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                  ารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐารพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 1 

(Public Sector Management Quality Award : PMQA)* 
 

สมบัติ  อิศรานุรักษ 2   
 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) เปนแนวทางที่จะพัฒนา

องคกรใหมีประสิทธิภาพหรือเรียกวา High Performance Organization  การมีประสิทธิภาพนี้
บงบอกถึงองคกรที่มีผลการปฏิบัติงานสูง  เปนองคกรที่มีคุณภาพ 

ความเปนมาของ PMQA 

  หลังจากมีการปฏิรูประบบราชการ และมีพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําพระราชกฤษฎีกา
ดังกลาวมาใชอยางจริงจัง  โดยแนวทางหนึ่งที่ดําเนินการคือการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการซึ่งใชเครื่องมือตางๆ หลายรูปแบบ อาทิ การทํา 5 ส., ISO, KM 

 ในการดําเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดนําเครื่องมือสมัยใหมมาใชมากมาย อาทิ  Process Redesign,   IT,  
Competency, KM  รวมทั้งการปรับปรุงกฎระเบียบตางๆ โดยมีกลยุทธการปฏิบัติ และมี 
Strategic Control  (เชนการทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ซ่ึงขาราชการเคยทํามาแลว
ต้ังแตป 2547)   ดวย 

                                                        
1  กลุมงานวิจัยและพัฒนา สถาบันดํารงราชานุภาพ สรุปเรียบเรียงคําบรรยายของนายสมบัติ อิศรานุรักษ 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2549 ณ หองประชุม 1 ชั้น 5 อาคารสถาบันดํารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย   
 

2  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการพัฒนาระบบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. 

กก  
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 การประเมินที่บริษัท TRIS ดําเนินการ มีขอเสียคือหลังการประเมิน บริษัทฯ 
จะไมบอกวาองคกรที่ผานการประเมินน้ันมีจุดแข็งจุดออนและขอควรปรับปรุงอยางไร   ถา
ปลอยไปอยางนี้ องคกรจะเสียโอกาสในการพัฒนาตนเองได ดังน้ัน เพ่ือแกไขขอเสียดังกลาว   
ใหองคกรมีโอกาสพัฒนาประสิทธิภาพของตนเอง จึงไดมีการนําระบบพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการมาใช น่ีคือที่มาของ Public Sector Management Quality Award (PMQA)   
เปนวิธีการที่ราชการตองการหาทางไปสูคุณภาพ  

การบริหารสูความเปนเลิศของนานาชาติ 

  ป 1951   ญ่ีปุนแพสงครามโลกครั้งที่สอง  ไดเกิดเศรษฐกิจตกต่ําอยางมาก   
ทําการคาขายกับตางประเทศไมได   สินคาที่ผลิตก็ไมมีคุณภาพ   ดร.เดมม่ิง ชาวอเมริกา  
จึงถูกสงตัวมาชวยญี่ปุนโดยนําระบบคุณภาพไปใชในโรงงานที่ญ่ีปุน เพ่ือหาวิธีการวาทํา
อยางไร การผลิตจึงจะมีคุณภาพ  สามารถแขงขันกับตางประเทศได   ผลสําเร็จของการนํา
ระบบคุณภาพมาใช  คือ รางวัลดานคุณภาพของประเทศญี่ปุนมีช่ือเรียกวา Deming Prize   

 หลังจากนั้น  ประเทศตางๆ ไดเร่ิมต่ืนตัวที่จะนําระบบคุณภาพแบบญี่ปุนมาใช
บาง    ในป 1984 ประเทศแคนาดาใหรางวัล Canada Award แตไมคอยเปนที่รูจักมากนัก    
ตอมาป 1987 ประเทศอเมริกา เห็นวารถญี่ปุนสงมาขายในตลาดอเมริกาได  ทําไมอเมริกา
จะทําบางไมได  จึงไดนําแนวคิดระบบคุณภาพมาใช และไดพบวาหนวยงานที่มีคุณภาพจะ
มีองคประกอบบางอยางเหมือนๆ กัน    

 ระบบรางวัลคุณภาพที่อเมริกานํามาใช  ทําใหประสบผลสําเร็จอยางสูงและมี
ช่ือเสียงโดงดังไปทั่วโลก  เรียกวารางวัล  Malcolm Baldrige National Quality Award 
(MBNQA)     

 ประเทศที่ไดนําระบบคุณภาพมาใชอยางแพรหลาย ไดแก  ประเทศออสเตรเลีย  
สิงคโปร  กลุมสหภาพยุโรป  ซ่ึงครั้งแรกๆ จะทํากันในหมูธุรกิจเอกชนเทานั้น  อเมริกา
เปนประเทศแรกที่ใหความสําคัญกับภาครัฐในเร่ืองระบบคุณภาพ โดยเริ่มใชกับดานการศึกษา
และการสาธารณสุข  จนประสบความสําเร็จ 

ประเทศไทยกับ TQA และ PMQA         

  ประเทศไทยไดเร่ิมนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการมาใชกับภาคธุรกิจ 
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เอกชนกอน  โดยนําเทคนิคและกระบวนการของรางวัลคุณภาพแหงชาติ (MBNQA)  ของ 
ประเทศสหรัฐอเมริกามาปรับใช    

 ในป 2001   สถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ ไดมอบรางวัลคุณภาพแหงชาติ   
Thailand Quality Award  (TQA)  ใหกับภาคธุรกิจเอกชน    

  Public Sector  Management  Quality Award   (PMQA)  เปนรางวัล
คุณภาพที่ใชกับภาคราชการ  โดยสํานักงาน ก.พ.ร.  รวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ  
ไดนําเกณฑสากลมาดัดแปลง  ต้ังเปนเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ     

 องคกรใดไดรางวัล PMQA แลวจะไปขอรางวัล TQA   อีกก็ได    หรือจะขอ
รางวัล  MBNQA  จากประเทศสหรัฐอเมริกาตอไปก็ได   เพราะใชเกณฑเดียวกัน     

 การทํา   PMQA  คือการยกระดับการปฏิบัติงานขององคกรใหสอดคลองกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546    
และใหเกิดผลทางปฏิบัติในการพัฒนาองคกรไปสูความเปนเลิศ เปรียบเหมือนรางกายของ
คนเรา ถาตองการมีสุขภาพที่สมบูรณจะตองดูแลรักษา เกณฑในการวัดสุขภาพวารางกาย
แข็งแรงหรือไม  วัดจากความดันโลหิตไมควรเกิน 80/120  วัดจากปริมาณโคเรสเตอรอล   
ปริมาณไตรกลีเซอไรด  เปนตน  ไมใชไปหาหมอเอายามารับประทานแลวจะทําใหสุขภาพ
แข็งแรง     

 ป 2548  สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดจัดอบรมวิทยากรตัวคูณ 150 คน  อบรม
ผูตรวจประเมินภายใน  กรมละ  4-5 คน  เพ่ือทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและนําความรูไป
ถายทอดใหองคกรของตน      

 ตอมาป 2549   ไดรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ   จัดทําเกณฑ  PMQA   
โดยนําเกณฑ TQA และเกณฑจากตางประเทศมาประยุกตใหเขากับบริบทของราชการไทย    
รวมท้ังไดเตรียมจัดอบรมผูตรวจประเมินภายนอก  เพ่ือทําหนาที่ประเมินองคกรภาครัฐที่
ตองการขอรับรางวัล  PMQA   และจัดอบรมผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือเปนที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา
แนะนําเรื่อง PMQA แกหนวยงานตางๆ  เชน ถาจะทํา PMQA  ควรจะเริ่มตนอยางไร เปนตน 

 องคกรที่ไดรับรางวัล PMQA จะตองแบงปนความรู  เปดเผยวาการดําเนินงาน
ที่ผานมา พบปญหาอุปสรรคอะไรบาง   ไดใชเทคนิคอะไรในการแกไขปญหา เชนเดียวกับ
ผูที่ไดรับรางวัล MBNQA ในอเมริกา  ที่ตองแลกเปลี่ยนประสบการณซ่ึงกันและกัน  เปน
ผลใหองคกรมี ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และเจริญรุดหนาไปอยางรวดเร็ว   
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วิธีปฏิบัติ  ในการทํา PMQA  

 อันดับแรก  ตองหาลักษณะสําคัญขององคกร  สภาพแวดลอม  ความสัมพันธ 
และความทาทายขององคกรใหได บุคลากรในองคกรตองมีความเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 
หมายถึงตองรูพันธกิจ หนาที่ วิสัยทัศน ความสัมพันธกับองคกรอืน่ๆ วามีอะไรบาง สัมพันธ
กันดวยวิธีไหน   อะไรบางคือความทาทายขององคกรที่จะฝาไปใหได     

 อันดับสอง  องคกรที่เปนเลิศจะตองปฏิบัติตามเกณฑทั้ง 7 เกณฑ  (สวนจะ
ทําเรื่องใดมากหรือนอยข้ึนอยูกับภารกิจของแตละองคกร)  ดังน้ี   

เกณฑที่ 1  การนําองคกร  ไดแก  
-  การสรางทีมผูนําที่เขมแข็ง โดยไมใหความสําคัญเพียงผูหน่ึงผูใดเทานั้น 
-   ผูบริหารมีการปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทุกกลุมอยางเปน

ประจํา 
-   การสรางวัฒนธรรมองคกรที่ทําใหองคกรบรรลุคานิยมที่ตองการ 
- การนําผลการดําเนินการขององคกรมาทบทวนชวยในการวางแผนและ

ตัดสินใจ  

เกณฑที่ 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  ไดแก 
-   การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการดําเนินการโดยใชเทคนิค SWOT 
-   ใชเวลา 1-2 เดือน ในการวางแผนปฏิบัติงานประจําปและแผนงานระยะยาว 
-   กระบวนการวางแผนมุงเนนที่การคิดกลยุทธ  ไมใชการทําเอกสาร 
-  การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจที่ชัดเจน  มีการระบุปจจัยแหงความสําเร็จ  

เปาหมาย  วัตถุประสงค  
-   เช่ือมโยงเปาหมายกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย กลยุทธในการ

แขงขันและการประเมินจุดแข็งและจุดออนขององคกร 
-   ระบุปจจัยแหงความสําเร็จขององคกร       
-  ต้ังเปาหมายที่วัดผลไดเพ่ือใชสําหรับการวัดผลการปฏิบัติงาน 
-   นิยามกลยุทธและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน เพ่ือสามารถนําไปสูการบรรลุ

เปาหมายขององคกร  
-   ส่ือสารแผนงานกับเจาหนาที่ทุกระดับใหเขาใจถึงบทบาทที่ตองปฏิบัติตาม

แผนงาน 
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-  มีการตอบสนองอยางรวดเร็วในการปรับเปลี่ยนเปาหมายและกลยุทธ เม่ือ
ส่ิงแวดลอมในการดําเนินการเปลี่ยนแปลงไป  

เกณฑที่  3  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดแก 
-   มีการแบงกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางชัดเจน 
-   ใชวิธีการที่หลากหลายในการระบุความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และ

การจัดลําดับความสําคัญ  
-   มีการประเมินและปรับปรุงวิธีในการพิจารณาความตองการของผูมีสวนได

สวนเสียอยางตอเน่ือง 
-  มีการวิจัยเพื่อระบุถึงความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในอนาคต    
-   คัดเลือกคนที่ดี ฉลาด และมีไหวพริบที่สุด ในการติดตอกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

โดยใหผลตอบแทน  การฝกอบรม และอํานาจการตัดสินใจ  
-  กําหนดมาตรฐานในการใหบริการที่สามารถวัดได  รวมทั้งตองมีการวัดผลการ

ดําเนินงาน 
-  ตองมีชองทางในการติดตอที่สะดวกและหลากหลายใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
-  มีการติดตามและแกไข  กับทุกขอรองเรียน อยางรวดเร็ว 
-  รวบรวมขอมูลทุกอยางที่เกี่ยวของกับผูมีสวนไดสวนเสียไวที่ศูนยกลาง 

เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสไดใชประโยชนจากขอมูลน้ันได  และเพื่อผลักดันใหเกิดการปรับปรุง 
-  เปรียบเทียบความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสีย  
-  มุงเนนการวัดคุณคาและความจงรักภักดีของผูมีสวนไดสวนเสีย เชนเดียวกับ

การวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจ 
-  ใชวิธีการที่เปนระบบในการสรางความจงรักภักดีแกผูมีสวนไดสวนเสียที่มี

คุณคาตอองคกร 

เกณฑที่  4   การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู   ไดแก 
-  ตัวช้ีวัดมีความเช่ือมโยงกับภารกิจและกลยุทธขององคกร 
-  จํานวนของตัวช้ีวัดที่ผูบริหารหรือผูจัดการทบทวน ตองมีไมเกิน 20 ตัว 
-  สรางความสมดุลระหวางมุมมองของทุกตัววัด ที่มีการเก็บและทบทวน 
-  มุงม่ันและใหความสําคัญกับขอมูลที่เกี่ยวกับการแขงขัน 
-  สรางความสัมพันธระหวางตัวช้ีวัดที่เปนเหตุและเปนผล 
-  ใชเวลาในการมุงเนนตัวช้ีวัดที่นําไปสูความสําเร็จในอนาคตพอๆ กับตัวช้ีวัด

ของผลงาน 
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-  ส่ือสารขอมูลผลการดําเนินการที่ทันสมัยอยางสม่ําเสมอ  โดยใชกราฟ  
รูปแบบการนําเสนอที่เขาใจไดงาย  ใหทั่วทั้งองคกร 

-  ใชซอฟทแวรที่มีขายทั่วไป หรือมีการออกแบบ ใหเหมาะสมกับความตองการ
ขององคกร 

-  ใชระบบการสื่อสารภายในผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือส่ือสารขอมูลผลการ
ดําเนินการใหแกผูที่จําเปนตองใชขอมูลในเวลาที่เหมาะสม 

- มีการจัดทํามาตรฐานสําหรับวิธีการเก็บขอมูลและการทํารายงาน  เพ่ือที่จะ
ม่ันใจไดวาขอมูลน้ันมีความถูกตอง 

-  มีการประเมินและปรับปรุงฮารดแวรและซอฟแวรที่ใชสําหรับการเก็บขอมูล  
การรายงานผล และการวิเคราะห  อยางสม่ําเสมอ 

เกณฑที่ 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ไดแก 
-  มีการออกแบบงานและหนาที่ของเจาหนาที่ เพ่ือสงเสริมใหเกิดความรวมมือ 

ความคิดริเร่ิม   และมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร 
-  มีการยกยองชมเชยและบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสม เพ่ือชวยผลักดันให

เจาหนาที่มีความจงรักภักดี  และมีผลการดําเนินการที่ดี  
- มีการดําเนินการใหเจาหนาที่ใหม ไดปฏิบัติตามวัฒนธรรมขององคกร  
- มีการจัดการที่เปนระบบ มีประสิทธิภาพ  และมีวัตถุประสงคชัดเจน  
-  มีการจัดทําแผนการฝกอบรม โดยใชขอมูลความตองการจากเจาหนาที่  การ

วิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนในการฝกอบรม ตลอดจนระยะเวลาในการฝกอบรม 
-  ประเมินผลหลังการฝกอบรม บนพื้นฐานของผูไดรับการอบรม และการ

ปรับปรุงการฝกอบรม 
-  มุงเนนการทําใหเจาหนาที่มีความสุขเหนือความตองการ  มากกวาการสราง

ความพึงพอใจ 
-  มีวิธีการในการดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภัยใหเจาหนาที่  
-  มีการเก็บขอมูลความพึงพอใจของเจาหนาที่เปนประจํา จากเจาหนาที่ทุกระดับ 
-   สรางความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตการทํางาน และชีวิตครอบครัว 

เกณฑที่ 6  การจัดการกระบวนการ   ไดแก 
-  การวิเคราะหความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียในปจจุบัน 

และเปาหมายในอนาคต 
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-  การกําหนดดัชนีตัวช้ีวัดกระบวนการจัดการ และพ้ืนฐานความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

- การคนหาแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการเชิงรุก 
-  มีการเปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่เปนเลิศในดานกระบวนการจัดการและบริการ 
- มีการติดตาม และควบคุมกระบวนการ 
-  มีการบริหารความสัมพันธกับองคกรอื่น 
-   มีกระบวนการสนับสนุน ตามแนวทางของรัฐ 

เกณฑที่ 7   ผลลัพธการดําเนินการ   ไดแก 
- มีขอมูลดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนได

สวนเสีย 
- มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
-   สามารถอธิบายถึงผลการลดลงของขอมูล  ไดอยางชัดเจนและมีเหตุผล 
- เช่ือมโยงใหเห็นถึงความเปนเหตุเปนผลกันของการปรับปรุงในดานตางๆ กับ

ผลการดําเนินการ 
-   ผลการดําเนินการที่ไมเปนตามเปาหมาย  ตองไดรับการวิเคราะหและแกไข  

  การปฏิบัติตามเกณฑทั้ง 7 ถือเปนการพัฒนาแบบองครวม คือมีความสัมพันธ
สอดคลองเช่ือมโยงกันหมด จะไมเปนการพัฒนาแบบแยกสวนเหมือนที่ผานมาที่ไม
สามารถตอบไดวา ทําไปเพื่ออะไร แตตอไปนี้สามารถมองเห็นวาสิ่งที่กําลังทําอยู เปนสวน
ไหนของการบริหารจัดการภาครัฐแบบองครวม 

PMQA   แบงออกเปน 2 สวนหลัก คือ 

  1)  ลักษณะสําคัญขององคกร เปนการวิเคราะหองคกร ทั้ง  7  กระบวนงาน   
   2)  เกณฑทั้ง 7 เปนเกณฑกลาง  แตละองคกรไมจําเปนตองใชเหมือนกัน   
สามารถนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับลักษณะขององคกร   โดยมีกรอบทิศทางเดียวกัน  
ตัวอยาง  ถาองคกรไมคอยมีสวนสัมพันธกับผูรับบริการมากนัก  ในเกณฑที่ 3 เร่ืองการ
ใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย จะมีบทบาทนอยลง   หรือถาองคกร
เนนการวางยุทธศาสตร ก็ใหมุงเนนเกณฑที่ 2 เร่ืองการวางแผนเชิงยุทธศาสตรและ 
กลยุทธ  เปนตน 

เกณฑทั้ง  7  แบงไดเปน  2 สวน 
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  คือ (1) สวนกระบวนงาน ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมขององคกร
ประกอบดวย เกณฑที่ 1 - 6 และ (2) สวนผลลัพธ  อยูในเกณฑที่  7 ความสัมพันธของ
เกณฑ  แบงเปน 4 สวน 

สวน/ประเภท เกณฑที่ คําอธิบาย 
1. เตรียมความ
พรอม 

1 - 3 เปนการเตรียมความพรอมขององคกร โดยเริ่มจาก  
1) กําหนดทิศทางขององคกรใหชัดเจน 
2) วางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
3) นําผูมีสวนไดสวนเสียมาพิจารณาประกอบขอ 1 
และ 2  

2. ปฏิบัติ  5 - 6 เม่ือวางแผนเตรียมความพรอมแลว จะนําไปปฏิบัติ 
ตองใหความสําคัญกับบุคลากรในองคกร   และให
ความสําคัญกับกระบวนงาน  เพ่ือสรางกระบวนงานให
มีประสิทธิภาพ 

3. สมองสั่งการ 4 การวัดวิเคราะหและจัดการความรู   เปนสมองที่จะ 
ตองสั่งการทุกเรื่อง  โดยนําขอมูลจากสมองนี้ไปสั่งการ  
ไมวาจะเปนการนําองคกร  การจัดกระบวนงาน  การ
ประเมินผลลัพธ   เพ่ือใหทุกอยางมีขอมูลจริงที่เปนเลิศ   

4. ผลลัพธ
ดําเนินการ 

7 เช่ือวาถาการวางแผนปฏิบัติมีประสิทธิภาพ  จะทําให
ผลลัพธองคกรตามพันธกิจ หนาที่ เกิดผลสัมฤทธิ์ดวย  

 

ตัวอยางความสัมพันธ    เชน  การนําองคกร ตองกําหนดทิศทางโดยดูขอมูลจริงของ
องคกรวาเปนอยางไร ตองดูวาทําไดขนาดไหน  และการติดตามประเมินผล ตองนําขอมูลจริง
ที่สามารถเรียกใชไดจากการจัดเก็บที่เปนระบบ  ไปใชประเมิน   

 ที่ผานมา  เม่ือบริษัท TRIS  จะมาประเมิน   องคกรตองเตรียมขอมูลมากมาย  
เกิดความยุงยากมาก โดยเฉพาะในปแรกๆ เพราะองคกรไมมีการเก็บขอมูลพ้ืนฐานไวกอน   
ไมมีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ  แตในวันน้ี หากองคกรวางแผนกลยุทธ จะตองเขียน
ความตองการใหชัดเจนวา องคกรตองการบรรลุผลเร่ืองอะไร ขอมูลตองชัดเจน  ตองเก็บ
ขอมูลอยางเปนระบบ   ไมใชเก็บทุกสิ่งทุกอยางไวในถังเดียวกันหมด   
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 ในการวางแผนยุทธศาสตร จะมองทิศทางขององคกร มองการดําเนินงาน ฯลฯ  
อยางมีความสัมพันธสอดคลองกัน เกณฑทั้ง 7  จะเชื่อมโยงสัมพันธกันหมด   ไมทําเกณฑ
ใดโดดๆ เหมือนในอดีต การทํางานจะเปนระบบ  มีความเชื่อมโยงกับทุกสวนขององคกร 

องคประกอบของ  PMQA มาจากไหน  

  PMQA จะทําใหเห็นภาพรวมของการพัฒนาที่ผานมาวา ส่ิงที่ทําอยูน้ันคืออะไร  
เปนองคประกอบดานใดของการพัฒนาแบบองครวม   องคประกอบตางๆ  มีที่มาดังน้ี 

 -   การนําองคกร ปรากฏใน พ.ร.ฎ.การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี หมวด 2, 
5, 7, 8 ISO ขอ 5.1, 5.3, 5.6, 8.5  และ  P.S.O. 1103, 1105, 1106, 1109  และ 1110 

 -   การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  ปรากฏใน  พ.ร.ฎ.หมวด 2, 3   
ISO ขอ 5.4  และ P.S.O. 1103, 1106 และ 1109 
 -  การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย   ปรากฏใน 
พ.ร.ฎ. หมวด 2, 5,  6,  7  ISO  ขอ 5.2, 7.2  และ  P.S.O. 1102 และ 1107 

 -  การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 
3, 5, 7, 8  ISO  ขอ 8.4  และ P.S.O. 1101  และ 1105 

 -  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 6, 8  ISO  
ขอ 6.2,  6.4,  7.2 และ P.S.O.  1104 

 -  การจัดการกระบวนการ ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 6, 7  ISO  ขอ 
7.2, 7.3, 7.4, 7.5   และ P.S.O. 1104 

 -  ผลลัพธการดําเนินการ  ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด  3, 4, 8   ISO  ขอ 8.2, 
8.4  และ P.S.O. 1108  และ 2101  

 พ.ร.ฎ.  เพียงบอกวาใหทํา “อะไร”  ไมไดบอกวาใหทํา “อยางไร”  แตเม่ือใช
ทั้ง พ.ร.ฎ ISO และ  P.S.O.  จะเสริมกันเปนอันหน่ึงอันเดียว  เปนองครวม 

ลักษณะความสัมพันธของเกณฑ  จะมุงเนนทั้งกระบวนงาน (Process)  และ
ผลลัพธ (Result)   ไมไดมุงเนนเพียงอยางใดอยางเดียว     หลัก  Balanced Score Card   
กลาววาการวัดผล  ตองวัดแบบ  Balance ไมใชวัดอะไรอันใดอันหน่ึง    
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 ขอดีของเกณฑน้ี ในการนํามาใชคือองคกรสามารถปรับใชไดตามความ
เหมาะสมกับองคการ   เกณฑน้ีจะไมบังคับใหทุกองคกรตองทําเหมือนกันหมด 

หลักสําคัญของการพัฒนา PMQA 

  เม่ือไดวิเคราะหลักษณะสําคัญขององคกรแลว  จะรูวาความพรอมขององคกร
ของเราเปนอยางไร    เราจะพัฒนาอยางเร็วหรือชาก็ได  เชน  กรมหนึ่งไดวิเคราะหแลว
องคกรมีความพรอมในการนําระบบ  PMQA  มาใช   อีก 3 ปจะขอรางวัลก็ได    อีกกรม
บอก 3 ปไมไหว  กรมยังไมไดทําอะไรสักอยาง  ก็ไมเปนไร วางแผน  5 - 10  ปเสร็จ ก็ทําได 

 กรมจะแยกทํา ปน้ีทํากองนี้กอนเพราะทําทุกกองไมไหว   หากองตัวอยางกอน
ก็ได หรือจะเลือกทําเกณฑใดเกณฑหน่ึงกอนก็ได   แตสุดทาย ถากรมจะขอรางวัลตองทํา
ครบทั้ง 7 เกณฑจึงจะไดรับรางวัล 

  แนวทางของแตละกรมจะทําอยางไรก็ได   แตเปาหมายสุดทายตองเปนองคกร
ที่มีความเปนเลิศ และมีคุณภาพ 

ประสบการณจากการทํา PMQA ที่ผานมา  

  หนวยงานที่ไดวางแผนยุทธศาสตร กําหนดวิสัยทัศน  ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร.   
กําหนดไวแลว เม่ือจะทํา PMQA ถือวาไดทําตามที่ ก.พ.ร. กําหนดทั้งหมดแลว  ถือวาผาน
เกณฑแลวใชไหม ตอบวา ไมใช  เพราะสิ่งที่ไดทํามาแลว เปนเพียง “ผลดําเนินการ”   การ
จะทํา  PMQA ตองเริ่มตนโดยการตอบคําถามในหมวดตางๆ     อยางไรก็ตาม ส่ิงที่เราทํา
มาแลวสามารถนํามาเขาเกณฑทั้ง 7 เกณฑได ทําแลวไมสูญเปลา  เพียงแต  PMQA  เปน
เกณฑรวม การนํามาเขาเกณฑ ก็ใหพิจารณาวามันคือเร่ืองอะไร อยูในสวนไหนของเกณฑ  
PMQA  

การทําความเขาใจกับคําถาม 

 PMQA  เปนการถามใน 7 หมวด  แตละหมวด จะถามแบบชี้แนะวาการจะทํา
ใหแตละหมวดดีข้ึนน้ัน  องคกรควรทําอะไรบาง  องคประกอบของเกณฑรวม 90 คําถาม 
ตามแผนภูมิ ดังน้ี 
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ฝกปฏิบัติตอบคําถาม PMQA  

  การตอบคําถาม  7  หมวด  เพ่ือสรางองคกรใหเปนเลิศ   โดยคําถามจะเปน
การถามนํา ถาองคกรยังไมไดทํา ก็เปนโอกาสที่องคกรตองไปปรับปรุงในเร่ืองน้ันใหได  
เพ่ือยกระดับคุณภาพขององคกรใหดีข้ึน 

  นอกจากนั้น การตอบคําถามยังมีขอดี คือ ทําใหคนในองคกรมีความเขาใจ
ตรงกัน และเขาใจองคกรไดเปนอยางดีวาองคกรใหความสําคัญกับอะไร  อีกทั้งชวยในการ
ระบุขอมูลสําคัญที่อาจขาดหายไป  ทําใหเกิดการมุงเนนที่ผลสําเร็จของกระบวนการ และ
ผลลัพธการดําเนินการ ซ่ึงเปนจุดเริ่มตนที่เหมาะสมในการตรวจประเมินองคกรดวยตนเอง  
หากพบวาเรื่องใดมีขอมูลไมเพียงพอหรือขอมูลขัดแยงกัน  องคกรสามารถนําเรื่องน้ันไป
จัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือแกไขปรับปรุงโดยยังไมตองประเมินตนเองตอไป 

การถามตอบ “ลักษณะสําคัญขององคกร”     

 คําถามมี 2 ขอใหญคือ (1) ลักษณะองคกร  (2) ความทาทายตอองคกร  รวม 
15 คําถาม 

1.การนํา
องคกร 

7 
หมวด 

1.1 การนําองคกร 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม 19 หัวขอ 

 ก. การกําหนด
ทิศทาง 

ของสวนราชการ 

ข.การควบคุมดูแล 
 ใหมีการจัดการ 
  ภายในที่ดี 

ค.การทบทวนผล 
การดําเนินการของ

องคกร 

1) 2) 

32 ประเด็น 
  ที่ควร
พิจารณา 

90 คําถาม 
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 “ลักษณะองคกร”  แบงออกเปน  2  หมวด  คือ (1) ลักษณะพื้นฐานของสวน
ราชการ   มี 5 คําถาม และ  (2) ความสัมพันธภายในและภายนอกองคกร   มี  3 คําถาม    

 ตัวอยาง  5  คําถาม  ที่ตองตอบเรื่องลักษณะพื้นฐานของสวนราชการ 

 คําถามที่ 1  
-   บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบหลักของสวนราชการมีอะไรบาง 
-  มีกลไกอยางไรในการใหบริการหรือสงมอบงานแกผูรับบริการ 

 คําถามที่ 2   

- วัฒนธรรมในสวนราชการของทานคืออะไร 
- วิสัยทัศนคืออะไร 
- เปาประสงคหลักคืออะไร 
- พันธกิจคืออะไร   
- คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไวน้ันคืออะไร (คานิยม หมายถึงสิ่งที่องคกร 

ยึดถือปฏิบัติรวมกันวา ถาปฏิบัติตามนี้แลวจะทําใหองคกรมีความเจริญกาวหนาได) 

 คําถามที่ 3   ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน 
 -  ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 -  ความหลากหลายของบุคลากรในสายงานและหนาที่ 
 -  ขอกําหนดพิเศษดานสุขภาพ ความปลอดภัย และ อื่นๆ 

 คําถามที่ 4   องคกรมีเทคโนโลยี  อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกที่สําคัญ
อะไรบาง 

 คําถามที่ 5  องคกรดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญ
อะไรบาง 

 “ความทาทายตอองคกร” แบงออกเปน 3 หมวดคือ  (1) สภาพการแขงขัน  
มี 4 คําถาม (2)  ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ  มี  1 คําถาม และ (3) ระบบ
การปรับปรุงผลการดําเนินการ    มี  2 คําถาม   

การถามตอบ “การนําองคกร”     

การนําองคกร  มี 2 หัวขอที่ตองใหความสําคัญ คือ  (1) การนําองคกร  และ 
(2) ความรับผิดชอบตอสังคม รวม 6 ประเด็น ประกอบดวย  12 คําถาม   
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ในสวนของการนําองคกร  มี  3 ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ (1) การกําหนด
ทิศทางขององคกร (2)  การควบคุมดูแลใหมีการบริหารจัดการภายในที่ดี  (3) การทบทวน
ผลการดําเนินการ แตละประเด็นจะมีคําถามวาทานทําตามนี้หรือยัง  ทําอยางไร     

ลักษณะคําถามมี 2 อยางคือ อะไร กับ อยางไร ถามวา “อะไร” ตอบงาย   เชน  
ถามวาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานคืออะไร แผนงาน เปาประสงค วัตถุประสงค 
ตัวช้ีวัดมีอะไรบาง  แตถามวา “อยางไร”  ตอบยาก   เชน ถามวานายแดง ไดช่ือมาอยางไร   
การตอบตองอธิบายวาไดมาเพราะแมนําวันเกิดไปใหพระต้ังช่ือให   ไดดูอักขระตัวอักษรที่
เปนมงคลนาม เปนตน 

ตัวอยางคําถาม  ดังน้ี 

 คําถามที่  1 องคกรของทานไดกําหนดทิศทางอยางไร   ไดกําหนดวิสัยทัศน  
การถายทอดไปสูระดับลางอยางไร คานิยมขององคกรคืออะไร (เหตุผลคือ  เขาตองการ
สอนวาในการนําองคกร ควรจะทําอะไรบาง โดยวิธีการถามวาทานไดทําหรือยัง ถายัง 
หรือทําแลวแตไมสําเร็จ ไมดี  ก็จะเปนโอกาสใหตองปรับปรุงตนเอง)  

 คําถามที่  2    การสรางบรรยากาศ การใหอํานาจการตัดสินใจ  นวัตกรรมและ
ความคลองตัวในการดําเนินงาน   ถามวาผูบริหารไดสรางบรรยากาศในการทํางาน เพ่ือให
ขาราชการไดมีการตัดสินใจดวยตัวเอง  เพ่ือใหมีการทํางานไดคลองตัวไดอยางไร  

 คําถามที่  3  องคกรของทานไดทํางานและมีการตรวจสอบไดอยางไร 

 คําถามที่  4  การกําหนดความรับผิดชอบอยางไร 

 คําถามที่  5  การปกปองผลประโยชนของประเทศชาติไดอยางไร 

มีขอสังเกตวา   
1. ผูนําไมใชเพียงกําหนดทิศทางอยางเดียว   แตจะตองกําหนดวิธีการทบทวน

ผลการดําเนินการ วาการดําเนินงานที่ผานมานั้นเปนไปตามทิศทางหรือไม  (ทบทวนดวย
วิธีอะไร อยางไร )  ดวย 

 2.  ส่ิงที่หนวยงานของรัฐยังไมใหความสนใจมากอนเลย  คือในหมวด 1 (การ
นําองคกร)   เปนการตรวจสอบวาผูนําไดดําเนินการนําองคกรอยางมีเปาหมายชัดเจน
หรือไม และผูนํานอกจากจะมีทิศทางที่ดี จะตองมีความรับผิดชอบตอสังคมดวย ไมใชทําให
องคกรรอดอยางเดียว  ซ่ึงเปนเร่ืองใหม  หมายถึงการทํางานตองคํานึงถึงผลกระทบที่จะมี
ตอสาธารณะดวย วามีหรือไม อยางไร  ตองดําเนินการอยางมีจริยธรรม  และใหการสนับสนุน
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ชุมชน  องคกรที่เปนเลิศ  จะไมใชองคกรที่อยูอยางโดดเดี่ยว   แตตองใหความสําคัญกับ
สังคมที่อยูรอบดาน โดยเฉพาะชุมชน เพ่ือใหชุมชนมององคกรในทางที่ดี       

 3.  ผูนําควรประพฤติปฏิบัติใหเกิดลักษณะสําคัญ 3 ประการ  คือ   (ก) มองใน
ส่ิงที่คนอื่นมองไมเห็น ตองมองไกล มีวิสัยทัศน กําหนดวิสัยทัศนองคกรใหชัดเจน   (ข) 
ตองถายทอดสิ่งที่ตัวเองคิดไปสูลูกนองใหได (ค) ผูนําที่ดีตองพาองคกร และทุกคนใน
องคกร ใหอยูรอด 

การถามตอบ  “การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ”   

เพ่ือตรวจสอบการจัดทํายุทธศาสตร  วิธีการวางแผนและกลยุทธ  วาองคกรมี
วิธีการอยางไรในการทําแผนฯ ไดนําปจจัยที่เกี่ยวของมาประกอบการวางแผนอยางไร ถา
ไดดําเนินการทํา SWOT Analysis  วิเคราะหปจจัยภายนอก ปจจัยภายใน รวมทั้งจุดแข็ง 
จุดออน โอกาส  ภัยคุกคาม  หรือไม  เปาประสงคชัดเจนหรือไม   เกิดความสมดุลกับผูมี
สวนไดสวนเสียหรือบุคคลอื่นแลวหรือยัง บางครั้งตองคํานึงความสมดุลของตางกลุมดวย 
เพราะตองการใหทุกคนไดประโยชนเทาๆ กัน การตรวจสอบการจัดทําแผน จะพิจารณาวา
มีการจัดทําแผนอยางไร  คาดผลเปาหมายในอนาคตอยางไร  มีเกณฑการเปรียบเทียบ
อยางไร  ถามเพื่อแนะวาการกําหนดกลยุทธที่ดีควรมีองคประกอบอะไรบาง    ถาตอบไดดี 
ถือเปนจุดแข็ง  ทุกคําถามเมื่อตอบเสร็จ นํามาวิเคราะหประเมิน  จะรูไดทันทีวาองคกรมี
จุดแข็งและโอกาสในการปรับปรุงอยางไร  

การถามตอบ  “การใหความสําคัญกบัผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสยี”   

จะถามเพื่อหาความรู  ความสัมพันธ และความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย  ดังน้ี 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร  ในการกําหนดและจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย 

- องคกรไดคํานึงถึงผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่พึงมีในอนาคต  มา
ประกอบการพิจารณาดังกลาวอยางไร  

-  องคกรมีวิธีการอยางไร  ในการรับฟง รวมท้ังเรียนรูความตองการและความ
คาดหวังหลักๆ  ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

-  องคกรไดนําขอมูลตางๆ จากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาใชในการ
วางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุงกระบวนการ รวมถึงการพัฒนาการบริการใหมๆ  
อยางไร 
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- กลไกที่ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย สามารถใชในการขอขอมูลหรือ
ขอรับบริการหรือรองเรียนตอสวนราชการมีอะไรบาง 

 -  องคกรมีแนวทางอยางไร ในการกําหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือติดตอกับผูรับบริการ
และผูมีสวนไดสวนเสีย 

 -  องคกรมั่นใจไดอยางไร วาบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธี
ปฏิบัติที่กําหนดไว 

 -  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการ  และผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 

 -  องคกรมีวิธีการอยางไร  เพ่ือใหการวัดดังกลาวไดขอมูลซ่ึงสามารถนําไปใช
สรางความประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี 

 -  องคกรนําผลการวัดความพึงพอใจ และไมพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการ
ของสวนราชการอยางไร  

การถามตอบ  “การวัด การวิเคราะห  และ การจัดการความรู”   

จะถามเพื่อวัดวิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร   และการจัดการสารสนเทศ
และความรู  ดังน้ี 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศ ที่มี
ความสอดคลองและเช่ือมโยงกัน   เพ่ือใชในการติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการ
ดําเนินการของสวนราชการโดยรวม 

-  องคกรมีวิธีอยางไร ในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในสวนราชการและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรยีบเทียบ
มาสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร  และสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม  

-  องคกรทําอยางไร เพ่ือใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใช
งานและทําใหบุคลากร  ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  และองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวของกันสามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดังกลาว 

- องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหอุปกรณเกี่ยวกับสารสนเทศที่ใชใน
องคกรมีความเชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย 

-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการ  และ
อุปกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศนั้นเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 
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-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดการความรูเพ่ือใหบรรลุผล ในเรื่อง (1) 
การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากรในองคกร   (2) การรับถายทอดความรูที่มี
ประโยชนจากผูรับบริการและหนวยงานอื่น  (3) การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติ
ที่เปนเลิศ 

การถามตอบ  “การมุงเนนทรัพยากรบุคคล”   

  จะถามเกีย่วกับ ระบบบริหารงานบุคคล   การเรียนรูของบุคลากรและการสราง
แรงจูงใจ  และความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากร  ดังน้ี 

- องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล เพ่ือสงเสริมให
บุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเร่ิม การกระจายอํานาจการตัดสินใจ นวัตกรรม ความ
คลองตัว และทันตอความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย อยูเสมอ 

-  ในการจัดระบบบริหารงานบุคคล องคกรไดคํานึงถึงวัฒนธรรมและความคิด
ของบุคลากร และของชุมชนซึ่งองคกรมีปฏิสัมพันธดวย มาพิจารณาอยางไร 

-  องคกรทําอยางไร เพ่ือใหการสื่อสาร  การแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะ
ระหวางบุคลากรภายในองคกรมีประสิทธิผล 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อ (1) ใหแผนปฏิบัติการ
และผลการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว   (2) ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงค 
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององคกรกับความตองการของบุคลากร  ในดานการพัฒนาการ
เรียนรู และความกาวหนาในการทํางาน 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการใหการศึกษาและฝกอบรม  ซ่ึงครอบคลุมใน
เร่ืองการอบรมบุคลากรใหม  จริยธรรม  การบริหารจัดการ  การพัฒนาภาวะผูนํา  ความ
ปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสิ่งแวดลอมในการทํางาน 

-  องคกรมีวิธีการอยางไร ในการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย  การ
ปองกันภัย การปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและอุปกรณ  ใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน โดย (1) องคกรกําหนดเปาหมายหรือตัวช้ีวัดในเรื่องดังกลาวอยางไร  (2) 
บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกลาวอยางไร 

- องคกรมีวิธีอยางไร ในการทําใหสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ  เพ่ือใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเน่ือง 

การถามตอบ  “การจัดการกระบวนการ”   
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  จะถามกระบวนการที่สรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน  ดังน้ี 
-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการที่

สรางคุณคาที่สงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสียและสวนราชการ 
-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานที่สําคัญ

สําหรับกระบวนการที่สรางคุณคา  โดยนําขอมูลที่ไดจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
มาประกอบในการจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานเหลานั้น 

-   มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมีอะไรบาง 
-   องคกรมีตัวช้ีวัดอะไร  ที่แสดงถึงผลสําเร็จของกระบวนการสนับสนุน 
-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ    เพ่ือให

บรรลุผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงานน้ัน  
-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ การ

ทดสอบ  และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
-   องคกรมีวิธีการอยางไร ในการปองกันไมใหเกิดขอผิดพลาด การทํางานซ้ํา 

และความสูญเสียจากผลการดําเนินการ 

การถามตอบ “ผลลัพธการดําเนินการ”     

  จะถามผลลัพธการดําเนินการใน 4 มิติ ไดแก  มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ   
มิติดานคุณภาพการใหบริการ มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  และมิติดาน
การพัฒนาองคกร  ดังน้ี 

-   ผลการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและกลยุทธ และแผนปฏิบัติงาน 
-   ผลดานการบูรณาการกับสวนราชการที่เกี่ยวของกันในการใหบริการ  หรือ

การปฏิบัติงาน 
-   ผลความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
-   ผลตัวช้ีวัดที่สําคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
-   ผลดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
-   ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สราง

คุณคา 
-   ผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน 
-   ผลดานระบบบริหารงานบุคคล 
-   ผลดานการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร 
-   ผลดานความผาสุก ความพึงพอใจ และไมพึงพอใจของบุคลากร 
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สรุป      

  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)  นับวามีความสําคัญ
และจําเปนอยางยิ่ง เพราะหลักเกณฑที่กําหนดจะชวยสงเสริมใหสวนราชการมีการยกระดับ
และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานสูมาตรฐานสากล  สอดคลองกับกลยุทธหลักในการสราง
ความเปนเลิศในระบบราชการ ตามประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 แผนการบริหารราชการแผนดิน 
พ.ศ. 2548 - 2551 และเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 
 
  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

            ลกั ลกั TTQQMM และการประยุกตใช และการประยุกตใช  
 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ 1 
 
 TQM (Total Quality Management) 2 เปนกลยุทธและเทคนิคการจัดการที่มี
รากมาจากโรงงานอุตสาหกรรม เกิดครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกชวงกอน
สงครามโลกครั้งที่หน่ึง แตทวาไปเติบโตที่ญ่ีปุนในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนั้น
ระหวางทศวรรษ 1970 - 1980 ก็เร่ิมแพรออกไปทั่วโลก ความยิ่งใหญของญี่ปุนอยูตรงที่
ญ่ีปุนสามารถเปลี่ยน “คุณภาพ” จากเทคนิคของตะวันตกมาเปนกระบวนการทาง
วัฒนธรรมได กลาวคือ ญ่ีปุนสามารถผสมผสานเทคนิคการควบคุม  และปรับปรุงคุณภาพ
เขากับตัวคน กลายเปนนิสัย เรียกวา “ไคเซ็น (Kaizen)”   หมายถึง นิสัยที่ชอบปรับปรุง
คุณภาพจนเคยชิน (continuous improvement) นอกจากนั้น ญ่ีปุนยังไดช่ือวาเปนผูปฏิวัติ
คุณภาพ (quality revolution) โดยบูรณาการระบบคุณภาพระบบตางๆ เขากันเปนระบบ
เดียว (Willborn & Cheng, 1994, p. 61)   

 บทความนี้จะนําเสนอหลัก TQM และการประยุกตใช โดยอธิบายความหมาย 
ความเปนมา ตลอดจนจุดเดน ประโยชน และลักษณะเฉพาะอื่นๆ จนกระทั่งถึงหลักการ
และแนวทางในการปฏิบัติจริงที่เปนอยู รวมถึงขอวิจารณตางๆ  โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวโยง
กับการประกันคุณภาพ ซ่ึงใชกันมากในสังคมไทย แตเปนไปอยางสับสนและมีปญหามาก 

                                                        
1  ผูเขียนสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศศ.บ. (รัฐศาสตร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ปริญญาโท พบ.ม. (รัฐ
ประศาสนศาสตร) และปริญญาเอก ร.ด. (รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต) ปจจบัุนเปนผูอํานวยการวิทยาลัยรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2  ภาษาไทยอาจแปลวา “การจัดการคุณภาพทั้งองคการ”  แตบทความนี้ขอเรียกคํายอวา “TQM” เพราะ 
เห็นวาเปนคํายอที่คนทั่วไปรูจักดีอยูแลว 

 

หห  
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ความหมายของคําวา TQM 

 TQM หมายถึง การปรับปรุงคุณภาพทั้งหมดทั้งองคการ มีความหมาย
แตกตางจากการปรับปรุงคุณภาพธรรมดาอยู 3 ประการ คือ     ประการแรก ตองการ
เนนวาการปรับปรุงคุณภาพเปนเร่ืองของทุกคน ไมใชเปนเพียงความรับผิดชอบของ
คนงาน หัวหนางานหรือผูเช่ียวชาญ      ประการที่สอง ตองการเนนวาผูบริหารนั่นแหละ 
คือ คนที่สําคัญที่สุดของการปรับปรุงคุณภาพ หากผูบริหารไมมุงม่ันและไมผูกพันกับการ
ปรับปรุงคุณภาพแลว การปรับปรุงคุณภาพก็ไมมีวันสําเร็จ นอกจากนั้น ความผิดพลาดใน
เชิงนโยบายที่มาจากผูบริหารกอใหเกิดผลเสียหายตอการปรับปรุงคุณภาพมากกวาการ
ปฏิบัติของคนงานหรือคนระดับลางมากมาย แตผูบริหารกลับไมเขาใจ ในทางปฏิบัติ
ผูบริหารมักสนับสนุนการปรับปรุงคุณภาพแตคําพูด (lip service) และชอบปดความ
รับผิดชอบ  อีกทั้งยังเปนคนที่ตอตานการปรับปรุงคุณภาพอยูในที  หรือบางครั้งก็กระทํา
ไปโดยไมรูตัว   เน่ืองจากหลัก TQM มุงแกปญหาท่ีกระบวนการมอบอํานาจใหลูกนอง 
และตอบสนองความตองการของลูกคา แตผูบริหารมีทัศนคติและการปฏิบัติที่ตรงกันขาม 
เชน คิดวาผูบริหารตองรูดีกวาลูกนอง และเห็นวาปญหาไมไดอยูที่กระบวนการ สวนใหญ
มักปฏิเสธไมยอมรับปญหามาตั้งแตตน เพราะคิดวาการยอมรับวามีปญหาเปนสิ่งไมดี อีก
ทั้งยังละเลยความสําคัญของลูกคา (Feinberg, 1998, pp. 16-17)  ผูบริหารบางคนปกปอง
ตัวเองโดยเอาตัวช้ีวัดมาอางวาหนวยงานของตนก็มีคุณภาพอยูแลว ทําให TQM กลายเปน
เครื่องมือชวยปกปดปญหา มากกวาชวยแกปญหา    และประการสุดทาย TQM ตองการ
เนนวาการปรับปรุงคุณภาพตองทําอยางตอเน่ืองเปนนิสัย ไมใชถูกบีบบังคับ หรือทํา
เหมือนไฟไหมฟาง หรือทําตามความนิยมหรือเสแสรง เพราะ TQM เปนเคร่ืองมือในการ
แกปญหา ไมใชเครื่องประดับ 

 นักวิชาการบางคนสรุปส้ันๆ  วาความสําเร็จของ TQM ข้ึนอยูกับ 3 ซี (3 C’s)  
ซี ตัวแรก คือความผูกพัน (commitment)     ซีตัวที่สอง คือวัฒนธรรม (culture)   และซี
ตัวที่สาม คือตนทุน (cost)      

 ทางดานความผูกพัน หมายถึงผูบริหารผูกพัน มุงม่ันกับการปรับปรุงคุณภาพ 
มีเวลาและทรัพยากรเพียงพอ   สวนวัฒนธรรมหมายถึงการปรับปรุงคุณภาพอยาง
ตอเน่ือง มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ดี  เชน มีกลยุทธ มีการวางแผนงาน โครงการ 
รวมทั้งมีทีมงานและการเคารพซึ่งกันและกันของแตละทีม ตลอดจนมีการวิเคราะหปญหา 
และหาทางแกไขโดยอาศัยขอเท็จจริง      สวนตนทุน หมายความวาเมื่อปรับปรุงคุณภาพ
แลวตองพิสูจนใหเห็นวาไดผล อาทิ การจัดทําแผนงาน โครงการมีเหตุผล มีการดําเนินการ
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ตามโครงการจริง ไมไดเขียนหลอกๆ  หรือปรับปรุงคุณภาพบนกระดาษ  ยิ่งถาหาก
สามารถพิสูจนไดวาผลของการปรับปรุงดีกวาแตกอนอยางไร ก็ยิ่งทําใหโครงการ
สมเหตุสมผลเทานั้น (Laszlo, 1998, pp. 282-286) 

 อันที่จริง TQM เปนกระบวนการทางวัฒนธรรม ตองการเปลี่ยนแปลงคนทีละ
เล็กละนอย  และเปลี่ยนในขอบเขตที่กวาง คือ ทั้งหมดทั้งองคการ มุงคนหาปญหาใหญๆ  
2 - 3  ปญหา  และแกที่สาเหตุหลักของปญหาน้ัน   ทั้งน้ีเปนไปตามหลักการวิเคราะหของ
พาเรโต (Pareto Analysis) ซ่ึงเปนช่ือของนักเศรษฐศาสตรที่วางกฎ 80:20 เอาไว 
ความหมาย ก็คือ สาเหตุหลักๆ  ของปญหามาจากคนหรือเหตุการณสวนนอย แตเกิดขึ้น
เปนประจํา ดังน้ัน จึงตองอาศัยขอมูลตามที่เปนจริงและใชเครื่องมือหรือเทคนิคคนควาหา
ปญหาหลักๆ ซ่ึงเรียกวา “การบริหารตามขอเท็จจริง” (management by facts)   ขอสําคัญ
ตองอาศัยความรวมมือจากคนระดับลาง ยกตัวอยาง ญ่ีปุนอาศัยกลุมคนงานกลุมเล็กๆ 
กลุมหน่ึงไมเกิน 10 คน รวมตัวกันเองดวยความสมัครใจและชวยกันหาทางปรับปรุงการ
ทํางาน  ฝายโรงงานจะชวยอํานวยความสะดวกและใหรางวัล  ตอมาพัฒนาเปนการ
เผยแพรออกนอกโรงงานและมีการประกวดระดับชาติ รางวัลที่ญ่ีปุนใหสําหรับการประกวด 
ช่ือวา “รางวัลเดมมิง” (Deming Award)  อันเปนรางวัลคุณภาพที่เกาแกที่สุดในโลกที่มีมา
ต้ังแตป 1951 ตอนแรกๆ กลุมระดับลางนี้พัฒนามาอยางเชื่องชา ทวากลับมีความเหนียว
แนน เพราะมีพ้ืนฐานมาจากความเขาใจและความรักซึ่งกันและกันระหวางคนงานกับ
ผูบริหาร ตอมาเรียกกลุมคนระดับลางนี้วา “กลุม QC” ซ่ึงยอมาจาก “Quality Circle” 
แปลวา “เครือขายคุณภาพ” หรือ “กลุมคุณภาพ”  

