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บทบรรณาธิการ
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ความแตกตางทางดานภาษา วัฒนธรรมนั้นแคบลง ซึ่งสังคมปจจุบันถือเปน
สังคมโลกาภิวัตน มนุษยสามารถรับรูขอมูลขาวสารตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น
การบริหารจัดการในสังคมปจจุบัน หรือการบริหารจัดการสมัยใหมจึงเปนการ
บริหารที่จะตองคำานึงถึงสิ่งตางๆ เหลานี้ เชน คน องคกร สภาพแวดลอม
วัฒนธรรม เทคโนโลยี ซึ่งเปนองคประกอบสำาคัญในการทำาใหองคกรดำาเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคไดอยางราบรื่น และยั่งยืน 
 วารสารดำารงราชานุภาพ ปที่ 10 ฉบับที่ 36 ประจำาเดือนกรกฎาคม -
กันยายน 2553 ไดนำาเสนอความรู เรื่องการบริหารจัดการสมัยใหม รวมทั้งเรื่อง
อื่นๆ ที่นาสนใจ                 
 บทความตางๆ เหลานี้ ผูทรงความรูและประสบการณไดกรุณาเขียนขึ้น
เพื่อพิมพในวารสารดำารงราชานุภาพฉบับนี้โดยเฉพาะ กองบรรณาธิการ จึงใคร
ขอขอบพระคุณหนวยงานและผูเขียนทุกทานเปนอยางสูง
 อนึง่ สถาบนัดำารงราชานภุาพ จะนำาเผยแพรใน www.stabundamrong.go.th
ดวย

         กองบรรณาธกิาร
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   eadership Competency: 
แนวคิดการบริหารผู้นําที่ไมตกยุค

ดร. อาภรณ์ ภูวิทยพันธ์1 

   eadership Competency: 
แนวคิดการบริหารผู้นําที่ไมตกยุค
L

 ผู ้น�าในองค์การเป ็นบุคคลที่มี
บทบาท และมีความส�าคัญที่จะท�าให้
เป ้าหมายของทีมงานประสบความ
ส�าเร็จ และแน่นอนว่าเป้าหมายของ
ทีมงาน หรือหน่วยงานย่อมส่งผลต่อ
เป้าหมายขององค์การด้วยเช่นกัน และ
หากกล่าวถึงค�าว่าผู้น�าในองค์การ ผู้น�า
กค็อืผูท้ีจ่ะต้องบรหิารดแูล พฒันาและ
น�าพนกังานได้ ซึง่ผูน้�าทีต้่องน�าพนกังาน
ในองค์การนั้น จะแบ่งเป็น 3 ระดับ
ได้แก่ ผู้น�าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงสุด
ขององค์การ ผู้บริหารระดับกลาง และ

ผู้บริหารระดับต้น ทั้งนี้ผู้น�าแต่ละระดับ
จะมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบใน
งานที่แตกต่างกันไป

 ผู้น�าจึงเป็นปัจจัยหลักแห่งความ
ส�าเร็จ (Key Success Factors) และ
เป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น
ในองค์การ เป็นตัวอย่างของการแสดง
พฤติกรรมเพื่อให้พนักงานรับรู ้ และ
ปฏิบัติตาม ผู้น�าจะเป็นบุคคลที่ก่อให้
เกิดการสร้างวัฒนธรรมองค์การ ที่มี
การแสดงออก มีการประพฤติปฏิบัติ
สืบต่อเนื่องกัน จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนรุ่น

1  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษัท ไทยสกิลล พลัส จํากัด p_arporn11@yahoo.com        
  และarporn@thaiskillplus.com
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หนึ่ง ดังนั้นผู้น�าที่องค์การต้องการย่อม
ต้องเป็นบคุลากร ทีม่คีวามสามารถโดย
เฉพาะความสามารถในด้านการบริหาร
จัดการ หรือที่เรียกว่า Leadership
Competency พบว่าแนวคิดของ
Leadership Competency เป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการที่ไม่ใช่เรื่อง
ใหม่ เป็นแนวคิดที่เน้นมากในทุกยุคทุก
สมัย และยิ่งจะกล่าวถึงมากในสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ เป็นสภาวะที่พนักงาน
เริม่รูส้กึหดหู ่ วติกกงัวล ขวญัและก�าลงั
ในการท�างานลดลง เกดิความกลวั และ
รู ้สึกว่าตนเองไม่มั่นคงปลอดภัยจาก
สภาวะเช่นนี้ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การ
ต้องการผู้น�าที่เข้มแข็งมีความสามารถ
ด้านบริหารจัดการเพื่อบริหารทีมงาน
ทั้งเรื่องงาน และจิตใจไปพร้อมๆ กัน

 ดงันัน้ Leadership Competency
จึงเป็นแนวคิดที่องค์การหลายแห่ง
เริ่มน�ามาปัดฝุ ่นใหม่ เพื่อสร้างและ
พฒันาให้ผูน้�าในองค์การมคีวามสามารถ
ด้านการบรหิารจดัการให้มากขึน้กว่าเดมิ
จะเหน็ได้ว่า Leadership Competency
จึ ง เ ป ็ น แ น ว คิ ด ที่ ยั ง เ ป ็ น เ ท ร น
ที่ผู ้บริหารต่างให้ความส�าคัญ และ
ต่างเร่งสร้างความสามารถในด้านนี้ให้
เกดิขึน้ในตวัผูน้�าทกุระดบั ทัง้นีร้ปูแบบของ
Leadership Competency ผูเ้ขยีนขอเสนอ
โมเมลความสามารถด้านความเป็น
ผู้น�าที่มีองค์ประกอบทั้งหมด 5 ด้าน
และในแต่ละด้านจะมีองค์ประกอบ
ย่อยๆ ดังภาพแสดงและตารางสรุป
ต่อไปนี้
 อ ย ่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ก� า ห นด
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Leadership Competency ให้กับ 
ผูบ้รหิารของแต่ละองค์การนัน้ไม่จ�าเป็น 
จะต้องมีครบทุก 5 ด้านและครบทุก 
จ�านวนข้อย่อย ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็น 
ของแต่ละองค์การที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง 
การวเิคราะห์ Leadership Competency 
จ ะ ต ้ อ ง มี ก า ร ป ร ะ ชุ ม ร ่ ว ม กั น 
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงเพื่อก�าหนด 

ความเหมาะสมของ Leadership  
Competency ทีค่าดหวงัจากผูบ้รหิาร 
ในแต่ละระดับ ดังนั้น Leadership 
Competency ที่ก�าหนดขึ้นจึงเป็น 
เสมือนกรอบ หรือแนวทางให้ผู้บริหาร 
ต้องปฎิบัติตาม และเป็นกรอบในการ 
ประเมนิผูบ้รหิารในองค์การเพือ่หาช่องว่าง 
ความสามารถด ้านบริหารจัดการ 

3 วารสารด�ารงราชานุภาพ
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(Leadership Competency Gap) 
เป็นการตรวจสอบว่า ผูบ้รหิารในองค์การ 
ยงัขาดความสามารถด้านบรหิารจดัการ 
ในเรื่องใดบ ้าง ทั้ งนี้ข ้อที่ผู ้บริหาร 
ยังขาดอยู่ ข้อนั้นจะน�ามาสู่การพัฒนา 
ต่อยอด (Leadership Competency 
Development) พบว่าหลายๆ องค์การ 
ได้ก�าหนดเป็นโปรแกรมการพัฒนาผู้น�า  
โดยใช้ชือ่ว่า LDP ย่อมาจาก Leadership 
Development Program 

 LDP จึงชื่อโปรแกรมที่ประกอบ 
ด้วยหลักสูตรต่างๆ ในด้านการบริหาร 
จดัการ มเีป้าหมายคอื ปรบัปรงุ พฒันา 
และเพิ่มศักยภาพของผู้น�า เพื่อให้ผู้เข้า 
โปรแกรมมคีวามสามารถด้านการบรหิาร 
จดัการตามทีอ่งค์การต้องการ อย่างไรกต็าม 
ข้อควรระวังของการจัด LDP ก็คือ 
ไม ่ควรออกแบบหลักสูตรที่จะเรียน 
โดยขาดการประเมินหาความจ�าเป็น 
หรือช่องว่างความสามารถด้านบริหาร 
จดัการของผูน้�า เนือ่งจากหลายๆ องค์การ 
ออกแบบ LDP โดยก�าหนดหลักสูตร 
อบรมแบบกว้างๆ หรอืดจูากกระแสนยิม 
ช่วงนีน้ยิมเรยีนอะไรกน็�ามาก�าหนดเป็น 
หลกัสตูรใน LDP นอกจากนีก้ารพจิารณา 
ผูเ้รยีน จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องคดัเลอืก 

