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ารจัดการความรู

(KNOWLEDGE MANAGEMENT)
สมพร เพชรสงค 1
“Knowledge Management” หมายถึงการบริหารความรู หรือการจัดการความรู
หรือการบริหารจัดการความรู ในที่นี้ก็คือนัยเดียวกันซึ่งตอไปในเนื้อหานี้จะใชสัญลักษณ KM เปนหลัก
ซึ่งจะพูดถึงประเด็นดังตอไปนี้
 KM คืออะไร
 มีองคความรูอะไรในหนวยงาน
 ทําไมตองทํา KM
 จะดําเนินงาน KM ไดอยางไร
 ประโยชนที่พึงได จาก KM
 บทสรุป KM

KM (Knowledge Management) คืออะไร
การจัดการความรู..(Knowledge Management) มีผูใหความหมายบางทัศนะ เชน
วิจารณ พานิช (2547 : 4) นิยามวาเปนกระบวนการ (Process) ที่ดําเนินการรวมกันโดยผูปฏิบัติงาน
ในองคกร เพื่อสรางและใชความรูในการทํางานใหเกิดสัมฤทธิ์ผลดีขึ้นกวาเดิม

1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
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วีระเดช เชื้อนาม (2548) สรุปไววาเปนวิธีการจัดการขอมูลที่เปนความรูใหเปน
ระเบียบ ครบถวนตามที่ตองการ และงายตอการคนหาเพื่อเปนการเก็บรักษาความรูใหควบคูกับ
องคกรตลอดไป ซึ่งจําเปนตองมีระบบที่รวดเร็ว สะดวก งายตอการคนหาและตัดสินใจ
สุภาวดี ฉายวิมล (AIS : 2548) ใหความสําคัญไววาความรูเปน ตัวขับเคลื่อนหลักใน
การเปลี่ยนแปลง ความรูเกิด ขึ้น ทุกๆ วัน ถารวบรวมไวจะเปนความรูขององคกรทําใหเกิด ปญญา
ปฏิบัติตอยอด เกิดความรูใหมไมมีที่สิ้นสุด
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ : ก.พ.ร. (2547 : 19) ไดอธิบายเรื่อง
การบริหารความรูในองคกรวาเปนการนําความรูมาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกรใหมากที่สุด
โดยมี กระบวนการในการสรรหาความรู เพื่อถา ยทอดและแบ งป นไปยั งบุคลากรเปาหมายไดอ ย าง
ถูกตองเหมาะสม
การจัดการความรู จึงนาจะหมายถึงขอบขายองคประกอบเหลานี้ คือ
1. เปนกระบวนการ หรือวิธีการรวบรวมความรู
2. กระทําโดยผูปฏิบัติงานในองคกรนั้นๆ
3. เปนการสรรหา สราง รวบรวมความรูใหเปนระบบ
4. การเขาถึงและนํามาใชสะดวกงายตอการสืบคน
5. กอใหเกิดปญญาปฏิบัติในการปฏิบัติงาน
6. ตองมีการถายทอดและพัฒนาไมสิ้นสุด
7. การนํามาใชพัฒนาขีดความสามารถขององคกร
8. มีการถายทอดและแบงปนความรูตอกัน

มีองคความรูอะไรในหนวยงาน
ความรู  (Knowledge)
ที่ มี อ ยู  ใ นหน ว ยงานซึ่ ง ปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อ งติ ด ต อ กั น มา
นอกเหนื อจากระเบีย บแบบแผน ขอ กฎหมายแลว ยั ง มี ป ระสบการณ บุ คคล วิธีการพัฒ นางาน
ก
า
ร
ศึ
ก
ษ
า
คนควา การวิจัย บทเรียนความสําเร็จ ความลมเหลว เปน ตน ทั้งที่เกิดขึ้นแลว กําลังเกิดขึ้น และจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ลวนมีคุณคาที่กระจัดกระจาย ไมมีการรวบรวมจัดระบบที่ดีพอ และบางอยางเหลือ
แตความสําเร็จใหเลาขาน โดยถูกลืมกระบวนการ วิธีไปสูความสําเร็จนั้น
จากการสํารวจองคกรชั้น นําของโลก (บดินทร วิจารณ 2547 : 39) ตอคําถามวา
“ทรัพ ยากรอะไรที่จ ะกอ ใหเ กิดมูล คาและคุณ ค าเพิ่ม มากที่สุ ดในองคกร” ผลออกมาวา “คน” มี
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ความสําคัญมากที่สุดถึง 43 % เงิน 19% การปรับกระบวนการและองคกร 17 % ความสัม พันธ
15% และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ 6% นั่นหมายความวา คนมีความสําคัญมากที่สุดเพราะเปนผู
ใชเทคนิคและทําใหเปนจริงในทุกๆ ดานไมวาจะเปนผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการ
ดานทุนปญญาในองคกร บดินทร วิจารณ (2547 : 36-37) ไดใหขอมูลไววา “คุณคา”
ที่สามารถวัดไดทางบัญชี (Tangible Asset) มีเพียง 20% อีก 80% เปนคุณคาที่เกิดจากทรัพยสิน
ไมมีตัวตน (Intangible Asset) หรือทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ซึ่ง ไดแก ความนาเชื่อถือ
และความสามารถในองคกรในหลายๆ ดาน เชน ภาวะผูนํา ความรูความสามารถขององคกร เปนตน
สํานักงานพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. ) ไดจําแนกความรูไว 2 ประการ (2547 :
19-20)
1. ความรูเฉพาะตัว (Tacit Knowledge) เป นความรู ที่ได จากประสบการณ
พรสวรรค หรือสัญ ชาติญาณของแตละบุคคล ในการทํ าความเข าใจในสิ่ง ตางๆ เป น ความรูที่ไ ม
สามารถถายทอดออกมาเป นคํ าพูด หรือ ลายลักษณอักษรไดโ ดยง าย เชน ทัก ษะการทํางานฝมื อ
หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางคนจึงเรียกวาเปนความรูแบบ “นามธรรม”
2. ความรูทั่วไป (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบ “รูปธรรม”
นักวิชาการบางทานใหความเห็นวา ความรูแบบ “นามธรรม” เปน ความรูในตนจะ
อยูในสมองคน เชื่อมโยงกับประสบการณ ความเชื่อ คานิยม ไมสามารถถายทอดออกมาไดทั้งหมด
สวนความรูแบบ “รูปธรรม” เปน “ความรูใ นกระดาษ” ซึ่ งอยูใ นเอกสาร วารสาร คูมือ คําอธิบาย
คอมพิวเตอร Internet ฐานขอมูล (Context - Free) และย้ําวา ตองรูจักใชความรูทั้งสองประเภทอยา
งสมดุล
จึงนาจะสรุปไดวาในสภาพความเปนจริง ความรู ใ นหนวยงานมีอ ยู หลากหลายมาก
ทั้ง ความรูเฉพาะตัว ความรู ทั่วไป ความรู ในคน ความรูในกระดาษ ซึ่ งความรูในคนมี คุณ ค าและ
สําคัญสูงสุด การนําความรูมาใชอยางสมดุล จึงเปนทางเลือกที่ตองพยายามจัดการขับเคลื่อนอยาง
ตอเนื่องในทุกหนวยงาน

ทําไมตองทํา KM
“ในโลกยุคสังคมแหงความรูยุคโลกาภิวัตน และยุคแหงการเปลี่ยนแปลง” หน วย
บริการสาธารณะหรือที่เรียกวาหนวยราชการจะตองปรับตัวเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม และเปลี่ยนวิธี
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ทํางานใหม มิฉะนั้นสังคมไทยจะไมสามารถแขงขันไดในสังคมโลก (วิจารณ พานิช, 2547 : 2)
พระราชกฤษฎีกาวาด วยหลักเกณฑและวิธี การบริ หารกิจ การบ านเมื องที่ดี พ.ศ.
2546 บัญญัติไวในมาตรา 11 วา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะ
เปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถประมวลผลความรู
ในด านต างๆ เพื่อนํา มาประยุกตใ ชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตองรวดเร็วและเหมาะสมต อ
สถานการณ รวมทั้ง ตอ งสงเสริมและพัฒ นาความรู ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรั บเปลี่ ยน
ทัศนคติของขาราชการในสัง กัดใหเป นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้ และในคูมือการดําเนินการตามพระราชกฤษฎีกาดังกลาวของสํานักงาน ก.พ.ร.
ในหมวดที่ 3 การบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ขอ 3 ความวา
“ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ
ใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และสถานการณ
ของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง ซึ่งในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้
จะตองมีการวางแผนการปฏิบัติราชการทุกระยะ ตองมี การปรับแผนเพื่อใหบรรลุเ ปาหมาย ตองมี
การกําหนดผลสัมฤทธิ์ของงานที่เปนความจริง ฉะนั้น แนวความคิดของผูปฏิบัติงานภาครัฐ จะตอง
เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหมจากการที่ยึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผน
ที่วางไว ตั้งแตอดีตตอเนื่องจนถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหมๆ งานวิชาการใหม และนํามา
ปรับใช กับ การปฏิบัติ ราชการตลอดเวลา ในพระราชกฤษฎี กาฉบับนี้ จึง กํา หนดเปน หลักการว า
สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ”
รายละเอียดคําอธิ บายวิธีการจัดทํ าคํารับรองการปฏิบั ติราชการและการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ
2548 ไดกําหนดใหสวนราชการกลุมทาทายตองปฏิบัติใน 4 มิติ คือ (1) มิติ ดานประสิทธิผลตาม
ยุทธศาสตร (2) มิติดานคุณภาพการใหบริการ (3) มิติดานประสิทธิภาพของการปฎิบัติราชการและ
(4)มิติดานการพัฒนาองคกร ซึ่งในมิตินี้ไดกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการบริหารความรูในองคกร
ไวดวย
ความจําเปนของการทํา KM บดินทร วิจารณ (2547 : 10) ใหทัศนะประกอบเหตุผล
สรุปวา
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การปฏิบัติงานทั้งในปจจุบันและอนาคต จะเปนในลักษณะคูแขงอยางหลีกเลี่ยง

ไมได
องคกรตองปรับตัวใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
 เทคโนโลยีใหม เขามาอยางตอเนื่องเปนตัวเรง
 ความรู จะมากขึ้น เท าตัว ในช วง 2 - 3 ป ข างหน า การเรีย นรู ที่เ ร็ว กว าคู แข ง
(Faster Learning) คือหนทางแหงชัยชนะ
 โลกยุคใหม เนนทั้งความรูและความรวดเร็ว (Speed)


ภายในองคกรของเรา มีลักษณะบางประการกลาวคือ
 เราทําผิดซ้ําซากในสิ่งเดิม ๆ
 ความรูอ ยูที่ ผู เชี่ ยวชาญ เมื่อลาออกไปความรูก็ไปกับ ตั วเขาด วย ทําใหองค กร
ขาดความรูนั้นไป
 เรามี Best Practice ที่มีใ นองคกรหลายอยาง แตไมมี การจัดการและนํา มาใช
ประโยชน
 เรามีความคิดริเริ่มซ้ําซอนกันหรือเรื่องเดิมซ้ําๆ กัน
จึง ควรจะสรุ ปได ว า การบริ หารจัด การความรูในองคกรไมเพียงเป นขอกํ าหนดที่
สวนราชการตองปฏิบัติตามเทานั้ น แตจะเปนสิ่งจําเปน เพื่อใหสามารถปรับ ตัวเปลี่ยนแปลงใหทั น
กับ ยุค สมั ยและคูแ ข ง โดยการนํ าและพัฒนาองคความรู มาใชในการสรางคน สรา งงาน สรางฐาน
ความรูไปสูประสิทธิภาพในทุกดาน

จะดําเนินงาน KM ไดอยางไร
“รูอะไรไมสูรูวิชา” สุนทรภู กวีเอกของโลกบัน ทึกไวใหรุนหลังไดศึกษา ประเด็น ที่
ควรคํานึง คือ จะรูอะไร อะไรควรรูหรือไมควรรู ซึ่งวิจารณ พานิช (2547 : 4) ไดจําแนกระดับความรู
ไว 4 ระดับ กลาวคือ
1. Know - What เป นความรูเชิง ทฤษฎี ลวนๆ เปรียบเสมือนความรูของผูจบ
ปริญญาตรีหมาดๆ เมื่อนําความรูเหลานี้ไปใชงาน ก็จะไดผลบางไมไดผลบาง
2. Know - How เปน ความรูที่มีทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงบริบท เปรียบเสมือนความรู
ของผูจบปริญญา และมีประสบการณการทํางานระยะหนึ่ง เชน 2 - 3 ป ก็จะมีความรูในลักษณะที่
รูจักปรับใหเขากับสภาพแวดลอมหรือบริบท
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3. Know - Why เปนความรูในระดับที่อธิบายเหตุผลไดวาทําไมความรูนั้นๆ จึง
ใชไดผลในบริบทหนึ่ง แตใชไมไดผลในอีกบริบทหนึ่ง
4. Care - Why เปน ความรูในระดับคุณคาความเชื่อซึ่งจะเปนแรงขับดันมาจาก
ภายในจิตใจที่ตองกระทําสิ่งนั้นๆ เมื่อเผชิญสถานการณ
การจัดการความรูเป น กระบวนการที่เ ปนวงจรตอเนื่อ ง เกิดการพัฒนาสม่ํ าเสมอ
การจัดการความรูเปนเครื่องมือ มิใชเปาหมาย

การจัดการความรูอยางงาย
วิจารณ พานิช (2547 : 9) แนะนําไววา ตองดําเนินการอยางงายที่สุด ไมเนนการ
ใชเครื่องมือหรูหราหรือยุงยาก เริ่มจากกิจกรรมดีๆ เชน Best Practice กิจกรรมสรางสรรคงาน
ประจําที่มี อยูแลวในหน วยงาน นํามาจัด ประชุม แลกเปลี่ย นเรียนรูโ ดยมีผูทรงคุณวุฒิชวยกระตุน
รวมตั้งคําถามใหกลุมเหลานั้นนําเสนอกิจกรรมของตนอยางมีชีวิตชีวา และเกิดการเรียนรูที่ทรงพลัง
และไดใหหลักการจัดการความรูไว 44 ประการ ไดแก
1. ใหคนหลากหลายทักษะ หลากหลายวิธีคิด ทํางานนั้นอยางสรางสรรค ถาหาก
ภายในองคกรมีความเชื่ อหรือ วิธีคิ ดแตกตางกัน การจัดการจะมีพลัง ความแตกตางหลากหลาย
(Heterogeneity) มีคุณคามากกวาความเหมือน (Homogeneity)
2. รวมกัน พัฒนาวิ ธีทํา งานในรู ปแบบใหมๆ เพื่อบรรลุป ระสิท ธิผลที่กํ าหนดไว
ประกอบดวย
 การตอบสนองความต องการ (Responsiveness) ของผูรับ บริการ หรือ
ของสังคมหรือความตองการที่กําหนดโดยผูบริหาร
 นวัตกรรม (Innovation)
 ขีดความสามารถ (Competency) ของบุคลากร
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ในการทํางาน
3. ทดสอบและเรียนรู เนื่องจากกิจกรรมจัดการความรูเปนกิจกรรมสรางสรรคซึ่ง
หมายถึงการคิดแบบ “หลุดโลก” จึงตองมีวิธีดึงกลับมาสูความเปน จริงของโลก โดยทดลองทําเพียง
น อยๆ ถาล มเหลวก็เสียหายไมม ากนัก ถาไดผ ลดีก็ขยายใหม ากขึ้น จนที่สุดขยายเปนวิธีทํางาน
แบบใหม หรือได Best Practice ขึ้นใหมนั่นเอง
4. การนําความรูจากภายนอกอยางเหมาะสม โดยตองถือวาความรูจากภายนอก
ยังเปนความรูที่ยัง “ดิบ” ตองทําให “สุก” ใหพรอมใชในบริบทของเรา โดยการเติมความรูเชิงบริบท
ลงไป และเสริมดวยประเด็นหาคําตอบ เชน
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มีใครหรือเหตุการณ ใดเปน ตัวกระตุนใหเกิดการพัฒนางานจนเกิด Best

Practice
ชวงเวลาการพัฒนา มีใครบางเขามามีสวนรวม รวมอยางไร เกิดกระบวนการ
อะไรบางเปนปจจัยไปสูความสําเร็จ ความยากลําบากมีอะไร เอาชนะอุปสรรคไดอยางไร
 ใชความรูอะไรบางในการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เอาความรูมาจากไหน
 มีแผนจะทําใหดีขึ้นอยางไร ตองการความชวยเหลืออะไรบาง
 คิดวาหนวยงานใดบางที่นาจะเรียนรูจากกิจกรรมกลุมของทานได
 มีความรู อะไรบางที่พรอมจะแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมงานในหน วยงานอื่น
ภายนอกองคกร เปนตน


กระบวนการจัดการความรู
บดินทร วิจารณ (2547 : 45 – 46) แนะนําองคกรตางๆ ไว 5 ขั้นตอน คือ
1. Define การกําหนดชนิดของความรูที่ตองการหลักๆ ขององคกร
2. Create การสรางทุนปญญา หรือการคนหา ใชประโยชนจากสิ่งที่มีอยูแลว
การสอนงานภายในองคกร และอาจตองเสาะหาจากภายนอกหรือการเรียนรูจากผูอื่น
3. Capture การเสาะหา และจัดเก็บองคความรูในองคกรใหเปนระบบ
4. Share การแบงปนแลกเปลี่ยน เผยแพรกระจาย ถายโอนความรูหลายรูปแบบ
และหลายชองทาง
5. Use การใชประโยชน การนําไปประยุกตใชในงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ และเกิด
เปนปญญาปฏิบัติ
จาก 5 ขั้นตอนดังกลาว ตั้งแตการกําหนดความรูที่ตองการ การสรางความรู การ
เสาะหา จัดเก็บ การแบงปนแลกเปลี่ยน และการนําไปใชปฏิบัติงาน ในธรรมชาติองคกรมีปจจัยที่
เกื้อหนุนเปนพื้นฐานอยูแลว
ปจจัยที่เอื้อตอการจัดความรูในหนวยงานทางการศึกษาที่เปนอยูพบวา ตั้งแตเริ่มตน
การปฏิบัติงาน ทั้งในตัวและรอบๆ ตัวบุคคล มีความรูอยูมากมาย เปนตนวา ความคิด กระบวนการคิด
การทํางาน การจัดการเรียนการสอน ผลงานวิชาการของบุคคล ผลงานคนควาวิจัยประกอบการศึกษาตอ
ขาวสาร หนังสือพิมพ มุมหนังสือ หองสมุด Intranet Internet เปน ตน ในแงกระบวนการจัดการมี
ปจจัยเอื้อในการสนับสนุ น ไดแก การดื่มน้ําชากาแฟในหนวยงาน (Coffee Talk) การสนทนา การ
ระดมความคิด การเขี ยนรายงาน การเขีย นบทความ การจัดประชุม การสั มมนา การเขาหาแหลง
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เรี ยนรู การศึกษาดูงาน การรับฟ งความเห็นผูปกครอง การจัดนิทรรศการ ตลาดนักวิ ชาการ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในสถานศึกษา และระหวางสถานศึกษาหรือองคกรอื่น
ถาหากจะถามวาการจัดการความรูเรามีแลวหรือไม คําตอบไดวามีแลว ทําแลว และ
หลากหลายดวยซ้ํา เพียงแตการจัดระบบและพัฒนานํามาใชเทานั้นเองที่ตองปรับปรุงทบทวน
ในยุคป จจุบัน ICT เขามาเกี่ยวของในวงการศึกษาคอนข างมาก การเรียนรู การ
เข า ถึ ง ความรู ไ ดมี ก ารพั ฒ นาไปอี ก ระดั บ หนึ่ ง ที่ เ น น ความรวดเร็ ว และได ค วามรู ที่ ก วา งขวาง
คณะทํางาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน (คําสั่งที่ 36/2548 ลงวันที่ 14 มกราคม
2548) ไดสรุปเสนอแนะระบบการบริห ารจัดการความรู (Knowledge Management System :
KMS) โดยนํ า ICT มาใช ไววา ระบบการบริหารจั ดการความรู (KMS) ควรประกอบด วยระบบ
ฐานความรู (Knowledge Base System : KBS) ศูน ยบ ริห ารจัดการความรู (Knowledge
Management Center : KMC) ระบบการเขาถึงความรู (Knowledge Access System : KAS)
KBS ประกอบด วย 2 สว น คือ ระบบการจัด เก็บ Database และกลุ มความรู
(Knowledge Group : KG) ที่แยกยอยออกเปนหมวดหมู ตัวอยางเชน
- ความรูในการปฏิบัติงาน (Working Knowledge)
- วิธีการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยม (Best Practice)
- การศึกษารายกรณี (Case Study)
- ความรูจากภายนอกหนวยงาน (External Knowledge)
- E - Knowledge
- การสรุปยอหนังสือ (Book Briefing) เผยแพรแกคนอื่น
- การถามผูเชี่ยวชาญ (Ask an Expert)
- การจัดชองทางแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing Board)
การลงมือปฏิบัติ บดินทร วิจารณ (2547 : 221 - 225) ไดใหแนวทางพัฒนาที่
เอื้อตอการดําเนินงาน ดังนี้
1. การใฝรู ใฝเรียน (Personal Mastery)
2. การมีวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision)
3. การเรียนรูเปนทีม (Team Learning)
4. โมเดลความคิด (Mental Model) เปนกรอบความคิดที่จะสงผลตอการเรียนรู
และเขาใจ
5. การเสวนากัน (Dialogue)
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6. การคิดอยางเปนระบบ (System Thinking)
ในการดําเนินการจัดใหมีกระบวนการจั ดการความรู จะเกิดขึ้น ไดจริงในองคกรนั้น
จะต องไดรับการสนั บสนุ น จากผูนํ าสูง สุดในองคกรจึง จะประสบความสํา เร็จไดสูง มาก และเพื่ อ
ประกันความสําเร็จนั้นจะตองมีการจัดตั้งทีมงานอยางเปนทางการ
ขั้นตอนการนํา KM ไปสูการปฏิบัติ บดินทร วิจารณ (2547 : 241-244) แนะนําไว
ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กําหนดและสรางทีมงานจัดการองคความรูในองคกร
กําหนดกลยุทธ KM ขององคกร
ดําเนินการสํารวจระบบการจัดความรูที่มีอยูแลวในองคกร
คัดเลือกโดยการนํารอง
พัฒนาโครงสรางการจัดการ KM ในองคกร
กําหนดเทคโนโลยีสนับสนุนการจัดการ
กําหนดแผนปฏิบัติการหลัก
การติดตามควบคุมและปดโครงการ

เมื่อโครงการบรรลุเปาหมายรายป จะตองมีการทบทวนกระบวนการทํางานทั้งหมด
ในสวนที่สําเร็จ และบทเรียนที่เกิดขึ้น เพื่อนํามาเปนขอมูลปอนกลับ และปรับปรุงกระบวนการใหดี
ยิ่งขึ้นตอไป
ขอควรคํานึงที่ KM ไปไมตลอดรอดฝงฝน ไดแก
 หนวยงานไมมีความตองการ แรงจูงใจหรือแรงกระตุน หรือเล็ งเห็นประโยชน
ของ KM เพียงพอ ซึ่งเปนเรื่องของอารมณ (EQ) มากกวาความรูในรายละเอียด (IQ)
 ในการจัดทํา KM ไมมีการกําหนดองคความรูขององคกรที่สอดคลองกับภารกิจ
ของหนวยงาน และที่จะสงผลถึงความสําเร็จของหนวยงาน
 ผูนําองคกรไมเขาใจและไมใหการสนับสนุน การสราง KM เปนไปไดยาก
 ในองคกรยังไมมีคานิยม และปลูกฝงวัฒนธรรมการเรียนรู และการแลกเปลี่ยน
ความรูใหเกิดขึ้นในแตละบุคคล
 การจัดการความรูไมไดเชื่อมโยงไปสูเปาหมายเชิงธุรกิจขององคกร
 ไมมีการวัดผลการดําเนินงาน ทําใหไมสามารถปรับปรุงพัฒนาได
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ไมมี ระบบที่เ อื้อตอการสร างบรรยากาศการเรียนรู และสร างองคความรูใ น
องคกร เชน การใหรางวัล ทั้งรูปแบบที่เปนตั วเงิน หรือไมเ ปนตัวเงิน ที่จะสรางแรงจู งใจใหเกิดการ
แบงปนความรูกัน


นอกจากนั้นยังพบวา การโยกยายสับเปลี่ยนตํ าแหนงผูบริหารหนวยงาน มักจะสง
สัญญาณวา “ผูนําคนใหมม าแล ว” และจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวคิดใหมเ ฉพาะตน อุปมา
“คนเกา สร างเจดีย คนใหมม าก็รื้ อเจดีย และสร างใหม.... ไมสิ้น สุด ” ขาดการตอยอดองค ความรู
ขอมูลเดิมในการพัฒนา ปญหาจึงวนเวียนซ้ําๆ ปรากฎอยูบางบางหนวยงาน
จึงพอจะสรุปไดวา การนํา KM มาใชในหนวยงานไมเปนเรื่องที่ยุงยากเลย ควรเริ่มตน
จากวิธีง ายๆ พั ฒนาตอยอดไปตามลําดับ ปจจัยที่เอื้อตอการดํา เนิ นงานทั้ง องคความรู และวิธีการ
เราไดดํา เนินการเปน พื้นฐานอยูแลว การจํ าแนกองค ความรูที่จ ะนํามาใชและการวิเคราะหความรู
นํา เข าไปเสริ มสวนที่ ขาด “บรรยากาศ” “ภาวะผู นํ า” และ “ทีม งาน” เปน ฐานหลักที่เขมแข็ง ที่จะ
ประกันความสําเร็จของการทํา KM ไปถึงฝงฝนได

ประโยชนที่พึงไดจาก KM
ในบทบัญญัติมาตรา 4 แหง พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดไววา “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู เพื่อ
ความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทาง
วัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูจากการจัด
สภาพแวดลอมสังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
การจั ดการความรู (KM) ก็คือ แนวทางหนึ่ง ที่จ ะสงเสริม ให องคกรขั บเคลื่อนเข าสู
บทบัญญัติดังกลาว และนอกจากนี้ สิ่งที่พึงไดของหนวยงานกลาวคือ
KM เปนเครื่องมือการปฏิบัติงาน
KM เปนเครื่องมือสนับสนุนงาน
KM เปนตัวชวยในการปรับปรุงและสรางผลงานอยางตอเนื่อง
KM เปนสวนหนึ่งของโครงการเสมอ
KM เปนพื้นฐานขององคกร
KM จะชวยในการ Training บุคลากร
KM เหมือนเครื่องยนต ถา “เกา” วิ่งชา ถา “ใหม” วิ่งเร็ว หนวยงานที่กาวหนาตอง
พึ่งพาความรูใหม
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KM ทําได และเปนประโยชนแกทุกหนวยงาน และในที่สุดแลว จะบรรลุเปา หมาย
และ “ความรูที่ สมบูร ณมันจะทํา ใหเ กิดความสุข ในขณะที่กํ าลังทํา งานนั่นเอง” (พุท ธทาสภิกขุ,
2540 : 102)
นั่นคือ ถาหากนํา KM มาใชจะกอใหเกิดผลงานที่มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์สูงยิ่งขึ้น
บุคลากรผูปฏิบัติงานอันไดแก ขาราชการ ลูกจางทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งขาราชการผูนอย และ
ระดับกลาง จะไดรับการพัฒนา หนวยงานมีฐ านความรู เปน การเพิ่มพูน ทุนความรู หรือทุนปญญา
เกิดเกลีย วความรู (Knowledge Spiral) ซึ่ งจะชว ยให หน วยงานมี ศักยภาพในการฟน ฝาความ
ยากลําบาก ปญหา หรือความไมแนนอนในอนาคตไดดียิ่งขึ้น และมีความสุขขณะทํางาน

บทสรุป KM
ความรูใ หมเกิด ขึ้น ตอเนื่องตลอดเวลา การรูเทา ทัน หนว ยงานจํ าเปนตองปรับตัว
เปลี่ยนแปลงไปสูยุคของความเร็ว และความกา วหนาของความรู ใหมนั้น การสร างสัง คมแห งการ
เรียนรูในสวนราชการไมเป นเพียงความจําเปนตามขอกําหนดของพระราชกฤษฎีกา หรือขอ บังคั บ
เทา นั้ น การจัดระบบรวบรวมสะสมพัฒนาสร างสรรคค วามรูใหม การแบ งปน การเขาถึง และนํ า
ความรูมาใชปฏิบัติงานมีความสําคัญกวา การจัดการความรูไมเปนเรื่องยุงยากมากนัก เพราะวาเรา
มี องคความรู อย ูแล วมากมายทั้ง ภายในและภายนอก กับ ยั งมี วิธีการที่หลากหลายไดทํา มาแลว
เพียงแตการทบทวนการเก็บ การจั ดระบบและพัฒนา โดยนํา ICT เขามาชวยเหลือ ก็จะเกิด ความ
รวดเร็ว สะดวก และเขาถึงไดอ ยา งกว างขวาง ทั้ง นี้ จะตองได รับการสนับสนุนจากผู นําของส วน
ราชการนั้น ประกอบกับการเริ่มลงมือปฏิบัติโดยผูปฏิบัติง าน และสรางทีม อยางมีขั้ นตอน พรอมๆ
กับ การสรางบรรยากาศแหงการเรีย นรูและแบ งป น ไขว ควา พั ฒนาคน พัฒ นางาน สร างฐานองค
ความรู
การจั ดการความรู จึงไม น าจะเป นเพียงการดําเนิ นงานตามกระแสและข อบังคับ แต
เป นการนําพาหนวยงานใหหลุดพน จากป ญหาซ้ํ าซาก ปญหาอุปสรรคเปน เพียงความทา ทายให
กระทํา อยา งสนุก สนาน และเปน สุข การจัด การความรูเปน สิ่ง ขับเคลื่ อนที่ท รงพลัง นําองคกรไปสู
ขีดความสามารถสูงสุด นั่นคือ การรูเทาทันเขาสูยุคของการแขงขันอยางสมบูรณ
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ารบริหารเชิงกลยุทธ
(Strategic Management)

นพพร จุณณะปยะ 1
If you can’t measure it, you can’t manage it. “ถาคุณไมสามารถวัดมันได
คุณก็ไมสามารถบริหารมันได “

การวัดและการบริหารเกี่ยวของกันอยางไร?
การบริหารจัดการ ถือเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารมืออาชีพ ถาจะเรียกวา
บริหารเกงเราจะพิจารณาจากอะไร? คําตอบก็คือ บริหารแลวสามารถทําใหองคกรบรรลุเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพและสามารถสรางความ
พึงพอใจของทุกฝายที่เกี่ยวของ (Stakeholder) การวัด (Measurement) ก็ถือเปนเครื่องมือของ
ฝายบริหารเชนเดียวกัน
การบริห ารเปรียบเสมือ นการขั บรถยนต ซึ่ง ตองมี หนา ปด รถยนต (ดัชนีชี้
วัด:KPIs.) ที่ชวยใหเราทราบวาความเร็วเทาไหร ความรอนเปนอยางไร น้ํามันเหลือเทาไหรแลว
ประโยชนของการดูห นาปด เช นดวยความเร็ว เทานี้จ ะทํ าใหเราถึง ที่หมายได ทันเวลาหรื อเปล า
และการทํางานของเครื่องยนตอยูในสภาพปกติหรือไม ถาไมปกติ ขณะนี้ออกนอกเกณฑที่ยอมรับ
(Acceptable Range) แลวหรือยัง ระดับน้ํามันเปนอยางไรเพียงพอหรือไม จะเห็นไดวา ถาเราไม
สามารถควบคุมสถานการณหรือควบคุมการทํางานของเครื่องยนต การจะถึงที่หมายก็คงมีปญหา
อุปสรรคแนนอน ผูบริหารก็คือคนขับรถที่ตองคอยควบคุมเครื่องยนต ซึ่งตองคอยมองไปขางหนา
คอยมองกระจกหลังหรือมองดานขางๆ เพื่อคอยระมัดระวังรถคันอื่นๆ (คูแขงขัน) ที่อาจจะทําให
เรามีปญหา
คําวา การบริห าร แปลวา เริ่มที่เ ปาหมายหรือ วัตถุประสงคที่ต องการ จากนั้ นก็
ตองถามตอวา ถาจะใหบรรลุเปาหมายดังกลาว เราจะตองทําอะไร (What) ใครเปนคนทํา (Who)
1

สถาบันฝกอบรม อ.นพพร จุณณะปยะ
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ทําเมื่อไหร (When) หรือจะเรียกวาแผนปฏิบัติ (Action Plan) ก็ได คําถามถัดมาของการบริหาร
ก็คือ เพื่อใหเราสามารถดําเนินตามแผนปฏิบัติดังกลาวเราจะตองใชทรัพยากรอะไรบาง (งบประมาณ)
อาทิเชน คน เงิน เครื่องจักร อุปกรณ (4 M) มากนอยแคไหน จากนั้นก็ล งมือปฏิบัติตามแผน
(Implementation) เกิดการปฏิบัติเมื่อไหร ก็ตอ งเกิดผลลัพธ (Result) ขึ้นเมื่อนั้น ประเด็นสําคัญ
อยูที่วาเราจะรูไดอ ยางไรวาผลลัพธ (Result) เปนอยางไร เปนไปตามเปาหมายหรือไม ถาไม
สาเหตุ เพราะอะไร ขบวนการตรงนี้เรียกวา การวิเ คราะห (Analysis) เมื่อรู สาเหตุที่ ทําให ไม
บรรลุเปาหมาย เราก็ตองดําเนินการแกไขปญหา เชนปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติ ทบทวนความพรอม
และศัก ยภาพของทรัพ ยากร หรือ ปรั บเปลี่ย นกลยุ ทธหรื อวิธีการ ฯลฯ ประเด็นอยูที่ วา เราจะ
วิเคราะหไดก็ตองมีขอมูล จะรูขอมูลก็ตองมีการรวบรวมจัดเก็บ และรายงานที่ครบถวน ถูกตอง
ทันเวลาตอการตัดสินใจ ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวก็จะมีทั้งขอมูลยอนกลับ(Feed Back Information)
หรือเปนขอมูลที่เกิดขึ้นแลว ประโยชนที่จะไดก็แคปองกันไมใหปญหานั้นเกิดซ้ําอีก(ประวัติศาสตร
ซ้ํารอย) แตไมไดรับประกันวาจะไมเกิดปญหาใหมๆ ขึ้นมาอีก และขอมูลการคาดการณผลลัพธ
ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต (Feed Forward Information) แลวนํามาเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ถาผลลัพธอ อกมาไมเ ปนไปตามเปาหมายที่ตอ งการ เราก็จะไดแก ไขสถานการณลวงหนา หรือ
ทําการบานลวงหนา การวิเคราะหสิ่งที่เกิดขึ้นแลวหรือ Feed Back System ยังมีจุดออนเพราะ
การวัดจากสิ่งที่เกิดขึ้นแลวหรือหมดเวลาแลวถึงจะมารูวาเราไมบรรลุเปาหมาย ไมมีประโยชนอะไร
เลย เพราะเราแกไ ขอะไรไมไ ดแลว อยา งดีเพื่อเอาตัวรอดโดยรี บหาคําอธิบายวาสาเหตุที่ไม
บรรลุเปาหมายเกิดจากสาเหตุอะไร
Vision, Mission
SWOT
นโยบาย