 กลุม QC เปนเครื่องมือในการมีสวนรวม ชวยสรางขวัญกําลังใจและทําใหคน
ระดับลางมีอํานาจแกปญหาที่เผชิญดวยตัวเอง หากปญหาใหญเกินไปก็เสนอขึ้นไปให
ผูบริหารหรือทีมโครงการเปนผูแกไข แตก็มีพ้ืนฐานมาจากคนระดับลางอยูดี ญ่ีปุนจึง
สามารถสรางกระบวนการมีสวนรวม ซ่ึงทําใหคนมีความรักและผูกพันกับองคการไดอยาง
แยบยล พ้ืนฐานจากกระบวนการกลุมน้ีเองที่เปนปจจัยที่ยิ่งใหญที่สุดของการปรับปรุง
คุณภาพ 

 นักวิชาการสวนใหญมองวา TQM เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงองคการใน
เชิงวัฒนธรรม ยกตัวอยางคํานิยามตอไปนี้ 
 เอ็น โลโกทีติส (N. Logothetis) นิยามวา TQM เปนวัฒนธรรม ส่ิงที่อยูใน
วัฒนธรรมนี้ คือ ความผูกพันทั้งหมดที่มีตอคุณภาพและทัศนคติที่ไดแสดงออกมาโดย
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พนักงานมีสวนรวมในกระบวนการปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการอยางตอเน่ือง รวมทั้ง
การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรที่เปนนวัตกรรมใหม (Logothetis, 1992, p. 3) 

 มารแชล ซัสกิน (Marshall Sashkin) และเคนเนท เจ กีเซอร (Kenneth J. 
Kiser) อธิบายวา TQM หมายถึง การที่วัฒนธรรมองคการถูกกําหนดโดยความพึงพอใจ
ของลูกคาและสนับสนุนใหตอบสนองความพึงพอใจนี้อยางสม่ําเสมอ โดยวิธีผสมผสาน
เครื่องมือ เทคนิคและการฝกอบรมเขาดวยกัน ซ่ึงเปนระบบการปรับปรุงกระบวนการของ
องคการอยางตอเน่ือง  จนเปนผลใหสินคาและบริการมีคุณภาพสูง (Sashkin & Kiser, 
1993, p. 3) 

 โรเบิรต ครีตเนอร (Robert Kreitner) นิยามวา TQM เปนการสรางวัฒนธรรม
องคการ เพ่ือใหคนมีความผูกพันกับการปรับปรุงในดานตางๆ อยางตอเน่ือง ไดแก ทักษะ 
ทีมงาน กระบวนการ คุณภาพของสินคา บริการ และความพึงพอใจของลูกคา (Kreitner, 
1995, p. 110) 

 ซามูเอล ซี เซอรโต (Samuel C. Certo) นิยามวา TQM เปนกระบวนการที่
ตอเน่ือง ซ่ึงเกี่ยวกับสมาชิกองคการทุกคน เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวากิจกรรมทุกอยางที่
เกี่ยวกับการผลิต    สินคาและบริการมีบทบาทเหมาะสมตอการทําใหเกิดคุณภาพ (Certo, 
1997, p. 542) 

 เอช ที แกรม (H. T. Graham) และโรเจอร เบนเน็ตต (Roger Bennett) 
อธิบายวา TQM ประกอบดวยนโยบาย ข้ันตอนการปฏิบัติและโครงสรางองคการที่
เกี่ยวของกับการปรับปรุงคุณภาพของผลผลิตอยางตอเน่ือง โดยมุงไปที่ทุกๆ สวนของ
ระบบมากกวาสวนยอย และเลือกหาสาเหตุของความลมเหลวมากกวาเพียงแครูขอเท็จจริง
ของปญหา (Graham & Bennett, 1998, p. 107) 

 โจเซฟ อี แชมโปส (Joseph E. Champoux) อธิบายวา TQM เปนปรัชญาและ
ระบบการจัดการที่สรางขึ้นจากแนวคิดตั้งแตทศวรรษ 1920 รวมถึงเคร่ืองมือและเทคนิค
ตางๆ ที่ชวยใหสามารถจัดการคุณภาพการบริการ การผลิตและกระบวนการตางๆ ได
อยางมีประสิทธิภาพ     แมวารากของการจัดการคุณภาพจะเกิดขึ้นในโรงงาน แตก็เปน
ระบบการจัดการที่สามารถนําไปปรับปรุงกับองคการไดทุกประเภทและสามารถประยุกตใช
กับองคการหรือกลุมได (Champoux, 1999, p. 24) 

 เอ็น แกเทอร (N. Gaither) อธิบายวา นิยามของ TQM ที่เปนทางการก็คือ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมพื้นฐานขององคการและปรับทิศทางใหม  ไปสูคุณภาพที่
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ดีกวา เปาหมายสูงสุดของ TQM ก็คือ สรางองคการใหผลิตสินคาและบริการไดยอดเยี่ยม
ในระดับโลก  ดวยเหตุน้ี ลูกคาจึงเปนคนกําหนดคุณภาพ เพราะลูกคาเปนผูรับรูวาสินคา
และบริการเปนไปตามที่เขาคาดหมายมากนอยแคไหน เพียงใด (cited in Nixon, Helms, & 
Williams, 2001, pp. 10-11) 

 สรุปแลว TQM เปนระบบการจัดการที่เนนมนุษย  (a people-focused 
management system) กลาวคือ เปนกระบวนการทางวัฒนธรรมที่มุงเปลี่ยนแปลงคน
ทั้งหมดในองคการ เพ่ือใหหันมาสนใจปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายสูงสุด 
คือ การสรางความเปนเลิศในระดับโลก TQM มีความหมายหลายอยางในตัวเอง กลาวคือ 
เปนทั้งกลยุทธ เทคนิค ระบบการจัดการ รวมไปถึงปรัชญาและเครื่องมือในการแกปญหา
ขององคการ สาเหตุที่ TQM มีความสําคัญก็เพราะการเปลี่ยนแปลงทางดานการผลิต 
การตลาด และการเงิน เน่ืองจากองคการตองการพัฒนาประสิทธิภาพเพื่อตอสูกับการ
แขงขัน โดยมีกระแสโลกาภิวัตนเปนตัวเรงตลาดและการแขงขันเปดกวางออกอยางไร
พรมแดน  องคการตองหาทางลดตนทุนและเพิ่มคุณภาพ  เพ่ือเอาตัวรอดและสรางความ
เจริญกาวหนา ประกอบกับมีตัวอยางความสําเร็จของ TQM จากกิจการตางๆ ทั้งใน
ประเทศญี่ปุน ประเทศตะวันตกและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก  

ความเปนมาของคําวา TQM 

 TQM มาจากคําวา TQC (Total Quality Control)  ของญี่ปุน หรือบางทีญ่ีปุนก็
เรียกวา “CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลวา “การควบคุม
คุณภาพทั่วบริษัท”   อันที่จริงคําวา TQM กับ TQC เหมือนกัน หลัก TQC ดั้งเดิมของญี่ปุน
มีอยู 4 สวน คือ (Ishikawa, 1985, pp. 151-152) 

 สวนแรก  QA หรือ  Quality Assurance ไดแก  การประกันคุณภาพ  ใน 
ความหมายของญี่ปุน คือ การประกันสินคาที่เพ่ิงออกใหม หรือการใหคํามั่นหรือคํารับรองแก
ลูกคาตามจริง ก็คือการสรางเครดิตหรือความเชื่อถือน่ันเอง โดยเฉพาะสินคาออกใหมตอง
สรางความไวเน้ือเช่ือใจ การบริหารของญี่ปุนน้ันสอนใหคนไมหวังประโยชนระยะสั้น แต 
คิดวาคุณภาพมากอน (quality comes first) สวนยอดขายและกําไรจะตามมาทีหลัง 

 สวนที่สอง QC หรือ Quality Control หมายถึง การควบคุมคุณภาพ คือ การ
ทําตามที่ตกลงหรือใหคํารับรองกับลูกคาเอาไว นอกจากจุดรับประกันที่จะตองคุมเปนอยาง
ดีแลว ก็ตองคุมจุดอื่นๆ โดยเฉพาะกระบวนการผลิตหรือการทํางาน ถาใหดีก็ตองคุมไว
ลวงหนาต้ังแตตอนที่ยังเปนปจจัยนําเขา (inputs) เชน คุมคุณภาพของเหล็กที่จะนํามาใช
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ในการผลิตรถยนต หรือแรธาตุที่จะนํามาผลิตเปนปุย ขอสําคัญ คือ การคุมน้ีตองแกปญหา
ดวย เพราะการแกปญหาถือเปนการปองกันลวงหนา ไมใหปญหาน้ันเกิดขึ้นอีกในอนาคต  

 สวนที่สาม TQC หรือ Total Quality Control หมายถึง คนที่เกี่ยวของกับการ
ปรับปรุงคุณภาพนั้นมีทั่วองคการ ทุกระดับและทุกคน ความรับผิดชอบในการปรับปรุง
คุณภาพไมใชเปนของใครโดยเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ไมอาจปดความรับผิดชอบได 

 สวนที่ส่ีสวนสุดทาย ซ่ึงสําคัญที่สุด คือ กลุม QC หรือ Quality Circle หมายถึง 
กลุมคนงานกลุมเล็กๆ รวมตัวกันเองดวยความสมัครใจเพื่อชวยกันแกไขปญหาของ
โรงงาน โดยไดรับมอบอํานาจและสิ่งอํานวยความสะดวกจากโรงงาน ในญี่ปุนผูบริหาร
ไววางใจกลุม QC มาก กลุม QC สามารถคิดแนวทางปรับปรุงการทํางานกันเอง ซ่ึงจะทํา
นอกเวลางาน ตอนหลังกลุม QC ไปยุงกับงานประจําดวย เชน กําหนดเวลาเขา-ออกงาน 
กําหนดตารางการทํางาน หรือบางแหงมีอํานาจกระทั่งพิจารณาความดีความชอบและ
ตัดสินใจรับคนเขาทํางาน กลุม QC น้ีเองที่เปนพื้นฐานของทีมจัดการตนเอง (self-managed 
team) และการจัดองคการตามกลุมภารกิจ (cluster organization) สมัยปจจุบัน กลุม QC มี
ประโยชนมาก เพราะเปนตัวเช่ือมโยงการทํางานทุกระดับในองคการ เปนเครือขายที่
พัฒนาความสัมพันธทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ รวมท้ังเปนแหลงฝกหัด ปฏิบัติ
และพัฒนาตนเองของคนระดับลาง 

 ตามประวัติน้ัน TQM มาจาก TQC กลาวคือ ความสําเร็จของญี่ปุนชวงตน
ทศวรรษ 1970 เปนแรงดลใจใหตะวันตกสนใจศึกษาการปรับปรุงคุณภาพของญี่ปุนและนํา
กลับไปเผยแพรยังฝงตะวันตก แตฝายที่นําไปเผยแพรตองการตั้งช่ือใหตางไป ประการหนึ่ง 
กับอีกประการหนึ่ง คือ ตองการใหมีลักษณะวิชาการยิ่งข้ึน สวนทางปฏิบัติ TQM เร่ิมใชครั้ง
แรกในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ป 1985 (Martinex-Lorente, Dewhurst, & Dale, 1998, 
p. 380) อยางไรก็ตาม TQC ของญี่ปุนก็มีลักษณะเดนเฉพาะตัวที่ตางไปจาก TQM คือ การ
ปรับปรุงคุณภาพโดยกลุม QC ซ่ึงยากที่ใดจะเลียนแบบได   

 ปจจุบันมีผูรวบรวมความรูของ TQM เอาไวเปนตําราและสรุปหลักการ เอาไวใน
รางวัลคุณภาพตางๆ อาทิ  รางวัลคุณภาพแหงยุโรป  รางวัลคุณภาพแหงสหรัฐอเมริกา
หรือรางวัลมัลคอลม บอลดริจ (Malcolm Baldrige)   รางวัลคุณภาพแหงญี่ปุนหรือรางวัล
เดมมิง  รวมทั้งระบบมาตรฐานตางๆ โดยเฉพาะระบบมาตรฐาน BS 5750 แหงอังกฤษ 
และระบบมาตรฐาน ISO 9000 
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 การพัฒนาความรูของ TQM เปนการแลกรับความรูกันระหวางฝายตะวันตก
กับญี่ปุน เพราะชาวตะวันตกเปนผูนําความรูดานคุณภาพไปเผยแพรที่ญ่ีปุน คนที่ไดรับ
การยกยองเร่ืองน้ีมากที่สุด ไดแก ดับเบิลยู เอดเวิดส เดมมิง (W. Edwards Deming) 
รองลงมา คือ โจเซฟ โมเสส  จูราน (Joseph Moses Juran) เน่ืองจากเดมมิงเปนคนแรกที่
เขาไปอบรมความรูเร่ืองคุณภาพใหกับญี่ปุนเม่ือป 1950 สวนจูรานเปนผูเขาไปบรรยาย
เสริมในตอนหลัง นอกน้ันก็ยังมีนักคิดอื่นๆ ที่ไดรับการยกยองวาเปน “กูรู” (Guru) 3 ของ 
TQM ไดแก  คาโอรุ อิชิกาวา (Kaoru Ishikawa)   ฟลลิป เบยารด ครอสบี (Phillip Bayard 
Crosby)    อามันด วาลลิน เฟเกนบาม (Armand Vallin Feigenbaum)    ทั้งน้ีอาจรวมไป
ถึงนักคิดคนอื่นในรุนหลัง อาทิ  มาซาอากิ อิมาอิ (Masaaki Imai)  เกนิชิ ทากูชิ (Genishi 
Tagushi) และวิลเลียม อี คอนเวย (William E. Conway) (ดู Kruger, 2001, pp. 146-154; 
Dale, Boaden, & Lascelles, 1994, pp. 21-23; และ Bank, 1992, pp. 80-83) 

จุดเนนของการนําเอา TQM ไปใช 

 การนําเอา TQM ไปใชน้ัน ตองการใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เพราะถือวา TQM 
เปนกระบวนทัศนใหม (new paradigm) ที่เขามาเปลี่ยนแปลงคานิยมและวัฒนธรรม
องคการ  ในที่ สุดจึงเกิดความผูกพันรวมกัน  (commitment)  และการมีสวนรวม 
(participation) เพ่ือชวยกันแกปญหาโดยอาศัยขอเท็จจริงและใชเคร่ืองมือและเทคนิคซึ่ง
เปนวิธีการที่อาศัยความรูเชิงวิทยาศาสตร (scientific knowledge) (Logothetis, 1992, pp. 
3 - 10) 

 สําหรับการนําเอา TQM เขาไปใชในระบบราชการ  นักวิชาการบางคนเชื่อวา
จะเปนการปฏิวัติการจัดการเลยทีเดียว เหตุผลก็เพราะ TQM จะทําใหระบบราชการหันมา
ใหความสําคัญกับหนวยผลิต รูจักใชเทคนิคที่ซับซอนวิเคราะหปญหา ลดช้ันการบังคับ
บัญชา ใชคนระดับลางชวยวิเคราะหปญหาและมีสวนรวมในการตัดสินใจ   ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
TQM เปนแนวคิดของการใชกลุมระดับลางทํางาน ซ่ึงเนนความเขาใจและความรวมมือกัน 
จุดสําคัญที่สุดอยูที่ TQM เปนแนวคิดที่บูรณาการความรูและเทคนิค 2 ดานเขาดวยกัน 
ดานหนึ่ง คือ ดานแข็ง (hard) หรือดานกลไก ไดแก เทคนิคการควบคุมกระบวนการเชิง
สถิติ (statistical process control) หรือ SPC และการจัดการขอมูลในระดับปฏิบัติการ กับ

                                                        
3 กูรู ก็คือ ครุหรือครูในศาสนาฮินดู ตางจากครูในภาษาไทยตรงที่ครูของศาสนาฮินดูนั้น นอกจากเปนผูสอน
แลว ตองเปน “ผูนํา” ในทางดานการปฏิบัติและความคิด รวมถึงการปกครองดวย กูรูจึงมีความหมายเฉพาะ
และแตกตางจากคําวา “ครู” ในภาษาไทย ดังนั้นในที่นี้จึงขอเรียกทับศัพทวา “กูรู” 
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อีกดานหนึ่ง คือ ดานละมุน (soft) ซ่ึงเปนดานที่เกี่ยวกับความมีชีวิตของมนุษย ไดแก การ
เรียนรูในกลุม การอภัยใหกัน การขจัดความกลัวออกไป และการมีสวนรวมในกระบวนการ
วิเคราะหปญหาและการปรับปรุงคุณภาพ (Cohen & Brand, 1993, p. 55) 

 พ้ืนฐานทางดานคานิยมและวัฒนธรรมของ TQM ที่ตองสรางกอนน้ันมีหลาย
ดาน ยกตัวอยาง (Hellsten & Klefsjo, 2000, p. 240) 
 1.  การมุงตอบสนองลูกคา (customer-driven) ถือวาลูกคา คือ พระราชา 
เพราะอํานาจซื้ออยูที่ลูกคา ลูกคารูขอมูลและมีทางเลือก 
 2. การมุงสูความเปนผูนํา (leadership) เพ่ือความเปนเลิศในการผลิตหรือ
บริการในดานนั้นๆ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับชาติและระดับโลก 
 3. การปรับปรุงและการเรียนรูอยางตอเน่ือง (continuous improvement and 
learning) สามารถพัฒนาและสรางนิสัยใหคนรูสึกทนไมไดกับปญหาคุณภาพและตองการแกไข
อยูตลอด ไมยอมปลอยใหกลายเปนปญหาเรื้อรัง ซ่ึงก็คือ การสรางวัฒนธรรมไคเซ็นน่ันเอง 
 4. การใหความสําคัญกับพนักงาน (valuing employees) ถือวาพนักงานรู
ปญหาและสามารถแกไขได ประกอบกับมีความสามารถและมีความรับผิดชอบ จึงตองให
พนักงานมีอํานาจพอที่จะจัดการกับปญหา 
 5. การตอบสนองอันรวดเร็ว (fast response) มุงตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอม โดยเฉพาะความตองการของลูกคา คูแขง
และสถานการณทางดานการตลาด 
 6. การออกแบบและหาทางปองกันปญหาเอาไวลวงหนา (design and 
prevention) การออกแบบใหมเปนการแกปญหาทั้งระบบ สามารถปองกันปญหาลวงหนา
ได การผลิตและการบริการจึงตองหาทางคิดออกแบบ โดยมองเปนระบบ 
 7. การมองภาพระยะยาวในอนาคต (long-range view of the future)  ผูนํามี
วิสัยทัศน คือ มองเห็นภาพในระยะยาวกอน และนํามาเปลี่ยนแปลงองคการ โดยการสราง
ความเขาใจและสามารถเปลี่ยนแปลงในระดับที่ลึกถึงวัฒนธรรม 
 8. การบริหารตามขอเท็จจริง (management by fact) อาศัยขอเท็จจริงเปน
พ้ืนฐานของการคิดและตัดสินใจ ไมใชใชสามัญสํานึก ผูบริหารจึงตองมีขอมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 
 9. การพัฒนาความเปนหุนสวน (partnership development) ใหทุกคนมีสวน
รวมเปนเจาของและมีสวนตัดสินใจ บาปกรรมที่ผูบริหารกระทํากับลูกนองมากที่สุด คือ 
การเรียกลูกนองมาประชุมโดยไมใหโอกาสแสดงความเห็น  
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 10. ความรับผิดชอบตอสาธารณะและสิทธิพลเมือง (public responsibility and 
citizenship) องคการตองมีความรับผิดชอบตอสาธารณะและคํานึงถึงสิทธิประโยชนของ
ประชาชนในฐานะที่เปนพลเมือง เชน ไมทิ้งของเสียลงแมนํ้าลําคลอง ไมเอาเปรียบ
ผูบริโภค ไมหลอกลวงดวยการโฆษณาชวนเชื่อ 
 11. การมุงไปที่ผลลัพธ (results) ผลลัพธสําคัญกวากฎระเบียบ ปญหาที่ระบบ
ราชการพัฒนายากก็เพราะมีขนาดใหญ จึงรวมอํานาจและมีกฎระเบียบมาก เจาหนาที่กลัว
ทําผิดจึงยึดกฎระเบียบเปนหลัก แตในที่สุดการทํางานก็ไมยืดหยุน ไมมองเปาหมายและ
ผลลัพธสุดทายที่ตองการ เชน เจาหนาที่ทะเบียนลืมคิดไปวาตนมีหนาที่อํานวยความ
สะดวกแกนักศึกษา ไมใชคอยจับผิด 

 สรุปประเด็นสําคัญไดวาการนําเอา TQM ไปใช ตองสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมองคการ พรอมกับชวยกันปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง การสรางคานิยมน้ีตอง
ใชเวลา แตเปนพื้นฐานที่ทําใหระบบคุณภาพอยูไดอยางมั่นคง หากยังไมสามารถทําใหคน
เปลี่ยนไปสนใจและมุงม่ันตอการปรับปรุงคุณภาพแลว การปรับปรุงคุณภาพก็ไมเกิด ที่ทํา
อยูน้ันไมใชการปรับปรุงคุณภาพแตเปนการทําตามระเบียบ เปนคนละวิธีกับ TQM เพราะ 
TQM เนนการขับเคลื่อนดวยพลังกลุมของคนระดับลาง ไมใชออกคําสั่ง หรือทํางานตาม
ข้ันตอนและเนนสายการบังคับบัญชา ขอสําคัญการนําเอา TQM มาใชก็หวังที่จะลดช้ันการ
บังคับบัญชาและความเปนระบบราชการ ไมใชยิ่งเพิ่มระเบียบกฎเกณฑ ถา TQM ไมชวยให
เกิดการสรางสรรค ก็นับวายังหางไกลจากความสําเร็จ เพราะนอกจากไมชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพแลว การทําตามระเบียบดังกลาวยังเปนตัวถวงความเจริญอีกดวย 

 บางครั้งองคการที่นําเอา TQM ไปใชก็ประสบกับความลมเหลว สาเหตุมาจาก
การใชเปนพักๆ หรือนิยมกันเปนครั้งคราว (management fads) ประกอบกับขาด
ตัวกระตุนจากการแขงขันและการมีลูกคาไมชัดเจน โดยเฉพาะเปนปญหาที่เกิดกับภาครัฐ
ซ่ึงนิยมใชวิธีบังคับและสั่งการ ผูปฏิบัติจึงไมเขาใจ รีบทําโดยยึดคําสั่ง เพ่ือตองการผลงาน
และไดช่ือวาเปนผูเร่ิมกอน นอกนั้นยังติดที่กฎระเบียบและขั้นตอน หรือเทคนิค เชน การ
วัดผลหรือประเมินผล จึงขาดการสรางสรรคและการปรับปรุงคุณภาพ โดยเฉพาะการแกที่
ตัวปญหาจริงๆ ซ่ึงเปนหัวใจของ TQM (Reavill, 1999, pp. 292-297) 

สาเหตุที่ TQM ไดรับความนิยม 

 สาเหตุที่ TQM ไดรับความนิยมน้ันเปนเพราะความคิดทางการบริหารเปลี่ยนไป 
เดิมเช่ือวาการปรับปรุงคุณภาพจะทําใหตนทุนเพิ่ม จึงยอมทนกับปญหาคุณภาพ ถือวาการ
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มีคุณภาพไมดีอยูบางเปนเร่ืองธรรมดา เชน การผลิตโทรทัศน 10,000 เครื่อง อาจบกพรอง
บางสัก 1,000 เครื่อง เปนตน แตไมนานมานี้ องคการหลายแหงเร่ิมรูวาการกําจัดของเสีย
หรือส่ิงที่บกพรองน้ันใหคุณคามากกวาตนทุนที่จาย เพราะถาแกไขขอบกพรองใหหมดไป
ไดต้ังแตเน่ินๆ แลว ความเสียหายตอไปก็จะมีไมมากหรือไมมีเลย ตรงกันขามหากปลอย
ใหเสียหายมากเขา การแกไขก็ยากและยิ่งส้ินเปลือง การแกไขใหถูกตองต้ังแตแรกจึงเปน
หัวใจของการจัดการคุณภาพสมัยใหมและเปนหลักการที่สําคัญที่สุดของ TQM ปจจุบัน 
ความคิดทางการบริหารเปลี่ยนไปหลายอยางและเปนสาเหตุใหองคการตางๆ นิยมใช TQM 
กันเปนอยางมาก ความคิดที่เปลี่ยนไป ไดแก (Hodgetts, 1999, p.194) 
 1. ถือวาการสรางผลลัพธใหมีคุณภาพนั้นเปนงานของทุก ๆ คน 
 2. ความคิดที่วา “ดีพอสมควร” น้ันยังไมพอ ตองเปลี่ยนไปยึดความคิดใหมวา 
“จะตองดีข้ึนๆ กวาเดิม” 
 3. ปจจุบันสามารถทํางานใหเร็วข้ึนได โดยไมจําเปนตองลดคุณภาพลง 
 4. คนทุกคนที่เกี่ยวของกับองคการตองเปนสวนหน่ึงในการจัดการคุณภาพ 
ไมวาจะเปนผูบริหารระดับสูง คนงานระดับลาง ผูปอนวัตถุดิบหรือลูกคา 

 ทุกวันน้ีบริษัทหลายพันแหงในสหรัฐอเมริกากําลังใชโปรแกรม TQM อยู เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพสินคาและบริการใหมีราคาถูกลง ข้ันตอนที่สําคัญที่มักกําหนด ไดแก 
(Hodgetts,1999, p.194) 
 1. กําหนดความตั้งใจที่จะจัดการคุณภาพ 
 2. ออกแบบโครงสรางองคการและฝกอบรม 
 3. มุงเนนไปที่การเพิ่มมูลคาเพิ่มใหแกลูกคา 
 4. หาจุดเปรียบเทียบ (benchmark) และปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
 5. วัดผลลัพธที่เกิดจากการปฏิบัติ 

ประโยชนของ TQM 

 ประโยชนของการนําเอา TQM ไปใชในองคการในระดับจุลภาค ก็คือ กิจการ
แตละแหงสามารถปรับปรุงคุณภาพใหดีข้ึน ซ่ึงกอใหเกิดผลตามมาเปนปฏิกิริยาลูกโซ 
(chain reaction) และจากผลในระดับจุลภาคนี้จะสงผลตอระดับมหภาค คือ ระดับชาติและ
ระดับโลกตอไป 

 ในหนังสือช่ือ “Out of The Crisis” ของเดมมิง เขียนวาบริษัทญี่ปุนรูมาตั้งแตป 
1948 และ 1949 แลววา การปรับปรุงคุณภาพจะทําใหเกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
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ผลิต วิศวกรญี่ปุนจํานวนมากศึกษาเรื่องน้ีจากประสบการณของหองทดลองของบริษัทเบลล
ในสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะจากผลงานของวอลเตอร เอ ชูเวิรต (Walter A. Shewhart) ที่
อธิบายวา ประสิทธิภาพจริงๆ เกิดขึ้นเม่ือความแปรปรวน (variation) ลดลง   หลังจากที่เดม
มิงไปบรรยายใหผูบริหารญี่ปุนฟงเม่ือป 1950 คนญี่ปุนจึงนําเอาหลักนี้ไปปฏิบัติเปนวิถี
ชีวิตและนําปฏิกิริยาลูกโซน้ีมาคุยกันในหมูผูบริหารทุกครั้งที่มีการประชุม ดังรูปที่ 1 

รูปที่ 1 ปฏิกิริยาลูกโซของคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

ที่มา (Deming, 1986, p.3) 

 ความหมายในรูปที่ 1 คือ เม่ือปรับปรุงคุณภาพแลวตนทุนจะลด เพราะงานที่
ตองทําซ้ํา หรือผิดพลาด ลาชา และอุปสรรคในการทํางานมีนอยลง ขณะที่การใชเครื่องจักร
และวัตถุดิบรวดเร็วข้ึน ผลที่ตามมาคือการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต เม่ือมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตก็จะทําใหเจาะตลาดไดดีข้ึน เพราะสินคามีคุณภาพดีข้ึน แตราคาถูก
ลง ในที่สุดทําใหธุรกิจอยูได  มีงานทําและไดงานมากขึ้น  

การปรับปรุงคุณภาพตองมองเปนระบบ การอบรมผูบริหารญี่ปุนครั้งแรกเมื่อ
เดือนสิงหาคม  ป 1950 ที่โรงแรม de Yama เทือกเขา Hakone ที่ญ่ีปุน  เดมมิงสอนให
มองสายการผลิตทั้งระบบและเนนที่ลูกคา  เพราะคุณภาพตองตอบสนองตอความตองการ
ของลูกคา ทั้งที่เปนความตองการในปจจุบันและในอนาคต รูปที่เดมมิงเขียนเปนดังรูปที่ 2 
 รูปที่ 2 เดมมิงอธิบายวาการปรับปรุงคุณภาพตองทํามาตั้งแตที่ยังเปนวัตถุดิบ
ที่จะนํามาใชผลิต บริษัทตองมีความสัมพันธอันดีกับผูสงวัตถุดิบ เช่ือถือและไววางใจกันวา
เขาจะหาทางปรับปรุงคุณภาพมากอนแลว ตามเสนทางการผลิตน้ัน ลูกคาเปนสวนที่สําคัญ
ที่สุด คุณภาพตองตรงตามที่ลูกคาตองการ เดมมิง อธิบายวา คุณภาพตองเร่ิมจากความ
ต้ังใจซ่ึงผูบริหารเปนคนกําหนด ความตั้งใจน้ีจะถูกแปลความไปยังวิศวกรและคนอื่นๆ เพื่อ
นําไปจัดทําเปนแผน กําหนดคุณลักษณะ ทดสอบและทําการผลิตตอไป 
 

ปรับปรุงคุณภาพ ตนทุนลด เจาะตลาดไดดีข้ึน 

ธุรกิจอยูได มีงานทําและไดงานมากขึ้น 

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 
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รูปที่ 2 การปรับปรุงคุณภาพตองมองทั้งระบบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา (Deming, 1986, p. 4) 

 ผูบริหารตองเรียนรูความรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพของตัวเองทุก
ข้ันตอน สวนวิศวกรก็ตองเรียนรูเทคนิคงายๆ แตมีประสิทธิภาพ เพ่ือสืบคนสาเหตุที่ทําให
เกิดความแปรปรวนและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการอยางตอเน่ือง เม่ือเปนดังน้ี คุณภาพ
ก็จะเปนความผูกพันรวมกันของคนทั้งหมด ซ่ึงหมายถึงคนทุกระดับในบริษัท ในชาติและ
กิจกรรมทุกๆ กิจกรรม 

 ดวยเหตุน้ี คุณภาพจึงทําใหญ่ีปุนกาวผงาดขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมยักษ
ใหญในตลาดโลกเมื่อทศวรรษ 1970 ทั้งที่เพ่ิงแพสงครามโลกครั้งที่สอง แนละวาความสําเร็จ
ของญ่ีปุนยังข้ึนอยูกับปจจัยอื่นอีก แตคุณภาพก็นับเปนแรงผลักดันที่สําคัญ เพราะโดย
ขอเท็จจริงกอนการพัฒนาคุณภาพในชวงป 1950 ญ่ีปุนแทบจะไมมีอะไรเหลือเลย 
ทรัพยากรธรรมชาติก็ไมมี ญี่ปุนไมมีนํ้ามัน ถานหิน เหล็ก ทองแดง สังกะสี หรือไมมีแมแต
ไม ญ่ีปุนเลือกเอาดีทางการผลิตสินคาบริโภคที่ราคาถูกแตมีคุณภาพ ความมั่งคั่งของชาติ
จึงไมไดข้ึนอยูกับการมีทรัพยากรที่ลนเหลือ แตข้ึนอยูกับคน การจัดการ และรัฐบาลเปน
สําคัญ (Deming, 1986, pp. 2-6)  

หลัก TQM 

 โจทยของ TQM มี 2 ขอ คือ ทําอยางไรจึงจะทําใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
และทําอยางไรจึงจะทําใหการปรับปรุงคุณภาพดังกลาวเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

การออกแบบและ
การออกแบบใหม การวิจัย

ลูกคา ผูสงวัตถุดิบและ 
เครื่องมือ 

การรับและ 
ทดสอบวัตถุดิบ 

A 

D 

B 

C 

การผลิต การรวบรวม 

การกระจายสินคา 

การตรวจสอบ

การทดสอบกระบวนการ 
เครื่องจักร วิธีทํางานและคาใชจาย 
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 ผูที่ตอบคําถามนี้ คือ บรรดากู รูทั้งหลายของ TQM โดยเฉพาะเดมมิง 
(Deming)  จูราน (Juran) อิชิกาวา (Ishikawa) และครอสบี (Crosby) ซ่ึงไดกําหนดหลัก 
TQM จากประสบการณของตัวเอง หลัก TQM  จึงมาจากตําราของกูรู นอกน้ันก็ประมวล
และสรุปยออีกช้ันหน่ึงซ่ึงปรากฏอยูในระบบรางวัลคุณภาพและระบบมาตรฐานคุณภาพ
ตางๆ หรืออีกทางหนึ่ง อาจสรุปจากการปฏิบัติของบริษัทตางๆ ที่ประสบความสําเร็จจาก
การนํา TQM ไปปฏิบัติ ซ่ึงอาจจําแนกไดดังตอไปนี้ 
 1. เดมมิง 
 เดมมิงเปนคนเขียนสรุปคําสอนของเขาดวยตัวเองมีอยู 3 เร่ือง คือ หลัก
คุณภาพ 14 ขอ - บาปรายแรง 7 อยาง  - และทฤษฎีความรูที่ลึกซึ้ง  (Willborn & Cheng, 
1994, pp. 46-47) 
  1.1 หลักคุณภาพ 14 ขอ ไดแก 
   1. สรางความสม่ําเสมอในการปรับปรุงคุณภาพ 
   2. ยอมรับปรัชญาใหมๆ 
   3. เลิกใชวิธีตรวจสอบคุณภาพ (inspection) เปนวิธีปรับปรุงคุณภาพ 
   4. ลดตนทุนรวมโดยหันมาใชผูสงวัตถุดิบรายเดียว อยาเห็นแกไดโดย
ดูจากราคาอยางเดียว 
   5. ปรับปรุงทุกกระบวนการอยางสม่ําเสมอและตลอดไป 
   6. จัดฝกอบรมเกี่ยวกบัการทํางานใหแนนอน 
   7. ยอมรับหลักการและสรางความเปนผูนําในธุรกิจ 
   8. ขจัดความกลัวออกไป 
   9. ทําลายกําแพงที่ขวางกั้นระหวางหนวยงาน 
   10. ขจัดคําขวัญ คําแนะนําและเปาหมายที่กําหนดใหคนงานทํา (เดมมิง
ตองการใหคนงานกําหนดกันเอง เหมือนที่ทําในญี่ปุน) 
   11. ขจัดโควตาที่ใหคนงานทําและขจัดเปาหมายที่เปนตัวเลขทางการ
บริหาร (เดมมิงตองการใหเนนเชิงคุณภาพมากกวาปริมาณ) 
   12. ขจัดอุปสรรคที่ทําลายความภาคภูมิใจของคนงานและขจดัการประเมินผล
ประจําป เพราะจะทําใหคนมุงไปที่การประเมินผลมากกวาการตั้งใจทํางานอยางสม่ําเสมอ 
   13. จัดทําแผนการฝกอบรมและการปรับปรุงตัวเองใหแกทุกคน 
   14. ใหทุกคนในบริษัททํางานบรรลุเปาหมายของการเปลี่ยนแปลง 
   1.2  บาปที่รายแรง 7 อยาง ไดแก  
   1. เปาหมายไมคงที่ 
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   2. เนนกําไรระยะสั้น หรือคิดสั้นๆ 
   3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานประจําป (เดมมิงมองวาจะทําให
คนมุงไปที่เปาหมายระยะสั้น) 
   4. การยายของผูบริหาร หรือการทํางานที่กระโดดไปกระโดดมา 
    5. การใชตัวเลขที่มองเห็นไดอยางเดียว ไมมองเชิงคุณภาพ 
    6. ตนทุนสวัสดิการมากเกินไป 
    7. ตนทุนจากภาระหนี้มากเกินไป 
   1.3  ทฤษฎีความรูที่ลึกซ้ึง ไดแก 
   ก. ความรูเกี่ยวกับระบบ 
   1. รูจุดการผลิตที่ดีที่สุด 
   2. รูจักตอบสนองตอการแขงขัน 
   3. รูขอเท็จจริง 
   ข. ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีสถิติ 
   1. รูเร่ืองความแปรปรวน 
   2. รูเร่ืองเสถียรภาพของกระบวนการ 
   3. รูเร่ืองการปรับระดับความแตกตาง 
   ค. ทฤษฎีความรู 
   1. มีความรูเกี่ยวกับการพยากรณ 
   2. มีความรูเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
   ง. จิตวิทยา 
   1. มีความเปนผูนํา 
    2.  รูจักจูงใจ 

   คนสวนใหญรูจักเดมมิงในแงของกระบวนการปรับปรุงคุณภาพตามวงจร
คุณภาพ PDCA ทั้งที่เดมมิงไมไดคิดโดยตรง เขาเปนเพียงคนนําความคิดเรื่องน้ีของ 
ชูเวิรต (Shewhart) มาเผยแพร แตกลับเปนที่รูจักกันในนาม “วงจรเดมมิง” (Deming Cycle) 
หลักของวงจร PDCA คือ การปรับปรุงคุณภาพเปนการเดินทาง ไมใชเปาหมาย เพราะการ
ปรับปรุงคุณภาพไมมีวันสิ้นสุด วงจรคุณภาพประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ัน คือ (Melnyk 
& Denzler, 1996, p. 305) 
   P คือ Plan หมายถึง การวางแผน โดยใชขอมูลที่มีอยูหรืออาจตองเก็บ
รวบรวมขึ้นมาใหม อาจทดสอบเพื่อนํารองกอนก็ได 
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   D คือ Do หมายถึง ลงมือทํา เอาแผนไปปฏิบัติ อาจทําในพื้นที่เล็กๆ เพ่ือ
ทดลองกอน 
  C คือ Check หมายถึง การตรวจสอบ คือ สังเกตถึงผลที่เกิดขึ้นวามีการ
เปลี่ยนแปลงมากนอยเพียงใดและเปนไปในทางใด 
  A คือ Act หรือ corrective action หมายถึง การแกไข หลังจากที่ตรวจสอบ
แลวอาจพบปญหาหรือเห็นวาผลลัพธไมเปนไปตามเปาหมายก็ตองแกไข จากนั้นก็สรุป
บทเรียนและพยากรณเพ่ือเปนพื้นฐานของการคิดหาวิธีการใหมๆ ตอไป วงจรเดมมิงแสดง 
ไดดังรูปที่ 3 

รูปที่ 3 วงจรเดมมิง 
 

       การปรับปรุงไมมีวันสิ้นสุด                      
 
          
 
 
ที่มา (Melnyk & Denzler, 1996, 308) 

  เดมมิงเนนที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการโดยใชสไตลการบริหาร
แบบมีสวนรวม ซ่ึงจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพทั่วองคการ สวนความสนใจทางดาน
เทคนิคนั้น   เดมมิงเนนการลดความแปรปรวน คือ ลดปญหาความผิดปกติที่เบี่ยงเบน
ออกไปจากมาตรฐาน จากประสบการณในญี่ปุน เดมมิงเห็นวาผูบริหารระดับสูงมีบทบาท
สําคัญที่สุดในการปรับปรุงคุณภาพ เดมมิงไดรับการยอมรับในญี่ปุนเปนเวลาเกือบ 30 ป 
จึงมีช่ือเสียงในสหรัฐอเมริกาเมื่อโทรทัศนเอ็นบีซีต้ังประเด็นวา “ถาญี่ปุนทําได แลวทําไม
เราจะทําไมได” (Willborn & Cheng, 1994, p. 47) 

 2. จูราน  
   จูรานเนนที่บทบาทของผูบริหารระดับสูง   และมองวาคุณภาพก็คือวินัย

ทางการบริหาร เปรียบไดกับวินัยทางดานการเงิน กระบวนการจัดการคุณภาพของจูรานมี 
3 ข้ัน คือ (1) วางแผน (2) ควบคุม และ (3) ปรับปรุง   ความกาวหนาจะเกิดเมื่อมีการ
ปรับปรุงคุณภาพเปนประจํา  ปแลวปเลา ผูบริหารระดับสูงใชความเปนผูนําในทางปฏิบัติ 
โดยการกําหนดนโยบาย จุดมุงหมาย แผน มาตรการและการควบคุม สวนการฝกอบรม
ตองทําทั้งองคการ ไมใชเฉพาะฝายคุณภาพ จูรานเนนการใชโครงการเปนเคร่ืองมือ

P           D 
A          C 
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ปรับปรุงคุณภาพ ข้ันตอนการบริหาร  โครงการของจูรานมี 10 ข้ัน คือ (Willborn & 
Cheng, 1994, p. 48) 

  1. สรางการยอมรับความจําเปนและโอกาสสําหรับการปรับปรุงคุณภาพ 
  2. กําหนดจุดมุงหมายของการปรับปรุงคุณภาพ 
  3. จัดองคการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  4. จัดฝกอบรม 
  5. จัดทําโครงการเพื่อแกปญหา 
  6. รายงานความกาวหนา 
  7. สรางการยอมรับความสําคัญของโครงการ 
  8. ส่ือสารใหทราบถึงผลลัพธของโครงการ 
  9. เก็บขอมูลเพ่ือการปรับปรุงโครงการ 
  10.รักษาระดับความสําเร็จในการปรับปรุงคุณภาพ 

  3. อิชิกาวา 
   อิชิกาวาเปนผูนําในสหภาพนักวิทยาศาสตรและวิศวกรแหงญี่ปุนที่นําการ

ควบคุมคุณภาพไปใชในระดับลาง เขาปรับเทคนิคใหงาย จนกระทั่งคนงานเขาใจและสามารถ 
นําไปใชได เครื่องมือ 7 อยางของเขา ไดแก แผนภูมิพาเรโต (Pareto charts)     แผนผัง
วิเคราะหสาเหตุและผล (cause-effect diagrams)    ฮิสโตแกรม (Historgram)    กระดาษ
ตรวจสอบ (check sheets)    แผนผังการกระจาย (scatter diagrams)    แผนภาพแสดงการ
ไหลเวียนของงาน (flow charts) และแผนภูมิการควบคุม (control charts)  หลักการที่อิชิกาวา
เนน คือ (Willborn & Cheng, 1994, p. 49) 

  1. ปญหาสวนใหญแกไดดวยเครื่องมือ 7 อยางที่กลาว 
  2. ทุกคนตองมีสวนรับผิดชอบในการปรับปรุงคุณภาพ 
  3. การศึกษาและการฝกอบรมเปนกลไกสําคัญของการปรับปรุงคุณภาพ 
  4. การปรับปรุงคุณภาพเริ่มมาจากการเอาใจใสศึกษาถึงความตองการของลูกคา 

  5. ตองแกที่สาเหตุไมใชอาการ 
  6. ผูบริหารควรกระตุนใหคนกลาพูดถึงปญหาและกลาใหคําแนะนํา 

  4. ครอสบี 
   เม่ือเทียบกับคนอื่นแลว ครอสบีเขียนถึงคุณภาพในสไตลของนักหนังสือ 
พิมพมากกวาจุดที่เขาเนน คือ การจัดทําโครงการที่ดีจะชวยลดหรือขจัดตนทุนที่เกิดจาก 
ของเสีย เชน การทําซ้ํา ของเหลือเศษ การเสียเวลาตรวจสอบซ้ํา เขาไดสรางตารางขึ้นมา
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อธิบายพัฒนาการของการปรับปรุงคุณภาพเพื่อใหเห็นวาองคการตางๆ กําลังอยูในข้ันใด 
ครอสบี เห็นวา ถาผูบริหารไมเช่ือวาสามารถขจัดของเสียหรือความบกพรองออกไปได
หมด (zero defects) ก็ไมมีทางปรับปรุงคุณภาพได เขาไดวางหลักคุณภาพเอาไว 4 ขอ คือ 
  1. คุณภาพ ก็คือ การทําตามขอกําหนดของมาตรฐาน 
  2. ระบบคุณภาพ คือ ระบบที่แกปญหาที่มีอยูในปจจุบันและหาทางปองกัน
ไวลวงหนา 
  3. มาตรฐานคุณภาพ คือ การขจัดของเสียหรือขอบกพรองออกไปใหหมด 
  4. การวัดความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพ ดูไดจากผลจากการไมทํา
ตามมาตรฐาน พูดงายๆ วาใหเปรียบเทียบระหวางการปรับปรุงกับไมปรับปรุง อันไหนจะ
เกิดประโยชนกวากัน เชน ถาปรับปรุงแลว ไมมีผลดีอะไร การปรับปรุงก็ไมเกิดประโยชน 
หรือตรงกันขาม หากปลอยไวไมปรับปรุงแลวจะเกิดความเสียหายมากขึ้น การปรับปรุง
ยอมดีกวา ความสําเร็จของการปรับปรุงคุณภาพจึงดูไดจากการเปรียบเทียบระหวางกอน
กับหลังการปรับปรุง 

หลัก TQM ในระบบรางวัลคุณภาพ 

  ระบบรางวัลคุณภาพเปนระบบที่ต้ังข้ึนมาเพื่อสงเสริมใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพและไดตัวอยางบริษัทที่มีคุณภาพเปนแบบอยางในการพัฒนา รางวัลคุณภาพจึง
เปนตัวเสริมแรงใหกับบริษัทและเปนผลพลอยไดจากการปรับปรุงคุณภาพ ทําใหบริษัทมี
ช่ือเสียง ไดรับการยอมรับและความเชื่อถือ ซ่ึงสงผลตอยอดขาย ตลาดและการเงิน 
  ระบบรางวัลคุณภาพในโลกมีจํานวนมาก รางวัลที่มีช่ือเสียงมาก ไดแก รางวัล
เดมมิงในญี่ปุน   รางวัลมัลคอลม บอลดริจในสหรัฐอเมริกา   รางวัลคุณภาพแหงยุโรป 
รางวัลมาซิง (Masing) แหงเยอรมนี รางวัลเหลานี้สวนใหญไดยากเพราะกําหนดมาตรฐาน
ไวสูง บริษัทที่สมัครขอรับรางวัลตองทําตามมาตรฐานกอน จากนั้นก็ยื่นขอรับรางวัล บาง
รางวัลจะใหนอยมากและกําหนดจํานวนรางวัลเอาไวแนนอน เชน รางวัลมัลคอลม บอลด
ริจ รางวัลคุณภาพแหงยุโรป แตบางรางวัลก็ใหไดไมจํากัดจํานวน แลวแตจะมีบริษัทยื่นขอ 
เชน รางวัลเดมมิง แตทั้งน้ีก็ไมไดหมายความวาจะไดงายๆ บริษัทตองทําตามเกณฑ
มาตรฐานของรางวัลที่กําหนด และมีการตรวจประเมินพรอมกับตรวจเยี่ยมในสถานที่จริง 
รวมถึงการสอบถามจากลูกคา ผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของ 

  ระบบรางวัลแตละแหงจะกําหนดมาตรฐานเอาไว  ซ่ึงที่จริงก็คือการแปลความหลัก 
TQM ออกมาเปนเกณฑที่ชัดเจนนั่นเอง ยกตัวอยาง รางวัลมัลคอลม บอลดริจ กําหนด
เกณฑการใหรางวัลในป 1990 เอาไว 7 ขอ คือ (Willborn & Cheng, 1994, pp. 55-56) 
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  1. ความเปนผูนํา (leadership) ผูบริหารระดับอาวุโสตองประสบความสําเร็จ
ในการสรางคานิยมคุณภาพและนําคานิยมน้ีไปปฏิบัติจริงในบริษัท 
  2. ขอมูลและการวิเคราะห (information and analysis) บริษัทที่ประสบความ 
สําเร็จตองมีการเก็บรวบรวม และวิเคราะหขอมูลเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพและวางแผนคุณภาพ 
  3. การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ (strategic quality planning) บริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จตองนําความตองการดานคุณภาพของลูกคาไปจัดทําเปนแผนธุรกิจของ
องคการ 
  4. การใชทรัพยากรมนุษย (human resource utilization) บริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จตองมีการใชกําลังคนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางเต็มที่ 
  5. การประกันคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ (quality assurance of  products 
and services) บริษัทที่ประสบความสําเร็จตองมีการควบคุม คุณภาพระบบปฏิบัติการทั้งหมด
และมีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 
  6. ผลลัพธเชิงคุณภาพ (quality results) การปรับปรุงคุณภาพและความเปน
เลิศดานคุณภาพแสดงออกใหเห็นไดจากการวัดคุณภาพ 
  7. ความพึงพอใจของลูกคา (customer satisfaction) บริษัทที่ประสบ
ความสําเร็จตองระบุถึงความตองการของลูกคาและแสดงใหเห็นวาประสบความสําเร็จใน
การตอบสนองตอความตองการดังกลาว 
  เกณฑทั้งหมดนี้สรางขึ้นโดยอาศัยหลักการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองและ
เนนการปองกันลวงหนา แตละเกณฑยังแยกออกเปนขอยอย และตองมีการประเมินตนเอง
กอน   แนวคิดของระบบมัลคอลม บอลดริจ  ก็คือ ความเปนผูนําของผูบริหารเปนแรงขับ
หรือแรงผลักดัน  สวนขอมูลการวางแผนคุณภาพ การใชทรัพยากรมนุษยและการประกัน
คุณภาพเปนตัวระบบคุณภาพหรือเปนกระบวนการที่จะกอใหเกิดคุณภาพ   สวนผลลัพธ ก็
คือ ผลลัพธเชิงคุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา    ตอมาป 1992 ไดเปลี่ยนเกณฑขอ
ที่ 5 คือ การประกันคุณภาพผลิตภัณฑและการบริการ     มาเปนการจัดการคุณภาพ
กระบวนการ (management of process quality) เน่ืองจากตองการเนนใหเห็นถึง
ความสําคัญของการปรับปรุงที่กระบวนการ ซ่ึงตองพัฒนากระบวนการใหมีคุณภาพสูงข้ึน 
เพ่ือที่จะใหผลลัพธออกมามีคุณภาพสูงข้ึนตามไปดวย สําหรับเกณฑการประกันคุณภาพ
เดิมยังแบงออกเปนเกณฑยอยๆ เชน คุณภาพการออกแบบ การผลิต และการบริการ การ
สนับสนุนการบริการ คุณภาพของผูปอนวัตถุดิบ  และการประเมินคุณภาพ เปนตน 
 หลัก TQM ของระบบรางวัลมัลคอลม บอลดริจ แสดงไดดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4 หลัก TQM ของระบบรางวัลมัลคอลม บอลดริจ 

   
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                      
                                                                                                                            
                                                                                                                           
    
                                                                                           
  
        
           
                                                        
                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                                                               
 
              
                 
            
ที่มา: (Ghobadian & Woo, 1996, p. 22) 

หลัก TQM ในระบบมาตรฐานคุณภาพ 

  หลัก TQM ที่เจาะจงกวานั้นอีก คือ หลัก TQM ที่กําหนดไวในระบบมาตรฐาน    
คุณภาพ ซ่ึงมีความมุงหมายที่จะอธิบายถึงแนวทางในการนําไปใชในทางปฏิบัติ เชน ใน
ระบบมาตรฐาน ISO 9000 จะเขียนคําอธิบายเปนแนวทาง (guidelines) เอาไวใน ISO 
9004 โดยเฉพาะระบบมาตรฐานฉบับใหม คือ ระบบมาตรฐาน ISO 9000:2000 จะเขียน