จากผู้บริหารที่มีความจ�าเป็นที่จะต้อง 
เข้าโปรแกรมจริงๆ มิใช่จัดเพียงแค่เป็น 
หลักสูตรภาคบังคับของผู้บริหารเท่านั้น 
เนื่องจากการออกแบบ LDP เช่นนี้จะ 
ไม่เกดิประโยชน์ อกีทัง้ยงัเป็นการสิน้เปลอืง 
งบประมาณโดยไม่จ�าเป็น และยิ่งใน 
สภ า ว ะ รั ด เ ข็ ม ขั ด ที่ ต ้ อ ง ช ่ ว ย กั น 
ประหยดัต้นทนุค่าใช้จ่าย องค์การจะต้อง 
พิจารณาการใช้งบประมาณให้มากขึ้น 
ซึ่ ง ก า ร อ อ ก แ บ บ ห ลั ก สู ต ร แ ล ะ 
พิจารณาคัดเลือกผู้เข้าเรียนโปรแกรม 
การพัฒนาผู้น�าที่เหมาะสม ย่อมเป็น 
อกีแนวทางหนึง่ในการช่วยให้การลงทนุ 
เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

 สรปุว่า Leadership Competency 
เป ็นแนวคิดที่ ไม ่ เคยตกยุค และ 
ยิ่งจะเป็นกระแสที่พูดถึงกันมากใน 
สภาวะเศรษฐกจิเช่นนี ้ เนือ่งจากผูน้�าทีม่ี 
ความสามารถด้านบรหิารจดัการจะท�าการ 
บริหารผลงานของตัวพนักงานเอง 
และผลงานของหน่วยงานบรรลเุป้าหมาย 
ต า ม ที่ อ ง ค ์ ก า ร ก� า ห น ด  แ ล ะ 
ที่ส�าคัญผู้น�าที่มีความสามารถจะช่วย 
บริหารจิตใจของพนักงานควบคู่ไปกับ 
การสร้างผลงานของพนกังานด้วยเช่นกนั
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     นวทางการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ของการนํา KPI มาใช้ในองค์กร

ณรงค์วิทย์ แสนทอง1 

     นวทางการประเมินประสิทธิภาพ     นวทางการประเมินประสิทธิภาพแ

     “ระบบการบริหาร
    ผลงาน (Performance
    M a n a g e m e n t
    System)” คงไม่ใช่ค�า
    แปลกใหม ่ อี กต ่ อ ไป
เพราะปัจจุบันนี้องค์กรต่างๆ ได้น�าเอา
ระบบนี้ มาทดแทนระบบการประเมิน
ผลงานแบบเก่ากนัเกอืบหมดแล้ว ระบบ
การบริหารผลงานเป็นการน�าเอาระบบ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์์ขององค์กร
มาเชื่อมต่อกับระบบการประเมินผล
การปฏบิตังิานประจ�าปี เพือ่ให้ทัง้สองเรือ่งนี้

เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั และวตัถปุระสงค์
ห ลั ก ที่ ทุ ก อ ง ค ์ ก ร ต ้ อ ง ก า ร คื อ
การท�าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่
ก�าหนดไว้ ส่วนองค์กรไหนจะใช้เครือ่งมอื
ยีห้่ออะไร เช่น Balanced Scorecard,
Key Performance Indicator หรือ
Competency เข้ามาช่วยให้ระบบ
การบริหารผลงานมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนั้น ก็ขึ้นอยู่
กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร
บทความส่วนใหญ่มกัจะเขยีนถงึแนวทาง
ก า รน� า เ อ า ร ะบบนี้ เ ข ้ า ม า ใ ช ้ ใ น

1  วิทยากร ที่ปรึกษาและนักเขียนอิสระ

     

    ผลงาน (Performance
    M a n a g e m e n t
    System)”
    แปลกใหม ่ อี กต ่ อ ไป
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องค์กรในเชิงบวกคือ จะใช้อย่างไรจึง
จะประสบความส�าเร็จ แต่เมื่อน�ามา
ใช้จรงิตามแนวทางทีม่ผีูรู้เ้สนอแนะแล้ว
คนในองค์กรกไ็ม่แน่ใจว่าระบบนีป้ระสบ
ความส�าเร็จหรือไม่ เพราะไม่มีหัวข้อ

ตรวจสอบว่าความส�าเร็จของระบบนี้
คืออะไร ถ้าจะไปดูจากผลประกอบการ
ขององค์กรก็คงไม่ถูกต้องนักเพราะมี
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเยอะแยะมากมายท�า
ให้มีการพัฒนาระบบนี้กันไปแบบไม่มี
ทิศทาง ปรับไป เปลี่ยนมาก็กลับมา
เหมือนเดิม
 ดงันัน้ เพือ่ให้องค์กรต่างๆ ทีน่�าเอา
ระบบการบริหารผลงานเข้ามาใช้แล้ว

ตรวจสอบว่าความส�าเร็จของระบบนี้

สามารถตรวจสอบได้ว่า ระบบนีม้อีะไร
ต้องพัฒนาอีกหรือไม่ และจะป้องกัน
แก้ไขปัญหานีไ้ด้อย่างไร โดยให้ตรวจสอบ
จากประเด็นดังต่อไปนี้
	 •	 ไม่มกีารก�าหนดไว้อย่างชดัเจน

ว่าการบรรลวุสิยัทศัน์ดจูากอะไรบ้าง? 
 ถ้าองค์กรไหนก็ตามไม่สามารถ
ตอบค�าถามได้ว่า “ดจูากอะไรว่าองค์กร
ของเราบรรลวุสิยัทศัน์หรอืไม่” รบัรองได้
ว่าโอกาสทีจ่ะน�าพาองค์กรไปสูว่สิยัทศัน์ที่
ก�าหนดไว้คงจะเป็นไปได้ยาก เพราะเมือ่
เวลาผ่านไปกี่ปีๆ ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะ
บรรลุวิสัยทัศน์เหมือนกับการเดินทาง
ที่ไร้จุดหมาย บอกไม่ได้ว่าถึงที่หมาย
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หรือยัง และที่ส�าคัญคือไม่มีอะไรเป็น 
ตัวก�าหนดว่า การก�าหนดเป้าหมายใน 
แต่ละปี แต่ละเรือ่งต้องเป็นเท่าไหร่ ท�าให้ 
การก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงาน 
แต ่ละปี ขาดประสิทธิภาพและไม ่ 
ครอบคลุมในทุกๆ ด้านที่เกี่ยวข้องกับ  
การบรรลุวิสัยทัศน์ตามที่ก�าหนดไว้ 
 แนวทางป้องกันแก้ไข 
 ควรจะก�าหนดตัวชี้วัดที่แสดงให้ 
เห็นว่าองค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เช่น ถ้า 
องค์กรเราจะเป็นผู้น�าในธุรกิจนี้ จะดู 
จากอัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ดู 
จากยอดขาย ดูจากส่วนแบ่งการตลาด 
ดูจากความจงรักภักดีของลูกค้า ฯลฯ 
ทัง้นี ้เพือ่ให้องค์กรได้ทราบว่าในแต่ละปี 
มีตัวชี้วัดความส�าเร็จเรื่องไหนบ้าง 
ที่เรายังห่างไกลจากการบรรลุวิสัยทัศน์ 
มีเรื่องไหนบ้างที่เราบรรลุวิสัยทัศน์แล้ว 
เพราะจุดนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�าคัญต่อ 
การก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 
ขององค์กรในแต่ละปี

 •	 ผลงานองค์กร	ผลงานหน่วยงาน 
และผลงานของพนักงานไม่สัมพันธ์ 
กัน
 ถ้าผลประกอบการ ผลงานของ 
หน่วยงาน และผลงานโดยรวมของ 