Act
ปรับปรุงแกไข

แผนปฏิบัติ

งบประมาณ

ปฏิบัติตามแผน

What
When
Who

M: Man
M: Machine
M: Material
M: Money
Resource Mgt.
Plan

การจัดองคกร
การจัดคนเขาทํางาน
การสั่งการ

Do

วิเคราะหเปาหมาย
กับผลลัพธ
Feed backk

Feed Forward

ผลลัพธจริง

คาดการณ
ผลลัพธ

Key Performance
Indicators : KPIs.
Check
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โดยสรุปแล วขบวนการบริหารดังกลาวขางต นประกอบดวย การวางแผน การ
จัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการและการควบคุม ถาบริหารแลวไมประสบความสําเร็จ
ก็คงจะตองมาทบทวนขบวนการบริหารวาแตละขบวนการเราทําไดดีแคไหน มีประสิทธิภาพหรือไม
เชน มีแผนงานที่ดีไหม การจัดองคกรชัดเจนในอํานาจหนาที่และการบังคับบัญชาหรือไม มีการ
จัดคนเขาทํางานเหมาะสมหรือ ไม ผู ปฏิบัติ งานเขาใจแผนหรือ คําสั่ง ดีพ อหรือ ไม สุ ดทายมีการ
ติดตาม วิเคราะห ประเมินผลการปฏิบัติงาน และแกไขปญหาอุปสรรคไดทันทวงทีหรือไม
สิ่งที่กลาวมาขางตนก็คือขบวนการบริหารจัดการอยางงายๆ ที่ทรงประสิทธิภาพ
แต หัวใจอยูที่ เราจะรู ได อยางไรในทุกๆ ขั้นตอนวาเกิดอะไรขึ้ น และสิ่ง ที่เกิ ดขึ้นเปนอุสรรคตอ
ความสําเร็จที่จะบรรลุเปาหมายหรือไม ยิ่งรูเร็วเทาไหรเราก็สามารถแกไขไดทันกาลเทานั้น คําวา
รูจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการวัด (Measure) ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดดัชนี
ชี้วัด (Indicators) โดยที่ดัชนีชี้ วัดดังกลาวจะตองมีความสัมพันธกับปจจัยแหงความสําเร็จและ
ปจจัยวิกฤต (Key Success Factor & Critical Success Factor) เชนปจจัยแหงความสําเร็จหรือ
ปจจัยวิกฤตอยูที่สงมอบทันเวลา (On Time Delivery) สิ่งที่เราจะตองพิจารณาก็คือปจจัยอะไรที่
จะทําใหเกิดอุปสรรคตอการสงมอบ เราก็ตองเฝาติดตามปจจัยนั้นโดยกําหนดเปนดัชนีวัดที่เรียกวา
Key Performance Indicators : KPIs. สําหรับเวลาที่ใ ชไปในแตละขบวนการ (Process Cycle
Time)
ความสําคัญของดัชนีชี้วัดเพื่อมุงสูผลความสําเร็จไมใชเรื่องใหมเลย ถูกนํามาใช
ในทุ กวงการ อาทิ เชน วงการกีฬา วงการธุรกิจ วงการศึกษา ฯลฯ ดวยเหตุผลที่วาผูบริห าร
อยากรูว าผลงานของตัวเองเปนอยางไร มีจุดออนอยูตรงไหน จะไดรีบแกไขกอนที่จะหมดเวลา
หรืออยากจะวัดถึงความรูสึกนึกคิด หรือทัศนคติของลูกคาที่มีตอสินคาเรา เปนตน หรืออยากจะ
วัดประสิทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หรือ คุณภาพของขบวนการว าสามารถส งมอบสินค าหรือ บริ การ
ใหแกลู กคาไดดีแคไหน ดั ชนีชี้วัดเพื่อมุงสูผลความสําเร็จ KPIs. เป นเรื่องของการบริหารเชิงกล
ยุทธ (Strategic Management) เพราะมุงเนนที่ผลสําเร็จของงาน จากนั้นก็จะมาพิจารณาวาปจจัย
แหงความสํ าเร็จหรือ ปจจั ยวิ กฤตคื อ อะไร ปจจัยดั งกล าวเกี่ ยวเนื่อ งกั บขบวนการ (Process)
อะไรบาง และเราควรจะเฝาติดตาม Output ของแตละขบวนการอะไรบางและอยางไร (เหมือน
เฝาติดตาม Critical Path Activities ของ PERT เพราะถาเวลาของ Critical Path ลาชาจาก
เปาหมาย ระยะเวลาของโครงการก็จะลาชาแนนอน)
“What you measure is what you get”. วัดอะไรก็จะไดอันนั้น นับเปนเคล็ดลับ
ที่สําคัญในการออกแบบดัชนี KPIs. จากประสบการณที่อยูในอาชีพการสรางดัชนีวัดผลงานหรือ
วัดประสิทธิภาพตั้งแตป 2523 เมื่อครั้งประจําตําแหนง Corporate Planning Manager สํานัก
วางแผนและพัฒนา เครือบริษัทเจริ ญโภคภัณฑ (ซีพี) 7 ปเต็ม ออกจากซีพี 2530 ยึดอาชีพ ที่
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ปรึกษาและวิทยากรอิสระมาจนมาถึงปจจุบัน ตลอดระยะเวลาการทํางาน ปรากฏวาลักษณะงาน
เกี่ยวของกับการวางแผน การสรางดัชนีเพื่อวัดผลงาน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จนสุ ดทายก็ เอาผลที่ไ ดจากการวัดผลงานไปใชขึ้นเงิ นเดื อ น คํ าว า วั ด อะไรได อันนั้น เพื่ อ ให
เห็นภาพจึงอยากจะยกตัวอยางโรงแรมแหงหนึ่งที่เขาไปเปนที่ปรึกษา ปรากฏวาจานแตก แกวแตก
ชอนหาย เฉลี่ยเดือนละ 85,000 บาท (ป 1999) จึงไดปรึกษากับกรรมการผูจัดการวาเรานาจะ
สรางดัชนีใหมขึ้นมาเพื่อแกปญหานี้ จึงไดกําหนดชื่อวา Breakage และก็ตั้งเปาหมายที่ 30,000
บาท ปรากฏวาปลายป 2000 สถิติลดลงต่ํากวาเปาหมาย เพราะถาสูงกวา 30,000 บาท ดัชนีนี้
จะไมไดคะแนน และคะแนนมีผลตอการขึ้นเงินเดือน ในป 2001 ไดตั้งเปาหมาย 25,000 บาท
ปรากฏวา 5 เดือนแรกยังแตกไมเกินเปาหมาย จากตัวอยางแสดงใหเห็นวา เมื่อวัดอะไร พนักงาน
ก็จะใหความสําคั ญอั นนั้ น และก็จะดูแ ลอัน นั้น เปนพิเ ศษ เหมือ นสมัย เรีย นหนัง สือถาโรงเรีย น
ไมมีก ารสอบวัด ผล รับรองไดเ ลยนักเรียนไมไดดูหนังสือ บางคนมารูเรื่องกอนสอบเพราะเพื่อ น
ติวให เปนตน อีกตัวอยางหนึ่งที่เห็นไดชัด ก็คือ 5 ส แรกๆ ก็สนใจกันดี นานๆ เขาก็จางหายไป
แมแตฝายจัดการยังไมพูดถึงเลย ตามบอรดประกาศก็ยังติดโครงสรางคณะกรรมการ 5 ส แถม
ฝุนจับ คณะกรรมการก็ยังเกี่ยงกันอางไมมีเวลา สุดทายเขาตําราไฟไหมฝาง หลายบริษัทแกปญหา
นี้โดยการนํามาเปนดัชนี KPIs. เรียกชื่อวา 5 ส และใหออกคะแนนแตละหนวยงานทุก เดือน
ผลปรากฏวา โครงการ 5 ส ฟนคืนชีพ เพราะวัดอะไร พนักงานจะใหความสําคัญอันนั้น
สรุปแลวถาเราไมวัด เราก็จะไมรูวาเกิดอะไรขึ้น และที่เกิดขึ้นนั้นความเสียหาย
มากนอยแคไหน การวัดทําใหทราบผลลัพธ (Key Result) เปรียบเสมือนหนาปดรถยนต บาง
ดัช นีเ ปน สัญญาณเตื อนภั ย (Warning System) ทํ าใหเ ราสามารถปอ งกันป ญหาไดลวงหนา
ไมตองเผชิญกับความเสียหายที่ไมอาจจะเรียกกลับคืนมาได การวัดทําใหเราสามารถยกระดับสิ่ง
ที่เปนอยู ในปจจุบันใหสู งขึ้น และเกิด การปรับปรุงอยางต อเนื่อ ง (Continuous Improvement)
การวัดทําใหเรารูถึ งความตองการ และความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ (Stakeholder) ไมวาจะ
เปนลูก คา ผู ขายวั ตถุดิบ ธนาคาร พนัก งาน ผูถื อหุน หรือ สัง คมรอบข าง การวั ดทํ าใหเ รารูว า
สิ่ งที่ดําเนินอยูใ นปจจุบัน นี้ไ ดส นับ สนุนการสรางศั ก ยภาพขององค ก รเพื่ อ ความอยู รอดและ
ความสําเร็จในระยะยาวหรือไม

BSC และ KPIs. แตกตางกันอยางไร
การบริหารเชิงกลยุทธที่กําลังเปนที่นิยมอยางมากก็ คือการบริหารเชิงกลยุทธที่
ใชแนวความคิดของ The Balanced Scorecard และ Key Performance Indicators ซึ่งถือเปน
เรื่องที่กําลังฮิตมากในวงการบริห ารทั้งภาครัฐและเอกชน ถาใครพูดถึงแลวเราไม รูเรื่องหรือไม
เขาใจ รับรองวาเชยแนนอน
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กอนอื่นคงจะตองตอบคําถามที่คางคาใจกันกอนวา BSC และ KPIs. แตกตาง
กันอยางไรหรือเหมือนกันอยางไร แทที่จริงแลว BSC ก็คือระบบบริหารหรือเครื่องมือบริหารจัดการ
ชนิดหนึ่งนั่นเอง ที่ตองอาศัย KPIs. เปนเครื่องมือที่จะชวยวัดผลความสําเร็จ หรือระบบบริหาร
ISO 9001:2000 ก็มีการใช KPIs.วัดผลเพราะไมเชนนั้นเราก็ไมสามารถทํา Continuous
Improvement ไดเลยถาเราวัดไมได ดังนั้น BSC ก็คือชื่อเรียกระบบ เมื่อพูดถึง KPIs. จะไมพูดถึง
BSC ไดหรือไม คําตอบคือได เพราะบริษัทหรือองคกรสามารถนําเอา KPIs. มาใชไดโดยไมสนใจ
แนวคิดของ BSC ก็ได เพราะการวัดผลความสําเร็จอาจจะเริ่มที่การกําหนด Areas ที่สําคัญๆ ที่
มีผลตอความสําเร็จขององคกร (Key Result Areas : KRA) หรือเริ่มจากการหาปจจัยแหง
ความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF) หรือปจจัยวิกฤต (Critical Success Factor : CSF)
แลวถึงมากําหนดดัชนี KPIs. เชน โรงงานหนึ่งผลิตชิ้นสวนสงใหโรงงานผลิตรถยนตที่ใชระบบเปน
แบบ JIT ดังนั้น CSF ของโรงงานนั้นจะอยูที่ On time delivery เพราะถาสงมอบไมทัน โรงงาน
รถยนตคงยกเลิกสัญญาแนนอน เพราะโรงงานประกอบรถยนตมี Suppliers หลายรายดวยกัน
ถา Line การผลิตตองหยุดรอชิ้นสวนจากเราผูเดียว ก็คงเปนไปไมได ดังนั้นถาเรารูวาปจจัย
วิกฤตของเราคือเวลาสงมอบ ดังนั้นกลยุทธที่สําคัญขององคกรก็คือ ทําอยางไรใหเวลาสูญเสีย
นอยที่สุดหรือไมมีเลยหรือเวลาในการ Process สั้นที่สุด นั่นแปลวาองคกรจะตองมีระบบบริหาร
จัดการที่มี
ประสิทธิภาพมากๆ นับตั้งแตขบวนการจัดหา จัดสงวัสดุ หรือวัตถุดิบ การตรวจรับ การนําเขาสู
ขบวนการผลิต การขนสงหรือสงมอบแกลูกคาหรือจะเรียกวาตองมีระบบ Supply Chain ที่มี
ประสิทธิภาพมากๆ โดยจะตองทํางานรวมกัน ประสานงานกันอยางใกลชิด ตั้งแต Supplier
หรือแมแตทุกขบวนการภายในของเราเอง รวมไปถึงการทํางานอยางใกลชิดระหวางโรงงานและ
ลูกคา ในเมื่อหัวใจสําคัญอยูที่เวลา KPIs. ก็จะตองเนนวัดไปที่เวลาของแตละขบวนการ โดยจะตอง
กําหนด Critical Core Process : CCP และมีการวัดเวลา และเปาหมายของพนักงานก็จะเปน
เรื่องการลดลงของเวลา การลดเวลาสูญเสีย เชนสูญเสียเนื่องจากรอวัตถุดิบ ซอมแซมเครื่องจักร
ขัดของ ไฟฟาดับ Rework, Reprocess, Repair สูญเสียเวลาในคลังสินคา สูญเสียเวลาในการ
ขนสง ฯลฯ เปนตน
BSC เกิดขึ้นมาไดเพราะมีการวิเคราะหปญหาผลกระทบจากการวัดประเมินผล
ทางธุรกิ จด วยป จจัยทางการเงิน ซึ่ งเปน ที่นิ ยมกันมากในอดีต ถาผู จัด การคนไหนทํ ากํ าไรได
เยอะๆ ผูจัดการคนนั้นฝมือยอดเยี่ยม จากการที่มุงประเด็นไปที่ผลกําไร ผูจัดการสวนใหญก็เลย
เรงยอดขาย เรงลดตนทุน เพื่อใหไดกําไรเยอะๆ คาใชจายเพื่อฝกอบรมก็รอไปกอน เดี๋ยวทําให
คา ใชจายสูง กําไรลดลง คาใชจ ายในการทํา ISO หรือ ลงทุนวิจัย พัฒนาปรับ ปรุ งขบวนการ
คา ใชจา ยในการวัดความพึงพอใจลูก คาก็ เอาไวกอนเชนกัน ซึ่ง คาใชจ ายดังกลาวถือเปน การ
ลงทุนเพื่อระยะยาว เพราะกวาจะเห็นผลตองใชเวลา เมื่อผูบริหารไมใหความสําคัญบริษัทก็หยุด
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การพัฒนา เมื่อไมมีการพัฒนาศักยภาพการแขงขันก็ลดลง คูแขงแซงหนา สวนแบงตลาดลดลง
ผลิตนอยลง การใชกําลังการผลิตไมถึงจุดคุมทุน ตนทุนก็สูง ราคาก็ขึ้นไมได ถึงขึ้นก็ขายไมออก
สต็อ กก็คางอยูมากในโกดัง ความเสียหาย สูญหายก็ตามมา เมื่อกิจการทํากําไรนอยลง การขึ้น
เงินเดือน การจายโบนัสก็ลดลง บางบริษัทตัดทิ้งไปเลย พนักงานดีๆ ลาออกหางานใหม พนักงาน
ที่อ ยูเ พราะไปที่ ไหนไมไ ด สมั ครงานที่ไ หนก็ ไมมี ใครรับ ฝมือ ไมถึง อยู กินเงินเดือนไปเรื่อ ยๆ
การเรงยอดขายมากๆ ผลที่ตามมาคือเก็บเงินไมได เกิดหนี้สูญ กระแสเงินสดไมพอชําระคาสินคา
ผูขายวัตถุดิบงดสงวัตถุดิบ กระแสเงินสดไมพอจายคาแรง ตองเลื่อนจาย ถูกตัดไฟ ตัดน้ํา ที่ลูกคา
ลดลงบริษัทก็ไมมีดัชนีวัด จึงไมรูสาเหตุของการลดลง แกไขไมทัน แกไมถูกจุด สุดทายผูบริหาร
หมดกําลังใจ ยกธงขาวยอมแพ และเขาสูโครงการประนอมหนี้ไมก็กอใหเกิดรายได(NPL)
เมื่อเกิดผลกระทบตามมาอยางมาก Kaplan และ Norton จึงไดรว มกันวิจัยหา
รูปแบบการวัดประเมินผลทางธุรกิจใหม ที่ไมคํานึงแตเรื่องการเงิน โดยใหคํานึงถึงปจจัยที่ไมใช
การเงิน (Non financial) อาทิเชน ความพึงพอใจลูกคา ความพึงพอใจพนักงาน ความพึงพอใจ
Supplier อัตราการเขาออกพนักงาน อัตราการสูญเสียลูกคาเกา อัตราการเพิ่มขึ้นของลูกคาใหม
สวนแบงตลาด เวลาในการผลิต เวลาในการสง มอบ % การสง มอบที่ไมทันกําหนด ระดั บ
ความสามารถของพนักงาน (Competency Coverage) ดัชนีเหลานี้ลวนมีความสําคัญอยางมาก
ตอ ความอยูร อดในระยะยาว ซึ่ง ได มีก ารกํา หนดมุม มอง (Perspective) ออกเปน 4 มุม มอง
ดังนี้คือ มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective) มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective)
มุมมองดานขบวนการภายใน (Internal Business Process) และมุมมองดานการเรียนรูและ
เติบโต (Learning & Growth Perspective) โดยทั้ง 4 มุมมองมีความสัมพันธกันดังนี้
จะเห็นวาความชํานาญและความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาเทคโนโลยี
และการพัฒ นาระบบตา งๆ ในมุมมองการเรี ยนรูแ ละการเติ บโตจะสงผลตอ คุณ ภาพขบวนการ
และเวลาที่ใชในแตละขบวนการ ในมุมมองขบวนการภายใน ซึ่งจะสงผลใหองคกรสงมอบสินคา
หรือ บริก ารที่ มีคุณภาพไดทันเวลาจนทํ าใหลูกค าเกิดความพึงพอใจ เกิดความจงรักภัก ดี ใน
มุมมองลูกคา และจากการที่ลูกคาพึงพอใจ ก็เกิดการซื้อซ้ํา เปนขาประจํา ทําใหมีการเติบโตของ
ยอดขายอย า งมั่ น คง และด ว ยต น ทุ น และค า ใช จ า ยที่ ต่ํ า ลงเนื่ อ งจากขบวนการภายในที่ มี
ประสิทธิภาพก็จะสงผลทําใหกําไรสูงขึ้นและผลตอบแทนก็สูงขึ้นตามไปดวย
หากทานผูอานมีขอสงสัยหรือตองการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ก็สามารถติดตอ
ผูเขียนไดที่ nopporn94@yahoo.com หรือ 01-8694915 ยินดีตอบทุกคําถามครับ
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ารวางแผนกลยุทธ
(Strategic Planning)

รองศาสตราจารย ดร.ปรีชา หงษไกรเลิศ 1

ขอความเบื้องตน (Introduction)
ความสําเร็จในวัตถุประสงคขององคการใด ๆ ก็ตามยอมขึ้นอยูกับการวางแผน
(Planning) เปนหลักการสําคัญทั้งนี้ก็เพราะวาการวางแผนเปนวิธีการที่จะทําใหผูบริหารองคการ
ไดรับความสําเร็จในวัตถุประสงคขององคการไดอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพราะกอนที่จะ
กําหนดวิธีการดังกลาวขึ้นมา ผูบริหารองคการจะตองเตรียมการและวางแนวปฏิบัติการเอาไว
ลวงหนาเปนอยางดีกอนแลว กลาวคือ เมื่อผูบริหารวางแผนอยางใดขึ้นมาเขาก็จะตองลงมือกระทํา
1

ร.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ; M.P.A., University of the Philippines; M.A.in Political
Science, University of Hawaii, U.S.A.; Ph.D.in Political Science, University of Queensland, Australia;
ปริญญาบัตร (หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร ภาครัฐรวมเอกชน) วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร เคยดํารง
ตําแหนงผูอํานวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คณบดีคณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนและฝกอบรมโครงการ
ธนาคารโลก (IDA / World Bank) ประจํากระทรวงมหาดไทย (โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี) กรรมการปฏิรูประบบ
ราชการในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท และรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กรรมการการประปานคร
หลวง Visiting Scholar (John F. Kennedy Fellow) , University of Virginia , U.S.A. ; Visiting Professor
(DAAD Fellow) , University of Bielefeld, Germany คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยคริสเตียน ฯลฯ
ปจจุบันดํารงตําแหนงนักวิชาการผูทรงคุณวุฒิ สถาบันพระปกเกลา กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานการจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการการประปานครหลวง วุฒิอาสาธนาคารสมองในสมเด็จ
พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ปรึกษาคณะกรรมการการกระจายอํานาจไปสูองคการปกครองสวนทองถิ่น
สํานักนายกรัฐมนตรี กรรมการที่ปรึกษาดานกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ คณะกรรมการ
การเลือกตั้ง ผูทรงคุณวุฒิสถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ผูบรรยายหลักสูตรปริญญาโท
และปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยหลายแหง ฯลฯ
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(To Make) กอตั้ง (To Build) หรือการสรางสรรคประดิษฐ (To Create) ปจจัยตาง ๆ ที่จําเปน
และเกี่ยวของขึ้นมาเพื่อประสิทธิผลในการวางแผน ซึ่งเขาจะตองกระทําหรือวาดภาพวาสิ่งที่เขา
จะกระทํานั้นควรเปนอยางไร เมื่อผูบริหารมีแผนเปนที่เรียบรอยแลว เขาก็จะสามารถลงมือดําเนินการ
เพื่อใหเปนไปตามแนวปฏิบัติที่กําหนดไวในแตละสวน แตละขั้นตอน ซึ่งบุคลากรที่กําหนดไวในแผน
จะเปนผูปฏิบัติงานนั่นเอง
ดังนั้น แผนจึงเปนการจัดสิ่งตาง ๆ ที่จะกระทํา (a set of things to do)
เพื่อที่จะบรรลุความสําเร็จในวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ตองการ แผนจึงเปนสวนสําคัญของ
การบริหารจัดการเพื่อนําไปสูความสําเร็จในวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงานไดอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ผูบริหารทุกระดับในองคการจึงมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ
วางแผนและปฏิบัติตามแผนขององคการ แตระดับการบริหารที่แตกตางกันยอมทําใหผูบริหารแต
ละระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบแตกตางกันดวย กลาวคือ ผูบริหารระดับสูงจะมีหนาที่และ
ความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององคการโดยรวม (overall policy and plan) สวน
ผูบริหารระดับกลางจะมีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบายและแผนขององคการในลักษณะ
นโยบายยอยหรือแผนยอย เชน แผนเฉพาะดาน การกําหนดรายละเอียดของนโยบายและแผน
รวมขององคการ เปนตน สวนผูบริหารระดับตนจะมีหนาที่และความรับผิดชอบในแผนปฏิบัติการ
การจัดทําโครงการ การกําหนดรายละเอียดของกิจกรรมของแผนและโครงการ เปนตน

การมองภาพรวมของการกําหนดแผน (An Overview of Planning)
วัตถุประสงคขององคการ (organizational objectives) เปนเปาประสงคที่
ผูบริหารมุงหวั งที่จะให เกิ ดขึ้น ส วนแผน (plan) เปนวิ ธีก ารที่ผู บริหารมุงหวัง ที่จะเจาะตี ให ถึง
เป า ประสงค ที่ ว างไว สํ า หรั บ การกํ า หนดแผน (planning) เป น กระบวนการตั ด สิ น ใจที่ มี
ความสํ า คั ญ ยิ่ ง ยวด ซึ่ ง มุ ง เน น อนาคตขององค ก ารและวิ ธี ก ารที่ จ ะทํ า ให บั ง เกิ ด ผลตาม
เปาประสงค ที่วางไว การกําหนดวั ตถุประสงคขององค การเปนสว นสําคัญของการพัฒนาแผน
ขององคการ (organizational plan) ถาปราศจากวัต ถุประสงคหรือเปาหมายก็จะทําใหแผนขาด
ประสิ ท ธิ ภ าพ วั ต ถุ ป ระสงค (objective) ช ว ยกํ า หนดทิ ศ ทางการดํ า เนิ น การ การใช ความ
พยายาม พฤติกรรม การนําทาง และการประเมินความกาวหนา อยางไรก็ตามบอยครั้งที่ผูบริหาร
มักใชเวลามากเกินไปในการกําหนดวัตถุประสงค ทําใหผูบริหารละเลยที่จะพัฒนารายละเอียดของ
แผน ซึ่งจะสามารถชวยใหผูบริหารประสบความสําเร็จในเปาประสงคที่วางไว

ชนิดของแผน (Types of Plans)
เราอาจแบงแผนออกเปน 3 ชนิดใหญ ๆ คือ
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1. แผนกลยุทธ (Strategic Plan)
แผนกลยุทธ มุงเนนอนาคตรวมอยางกวางๆ ขององคการอันเปนการ
รวมเขาดวยกันของทั้งความตองการสิ่งแวดลอมภายนอก (External Environment Demands)
และทรัพยากรภายใน (Internal Resources) ที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติการเพื่อบรรลุเปาประสงค
ขององคการในระยะยาว รวมถึงผลผลิต บริการ การเงิน เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย
ถึงแมวา “ระยะยาว” จะมิไดมีการกําหนดคําจํากัดความไวชัดเจนก็ตาม แตแผนกลยุทธจะมุงถึง
วิธีการที่จะทําใหเปาประสงคบรรลุความสําเร็จในอนาคต 3 – 5 ป
ตัวอยางภายหลังที่สหรั ฐอเมริกา แคนาดา และเม็ก ซิโ ก ได รว มกั นก อ ตั้ ง
“ขอตกลงเสรีทางการคาเขตอเมริกาเหนือ” (North American Free Trade Agreement /
NAFTA) ในทศวรรษที่ผานมา ปรากฏวามลรัฐ Sonora ของประเทศเม็กซิโก ซึ่งตั้งอยูติดกับ
ชายแดนของมลรัฐ Arizona ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีแผนกลยุทธที่จะทําใหเศรษฐกิจของตน
กลับมามีชีวิตชีวาขึ้นใหมภายหลังจากตกต่ํามานาน จากการประเมินจุดแข็ง (strengths) และ
จุดออน (weaknesses) เจาหนาที่ของรัฐบาลของมลรัฐ Sonora ของเม็กซิโกไดตัดสินใจที่จะ
หาวิธีการที่มีประสิทธิผลที่จะทําใหเศรษฐกิจของตนมีชีวิตชีวาดวยการฉกฉวยประโยชนจากการมี
หาดอันสวยงาม และชักชวนนักทองเที่ยวใหมาเยือน
2. แผนกลวิธี (Tactical Plan)
แผนกลวิ ธี เ ป นการแปลความหมายแผนกลยุ ทธ ไ ปสู เ ป าประสงค เ ฉพาะ
(Specific Goals) สําหรับสวนตางๆ เฉพาะเจาะลงขององคการ โดยปกติแผนกลวิธีตั้งใจที่ใหมี
กรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่สั้นกวา และมีขอบเขตการดําเนินงานที่แคบกวาแผนกลยุทธ
กลาวคือ แทนที่จะมุงเนนในภารกิจทั้งหมด แผนกลวิธีมีผลกระทบตอกิจการหรือธุรกิจหนวยใด
หนวยหนึ่งภายในองคการ ถึงแมวาแผนกลวิธีจะเปนสวนประกอบของแผนกลยุทธโดยรวมก็ตาม
แตแผนกลวิ ธีตางๆ จะตองมีการประสานกับแผนกลยุ ทธอย างหลวมๆ เพื่ อใหเกิดความยืดหยุน
คลองตัว ดังตัวอยางที่ไดกลาวมาขางตน มลรัฐ Sonora ของเม็กซิโกมีพื้น ที่บางสวนที่เปน
ชายแดนติดกับอาว Boja ซึ่งมีชายหาดและทาเรือที่สวยงาม แผนกลวิธีของกระทรวงการขนสง
ของมลรัฐ Sonora จําเปนตองกําหนดแผนกลวิธีในการปรับปรุงถนนที่มาจากชายแดนของมลรัฐ
Arizona ของสหรัฐอเมริกาตรงมายังเมืองชายหาดสวยงามของมลรัฐ Sonora ของเม็กซิโก และ
แผนกลวิธีกระทรวงพาณิชยของมลรัฐ Sonora ก็จําเปนตองกําหนดแผนกลวิธีที่จะจัดใหมีระบบ
การกูยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํา (low interest loan) ของนักลงทุนเพื่อกูยืมไปลงทุนสรางโรงแรม
สวยงามและมีสไตลหรูหราแตราคาถูกเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวชาวอเมริกัน โดยเฉพาะจากมลรัฐ
Arizona และจากที่ อื่น ๆ ดังจะเห็ นไดจากตัว อย างนี้ว าถึงแมแผนกลวิธีของทั้ง 2 กระทรวง
ดังกลาวจะแตกตางกัน แตแผนกลวิธีทั้งสองก็สนับสนุนแผนกลยุทธโดยรวมของมลรัฐ Sonora
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3. แผนปฏิบัติการ (Operational Plan)
แผนปฏิ บั ติ การเปนการแปลความหมายแผนกลวิ ธี ไปสู เป าประสงค เฉพาะ
(Specific Goals) และกอใหเกิดการปฏิบัติสําหรับหนวยยอยขององคการ และมุงเนนระยะเวลา
สั้นๆ เชน 12 เดื อน หรือสั้นกวานั้น แผนปฏิบัติการมีความซับ ซอนนอยกวาแผนกลยุทธ และ
แผนกลวิธีดังกลาวขางตน แตมีผลกระทบตอหนวยงานภายในองคการที่วางแผนตางๆ ไว จาก
ตัวอย างที่กลาวมาขางตน ในกรณีมลรั ฐ Sonora ของเม็กซิโก หนวยงานจัดซื้อ (purchasing
section) ภายในกระทรวงการขนสงจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ (Operational Plan) เพื่อจัดซื้อรถ
เกรดถนน และรถบดถนนที่ใชเครื่องไอน้ําที่เ รียกวา Steamroller เพื่อขยายทางหลวงสายหลัก
จาก 2 ชองทางเปน 4 ชองทาง เปนตน จึงเห็นไดวาแผนปฏิบัติการมีความสําคัญตอหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในองคการที่จะปฏิบัติการ
อาจกลาวไดวาแผนกลยุทธ แผนกลวิธี และแผนปฏิบัติการมีความสัมพันธซึ่งกัน
และกัน และมีปฏิสัมพันธระหวางแผนและระดับขององคกรดังแผนภาพที่ 1 ขางลาง ดังตอไปนี้

แผนภาพที่ 1 ปฏิสัมพันธระหวางแผนและระดับขององคกร (Interaction between
Plans and Levels)
ชนิดของแผน

ระดับขององคกร

แผนกลยุทธ

ระดับภารกิจรวม

แผนกลวิธี

ระดับกิจการ/ธุรกิจ

แผนปฏิบัติการ

ระดับหนาที่

ที่มา : J.Stewart Black and Lyman W. Porter ; 1999 Management :
Meeting New Challenges. New Jersey : Prentice – Hall , p.179

กระบวนการวางแผน (Planning Process)
ตามที่ไดกลาวมาขางตน การวางแผนทั้งหลายไมวาจะเปนแผนกลยุทธ แผนกลวิธี
และแผนปฏิบัติการก็จะตองมีขั้นตอนของการวางแผนที่เรียกวา กระบวนการวางแผน ซึ่ง
ประกอบดวยขั้นตอนตาง
ๆ
ไดแก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

วิเคราะหสิ่งแวดลอม (analyze environment)
การกําหนดวัตถุประสงค (set objectives)
กําหนดสิ่งที่ตองการ (determine requirements)
ความพรอมของทรัพยากร (access resources)
พัฒนาแผนปฏิบัติการ (develop action plan)
การนําแผนไปปฏิบัติ (implement plan)
การติดตามตรวจสอบผลลัพธ (monitor outcomes)

อยางไรก็ตามขั้นตอนตาง ๆ จะตองจัดใหมีระบบขอมูลปอนกลับ (feedback)
เพื่อการปรับปรุงตรวจสอบใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ (โปรดดูแผนภาพที่ 2)

แผนภาพที่ 2

กระบวนการวางแผน (P l a n n i n g

P r o c e s s)

วิเคราะหสิ่งแวดลอม
(การพยากรณ มาตรฐานการอางอิงในการวัดคุณภาพ เรื่องที่
เกิดขึ้นโดยบังเอิญ วิเคราะหคูแขง สังเขปขอความเกี่ยวกับ
ชุดของแผนของเหตุการณ)
กําหนดวัตถุประสงค
กําหนดสิ่งที่ตองการ

ความพรอมของทรัพยากร
พัฒนาแผนปฏิบัติการ
การนําแผนไปปฏิบัติ

ขอมูลปอนกลับ

การติดตามตรวจสอบผลลัพธ

ขอมูลปอนกลับ

ที่มา : J. Stewart Black and Lyman W. Porter , 1999 Management :