ความเปน 
ผูนําของ 
ผูบริหารอาวุโส 

คุณภาพและผล
การปฏิบัติงาน 

การสนใจ 
ลูกคาและ
ความพึงพอใจ
ของลูกคา 

ขอมูลและการวิเคราะห 

การพัฒนาและ
การจัดการ 
ทรัพยากร
มนุษย 

การจัดการ 
คุณภาพ 
กระบวนการ 

ระบบ 

การวัดความกาวหนา 

จุดมุงหมาย 

แรงขับ  ความพึงพอใจของลูกคา 
 ความพึงพอใจของลูกคา 

   เม่ือเทียบกับคูแขง 
 การรักษาลูกคา 
 สวนแบงการตลาดที่ได 

 คุณภาพของสินคาและ
บริการ 

 การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต 

 การลดและกาํจัดของเสีย 

 คุณภาพของผูปอน
วัตถุดิบ 

การวางแผน 
คุณภาพเชิง 
กลยุทธ 
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อธิบายไวใน  ISO 9001:2000 และ ISO 9004:2000   ซ่ึงกําหนดหลัก TQM เอาไว 8 ขอ 
คือ (ISO 9000, 2002) 
  1. การมุงลูกคา (customer focus)  หมายความวา องคการอาศัยลูกคาจึงตอง
เขาใจความตองการของลูกคาในปจจุบันและในอนาคต มุงตอบสนองตอความตองการของ
ลูกคา และพยายามทําใหเกินกวาที่ลูกคาคาดหวัง 
  2. ความเปนผูนํา (leadership) หมายความวา ผูนําตองกําหนดความเปน
เอกภาพของเปาหมายและทิศทางขององคการ ผูนําควรสรางและรักษาสภาพแวดลอมที่
คนไดมีสวนเกี่ยวของอยางเต็มที่เพ่ือใหเกิดการทําตามวัตถุประสงคขององคการ 
  3. การมีสวนรวมของคน (involvement of people) หมายความวาคนทุก
ระดับเปนสวนสําคัญขององคการ การมีสวนรวมทําใหไดใชประโยชนจากความสามารถ
ของคน ซ่ึงเปนสิ่งที่มีประโยชนตอองคการ 
  4. การเนนที่กระบวนการ (process approach) หมายความวาผลลัพธที่พึง
ปรารถนาจะบรรลุไดอยางมีประสิทธิภาพ ก็ตอเม่ือไดใชกระบวนการตางๆ เปนเคร่ืองมือ
ในการจัดทํากิจกรรมและใชทรัพยากร 
  5. การเนนความเปนระบบในการจัดการ (system approach to management)  
หมายความวา มีการระบุ ทําความเขาใจและจัดการกระบวนการตางๆ อยางเปนระบบ ซ่ึง
ทําใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  6. การปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง (continual improvement) หมายความวา 
กําหนดใหการปรับปรุงการปฏิบัติงานทั้งหมดขององคการอยางตอเน่ืองเปนวัตถุประสงค
อันถาวรขององคการ 
  7. การเนนการตัดสินใจตามขอเท็จจริง (factual approach to decision making)      
หมายความวา การตัดสินใจตองกระทําอยางมีประสิทธิผล โดยอาศัยการวิเคราะหขอมูล
และขาวสาร 
  8. ความสัมพันธในลักษณะที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูปอนวัตถุดิบ (mutually 
beneficial supplier relationships) หมายความวา องคการและผูปอนวัตถุดิบตองพ่ึงพา
อาศัยและมีความสัมพันธในลักษณะที่มีผลประโยชนรวมกัน โดยหาทางเพิ่มความสามารถ
สรางคุณคาใหแกกันทั้งสองฝาย 

หลัก TQM จากการปฏิบัติของบริษัทที่ประสบความสําเร็จ 

  นอกเหนือจากตําราของกูรู ระบบรางวัลและระบบมาตรฐานคุณภาพที่เปน
สากลแลว หลัก TQM อาจปรากฏอยูในที่อื่นๆ อีก เชน ระบบมาตรฐานเฉพาะที่บริษัท
สรางขึ้นเอง  ตัวอยาง กรณีบริษัท 3M ที่สรางมาตรฐานขึ้นเองเรียกวา “การจัดการคุณภาพ
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ทั้งหมด” (Managing Total Quality) ซ่ึงประกอบดวยสวนประกอบใหญๆ 3 สวน ไดแก 
การวางแผน (planning) การใหการศึกษา (education) และการใหคําปรึกษา (consulting) 

  สวนอีกทางหนึ่งที่สามารถศึกษาหลัก TQM ได คือ การศึกษาจากการปฏิบัติ
ของบริษัทตางๆ ที่ประสบความสําเร็จคลายกันและมีผูรวบรวมเอาไว เชน การวิน 
(Garvin) สรปุหลัก TQM เอาไว 9 ขอ คือ (cited in Willborn & Cheng, 1994, pp. 57-58) 
  1. ผูบริหารและคนระดับลางมีความผูกพันอยางมากกับการปรับปรุงคุณภาพ 
  2. คนในหนวยงานเปนผูริเร่ิมโครงการปรับปรุงคุณภาพขึ้นมาเอง 
  3. การปรับปรุงคุณภาพมีเปาหมายที่ชัดเจน 
  4. ใหความสําคัญกับการปฏิบัติที่กอใหเกิดคุณภาพ 
  5. มีขอมูลคุณภาพอยางละเอียด ตอบสนองไดเร็ว และรายงานใหผูบริหารที่
อยูสูงกวาไดรับทราบ 
  6. มีการทดสอบคุณภาพของสินคาโดยวิธีที่ทันสมัย 
  7. การตรวจสอบคุณภาพสินคากระทําอยางสรางสรรคและสมบูรณแบบ 
  8. ใหความสําคัญกับการออกแบบ มีการสุมตรวจขณะรับสินคา มีการระบุ
ปญหาจากผูขาย มีการควบคุมวัตถุดิบจากผูปอนวัตถุดิบ มีสายการผลิตที่ส้ันและผลิตมา
เปนเวลานาน 
  9. ยึดความคิดที่แนนอนเปนหลัก ไมกลับไปกลับมา 

  การศึกษาจากการปฏิบัติจึงนับเปนสิ่งที่มีประโยชนตอผูที่กําลังเร่ิมปรับปรุง
คุณภาพ    นอกจากนี้การประชุมสัมมนาที่จัดโดยองคการคุณภาพตางๆ ในระดับประเทศ
และระดับนานาชาติก็เปนประโยชน บางทีก็มีผูไดรับรางวัลตางๆ มาเลาถึงรายละเอียดของ
การปรับปรุงคุณภาพที่ไมเคยไดยินมากอน แตการปฏิบัติจริงน้ันไมควรคาดหวังวาจะประสบ
ความสําเร็จเหมือนตัวอยาง เพราะปจจัยตางๆ แตกตางกัน โดยเฉพาะพนักงานและผูปฏิบัติ
อื่นๆ ยังมีขอสงสัยและตองเรียนรู รวมท้ังตองพัฒนาทักษะใหมๆ อีกหลายดาน การปรับปรุง
คุณภาพจะคอยๆ ดีข้ึนทีละนิด แตตองไมเขาใจผิดวาการปฏิบัติตามหลัก TQM กับการ
ประกันคุณภาพเปนอยางเดียวกัน ซ่ึงขอน้ีมีผูเขาใจผิดเปนอันมาก 

ความสัมพนัธระหวาง TQM กับการประกันคุณภาพ 

  ประเด็นความสัมพันธระหวาง  TQM กับการประกันคุณภาพ  (quality 
assurance) ที่ยึดถือกันอยูในปจจุบัน ก็คือ การประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งและเปน
ข้ันตอนขั้นตนของ TQM หรือกลาวไดวา การกําหนดมาตรฐานและการทําตามมาตรฐาน
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เปนสวนหน่ึงของ TQM กระน้ัน ก็ยังมีคนไมนอยตกอยูในกับดักของความคิดที่วา
มาตรฐานเปนเปาหมายในตัวเอง อันเปนการมองแบบเกาที่แยกการประกันคุณภาพออก
จาก TQM (traditional isolation of quality assurance) ซ่ึงเนนเฉพาะทางดานเทคนิค 

 การประกันคุณภาพมีมาตั้งแตสมัยโบราณแลว แตสมัยน้ันยังไมมีรูปแบบที่
แนนอน การประกันคุณภาพเปนกิจกรรมตางๆ ที่หนวยงานทําไปเพื่อใหลูกคาแนใจวาเขา
ไดสินคาตรงกับที่ตองการและคาดหวัง เชน รานทองออกใบรับประกันใหลูกคา หรือแมคา
ที่กําลังขายผักรองวา “ผักสดๆ  รับประกันได” เปนตน การประกันคุณภาพจึงเปนความ
มุงหวังที่จะการสรางความเชื่อม่ันใหกับลูกคา  

 ตอมาในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่หน่ึง การประกันคุณภาพเปนระบบท่ี
แนนอน เม่ือประเทศตะวันตกคิดวิธีประกันคุณภาพที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงได สวนใหญ
เปนการตรวจสอบกระบวนการผลิตและสินคาในโรงงานใหดีกอนออกจําหนาย จึงโอนหนาที่
การประกันคุณภาพไปใหเจาหนาที่ที่ชํานาญงานโดยตรง ซ่ึงเรียกช่ือตางๆ กัน เชน หัวหนา
คุณภาพ (quality supervisor) วิศวกรคุณภาพ (quality engineering) หรือผูตรวจสอบ
คุณภาพ (quality inspector) แตก็มีผลเสีย คือ ทําใหการประกันคุณภาพแยกออกไปจาก
การจัดการอื่นๆ และไมเกิดความกาวหนาในทางทฤษฎี ยกเวนการพัฒนาเทคนิคการ
ตรวจสอบตางๆ เชน เทคนิคการสุมตรวจ หรือการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ   

 จนกระทั่งถึงตนทศวรรษ 1950 ญ่ีปุนซ่ึงนําโดยผูบริหารระดับสูงของบริษัทตางๆ            
ทั่วประเทศไดเขามาปฏิวัติคุณภาพ (quality revolution) โดยบูรณาการหนาที่การประกัน
คุณภาพเขากับหนาที่คุณภาพอื่นๆ ทั้งหมดทุกหนาที่และทุกระดับ ภายใตช่ือที่เรียกวา 
TQC (Total Quality Control) 

 ตอมา เม่ือตะวันตกนํา TQC กลับไปเผยแพรจึงเปล่ียนช่ือใหมเปน TQM 
เร่ิมตนต้ังแตชวงทศวรรษ 1980 ชวงน้ีน่ีเองที่ TQM กับการประกันคุณภาพเริ่มแยกออก
จากกันอีกครั้ง สาเหตุมาจากขบวนการคุณภาพทํางานไดผลดีเกินคาด ความรูเร่ืองคุณภาพ
เผยแพรออกไปอยางรวดเร็ว และประการสําคัญที่สุดคือตะวันตกตองการแขงขันใหทันญี่ปุน 
ซ่ึงตอนนั้นเร่ิมล้ําหนาตะวันตกไปแลว  
 ตะวันตกตองเรงพัฒนาคุณภาพ หากไปมัวใชหลัก TQM อยูก็จะชา ประการ
หน่ึง สวนอีกประการหนึ่ง คือการคาเริ่มแพรไปทั่วโลกอยางรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน 
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ตะวันตกจึงต้ังมาตรฐานชุดใหมออกมาในป 1987 เรียกวา “มาตรฐาน ISO 9000”4 ที่จริงก็
เปนเพียงการนําเอามาตรฐาน BS 5750 ของอังกฤษมาปรับใช ประเทศที่ผลักดันใหกําหนด
มาตรฐานชุดนี้ คือยุโรปตะวันตก ดังน้ัน วัตถุประสงคตอนแรกคือการบังคับผูสงสินคาไป
ขายยังตลาดรวมยุโรปตองผานการรับรองจาก ISO 9000 กอน ตอมาแนวคิดเดียวกันน้ีก็
เผยแพรออกไป เชน ญ่ีปุนและฮองกงเริ่มเอาไปใชบังคับบาง จนในที่สุดการประกันคุณภาพ
ตามแนว ISO 9000 ก็กระจายออกไปทั่วโลก 

  อันที่จริง ISO 9000 ก็ยังยึดหลัก TQM แตเกรงวาจะไมส่ือความหมาย จึง
เปลี่ยนไปเรียกช่ือใหมวา “การจัดการคุณภาพ (quality management)” ระบบการจัดการ
คุณภาพของ ISO 9000 ที่อธิบายไวก็ยังเปนหลัก TQM อยู โดยแบงออกเปน 2 สวน ดัง
รูปที่ 6 

รูปที่ 6 ระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา (Willborn & Cheng, 1994, p. 62) 

 รูปที่ 6 ระบบการจัดการคุณภาพของ ISO 9000 แยกออกเปน 2 สวน สวน
แรก คือ การประกันคุณภาพ และสวนที่สอง คือ การปรับปรุงคุณภาพ ตามระบบ ISO 
9000 จะกําหนดมาตรฐานกลางเอาไว โดยผูเช่ียวชาญซึ่งเปนคณะทํางานจากประเทศตางๆ 

                                                        
4
  องคการ ISO (International Standard Organization) มีฐานะเปนองคการอิสระ มีสํานักงานใหญอยูที่กรุงเจนีวา 

กอต้ังมาตั้งแตป 1947 เพ่ือกําหนดมาตรฐานใหกับโลก ISO 9000 เปนมาตรฐานชุดหนึ่งจากทั้งหมดที่ ISO 
ออกมา 12,000 กวามาตรฐาน  

การจัดการคุณภาพ 

(quality management) 

การประกันคุณภาพ 
(quality assurance) 

การปรับปรุงคุณภาพ 
(quality improvement) 

การควบคุมคุณภาพ 
(quality control) 

การออกแบบคุณภาพ 
(quality design) 

การทํางานเปนทีม 
(teamwork) 

การตรวจประเมิน 
(audits) 
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ที่ ISO แตงต้ัง  ตอนแรกในป 1987 มาตรฐานมี 3 ชุด ตอนหลังป 2000 ยุบรวมเปนชุด
เดียว มาตรฐานกลางนี้เรียกวา “ระบบประกันคุณภาพ (quality assurance system)” 

 บริษัทที่สนใจประกันคุณภาพตองไปศึกษาจากแนวทาง (guidelines) ซ่ึงจะ
เขียนอธิบายแยกออกมาโดยเฉพาะ แนวทางนี้เหมือนสลากกํากับยา ผูที่สนใจตองอานให
เขาใจ เม่ือเขาใจแลวก็เลือกชุดมาตรฐานและนําไปปฏิบัติ ตอมาเมื่อปฏิบัติไดผลดีแลว ก็ขอ
สมัครจดทะเบียนกับตัวแทนของ ISO ซ่ึงเปนบริษัทเอกชนที่ถือวาเปนคนกลาง (the third 
party) บริษัทเหลานี้จะอยูภายใตการกํากับของ ISO หรือตัวแทน ตอมาบริษัทก็จะมาให
คําปรึกษาเพื่อวางระบบประกันคุณภาพและตรวจประเมิน จากนั้นก็ออกใบรับรองให 
ข้ันตอนจะเปนดังรูปที่ 7 

รูปที่ 7 ระบบการรับรองคุณภาพของ ISO 9000 

  
 
                 ควบคุมโดยการรับรองระบบงานบริษัทที่รับประกันคุณภาพ 
 
 
 
                      ตรวจประเมิน (audits)   และออกใบรับรอง (certification) 
 
 
 
 
 ในรูปที่ 7   ISO หรือตัวแทนในประเทศสมาชิกมีฐานะเปนองคกรผูรับรอง
ระบบงาน (accreditation body) คอยควบคุมบริษัทที่เปนตัวแทน มีอํานาจถอนใบอนุญาต
บริษัท และบริษัทตองถูกประเมินใหมทุกๆ 3 ป 
 บริษัทที่เปนตัวแทน ISO มีฐานะเปนผูรับรองหนวยงานที่ขอ  ISO 9000 
(certification body) ทําหนาที่ใหคําปรึกษาหนวยงานที่ขอ ISO 9000 เขามาชวยจัดวาง
ระบบ ตรวจประเมินและออกใบรับรอง และจะตองตรวจประเมินใหมทุกๆ 3 ปเชนกัน 
 หนวยงานที่ขอ ISO 9000 มีหนาที่ศึกษามาตรฐาน ปรับปรุง ตรวจสอบตนเอง 
ยื่นคําขอใหบริษัทที่เปนตัวแทนเขามาตรวจและออกใบรับรอง 

หนวยงานที่ขอ ISO 9000 

ISO หรือตัวแทน 

บริษัทที่เปนคนกลาง 
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 ตามหลักการในเชิงทฤษฎีน้ัน ISO 9000 ก็ตองการใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเน่ืองและทั่วทั้งองคการ ดังเห็นไดจากระบบมาตรฐานของ ISO 9000 ซ่ึง
เปนมาตรฐานเชิงระบบที่ควบคุมทุกสวน และกําหนดใหมีการตรวจประเมินเปนระยะ ๆ 
รวมทั้งการทํางานเปนทีม ความมุงหวัง ก็คือ เม่ือหนวยงานประเมินตนเองก็จะพบปญหาที่
ไมตรงตามมาตรฐาน   หนวยงานก็ตองแกไขไปช้ันหน่ึง และเมื่อบริษัทตัวแทนไปตรวจก็
อาจพบปญหาและแนะนําใหแกไขอีกช้ันหน่ึง การตรวจประเมินมีอยูตลอด โดยเฉพาะการ
ตรวจสอบในสถานที่จริงน้ัน นาจะกระตุนใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ืองตาม
หลัก TQM 
 แตความจริงไมเปนอยางนั้น ระบบ ISO 9000 กลับทําใหคนมุงประโยชนใน
ระยะสั้น คือ มุงไปที่การไดรับการรับรองมากกวาการปรับปรุงคุณภาพ แมการตรวจสอบ
ภายนอกจะไดผลดีเพียงใด แตถาหนวยงานขาดความเขาใจและความมุงม่ันในการปรับปรุง
คุณภาพแลว   การประกันคุณภาพก็กลายเปนการเสแสรง หนวยงานสามารถจัดทําเอกสาร
ใดๆ ก็ไดตามที่ผูตรวจสอบภายนอกตองการ ขณะที่ผูตรวจก็ไมมีทางรูได การประกัน
คุณภาพจึงกลายเปนการทําบนกระดาษหรือตรวจบนโตะหรือหองประชุม ซ่ึงจบลงพรอม
กับเสียงปรบมือและรอยย้ิมที่เปยมดวยความสุขเยี่ยงกัลยาณมิตร ทุกฝายสมประสงคหมด 
ยกเวนการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

จุดแข็งและจุดออนของ ISO 9000 

 ISO 9000 มีจุดแข็ง-จุดออนและแนวทางการปรับปรุง ISO 9000 ดังน้ี 
(Willborn & Cheng, 1994, p. 103) 
 1. จุดแข็งของ ISO 9000 ไดแก 
   1. กําหนดมาตรฐานหรือแนวทางเอาไวใหเลือกอยางชัดเจน 
   2. กําหนดทั้งมาตรฐานและแนวทาง ทําใหรูวาจะทําอะไรบางและจะทํา
อยางไร 
   3. อธิบายถึงแนวทางปฏิบัติในการจัดการคุณภาพในระดับโลก 
  4. เปนรูปแบบทั่วไปที่ยินยอมใหตัดทอนใหส้ันลงหรือเพ่ิมเติมใหยาวขึ้น 
ซ่ึงสามารถกระทําไดทั้งสองทาง 
  5. กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าเอาไว ซ่ึงหนวยงานขนาดเล็กก็สามารถนําไปใชได 
  6. การนําเอา ISO 9000 ไปปฏิบัติตองมีการลงทะเบียนและตรวจสอบกอน 
จึงจะไดรับการรับรองจาก ISO 
 2. จุดออนของ ISO 9000 ไดแก 
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 1. ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนวาจะตองมีการปรับปรุงอยางตอเน่ืองตาม
หลัก TQM  
 2. ไมสมบูรณแบบเทา TQM 
 3. ไมไดกําหนดใหมีการตรวจสอบตนทุนคุณภาพ (quality cost) ดวย 
 4. เปนวิธีการที่นํามาจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงถูกครอบงําตามกรอบ
ความคิดของโรงงานอุตสาหกรรม 
 5. การมุงทําตามมาตรฐาน ทําใหตามไมทันการพัฒนาใหมๆ ในการบริหาร 

การปรับปรุงระบบประกันคุณภาพในป 2000 

 เน่ืองจากระบบประกันคุณภาพตาม ISO 9000 น้ันมีจุดออนมาก โดยเฉพาะ
ในทางปฏิบัติมุงที่ใบรับรองเปนหลัก จึงเกิดการวิจารณและหาทางปรับปรุงใหม แนวทาง
ปรับปรุงที่สําคัญที่เสนอสวนใหญ ไดแก 
 1. ISO 9000 ตองนําหลัก TQM ไปใชจริงดวย 
 2. มาตรฐานขั้นตํ่าของ ISO 9000 ยังไมเพียงพอตอการทําใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพ จําเปนตองเพิ่มระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน 
 3. ISO 9000 ตองพัฒนาไปสูความเปนผูนําในธุรกิจดานนั้นๆ ดวย 

 เหตุผลก็เปนเพราะมาตรฐาน ISO 9000 เปนมาตรฐานขั้นตํ่า จึงไมไดกําหนด
คุณสมบัติข้ันสูงของหลัก TQM เอาไวโดยตรง เชน การปรับปรุงคุณภาพ การแสดงใหเห็น
ถึงผลสําเร็จ การวัดความพึงพอใจของลูกคา เปนตน องคการหลายแหงในชวงป 1987-
2000 ซ่ึงเปนชวงที่ ISO 9000 ยังไมไดปรับปรุง จึงเร่ิมกระทํากอนโดยพยายามบูรณาการ
เอาหลัก TQM และหลักการของระบบรางวัลคุณภาพตางๆ มาใชเอง เพ่ือทําใหไดตาม
มาตรฐาน ISO 9000 กอน  ข้ันถัดมาจากนั้นก็ยึดแนวทางระบบรางวัลคุณภาพและยื่นขอรับ
รางวัลตอไป ซ่ึงทําใหไดมาตรฐานคุณภาพสูงข้ึน 

 นักวิชาการที่สนใจศึกษาคุณภาพทานหนึ่ง คือ นูแลนด (Nuland) อธิบายถึง
สาเหตุที่การประกันคุณภาพไมกอใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง จากการใช
มาตรฐาน ISO 9000 ในชวงแรกวา (cited in Willborn & Cheng, 1994, p. 64) 

“ความตองการเริ่มมาจากการอยากไดใบรับรองเร็วๆ  จึงเปนเหตุใหไมมี
องคประกอบครบทั้ง 3 ดาน คือปจจัยนําเขาในเชิงเทคนิค (technical inputs)   การบริหาร
ที่มีความผูกพัน (committed management)    และการมีทัศนคติที่ถูกตอง (right attitude) 
การประกันคุณภาพที่จะกอใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพ จะขาดองคประกอบใดองคประกอบ
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หน่ึงไมได และไมควรเนนองคประกอบใดๆ เพียงอยางเดียว โดยเฉพาะปจจัยนําเขาในเชิง
เทคนิค ไดแก วิธีการประกันคุณภาพที่เปนเครื่องมือตามที่อธิบายไวในมาตรฐานและ
วิธีการทางสถิติตางๆ” 

 สาเหตุหลักของความลมเหลวของการประกันคุณภาพมาจากการยึดเทคนิค
มากเกินไปจึงกลายเปนงานของผูเช่ียวชาญ ลืมมองแนวคิดของ TQM คือ การปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเน่ืองที่เนนการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ อันเปนแนวคิดที่กวางกวา 
ปญหาการเนนเทคนิคนี้ยังทําใหเกิดวงจรอุบาทวในการประกันคุณภาพ ดังรูปที่ 8 

รูปที่ 8 วงจรอุบาทวของการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา (Karapetrovic, 1999, p. 114) 

 รูปที่ 8 วงจรอุบาทวของการประกันคุณภาพเกิดขึ้น เม่ือมุงใหไดการรับรอง
มากเกินไป จึงมุงไปที่การจัดทําเอกสารที่เปนหลักฐานไวรอการตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึง
ยิ่งเปนภาระในการจัดทําเอกสารและการควบคุมเอกสาร นําไปสูการรวมอํานาจและยิ่ง
กลายเปนระบบราชการ การประกันคุณภาพจึงกลายเปนงานประจํา ไมสมกับความหวัง
ของ TQM ที่ตองการใหเกิดการคิดริเร่ิมสรางสรรค 

 การประกันคุณภาพตองการความเขาใจและการเนนในมิติมนุษย จึงจําเปน 
ตองเปลี่ยนแนวที่เนนเทคนิคไปเปนแนวที่เนนวัฒนธรรม ดังรูปที่ 9    

หลักฐาน 
ตรวจสอบ 

ระบบราชการ ยิ่งแย 

ยิ่งแย 

ยิ่งเพิ่ม 

ยิ่งเพิ่ม 

การจัดทํา
เอกสาร 

คุมเอกสาร 

รวมอํานาจ 
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รูปที่ 9 การเปลี่ยนแนวเทคนิคไปเปนแนววัฒนธรรม 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
      
 
 

ที่มา (Laszlo, 2000, p. 337) 

 ปญหาของ ISO 9000 มาจากการเนนเทคนิคมากเกินไป ประกอบกับมาตรฐาน
ซับซอนและเขาใจยาก พอถึงป 2000    ISO 9000 ไดเปลี่ยนมาเปนระบบ ISO 
9000:2000 โดยยุบรวมมาตรฐาน 3 ชุดเหลือชุดเดียว   และเนนหลัก TQM เพ่ิมเขาไปอีก 
เพ่ือใหเห็นความสําคัญของการปรับปรุงอยางตอเน่ือง เชน การมุงลูกคา ความเปนผูนํา 
การมีสวนรวม การเนนกระบวนการ เนนระบบการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การตัดสินใจตาม
ขอเท็จจริง และการใหความสําคัญกับการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบต้ังแตข้ันที่ยังมาไมถึง
บริษัท ทั้งน้ี ตองการลดความสับสนและการพึ่งผูเช่ียวชาญ  รวมทั้งหันมาปรับปรุง
คุณภาพอยางจริงจังมากกวาการรับรอง  

 การปรับปรุงน้ีจึงมีผลทําใหหลัก TQM  กับการประกันคุณภาพกลับมาบรรจบ
กันอีก  สรุปแลวตามทฤษฎีคุณภาพในปจจุบันถือวาการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึงของ 
TQM  เน่ืองจากการมุงทําตามมาตรฐานเปนเพียงบันไดขั้นตนที่จะนําไปสูการปรับปรุง
คุณภาพอยางตอเน่ือง แตกลับกัน หากการทําตามมาตรฐานไมกอใหเกิดการปรับปรุง
คุณภาพแลว ก็ยอมเปนการกระทําที่ไรคา เพราะบรรลุเพียงมรรควิธี (means) แตไมบรรลุ
เปาหมาย (ends) จัดวาเปนความลมเหลวทางทฤษฎี (theoretical failure) เพราะทําตาม

 

P         D 
A         C 

เทคนิค 

 ความเปนผูนํา (leadership) 
 คน (people) 
 ผลลัพธ (results) 

TQM 

ISO 
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ข้ันตอนของมาตรฐานจนหมดแลว แตไมเกิดผลดี เปรียบไดกับการผาตัดสําเร็จ แตคนไข
ตาย ซ่ึงไมมีประโยชนอะไร 

แนวคิดเร่ืองมาตรฐานตามหลัก TQM 

 ตามหลัก TQM มาตรฐานไมใชเปาหมาย เปนเพียง “เครื่องมือ” ที่จะนําไปสู
เปาหมาย  เปาหมายจริงๆ ของการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง ก็คือ การตอบสนองตอ
ความตองการของลูกคาอยูตลอดเวลา การปรับปรุงคุณภาพจึงเปนพลวัต มีความยืดหยุน
และยึดหลักมนุษยนิยม (humanitarianism) ทั้งตอลูกคาและพนักงาน 

 ในโรงงาน การปรับปรุงคุณภาพตองเริ่มจากความตองการของลูกคา เชน การ
ออกแบบผลิตรถยนตตองสอบถามลูกคาที่เปนเปาหมายกอนวาชอบรถแบบใด สมมติ
ลูกคาตอบวา “ชอบรถสวย ขับงาย” ผูผลิตก็ตองเอามาออกแบบและผลิตตามนั้น สําหรับ
รายละเอียดในทางวิศวกรรมยุงยากกวานั้นอีก เพราะตองมาตีความกันวา “รถสวยและ 
ขับงาย” หมายถึงอะไร มีอะไรบางที่จะทําใหเกิดผลลัพธเชนน้ัน ตองทดสอบวาปจจัยตางๆ 
ที่ออกแบบ เชน ตัวถัง ประตู กระจก สีรถสัมพันธกับลักษณะรถสวยและขับงายหรือไม 
เทคนิคการตีความและทดสอบคุณสมบัติของการผลิตใหตรงกับความตองการของลูกคานี้ 
ในทางวิศวกรรม เรียกวา “การกระจายหนาที่คุณภาพ” (Quality Function Deployment) 
หรือ QFD 

 ความตองการของลูกคาเปนที่มาของการออกแบบและการผลิต สําหรับมาตรฐาน 
อันที่จริงก็ไมใชส่ิงอื่น มาตรฐาน ก็คือ ตัวสะทอนถึงความตองการของลูกคานั่นเอง เพียงแต
มีคนกลาง คือ ผูเช่ียวชาญเปนคนคิดแทนลูกคาและผูผลิต เชน มาตรฐานของกระดาษที่
ลูกคาตองการ คือ ความเหนียว ไมขาดงาย หมึกไมซึม ผูเช่ียวชาญก็จะมาแปลความวา
ลักษณะที่ลูกคาตองการนั้นจะกําหนดออกมาเปนคุณลักษณะ (specification) ของกระดาษ
อยางไร เชน กําหนดความกวาง ความหนา ความทนทานตอการฉีกขาด การดูดซับหมึก 
เน่ืองจากคุณลักษณะเฉพาะเหลานี้ผูเช่ียวชาญตีความไดดีกวาคนทั่วไป 

 มาตรฐานจึงเปนเพียงสื่อที่ทําใหบรรลุเปาหมาย คือ การตอบสนองตอความ
ตองการของลูกคา แตมาตรฐานมีอยู 2 ประเภท คือ มาตรฐานที่สะทอนความเปนจริง กับ
มาตรฐานที่ไมสะทอนความเปนจริง ตัวอยาง อิชิกาวาไดยินเจาของโรงงานกระดาษบนให
ฟงวา เวลาที่ทําตามมาตรฐานกลับโดนรองเรียนตลอด แตพอไมทําตามมาตรฐานไมเห็น
เปนอะไร อิชิกาวา อธิบายวานี่แหละ คือ ตัวอยางของมาตรฐานที่ไมสะทอนความจริง อาจ
เปนเพราะไมไดศึกษาจากความตองการลูกคา หรืออาจเปนเพราะแปลความความตองการ
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ของลูกคาผิดพลาด นอกจากนั้นมาตรฐานที่กําหนดจะตองชัด เชน ควรมีจุดที่คุม มีหนวย
นับ เปนตน (Ishikawa, 1985, pp. 44-57) 

ISO 9000 กับการประกันคุณภาพของระบบราชการ 

 ในทางทฤษฎีน้ัน การประกันคุณภาพของระบบราชการมาจาก ISO 9000 
เพราะมาตรฐานการประกันคุณภาพของ ISO 9000 เปนมาตรฐานพื้นฐานระดับโลกซึ่ง
สามารถนําไปสรางระบบประกันคุณภาพและนําไปปฏิบัติได ดังน้ัน ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพอื่นและการประกันคุณภาพระบบราชการหรือการศึกษาของประเทศตางๆ 
สวนใหญในภายหลังสรางตามแนวของ ISO 9000 อาทิ มีการกําหนดใหมีองคการหรือสภา
รับรองระบบงานการประกันคุณภาพระบบราชการหรือการศึกษา การตรวจสอบภายนอก 
การใหคําแนะนําและการใหการรับรอง เปนตน 

 มาตรฐาน ISO 9000 ชุดแรก ในสวนของ ISO 9001 และ ISO 9004-2 ไดวาง
เคาโครง องคประกอบระบบประกันคุณภาพเอาไวซ่ึงสามารถนําปรับไปใชกับระบบราชการ
ได  ยกตัวอยาง กรณีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึงประกอบดวยมาตรฐาน 17 มาตรฐาน 
คือ (ISO 9000, 2002) 
 1. ความรับผิดชอบทางการบริหาร 
 2. ระบบคุณภาพ 
 3. การออกแบบหลักสูตรและโปรแกรม 
 4. การทบทวนขอตกลง 
 5. การควบคุมเอกสาร 
 6. การจัดหาทรัพยากร 
 7. ระบบการรับนักศึกษาและการสนับสนุน 
 8. การควบคุมกระบวนการการสอนและการเรียน 
 9. การตรวจสอบและการทดสอบ 
 10. การพิสูจนความถูกตองของการทดสอบและการสอบไล 
 11. การบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา 
 12. การควบคุมความลมเหลวของนักศึกษา 
 13. การแกไข 
 14. การตรวจสอบคุณภาพภายใน 
 15. ส่ิงอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลอม 
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 16. เทคนิคทางสถิติ 
 17. ระบบความปลอดภัยและความมั่นคง 

 แตละมาตรฐานก็จะมีขอบงช้ีที่เปนรายละเอียดเพิ่มเติม เชน มาตรฐานระบบ
คุณภาพ ตองมีการเตรียมการจัดทําเอกสารและคําช้ีแจงตามขอกําหนดของมาตรฐาน และ
มีการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล หรือมาตรฐาน การทบทวนขอตกลง ระบุวานักศึกษา
ไมจําเปนตองลงนามในขอตกลง แตเม่ือกําหนดขอตกลงแลว ทั้งฝายนักศึกษาและฝาย
สถาบันการศึกษาตองยอมรับ อีกทั้งตองเปนขอตกลงที่เขียนไวเปนลายลักษณอักษรและ
สถาบันการศึกษาสามารถปฏิบัติไดจริง 

 สถาบันการศึกษาสามารถนํามาตรฐานเหลานี้ไปปฏิบัติและใชรวมกับระเบียบ
หรือคําสั่งอื่นๆ ซ่ึงตองเขียนออกมาใหชัด มุงสรางความเชื่อม่ันและเคารพความเปนมนุษย
ของผูเกี่ยวของ สถาบันที่ขอการรับรองตองเช่ือการตัดสินใจของหนวยรับรอง ทวา ISO 
9000 ไมตองการกําหนดลึกลงไปทุกอยาง เพราะไมตองการเปนองคการเดียวในการจัดทํา
แผนการรับรองคุณภาพใหกับสถาบันการศึกษา ในทางกลับกัน ISO 9000 ตองการใหมี
องคการที่ทําหนาที่เปนหนวยรับรองระบบงานทางดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยเฉพาะ ซ่ึงปจจุบันองคการกลางที่ทําหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรงนี้ก็ได
แยกออกมาเปนอิสระแลว สถาบันการศึกษาจึงสามารถเลือกไดวาจะนํามาตรฐานจาก ISO 
9000 หรือองคการกลางอื่นไปใช หรือกรณีของการประกันคุณภาพของระบบราชการ
หนวยอื่นก็เชนกัน นอกเหนือจากนั้น แตละประเทศอาจจัดระบบคุณภาพตามความเหมาะสม 
เชน กรณีของไทยมีสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือเรียกยอๆ 
วา “สมศ.” ซ่ึงต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (ดิเรก พรสีมา, 
2543, pp. 124-125) หรือกรณีที่มีระบบมาตรฐานการจัดการภาครัฐที่เรียกช่ือเต็มๆ วา 
“ระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ” 
(Thailand International Public Sector Standard Management System and 
Outcomes) หรือเรียกยอๆ วาระบบ “P.S.O.” ซ่ึงตามขอเสนอของ ก.พ. เม่ือป พ.ศ. 2541 
(วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล, 2544) 

บทสรุป 

 สรุปแลว หลัก TQM มุงที่การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม โดยกระบวนการกลุม
และใชเทคนิคบางอยางเปนสื่อนําทาง เชน การปรับปรุงคุณภาพและการประกันคุณภาพ 
ในสวนของการประกันคุณภาพใชกันมากทั้งภาครัฐและเอกชน  ขอสําคัญที่สุดคือตอง



 50 

เขาใจวาระบบประกันคุณภาพตองใชมาตรฐานเปนเคร่ืองมือที่สําคัญ แตมาตรฐานก็ไมใช
เปาหมายหลัก   เปาหมายจริงๆ อยูที่การเปลี่ยนแปลงและการปรับปรุงอยางตอเน่ือง ปญหา
คุณภาพทุกวันน้ีเกิดจากการไมเขาใจแกนของความคิด แตไปยึดวิธีปฏิบัติ เชน ปญหาใน
ประเทศไทยที่ไปยึดมาตรฐานเปนเปาหมาย  จึงกลายเปนการแทนที่กันของเปาหมาย 
(displacement of goals) และเนนเทคนิคกันมากจนกระทั่งลืมเปาหมายที่แทจริง ดังน้ัน 
จึงตองดูดวยวามาตรฐานที่ใชกันน้ันสะทอนความจริงหรือไม โดยดูจากผลของการ
แกปญหาและการปรับปรุงคุณภาพเปนหลัก เพราะการแกปญหาและการปรับปรุงคุณภาพ
สําคัญกวาการทําตามมาตรฐานมาก โดยเฉพาะการประกันคุณภาพในระบบราชการหรือ
การประกันคุณภาพการศึกษามีเทคนิควิธีการมากมาย    ไมไดจํากัดเฉพาะแคการทําตาม
มาตรฐาน เชน ในการใหบริการนั้นหนวยงานยอมหาทางปรับปรุงการบริการไดโดยตลอด 
หลักสําคัญอยูที่คนในหนวยงานตองมุงม่ันซ่ึงมาจากการเขาใจและยอมรับเหตุผลของการ
ปรับปรุง รวมทั้งวิธีการ เทคนิค และระบบรางวัลที่จะไดจากการปรับปรุง 
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          งคกรภาครัฐกับการพัฒนางคกรภาครัฐกับการพัฒนา  

คุณภาพการบริหารจดัการคุณภาพการบริหารจดัการ  
 

นาตยา ชวงฉ่ํา1 
  

 การประกาศผลรางวัลคุณภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award - TQA) 
ประจําป2548 เม่ือวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 ผานไปดวยความชื่นชมยินดีตอผูไดรับรางวัล
ทุกองคกร คือ รางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (Thailand Quality Class – TQC) ไดแก 
บริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด, บริษัท ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการอาหาร
สําเร็จรูปแชเยือกแข็ง) บริษัทซี.พี. คาปลีกและการตลาด จํากัด (กิจการเบเกอรี่) และโรง
แยกกาซธรรมชาติ ระยอง บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)   ผูเขียนขอเปนกําลังใจใหมุงม่ัน
พัฒนาองคกรตอไปและไดรับการยกยองในเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติในไมชา 

 การดําเนินงานของรางวัลพัฒนาคุณภาพแหงชาติผานไปหลายปแลว เร่ิม
ประกาศผูไดรับรางวัลต้ังแตป พ.ศ. 2545 แตเปนที่นาสังเกตวาองคกรที่ไดรับรางวัลทั้งที่
เปนระดับรางวัลคุณภาพแหงชาติ (TQA) หรือรางวัลการบริหารสูความเปนเลิศ (TQC) 
ลวนเปนองคกรจากภาคเอกชนทั้งสิ้น มีเพียงศูนยการศึกษาตอเน่ืองแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ที่ไดรับรางวัล TQC ในป พ.ศ. 2545 และ พ.ศ. 2546 เพียงองคกรเดียวที่มา
จากองคกรภาครัฐ 

                                                 
1 กรรมการบริษัทโมเมนตั้ม คอนซัลทต้ิง จํากัด, ผูตรวจประเมนิรางวัลคุณภาพแหงชาติ ป 2546 – 2548 
   e-mail: nataya@ anet.net.th  และ nataya@momentum.co.th 
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 แมวาเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติจะมีพ้ืนฐานทางดานเทคนิคและกระบวนการ
ตัดสินรางวัลเชนเดียวกับรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (The Malcom 
Baldrige National Quality Award – MBNQA) ซ่ึงใชเกณฑสําหรับองคกรภาคธุรกิจ 
(Business Criteria) เปนหลัก แตคุณสมบัติเบื้องตนขององคกรผูสมัครสําหรับ TQA ก็เปน
คุณสมบัติที่เปดโอกาสใหองคกรภาครัฐสามารถสมัครเขารวมโครงการได เชนเดียวกับ
องคกรภาคเอกชน 

 หรือในความเปนจริง มีองคกรภาครัฐสมัครเขารวมโครงการ แตคะแนนการ
ประเมินไมผานเกณฑรางวัล? (เพราะไมมีการเปดเผยขอมูลรายช่ือและจํานวนองคกรที่
สมัครในแตละป) 

              หรือยังไมมีองคกรภาครัฐใหความสนใจตอรางวัลน้ี ?  

              หรือองคกรภาครัฐกําลังรอใหมีเกณฑสําหรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  [Public Sector Management Quality Award: PMQA] เปนการเฉพาะ ? 

 หากคาํตอบสาํหรับคาํถามแรกของผูเขียน คอื ใช คําถามที่จะตามมากค็ือ 
องคกรภาครัฐลวนมีประวัติการกอต้ัง และการพัฒนาองคกรยาวนานกวาองคกรภาคธรุกิจ
หลายรายที่ไดรับรางวัล TQA และ TQC เหตุใดคะแนนประเมินองคกรจึงไมผานเกณฑรางวัล 
ถาเชนน้ัน เราตองใชเวลาอีกนานเทาใด ประชาชนชาวไทยจึงจะเกิดความรูสึกเช่ือม่ันใน
องคกรภาครัฐวาเปนองคกรที่มีการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพ 

 หากคําตอบสําหรับคําถามขอที่สอง คือ ใช คําถามที่จะตามมาก็คือ เหตุใด 
ผูบริหารองคกรภาครัฐจึงไมใหความสนใจ เพราะแมแตการสัมมนาในหัวขอที่เกี่ยวของกับ
รางวัลคุณภาพแหงชาติก็มีรายช่ือตัวแทนจากองคกรภาครัฐเขารวมนอยมาก เม่ือเทียบกับ
สัดสวนจํานวนผูเขารวมทั้งหมด โครงการรางวัลคุณภาพแหงชาติน้ันไดรับการบรรจุไวใน
แผนยุทธศาสตรการเพิ่มผลผลิตของประเทศ เปนสวนหน่ึงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 แตดูเหมือนวาองคกรภาครัฐกําลังจะผลักดันใหองคกรภาคเอกชน
เรงพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันในตลาดการคาโลก มีองคกรภาครัฐพักเหน่ือยสง
เสียงเชียรอยูขอบสนาม โดยไมลงมาชวยทีมดวยกระนั้นหรือ ? 

หากคําตอบสําหรับคําถามขอที่สาม คือ ใช คําถามที่ตามมาก็คือ ถาอยางนั้น 
เม่ือไหรจะไดเห็นเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประกาศใชอยาง
เปนทางการ เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการทํางานและ 
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ผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสูระดับมาตรฐานสากลตอไป 

 ผูเขียนต้ังคําถามสําหรับผูบริหารองคกรภาครัฐแลว ขอต้ังคําถามถามทาน 
ผูอานบทความนี้บาง วาทานรูจักเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติและเกณฑรางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐดีหรือยัง 

 จากเอกสารเผยแพรของสํานักงาน กพร. เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ พบวาโครงสรางเกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐน้ัน มี
โครงสรางที่คลายกันกับเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ คือประกอบดวยสองสวนหลัก ไดแก 
ลักษณะสําคัญขององคกร และเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 7 เกณฑ ไดแก  

 หมวด  1: การนําองคกร 
 หมวด  2: การวางแผนเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
 หมวด 3: การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
 หมวด 4: การวัด วิเคราะหและการจัดการความรู 
 หมวด 5: การมุงเนนทรัพยากรบุคคล 
 หมวด 6: การจัดการกระบวนการ  
 หมวด 7: ผลลัพธการดําเนินการ 

 ในเกณฑทั้ง 7 หมวดนั้น หมวด 1, 2 และ 3 จัดเปนกลุมการนําองคกร ซ่ึง
มุงเนนใหผูบริหารตองนําองคกร ดวยการกาํหนดทศิทางของสวนราชการในดานยุทธศาสตร
และกลยุทธ และใหความสําคัญแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

หมวด 4 เปนการเนนเร่ืองการบริหารจัดการที่มีประสิทธิผล และปรับปรุงผล
การดําเนินการโดยใชขอมูลจริงและองคความรูเปนแรงผลักดัน 

 หมวด 5 และหมวด 6 เปนการเนนในเรื่องของบุคลากรและกระบวนการเพื่อให
การดําเนินงานสําเร็จและนําไปสูผลลัพธการดําเนินงานของสวนราชการ 

 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เปนเร่ืองของความสมัครใจขององคกร
ภาครัฐที่จะสมัครเขาสูระบบการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรับการตรวจ
ประเมินเพื่อรับรางวัลดังกลาว ซ่ึงคนในองคกรอาจรูสึกกังวลและหวาดวิตก วาจะเปนการ
เพ่ิมภาระใหตนเอง แตในทางกลับกัน หากคนในองคกรทําความรูจักและเขาใจความหมาย
ที่แทจริง ตลอดจนประโยชนที่องคกร คนในองคกรและผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงก็คือคนไทย
ทุกคนจะไดรับแลว บุคลากรขององคกรภาครัฐก็นาจะมีกําลังใจท่ีจะมุงม่ันพัฒนาองคกร ให
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เปนองคกรที่ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี และทํางานเชิงรุกแบบบูรณาการ 
คลองตัว รวดเร็ว มีขีดสมรรถนะและสรางผลงานสูง เปดเผย โปรงใส ตรวจสอบได เปน
องคกรแหงการเรียนรูและปรับตัวไดอยางเหมาะสมเพื่อความอยูรอดในระยะยาว 

 ผูบริหารและพนักงานในองคกรภาคเอกชนที่ไดรับรางวัลการบริหารสูความ
เปนเลิศและรางวัลคุณภาพแหงชาติ ลวนผานชวงเวลาของอุปสรรค ปญหานานาประการ
ในการพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ เสนทางสูองคกรแหง
ความเปนเลิศนั้น มิไดโรยไวดวยกลีบกุหลาบอยางแนนอน แตความสําเร็จที่ไดเดินทางถึง
จุดหมายที่ไดรับการยอมรับวาเปนเลิศในการบริหารจัดการทุกดาน มีผลประกอบการที่ดี 
เทียบเทาองคกรที่ไดรับการยอมรับในโลกนั้นคุมคายิ่ง 

 ผูเขียนขอเปนกําลังใจใหกับองคกรภาครัฐทุกแหงและบุคลากรทุกคน ขอใหมี
ความมุงม่ันในการพัฒนา เกิดการเรียนรูทั้งในระดับบุคคลและองคกร แลกเปลี่ยน
ประสบการณในการพัฒนาองคกรกับองคกรภาครัฐดวยกัน และจากภาคเอกชนที่มี
ประสบการณตามแนวทางของเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาติ ขอฝากความหวังในฐานะ
ประชาชนผูรับการบริการจากภาครัฐ วาจะไดรวมแสดงความยินดีกับองคกรภาครัฐที่จะ
ไดรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ หรือรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในเวลาอันใกลน้ี 

  
 
 

 



สําสํา  

  
  
  
  
  
  

                              นักงานปลดักระทรวงมหาดไทยกับนักงานปลดักระทรวงมหาดไทยกับ  

การพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐการพัฒนาคณุภาพการบรหิารจดัการภาครัฐ  

 
กลุมงานวิจัยและพัฒนา 1 

 

นโยบายของรัฐในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 ประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ ไดนําระบบมาตรฐานการบริหารจัดการมา
ใชในภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหมีการปรับปรุงกระบวนงานอยางตอเน่ือง  

 ในประเทศไทย ไดเร่ิมนําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการมาใชเปนครั้งแรก
กับภาคเอกชน โดยนําเทคนิคและกระบวนการของรางวัลคุณภาพแหงชาติของประเทศ
สหรัฐอเมริกามาปรับใช และไดมีการมอบรางวัลคณุภาพแหงชาติ (Thailand Quality Award) 
ใหแกองคกรที่มีวิธีปฏิบัติและผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ต้ังแตป พ.ศ. 2545 
เปนตนมา 

 สําหรับภาคราชการนั้น ในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 ดานการพัฒนาระบบราชการ และแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) ตองการใหหนวยงานภาครัฐมีการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการทํางานไปสูระดับมาตรฐานสากล (High Performance)    

 ดังน้ัน สํานักงาน ก.พ.ร. จึงรวมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแหงชาติ กําหนด
เกณฑรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 

                                                           
1 สถาบันดํารงราชานุภาพ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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Award - PMQA) ข้ึน  และกําหนดให “ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”  เปนตัวช้ีวัดหนึ่ง ที่ใหเลือกใช ในการจัดทํา
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ในปงบประมาณ 2549  (ในปงบประมาณ 2549 กําหนดเปน
ตัวช้ีวัดเลือก ตัวที่ 18 ในระดับกรม ตัวที่ 14 ในระดับจังหวัด และตัวที่ 17 ในสถาบัน-
การศึกษาระดับอุดมศึกษา คาดวาปงบประมาณตอไป จะเปนตัวช้ีวัดบังคับใหทุกสวน
ราชการตองดําเนินการ) 

 สําหรับสวนราชการที่เลือกตัวช้ีวัดนี้ตองทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ซ่ึง ป 
2549 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดเกณฑคะแนนความสําเร็จตามขั้นตอน มี 5 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอน รายละเอียด ระดับคะแนน 

ข้ันตอนที่ 1 จัดประชุมช้ีแจงใหความรูเร่ืองการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐแกเจาหนาที่ของสวนราชการ 

1 

ข้ันตอนที่ 2 จัดต้ังคณะทํางานดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผนดําเนิน-
การพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวดตามเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผน
ดําเนินการตอผูบังคับบัญชา 

2 

ข้ันตอนที่ 3 จัดอบรมคณะทํางานเพื่อเตรียมความพรอมในการประ-
เมินองคกรดวยตนเอง 

3 

ข้ันตอนที่ 4 ความครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกร
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

4 

ข้ันตอนที่ 5 ความครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการ 
ดําเนินการเบื้องตน ตามเกณฑคุณภาพการการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

5 

ประสบการณและขอคิด จากการพัฒนาคุณภาพการทํางาน (PMQA) 
ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

                 ⊗   เลือกตัวช้ีวัดนี้สําหรับคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
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 ในปงบประมาณ 2549 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดเลือกตัวช้ีวัดนี้ 
เปนตัวช้ีวัดหนึ่งในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  โดยไดมอบใหสถาบันดํารงราชานุภาพ 
เปนหนวยงานรับผิดชอบหลัก ดําเนินการรวมกับทุกสวนราชการ  

                 ⊗   การเตรียม และเร่ิมดําเนินงานในเบื้องตน 

 สถาบันดํารงราชานุภาพ โดยกลุมงานวิจัยและพัฒนา และเจาหนาที่จากสํานัก 
/ศูนย/กองตางๆ ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงไดดําเนินการตามแนวคิด
ของ PMQA  และตามขั้นตอนที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด ซ่ึงสรุปความกาวหนาถึงขณะน้ี 
และแนวทางที่จะดําเนินการตอไปใหเสร็จส้ินในปงบประมาณนี้ ดังน้ี 

 (1)  กลุมงานวิจัยและพัฒนา ศึกษาทําความเขาใจแนวคิดเร่ืองน้ี  พิจารณา
แนวทางดําเนินการ  และวางแผนดําเนินงานตอไป 

(2) เดือนกุมภาพันธ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งที่ 66/2549 
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549 แตงต้ัง “คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” ข้ึนเพื่อเตรียมดําเนินงานตอไป  (แตตอมาตองยกเลิก
คําสั่งน้ี และออกคําสั่งใหมที่ 176/2549 ลงวันที่ 4 เมษายน 2549 เพ่ือใหเปนไปตาม
รูปแบบแนวทางที่เจาหนาที่สํานักงาน ก.พ.ร. มาช้ีแจงที่กระทรวงมหาดไทย เม่ือวันที่ 17 
มีนาคม 2549  ในกิจกรรม “คลินิกสัญจรของสํานักงาน ก.พ.ร.”)  