พนักงาน ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
แสดงว่ามีความผิดพลาดในขั้นตอนของ 
การก�าหนดและปรบัแต่งเป้าหมาย บาง 
องค์กรผลประกอบการดีกว่าเป้าหมาย 
มาก แต่ผลงานเฉลีย่ของผูบ้รหิารหน่วยงาน 
และพนักงานต�่ากว ่าเป ้าหมาย ใน 
ขณะที่บางองค์กรผลงานโดยรวมของ 
หน่วยงาน  และพนกังานเฉลีย่แล้วดกีว่า 
เป้าหมาย แต่ผลการด�าเนินงานของ 
องค์กรต�่ากว่าเป้าหมาย
 แนวทางป้องกันแก้ไข
 ควรจะก�าหนดเป้าหมายแบบบน 
ลงล่าง (Top down) คือเริ่มต้นจาก 
การกระจายเป้าหมายขององค์กรสู ่ 
เป้าหมายของผูบ้รหิารระดบัสงูก่อน แล้ว 
ค่อยๆ กระจายลงมาสู่หน่วยงาน และ 
ต�าแหน่งงานตามล�าดบั และเมือ่ก�าหนด 
เป้าหมายของแต่ละระดับเสร็จแล้ว ให้ 
ทดลองประเมินผลงานดูก ่อนตั้งแต่ 
ต้นปี เพือ่ดวู่าถ้าหวัข้อการประเมนิข้อนัน้ 
ข้อนี้ ลูกน้องได้เกรด A-B-C-D-E 
แล้วจะส่งผลกระทบต่อผลงานของ 
หัวหน้าหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า 
การก�าหนดเป้าหมายของหัวหน้าและ 
ลูกน้องสัมพันธ์กัน นอกจากนี้เมื่อมี 
การก�าหนดเป้าหมายของแต่ละหน่วยงาน 
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และต�าแหน่งงานเสร็จแล้ว ควรจะ 
เปิดเผยให้ทุกหน่วยงานรับทราบ เพื่อ 
ให้แต่ละหน่วยงานได้ทกัท้วง หรอืแสดง 
ความคิดเห็นต่อการก�าหนดเป้าหมาย 
ของหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ควรจะให้หน่วยงานกองหน้าทีร่บัเป้าหมาย 
มาจากองค์กร ได้มีโอกาสตรวจสอบ 
การก�าหนดเป้าหมายของหน่วยงาน 
สนับสนุนว ่ าสนับสนุน เป ้ าหมาย 
ของหน่วยงานกองหน้าหรือไม่

 •	 แผนปฏบิตักิาร	(Action	Plan) 
ไม ่มี ผลต ่อการบรรลุ เป ้ าหมาย 
ของ KPI
  ถ้าผลงานสิน้ปีได้ตามเป้าหมาย 
แต่ไม่ได้ท�าตามแผนทีก่�าหนดไว้ แสดงว่า 
เกิดจากปัจจัยอื่น หรือเกิดจากบุญเก่า 
ของแผนเมื่อปีก่อนๆ ที่เพิ่งส่งผลในปี 
นี้ หรือถ้าท�าตามแผนที่ก�าหนดไว้ แต่ 
ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย แสดงให้ 
เห็นว่าระบบการจัดท�าแผนปฏิบัติการ  
ยังไม่มีประสิทธิภาพคือ ยังไม่สัมพันธ์ 
กับเป้าหมายนั่นเอง หรือเกิดจากแผน 
ปฏิบัติการยังไม่สามารถรองรับความ 
เสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอกได้ (ขาด 
แผนส�ารอง)
 แนวทางป้องกันแก้ไข

 ควรก�าหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน 
และรูปแบบการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนัทัง้องค์กร และ 
ก่อนน�าแผนปฏิบัติการไปใช้ควรมีการ 
ประชุม เพื่อน�าเสนอแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบ เช่น 
ผู้บริหารได้ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
แผนปฏิบัติการมีประสิทธิภาพ เพื่อน 
ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
ตรวจสอบดวู่า แผนปฏบิตักิารของหน่วยงาน 
นั้ นๆ มีผลกระทบต ่อการท� างาน 
ของหน่วยงานตวัเองหรอืไม่ ฝ่ายการเงนิ 
จะได ้ ต รวจสอบถึ งประสิทธิภาพ 
และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
เพือ่รองรบัแผนปฏบิตักิารแผนปฏบิตักิาร 
ที่ดีจะต้องตอบได้ว่าถ้าแผนปฏิบัติการ 
นั้นๆ ประสบความส�าเร็จ หรือล้มเหลว 
จ ะ ส ่ ง ผ ล ก ร ะ ทบ ต ่ อ เ ป ้ า ห ม า ย 
เท่าไหร่ (กี่บาท กี่หน่วย กี่เปอร์เซ็นต์)  
แผนปฏิบัติการที่ดีจะต้องคุ ้มค่ากับ 
การลงทนุ แผนปฏบิตักิารทีด่ ีจะต้องเป็น 
ไปได้ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิง 
ลบต่อหน่วยงานอื่น

 •	 KPI	ของกระบวนการล้มเหลว 
แต่ยังมีบางหน่วยงานในกระบวนการ 
ได้เกรด	A
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  ถ้า KPI เรือ่งเปอร์เซน็ต์การส่งมอบ 
สินค้าให้ลูกค้าตรงเวลาขององค์กร 
ได้เกรด C แต่ปรากฏว่าผลงานของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ได้เกรด 
A จะมีเพียงบางหน่วยงานเท่านั้นได้ 
เกรด C แสดงให้เห็นว่าการก�าหนด 
KPI ผิดพลาดตั้งแต่ต้นปี เพราะแต่ละ 
หน่วยงานเน้นการก�าหนด KPI ที่เป็น 
กระบวนการย่อยของการส่งมอบ ท�าให้ 
ทุกคนมุ่งเน้นที่กระบวนการของตัวเอง 
โดยไม่สนใจกระบวนการย่อยก่อนหลัง 
ความรับผิดชอบของตัวเอง และ KPI 
ของหัวหน้าแต่ละหน่วยงานมักจะเป็น 
เรื่องเดียวกับลูกน้อง ท�าให้หัวหน้าไม่มี 
ความพยายามที่จะประเมินผลงานของ 
ลูกน้องให้ต�่ากว่าเป้าหมาย เนื่องจาก 
ถ้าลูกน้องตัวเองได้ต�่ากว่าเป้าหมาย 
ตัวหัวหน้าเองก็จะได้ผลงานต�่าไปด้วย 
เพราะหัวหน้ากับลูกน้องประเมิน KPI 
ตัวเดียวกัน
 แนวทางป้องกันแก้ไข
 ควรจะมีการก�าหนดให้ชัดเจนว่า 
กระบวนการไหนบ้างในองค์กรที่เป็น 
เรื่ องวิกฤตมีผลกระทบต ่อผลการ
ด�าเนินงานขององค์กร และควรก�าหนด 
KPI ที่วัดทั้งกระบวนการให้เป็น KPI 

ของหัวหน้าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 
กระบวนการนั้น เช่น หัวหน้าหน่วยงาน 
ทุกหน ่วยงานจะถูกประเมิน KPI 
เรือ่งการส่งมอบสนิค้าให้ลกูค้าตรงเวลา 
ทั้งนี้ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานทุกคน 
มีเป้าหมายร่วมกัน ลดความขัดแย้งกัน 
ช่วยกันท�าให้ KPI ของกระบวนการ 
บรรลุเป้าหมาย ไม่ต้องมัวแต่นั่งดู KPI 
ของหน่วยงานตัวเองเพียงอย่างเดียว 
ส่วน KPI ทีว่ดัประสทิธภิาพในการท�างาน 
ของแต ่ละหน ่วยงานก็ควรก�าหนด 
ให้เป็น KPI ของลกูน้องของแต่ละหน่วยงาน 
ทั้งนี้ เพื่อให ้หัวหน้าซึ่งถูกวัด KPI 
ร่วมทั้งกระบวนการก�าหนด KPI ของ 
ลูกน ้องที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากหัวหน้ากับลูกน้องไม่ถูกวัด 
KPI ตัวเดียวกัน ผลประโยชน์ไม่ทับ 
ซ้อนกันหรืออาจจะก�าหนด KPI ของ 
หัวหน้าออกเป็นสองส่วนคือ KPI ใน 
ฐานะทมีงานและ KPI ทีร่บัร่วมกบัลกูน้อง 
อีกส ่วนหนึ่งก็ได ้ แต ่น�้าหนัก KPI 
ที่รับร่วมกับลูกน้องน่าจะน้อยกว่า KPI 
ที่ เ ป ็ น ก ร ะบวนกา รที่ รั บ ร ่ ว มกั บ 
หน่วยงานอื่น 
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 •	 KPI	 จ�ากัดเฉพาะที่หน่วยงาน 
ตัวเองควบคุมได้เท่านั้น ไม่รวมเรื่อง 
ที่เร่งด่วน
 ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นกับหลาย 
องค์กรทีน่�าเอา KPI เข้ามาใช้คอื แต่ละ 
หน่วยงานมกัจะมกีารก�าหนด KPI พร้อม 
กับข้อยกเว้น (ภาษาชาวบ้านเรียกว่า 
“ข้ออ้าง”) ที่พยายามอธิบายว่าผลงาน 
ของตัวเองไม่รวมที่เกิดจากสิ่งที่ตัวเอง 
ควบคุมไม่ได้ อ้างหน่วยงานอื่นบ้าง 
อ้างปัจจัยภายนอกบ้าง อ้างนโยบาย 
บ้าง ฯลฯ เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่มักจะเกิด 
ตามมา คอื ทกุหน่วยงานสามารถบรรลุ 
เป้าหมายของตวัเอง ทีก่�าหนดไว้ได้หมด 
แต ่ผลงานโดยรวมขององค ์กรไม ่ 
บรรลุเป้าหมาย เพราะข้อยกเว้นของ 
ทุกหน่วยงานเป็นปัจจัยวิกฤตที่ส่งผล 
กระทบต่อผลงานองค์กร ส่วนผลงาน 
ที่แต่ละหน่วยงานถูกประเมิน เป็นเรื่อง 
ที่กระทบต่อผลการด�าเนินงานของ 
องค์กรน้อยมาก
 ตัวอย่างเช่น 
 KPI ของฝ่ายจดัซือ้ในธรุกจิรบัเหมา 
ก ่อสร ้าง คือเปอร ์ เซ็นต ์การจัดซื้อ 
ทันเวลา ไม่รวมการสั่งซื้อที่เร ่งด่วน 
ฝ่ายจัดซื้ออาจจะตั้งเป้าว่า เปอร์เซ็นต์ 