New Meeting Challenges . New Jersey : Prentice – Hall, p. 179
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การวางแผนกลยุทธ (Strategic Plan)
กลยุทธคืออะไร (What Is Strategy ?)
กลยุทธ คือแผนประเภทหนึ่งที่วางไวเพื่อความสําเร็จในจุดมุงหมายที่กําหนดไว
ดังนั้น กลยุทธจึงเปนกระบวนการของการกําหนดแผนสิ่ งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา หรือ การทําใหแผน
บรรลุความสําเร็จในวิธีการอันเกิดจากปฏิภาณไหวพริบ ความชํานาญ เชน กลยุทธการตลาด
ของบริษัทผลิตน้ําอัดลมที่มุงเนนการโฆษณาและการประชาสัมพันธกับกลุมประชากรวัยรุน เปนตน
ในทางทหารนั้นกลยุ ทธมีความสําคัญต อการแพ ชนะการสูรบหรือ สงครามเปนอย างยิ่ง เพราะ
กลยุทธเปนความชํานาญ ความช่ําชอง และความวองไวอันเกิดจากความสามารถ ความฉลาด และ
ไหวพริบที่เกิดจากความชํานาญของการกําหนดแผนเคลื่อนยายหนวยกองกําลังทหารในการสูรบ
หรือ สงครามเพื่อใหไดชัยชนะ แตความสํ าเร็ จของกลยุทธ (Strategy) จะต องมียุท ธวิธี (Tactic)
ตามมาดวยโดยทั้งกลยุทธและกลวิธีจะตองทําเปนแผน (Plan) ซึ่งเรียกวาแผนกลยุทธ (Strategic
Plan) และแผนกลวิธี (Tactic Plan) และแผนทั้งสองจะตองมีความสัมพันธสอดคลอ งกันดวย
จึงจะประสบความสําเร็จตามความมุงหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
ถาเราพิจารณากลยุทธในแนวคิดที่กวางและเชื่อมโยงกับปรัชญาศิลปและศาสตร
ของการเอาชนะคูแ ขง ขัน (Competitor) หรือ ขา ศึก (Enemy) แลว เราจะเรีย กวา “ศาสตร แห ง
กลยุทธ” หรื อ “ยุทธศาสตร” (Strategics) ผูเขียนขอเปรียบเทียบกับคําวา “ตําราพิชัยสงคราม”
ของประวัติศาสตรการสูรบทางทหารของประเทศไทยกับขาศึกที่มีการศึกษา และประดิษฐตํารา
พิชัยสงครามขึ้นมา อาทิ ตําราพิชัยสงครามของสมเด็จพระนเรศวร ตําราพิชัยสงครามของสมเด็จ
เจาพระยามหากษัตริยศึก (ตอมาได เถลิงถวัลยราชสมบั ติเปนพระบาทสมเด็ จพระพุทธยอดฟ า
มหาราช ปฐมบรมราชจักรีวงศ) ฯลฯ ยุทธศาสตร (Strategics) เปนการรวมเอากลยุทธ (Strategy)
กลวิธี (Tactic) และการปฏิบัติ (Operations) เขาไวดวยกัน ดังนั้น ยุทธศาสตร (Strategic) จึง
เปนทั้งศาสตร (Science) และศิล ป (Art) โดยนําเอาประสบการณห รือ ความชํานาญช่ํ าชองที่
สามารถพลิก แพลงเขากั บสถานการณไ ด (Maneuver) มาสรา งเปนทฤษฎี (Theory) ซึ่งจะ
ประกอบด วยขอวิพากษที่มีเหตุผล (Reasonal Argument) ที่มุงอธิบายขอ เท็จจริง (Fact) หรือ
เหตุการณ (Event)
อยางไรก็ดีทฤษฎีก็ยังคงเปนความคิดซึ่งยังมิไดมีการพิสูจนวาเปนความจริง ดังนั้น
ทฤษฎีของยุทธศาสตรจึงตองมีการนําไปพิสูจนในกลุมหนวยงานเปาหมาย (Unit Target) กลุม
ประชากรเปาหมาย (Population Target) พื้นที่เปาหมาย (Area Target) ฯลฯ เพื่อพิสูจนทฤษฎี
นั้นๆ วาถูกตองหรือนําไปใชไดหรือไม และจะตองมีการปรับยุทธวิธี (Tactic) หรือการปฏิบัติงาน
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(Operations) อยางใดหรือไม มากนอยเพี ยงใด ฯลฯ โดยจัดทําเปนแผนที่ เกี่ยวของ อาทิ แผน
ยุทธศาสตร (Strategic Plan) แผนกลวิธี (Tactic Plan) และแผนปฏิบัติการ (Operations plan) ฯลฯ
แผนยุทธศาสตรหรือตําราพิชัยสงคราม (Strategic) ซึ่งแรกเริ่มนํามาใชในการ
ทําสงครามระหวางประเทศมาตั้งแตสมัยโบราณกาล เชน ในจักรวรรดิ์โรมัน จักรวรรดิ์มองโกล
จักรวรรดิ์อินเดีย ฯลฯ จนถึงปจจุบัน ซึ่งเปนผลทําใหกองทัพที่มีแผนยุทธศาสตรหรือตําราพิชัย
สงครามที่ดีกวาไดรับชัยชนะศัตรูหรือคูแขงขัน ตอมาไดมีการนําเอาแผนยุทธศาสตรหรือตํารา
พิชัยสงครามมาใชกับการเมือง โดยเฉพาะการเมืองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีพรรคการเมือง
หลายพรรคตางชวงชิงคะแนนเสียงของผูมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเพื่อเขาสูอํานาจรัฐ และตอมา
ก็ไดนํามาใชในการบริหารประเทศของรัฐบาลที่ตองการเอาชนะปญหา และอุปสรรคในการนําเอา
บริการสาธารณะ (Public Service) อันเปนนโยบายของรัฐบาลไปสูประชาชนอยางมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ ซึ่งถือวาปญหาและอุปสรรคนั้นเปนเสมือน “คูแขง” (Competitor) ของคณะ
ผูบริหารประเทศทั้งในระดับการเมืองและขาราชการประจํา สําหรับวงการธุรกิจภาคเอกชนก็ได
มีการนําเอาระบบแผนยุทธศาสตรหรือตําราพิชัยสงครามมาใชเพื่อความไดเปรียบและชนะคูแขงขัน
(Competitors) เพราะธุรกิจแตละประเทศจะมีผูประกอบการเปนจํานวนมาก แตละผูประกอบการ
จะตอง “ทําสงคราม” เพื่อแยงชิงลูกคาซึ่งกันและกัน และยิ่งการประกอบธุรกิจและบริการในยุค
โลกาภิวัตนดังเชนในปจจุบัน ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกขององคการการคาโลก (World Trade
Organization / WTO) จะตองเปดเสรีทางการคา (Free Trade) และความเปนธรรมทางการคา
(Fair Trade) ทําใหธุรกิจตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศภาคีขององคการ WTO ตอง
นําเอายุทธศาสตรหรือตําราพิสัยสงครามของตนมาใชเพื่อเอาชนะคูแขงขัน (Competitors) ซึ่งมี
อยูมากมายเหลือคณานับ มิเชนนั้นธุรกิจของตนก็จะอยูไมได
กลาวโดยสรุป องคการทุกชนิดไมวาจะเปนองคการระดับนานาชาติ ระดับภูมิภาค
ระดั บประเทศ หรืออื่นใดก็ตาม รวมทั้ง องคการภาครัฐ (ราชการการเมือ ง ราชการประจําทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น องคการอิสระ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ) และองคการ
ภาคเอกชนก็จะตองมีการกําหนดยุทธศาสตร กลยุทธ กลวิธี และการปฏิบัติการ เพื่อเอาชนะ
คูแขงขันซึ่ งมีอยูมากมาย มิฉะนั้น องคการของตนก็จะประสบความลมเหลวอันมีผลกระทบตอ
ความสําเร็จในวัตถุประสงคขององคการของตนได
ผูกําหนดกลยุทธ (Strategist)
เนื่องจากกลยุทธเปนแผนทั่ว ไป หรือกลุมของแผนตาง ๆ ที่กําหนดขึ้นมาเพื่อ
บรรลุเปา หมายบางอยา งที่ตั้งไวโดยเฉพาะในระยะยาวขององคการ อีกทั้งยัง มีลักษณะเปน
ศิลปะของการกําหนดแผนที่ดีที่สุด (The Art Of Planning The Best Way) เพื่อความไดเปรียบ
หรือเอาชนะความสําเร็จตอคูแขงขัน ผูกําหนดกลยุทธ (Strategist) จึงตองเปนผูบริหารระดับสูง
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(Top Executive) ขององคการ ผูซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบตอความสําเร็จในวัตถุประสงคของ
องคการ อาทิ
1. องคการราชการ
1.1 ระดับการเมือง
1.2 ระดับประจํา :
- กระทรวง
- กรม
- จังหวัด
2. องคการเอกชน
2.1 ระดับคณะกรรมการบริษัท

- คณะรัฐมนตรี
- ปลัดกระทรวง
- อธิบดี
- ผูวาราชการจังหวัด

- ประธานคณะกรรมการบริษัท
(Chairman Of The Board) และ
คณะกรรมการบริษัท (board)
2.2 ระดับคณะกรรมการบริหาร - ประธานคณะเจาหนาที่บริหาร
(Chief Executive Officer / CEO)
2.3 ระดับการบริหารที่ไมมีคณะกรรมการบริหาร
- ผูจัดการใหญ (Managing Director
Or President)
2.4 กิจการสวนบุคคล/ครอบครัว - เจาของกิจการ (owner)

อยางไรก็ดี เราอาจนําไปใชในองคการอื่น ๆ ไดดวย เชน กองทัพ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ มหาวิทยาลัย สมาคม มูลนิธิ สหพันธ สหภาพ และองคกรอื่น ๆ ได

กระบวนการวางแผนกลยุทธ (Strategic Management Process)
การวางแผนกลยุทธประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ 7 ขั้นตอน ดังตอไปนี้
1. กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ (Determine Strategic Intent)
2. กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ (Define Organizational
Mission)

3. วิเคราะหสิ่งแวดลอม (Analyze Environment)
4. กําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives)
4.1 กําหนดสิ่งที่ตองการ (Determine Requirements)
4.2 ความพรอมของทรัพยากร (Access Resources)
5. พัฒนาแผนปฏิบัติการ (Develop Action Plans)
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6. นําแผนไปปฏิบัติ (Implement Plans)
7. ติดตามตรวจสอบผลลัพธ (Monitor Outcomes)
เปนที่สังเกตวาจากขั้นตอนที่ 3 (วิเคราะหสิ่งแวดลอม) ถึงขั้นตอนที่ 7 (การติดตาม
ตรวจสอบผลลัพธ) จะตองจัดใหมีระบบขอมูลปอนกลับ (Feedback) ทุกขั้นตอนและระหวาง
ขั้นตอนแตละขั้นตอนดวยกัน (โปรดดูแผนภาพที่ 3)

แผนภาพที่ 3 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ (Strategic Management Process)
กําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ

วิเคราะหสิ่งแวดลอม
กําหนดวัตถุประสงค

กําหนดสิ่งที่ตองการ

ความพรอมของทรัพยากร

พัฒนาแผนปฏิบัติการ

ขอมูลปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ

การวางแผนกลยุทธ

กําหนดความหมายพันธกิจขององคการ

การนําแผนไปปฏิบัติ
การติดตามตรวจสอบผลลัพธ
ที่มา : J. Stewart Black and Lyman W. Porter , 1999 Management : Meeting New
Challenges . New Jersey : Prentice – Hall, P. 179
จากแผนภาพที่ 3 จะเห็นไดวาภายหลังจากการกําหนดความมุงมั่นเชิงกลยุทธ
(Strategic Intent) ในขั้นตอนที่ 1 และการกําหนดความหมายพันธกิจ (Organizational Mission)
ในขั้นที่ 2 แลว เราก็จะมาถึงการจัดทําแผนกลยุทธ (Strategic Plan) ซึ่งจะเริ่มจากการวิเคราะห
สิ่งแวดลอม (Analyze Environment) ซึ่งจะประกอบดวยการวิเคราะหสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ
(External Environments) และสิ่งแวดลอมภายในองคการ (Internal Environments) เพื่อคนหา
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จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และวิกฤตหรืออุปสรรค
(Threats) หรือที่เรียกกันวา SWOT
การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคก ารมีค วามสําคัญตอผูบริหารตอ การ
ตัดสินใจเชิงกลยุทธเปนอยางมาก ทั้งนี้ เพราะสภาพแวดลอมภายนอกองคการยอมอยูนอกเหนือ
อํานาจของการบริหารองค การเปนสวนใหญ อาทิ สภาพแวดลอมทั่ว ไปดานประชากร สั งคม
วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี เศรษฐกิจมหภาค (ระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับโลก)
สภาพแวดลอมภายนอก ฯลฯ นอกจากนี้การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกยอมทําใหผูบริหาร
เขาใจปญหาของสภาพแวดลอมทางการแขงขัน (Competitive Environments) อันไดแก คูแขงขัน
(Competitors) ซึ่งมีมากมาย คูแขงขันเหลานี้ยอ มมีผ ลประโยชนเหมือ นหรื อคลายคลึงกันกับเรา
จึงยอมมีการทําสงครามชิงชัยในการแขงขัน ไมวาจะเปนวงการทางธุรกิจ วงการทางการเมือง
วงการบริหารราชการแผ นดิ น รัฐ วิส าหกิจ ฯลฯ ก็ต าม การวิ เคราะหสภาพแวดล อมภายนอก
องคการยอมชวยใหผูบริหารสามารถเขาใจและกําหนดโอกาส (Formulation Of Opportunities)
และกําหนดวิกฤตหรืออุปสรรค (Formulation Of Threats) สําหรับองคการได เพื่อที่จะไดตัดสินใจ
ในการวางแผนกลยุทธตอไป
สํ าหรับการวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ มภายในองค ก าร ก็ มีค วามสํ าคั ญ ต อ การ
ตัดสิ นใจเชิงกลยุท ธเชนกัน เพราะผูบริห ารจะต องวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) และจุ ด ออ น
(Weaknesses) ที่มีอยูข ององคการ อาทิ โครงสรางพื้นฐานขององคการอันได แก ชื่อเสียง
(Reputation) ความเกาแกและเปนที่เชื่อถือยอมรับ (Well – Establishment And Esteem)
ความสามารถในการระดมทุน ความคลองตัวในการดําเนินงาน สินทรัพยที่มั่นคง ฯลฯ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถในการขยายกิจการ การวิจัยและพัฒนา
ฯลฯ
จึงเห็นไดวาการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และภายในองคการยอมชวย
ใหผูบริหารสามารถกําหนดวัตถุประสงค (Set Objectives) ในการวางแผนกลยุทธได (ขั้นตอนที่ 4)
โดยแยกออกเปนการกําหนดสิ่งที่ตองการ (Determine Requirements) และความพรอมของ
ทรัพ ยากร (Access) ต อ จากนั้นก็ จะมาถึ ง ขั้ นตอนที่ 5 คื อ การพั ฒนาแผนปฏิบัติ ก ารขึ้นมา
เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของปฏิบัติตามที่ปรากฏในขั้นที่ 6 ในประการสุดทายจะตองมีขั้นตอนของ
การติดตามตรวจสอบผลลัพธ (Monitor Outcomes) เพื่อทราบวาผลสําเร็ จของแผนกลยุทธมี
อยางไร เปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม มีสิ่งใดที่จะตองปรับปรุงแกไขหรือไม ซึ่งจะเปนขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) ไปยังขั้นตอนตาง ๆ ใหมอีก (โปรดดูแผนภาพที่ 3)
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สรุป
ในยุค โลกาภิ วัตน องค การตา ง ๆ ไมว าจะเปน องคก ารภาครัฐหรือ ภาคเอกชน
จะตองมีการแขงขันกันมากมายและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันขององคการ
ภายในประเทศ ระหวางภูมิภาค และระหวางโลก ภายใตกฎกติกาของหลักเสรี (Freedom) และ
หลักความเปนธรรม (Fairness) ขององคการการคาโลก (World Trade Organization / WTO)
ซึ่งประเทศไทยเปนสมาชิกอยูดวย ดังนั้น การวางแผนกลยุทธทั้งในองคการภาครัฐ และองคการ
ภาคเอกชน จึงมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งยวด
ผูบริหารองคการจึงตองใหความสําคัญตอการวางแผนกลยุทธ (Strategic Plan)
ขององคการ และจะตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหแผนกลยุทธมีความทันสมัยเหมาะสมกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกองคการอยูตลอดเวลา ผูบริหารองคการ
จะตองเปนผูกําหนดกลยุทธ (Strategist) และจะตองนําทฤษฎีและแนวคิดทางวิชาการที่เหมาะสม
มาประยุกตผสมผสานกับวิสัยทัศน (Vision) ของผูบริหารองคการและขอมูลที่ทันสมัยที่เกี่ยวของ
กับองคการโดยการกําหนดนโยบายเชิงกลยุทธ (Strategic Policy) และจัดทําแผนกลยุทธ
(Strategic Plan) ขึ้นมา

เอกสารอางอิง
ปรีชา หงษไกรเลิศ. 2541.“รัฐศาสตรในยุคโลกาภิวัตน” รวมบทความทางวิชาการรัฐศาสตร 50 ป.
กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
ปรีชา หงษไกรเลิศ. 2547. “ขาราชการไทยกับการพั ฒนาประเทศในทศวรรษหนา” วารสารมหา
วิทยาลัยคริสเตียน, ปที่ 10, ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน)
ปรีชา หงษไกรเลิศ . 2547. “ยุทธศาสตรเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ” วารสาร
ดํารงราชานุภาพ, ปที่ 4, ฉบับที่ 10 (มกราคม – มีนาคม)
Black, J. Stewart, and Lyman W. Porter. 1999. Management : Meeting New challenges. New
Jersey : Prentice – Hall.
Hellbust, Karsten G. and Joseph C. Kralalinger. 1980. Strategic Planning Workbook.
New York : John Wriley and Sons.
Yasritz, Boris, and William H. Newman. 1982. Strategy in Action : The Execution, Politics
and Payoff of Business Planning . New York : The Free Press.
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EST PRACTICE
สมพร เพชรสงค 1

ความหมาย
Best Practice เปนวิ ธีก ารทํางานที่ดีที่สุด ในเรื่องนั้น ๆ ซึ่ งอาจจะเปนระบบ
บริหาร เทคนิควิธีการตาง ๆ ที่ทําใหผลงานบรรลุเปาหมายระดับสูงสุด ดังนั้น Best Practice จึง
ไมใชเปนแคเพียงวิธีการทํางานที่ดี แตเปนการทํางานที่ดีกวา หรือดีที่สุด ซึ่งมีทั้งการทํางานใน
เชิงระบบบริหาร และเทคนิควิธีการตาง ๆ ทําใหผลงานนั้นบรรลุเปาหมายสูงสุด

จุดเริ่มตน
Best Practice เริ่มตนจากวงการแพทย เปนวิธีการปฏิบัติงานที่ดีไมวาจะนําไป
ปฏิบัติที่ไหนอยางไร ซึ่งผลงานที่ปฏิบัตินั้นไดนํา ไปสูผลสําเร็จของหนวยงาน จําเปนตองมีการ
แลกเปลี่ยนวิธีก ารปฏิ บัติ งานที่ ดีกั บหนว ยงานยอ ย และมีก ารแลกเปลี่ ยนระหว างหนวยงาน
ตางๆ ซึ่งเปนหนวยงานภายนอก ผลสุดทายของ Best Practice คือการนําไปใชจนเปนมาตรฐาน
ในสหรั ฐ อเมริ ก า ได มี ส มาคมวิ ช าชี พ แพทย ร วมตั ว กั น เพื่ อ ทํ า การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพการดูแลผูปวย สมาชิกของสมาคมจะทําการปรับปรุงคุณภาพเครื่องมือ โปรแกรมการดูแล
สุขภาพในราคาที่ต่ํา แตใหความพึงพอใจแกผูปวย ซึ่งเปนกิ จกรรมที่ตองอาศัยการแลกเปลี่ยน
ความรู ประสบการณซึ่ งกันและกั น การจัด กิจกรรมดํ าเนิน มาอย างตอเนื่อ ง มีก ารแจกรางวัล
Best Practice เพื่อกระตุน การปรั บปรุ งคุณภาพผลงาน รางวัลแบงเป นประเภทตางๆ ตาม
ลัก ษณะผลงาน ซึ่ง เชื่อถือไดวาเปน ผลงานชิ้นเยี่ย มในแตละประเภท สวนรางวัลใหญมีเ พียง
รางวัลเดี ยวคือ Grand Prize ผูชนะจะไดรับรางวัลเปนเงิน 2,400,000 บาท ไดเขาร วมสัมมนา
ระดับชาติของสมาคม ผลงานจะไดรับการตี พิมพในวารสาร Best Practice และเว็บไซตของ
สมาคม ตัว อย างโปรแกรมที่ไดรางวั ลคื อ โปรแกรมการเชิ ญชวนดูแ ลผูปวยที่เ ปนมะเร็งที่ต อม
1

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุราษฎรธานี เขต 1
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ลูกหมากของกลุมแพทยเฮนรี่ฟอรด โดยใหผูปวยสามารถดูแลตนเองไดที่บานรวมกับการรักษา
ที่ศูนยการรักษา โดยดําเนินกิจกรรมในลักษณะการวิจัย ผลของโปรแกรมพบวา 90 เปอรเซนต
ของผู ปว ยที่ไดรับการวินิจฉัยสว นใหญ เปนมะเร็งในระยะแรกเท านั้น ผู ปว ยมีความพึง พอใจใน
การดูแลรักษา การประเมินการใหรางวัลมีทั้งการสังเกตอยางไมเป นทางการ การสนทนา และ
การใชแบบสํารวจความคิดเห็นของผูปวย

คําที่มีความหมายใกลเคียงกับ Best Practice
Good Practice เปนคําที่มีความหมายคอนขางกวาง ใชในความหมายเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ แตอาจจะยังไมมีหลักฐานยืนยันแน ชัด หรือ แสดงความถูกตอ ง
อยา งชัดเจน อาจจะเปนเพียงคําบอกเลาปากตอปาก ซึ่ง จํา เปน ตองใชขอมูล เชิงประจั กษมา
ยืนยันผลงาน Best practice เปนคําเฉพาะหรือศัพทที่ใชในวงการวิชาชีพที่แสดงถึงผลงานที่มี
มาตรฐาน มีก ารปฏิ บัติ อยา งต อเนื่อ ง มีห ลัก ฐานสนั บสนุน หรือ แสดงผลงานหรือ ความสําเร็จ
ของงาน
Innovative Practice หมายถึง จุดเนนและแนวทางการทํางานที่นาสนใจ แต
ยังไมมีตัวชี้วัดใดบอกความสําเร็จได

Best Practice ทางดานการศึกษา
เปนเครื่องมือทางดานการศึกษาที่มีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม บางครั้ง Best Practice
อาจจะเปน เพี ยงแค แนวคิดงายๆ แตเปนแนวคิดที่ทรงพลานุ ภาพ นา ตื่นตาตื่นใจ เปน การ
คิดนอกกรอบ เมื่อหนวยงานมี Best Practice แลว ควรไดมีการพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง

การนําแนวคิด Best Practice ไปใช
ความโดงดังของ Best Practice เกิดขึ้นเมื่อหนวยงานในภาคธุรกิจไดนําไปใช
เปนรางวัล หรือสิ่งจูงใจใหกับฝายหรือแผนกตางๆ ขององคกร เพื่อกระตุนใหเกิดการสรางสรรค
ผลงาน และวิธีการปฏิบั ติง านที่ดี สามารถสรางความพึงพอใจให กับลูก คา อันนํ ามาสูก ารสราง
ผลกําไรใหบริษัทหรือองคกร ผลตอบแทนสําหรับฝายหรือแผนกที่จะไดรับรางวัลนั้นในระยะแรก
มัก จะเปนถว ยรางวั ล และเงินสดเปน ส วนใหญ แต ในระยะตอ มา หลายองคก รเห็นว าการให
รางวัลดังกลาวไมสามารถกระตุนการทํางานไดเพียงพอและยั่งยืน จึงไดเปลี่ยนรางวัลและรูปแบบ
การใหรางวัล โดยเนนรางวัลในสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได เชน การใหโอกาสการทํางานที่ยืดหยุน
มากขึ้น การผอนคลายกฎระเบียบการทํางาน และการใหโอกาสผูปฏิบัติระดับลางเขาถึงผูบริหาร
ระดับสูงไดงาย และไมเปนทางการมากขึ้น
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Best practice ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถึงแมวาในขณะนี้ สพฐ. ยังไมมีการจัดทํา Best Practice (BP) อยางเปนระบบ
แตแทที่จริงแลวหนวยงานในสังกัด สพฐ. มี Best Practice อยูแลว และมีมากมายทั้งสวนที่
เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา และการปฏิรูปราชการ แตที่นําเสนอมักจะเปนผลงานเกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษาเปนสวนใหญ เชน รูปแบบเทคนิควิธีการสอนตางๆ เทคนิคการนิเทศ และการ
บริหารสถานศึกษา เปนตน สําหรับในสวนของการปฏิรูประบบราชการยังไมปรากฏออกมาอยาง
ชัดเจน สวนใหญมักจะรูกันในหนวยงาน หรือวงการที่เกี่ยวของ เชน การเบิกคารักษา 15 นาที
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานธุรการการจัดการศึกษานานาชาติ โรงเรียนใน
แนวตะเข็บชายแดน One Stop Service เปนตน รูปแบบเทคนิควิธีการบริหารราชการเหลานี้ได
หลบซอนอยูในสํานักงาน ยังไมไดมีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรูกันอยางแพรพลาย สําหรับ
สถานศึกษาที่ตั้งอยูทั่วประเทศก็เชื่อวามี Best Practice กระจัดกระจายหลบซอนอยูมากมาย
เชนเดียวกัน แตไมมีการบันทึกรายงานใหรับทราบกันอยางกวางขวาง

BP ในหนวยงาน
สามารถเกิดขึ้นไดหลายชองทาง ตัวอยางดังนี้
1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรู ประสบการณ ภาวะผูนําของผูบริหาร
ที่มุงหวังความสําเร็จ คิดเชิงอนาคต คิดเพื่อเปลี่ยนแปลง สวนผูปฏิบัติงานหรือผูใตบังคับบัญชา
ก็ไ ดจากการเรียนรูใ นการปฏิบั ติ การคิ ดริเริ่มสรางสรรค การแก ปญหาการทํางาน การให
ข อ เสนอแนะต อ ผู บ ริ ห าร หรื อ อาจจะเกิ ด แนวคิ ด จากคํ า ปรารภของคณะกรรมการ ของ
ผูปกครอง ของประชาชน หรือผูรับบริการ กอใหเกิดการสรางสรรควิธีการใหม หรือที่ดีกวา
2. เกิ ดจากป ญหาอุ ปสรรค ในการบริห ารจัด การทั้ง ระบบ ทั้งปจ จัย นํา เขา
กระบวนการ และผลผลิ ต ไม ไ ดต ามเป าหมาย ความกดดั น จากผู รับบริก าร การขับเคลื่ อ น
นโยบายของผูบริหารระดับสูง ภาวะขอจํากัดของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤติ ทําใหมี
การแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการที่ดีกวา เพื่อใหไดผลผลิตความสําเร็จสูงสุด
3. เกิด จากแรงขับเคลื่อนการพัฒ นา คนหาวิธีใ หมเพื่ อเพิ่มผลผลิ ต กําไร
หรือสรางความพึงพอใจใหผูรับบริการ เสริมสรางประสิทธิภาพขององคการ

ขั้นตอนการดําเนินงาน BP
เสนอแนะได ดังนี้
ขั้นตอน 1 การวิเคราะหภารกิจที่แทจริงของหนวยงานนั้น ๆ
ขั้นตอน 2 การศึกษาวิเคราะหสภาพของหนวยงานซึ่งอาจดําเนินการได
หลายวิธี เชน ใชวิธีการสํารวจ การระดมความคิด การใช
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กระบวนการ AIC (Appreciation – Influence - Control) หรือ
SWOT เปนตน

ขั้นตอน 3
วิธีการดําเนินงาน
ขั้นตอน 4
ขั้นตอน 5
ขั้นตอน 6
ขั้นตอน 7

การกํ าหนดภาพความสําเร็จ ในอนาคต จัด ทํารู ปแบบ (Model)
การปฏิบัติตามแบบวิธีการ อาจจะเริ่มทดลองนํารองตรวจสอบ
ประเมินผลอยางตอเนื่องเปนระยะ
ประเมินผลวิเคราะหเปรียบเทียบในดานขั้นตอน ระยะเวลา
งบประมาณ และผลที่ไดรับกับวิธีการเดิม
ปรับปรุง พัฒนา และขยายผลการนําไปใชในหนวยงานให
กวางขวางยิ่งขึ้น
การบันทึก เขียนรายงาน ใชเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ

นอกจากขอเสนอ 7 ขั้นตอนขางตนแลว หนวยงานสามารถจะดําเนินการไดอีก
หลายกระบวนการ เชน ตามแนวทางวงจรเดมมิ่ง (Demming circle) ซึ่งประกอบดวย
P : การวางแผน
D: การปฏิบัติ
C : การตรวจสอบประเมินผล
A : การปรับปรุง พัฒนา กําหนดกิจกรรมใหม เปนตน

คุณลักษณะ BP
BP นอกจากลั กษณะที่ทรงพลั ง มีความตื่ นตาตื่ นใจในตั วมั นเองแล ว ควรจะมี
ประเด็นการพิจารณา ดังตอไปนี้ดวย คือ
1. เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับภารกิจโดยตรงของหนวยงานนั้น
2. สนองตอนโยบายการแกปญหา การพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงาน
3. ลดขั้นตอน ลดรอบระยะเวลาการทํางาน
4. ลดทรัพยากร ลดคาใชจาย
5. การนําเทคโนโลยีมาใชประกอบการทํางาน
6. วิธีการที่ริเริ่มสรางสรรคขึ้นมาใหม หรือประยุกตขึ้นใหม
7. สามารถทําแผนผังเชิงเปรียบเทียบวิธีการเกาและใหม
8. อํานวยความสะดวกในการใช
9. วางระบบการใหบริการ มีชองทางการใหบริการ
10. สามารถเทียบเคียงวิธีการทํางานลักษณะเดียวกันกับหนวยงานอื่นได
11. ผลผลิต / ความสําเร็จเพิ่มขึ้น
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12. ความพึงพอใจของผูรับบริการ หรือผูมีสวนไดสวนเสีย
13. สามารถนําไปใชเปนมาตรฐานการทํางานตอไปไดยั่งยืนพอสมควร
14. การพัฒนาปรับปรุงตอไป
ฯลฯ

ขอบขาย BP ในหนวยงานทางการศึกษา
BP ดานบริการ
เสนอแนะไดดังนี้
 การประหยัดงบประมาณ
 การลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนในการใหบริการ
- การออกใบสุทธิ
- การขอใชอาคารสถานที่
- การออกใบรับรองการสําเร็จการศึกษา
- การใหบริการขอมูลสารสนเทศ
- การเบิกจายงบประมาณ
ฯลฯ
 การสงเสริมศักยภาพของหนวยงาน และสถานศึกษา สามารถนําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานและพัฒนา
 ระบบการวัดผลผลิต (ขอบขายการวัดปริมาณคุณภาพ เวลา คาใชจาย)
 การเปดโอกาสใหเอกชน หรือองคกรพัฒนาที่ไมแสวงหากําไรเขามามี
สวนรวมการบริหารจัดการ
 การบริการที่เนนความพึงพอใจของผูรับบริการ
 การรับฟงและตอบสนองความคิดเห็นของประชาชน
 การบริหารอัตรากําลังใหคุมคา
- การเกลี่ยอัตรากําลัง
- การบรรจุ แตงตั้งบุคลากรลงในอัตราวางอยางรวดเร็ว
- การมอบหมายงานใหบุคคล หรือกลุมบุคคลตรงกับความรูความสามรถ
และความถนัด
- การสงเสริมบุคลากรใหทํางานเต็มตามศักยภาพ
- การติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ฯลฯ
 การจัดองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
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-

การสงเสริมหรือพัฒนาใหบุคลากรพัฒนาความรูและทักษะการปฏิบัติงาน
การจัดบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูที่หลากหลาย สม่ําเสมอ และตอเนื่อง
ฯลฯ
 การถายทอดเปาหมายและตัวชี้วัดขององคกรใหถึงระบบบุคคล
 การพัฒนาระบบควบคุมภายใน
- การบริหารความเสี่ยง
- การรายงาน
ฯลฯ

BP ดานคุณภาพ
 ระบบการรับนักเรียนเขาเรียน
- การจัดทําขอมูลสารสนเทศ กลุมอายุ 3 - 5 ป และ 7 - 16 ป
- การวางแผนการรับนักเรียน
- Educational Mapping
- ระบบการติดตามนักเรียน
 การจัดรูปแบบการจัดการศึกษา
- การจัดการศึกษาเด็กปญญาเลิศ
- การจัดการศึกษาเด็กดอยโอกาส
- การจัดการศึกษาเด็กพิการ
 การลดการออกกลางคัน
 การสงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 การจัดสรรโอกาสใหนักเรียนไดศึกษาตอจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 การจั ด ระบบสนั บสนุ น เกื้ อ กู ล ชว ยเหลื อ ให นัก เรี ย นจบการศึ ก ษาภาค
บังคับ และการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ทุน
- อาหารกลางวัน
- การทํางานนอกเวลาเรียน (Part Time)
- การมีรายไดระหวางเรียน (รายไดที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนรู)
 การบริหารจัดการหลักสูตร
- การจัดทําและพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษา
- การนําหลักสูตรไปใช
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- การประเมินผลติดตามการใชหลักสูตร
การใชแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และยึดผูเรียนเปนสําคัญ
การประกันคุณภาพภายใน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
- การศึกษานักเรียนรายบุคคล
- การคัดกรองนักเรียน
- การสงเสริมสนับสนุนนักเรียน
- การปองกันแกไข
- การสงตอนักเรียน
ฯลฯ

