับไปดูตารางและอ่านค�ำอธิบายซำ�้ นะครับ
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เอาหละครับ หลังจากเข้าใจช่วงปรับเกณฑ์แล้วนะครับ ทีนี้ลอง
มาดูชอ่ งผลการด�ำเนินงานครับ ก็งา่ ยๆ ครับ นับจ�ำนวนหนังสือทีข่ ายได้ วิชา
คณิตศาสตร์ขายได้ ๖๕ เล่ม หากคิดเหมือนตัดเกรดนักเรียนแล้วผมจะได้
เกรด ๑ ซึ่งเกรด ๑ นี่นะ เท่ากับผมขายได้ ๖๐ ผมจึงมีผลงานเกินเกณฑ์
คะแนน ระดับ ๑ ไปแล้วตั้ง ๕ เล่ม ถ้าตัดทิ้งไปเฉยๆ มันก็ไม่เป็นธรรมกับ
คนท�ำงานซิครับ ดังนั้นจึงต้องน�ำ ๕ เล่มนั้นมาตัดเกรดหรือให้คะแนนด้วย
วิธีการก็ให้เป็นทศนิยมเพิ่มไปจากคะแนนเต็มที่ได้ซิครับ ก็ท�ำได้โดยการ
น�ำเอาเศษผลงานที่เหลือ คือ ๕ หารด้วย
ช่วงปรับเกณฑ์ของตัวชี้วัดนั้น ก็คือ ๑๐
ซึ่งได้เท่ากับ ๐.๕ เมื่อเอาไปรวมกับคะแนน
ซึ่ ง เดิ ม ได้ ๑ ก็ จ ะได้ ผ ลคะแนนเท่ า กั บ
๑.๕ ครับ ในช่องคะแนน ที่ได้ของการขาย
หนังสือวิชาคณิตศาสตร์ ครับ
ที นี้ลองดูในช่องของวิชาอื่นอีก บ้ า งนะครั บ วิ ช าพละศึ ก ษา
ผลการขายได้ ๑๙๔ เล่ม เทียบคะแนนเต็มแล้วได้ ๓ ซึ่งเท่ากับ ๑๙๐ เล่ม
จึงเหลือเศษอยู่ ๔ เล่ม ท�ำให้เป็นคะแนนทศนิยมด้วยการน�ำช่วงปรับเกณฑ์
ซึ่งเท่ากับ ๕ มาหารเศษก็จะได้ เท่ากับ ๐.๘ รวมกับคะแนนเดิมที่ได้จึงได้
เท่ากับ ๓.๘ ครับ ทีนี้ท่านลองท�ำความเข้าใจดูนะครับว่า ท�ำไมคะแนนที่ได้
ในการขายหนังสือวิชาภาษาไทยจึงได้ ๑.๒ และวิชาวาดเขียน จึงได้ ๔.๕
เมือ่ เราเข้าใจในคะแนนทีไ่ ด้ของแต่ละตัวชีว้ ดั แล้วนะครับ หากว่า
ต้องการทราบผล การด�ำเนินงานในภาพรวมก็สามารถท�ำได้คล้ายๆกับการ
หาเกรดเฉลี่ยของนักเรียน คือ การเอาคะแนนที่ได้ของแต่ละวิชาไปคูณกับ
น�้ำหนักของวิชานั้นๆ ก็จะได้คะแนนถ่วงน�้ำหนักของวิชานั้น เช่น วิชา

แนวคิดพื้นฐานเพื่อจัดทำ�คำ�รับรองปฏิบัติราชการ

79

คณิตศาสตร์ ได้คะแนน ๑.๕ เมื่อคูณกับน�้ำหนัก ๓๐ ก็จะได้คะแนนถ่วง
น�้ำหนักเท่ากับ ๔๕ วิชาภาษาไทย ได้คะแนน ๑.๒ เมื่อคูณกับน�้ำหนัก ๓๐
ก็จะได้คะแนนถ่วงน�้ำหนักเท่ากับ ๓๖ ครับ ค�ำนวณไปในลักษณะเดียวกันนี้
ให้ครบทุกตัว เมื่อครบทุกตัวแล้วให้รวมคะแนนถ่วงน�้ำหนักแล้วก็หารด้วย
น�้ำหนักทั้งหมด ผลที่ได้ก็จะเท่ากับคะแนนรวมถ่วงน�้ำหนัก หรือผลการ
ด�ำเนินงานในภาพรวม
จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผลรวมของคะแนนถ่วงน�้ำหนักเท่ากับ
๒๕๐.๕ เมื่อหารด้วย จ�ำนวนน�้ำหนักทั้งหมดคือ ๑๐๐ ก็จะได้คะแนนรวม
ถ่วงน�้ำหนักหรือผลการด�ำเนินงานในภาพรวมเท่ากับ ๒.๕๐๕ ครับ ทั้งนี้
ในการค�ำนวณคะแนนถ่วงนำ�้ หนักนีน่ ะครับ จะน�ำเอาจ�ำนวนนำ�้ หนักทัง้ หมด
ไปหารคะแนนถ่วงน�้ำหนักทีละตัว และค่อยรวมผลหาร ก็จะได้ผลคะแนน
รวมเท่ากัน ครับ
ที่นี้ลองหันมาประยุกต์ใช้จริงในการท�ำงานดูนะครับ สมมติว่า
เราจะท�ำการประเมินผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานแห่งหนึ่ง นะครับ
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ตัวชี้วัด