หลังจากแตงต้ังคณะทํางานแลว สถาบันดํารงราชานุภาพไดจัดประชุมช้ีแจงให
ความรู เ ร่ืองการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐแกหนวยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย   โดยไดเชิญนายสมบัติ   อิศรานุรักษ   (ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานการ
พัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน ก.พ.ร.)  มาเปนวิทยากร  เม่ือวันที่  16  กุมภาพันธ 2549   

(3)  เดือนพฤษภาคม 2549 สํานักงาน ก.พ.ร.  ไดแจงคูมือฯ แนวทาง
ดําเนินการตามตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2549   ใหสวนราชการดําเนินการตอไป สรุปดังน้ี 

 ⊗   การดําเนินงานตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด 

 ข้ันตอนที่ 1 สํานกงาน ก.พ.ร. กําหนดใหดําเนินการดังน้ี  “จัดประชุมช้ีแจงให
ความรูเร่ือง การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  แกเจาหนาที่ของสวนราชการ “ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดบรรยายใหความรูไปแลวต้ังแตวันที่  
16 กุมภาพันธ 2549  (เชิญนายสมบัติ อิศรานุรักษ มาเปนวิทยากร)   โดยไดสรุปเน้ือหา
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จัดทําเปน ”เอกสารความรู สดร.” เผยแพรใหขาราชการไดศึกษา รวมทั้งนําเอกสารความรู
ดังกลาว ลงเผยแพรในเว็ปไซตของสถาบันดํารงราชานุภาพ (stabundamrong.go.th) ดวย 

 ข้ันตอนที่ 2  สํานกงาน ก.พ.ร. กําหนดใหดําเนินการดังน้ี  “จัดตั้งคณะทํางาน
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสวนราชการ และจัดทําแผน
ดําเนินการพรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวดตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ พรอมขออนุมัติแผนดําเนินการตอปลัดกระทรวงมหาดไทย” 
 สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดมีคําสั่งที่ 176/2549 ลงวันที่ 4 เมษายน 
2549 แตงต้ัง “คณะกรรมการและคณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย” ข้ึน ตามแนวทางที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด (โดยยกเลิกคําสั่งที่  
66/2549 ดังกลาวแลว) โดยประกอบดวย  “คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย” และ “คณะทํางาน 
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” 
 คณะกรรมการติดตามและกํากับดูแลการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือ Steering Committee รวม 16 คน 
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธาน รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝาย
บริหาร เปนรองประธาน ผูอํานวยการสํานัก/กองที่เกี่ยวของเปนกรรมการ ผูอํานวยการ
สถาบันดํารงราชานุภาพ เปนกรรมการและเลขานุการ     คณะกรรมการฯ มีหนาที่กําหนด
นโยบาย แนวทางดําเนินงาน ติดตามการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน ใหคาํปรึกษาแนะนํา เพ่ือให
การดําเนินงานดังกลาว เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 คณะทํางานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ Working Team 
ประกอบดวย รองปลัดกระทรวงมหาดไทยฝายบริหาร เปนประธาน ผูอํานวยการสํานัก/
กอง และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในแตละหมวด จํานวน 7 หมวดๆ ละ 3 – 4 คน   
คณะทํางานฯ มีหนาที่ศึกษาวิเคราะห จัดทําขอสรุปลักษณะสําคัญขององคกร ประเมิน
องคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 7 หมวด รวม 90 คําถาม รวมทั้ง
จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 

 ขอสังเกต : 

 สําหรับการจัดทําแผนดําเนินการ  พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละหมวด
ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  รวมท้ังขออนุมัติแผนดําเนินการตอ
ผูบังคับบัญชา น้ัน  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําแผนเสร็จเรียบรอยแลว 
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แตมีขอสังเกตวาแนวทางไดกําหนดใหมีการจัดทําแผนดําเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการของหนวยงานในรอบ 3 ป (พ.ศ. 2549 – 2551)  กอนที่จะมีการประเมิน
องคกร ซ่ึงเปนสวนสําคัญที่จะทําใหทราบจุดแข็งจุดออน เพ่ือนําไปกําหนดเปนแนวทาง/
แผนปรับปรุงแกไขตามผลการวิเคราะหหาโอกาสในการพัฒนาองคกรใหมีคุณภาพตอไป  
ทําใหการจัดทําแผนไมมีความสมบูรณ 

 ข้ันตอนที่  3 สํานกงาน ก.พ.ร. กําหนดใหดําเนินการดังน้ี “จัดอบรมคณะทํางาน
เพ่ือเตรียมความพรอมในการประเมินองคกรดวยตนเอง” 
 กอนเร่ิมดําเนินการ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดจัดทําโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเร่ืองน้ี โดยเชิญ น.พ. สิทธิศักดิ์ พฤกษปติกุล กรรมการ
ผูจัดการบริษัท ADLI เปนวิทยากร มาบรรยายใหความรูเร่ืองหลักความคิดและแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ แกคณะกรรมการ คณะทํางาน และเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย รวมทั้งไดดําเนินโครงการฝกปฏิบัติการ
จัดทําลักษณะสําคัญขององคกร การประเมินองคกร ในชวงเดือนเมษายน - กันยายน 
2549 รวม 7 วัน ดวย 

 ตอมา สํานักงาน ก.พ.ร. แจงใหสวนราชการคัดเลือกตัวแทนคณะทํางาน 
หมวดละ 1 คน รวม 6 คน  เขารับการอบรมตามหลักสูตรที่สํานักงาน ก.พ.ร. รวมกับ
สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ จัดขึ้นระหวางวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2549   โดยกําหนด
วาผูเขารับการอบรมดังกลาวตองเขารับการอบรมตามเวลาที่กําหนด รวมแลวไมนอยกวา
รอยละ 80  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงจะไดคะแนนในสวนน้ี 0.75 คะแนน    
รวมทั้งกําหนดใหตัวแทนคณะทํางานดังกลาว ตองไปบรรยายใหคณะทํางานฯ ทานอื่นๆ 
ทราบ เพ่ือคณะทํางานจะไดมีความรูเทาเทียมและเปนไปในแนวทางเดียวกัน  จึงจะได
คะแนน 0.25 คะแนน   (สํานักงาน ก.พ.ร. ตองการใหผูเขาอบรม ไดรับการอบรมครบตาม
หลักสูตร) 

 ขอสังเกต : 

                ตัวแทนคณะทํางานฯ ของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เขารับการ
อบรมครบถวน ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  สวนการไปบรรยายตอจะไดผลจริงจัง
เฉพาะในการประชุมกลุมยอย ในลักษณะการชี้แจงแสดงความคดิเห็น แลกเปลี่ยนกัน ซ่ึง
เปนการเผยแพรแลกเปลี่ยนความรูในกระบวนการดําเนินงานตามปกติ  มากกวารูปแบบ
การจัดบรรยายเปนพิธีการเรื่องน้ี    
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 ข้ันตอนที่ 4 สํานกงาน ก.พ.ร. กําหนดการพิจารณาใหคะแนนดังน้ี “ความ
ครบถวนของการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ”    

 สถาบันดํารงราชานุภาพ ไดดําเนินการศึกษาจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรฯ 
โดยเชิญคณะทํางานแตละหมวดมาประชุม และอธิบายความหมาย วัตถุประสงคของ
เกณฑการประเมินแตละขอกอนการประชุม   รวมท้ังไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และ
ประชุมกลุมยอย ถึงขณะนี้ ไดมีการประชุมไปแลว  20 คร้ัง      

 ขอสังเกต : 

 การดําเนินงานเรื่องน้ี เกี่ยวของกับทุกหนวยในองคกร  จึงตองอาศัยความ
รวมมือและการมีสวนรวมเปนอยางสูงจากทุกหนวย  แตเทาที่ผานมาพบวาเจาหนาที่/
ผูแทนสํานัก/ศูนย/กอง บางหนวยไมไดเขารวมดําเนินการอยางตอเน่ืองและจริงจัง
เทาที่ควร ซ่ึงอาจเนื่องมาจากมีภารกิจมาก  รวมทั้งมีปญหาในการทําความเขาใจ 
เน่ืองจากประเด็นคําถามและแบบฟอรมในแตละขอ ที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดใหใช  
หลายสวนมีความคลุมเครือ ความหมายไมชัดเจน ตองอาศัยการตีความ  และรายละเอียด
การถามมีมากมายอยางยิ่ง  

 ข้ันตอนที่ 5  สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดการพิจารณาใหคะแนน ดังน้ี  “ความ
ครบถวนของการจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนินการเบื้องตน ตามเกณฑคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ” (การตอบขอคําถามประเมินองคกรครบถวน 7 หมวด 90 คําถาม)  

 ขอสังเกต : 

 ปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานที่ผานมา 
1. PMQA เปนเร่ืองใหม ตองใชเวลาและความพยายามในการทําความเขาใจ

และเผยแพรความคิด   เพ่ือเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกระดับในหนวยงาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระดับผูบริหาร ยังมีบางสวนที่ยังมิไดตระหนักในความสําคัญจําเปน
ของการปรับปรุงงานดานนี้ 

2. เปนการพัฒนาที่องคกรตองดําเนินการอยางตอเน่ืองไมรูจบ  และตอง
ดําเนินการพรอมๆ กัน ทุกสวนในองคกรมีความเกี่ยวของและสงผลกระทบในวงกวาง 
ดังน้ัน จึงมีความยากในการที่จะส่ือความเขาใจ จูงใจ และระดมความรวมมือจากบุคลากร
ในองคกร ใหทุกคนเขามามีสวนรวมอยางจริงจัง   

 



 
 
 
 
 
 

                                           eerrffoorrmmaannccee  DDiiaaggnnoossiiss::    

แนวทางการวิเคราะหผลงานเพื่อการพัฒนาแนวทางการวิเคราะหผลงานเพื่อการพัฒนา  
 

ณรงควิทย แสนทอง 1 
 
 ปญหาการประเมินผลการปฏิบัติงานหลายเรื่องขององคกรในบานเรา ที่เคย
เกิดขึ้นในอดีต เชน การประเมินที่ไมชัดเจน ไมสัมพันธกับลักษณะงานที่ทํา วัดไมได ใช
ความรูสึกมากเกินไป วัดแตพฤติกรรม มีการกําหนดโควตาของผลงาน ปรับเงินเดือนไม
สัมพันธกับผลงาน ฯลฯ  กําลังไดรับการเยียวยา ไมวาจะเปนยาขนานที่เรียกวา Balanced 
Scorecard หรือ KPI (Key Performance Indicator) หรือแมกระทั่ง Competency ดูทีทา
วานาจะทําใหระบบการประเมินผลงานในบานเราดูดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนแลว จึง
ทําใหผูที่เกี่ยวของนาจะหมดหวงกับเร่ืองการประเมินผลงานไดแลว  
 หลายองคกรเริ่มประชาสัมพันธใหสังคมภายในและภายนอกรับทราบวาองคกร
ของเขามีระบบการประเมินผลงานที่มีประสิทธิภาพ วัดได โปรงใสและเปนธรรม  
 แต โดยสวนตัวผมคิดวาปญหาที่นาเปนหวงอีกอยางหน่ึง และนาจะสําคัญไม
แพกับประสิทธิภาพในการประเมินผลงานนั่นก็คือ ระบบการนําผลการประเมินไปใชอยาง
มีประสิทธิภาพ ซ่ึงผมไมไดหมายถึง การนําผลงานไปใชในการปรับคาจางหรือจายโบนัส 
แตผมกําลังจะหมายถึง การนําผลงานไปใชในการพัฒนาปรับปรุงงานและการนําไปใชใน
การพัฒนาบุคลากร  

                                                        
1  วิทยากร และท่ีปรึกษาดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย กรรมการผูจัดการบริษัท พีเพิล แวลูว  

จํากัด  narongwit_s@hotmail.com 
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 ทําไมจึงคิดวาประเด็นการนําผลการประเมินไปใชงานจึงสําคัญ ก็เพราะวา
ถึงแมวาเราจะมีระบบประเมินผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพมากเพียงใดก็ตาม แตถาขาดการ
นําเอาผลที่ไดไปใชในการปดรูร่ัว เสริมความแข็งใหกับองคกร ระบบการทํางานและ
บุคลากรแลว ระบบการประเมินผลงานนั้นก็คงจะไมมีความหมายในสายตาของนักบริหาร
มืออาชีพเทาไหรนัก เพราะการประเมินผลงานบอกเพียงวาเราทําไดดีกวา เทากับ หรือ
นอยกวาเปาหมายที่ไดกําหนดไว แตอาจจะไมบอกเราวาทําไมเราจึงไดผลงานเชนน้ัน 
ปจจัยที่ทําใหเราประสบความสําเร็จหรือลมเหลวคืออะไร แลวมีอะไรจะการันตีใหเราไดวาป
หนาหรือปตอๆ ไปผลงานที่เคยภูมิใจยังจะคงอยูกับเราตลอดไป หรือความลมเหลวในปที่
ผานมาจะไดรับการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาใหดีข้ึน  

 อยากจะใหผูบริหารองคกรตางๆ ที่กําลังวุนวายอยูกับการพัฒนาระบบประเมิน 
ผลงานบนพื้นฐานของตัวช้ีวัดตางๆ ชวยคิดและวางแผนขามชอตไปอีกหนึ่งข้ัน โดยการให
นโยบายหรือแนวทางแกผูที่รับผิดชอบในการพัฒนา ออกแบบระบบประเมินผลการปฏิบัติ 
งานใหมน้ีไปอีกหนึ่งเร่ืองคือ แนวทางการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุง
งานและการพัฒนาความสามารถของบุคลากร   เพ่ือชวยใหทานผูบริหารในองคกรตางๆ ได
มีแนวทางในการกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการประเมินผลงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน ผมจึงขอเสนอแนะแนวทางการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาคนและ
ปรับปรุงงานดังน้ี  
 1.  กําหนดใหทุกหนวยงานและตําแหนงงาน มีการวิเคราะหเชิงวินิจฉัย (Diag-
nosis) ผลการประเมินในรอบปที่ผานมาวาเปนอยางไร โดยใหแบงออกเปน 2 ประเด็น
หลักดังน้ี  

    1.1 วิเคราะหทรัพยากร (Input)    
  ผลงานทุกขอหรือทุกตัวช้ีวัดฯ จะตองวิเคราะหวาทําไมผลงานจึงตํ่า

กวา เทากับ หรือดีกวาเปาหมาย  โดยใหวิเคราะหวาปญหาหรือส่ิงสนับสนุนน้ันเกิดจาก
ทรัพยากรอะไรบาง เชน   

• บุคลากร ใหวิเคราะหวาผลงานที่เกิดขึ้นน้ันมีผลมาจากความสามารถ
ของบุคลากร จํานวน ตนทุนของบุคลากรที่ใชในการทํางานหรือไม 
อยางไร    

• เครื่องมืออุปกรณ ใหวิเคราะหวาผลงานที่เกิดขึ้นนั้นมีผลมาจาก
ความพรอม ประสิทธิภาพของเครื่องไมเครื่องมือในการทํางาน
หรือไม อยางไร   
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• วัตถุดิบ ถาเปนเร่ืองของกระบวนการผลิตสินคาอาจจะตองดูวา
ผลงานที่เกิดขึ้นน้ันไดรับผลมาจากคุณภาพ ปริมาณ ตนทุน ความ
ตอเน่ืองของวัตถุดิบหรือไม อยางไร   

• งบประมาณ    ใหวิเคราะหดูวาที่ผลงานดี หรือแยน้ันเกิดจาก
งบประมาณที่ไมเพียงพอ หรือมีงบประมาณสนับสนุนดีหรือไม
อยางไร    

  นอกจากนี้อาจจะพิจารณาปจจัยอื่นๆ   ที่เกี่ยวของกับส่ิงนําเขาใน
กระบวนการทํางาน (Input) เชน ปจจัยภายนอก หนวยงานภายในองคกร    
 1.2 วิเคราะหกระบวนการ (Process)   
  ปจจัยหน่ึงที่ควรจะนํามาวิเคราะหหลังจากผลงานเกิดขึ้นแลวคือ 
กระบวนการในการบริหารระบบผลงาน ไมวาจะเปนกลยุทธ (Strategy) กระบวนการ 
(Procedure) วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) หรือแมกระทั่งรูปแบบการบริหารจัดการ
ตางๆ ที่นํามาใชในระหวางป เพ่ือวิเคราะหดูวาผลงานที่ดีหรือไมดีน้ัน มีความสัมพันธหรือ
เกิดมาจากกระบวนการทํางานหรือไม อยางไร    
 2. กําหนดใหผูประเมินทุกคนรวมกับผูถูกประเมิน วิเคราะหเชิงวินิจฉัยผลงาน
รวมกันและมีการพูดคุยกันในระหวางการประเมินผลงานประจําป เน่ืองจากการพูดคุยเพื่อ
สรุปผลงานประจําป   สวนใหญมักจะพูดกันเพียงวาผลงานในปที่ผานมาของแตละคนเปน
อยางไร      ตอไปน้ีจะตองมีการพูดคุยกันลึกซึ้งกวานี้วาทําไมผลงานถึงตํ่ากวาเปาหมาย 
เทากับเปาหมาย หรือดีกวาเปาหมาย   
 3. กําหนดใหทุกหนวยงานนําเสนอสรุปผลการวิเคราะหเชิงวินิจฉัยตอที่ประชุม
ผูบริหาร การกําหนดแบบนี้จะชวยใหหัวหนาหนวยงานทุกหนวยทําการบานเกี่ยวกับการ
ประเมินผลที่รอบคอบมากยิ่งข้ึน รวมถึงจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทบทวนการวาง 
แผนกลยุทธขององคกรไดอีกทางหนึ่งดวย   
 4. จัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรและการปรับปรุงงานในปตอไป หลังจากการ
นําเสนอผลการวิเคราะหผลงานเชิงวินิจฉัยแลว ควรจะมอบหมายใหแตละหนวยงานกลับ 
ไปจัดทําแผนเพ่ือดําเนินการแกไขปรับปรุง รักษา หรือพัฒนา ทั้งระบบการทํางานและ
บุคลากร ตอไป    
 5.  ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดเกี่ยวกับการนําผลงานปที่ผานไป มาดําเนินการ
แกไขปรับปรุงหรือพัฒนา    ถาองคกรตองการใหเกิดความมั่นใจวาสิ่งที่ไดวิเคราะหหรือ
มอบหมายใหไปจัดทําแผนดังกลาวจะเปนจริงหรือไม ก็อาจจะกําหนดตัวช้ีวัดผลงานหลัก 
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(KPI) ของปตอไปเพ่ิมอีกสักหนึ่งตัวคือ  “เปอรเซ็นตความสําเร็จในการแกไขปรับปรุง 
รักษาหรือพัฒนาบุคลากรตามที่ไดกําหนดไว”   

 ทั้งหมดนี้ก็นาจะพอเปนแนวทางใหกับผูบริหารในองคกรตางๆ ไดนําไปบรรจุ
ไวเปนวาระสําคัญอยางหน่ึงของระบบการบริหารผลงาน (Performance Management 
System) ได เพราะการไปมุงเนนวัดผลงานที่ปลายทางเพียงอยางเดียว (Ended Results) 
โดยไมเหลียวหลังกลับมามองอดีตน้ัน อาจจะทําใหเกิดปญหาในเชิงการบริหารจัดการ
ผลงานในระยะยาวได  ถาองคกรตองการใหม่ันใจวาผลงานดีที่เกิดขึ้นน้ันเปนของจริงไมใช
โชคชวย ก็ควรจะนําเอาระบบการวิเคราะหเชิงวินิจฉัยมาใชในการวิเคราะหทบทวน
ความสัมพันธระหวางผลงาน (Performance) กับส่ิงนําเขา (Input) และกระบวนการ 
(Process) ในทุกๆ ปดวย  

 

 

 

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

                   ารพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัตงิาน ารพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัตงิาน   
Workplace Learning and Performance (WLP) 

 
อาภรณ ภูวิทยพันธุ 1  

 
 หากถามวา ทําไมจึงตองมีการพัฒนาองคการ (Organization Development) 
เกิดขึ้น คําตอบก็คือ ความตองการขององคการที่จะรักษาและสรางรายได/กําไรใหมากที่สุด 
รวมถึงการสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขันกับคูแขงภายนอกใหได (Competitive 
Advantage)  มีผลทําใหองคการนั้นๆ สามารถเจริญเติบโตตอไปไดอยางยั่งยืน ไมลมสลาย
หรือหายจากไป  

 ความทาทายขององคการจึงอยูที่ จะทําอยางไรใหองคการเกิดการพัฒนา ควร
มุงเนนไปที่ “ตัวคน (People)” หรือ “ตัวระบบ (System)”  ขอใหลองนึกภาพดูวา หากเรา
เดินเขาไปรานอาหารสักแหง เจอะเจอกับเด็กเสิรฟที่ทําสีหนาไมอยากจะใหบริการ ไมสนใจ
ที่จะสอบถามความตองการของลูกคา พูดจาไมสุภาพกับลูกคา  คุณในฐานะลูกคาจะรูสึก
อยางไร แนนอนวาในสถานการณเชนน้ี ไมมีลูกคาคนไหนที่จะรูสึกประทับใจกบัการใหบริการ
ของพนักงานขายผูน้ี ภาพลักษณที่ลูกคามองจะไมกระทบเพียงแคพนักงานขายคนนี้เทานั้น 
เขาจะมองไปที่รานอาหารแหงน้ัน บางคนอาจจะถึงขนาดไมขอเขารานอาหารแหงน้ีอีก
ตอไปเลยก็เปนได 

 ในทางตรงกันขาม หากคุณไปรานอาหารแหงหน่ึง ซ่ึงคุณเองไดส่ังอาหารมา
นานแลว น่ังรออยูต้ังนานกวาอาหารจะมาถึง อันเน่ืองจากวารานอาหารแหงน้ีไมมีการ

                                                 
1  โครงการบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยบูรพา 
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จัดระบบท่ีดีในการบันทึกเมนูอาหารที่ลูกคาสั่ง จึงทําใหเกิดการผิดคิว ทําอาหารใหลูกคา
ที่มาทีหลังกอน คุณเองจะรูสึกอยางไร ทั้งๆ ที่ตัวคุณก็ช่ืนชอบในการใหบริการของเด็กเสิรฟ 
เน่ืองจากลักษณะการพูดจา การวางตัวของเด็กเสิรฟที่คุณรูสึกประทับใจมาก มีโอกาส
เปนไปไดวาคุณเองอาจจะไมเขารานอาหารแหงน้ีอีก เพราะไมสามารถทนรออาหารที่ส่ังไวได
หรือไมสามารถรอการเก็บเงินที่กวาจะเก็บเงินไดแตละคร้ังจะตองใชเวลาเกือบคร่ึงช่ัวโมง 

 ดังน้ันการพัฒนาองคการจึงควรจะมุงเนนไปท่ีการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งตัว
บุคคลและตัวระบบไปพรอมๆ กัน พบวาพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหระบบตางๆ ที่มีอยูน้ันเกิด
การปรับปรุงและพัฒนาไดน้ันจะอยูที่ “การพัฒนาตัวบุคคล” กอน   จะเห็นไดวาผูบริหาร
ระดับสูงขององคการหลายๆ แหงเร่ิมกลับมาใสใจและสนใจที่จะพัฒนาตัวคนใหมากขึ้น  มิใช
มองเพียงแคการบริหารธุรกิจใหไดผลกําไรเพียงอยางเดียว “ทรัพยากรมนุษยจึงถือไดวา
เปนสินทรัพย (Assets) ที่มีคามากที่สุด”  ดวยเหตุน้ีจึงทําใหผูบริหารระดับสูงเร่ิมมองหา
เครื่องมือที่จะพัฒนาความสามารถและศักยภาพของพนักงาน เพ่ือคนหาและดงึความสามารถ
ของพนักงานที่มีอยูนํามาใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ 

 การฝกอบรม (Training) จึงเปนเครื่องมือ (Intervention) หน่ึงที่เกิดขึ้นมา
ประมาณ 60 ปแลว โดยมีจุดเนนไปที่การกําหนดและการพัฒนาความสามารถหลักๆ ที่
สงผลใหพนักงานเกิดการพัฒนาและปรับปรุงงานที่ทําอยูในปจจุบันใหดียิ่งข้ึน ถือไดวาเปน
เครื่องมือที่ทําใหเกิดการเรียนรูระยะสั้น (Short-Term Learning) และถูกนํามาใชเปน
เครื่องมือในหลายๆ วัตถุประสงคที่เฉพาะเจาะจง อาทิเชน การเตรียมความพรอมสําหรับ
พนักงานใหม หรือฝกอบรมใหพนักงานมีความรูในงานที่ไดรับมอบหมายเฉพาะดานหรือ
เปนงานโครงการ เปนตน 

 ปญหาอยูที่วาการฝกอบรมมิใชเปนเครื่องมือที่ใชเพ่ือการเตรียมความพรอมหรือ
โอกาสความกาวหนาในสายอาชีพของพนักงานในองคการ ดังน้ันแนวคิดของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development : HRD) จึงเกิดขึ้น เปนแนวคิดที่
เกิดขึ้นจากการบูรณาการการฝกอบรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาองคการ 
(Organization Development) และการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) เขา
ดวยกัน ผานกระบวนการเรียนรูที่มีแบบแผน (Planned Learning) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของบุคคล กลุมงาน และองคการ รวมถึงการเตรียม
โอกาส และความพรอมของพนักงานในการเติบโตในตําแหนงหนาที่การงานที่สูงข้ึน พัฒนา
ใหพนักงานสามารถบริหารงานที่รับผิดชอบดวยวิธีการที่ชาญฉลาด (Work Smart) มากกวา
การทํางานหามรุงหามค่ํา หรือการทํางานหนัก (Work Hard) 
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 จะเห็นไดวาขั้นตอนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมิใชเปนเพียงแคการ
ฝกอบรมและการพัฒนาอีกตอไป แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงรวมไปถึงการ 
ผสมผสานระหวางการพัฒนาสายอาชีพและการพัฒนาองคการ ซ่ึงการพัฒนาสายอาชีพ
จะมุงเนนไปท่ีการเชื่อมโยงการวางแผนอาชีพของพนักงาน (Career Planning) เปน
รายบุคคล กบักระบวนการบริหารจัดการอาชีพขององคการ (Career Management) เพ่ือ
ประสานความตองการระหวางพนักงานและองคการใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน  สําหรับ
การพัฒนาองคการน้ัน จะเนนไปที่การพัฒนากลุมหรือทีมงานใหเกิดความคิดริเร่ิมที่จะ
เปลี่ยนแปลงและบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เพ่ือใหการทํางานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 

 แนวโนมถัดไปเร็วๆ น้ี พบวากรอบแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยได
เปลี่ยนรูปโฉมไป มุงเนนไปที่การเรียนรูและการปฏิบัติงานใหเกิดผลงานอยางแทจริง หรือ
ที่เรียกวา Workplace Learning and Performance : WLP  เปนแนวคดิทีเ่กดิขึ้นจากการ
เรียนรู (Learning) ทําใหเกิดการทํางาน (Performance) อันนําไปสูผลลัพธที่เกิดขึ้น 
(Results) อยางมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่ตองการ   แนวคิดดังกลาวพบวาสมาพันธ
การฝกอบรมและพัฒนาแหงอเมริกา หรือ American Society for Training and Develop-
ment (ASTD) ไดใหคํานิยามไววา  

 “WLP เปนเครื่องมือที่บูรณาการแนวคิดของการเรียนรู และเคร่ืองมืออื่นๆ เพ่ือ
ปรับปรุงผลการทํางานของพนักงาน และการวิเคราะหหาความตองการของพนักงานและ
องคการ  เปนกระบวนการวิเคราะหอยางมีระบบ มีระบบการติดตามและใหขอมูลปอนกลับ
แกพนักงาน หนวยงาน และองคการ ถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้น  พบวาแนวคิดของ WLP 
จะสงเสริมใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางสรางสรรคในเชิงรุกภายในองคกร ทําใหเกิดความ
สมดุลหรือความเหมาะสมสอดคลองกันทั้งในเร่ืองของตัวบุคคล จริยธรรมการทํางาน เทค-
โนโลยี  และระบบการปฏิบัติงานตางๆ” 

 ทั้งน้ีการนําเอา WLP มาประยุกตใชในองคกรนั้น พนักงานและผูบริหารใน
องคการควรจะมีสวนรวมรับผิดชอบในการวางแผน และการนําแผน WLP มาใช ซ่ึง
ผูบริหารเองควรจะสนับสนุนและผลักดันใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู พบวาเปาหมาย
ของการออกแบบ WLP ในองคกรนั้นก็เพ่ือ 

♦ ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงานใหดีข้ึน 

♦ ทําใหเกิดการเชื่อมโยงความตองการของพนักงาน และความตองการของ
องคการเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
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♦ สรางองคความรูและการถายโยงการเรียนรู ในกลุม ทีมงาน และองคการ ให
เกิดขึ้น 

♦ สรางใหเกิดผลตอบแทนที่ไดจากการลงทุนในรูปของตัวเงิน (Finance Return) 

 ความนาสนใจของแนวคิด WLP ยังไมจบเพียงเทานั้น ยังพบตอไปอีกวาปจจัย
หลักที่ควรจะพิจารณาในกรณีของการนําเอาแนวคิดของ WLP มาปรับใชในองคกรนั้น น่ันก็
คือการกําหนดบทบาทของผูปฏิบัติงาน (Roles) ความสามารถ (Competency) และผลลัพธ 
(Outputs) ใหชัดเจน  

 บทบาท (Role) และความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่จะมีสวนรวม 
และผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนํา WLP มาใชในองคการ  พบวาบทบาทของกลุมคนที่จะเขา
มามีสวนรวมในการนําแนวคิด WLP มาปรับใชในองคการนั้น มีอยูดวยกัน 7 บทบาท 
ไดแก 

 1.  Manager Role : บทบาทผูจัดการ 
 บทบาททั่วไปของ Manager น่ันก็คือ 1) การวางแผนงาน (Planning) เปน

การกาํหนดเปาหมายและทิศทางในการทํางาน  2) การจัดวางระบบงาน (Organization) เปน
การกําหนดกิจกรรมและขั้นตอนการทํางานในรายละเอียด 3) การชี้นํา (Leading) เปนการ
จัดคนใหเหมาะสมกับงานและทักษะที่พนักงานแตละคนมี รวมถึงการสงเสริมความกาวหนา
ในอาชีพของกลุมคนเหลานั้น 4) การควบคุม (Controlling) เปนการกํากับดูแลกิจกรรม
ทั้งหมดเพื่อใหเปาหมายที่กําหนดขึ้นบรรลุผลสําเร็จ 

 สมาพันธการฝกอบรมและพัฒนาแหงอเมริกา หรือ American Society for 
Training and Development (ASTD) กลาวถึงความสําคัญของบทบาทการเปน Manager 
น่ันก็คือ การสนับสนุนและผลักดันใหบุคคลที่รับผิดชอบในบทบาทอื่นๆ ซ่ึงไมใช Manager 
ใหเขาเหลานั้นประสานงานและรวมมือกันในการนํา WLP มาประยุกตใช ทั้งน้ี Manager 
จะตองทําหนาที่ในการตัดสินใจพิจารณาเลือกเครื่องมือ (Intervention) ที่เหมาะสมในการ
สรางบรรยากาศใหเกิดการเรียนรูในองคการ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการ
จัดหาเครื่องมือตางๆ ที่กระตุนใหเกิดการเรียนรูในองคการขึ้น จะเห็นไดวาบุคคลที่มีบทบาท 
“ผูจัดการ” โดยมากจะมักจะดํารงตําแหนง “ผูอํานวยการฝกอบรม,” “ผูอํานวยการฝายพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย”, “Chief Learning Officer,” “Chief Knowledge Officer,” “Vice 
President of Organizational Effectiveness,”  “President of the Corporate University” 
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  ความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่มีบทบาทของ Manager ใน
การนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะประกอบดวยความสามารถหลักๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. Analytical Competencies – ความสามารถในการคิดริเร่ิมวิธีการและ
ข้ันตอนการทํางานใหมๆ ผานกระบวนการคิดอยางเปนระบบ เปนการคาดการณถึงปญหา
และอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นลวงหนา เปนผูมองเห็นความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง และ
การนําเอาเครื่องมือตางๆ ที่ทําใหเกิดการเรียนรูในองคการมาประยุกตใชเพ่ือเปาหมาย
สูงสุดขององคการ 

2. Business Competencies – ผูที่รับบทบาทของการเปนผูจัดการนั้นควร
จะตองเขาใจถึงความตองการและเปาหมายของธุรกิจ เหตุเพราะความเขาใจดังกลาวจะ
สงผลใหเกิดการออกแบบ และคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชสรางระบบการเรียนรูให
เกิดขึ้นในองคกร 

3. Interpersonal Competencies – ผูจัดการที่มีความสามารถในดาน
ปฏิสัมพันธควรจะตองมีเวลาในการสื่อสารและพูดคุยกับพนักงานประมาณ 80%  เพ่ือการ
ช้ีแจง ทําความเขาใจ และจูงใจใหพนักงานทุกคนและทุกระดับตําแหนงงานมีสวนรวมใน
การนํา WLP มาใชในองคการ 

4. Leadership Competencies – ความสามารถในการเปนผูนํานั้นเปน
ทักษะที่สําคัญของการเปนผูจัดการ ซ่ึงผูจัดการเองจะตองสามารถจูงใจหรือผลักดันให
พนักงานในองคการเห็นดวย ยอมรับ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่เปนเคร่ืองมือในการทําให
เกิด WLP ในองคการขึ้น 

5. Technical Competencies – ผูจัดการจําเปนจะตองมีความรูทางเทคนิค
เฉพาะดาน เพ่ือการอํานวยการ (Facilitate) และการใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) ถึงการ
รับรูและการเรียนรูของพนักงาน รวมถึงผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูของ
พนักงานในองคการ 

6. Technological Competencies –  ความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคการ ซ่ึงผูจัดการควรเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ดังน้ันผูที่มีบทบาทของการเปนผูจัดการจะตองสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับองคการแตละแหงที่มีวัฒนธรรมที่แตกตางกันไป 

 2.  Analyst  Role : บทบาทของนักวิเคราะห 
 การเปนนักวิเคราะห ก็คือการกําหนดบริเวณหรือขอบเขตของพื้นที่ที่จะตอง

ปรับปรุงการปฏิบัติงาน โดยสวนใหญบุคคลที่มีบทบาทของการเปนนักวิเคราะหน้ัน จะมี



 

 

72 

ตําแหนงเปนนักฝกอบรม (Trainer), นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย (HR Developer) ที่ปรึกษา
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Consultant) หรือผูประสานงานประสิทธิภาพในองคการ 
(Organization Effectiveness Coordinator)  ทั้งน้ีหนาที่ที่สําคัญของการเปนนักวิเคราะหก็
คือ การวิเคราะหถึงความตองการในการเรียนรู การทบทวนเครื่องมือที่นํามาใชใหเกิดการ
เรียนรูในปจจุบันขององคการ การประเมินหาทักษะของพนักงานในปจจุบัน การหาเครื่องมือ
ที่เหมาะสมในการพัฒนาการเรียนรูใหเกิดขึ้นในองคการ รวมถึงการติดตามผลการนําระบบ
และแนวคิดของ WLP มาใช และการรายงานผลจากการเรียนรูที่มีตอผลการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ทีมงาน และองคการตอผูบริหารระดับสูง  

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่มีบทบาทของ Analyst ใน
การนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะประกอบดวยความสามารถหลักๆ 
ดังตอไปนี้ 

1. Analytical Competencies – พบวา Competency ที่สําคัญและจําเปน
อยางมากของผูที่มีบทบาทของการเปนนักวิเคราะหก็คือ ความสามารถในการวิเคราะหถึง
ผลการปฏิบัติงาน (Performance Analysis) เพ่ือวิเคราะหหาความตองการหรือความ
จําเปนในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม ในการพัฒนาใหเกิดระบบการเรียนรูในองคการ 

2. Business Competencies – จําเปนอยางยิ่งที่นักวิเคราะหควรจะเปน
พันธมิตร (Partner) ที่ดีกับผูบังคับบัญชาของหนวยงานตางๆ (Line Manager) เพ่ือรวมกัน
วิเคราะหหาความจําเปนในการเรียนรูและการฝกอบรม กอนที่นักวิเคราะหจะเลือกเครื่องมือ
ที่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาระบบการเรียนรูใหเกิดขึ้น นักวิเคราะหที่ดีควรรวบรวมขอมูล
ปอนกลับ (Feedback) จากหนวยงานตางๆ กอน เพ่ือนํามาใชเปนขอมูลประกอบการ
พิจารณาหาโปรแกรมหรือเครื่องมือในการสรางระบบการเรียนรูของพนักงาน 

3. Interpersonal Competencies – พบวาการสื่อสารและการสราง 
สัมพันธภาพที่ดีตอคนในองคการนั้น เปนความสามารถที่สําคัญที่นักวิเคราะหควรจะพัฒนา
ใหมีข้ึน โดยเนนไปท่ีการเปดใจรับฟงไอเดียและความคิดเห็นใหมๆ การสรางเครือขาย และ
การสรางความคุนเคยกับพนักงานในองคการ 

4. Leadership Competencies – ผูที่มีบทบาทของการเปนนักวิเคราะหน้ัน 
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความสามารถในการเปนผูนํา สามารถทําใหผูบริหารของหนวยงาน
ตางๆ ยอมรับ (Buy-In) และมีสวนรวมในขั้นตอนและกระบวนการของ WLP   

3. Intervention Selector Role : บทบาทของการเปนผูคัดเลือกหา
เครื่องมือที่เหมาะสม 
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 ผูที่แสดงบทบาทของการเปนผูคัดเลือกหาเครื่องมือที่เหมาะสม ที่จะทําให
เกิด WLP ข้ึนในองคการ จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทํางานใกลชิดกับนักวิเคราะห (Analyst)  
เพราะนักวิเคราะหจะทําหนาที่ในการคนหาสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้น และเม่ือทราบถึง
ตนเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นแลว หลังจากนั้น Intervention Selector จะเขามามีสวนเกี่ยวของ
ในการคัดเลือกเครื่องมือ (Intervention) ที่เหมาะสมที่สุด ซ่ึงเคร่ืองมือที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพนั้นควรจะเปนเครื่องมือที่ประหยัดทั้งเร่ืองงบประมาณ เวลา และความพยายาม
หรือการมีสวนรวมในการใชเครื่องมือน้ันๆ 

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่มีบทบาทของ Intervention 
Sector ในการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะประกอบดวยความสามารถ
หลัก ๆ ดังตอไปนี้ 

1. Analytical Competencies –  การคัดเลือกเครื่องมือที่จะถูกนํามาใชให
เกิดการเรียนรูและการปฏิบัติงานในองคการนั้น จะตองอยูบนพื้นฐานของการประยุกตใช
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับแนวคิดของ WLP ซ่ึงทฤษฏีที่สามารถนํามาใช
อางอิงน้ัน ไดแก Career Development Theory, Organization Development Theory, 
Reward System Theory, Performance Theory, Staff Selection Theory และ Training 
Theory.  

2. Business Competencies – การคัดเลือกเครื่องมือที่จะถูกนํามาใชสราง
แนวคิด WLP ข้ึนในองคการนั้น พบวาผูคัดเลือกควรจะวิเคราะหถึงตนทุน/คาตอบแทนที่
ไดรับ โดยพิจารณาวาการนําเอา WLP มาใชน้ันมีจุดคุมทุนที่เกิดขึ้นเปนอยางไรบาง 

3. Interpersonal Competencies –  ความสามารถดังกลาวนี้จะประกอบ 
ดวยความสามารถยอยๆ ไดแก การสื่อสารใหกับพนักงานเขาใจถึงเคร่ืองมือที่ถูกคัดเลือก
ข้ึนมา เปนความสามารถในการสรางความสัมพันธกับพนักงานในระดับตางๆ เพ่ือให
พนักงานเขามามีสวนรวมในการนําแนวคิดของ WLP มาใช 

 4. Leadership Competencies – ความสามารถในการทําใหผูบริหาร
ยอมรับฟงถึงกระบวนการ หรือเคร่ืองมือที่นํามาใชในการสรางการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายใน
องคการ รวมถึงผลลัพธและความคืบหนาของการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใช 

 5. Technical Competencies – การคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อ
นํามาใชในการสรางและพัฒนาการเรียนรูใหเกิดขึ้นภายในองคการนั้น ผูคัดเลือกจําเปน
จะตองเขาใจถึงแนวคิดการเรียนรูแบบผูใหญ (Adult Learning) พบวาผูใหญจะเรียนรูอะไร
ก็ตอเม่ือพวกเขามีความเขาใจถึงความจําเปนที่จะตองเปลี่ยนแปลงและพัฒนาตนเอง ซ่ึง 
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ผูคัดเลือกเครือ่งมือที่เหมาะสมนั้นจําเปนจะตองช้ีแจงถึงเหตุผลความจําเปนของการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหพนักงานเขาใจและยอมรับที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองดวยการเรียนรูส่ิงใหมๆ อยูเสมอ 

6. Technological Competencies –  ความสามารถในดานสุดทายของผูที่มี
บทบาทในการคัดเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมนั่นก็คือ การเปนผูรูแหลงหรือวิธีการใหมๆ 
โดยเฉพาะการนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการพัฒนา และสรางแบบการเรียนรูใหเกิดขึ้นใน
องคการ 

4. Intervention Designer and Developer Role : บทบาทของการเปน
ผูออกแบบและพฒันาเครื่องมือ 
 นักออกแบบและนักพัฒนาจะตองทํางานใกลชิดกับผูเปนหุนสวนของบริษัท 
(Stakeholders) ซ่ึงนักออกแบบและนักพัฒนาทั้งหลายจะเปนผูบูรณาการรูปแบบการเรียนรู
ตางๆ เพ่ือเปนเครื่องมือหน่ึงในการปรับปรุงผลการปฏิบัติงานใหดีข้ึน โดยทั่วไปพบวา
ผูออกแบบและพัฒนาเครื่องมือน้ันจะมีหนาที่หลักที่สําคัญคือ การออกแบบเนื้อหาและ
หลักสูตรการฝกอบรมใหเหมาะสมสอดรับกับเปาหมายของการดําเนินธุรกิจ การออกแบบ
แผนการสอน รวมถึงการจัดเตรียมและจัดหาอุปกรณตางๆ ที่ใชในการฝกอบรมพัฒนา
พนักงาน  

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่มีบทบาทของ Intervention 
Designer and Developer Role  ในการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะ
ประกอบดวยความสามารถหลักๆ ดังตอไปนี้ 

1. Analytical Competencies –    การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการ
สอนที่จะตองอยูบนพื้นฐานของการประยุกตใชแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับ
แนวคิดของ WLP ซ่ึงทฤษฏีที่สามารถนํามาใชอางอิงน้ันมีอยูดวยกันประมาณ 11 ทฤษฎี/
แนวคิด ไดแก Performance Data, Career Development Theory and Application, 
Intervention Selection, Knowledge Management, Model Building, Organization 
Development Theory and Application, Performance Theory, Reward System Theory 
and Application, Standards Identification, System Thinking และ Training Theory and 
Application. 

2. Business Competencies – นักออกแบบและนักพัฒนาโปรแกรมการ
ฝกอบรมเพื่อใหเกิดการเรียนรูใหไดน้ัน จําเปนจะตองเขาใจถึงลักษณะธุรกิจของบริษัท 
(Industry Awareness) และความรูเกี่ยวกับการบริหารโครงการ (Project Manager) 
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3. Interpersonal Competencies –  ความสามารถดังกลาวนี้จะมุงเนนไปท่ี
ความสามารถในการติดตอส่ือสาร  และการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลตางๆ  โดยเนนที่
การสื่อสารเพื่อกระตุนใหพนักงานเกิดการเรียนรูในองคการมากที่สุด 

4.  Leadership Competencies –  ความสามารถในการเปนผูนําในที่น้ีจะ
เนน 2 เร่ืองหลักๆ ไดแก การตระหนักถึงการเรียนรูที่แตกตางกันระหวางบุคคล  รวมถึง
การสรางเครื่องมือการเรียนรูโดยการคํานึงถึงจริยธรรมการทํางานดวย 

5. Technical Competencies –   นักออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการ
เรียนรูที่ดีจะตองคํานึงถึงรูปแบบการเรียนรูของผูใหญ และการสํารวจความคิดเห็นของ
พนักงานในองคการ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบโปรแกรมใหเหมาะสมกับความจําเปน
ในการเรียนรูของพนักงาน 

6. Technological Competencies – ความสามารถดังกลาวนี้จะรวม
ความสามารถยอยๆ ใน 4 เร่ืองหลักๆ ไดแก ความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการ
เรียนรู  ความเขาใจถึงรูปแบบการศึกษาทางไกล ความเขาใจในระบบตางๆ ที่เอื้อตอการ
ปฏิบัติงาน และความเขาใจถึงศัพทเทคนิคที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีตาง ๆ 

5. Intervention Implementor Role : บทบาทของผูนําเครื่องมือมา
ประยุกตใช 

 เครื่องมือที่ถูกออกแบบขึ้นมาอันนําไปสูการเรียนรูในองคการนั้น นักปฏิบัติ 
หรือ Implementor จึงเปนบุคคลสําคัญที่ทําใหเกิดการนําไปใชไดจริง ตําแหนงงานของกลุม
คนที่มีบทบาทเปนนักประยุกตหรือนักปฏิบัติ โดยสวนใหญจะถูกเรียกเปน Instructor, 
Administrator, Facilitator, Organization Development Practitioner หรือ Career 
Development Specialist ซ่ึง Pinto และ Walker ไดกลาวถึงบทบาทของการเปนนักปฏิบัติ
โดยเขียนไวใน Training and Development Journal  ป  ค.ศ 1978 ไววา  “นักปฏิบัติ
จะตองทําหนาที่ในการประสานงานในเรื่องตางๆ เพ่ือใหการฝกอบรมเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณการสอน จัดหาวิทยากร และ
จัดเตรียมแบบประเมินผลการฝกอบรม  รวมถึงการจัดเก็บประวัติการฝกอบรม  การสรุป
และรายงานผลการฝกอบรมใหผูบริหารหนวยงานตางๆ รับรู” 

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลที่มีบทบาทของ Intervention 
Implementor ในการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะประกอบดวย
ความสามารถหลักๆ ดังตอไปนี้ 

 1. Analytical Competencies – นักปฏิบัติที่ดีจะตองรูจักวิเคราะหวิธีการ 
และกระบวนการทํางานตางๆ วา มีประสิทธิภาพหรือไม เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง



 

 

76 

วิธีการ และข้ันตอนตางๆ ที่นํามาใชใหเกิดการเรียนรู อันนําไปสูเปาหมายหรือผลผลติที่
เกิดขึ้น 

2. Interpersonal Competencies –  การเปนผูนําเครื่องมือการเรียนรูไป
ประยุกตใชไดจริงน้ัน จะตองเปนผูที่มีความสามารถในการนําเสนอไอเดียหรือความคิดเห็น
ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขั้นตอน และวิธีการตางๆ แกกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึง
ความสามารถในการเปนที่ปรึกษาโดยสามารถใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาการเรียนรู
ของตนเองแกพนักงานทั่วไปในองคการได 
 3. Leadership Competencies –  การประยุกตใชแนวคิดของ WLP ใน
องคการนั้น จําเปนอยางยิ่งที่นักปฏิบัติจะตองมีความสามารถในการจูงใจและช้ีนําใหผูบริหาร
ของหนวยงานตางๆ เขาใจ และยอมรับถึงแนวคิดและวิธีการพัฒนาตนเองใหเกิดผลการ
ปฏิบัติงานดวยการเรียนรู 

4. Technical Competencies –  การนําเครื่องมือตางๆ  มาประยุกตใชน้ัน 
นักปฏิบัติที่ดีจะตองเขาใจถึงรูปแบบการเรียนรูแบบผูใหญ สามารถสรางเครื่องมือการ
เรียนรูที่เช่ือมโยงเปาหมายไปสูเปาหมายการดําเนินธุรกิจของบริษัทได 

5. Technological Competencies –    เปนความเขาใจและตระหนักถึง
ความสําคัญของการนําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาใช ชวยทําใหเกิดการเรียนรูข้ึนในองคการ 
รวมถึงการจัดหาอุปกรณเครื่องมือตางๆ  เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการเรียนรูใหเกิดขึ้น 

      6.  Change Agent Role : บทบาทของผูนําการเปลี่ยนแปลง 
 บทบาทที่สําคัญของการนําแนวคิด  WLP มาใชในองคการนั้น คือ การเปน

ผูริเร่ิมและเปนผูนําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหมๆ เน่ืองจากในโลกทุกวันน้ีองคการจะตอง
เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆ  ไดแก 1) 
ดานธุรกิจ (Business Change) เปนการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการภายใน
องคการ และผลิตภัณฑของบริษัท  2) ดานความเปนเลิศ (Talent Change) เปนการแยงชิง
บุคลากรที่มีความรูความสามารถ จึงทําใหเกิดการซื้อตัวกลุมคนที่มีผลงานดีเดน 3) ดาน
เทคโนโลยี (Technology Change) เปนกระบวนการ วิธีการบริหารจัดการงานภายในแตละ
ฟงกช่ันงาน และ 4) ดานวัฒนธรรม (Culture Change) เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือ
วิถีความคิด มุมมอง และความเชื่อของกลุมคนในองคการ 

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลทีม่ีบทบาทของ Change 
Agent ในการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้น จะประกอบดวยความสามารถ
หลักๆ ดังตอไปน้ี 
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1. Analytical Competencies – ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองมีความสามารถใน
การคิดอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะหและเช่ือมโยงเครื่องมือการเรียนรูกับปญหา และ
ผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นได 

2. Business Competencies –  เปนความสามารถในการเขาถึงลักษณะ
ธุรกิจ มองภาพกวางในเชิงของธุรกิจได สามารถประเมินผลลัพธที่ไดจากการเรียนรูที่มีตอ
เปาหมายขององคการ รวมถึงสามารถชี้ชัดไดถึงประเด็นหรือปญหาที่อาจจะมีผลตอการ
ดําเนินธุรกิจขององคการได 

3. Interpersonal Competencies –   ผูนําการเปลี่ยนแปลงจะตองสามารถ
ส่ือสารใหบุคคลตางๆ เขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น รวมถึงความสามารถ
ในการเชื่อมสัมพันธภาพกับผูอื่นในองคการ เพ่ือใหพวกเขาเหลานั้นมีสวนรวมกับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเพื่อการเรียนรูในองคการ 

4. Leadership Competencies – ผูนําใหเกิดการเปลีย่นแปลงจะตองเขาถึง
กลุมคนในระดับตําแหนงงานที่แตกตางกันได รวมท้ังจะตองสามารถจูงใจใหผูอื่นเห็นดวย
และพรอมที่จะเปลี่ยนแปลง 

5. Technical Competencies –    เปนความสามารถในการเขาถึงการเรียนรูที่
เกิดขึ้นของบุคคลตางๆ  ภายในองคการ สามารถมองเห็นความสัมพันธและการเชื่อมโยง
ของระบบการเรียนรูที่มีตอกลยุทธทางธุรกิจขององคการ 

 7.  Evaluator  Role : บทบาทของผูประเมิน 
 เครื่องมือการเรียนรูที่ถูกนํามาใชภายในองคการนั้น จําเปนจะตองมีการ

ประเมินถึงกระบวนที่ใช และผลลัพธจากการเรียนรูที่เกิดขึ้น ทั้งน้ีวิธีการประเมินเคร่ืองมือที่
นํามาใชใหเกิด WLP ข้ึนในองคการ จะประกอบไปดวยวิธีการประเมินทั้ง 3 รูปแบบ ไดแก 
1) Summative Evaluation : เปนการประเมินเพื่อตอบคําถามวาเครื่องมือที่นํามาใชน้ัน
สงผลลัพธในทางบวกตอองคการหรือไม  2) Formative Evaluation : เปนการประเมินถึง
ความพยายามในแตละข้ันตอนการสรางใหเกิด WLP ข้ึนในองคการนั้นเปนไปตามเปาหมาย
ที่กําหนดไวหรือไมกอนที่จะถูกนํามาใชปฏิบัติทั่วทั้งองคการ และ 3) Longitudinal Evaluation : 
เปนการประเมินภายหลังจากการนําเครื่องมือตางๆ มาใชปฏิบัติเรียบรอยแลว เพ่ือใหม่ันใจ
วาเคร่ืองมือที่นํามาใชยังสามารถใชได และเช่ือมโยงกับเปาหมายและทิศทางการดําเนินงาน
ของบริษัท 