การจัดซื้อได้ตามเวลาที่ก�าหนดไว้ไม่ 
น้อยกว่า 98% ซึ่งถ้าดูตามตัวเลขแล้ว 
ถอืว่าท้าทายไม่น้อย แต่วนัดคีนืด ีฝนตก 
น�้าท ่วมพื้นที่โครงการก่อสร ้างตอน 
กลางดึกของเมื่อคืนที่ผ่านมา วิศวกร 
โครงการโทรมา ขอให้จัดซื้อช่วยจัดหา 
เครื่องสูบน�้าให้ด่วน ขอภายในสิบโมง 
เช้าวันนี้ จัดซื้อก็รับปากว่าจะช่วยแต่ 
ไม่รับปากว่าจะหาได้ก่อนสิบโมงเช้า 
(เพราะรู้อยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นงานเร่ง 
ด่วนไม่ถูกวัดเป็น KPI) สุดท้ายก็หา 
เครื่องสูบน�้าให้ได้ตอนบ่าย ซึ่งเหตุ 
การณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นประจ�า 
ถามว่าเมื่อถึงสิ้นปีฝ่ายจัดซื้อจะได้เกรด 
อะไรถ้าเข้าจัดซื้อตาม KPI ได้ 100% 
และฝ่ายโครงการได้เกรดอะไร ถ้างาน 
ก่อสร้างล่าช้ากว่าแผน และผลงานของ 
องค์กรได้เกรดอะไร ถ้างานก่อสร้าง 
ล่าช้าและถูกเจ้าของงานปรับ
 แนวทางป้องกันและแก้ไข
 ควรจะเปลี่ยน KPI ของหัวหน้า 
หน่วยงานจากงานประจ�าที่ควบคุมได้ 
เป็น KPI ที่ช่วยหน่วยงานอื่น แก้ไข 
ปัญหาได้ส�าเร็จมากกว่า เช่น แทนที่ 
จะวดัเปอร์เซน็ต์การจดัซือ้ทนัเวลาไม่รวม 
จัดซื้อจัดหาเร ่งด ่วน ก็ก�าหนดเป็น  
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เปอร์เซ็นต์ความส�าเร็จของการจัดซื้อ 
เร่งด่วน อาจจะตั้งเป้าแค่ 20% หรือ 
30% ก็ยังดีกว่า KPI จัดซื้อทันเวลาของ 
การงานจัดซื้อทั่วไปที่ซื้อช้า ก็ยังไม่มี 
ผลกระทบต่อองค์กรมากเท่ากับ การ 
จัดซื้อจัดหาที่เร่งด่วน และเป็นเรื่อง 
วิกฤตขององค์กร หรือจะก�าหนดเป็น 
KPI ทั้งสองเรื่อง แต่ควรจะให้น�้าหนัก 
คะแนน กับเปอร์เซ็นต์ความส�าเร็จของ 
การจัดซื้อจัดหา กรณีเร่งด่วน/วิกฤต 
มากกว่าคะแนนของเปอร์เซน็ต์การจดัซือ้ 
ในเรื่องทั่วไป 

 •	 KPI	 ที่มีแต ่งานประจ�าที่มี 
ลกัษณะ “เสรจ็ ถกู ทนั” และเป้าหมาย 
เหมือนเดิมทุกปี
  KPI ของหน่วยงานสนับสนุน 
มกัจะมลีกัษณะเป็นงานประจ�า วดักีปี่ๆ 
ก็เหมือนเดิมทุกปี เพราะงานส่วนใหญ่ 
จะเป็นเรื่องของการท�าเสร็จตรงเวลา 
ท�างานถูกต้อง ไม่ผิดระเบียบ ไม่ผิด 
กฎหมาย ท�าให้เกิดปัญหาคือ ถ้า 
ประเมินอย่างเข้มข้นหน่วยงานเหล่านี้ 
กไ็ม่มสีทิธไิด้เกรด A หรอื B กเ็พราะผลงาน 
ได ้แค ่บรรลุเป ้าหมาย ไม ่มีโอกาส 
ท�างานได้ดกีว่าเป้าหมาย หรอืถ้าหน่วยงาน 
สนบัสนนุทีม่ ี KPI ประเภทเสรจ็ ถกูทัน 

ได ้ เกรด A ทุกป ี ก็จะท�าให ้ เกิด 
ปัญหากับหน่วยงานหลัก ที่เป้าหมาย 
เพิ่มขึ้นทุกปี ผลงานได้ตามเป้ายังได้แค่ 
เกรด C ท�าให้หน่วยงานหลักไม่ยอม 
รบัผลการประเมนิของหน่วยงานสนบัสนนุ
 แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหา
 ควรจะให้หน่วยงานหลักที่รับ KPI 
มาจากองค์กรเป็นผู้ก�าหนด KPI ของ 
หน่วยงานสนบัสนนุว่าในแต่ละปีหน่วยงาน 
หลักต้องการให้หน่วยงานสนับสนุน 
ประเมิน KPI เรื่องอะไรบ้าง บาง 
เรื่องอาจจะเป็น KPI ร่วมกับหน่วยงาน 
หลัก บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่สนับสนุน 
KPI ของหน่วยงานหลัก นอกจากนี้ ก็ 
ต้องกระตุน้ให้หน่วยงานสนบัสนนุเปลีย่น 
จาก KPI ที่เป็นงานประจ�าเป็น KPI ที่ 
เป็นการพัฒนา หรือเพิ่มประสิทธิภาพ 
ของระบบการท�างาน หรอืพฒันาศกัยภาพ 
ของบุคลากรในหน่วยงานสนับสนุน 
เช ่น KP I ที่ เป ็นโครงการพัฒนา 
ระบบต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นว่า เวลา 
ผ่านไปแต่ละปีหน่วยงานสนับสนุนมี 
อะไรดีขึ้นบ้าง เพราะเป้าหมายองค์กร  
เป้าหมายของหน่วยงานหลกั มกัจะท้าทาย 
เพิ่มมากขึ้นทุกปี
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 สรุป 
 การน�าเอาระบบการบรหิารจดัการ
ใดๆ เข้ามาใช้ในองค์กร จ�าเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กร
และปัจจัยที่ส�าคัญ คือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการน�าระบบเข้ามาใช้ จะต้องสามารถ
ก�าหนดหัวข้อในการตรวจสอบคุณภาพ
และประสทิธภิาพของระบบได้ว่าควรจะ
ตรวจตรงไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร
ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าระบบต่างๆ ที่
องค์กรได้น�าเข้ามาใช้นั้นดีแล้วหรือยัง
ถ้ายังไม่ดีจะต้องบอกได้ว่าไม่ดีตรงไหน
เกิดผลกระทบอย่างไร และจะก�าหนด

แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ได้อย่างไร เช่นเดียวกันกับการน�าเอา
KPI เข้ามาใช้ในองค์กร จ�าเป็นอย่างยิ่ง
ที่ จะต ้องมี ระบบการประเมินเพื่ อ
ตรวจสอบดูว่า KPI ที่น�ามาใช้นั้นมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลมาก
น้อยเพยีงใด ส�าหรบัแนวทางทีน่�าเสนอมา
ทั้งหมดนี้ เป็นเพียงตัวอย่างที่จะช่วย
ให้ท่านผูอ่้านได้แนวคดิ มแีนวทางในการ
ประ เมิ นคุณภาพของการน� า เ อา
KPI มาใช้ในองค์กรเพือ่ใช้ในการพฒันา
ระบบ KPI ขององค์กรให้มปีระสทิธภิาพ
และเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
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     ารบริหารงานองค์กร
ในยุคสังคมข้อมูลขาวสาร

สัมมา คีตสิน1

     ารบริหารงานองค์กร
ในยุคสังคมข้อมูลขาวสาร
ก

 การบริหารองค์กรเป็นทั้งศาสตร์
และศิลป มีหลักปรัชญาเกี่ยวกับการ
บริหารมากมายที่มาจากโลกตะวันออก
และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารหลาก
หลายที่มาจากโลกตะวันตก ทั้งนี้ มีข้อ
สังเกตว่าชาวตะวันตกมักเป็นนักวิจัย
หรอืนกัทฤษฎทีีน่�าแนวคดิ ปรชัญาและ
วิธีการปฏิบัติต่างๆ ของชาวตะวันออก
มาผูกโยง 

 อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกยุคใหม่เป ็นไปอย ่าง
รวดเรว็แบบก้าวกระโดด และสงัคมโลกใน
ปัจจบุนันัน้มคีวามแตกต่างทางวฒันธรรม
น้อยลง เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่
ทีเ่กดิจากความก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร์
และการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ได้ท�าให้ความสามารถในการตดิต่อสือ่สาร
ระหว ่างผู ้คนในโลกไม ่ว ่าใกล ้หรือ
ไกลเป็นไปได้โดยง่าย เกิดการค้าที่เสรี

1  ผูอํานวยการศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ธนาคารอาคารสงเคราะห
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และเปิดกว้างมากขึ้นระหว่างประเทศ 
ต่างๆ พัฒนาการเหล่านี้ล ้วนท�าให้ 
ช่องว่างระหว่างความรู้ความคิดของคน 
ต่างชาตต่ิางภาษาต่างวฒันธรรมแคบลง

 ถึงกระนั้น โลกขององค์กรใน 
บางวัฒนธรรมก็มีข้อแตกต่างบ้าง เช่น 
องค์กรที่มีระบบราชการฝังรากหยั่งลึก 
อาจมีพฤติ ก ร รมขององค ์ ก รและ 
พฤตกิรรมของบคุลากรส่วนใหญ่ในองค์กร 
แตกต่างไปจากองค์กรในภาคเอกชน 
หรื อองค ์ ก รที่ มี ขนาด เล็ กก็ อาจมี 
พฤตกิรรมขององค์กรและพฤตกิรรมของ 
บคุลากรในองค์กรแตกต่างไปจากองค์กร 
ที่มีขนาดใหญ่ เป็นต้น
 องค์กรบางแห่งอาจถกูหล่อหลอม 

ม า ก ่ อ น แ ล ้ ว ด ้ ว ย น โ ย บ า ย จ า ก 
เบื้องบน เช่น นโยบายจากภาครัฐหรือ 
นโยบายจากคณะกรรมการขององค์กร 
หรือจากบุคลากรภายในองค์กรที่อยู่ใน 

องค์กรมาเนิ่นนานก่อนหน้า จนกลาย 
เป็นผู้ชี้น�าวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากร 
ที่มาอยู่ภายหลัง

 การบรหิารจดัการองค์กรทีม่กีารรวม 
บุคลากร ต่างวัยต่างวัฒนธรรมต่าง 
ความคิดในองค์กรเดียวกัน หรือการ 
บรหิารองค์กรซึง่วฒันธรรมองค์กรถกูชีน้�า 
มาก่อนหน้าแล้ว จึงไม่ใช่เรื่องง่าย 
การหยบิยมืหลกัปรชัญาและทฤษฎจีาก 
ทีต่่างๆ มาใช้อาจเป็นไปไม่ได้เสยีทัง้หมด
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 ในโลกยุคปัจจุบัน องค์กรต่างๆ 
มีบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้ามาร่วมกิจกรรม 
ในองค์กรมากขึ้น และบุคลากรรุ่นใหม่ 
อาจมพีฤตกิรรมแตกต่างไปจากบคุลากร 
รุ ่นเดิม ในองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ 
หลายแห่ง เราจะพบว่ามีทั้งบุคลากร 
ที่อยู ่ ในวัยใกล ้ เกษียณจ�านวนมาก 
คละเคล้าอยูก่บับคุลากรรุน่ลกูหลาน วฒันธรรม 
และแนวความคิ ด ในกา รด� า เ นิ น 
ชีวิตที่แตกต่างกัน อาจท�าให้การบริหาร 
จัดการองค์กรไม่อาจมีรูปแบบเดียว 
ที่ใช้กับบุคลากรทั้งหมดได้

 องค ์กรภาครัฐขนาดใหญ่ที่มี 
การก่อตั้งองค์กรมานานจนมีระบบ 
สวัสดิการมั่นคง มักมีบุคลากรที่มุ่งหวัง 
ท�างานในสถานทีเ่ดยีวทัง้ชวีติ (Lifetime 
Employment) จ�านวนหนึง่ คนเหล่านี้ 
ส ่วนใหญ่ต ้องการความมั่นคงด้าน 
สวัสดิการ จึงได้ฝากอนาคตของชีวิตไว้ 
กับองค์กรมานานหลายปี หลายคนใน 
กลุ่มนี้อาจไต่เต้าขึ้นไปสู่ระดับบริหาร 
ต่างระดับตามอายุงาน แต่ก็อาจมีอีก 
หลายคนที่ไม่ต้องการต�าแหน่งในระดับ 
สูงนัก เพราะไม่ต้องการแบกรับความ 
รบัผดิชอบมากเกนิไป เนือ่งจากต�าแหน่ง 
ระดับสูงในองค์กรภาครัฐขนาดใหญ่ 

นั้น มักมีความรับผิดชอบทางกฎหมาย 
และทางสังคมตามมาด้วยอีกมากมาย 
จนอาจเป็นภาระ

 ขณะเดียวกัน มีบุคลากรรุ่นใหม่ 
ทีเ่ดนิทางเข้าสูอ่งค์กร จากการทีอ่งค์กร 
จ�าเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคลากรเดิม 
เพื่อทดแทนบุคลากรเดิมที่เกษียณอายุ 
หรือลาออก หรือเนื่องจากองค์กรต้อง 
มีการขยายงาน บุคลากรรุ่นใหม่อาจ 
น�าวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ติดตามเข้า 
มาใช้ในองค์กรเดิม ท�าให้เกิดการผสม 
ผสานกับวัฒนธรรมของคนรุ่นเดิม จน 
บางครัง้อาจเกดิการปะทะทางวฒันธรรม 
ภายในองค์กรได้

 ในความเป ็นจริง การบริหาร 
องค์กรที่มีบุคลากรรุ ่นสูงอายุจ�านวน 
มากนั้นอาจง่ายกว่าการบริหารองค์กร 
ที่มีคนรุ่นใหม่จ�านวนมาก เพราะเรามัก 
สามารถคาดการณ์ความต้องการของ 
คนรุ ่นเดิมได้ง่ายกว่า เช่น ทราบว่า 
บุคลากรรุ่นเดิมส่วนใหญ่ต้องการความ 
มั่นคงในชีวิตหลังเกษียณ ต้องการได้ 
รับความเคารพนบน้อมจากคนรุ่นหลัง 
บางครั้งอาจหวาดกลัวต่อการเปลี่ยน 
แปลงใหม่ๆ ทีร่นุแรง ดงันัน้ การบรหิาร 
บุคลากรรุ ่นเดิมอาจจ�าเป็นต้องเน้น 
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ความมั่นคงและความมั่นใจให้กับเขา 
เหล่านั้น