การเขียนรายงาน BP
เคาโครงรายงาน BP ควรจะประกอบดวยประเด็นหลัก ๆ ดังตอไปนี้
 ชื่อหนวยงาน
 ชื่อผลงาน
 ผลสําเร็จ
 กิจกรรม / วิธีการ /ขั้นตอนที่สําคัญ และเวลาแตละขั้นตอน
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา (ถามี) ของการปฏิบัติงานกอนปรับปรุง
ผลงาน (ที่กําหนดไวเดิม)
 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลา (ถามี) ของการปฏิบัติงานหลังปรับปรุง
ผลงาน (ที่ปรับปรุงใหม)
 งบประมาณที่ใชเพื่อการพัฒนาปรับปรุงผลงาน
 เงื่อนไข / ขอจํากัดของผลงาน
 แผนการพัฒนากิจกรรม / โครงการในอนาคต (สรุปเปนความเรียงไมเกิน
1 หนากระดาษ A 4)
 แหลงอางอิงผลงาน เชน รายงาน บันทึก เอกสารหลักฐานอื่น ๆ และ
ผลการสํารวจ เปนตน
ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับ BP เรื่องนั้น ๆ
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สรุป
Best Practice เปนวิธีการทํางานที่ดีที่สุดในแตละเรื่อ ง ซึ่งสามารถเกิดขึ้นไดใน
ทุกหนวยงานจากหลายชองทาง ทั้งตัวผูนํา ผูรวมงาน ผูมีสว นไดสวนเสีย หรือภาวะปญหาและ
การริเริ่มสรางสรรคพัฒนาที่มีขั้นตอน ในหนว ยงานทางการศึกษา อาจจะมี BP อยูแลวทั้งดาน
บริการ ดานคุณภาพ หรือดานอื่น การจะพิจารณาวาเปน BP หรือไม มีขอควรคํานึง เชน ภารกิจ
ที่แ ทจริง การลดเวลา ค าใชจาย ไดผ ลผลิต เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น ใชเ ปน มาตรฐานการปฏิ บัติ
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
BP ที่ไดควรมีการบันทึกเขียนรายงานเพื่อการศึกษาพัฒนาและเผยแพรได ซึ่ง
จะเปนประโยชนในการบริห ารจัดการศึก ษาอยางยิ่ง และอาจนําไปสูการตอบแทนหรือใหรางวัล
ในลักษณะตาง ๆ ได
หนังสืออางอิง
กลุมพัฒนาระบบบริหาร, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. รูปแบบการจัดระบบงาน
และกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพดีเยี่ยม. ถายสําเนา, 2547.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์, การคิดเชิงอนาคต. บริษัทซักเซส มีเดียจํากัด, กรุงเทพมหานคร,
2546.
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สํานักงาน องคความรูการพัฒนาระบบราชการ. หจก.
ภาพพิมพจํากัด, กรุงเทพมหานคร, 2547

ix Thinking Hats
ณิทฐา แสวงทอง 1
"ดร.เอ็ดเวิรด เดอ โบโน" เปนผูริเริ่มแนวความคิดเรื่อง Lateral Thinking
(การคิดนอกกรอบ) และเปนคนพัฒนาเทคนิคการคิดริเริ่มสรางสรรค และไดพัฒนาเปนแนวคิดที่
เรียกวา "Six Thinking Hats" ซึ่งเปนวิธีคิดที่มีมุมมองแบบ "รอบดาน" ความคิดสรางสรรค
ถือเปนสิ่งสําคัญ และจําเปนสําหรับผูบริหาร เพราะนอกจากจะชวยสรางสิ่งใหมๆ แลว ยังชวย
ในการคิดคนกลยุทธแกไขปญหาตางๆ ซึ่ง "เดอ โบโน" พบวา ความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่
ทุกคนมีอยู หรือสรางขึ้นมาได แตจะตองมาฝกกระบวนการสรางความคิดดังกลาว
ในแตละวันตั้งแตตื่นนอน ทุกคนยอมตองมีการคิดในเรื่องตางๆ ดร.เอ็ดเวิรด
เดอ โบโน จึงไดใหเทคนิค “6 หมวกการคิด” เพื่อชวยจัดระเบียบการคิด ทําใหการคิดมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น วิธีการดังกลาวไดมีการนําไปใชอยาง
กวางขวาง แมกระทั่งบริษัทขามชาติอยางเชนบริษัท ไอบีเอ็ม
และเซลส เปนตน หมวกแตละใบเปนการนําเสนอทางเลือกที่
เปนไปไดตามมุมมองตางๆ ของปญหา โดยวิธีการสวมหมวก
ทีละใบในแตละครั้ง
เพื่อพลังของการคิดจะไดมุงเนนไปใน
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเปนการเฉพาะ ซึ่งจะทําใหความเห็น
และความคิดสามารถแสดงออกไดอยางอิสระ
สามารถ
หลีกเลี่ยงความขัดแยงที่ไมจําเปนได และยังเปนการดึงเอา
ศักยภาพของแตละคนมาใชโดยที่ไมรูตัว

1

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สรุปและเรียบเรียงจาก
Six Thinking Hats หมวก 6 ใบ คิด 6 แบบ เขียนโดย Edward de Bono แปลโดยสุดตระการ ธนโกเศศ
และคณะ
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Six Thinking Hats สูตรบริหารความคิดของ "เดอ โบโน" จะประกอบดวย
หมวก 6 ใบ 6 สี คือ
ภาพ

สี

ความหมาย

White Hat
หมวกสีขาว

สีขาวเปนสีที่ชี้ใหเห็นถึงความเปนกลาง จึงเกี่ยวของกับขอเท็จจริง
จํานวนตัวเลข เมื่อสวมหมวกสีนี้ หมายความวาที่ประชุมตองการ
ขอเท็จจริงเทานั้น คือ ขอมูลเบื้องตนของสิ่งนั้นๆ ไมตองการ
ความคิดเห็น

Red Hat
หมวกสีแดง

สีแดงเปนสีที่แสดงถึงอารมณและความรูสึก เมื่อสวมหมวกสีนี้
เราสามารถบอกความรูสึกของตนเองวาชอบ ไมชอบ ดี ไมดี ซึ่ง
สวนใหญการแสดงอารมณจะไมมีเหตุผลประกอบ

Black Hat
หมวกสีดํา

สีดํา เปนสีที่แสดงถึงความโศกเศรา และการปฏิเสธ เมื่อสวม
หมวกสีนี้ ตองพูดถึงจุดดอย อุปสรรคโดยมีเหตุผลประกอบ ขอ
ที่ควรคํานึงถึง เชน เราควรทําสิ่งนี้หรือไม ไมควรทําสิ่งนี้หรือไม
เหมาะสมหรือไม ทําใหการคิดมีความรอบคอบมากขึ้น

Yellow Hat
หมวกสีเหลือง

สีเหลือง คือสีของแสงแดด และความสวางสดใส เมื่อสวมหมวกสีนี้
หมายถึง การคิดถึงจุดเดน โอกาส สิ่งที่เปนประโยชน เปน
ขอมูลในเชิงบวก เปนการเปดโอกาสใหพัฒนา สรางสรรคสิ่ง
ใหมๆ

Green Hat
หมวกสีเขียว

สีเขียว เปนสีที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ และการเจริญเติบโต
เมื่อสวมหมวกสีนี้ จะแสดงความคิดใหมๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีขึ้น การคิดอยางสรางสรรค

Blue Hat
หมวกสีน้ําเงิน

สีน้ําเงินเปนสีที่ใหความรูสึกสงบ จะเปนเหมือนทองฟา หมวกนี้
เกี่ยวกับการควบคุม การบริหารกระบวนการคิด หรือการจัด
ระเบียบการคิด
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การคิดแบบ Six Hats นั้นจะคิดโดยการสวมหมวกทีละใบ ซึ่งเดอ โบโน ไมได
กําหนดวาควรจะสวมหมวกสีอะไรกอนหลัง เชน เริ่มจากหมวกสีน้ําเงิน คือ สิ่งที่เราประสบอยู
แลวก็ไปคนหาวิธีแกปญหานั้นๆ วาจะมีทางออกอยางไรบาง จากนั้นจึงมาตรวจสอบกับหมวกสี
เหลืองวา ถาทําอยางนั้นจะมีประโยชนอะไรบาง ตรวจสอบกับหมวกสีดําวาจะมีปญหา อุปสรรค
อะไรไหม แลวนําเอาหมวกสีเขียวมาแกหมวกสีดําอีกที ตรวจสอบกับหมวกสีแดงวาถูกใจทุกคน
หรือไม ถาไมก็หาหมวกสีเขียวมาแกอีกครั้งหนึ่ง แลวถึงขั้นตอนสรุป คือหมวกสีน้ําเงิน ไม
จําเปนตองใชหมวกทุกสี
ประโยชนของการใช “6 หมวกการคิด” มีดังนี้ 2
1. ประเมินความรอบรูของทุกกลุม
2. จํากัดโอกาสหรือชองทางสําหรับการโตเถียงหรือโตแยงกัน
3. ประหยัดเวลาในการประชุม โดยการคิดแบบคูขนาน
4. ลดการหลงตัวเองหรือการชอบแสดงอํานาจ
5. ทําใหมีเวลาที่จะถกเถียงปญหาในแตละมุมมอง
นับเปนแนวคิดและเทคนิคที่มีประโยชนสําหรับการบริหารจัดการยุคใหม ที่ชวย
ใหการแกปญหามีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด

2

เอกสารอัดสําเนา, Strategy Survival Guide – Strategy Skills. หนา 111

ารปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน
(Work Process Improvement)

ผูชวยศาตราจารย ดร. ศิริรัตน ชุณหคลาย1
องคการเปรียบเสมือนรางกายของมนุษย จําเปนตองมีการเฝาระวังและปองกัน
ไมใหออนแอ ไมใหเจ็บปวยและขาดประสิทธิภาพ คนในองคการตองไมเหนื่อยลา หดหู ทอถอย
องคการตองมีระบบการทํางานภายในที่ทันสมัยมีความคลองตัว อันจะสงผลตอการบรรลุเปาหมาย
ขององคการ ดังนั้นการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ จะชวยใหองคการ
เกิดความเขมแข็ง ชวยใหองคการดําเนินงานตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

แนวคิดและหลักการ
“การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน” มีสองกลุมคําที่ควรทําความเขาใจ
คือ “กระบวนการทํา งาน” (Work Process) หมายถึงขั้นตอนต างๆ ของการทํ างาน รวมถึ ง
การตัดสินใจ และวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําใหงานประสบผลสําเร็จ สวน “การปรับปรุงและพัฒนางาน”
(Performance Improvement) หมายถึง ความพยายามอยางตอเนื่องเพื่อหาวิธีการและแนวทาง
ใหมๆ มาสรางการเปลี่ย นแปลงใหงานมีประสิท ธิภ าพมากขึ้ น ดัง นั้น “การปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางาน” (Work Process Improvement) จึงหมายถึง การศึกษาปญหาและพัฒนา
กระบวนการทํางานแตละขั้นตอนอยางเปนระบบ ตลอดจนคนควาวิธีการใหมๆ เพื่อแกไขปญหา
และพัฒนาให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงเพื่ อไมใหปญหาเกิด ซ้ํา อีกทั้งทําใหง านที่ป ฏิบัติอยู มีค วาม
สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานในองคการจะตองไดรับ
การส งเสริมทั้งดานความสามารถ ทัศ นคติ และค านิยมที่จะสนับสนุนให ง านบรรลุ ผ ลสํ าเร็จ
(www.cpf.navy.mil/handbook for process improvement)
1

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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มีหลัก การและแนวคิดจํานวนมากที่ สามารถนํามาอธิบายถึงการบริ หารจัด การ
คุณภาพองคการ และสําหรับใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน ในที่นี้
จะนําเสนอเฉพาะหลักการประกันคุณภาพการบริหารงาน Malcolm Baldrige Criteria (MBC)
ซึ่ง เปนระบบการประกันคุณ ภาพการบริห ารงานที่ ส ถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแ ห งชาติ
(National Institute of Standards and Technology) ของกระทรวงพาณิชยแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกาพัฒนาขึ้นเพื่อสรางคุณภาพมาตรฐานดานการศึกษา ตอมาหนวยงานจํานวนมากที่
ไมใ ชสถาบันการศึก ษาไดนํา ไปใชประเมิน และพัฒนาคุณภาพองคก ารแบบองครวม ทําให มี
ผลงานที่ มีคุณ ภาพและสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ บริ การได เปน อยา งดี อีก ทั้ง
องคการยังมีความคลองตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง และตอบรับนวัตกรรมไดตลอดเวลา
ระบบการประกันคุณภาพการบริหารงานแบบองครวม MBC ประกอบดวย
เกณฑคุณภาพ 7 ดาน ดังแสดงในแผนภูมิตอไปนี้
คุณภาพองครวมขององคการ

2. แผนยุทธศาสตร
ขององคการ

5. การใหความสําคัญกับ
คุณภาพบุคลากร
7. ผลลัพธ
ของงาน

1. ภาวะผูนํา
3. การใหความสําคัญ
กับผูรับบริการ

6. กระบวน
การบริหาร

4. การจัดการดานความรูและขอมูล

แหลงขอมูล : ประยุกตจากหลักการ Baldrige National Quality Program.
2004. Education Criteria for Performance Excellence. www.baldrige.nist.gov 9 June
2004
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องคประกอบของเกณฑคุณภาพ MBC แตละดานจะตองมีรายการของ “ตัวบงชี้
คุณภาพ” ที่ชวยใหองคการคนหาปญหาในระบบการทํางานได เกณฑคุณภาพแตละดานมีสาระ
และตัวอยางของ “ตัวบงชี้คุณภาพ” ดังนี้
1. เกณฑ คุ ณ ภาพด า นภาวะผู นํ า ความสํ า คั ญ ของหมวดนี้ ใ ช พิ จ ารณา
การดํ าเนิน งานของผูบ ริห ารอยา งน อย 2 ดา น คือ 1) ด านภาวะผูนํ า เชน การกํา หนดทิ ศทาง
เป าหมาย และวิ ธีการการพัฒนาองค การ การสื่อ สารนโยบาย และเปา หมายใหผูที่เ กี่ยวของ
ไดรับทราบ การรั บฟ งความคิ ดเห็น และการตอบสนองตอความคิดเห็ น การสรา งบรรยากาศ
องคการที่สงเสริมคุณภาพของงานและบุคลากร และ 2) ดานความรับผิดชอบตอสังคม เชน การ
ใหความสําคัญกับสังคมและผูรับบริการอยางยุติธรรม การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทํางาน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
2. เกณฑคุณภาพดานการวางยุทธศาสตรองคการ ความสําคัญของหมวดนี้
ใชพิจารณาแผนยุท ธศาสตรที่ยึ ดเปาหมายขององคการอยางเหมาะสมกับ สภาวะแวดลอม การ
กําหนดตั วชี้วั ดผลสํ าเร็จ ของแผนฯ ที่ กอใหเ กิด การเปลี่ย นแปลงอยา งมีคุณค าตอ สัง คม การมี
แผนงานพัฒนาสมรรถนะหลักขององคการ และการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติไดจริง
3. เกณฑคุณภาพดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ความสําคัญของ
หมวดนี้ใชพิจารณาวิธีการกําหนดคุณคาของผูรับบริการทุกกลุมอยางเปนธรรม รวมถึงการกําหนด
วิธีการปฏิบัติง านที่สรางค านิยมและทัศ นคติด านความพึงพอใจให กับ ผูรับบริ การ ความผูก พัน
และความภักดีของผูที่มีสวนเกี่ยวของกับองคการ เชน การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
และแสดงความความคิดเห็นเกี่ยวกับป ญหาและความตองการ การเปด โอกาสใหประชาชนมี
สวนรวมในการตรวจสอบการบริห ารงาน และการจัดกระบวนการบริหารจัดการที่นําปญหาและ
ความตองของผูรับบริการมาปรับปรุงแกไข
4. เกณฑคุณภาพดานการจัดการความรูและขอมูล ความสําคัญของหมวดนี้
ใชพิจารณาความพรอมขององคการดานการสรางสังคมแหงการเรียนรู การจัดบรรยากาศองคการ
ที่สงเสริมความสามารถและคุณภาพของบุคลากรและประชาชน และการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อใชประโยชนในการปรับปรุงการและพัฒนากระบวนการทํางานทุกดาน
5. เกณฑคุณภาพดานการใหความสําคัญกับคุณภาพบุคลากร ความสําคัญ
ของหมวดนี้ใชพิจารณาระบบการบริหารงานบุ คคลที่ส รา งแรงจูง ใจตอการปฏิบัติ งาน ส งเสริ ม
และพัฒนาศักยภาพบุค ลากรเพื่อมุงสูเ ปาหมายขององค การอยางสมดุลกับคุ ณคาที่ให กับสั งคม
อาจพิจารณาไดจากการมีระบบและกลไกในเรื่องสําคัญ คือ การสรางวัฒนธรรมและคานิยมรวม
ขององคการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การนําความคิดเห็นของบุคลากรมาใชในการปรับปรุงงาน
การจัดสวัสดิการและสิ่งแวดลอมการทํางาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
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6. ผลและพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง
เกณฑคุณภาพดาน
กระบวนการบริหารงาน
ความสําคัญของหมวดนี้ใชพิจารณากระบวนการบริหารงานของ
องคการทุกดาน
เชน
กระบวนการทํางานที่อํานวยความสะดวกและใหความสําคัญกับ
ผูรับบริการ กระบวนการจัดเตรียมความพรอมของบุคลากรตอการปฏิบัติงาน ระบบการตรวจสอบ
และติดตามผลการใหบริการระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารงานโดยการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
เขามาใช
7. เกณฑคุณภาพดานผลลัพธของงาน ความสําคัญของหมวดนี้ใชพิจารณา
ผลลัพธของการบริหารจัดการทุกดาน ไดแก ดานภาวะผูนํา ดานการวางยุทธศาสตรองคการ
ดานผูรับบริการ ดานความคุมคาของการใชจายงบประมาณ ดานความกาวหนาและประสิทธิภาพ
ขององคการ ดานคุณภาพของบุคลากร ดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม ฯลฯ
จากหลักการ MBC แสดงวาคุณภาพองครวมขององคการประเมินไดจากผลลัพธ
ของงานตามเกณฑที่ 7 ซึ่งมีผลโดยตรงมาจากเกณฑที่ 4 5 และ 6 แตการพัฒนาเกณฑที่ 2 3 4
5 และ 6 ใหมีคุณภาพจะตองไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากเกณฑคุณภาพดานภาวะผูนํา
ขณะเดียวกันเกณฑ 1 2 3 5 6 และ 7 จะมีคุณภาพตองอาศัยเกณฑที่ 4 จึงพิจารณาไดวาทุก
แมวาองคการมี
เกณฑคุณภาพของMBC มีความสําคัญที่เชื่อมโยงและสัมพันธกันทั้งหมด
แนวคิดที่จะนําหลักการ MBC มาใชเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพงาน แตกระบวนการปรับปรุง
และพัฒนา การทํางานจะเกิดขึ้นไดตองอาศัยภาวะผูนําเปนสําคัญ ผูบริหารตองเปนผูนําในการ
สั่งการใหเกิดกระบวนการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตนการศึกษาจนกระทั่ง
ถึงการติดตาม

แนวทางดําเนินการ
หลักคิดหรือแนวทางการดําเนินงานที่องคการตองเตรียมการกอนเขาสูกระบวนการ
ปรับปรุงและพัฒนา มีดังตอไปนี้
1. กําหนดขอบเขตการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน โดยพิจารณา
ระดับความกวางและความครอบคลุมของงานที่ตองการปรับปรุง เชน การปรับปรุงระบบการให
บริการประชาชน หรือการปรับปรุงคุณภาพทั้งองครวมขององคการตามมาตรฐานของ MBC 2
2

มิติคุณภาพองคการ นอกจากจะใชหลักการประกันคุณภาพแบบองครวมของ MBC เปนกรอบการพัฒนา
แล ว อาจใชห ลัก การที่ มิติคุ ณภาพที่ แคบกวา MBC เช น ใชห ลักการบริห ารจัดการคุ ณภาพแบบองค รวม
(Total Quality Management) โดยนํา เฉพาะมิ ติดานผูรั บบริการมาเปนกรอบของการพัฒนา หรือใช
หลัก การ HR Scorecard เพื่อประเมินด านการบริหารทรัพ ยากรบุคคลขององคก าร 4 ดาน คือ มิติความ
สอดคลองเชิ งยุทธศาสตร มิติประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริห ารทรัพยากรบุคคล มิติความพรอม
รับ ผิดชอบดานการบริหารทรัพยากรบุคคล และมิ ติคุณภาพชีวิตและการทํางาน หรือหลักการ Balanced
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ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปญหาและนโยบายขององคการที่ตองการสรางการเปลี่ยนแปลงครอบคลุมกวางขวาง
เพียงใด ดังนั้นการกําหนดขอบเขตการทํางานจึงตองมีความชัดเจน
2. สื่ อ สารทํา ความเขา ใจกั บสมาชิก ในองค ก ารให เ ห็ นความสํ า คั ญ ของการ
เปลี่ยนแปลงพรอมๆ กับสื่อสารทิศทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางาน
3. กํา หนดให มีค ณะทํ างานปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการทํา งาน โดยการ
แตงตั้งหลายคณะ เพื่อใหรับผิดชอบดูแลแตละระบบของกระบวนการทํางาน หรือใหมีคณะทํางาน
คณะเดียวที่รับผิดชอบการปรับปรุงการทํางานทั้งองคการ เพื่อใหคณะทํางานชุดใหญนี้ ไปกําหนด
ผูรับผิดชอบการปรับปรุงระบบงานยอยอีกชั้นหนึ่ง ผูที่ไดรับเลือกใหเปนคณะทํางานควรมีบทบาท
เกี่ยวของโดยตรงกับงานที่องคการตองการปรับปรุงและพัฒนา แตประเด็นสําคัญคือองคการตอง
มอบอํานาจการตัดสินใจใหคณะทํางานใหสามารถปรับปรุงกระบวนการทํางานไดอยางเต็มที่ และ
ผูบริหารตองใหความสนใจ และติดตามการทํางานของคณะทํางานอยางตอเนื่อง
4. จัดสิ่งแวดลอมและทรัพยากรใหพรอมเพื่อสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาองคการ
5. จัดฝกอบรมคณะทํางานใหมีความเขาใจในหลักการและวิธีการเพื่อใหสามารถ
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ลําดับและขั้นตอน
กระบวนการปรั บปรุงและพัฒนาการทํางานมีความละเอีย ดออ น มีก ารทํางาน
หลายขั้นตอน งานบางอยางต อ งทําซ้ําเพื่ อ ใหก ารปรับปรุง และพั ฒนาเกิ ด ขึ้น และสรางการ
เปลี่ยนแปลงใหกับองคการไดจริ ง ขั้นตอนการปรั บปรุ งและพัฒนากระบวนการทํา งานอาจจะมี
มากถึง 10–20 ขั้นตอน แตในที่นี้ไดจัดกลุมการดําเนินงานใหม และนําเสนอเปน 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทําแผนที่แสดงสถานภาพองคการ (Preliminary
Survey) มีแนวทางการดําเนินงานในขั้นตอนนี้ ดังนี้
1. จัดทําขอตกลงเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของคณะทํางานปรับปรุง และพัฒนา
กระบวนการทํางาน เนื่องจากกระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการทํางานมีภารกิจที่คณะทํางานฯ
ตองดําเนินการหลายเรื่อง รวมถึงการจัดเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู
การตัดสินใจแกปญหา การติดตามงานและกําหนดมาตรฐานของงาน ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงาน
Scorecard เพื่อประเมินคุณภาพผลลัพธ 4 ดานขององคการ คือ ดานการเงินหรืองบประมาณ ดานผูรับบริการ
ดานกระบวนการจัดการภายใน และดานนวัตกรรมและการเรียนรู ก็ไดเชนเดียวกัน
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ของคณะทํางานมีประสิทธิภาพ จึงควรกําหนดกติกาการปฏิบัติงานใหชัดเจน เชน กําหนดให
คณะทํางานเขาประชุมดวยตนเองทุกครั้ง กําหนดเวลาการเขาประชุมและเลิกการประชุม กําหนด
ใหคณะทํางานตองศึกษาและเตรียมงานที่ไดรับมอบหมายกอนเขารวมการประชุม ใหคณะทํางาน
สามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารไดอยางอิสระ กําหนดวิธีการและกําหนดผูรับผิดชอบติดตาม
งานที่คณะทํางานไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ และกําหนดวิธีการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
แกไขปญหาตามผลการศึกษา เชน อาจจะใชวิธีการลงคะแนนเสียง ฯลฯ
การมอบหมายหนาที่ใหกับคณะทํางานฯ องคการตองระบุขอบเขตภาระงาน
ผลลัพธของงาน และวัตถุประสงคการปรับปรุงกระบวนการทํางานใหชัดเจนดวย อยางไรก็ตาม
ทั้งผลลัพธ และวัตถุประสงคของการปรับปรุงกระบวนการทํางานจะกําหนดไดชัดเจนหลังจากได
มีการจัดทําแผนที่แสดงสถานภาพองคการเรียบรอยแลว
2. การจัดทําแผนที่แสดงสถานภาพองคการ มีแหลงขอมูลสําคัญสําหรับการ
จัดทํา “แผนที่แสดงสถานภาพองคการ” คือ 1) จากการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากร 2) จาก
การสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการ และ 3) จากผลการประเมินเกณฑคุณภาพ MBC มิติ
ตาง ๆ
ผลจากการสํารวจความคิดเห็นของผูรับบริการและจากบุคลากร บวกกับผล
การประเมินตัวบงชี้คุณภาพของเกณฑ MBC จะใหขอมูลเบื้องตนแกคณะทํางานฯ เกี่ยวกับ
ขอบกพรองของระบบงานแตละขั้นตอนในกระบวนการทํางาน ซึ่งคณะทํางานจะตองนําไปจัดทํา
“แผนที่แสดงสถานภาพองคการ” เพื่อใชเปนกรอบแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ทํางาน
3. กําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการทํางาน เมื่อได “แผนที่แสดงสถานภาพ
องคการ” แลว คณะทํางานฯ ตองนํามากําหนดขอบเขตการปรับปรุงกระบวนการทํางานและ
จัดลําดับขั้นตอนการแกปญหา
ซึ่งกระบวนการทํางานที่เลือกไวทั้งหมดตองอยูในอํานาจการ
ควบคุมขององคการ เมื่อทราบขอบเขตการทํางานที่ชัดเจนแลว จึงกําหนดวัตถุประสงคของการ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการทํางานตอไป
4. จัดทํา “เสนทางเดินของงาน” คณะทํางานฯ จะดําเนินการปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนการทํางานไดอยางดีนั้น จะตองมีความเขาใจในทุกระบบของกระบวนการทํางาน
มีเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหเขาใจขั้นตอนของกระบวนการทํางาน คือ “เสนทางเดินของงาน”
ในระบบตางๆ ซึ่งคณะทํางานฯ ตองเขียนและสรางขึ้น “เสนทางเดินของงาน” จะชวยใหทราบ
ปญหาและขอบกพรองที่เกิดขึ้น หากพบวาเกี่ยวของกับฝายหรือแผนกใด คณะทํางานฯ ตอง
เขาไปศึกษาจากฝายที่เกี่ยวของเหลานั้น โดยใชวิธีการสอบถามหรือสังเกตการณเพื่อใหเขาใจ
ถึงการหมุนเวียนของงานในกระบวนการทํางานที่เกิดขึ้นจริงตามแนว “เสนทางเดินของงาน”
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กรณีตัวอยาง “ปญหาขอรองเรียนของประชาชนในเขตทวีวัฒนา (จากป พ.ศ.
2544 – ปจจุบัน) ตอประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานเขตฯ ดานการจัดระเบียบ
ผูประกอบการขนสง ซึ่งตามแผนผัง กทม. กําหนดใหเขตทวีวัฒนาเปนเขตพื้นที่สีเขียวลาย
หมายถึง พื้นที่ที่เปนเขตที่อยูอาศัยหรือเขตทําการเพาะปลูกเทานั้น จากขอรองเรียนของ
ชาวบาน พบวากิจการของผูประกอบการขนสงในยานนี้ไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตชาวบาน และ
เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตอันเนื่องมาจากปญหามลพิษทางเสียง
ควันพิษจากรถบรรทุก และอันตรายจากการสัญจรไปมาของรถบรรทุกขนสงจํานวนมากในตรอก
ซอยที่แคบ และอันตรายจากตัวอาคารสิ่งปลูกสรางของผูประกอบการขนสงที่มีลักษณะเปนโกดัง
เก็บสินคา ตัวอาคารมีความสูงและสรางประชิดติดกับสถานที่ที่เปนที่พักอาศัยของชาวบานเกิน
กวาที่กฎหมายกําหนด อาจเปนแหลงกออันตรายดานอัคคีภัย อีกทั้งตัวอาคารสูงของโกดังฯ ยัง
ปดชองทางเดินของลมและ
แสงแดดทําใหสภาพที่อยูอาศัยที่มีอยูแตเดิมกลายเปนมุมอับ กลายเปนแหลงสลัมเพราะมีมลพิษ
ขยะเกิดขึ้นตามมาจํานวนมากดวย
กรณีการศึกษาถึง “เสนทางเดินของงาน” ซึ่งอาจมีปญหาและขอบกพรองใน
กระบวนการทํางานในขั้นตอนการอนุญาตให มีสิ่ งปลูกสร างที่ผิ ดแบบ เจาหนาที่อ าจละเลยการ
ปฏิบัติหนาที่ และอาจมีขอบกพรองจากการอนุมัติสิ่งปลูกสราง และผลการประเมินเบื้องตนตาม
กรอบการพัฒนาคุณภาพงานของหลักการ MBC เมื่อพิจารณาเฉพาะเกณฑคุณภาพที่ 1, 3 และ
6 พบวามีขอสังเกต ดังนี้
1. ดานภาวะผูนํา เมื่อพิจารณา “ตัวบงชี้คุณภาพ” ดานภาวะผูนําของ
สํานักงานเขตฯ อาจจะขาดคุณภาพหลายดาน เชน ความรับผิดชอบตอ
สังคม ฯลฯ
2. ดานการใหความสําคัญกับผูรับบริการ“ตัวบงชี้คุณภาพ” ที่สํานักงานเขตฯ
อาจยังขาด คือ การใหความสําคัญกับการกําหนดคุณคาของสังคมและ
ประชาชน วิธีการทํางานที่สงเสริมวัฒนธรรมและคานิยมที่ดีใหกับสังคม
และการสรางความพึงพอใจตอผูรับบริการอยางเสมอภาคและยุติธรรม
3. ดานกระบวนการบริหารงาน “ตัวบงชี้คุณภาพ” ที่สํานักงานเขตฯ อาจ
ยังขาดคือกระบวนการบริหารจัดการนําปญหาของประชาชนมา
ปรับปรุงแกไขกระบวนการทํางาน
ดังนั้น การปรับปรุงกระบวนการทํางานของสํานักงานเขตฯ จึงตองนําปญหา
นี้มาจัดทํา“แผนที่สถานภาพองคการ” และกําหนดเปน “เสนทางเดินของงาน” ดังนี้
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“เส น ทางเดิ น ของงาน” มี จุ ด เริ่ ม ต น ที่ ฝ า ยรั บ เรื่ อ งขออนุ ญ าตสร า งสิ่ ง
ปลู กสรา ง ฝายการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
การอนุมั ติปลู กสรา งอาคาร
ฝาย
ตรวจสอบอาคารสถานที่
การประสานงานกับฝายรับเรื่องราวรองทุกข
ชองทางการ
นําเรื่องราวรองทุกขเขาสูกระบวนการปรับแก และการประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อบังคับใช
กฎหมายใหเกิดความยุติธรรมตอผูรับบริการ”
“สําหรับขอบเขตการทํางานที่สอดคลองกับประเด็นปญหา คือ การ
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดระเบียบการประกอบการขนสงยานทวีวัฒนา
และ
วัตถุประสงคการทํางาน คือ การศึกษาแนวทางแกไขปญหาดานการจัดระเบียบการประกอบการ
ขนสง”
แผนภูมิ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 1
ศึกษาสถาน
ภาพองคการ

วัตถุประสงค
การปรับปรุงงาน

จัดทําแผนที่แสดง
สถานภาพองคการ

ขอบเขตการทํางาน

จัดทําเสนทางเดิน
ของงาน

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Comprehensive
Study)
1. คณะทํางานฯ ศึกษาทบทวน “เสนทางเดินของงาน” ที่ทําไวในขั้นตอนที่ 1
พรอมกับจัดทํารายการของปญหาที่พบตาม “เสนทางเดินของงาน” แตละขั้นตอนอยางละเอีย ด
ปญ หาที่ พบอาจมีห ลายลักษณะ คือ ปญ หาที่ ไมซั บซอ นสามารถแกไขไดทันที คณะทํ างานฯ
สามารถสั่งการใหยกเลิกบางกิจกรรมที่ซ้ําซอนและไมจําเปน เมื่อคณะทํางานฯ ไดเปลี่ยนแปลงงาน
บางอย างไปบา งแลว คณะทํางานฯ ตอ งประเมินผลลั พธ ของการปรั บปรุงกระบวนการทํา งาน
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ดว ยว ามีผลลัพ ธที่สรา งความพึง พอใจต อผู รับบริการ และสรางคุณ คาต อสัง คมหรือไม แลว นํา
ผลงานที่มีการปรับปรุงไปนั้นมากําหนดเปน “เสนทางเดินใหมของงาน”
2. จัด ฝก อบรมบุค ลากรให เขาใจวิ ธีก ารทํางานแบบใหม เพื่อ ไมให กลั บไป
ปฏิบัติในแบบเดิมที่เคยทํามาอยูกอน
3. ศึกษาปญหาเพิ่มเติม สําหรับประเด็นปญหาที่ซับซอนมีความละเอียดออ น
และเกี่ยวของกับหลายปจจัย คณะทํางานฯ ตองศึกษาลงลึกในรายละเอียดเพื่อหาตนเหตุของ
ปญหา การศึกษาในขั้นตอนนี้ตองนําระเบียบวิธีวิจัยเขามาชวยวิเคราะหปญหา เพราะการตัดสินใจ
ของคณะทํางานฯ เพื่อเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดนั้น คณะทํางานฯ ตองมีขอมูลที่เชื่อถือได
การศึกษาปญหาดวยการวิจัยตองใชประสบการณ และการจัดการความรูอยางเปนระบบ ตอง
ออกแบบและวางแผนการจัดเก็บขอมูลอยางถูกตอง วิธีการวิจัยที่ใชในขั้นตอนนี้เกี่ยวของตั้งแต
การวิเคราะหประเด็นปญหา นําหลักการและทฤษฎีมากําหนดตัวแปรในการศึกษา การกําหนด
กลุมตัวอยางผูใหขอมูล การทดสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล
การศึกษาและจัดการความรูดวยวิธีวิจัยจะชวยใหคนพบคําตอบที่เปนตนเหตุที่แทจริงของปญหา
และคนพบแนวทางหรือวิธีการใหมๆ สําหรับการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานที่จะ
สรางความมั่นคงใหกับองคการในระยะยาว หากองคการละเลยไมจริงจังในการแกไขตนเหตุของ
ปญหา จะทําใหความรุนแรงของปญหาลุกลามไปจนเกินความสามารถที่องคการจะรับมือได
กรณีตัวอยาง สํานักงานเขตทวีวัฒนา การดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 การทบทวน
“เสนทางเดินของงาน” อาจมีขอบกพรองที่พบหลายจุดซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการทํางานในองคก าร
เชน 1) ฝายรับเรื่องขออนุญาตสรางสิ่งปลูกสรางที่ไมไดตรวจสอบรายละเอียดของการขออนุญาต
สรางโกดังเก็บสินคา 2) ฝายตรวจสอบอาคารสถานที่ไมไดลงไปตรวจสอบสถานที่กอสรางอาคาร
จริง 3) หรือไดมีการตรวจสอบจริงแตละเลยการปฏิบัติหนาที่ใหมีการกอสรางโกดังจนเสร็จสมบูรณ
4) ขาดการประสานงานกับฝายรับ เรื่องราวรองทุกข 5) สํานัก งานเขตฯ ไมกําหนดชองทางนํ า
เรื่อ งราวรอ งทุกขของประชาชนเขาสูกระบวนการปรั บปรุ งแกไข 6) ขาดการประสานงานกั บ
สถานีตํารวจในพื้นที่เพื่อควบคุมไมใหมีการสรางอาคารที่ผิดแบบและเรื่อ งการควบคุมการจราจร
และ 7) ขาดภาวะผูนําดานความรับผิดชอบตอสังคม ”
“การศึกษาการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดระเบียบการประกอบการ
ขนส งยา นทวีวัฒนา ควรทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนตอ การแก ปญหาดานการจัด
ระเบียบการประกอบการขนสง สิ่งแวดลอม และผังเมือง ซึ่งตองไมทําลายสภาพแวดลอมและวิถี
ชีวิตชาวบาน ตลอดถึงดานการเดินทางและสาธารณสุข”
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แผนภูมิ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 2