น�้ำ เป้า
หนัก หมาย

ช่วง
ปรับ
เกณฑ์

เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ผลการ
ดำ�เนิน
งาน

คะแนน คะแนน
ที่ได้ ถ่วงน�้ำ
หนัก

จำ�นวนครั้งการ
ประชุมคณะ
กรรมการ

๓๐

๑๐

๑

๖

๗

๘

๙

๑๐

๙

๔

๑๒๐

จำ�นวนครั้งการ
ติดตามผล

๑๕

๕

๑

๑

๒

๓

๔

๕

๕

๕

๗๕

จำ�นวนคู่มือการ
ปฏิบัติงาน

๒๕

๑๕๐

๑๐

๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๑๔๐ ๑๕๐

๑๔๕

๔.๕

๑๑๒.๕

ร้อยละของ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

๓๐

๘๐

๕

๖๐

๗๗

๔.๔

๑๓๒

รวม

๑๐๐

๖๕

๗๐

๗๕

๘๐

คะแนนรวมถ่วงน้ำ�หนัก ๔๓๙.๕/๑๐๐ =
๔.๓๙๕๐

จากตารางข้างบนคงจะเห็นแล้วนะครับว่า คะแนนผลการ
ด�ำเนินงานในแต่ละตัวชี้วัด ได้เท่ากับ ๔, ๕, ๔.๕, และ ๔.๔ ตามล�ำดับ
เมือ่ น�ำมาหาค่าคะแนนรวมถ่วงนำ�้ หนัก ปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากับ ๔.๓๙๕๐
นั่นก็คือคะแนนที่ได้ในภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน คะแนนรวม
ถ่วงน�้ำหนักที่ได้ก็คือ ภาพรวมของการด�ำเนินงานของหน่วยงานนี้ครับ
เวลาเราติดตามและประเมินผลค�ำรับรองการปฏิบัติราชการก็จะเป็นไปใน
ลักษณะเดียวกันนี่แหละครับ แต่อย่างไรก็ตาม รูปแบบของตารางอาจจะ
สับไปมาตามลีลาของแต่ละจอมยุทธ์ แต่จะสับกลับหน้ากลับหลังอย่างไร
เพลงยุทธ์ หรือชือ่ หัวข้อก็ยงั ใกล้เคียงหรือเหมือนกันครับ เช่น บางหน่วยงาน
ก็เอาช่วงปรับเกณฑ์ไว้ด้านหลังเกณฑ์การให้คะแนน บางหน่วยงานก็เอาไว้
ข้างหน้า บางหน่วยงานก็เอาเป้าหมายไว้ข้างหลังเกณฑ์วัด บางหน่วยงานก็
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วางไว้ขา้ งหน้า หาหลักสากลไม่ได้ครับ แต่กไ็ ม่ตอ้ งไปใส่ใจว่ามันจะอยูท่ ไี่ หน
ครับ ดูที่ตรงหัวคอลัมน์ แล้วก็ค�ำนวณให้ถูกหลักละกัน ทวนอีกครั้ง คะแนน
ถ่วงน�้ำหนักได้จากการน�ำคะแนนที่ได้ของแต่ละตัวชี้วัดคูณกับน�้ำหนัก
หาคะแนนถ่วงน�้ำหนักให้ครบทุกตัวชี้วัดแล้วรวมคะแนนถ่วงน�้ำหนัก
ทั้งหมด ได้เท่าไหร่ เอาน�้ำหนักทั้งหมดหาร ผลที่ออกมาก็จะได้คะแนน
ผลการด�ำเนินงานในภาพรวมครับ
		
ในตอนนี้อาจจะยากและปวดหัวส�ำหรับผู้ที่เริ่มศึกษานะครับ
หากไม่เข้าใจมีคาถาให้ท่อง ๒ พยางค์ครับ “อ่านใหม่” หลายๆ รอบ
อ่านแล้ว ๒๐ รอบก็ยังไม่เข้าใจก็มีคาถาอีก ๔ พยางค์ครับ “ตัวใครตัวมัน”
ไม่ใช่ครับ..! มาถามที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส�ำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทยก็ได้ครับ เอาละครับคราวนี้ผมว่าเราน่าจะมีพื้นฐานแน่นเพียงพอ
ที่จะศึกษาการจัดท�ำค�ำรับรองแล้วแหละครับ
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