 ความสามารถ (Competency) ของบุคคลทีม่ีบทบาทของ Evaluator 
ในการนําแนวคิด WLP มาประยุกตใชในองคการนั้นจะประกอบดวยความสามารถหลักๆ 
ดังตอไปนี้ 
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1. Analytical Competencies –  เปนความสามารถในการวิเคราะหและ
ประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําเครื่องมือตางๆ มาใชใหเกิดการเรียนรูข้ึนในองคการ   

2. Business Competencies –  ผูประเมินที่ดีจะตองเขาใจวาเครื่องมือที่ถูก
นํามาใชน้ันคุมคากับการลงทุนมากนอยแคไหน และเครื่องมือน้ันสามารถตอบสนองตอ
เปาหมายขององคการหรือไม 

3. Interpersonal Competencies –  ผูประเมินจะตองสามารถชี้แจงและ
อธิบายถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําเครื่องมือตางๆ มาใชใหผูบริหารรับรูและเขาใจได   
เนนการสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางพนักงานและผูบริหารของหนวยงานตางๆ 

4. Technical Competencies –   ความสามารถในดานเทคนิค ไดแก 
ความรูและความเขาใจถึงวิธีการและรูปแบบการประเมิน การใหขอมูลปอนกลับ และ
ความสามารถในการตั้งคําถามเพื่อรวบรวมประเด็นปญหาและขอมูลที่จําเปนเพื่อใชประกอบ 
การออกแบบเครื่องมือการเรียนรูใหเหมาะสม 

5. Technological Competencies –   ผูประเมินควรจะสามารถเลือกใช
เทคโนโลยีเพ่ือออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงแนวทางการเรียนรู เพ่ือใหเกิดผลลัพธเปนไป
ตามเปาหมายและความตองการขององคการ 

สรุปวา แนวคิดของการพัฒนาการเรียนรูและการปฏิบัติงาน หรือ Workplace 
Learning and Performance (WLP) น้ัน บุคคลที่รับผิดชอบและนําแนวคิดดังกลาวนี้ 
มาใชไดอยางมีประสิทธิภาพนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีบทบาททั้งเจ็ดประการนี้ ซ่ึงอาจจะ
มอบหมายใหคนๆ เดียวหรือจะกระจายผูรับผิดชอบไปยังบุคคลอื่นๆ ในองคการรับบทบาท
ทั้งเจ็ดประการนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมขององคการแตละแหง 

หนังสืออางอิง    

William J. Rothwell, John E.Lindholm, William G. Wallick , 2003, What CEOs 
Expect from Corporate Training, American Management Association, 
USA. 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

                    eenncchhmmaarrkkiinngg  สูความเปนเลศิสูความเปนเลศิ  

ของสถานศึกษาของสถานศึกษา  
        

ดํารง  มาตี๋ 1 
 

 การเติบโตขององคการการคาโลก(World Trade Organization) หรือ WTO  
ทําใหการคาและการแขงขันระหวางประเทศทวีความสําคัญและซับซอนข้ึน องคกรธุรกิจ
แหงอนาคตตองรูจักตัวเอง การแขงขันและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง จึงเปนแรงกระตุน
ใหองคกรธุรกิจจํานวนไมนอยตองปรับเปลี่ยนกลยุทธของตนเอง สงผลใหองคกรตางๆ สรรหา
เครื่องมือและความรูใหมๆ เขามาประยุกตใชปรับปรุงตนเองอยูเสมอ เพ่ือปรับสภาพให
องคกรแขงขันได และ Benchmark (Benchmarking Process) เปนเคร่ืองมือหน่ึงที่ถูก
นํามาใชเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององคกรอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

ความเปนมาของ Benchmarking  

  ในประเทศไทย คําวา Benchmark หรือ Benchmarking ยังเปนเร่ืองคอนขาง
ใหม  ซ่ึงณัฏฐพันธ  เขจรนันทน (2544: 52) ใหความเห็นวา Benchmark มิใชศัพทใหมที่
เพ่ิงกําหนดขึ้น แตเปนศัพทในการสํารวจทางธรณีวิทยาที่ใชในการวัดระยะโดยเปรียบเทียบกับ
จุดอางอิง ซ่ึงถูกยืมมาใชในการพัฒนาระบบการบริหารงานที่ถูกพัฒนาขึ้นในทศวรรษที่ 
1980 และตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน  ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ พอลล เจมส โรแบร 
(2543:10-11) ที่กลาวเพิ่มเติมวา มีการนํา Benchmark มาใชในการสํารวจธรณีวิทยาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S. Geological Survey) เปนการวัดระยะโดยเปรียบเทียบกับจุดที่

                                                           
1 ร.ร.บานกองแขก อ.แมแจม จ.เชียงใหม 

BB  
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ใชอางอิง และผูบุกเบิกการทํา Benchmark ที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดรายหนึ่ง คือ
บริษัท Xerox ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  เชนเดียวกับความคิดเห็นของ บุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ  ศิริพานิช
(2545:3-4) ซ่ึงกลาววา สาเหตุสําคัญที่บริษัทนําเครื่องมือดังกลาวมาใช เน่ืองจาก Xerox 
เปนบริษัทช้ันนําในเรื่องการผลิตเคร่ืองถายเอกสาร ประสบปญหาดานการตลาดอยาง
รุนแรง บริษัทสูญเสียความสามารถในการแขงขัน ใหแกบริษัทเคร่ืองถายเอกสารของประเทศ
ญ่ีปุน ที่เขามาตีตลาดดวยราคาสินคาที่ตํ่ากวาและคุณภาพดีกวา Xerox จึงตองคนหา
เครื่องมือและปรับปรุงองคกรที่จะชวยใหบริษัทสามารถกลับมาแขงขันในตลาดไดอีกครั้ง 
และ Benchmarking คือเคร่ืองมือหลักที่ Xerox เลือกมาใชปรับปรุงองคกรของตน 

  จากความคิดเห็นของนักวิชาการอาจพอสรุปไดวา Benchmarking มีมานาน
กวา 50 ปแลว แตยังไมนํามาใชเปนแนวทางในการศึกษา และนําหลักการ Benchmark มา
ใชใหเปนรูปธรรมและจริงจังในประเทศไทย 

ความหมายของ Benchmarking  

  มีนักวิชาการหลายทานใหคํานิยามคําวา Benchmarking หลายคําจํากัดความ 
และในตําราบางเลมไดเพ่ิมเติมคําวา Benchmark และ Best Practices ซ่ึงมีความหมาย
เกี่ยวของสัมพันธกัน  โดยบุญดี  บุญญากิจ และกมลวรรณ  ศิริพานิช (2545: 9-11) ไดให
ความหมายทั้งสามคําไววา Benchmark หมายถึง Best-in-class คือเกงที่สุดหรือดีที่สุด
ระดับโลกอันจะเปนตนแบบที่จะใชวัดเพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตนเอง สวน 
Benchmarking คือวิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ และวิธีการปฏิบัติ
กับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของ
ตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ และ Best Practices คือวิธีการปฏิบัติที่ทําใหองคกร
ประสบความสําเร็จ หรืออาจกลาวไดวาคือวิธีการที่ทําใหองคกรสูความเปนเลิศ กลาวคือ
กระบวนการทํา Benchmarking นําไปสูการคนพบผูที่เปน Benchmark หรือผูปฏิบัติไดดี
ที่สุดวาเปนใคร และผูที่เปน Benchmark สามารถตอบคําถามเราไดวา Best Practices 
หรือวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดที่นําไปสูความเปนเลิศนั้นเขาทําไดอยางไร ซ่ึงแสดงความสัมพันธ
ไดดังน้ี 
          Benchmarking                        Benchmark                        Best Practices  
 

ที่มา: บุญดี บุญญากิจและกมลวรรณ  ศิริพานิช, 2545: 11 
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 เชนเดียวกับความคิดเห็นของ พอลล เจมส โรแบร (2543: 11-13) ที่กลาวโดย
สรุปวา Benchmark หมายถึงข้ันตอนที่เปนระบบในการคนหาวิธีการ แนวปฏิบัติ และ
กระบวนการ ที่ดีที่สุด อยางตอเน่ือง และนําสวนที่ดีมาใชปรับและดําเนินการตามสิ่งที่ดีที่สุด
น้ัน ซ่ึง David T.Kearns (ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2544: 52-54) อดีตหัวหนาคณะผูบริหาร 
(Chief Executive Officer, CEO) ของบริษัท  Xerox  ซ่ึงเปนผูนําในการทํา  Benchmark 
ก็มีความคิดเห็นเชนเดียวกันวา การทํา Benchmark เปนกระบวนการตอเน่ืองในการวัด
ผลิตภัณฑ บริการ และการดําเนินงานของธุรกิจ เปรียบเทียบกับคูแขงที่เขมแข็งที่สุด 
(Toughest) หรือบริษัทที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูนําในอุตสาหกรรม (Industry  Leader)   ซ่ึง
จะ มีส วนประกอบที่ สํ าคัญ  (Key Elements) 3 ด านคือ  การวัด  (Measuring) การ
เปรียบเทียบ (Comparison)   และความตอเน่ือง (Continuos)  

 สวน เบ็ง  คารลอฟ (2544: 21-22) ใชคําวา  “การเทียบเคียง - แขงดี” แทน 
Benchmarking ซ่ึงก็ใหความหมายสอดคลองกัน โดยกลาววาเปนกระบวนการที่เกี่ยวของ
กับปจจัย 3 ประการ คือ 

1. การเปรียบเทียบประสิทธิภาพและกระบวนการกับตัวอยางที่ดี รวมถึงการ 
   เรียนรูที่โดดเดนจากตัวอยางนั้นๆ 
2. การสนับสนุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูการสรางคุณคาแกลูกคา 

ดวยการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
3. หัวใจสําคัญที่จะชวยใหองคกรสามารถเล็งเห็นโอกาสที่จะสรางความเติบโต

ทางธุรกิจดวยการเปรียบเทียบกระบวนการทํางานกับตัวอยางที่ดี 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทาน สรุปไดวา Benchmarking นาจะ
หมายถึงกระบวนการวัดและเปรียบเทียบกับองคกรที่สามารถทําไดดีกวา และนําผลการ 
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตน เพ่ือชวยพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ อยาง
เปนรูปธรรม และตอเน่ือง 

ความเขาใจที่ถูกตองของการทํา Benchmarking 

อาจจะยังมีการเขาใจที่คาดเคลื่อนในเรื่องของ Benchmarking ซ่ึงบุญดี บุญญากิจ
และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545: 11-12) ใหความเห็นวา  Benchmarking มิใชการไป
ลอกเลียนแบบจากผูอื่นมา หรือไปดูตัวเลขเปรียบเทียบกับคูแขง หรือที่เรียกวา Competitive  
analysis เทานั้น แตจะเปนกระบวนการเรียนรูการปฏิบัติจากผูอื่น ซ่ึงเปนการกระทําอยาง
เปดเผย เปนระบบ และมีจุดประสงคไมใชเพียงแตการลอกเลียนแบบ แตเปนการนําวิธีการ
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ที่เปนเลิศที่ไดเรียนรูมาประยุกตใหเหมาะสมกับตัวเราเอง  ทั้งน้ี Benchmarking ไมจําเปน 
ตองทําเฉพาะกับคูแขงเทานั้น เราสามารถที่จะทํากับใครก็ไดที่มีวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศและ
เราตองการที่จะเรียนรูจากเขา โดยเนนการศึกษาวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผูอื่น แลวนํา
วิธีการปฏิบัติน้ันมาใชปรับปรุงตนเอง มากกวาการเปรียบเทียบกับตัววัดนั้น 

เชนเดียวกับแนวความคิดของ พอลล เจมส  โรแบร (2543: 15-16)  ซ่ึงกลาววา      
Benchmark เปนการปรับใชขอมูลที่ได ใหเหมาะสมกับความตองการ วัฒนธรรม และระบบ
ของตัวเราเอง  เปนการศึกษาแนวปฏิบัติในธุรกิจขององคกรอื่นอยางเปดเผย จริงใจ 
ถูกตองตามกฎหมาย และอยางตอเน่ือง มีการเปรียบเทียบอยูตลอดเวลา  ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2544: 13) ที่กลาววา  Benchmarking เปน
กระบวนการในการดําเนินธุรกิจที่ทําใหเรารูจักตัวเราเอง พิจารณาวิเคราะหวาตัวของเราเอง
เปนอยางไร อยูที่ใด เม่ือเปรียบเทียบกับคนที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมหรือในโลก วาตางกัน
ราวฟากับดินเพียงใด แลวกําหนดการเดินทาง  กรรมวิธีที่จะปรับสภาพกระบวนการตางๆ 
ทางธุรกิจ เพ่ือใหอยูในแนวเทากันหรือดีกวาคนที่เกงที่สุดในปจจุบัน 

จากความคิดเห็นของนักวิชาการที่กลาวมา อาจสรุปไดวา Benchmarking ไมใช
การวิเคราะหคูแขงหรือศึกษาขอมูลในเชิงปริมาณเทานั้น แตเปนวิธีการที่ทําใหเห็นถึงความ
แตกตางในกระบวนการปฏิบัติงาน และปจจัยที่กอใหเกิดความสําเร็จ ดวยการวิเคราะหวา
ผูอื่นหรือคูแขงของเรา เขาทําในสิ่งที่แตกตางไปจากเราอยางไรเปนสําคัญ แลวเราจะทํา 
ใหองคกรสามารถพัฒนาตนเองไปสูความเปนสุดยอดอยางตอเน่ืองน้ันไดอยางไร 

ประโยชนของการทํา Benchmarking 

 เน่ืองจาก Benchmarking  เปนการเนนความสําคัญไปยังกระบวนการ (Process) 
ที่สําคัญๆ ในทางธุรกิจของแตละองคกร ซ่ึง พอลล เจมส โรแบร (2543: 20-21) ใหเหตุผล
ในการทํา Benchmarking วา Benchmark จะชวยปรับปรุงผลการปฏิบัติงานขององคกรได
เปนอยางดี การวิจัยและการเปรียบเทียบกระบวนการทางธุรกิจกับองคกรที่ไดรับการยอมรับ
วาดีที่สุด (best-in-class) จะใหประโยชนมหาศาลในระยะเวลาอันสั้น เชนเดียวกับ ณัฏฐพันธ  
เขจรนันทน (2544: 55-56) ที่มีความคิดเห็นสอดคลองกันวา Benchmark จะมีความสําคัญ
ตอองคกรธุรกิจ 4 ประการ คือ 

1. การ Benchmark  ทําใหธุรกิจรูจักตนเอง จากการวัดผลการดําเนินงาน  
เปรียบเทียบกับองคกรอื่นที่มีการดําเนินงานที่ดี (ที่สุด) 

2. การ Benchmark เปนแนวทางในการพัฒนาตนเองอยางเปนระบบตอเน่ือง 
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และเปนรูปธรรมที่สามารถวัดและตรวจสอบได มิใชแคเพียงนึกหรือคิดเอา
เองเทานั้น 

3. การ Benchmark เปนการสั่งสมความรู ทักษะ และประสบการณที่จะเปน
ประโยชนในการแกปญหาขององคกรในอนาคต 

4. การ Benchmark  มิใชเทคนิคการปฏิบัติการเพื่อสรางคุณภาพ ประสิทธิภาพ
และผลิตภาพในการผลิตและบริการเทานั้น แตจะเปนเครื่องมือในระดับ 
กลยุทธที่จะพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันขององคกร  

ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ (2544: 240) ที่กลาววา
การทํา Benchmarking เปนกระบวนการปรับปรุงธุรกิจที่งาย ทําไดทันที และไดรับการ
พิสูจนแลว และขยายวงกวางออกไปเรื่อยๆ ในประชาคมโลก เติบโตขึ้นอยางรวดเร็วในทุก
ประเทศโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว 

 จากความคิดเห็นของนักวิชาการที่กลาวมาอาจสรุปไดวา การทํา Benchmarking 
มิควรจํากัดอยูเพียงแตองคกรธุรกิจเทานั้น แตทุกองคกรไมวาจะเปนองคกรที่ไมหวังกําไร  
รัฐวิสาหกิจ องคการบริหารสวนทองถิ่น หนวยงานราชการ แมกระทั่งประเทศ ตางก็สมควร
จะตองทํา Benchmarking เพ่ือการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและยั่งยืน  

ประเภทของ Benchmarking 

 การแสดงความนิยมของการทํา Benchmarking ในประเทศตางๆ ทั่วโลก ทําให
มีผูศึกษาและพยายามพัฒนารูปแบบและเทคนิคในการทํา Benchmarking  อยางหลากหลาย 
ซ่ึง ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2544: 56-58) ไดแบงประเภทของการทํา Benchmarking 
ออกเปน 4 ลักษณะไดแก  

 1.  การทํา Benchmark ภายในองคกร (Internal Benchmarking) โดยการทํา 
Benchmark เปรียบเทียบกันระหวางหนวยงานหรือกระบวนการตางๆ ภายในองคกร เพ่ือ
ทําการศึกษาและวิเคราะหปญหา เพ่ือใหเปนตนแบบ (Prototype)   ในการพัฒนาการ 
Benchmark ในรูปแบบอื่นตอไป 

2. การ Benchmark  กับคูแขงขัน (Competitive Benchmarking)    เปนการ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ บริการ  การดําเนินงาน และขอมูลในมิติตางๆ ระหวางองคการกับ
คูแขงขันที่มีศักยภาพโดยตรง เพ่ือที่ผูบริหารจะเห็นจุดออนของตน  ความแตกตางในความ 
สามารถและศักยภาพ ตลอดจนวิธีการดําเนินงาน  เพ่ือที่ธุรกิจจะสามารถพัฒนาตนเองให
เทาเทียมหรือเหนือกวาคูแขงที่ดีที่สุดได 
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3 การ Benchmark ตามหนาที่ (Functional Benchmarking)     เปนการ
เปรียบเทียบการดําเนินงานในแตละหนาที่ (Funct ion)  ที่เราสนใจ โดยไมคํานึงถึงความ
แตกตางของอุตสาหกรรม และการปฏิบัติทั่วทั้งองคการ เน่ืองจากการ Benchmark  ตาม
หนาที่  จะชวยลดความยุงยากในการหาคูเปรียบเทียบ (Benchmarking  Partner)   ซ่ึงเรา
สามารถคัดเลือกคูเปรียบเทียบไดกับธุรกิจที่ไมใชคูแขงโดยตรงในอุตสาหกรรม   สะดวกใน
การกําหนด  และตัดสินใจเลือกองคกรที่มีการปฏิบัติงานดีที่สุด (Best Practice) ในแตละ
หนาที่ และสามารถกําหนดความสําคัญและเลือกหนาที่หลักๆ ที่มีอิทธิพลตออนาคตทาง 
ธุรกิจ มาพัฒนาใหเขมแข็ง กอนกระจายหรือขยายผลไปยังสวนอื่นขององคกร 

4. การ Benchmark ทั่วไป (Generic Benchmarking) เปนการดําเนินงานที่ให
ความสําคัญกับกระบวนการเฉพาะ (Specific Process) ที่ใชกันอยางทั่วไปในอุตสาหกรรม
ตางๆ โดยกระบวนการตางๆ อาจเกี่ยวของกับหลายหนาที่ การ Benchmark ทั่วไปจะเปน
ประโยชนในการบริหารและพัฒนากระบวนการตางๆ ของธุรกิจใหทันสมัย และมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ   โดยไมจํากัดกรอบความคิดในอุตสาหกรรม ที่ทําใหหลงนึกไปวา
รูปแบบการดําเนินงานและการใหบริการลูกคาของตนเองดีที่สุดแลว  

 ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ พอลล เจมส โรแบร (2543: 22-30) ที่ไดแบง
การทํา Benchmark ออกเปน 4 ประเภทเชนเดียวกัน 

 สวน เบ็ง  คารลอฟ (2544: 28-32) ไดแบงการทํา Benchmark หรือที่เรียกวา 
การเทียบเคียง-แขงดี ไว 3 ประเภท คือ 

1. การเทียบเคียง-แขงดีภายใน (Internal Benchmarking) เปนการเทียบเคียง/
เปรียบเทียบกันระหวางหนวยงานตางๆ ภายในองคกรเดียวกัน 

2. การเทียบเคียง-แขงดีภายนอก (External Benchmarking) เปนการเทียบเคียง 
/เปรียบเทียบกันระหวางเรากับองคกรอื่นๆ ที่มีลักษณะหรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานใกลเคียงกับเรา   โดยมากคูเปรียบเทียบในลักษณะน้ีมักจะเปน
บริษัทคูแขงโดยตรง หรืออาจจะเปนบริษัทที่เปนแนวทางการคาเหมือนกับ
เรา แตมีกลุมเปาหมาย (Target Customer) แตกตางกับเรา    นิยมใชกัน
อยางแพรหลายสําหรับแวดวงธุรกิจ 

3. การเทียบเคียง-แขงดีตามหนาที่งาน (Functional Benchmarking) เปนการ
เทียบเคียง/เปรียบเทียบตัวสินคา ผลิตภัณฑและบริการ หนาที่งาน รวมทั้ง
กระบวนการกับองคกรอื่นๆ ที่ควรคาแกการศึกษาและเรียนรู โดยไมสนใจ
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วาองคกรนั้นๆ เขาทําธุรกิจอะไร จะเนนเพียงแตวาถาเราสามารถเทียบเคียง
กันไดก็ถือวาเพียงพอ 

 บุญดี  บุญญากิจ  และกมลวรรณ ศิริพานิช (2545: 14-18)   ไดแบงการทํา 
Benchmark  ออกเปน 2 ประเภท ที่มีความชัดเจนและครอบคลุมประเภทของ Benchmarking 
ไดอยางเหมาะสมครบถวน ดังน้ี 

1. แบงตามวัตถุประสงคของการทํา Benchmarking ซ่ึงแบงโดยคํานึงถึง
ลักษณะการทํา Benchmark วาเรามีความตองการที่จะเปรียบเทียบกับองคกรอื่นหรือ
หนวยงานอื่นในเรื่องอะไร โดยจะครอบคลุมในดาน 

- Performance Benchmarking หรือ Result Benchmarking โดยการ
เปรียบเทียบเฉพาะผลการปฏิบัติงาน   หรือตัวช้ีวัดระหวางเราและคู
เปรียบเทียบ  เพ่ือดูความสามารถในการปฏิบัติของกิจกรรม หรือ
ผลลัพธการทํางานของกระบวนการตางๆ วาเปนอยางไร 

- Process Benchmarking เปนการทํา Benchmark โดยการเปรียบเทียบ
กระบวนการทํางาน หรือวิธีการปฏิบัติงานระหวางองคกรเรากับองคกร
อื่น เพ่ือนํามาปรับปรุงองคกรของเรา ซ่ึงเปนวิธีที่นิยมมากที่สุด 

- Product Benchmarking หรือ Customer Satisfaction Benchmarking 
เปนการเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกคา วาลูกคามีความพึงพอใจ
สูงสุดในสินคาลักษณะใด 

- Strategy Benchmarking เปนการทํา Benchmark ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
กลยุทธระหวางองคกรเรากับองคกรที่ประสบความสําเร็จในดานการวาง
กลยุทธ โดยมากจะมีผลกระทบอยางรุนแรงซึ่งอาจจะเปนการพลิกโฉม
หนาขององคกรไปเลย 

2. แบงตามผูที่เราไปเปรียบเทียบดวย อันเปนการแบงโดยคํานึงถึงกลุมที่เปน
คูเปรียบเทียบของเราวา กลุมที่เปนคูเปรียบเทียบของเราคือใคร เปนบริษัทที่อยูในเครือ
เดียวกัน บริษัทที่เปนคูแขง หรือบริษัทที่อยูตางธุรกิจออกไป ซ่ึงครอบคลุมในดาน 

- Internal Benchmarking เปนการเปรียบเทียบวัดความสามารถกับผูที่
อยูภายในองคกรเดียวกัน หรือภายใตกลุมบริษัทในเครือเดียวกัน 

- Competitive Benchmarking เปนการทํา Benchmark กับผูที่เปนคูแขง
ของเราโดยตรง 
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- Industry Benchmarking เปนการเปรียบเทียบกับผูที่อยูในอุตสาหกรรม
เดียวกัน แตไมใชผูที่เปนคูแขงกันโดยตรง 

- Generic Benchmarking หรือ Functional Benchmarking โดยมุง
คนหาผูที่มีความเปนเลิศ (Best Practices) จริงๆ ของกระบวนการจาก
ธุรกิจทั้งหมด ซ่ึงในทางปฏิบัติน้ันทําไดคอนขางยาก 

 จากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายทาน พบวาการทํา Benchmark มีหลาย
ประเภท ซ่ึงสรุปไดวา ผูที่ตองการจะนํา Benchmark ไปใชจะตองตัดสินใจเลือกปฏิบัติให
เหมาะสมกับความตองการและสอดคลองกับสภาพแวดลอม สินคา การบริการ ทรัพยากร 
วัฒนธรรม และการดําเนินการดานคุณภาพที่เปนอยูปจจุบันขององคกรตนเองดวย 

กระบวนการทํา Benchmarking  

 การทํา Benchmark เปนงานที่ไมงายนักเนื่องจากจะตองเกี่ยวของกับกลุม
บุคคลตางๆ มีความซับซอน จึงตองดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเน่ือง มีนักวิชาการ
กลาวถึงวิธีการและขั้นตอนการทํา Benchmark ตามความคิดของตนเอง เชน Robert Camp 
(ณัฏฐพันธ เขจรนันทน, 2544: 58-62) ไดกลาวถึงข้ันตอนในการ Benchmark วา ประกอบ 
ดวยชวงเวลา (Phase) ที่สําคัญ 5 ระยะ ไดแก 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                 ที่มา : ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน, 2544: 59 

 ซ่ึงอธิบายความหมายในแตละระยะ ไดวา  
 ระยะที่ 1  การวางแผน (Planning) เปนการกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการ
ดําเนินงาน ซ่ึงเปนการกําหนดขอบเขต วางแผน และระดับความสําคัญในการดําเนินงาน 

การโตเต็มที่ 

การปฏิบัติ 

การวางแผน 

การบูรณาการ 

การวิเคราะห 
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 ระยะที่ 2  การวิเคราะห (Analysis) เปนการสรางความเขาใจในเชิงลึกเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน หรือกระบวนการขององคกรและธุรกิจที่นํามาเปรียบเทียบ 
 ระยะที่ 3  การบูรณาการ (Integration) เปนการกําหนดเปาหมายในการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนา ซ่ึงจะสอดคลองกับกลยุทธและการวางแผนขององคกร 
 ระยะที่ 4 การปฏิบัติ (Action) เปนการแปลงแนวคิดและผลการศึกษาใหเปนการ
ดําเนินงานที่เปนรูปธรรมซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของกระบวนการพัฒนาตามแนวทาง Benchmark  
 ระยะที่ 5 การเติบโตเต็มที่ (Maturity) เปนการนํา Benchmark เขาไปในทุก
กระบวนการ ซ่ึงจะตองปฏิบัติอยางตอเน่ืองอันสืบเน่ืองมาจากที่ธุรกิจกาวขึ้นเปนผูนําแลว 

 เบ็ง คารลอฟ (2544: 33-35) มีความคดิเห็นเชนเดียวกันวา การทํา Benchmark 
ควรเกิดจากทุกๆ คนในองคกรที่มีความมุงม่ันรวมกัน ซ่ึงมีข้ันตอนในการทํา Benchmark 
อยู 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ตัดสินใจเลือกวาจะทํา Benchmark เร่ืองใด โดยระบุถึงความตองการและ
เปาหมายขององคกร กระบวนการเทียบเคียงในเร่ือง Benchmarking 

2. ระบุช่ือคูเปรียบเทียบในการ Benchmark    เปนการตัดสินใจเลือกบริษัทที่
คูควรเปนแมแบบ 

3. การรวบรวมขอมูลสําคัญตางๆ  ทั้งองคกรของเราและองคกรของคูเปรียบ 
เทียบ  และตรวจสอบความนาเช่ือถือ 

4. การวิเคราะห เปนการจัดลําดับและเรียบเรียงประเภทของขอมูล วิเคราะห
ชวงหาง (Gap) ของสมรรถนะตางๆ พรอมสาเหตุที่เกิดขึ้น 

5. การปฏิบัติเพ่ือกอใหเกิดผลลัพธ เปนการสรางการยอมรับเปนการภายใน     
สําหรับผลลัพธที่ดี ที่ไดจากการศึกษาและการประยุกตใชกับองคกรของตน 

 นอกจากนั้น บุญดี บุญญากิจ  และกมลวรรณ  ศิริพานิช (2545: 20-21)   ไดให
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา ข้ันตอนของการทํา Benchmark น้ันแตกตางกัน ข้ึนอยูกับจุดเนนของ
แตละองคกรวาใหความสําคัญกับข้ันตอนใดเปนพิเศษ ก็จะยอยข้ันตอนลงรายละเอียด
สําหรับเร่ืองน้ันโดยเฉพาะ แตโดยหลักแลวพบวาทุกรูปแบบจะมีพ้ืนฐานใกลเคียงกันและ
ยึดถือตามกรอบแนวคิดที่เหมือนกัน คือ แนวคิดการใชวงจรเดมม่ิง หรือ PDCA Cycle น่ัน
คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบัติ (Do)  การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุง (Act)  
เขามาใชในการกําหนดรูปแบบของการทํา Benchmarking 
 เชนเดียวกับความคิดเห็นของ พอลล เจมส โรแบร (2543: 91) ซ่ึงกลาววาการ
ทํา Benchmark ในแตละรูปแบบนั้นจะมีประโยชนโดยรวมของตัวมันเอง ใหยึดรูปแบบใด
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รูปแบบหน่ึงที่ชอบและดําเนินการตามรูปแบบน้ันตลอดไป ถาขามขั้นตอนใดขั้นตอนหน่ึง
อาจทําใหเกิดความเสียหายได 

 จากแนวความคิดของนักวิชาการที่มีตอข้ันตอนการทํา Benchmark น้ันสรุปไดวา 
ข้ันตอนตางๆ ในกระบวนการทํา Benchmark ลวนมีความสําคัญตอความสําเร็จในการทํา 
Benchmarking ในองคกรทั้งสิ้น ทั้งน้ีผูปฏิบัติจะตองศึกษาและทาํความเขาใจแตละรูป
แบบอยางแทจริง จึงจะสามารถนําไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงควรจะปรับเปลี่ยนให
เขากับสภาพองคกรของตนใหมากที่สุด 

การนํา Benchmarking มาใชในสถานศึกษา 

 ในวงการตางๆ ทั้งวงการธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ รัฐบาล หรือแมกระทั่งรานคาทั่วๆ 
ไป จําเปนตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิงที่ดีข้ึนอยูตลอดเวลา ในการนี้จําเปนตอง
เร่ิมตนจากกระบวนการ Benchmark กับผูที่ดีกวาหรือดีที่สุดเปนอันดับแรก ซ่ึงวงการ
บริหารทั่วไปตางยอมรับวา Benchmark เปนข้ันตอนมาตรฐานสากลที่ทําไดโดยงาย     
วงการศึกษาก็เชนเดียวกัน สถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการศึกษา และเพื่อให
การพัฒนางานใหเขาสูมาตรฐานทั้ง 3 ดาน คือ มาตรฐานดานการบริหารโรงเรียน 
มาตรฐานดานการเรียนการสอน  และมาตรฐานดานคุณภาพนักเรียน ไดอยางมีคุณภาพ 
ผูบริหารโรงเรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเกี่ยวของ จึงควรแสวงหาเทคนิค 
วิธีการที่ถูกตองมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณตามสภาพแวดลอมของแตละ
ทองถิ่น   และ Benchmark คือวิธีการหนึ่งที่จะนํามาประยุกตใชในสถานศึกษาเพื่อเขาสู
มาตรฐานที่กําหนดได 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการทํา Benchmarking 

 ผูบริหารเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการดํารงอยูและพัฒนาการของสถานศึกษา 
สถานศึกษาจะเขาสูมาตรฐานทั้ง 3 ดานหรือลมเหลว ข้ึนอยูกับความรูความสามารถของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยตรง เพราะการตัดสินใจและแกไขปญหาของผูบริหารจะกระทบใน
วงกวางแกสถานศึกษา เชนเดียวกับงานอื่นๆ ภายในสถานศึกษา การทํา Benchmark จะ
ประสบผลสําเร็จไมไดหากขาดความเขาใจและการสงเสริมจากผูบริหาร ซ่ึงผูบริหารควรมี
บทบาทสําคัญดังน้ี (ณัฏฐพันธ  เขจรนันทน, 2544: 107-109)  

1. การริเร่ิม ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงและสราง
นวัตกรรมของสถานศึกษา 
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2. การมีสวนรวม ผูบริหารสถานศึกษาควรมีสวนรวมทั้งทางตรงและทางออม 
ในการสรางองคการเรียนรู โดยเฉพาะการเปนสวนสําคัญในการวางแผน
และดําเนินการของสถานศึกษา 

3. การสงเสริม ผูบริหารสถานศึกษาตองสงเสริมและสนับสนุนการดําเนินการ
ของโครงการพัฒนาสถานศึกษาอยางเต็มที่ ทั้งทางตรงและทางออม  โดย
การสนับสนุนทั้งในดานงบประมาณ ทรัพยากร การใหความสําคัญและ
กําลังใจแกบุคลากรในสถานศึกษา 

4. การเปนตนแบบ ผูบริหารสถานศึกษาตองประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีใน
การดําเนินการและการนําแนวทางใหมมาปฏิบัติ มิเชนน้ันบุคลากรใน
สถานศึกษาอาจมองไมเห็นภาพที่เปนรูปธรรม หรือไมกลาที่จะปฏิบัติงาน
ตามแนวใหม 

5. เปดโอกาส ผูบริหารสถานศึกษาตองใหโอกาสแกบุคลากรในการสรางความ
เปลี่ยนแปลงและทดลองสิ่งใหมๆ ตลอดจนยอมรับตอความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นซ่ึงจะเปนสวนสําคัญของการเรียนรูและประสบการณของสถานศึกษา 

6. ติดตามผล ผูบริหารสถานศึกษาตองแสดงความใสใจ และมุงม่ันในการสราง
องคการเรียนรู ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพ่ือที่จะสามารถให
คําแนะนําการปรับปรุงไดอยางเหมาะสม ตลอดจนสรางความเชื่อม่ันในเชิง
จิตวิทยาแกบุคลากรในสถานศึกษา 

7. การใหขอมูลยอนกลับ เปนการใหขอมูลสําคัญที่ใชในการแกไขปญหาและ
ขอเสนอแนะของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาระบบการเรียนรูของสถานศึกษา 

จึงสรุปไดวา การทํา Benchmark จะมีผลในทางบวกและมีความสําคัญตอการ
ดํารงอยูและการรักษาความสามารถในการแขงขันของสถานศึกษาในระยะยาว ดังน้ัน
ผูบริหารสถานศึกษามีหนาที่โดยตรงที่จะกําหนดแนวทาง และเปนผูนําสถานศึกษา ที่มีการ
เปดรับการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่สรางสรรคตอไป 

กระบวนการทํา Benchmarking ในสถานศึกษา 

 เน่ืองจากมีนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงกระบวนการทํา Benchmark ใน
องคกรไวหลายรูปแบบ ซ่ึงแตละรูปแบบก็มีความสมบูรณในตัวเอง จากการศึกษาพบวา
องคกรสวนใหญเปนกลุมธุรกิจ และกลุมอุตสาหกรรม ยังไมมีการนํา Benchmark มาใชใน
สถานศึกษามากนัก ดังน้ันจึงไมปรากฏกระบวนการทํา Benchmarking อยางชัดเจน 
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ผูเขียนจึงขอยึดกระบวนการทํา  Benchmarking    ในลักษณะของวงจรชูฮารท ที่ดัดแปลง
สําหรับการทํา Benchmark (พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ, 2544: 283-255) ที่คอนขางชัดเจนและ
เขาใจงาย นอกจากนั้นยังไดประยุกตแนวความคิดในการทํา Benchmark ของเบ็ง คารลอฟ 
(2544: 37-137) ที่มีแนวการปฏิบัติและรายละเอียดสอดคลองกัน มาบูรณาการใหมเพ่ือ
ตอบสนองการนําไปใชในสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงแบงออกเปน 4 ข้ันตอนที่
ตอเน่ืองกัน ดังน้ี 

1. การวางแผน (ทําอะไร) 
2. การคนควาวิจัยและเก็บขอมูล (ดูเรา-ดูเขา) 
3. การวิเคราะหหาสาเหตุของขอแตกตาง (ของเรา-ของเขา) 
4. ลงมือปฏิบัติปรับปรุงกระบวนการใหมและแกไขขอบกพรองตางๆ และกลับ 

ไปข้ันที่ 1 ในดานอื่นๆ ใหม เพราะเปนกระบวนการตอเน่ือง 

ข้ันที่ 1 การวางแผน มีข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี  
1.1 ผูบริหารสถานศึกษาตองเขาใจถึงประโยชนของการทํา Benchmark 

และคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผูเกี่ยวของทุกฝาย จะตองยินยอม
พรอมใจที่จะสนับสนุน 

1.2 หาจุดออนในสถานศึกษาของเรา มีสวนไหนบางที่ควรตองดู ตองหาทาง
ปรับปรุง โดยระบุถึงวิสัยทัศนและเปาหมายของสถานศึกษา สํารวจผัง
การปฏิบัติงานโดยรวมภายในสถานศึกษา วิเคราะหและศึกษากระบวนการ
ที่สําคัญที่จะมีผลลัพธในการทํา Benchmark รวมถึงวิธีการวัดคาสิ่งตางๆ 
ในกระบวนการนั้นๆ และตัดสินใจวาสถานศึกษาตองการรายละเอียดใน
เร่ืองใดบางสําหรับการทํา Benchmark 

1.3 พิจารณากําหนดหัวขอที่จะทํา Benchmark กําหนดขอบเขตของการที่
จะทําการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบโดยการตัดสินใจวาจะทําการ Benchmark 
ในลักษณะใด (ภายนอก หรือภายใน หรือตามหนาที่) เฟนหาสถานศึกษา
ที่คูควรแกการนํามาเปนแมแบบ ติดตอสถานศึกษาที่เปนคูเปรียบเทียบ    
เพ่ือขอความชวยเหลือในการทําโครงการ Benchmark รวมกัน และให
ความสนใจเปนพิเศษกับขอวิจารณทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา
ในชวงเวลานั้น 

1.4 จัดทีมงาน ซ่ึงทีมงานเปนสิ่งสําคัญมากในการที่จะทําใหกระบวนการ 
Benchmarking น้ันประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว โดยคัดเลือกทีมงาน
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ตามทักษะ ความรูความสามารถ และความเต็มใจของแตละคน จาก
หลายๆ สวน ในสถานศึกษา ซ่ึงรวมถึงเจาของ (Owner) ของสถานศึกษา
คูเปรียบเทียบที่จะศึกษาไวดวย   นอกจากนั้นจะตองมีทรัพยากรที่
เหมาะสมและเอื้อตอการดําเนินการอยางเพียงพอ เชน เวลา งบประมาณ 
บุคลากร และกระบวนการสนับสนุนในดานตางๆ เปนตน 

1.5 กําหนดขอบเขตวางแผนการทํา Benchmark โดยเริ่มตนหมุนวงจร 
PDCA ใหละเอียดรัดกุม วาวงจร PDCA ที่หมุนอันแรกจะตองปรับปรุง
แกไขในพารามิเตอรใดบาง ทําไม อยางไร ฯลฯ โดยการตอกย้ํา-ซํ้า-
ทวน อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง     เพ่ือใหไดความชัดเจนของทีมงาน 
ใหมองภาพรวมเดียวกันและไมมีขอกังขา รูเทากัน เหมือนกัน และมี
จุดมุงหมายเดียวกัน ดังภาพ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               ที่มา: พีรศักดิ์   วรสุนทโรสถ, 2544: 244 
 
 ข้ันที่ 2 เก็บขอมูลและทําการวิจัย มีข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี 

2.1 ดูภาพสถานศึกษาของเราใหชัด คือจะตองวิเคราะหและจดบันทึก
กระบวนการภายในสถานศึกษาของเราเองที่เราเลือกจะทํา Benchmark 
กับสถานศึกษาคูเปรียบเทียบ เพ่ือใหเขาใจและมองถึงจุดออนจุดแข็งใน
สถานศึกษาของเราใหไดภาพที่ถูกตอง 

Implementation         
& Review                                      Plan 
 

 

 

 

Analysis                               Data Collection 
                                     & Research 
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2.2 หาสถานศึกษาคูเปรียบเทียบที่มีจุดแข็งกวาสถานศึกษาของเรา หรือมี    
จุดแข็งที่เดนที่สุดในดานนั้นๆ   เพ่ือที่จะใชเปนตนแบบของการทํา 
Benchmark ซ่ึงอาจอาศัยขอมูลจากเอกสาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจําป (SSR)  อินเตอรเน็ท แบบสอบถาม การสัมภาษณ ฯลฯ  การ
รวบรวมขอมูลน้ันมักจะเริ่มตนต้ังแตข้ันตอนแรกๆ อยางหยาบๆ และ
ดําเนินไปสูการวิเคราะหในรายละเอียดอยางตอเน่ือง 

2.3 ศึกษาขอมูลเบื้องตนใหถี่ถวน แลวจึงเตรียมเพื่อเขาเยี่ยมชม แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในหัวขอที่เราวางแผนกําหนดทํา Benchmark เพ่ือแลก 
เปลี่ยนเอกสารขอมูลกัน ที่ต้ังอยูบนพื้นฐานของความเชื่อใจกัน การ
พ่ึงพา และแลกเปลี่ยนขอมูลที่ตางฝายตางตองการทราบซึ่งกันและกัน 
และขอมูลสําคัญของคูเปรียบเทียบที่จะตองเก็บเปนความลับ นอกจาก
จะมีการตกลงรวมกันเปนอยางอื่น 

ในการทําการเก็บขอมูลและการวิจัยของสถานศึกษา  เม่ือเราหา
สถานศึกษาคูเปรียบเทียบวาจะ Benchmark ในสวนใดแลว เชนเดียวกับ
ข้ันตอนน้ีที่ตองมีการหมุนวงจร PDCA สวน D ใหละเอียดรัดกุม โดย
การตั้งคําถามลักษณะเดียวกัน ตอกย้ํา-ซํ้า-ทวน ลงไป เพ่ือใหครบวงจร 
และแนใจวาไดภาพชัด ขอมูลที่ถูกตองทั้งสถานศึกษาของเราและของ
สถานศึกษาคูเปรียบเทียบ เพ่ือนํามาวิเคราะหในข้ันตอไป 

 ข้ันที่ 3 การวิเคราะห  มีข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี 
3.1 ตองทําขอมูลที่ใชใหอยูในรูปแบบเดียวกัน เปรียบเทียบในสิ่งที่เหมือนกัน 

เพราะการเก็บขอมูลในแตละสถานศึกษา ไมอาจอยูในรูปแบบเดียวกัน 
ไมสามารถนํามาใชไดโดยทันที จึงตองปรับใหขอมูลมีฐานอยางเดียวกัน 
จึงจะเปรียบเทียบภาพไดถูกตอง ขอมูลใดที่ไมสามารถเปรียบเทียบกัน
ได ไมวาจะเปนความแตกตางกันในเนื้อหาของงาน ขอบเขตของงาน 
เชน การแบงหมวด/ฝายตางๆ วัฒนธรรมองคการ กฎระเบียบ แนว
ปฏิบัติตางๆ รวมถึงสถานการณของสถานศึกษา เชน จํานวนครู  
จํานวนนักเรียน สถานการณทางดานงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับ 
เชน ในเขตเมือง ตางอําเภอ 

3.2 เร่ิมตนการเปรียบเทียบระหวางสิ่งที่สถานศึกษาของเราทําอยูใน
ปจ จุบัน  กับสถานศึกษาคู เป รียบเทียบ  ซ่ึ งในการวัดเพื่ อการ
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เปรียบเทียบที่ดีตองมีการตรวจสอบและตัดตัวแปรที่ไมสามารถ
เปรียบเทียบกันไดออกเสีย   ความแตกตางที่ไดจะแสดงใหเห็นถึงชวง
หาง (Gap) ของสมรรถนะ (Performance) ที่ใกลเคียงกับความเปนจริง
มากที่สุด เม่ือมองเห็นภาพขอแตกตางที่ชัดเจนแลว ก็จะเริ่มมอง
วิเคราะหลงไปในรายละเอียด หาสาเหตุที่ทําใหสถานศึกษาของเราถูก
ทิ้งหางจากสถานศึกษาคูเปรียบเทียบ และมองหาชองทางในการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ ใหดีข้ึน 

3.3 วางเปาหมายเข็มทิศ  เพ่ือที่จะทําใหเราเขยงกาวกระโดดใหขามและ
สามารถแซงหนาเขาใหได การวางเปาหมายเปนสิ่งสําคัญ ถามีวิธีมุงสู
เปาหมายได แตถาเปนการวางเปาหมายลอยๆ จะเปนบอนทําลาย
ทีมงานและเสียเวลาในการทาํ Benchmark 

3.4 วางรูปแบบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสวนของเราและมีการทบทวน
กระบวนการทํางานใหละเอียด เพ่ือสรางความมั่นใจในเบื้องตน 

ในทุกขั้นตอนจะตองมีการตอกย้ํา-ซํ้า-ทวน ในคําถามเดิม ใหครบ
วงจร PDCA อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เชนเดียวกับข้ันตอนที่ผานมา 

ข้ันที่ 4 การลงมือปฏิบัติปรับปรุงกระบวนการใหมและแกไขขอบกพรอง
ตางๆ  มีข้ันตอนที่สําคัญดังน้ี 
4.1 จัดทําแผนการดําเนินการตอจากขั้นที่ 3 ใหมีรูปรางสมบูรณในระดับ

หน่ึง แลวสงใหประธานคณะกรรมการสถานศึกษา หรือผูมีอํานาจใน
การตัดสินใจ ซ่ึงทานไดตกลงรับหลักการไวแลวในขั้นตอนที่ 1 อนุมัติ
แผนการดําเนินการใหเรียบรอยเสียกอน 

4.2 จัดเตรียมทีมงานในการวางแผน เพราะในตอนนี้อาจตองใชทีมงาน
เสริมจากสวนอื่นๆ เขามาชวยโครงการเพิ่มเติม หลังจากทีมงานเดิม
เร่ิมวางแผน ทําการกระจายแผนลงไปสูทีมงานทั้งหมด ใหเขาถึง
จุดมุงหมายประโยชนที่ควรจะไดรับ และใหมอง ใหเห็น ใหรูสึก ใหมี
ความรูทัดเทียมกับทีมงานเดิม เพ่ือใหเดินหนาไปในทิศทางเดียวกัน 
ประสบผลสําเร็จ โดยปจจัยที่ควรใหความสนใจมี 7 ประการ ไดแก 
1) พยายามใหทกุคนมีสวนรวม 
2)   การนําเขาไปใชปฏิบัติใหสําเร็จน้ัน ตองมีพันธสัญญา 
3)   เปาหมายและกลยุทธจะตองเปนที่เขาใจ 
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4)   จะตองมีการวางแผนสําหรับการเขาใชปฏิบัติ 
5)   ผูบริหารสถานศึกษาตองใหความสําคัญกับโครงการนี้ 
6)   มีขอมูลครบถวนสมบูรณ 
7)   ทุมเทบากบั่น 

4.3 ปฏิบัติตามแผนใหม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาของเราใหดีข้ึน
ในทุกดานตามแนวทางใหมที่วางไว โดยมีการติดตามประเมินผลเปน
ระยะๆ และอาจตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนใหเขากับสถานการณ 
และใหเดินทางเขาหา Benchmark ใหมที่เราวางไว ซ่ึงเปนกระบวนการ
ตอเน่ืองและตองมีขวัญกําลังใจ ความมุงม่ัน และที่สําคัญที่สุดตองมี
องคความรูในวิธีการ  

 ในการเดินเขาสูการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงใหม โดยมีการตอกย้ํา-ซํ้า-ทวน ตัวเรา
เองและทีมงาน ในวงจร PDCA อยางสม่ําเสมอและตอเน่ือง เพ่ือใหสถานศึกษาของเรา
ทัดเทียมแขงขันในระดับแนวหนาและคงอยูแนวหนาตลอดไป ดังที่ พีรศักดิ์ วรสุนทโรสถ 
กลาวไวในหนังสือ “วัดรอยเทาชาง” ถึงการทํา Benchmarking วาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการทํา 
Benchmarking ก็คือการทํา Benchmark น่ันเอง ซ่ึงหมายความวากระบวนการ Benchmark 
เปนกระบวนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ืองมีระบบ เม่ือทําเสร็จอันหน่ึงแลวจะ
คอยๆ มีความเขาใจมากขึ้น และเร่ิมสตารทที่วงจรที่ 2 ของ Benchmark ตอไป 3 – 4 และ 
5  เร่ือยๆ จะตอเน่ืองตลอดไปไมมีที่ส้ินสุด 
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                  ารารประกันคุณภาพอุดมศึกษาประกันคุณภาพอุดมศึกษา  
 

รศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย1  
 

                   ทานเคยมีคําถามเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาบางหรือไม  สถาบันอุดมศึกษา
จัดการศึกษามีคุณภาพเพียงใด หรือทานกําลังช่ืนชมสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องใด  ความมี
ช่ือเสียงที่สังคมยอมรับ การถูกจัดอันดับในตําแหนงที่ดี ความเปนสากล การมีงบประมาณ
และรายได จํานวนมาก มีอาจารยที่ มี ช่ือเสียง หรือช่ืนชมคุณภาพบัณฑิต ช่ืนชม 
ผลการศึกษาดานการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ และในอีกทาง
หน่ึงสถาบันอุดมศึกษาเคยถามตนเองหรือประเมินตนเองในผลสําเร็จทางการศึกษาหรือไม 
สังคมไดรับทราบและพึงพอใจกับผลงานของสถาบันเพียงใด ฯลฯ คําตอบเหลานั้น
เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานคณุภาพอุดมศึกษาทั้งส้ิน 

                  หลายคนอาจมีมุมมองดาน “คุณภาพ” อุดมศึกษาแตกตางกัน บางคนเขาใจ
วา “คุณภาพ” อุดมศึกษา คือ ความมีช่ือเสียง มีงบประมาณและรายไดจํานวนมาก เปน
สถาบันเกาแก และมีความพรอมตอการแขงขันสูง บางคนอาจมอง “คุณภาพ” อุดมศึกษา 
คือ ผลสําเร็จตามเปาหมายภารกิจของสถาบัน หรือบางคนมอง “คุณภาพ” อุดมศึกษา คือ 
ผลงานที่สรางคุณคาและรับผิดชอบตอสังคม โดยไมจําเปนตองมีการแขงขันสูง หรือเปน
สถาบันเกาแก 

                   มุมมองไหนจะถูกตองคงตองพิจารณาถึงความหมายของ “คุณภาพ" 
การศึกษา ซ่ึงมีผูใหคํานิยามไว เชน หมายถึง “ความตรงตามเกณฑ” กลาวคือ ผลิตภัณฑ
หรือการใหบริการมีการออกแบบรายละเอียดหรือวิธีการตรงตามเกณฑมาตรฐาน
ผลิตภัณฑหรือการใหบริการนั้นๆ หรือหมายถึง “ความเหมาะสมกับการใชงาน” กลาวคือ 
ผลิตภัณฑหรือการใหบริการสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือเปนไปตามความ

                                                 
1
 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

กก  
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คาดหวังของผูใชบริการ หรือหมายถึง “การบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและภารกิจของ
แตละหนวยงาน”   และงานการศึกษาจะมีคุณภาพตองมีการพัฒนาและปรับปรุงอยู
ตลอดเวลา ทั้งน้ีสถาบันตองสรางบรรยากาศองคการใหพรอมตอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อยูเสมอ ส่ิงสําคัญที่ขาดไมได คือ “คุณภาพ” การศึกษาตองรวมถึงความนาเช่ือถือ การมี
จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอสังคมดวย 

เม่ือพิจารณาความหมายที่กลาวไปจะเห็นวา ไมวาจะมองจากมุมไหนก็ยัง
พบ “คุณภาพ” แฝงอยูในตัว เพราะทั้ง 3 แนวคิดเปนสิ่งที่หลายสถาบันนํามากําหนด
มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา การพัฒนามาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาจําเปนตองบูรณาการ
ทั้ง 3 มุมมองเขาดวยกัน เพราะการบรรลุเปาหมายตามภารกิจของสถาบันโดยขาดการ
แขงขัน ขาดการเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานกับสถาบันการศึกษาแหงอื่นที่ไดรับการ
ยอมรับแลว อาจทําใหขาดแรงจูงใจในการสรางผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ และการผลักดัน
ใหเกิดคุณคาตอสังคมอาจเปนไปไดชา  แตส่ิงสําคัญที่สถาบันตองพิจารณาอยางจริงจังคือ 
“มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา” จะไปทางไหน จะรวมเอามิติความรับผิดชอบตอสังคม 
มิติคุณภาพผูนํา มิติการจัดการความรู มิติกระบวนการบริหารจัดการองคการ ฯลฯ มา
กําหนดเปนมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาดวยหรือไม หรือจะใชเกณฑทั่วไปเพียงเพื่อ
ประเมินจัดอันดับความเชี่ยวชาญดานการวิจัย  

ปจจุบันมีสถาบันกําหนดมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาของโลกหลายแหง
ทําหนาที่เปนผูประเมินและใหรางวัลแกสถาบันการศึกษาที่ขอเขารับการประเมินเพื่อใหได
เครื่องหมายรับรองมาตรฐานคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพเหลานั้นไดทําการพัฒนาและ
กําหนดมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจของตนเอง บางแหง
ไดรวมเอามิติที่สามารถสรางคุณคาใหกับสังคมหลายดานเขาไวดวยกัน ไมวาจะเปน มิติ
ดานภาวะผูนํา ดานความรับผิดชอบตอสังคม การบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาสังคมแหง
การเรียนรู หรือบางสถาบันใชเพียงมิติดานการใหบริการเพียงอยางเดียว ดังน้ัน หากมี
สถาบันอุดมศึกษาไดรับการรับรองคุณภาพและประชาสัมพันธตนเองถึงคุณภาพสถาบัน 
คงตองดูในรายละเอียดดวยวาผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพหรือไดรับการรับรองจาก
สถาบันใด และสถาบนัที่ประเมินไดใหการรับรองในมิติครอบคลุมกวางขวางในเรื่องใดบาง 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ใชในการประเมินคุณภาพอุดมศึกษาได
มีการพัฒนาใหเหมาะสมกับเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันแตละแหง 
ซ่ึงครอบคลุมมิติที่กวางขวางและมีระดับความสําเร็จแตกตางกัน แนวทางการประเมิน
คุณภาพอุดมศึกษาในปจจุบัน มีวิธีการอยางนอย 4 วิธี (Bogue, 1998 : 10-12) ดังน้ี 
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1. วิธีการประเมินจากผูเช่ียวชาญ (Traditional Peer Review Evaluations)  
คือ วิธีการประเมินที่ผูเช่ียวชาญหรือสถาบันกําหนดมาตรฐาน ทําหนาที่ประเมินและให
การรับรองคุณภาพมาตรฐานแกสถาบันการศึกษา วิธีการที่ทํากันอยูทั่วไป ไดแก  

1.1 การใหการรับรองคุณภาพ (Accreditation) เปนการประเมินภารกิจ
และความสําเร็จในเปาหมายของหนวยงานตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพของสถาบัน
รับรองฯ แลวใหการรับรองดวยสัญลักษณหรือเคร่ืองหมายใบประกาศ วิธีการนี้แมวาจะมี
ขอดีเกี่ยวกับความนาเช่ือถือจากชื่อเสียงของสถาบันที่ใหการรับรอง แตมีจุดออนเกี่ยวกับ
ความไมสมบูรณของขอมูลที่ใชประเมิน เน่ืองจากมาตรฐานคุณภาพที่นํามาใชประเมิน
มักจะขาดมิติสําคัญทางสังคม จึงทําใหพบวา แมสถาบันที่ไดรับการรับรองจะมีคุณภาพ
ดานวิชาการเปนอยางดี แตจริยธรรมทางการบริหารอาจถูกละเลยไป  

1.2 การจัดอันดับความสําคัญ (Rankings and Ratings) คือการจัด
อันดับช่ือเสียงของสถาบัน เปนการประเมินเฉพาะมิติ การประเมินดวยวิธีน้ีจะใชขอมูล
เฉพาะเรื่องมาจัดอันดับสถาบัน เชน คุณภาพงานวิจัย จํานวนบทความหรือผลงานวิชาการ
ที่ไดรับการตีพิมพ เปนตน การประเมินดวยวิธีการนี้มีผลกระทบตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาคอนขางนอย เน่ืองจากมาตรฐานคุณภาพที่นํามาใชวัดจะ
มองถึงเฉพาะความสามารถในการแขงขัน ซ่ึงใชไดเฉพาะกับสถาบันที่พรอมดานช่ือเสียง
และงบประมาณ สถาบันการศึกษาหลายแหงที่มีขอจํากัดดานนี้จึงไมสามารถเขาสูการ
จัดลําดับได 

1.3 วิธีการประเมินจากผูเช่ียวชาญ (Peer Evaluation) สวนมากนิยม
นํามาใชในการประเมินหลักสูตร โดยสถาบันอุดมศึกษาตองทําการตรวจสอบและประเมิน
ตนเองกอนขอรับการประเมินจากผูเช่ียวชาญภายนอกในสาขาเดียวกัน การประเมินดวย
วิธีน้ีไดรับความนิยมในสถาบันอุดมศึกษาที่เนนดานการวิจัย แตสถาบันที่ผานการประเมิน
ดวยวิธีการนี้มักขาดคุณภาพทางดานการบริหาร และผลของการประเมินยังขาดความ
สอดคลองกับการตัดสินใจกําหนดนโยบายทางการบริหารและการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
การศึกษา 

2. การจัดการคุณภาพแบบองครวม (Total Quality Management - 
TQM) TQM เร่ิมนํามาใชครั้งแรกในทางธุรกิจอุตสาหกรรม กอนนํามาประยุกตใชกับการ
ประกันคุณภาพอุดมศึกษา แนวคิด TQM จะใหความสนใจกับการพัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพงานอยางตอเน่ือง และใหความสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคาหรือผูรับบริการ  
อยางไรก็ตาม เม่ือนํา TQM มาใชในการประเมินคุณภาพอุดมศึกษา พบวาการใชความ
คิดเห็นหรือความพึงพอใจของนักศึกษา (ในฐานะผู รับบริการ) เปนเกณฑพิจารณา
คุณภาพการศึกษาอาจขัดแยงและสวนทางกับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาก็ได เพราะ
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บางครั้งความพึงพอใจของผูรับบริการไมมีความสัมพันธกับมาตรฐานคุณภาพดานการ
เรียนรู นอกจากนี้ในหลายโอกาสนักศึกษาใหความพึงพอใจดานอื่นสูงกวาการจัดการเรียน
การสอน ดังน้ันมหาวิทยาลัยหลายแหงจึงไดนํา TQM ไปใชประเมินดานอื่น เชน การ
บริหารจัดการการดูแลนักศึกษา ต้ังแต วิธกีารรับนักศึกษาเขาเรียน การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก การดูแลความปลอดภัย แทนการประเมินความพึงพอใจดานการเรียนการสอนของ
ผูเรียน อยางไรก็ตาม ในชวงหลัง ๆ TQM ไดนํามิติคุณภาพ Malcolm Baldrige Criteria 
มาประยุกตใชหลายดาน เชน ดาน Management Support of Quality  ดาน Information 
and Analysis ดาน Human Resources ดาน Process and Quality Results และดาน 
Customer Focus and Satisfaction เพื่อให TQM มีความหมายไดจริงตามการจัดการ
คุณภาพแบบองครวม 

3. การประเมินผลลัพธ (The Assessment  and  Outcome Movement) 
การประเมินผลลัพธเปนวิธีหน่ึงในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใหความสําคัญกับ
ผลความสําเร็จของหลักสูตรตอนักศึกษา และใหความสําคัญกับการประเมินผลงาน
มากกวาช่ือเสียงของสถาบัน เน่ืองจากขอมูลหลักสูตรและขอมูลเกี่ยวกับนักศึกษาตองวัด
หลายดาน ทั้งดานทักษะ ความรู และทัศนคติของผูเรียนทั้งกอนเขาเรียน ระหวางเรียน 
จนกระทั่งจบออกไป  และตองใชขอมูลเกี่ยวกับส่ิงที่ใสเขาไปในเนื้อหาและวิธีการจัดการ
หลักสูตร ขอมูลจํานวนมากเหลานี้ตองอาศัยเทคนิคการวิเคราะหหาความสัมพันธหรือ
เปรียบเทียบอยางเปนระบบ เพ่ือนํามาพิจารณาคุณภาพโดยรวมของสถาบัน หลาย
สถาบันพบวาวิธีการประเมินผลลัพธอุดมศึกษาคอนขางยุงยากในการพัฒนาตัวช้ีวัดเชิง
คุณภาพ จึงกลายเปนจุดออนและหลายสถาบันหันไปใหความสนใจและพัฒนาตัวช้ีวัด
ผลลัพธเชิงปริมาณแทน 

4. ความรับผิดชอบและการรายงานผลงาน (Accountability and Performance 
Indicator Reporting) การรายงานผลงานเปนวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาที่นํามาใช
นอกเหนือจากวิธีการที่กลาวถึงขางตน วิธีการนี้มีลักษณะคลายกับการประเมินผลลัพธ 
เน่ืองจากตองใชตัวช้ีวัดในการประเมินเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนตัวช้ีวัดผลการเรียนของ
นักศึกษา อัตราการตกคางและการจบของนักศึกษา อัตราการไดงานทํา ความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและศิษยเกา ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต แตมีความแตกตางอยูที่
เปาหมายของตัวช้ีวัดผลงาน เพราะไมวาจะเปนตัวช้ีวัดเชิงปริมาณหรือคุณภาพ ผลการ
ประเมินตองแสดงถึงเปาหมายความสําเร็จของหลักสูตรและสถาบัน และตองมีผลกระทบที่
แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคมที่ตรวจสอบได เชน ขอมูลแสดงผลการประเมินดานการ
ใชจายงบประมาณที่แสดงถึงความรับผิดชอบตอสังคม แสดงถึงการใชจายอยางคุมคา หรือ
ผลการประเมินดานความสําเร็จของหลักสูตร เชน มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ผลิตแพทย มี



 100 

ผลที่แสดงถึงมหาวิทยาลัยไดผลิตบุคคลที่มีคุณภาพตามที่รัฐและสังคมตองการ หรือสังคม
ไดส่ิงที่คุมคาจากผลผลิตของมหาวิทยาลัยเร่ืองน้ันๆ เพียงใด 

                   มาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาเปนสิ่งที่สถาบันสามารถพัฒนาขึ้นไดเอง โดย
อาจนําแนวคิดหรือทฤษฎี “การประกันคุณภาพ” อันใดอันหน่ึงมาเปนหลักในการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพและตัวช้ีวัดของตนเอง ดังน้ันแมวาสถาบันอุดมศึกษาบางแหงที่เนนการ
วิจัย แตยังคํานึงถึงคุณภาพดานอื่นดวย ก็สามารถพัฒนาเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่มีมิติ
เชิงคุณภาพดานตาง ๆ มาใชตรวจสอบเพื่อประเมินตนเองใหมีคุณภาพตามความสําคัญ
ของมิติเหลานั้น  ความสําคัญของ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ไมไดอยูที่ความ
ขลังหรือความนิยมของทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพราะทฤษฎีการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนเพียงกรอบแนวคิดที่ควบคุมใหสถาบันมีทิศทางการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับ
เปาหมาย อีกทั้งความสําคัญของ “การประกันคุณภาพ” ไมใชเพียงสัญลักษณจากสถาบัน
รับรองคุณภาพ หรือรายงานการประเมินตนเองฉบับสมบูรณ แต “การประกันคุณภาพ” 
จะตองสรางกระบวนการการมีสวนรวมในทุกสวนขององคการ จะตองทําการประเมิน
ตนเองอยางตอเน่ือง เพ่ือใหอุดมศึกษามีมาตรฐานคุณภาพที่ใหคุณคาตอสังคมตลอดเวลา 
สังคมและผูที่เกี่ยวของกับการศึกษาตองไดรับประโยชนจากความเปนเลิศทางการศึกษาที่
สถาบันอุดมศึกษาตางใฝฝนจะไปใหถึง และสถาบันอุดม ศึกษาตองพรอมรับผิดชอบตอ
ผลกระทบจากการจัดการศึกษาของตนเอง  

                    การสรางมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาไมใช เ ร่ืองยุงยาก เพียงแต
มหาวิทยาลัยตองต้ังคําถามกับตนเองวาเปาหมาย “คุณภาพ” อุดมศึกษาจะครอบคลุม
กวางขวางเพียงใด การประเมินคุณภาพอุดมศึกษาจะทําทั้งระดับปจจัยนําเขากระบวนการ 
และผลลัพธหรือไม และการวัดถึงผลลัพธจะรวมถึงมูลคาเพิ่มที่มีตอนักศึกษา ผูเกี่ยวของ 
และสังคมหรือไม จะประเมินประสิทธิภาพการใชทรัพยากรถึงผลคุมคาที่เกิดจากการลงทุน
หรือไม  

                    เม่ือสถาบันอุดมศึกษาตอบคําถามเหลานี้ไดแนนอนแลวจึงเลือกใชแนวคิด
หรือทฤษฎีการประกันคุณภาพมาประเมิน เน่ืองจากสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงมีลักษณะ
เดนเฉพาะตัว จึงไมอาจบอกไดวาวิธีการและแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษาใดที่
เหมาะสมที่สุด ผูบริหารที่มีความตั้งใจจริง มีความเอาใจใส และมุงม่ันจะสามารถออกแบบ
และพัฒนามาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษาใหเหมาะสมกับสถาบันไดดีที่สุด 
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                  ลักการวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรม ลักการวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรม   
             (Conceptual Basis for Evaluation Research of Training Project) 

 
รศ.ดร.ศิริรัตน ชุณหคลาย1 

 
 การวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรมเปนวิธีการหนึ่งสําหรับการพัฒนาองคการ 
เพ่ือประเมินความรู ความสามารถ ทัศนคติ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการฝกอบรม
ของผูเขารับการอบรม เพ่ือเปาหมายการสรางเสริมประสิทธิภาพและความเจริญเติบโตใหกับ
องคการ  
 การประเมินโครงการไดรับความสําคัญมานาน ประเทศจีนไดนําระบบประเมินผล
ไปใชกับหนวยงานภาครัฐเมื่อ 2000 ปกอนคริสตกาล ความยาวนานของการประเมินผลทําให
พบวามีความหมายแตกตางไปตามผูใหคํานิยาม ความหมายของการประเมินผลโดยสรุป
หมายถึง “การประยุกตวิธีการทางวิทยาศาสตรในการคนหาและวิเคราะหขอมูลเพ่ือวัดผลลัพธ
การปฏิบัติงานตามที่วางแผนไว เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
งานใหดีขึ้น”    
 ความสําคัญของการประเมินผลโครงการขึ้นอยูกับเปาหมายโครงการที่ผูประเมิน
ตองการจะวัด  อยางไรก็ตาม การประเมินผลถือเปนสวนหน่ึงของโครงการ และเปนสวนหน่ึง
ของกระบวนการบริหารงานขององคการ  

              โครงการการฝกอบรมหรือโครงการการพัฒนาบุคลากรเปนโครงการประเภทหนึ่งที่
จําเปนตองมีการประเมินผล เพื่อนําผลมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของบุคลากร การ
                                                 
1 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

หห  
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ประเมินผลของโครงการจะใหผลลัพธที่อธิบายความกาวหนาของโครงการ ความสําเร็จตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวเมื่อเริ่มโครงการ และทําใหติดตามไดวาการบริหาร
โครงการมีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่วางแผนไวหรือไมเพียงไร  

 จากแผนภูมิ 1 อธิบายไดถึงความเชื่อมโยงของกระบวนการบริหารโครงการฝก-
อบรม ซ่ึงเริ่มตนจากการวางแผนพัฒนาบุคลากรโดยใชขอมูลจากการประเมินความตองการ
ดานการพัฒนาบุคคลของหนวยงาน แลวนําไปกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคโครงการ 
(กรณีเปนโครงการใหม) กรณีเปนโครงการที่มีอยูเดิม ตองทําการทบทวนและปรับปรงุใหดีขึ้น
ตามผลการประเมินโครงการ หรือวางแผนใหมเพ่ือนําโครงการและกิจกรรมใหมไปปฏิบัติ กอน
ทําการประเมินโครงการ   

แผนภูมิ 1 วงจรกระบวนการบริหารโครงการฝกอบรม (Training Project Cycle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทฤษฎกีารประเมินโครงการฝกอบรม   

       แนวคิดและหลักการที่เก่ียวของกับการประเมินโครงการ มีประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

 1. ตัวแบบการประเมินโครงการฝกอบรม  
               การประเมินโครงการฝกอบรมและการประเมินโครงการทางการศึกษา กําลัง
ไดรับความสนใจในหลายประเทศ และไดมีการดําเนินการอยางจริงจังในชวงหลายปที่ผานมา 
กระน้ันก็ตาม การประเมินโครงการของหลายหนวยงานมักประสบปญหา เนื่องจากหนวยงาน

การวางแผน/ การปรับปรุงโครงการ การประเมินผล 

การนําโครงการไปปฏบิัต ิ

การประเมินความตองการและจัดเก็บ
ขอมูล 
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ไมมีความชัดเจนในวัตถุประสงคของการประเมิน ทําใหสูญเสียเวลาและงบประมาณกับผลการ
ประเมิน ซ่ึงไมสามารถนําไปใชประโยชนไดจริงจัง 

                การประเมินโครงการมีเปาหมายสําคัญ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือใหการใชจาย
งบประมาณเปนไปตามความตองการของสังคม หรือตรงตามปญหาที่ตองการแกไข   2) เพื่อ 
ใหขอมูลและขอเสนอแนะแกผูท่ีเก่ียวของในการตัดสินใจปรับปรงุโครงการใหดีขึ้น ซ่ึงขอมูลท่ี
ไดจากการประเมินฯ จะเปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจปรับปรุงโครงการใหเกิดประโยชนกับ
ผูรับบริการ  ผลการประเมินหลายๆ โครงการจะทําใหไดขอเปรยีบเทียบผลงาน ซึ่งจะชวยให
ผูรับผิดชอบโครงการสามารถปรับปรงุและพัฒนางานใหดีย่ิงขึ้น เพื่อใหการประเมินผลสามารถ
วัดความสําเร็จของเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวได ท้ังน้ีผูทําการประเมินโครงการ
จะตองต้ังคําถามเพื่อหาคําตอบในประเด็นสําคัญ คือ 1) โครงการดําเนินไปแผนหรือตามที่
อยากใหเปนหรอืไม 2) ผูรับบริการหรือกลุมเปาหมายไดรับบริการในสิ่งทีอ่งคการตองการจัดให
หรือไม 3) หนวยงานจะปรับปรุงโครงการหรือวิธีการทํางานใหดีขึ้นกวาเดิมไดอยางไร และ 4) 
การประเมินโครงการ ตองไดผลผลิตท่ีเปนขอคนพบที่นาเชื่อถือ และมีรายงานผลการประเมิน
โครงการเปนที่ปรากฏ  

                   การประเมินผลท่ีสามารถตอบคําถามวัตถุประสงคการประเมินโครงการได
อยางดีนั้น ผูประเมินตองพัฒนาตัวแบบ (Model) การประเมินใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  
ตัวแบบท่ีสามารถนํามาใชในการประเมินผลโครงการมีหลายตัวแบบ ดังนี้  

1. ตัวแบบ CIPP คือการประเมินเพ่ือศึกษารายละเอียดของกิจกรรมตางๆ 
นอกเหนือจากการประเมินการบรรลุวัตถุประสงคโครงการ ตัวแบบนี้มีองคประกอบที่ตองศึกษา
คือ 1) การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดลอมที่เก่ียวของกับโครงการ (context) เชน แนวโนม
การพัฒนาเศรษฐกิจ สถิติประชากร ฯลฯ   2) การประเมินปจจัยนําเขาโครงการ (inputs) 
ปจจัยนําเขาท่ีสําคัญ คือ ทรัพยากร เชน วัตถุดิบ เงนิ เทคโนโลยี คน ตลอดถงึวิธีการ และเวลา
ท่ีใชไป เพ่ือนําผลการศึกษาขอมูลเหลานี้มาตัดสินใจถึงความเหมาะสมตามแผนที่วางไว 3) 
ประเมินกระบวนการ (process) หมายถึงการศึกษากิจกรรมในข้ันตอนตางๆ ท่ีกําหนดไว อาจ
มีการประสานงานไปมาระหวางกัน โดยมีเปาหมายสูงสุดคือความสําเร็จตามที่ระบบกําหนดไว 
และ  4) ประเมินผลผลิต (products) หมายถึง กิจกรรมและงานบริการที่จัดใหกับผูท่ีเก่ียวของ
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กับโครงการ ซึ่งเปนการประเมินเพ่ือหาขอสรุปความสําเร็จของโครงการ (Hart, editor ,2002 ; 
Isaac & Michael, 1995) 

2. ตัวแบบ IPO คือ การประเมินปจจัยนําเขา (inputs) ประเมินกระบวนการ 
(process) และประเมินผลลัพธ (outcomes)  ผลท่ีเกิดจากกระบวนการทาํงานอกีประเภทหนึง่ 
คือผลลัพธ เชน การมีความรูความสามารถ หรือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ของผูเขารวม
โครงการ เปนตน (Hart, editor, 2002)  

3. ตัวแบบเหตุผล (Logic Model) คือ ตัวแบบที่ประยุกตขึ้นเพ่ือประเมินลําดับ
ขั้นตอนการทํางานที่สามารถใหผลลัพธตามที่ตองการ องคประกอบของตัวแบบน้ีถูกกําหนด
ขึ้นและนํามาประยุกตใชโดย Pankratz (http://www.nationalguild.org/pdfs/ProgramEval.pdf) 
และ Westat (2002)  เม่ือพิจารณาแลวพบวามีลักษณะองคประกอบของตัวแบบคลายกับ 2 
ตัวแบบแรก คือประกอบดวย เปาหมาย (goals) ทรัพยากร หรือปจจัยนําเขา (inputs or 
resources) กิจกรรมหรือกระบวนการ (activities or process) ผลลัพธระยะสั้น (short-term 
outcomes)   และผลลัพธระยะยาว (long-term outcomes/performance)  

                นอกจากนี้ยังมีอีกหลายตัวแบบท่ีมีการพัฒนาตามมา แตละตัวแบบมีองค- 
ประกอบที่ผูประเมินใหความสําคัญกับวัตถุประสงคการประเมินแตกตางกัน  Fieischman & 
Williams, (1996); และ Hart, editor, 2002  อธบิายวา ตัวแบบที่นํามาใชประเมินโครงการ 
เมื่อรวมความสําคัญของปจจัยตางๆ เขาดวยกันแลว จะพบวาการประเมินโครงการอาจใช
เพียง 2 ตัวแบบ คือ การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินผลลัพธ 
(Outcomes Evaluation) ก็ครอบคลุมสิ่งท่ีตองการประเมินไดแลว เพราะตัวแบบ “การประเมิน
กระบวนการ” ไดรวมเอาปจจัยดานสภาวะแวดลอมท่ีเก่ียวของกับโครงการและปจจัยนําเขาอื่น
เขาไวดวย อีกทั้งการกําหนดวัตถุประสงคการประเมินบางโครงการ ก็สามารถนํา “ผลผลิต” 
มาเปนปจจัยองคประกอบของ “ผลลัพธ” ได หรือผูประเมินอาจนํา “ผลผลิต” มาใชเปนปจจัย
กระบวนการเพื่อวัดผลสําเร็จของโครงการได  

                Fieischman & Williams, (1996) ไดใหมุมมองท่ีนาสนใจเกี่ยวกับการประเมิน
โครงการดวยตัวแบบ “การประเมินกระบวนการ” และ “การประเมินผลลัพธ” โดยอธิบายวา 
“การประเมินผลลัพธ” เพ่ือตองการทราบถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ ในขณะที ่
“การประเมินกระบวนการ” เพ่ืออธิบายถึงวิธีการและปจจัยท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการ 
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ซ่ึงจะชวยใหเขาใจปจจัยความสําเร็จของโครงการได ดังน้ัน การประเมินโครงการจึงตองประเมิน
ท้ังสองดาน เพราะหากประเมินเฉพาะผลลัพธ แมจะทราบถึงความสําเร็จของโครงการ แตก็ไม
สามารถอธิบายถึงปจจัยความสําเร็จได หรือการประเมินกระบวนการเพียงอยางเดียว ก็ไมอาจ
ทราบไดวาวัตถุประสงคของโครงการบรรลุผลเพียงใด สาระสําคัญของการประเมินกระบวนการ
และการประเมินผลลัพธ มีดังน้ี 
                    1. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) คือ การประเมินเพื่อ
ปรับวิธีการทํางาน เพ่ือใหเขาใจอยางชัดเจนวาโครงการดําเนินไปถูกทาง และสามารถให
ผลลัพธตามที่ตองการ การประเมินผลกระบวนการจะเปนประโยชนมากเมื่อโครงการตองใช
ระยะเวลาดําเนินการนาน เพราะจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลงในชวงเวลาตางๆ หากโครงการ
ไมมีประสิทธิภาพ  
                การออกแบบการประเมินกระบวนการมีคําถามสําคัญท่ีตองเตรียมการเพื่อ 
กําหนดปจจัยการประเมิน เชน ทําไมบุคลากรและผูเขารับการอบรมจึงเห็นวาโครงการมีความ
จําเปน ?    เพราะเหตุใดบุคลากรและผูเขารับการอบรมจึงเห็นวาโครงการไมมีความจําเปนอีก
ตอไป ?  มีเงื่อนไขการปฏิบัติงานและการดําเนินโครงการอะไรบาง ?  มีเงือ่นไขสําหรับผูเขา
รับการอบรมในโครงการหรือไม ?    มีแนวทางหรือวิธีการจัดการฝกอบรมใหกับกลุมผูเขารับ
การอบรมอยางไร ? ผูเขารับการอบรมคิดอยางไรกับโครงการฝกอบรม ?  บุคลากรคิดอยางไร
ตอการจัดการฝกอบรม ?  มีขอรองเรียนจากบุคลากรหรือผูเขารับการอบรมหรือไม ? และ
บุคลากรและผูเขารับการอบรมมีขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุโครงการอยางไรบาง ?  
                ผลของการประเมินกระบวนการจะทําใหเขาใจถึงธรรมชาติของโครงการ 
เชน งานแตละขั้นตอนใหผลอยางไร วิธีการที่ใชมีความเหมาะสมหรือไม การประเมินกระบวนการ
จะเนนการวัดและอธิบายรายละเอียดของโครงการ เชน เน้ือหาวิชา โครงสรางหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน เอกสารและอุปกรณฝกอบรม วิธีการดําเนินโครงการหรือการจัดการ
ฝกอบรม การใชเครื่องมอืวัดประเมินผล ประสบการณของบุคลากรที่ดําเนินโครงการ ความ
เพียงพอของอุปกรณและงบประมาณ และปจจัยของผูเขารับการอบรม ไดแก ความคิดเห็น
หรือความคาดหวัง (กอนเขาอบรม) ตอโครงการ อายุ ระดับการศึกษา เปนตน 
                    2. การประเมินผลลัพธ (Outcome Evaluation) หมายถึง การประเมินเพือ่
วัดผลสุดทายของโครงการ โดยมองถึงผลกระทบ หรือประโยชน หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
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กับผูท่ีเก่ียวของ หรือผูรับบริการจากโครงการ การประเมินผลลัพธสามารถวัดผลของโครงการ
ไดทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  
                การประเมินโครงการของภาครัฐ และขององคการเอกชนที่ไมมุงเนนผล
กําไร มักใหความสําคัญกับ “ผลลัพธ” ของโครงการ เนื่องจากผลลัพธที่ไดจากการประเมิน
โครงการจะบอกถึงผลสําเร็จของโครงการ และอาจรวมถึงผลกระทบที่มีตอหนวยงานและผูรับ 
บริการ ซึ่งจะชวยใหหนวยงานที่เก่ียวของสามารถตัดสินใจไดถูกตองวาโครงการนั้นมีความ
เหมาะสมกับผูรับบริการ ตอสังคม และประชาชนเพียงใด 

                 การประเมินผลลัพธโครงการ สามารถแบงการประเมินออกไดเปน การ
ประเมินในระยะตน ระยะกลาง และระยะยาว การประเมินผลโครงการระยะตนมักดําเนินการ
ในขณะที่โครงการยังไมสิ้นสุด และโครงการยังมีวัตถุประสงคระยะยาวที่ตองการใหบรรลุผล
สําเร็จตอไปน้ัน การประเมินระยะตนทําไดเพียงการวัดจากความรูสึก ความคิดเห็น หรือ
ทัศนคติของผูท่ีเก่ียวของ สวนการประเมินผลในระยะอื่นจะมีเปาหมายและการวัดประเมิน
เฉพาะสถานการณนั้นๆ  

                ตัวช้ีวัดการประเมิน “ผลลัพธ” ของโครงการในระยะตางๆ มีดังน้ี 
2.1 ตัวช้ีวัดการประเมินผลลัพธโครงการฝกอบรมระยะสั้น ไดแก ความ

พึงพอใจของผูเขารับการอบรมเกี่ยวกับผูสอน คุณภาพของอุปกรณการสอน วิธีการนําเสนอ 
บรรยากาศการฝกอบรม และความคิดเห็นผูเขาอบรมตอหลักสูตรฝกอบรม เชน ความสอดคลอง
ของหลักสูตรกับงานที่ทํา ความคิดเหน็ตอกิจกรรมการเรียนการสอน ปฏิกิริยาที่แสดงออกถึง
คุณคาและประโยชนของหลักสูตรฝกอบรม  
 2.2 ตัวช้ีวัดการประเมินผลลัพธโครงการฝกอบรมระยะกลาง ไดแก ความรู
ความเขาใจในเนื้อหาวิชา การนําความรูและทักษะที่เกิดขึ้นใหมมาใชในงาน และพฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงหลังการฝกอบรม  
 2.3 ตัวช้ีวัดการประเมินผลลัพธโครงการฝกอบรมระยะยาว ไดแก ผลกระทบ
ท่ีเกิดกับหนวยงานท่ีมีผลมาจากการปฏิบัติของผูรับการอบรม ผลลัพธท่ีมีตอผูรับ บริการ และ
ผลกระทบตอชุมชนและสังคม สําหรับความคุมทุนที่เกิดกับหนวยงาน ผูรับบริการ และสังคมก็
อาจประเมินในระดับน้ีได 
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 2. ระดับช้ันของการประเมินโครงการฝกอบรม (Levels of Training 
Evaluation)  
                    การประเมินโครงการฝกอบรมที่มีผลตอการกําหนดนโยบายการปรับเปล่ียน
หรือพัฒนาโครงการใหเกิดผลลัพธและผลกระทบตอสังคมอยางจริงจัง หนวยงานควรทําการ
ประเมินอยางตอเนื่อง โดยกําหนดระดับช้ันของการประเมิน ออกแบบขั้นตอนการประเมินให
สอดคลองกับวัตถุประสงคการประเมินอยางชัดเจน  
                    หนวยงานของสหรัฐอเมริกาชื่อ The American Humane Association – 
AHA ไดสราง Model ระดับช้ันของการประเมินขึ้น โดยแตละระดับช้ันของการประเมินสามารถ
ช้ีถึงปจจัยที่เปนสาเหตุและเปนผลได และสามารถแสดงถึงความสัมพันธระหวางปจจัย 
“กระบวนการ” ฝกอบรมและ “ผลลัพธ” ที่เกิดจากโครงการไดเชนเดียวกัน ท้ังนี้หนวยงานตอง
กําหนดเปาหมาย ระดับช้ัน และระยะเวลาของการประเมินใหชัดเจน  
 ระดับช้ันของการประเมินโครงการฝกอบรม มีความแตกตางดานเปาหมายของ
การประเมิน ดังน้ี (พิจารณาแผนภูมิ 2 ประกอบ) 

การประเมินระดับท่ี 1  คือการประเมินหลักสูตรฝกอบรม หมายถึงการประเมิน
เนื้อหาวิชา โครงสรางหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เอกสารและอุปกรณฝกอบรม การ
จัดการฝกอบรม และการใชเครื่องมือวัดประเมินผล  

การประเมินหลักสูตรมีเปาหมายเพื่อปรับแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพมากขึ้น 
สอดคลองและเหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของผูเขาอบรมมากที่สุด ผลการ
ประเมินในระดับนี้ มักทําในลักษณะการบรรยายและอธิบายรายละเอียดของแตละประเด็นที่ทํา
การประเมิน 

การประเมินระดับที่ 2  คือการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู
เขาอบรม หลักการของ AHA ไดแยกการประเมินความคิดเห็นและการประเมินความพึงพอใจ
ออกจากกันเปน 2 ขั้นตอน แตหากผูประเมินเห็นวาทั้งความคิดเห็นและความพึงพอใจตาง
แสดงออกดวยทัศนะของผูตอบ ก็อาจนํามาประเมินในขั้นตอนเดียวกันได แตการตั้งคําถาม
ตองมีความชัดเจนระหวางการถามใหแสดงทัศนะและความรูสึกพึงพอใจ  

การประเมินความพึงพอใจจะสะทอนจากความรูสึกของผูเขารับการอบรมตอ
การดําเนินการสอน คุณภาพของเอกสารหรืออปุกรณการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน 
บรรยากาศการฝกอบรม  
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สวนการประเมินความคิดเห็น มักจะวัดจากทัศนะของผูเขารับการอบรมตอ
ประโยชนของการฝกอบรม ความสอดคลองของหลักสูตรกับงานที่ทํา ความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลง ความคิดเห็นตอการเรียน ปฏิกิริยาที่แสดงออกถึงคุณคาของหลักสูตรฝกอบรม 
และความคิดเห็นตอสิ่งท่ีไดรับจากการฝกอบรมกับงานที่ปฏิบัติ การประเมินระดับนี้จะวัดจาก
ความคิดเห็นของผูตอบเทานั้น ซึ่งไมมีเหตุผลหรือหลักฐานรองรับ โดยใชเครื่องมือ
แบบสอบถามสํารวจความเห็นจากผูเขาอบรม การประเมินโครงการระดับน้ีมักทําหลังจาก
เสร็จส้ินการฝกอบรม                           

การประเมินระดับที่ 3  เปนการประเมินความรูความเขาใจ เครือ่งมือวัดความรู
อาจใชแบบทดสอบปรนัย เพื่อถามวัดความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริงตางๆ สวนความเขาใจอาจใช
วิธีจําลองสถานการณ แนวคิด และความสัมพันธของประเด็นตางๆ หรือสถานการณการ
แกปญหา การฝกปฏิบัติ ลักษณะการถาม อาจใชแนวคําถามใหเลือกตอบแบบปรนัยก็ได 

การประเมินระดับที่ 4 เปนการประเมนิทักษะและการนําทักษะไปใชในงาน  
“การประเมินทักษะ” หมายถึง การประเมินผลงานของผูเขารับการอบรมดวย

การมอบหมายใหทํากิจกรรมในหองเรียน ภายใตบรรยากาศของการฝกอบรม  
สําหรับ “การประเมินการนําไปใช” หมายถึง การวัดการนําความรูและทักษะ

ใหมไปใชนอกหองเรียน ซ่ึงอาจวัดไดจากผลการปฏิบัติงานของผูรับการอบรม เครื่องมือที่ใช
วัดคือการสังเกตการณ การจดบันทึกผลงาน การมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติการ 

การประเมินระดับที่ 5 เปนการประเมินผลลัพธและผลกระทบตอหนวยงาน ตอ
ผูรับบริการ ตอชุมชน และตอสังคม การประเมินในระดับนี้จะใชหนวยวิเคราะหในระดับ
หนวยงาน ประชาชน และสังคม  

ผลลัพธท่ีแสดงถึงการประเมินท้ัง 3 ระดับ เชน ผลกระทบของการฝกอบรมตอ
งานบริการทีใ่หกับประชาชน รูปแบบของงานบริการที่ใช ความรวมมือภายในหนวยงานของผู
เขารับการอบรม   สําหรับการวิเคราะหความคุมทุนท่ีเกิดกับหนวยงาน ผูรับบริการ และสังคม
อาจตองประเมินในระดับน้ีดวย  

การประเมินระดับนี้ มีเพียงปจจัยกระบวนการฝกอบรมที่มีอิทธิพลตอผลลัพธ
โครงการ ดังน้ันผูประเมินโครงการฝกอบรมควรระมัดระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เพราะ
ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจไมใชสาเหตุมาจากปจจัยการฝกอบรมเพียงปจจัย
เดียว  ดังนั้นการออกแบบการประเมินโครงการฝกอบรมจะตองทําอยางครอบคลุม เพ่ือชวยให
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ผูประเมินเห็นถึงความเชื่อมโยงของหลักฐานที่แสดงถึงอิทธิพลและบทบาทของปจจัย “กระ-
บวนการ”  ฝกอบรมที่มีตอ “ผลลัพธ” 

แผนภูมิ 2 ระดับช้ันของการประเมินโครงการฝกอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
  
 
แหลงขอมูล : ประยุกตจากตัวแบบของ The American Humane Association – AHA อางใน    

Parry, C., & Berdie, J. (1999)  

โครงการการพฒันาและฝกอบรมขาราชการ 

ประเมนิผลลพัธ
หรือผลกระทบตอ

หนวยงาน / 
ผูรับบริการ / 

สังคม 

ประเมนิทักษะและการ
นาํไปใช 

ประเมินความรูความเขาใจ 

ประเมนิความคิดเหน็และความพงึพอใจ 

ประเมินหลักสูตร 
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              ระดับช้ันของการประเมินโครงการตามตัวแบบของ AHA มีความคลายคลึงกับ 
ตัวแบบของ Kirkpatrick เพียงแต Kirkpatrick ไดแบงการประเมินโครงการฝกอบรมออกเปน 4 
ระดับ แนวคิด 4 ระดับของ Kirkpatrick อธิบายถึงความตอเน่ืองและความเชื่อมโยงของการ
ประเมินโครงการ โดยกลาววา การประเมินโครงการฝกอบรมใดๆ ก็ตามตองเริม่จากระดับท่ี 1 
เรื่อยไปเปนระดับท่ี 2, 3 และระดับท่ี 4  การประเมินโครงการฝกอบรมในระดับท่ีสูงข้ึน ตอง
อาศัยขอมูลจากการประเมนิโครงการในระดับตนเปนพ้ืนฐาน ดังนั้นความสําเร็จของการประเมิน
โครงการแตละระดับ จึงข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของการประเมินโครงการในระดับท่ีผานมา การ
ประเมินโครงการฝกอบรมทุกระดับตางตองใชเวลาในการดําเนินงาน  

 แนวคิด 4 ระดับของ Kirkpatrick คือ 1) การประเมินปฏิกิริยาของผูเขาอบรม 2) 
การประเมินการเรียนรู ซ่ึงตองใชการทดสอบกอนและหลังโครงการ เพ่ือวัดระดับการเรียนรูท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการเขารวมโครงการ  3) การประเมินการนําไปใช และ 4) การประเมินผลลัพธ 
เพ่ือวัดผลสําเร็จของโครงการฝกอบรม  

 3. ข้ันตอนการประเมินโครงการฝกอบรม  
                 กระบวนการวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรม มีขั้นตอนสําคัญ 6 ขั้นตอน คือ  

                 3.1 พัฒนาตัวแบบและกําหนดประเด็นการประเมินโครงการ  เพ่ือใหการ
ประเมินโครงการฝกอบรมมีกรอบการทํางานที่ชัดเจน เจาของโครงการหรือผูประเมินโครงการ
ตองพัฒนาตัวแบบและประเด็นการประเมินโครงการ ทั้งนี้ตองมีความชัดเจนของเปาหมาย 
วัตถุประสงค และขอบเขตของการประเมินโครงการ  
 เปาหมายและวัตถุประสงคการประเมินโครงการฝกอบรมจะแตกตางออกไป 
ขึ้นอยูกับลักษณะหลักสูตรที่จัดอบรม (เชน เปนหลักสูตรนํามาทดลองใชใหม หรือหลักสูตรที่
ไดผานการทดลองใช)  และข้ึนอยูกับชวงเวลาของการฝกอบรม (เชน ระยะตน ระยะกลาง 
หรือระยะยาว)   

 สําหรับขอบเขตของการประเมินโครงการ อาจเปนเรื่องของชวงเวลาที่ประเมิน 
สิ่งที่ตองการประเมิน เชน ประเมินปจจัยนําเขา ประเมินกระบวนการฝกอบรม ประเมิน
ผลผลิต หรือผลลัพธโครงการฝกอบรม ฯลฯ  
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 และยังตองกําหนดกลุมเปาหมายที่ไดรับผลจากการประเมินทุกกลุม เชน
ผูสอนหรือผูฝกอบรม ฝายจัดการโครงการฝกอบรม ผูบริหารทีม่ีอํานาจตัดสินใจ ผูเขารับการ
อบรม เปนตน  

 ดังนั้นตัวแบบและประเดน็การประเมนิจึงพัฒนาขึ้นจากสิ่งเหลาน้ี 

        องคประกอบของตัวแบบและประเด็นการประเมินจะชวยใหผูประเมินทราบถึง
แหลงขอมูลท่ีตองทําการจัดเก็บ การประเมินผลโครงการฝกอบรมอาจจะประเมินเพียงบาง
วัตถุประสงค หรือประเมนิทุกวัตถุประสงคของโครงการ ทั้งนี้ตองพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับระยะเวลาและองคประกอบอื่นของโครงการ  

                3.2  กําหนดประเด็นคําถามและกําหนดการวัดกระบวนการและผลลัพธการ
วิจัยประเมินผลโครงการ คําถามการประเมินอาจกําหนดไดจากวัตถุประสงคและขอบเขตของ
การประเมินที่กําหนดไวในขั้นตอนแรก การต้ังคําถามการประเมินผลจะชวยใหผูประเมินมี
ความชัดเจนในขอบเขตของการประเมนิย่ิงข้ึน คําถามการประเมินโครงการที่ดีตองระบุไดถึง
กลุมเปาหมายที่ตองการประเมิน และคําถามตองสามารถตอบวัตถุประสงคของการประเมนิได 
เชน คําถามถึงความเพียงพอของหลักสูตรที่จัดใหกับผูเขาอบรมแตละรุน ประสบการณและ
ความสามารถของทีมวิทยากร ความเหมาะสมของเนื้อหาที่สอน ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
ของโครงการ ความรูตามเปาหมายของโครงการ การนําทักษะและความรูท่ีไดไปใชในงาน 
เปนตน 

                หลักการสําคัญของการสรางคําถามการประเมินผลโครงการฝกอบรม คือ 
การศึกษาวัตถุประสงคหลักสูตรฝกอบรมใหเขาใจกอน เมื่อกําหนดคําถามการประเมินผล
โครงการไดแลว ตองนํามาจัดลําดับความสําคัญกับเวลาและทรัพยากรที่มี แลวทําการเลือก
คําถามสําหรบัการประเมินโครงการ คําถามจะถูกนําไปพัฒนาเปนแบบสอบถามและแนวการ
สัมภาษณ ตัวอยางของคําถาม มีดังน้ี  

(1) คําถามเกี่ยวกับผูเขารับการอบรม เชน จํานวนผูเขารับกรอบรมแตละ
หลักสูตร คุณลักษณะของผูเขาอบรม (อายุ เพศ หนวยงาน) ระดับความรูและทักษะพ้ืนฐาน
ของผูเขาอบรม 



 113 

(2) คําถามเกี่ยวกับหลักสูตร เชน ความชัดเจนของวัตถุประสงคของหลักสูตร 
จํานวนช่ัวโมงของการจัดฝกอบรม ประสบการณและคุณสมบัติของผูสอนที่เหมาะสมกับวิชาท่ี
สอน และเหมาะสมกับความตองการของผูเขาอบรม กิจกรรมการเรียนการสอน วิธีการสอน 
และอุปกรณการสอน ฯลฯ 

(3) คําถามปจจัยดานผลลัพธ เชน ระดับความสําเร็จตามวัตถุประสงคโครงการ  
ระดับความรูและทักษะท่ีเพ่ิมขึ้น  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูรับบริการ 

3.3   ออกแบบการวิจัยประเมนิผลโครงการและวางแผนการจัดเก็บขอมูล คือ
การทํางานเพื่อหาคําตอบใหกับคําถามที่ตั้งไว การทํางานขั้นตอนนี้จะตองระบุแหลงขอมูลท่ี
ตองจัดเก็บของแตละคําถาม ประเภทของขอมูล วิธีการจัดเก็บขอมูล ทรัพยากรที่ตองใช ซึ่ง
การออกแบบการวิจัยประเมินผลโครงการและวางแผนการจัดเก็บขอมูล เปรยีบเสมือนแผนที่
การเดินทางของการประเมินผล สิ่งสําคัญในกระบวนการออกแบบประเมินผล คือผูประเมิน
ตองพัฒนาและเลือกเครื่องมือสําหรับจัดเก็บขอมูล ไดแก แบบจดบันทึก แบบสอบถาม แนว
คําสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดประเมิน ฯลฯ สําหรบัเครื่องมือการประเมินหลักสูตร
บางอยาง เชน Standardized Tests อาจจะมีอยูแลว อาจนําไปใชไดเลย หรือบางอยางอาจ
ตองนํามาปรบัใหเหมาะสมกับธรรมชาติของแตละหลักสูตรท่ีตองการประเมิน หรืออาจตอง
สรางเครื่องมือขึ้นใหม ประการสําคัญคือ ออกแบบเครื่องมือจะตองสอดคลองและเหมาะสมกับ
คําถามการประเมินโครงการ 

3.4 การจัดเก็บขอมูล ตองดําเนินการตามแผนที่วางไว และตองมีระบบการ
จัดเก็บที่ถูกตอง เช่ือถือได เพื่อนํามาประมวลและวิเคราะหผลกอนนําไปวิเคราะหและสรุปผล
ในขั้นตอนตอไป 

3.5  การวิเคราะหผลและการจัดทํารายงาน ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดตองนํามา
ประมวลผลและวิเคราะหผลดวยวิธีการทางสถิติ เพ่ือนําผลการวิเคราะหไปใชในการอภิปรายผล 
การใหขอเสนอแนะและจัดทํารายงาน เพ่ือใหผลการวิจัยประเมินผลโครงการสามารถตอบ
วัตถุประสงคโครงการฝกอบรมไดทั้งหมด ผูประเมินอาจตองตั้งคําถามในขั้นตอนการจัดเตรียม
เขียนรายงานดวย เนื่องจากผูเก่ียวของแตละกลุมตองการขอมูลแตกตางกัน ดังน้ันผูประเมิน
จะตองทราบดวยวาผูที่เก่ียวของเหลาน้ันตองการทราบผลการประเมินเรื่องใด เชน ผูบริหาร
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ตองการทราบขอมูลผลการประเมินโครงการทั้งหมด เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจกําหนด
นโยบายใหม  หรือเพ่ือเปล่ียนแปลงหรือปรับปรงุโครงการ สวนครูหรือผูฝกอบรมตองการ
ทราบความคิดเห็นของผูเขาอบรมตอเน้ือหาวิชาท่ีสอนและตอกิจกรรมเก่ียวกับการสอน 
นอกจากนี้ยังตองออกแบบวิธีการนําเสนอผลการประเมินโครงการใหนาสนใจดวย 

3.6   การนําผลการประเมินไปใช การประเมินผลโครงการจะสําเร็จสมบูรณ 
ตอเม่ือไดมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงโครงการ ปรบัปรงุวิธีการฝกอบรม เพ่ือใหผู
เขาอบรมประสบผลสําเร็จตามเปาหมายของหลักสูตร ผลการประเมินอาจปรากฏถึงผลลัพธ
ของโครงการหรือกิจกรรมโครงการฝกอบรมที่ดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินการตามแผน
ท่ีกําหนดไว หรือแสดงวาวัตถุประสงคโครงการฝกอบรมบางขอยังไมบรรลุผล ดังน้ันจึงเปน
หนาท่ีของหนวยงาน ผูสอน และฝายจัดฝกอบรมตองนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข หากหนวยงาน
ตองการใหโครงการประสบผลสําเร็จและมีผลตอสังคมและฝายท่ีเก่ียวของจริง หนวยงานและ
ผูรับผิดชอบโครงการไมควรพอใจเพียงแคผลการประเมิน แตควรปรับปรงุวิธีการทํางานอยาง
ตอเน่ืองอยูตลอดเวลา 

 4.  กรณีตัวอยางการวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรม 
                   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ดําเนินโครงการพัฒนา
ขาราชการบรรจุใหม (รปูแบบใหม) ระยะท่ี 1 ระหวาง วันท่ี 25 เมษายน – 10 สิงหาคม 2548 
ซ่ึงเปนการพัฒนาขาราชการบรรจุใหมระหวางทดลองปฏิบัติราชการ มีรูปแบบการพัฒนา 4 
รูปแบบ คือ 

                    รูปแบบ 1 (Module 1) ระยะเวลาดําเนินการ 5 วัน โดยแบงเปนการเขารวม
อบรมในหองเรียน 2 วัน และเลือกเขาอบรมในชวงเวลาที่กําหนดอีก 3 วัน เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ รูจักระบบราชการ รูจักตนเอง และเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น วิธีการ
ฝกอบรมประกอบดวยการบรรยาย การจัดกิจกรรมในชั้นเรียน และการศึกษาดูงาน เน้ือหาวิชา
ประกอบดวย การทํางานภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม การเปนขาราชการยุค
ใหมในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง การทํางานอยางมีความสุข วินัยขาราชการ สิทธิประโยชน
เก้ือกูล และ กบข.  การเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท ทักษะการทํางานเปนทีม และ
การศึกษาดูงานที่ศูนยศึกษาการพัฒนาหวยทรายอันเน่ืองมาจากพระราชดําร ิ
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                     รูปแบบ 2 (Module 2) มีระยะเวลาการอบรมและพัฒนาท่ียืดหยุน โดย
ขาราชการใหมสามารถสมัครเขารับการอบรมในชวงเวลาที่กําหนด และเลือกเขารับการอบรม
ในเวลาที่เหมาะสม พรอมไปกับการศึกษาดวยตนเองกับชุดฝกอบรมทางไกลของ  Module 3  
หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางกระบวนทัศนและพัฒนาทักษะในการปฏิบัติราชการ 
เนื้อหาวิชาประกอบดวย กระบวนทัศนและคุณลักษณะขาราชการยุคใหม การเพิ่มศักยภาพ
ภายในตน การมุงอนาคต การควบคุมตน การเชื่ออํานาจในตน การสรางแรงจูงใจในการ
ทํางาน การใชเหตุผลเชิงจริยธรรม การเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท และการศึกษาดูงานที่
องคการบริหารสวนตําบลราษฎรนิยม ชุมชนไทรนอย จังหวัดนนทบุรี 