ศึกษาทบทวน
เสนทางเดินของงาน

ออกแบบศึกษา
และวางแผนการ
จัดเก็บขอมูล

ปรับลดหรือยกเลิก
กิจกรรมที่ไมจําเปน

ฝกอบรม
บุคลากรใหเขาใจแนวทาง
การทํางานใหม

เลือกปญหา
สําคัญเพื่อศึกษาหา
ทางแกไข

ขั้นตอนที่ 3 เปลี่ย นแปลงกระบวนการทํ างาน (Implementation) เมื่อ
คณะทํางานไดศึกษากระบวนการทํางานและคนพบสาเหตุ ของปญหา และได ทําการศึกษาวิจัย
จัดเก็บและรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมู ล และคนพบวิ ธีการแกไขปญ หาแลว ขั้นตอนตอ ไปที่
ตองดําเนินการ คือ
1. วางแผนและออกแบบขั้นตอนการทํางานแบบใหม ขั้นตอนนี้คณะทํางานฯ
จะตองรวมกันกําหนดหลักเกณฑที่เหมาะสม ที่สามารถสรางระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ
โดยการตัดสินใจเลือกขอคนพบจากการศึกษาวิจัยมาใชปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน
2. ประเมินผลงาน คณะทํางานฯ ทําการประเมินคุณภาพของงานหลังจากได
นําวิธีการใหมเขามาใช หากผลการประเมินไมพบการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นเลย คณะทํางานฯ
อาจตองยอนกลับไปเริ่มงานในขั้นตอนที่ 2 เพื่อวางแผนการทํางานใหม (อยูในขั้นตอนที่ 4) แต
หากมีผลการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและผลงานนั้นไดสรางความพึงพอใจใหกับผูรับบริการ พิจารณา
ไดวาระบบการทํางานใหมนั้นมีวิธีการแกปญหาที่ถูกตอง
ในขั้นตอนการประเมินผลงาน ยังคงตองนําระเบียบวิธีการวิจัยเขามาใช
ประเมินเชนเดียวกัน โดยตองมีการวางแผนการประเมินผล วางแผนการจัดเก็บขอมูลเพื่อสํารวจ
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ความคิดเห็นของผูปฏิบัติงาน และสํารวจความคิดเห็นของผูใชบริการเพื่อนํามาวิเคราะหตาม
ตัวแบบการประเมิน ตัวแบบการประเมินผลยังคงใชตัวแบบของเกณฑคุณภาพแบบองครวมของ
MBC หรือจะใชตัวแบบอื่น 3 ก็ได ทั้งนี้ใหเปนไปตามขอบเขตและวัตถุประสงคของการปรับปรุง
กระบวนการทํางาน ไมวาจะเลือกตัวแบบใดประเมินคุณภาพองคการก็ตาม คณะทํางานจะตอง
กําหนด “ตัวบงชี้คุณภาพงาน” ที่เปนที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งตองกําหนดคาคะแนนของตัวบงชี้
ทุกตัวของมิติเหลานั้น
3. ปรับปรุงเสนทางการทํางาน โดยนําผลจากการวิเคราะหระดับคุณภาพของ
องคการมาใชเปนเกณฑการปรับปรุงกระบวนการทํางาน และเปนเกณฑการประเมินคุณภาพ
ตนเองขององคการ
4. ฝกอบรมบุคลากรใหเขาใจวิธีการทํางานแบบใหม เพื่อไมใหกลับไปปฏิบัติงาน
ในแบบที่เคยทํามา และใหบุคลากรมีความสุขกับการทํางานดวยวิธีการแบบใหมๆ ดวย
แผนภูมิ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 3
วางแผนเพื่อ
เปลี่ยนแปลงกระบวน
การทํางาน

ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน

ปรับปรุงเสนทางเดิน
ของงาน และจัดฝกอบรม

ประเมินผลเพื่อ
ทดสอบวิธีการทํางานใหม

ขั้นตอนที่ 4 ติดตามผลและกําหนดมาตรฐานการทํางาน (Monitoring
and Establishing Benchmarks) เมื่อไดนําแนวทางและวิธีการใหมเขามาใช และไดมีการ
ประเมินผลคุณภาพของงานแลว คณะทํางานยังตองมีบทบาทในการติดตามผลและสรางคุณภาพ
ของงานอยางตอเนื่องตอไป ดังนี้
1. ปรับแผนการจัดเก็บขอมูล ในกรณีที่ผลการประเมินไมพบการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพของงาน หรือมีผลงานปรากฏไมเปนที่นาพอใจ คณะทํางานตองทําการทบทวนแผนการ
3

ตัวแบบอื่นที่อาจนํามาใชประเมิน เชน ตัวแบบ HR Scorecard หรือตัวแบบของหลักการ Balanced
Scorecard เพื่อประเมินผลลัพธของงานในภาพรวมขององคการ 4 ดาน
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ทํางานตั้งแตตน เพื่อคนหาข อบกพรอ งในแตละขั้น ตอนอี กครั้ง เพื่อสรางการเปลี่ยนแปลงดาน
คุณ ภาพการทํางานทุก ขั้นตอน ดังนั้นระเบียบวิ ธี ก ารวิ จัยและแหล งขอ มูล จึง ยัง คงมีบทบาท
สําคัญอยางยิ่งตอการคนหาคําตอบในการปรับปรุงการทํางานในขั้นตอนนี้
2. กําหนดมาตรฐานการทํางาน คณะทํางานจะเปนผูกําหนดและตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดั บและขนาดของการเปลี่ย นแปลงกระบวนการทํา งาน ในการตั ดสินใจมีประเด็นที่ค วรนํามา
พิจารณา 2 ประการ คือ 1) ความมั่นคงถาวรขององคการในระยะยาวที่เปนผลมาจากการนําวิธีการ
ใหมมาใชปรั บปรุงกระบวนการทํางาน 2) ผลจากการเปลี่ยนแปลงจะทําใหผูรับบริ การมีความ
พึงพอใจ หากพบวาในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทํางานสามารถใหคําตอบตามเงื่อนไข
ทั้งสองประการ แสดงวาวิธีการหรือแนวทางใหมที่นํามาใชมีประสิทธิภาพเพียงพอที่คณะทํางาน
จะนําไปกําหนดเปน “มาตรฐานการทํางาน” ได
3. พัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง แมวาไดมีการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการทํางานแลว และไดสรางการเปลี่ยนแปลงใหเกิดขึ้นในองคการแลวก็ตาม องคการยัง
มีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง โดยสิ่งที่ตองทําตอไป คือการ
คนหาปญหาใหมที่อาจเกิดขึ้นในระบบหรือในกระบวนการทํางานอื่น แลวนํามากําหนดเปนประเด็น
ศึกษาเพื่อหาวิธีการแกไขขอบกพรองอันใหมตอไป
4. กําหนดชองทางสื่อสารใหบุคลากรเขาใจและปฏิบัติตามมาตรฐานการทํางาน
ที่กําหนดขึ้นใหม พรอมกับจัดทําคูมือการทํางานตามแนวทางใหม และทําการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุ ค ลากรให มี ทั ศ นคติ แ ละแนวทางการปฏิ บั ติ ง านที่ ส อดคล อ งกั บกระบวนการทํ างานตามที่
กําหนดใหเปน “มาตรฐานการทํางาน” ใหม
แผนภูมิ การดําเนินงานตามขั้นตอนที่ 4
ปรับแผนการทํางาน
และวางแผนการจัดเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติม
กําหนดเปน
มาตรฐานการทํางาน

พัฒนากระบวนการ
ทํางานอยางตอเนื่อง

สื่อสารทําความเขาใจ
และฝกอบรมการทํางาน
แนวใหม
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กระบวนการปรับ ปรุงและพัฒนาการทํ างาน ที่ นําหลั กการ MBC มาใช อัน มี
องคประกอบ 7 ประการ คือ ภาวะผูนํา การวางยุท ธศาสตรอ งค ก าร การใหค วามสําคัญ กั บ
ผู รับบริ การ การใหความสํ าคั ญกั บคุ ณภาพบุคลากร การจั ดการความรู และขอมู ล กระบวนการ
บริ หารงาน และผลลั พ ธ ของงาน พรอ มกั บได นําเสนอแนวทางดํ าเนินงานอยางเปนขั้นตอน
รวมทั้งนวัต กรรม การสรางเส นทางเดิ น” ของงาน เพื่ อใชใ นการตรวจสอบและประเมินผลการ
ทํางาน นาจะเปนระบบที่ เปนตัวเลือ กอันหนึ่ งที่องคการภาครัฐควรรับ ไวพิจารณาเปนสวนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารงานดว ย เนื่อ งจากหลั ก การที่ นําเสนอนี้ มีค วามสอดคล อ งกั บแนว
ทางการบริห ารของภาคราชการปจ จุบั นที่ ใหความสํ าคัญและยึ ดประชาชนเปน ศูน ยก ลาง เอา
พื้นที่เปนเปาหมาย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง และเนนการนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตลอดถึงการจัดการใหมีกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน

กณฑการวัดคุณภาพผลงานแบบสมดุลของผูนํา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย1
การนํา เสนอตอ ไปนี้ ไ มไ ด อ ธิบายแนวคิ ด การวัด ผลแบบสมดุ ลของหนวยงาน
(Balanced Scorecard - BSC) ตามที่ Kaplan และ Norton แนะนําการประเมินประสิทธิภาพ
องคก ารในความสมดุล 4 ดา น คือ 1) ดานการเงิ นหรือ งบประมาณของหนว ยงาน 2) ดา น
ผูรั บบริ การ 3) ดา นกระบวนการบริห ารจัด การกิ จการภายใน และ 4) ด านนวัตกรรมและการ
เรียนรู แตเปนการเสนอแนวคิดการวัดผลงานแบบสมดุล ของผูนํา (Balanced Scorecard for
Leaders) ซึ่งเปนการสรางความสมดุลในหลายๆ มิติที่เกี่ยวของกับผูนํา ซึ่ง Bell และ Elkins (2004)
พัฒนาขึ้นโดยเห็นวาผูนํามีความสําคัญตอความสําเร็จของหนวยงานสูง เกณฑการวัดผลงานแบบ
ส
ม
ดุ
ล
ข
อ
ง
ผูนําไดอ าศัยหลักการ 4 ด านเชนเดียวกั น แตมุมมองแตล ะดา นแตกตา งจาก BSC ทั่ วไป และ
หนวยวิเคราะห (Unit of Analysis) ก็แตกตางกัน
Bell และ Elkins ไดจําแนกกลุมที่ไดรับอิทธิพลจากภาวะผูนําอยางชัดเจน ซึ่งมี
ดวยกัน 4 กลุม คือ 1) ผูที่เหนือ กวาผูนํา 2) ผูที่อยูในระดับเดี ยวกับผูนํา 3) ผูที่อยูภายนอก
หนวยงาน และ 4) ผูใตบังคับบัญชา
มุมมองภาวะผูนํา 4 ดานนี้จึงเปนที่มาของหลักการวัดผลงานแบบสมดุลของผูนํา
มุมมองผูนําทั้ง 4 ด านนี้เปรียบเสมือน “กรอบแนวคิ ด” สํ าหรับสรางเกณฑเ พื่อวัด คุณ ภาพงาน
ของผูนํา
การมี “กรอบแนวคิด” 4 ดานยังไมเพียงพอตอ การวัดหรือ ประเมิน ผลงานของ
ผูนํ า จําเปน ตองพัฒนาเกณฑ มาตรฐานคุณ ภาพงานที่ สามารถสรา งความสมดุ ลใหกั บบุค คล
ทุก กลุ มที่ เกี่ ยวขอ งกั บผู นํา ดวย หนึ่ง ในหลายๆ เกณฑมาตรฐานคุณ ภาพ คือ Malcolm
Baldrige Criteria ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันมาตรฐานและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Institute
1

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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of Standards and Technology – NIST) ของกระทรวงพาณิชยแหงประเทศสหรัฐอเมริกา
ครั้ ง แรกพั ฒ นาขึ้น เพื่ อ ใชป ระเมิน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ต อ มาหลายหน ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนไดนําไปใชประเมินคุณภาพหนวยงาน ดังนั้น Malcolm Baldrige Criteria จึงไมได
จํา กั ดอยูแ ตใ นสถาบันการศึ กษาอยางเดี ยว ภายในองค ประกอบของ Malcolm Baldrige
Criteria มีมาตรฐานคุณ ภาพสํ าคั ญๆ หลายด านที่ส รางคุ ณค าใหกั บหนว ยงานและสังคมทั่วไป
จึงเห็ นว า Malcolm Baldrige Criteria มีค วามเหมาะสมที่ค วรนํา มาประยุกต ใช กับ “กรอบ
แนวคิด” ผลงานผูนําทั้ง 4 ดาน
มาตรฐานคุณภาพของหนวยงานตามหลักการ Malcolm Baldrige จะเกิดขึ้นได
เมื่อหนวยงานมีคานิยมหลัก (Core Values) เปนแนวคิดพื้นฐานการปฏิบัติงาน Core Values
สําคัญที่หนวยงานควรมี ไดแก คานิยมผูนํา (วิสัยทัศนผูนํา) แนวคิดการสรางความเปนเลิศดาน
การใหบริการ การเปนองคกรแหงการเรียนรู การใหความสําคัญกับการพั ฒนาบุคลากร การ
รับฟง ความคิด เห็ นจากผูที่เกี่ ยวขอ ง การใหค วามสําคัญต ออนาคตของหนว ยงาน การพัฒนา
และสรางนวั ต กรรม ความรับผิ ดชอบต อ สั ง คม การสรางผลลั พ ธ ที่ใ ห คุ ณ ค าแก สั ง คม Core
Values เหลานี้เปรียบเสมือนแนวทางการทํางานที่หนวยงานตองสอดแทรกเขาไปในเนื้อหาและ
วิธีการทํางานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพแตละดาน
เกณฑมาตรฐานคุ ณภาพของ Malcolm Baldrige มีทั้งสิ้ น 7 ด าน ได แก 1)
มาตรฐานคุณภาพดานภาวะผูนํา 2) ดานการวางแผนกลยุทธ 3) ดานการใหความสําคัญกับ
ผูบริการ 4) ดานการจัดการความรูและขอมูล 5) ดานการใหความสําคัญกับการพัฒนาองคการ
และบุคลากร 6) ดานกระบวนการบริหารจัดการองคการ และ 7) ดานการสรางผลลัพธของงาน
หลักการวัดผลงานแบบสมดุลของผูนําที่ Bell และ Elkins ไดจําแนกไวทั้ง 4
กลุ ม จะเป นทิศทางการดําเนินงานให กับ ผูนําและจะชี้ถึ งประสิท ธิภ าพผลงานของผูนําต อกลุม
บุคคลที่ผูนํามีความรับผิดชอบ ดังนั้นการวัดประสิทธิภาพผลงานของผูนําจึงควรวัดใหครอบคลุม
ทั้ง 4 ดาน ในแตละดานจะตองนําเกณฑมาตรฐานคุณภาพของ Malcolm Baldrige มาพิจารณา
ใหเหมาะสมกับกลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับผูนํา เพื่อใชวัดคุณภาพผลงานของผูนําที่สามารถสราง
คุณคาอยางสมดุลใหกับทุกกลุมที่เกี่ยวของกับผูนําตอไป Malcolm Baldrige Criteria ที่เหมาะสม
กับกลุมตางๆ มีดังนี้
1. กลุมเหนือกวาผูนํา (Upward Influence) เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ผลงานของผูนําที่มีตอผูที่อยูเหนือขอบเขตอํานาจของผูนํา ดังนั้น ประสิทธิภาพของผูนําจะตอง
วัดถึงความสําเร็จของงานที่ผูนําตองแสดงตอผูบังคับบัญชา เกณฑมาตรฐานคุณภาพที่นํามาใช
ประเมิน มีดังนี้
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1.1 ดานภาวะผูนํา ตัว บงชี้ความสําเร็จของผูนําดา นนี้ ดู ไดหลายเรื่อง
เชน การกําหนดทิศทางและเปาหมายของหนวยงาน และวิธีการที่ทําใหเปาหมายของหนวยงาน
บรรลุผ ลสํ าเร็จ การสื่อ สารผลงานให ผู บัง คั บบัญ ชารั บทราบ ผลลัพ ธ ของการดํ าเนินงานที่มี
คุณคาและสามารถสรางสมดุล ระหวางผูที่เกี่ยวของทั้งหมดกับหนวยงาน การใหความสําคัญกับ
ผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจของหนวยงาน
1.2 ดานการจัดการความรูและขอมูล ตัวบงชี้ความสําเร็จของผูนําดานนี้
ดูไ ดหลายเรื่อ ง เช น ความพรอ มด านฐานขอมูล กับการพัฒนาหนว ยงาน ประโยชนแ ละความ
เชื่อถือไดของขอมูล
1.3 ด า นผลลั พ ธ ข องงาน ตั ว บ ง ชี้ ค วามสํ า เร็ จ ของผู นํ า ด า นนี้ ดู ไ ด
หลายเรื่อง เชน ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาจากผลสําเร็จของงาน การจัดบรรยากาศองคการ
ที่ ส ร า งความพึ ง พอใจต อ ผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ผลลั พ ธ ด า นการเงิ น และงบประมาณ ผลลั พ ธ ด า น
ความกาวหนาของหนวยงานและคุณภาพของบุคลากร ผลลัพธดานประสิทธิภาพของหนวยงาน
และผลลัพธดานธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบตอสังคม
2. กลุมในระดับเดียวกัน (Inward Influence) เปนการประเมินประสิทธิภาพ
ของผูนําที่มีอิทธิพลตอผูบริหารระดับเดียวกันที่มีการประสานความรวมมือกัน การวัดประสิทธิภาพ
ของผูนําจะตองวัดถึงความสําเร็จของงานที่ผูนํามีต อบุคคลเหล านั้น เกณฑมาตรฐานคุ ณภาพที่
นํามาใชประเมิน มีดังนี้
2.1 ดา นภาวะผูนํ า ตัว บงชี้ ความสําเร็จ ของผูนํ าด านนี้ดู ไดห ลายเรื่ อง
เชน การสื่อสารนโยบายและเปาหมายหนว ยงานให กับ หน วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวขอ งไดรับทราบ มี
ผลลัพธของการดําเนิน งานที่มีคุณคา และสามารถสรา งสมดุ ลใหกับหนว ยงานอื่น การรับ ฟ ง
ความคิด เห็นจากหนว ยงานอื่นที่เกี่ยวขอ งและการตอบสนองตอ ความคิด เห็ นเหลานั้น ความ
รับผิ ดชอบตอ ผลกระทบจากการปฏิบั ติภ ารกิ จต อหนว ยงานอื่ น และจริยธรรมการให บริก ารแก
หนวยงานอื่น
2.2 ดานการใหความสําคัญกับการพัฒนาองคการและบุคลากร ตัวบงชี้
ความสําเร็จของผูนําดานนี้ดูไดหลายเรื่อง เชน กลไกการสรางคานิยมและวัฒนธรรมการทํางาน
ของบุคลากรที่อํานวยประโยชนตอหนวยงานอื่น การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการศึกษา ฝกอบรม
และพัฒนาใหทันตอ การเปลี่ย นแปลงของเทคโนโลยีเพื่ อใหเ กิดประโยชนและสรางความสมดุล
ระหวางเปาหมายการพัฒนาองคการกับหนวยงานอื่น
2.3 ดานกระบวนการบริห ารจัด การองคการ ตั วบงชี้ความสําเร็จ ของ
ผูนําดานนี้ดูไดหลายเรื่อง เชน การออกแบบวิธีการทํางานที่อํานวยความสะดวกกับหนวยงานอื่น
การจัดเตรียมความพรอมบุคลากรเพื่อใหบริการที่ดีกับหนวยงานอื่น การใชเทคโนโลยีสมัยใหม
สนับสนุนการทํางานเพื่ อการเปลี่ย นแปลงที่ดี การประเมินผลการปฏิบัติง านโดยมีตัว ชี้วั ดด าน
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ความคิดเห็นของผูรับ บริก ารจากหนว ยงานอื่น การตรวจสอบและติดตามผลการรับ บริก ารที่
รวดเร็ ว และเป น ไปตามที่ มุ ง หวั ง ของหน ว ยงานอื่ น และการจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ใหบริการหนวยงานอื่น
3. กลุมภายนอกหนวยงาน (Outward Influence) เปน การประเมิ น
ประสิทธิภาพของผู นําที่มีอิท ธิพ ลตอประชาชนและหนว ยงานภายนอก ได แก ประชาชนทั่ว ไป
ภาคเอกชน พันธมิต รทางยุท ธศาสตร ฯลฯ ดั งนั้น การวัดประสิทธิภ าพของผูนํ าจะตอ งวัด ถึง
ความสําเร็จ ของงานที่ ผูนํา มีตอประชาชนและหนว ยงานภายนอก เกณฑม าตรฐานคุณภาพที่
นํามาใชประเมินมีดังนี้
3.1 ดานภาวะผูนํา ตัวบงชี้ความสําเร็จของผูนําดานนี้ดูไดหลายเรื่อง
เชน การกําหนดทิศทางและเปาหมายหนวยงานที่คํานึงถึงประชาชนและหนวยงานภายนอก
การสื่อสารนโยบายและเปาหมายหนวยงานใหกับประชาชนและสังคมภายนอกไดรับทราบผลลัพธ
การดําเนินงานที่มีคุณคา และสรางสมดุลใหกับประชาชนและสังคมทั่วไป การรับฟงความคิดเห็น
จากประชาชนและหนวยงานภายนอก จริยธรรมและจรรยาบรรณการใหบริการ และความรับผิดชอบ
ตอสังคม เชน การใหความสําคัญกับผลกระทบจากการปฏิบัติภารกิจตอประชาชนและหนวยงาน
ภายนอก การควบคุมคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยใหกับประชาชน
3.2 ดานการวางแผนกลยุท ธ ตัวบง ชี้ความสําเร็จ ของผูนํา ดานนี้ดู ไ ด
หลายเรื่อง เชน การกําหนดวิ สัยทัศ น วัตถุป ระสงค และพันธกิจของหนว ยงานที่มีความสมดุล
ระหวางผลประโยชนของทางราชการกับความตองการของประชาชน การกําหนดตัวชี้วัดผลสําเร็จ
ของโครงการ / กิจกรรมที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณคาตอประชาชนและสังคม
3.3 ดานการใหความสําคัญกับผูบริก าร ตัวบงชี้ความสําเร็จ ของผูนํา
ดานนี้ดูไ ดหลายเรื่อง เชน มีการศึกษาและสํา รวจขอมู ลเกี่ยวกั บประชาชนผูรับบริการ และนํ า
ขอมูลมาใชเพื่อการวางแผนการดําเนินงาน การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมในการเสนอ
แนวคิ ดการพั ฒนา และมี สว นร วมในการตรวจสอบการบริห ารงานของหนว ยงาน การมีก ลไก
รับผิดชอบการสรางคานิยมองคการ และวัฒนธรรมการทํางานที่สรางความพึงพอใจใหแกประชาชน
การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนตอการรับบริการจากหนวยงาน
3.4 ดานกระบวนการบริห ารจัด การองคการ ตั วบงชี้ความสําเร็จ ของ
ผู นํ า ด า นนี้ ดู ไ ด ห ลายเรื่ อ ง เช น การออกแบบวิ ธี ก ารทํ า งานที่ อํ า นวยความสะดวกและให
ความสํ า คั ญ กั บผู รั บบริก าร การจั ด เตรีย มความพรอ มบุ ค ลากรเพื่ อ การจั ด บริ ก ารที่ดี ใ ห กั บ
ประชาชน กลไกการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามผลการสํารวจความคิดเห็น ของประชาชน
ระบบการตรวจสอบและติดตามผลการใหบริก ารประชาชน การจัดทํ าฐานขอ มูลการให บริการ
ประชาชน และกลไกปรั บปรุ งกระบวนการบริห ารใหเหมาะสม และสอดคลองกับทิศทางและ
เปาหมายของหนวยงาน
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4. กลุ ม ผู ใต บั ง คั บบั ญ ชา (Downward Influence) เปน การประเมิ น
ประสิทธิภาพของผูนําที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของบุค ลากร ดังนั้น การวัด ประสิทธิภาพของผูนํา
จะเกี่ ยวของกั บความสําเร็จของงานที่ ผูนํามีต อ ผูใ ตบัง คับบัญ ชา เกณฑมาตรฐานคุ ณ ภาพที่
นํามาใชประเมิน มีดังนี้
4.1 ดา นภาวะผูนํ า ตัว บงชี้ ความสําเร็จ ของผูนํ าด านนี้ดู ไดห ลายเรื่ อง
เช น การกํ า หนดทิ ศ ทางและเป า หมายของการพั ฒ นาบุ ค ลากร การสื่ อ สารนโยบายและ
เปาหมายของการพัฒนาหนวยงานใหบุคลากรไดรับทราบ ผลลัพธของการดําเนินงานที่มีคุณคา
และสรางสมดุลระหวางองคการ บุคลากร และสังคม การนําผลการประเมินมาปรับปรุงประสิทธิภาพ
บุคลากร
4.2 ดานการใหความสําคัญกับการพัฒนาองคการและบุคลากร ตัวบงชี้
ความสําเร็จ ของผูนํา ดานนี้ดู ไดหลายเรื่อ ง เชน ระบบและกลไกสนับสนุน การปฏิ บัติงานของ
บุคลากร ระบบและกลไกการประเมินการปฏิบัติงาน กลไกและวิธีการสรรหา การคัดเลือ ก การ
สรา งแรงจูง ใจและความผูกพัน และการรัก ษาบุ คลากรที่ มีคุ ณภาพไวกับหนว ยงาน การให
การศึกษา ฝกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของ
บุคลากร และการสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรดานการบริหาร การพัฒนางาน และคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร
ตัว บงชี้ประสิทธิภาพผูนําดัง กลาว เปนรายละเอียดที่ไมใ ชลักษณะเฉพาะของ
หน วยงานใดหนว ยงานหนึ่ง ทั้งนี้ เพราะแตละหนว ยงานมีภ ารกิจและเปา หมายแตกตางกัน
ตัว บง ชี้ของหนว ยงานหนึ่ งอาจไมเ หมาะสมกั บหนว ยงานอื่น ดัง นั้น ผูนํ าหนว ยงานแต ละแหง
จึงตองพิจารณาประยุกตใช หรือพัฒนาตัวบงชี้ของเกณฑมาตรฐานคุณภาพแตละดานใหเหมาะสม
กับแต ละหนว ยงาน และเปนหนาที่ข องผูนํ าที่ตอ งตรวจตรา และประเมินตนเองอยูต ลอดเวลา
ตามตั ว บงชี้แ ละเกณฑมาตรฐานคุ ณ ภาพนั้นๆ ผู นําที่ดี ต อ งเอาใจใส และกระตื อ รือ รนที่จ ะ
พัฒนาตัวบงชี้ใหไดมาตรฐานคุณภาพที่มีผลตอบุคคลทุกกลุมอยางสมดุล.
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ดสมรรถนะ : การบริห ารทรัพ ยากรบุ คคล
รัตนาภรณ ศรีพยัคฆ 1

แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency)2
ศาสตราจารย David McCleland นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Harvard เปน
ผูริเริ่มแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ โดยพัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพเพื่อศึกษาวา บุคคลที่
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั้นมีทัศนคติและนิสัยอยางไร และไดใชความรูในเรื่องเหลานี้ชวย
แกปญหาการคัดเลือกบุคคลใหกับหนวยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ไดแก ปญหากระบวนการ
คัดเลือกที่เนนการวัดความถนัดที่ทําใหคนผิวดําและชนกลุมนอยอื่นๆ ไมไดรับการคัดเลือก และ
ปญหาผลการทดสอบความถนัดที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานนอยมาก (ซึ่งแสดงวาผล
การทดสอบไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานได) อีกทั้งยังไดเก็บขอมูลของกลุมที่มีผลงานโดดเดน
และผูที่ไมไดมีผลงานโดดเดนดวยการสัมภาษณ ซึ่งพบวาสมรรถนะเกี่ยวกับความเขาใจขอแตกตาง
ทางวัฒนธรรมเปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน ไมใชการทดสอบดวยแบบทดสอบ
ความถนัด นอกจากนี้บทความเรื่อง Testing for Competence Rather than for Intelligence
ของ McCleland ที่ตีพิมพในป 1973 ไดรับการกลาวถึงอยางกวางขวางและเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนา Competency ใหเปนอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือไปจากการวัดเชาวนปญญา และ
ใชกันตอๆ มาจนถึงทุกวันนี้
แนวคิดเรื่องสมรรถนะมักมีการอธิบายดวยโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)
ซึ่งอธิบายวา ความแตกตางระหวางบุคคลเปรียบเทียบไดกับภูเขาน้ําแข็ง โดยมีส วนที่เห็นไดงาย
และพัฒ นาได งา ย คือ สว นที่ ลอยอยูเ หนื อน้ํ า นั่ นคื อองค ความรูแ ละทัก ษะตา งๆ ที่ บุค คลมีอ ยู
1
2

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ
เรียบเรียงจาก เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สมรรถนะของขาราชการ ของสํานักงาน ก.พ. เมื่อวันที่ 31
มกราคม 2548
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และสวนใหญที่มองเห็นไดยากอยูใตผิวน้ํา ไดแก แรงจูงใจ อุปนิสัย ภาพลักษณภายใน และ
บทบาทที่แสดงออกตอ สังคม สวนที่อยูใตน้ํานี้มีผลตอพฤติกรรมในการทํางานของบุคคลอยาง
มากและเปนสวนที่พัฒนาไดยาก

ที่มาของ Competency
ภาพโมเดลภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg Model)

ขอมูลความรูที่บุคคลมี
ในสาขาตาง ๆ

บทบาทที่บุคคล
แสดงออกตอผูอื่น
ความเคยชิน พฤติกรรม
ซ้ํา ๆ ในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง

องคความรู
และ
ทักษะตางๆ

บทบาทที่แสดงออกตอสังคม
(Social Role)
ภาพลักษณภายใน (Self-Image)
อุปนิสัย (Traits)
แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives)

ความเชี่ยวชาญ ชํานาญ
พิเศษในดานตาง ๆ

ความรูสึกนึกคิดเกี่ยวกับ
เอกลักษณและคุณคาของ
คน
จินตนาการ แนวโนม
วิธีคิด วิธีปฏิบัติตน
อันเปนโดยธรรมชาติ
ของบุคคล

การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการทํางานอยางใดขึ้นอยูกับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู
ซึ่งอธิบายในตัวแบบภูเขาน้ําแข็ง คือทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ (สวนที่อยูเหนือน้ํา) และ
คุณลักษณะอื่นๆ (สวนที่อยูใตน้ํา) ของบุคคลนั้นๆ

ความหมายของสมรรถนะ (Competency)
สมรรถนะ (Competency) 3
มีความหมายตามพจนานุกรมวา ความสามารถ หรือสมรรถนะ ในภาษาอังกฤษมี
คําที่มีความหมายคลายกันอยูหลายคํา ไดแก capability, ability, proficiency, expertise, skill,
fitness, aptitude โดยสํานักงาน ก.พ. ใชภาษาไทยวา “สมรรถนะ” แตในบางองคการใชคํ าวา
“ความสามารถ” ดังนั้น เพื่อใหเขาใจตรงกันในบทความนี้จึงขอใชคําวา Competency/สมรรถนะ
3

รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย. สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ
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สมรรถนะ (Competency) ในความหมายของบริษัทเฮย กรุป
บริษัทเฮย กรุปใหความหมายของ สมรรถนะ (Competency) วา คือคุณลักษณะ
เชิงพฤติกรรม ที่ทําใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานไดผลงานที่โดดเดนกวาคนอื่นๆ โดยบุคลากร
เหลานี้แสดงคุณลั กษณะเชิงพฤติก รรมดังกลาวมากกวาเพื่อ นรวมงานอื่น ๆ ในสถานการณที่
หลากหลายกวา และไดผลงานดีกวาผู อื่น จากความหมายนี้จะเห็นไดวา Competency คือ
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม..... ถาเชนนั้น ความรู ทักษะ และความสามารถไมใช Competency
หรืออยางไร ความจริงแลวความรู ทักษะ และความสามารถก็เปน Competency เชนกัน แต
บริษัท เฮย กรุป แยกออกไวตางหาก เนื่องจากความรู ทักษะ และความสามารถตาง ๆ นั้นกลาว
วาเปนสิ่งที่วัดไดงายและตรงไปตรงมา ขณะที่คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมเปนสิ่งที่ซับซอนกวาและ
วัดไดยาก การแยกสองสวนออกจากกันจะทําใหงายตอการบริหารจัดการนั่นเอง
ที่มาของคุณ ลัก ษณะเชิงพฤติก รรมนั้ นมาจากแรงผลัก ดันเบื้อ งลึ ก (Motives)
อุปนิสัย (Traits) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) และบทบาทที่แสดงออกตอสังคม (Social
Role) ที่แตละบุคคลมีความแตกตางกัน ทําใหแสดงพฤติกรรมในการทํางานที่ตางกัน กลาวกันวา
การใหความสําคัญกับคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม คือการเลือกคนที่มีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
เหมาะสมเขามาทํางาน การพัฒนาและทําใหบุ คลากรในองคก ารมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
พึงประสงค จะทําใหองคการมีการพัฒนาในลักษณะที่ยั่งยืนกวาการเนนเพียงผลการปฏิบัติงาน
ในเชิงปริมาณเพียงอยางเดียว
สมรรถนะในนิยามของสํานักงาน ก.พ.4
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดนิยามความหมายของสมรรถนะ (Competency) คือ
“คุ ณ ลั ก ษณะเชิ ง พฤติ ก รรมที่ เ ป น ผลมาจากความรู ทั ก ษะ/ความสามารถ และ
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่น ๆ
ในองค ก ร” กล า วคื อ การที่ บุ ค คลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่ ง ได มั ก จะต อ งมี
องคประกอบของทั้งความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ตัวอยางเชน สมรรถนะ
การบริ ห ารที่ ดี ซึ่ ง อธิ บ ายว า “สามารถให บ ริ ก ารที่ ผู รั บ บริ ก ารต อ งการได ” นั้ น หากขาด
องค ประกอบต างๆ ไดแ ก ความรูใ นงาน หรือทัก ษะที่เ กี่ ยวขอ ง เชน อาจตอ งหาขอ มูล จาก
คอมพิวเตอร และคุณลักษณะของบุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอื่นแลว บุคคล
ก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่ดีดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได
กลาวอีกนัยหนึ่ง “สมรรถนะ” ก็คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เปนพฤติกรรม
ที่องคการตองการจากขาราชการ เพราะเชื่อวาหากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่
4