 แต่ส�าหรับคนรุ ่นใหม่ที่มาพร้อม 
กับความเชื่อมั่นในตนเองระดับสูง มา 
พร้อมกับความรอบรู ้ในเทคโนโลยีที่ 
บางครัง้มมีากกว่าหวัหน้างาน หรอืมาพร้อม 
กับแนววิธีการคิดแบบเสรีของตน และ 
ไม่ต้องการอยูใ่นกรอบมากนกั คนเหล่านี้ 
อาจก่อปัญหาให้เกิดกับการบริหาร 
งานได้ หากไม่มีการสมานแนวความ 
คิดให้ถูกจังหวะ
 คนรุน่ใหม่อาจมหีลายรุน่แยกย่อย 
และมี ชื่ อ เ รี ย ก เป ็ นศั พท ์ แปลกๆ 
ภาษาองักฤษหลายชือ่ เช่น Generation I, 
Generat ion Y, Mi l lenn ia l s , 
Generation Next, Speeders2 

 โดย Generation I ถือเป็นคน 
รุน่ล่าสดุทีย่งัไม่เข้าสูต่ลาดแรงงาน เพราะ 
เป็นรุ่นคนที่เกิดประมาณ ค.ศ. 1990 
เป็นต้นมา คนในรุ่นนี้มีโทรศัพท์มือถือ 
ใช้ตั้งแต่วัยประถม ใช้เทคโนโลยีการ 
ติดต่อสื่อสารรุ่นล่าสุด จึงแน่ใจได้ว่า 
เมือ่คนรุน่นีเ้ข้าสูว่ยัท�างานในอกีประมาณ 
2 - 3 ปีข้างหน้า เขาย่อมคาดหวังว่า 
โลกในสังคมที่ท�างานของเขาในอนาคต 

2  Vogel, Mark.  (2001) THE I-GENERATION, Agri Marketing

หรือองค์กรในอนาคตของเขาควรจะ 
ต ้องมี เครื่องไม ้ เครื่องมือสื่อสารที่ 
ถึงพร้อมส�าหรับการเชื่อมต่อของเขา 
ผูบ้รหิารองค์กรทีจ่ะต้องบงัคบับญัชาคน 
รุน่นีใ้นอนาคต จงึต้องเตรยีมพร้อมรบัมอื 
กับความต้องการใหม่ๆ ของบุคลากร 
รุ ่นใหม่ที่จะเข้ามาเสริมบุคลากรเดิม 
ในองค์กรในอีกหลายปีข้างหน้า

 ขณะเดยีวกนั คนรุน่ทีเ่ป็นบคุลากร 
ส ่วนใหญ่ในองค์กรปัจจุบันแต่เกิด 
มาก่อนหน้า คนรุน่ล่าสดุ กม็อีกีหลายรุน่ 
ที่น ่าสนใจคือคนรุ ่นใหม ่ที่ก�าลังจะ 
เตบิโตก้าวหน้าในองค์กร ได้แก่ บคุลากร 
ที่ป ัจจุบันมีอายุอยู ่ ในวัยประมาณ 
30 - 40 ปี เป็นกลุม่คนทีผ่่านการท�างาน 
มาแล้วประมาณ 8 - 18 ปี บางส่วน 
ของคนกลุ่มนี้อาจก้าวหน้าในวิชาชีพ 
จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้างาน 
แล้ว และส�าหรับบางส่วนที่ไม่ได้ศึกษา 
ต่อในระดับสูงกว่าปริญญาตรี อาจจะ 
ยังมีสถานภาพเป็นพนักงานระดับล่าง 
แต่ถือว่าทั้งหมดมีความรู้พื้นฐานในการ
ใช้เครื่องมือสมัยใหม่แล้ว คนรุ่นนี้จึงมี 
ทักษะในการปฏิบัติงานแตกต่างไปจาก 
คนรุ่นก่อนหน้า
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 การบริหารองค์กรคือการบริหาร
งานบุคคล ผู้บริหารจึงจ�าเป็นต้องรู้จัก
บุคลากรรุ่นใหม่ ดังนี้

คนรุ ่นใหม่เป็นผู ้เรียนรู ้ตลอด
ชีวิต (Lifetime Learners) เพราะมี
สิง่ใหม่ๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ หลัง่ไหลเข้ามา
ในชีวิตให้เรียนรู้อยู่เสมอ จึงต้องการ
รับการอบรมเพื่อพัฒนาให้ทันกับโลก
สมัยใหม่
 บุคลากรรุ ่นใหม่ต้องการเชื่อม
ต่อกับเทคโนโลยี หากสถานที่ท�างาน
หรือองค์กรไม่มีอุปกรณ์หรือเครือข่าย
เพือ่การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยอีาจ
ท�าให้พนักงานในกลุ่มนี้อึดอัด ไม่มีแรง
จูงใจในการปฏิบัติงาน

 สถานทีท่�างานควรเน้นการท�างาน
เป็นหมู่คณะ และเน้นความสามารถ
ส่วนบคุคลของบคุลากรเหล่านีไ้ปพร้อมๆ
กัน ดังนั้น การประเมินคุณภาพ และ
ผลงานของพนักงานจึงควรดูที่การให้
ความร่วมมือต่อหมู่คณะควบคู่ไปกับ
ผลส�าเร็จของแต่ละคน

 องค์กรควรปล่อยโอกาสให้บคุลากร
รุ ่นใหม่มีอิสระบ้าง และให้โอกาสใน
การท�างานโดยล�าพังเมื่อจ�าเป็น หรือ
ท�างานเป็นหมู ่คณะเมื่อจ�าเป็น เพื่อ
กระตุ้นให้เกิดความสนใจโดยธรรมชาติ
และพฒันาความสามารถในการค้นคว้า
หาข้อมูล ให้บุคลากรสามารถพึ่งพิง
ตนเองได้ และมคีวามรบัผดิชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
 ให้โอกาสความก้าวหน้าในองค์กร
มีล�าดับขั้นของการพัฒนาในต�าแหน่ง
หน้าที่ เพื่อให้บุคลากรมีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงาน ชมเชยการปฏิบัติงาน
เมือ่มโีอกาสเพือ่ให้บคุลากรมคีวามรูส้กึว่า
เขาได้ประสบความส�าเร็จเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่เสร็จสิ้น
 องค์กรควรเปิดรับความคิดใหม่ๆ
เพราะบุคลากรเหล่านี้อาจมีความรู ้
ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ดีกว่า
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ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นควรสนับสนุนให้ 
บุคลากรแนะน�าคุณภาพใหม่ๆ ทาง 
เทคโนโลยีให้องค์กร
 เพราะองค์กรหนึ่งอาจมีคนหลาย 
รุน่ ผูบ้รหิารจงึจ�าเป็นต้องบรหิารจดัการ 
คนในแต่ละรุ่นแตกต่างกันไปบ้าง ยิ่ง 
ไปกว่านั้น องค์กรภาครัฐบางองค์กร 
อาจมีทั้งพ่อ หรือแม่ และลูกท�างานอยู่ 
ในสถานทีเ่ดยีวกนั หรอืบางองค์กรอาจมี 
สามีและภรรยาท�างานในที่เดียวกัน 
หรือมีพี่ และน้องท�างานในที่เดียวกัน 
การปฏบิตัต่ิอคนเหล่านี ้ค่อนข้างละเอยีด 
อ่อน การบรหิารองค์กรเหล่านี ้จงึต้องมี 
การสร้างสมดลุให้เกดิในระหว่างบคุลากร 
ต่างรุ่นหลายรุ่น เข้าใจบุคลิกลักษณะ 
ของคนแต่ละรุ่น

 ผู้บริหารที่ดีต้องเป็นทั้งผู ้เรียน 
รู้ที่ดีตลอดทั้งชีวิต และเป็นผู้สอนที่ดี 
ตลอดทั้งชีวิต ไปพร้อมๆ กัน ผู้บริหาร 
ที่ดีต้องเข้าใจวิธีคิดของบุคลากรต่างรุ่น 
เพื่อจูงใจให้เขาเหล่านั้นช่วยสนับสนุน 
สร้างเสริมองค์กรไปพร้อมกัน ผู้บริหาร 
ที่ดีต้องยอมรับความแตกต่างระหว่าง 
รุ่น ไม่วิพากษ์วิจารณ์ในเชิงที่กระทบ 
ต่อความรู้สึกด้านศาสนา ชาติพันธุ์หรือ 
รสนิยมทางเพศ 