                   รูปแบบ 3 (Module 3) มีระยะเวลาดําเนินการ 3 เดือน มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางองคความรูเก่ียวกับการทํางาน เปนลักษณะของรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองจากเอกสาร
ชุดฝกอบรมทางไกล จํานวน 4 หมวดวิชา ไดแก การบริหารราชการแผนดิน ระเบียบปฏิบัติ
ราชการ การพัฒนาทักษะการปฏิบัติราชการแนวใหม และการพัฒนาทักษะการทํางานรวมกับ
บุคคลอื่น 

รูปแบบ 4 (Module 4) มีระยะเวลาดําเนินการ 3 วัน มีวัตถุประสงคเพื่อ
เช่ือมโยงความรูสูการกําหนดเปาหมายการปฏิบัติงาน เปนการทบทวนสิ่งท่ีเรียนมากอน โดย
มีวิชาท่ีนํามาฝกอบรมใน Module นี้ คือการเรียนรูแผนที่ความคิดเพื่อการเชื่อมโยงองคความรู
และการประยุกตใช เทคโนโลยีสําคัญที่ขาราชการยุคใหมตองใสใจ การวางแผนความ กาว 
หนาชีวิต  การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล : กรณีศึกษาปูนซีเมนตไทย  ปรัชญาและอุดมการณใน
การทํางานของขาราชการยุคใหม  และการไขขอของใจกับความรูดานวินัย 

                   สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ไดมอบหมายใหผูวิจัย 
(อาจารยประจําคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล) ทําการประเมินผล
โครงการ โดยมีวัตถุประสงค คือ 1) ประเมินความคิดเห็นและความพงึพอใจของผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ ตอหลักสูตร Module 1–4  2) ประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการ
พัฒนาฯ ตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ 3 ดาน คือดานการเสริมสรางสมรรถนะ
ใหแกขาราชการ ดานการเสริมสรางความรูความสามารถในการปฏิบัติราชการ และดานการ
เสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงคใหแกขาราชการ 3) ประเมินความคิดเห็นของ
ผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ตอความคุมคาและตอประโยชนของโครงการ    ดังนี้ 
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                   (1)  กรอบการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (รปูแบบ
ใหม) ระยะท่ี 1 ไดประยุกตจากแนวคิดของ AHA และของ Kirkpatrick ในระดับช้ันของการ
ประเมินปฏิกิริยาของผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ โดยวัดระดับความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ของผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ตอหลักสูตร Module 1 – 4 และตอโครงการฯ ซึ่งตรงกับระดับ
การประเมินของ AHA ระดับที่ 2 (เปนการประเมินเมื่อสิ้นสุดโครงการระยะที่ 1 แลว) หรือตรง
กับระดับที่ 1 ของ Kirkpatrick ตัวแบบการประเมนิใช ตัวแบบกระบวนการ และการประเมิน 
ผลลัพธ โดยมีปจจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

                      (1.1)  การประเมินกระบวนการ คือการประเมินความคิดเห็นและความ 
พึงพอใจตอหลักสูตร Module 1 – 4 มีปจจัยท่ีนํามาประเมิน คือ วัตถุประสงคของหลักสูตร 
เนื้อหาวิชา โครงสรางหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน ความสามารถของผูสอน เอกสาร
การสอน บรรยากาศและสถานที่ และการจัดการโครงการพัฒนาฯ  
 (1.2) การประเมินผลลัพธ คือการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจ
ตอความสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ  มีปจจัยที่นํามาประเมินไดแก ความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ตอการบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตร Module 
1 – 4 ความสอดคลองของหลักสูตรกับงานที่ทํา และความสําเรจ็ตามวัตถุประสงคของโครงการ
ดานการสรางเสริมสมรรถนะ ความรูความสามารถ และการสรางเสริมคานิยมและวัฒนธรรมท่ี
พึงประสงค  

                    การประเมินกระบวนการและประเมินผลลัพธของโครงการตามกรอบการวิจัย 
ไดใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ตอทุกปจจัย 
รายละเอียดของตัวแบบการประเมินไดจัดทําไวในแผนภูมิ 4 
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แผนภูมิ 4  กรอบการวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาขาราชการบรรจุใหม (รปูแบบใหม) ระยะที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

(2)  การดําเนินการวิจัยประเมินผลโครงการฝกอบรม มีองคประกอบ ดังนี้  
 (2.1) วิธีการประเมนิ ใชวิธีการสํารวจเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

ดวยเครื่องมือแบบสอบถาม และวิธีการเชิงคุณภาพ ดวยการวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ 
และการสนทนากลุมยอย 

(2.2) ประชากร หมายถึงกลุมผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ จํานวน 258 คน 
เนื่องจาก ณ วันที่เก็บรวบรวมขอมูลมีผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ไมครบตามจํานวนจริง ทําให

ระดับข้ันการประเมนิปฏิกิริยาดานความคิดเหน็และความพึงพอใจของ
ผูเขารวมโครงการพฒันาฯ ตอหลักสตูรและโครงการ 

การประเมนิกระบวนการ 
การจัดฝกอบรมหลักสูตร 

Module 1 – 4 
 
1. วัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. เน้ือหาวชิา  
3. โครงสรางหลักสูตร 
4. กิจกรรมการเรียนการสอน  
5. ผูสอนหรือผูดําเนินกิจกรรม 
6. เอกสารการสอน 
7. บรรยากาศและสถานที ่
8. การจัดการโครงการพฒันาฯ 
 

การประเมนิผลลพัธ 
การสาํรวจความคิดเหน็และ

ความพึงพอใจ 
1. การบรรลวุัตถปุระสงคของ
หลักสูตร Module 1 – 4 

2. ความสอดคลองของหลักสตูร
กับงานที่ทํา  

3. ความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค
ของโครงการ 

- ดานการสรางเสริมสมรรถนะ 
- ความรูความสามารถ  
- การสรางเสริมคานิยมและ
วัฒนธรรมท่ีพงึประสงค 
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ไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดครบตามจํานวนประชากร จึงตองประเมินจากกลุมตัวอยางที่มี
อยูท้ังหมดในขณะนั้นจํานวน 198 คน คิดเปนรอยละ 77  

(2.3) กลุมเปาหมายอื่น หมายถึงผูใหสัมภาษณขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือนํามาใช
ประกอบการวิเคราะหและสนับสนุนผลการประเมินเชิงปริมาณ และสนับสนุนผลการวิเคราะห
เอกสาร ไดแก กลุมผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ จํานวน 6 คน ผูรับผิดชอบงานบุคคลของ
หนวยงานตนสังกัด จํานวน 10 คน วิทยากร Module 2 จํานวน 3 คน ผูบริหารโครงการและ
เจาหนาท่ีฝายจัดฝกอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรอืน สํานักงาน ก.พ. จํานวน 2 
คน  และผูเช่ียวชาญตรวจสอบเอกสารการอบรม 
 (2.4) การวิจัยเอกสาร ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหหลักสูตร โครงสรางของ
หลักสูตร เนื้อหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน เอกสารชุดอบรมทางไกล และแบบสอบถาม
หลังการฝกอบรมบาง Module   ท่ีฝายจัดฝกอบรมของสถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน 
สํานักงาน ก.พ.ไดทําการเก็บรวบรวมไว 

(3) สรุปผลการวิจัยประเมินผลโครงการฯ  
(3.1) Module 1 มีประเด็นเน้ือหาวิชาที่สําคัญ คือ การรูจักระบบราชการ 

การรูจักตนเอง และการเรียนรูการทํางานรวมกัน ผลการประเมิน Module 1 มีขอคนพบ คือ 
ผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอหลกัสูตรโดยรวมที่ระดับ “สูง” เน่ืองจากมี
กิจกรรมที่นาสนใจคือ การศึกษาดูงานท่ีหวยทราย การฝกทักษะการทํางานเปนทีม และการ
เรียนรูการทํางานอยางมีความสุข ทําใหไดซึมซับความเปนขาราชการที่ดีตามรอยพระยุคลบาท 
ไดเรียนรูประสบการณที่ดีท่ีนํามาใชในงานและชีวิตประจําวัน โครงสรางของหลักสูตรมีเนื้อหา 
วิชาชวยใหบรรลุวัตถุประสงคไดเปนสวนใหญ และมีการฝกการเรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น 
แตก็พบวามีสิ่งที่ควรนําไปปรับปรุง คือ ตองเพ่ิมเน้ือหาวิชาที่จะชวยใหบรรลุวัตถุประสงคดาน 
“การรูจักตนเอง” มากขึ้น สําหรับวิชาวินัยขาราชการและสิทธิประโยชนเก้ือกูลฯ หลายคนเห็น
วาเปนวิชาท่ีขาราชการจําเปนตองรู แตวิธีการสอนและเอกสารประกอบการสอนซึ่งเก่ียวของ
กับกฎหมาย เปนท่ีเขาใจยากตองใชเวลาในการทําความเขาใจพอสมควร จึงทําใหไมนาสนใจ 

(3.2) Module 2 มีประเด็นเน้ือหาวิชาที่สําคัญ คือ การปลูกฝงกระบวน
ทัศนและคุณลักษณะในการทํางาน ผลการประเมิน Module 2 มีขอคนพบ คือ ผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมที่ระดับ “ปานกลาง” และความพึงพอใจ
ตอเน้ือหาวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน และผูสอนมีคาเฉลี่ยที่ระดับ “ปานกลาง” อาจ
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เนื่องจากวิชาท่ีสอนใน Module น้ีมีจํานวนมาก เน้ือหาวิชาหลายวิชามีความเปนนามธรรม
คอนขางสูง และมีการจัดกิจกรรมการมีสวนรวมนอย รายละเอียดคือโครงสรางของหลักสูตร
ชวยใหบรรลวุัตถุประสงคดานปลูกฝงกระบวนทัศนและคุณลักษณะในการทํางานไดดี เนื้อหา 
วิชาหรือกิจกรรมเกือบทุกวิชามีประโยชน ชวยใหปฏิบัติงานไดดีขึ้น วิชาท่ีเปนประโยชนตอ
งานมากที่สุด คือ วิชาการเรียนรูตามรอยพระยุคลบาท รองลงมาคือการเพิม่ศักยภาพภายใน
ตน การสรางแรงจูงใจในการทํางาน การเชื่ออาํนาจในตน กระบวนทัศนและคุณลักษณะ
ขาราชการยุคใหม และการควบคุมตนเอง ตามลําดับ สวนกิจกรรมที่ไดรับความสนใจและ
บรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรนอยท่ีสุด คือ การศึกษาดูงานที่ อบต. ราษฎรนิยม และการ
บรรยายของวิชาเหตุผลเชิงจริยธรรม  

(3.3) Module 3 มีประเด็นเน้ือหาวิชาท่ีสําคัญ คือ การสรางองคความรู
เก่ียวกับการทํางานดวยตนเอง ผลการประเมิน Module 3 มีขอคนพบ คือ ผูเขารวมโครงการ
พัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมที่ระดับ “สูง” และพบวา เน้ือหาของเอกสารชุด
การสอนทางไกลมีประโยชนตอการปฏิบัติงานมาก มีการแบงหมวดหมูของเนื้อหาไดชัดเจน 
ทําความเขาใจไดงาย แตมีขอสังเกตคือ การเรยีนดวยชุดการสอนทางไกลทําใหผูเรียนไม
สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนไดทันทีเมื่อพบขอสงสัย  

(3.4) Module 4 มีประเด็นเนือ้หาวิชาท่ีสําคัญ คือ การเช่ือมโยงความรูสู
การปฏิบัติ และการกําหนดเปาหมายงาน ผลการประเมิน Module 4 มีขอคนพบ คือ ผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมที่ระดับ “สูง” และพบวา โครงสรางของ
เนื้อหาวิชาของ Module 4 ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคการเชื่อมโยงความรูสูการกําหนด
เปาหมายการปฏิบัติงานไดดี การทบทวนเพื่อเช่ือมโยงความรูสูการปฏิบตัแิละการกําหนด
เปาหมายงานมีความจําเปนและมีประโยชนสูง หลายวิชาเปนประโยชนและมีความจําเปนตอ
การปฏิบัติงานของขาราชการ เชน วิชาการจัดทําแผนที่ทางความคิด วิชาไขขอของใจ 
วิชาการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล แตมีขอสังเกตวาการสอน “วิชาการจัดทําแผนพัฒนา
รายบุคคล” ควรใชกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของโดยตรงกับกิจการภาครัฐ เพราะจะทําใหผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ สามารถวิเคราะหความเชื่อมโยงกับงานราชการไดชัดเจนยิ่งขึ้น  

(3.5) ผลการประเมินภาพรวมของโครงการฯ มีขอคนพบ คือ ผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ มีความพึงพอใจตอหลักสูตรโดยรวมที่ระดับ “สูง” โครงการมีประโยชนตอ
ขาราชการบรรจุใหมหลายประการ คือ มีความเขาใจระบบราชการมากขึ้น รูจักการทํางานเปน
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ทีม หนวยงานบังคับบัญชาตนสังกัดของผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ เห็นวาโครงการฯ มี
ประโยชนตอขาราชการบรรจุใหม ทําใหเกิดเครือขายความรวมมือของขาราชการตางสาขา
อาชีพอันจะเปนประโยชนในการประสานงานตอไป 
                   (4)  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุแกไข มีดังน้ี 

(4.1) เนื้อหาวิชาสวนใหญมีประโยชนและสอดคลองกับการปฏิบัติงาน แต
ควรออกแบบวิชาแตละ Module ใหบูรณาการเพื่อลดความซ้ําซอนของเน้ือหาบางวิชา และ
ออกแบบโครงสรางหลักสูตรใหมีเน้ือหาวิชาและกิจกรรมสัมพันธกันและเปนประโยชนเก้ือกูล
กัน ซึ่งอาจทําใหจํานวน Module ลดลงและกระชับขึ้น  

(4.2) ควรพัฒนารูปแบบการเรยีนรู ใหมีความสมดุลระหวางการเรียนรู
โดยทางไกลและการเรียนรูในหองเรียน เพ่ือใหผูเขารวมโครงการพัฒนาฯ ไดคุนเคยกับการ
เรียนรูแบบตางๆ คือ  

1) รูปแบบการเรียนรูดวยตนเอง (Self-study Module) โดยการปรับปรุง
วิธีการสอนทางไกลใหผูเรียนไดเขาถึงการเรียนรูมากขึ้น จัดเน้ือหาวิชาใหผูเรียนสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง ซ่ึงสามารถทําไดหลายวิธีการ เชน การศึกษาจากเอกสารชุดการสอนทางไกล จาก
สื่อออนไลนที่ผูเรียนและผูสอนสามารถโตตอบถึงกันได โดยจัดทําเครื่องมือการประเมินผล
ผานสื่อออนไลน และสราง websites เพ่ือใหผูเรียนคนหาขอมูล การสื่อสารและเรียนรูเน้ือวิชา
เพ่ิมเติมเพ่ือสรางความเขาใจมากยิ่งข้ึน นอกจากนี้เพ่ือใหขาราชการบรรจุใหมเรียนรูตลอดเวลา 
ควรสนับสนุนใหหนวยงานตนสังกัดพัฒนาและสรางบรรยากาศของสังคมแหงการเรียนรู จัดหา
แหลงคนควาขอมูลและการเรียนรู จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณและความรูระหวาง
ขาราชการใหม และระหวางขาราชการทั้งเกาและใหมอยางจริงจัง  

2) รูปแบบการเขาอบรมในหองเรียน (Classroom Module) อาจจัดได
มากกวา 1 Module และควรจัดหลังจากที่กลุมเปาหมายไดใชเวลาศึกษาและทําความเขาใจ
เนื้อหาวิชา เพ่ือใหสามารถนําความรูและขอสงสัยมาเปนขอมูลนําเขาสูกระบวนการพัฒนา 
การจัดเน้ือหาวิชาและกิจกรรมของรูปแบบน้ีควรเนนการฝกทักษะการทํางานเปนทีม การฝก
ใหคิดและฝกปฏิบัติการ การสัมมนากลุม การแสดงบทบาทสมมติ และการศึกษาดูงาน สําหรับ
กิจกรรมการศึกษาดูงานและเนื้อหาวิชาท่ีนํามาพัฒนา ควรใชกรณีศึกษาที่สามารถเชื่อมโยง
กับงานราชการไดโดยตรง   
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(4.3) กรณีรายวิชาที่ตองใชเวลาศึกษาทําความเขาใจนาน หรือยากตอ
การศึกษาดวยตนเอง ควรใชสื่อออนไลนหรือจัดทําเอกสารชุดทางไกลเพิ่มเติม เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการพัฒนาฯ ไดศึกษาดวยตนเองกอนเขาหองเรียน และควรใชวิธีการฝกปฏิบัติรวมดวย 
เพ่ือใหไดฝกคิดและฝกแกปญหา และไดแลกเปลี่ยนแบงปนความรู ทักษะ และประสบการณ
ระหวางกัน สวนการปฏบัิติการกลุมในหองเรียนควรนําวิทยากรกระบวนการเขามาใช เพ่ือให
เขาถึงผูเรียนไดดีย่ิงข้ึน นอกเหนือจากการบรรยายโดยวิทยากรเพียงอยางเดียว 
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                      ารบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐารบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐ  
 

รศ.ดร.กองกิติ  พูสวัสดิ์ 
ดร.พรเทพ  อนุสสรนิติสาร 1 

 

บทนํา 

 การบริหารความเสี่ยงเปนกลไกที่สําคัญอยางยิ่งในการผลักดันองคกรภาครัฐให
มีผลการดําเนินงานที่เปนเลิศ (High Performance Public Organization) และเปน
องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนองคกร เพ่ือใหเปนรูปแบบองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning Organization) โดยทั่วไปแลว การบริหารความเสี่ยงจะถูกมองวาเปน
แนวทางการจัดการที่ตองอาศัยเทคนิคเฉพาะทาง มีความซับซอน ไมคลองตัว ในบางครั้ง
การสื่อความหมายของการบริหารความเสี่ยงยังผูกติดกับการเงินเปนหลัก ซ่ึงความเปน 
จริงแลว การบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางการบริหารงานที่ควรนํามาประยุกตใชตลอดเวลา 
แมกระทั่งในชีวิตประจําวัน เชน หากไมมีเหตุจําเปนเราคงไมอยากเดินคนเดยีวในที่เปลี่ยวๆ 
ตอนกลางคืน หรือเราจะไมขับรถเร็วในชวงที่ฝนตกหนักหรือหมอกลง  เปนตน   

 เน้ือหาในบทความนี้จะเนนที่การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐ ซ่ึงจะ
นําเสนอคําจํากัดความของความเสี่ยง ความหมายของความเสี่ยง แนวทาง และเคร่ืองมือที่
สามารถนํามาประยุกตใช ซ่ึงจะรวมถึงเคร่ืองมือการประเมินความเสี่ยงตางๆ เครื่องมือ 
Checklist ในการประเมินความเสี่ยงของผูรับจาง แนวทางการคัดเลือกโครงงานหรือ
แผนงานที่จะเขาสูกระบวนการบริหารความเสี่ยง แบบจําลองขีดความสามารถ และ

                                                 
1  โครงการบัณฑิตศึกษานานาชาติ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตร- 
ศาสตร 

 

กก  
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ประสบการณในงาน (Capability and Maturity Model) แบบจําลองระบบการบริหาร 
(Management System Model) เปนตน  

คํานิยาม 

 คํานิยามความเสี่ยง มี 2 องคประกอบหลัก คือ โอกาสหรือความเปนไปได 
(Probability) และผลกระทบ (Impacts) โดยองคประกอบทั้ง 2 น้ี อางอิงจาก Ayyub 
(2003) เชน การขับรถยนต 150 กิโลเมตรตอช่ัวโมง ถึงแมโอกาสจะเกิดอุบัติเหตุนอย แต
ถาเหตุการณเกิดขึ้น อาจจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน ทําใหการขับรถยนตใน
อัตราความเร็วน้ีมีความเสี่ยงสูง การทําประกันสุขภาพก็จะมีการประยุกตใชคํานิยามนี้
เชนเดียวกัน ถาเรามีนํ้าหนักมาก บริษัทที่จัดทําประกันสุขภาพก็จะมองไดวาตัวเรามีความ
เส่ียงที่สูง เน่ืองจากโอกาสในการเขารักษาตัวที่โรงพยาบาลก็สูง เม่ือเราเขารักษาตัว
คาใชจายก็จะสูงดวย เน่ืองจากโรคภัยตางๆ ที่เกิดจากน้ําหนักตัวมาก ทําใหการรักษาตัว 
และคาใชจายเรื่องยาก็จะสูงตาม สุดทายก็จะสงผลใหคาใชจายในการทํากรมธรรมของเรา
เองจะสูงข้ึน เม่ือทราบถึง 2 องคประกอบนี้ ส่ิงสําคัญตอไปคือ ผูบริหารองคกรจะบริหาร
ความเสี่ยงอยางไรที่จะชวยใหองคกรมีผลการดําเนินงานที่เปนเลิศอยางสม่ําเสมอ 

ขอบเขตการบริหารความเสี่ยง 

 เม่ือนําความเสี่ยงมาอยูภายใตบริบทของการบริหาร กิจกรรมหลักในการ
บริหารความเสี่ยงจําเปนตองประกอบไปดวย (Blanchard, 2004) 

1.  การประเมินระดับความเสี่ยง (Assessment)   
 2.  การวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุของความเสี่ยง (Analysis) 
 3.  การรองรับและควบคุมความเสี่ยง (Abatement)  
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รูปที่ 1  องคประกอบและกิจกรรมหลักในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 การนําเสนอ 3 กิจกรรมหลัก (หรือ 3 As) สามารถเปรียบเทียบกับการบริหาร
สโมสรฟุตบอลแหงหน่ึง เชน ตําแหนงศูนยหนาถือไดวาเปนตําแหนงที่มีความเสี่ยงสูง 
ผูจัดการทีมจําเปนตองมีการบริหารความเสี่ยงสําหรับผูเลนในตําแหนงน้ี เน่ืองจากเปน
ตําแหนงที่สําคัญ สงผลตอการไดประตู ซ่ึงหมายถึงการนําไปสูชัยชนะของสโมสร โดย
ความเสี่ยงสูงน้ันเกิดจากโอกาสที่ผูเลนตําแหนงศูนยหนาจะลงเลนทุกนัดตลอดฤดูกาลมีไม
สูงมากนัก การที่ผูเลนตัวจริงไมสามารถลงเลนฟุตบอลไดก็จะสงผลกระทบตอความสามารถ
ในการยิงประตูคูแขงขันของสโมสร หลังจากการประเมินความเสี่ยงแลว กิจกรรมที่สําคัญ
ตอไปคือการวิเคราะหสาเหตุของความเสี่ยง ซ่ึงสาเหตุในการเกิดความเสี่ยงสามารถแยก
เปนสาเหตุที่สโมสรควบคมุได และควบคุมไมได ในสวนของกิจกรรมการรองรับและควบคุม
ความเสี่ยงที่ผูจัดการสโมสรไดนํามาบริหาร รวมถึงการจํากัดจํานวนนัดฟุตบอลที่ศูนยหนา
จะถูกจัดใหลงเลน (เพ่ือควบคุมสาเหตุที่ผูจัดการสโมสรควบคุมได คือจํานวนนัดฟุตบอลที่
จะใหผูเลนศูนยหนาลงเลน) ถาเปนนัดฟุตบอลถวยที่ไมสําคัญผูเลนศูนยหนานั้นก็จะไมได
ลงเลน และแผนการซื้อผูเลนสํารองในตําแหนงศูนยกลางในชวงปดฤดูกาล (เพ่ือรองรับ
สาเหตุที่ผูจัดการสโมสรควบคุมไมได เชน แผนการเลนที่เนนการเขาสกัดที่รุนแรงของฝาย 
ตรงขาม) 

 โดยสวนใหญแลวไมวาจะเปนองคกรในภาครัฐหรือภาคเอกชน การบริหาร
ความเสี่ยงจะนํามาเชื่อมโยงกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือเปนการสรางกลไกอยางหน่ึงใน
การปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากผลกระทบของการทํางานภาครัฐที่

การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) 

การวิเคราะหความ
เส่ียง (Risk Analysis) 

 

การรองรับความเสี่ยง 

คํานิยามความเสี่ยง : 
โอกาส และผลกระทบ 

(Probability and impacts)  

ระดับความเสี่ยง 
(Risk Level) 

สาเหตุ 
- ปจจัยที่ควบคุมได 
- ปจจัยที่ควบคุมไมได 

การควบคุมความเสี่ยง 
(Risk Control) 

แผนสํารอง 
(Emergency Plan) 

รายงานความเสี่ยง 
(Risk Report) 

การทบทวนความเสี่ยง 
(Risk Review) 

ความถี่ในการทบทวน 
(Review  Frequency) 
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มีตอประชาชน นอกจากนี้แผนงานตางๆ ที่จะตองดําเนินการ จําเปนตองใชงบประมาณทีม่า
จากภาษีของประชาชน ทําใหการคํานงึถึงความเสี่ยงสะทอนถึงการบริหารภาครัฐที่ดี 

ความสัมพันธระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน 

 ภายใตการบริหารงานในบริบทภาครัฐ การบริหารความเสี่ยงถือไดวาเปน
กิจกรรมที่สําคัญที่ตองทําควบคูไปกับการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ซ่ึงจะมีความ
รับผิดชอบหลักอยางหน่ึงคือการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกร (Monitoring 
and Evaluation) เน่ืองจากการบริหารความเสี่ยงเปนแนวทางการบริหารที่เนนการปองกัน
เปนหลัก จากสาเหตุที่วาความเสี่ยงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงในอนาคต องคกรจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองมีการประเมินความเสี่ยงในระหวางการวางแผน และทําการวิเคราะหพรอมกับ
กําหนดแนวทางการควบคุมความเสี่ยงกอนการดําเนินงาน โดยที่เม่ือแผนงานแลวเสรจ็
ฝายตรวจสอบภายในจําเปนตองทําการติดตามและประเมินผล สรุปบทเรียนตางๆ รวมถึง
ศึกษาและสรุปปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของงาน  

 โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่มีการใหระดับความเสี่ยงของโครงการสูง ถา
องคกรสามารถบริหารและผลักดันแผนงานที่มีความเสี่ยงสูงใหเสร็จภายในเงื่อนไขดานเวลา 
งบประมาณ และบรรลุตามเปาหมายและผลที่คาดหวังแลวเสร็จ ฝายตรวจสอบภายในควรจะ
ศึกษาหาปจจัยรวมที่สงผลตอความสําเร็จของแผนงาน (Common Success Factors) หรือ
วิเคราะหและจัดทําเอกสารที่เกี่ยวของกับวิธีการดําเนินงานที่เปนเลิศ (Best–practice) โดย
นําสิ่งที่คนพบมาเผยแพรและสื่อสารภายในองคกร ซ่ึงส่ิงเหลานี้จะสะทอนถึงกลไกที่ทําให
เกิดการเรียนรูขององคกรอยางตอเน่ือง และความพยายามในการผลักดันใหองคกรมีผลการ
ดําเนินงานที่เปนเลิศในที่สุด รูปที่ 2 จะนําเสนอความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความ
เส่ียงกับการตรวจสอบภายใน 
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รูปที่ 2   ความเชื่อมโยงระหวางการบริหารความเสี่ยงกับการตรวจสอบภายใน เพ่ือให 
               เกิดองคความรูในองคกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การบริหารความเสี่ยงขององคกรภาครัฐ 

 การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐ จะมีความแตกตางกับภาคเอกชนใน
หลายๆ ประเด็น รวมถึงสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน สถานการณการตลาด ความ
ตองการของผูบริโภค แหลงที่มาของเงินเพื่อลงทุนสนับสนุนการดําเนินงาน สงผลใหประเดน็ 
ความเสี่ยงบางอยางไมไดถูกนํามาพิจารณาอยางแนชัด ภายใตบริบทการดําเนินงานของ
องคกรภาครัฐ  จากตัวอยางดังตอไปน้ี ความเสี่ยงที่มาจากการแขงขัน เน่ืองจากลักษณะ
ผลิตภัณฑขององคกรภาครัฐเปน Public Goods ซ่ึงจะไมมีความสัมพันธระหวางความ
ตองการกับการผลิต (น่ันคือไมมี Elasticity) ทําใหปจจัยความเสี่ยงในเรื่องของตลาด การ
ลงทุนและออกแบบผลิตภัณฑใหม การพยากรณความตองการของผูบริโภค จะไมไดรับ
ความสําคัญและนํามาพิจารณาในการบริหารงานขององคกรภาครัฐ นอกจากนี้องคกร
ภาครัฐจะไมไดใหความสําคัญในเร่ืองความเสี่ยงดานช่ือเสียง (Reputation Risk) เน่ืองจาก
ผูบริโภคจะไมดําเนินการฟองรององคกรภาครัฐ จากเหตุผลที่ไมพอใจในเรื่องคุณภาพการ
บริการ หรือแมกระท่ังความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) ซ่ึงในระดับองคกร (เชน

การเร่ิมตน 
แผนใหม 

แผนงาน 
แลวเสร็จ 

การเร่ิมตน 
แผนงานใหม 

การบริหารความเสี่ยง 

การตรวจสอบภายใน 
(มีความอิสระ เนนการศึกษา 
การวิเคราะหเพ่ือหาสาเหตุที่
ส ง ผล ให แผนงานประสบ
ความสําเร็จ หรือการวิเคราะห
อุ ป ส ร ร ค ใ น ก า ร ผ ลั ก ดั น
แผนงาน การปรึกษา เพ่ือให
กระบวนการทํางานสงผลให
องคกรสามารถเพิ่มคุณคา
ใหกับประชาชน การปรับปรุง
กระบวนการทํางานอยางเปน
ระบบ) 

บทเรียนท่ีเรียนรูจาก
การตรวจสอบภายใน 
(“ดี” หรือ “ไมดี” ในทาง
ปฏิบัติ และปจจัยของ
ความสําเร็จและความ
ลมเหลว) 

การบริหารความเสี่ยง 
(การประเมินระดับความ
เส่ียง การวิเคราะหปจจัยที่
สงผลตอความเสี่ยง สาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง 
และแนวทางในการควบคุม
ความเสี่ยง) 



 

 

127 

ระดับกรมหรือสํานัก) จะไมไดใหความสําคัญตอตนทุนคาใชจาย (Cost of Capital) และ
ผลตอบแทนที่คาดหวังจะไดรับจากการลงทุน ถึงแมวาในบางประเทศจะมีความพยายาม
ในการนําแนวคิดเรื่อง Capital Charge มาใชกับองคกรภาครัฐก็ตาม เพ่ือชวยในการ
บริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับสินทรัพย (Asset)  นอกจากนี้ ในหนวยงานที่ไดรับการ
จัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง ประเด็นเร่ืองปริมาณเงินและสภาพคลองในหนวยงาน 
(Liquidity) จะไดรับการพิจารณานอยมาก  
 แตถึงกระนั้นกต็าม การบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐก็ยังมีความสําคัญ และ
ในปจจุบันถือไดวาเปนสวนหน่ึงของความรับผิดชอบของภาครัฐ (Public Accountability) 
ที่มีตอประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะผูรับบริการและผูจายภาษี ซ่ึงในตางประเทศ 
เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการนํากิจกรรมการบริหารความเสี่ยงมาเปนเง่ือนไขเบื้องตน
สําหรับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และทําการเชื่อมโยงกับการทําขอตกลงผลการ
ดําเนินงานขององคกรภาครัฐ (Performance Agreement) เน่ืองจากถาการบริหารความ
เส่ียงไมไดดําเนินการจัดทําขึ้น ก็จะทําใหแผนงานไมเสร็จตามเปาหมาย (น่ันหมายถึง ผล
การดําเนินงานดานประสิทธิผล) หรืออาจตองขยายเวลา หรือใชงบประมาณเพิ่ม (น่ัน
หมายถึง ผลการดําเนินงานดานประสิทธิภาพ) ซ่ึงทําใหการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวของ
กับแผนงานและโครงการตางๆ มีการศึกษาวิเคราะห พรอมกับมีการจัดทําเครื่องมือที่
เกี่ยวของ ซ่ึงจะมีการนําเสนอในหัวขอถัดไป 

ระดับการประยุกตแนวทางการบริหารความเสี่ยง 

 โดยปกติการบริหารความเสี่ยงสามารถแยกในแงการนําไปประยุกตใช ไดเปน 
3   ระดับคือ  

 ระดับองคกร (Organization Risk) ประเด็นความเสี่ยงในระดับองคกรจะเปน
เร่ืองการเงิน การตลาด การออกแบบผลิตภัณฑใหม  

 สําหรับในภาคเอกชนยังตองคํานึงถึงความเสี่ยงดานช่ือเสียงและกฎหมาย 
(Reputation และ Legal Risk) ดวย ทําใหตองปฏิบัติตามดานมาตรฐานผลิตภัณฑ 
(Product Standards) รวมไปถึงมาตรฐานการผลิต (Production/manufacturing Standards) 
เพราะจะเชื่อมโยงกับความเสี่ยงและความปลอดภัยของผูบริโภค  

 ตัวอยางที่มีความชัดเจนคือ การที่มาตรฐานผลิตภัณฑรถยนตไดระบุวารถยนต
จําเปนตองมีไฟเบรก (Brake Light) ดวงที่ 3 ที่ติดต้ังอยูกลางกระจกหลัง ซ่ึงจะลดความ
เส่ียงที่เกิดขึ้น ลดอุบัติเหตุจากการที่รถยนตจะถูกชนขางหลัง เปนตน   



 

 

128 

 ขอมูลเพ่ิมเติมของมาตรฐานผลิตภัณฑสามารถศึกษาไดจาก American 
National Standard Institute (ANSI)  และการผลิต (เชน Ergonomic Program ตามกรอบที่
กําหนดขึ้นโดยหนวยงาน Occupational Safety and Health Administration และ National 
Institute for Occupational Safety and Health)   

 นอกจากนี้แลว เครื่องมือที่นํามาประยุกตใชในการลงทุน เชน วิธีการวิเคราะห
กระแสเงินสดไหลกลับ (Discounted Cash Flow Analysis) โดยการศึกษาอัตราผลตอบแทน
ภายใน (Internal Rate Return) หรือมูลคากระแสเงินสดในปปจจุบัน (Present Worth) ก็
ไดนําประเด็นดานความเสี่ยงมาพิจารณาดวย อาทิ การพิจารณาเพื่อกําหนดอัตรา
ผลตอบแทนต่ําสุดที่ผูลงทุนตองการ เพ่ือใชในการยายเงินตามเวลา (Minimum Attractive 
Rate of Return)  

 สําหรับในองคกรภาครัฐ ความเสี่ยงในระดับน้ี จะมุงเนนที่ความเสี่ยงในเชิง
นโยบาย (Policy Risk) ทําใหองคกรภาครัฐตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมจากภาค
ประชาชน (Public Participation) และการทํางานรวมกับองคกรอิสระ (Non–profit 
Organizations) เพ่ือชวยในการจัดทํานโยบายตางๆ สามารถทําใหเกิดการยอมรับ ผลักดัน
การแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชนและทองถิ่นอยางแทจริง 

 ระดับการดําเนินการ (Operational Risk) ซ่ึงการบริหารความเสี่ยงในระดับน้ี
จะมีการนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรภาครัฐ      การบริหารความเสี่ยงในระดับน้ีจะเนนไปที่การบริหารแผนงานหรือ
โครงการ (Program/Project Risk)  ซ่ึงมีเครื่องมือในการบริหาร เชน การหาเสนทางวิกฤต 
หรือ Critical Path Method (CPM) โดยนํามาเชื่อมโยงกับเทคนิค Program Evaluation 
and Review Technique (PERT) และการจัดทํา Gantt Chart ในสวนของความเสี่ยงใน
งานประจํา (Routine Work)    

 สําหรับในภาคเอกชน จะเนนไปในเรื่องการกําหนดราคาซื้อขายวัตถุดิบ
ลวงหนาเพื่อปองกันการขาดแคลนปจจัยการผลิต การซอมบํารุงเครื่องจักรในเชิงปองกัน 
(Preventive Maintenance) เพ่ือปองกันการหยุดการผลิต การจัดทําปริมาณผลิตภัณฑใน
ระบบคงคลัง (Safety Stock) เพ่ือปองกันการสงมอบที่ลาชา เปนตน นอกจากนี้ การ
บริหารความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการยังรวมถึง การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากผูรับจาง
ชวง (Supplier Risk)  

 ระดับบุคลากร (Individual Risk)   องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนจะให
ความสําคัญกับอุบัติเหตุ (Accident) ความปลอดภัย (Safety) และสุขภาพ (Health) โดย
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จะนําหลักการดานการจัดเวลาการทํางานหรือ Job Scheduling และ Shift Work มา
ประยุกตใช เชน การจัดเวรการทํางานในสถานที่ราชการที่ตองใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
เชน โรงพยาบาล และสถานีตํารวจ   เพ่ือปองกันการขาดแคลนบุคลากรในสถานที่ทํางาน
และทําใหเกิดการสับเปลี่ยนเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปองกันปญหาสุขภาพของพนักงานที่ตอง
ทาํงานอยูกะกลางคืนตลอดเวลา    

 ในสวนภาคเอกชน ตัวอยางการประยุกตแนวทางการบริหารความเสี่ยงใน
ระดับบุคลากร เชน บริษัทที่ตองมีการขนสงสินคาก็จะมีการระบุจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของพนักงานขับรถเพื่อปองกันอุบัติเหตุ   

 การบริหารความเสี่ยงในระดับบุคคล ยังเนนไปที่การหมุนเวียนงาน (Job 
Rotation) เพ่ือปองกันการสะดุดในงาน (Work Stoppage)   หรือปองกันการที่ระบบการ
ทํางานจะพึ่งพาหรือยึดติดกับบุคคลเพียงคนเดียว   การจํากัดจํานวนชั่วโมงการทํางาน
ของพนักงานเพื่อปองกันปญหาเรื่องความเมื่อยลา (Fatigue) และความเครียดในงาน (Job 
Stress)   การสนับสนุนใหพนักงานในออฟฟศไดออกกําลังกายเพื่อปองกันปญหาสุขภาพ
ของพนักงานในที่ทํางาน  โดยสวนใหญแลวจะมีกฎหมายตางๆ ออกมารองรับประเด็น
เหลานี้   

 โดยภาพรวมการประยุกตใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงจะถูกนําเสนอในรูปที่ 3 

รูปที่ 3  ระดับการประยุกตการบริหารความเสี่ยง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับองคกร (Organization) 
จะใหความสําคัญดานเศรษฐศาสตรและการเงิน, การ
ลงทุน ชื่อเสียง นโยบาย และอ่ืน ๆ  

ระดับการดําเนินการ (Operation) 

  การปฏิบัติหนาที่  
(Functions) 

แผนงาน 
(Programs) 

โครงการ 
(Projects) 

จะใหความสําคัญดานการเงิน และการบริหารงานใหแลว
เสร็จตามแผน 

 

จะใหความสําคัญดานความปลอดภัย (ลูกคาและคนทํางาน) 
ผูบริโภค การบริหารแรงงานสัมพันธ การหมุนเวียน คุณภาพ
ชีวิตในการทํางาน (Quality of Work Life, QWL) แผนการ
ถายโอนงาน (Succession Plan) เปนตน 

  ระดับกลุมและบุคคล (Groups and Individuals) 
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เคร่ืองมือการบริหารความเสี่ยงในระดับการดําเนินการ ขององคกรภาครัฐ 

 สําหรับการประยุกตใชแนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใตบริบทของภาครัฐ 
จะมุงเนนความสําคัญไปที่ระดับการดําเนินการเปนสวนใหญ ซ่ึงไดมีแนวคิด หลักการ และ
เทคนิคตางๆ ซ่ึงสามารถนํามาทดลองและทดสอบใชกับองคกรภาครัฐในเมืองไทยได ซ่ึง
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กรมบัญชีกลาง และสํานัก
งบประมาณ ไดมีการจัดทําคูมือมาตรฐานรวมถึงการจัดทํา Checklist เพ่ือใหการวางแผน
ไดคํานึงถึงปจจัยที่สงผลตอการบริหารงาน กลยุทธในการผลักดันแผนงาน การทบทวน
และตรวจสอบผลการดําเนินโครงการ รวมถึงผลกระทบที่มีตอประชาชน ยุทธศาสตร 
เปาหมายในแผนดําเนินงานประจําป และขอตกลงผลการดําเนินการ (Performance 
Agreement) ที่ไดมีการทําสัญญาไวระหวางหัวหนาหนวยงานกับผูบังคับบัญชา ซ่ึงถาการ
บริหารความเสี่ยงไมไดถูกนํามาใชเปนสวนหน่ึงของการคํานึงถึงน้ี ก็จะสงผลตอผลการ
ดําเนินงานขององคกรไมวาจะเปนประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และนวัตกรรมการดําเนินงาน 
จึงถือไดวาการบริหารความเสี่ยงไดถูกนํามาแฝงใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร 
(Management Processes) อยางแทจริง 

 อยางที่กลาวมาในเบื้องตนวาสาเหตุหลักสําหรับการบริหารความเสี่ยงที่มุงเนน
ที่ระดับการดําเนินการนั้น เน่ืองจากลักษณะความเสี่ยงในระดับองคกรในบางประเด็นจะอยู
นอกเหนือขอบเขตการบริหารงานของหัวหนาหนวยงาน หรือองคกรภาครัฐ โดยสวนใหญ
เปนประเด็นที่เกี่ยวกับความเสี่ยงดานการเงิน เชน ระดับหน้ีสาธารณะ ระดับเพดานเงินกู
ของภาครัฐ การออกพันธบัตร นอกจากนี้ ความเสี่ยงดานการเงินและดานนโยบายจะมี
ความเช่ือมโยงกับการเมืองสูง ทําใหความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงเกิดขึ้นไดยาก 
โดยเครื่องมือและแนวทางการบริหารความเสี่ยงในระดับการดําเนินการที่จะถูกนําเสนอ
ประกอบดวย เครื่องมือปจจัยความเสี่ยง (Risk Factors)    เครื่องมือ Risk Matrix    
แบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงาน (Capability and Maturity Model)   
แบบจําลองระบบบริหาร (Management System Model)    เครื่องมือ Checklist ในการ
ประเมินความเสี่ยงของผูรับจาง  เปนตน 

เคร่ืองมือที่ 1 : ปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) 

 การบริหารความเสี่ยงของโครงการไดมีการนําเครื่องมือปจจัยความเสี่ยงมาใช
ในการประเมินระดับความเสี่ยง  ซ่ึงไดมีการประยุกตเน้ือหาและรายละเอียดจาก 
Blanchard (2004)  อางอิงเพิ่มเติมจาก Defense Systems Management College หรือ 
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DSMC  ซ่ึงจะมีการบริหารความเสี่ยงเปน 2 ชวง คือในชวงแรกจะเปนการตั้งเกณฑ
พ้ืนฐานในการคัดเลือก  กอนที่โครงการจะผานการประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงอยาง
เปนทางการ    เน่ืองจากการประเมินระดับความเสี่ยงไมสามารถจัดทําไดทุกโครงการหรือ
แผนงาน  ดวยสาเหตุน้ี องคกรภาครัฐจําเปนตองมีการกําหนดเกณฑคัดเลือกเบื้องตน 
(Preliminary Selection) วาโครงการตองมีลักษณะอยางไร ที่จะตองนําเขาสูกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง ซ่ึงโดยทั่วไปแลวจะมี 2 เกณฑหลัก คือ โครงการไมเปนลักษณะงาน
ประจํา หรือเปนลักษณะที่มีการดําเนินงานนานๆ ครั้ง (ลักษณะ Non – routine Work)    
เกณฑที่สองคือ โครงการที่ตองมีการจัดจางผูรับจางมาชวยดําเนินงาน หรือผลักดัน
โครงการ โดยผูรับจางจะเปนเจาภาพหลักในการดําเนินงาน (ลักษณะ Outsourced หรือ 
Contracted – out Work)  โดยองคกรภาครัฐจะมีหนาที่กํากับดูแล  เม่ือจัดกลุมลักษณะ
โครงการที่มีลักษณะทั้งสองแลว ทาง DSMC ไดนําเครื่องมือปจจัยความเสี่ยง (Risk Factors) 
มาชวยในการประเมินความเสี่ยงในชวงที่สอง ซ่ึงการเชื่อมโยงกันของทั้ง 2 ชวง สามารถ
นําเสนอโดย รูปที่ 4 

รูปที่ 4  แนวทางการบริหารความเสี่ยงโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 การใชเครื่องมือปจจัยความเสี่ยงเพื่อการประเมินและกําหนดระดับความเสี่ยง
ไดรับการพัฒนาโดยอางอิงจากคํานิยามความเสี่ยงที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตนคือ โอกาส
ที่โครงการจะลมเหลว (Probability of Failures, Pf)  และผลกระทบจากการที่โครงการ
ลมเหลว (Consequences of Failures,Cf)  ซ่ึงในการประเมินระดับความเสี่ยงโดยใช
เครื่องมือน้ี ทาง DSMC ไดลงรายละเอียดเพิ่มเติมอีกระดับหน่ึงวาการลมเหลวเกิดขึ้น
เน่ืองจากปจจัยอะไร ซ่ึงในเครื่องมือน้ีจะมีการแยกปจจัยสาเหตุออกเปน 3 ดาน คือ 

โครงการที่ 
นําเสนอในแผน 

ชวงแรก: ลักษณะโครงการที่
ควรนําเขาสูกระบวนการ
บริหารความเสี่ยง (Screening) 
     1. ลักษณะงานไมประจํา 
     2. ลักษณะงานที่ตองพ่ึงพา
ผูรับจาง เพ่ือใหโครงการแลว
เสร็จ 

 

ชวงที่สอง: การใช
เครื่องมือปจจัยความ
เส่ียง (Risk Factors) 
มาชวยในการประเมิน
ความเสี่ยง 
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 1.  ปจจัยดานฮารดแวร (Hardware Factors) DSMC จะใหความสําคัญกับ
ความคุนเคย (Maturity) และความซับซอนดานฮารดแวร (Complexity) ถาความคุนเคยต่ํา 
และความซับซอนสูง โอกาสที่โครงการจะลมเหลวก็มีมาก 
 2.  ปจจัยดานซอฟแวร (Software Factors) DSMC จะใหความสําคัญกับ
ความคุนเคย ความซับซอนดานซอฟตแวร ถาความคุนเคยต่ํา และความซับซอนสูงโอกาส
ที่โครงการจะลมเหลวก็มีมาก 
 3.  ปจจัยการพึ่งพาผูรับจาง (Dependency Factors)  DSMC ไดระบุกรอบไว
วา ถาองคกรภาครัฐมีการพึ่งพาผูรับจางมาก เพ่ือใหโครงการแลวเสร็จ หรือถาผูรับจาง
เปนองคกรที่ไมมีประวัติการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ โอกาสที่โครงการจะลมเหลว
ก็จะสูงตาม 

 องคประกอบโอกาสที่โครงการจะลมเหลวในเครื่องมือน้ี  ไดมีการแยกรายละเอียด
ในสวนของฮารดแวรที่จะนํามาใชในการดําเนินการของโครงการลงไปอีกระดับหน่ึง คือ 
ความคุนเคยในการใชฮารดแวร (Hardware Maturity) และความซับซอนของฮารดแวร 
(Hardware Complexity) ในสวนของซอฟตแวร (Software) ก็จะมีการกระจายยอยลงไป
เชนเดียวกัน ซ่ึงมีความคลายคลึงกับฮารดแวร น่ันคือความคุนเคยในการใชซอฟตแวร 
(Software Maturity) และความซับซอนของซอฟตแวร (Software Complexity)  

 ในขณะเดียวกันองคประกอบที่สองของความเสี่ยงคือ ผลกระทบ  DSMC ไดมี
การกระจายตอไปเปน 3 ผลกระทบยอย คือ 1) ผลกระทบที่มีตอดานเทคนิคและเปาหมาย 
2) ผลกระทบที่มีตองบประมาณ และ 3) ผลกระทบที่มีตอตารางเวลาการดําเนินงาน ซ่ึง
สามารถแสดงโดยสูตรที่เกี่ยวกับ 2 องคประกอบ ดังตอไปนี้ 

 องคประกอบ 1 : โอกาส 
 Pf = (a)(PMhw) + (b)(PMsw) + (c)(PChw) + (d)(PChw) + (e)(PD) 

 PMhw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลวเน่ืองจากความไมคุนเคยในการใชฮารด- 
แวรที่จะนํามาดําเนินงาน (Probability of failure due to degree of hardware maturity) 
      PMsw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลวเน่ืองจากความไมคุนเคยในการใชซอฟต- 
แวรที่จะนํามาดําเนินงาน (Probability of failure due to degree of software maturity) 
      PChw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เน่ืองจากความซับซอนของฮารดแวรที่จะ
นํามาดําเนินงาน  (Probability of failure due to degree of hardware complexity) 
      PCsw = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เน่ืองจากความซับซอนของซอฟตแวรที่
จะนํามาดําเนินงาน  (Probability of failure due to degree of software complexity) 
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      PD    = โอกาสที่โครงการจะลมเหลว เน่ืองจากการพึ่งพาผูรับจางและปจจัยอื่นๆ 
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน (Probability of failure due to dependency on others items) 
 โดยคาสัมประสิทธิ์ a, b, c, d และ e จะสะทอนถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญ 
ซ่ึงคาสัมประสิทธิ์จะอยูในรูปแบบทศนิยม  โดยนํามาบวกกันใหเทากับ 1.0 

 องคประกอบ 2 : ผลกระทบ 
 Cf  = (f)(Ct) + (g)(Cc) + (h)(Cs) 

 Ct  = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตอเทคนิค และเปาหมาย 
(Consequence of failure due to technical factors) 
      Cc = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตองบประมาณ หรือคาใชจาย
ที่ประมาณการไว (Consequence of failure due to changes in cost) 
      Cs = ผลกระทบจากการที่โครงการลมเหลวที่มีผลตอตารางเวลาการดําเนินงาน
ของโครงการ (Consequence of failure due to changes in schedule) 

 โดยคาสัมประสิทธิ์ f, g และ h จะสะทอนถึงสิ่งที่ผูบริหารใหความสําคัญ ซ่ึงคา
สัมประสิทธิ์จะอยูในรูปแบบทศนิยม โดยนํามาบวกกันใหเทากับ 1.0  ปจ จัยความเสี่ ย ง
และองคประกอบยอยอื่นๆ สามารถนําเสนอในรูปที่ 5  

รูปที่ 5  องคประกอบหลักของแนวคิดปจจัยความเสี่ยง 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับปจจัยความเสี่ยง  
(Risk Factor Level) 

คําจํากัดความ 
(Definition) 

ปจจัย
ความคุนเคยและ
ความซับซอน
ของ Hardware 

ปจจัย
ความคุนเคยและ
ความซับซอน
ของ Software 

 

ปจจัยการพึ่งพา
ผูรับจาง 

ผลกระทบตอ
เทคนิค และ
เปาหมาย 

 

ผลกระทบตอ
งบประมาณ 

 

ผลกระทบตอ
ตารางเวลา
ของโครงการ 

โอกาสที่โครงการจะลมเหลว  
(Probability of Failures) 

   ผลกระทบเมื่อโครงการลมเหลว 
   (Consequences of Failures) 
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 โดยการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการจากสูตรปจจัยความเสี่ยง
สามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้ 

ปจจัยความเสี่ยง หรือ Risk Factor หรือ RF = Pf + Cf – [(Pf)(Cf)]  

 เพ่ือใหการประเมินระดับความเสี่ยงในเชิงปริมาณเกิดขึ้นเปนรูปธรรม  โดย 
DSMC ไดนําประสบการณที่ไดจากการทบทวนโครงการในอดีต มาทําการวิเคราะหและ
สังเคราะหพรอมกับนํามาจัดทําเปนตาราง  เพ่ือใชในการใหระดับคะแนน (Rating Table) 
ซ่ึงสามารถนําเสนอไดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 1 : ตารางการใหคะแนนสําหรับองคประกอบ โอกาสที่โครงการจะลมเหลว 
(ประยุกตจาก Blanchard, 2004 และ Defense Systems Management College, USA) 