สํานักงาน ก.พ., การปรับใชสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรมนุษย. เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง
สมรรถนะของขาราชการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
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องคการกําหนดแลว จะสงผลใหขาราชการผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุ
เปาประสงคที่ตองการไว ตัวอยางเชน การกําหนดสมรรถนะการบริการที่ดี เพราะหนาที่หลัก
ของขาราชการคือการใหบริการแกประชาชน ทําใหหนวยงานของรัฐบรรลุวั ตถุประสงคคือการ
ทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน

สมรรถนะตนแบบ Competency Model ของระบบราชการไทย
สํานักงาน ก.พ.รวมกับบริษัท เฮย กรุป ไดจัดทํา Competency Model ของระบบ
ราชการไทยจากขอมูลหลายแหลงดวยกันกลาวคือ
1. ขอมูลจากแบบสรุปลั กษณะงาน (Role Profile) เปนแบบสอบถามที่ให
ผูตอบบรรยายลักษณะงานแบบยอที่ระบุลักษณะงาน โดยเนนการมุงผลสัมฤทธิ์ประจําตําแหนง
ซึ่งประกอบดวย หนาที่ความรับผิดชอบหลัก คุณวุฒิที่จําเปน ความรู ทักษะ ประสบการณ และ
สมรรถนะที่จําเปนของตําแหนงงาน
2. การจัดทํา Competency Expert Panel Workshops จํานวน 16 ครั้ง โดย
ผูเชี่ยวชาญในแตละกลุมงานไดมารวมประชุมและใหความเห็นเกี่ยวกับ Competency ที่จําเปน
ในแต ล ะกลุ ม งาน นอกจากนี้ยัง มีก ารเก็ บขอ มูล จากประสบการณ จ ริง ในการทํา งานของ
ขาราชการแตล ะทานที่เขารวมประชุมในครั้งนั้น ดว ยการใชเทคนิคการวิ เคราะหงานที่เ รียกว า
Critical Incident
3. ขอมูลจาก Hay’s Worldwide Competency Database ของบริษัท เฮย กรุป
ซึ่งเปนขอมูล Competency Best Practice ขององคการภาครัฐในตางประเทศ
ขอมู ลทั้งสามสวนนี้เปนที่มาของตนแบบสมรรถนะหรือ Competency Model
สําหรับระบบราชการพลเรือนไทย ประกอบไปดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ (1) สมรรถนะหลัก
สําหรับขาราชการพลเรือนทุกคน และ (2) สมรรถนะประจํากลุมงานสําหรับแตละกลุมงาน
สมรรถนะหลัก (Core Competency)
สมรรถนะหลัก คือ คุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนทุกตําแหนงทั้งระบบ
กําหนดขึ้ นเพื่อหล อหลอมคานิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน ประกอบดวยสมรรถนะ 5
สมรรถนะ คือ
1. การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
2. การบริการที่ดี (Service Mind)
3. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise)
4. จริยธรรม (Integrity)
5. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork)
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สมรรถนะประจํากลุมงาน
สมรรถนะประจํากลุมงาน คือ สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสํา หรับแตล ะกลุ มงาน
เพื่อ สนับสนุนใหขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหสามารถปฏิบัติ
ภารกิจในหนา ที่ไดดียิ่งขึ้น โดยโมเดลสมรรถนะกําหนดให แต ละกลุมงานมีสมรรถนะประจํา
กลุมงานละ 3 สมรรถนะ (ยกเวนกลุมงานนักบริหารระดับสูงมี 5 สมรรถนะ)
ถึงตรงนี้มีคําใหมที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคํา คือ กลุมงาน (Job Family) ใน
ระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหมนี้ มีการจัดตําแหนงงานทุกตําแหนงใหอยูในกลุมงาน
ตางๆ มีทั้งหมด 18 กลุมงาน การจัดกลุมงานเปนวิธีการจําแนกประเภทของงาน โดยการจัดงาน
ที่มีลักษณะคลายคลึงกันเขาไวในกลุมเดียวกัน โดยพิจารณาจากเกณฑดังตอไปนี้ คือ
1. กลุ มลู กค า/ผู มี ส วนได ส วนเสี ยของตํ าแหน งงานนั้ นเป นใคร เป น กลุ ม ลู ก ค า
ภายในหรือภายนอกภาคราชการ
2. ตําแหนงงานนั้นมุงผลลัพธ/ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลักของภาครัฐดานใด
ดัง นั้น งานที่จัดอยูในกลุมงานเดียวกั นจึงควรมีวัตถุประสงคของงาน และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คลายคลึงกัน ดวยเหตุนี้ผูที่ดํารงตําแหนงในกลุมงานเดียวกัน ไมวาจะเปน
ตําแหนงใดก็ควรจะมี สมรรถนะ (คุณ ลัก ษณะเชิง พฤติกรรมประจํ างาน) เชน เดี ยวกัน เพื่ อให
ไดผลการปฏิบัติงานที่ดีเลิศมุงไปในทิศทางเดียวกัน
กลุมงานในระบบราชการพลเรือนไทยมี 18 กลุมงาน คือ
1. กลุมงานสนับสนุนทั่วไป (General Support)
2. กลุมงานสนับสนุนงานหลักทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Support)
3. กลุมงานใหคําปรึกษา (Advisory)
4. กลุมงานบริหาร (Executive)
5. กลุมงานนโยบายและวางแผน (Policy and Planning)
6. กลุมงานศึกษาวิจัยและพัฒนา (Study and Research)
7. กลุมงานขาวกรองและสืบสวน (Intelligence and Investigation)
8. กลุมงานออกแบบเพื่อพัฒนา (Development Design)
9. กลุมงานความสัมพันธระหวางประเทศ (International Relations)
10. กลุมงานบังคับใชกฎหมาย (Law Enforcement)
11. กลุมงานเผยแพรประชาสัมพันธ (Public Communication and Promotion)
12. กลุมงานสงเสริมความรู (Public Education and Development)
13. กลุมงานบริการประชาชนดานสุขภาพและสวัสดิภาพ (Caring Services)
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14. กลุมงานบริก ารประชาชนทางศิล ปวั ฒนธรรม(Cultural and Artistic
Vocational Skill Services)
15. กลุมงานบริการประชาชนทางเทคนิคเฉพาะดาน (Technical Services)
16. กลุมงานเอกสารราชการและทะเบียน (Registration and Record)
17. กลุมงานการปกครอง (Public Governance)
18. กลุมงานอนุรักษ (Conservation)
แตละกลุมงานจะมีสมรรถนะประจํากลุมงานละ 3 ดาน เมื่อรวมกับสมรรถนะหลัก
แลว ขาราชการแตละคนจะตองมุงพัฒนาสมรรถนะรวม 8 ดานดวยกัน
สําหรับสมรรถนะประจํากลุมงานมีทั้งหมด 20 ดาน ประกอบดวย
1. การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking)
2. การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking)
3. การพัฒนาศักยภาพคน (Caring & Developing Others)
4. การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable)
5. การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking)
6. ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity)
7. ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding)
8. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness)
9. การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness)
10. ความถูกตองของงาน (Concern for Order)
11. ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence)
12. ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility)
13. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (COmmunication & Influencing)
14. สภาวะผูนํา (Leadership)
15. สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality)
16. วิสัยทัศน (Visioning)
17. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation)
18. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)
19. การควบคุมตนเอง (Self Control)
20. การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others)
สมรรถนะทั้งหมดขางตน กําหนดระดับไว 5-6 ระดับ การนําสมรรถนะไปใชใน
การบริหารใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี กระทําไดโดยกําหนดระดับของสมรรถนะประจําตําแหนง
ไวใ นระดับต างๆ เชน ขาราชการระดับ 3 (ระบบจําแนกตําแหนงเดิม) หรือ ระดับ K1 (ระบบ
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จําแนกตําแหนงใหม) ตองมีระดับสมรรถนะทุกดานที่ระดับ 1 ยกเวนการใหบริการที่ดีซึ่งกําหนด
ไวในระดั บ 2 ผลที่เกิดขึ้น คือขาราชการจะตองพยายามปรับพฤติก รรมการทํา งานใหเ ขากับ
ความหมายของสมรรถนะตางๆ ในระดับที่กําหนด และจากข อเสนอของการศึกษาในเบื้องตน
หากไมสามารถทําไดอาจมีผลทําใหสัดสวนของคาตอบแทนนอยกวาคนที่มีระดับสมรรถนะตาม
ระดับที่กําหนดหรือมากกวาที่กําหนด นอกจากนี้ ระบบการเลื่อนระดับตําแหนงที่ออกแบบไวจะ
ระบุชัด เจนว า ขาราชการที่ จะสามารถเลื่อ นระดับได อยา งน อยจะตองมีร ะดั บสมรรถนะตามที่
กําหนด รวมถึงการวางแผนพัฒนาขาราชการก็ควรตองใหสอดคลองกับสมรรถนะที่ตองการดวย
หลักการของการนําเอาสมรรถนะ (Competency) มาผูกไวกับคาตอบแทน เพื่อ
เปนการปรับพฤติกรรมของคนในองคการใหมีพฤติกรรมการทํางานในลักษณะที่พึงประสงค ซึ่ง
จะทําใหคนในองคการมีผลงานที่ดีขึ้น (เพราะ Competency คือคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่
ทําใหบุคคลมีผลงานที่ดีกวาคนอื่นๆ) และสงผลใหองคการโดยรวมมีผลงานที่ดีตามไปดวย
สมรรถนะ (Competency) จะเกี่ยวของกับขาราชการอยางไร
หากมีการนําเอา สมรรถนะ (Competency) มาผูกไวกับคาตอบแทน สิ่งที่ขาราชการ
ทุกคนควรทําคือ หาความรูวา สมรรถนะ (Competency) ทั้ง 8 ดานที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน
ในตําแหนงคืออะไร และตองมีสมรรถนะ (Competency) ในระดับใด แลวพยายามทําใหตนเองมี
พฤติกรรมเหลานั้นอยางสม่ําเสมอ ดังนี้ ไมวาจะประเมินอยางไร ก็คาดวานาจะผานไดดวยดี เชน
สมรรถนะ (Competency) การมุงผลสัมฤทธิ์ระดับที่หนึ่ง กําหนดวาเปนการแสดงความมุงมั่น และ
กระตือรือรนที่จะปฏิบัติราชการใหดี โดยมีพฤติกรรมตัวอยาง เชน พยายามปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ใหดีและถูกตอง มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และตรงตอเวลา มีความรับผิดชอบใน
งานที่รับผิดชอบ และสามารถสงงานไดตามกําหนดเวลาอยางถูกตอง ถาพฤติกรรมในการทํางาน
ทําไดตามนี้ผลการประเมินก็จะไดระดับหนึ่ง5

คําจํากัดความของสมรรถนะสําหรับตําแหนงในราชการพลเรือน6
สมรรถนะดานตาง ๆ
คําจํากัดความ
การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement ความมุงมั่น จะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกิ นมาตรฐาน
ที่มีอ ยู โดยมาตรฐานนี้อ าจเปนผลการปฏิ บัติ ง านที่
Motivation – ACG)
ผ า นมาของตนเอง หรื อ เกณฑวั ด ผลสั มฤทธิ์ ที่ ส ว น
ราชการกํ า หนดขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง หมายรวมถึ ง การ
5
6

รัชนีวรรณ วนิชยถนอม, สมรรถนะในระบบขาราชการพลเรือนไทย. สํานักงาน ก.พ. กรุงเทพ ฯ
สํานักงาน ก.พ.,คําจํากัดความและรายละเอียดสมรรถนะ (Competency) สําหรับตําแหนงในราชการ
พลเรือน เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง สมรรถนะของขาราชการ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
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สมรรถนะดานตาง ๆ

คําจํากัดความ
สรา งสรรคพัฒนาผลงานหรือ กระบวนการปฏิบั ติงาน
ตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด
สามารถกระทําไดมากอน
ความตั้ ง ใจและความพยายามของขา ราชการในการ
บริการที่ดี (Service Mind –
ให บ ริ ก ารเพื่ อ สนองความต อ งการของประชาชน
SERV)
ตลอดจนของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน ความขวนขวาย สนใจใฝรู เพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ
ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติร าชการดวย
อาชีพ (Expertise – EXP)
การศึ ก ษา ค น คว า หาความรู พั ฒ นาตนเองอย า ง
ต อ เนื่ อ ง อี ก ทั้ ง รู จั ก พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง ประยุ ก ต ใ ช
ความรูเ ชิง วิ ชาการและเทคโนโลยีต างๆ เขากั บการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์
การครองตนและประพฤติปฏิบัติถู ก ตอ งเหมาะสมทั้ง
จริยธรรม (Integrity – ING)
ตามหลั กกฎหมายและคุณ ธรรมจริ ย -ธรรม ตลอดจน
หลั ก แนวทางในวิ ชาชีพ ของตนโดยมุง ประโยชน ของ
ประเทศชาติมากกวาประโยชนสว นตน ทั้งนี้ เพื่อธํารง
รักษาศักดิ์ศรีแหงอาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลัง
สํ าคั ญ ในการสนับสนุน ผลั ก ดั น ให ภารกิ จ หลั ก ภาครั ฐ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
ความตั้ ง ใจที่จะทํางานรว มกั บผู อื่ น เปน ส ว นหนึ่ง ใน
ความรวมแรงรวมใจ
ทีม งาน หนว ยงาน หรือ องค กร โดยผูป ฏิบั ติมี ฐานะ
(Teamwork – TW)
เป น สมาชิ ก ในที ม มิ ใ ช ใ นฐานะหั ว หน า ที ม และ
ความสามารถในการสรา งและดํารงรักษาสัมพั นธภาพ
กับสมาชิกในทีม
การทําความเขาใจสถานการณ ประเด็นปญหา แนวคิด
การคิดวิเคราะห (Analytical
หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปน
Thinking – AT)
ส ว นย อ ยๆ หรื อ วิ เ คราะห ส ถานการณ ที ล ะขั้ น ตอน
รวมถึ ง การจัด หมวดหมู ปญ หาหรือ สถานการณ อ ยา ง
เปนระบบ ระเบียบ เปรียบเทียบแงมุม ตางๆ สามารถ
ระบุ ได วาอะไรเกิดก อนหลัง ตลอดจนระบุเหตุแ ละผล
ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ ได
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สมรรถนะดานตาง ๆ
การมองภาพองครวม
(Conceptual Thinking – CT)

คําจํากัดความ
การคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวมจนไดเปน
กรอบความคิด หรือแนวคิด ใหม อันเปนผลมาจากการ
สรุปรูป แบบ ประยุ กตแนวทางตาง ๆ จากสถานการณ
หรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ
ความตั้ง ใจจะสง เสริมการเรียนรู หรือการพัฒนาผูอื่น ใน
การพัฒนาศักยภาพคน
(Caring & Developing Others – ระยะยาว โดยมุงเนนที่เจตนาที่จะพัฒนาผูอื่นและผลที่
เกิดขึ้นมากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาที่
DEV)
เจตนาที่จะกํากับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน
การสั่งการตามอํานาจหนาที่
(Holding People Accountable กฎระเบียบ ขอบังคั บที่กํ าหนดไว โดยอาศัยอํานาจ
ตามระเบีย บกฎหมาย หรือตามตํ าแหนง หนาที่ ที่มีอ ยู
– HPA)
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพโดยมุงประโยชนของ
องค ก รและประเทศชาติ เ ป น สํ า คั ญ การสั่ ง การตาม
อํานาจหนาที่นี้ อาจรวมถึง การ “ออกคําสั่ง” ซึ่งมีตั้งแต
ระดั บ สั่ ง งานปกติ ทั่ ว ไปจนถึ ง ระดั บ การจั ด การขั้ น
เด็ดขาดกับผูฝาฝน
ความสนใจใครรูเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติ
การสืบเสาะหาขอมูล
ความเปนมา ประเด็นปญหา หรือเรื่องราวตางๆ ที่
(Information Seeking – INF)
เกี่ยวของหรือจําเปนตองานในหนาที่
คุณลักษณะนี้
อาจรวมถึงการสืบเสาะเพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจงการ
ไขปมปริศนาโดยการซักถามอยางละเอียด หรือแมแตการ
หาขาวทั่วไปจากสภาพแวดลอมรอบตัวโดยคาดวาอาจ
มีขอมูลที่จะเปนประโยชนตอไปในอนาคต
ความตระหนัก ถึง ขอ แตกต างระหว างวั ฒนธรรม และ
ความเขาใจขอแตกตางทาง
วัฒนธรรม (Cultural Sensitivity สามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามเข า ใจนี้ เพื่ อ สร า ง และ
สง เสริม สัมพั นธภาพตางวัฒนธรรมเพื่อมิต รไมตรีแ ละ
– CS)
ความรว มมืออันดีระหวา งราชอาณาจักรไทยและนานา
ประเทศ
ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal ความสามารถในการรับฟงและเขาใจทั้งความหมายตรง และ
ความหมายแฝงตลอดจนสภาวะอารมณของผูที่ติดตอดวย
Understanding – IU)
ความเข า ใจ และสามารถประยุ ก ต ใ ช ค วามสั ม พั น ธ
ความเขาใจองคกรและระบบ
เชื่อมโยงของกระแสอํานาจทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ราชการ (Organizational
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สมรรถนะดานตาง ๆ
Awareness – OA)

การดําเนินการเชิงรุก
(Proactiveness – PROAC)
ความถูกตองของงาน
(Concern for Order – CO)
ความมั่นใจในตนเอง
(Self Confidence – SCF)
ความยืดหยุนผอนปรน
(Flexibility – FLX)

ศิลปะการสื่อสารจูงใจ
(Communication &
Influencing - CI)
สภาวะผูนํา (Leadership –
LEAD)

คําจํากัดความ
ทางการในองคกรของตนและองค กรอื่ นๆ ที่ เกี่ยวของ
เพื่ อ ประโยชนใ นการปฏิบัติห นาที่ใ หบรรลุ ผ ล ความ
เข าใจนี้ รวมถึงความสามารถคาดการณไดว านโยบาย
ภาครั ฐ แนวคิ ด ใหม ๆ ทางการเมื อ ง เศรษฐกิ จ
สั ง คม เทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดจนเหตุ ก ารณ ห รื อ
สถานการณ ต าง ๆ ที่อุ บั ติ ขึ้น จะมี ผ ลต อ องค ก รและ
ภารกิจที่ตนปฏิบัติอยูอยางไร
การเล็งเห็นป ญหาหรือโอกาสพรอมทั้งลงมือจัดการกั บ
ปญหานั้นๆ หรือใชโอกาสที่เกิดขึ้นใหเกิดประโยชนตอ
งาน ดวยวิธีการที่สรางสรรคและแปลกใหม
ความพยายามที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให ถู ก ต อ งครบถ ว น
ตลอดจนลดขอ บกพรองที่อ าจจะเกิ ดขึ้น รวมทั้งความ
พยายามให เ กิ ด ความชั ด เจนขึ้ น ในบทบาท หน า ที่
กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ขั้นตอนปฏิบัติตาง ๆ
ความมั่ น ใจในความสามารถ ศั ก ยภาพ ตลอดจน
วิ จ ารณญาณการตั ด สิ น ใจของตนที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านให
บรรลุ ผ ล หรื อ เลื อ กวิ ธี ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
ความสามารถในการปรั บ ตั ว เขา กั บ สถานการณ แ ละ
กลุ ม คนที่ ห ลากหลาย ในขณะที่ ยั ง คงปฏิ บั ติ ง านได
อยางมีประสิ ทธิ ภาพ หมายความรวมถึง การยอมรับ
ความคิ ด เห็ น ของผู อื่ น และปรั บ เปลี่ ย นวิ ธี ก ารเมื่ อ
สถานการณแวดลอมเปลี่ยนไป
ความตั้ ง ใจที่จะสื่ อ ความด ว ยการเขียน พู ด โดยใชสื่ อ
ตางๆ ตลอดจนการชักจูง หวานล อม โนม นา วบุ คคล
อื่ น และทํ า ให ผู อื่ น ประทั บ ใจ หรื อ เพื่ อ ให ส นั บ สนุ น
ความคิดของตน
ความตั้งใจหรือความสามารถในการเปนผูนํ าของกลุ มคน
ปกครอง รวมถึ งการกําหนดทิศทาง วิสั ยทัศน เปาหมาย
วิธีการทํางาน ใหผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานได
อยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของ
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สมรรถนะดานตาง ๆ
สุนทรียภาพทางศิลปะ
(Aesthetic Quality – AQ)
วิสัยทัศน (Visioning – VIS)
การวางกลยุทธภาครัฐ
(Strategic Orientation – SO)

ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน
(Change Leadership – CL)
การควบคุมตนเอง
(Self Control – SCT)

การใหอํานาจแกผูอื่น
(Empowering Others – EMP)

การประเมินสมรรถนะ7

7

อางอิงแลว, หนา 65

คําจํากัดความ
องคกร
ความซาบซึ้งในอรรถรสของงานศิลปประกอบกั บการ
เล็งเห็นคุณคาของงานเหลานั้นในฐานะที่เปนเอกลักษณ
และมรดกของชาติ และนํา มาปรับใชในการสรางสรรค
งานศิลปของตน
ความสามารถให ทิศทางที่ชัด เจนและกอความรว มแรง
รวมใจในหมูผูใ ตบังคับบัญ ชาเพื่อนําพางานภาครัฐไปสู
จุดหมายรวมกัน
ความเขาใจกลยุทธภาครัฐและสามารถประยุกตใช ในการ
กําหนดกลยุทธของหนวยงานตนได โดยความสามารถ
ในการประยุกตนี้ รวมถึงความสามารถในการคาดการณ
ถึงทิศทางระบบราชการในอนาคต ตลอดจนผลกระทบ
ของสถานการณทั้งในและตางประเทศที่เกิดขึ้น
ความตั้งใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันกลุม
คนให เกิ ดความต องการจะปรับเปลี่ ยนไปในแนวทางที่
เปนประโยชนแกภาครั ฐ รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู
เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริง
การระงับอารมณและพฤติก รรมอั นไมเหมาะสมเมื่อถูก
ยั่ว ยุ หรือ เผชิญหน ากั บฝายตรงขาม เผชิญความไม
เป นมิ ตร หรือ งานภายใตสภาวะความกดดัน รวมถึง
ความอดทน อดกลั้ นเมื่อ ตอ งอยูภ ายใตสถานการณที่
กอความเครียดอยางตอเนื่อง
ความเชื่ อ มั่ น ในความสามารถของผู อื่ น ดั ง นั้ น จึ ง
มอบหมายอํานาจและหนาที่ รับผิดชอบใหเพื่อใหผูอื่น มี
อิ ส ระในการสร า งสรรค วิ ธี ก ารของตนเพื่ อ บรรลุ
เปาหมายในงาน
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กอนจะกลาวถึงการประเมินสมรรถนะ ควรทําความเขาใจประเภทของการวัด/
ประเมิน ซึ่งแบงออกเปนกลุมใหญๆ 3 กลุม คือ
1. Tests of Performance เปนแบบทดสอบที่ใหผูรับการทดสอบทํางานบางอยาง
เชน การเขียนอธิบายคําตอบ การเลือกตอบขอที่ถูกที่สุด หรือการคิดวาถารูปทรงเรขาคณิตที่
แสดงบนจอหมุนไปแลวจะเปนรูปใด แบบทดสอบประเภทนี้ออกแบบมาเพื่อวัดความสามารถของ
บุคคล (Can do) ภายใตเงื่อนไขของการทดสอบ ตัวอยางของแบบทดสอบประเภทนี้ ไดแก
แบบทดสอบความสามารถทางสมองโดยทั่วไป (General Mental Ability) แบบทดสอบที่วัด
ความสามารถเฉพาะ เชน Spatial Ability หรือความเขาใจดานเครื่องยนตกลไก และแบบทดสอบ
ที่วัดทักษะ หรือความสามารถทางดานรางกาย
2. Behavior Observations เปนแบบทดสอบที่เกี่ยวของกับการสังเกตพฤติกรรม
ของผูรับการทดสอบในบางสถานการณ แบบทดสอบประเภทนี้ตางจากประเภทแรก ตรงที่ผูเขา
รับการทดสอบไมตองพยายามทํางานอะไรบางอยางที่ออกแบบมาเปนอยางดีแลว แตเปนการ
ถูกสังเกตและประเมินพฤติกรรมในบางสถานการณ เชน การสังเกตพฤติกรรม การเขาสังคม
พฤติกรรมการทํางาน การสัมภาษณก็อาจจัดอยูในกลุมนี้ดวย
3. Self Reports เปนแบบทดสอบที่ใหผูตอบรายงานเกี่ยวกับตนเอง เชน
ความรูสึก ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจ แบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบสอบถาม แบบสํารวจ
ความคิดเห็นตางๆ การตอบคําถามประเภทนี้ อาจจะไมไดเกี่ยวของกับความรูสึกที่แทจริงของ
ผูตอบก็ได การทดสอบบางอยาง เชน การสัมภาษณอาจเปนการผสมกันระหวาง Behavior
Observations และ Self Reports เพราะการถามคําถามในการสัมภาษณอาจเกี่ยวของกับ
ความรูสึก ความคิด และทัศนคติของผูถูกสัมภาษณ และในขณะเดียวกันผูสัมภาษณก็สังเกต
พฤติกรรมของผูถูกสัมภาษณดวยในขณะเดียวกัน
จากความหมายของสมรรถนะที่กลาววาเปน “คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผล
มาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานได
โดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร” ดังนั้น วิธีการประเมินพฤติกรรมที่ตรงไปตรงมามาก
ที่สุด คือการสังเกตพฤติกรรมนั้นมีสมมุติฐาน 2 ประการที่จะทําใหการสังเกตพฤติกรรมมีความ
ถูกตอง กลาวคือ (1) ผูที่สังเกตและประเมินตองทําด วยความตรงไปตรงมา (2) ผูที่สังเกตและ
ประเมินตองใกลชิดเพียงพอที่จะสังเกตพฤติกรรมของผูที่ถูกประเมินได
การวั ดพฤติกรรมไมใ ชเป นการวัดความรูค วามสามารถ ดัง นั้น การที่ จะสร าง
แบบวัดแบบขอสอบที่มีการตอบแลวใหคะแนนตามการตอบวาผิดหรือถูกจึงเปนสิ่งที่เปนไปไมได
หรือถาจะสรางแบบวัดสมรรถนะแบบมีการตอบ แลวใหคะแนนตามการตอบวาผิด หรือถูกจะเปน
การวัดความรูเรื่องสมรรถนะ ไมใชวัดวาบุคคลมีพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะหรือไม และมากนอยเทาใด
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ดังที่ไดกลาวมาในตอนตนวาสมรรถนะเปนสวนหนึ่งของผลงาน เปนพฤติกรรมที่
(เชื่อวา) นําไปสูผลงานที่ตองการ ดังนั้น การประเมินสมรรถนะจึงเปนการประเมินที่ตองมีการ
สังเกตพฤติกรรมการทํางาน จดบันทึกและทําการประเมิน
แบบประเมินพฤติกรรมสรางไดหลายแบบ แบบที่นิยมกันแพรหลาย ไดแก แบบ
ประเมินที่ใชความถี่หรือปริมาณกําหนดระดับ (Likert Scale) ตารางดานลางเปนตัวอยางของ
การนําสมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ระดับ 1 มาเขียนเปนแบบประเมิน
ตัวอยางการประเมินสมรรถนะแบบที่ใชความถี่ของพฤติกรรมในการกําหนดระดับ
รายการพฤติกรรมในการทํางาน

ระดับพฤติกรรมในการทํางาน
นอย นอย ปาน มาก มาก
ที่สุด
มาก
กลาง

1. แสดงความพยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง
2. มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทํางานและ
ตรงตอเวลา
3. มีความรับผิดชอบในงาน สามารถสงงานไดตาม
กําหนดเวลา
4. แสดงออกวาตองการทํางานใหดีขึ้น
5. แสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็นสิ่งที่
กอใหเกิดการสูญเปลา
ขอ จํากัดของการประเมินแบบที่ใช ความถี่ห รือ ปริมาณในการกํา หนดระดับคื อ
ผลของการประเมิ นอาจผิด พลาดได งาย เนื่อ งจากพฤติก รรมในการทํางานนั้นไมมีบริ บทของ
งานเปนตั ว กํ ากับ ดังนั้น อาจทํ าใหขาราชการระดั บต นมีส มรรถนะของขาราชการในระดั บ
นักบริหารสูงได ทั้งๆ ที่โดยหนาที่แลวขาราชการระดับตนไมมีโอกาสที่จะแสดงสมรรถนะของ
ขาราชการในระดับนักบริหารระดับสูง เนื่องจากหนาที่รับผิดชอบในงานแตกตางกัน
แบบประเมินอีกประเภทหนึ่งคือแบบประเมินที่ใชพฤติกรรมกําหนดระดับ (Behaviorally
Anchored Rating Scale – BARS) แบบประเมินประเภทนี้ใชพฤติกรรมในการกําหนดระดับ

78

ตัวอยางมาตรการประเมินแบบ BARS

4. สามารถพัฒนาวิธี การทํางานเพื่อใหไดผล
งานที่โดดเดนและแตกตางอยางไม เคยมีใคร
ทํ า ได ม าก อ น เช น กํ า หนดเป าหมายที่ ท า
ทาย และเปนไปไดยาก เพื่อทําใหไดผลงานที่
ดี ก ว า เดิ ม อย า งเห็ น ได ชั ด ทํ า การพั ฒ นา
ระบบ วิ ธีการทํางานเพื่อ ให ได ผลงานที่โดด
เดนอยางไมเคยมีใครทํามากอน

2. สามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่
วางไว เชน กําหนดเปาหมายเพื่อใหไดผล
งานที่ดี ทํางานไดตามผลงานที่กําหนดไว มี
ความละเอี ย ดรอบคอบ ตรวจตราความ
ถูกตองของงานเพื่อใหงานมีคุณภาพ

5. สามารถตั ด สิ น ใจได แม จ ะมี ค วามเสี่ ย ง
เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย เชน ตัดสินใจ
โดยคํ า นึ ง ถึ ง ผลได ผ ลเสี ย อย า งชั ด เจนและ
ดํ า เนิ น การเพื่ อ ให ภ าครั ฐ และประชาชนได
ประโยชนสูงสุด บริหารจั ดการและทุมเทเวลา
ตลอดจนทรัพยากรเพื่อใหไดประโยชนสูงสุดตอ
ภารกิจของหนวยงานตามที่วางแผนไว

3. สามารถทํางานไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น เชน ปรับปรุงวิธีการทํางานไดดี
ขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เสนอ/ทดลองวิ ธี ก ารทํ า งานแบบใหม ที่ มี
ประสิทธิภาพมากกวาเดิ ม เพื่อใหไดผลงาน
ตามที่กําหนดไว

1. แสดงความพยายามในการทํา งานให ดี
เช น พยายามทํ า งานให ดี แ ละถู ก ต อ ง
มานะอดทน ขยั น หมั่ น เพี ย ร ตรงเวลา
รับผิดชอบในงาน สงงานไดตามเวลา