 ผูบ้รหิารในยคุสงัคมข้อมลูข่าวสาร 
ต้องสามารถใช้ประโยชน์จากทักษะ 
ในรปูแบบใหม่และพฤตกิรรมการท�างาน 
แบบใหม่ๆ ของบุคลากร เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร 
 ในการเลอืกสรรและบรหิารบคุลากร 
เหล่านีผู้บ้รหิารจะต้องรูจ้กับคุลกิลกัษณะ 
หรือ Characteristics ของบุคลากร 
ซึ่งประกอบขึ้นจากคนรุ่นใหม่เหล่านี้
 คนรุ ่นใหม่จ�านวนมากมาจาก 
ครอบครวัทีม่กีารหย่าร้าง หรอืบดิามารดา 
แยกกันอยู ่ หรือมีมารดาที่ท�างานไป 
ด้วย ท�าให้ไม ่ได ้รับการเอาใส่จาก 
ผู้ปกครองของตนมากเหมือนในยคุอดตี 
เป็นกลุม่คนทีใ่ช้ชวีติบนความเคลือ่นไหว 
ตลอดเวลา ต้องการค้นหาข้อมูลอยู ่
ตลอดเวลา
 คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นมาในยามที่ 
ประเทศมคีวามก้าวหน้า และความเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิ มพีฒันาการของเทคโนโลยี 
รวดเร็วมาก จึงมีความคาดหวังทาง 
วตัถสุงู ใช้อนิเตอร์เนต็ตลอดเวลา ยอมรบั 
การเปลี่ยนแปลงเชิงสังคม นิยมใช้ 
ศพัท์สะแลงทีพ่ฒันาขึน้มาจากกระบวนการ 
สื่อสารทางระบบสารสนเทศ ชอบ 
กิจกรรมเชิงสังคมในรูปแบบ Digital 
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เช่น การเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็น 
หรือกระดานสนทนาใน Web Site
 คนยุคสมัยใหม่มีข้อมูลข่าวสาร 
ที่ต้องบริโภคในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์ 
มากมาย คนรุน่ใหม่เป็นกลุม่คนทีเ่รยีนรู้ 
สิ่งใหม่ๆ และยอมรับสิ่งใหม่ๆ ทาง 
วทิยาการได้ง่าย ทีฝ่รัง่เรยีกว่า Technology- 
savvy 
 คนรุ ่นใหม่ไม ่นิยมการท�างาน 
ตามกรอบเวลาเดิม มีความรับรู ้สั้นๆ 
ไม่กลัวที่จะแสดงออกซึ่งอารมณ์ความ 
รู้สึกเมื่ออยู่ในกลุ่ม แต่ชอบอยู่เงียบๆ 
ในโลกแห่งความเป็นจริง และต้องการ 
เวลาส่วนตัวเพื่อเสริมก�าลัง หรือที่เรียก 
ว่า Recharge Batteries มคีวามอ่อนไหว 
ต ่อความรู ้สึกและเหตุการณ์ต ่างๆ 
เช่น พร้อมจะบริจาคเพื่อการกุศลเมื่อ 
มเีหตกุารณ์ภยัพบิตั ิหรอืเป็นเรือ่งระดบั 
ชาต ิแต่หากเป็นเรือ่งใกล้ตวัอาจห่างเหนิ 
ชอบรูปลักษณ์ภายนอกก่อนพิจารณา 
ภายใน เช่น ชอบดาราหรือนักกีฬาที่ 
มีหน้าตาดี
 คนรุ ่นใหม่ไม่กลัวเทคโนโลยีแต่ 
กลัวตกกระแส เห็นได้ว่า Internet ท�า 
ให้คนรุ่นใหม่สามารถสื่อสารกับบุคคล 
ต่างระดับได้ เช่น คนธรรมดาสามารถ 

สื่อสารถึงนายกรัฐมนตรีได้โดยผ่านช่อง 
ทางสงัคมสมัพนัธ์ หรอื Social Networking 
ต ่างๆ เช ่น Facebook,Twitter 
คนรุ่นนี้จึงขาดเทคโนโลยีไม่ได้ ไม่ว่า 
ในการท�างานหรอืในช่วงเวลาส่วนตวั
 เราจะเห็นได้ว่าโลกยุคใหม่เป็น 
ยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารมากมาย 
ในยุคสมัยเมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วใน 
ประเทศไทยเรามีสื่อสิ่งพิมพ ์ที่ เป ็น 
หนงัสอืพมิพ์รายวนัไม่กีฉ่บบั และเป็นเพยีง 
สิง่พมิพ์มขีนาดประมาณ 16 หน้ากระดาษ 
ไม่มลีกัษณะใดๆ ทีเ่ป็นเทคโนโลยชีัน้สงู 
ต่างจากสมัยนี้ที่มีหนังสือพิมพ์รายวัน 
มากกว่า 10 ฉบับ ทั้งที่เป็นกระดาษ 
และที่ผ่าน Internet อีกทั้งแต่ละฉบับ 
มกีารปรบัปรงุข่าวใหม่ตลอดเวลา ดงันัน้ 
ในการปฏบิตังิานของบคุลากรคนรุน่ใหม่ 
เมื่อได ้รับมอบหมายหน้าที่การงาน 
จึงมักต้องใช ้ความสามารถค้นคว้า 
หาข้อมูลก่อน 
 แต่บุคลากรรุ ่นใหม่มักมีปัญหา 
ในการเขียนสื่อความหมายที่ถูกต้อง 
เพราะภาษาที่ใช ้มีวิวัฒนาการไปสู ่ 
ความไม่มแีบบแผนมากขึน้ ท�าให้ผูบ้งัคบั 
บัญชาต้องมีภาระหนักในการแก้ไขสิ่ง 
สามัญเหล่านี้
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 การอยู่ในโลก Internet ท�าให้
ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกบังคับบัญชา
ต่างมเีครือ่งมอืในการเข้าถงึข้อมลูได้เรว็

อิเล็กทรอนิกส์ การประชุมในรูปแบบ
Video Conference 

 ผู ้ บ ริ ห า ร
อ งค ์ ก รยุ ค ใหม ่
ใ นป ั จ จุ บั น ร วม
ทั้งคนรุ่นใหม่ที่จะ
เติบโตก ้าวหน ้า
ไปเป ็นผู ้บริหาร
องค์กรในอนาคต
จึงต่างต้องมีความ
สามารถบริหาร
จั ดกา รป ั จจุ บั น 
แ ล ะ อ น า ค ต
บ น เ งื่ อ น เ ว ล า

ที่ไม่ยึดติด เช่น สามารถดูรายการ
โทรทัศน ์ที่ ต ้ องการได ้ ใน เวลาใด
ก็ได้ แม้จะมีการแพร่ภาพผ่านพ้นไป
แล้วก็ตาม เพราะสามารถติดตั้งระบบ
การบนัทกึรายการไว้ดใูนช่วงเวลาอืน่ได้
เป็นต้น

 สังคมสมัยใหม่ต ้องแข่งขันกัน
ด้วยข้อมลูสารสนเทศ และความรวดเรว็
ในการน�าข้อมูลสารสนเทศนั้นมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารองค์กร
มีแนวโน้มที่จะต้องสื่อสารกับบุคคล

ที่ไม่ยึดติด เช่น สามารถดูรายการและสามารถเป็นตัวของตัวเองในโลก
ของการท�างานรวมกลุ่ม เช่น ต่างคน
ต่างค้นหาข้อมูลแล้วค ่อยมาคุยกัน
บุคลากรคนรุ่นใหม่มีช่องทางการรับรู้
ได ้มากมาย ทั้งโดยผ่านการสื่อสาร
ตรงทางวาจา ทางโทรศัพท์ระบบใช้
เสียงและระบบฝากข้อความ หรือฝาก
รูป ทั้งทางโทรศัพท์บ้าน โทรศพัท์ส�านกังาน
หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทั้งผ ่านระบบ
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
mails) การสนทนาผ่านกระดานข่าว
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นอกองค์กรเองโดยตรงมากขึ้น เพราะ 
มีเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งสามารถ 
บันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคล 
ภายนอกองค์กรได้ง่าย และเครือ่งโทรศพัท์ 
เคลื่อนที่อาจมีข้อมูลประกอบอื่นๆ เช่น 
การบันทึกเตือนความจ�าให้ทราบวัน 
เดือนปีเกิดของเจ้าของหมายโทรศัพท์ 
ต่างๆ ที่บันทึกไว้ 
 งานของเลขานุการในยุคใหม ่ 
หรือของผู ้ช ่วยส�านักงานยุคใหม ่ก็ 
เปลีย่นแปลงไปด้วย มีการใช้เครื่องไม้ 
เครือ่งมอืและอปุกรณ์อ�านวยความสะดวก 
สมัยใหม่ เช่น มีโทรศัพท์ส�านักงานที่ 
มีระบบความจ�ามากมาย และมีการใช้ 
โปรแกรมทางคอมพวิเตอร์ในการปฏบิตัิ 
หน้าที่เป็นปกติ เช่น Words, Excel, 
PowerPoint จะเห็นได้ว่าบทบาทของ 
เลขานุการได้เปลี่ยนแปลงไปมากจาก 
ในอดีต เมื่อ 30 ปีก่อนเลขานุการ ต้อง 
มคีวามสามารถด้านการพมิพ์ดดี (Typing) 
และการจดตามค�าบอกของผูบ้งัคบับญัชา 
(Dictation) แต่ส�านกังานในยคุปัจจบุนั 
ไม่มีการใช้เครื่องพิมพ์ดีดกันอีกแล้ว 
ดงันัน้เลขานกุารในยคุใหม่ จงึไม่มคีวาม 
จ�าเป็นต้องเรยีนรูห้ลกั และวธิกีารพมิพ์ดดี 
แม้ทักษะการพิมพ์สัมผัสเครื่องพิมพ์ดีด 