 

ปจจัยความคุนเคย  (PM) ปจจัยความซับซอน (Pc) ระดับ
คะแนน ฮารดแวร PMhw ซอฟตแวร PMsw ฮารดแวร PChw ซอฟตแวร PCsw 

 ปจจัยการพึ่งพา 
(PD) 

0.1 มีอยูในปจจุบัน 
(Existing) 

มีอยูในปจจุบัน 
(Existing) 

การออกแบบ 
อยางงาย  
(Simple design) 

การออกแบบ 
อยางงาย 
(Simple design) 

โครงการเปนอิสระ
ไมมีการพึ่งพา
ผูรับจางเพื่อให
สําเร็จ (Indepen-
dent associate 
contractor) 

0.3 เปล่ียนรูปแบบ
บางเล็กนอย 
(Minor 
redesign) 

เปล่ียนรูปแบบ
บางเล็กนอย 
(Minor 
redesign) 

ความซับซอนที่
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
(Minor increases 
in complexity) 

ความซับซอนที่
เพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
(Minor 
increases in 
complexity) 

ระยะเวลาการผลัก 
ดันใหโครงการ
แลวเสร็จขึ้นอยูกับ
ผูรับจางที่มี
ประสบการณที่ได
เคยทํางานรวมกับ
องคกร 
(Schedule 
dependent on 
associate 
contractor) 

0.5 มีการเปล่ียน 
แปลงอยางมาก 
(Major change 
feasible) 

มีการเปล่ียน 
แปลงอยางมาก 
(Major change 
feasible) 

ความซับซอน
เพ่ิมขึ้นในระดับ
ปานกลาง 
(Moderate 
increase) 

ความซับซอน
เพ่ิมขึ้นในระดับ
ปานกลาง 
(Moderate 
increase) 

ผลความสําเร็จ
ของโครงการ
ขึ้นอยูกับผูรับจาง
ที่มีประสบการณ
การทํางานรวมกับ
องคกรมากอน 
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ปจจัยความคุนเคย  (PM) ปจจัยความซับซอน (Pc) ระดับ
คะแนน ฮารดแวร PMhw ซอฟตแวร PMsw ฮารดแวร PChw ซอฟตแวร PCsw 

 ปจจัยการพึ่งพา 
(PD) 

(Performance 
dependent on 
associate 
contractor) 

0.7 เทคโนโลยีมีอยู
แลว แตมี
ความซับซอน
เมื่อตองออก 
แบบใหมใหเขา
กับการใชงาน 
(Technology 
available, 
complex 
design) 

ตองนํา
ซอฟตแวรตัว
ใหมมาใช แตมี
รูปแบบและ
วิธีการใชงาน
คลายคลึงกับ
ซอฟตแวรเดิม 
(New software 
similar to 
existing) 

ความซับซอน
เพ่ิมขึ้นอยางมาก 
เมื่อเปรียบเทียบ
กับฮารดแวรเดิม  
(Significant 
increase) 

มีการ
เปล่ียนแปลง 
Modules ใน
ซอฟตแวรมาก
ขึ้นสูงมาก 
(Significant 
Increase/Major 
Increase in # 
of modules) 

ระยะเวลาการ
ผลักดันให
โครงการแลวเสร็จ
ขึ้นอยูกับผูรับจาง
ใหม (Schedule 
dependent on 
new contractor) 

0.9 เปนรูปแบบ
สมัยใหมที่ยัง
ไมมีอยูใน
ทองตลาด 
งานวิจัยดานนี้
มีเสร็จแลวบาง 
แตยังไมครบ
สมบูรณ 
(State of art 
some research 
complete) 

ตองมีการจัดทํา
ซอฟตแวรใหม
ขึ้น เพ่ือรองรับ
โครงการซึ่งยัง
ไมมีซอฟตแวร
แบบนี้สําหรับ
การใชงานตาม
ภารกิจของ
โครงการมากอน 
(State of art 
never done 
before)  

ฮารดแวรมีความ
ซับซอนในระดับที่
สูงมาก 
(Extremely 
complex) 

ซอฟตแวรมี
ความซับซอน
ในระดับที่สูง
มาก 
(Extremely 
complex) 

ผลความสําเร็จ
ของโครงการ
ขึ้นอยูกับผูรับจาง
ใหม 
(Performance 
dependent new 
contractor) 

  สําหรับในการใหระดับคะแนนขององคประกอบ ผลกระทบเนื่องจาก
โครงการลมเหลว DSMC ไดจัดทําตารางเพื่อใชในการใหระดับคะแนน ดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 : ตารางใหคะแนนสําหรับองคประกอบผลกระทบ เน่ืองจากโครงการลมเหลว 
(ประยุกตจาก Blanchard, 2004 และ Defense Systems Management College, USA) 
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ระดับคะแนน 

ผลกระทบดานเทคนิคและ

เปาหมาย (Cf) 
ผลกระทบ  

ดานงบประมาณ (Cc) 
ผลกระทบ  

ดานตารางเวลา (Cs) 
0.1 (Low) เกือบจะไมมีผลกระทบตอ

เทคนิค และเปาหมาย 
(Minimal or no 
consequences, 
unimportant) 

ไมเกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 
(Budget estimates not 
exceeded, come 
transfer of money) 

มีผลกระทบนอยมาก สามารถ
ชดเชยเวลาไดโดยไมตองปรับ
ระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ (Negligible impact 
on program, slight 
development schedule 
change compensated by 
available schedule slack) 

0.3 (Minor)  มีผลใหเกิดการลดลง
เล็กนอยในการปฏิบัติตาม
เทคนิค (Small reduction 
in technical performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 1 ถึง 5 
เปอรเซ็นต (Cost 
estimates exceed 
budget by 1 to 5 
percent) 

มีผลกระทบนอย โดยทําใหเกิด
ความลาชาไมเกิน 1 เดือนของ
ระยะเวลาการดําเนินงานของ
โครงการ (Minor slip in 
schedule (less than 1 
month), some adjustment 
in milestones required) 

0.5 
(Moderate) 
 

มีการสงผลตอการปฏิบัติ
ทางเทคนิคที่มีการลดลง
อยางเห็นไดชัด (Some 
reduction in technical 
performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 5 ถึง 20 
เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased by 
5 to 20 percent) 

มีผลกระทบบาง โดยความ
ลาชาอยูในชวง 1 – 3 เดือน
ของโครงการ (Small slip in 
schedule) 
 

0.7 
(Significant) 

มีการสงผลตอการปฏิบัติ
ทางเทคนิคที่มีการลดลง
อยางมาก (Significant 
degradation in technical 
performance) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไว 20 ถึง 
50 เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased by 
20 to 50 percent) 

มีผลกระทบตอระยะเวลาการ
ดําเนินงานมาก โดยเกิดความ
ลาชามากกวา 3 เดือนขึ้นไป  
(Development schedule slip 
in excess of 3 months) 

0.9 (High) 
 
 

การปฏิบัติตามเทคนิคไม
สามารถบรรลุผลตาม
เปาหมาย (Technical 
goals cannot be 
achieved) 

เกินงบประมาณที่
ประมาณการไวมากกวา 
50 เปอรเซ็นต (Cost 
estimates increased in 
excess of 50 percent) 

มีผลกระทบตอระยะเวลาการ
ดําเนินงานสงผลใหตองมีการ
แกไขระยะเวลาสิ้นสุดของ
โครงการอยางเปนทางการ
พรอมกับจัดทําตารางเวลา
การดําเนินงานใหม (Large 
schedule slip that affects 
segment milestones or has 
possible effect on system 
milestones) 
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 เพ่ือสาธิตการนําเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงน้ีไปประยุกตใช DSMC ได
จัดทําตัวอยางประกอบดังตอไปนี้ (ซ่ึงเน้ือหาที่ปรากฏในบทความนี้จะมีการปรับรายละเอียด
บางสวนใหเหมาะสมกับบริบทหนวยงานภาครัฐในประเทศไทย)      คือในระหวางการ
วางแผนงานที่เปนโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบสารตกคางในอาหาร ซ่ึงเปน
สวนหน่ึงในการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องครัวไทยสูครัวโลก โดยโครงการนี้เปน
ลักษณะงานที่หนวยงานไมไดดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เน่ืองจากเปนงานวิจัยพัฒนา
อุปกรณเฉพาะทาง ในขณะเดียวกันช้ินสวน (Part หรือ Component) ในเครื่องมือน้ีตัวหน่ึง
ตองมีการพัฒนาควบคูกับผูรับจางเพื่อใหระบบมีความสมบูรณในการใชงาน 

 ซ่ึงขอมูลพ้ืนฐานเพิ่มเติมประกอบการวางแผนมีดังตอไปน้ี เครื่องมือน้ีจะมีการ
ใชฮารดแวรซ่ึงมีการใชงานอยูในปจจุบัน เรียกวา “Off–the–shelf” หมายความวา สามารถ
นํามาประยุกตใชงานไดเลย ในขณะเดียวกันตองมีการปรับซอฟแวรใหเขากับวิธีการใชงาน
ของอุปกรณ ซ่ึงถือวาเปนการปรับแคเล็กนอย (Minor Modification) ในสวนของประเด็น
ดานความซับซอนของฮารดแวรและซอฟแวรของเคร่ืองมือ ทีมผูออกแบบเครื่องน้ีจะนํา
ฮารดแวรที่มีมาตรฐานมาออกแบบเพื่อใชงาน แตในสวนของซอฟแวรที่จะนํามาใชในระบบ
น้ันมีความซับซอนมากกวาที่เคยใชอยูถึงแมไมซับซอนกวาเดิมมากนัก เครื่องมือน้ีตอง
อาศัยช้ินสวนหน่ึงซ่ึงพัฒนาโดยผูรับจางบริษัทใหม ซ่ึงไมเคยทํางานรวมกับองคกรภาครัฐ
น้ีมากอน  

 ในระหวางการวางแผนมีการประมาณการเบื้องตนวา  ถาโครงการนี้มีขอผิดพลาด
หรือลมเหลว จะสงผลในแงลบทางดานเทคนิคเล็กนอยในเรื่องความสามารถในการบอกคา
หรือระดับการตกคางของสารเคมี สงผลใหของบประมาณเพิ่มเติมจากเดิม โดยประมาณการ
เพ่ิมข้ึนที่ 8% ของวงเงินที่ไดรับอนุมัติ และจะทําใหเกิดความลาชามากขึ้นกวาเดิม
ประมาณ 2 เดือน จากระยะเวลาการดําเนินงานของโครงการ 

 จากขอมูลดังกลาว ถามีการนําเคร่ืองมือปจจัยความเสี่ยง (Risk Factor) มา
ประเมินระดับความเสี่ยงน้ัน ผลที่จะไดจะเปนดังตอไปนี้ (ขอมูลอางอิงจากตารางที่ 1 และ 
2) 
 PMhw =  0.1 เน่ืองจากเปน “Off–the–shelf” ฮารดแวร ทําใหผูใชมีความคุนเคย
อยูกอนแลว 
 PMsw = 0.3 เน่ืองจากซอฟตแวรตองมีการปรับ ทําใหความไมคุนเคยสูงข้ึน
เล็กนอย 
 PChw =  0.1  เน่ืองจากฮารดแวรเปนมาตรฐานความซับซอนจะไมมี 
 PCsw =  0.3   เน่ืองจากซอฟตแวรมีความซับซอนมากขึ้นกวาเดิมเล็กนอย 



 

 

138 

 PD =  0.9   เน่ืองจากผูรับจางเปนบริษัทใหม 
 Ct =  0.3   เน่ืองจากเกิดผลกระทบดานเทคนิคเล็กนอย 
 Cc =  0.5   เน่ืองจากคาใชจายมีการประมาณการไวสูงกวาเดิม 8% 
 Cs =  0.5   เน่ืองจากความลาชามีการประมาณการไวที่ 2 เดือน 
 
 คาสัมประสิทธิ์ ในองคประกอบโอกาสมีการกําหนดในระหวางการวางแผน ซ่ึง
ทีมผูบริหารโครงการมีความกังวลเร่ืองความซับซอนของฮารดแวรมากที่สุด ดังน้ัน คา
สัมประสิทธิ์ c จะมีการใหระดับนํ้าหนักที่เปนคาจุดทศนิยมสูงสุด โดยคาสัมประสิทธิ์ตางๆ  
ในองคประกอบนี้สามารถนําเสนอไดดังน้ี 
 a = 0.2, b = 0.1, c = 0.4, d = 0.1 และ e = 0.2 

 สําหรับคาสัมประสิทธิ์ในองคประกอบดานผลกระทบ ทางทีมผูบริหารมีความ
กังวลในสวนผลกระทบดานเทคนิคและงบประมาณ  ดังน้ัน คาสัมประสิทธิ์ f และ g จะมี
การใหระดับนํ้าหนักที่เปนคาจุดทศนิยมสูงสุด  โดยคาสัมประสิทธิ์ตางๆ ในองคประกอบนี้
สามารถนําเสนอไดดังน้ี 
               f = 0.4, g = 0.5 และ h = 0.1 

 การใหระดับคาสัมประสิทธิ์ น้ัน ไมมีมาตรฐานหรือแนวทางเฉพาะในการ
กําหนด แตเปนการเปดโอกาสหรือใหอิสระแกผูวางแผนโครงการ  เพ่ือใหเกิดความ
คลองตัว และนําประสบการณของแตละคนมาเกี่ยวของกับการวางแผนโครงการ 

 จากสูตรการคํานวณ ซ่ึงไดมีการนําเสนอไปแลวในเบื้องตน ทางทีมผูบริหาร
โครงการสามารถระบุระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยและพัฒนาน้ีไดดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

            

 

ปจจัยความเสีย่ง หรือRisk Factor  
      

 
  

Cf  =  (f)Ct + (g) Cc +  (h)Cs

Pf  =  (a)PMhw + (b)PMsw + (c)PChw  +   (d)PCsw  + (e)PD

=  ((0.2)0.1 + (0.1)0.3 + (0.4)0.1 + (0.1)0.3 + (0.2)0.9
=  0.3

=  ((0.4)0.3 + (0.5)0.5 + (0.1)0.5 

=  0.42

=  Pf  + Cf  - [(Pf)(C)f]
=  0.3 + 0.42 – [(0.3)(0.42)
=  0.594
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 จากการประเมินระดับความเสี่ยงของโครงการวิจัยพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ
สารตกคางในอาหาร จะตกอยูที่ระดับ 0.594 สําหรับการวิเคราะหระดับความเสี่ยงน้ี DSMC 
ไดกําหนดแนวทางมาตรฐานสําหรับการวิเคราะห และการรองรับความเสี่ยงตามรูปที่ 6  

รูปที่ 6 : แนวทางการวิเคราะหและรองรับความเสี่ยง (ประยุกตจาก Blanchard, 2004 และ 
Defense Systems Management College, USA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 สําหรับโครงการตัวอยางนี้นับไดวามีความเสี่ยงระดับกลาง องคกรภาครัฐควร

กําหนดใหผูบริหารโครงการมีการจัดทํารายงานความเสี่ยง โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุม
และกํากับดูแลผูรับจาง พรอมกับจัดทําแผนฉุกเฉิน เชน การเตรียมการหาผูรับจางสํารอง
ในกรณีที่ผูรับจางที่เปนคูสัญญาในปจจุบันไมสามารถดําเนินการได เปนตน 

เคร่ืองมือที่ 2 : การจัดทํา Checklist เพื่อใชในการบริหารความเสี่ยง 

 การจัดทํา Checklist ประกอบกับแบบจําลองตางๆ นับไดวาเปนเครื่องมือ
พ้ืนฐานในการบริหารความเสี่ยง ที่ไดมีการนํามาประยุกตใชอยางแพรหลายในองคกร
ภาครัฐ ซ่ึงเคร่ืองมือ Checklist น้ีสามารถนํามาใชในการวางแผนโครงการ และนํามา

ผลจากการหาระดับปจจัยความเสี่ยง 

ความเสี่ยงสูง  
(High Risk) 

ความเสี่ยงระดับกลาง 
(Medium Risk) 

ความเสี่ยงระดับต่ํา 
(Low Risk) 

ระดับปจจัย  
ความเสี่ยงมากกวา 0.3 จนถึง 0.7 

ระดับปจจัย 
ความเสี่ยงนอยกวาหรือเทากับ 0.3 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 
 - การจัดทํารายงานความเสี่ยง 
ซึ่งจะประกอบดวยแผนและความ
คืบหนาในการควบคุม 
- การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
- การจัดทําตารางการทบทวน
ความกาวหนาของโครงการ ซึ่ง
จะตองมีการทบทวนเปนพิเศษ 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 
 - การจัดทํารายงานความเสี่ยง 
ซึ่งจะประกอบดวยแผนและความ
คืบหนาในการควบคุม 
 - การจัดทําแผนฉุกเฉิน 
 - การทบทวนความกาวหนาของ
โครงการตามตารางความถี่ที่ได
วางแผนตามปกติ 

การรองรับความเสี่ยงจะ
ประกอบดวย 
 - การทบทวน
ความกาวหนาของ
โครงการเปนไปตามปกติ 

 

ระดับปจจัย 
ความเสี่ยงมากกวา 0.7 
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ประกอบการบริหารความเสี่ยงที่มาจากผูรับจาง (Supplier หรือ Contractor Risk) ซ่ึง
นับวาเปนปจจัยหลักอยางหนึ่งที่สงผลใหเกิดความเสี่ยงในแผนงาน โดยการพัฒนาคําถาม
ใน Checklist น้ัน สามารถจัดทําขึ้นโดยการศึกษาโครงการที่ผานมาเพื่อหาปจจัยรวมที่
สงผลตอความสําเร็จและความลมเหลว (ซ่ึงนาจะไดจัดทําขึ้นจากฝายตรวจสอบภายใน) 
เพราะถาผูวางแผนโครงการไดคํานึงถึงปจจัยเหลานี้แลว ก็จะมีโอกาสอยางสูงที่จะสามารถ
ผลักดันใหโครงการแลวเสร็จตอไปได 
 1. ตัวอยาง Checklist ในการวางแผนโครงการ (ซ่ึงมีการดัดแปลงและอางอิง
จากเครื่องมือ Program Assessment Rating Tool หรือ PART, Office of Management 
and Budget, USA) ซ่ึงคําถามในรูปแบบ Checklist น้ีจะมีคําตอบที่เปนลักษณะ Yes หรือ 
No เทานั้น เชน 
 1.1  วัตถุประสงค เหตุผล และปญหาที่โครงการจัดทําขึ้น  มีความชัดเจน
หรือไม 
 1.2  มีการระบุกลุมเปาหมายของโครงการไวอยางชัดเจนหรือไม 
 1.3  การกระจายความรับผิดชอบ บทบาท และหนาที่ไปยังผูดําเนินการ
และผูเกี่ยวของในโครงการไดจัดทําขึ้นอยางชัดเจนหรือไม 
 1.4  บุคลากรรวมถึงผูรับจางที่เปนคูสัญญาในโครงการมีประสบการณและ
ความชํานาญอยางเหมาะสมหรือไม 
 1.5  การจัดทําแผนการประเมินความกาวหนาของงานภายในโครงการมี
การระบุขอมูลและรอบเวลาสําหรับการทบทวนและประเมินอยางชัดเจนหรือไม 

 โดยที่คําตอบจากคําถามใน Checklist เหลานี้เปนรูปแบบ No น้ันหมายถึง
โครงการจะมีความเสี่ยงสูง เน่ืองจากจะมีโอกาสที่จะไมแลวเสร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 
ดวยเหตุผลน้ีคําถาม Checklist ถือไดวาเปนส่ิงเตือนใจผูบริหาร หรือผูเกี่ยวของที่วางแผน
โครงการใหมีการตระหนักถึงกิจกรรมที่สําคัญกอนจะเริ่มนําแผนไปสูการปฏิบัติ 

 2. สําหรับการบริหารความเสี่ยงที่ เกี่ยวของกับผู รับจางนั้น แนวโนมมี
ความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ เน่ืองจากการปฏิรูประบบราชการในตางประเทศจะพยายาม
ลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งในฐานะผูผลิตหรือผูดําเนินการ เชน 
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหบทบาทของผูรับจาง  (ซ่ึงสามารถอางอิงไดหลายช่ือ เชน 
Supplier, Contractor หรือ Provider) มีความสําคัญมากขึ้น เพราะตองดําเนินการแทน
องคกรภาครัฐ เชน กิจกรรมการกอสราง (Construction) กิจกรรมการปฏิบัติการ 
(Operation) กิจกรรมการซอม (Maintenance) กิจกรรมการจัดสงหรือสงมอบ (Delivery) 
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เปนตน โดยการปฏิรูปน้ีจะสงผลตอการเปลี่ยนแปลงบทบาทขององคกรภาครัฐ ทําให
กิจกรรมการตรวจสอบผูรับจาง มีความสําคัญและกลายเปนสวนหน่ึงในการบริหารความ
เส่ียงจากผูรับจางไปในที่สุด ถาผูรับจางปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงไมได ทางองคกร
ภาครัฐก็จะไมสามารถผลักดันใหแผนงานแลวเสร็จ 
 การตรวจสอบผูรับจางนั้นควรจะดําเนินการเปน 3 ระดับ คือ 1) การตรวจสอบ
คุณภาพของงานตามสัญญา – ผลิตภัณฑหรือการบริการ (Quality of Work)       2) การ
ตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการดําเนินงาน (Quality of Working Processes)   และ 3) 
การตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการของผูรับจาง (Quality of Management 
Systems)   เน่ืองจากคุณภาพของระบบการจัดการที่ดีจะทําใหองคกรภาครัฐในฐานะ 
ผูวาจางมีความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการทํางานของผูรับชวงที่ไดดําเนินการอยู  
ในขณะเดียวกัน ถาองคกรภาครัฐมีความม่ันใจในคุณภาพของกระบวนการทํางาน ความ
ม่ันใจในคุณภาพของงานของผูรับจางก็จะเกิดขึ้นดังแสดงในรูปที่ 7  

รูปที่ 7: แนวคิดในการตรวจสอบผูรับจางสําหรับการบริหารความเสี่ยง 
  
 
 
 
 

 ตามแนวทางในรูปที่ 7 แนวคิดในการบริหารความเสี่ยง ผูรับจางไดมีการ
ประยุกตใชหลักการและเครื่องมือจากหลายๆ ทาง เชน การนําหลักการทางสถิติมาใชใน
การสุมตรวจ การจัดทํา Checklist  

 หลักการการจัดทํา Checklist สามารถประยุกตจากมาตรฐานและคูมือตาง ๆ 
เชน Military Handbook 502 ของ Department of Defense, USA. และ Guideline ใน
การบริหาร Ownership Cost หรือ Life–cycle Cost ของ Office of Federal Procurement 
Policy, USA. เปนตน     

 การนําหลักการแบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงาน หรือ 
Capability and Maturity Model  รวมกับหลักการ Process Classification Framework 
(PCF)  จาก American Productivity and Quality Center ในการตรวจสอบกระบวนการ
ทํางาน   มีการนําไปประยุกตใชอยางแพรหลาย พรอมกับการนําหลักการแบบจําลอง
ระบบการจัดการ (Kurstedth, 1992) จาก Management System Laboratory ณ 

 

คุณภาพของระบบ
การจัดการ 

คุณภาพของ
กระบวนการ
ดําเนินงาน 

คุณภาพของงานที่
ไดรับมอบหมาย 

สงผลตอ สงผลตอ 
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มหาวิทยาลัย Virginia Polytechnic Institute and State University  หรือ  Virginia Tech 
มาชวยเปนกรอบในการวิเคราะหและตรวจสอบคุณภาพของระบบการจัดการ 
 แนวทางการนําหลักการที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงจากผูรับจางมาใช 
สามารถนําเสนอไดโดยกรณีตัวอยางดังตอไปน้ี  คือองคกรภาครัฐแหงหน่ึงจะมีการจัดจาง
ผูรับจางในการกอสราง ติดต้ัง และบํารุงรักษาอุปกรณในการผลิตของโรงสีขาวชุมชน ซ่ึง
จะกระจายอยูในจังหวัดหนึ่ง ซ่ึงในสถานการณลักษณะดังกลาวนี้ องคกรภาครัฐจําเปนตอง
ตรวจสอบความเสี่ยงจากผูรับจางชวง เพราะถาผูรับจางปฏิบัติงานไมเปนไปตามภารกิจที่
ไดรับมอบหมาย ก็จะสงผลตอการผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาดานเกษตรกรรม ความ
ม่ันคงในอาชีพการเกษตรสําหรับเกษตรกร และงบประมาณที่ไดรับจัดสรรซึ่งการตรวจสอบ
น้ี นอกเหนือจากการตรวจสอบคุณสมบัติพ้ืนฐานแลว (เชน เอกสารการจดทะเบียนการคา 
เปนตน)  องคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบในประเด็นอื่นๆ ดวย โดยเฉพาะในกรณีที่ผู
รับจางมีสัญญาครอบคลุมหลายโรงสีขาวชุมชนในจังหวัด  จึงจําเปนตองจัดทําการ
ตรวจสอบขึ้น  โดยนาจะครอบคลุมทั้ง 3 ระดับ ดังที่กลาวมาแลว 
 2.1  ตัวอยางคําถาม Checklist ในการตรวจสอบคุณภาพของงานสามารถ
นําเสนอได ดังน้ี 
 2.1.1 ผูรับจางมีหนวยงานรับผิดชอบเรื่อง การบริการลูกคา (ซ่ึงใน
กรณีน้ีคือโรงสีชุมชน) โดยตรงหรือไม 
 2.1.2 ผูรับจางมีการสนับสนุน ณ จุดปฏิบัติงาน (On–site Field 
Service) ในกรณีจําเปนหรือไม ซ่ึงการสนับสนุนจะรวมถึงปริมาณและคุณภาพของอะไหล 
การตรวจสอบสถานการณใชงานของเครื่องจักร การขนยาย เปนตน 
 2.1.3 ผูรับจางมีปริมาณทรัพยากร (เชน อุปกรณ เครื่องมือ) และ
จํานวนบุคลากรเพียงพอในการสนับสนุนนโยบายการรับประกัน (Warranty) และการ
บริการหลังการขายที่ระบุอยูในสัญญาหรือไม 
 2.1.4 ผูรับจางมีประวัติการทํางานที่ดีในการปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รับประกันที่ไดตกลงกันหรือไม 
 2.1.5 เง่ือนไขการรับประกันของผูรับจางมีมาตรฐานและคุณภาพสูง
กวาเง่ือนไขผูแขงขันในตลาดหรือไม 
 2.2  เพ่ือยืนยันและใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพของงาน ซ่ึงรวมถึงการ
บริการและการรับประกันของผูรับจาง องคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบคุณภาพของ
กระบวนการทํางาน ซ่ึงหมายความถึงขีดความสามารถ (Capability) และประสบการณใน
งาน (Maturity)  โดยสวนใหญในการตรวจสอบกระบวนการทํางานของผูรับชวงในภาครัฐ
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ของตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา   จะใชแบบจําลองขีดความสามารถและ
ประสบการณในงาน ซ่ึงไดรับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon จากมลรัฐ 
Pennsylvania เพ่ือตอบสนองความตองการของรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ใน
การประเมินระดับความเสี่ยงของผูรับจางหรือคูสัญญา ซ่ึงระดับความเสี่ยงจะลดลงถาระดับ
ขีดความสามารถและประสบการณในงานสูงข้ึน  
 เพ่ือเช่ือมโยงกับกรณีศึกษาการจางบริษัทรับจางมาดําเนินการกอสราง ติดต้ัง 
และบํารุงรักษาอุปกรณการผลิตของโรงสีขาวชุมชน การนําเสนอแบบจําลองพรอมกับ
คําอธิบายระดับตางๆ ที่เกี่ยวของน้ี     จะมุงเนนไปที่กระบวนการพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ตอบสนองเงื่อนไขการรับประกัน และการบริการหลังการขายของผูรับจางซึ่งสามารถ
อธิบายดังตอไปนี้ 
 ระดับ CMM ที่ 0 :  ไมมีแนวทางและวิธีการในการพัฒนาทักษะใหกับพนักงาน
ซอมบํารุงที่จะทําการบริการหลังการขายใหกับโรงสีขาวชุมชน 
 ระดับ CMM ที่ 1 :  มีการพัฒนาทักษะใหกับพนักงานซอมบํารุงเปนรายบุคคล
อยางไมเปนทางการ 
 ระดับ CMM ที่ 2 :  มีแผนการพัฒนาทักษะใหกับพนักงานซอมบํารุงอยางเปน
ทางการสําหรับทุกคน 
 ระดับ CMM ที่ 3 :  มีการนําแผนงานไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมหรือเปน
บรรทัดฐาน 
 ระดับ CMM ที่ 4 : มีการบริหารการพัฒนาทักษะของพนักงานซอมบํารุงโดย
เนนที่ขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitatively–controlled  และ Managed)  เชน มีดัชนีในเชิง 

ปริมาณที่เกี่ยวกับเปอรเซ็นตของพนักงานที่ผานการพัฒนาทักษะ ไมตํ่ากวา “×” ช่ัวโมง, 
เปอรเซ็นตของลูกคาบริษัทที่รองเรียนเรื่องทักษะของพนักงานซอมบํารุงที่ไปใหการบริการ
เปอรเซ็นตของอุปกรณในโรงสีขาวที่มีคํารองใหไปดําเนินการซอมบํารุงกอนกําหนด 
หลังจากการตรวจเช็คสภาพตามตารางเวลา เปนตน 
 ระดับ CMM ที่ 5 : มีการนําตัวเลขที่ไดจากการวัดผลการบริหารกระบวนการ
มาวิเคราะห เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการบริหารงานอยางสม่ําเสมอ เชน การปรับปรุง
แนวทางการพัฒนาทักษะของพนักงานซอมบํารุง   แนวทางการคัดเลือกพนักงานซอมบํารุง
ใหม เปนตน 
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รูปที่ 8 : แบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงาน (Capability and Maturity   
          Model, CMM) (ประยุกตจาก มหาวิทยาลัย Carnegie Mellon, USA) 
  
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  การนําแบบจําลองขีดความสามารถและประสบการณในงานมาประยุกตใช
อยางเปนรูปธรรมน้ัน ผูบริหารองคกรหรือหนวยงานจําเปนตองทําความเขาใจใน
ความหมายของแตละระดับในแบบจําลองนี้ เพราะประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการใช
แบบจําลองนี้ในการตรวจสอบกระบวนการออกแบบและพัฒนาซอฟตแวรโดยผูรับจาง การ
ออกแบบหรือผลิตภัณฑใหม การผลิตระบบหรือผลิตภัณฑ และการพัฒนาบุคลากร ซ่ึง
บริษัทในภาคเอกชนที่ถูกจัดกลุมใหอยูที่ระดับ 5 ไดแก Boeing เปนตน 
 2.3 เพ่ือชวยใหองคกรภาครัฐมีความมั่นใจในคุณภาพการบริหาร
กระบวนการทํางานของผูรับจาง  (เชน กระบวนการวางแผนการผลิต การลงทุน การ
พัฒนาบุคลากร เปนตน)  ซ่ึงในกรณีน้ี  ตัวอยางคือ การพัฒนาพนักงานซอมบํารุงที่จะไป
ใหบริการหลังการขายกับโรงสีชุมชน  บุคลากรขององคกรภาครัฐจําเปนตองตรวจสอบเพื่อ
ยืนยันถึงคุณภาพของระบบการจัดการของผูรับจาง โดยสามารถประยุกตใชแบบจําลอง
ระบบการจัดการซึ่งไดรับการพัฒนาจากสถาบันวิจัยช่ือ Management System 
Laboratory ที่มหาวิทยาลัย Virginia Tech ในประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยประเด็นหลักๆ 
ในการตรวจสอบสามารถสรุปได ดังน้ี 
  2.3.1 การเชื่อมโยงระหวางการตัดสินใจของผูบริหารกับรายงานผล
การดําเนินงาน (Performance Report) เพ่ือยืนยันวาการตัดสินใจหลักๆ ของผูบริหาร
องคกรอยูบนพื้นฐานของขอมูลและสารสนเทศ จากระบบฐานขอมูลขององคกร 

0 
 

INITIAL 
ไมมีแนวทางและ
วิธีการในการ
พัฒนาทักษะ 

 

1 
 

PERFORMED 
มีการพัฒนา
ทักษะอยางไม
เปนทางการ 

2 
 

MANAGED 
มีแผนการ
พัฒนาทักษะ
อยางเปน
ทางการ 

3 
 

DEFINED 
มีการนํา
แผนงานไป
ปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรม 

4 
 
 

MEASURED 
มีการบริหาร
การพัฒนา
ทักษะโดย
เนนที่ตัวเลข 

 

5 

 
OPTIMIZED 
มีการพัฒนา 
อยางตอเนื่อง 
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การติดตอและ 
การประสานงาน 

   2.3.2 การเชื่อมโยงระหวางการวัดผลการดําเนินงานขององคกรกับ
การตัดสินใจของผูบริหาร เพ่ือยืนยันวาเมื่อผูบริหารไดทําการตัดสินใจที่จะปรับปรุงผลการ
ดําเนินงานแลว ผูบริหารจําเปนตองมี Accountability ตอไป ดวยการกําหนดดัชนีช้ีวัดเพื่อ
เปนแนวทางในการไดมาซึ่งขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
   2.3.3 การเชื่อมโยงระหวางการจัดเก็บขอมูลกับดัชนีช้ีวัดผล เพ่ือ
ยืนยันวาเมื่อผูบริหารไดกําหนดดัชนีช้ีวัดผล ผูบริหารจําเปนตองสรางกลไกการเก็บขอมูล
ใหสอดคลองกับดัชนีที่กําหนด 
   2.3.4 การเชื่อมโยงระหวางรายงานผลการดําเนินงานและขอมูล 
เพ่ือยืนยันวาสารสนเทศ หรือผลการดําเนินงานนั้นมาจากขอมูลที่ไดทําการจัดเก็บอยาง
เปนทางการ 

 รายละเอียดที่สะทอนถึงองคประกอบและปจจัยการเชื่อมโยงองคประกอบตางๆ  
ของแบบจําลองระบบการจัดการจะปรากฏอยูในรูปที่ 9  

รูปที่ 9 : แบบจําลองระบบการบริหาร (Management System Model) ประยุกตจาก 
Kurstedth’s Management System Model, Virginia Tech, USA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคกรภายนอก 

รายงานขอมูลขาวสารผลปฏิบัติงานขององคกร 
(Report on Performance) 

ระบบองคกร  
(Organizational System) 

ประกอบดวยปจจัยการดําเนิน 
งาน (Inputs) กระบวนการทํา 
งาน (Processes) และผลผลิต 
(Outputs) 

ขอมูล 

การวัดผล 
การดําเนินงาน 

การตัดสินใจ 

ปฏิบัติงาน 

ทิศทางปกติ (Normal Direction) 

ผูสงมอบ 
(Upstream) 

ผูรับมอบ 
(Downstream) 

ทีมผูบริหาร ระบบขอมูลและสารสนเทศ 



 

 

146 

    ตัวอยางประเด็นคําถามที่บุคลากรหรือผูตรวจสอบจากองคกรภาครัฐ จําเปน 
ตองดําเนินการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันคุณภาพของระบบการบริหารจากผูรับจาง โดยอางอิง
จากกรณีตัวอยางที่ไดนําเสนอไปแลวในเบื้องตนในเรื่องโรงสีขาวชุมชน  ไดดังตอไปนี้ 

 ประเด็นที่ 1 : ผูตรวจสอบควรจะสอบถาม และทบทวนรายงานผลการ
ดําเนินงานขององคกรผูรับจาง  ผูตรวจสอบควรจะตรวจทานถึงขอมูลและสารสนเทศจาก
รายงานวาครอบคลุมทั้งดานการเงิน (Financial Performance) และดานที่ไมเกี่ยวของกับ
การเงิน (Non–financial Performance)  เชน ผลิตภาพ (Productivity)  คุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life)   คุณภาพ (Quality) นวัตกรรม (Innovation)  เปนตน สําหรับ
ในกรณีตัวอยางนี้ ผูตรวจสอบควรจะสังเกตสารสนเทศที่ปรากฏอยูในรายงานการติดตาม
ความกาวหนา และการติดตามประเมินผลการใหการบริการหลังการขายที่มีตอโรงสีขาว
ชุมชน และการพัฒนาทักษะบุคลากรของผูรับจางเพื่อใหสอดคลองกับนโยบายรับประกัน
หลังการขาย 
 ประเด็นที่ 2 : ผูตรวจสอบควรจะสอบถามผลการประชุม หรือการทบทวนจาก
ฝายจัดการของผูรับจาง เพ่ือศึกษาแนวทางการแกจุดออนหรือปญหา หรือแนวทางการ
ตัดสินใจเสริมจุดแข็งของผูรับจางชวง 
 ประเด็นที่ 3 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาถึงดัชนีช้ีวัดผลการดําเนินงานที่ใชใน
องคกรผูรับจาง โดยสังเกตวาดัชนีช้ีวัดที่ผูบริหารของผูรับจางใชอยูในปจจุบัน เชน ดัชนีที่
เกี่ยวของกับคุณภาพการใหการบริการหลังการขายของบริษัท สามารถรูขอมูลยอนกลับ 
(Feedback) ที่ประเมินถึงแนวทางการตัดสินใจที่ผูบริหารดําเนินการในชวงที่ผานมา 
 ประเด็นที่ 4 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาและพิจารณาความสอดคลองระหวาง
ดัชนีการวัดผลการดําเนินงานกับขอมูลที่องคกรผู รับจางจัดเก็บ เชน ขอมูลดาน
ความกาวหนาการกอสราง คุณภาพของการติดตั้ง คุณภาพในการบริการหลังการขาย 
คุณภาพของพนักงานซอม ความพึงพอใจของกลุมสหกรณและเกษตรกรที่บริหารโรงสี
ชุมชน เปนตน 
 ประเด็นที่ 5 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาการเชื่อมโยงระหวางรอบการทบทวน
ของฝายบริหารขององคกรผูรับจางกับรอบความถี่ในการเก็บขอมูล เชน การทบทวน
สารสนเทศ จากขอมูลที่ไดกลาวถึงในข้ันตน จะมีการประชุมโดยทีมผูบริหารจากบริษัท 
ผูรับจางทุกๆ ไตรมาส ทําใหขอมูลจําเปนตองหาจัดเก็บทุกๆ ไตรมาสเชนกัน 
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 ประเด็นที่ 6 : ผูตรวจสอบควรจะศึกษาถึงความถูกตอง และความนาเช่ือถือ
ของขอมูลที่ผูบริหารของผูรับจางใชประกอบการตัดสินใจ เชน บริษัทมีกลไกการตรวจสอบ
หรือไม เปนตน 
 ถาผูตรวจสอบจากองคกรภาครัฐมีความมั่นใจในคุณภาพระบบการบริหารของ
ผูรับจางแลว ความมั่นใจในคุณภาพของกระบวนการดําเนินงานก็จะสูงข้ึน สงผลใหความ
ม่ันใจในคุณภาพงานที่ตองดําเนินการตามสัญญาก็จะเกิดขึ้น ทําใหโครงการที่ไดวางแผน
ไวสามารถดําเนินการแลวเสร็จ ผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรขององคกรไดในที่สุด 

เคร่ืองมือ 3 : เคร่ืองมือ Risk Matrix  

 สําหรับเคร่ืองมือที่สามารถนํามาประยุกตใชเพ่ิมเติมในการบริหารความเสี่ยงใน
บริบทภาครัฐของระบบราชการไทย  คือเครื่องมือ Risk Matrix สามารถนําไปใชเพ่ือ
สนับสนุนโครงการที่เกี่ยวของกับการผลักดันยุทธศาสตรดานสังคม เชน ปญหาอุบัติเหตุ
หรืออาชญากรรม โดย Risk Matrix เปนเครื่องมือที่สําคัญที่ไดถูกพัฒนา โดยอางอิงจาก
องคประกอบหลักที่มาจากคํานิยามของความเสี่ยงดังที่กลาวแลวในเบื้องตนโดยสามารถ
นําเสนอจากสูตร ดังตอไปนี้ 

รูปที่ 10: องคประกอบของเครื่องมือ Risk Matrix (ประยุกตจาก Ayyub, 2003) 
 

   Risk = f(probability and impacts) 

    Consequences        =    Events × Consequences 
                                 Time       Time             Events 
 
  
  
         
 
 
 

 เพ่ือสนับสนุนการใชเครื่องมือ Risk Matrix ทางองคกรภาครัฐจําเปนตองอาศัย
ขอมูลเชิงปริมาณที่จัดเก็บในอดีต และนํามาทําการวิเคราะหทางสถิติเพ่ือใชในการ
ประมาณระดับคาโอกาส และยังตองอาศัยประสบการณและความเขาใจพื้นฐานทางสังคม 
เพ่ือใชในการประมาณระดับคาผลกระทบถาเกิดสถานการณข้ึน ดังตัวอยางตอไปนี้ จากรูป
ที่ 11 และ 12 

ผลกระทบตอ 
เวลาการพิจารณา 

โอกาสที่จะเกิดขึ้น
ในชวงเวลา  เชน 
โอกาสอุบัติเหตุใน
ชวงเวลา 3 เดือน 
เปนตน  

ผลกระทบที่เกิดขึ้น 
เชน ถาเกิดอุบัติเหตุ
ขึ้นจริง 1 ครั้ง 
ผลกระทบจะเปน
อยางไรบาง เปนตน 
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รูปที่ 11: ขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดขึ้น – ในกรณีตัวอยางนี้ 
            คืออุบัติเหตุ (ประยุกตจาก Ayyub, 2003) 

 
 
 
 
  

1     นอยมาก (Rare)        - มีโอกาสเกิดขึ้นในกรณีที่ไมเปนปกติเทานั้น 
 2     นอย (Unlikely)        - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณปละคร้ัง 
 3     เกิดขึ้นได (Possible)       - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 6 เดือนคร้ัง 
 4     เกิดขึ้นไดบอย (Likely)       - มีโอกาสเกิดขึ้นประมาณ 3 เดือนคร้ัง 
 5     เกิดขึ้นประจํา (Almost Likely) – มีโอกาสเกิดขึ้นเดือนละคร้ังหรือตํ่ากวา 
 

รูปที่ 12 : ขอมูลประกอบการประเมินความเสี่ยงจากผลกระทบ (ประยุกตจาก Ayyub, 2003) 

 
การกําหนดผลกระทบ (Consequence Determination)  

ผลกระทบดานเงินหรือทรัพยสินและชีวติ (Monetary Values/Humans) 
 

 
      1 นอยมาก (Insignificant)   -  ความเสียหายอยางเปนทางการไมมีน่ันคือ  

ไมมีการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต 
 2 นอย (Minor) -  ความเสียหายทางการเงินต่าํ และเกดิการบาดเจ็บ 

ที่ไมตองอาศัยการรักษาพยาบาล 
3 ปานกลาง (Moderate) -  ความเสียหายทางการเงินปานกลาง และเกิด  

                                                          การบาดเจ็บที่ตองการการรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน 
  4 มาก (Major) -  ความเสียหายทางการเงินมาก และเกิดการ 

                                      บาดเจ็บที่ตองรักษาพยาบาล โดยจะมีการ   
                                                          สูญเสียเวลาและทรัพยสิน 
 5 มากที่สุด (Catastrophic) -  ความเสียหายทางทรพัยสินเปนมูลคาการเงิน 

มหาศาล และเกิดการสูญเสยีชีวติ 
  

การกําหนดอัตราการลมเหลว (Failure Determination)  
อัตราการเกิดขึน้ในชวงรอบเวลา  (Occurrence Rate in Time) 

ระดับ โอกาส คําอธิบายประกอบ 

ระดับ โอกาส คําอธิบายประกอบ 
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การสาธิตการใชเครื่องมือ Risk Matrix  จะนําเสนอเพื่อสนับสนุนโครงการที่
เกี่ยวของกับนโยบายดานความปลอดภัย เชน โครงการปองกันการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
ซ่ึงในกรณีตัวอยางนี้ผูบริหารองคกรภาครัฐสามารถนําแผนที่ของพื้นที่เปาหมาย ในจังหวัด
โดยเฉพาะจุดทางแยก จุดทางตัดระหวางถนนกับทางรถไฟ หรือจุดคนเดินขามถนน มา
จัดทําเปนแผนที่ดังรูปที่ 13 

รูปที่ 13: ตัวอยางแผนที่ถนนในบริเวณเปาหมายพรอมกับทางแยกทั้ง 12 จุด 
 
 
 
 
 
 
 
 เม่ือมีการกําหนดบริเวณเปาหมายแลว (ซ่ึงมี 12 จุดตัด) ผูรับผิดชอบโครงการ
สามารถระบุระดับความเสี่ยงในแตละจุดตอไป โดยอางอิงจากขอมูลในรูปที่ 11 และ 12 

ตารางที่ 3 :  การประเมินความเสี่ยงโดยใชเครื่องมือ Risk Matrix 
 

 
จุดตัด # 

 
ระดับโอกาส 

 
ระดับผลกระทบ 

ความเสี่ยง 
(ผลคูณระหวางโอกาสและผลกระทบ) 

1 2 2 4 
2   1* 3 3 
3 3 2 6 
4 4 4 16 
5 4 5 20 
6 2 2 4 
7 4 3 12 
8    1* 1 1 
9 3 3 9 
10 2 1 2 
11 3 1 3 
12 2 2 4 

หมายเหตุ  * โอกาสที่อุบัติเหตุจะเกิดขึ้นจะเปนกรณีที่ไฟดับ ทําใหสัญญาณไฟจราจรไม
ทํางาน เปนตน 

5 

4 
1 

6 
7 

8 

9 

2 

3 10 

11 

12 
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 เพ่ือใหประเมินระดับความเสี่ยงมีผลเปนรูปธรรม ทางองคกรภาครัฐจําเปนตองมี
การระบุระดับความเสี่ยง เพ่ือจะดําเนินรวมกับการวิเคราะหและหาระดับความเสี่ยงตอไป 
ซ่ึงสามารถนําเสนอเปนตัวอยางประกอบเพิ่มเติม ซ่ึงจะแยกความเสี่ยงเปน 3 ระดับ คือ 
ระดับสูง กลาง และตํ่า ไดดังตอไปนี้ 

ตารางที่ 4: ตัวอยางการกําหนดระดับความเสี่ยงของ Risk Matrix 
 

โอกาส/ผลกระทบ 1 2 3 4 5 

1 1 (ตํ่า) 2 (ตํ่า) 3 (ตํ่า) 4 (ตํ่า) 5 (ตํ่า) 
2 2 (ตํ่า) 4 (ตํ่า) 6 (ตํ่า) 8 (กลาง) 10 (กลาง) 
3 3 (ตํ่า) 6 (ตํ่า) 9 (กลาง) 12 (กลาง) 15 (สูง) 
4 4 (ตํ่า) 8 (กลาง) 12 (กลาง) 16 (สูง) 20 (สูง) 
5 5 (ตํ่า) 10 (กลาง) 15 (สูง) 20 (สูง) 25 (สูง) 

 

 เม่ือนําการประเมินระดับความเสี่ยง จาก 12 จุดตัดในพื้นที่เปาหมายมา
วิเคราะหรวมกับระดับความเสี่ยงที่ปรากฏในตารางที่ 4 องคกรภาครัฐซ่ึงในกรณีน้ีคือ
จังหวัด สามารถระบุระดับความเสี่ยงในพื้นที่เปาหมายไดดังตอไปนี้ โดยจะสรุปไดในรูปที่ 14 

รูปที่ 14 : ผลการประเมินระดับความเสี่ยงของ 12 จุดตัดในบริเวณเปาหมาย 
 
 
 
 
 
 

 

  

 เม่ือมีการระบุวาแยกไหน จุดตัดตรงไหนมีความเสี่ยงสูง กลาง หรือตํ่า 
ผูบริหารสามารถกําหนดวิธี แนวทางควบคุมความเสี่ยง เชน การสรางสะพานลอยเพื่อให
คนเดินขาม การสรางสะพานหรืออุโมงคขามแยก การติดปายเตือน การติดตั้งสัญญาณไฟ
จราจรเพิ่มเติม การเพิ่มความสวางบริเวณทางแยก หรือการติดตั้งสัญญาณเสียงขณะรถไฟ
มีการเคลื่อนผาน เปนตน 

H H L 

L M 
L 

M 
L 

L M 

L L 
H = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยง 
        ระดับสูง 
M = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยง 
         ระดับกลาง 
L = จุดทางแยกที่มีความเสี่ยง 
        ระดับต่ํา 
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สรุป 

 จากการนําเสนอแนวคิด รวมถึงตัวอยางการใชเครื่องมือตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
บริหารความเสี่ยง ส่ิงสําคัญที่ผูเขียนพยายามจะสื่อสารถึงผูอาน คือความเขาใจพื้นฐานใน
การบริหารความเสี่ยงที่วา เม่ือไดมีการประเมินความเสี่ยงเสร็จส้ินแลว แมวาปรากฏผล
การประเมินบงช้ีวามีความเสี่ยงสูง ไมไดหมายความวา ผลการดําเนินงานจะไมสูงหรือจะ
ไมดีในอนาคต เพียงแตวาระดับความเสี่ยงสูง ยิ่งตองทําใหการวางแผนและการผลักดัน
แผนงานตางๆ ยิ่งตองมีความระมัดระวัง มีการทบทวนทําการเตรียมแผนสํารองหรือแผน
ฉุกเฉินอยางตอเน่ือง ถาเกิดสถานการณที่สงผลตอแผนงานที่กําลังดําเนินงานอยู องคกร
ภาครัฐยังมีแผนตางๆ มารองรับเหตุการณเหลานี้ เพราะถาสามารถทําใหแผนงานบรรลุ
ตามวัตถุประสงคหรือเปาหมาย องคกรก็จะมีประสิทธิผลที่ดี ถาแผนงานที่ผลักดันสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จตามเวลาภายในงบประมาณที่ระบุ พรอมกับปริมาณทรัพยากรที่
วางแผนไว องคกรก็จะมีประสิทธิภาพที่ดี  
 ถาการบริหารความเสี่ยงมีความเช่ือมโยงกับการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ที่ดี  น่ันคือมีการนําบทเรียนจากโครงงานที่ประสบความสําเร็จและลมเหลวมาเรียนรูทํา
ความเขาใจ เพ่ือใหการบริหารโครงการในอนาคต สามารถหลีกเลี่ยงปจจัยความลมเหลว
และนําปจจัยความสําเร็จมาพิจารณาในระหวางการวางแผนและนํามาเปนแนวทางในการ
บริหารและผลักดัน ก็จะทําใหองคกรมีนวัตกรรมที่ดี เปนองคกรแหงการเรียนรูในที่สุด  
 จากประโยชนดังกลาวนี้ นับไดวาเปนงานทาทายผูบริหารองคกรภาครัฐที่ตอง
ผลักดันใหการบริหารความเสี่ยงเกิดขึ้นไปพรอมกับงานบริหารสวนอื่นๆ และควรจะ
พิจารณาวาการบริหารความเสี่ยงเปนกิจกรรมหลักที่สําคัญอยางหน่ึงในกระบวนการ
บริหารองคกร 

 สุดทายนี้ ถึงแมวาการมุงเนนการบริหารความเสี่ยงในบริบทภาครัฐภายใน
บทความนี้จะอยูที่ระดับการดําเนินการเปนหลัก แตการศึกษาเพิ่มเติม และการสังเกต
ติดตามแนวทางการพัฒนาดานการบริหารความเสี่ยงในระดับอื่นๆ ควรจะเกิดขึ้นอยาง
สม่ําเสมอ ซ่ึงรวมถึงการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในภาคเอกชน ที่สามารถนํามา
ประยุกตใชกับภาครัฐได เพราะในที่สุดการบริหารความเสี่ยงที่ดีจะทําใหองคกรภาครัฐ
สามารถบรรลุภารกิจ พันธกิจ และความตองการของประชาชน ภายใตงบประมาณและ
ทรัพยากรที่จําเปน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดของประเทศชาติตอไป 
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