อยางไรก็ดีกอนที่ขาราชการจะประเมินสมรรถนะได จําเปนที่จะตองทําความเขาใจ
กับความหมายของสมรรถนะแตละสมรรถนะ และในแตละระดับกอนวาหมายถึงอะไร สําหรับ
พฤติกรรมตัวอยางนั้นเปนเพียงตัวอยางที่จะทําใหเขาใจระดับไดดีขึ้นเทานั้น ตัวอยางเชนสมรรถนะ
การมุงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งหมายถึงความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดย
มาตรฐานนี้อาจจะเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธิ์ที่สวนราชการ
กําหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายความรวมถึงการสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงาน
ตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใดสามารถกระทําไดมากอน โดย
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ระดับที่ 1 หมายถึงพฤติกรรมการแสดงความพยายามในการทํางานใหดี
ระดับที่ 2 นอกจากจะแสดงความพยายามในการทํางานใหดีแลว ยังตองสามารถ
ทํางานใหไดตามเปาหมายที่วางไว
ระดับที่ 3 นอกจากสามารถทํางานใหไดตามเปาหมายที่วางไวแลว ยังตอง
สามารถทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ระดับที่ 4 นอกจากการสามารถทํางานใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
แลว ยังตองสามารถพัฒนาวิธีการทํางาน เพื่อใหไดผลงานที่โดดเดนและแตกตางอยางที่ไมเคยมี
ใครทําไดมากอน
ระดับที่ 5 นอกเหนือจากพฤติกรรมใน 4 ระดั บที่กลาวมาแลว ยังต องสามารถ
ตัดสินใจไดแมจะมีความเสี่ยงเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
คําอธิบายของสมรรถนะแตละระดับแสดงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่ไมอาจเห็น
ไดโดยตรง แตเห็นไดโดยออมจากพฤติกรรมตางๆ ที่แสดงออกมาทําใหเห็นคุณลัก ษณะเชิง
พฤติกรรมที่แฝงอยู เช น ระดั บที่ 1 การแสดงความพยายามในการทํางานให ดีนั้น จะรู ได หาก
บุค คลมีพฤติ กรรมตางๆ เชน พยายามทํางานในหนาที่ใหดี และถูกต อง มีความรับผิดชอบในงาน
สามารถสงงานได ตามกําหนดเวลา แสดงออกวา ตอ งการทํางานใหไ ดดี ขึ้น เชน ถามถึง วิธีก าร
หรือขอคําแนะนําอยางกระตือรือรน สนใจใครรู และแสดงความเห็นในเชิงปรับปรุงพัฒนาเมื่อเห็น
สิ่งที่กอใหเกิดการสูญเปลา หรือหยอนประสิทธิภาพในงาน
ในการประเมินนั้นผูถูกประเมินไมจําเปนตองมีพฤติกรรมครบทุกขอในพฤติกรรม
ตัวอยาง โดยอาจมีพฤติกรรมบางขอ และมีพฤติกรรมอื่นๆ เพิ่มเติม (ซึ่งตองกําหนดไวลวงหนา
วาพฤติกรรมอะไร) ที่ทําใหผูประเมินแนใจไดวาบุคคลนั้นไดแสดงความพยายามในการทํางาน
ใหดีขึ้น อยางไรก็ดีเพื่อหลีกเลี่ยงความลําเอียง การประเมินสมรรถนะควรตองมีการทําความ
เขาใจรวมกันทั่วทั้งองคการวา สมรรถนะใด หรือพฤติกรรมแบบใดเปนสิ่งที่องคการคาดหวังวา
ขาราชการจะตองมี เพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการประเมิน
การนําสมรรถนะมาใชเปนการกําหนดกฎกติกาแบบใหมขึ้นใชในองคการ จึง
จําเปนตองเตรียมการใหทุกคนในองคการมีความรูความเขาใจสมรรถนะใหตรงกันเสียกอน เมื่อ
มีการประกาศใชหากทุกคนเขาใจตรงกันปญหาการประเมินที่ตามมาก็จะมีนอย สิ่งที่ควรระลึกถึง
คือ เปาหมายของการประเมินสมรรถนะคือ การบริหารผลงาน สิ่งที่องคการตองการคือ การที่
ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงคในการทํางาน ไมใชผลการประเมินที่ไมผาน ดังนั้น
องคการก็มีหนาที่ที่จะทําใหขาราชการเขาใจสมรรถนะที่จะถูกประเมิน ขาราชการเองก็ตองแสดง
พฤติกรรมการทํางานที่องคการตองการ เพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
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ตามรูปแบบที่กําหนดไวนั้นผูบัง คับบัญชาจะเปนผูประเมิน Competency ของ
ขาราชการ โดยผูบังคับบัญชาจะทําความเขาใจกับความหมายและระดับของ Competency ที่จะ
ประเมิน และประเมินวาพฤติกรรมการทํางานโดยรวมๆ ของขาราชการผูนั้นสอดคลองกับระดับ
Competency ที่ระดับใด โดยผูบังคับบัญชาจะตองหมั่นสังเกต และบันทึกพฤติกรรมการทํางาน
ของผูที่ถูกประเมินไวเปนระยะๆ เพื่อใชเปนหลักฐานยืนยันในกรณีที่ผูถูกประเมินไมเห็นดว ยกับ
ระดับ Competency ที่ไดรับการประเมิน
งานอีก 3 ดาน

ขาราชการพลเรือนทุกคนตองมีสมรรถนะหลัก 5 ดาน และสมรรถนะประจํากลุม

นอกจากนั้ น การประเมิ น สมรรถนะอาจจะใช เ ป น ส ว นหนึ่ ง ในการบริ ห าร
คา ตอบแทน ดังนั้น หากนํา มาใชขาราชการทุกคนก็ ควรทํ าความเขาใจกั บสมรรถนะประจํ า
ตํา แหนง ของตน และพยายามปรับ ปรุ งพฤติกรรมการทํางานของตนเองใหสอดคลองกับ
สมรรถนะนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูผลการปฏิบัติงานเฉพาะตัวบุคคลที่ดีขึ้น และผลสัมฤทธิ์ขององคการ
โดยรวม ตลอดจนอาจทําใหผูที่มีพฤติกรรมดังกลาวไดรับคาตอบแทนตามสมรรถนะดวย อยางไร
ก็ดี การนําสมรรถนะมาใชในการบริหาร ประเมินผลงาน และพัฒนาศักยภาพ ในระบบราชการนั้น
ควรเนนในเรื่องเอกภาพเปนอันดับแรกกอน

ทางเลือกของการประเมิน Competency8
หากไมประเมิน Competency ดวยการสังเกต ก็จะสามารถประเมินดวยวิธีการ
จําแนกพฤติกรรมในแตละระดับ Competency ออกเปนขอๆ แลวใหผูบังคับบัญชาตอบวา
ขาราชการที่ถูกประเมินมีพฤติกรรมแบบนั้นนอย ปานกลาง หรือมาก ซึ่งเปนวิธีการที่ทําใหแบบ
ประเมินมีความยากมากขึ้น นอกจากนั้น อาจมีความยุงยากในการวิเคราะหคะแนน และมีคา
ใชจายในการจางออกแบบเพิ่มขึ้น ที่สําคัญไมวาจะประเมินแบบใด ถาผูประเมินไมไดประเมินอยาง
ตรงไปตรงมาผลการประเมินก็จะไมเที่ยงตรงอยูดี

ทําไมจึงมี Competency 8 ดาน
การมี Competency เพียง 8 ดาน เพียงพอหรือไม ในทางปฏิบัติ Competency
ไมควรมีมากจนเกินไป เพราะถามีมากเกินไปจะพบวา Competency บางดานจะมีความสัมพันธ
กันเอง ซึ่งลักษณะเชนนี้ไมเปนผลดีตอการทํานายผลการปฏิบัติงาน เพราะถาใช Competency
สองตัวที่มีความสัมพันธกันสูงไปหาความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงาน หรือเรียกวาใชทํานายผล
การปฏิบัติงานนั้น Competency ตัวที่สองที่มีความสัมพันธกับ Competency ตัวแรกจะไมสามารถ
ทํานายผลการปฏิบัติงานไดเพิ่มขึ้นจาก Competency ตัวแรก พูดงายๆ ก็คือ Competency ที่มี
8

อางอิงแลว, หนา 66

81

ความสัมพันธกันเองสูงนั้น เมื่อนําไปใชทํานายผลการปฏิบัติงานใชไดเพียงตัวใดตัวหนึ่งเทานั้น
และจะยุงยากในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องการประเมินอีกดวย อีกประการหนึ่ง
สมมุติวา ถา Competency 20 ดาน สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานไดดีกวา Competency 8
ดาน เพียง 10 % บางทีการเพิ่มขึ้นของการทํานายผลการปฏิบัติงานเพียงเล็กนอยนั้น อาจจะ
ไมคุมคากับการบริหารจัดการกับ Competency จํานวนที่มากขึ้นก็ได

ถาหนวยงานมี Competency Model อยูแลว จะทําอยางไร
โดยทั่วไปจะพบวา Competency Model ที่หนวยงานมีอยูแลวสวนหนึ่งจะมี
ความหมายเหมือนกับ Competency Model ที่บริษัทเฮย กรุป เสนอ เนื่องจากคุณลักษณะบาง
ประการที่ทําใหบุคคลมีผลงานดีนั้นมีลักษณะเปนสากล เชน การมุงผลสัมฤทธิ์ (Achievement
Motivation) เปนตน
สําหรับ Competency บางสวนที่ตางกันนั้น อาจเกิดจากวิธีการจัดเก็บขอมูลที่
แตกตางกัน หรือบางครั้งอาจเกิดขึ้นจากกลุมตัวอยางที่แตกตางกัน อยางไรก็ดี Competency ที่
แตกตางกันบางสวนนั้นอาจไมใชสาระสําคัญมากนัก หากพิสูจนไดวา Competency Model
ดังกลาวตางก็สามารถทํานายผลการปฏิบัติงานไดดีพอ ๆ กัน
สาระสําคัญในที่นี้อาจเปนเรื่องความพยายามที่จะนําเอา Competency เขามา
ผูกกั บระบบการจา ยคาตอบแทน เพื่อชวยในการปรับพฤติกรรมของคนในองคการใหเป นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้น หากตองการใหระบบราชการทั้งระบบมีเอกภาพในเรื่องสมรรถนะและ
การนําไปบริหาร ตลอดจนนําไปใชในการประเมินผลงานแลว Competency Model ที่สามารถใชได
ทั้งระบบราชการนาจะมีความสําคัญมากกวา
สรุป

สมรรถนะอาจดูเหมือนเปนเรื่องใหมสําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
แต เปนเรื่อ งที่องคก รเอกชนไดใ ชกั นมาระยะหนึ่ง แล ว การนําสมรรถนะมาใชในการบริห าร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐก็เพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สามารถตอบสนองตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว รวมทั้งเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ คําวาสมรรถนะมีการใชกันอยางแพรหลาย แตมีการจํากัด
ความไวไมเหมือ นกันทีเดียว คําจํากัดความที่ตางกั นนั้นไมมีผิ ดหรือ ถูก ขึ้นอยูกับจุด ประสงค
ของการนําไปใช ซึ่งขณะนี้ระบบจํ าแนกตําแหนง และค าตอบแทนใหม รวมถึง Competency
Model ยังอยูระหวางการศึกษาและทดสอบระบบ จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่เสนอไวได

- Governance เพื่อการพัฒนาระบบราชการ
ดร.รัชดา ธนาดิเรก1
ในสภาวการณที่ประเทศอยูในวิกฤตเศรษฐกิจปพ.ศ.2540 การดําเนินงานของ
ภาครัฐเปนความหวังในการขับเคลื่อ นภาคเอกชนและประชาชนใหกาวผานชวงเวลาอันเลวราย
แตหากมองยอนอดีต ผลการดําเนินงานของหนวยงานราชการดูเหมือนจะหางไกลกับความหวัง
ที่จะใหเปนกลไกหลักในการฟนฟูประเทศได เปนเวลาอันยาวนานที่เมื่อพูดถึงระบบราชการก็จะ
นึก ถึงลักษณะการทํา งานแบบไรทิ ศทาง ลาช า ขาดประสิ ทธิภาพ ขาดการตรวจสอบ ไมเ ปด
โอกาสใหประชาชนมีสวนรวม และปญหาคอร รัปชั่น ความพยายามที่จะแกไ ขความลมเหลว
ของภาครัฐจึงนําไปสูการปฏิรูประบบราชการเพื่อพัฒ นาใหระบบราชการมีมาตรฐานการทํางาน
อยูในระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนและ
การพัฒนาประเทศ
แมวาปจจุบันวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไดผานพนไปแลว แตการพัฒนาระบบ
ราชการยังคงตองเปนไปอยางตอเนื่องใหมีความทันสมัยอยูเสมอเพราะในสภาพแวดลอมที่มีความ
เปนพลวัตร การหยุดอยูนิ่งเปรียบเสมือนการเดินตามหลังประเทศอื่นๆ ที่มีการตื่นตัวตลอดเวลา
ดังนั้น ภารกิจตอไปของภาครัฐคือการเรงพัฒนาระบบราชการเพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะทางการแขงขัน
ของประเทศในประชาคมโลก และปองกันวิกฤตรอบใหมที่อาจเกิดขึ้นจากปญหา เชน ราคาน้ํามัน
แพง เงินเฟอ ภัยธรรมชาติ ผูกอการรายและการแบงแยกดินแดน ไขหวัดนก เปนตน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication
Technology: ICT) เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทํางานไม
วาจะเปนของภาครัฐหรือเอกชน สําหรับภาครัฐไดเริ่มนํา ICT มาใชเปนกลไกในการพัฒนาประเทศ
และอํานวยความสะดวกแกประชาชนในงานดานการบริการหรือที่เรียกวา “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส”
(e-Government) แนวทางที่หนวยงานใช ICT เพื่อพัฒนาระบบการทํางาน เชน ระบบการ
1

อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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บริหารการเงินการคลั งภาครัฐแบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส (Government Fiscal Management
Information System: GFMIS) และเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริการ อาทิ การใหบริการแบบฟอรม
ตางๆ ผานทาง Internet (Public On-Line Service) เชน การทําบัตรประจําตัวประชาชน การทํา
หนังสื อเดินทาง ตลอดจนการใหขอมู ลตางๆ ที่ เปนประโยชนแกประชาชน เชน สิท ธิท าง
กฎหมายตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถอานและทําความเขาใจไดอยางสะดวก รวดเร็ว
และสามารถนําขอมูลตางๆ มาใชประโยชนไดทันที
อยา งไรก็ ต ามเปา หมายของการพัฒนาระบบราชการยังครอบคลุ มไปถึง การ
สราง Good Governance อีกดวย ธนาคารโลกเปนผูริเริ่มแนวคิด Good Governance โดยให
ความหมาย “Governance” คือลัก ษณะและวิ ถีท างของการที่อํ านาจได ถูก นํา ไปใช ในการ
จัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนา และ “Good Governance” คือการใช
อํานาจทางการเมืองดวยการใหบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ระบบที่ยุติธรรม และกระบวนการ
ทางกฎหมายที่เปนอิสระ เพื่อใหการดําเนินการตางๆเปนไปตามสัญญา มีฝายบริหารที่โปรงใส
มีระบบราชการที่เคารพสิทธิของพลเมือง มีฝายนิติบัญญัติที่มีความรับผิดชอบ และมีสื่อมวลชน
ที่เปนเสรี (Asian Development Bank, Governance Sound Development Management,
1995, อางใน นฤมล ทับจุมปา, 2546:61)
ธนาคารโลกไดถือแนวคิด นี้เปนแนวทางในการกําหนดนโยบายการใหเงินกูกับ
ประเทศในซีกโลกใตในชวงปพ.ศ. 2523 เพื่อแกปญหาเรื่องความไรประสิทธิภาพและการคอรรัปชั่น
ของรัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนา แตสําหรับประเทศไทยและประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ยเริ่มเห็น
ความสําคัญภายหลังที่วิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้นและไดสรางความเสียหายอยางเปนที่ประจักษ
สํานักนายกรัฐ มนตรีได นิยาม “Good Governance” คือ การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ ดี อั นประกอบด วย การปกครองที่ใช หลั กนิติธรรม คุณธรรม โปรงใส การมีส วนร วม
ความรับผิดชอบและความคุมคา
ดวยความสามารถของ ICT นอกจากจะเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในการพัฒนา
งานบริการของภาครัฐ ICT ยังเปนสิ่งที่เอื้อใหการบริหารงานภาครัฐเปนไปตามหลักการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดีหรือที่เรียกวาการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Governance)
บอยครั้งที่ e-Government ใชเรียกแทน e-Governance เพราะผลที่คาดวาจะไดรับจากระบบ
ทั้งสองมีความคลายคลึงและเกี่ยวของกัน ความแตกตางพอจะมีตรงที่ e-Government เปนการ
ใช ICT เพื่อการพัฒนาคุณ ภาพการใหบริก าร(การผลิต)และขั้นตอนการทํางาน ในขณะที่
e-Governance เปนการใช ICTเพื่อการใหคําแนะนํา การควบคุม การสรางความรับผิดชอบและ
การมีสวนรวมของสังคมที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของภาครัฐ ในการนําระบบ e-Governance
ไปปฏิบัติ หนวยงานอาจเริ่มตนดวยการเผยแพรขอมูล เชน แผนการดําเนินงาน รายงานผลการ
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ปฏิบัติงาน งบประมาณ ประกาศการจัดซื้อจัดจาง แผนผังองคกร ชื่อและหนวยงานที่รับผิดชอบงาน
(โครงการ)ตางๆใหแกประชาชนผานทาง website และอาจสราง website (web board) เพื่อ
รับฟงความคิดเห็นและเรื่องรองทุกข ตัวอยาง e-Governance จาก website ของตางประเทศ
เชน http://www.brazil.gov.br/ http://www.pims.or.za/monitor http://goidirectory.nic.in
/exe.htm#min
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov/philipinescustomscs.htm
http://www.gyandoot.net/gyandoot/intranet.html
จะขอยกตัวอยางการนําระบบ e-Governance ไปใช กรณีประเทศเกาหลีใตซึ่ง
เปนหนึ่งในประเทศผูนําดาน e-Government (e-Governance) รั ฐบาลกรุงโซล (Soul City
Government) ไดนําระบบ Online Procedures Enhancement for Civil Application (OPEN)
เขามาใชในการบริหารเพื่อใหการทํางานของขาราชการเปนไปอยางโปรงใส ระบบนี้เปดโอกาส
ใหประชาชนเขาตรวจสอบความกาวหนาของคํารองของตนผาน Real-time Internet นั่นหมายถึง
เจาหนาที่จะตองมีคําตอบใหกับเรื่องทุกเรื่องที่มีการรองเรียน/รองทุกขเขามาอยางรวดเร็ว หาก
ไมส ามารถตอบสนองได ทันทีเจาหนาที่จะตอ งมีคําอธิบายถึง เหตุผ ลของการล าชา ทุกขั้นตอน
การดําเนินการจะถูกเก็บไวอยางเปนระบบเพื่อใหผูรองสามารถตรวจสอบวาเรื่องของตนนั้นไดรับ
การดํ าเนินการไปแล ว เพี ยงใด และอยางไร การเปด เผยขอ มูล ตามระบบดั ง กล าวทําให ก าร
ทํางานมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ข าราชการจะทํางานแบบเช าชามเย็นชามไมไดอี กต อไปเพราะ
เกรงจะถูกประชาชนรองเรียน และระบบยังสงเสริมใหการบริการประชาชนเปนไปอยางเสมอภาค
เพราะเมื่อ ประชาชนไมจําเปนต องติดตอเจาหนาที่ด วยการเผชิญหนา เจาหนาที่ก็ จะไมทราบถึง
ความแตกตางของผูรับบริการ (เชน ฐานะทางสังคมและการเงิน) ทําใหไมมีการเลือกปฏิบัติ การ
จายค าน้ํารอ นน้ําชาเพื่ อ บริก ารพิ เ ศษจึง ไมมีค วามจําเปน สุ ด ทายคื อ ประชาชนทุก คนได รั บ
บริก ารดว ยคุณภาพที่เทาเทียมกัน ไดมีการสํารวจความสําเร็จของระบบจากประชาชนจํานวน
500 คน ผลปรากฏวา 68% มีความเห็นวาขาราชการทําผิดวิ นัยและทุจริต ลดลง และ 63% มี
ความเห็นวาการทํางานของขาราชการรวดเร็วขึ้นอยางมาก
อีก กรณีหนึ่ง เพื่ อใหส อดคล องกับหลั กความรั บผิ ดชอบและความโปร งใส
ตรวจสอบได รัฐบาลประเทศอินเดียไดสราง website หนึ่งขึ้นเพื่อการประกาศชื่อขาราชการที่ถูก
กลาวหาทุจริตและตัดสิ นใหไดรับการลงโทษ และเพื่ อเป ดโอกาสใหป ระชาชนสามารถรองเรียน
การประพฤติมิชอบของขาราชการผาน website นี้ดวย ประเทศโคลัมเบียมีการใช e-Governance
ในระดับรัฐบาลทองถิ่น เทศบาลหลายแหงไดจัดทํา website แสดงขอมูลที่เกี่ยวของกับหลักการ
ตรวจสอบได อาทิ งบประมาณ การทําสัญญา คําสั่ง ที่เ กี่ยวข องกับ การบริหาร แผนปฏิบัติ การ
เปนตน
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การที่ ระบบ e-Governance ใหความสําคัญตอการเปด เผยข อมูล และการเปด
โอกาสใหประชาชนมีสว นรวมในกิจกรรมของรัฐ (civil participation in government affairs)
ทําใหการทํางานของหนวยงานราชการมีความโปรงใสตรวจสอบได และเกิ ดความเทาเทียมกัน
ทางสังคม และถือเปนสวนสําคัญในการทําลายวงจรอุบาทวของการไมพัฒนาระบบราชการ เพราะ
ในอดีตการตรวจสอบโดยภาคประชาชนเปนไปอยางลําบาก เนื่องจากขอมูลการทํางานของรัฐ
มักจะไมถูกเปดเผย ชองทางการรองทุกขมีนอย ขอเสนอแนะตอการทํางานที่ไมมีประสิทธิภาพ
มักไมไดรับ ความสนใจที่จะนําไปสูการเปลี่ ยนแปลงให ดีขึ้น เมื่อภาครัฐปฏิเสธที่จะรับฟงเสียง
วิพ ากษ วิ จารณจากประชาชน การพัฒนาคุ ณ ภาพการบริก ารจะไมเ กิด ขึ้นเพราะขาดกระจก
สะทอนภาพตัวเอง การทํางานแบบเชาชามเย็นชามและเกาไมถูกที่คันกลายเปนเรื่องปกติ ดวย
ความรูสึกเคยชินประชาชนจึงไมสนใจที่จะมีสวนรวมในการตรวจสอบ/เสนอขอคิดเห็น/ใหขอมูล
ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานภาครัฐ เมื่อไมมีเสียงสะทอนและแรงกดดันจากภาค
ประชาชน ขาราชการอาจมองการพัฒนาการทํางานของตนเองเปนเรื่องไมจําเปน และการทํางาน
ที่ไรประสิทธิภาพเปนเพียงปญหา(อมตะ)ที่ไมตองแกไข
ทั้งนี้ United Nations Development Program (UNDP) 2004. สรุปประโยชน
ของ e-Governance ตอ การพัฒนาระบบราชการไว 4 อย างคือ 1) อํา นวยความสะดวกแก
ประชาชนด านการเขา ถึง ขอ มูล ที่เ กี่ย วข องกับ การเมือ ง และส งเสริ มใหมี การพั ฒนาด านการมี
สวนรวมทางการเมือง เชน การใหการสนับสนุนนโยบาย หรือการขับเคลื่อนตอนโยบายจากภาค
ประชาชน 2) ยกระดั บคุ ณภาพการทํางานของขาราชการและกระบวนการทางการเมือง โดย
หลั กความโปร งใส รับผิดชอบ การมีสวนร วม 3) ประสิ ทธิ ภาพและประสิทธิ ผลของระบบการ
ทํางานภายในหนว ยงานราชการสูงขึ้น 4) พัฒนาคุณภาพงานบริก ารดวยความรวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
อยางไรก็ตามแม e-Governance จะเปนแนวทางที่ดีทางหนึ่งในการสงเสริมให
เกิดการพัฒนาระบบราชการแตก็ มีขอ จํากั ดและเงื่ อนไขสูความสํา เร็จอยูบา ง เชน คาใช จายใน
การวางระบบสูงมาก ดั่งกรณีประเทศมาเลเซียที่ตองใชงบประมาณถึง 113 ลาน USD สําหรับ 6
โครงการนํารองที่ดําเนินการระหวางป พ.ศ. 2544 - 2548 แนวทางการสรางความตระหนักตอ
ประโยชนของระบบในกลุมนักการเมือง ผูบริหาร และบุคลากรในหนวยงานเปนสิ่งที่ตองเรงผลักดัน
ใหเกิ ดขึ้นเปนอย างแรก หากผู มีสวนเกี่ ยวขอ งขาดซึ่งความตระหนักแลว ขอ มูลที่ไดจากการมี
สวนรว มของประชาชนก็ จะสู ญเปลาเพราะมิไดนําไปสูการพิจารณาเพื่อปรับปรุง แกไขนโยบาย
และการดําเนินงาน นอกจากนั้นหนวยงานตองสรางความมั่นใจแกประชาชนผูใหขอมูลวาตนเอง
จะไมถูกขมขูหรือไดรับอันตรายกรณีเปดเผยขอมูลการทํางานของขาราชการที่ทําตัวไมเหมาะสม
หรือกระทําการทุจริต หากประชาชนไดรับการเพิกเฉยในสองประเด็นนี้ กระบวนการมีสวนรวมเพื่อ
เสนอแนะและตรวจสอบก็ จ ะไม มี เป น เหตุ ใ ห ว งจรอุ บ าทว ที่ ทํ า ให เ กิ ด การไม พั ฒ นาระบบ
ราชการเกิดขึ้นอีก การเขาถึง Internet เปน อีกประเด็นหนึ่ง ที่ตองพิจารณา e-Governance
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จะไมเกิดประโยชนอยางถวนหนาหากประชาชนสวนใหญไมรูจักและไมมี Internet ที่สําคัญที่สุด
หนวยงานตองพิจารณาถึงความพรอมของบุคลากรเพราะระบบทํางานไดดวยคน หากจะสงเสริม
ใหระบบเกิ ดขึ้นอยางมี ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ลจําเปนต อ งให ค วามสํ าคั ญ กั บการปรั บ
แผนการทํางานดานทรัพยากรบุ คคล เชน การจั ดใหมีการสรรหาและการอบรมบุคลากรให มี
คุ ณ สมบั ติ ที่เ หมาะสมกั บภาระงานใหม และการวางระบบสรางแรงจูง ใจเพื่ อ ลดการต อ ต า น
e-Governance
โดยสรุป การนํา e-Governance สู การปฏิบั ติตอ งพิ จารณาถึ งคา ใช จา ยและ
ประโยชนที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระหวางคาใชจายของการวางระบบ ICT และการจัดการ
ทรัพยากรบุคคล กับประโยชนที่จะไดจากประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้นและการทุจริตที่ลดลง
นอกจากนั้นตองพิจารณาดวยวาจะมีแนวทางการเขาถึง e-Governance ของประชาชนในพื้นที่
หางไกลอย างไร เพราะคนเหลานั้นเปนผู ที่ต องการการดูแ ลจากรัฐมากแตไ มสามารถแสดงถึ ง
ความตองการของตนเองไดอยางสะดวก จะสรางความตระหนักในหนวยงานตอความสําคัญของ
e-Governance ดว ยวิธี การใด เมื่ อไหรคือ เวลาที่เหมาะสมตอการเริ่มโครงการ e-Governance
เมื่อเทียบกับระดับความพรอมและเพียงพอของทรัพยากร พิจารณาการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน
สําหรับหาแนวทางปฏิบัติ เชน กําหนดระดับขอมูลที่เปดเผยได อํานาจหนาที่ที่บุคลากรสามารถ
ใหคําตอบไดทันทีหากมีขอซักถาม/รองเรียนผาน Internet การวางระบบความปลอดภัยในการ
จัด เก็ บข อมูล ที่เ ปน ความลับ หรื อที่เ กี่ย วขอ งกั บผูใ หข อมู ล ประเด็น ดัง กลา วตองใชเ วลาศึก ษา
ดังนั้น e-Governance จึงควรไดรับการพิจารณาให บรรจุอยูใ นแผนระยะยาวและอาศัยเวลาใน
การประเมินความสําเร็จ
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กับการบริหาร
จรัญญา ศรีไพร1

Q ทั้ง 7
การมีผูนําที่ดี หรือการเปนผูนําขององคกร เปนสิ่งที่หลายตอหลายคนใฝฝนแต
ยังมีอีกหลายคนที่มีความเชื่อภาวะผูนําที่ผิดๆ เชน แบบแรกเชื่อวาผูนํา คือคนที่ฟาสงมาเกิด
ตองเพียบพรอมไปดวยชื่อเสียง ความฉลาด และร่ํารวย แตความจริงแลวไมใชเลย ทุกคนสามารถ
สรางภาวะผูนําขึ้นในตัวเองได อาศัยเพียงทักษะและเทคนิคที่ถูกตอง แบบที่ 2 เชื่อวาผูนําตอง
มีอารมณรุนแรงกวาคนทั่วไป คือตองเปนคนดุ เสียงดัง จริงๆ แลวอารมณแบบนี้กระตุนผูรวมงาน
ใหตั้งใจทํางานไดในระยะสั้นๆ แตจะกัดกรอนทําลายองคกรในระยะยาวมากกวา และแบบที่ 3
เชื่อวาถาไดเปนผูนําแลวจะตองเปนผูนําตลอดไป
ความเชื่อนี้ทําเกิดปญหาเรื่องการยึดติดตัวบุคคล ทั้งที่จริงๆ แลวใครๆ ก็เปน
ผูนําได ขึ้นอยูกับสถานการณที่เหมาะสมมากกวา ดังนั้น หากเราลบลางความเชื่อผิดๆ เหลานี้ได
เราก็จะพบวาทุกคนมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองขึ้นเปนผูนําดวยกันทั้งสิ้น รวมทั้งตัวเราเองดวย
ขึ้นอยูกับวาคุณปรารถนาที่จะเปนหรือเปลาเทานั้นเอง คนจะเปนผูนําที่ดีไดนั้นตองมี “ความ
ฉลาดทางปญญาที่สมดุล” คือ มีทั้ง IQ (Intelligence Quotient), EQ (Emotional Quotient),
MQ (Moral Quotient), AQ (Adversity Quotient) และ SQ (Social Quotient) สําหรับ IQ และ
EQ นั้นเราจะไดยินกันคอนขางบอย
IQ หมายถึง ความฉลาดทางปญญาดานปฏิภาณไหวพริบ มีความคิดฉับไว
ตอบโตไดรวดเร็วและแยบยล
EQ หมายถึง ความฉลาดทางอารมณ ซึ่งเปนตัวที่ทําใหรูจักควบคุมอารมณ
ตัวเองและเขาใจอารมณผูอื่นไดดี
1

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สรุปและเรียบเรียง
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สวนอีก 3 Q ที่เหลือก็เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูนําที่ตองการจะประสบ
ความสําเร็จ นั่นก็คือ
MQ หมายถึง ความฉลาดทางดานศีลธรรม หรือการเปนผูมีจริยธรรมและคุณ
ความดี
AQ หมายถึง ความฉลาดทางดานความมุงมั่น มีความมานะพยายาม ไมยอทอ
ตออุปสรรค
SQ หมายถึง ความฉลาดทางสังคมที่จะใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น

IQ ทําใหประสบความสําเร็จเพียง 20%
หากผูนํามีพลังปญญาทั้ง 5 ดาน อยางครบถวนและสมดุลแลว ยอมเปนพื้นฐาน
อันดีที่จะสง ผลให สามารถบริหารองค กรไปสูค วามสําเร็จได ไมยาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา 2
ไดมีการทําวิจัยในรัฐแมสซาชูเสท โดยการติดตามเด็ก 450 คน นาน 40 ป พบวาปจจัยที่ทําให
ประสบความสําเร็จในชีวิตไมเกี่ยวกับ IQ แตเปนความสามารถในการจัดการกับความผิดหวัง
(AQ) การควบคุมอารมณไดดี (EQ) และการเขากับคนอื่นไดดี (SQ)
อีกผลการศึกษาหนึ่ง 3 เปนการศึกษาติดตามนักศึกษาที่จบจาก Harvard 95 คน
พบวาคนที่ประสบความสําเร็จตอนชวงอายุ 40 – 50 ป นั้นเปนคนที่ไดคะแนนการสอบตอน
เรียนในระดับปานกลางเทานั้น คนที่ไดคะแนนสูงๆ กลับประสบความสําเร็จนอยกวา เขาสรุปวา
ปจจัยที่ทําใหคนเราประสบความสําเร็จนั้น เนื่องมาจากความฉลาดของวิชาการ เพียง 20% อีก
80% เกิดจากปจจัยอื่นๆ สิ่งเหลานี้ทําใหมุมมองเรื่องความฉลาดของคนเรากวางขึ้น คือไมมอง
ความฉลาดแคด านวิ ชาการเทานั้น แต มีเรื่อ งของวุฒิ ภาวะดานอื่ นที่มีความสําคัญมากกวา รว ม
ดวย และเปนที่นาดีใจ ความฉลาดสวนหลังนี้เปนสิ่งที่ฝกฝนได ทําใหดีขึ้นได เราเรียกความฉลาด
ที่ฝกฝนไดนี้วา ความฉลาดทางอารมณ
Howard Gardner 4 นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน กลาวไวในป ค.ศ. 1973 วาความ
ฉลาดของคนเรามี 7 ประเภท ซึ่งเราสามารถพบเห็นบุคคลที่มีความสามารถมากจนสรางชื่อเสียง
ไวในดานตาง ๆ ดังนี้
2

3

4

กมลพรรณ ชีวพันธุศรี “IQ EQ AQ MQ SQ” เว็บไซตเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
http://www.parent-youth
ศุภรัตน เอกอัศวิน ,“รูจัก EQ หรือยัง” เว็บไซตศูนยใหคําปรึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
http://www.stjohn.ac.th
เรื่องเดียวกัน
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ภาษา
ตรรกะ
มิติ
เคลื่อนไหว
ดนตรี
มนุษยสัมพันธ
เขาใจตนเอง

นักเขียน/นักพูด/นักการเมือง
นักสถิติ/นักวิทยาศาสตร/คอมพิวเตอร/ดาราศาสตร
สถาปนิก/มัณฑนากร/ศิลปะ
กีฬา/นาฏศิลป/ยิมนาสติก/ชางฝมือ
นักรอง/นักแตงเพลง/วาทยกร/
ผูนําสังคม/ผูนําศาสนา/นักการเมือง/นักขาย
ผูนําทางความคิด/ประเพณี

เพื่อใหผูบริหารมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น บทความนี้จะไดนําเกร็ดความรู
ที่เกี่ยวกับ Q หรือ Quotient วา EQ ที่แทแลวคืออะไร แลว Q ที่เอยถึงกันในยุคสมัยนี้มี
อะไรบาง ความหมายเปนอยางไร และจะเกี่ยวของกับการบริหารไดอยางไร
ลองตั้งคําถามวา ใจกับกายอะไรสําคัญกวากัน บางทานตอบวาใจ บางทานตอบ
วากาย ดวยเหตุผลอะไร ซึ่งในทางพุทธวัจนะบอก “ใจเปนนาย กายเปนบาว” เพราะคิดอยางไร
ก็จะแสดงออกไปอยางนั้น ผูไ มเ คยฝก จิต ฝก ระงับอารมณ กระแสจิตจะแสดงออกทางใบหน า
ดวงตา นิ้วชี้ เสียงจะดังดวยความโกรธ ชีพจรเตนเร็ว ซึ่งไมเปนผลดีตอตนเอง และผูอยูรอบขาง
ดังนั้น การเปนผูบริหารที่จะตองนําพาองคกรไปใหถึงเปาหมายการปฏิบัติงาน จําเปนที่จะตองรู
ทั้งศาสตรแ ละศิล ปใ นการครองใจคน หากทานได ฝ กจิต ฝ ก บริห ารกระแสจิต การคิ ด ในเชิง
สรางสรรค ฝก ละเวน ที่จะไมพู ด หรือกระทําใหผู ใตบั งคับ บัญชาหมดกํา ลัง ใจ และโดยเฉพาะ
หากเขาเหลานั้นเปนผูมี EQ นอยอะไรจะเกิดขึ้น

ถาตองการใหผูใตบังคับบัญชาหมดกําลังใจดูที่นี่ 5
ถามตัวของคุณดูวาเมื่อผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานเสนอขอคิดเห็น คุณมักจะมี
คําพูด หรือการกระทําที่ทําใหเขาหมดกําลังใจ หรือบั่นทอนกําลังใจในการปฏิบัติงานบางหรือไม
ถามีคุณกําลังจุดชนวนใหอีกฝายเกิดอารมณขุนมัว แลวสุดทายจะสะทอนใหคุณตอ งกลับมาใช
EQ ที่มีอยูในตัวเองแกไขสถานการณใหสิ่งที่เลวรายกลับกลายเปนดีขึ้น หรือเสมอตัว แลวคุณจะ
พูดหรือทําทําไม
ตอไปนี้เปนตัวอยางคําพูดและการกระทําบางประการที่ผูบริหารในฐานะผูนําจะ
ทําใหผูใตบังคับบัญชาหมดกําลังใจในการปฏิบัติงานได

5

เอกชัย กี่สุขพันธ, การบริหาร ทักษะ และการปฏิบัติ, พิมพครั้งที่ 3 ; กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสุขภาพใจ
2538, หนา 115-117
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คําพูด
1. อยาหาเหาใสหัว
2. คุณทําไปก็เทานั้นแหละ
3. คุณกินขาวอิ่มแลวไมมีอะไรจะทําหรือไง
4. เรื่องนี้ผมไมรูคุณทําไปเถอะ
5. คุณจะรูดีกวาผมไดอยางไร
6. ความรูอยางคุณทําไมไดหรอก
7. ความคิดคุณผูใหญคงไมใหความสนใจหรอก
8. ทําอะไรควรดูทิศทางลมเสียบาง
9. คุณเก็บความคิดของคุณไวกอน
10. อยางคุณนี่มีความรูทวมหัวเอาตัวไมรอด
11. พูดงายทํายาก
12. ไมเห็นจะเขาทาตรงไหน
13. ชอบทํางานมาชุยๆ
14. คุณเขียนรายงานอะไรของคุณไมรูเรื่องเลยจริงๆ
15. เสนอมาทําไมไมมีประโยชน
16. พวกชอบฝนเฟอง
17. พวกนักทฤษฎีชอบทําตามทฤษฎีอยูเรื่อย
18. ไอเดียดี ไอคิวต่ํา
19. คุณใชมือหรือใชเทาทํากันแน
20. ยังไมเข็ดอีกหรือนี่ หลายหนแลวนะ
21. ความคิดที่ดีๆ กวานี้มีบางไหม
22. อยาใหไดยินอีกนะความคิดนี้
23. คุณก็ฉลาดแตในเรื่องโงๆ
24. เงินเดือนคุณก็แคนี้จะคิดอะไรใหมากไปทําไม
25. เรื่องนี้ทํายาก ถาผูใหญไมเอาก็เสียเวลาเปลา
การกระทํา
1. ไมสนใจสิ่งที่ผูใตบังคับบัญชาพูด
2. เสนอแลวก็เขาลิ้นชัก
3. โยนแฟมใสหนา
4. ชมคนหนึ่ง ขณะที่ตําหนิอีกคนหนึ่งเวลาเดียวกัน
5. ตําหนิตอหนาคนมากๆ
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6. รับฟงดวยทาทีเฉยเมย
7. คอยจองจับผิด
8. เมื่อเขาไปปรึกษาแลวไลสง
9. ตําหนิงานที่ทําตอหนาผูบริหารระดับสูง
10. ไมรูงานแตทําเปนเหมือนรูดี
11. ฉีกเรื่องทิ้งตอหนา
12. มองดวยสายตาเหยียดหยาม
13. ฟงแตคําพูดคนประจบสอพลอ
14. ซ้ําเติมผูใตบังคับบัญชา
15. อคติ ลําเอียง
16. ชอบใชอารมณในการทํางานบอยๆ
17. แกไขงานซ้ําๆ ซากๆ
ลักษณะคนที่มี EQ สูง
คนที่มีEQ สูง คือคนที่สามารถตระหนักรูในความคิด ความรูสึก และอารมณ
ตนเองและผูอื่นได ควบคุมอารมณของตนเองได ทําใหสามารถชี้นําความคิดและการกระทําของ
ตนไดอยางเหมาะสมกับการทํางานและการดําเนินชีวิต รับรูและเขาใจความรูสึก และอารมณของ
ผูอื่นในลักษณะใจเขาใจเรา และมีทักษะทางสังคมในการพัฒนาสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่น
สรุปไดวาคนที่ high EQ 6 จะมีลักษณะ ดังนี้
1. รูจักตนเองดี
2. จัดการกับอารมณตนเองได
3. มุงมั่นตามที่ตั้งใจไวจนสําเร็จ
4. เห็นใจเขาใจอารมณคนอื่น
5. มนุษยสัมพันธดี
อย างไรก็ ดีความแตกตางของอุป นิสัย ในแตละเพศจะทําใหลัก ษณะตา งไปอีก
เล็กนอย กลาวคือ
ผูชายที่มี high EQ มักจะชอบสังคมฯ เปดเผยราเริง ทําใหคนอื่นมีความสุข และ
เปนคนรักษาสัญญา มีเสนหดึงดูดใจ

6

ศุภรัตน เอกอัศวิน, “รูจักEQหรือยัง” เว็บไซตศูนยใหคําปรึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
http://www.stjohn.ac.th
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ผูชายที่มีแต high IQ มักจะเปนคนเกง มั่นใจในตัวเอง ทะเยอทะยาน เอา
ตัวเองเปนใหญ แมจะเปนคนเกงแตมักหาคนชอบยาก
ผูหญิงที่มี high EQ จะเปนคนเปดเผยตรงไปตรงมา มองโลกในแงดี รับฟง
คนอื่น มุงมั่นในจุดยืน
ผูหญิงที่มี high IQ จะมีความสามารถมาก แตกังวลงาย คิดมาก ไมชอบ
แสดงออกเปดเผย เก็บตัว
ไมวาผูบริหาร จะเปนชาย หรือ หญิง ควรคํานึงถึงหลักการบริหารใหประสบ
ความสําเร็จ โดยไมเกงเฉพาะแตงานเทานั้น แตจะตองเกงเรื่องคน โดยจัดการตัวเอง ผูอื่น รวม
ไปถึงความสามารถแกไขปญหาขอขัดแยงได ซึ่งคุณลักษณะของผูมี EQ สูง 7 มีดังนี้
ลักษณะผูมี EQ สูงกับผูอื่น
1) เขาใจและจัดการกับอารมณผูอื่นไดดี
2) มีมนุษยสัมพันธ
3) มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
4) มีคุณธรรม
5) แกไขความขัดแยงไดดี
6) สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ

7

ลักษณะผูมี EQ สูงกับตัวเอง
1) รูจักตนเอง
2) ควบคุมอารมณไดดีไมหุนหันพลันแลน
ไมอารมณคางนาน ไมปลอยใหความ
รูสึกเกาๆ มารบกวนการทํางานปจจุบัน
ไมวารัก โกรธ ซึมเศรา โกรธแลวไมผูก
ใจเจ็บนาน ใจเย็นเมื่อมีสถานการณ
ยั่วยุ จะเปนคนที่นาเคารพนับถือ และ
จะมี คนกลาใหคําแนะนํา
3) นับถือตนเอง
4) มีระเบียบวินัยในตนเอง เคารพสิทธิ์ของผูอื่น
5) มีวิจารณญาณและการตัดสินใจที่ดีมีทักษะ
ทางสังคมดี รูสู รูหลีก เอาตัวรอดไดดี
มีไหวพริบ
6) ซื่อสัตย
7) รับผิดชอบ
8) เสียสละ
9) อดทน กระตือรือรน ไมเฉื่อยชา
10) มีเปาหมายในชีวิต มุงมั่น แนวแน ไมลดละ

พิศาล หิมะพานิช, “ EQ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ ” เอกสารประกอบคําบรรยาย
พิเศษ สถาบันดํารงราชานุภาพ 10 พฤษภาคม 2548, หนา 4 - 5
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การพัฒนา EQ
เฮยกรุป 8 ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการที่พยายามวิจัยและพัฒนา
องคความรูดานการสํารวจสมรรถนะและศักยภาพบุคคลทั่วโลก แหงประเทศสหรัฐอเมริกาไดให
ความสําคัญ เห็นวาสิ่งที่จะตองเรียนรูคือ
- จุดออน/จุดแข็งของคน คืออะไร
- จะทําใหจุดแข็งเปนประโยชนไดอยางไร
เมื่อทราบจุดออนของแตละคน จึงนําไปเปนกรอบสําหรับใชในการวางแผน
เพื่อใหแตละคนไดรับโอกาสพัฒนากลายเปนจุดแข็งไดในที่สุด ดวยวิธีการใหทําซ้ําๆ คิดซ้ําๆ
ภายในองคกร ซึ่งมีผูนําองคกรและผูปฏิบัติงาน จะตองพัฒนาใหเกิดEQ อยาง
เหมาะสม โดยยุคนี้เปนเรื่องของการบริหารจัดการ ผังโครงสรางองคกรมีกลองตางๆ ทุกคน
ตางนั่งในเกาอี้ตัวเอง งานเปนไปตามสายการบังคับบัญชา และผูคนตางก็มีความเครียดมากขึ้น
การสั่งงานกันดวยเครื่องมือสื่อสารทําใหถูกรบกวนถูกตามตัวตลอดเวลา ปญหามีไวใหแกทุกขณะ
นอกจากการแกไขปญหาเฉพาะหนาแตละวันแลว ยังตองแกความสัมพันธระหวางบุคคลในกรณี
ที่มีความขัดแยงเกิดขึ้น หรือบางกรณีผูบริหารบางคนทํางานอยูที่หนึ่ง แลวลูกนองอยูอีกที่หนึ่ง
จะมีประเด็นเรื่องของระยะทาง เรื่องของเวลามามีสวนเกี่ยวของ ดังนั้น ถาคนไมมีความสัมพันธ
ตอกันจะบริหารไดยากมาก
ผูนําในปจจุบัน จําเปนตองฝกใหเสริมสรางแรงบันดาลใจตอผูใตบังคับบัญชา
ในการปกครอง บริหาร และตองเชื่อมความสัมพันธกันได เพราะแตละคนมีการศึกษามีความคิด
สามารถจะสรางมูลคาเพิ่มใหกับองคกรได ขึ้นอยูกับตัวเขาเองเปนคนกําหนด ไมไดอยูที่เครื่องจักร
หรืออุปกรณที่องคกรจัดหามาให อยูที่ผูนําจะชนะใจคนที่มีความรูความสามารถ แลวดึง
ศักยภาพเหลานั้นของเขามาใชไดอยางไร
ผูนําในอนาคต (คนเก งในปจจุบัน ) เมื่อ เสริมสรางวุฒิภาวะความเปนผู ใหญ
อยางเชน Fast Track โตเร็วแลว แตประสบการณชีวิตนอย ตองเสริมความฉลาดในอารมณให
ทันกับศักยภาพในงาน เพื่อจะสามารถทํางานใหญโดยไมผิดพลาด
กลุมผูปฏิบัติงาน ใหสรางความเชื่อถือกับประชาชน หรือผูมาติดตองาน เมื่อ
มีความเครียดหรือมีปญหา จะตองเผชิญหนาและแกปญหาดวยรอยยิ้ม และมิตรไมตรี เปลี่ยน
ความคิ ดจากการบริ การไปวั นๆ เป นที่ปรึ กษาที่ไว วางใจ โดยใหเข าใจว าคนที่ มารับบริ การเขา

8

ศูนยรวมขอมูลดานบริหารทรัพยากรมนุษย ,“Emotion Intelligence สมรรถนะที่ขาดไมไดในHR”
http://www.siamhrm.com
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เดินทางไปที่ อื่น มามาก ไดพ บเจออะไรดีๆ มามาก ก็มีความตอ งการ และคาดหวัง ที่จ ะไดรั บ
จากองคกรมากขึ้น
ถัดจากยุคบริหารจัดการตอไปจะเปนยุคของภาวะผูนํา ซึ่งไมไดบริหารกลอง
บริหารโครงสรางองคกรอีกแลว แตเปนการบริหารความสัมพันธ ผูคนไมไดทํางานตามสายของ
ตัวเองเพียงอยางเดียวแตตองไปรวมงานกับคนอื่น และลักษณะงานถูกระบุหนาที่ตามกระบวนการ
ไมใชทําตามโครงสราง เชน การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ปจจุบันตองอาศัยความ
เชี่ยวชาญ ความชํานาญ และความชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ ภายในจังหวัด สงเจาหนาที่
มารวมปฏิบัติงานที่สํานักงานจังหวัดเพื่อใหงานมีความคลองตัวมากยิ่งขึ้น

บริหารและจัดการ EQ อยางไร

9

สุขภาพจิตของแตละคนขึ้นอยูกับการปลูกฝง การเติบโตมาในสภาวะแวดลอม
ที่แตกตางกัน ซึ่งมีวิธีการจัดการ/การพัฒนา EQ ดังนี้
วิธีจัดการกับ EQ เชิงลบของผูอื่น
1) รับฟง
2) สงบ
3) อยาตําหนิ
4) สนใจ
5) ใหกําลังใจ

การพัฒนา EQ เชิงลบของตัวเอง
1) ใชจิตตามอารมณใหทัน
2) จงเขียนลงไปถึงอารมณที่เกิดขึ้นและการ
กระทํา
3) เมตตา
4) เสียสละ
5) อดทน
6) สติ
7) สมาธิ
8) เพียรพยายาม

หนังสือ How to become a great boss ของ Jeffrey J.Fox 10 ไดกลาวถึง
พฤติกรรมที่ไมควรทําเพื่อลดรอยราวในองคกรไววา
1. อยาดูหมิ่น สรางความอับอาย หรือขมขูทั้งตอหนาสาธารณะ หรือโดยสวนตัว
อยาทําใหผูรวมงานขายหนา หรือใชคําประชดประชันทํารายจิตใจ

9

พิศาล หิมะพานิช, “EQ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ” เอกสารประกอบคําบรรยายพิเศษ
สถาบันดํารงราชานุภาพ 10พฤษภาคม 2548, หนา 9 - 10
10
ศูนยรวมขอมูลดานบริหารทรัพยากรมนุษย, “Emotion Intelligence สมรรถนะที่ขาดไมไดในHR”
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2. อยาโยนความผิดใหผูรวมงาน อยาทํ าตัวไมนานับถือ อยากลาวหาแตใหถาม
ความเห็นจากผูเห็นเหตุการณ อยาพูดเชิงเปนนัย จงมีขอพิสูจนและหลักฐานที่แนนหนาเสมอ
3. อยาทําตัวเปนคนใจราย แตใหมีความหนักแนนทางจิตใจและอารมณ กอนจะ
ลงมือตัดสินใจปญหายากๆ คุณควรใสใจและมีความหนักแนน
ตัวอยางหนึ่งของการสรางความประหลาดใจ ที่สงผลตอการทํางานแบบสายฟาแลบ
เกิดขึ้นเมื่อเจาของทาเรือนิวอิงแลนด ไดใหรางวัลแกลูกจางทุกคนอยางที่ไมเคยมีใครคาดคิดมา
กอน ภายหลังจากที่ทุกคนชวยกันทํางาน ทามกลางความรอนระอุในชว งฤดูรอ น ทํางานกันแต
เชา รับประทานแอบเปลเปนอาหารมื้อเที่ยงและอยูทํ างานจนค่ําเปนเวลาหลายวัน เขาไดแ วะคุ ย
กับพนักงานทุกๆ คน ตั้งแตหนุมสาว ผูดูแลบริการลูกคาไปจนถึงชางซอมบํารุง รวมทั้งพนักงาน
ชั่วคราว และพนักงานประจํา เขาใหธนบัต รใบละหนึ่งรอยเหรียญเปนรางวัล พิเ ศษกับ พนักงาน
ทุก ๆ คน พรอ มกลาวคํา ขอบคุณ เป นรายบุคคลวา “ทํางานเยี่ยมมาก” โดยไมมี ใครคาดคิด มา
กอน จึงเปนที่พึงพอใจของพนักงานมาก พนักงาน รูสึกวาตนเองมีความพิเศษ มีความสําคัญ และ
จะทํางานหนักขึ้น ลูกคาไดรับการปฏิบัติอยางดีและจะกลับมาใหม ธุรกิจก็ดําเนินตอไป เจานายก็
ไดทํางานใหสําเร็จลุลวง
เหตุการณสายฟาแลบนี้เกิดขึ้นไดหลายวิธี ไมวาจะเปนเงินเพิ่มพิเศษ ดอกไม
รางวัลเดินทางทองเที่ยว ของขวัญ ขอความขอบคุณ การประกาศขอบคุณตอหนาสาธารณะ เรื่อง
อยางนี้ไมมีกฎเกณฑตายตัว แตพนักงานดีๆ จะนึกวาดภาพออก ทุกคนตางก็เปนผูชนะ

เทคนิคการฝก IQ , MQ , AQ และ SQ 11
IQ = Intelligence Quotient คือความฉลาดทางสติปญญา วัดไดจากอายุสมอง
เทียบกับอายุจริง ปกติควรอยูที่ 90 - 110 เปนการวัดความสามารถทางการคิดวิเคราะห
ความสามารถทางวิชาการ วัดความจํา การอานเขียน คํานวณ แตไมไดวัดดานอื่นๆ เชน
ความคิดสรางสรรค ทักษะตางๆดานการทํางาน ทักษะชีวิตประจําวัน ฯลฯ
การพัฒนา IQ
- 50% จากกรรมพันธุ
- 50% จากสิ่งแวดลอม เชน การเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุน เพราะฉะนั้น
ตองมีเวลาใหลูกหลาน อาหารครบหาหมู โดยเฉพาะปลา ถั่วเหลือง วิตามินบี ธาตุเหล็ก ไอโอดีน
โปรตีน ประสบการณตางๆ จากการเลน ทํากิจกรรมกลุม การทํางาน ศิลปะ ดนตรี กีฬา ที่ชื่นชอบ
11

กมลพรรณ ชีวพันธุศรี, “IQ EQ AQ MQ SQ” เว็บไซตเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
http:// www.parent-youth.net

96

ไดฟงนิทาน (วัยเด็กเล็ก) การไดชวยทํางาน ทํากิจกรรมในเด็กโต การไดรับคําชมเชย มองเห็น
คุณคาตนเอง สัมผัสกับสังคม ชีวิตประจําวัน ฯลฯ อารมณดี ไมเครียด ออกกําลังกายอยางนอย
30 นาทีตอวัน จะชวยใหมีสมาธิ สดชื่น คิดอะไรไดเร็ว อดทน ไมซึมเศรา ไมติดยาเสพติด มี
ความคิดในทางบวก มีความคิดอยางสรางสรรค จากการที่ไดรับคําชมเชยเสมอ ไดรับการยอมรับ
การกระทําตางๆ ที่ดี
ปจจัยที่มีผลลบตอสมอง ทําใหสมองไมพัฒนา ไดแก ความเครียด ความกดดัน
ตางๆ เชน การทําการบานมากมาย การบางานขาดการพักผอน ขาดการออกกําลังกาย ขาด
อาหาร เชน พวกโลหิตจาง สมองขาดการกระตุน หรือขาดการใชสมองฝกคิดในสิ่งตางๆ เชน
การฝกแกปญหา ฝกความคิดสรางสรรค จินตนาการ การใชไหวพริบ มองตนเองในแงลบ มอง
ตนเองไมมีคุณคาจากการถูกตําหนิทุกวัน หรือบอยๆ ซึมเศรา ทุกข โกรธ วิตกกังวลนานๆ
AQ = Adversity Quotient คือความสามารถในการแกปญหาและการเผชิญ
กับวิกฤติ เปนกลไกของสมอง เกิดจากการไดฝกฝนการแกปญหาตางๆ การทําอะไรดวยตนเอง
การละเลน ทั้งประสบการณที่ไดผานมาในชีวิต ตั้งแตเมื่อเยาววัย ใครที่สามารถจัดการไดดีจะ
เปนผูนํา และเปนผูชนะหรือเจาของกิจการในโลกของปจจุบันและอนาคต ใครที่มี AQ ดีจะ
สามารถเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาส ใครที่ไมสามารถควบคุม AQ ไดจะเปนผูพายแพ และเปนได
แคลูกจางหรือตกงาน
เทคนิคการฝกฝน AQ
- มีสติตลอดเวลา ใชสติปญญาในการแกไข
- คิดวาทุกอยางมีทางออก
- มองโลกในแงดี
- เปลี่ยนวิกฤติเปนโอกาส
หลักการสราง AQ มองปญหาเปนโอกาส
1. CONTROL ควบคุมเหตุการณ/สถานการณได
2. OWNERSHIP ความเปนเจาของ ปญหาอยูที่ตัวเรา
3. REACH คิดวาทุกประเภท มีทางแกไข ไมใชจบสิ้นแลวทุกอยาง
4. ENDURANCE มีความทนทาน อดทน ตอปญหาตางๆ มองโลกในแงดีไม
วูวาม

MQ = Moral Quotient ความฉลาดทางดานศีลธรรม หรือการเปนผูมีจริยธรรม

และคุณความดี
วิธีฝกฝน
- มีตัวอยางดีๆใหเห็น
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- ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแตเล็กๆ กอนวัยอนุบาล ประถมตน เลานิทาน
สอนใจ ใหชวยบําเพ็ญประโยชนตอชุมชน
- ประถมปลาย - มัธยม สอนหลักธรรม ใหดูตัวอยางดีๆ ใหชวยบําเพ็ญ
ประโยชนตอชุมชนหรือเด็กนักเรียนดอยโอกาส ชวยสอนหนังสือหรือชวยดูแลรุนนองๆ ชวยงาน
คุณครู สอนเพื่อนๆ ที่ออนกวา
- ไมยอมรับพฤติกรรมที่ไมถูกตอง เชน ทํารายผูอื่น พูดจาหยาบคาย ขโมย
โดยเฉพาะ 0-5 ขวบ
SQ = Social Quotient ความฉลาดทางสังคมที่จะใชชีวิตอยูรวมกับผูอื่น
เทคนิคการฝกฝน SQ
- ไดเลนกับเพื่อนในวัยเด็กเล็กๆ
- เด็กโตทํากิจกรรมกลุม หรือทํางานอื่นๆ กับเพื่อน
- คบเพื่อนๆ ที่หลากหลาย

สรุป
ผูที่จะประสบความสําเร็จ ควรจะมีความฉลาดทางปญญาที่สมดุล แตทุกอยาง
ปรับเปลี่ยนได ขึ้นอยูกับการฝกฝน ยกเวน IQ ที่จะปรับเปลี่ยนยาก เพราะตองเริ่มพัฒนา
ตั้งแต 0 - 5 ป โดยหากเนนเรื่องความฉลาดทางอารมณก็ตองเปลี่ยนแปลง12
หัดคิดแตดานบวก
หัดฝน
หัดพูดแตดานบวก
หัดยิ้ม
หัดฟาดฟนกับอุปสรรค
ลองทน
ลองออกกําลังกายทุกวัน
ลองคิดเอาชนะ
ลองคิดใหใหญ

แลวจะรูวามีแตสิ่งที่เปนไปได
แลวจะรูวาโลกนี้นาอยู
แลวจะรูวามีคนอีกมากมายที่รักเรา
แลวจะรูวาเรา คือคนที่นารัก
แลวจะรูวาเรา คือคนที่เขมแข็ง
แลวจะรูวาเรามีความอดทนยิ่งกวาใคร
แลวจะรูวาเรา คือมนุษยเจาพลังคนหนึ่ง
แลวจะรูวาเราสามารถเอาชนะตัวเองไดไมยาก
แลวจะรูวาเรามีความสามารถอยางนาแปลกใจ

เอกสารอางอิง
เอกชัย กี่สุขพันธ, การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติ พิมพครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ
สุขภาพใจ, 2538, หนา 115 – 117
12

บทกลอนจากเว็บไซต http://www.deedeejang.com
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กมลพรรณ ชีวพันธุศรี ,พท.พญ., “IQ EQ AQ MQ SQ” เว็บไซตเครือขายพอแมเยาวชนเพื่อ
การปฏิรูปการศึกษา http://www.parent-youth.net /mcontents/ marticle.php?
headtitle=mcontents&id=33593&Ntype=3
กรมสุขภาพจิต , เอกสารดาน EQ. เว็บไซต http://www.dmh.go.th/ebook/dl.asp?id=10
ทักษิณ ชินวัตร,พ.ต.ท.,“การปาฐกถาพิเศษ เรื่องคลังสมองเพื่อการพัฒนาประเทศ” ณ โรงแรม
มิราเคิลแกรนด,28 กุมภาพันธ 2548. เว็บไซตสํานักนายกรัฐมนตรี
http://www.thaigov.go.th/news/speech/thaksin/sp28940fb7
พิศาล หิมะพานิช , “ EQ Emotional Quotient ความฉลาดทางอารมณ.” เอกสารประกอบ
คําบรรยายพิเศษ ณ สถาบันดํารงราชานุภาพ , 10 พฤษภาคม 2548.
ศุภรัตน เอกอัศวิน, “รูจัก EQ หรือยัง.” เว็บไซตศูนยใหคําปรึกษามหาวิทยาลัยเซนตจอหน
http://www.stjohn.ac.th/university/guidance/roo-jak-EQ-rae-yang.htm
ศูนยรวมขอมูลดานบริหารทรัพยากรมนุษย,“Emotion Intelligence สมรรถนะที่ขาดไมไดในHR.”
เว็บไซต http://www.siamhrm.com

ารบริหารและการพัฒนาพนักงาน
ที่อิงหลักสมรรถนะของธนาคารกสิกรไทย
ประเสริฐ แยมสรวล 1

1. บุคลากร
ป จ จุ บั น ธนาคารกสิ ก รไทยมี ส าขา
500 สาขา ทั้งในและตางประเทศ มีบุค ลากรทั้งสิ้ น
ประมาณ 10,000 คน แตบริหารบุคลากรจริง 14,000
คน อีก 4,000 คน ที่เพิ่มเขามาเปนบุคลากรที่มีสภาพ
การจ างในลั กษณะการจ างบุคคลภายนอก (Outside
Worker) เชน กลุมงานด าน IT รักษาความปลอดภัย
พนักงานขับรถ เปนตน เนื่องจากกลุ มงานเหลานี้มิใช
ธุรกิจหลักของธนาคาร
หลักการบริหารทรัพยากรบุคคล เนน
การสรางคุณคาจากทรัพยากรมนุษยดวย
การดึงศักยภาพของคนออกมาเพื่อสรางคุณคาใหมาก
ที่สุด ตองชนะคูแขง และมุงสรางความไดเปรียบเชิง
แขงขัน (Competitiveness Advantage)
การจัดโครงสรางการบริหารทรัพยากรบุคคล จะตองทําความเขาใจธุรกิจอยาง
ถองแท แลวจึงออกแบบการบริหารงานบุคคลใหสอดรับกับธุรกิจ/เปาหมายและมีการปรับเปลี่ยน

1

เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 8 ว วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัด
กระทรวงมหาดไทย สรุปสาระสําคัญจากการศึกษาดูงานที่ธนาคารกสิกรไทย เมื่อ 28 ธันวาคม 2547
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ตามวิสัยทัศนและยุทธศาสตรองคกร จึงทําใหคนที่รับผิดชอบดานบริหารงานบุคคล (HR) ตอง
ตอบโจทยอยูตลอดเวลาวา ถาธุรกิจมุงอยางนี้บุคลากรจะตองปรับอยางไร ชองวางความสามารถ
ของบุคลากรตอธุรกิจเปนอยางไร ตองมีการสํารวจ และตองปรับอัตรากําลังทุกปตามยุทธศาสตร
ที่มีจุดเนนแตกตางกัน
ปจจุบันคาใชจายดานบุคลากร 33% ซึ่งนับวาสูง กําลังหาทางลด
เปาหมายการพัฒนาคน มุงเปลี่ยนพฤติกรรม (behavior change)

2. ปรัชญา
ยึดมั่น การทํางานเปนทีม และการทํางานอยางมืออาชีพ

3. ตัวแบบการบริหารองคกร
ธนาคารกสิกรไทยใหความสําคัญกับองคประกอบ 5 ประการในการขับเคลื่อน
องคกร ไดแก ผูนํา กลยุทธ กระบวนงาน เทคโนโลยี และวัฒนธรรมองคกร
ทั้ง 5 องคประกอบดังกลาว ตั้งอยูบนฐานความสามารถ (Competency) และ
คานิยมขององคกร องคประกอบทั้งหมดจะตองผสานศักยภาพ (synergy) เพื่อขับเคลื่อนองคกร
กลาวคือ
- ผูนํา ตองไดรับการยอมรับ
- กลยุทธ มีการใชเครื่องมือทางการบริหารในการสรางความสมดุลระหวาง
กลยุทธและการปฏิบัติ ปจจุบันใหความสําคัญเครื่องมือ Balance scorecard (BSC)
- กระบวนงาน ตองถายทอดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร เปาหมายขององคกร
กระจายสูธุรกิจหลักทั้ง 8 สายงาน แลวกระจายเปาหมายลงสูระดับหนวยงาน / ฝาย โดยใช
BSC เปนตัวถายทอด ซึ่งเปรียบเสมือนเปน “รากแกว” ขององคกร จากนั้นแปลงเปาหมายถึง
ระดับตัวบุคคลดวยระบบ PRO (Performance Reward Opportunity) โดยใหกลุมงานกําหนด
เปาหมายระดับตัวบุคคลๆ ละประมาณ 4 – 5 เปาหมาย ซึ่งเปรียบเสมือน “รากฝอย” กลาวคือ
บุคลากรทุกคนตองมีเปาหมายตอบสนองเปาหมายของหนวยงาน ขณะเดียวกันก็ตองตอบสนอง
เปาหมายขององคกร โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนรายบุคคล ซึ่งพิจารณาจากผลงาน
ตามเปาหมายและขีดสมรรถนะ การใหรางวัลและการใหโอกาสกาวหนา เติบโตโดยการใหทํางาน
ที่ทาทาย
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- เ ท ค โ น โ ล ยี จํ า เ ป น ต อ ง ใ ช
เทคโนโลยีมาประยุกตใชในงาน เนื่องจากธุรกิจซับซอน
แตหลายเรื่องทําเองโดยไมจางที่ ปรึกษา เพื่อ ประหยัด
คาใชจาย
- วัฒนธรรมการทํางาน
ให
ความสําคัญตอผลการปฏิบัติงานที่สงผานจากรากฝอยสู
รากแกว และบรรลุเปาหมายหลักขององคกร

4. เครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกร
PRO

ใช Intranet / Internet (Lotus Note)
ทําจดหมายขาว (e – newsletter)
ทํากสิกรไทย TV สงเสริมการเรียนรู/การประชุม
ทํา PRO Zone เพื่อใหพนักงานรู/เขาใจหลักการ วิธีการปฏิบัติตามระบบ

- ทํานิยาม Competency ฯลฯ

5. การประเมินผลงาน
- กําหนดแบบฟอรมการประเมิน ตัวชี้วัด เกณฑ น้ําหนักของคะแนนโดยยึด
เปาหมายงานและขีดสมรรถนะ
- ผูประเมิน 2 คน คือหัวหนาเหนือขึ้นไป 1 – 2 ระดับ
- ผูไมผานเกณฑประเมินจะตอง retrain หากไมผานในรอบตอไปก็จะ retrain อีก
โดยยึดหลักไมประเมินเพื่อออก แตประเมินเพื่อพัฒนา เนื่องจากการประเมินเพื่อออก
จะมีผลกระทบและตนทุนสูงกวาการ retrain
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6. สรุปภาพขั้นตอนการบริหารการปฏิบัติงาน
ทิศทาง / วิสัยทัศน
ยุทธศาสตร
Balance scorecard
เปาหมาย
เปาหมายสายงาน
เปาหมายฝาย
เปาหมาย
ระดับบุคคล

เปาหมายฝาย

เปาหมายสายงาน
เปาหมายฝาย

เปาหมายฝาย

เปาหมาย
ระดับบุคคล

วางแผนปฏิบัติงาน
โดยใหทุกคน
มีสวนรวม / กําหนด
เปาหมาย
รายบุคคล
(The What)

ใหคําแนะนําระหวาง
ทํางาน/พัฒนาตนเอง
ตาม Competency
ที่องคกรมุงหวัง/
ตามธุรกิจ
(The How)

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแตละคน
(Performance)
โดยเทียบกับเปาหมาย
ที่รวมกันกําหนด
(performance)

ใหรางวัล/ใหผล
ตอบแทน/
(Reward)/
ใหโอกาสกาวหนา
(Opportunity)

7. บทเรียนที่นาสนใจ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานควรเริ่มที่ “บางหนวย” กอน หากไดผลดีแลว
คอยขยายผล

- การพัฒนาคน ตองมีจุดเนนที่สอดรับกับธุรกิจ / ยุทธศาสตรองคกร
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- ผูบริหารระดับสูงองคกร ตองใหความสําคัญกับการบริหารตนทุนทรัพยากร
บุคคล

- ผูบริหารดาน HR (Human Resourced) ตอง Alert และมีขอมูลเกี่ยวกับ
บุคลากรที่สามารถตอบโจทยผูบริหาร / CEO ขององคกรไดตลอดเวลา
- จําเปนตองใช Software ในการทํางาน โดยที่ Software บางอยางควร
ทําเอง
- รับคนที่มีความสามารถเขามาในองคกร
- โครงสรางบุคลากรตองออนตัว (Flexible) สามารถปรับใหสอดรับกับยุทธศาสตร เปาหมายขององคกรที่ตองปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดลอม
- ทุกงานตองมีการกําหนด Competency
- ดึงศักยภาพของบุคลากรออกมาใหมากที่สุด
- พัฒนาคนควรมุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และมุงสรางความสามารถในการ
แขงขัน
- วิธีการทํางานตองตั้งเปา กระจายเปา ใหไดต ามเปา ใหโอกาส/มีรางวัล
- หลักการบริหารงานของธนาคารกสิกรไทยมี 3 ขั้นตอน
(1) กําหนดปรัชญา คานิยม ทิศทาง วิสัยทัศน ยุทธศาสตร
(2) ใช Balance Scorecard เปนเครื่องมือถายทอดวิสัยทัศน ยุทธศาสตร
สูระดับหนวยงาน
(3) ใชเครื่องมือ PRO (performance reward opportunity) กระจาย
เปาหมายจาก Balance Scorecard ลงสูระดับบุคคล