นั้นอาจจะส่งผ่านมาสู่การพิมพ์สัมผัส 
เครื่องคอมพิวเตอร์ได้

 ส�าหรบัแนวทางในการบรหิารงาน 
องค ์กรสมัยใหม ่ของข ้าพเจ ้า คือ 
“รเิริม่ รอบรู ้รวดเรว็ รอบคอบ” มคีวามหมาย 
ดังนี้
 รเิริม่ คอื การมคีวามคดิสร้างสรรค์ 
ใหม่ๆ อยู ่ เสมอ ซึ่งเกิดขึ้นได ้จาก 
การคิดนอกกรอบ ไม่ยึดติดกับแนว 
ปฏิบัติเดิมๆ บางประการที่อาจไม่มี 
ประสิทธิภาพ 
 รอบรู ้คอื การรบัทราบและซมึทราบ 
ข ้อมูลในปริมาณมหาศาลได ้ทั้ งใน 
เชงิกว้างและเชงิลกึ โดยอาศยัการศกึษา 
ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง หรือการติดต่อ 
สัมพันธ์กับผู ้รู ้จ�านวนมาก ผู ้บริหาร 
ทีท่ราบข้อมลูสารสนเทศมาก และสามารถ 
น�าข้อมลูสารสนเทศไปประยกุต์ใช้ได้มาก 
ย่อมเป็นผู้ได้เปรียบ
 รวดเร็ว คือ การเข้าถึงข้อมูล 
ก่อนใครหรอืการคดิก่อนใคร และสามารถ 
น�าข้อมูลหรือแนวคิดมาใช้ได้ในเวลาที่ 
เหมาะสม ซึ่งในหลายกรณีหมายถึง 
การสามารถน�ามาใช่ก่อนใครด้วย
 รอบคอบ คือ การด�าเนินการ 
ต่างๆ ที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ 
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ไม่หละหลวม ไม่สะเพร่าภายในความ
รวดเร็วนั้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ที่มีนัยส�าคัญตามมาในอนาคต แม้จะ
ต้องด�าเนนิการกบัข้อมลูจ�านวนมหาศาล
ภายในเวลาที่รวดเร็ว ความรอบคอบ
นั้ น เ กิ ด ได ้ จ ากการฝ ึ กฝนตน เอง
แต่ความรอบคอบของผูบ้รหิารในบางครัง้
อาจถูกตีความในทางลบจากบุคลากร
ที่ไม่เข้าใจผลกระทบและอาจต้องใช้
ความพยายามอดทนในการอธิบาย
 บางครั้งการบริหารจัดการองค์กร
ที่มีลักษณะสลับซับซ้อน อาจต้องมี
สิง่ทีเ่รยีกว่า “ลกูล่อลกูชน” ซึง่เป็นศลิปะ
ในการจัดการมากกว่าที่จะเป็นศาสตร์
เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว ไม่มีขนาด
หรือน�้าหนักความเข้มในการด�าเนินการ
ตายตัว

 ผู ้บริหารองค์กรมีภาระหนักใน
การสร้างสมดลุให้เกดิขึน้ในภาคส่วนใหญ่
ขององค์กร และบรหิารจดัการในภาคส่วน
ย ่ อ ย ให ้ เ กิ ด ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
เพือ่ประโยชน์ขององค์กรและเพือ่บคุลากร
ส่วนใหญ่ในองค์กร ทั้งนี้ ผู ้บริหาร
อาจไม่สามารถท�าให้คนทุกคนพึงพอใจ
ได้ แต่ควรมุง่หวงัให้คนส่วนใหญ่มคีวาม
พงึพอใจ เช่นเดยีวกบักรณทีีผู่เ้ป็นนายก
รัฐมนตรีบริหารประเทศ ต้องมุ่งหวังใน
การบริหารประเทศเพื่อประโยชน์ของ
ประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะได้คะแนน
เสียงจากแต่ละคนนั้นหรือไม่ โดยมี
เสียงส่วนใหญ่ของประชาชนให้การ
สนับสนุน
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     นวคิดเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาคนในองค์กรภาครัฐ

ให้เปนคนที่มีคุณภาพ

ดร. ไพศาล สุขปญญา1

     นวคิดเชิงยุทธศาสตร์
เพื่อพัฒนาคนในองค์กรภาครัฐ
แ

        ภายใต้บรบิท
      ของการ เปลี่ ยน
      แปลงอย ่างเป ็น
      พลวัตร ในทุกมิติ
      ส ่งผลให ้ภาครัฐ
จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ก ร ะบ วนก า ร แ ล ะ วั ฒน ธ ร ร ม ใ น
การบริหารจัดการ เพื่อให ้ภาครัฐ
เป ็นระบบที่ เกื้ อกูล ไวต ่อป ัญหา
และความต ้องการของประชาชน

ยืดหยุ ่นต ่อการเปลี่ยนแปลงอย ่าง
รวดเรว็ของสงัคม และประชาคมโลก รวม
ทั้งเสริมสร ้างวิสัยทัศน์ที่ กว ้ างไกล
โดยมีจุดหมายสูงสุด เพื่อให้ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขสังคม
มเีสถยีรภาพ ฉะนัน้ การพฒันาประเทศ
ทั้ งภาครั ฐ  ภาค เอกชนและภาค
ประชาชน จึงจ�าเป็นต้องพิจารณา
ทบทวนว่าในอนาคตนั้นการพัฒนาที่
ท้าทายต่อการอยูร่อดของระบบเศรษฐกจิ

1  พัฒนาการจังหวัดชัยนาท

        

      ของการ เปลี่ ยน
      แปลงอย ่างเป ็น
      พลวัตร ในทุกมิติ
      ส ่งผลให ้ภาครัฐ
จ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
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สังคมและความมั่นคงของสังคมไทย
ควรมีแนวทางเช่นไร ที่ไม่ท�าให้เกิดผล
กระทบต่อชวีติความเป็นอยูข่องประชาชน
และเสถยีรภาพของประเทศไทยโดยรวม
 จากการ เปลี่ ยนแปลงระบบ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
ในช่วงปัจจุบัน ได้ส่งผลท�าให้รัฐบาล
ต้องพัฒนาระบบราชการ ซึ่งถือเป็น
ระบบที่ส�าคัญระบบหนึ่งของประเทศ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิรูป
ระบบราชการโดยพัฒนาระบบบริหาร
และองค์การภาครัฐให้อยู่ภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล และการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ที่ต้องการสร้างการบริการที่มี
คณุภาพ ปรบัปรงุระบบและวธิกีารท�างาน
ของหน่วยงานให้มีความทันสมัยด้วย
การน�าเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ไม่ว่า
จะเป็นระบบคน เงิน งาน และการ
บริหารจัดการ มีการวัดผลงานที่เป็น
ระบบ และรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถ
ตรวจสอบได้เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน

 แนวคดิเชงิยทุธศาสตร์ เรือ่งการ
พัฒนาคนในองค์กรภาครัฐ เพื่อให้ได้
คนที่มีคุณภาพนั้น เกิดขึ้นเพื่อตอบ
สนอง และรองรบักบัความเปลีย่นแปลง

ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนา
คน การสร้างคน ในองค์กรถือว่าเป็น
สิ่งที่ส�าคัญอย่างยิ่ง หลายองค์กรได้น�า
เรือ่ง การพฒันาทรพัยากรมนษุย์มาเป็น
กลยทุธ์์ในการแข่งขนั เพือ่มุง่ไปสูอ่งค์กร
ทีม่สีมรรถนะสงูอย่างยัง่ยนื ถ้าพจิารณา
ในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันนี้ข้าราชการใน
องค์กรของเราเป็น “คนที่มีคุณภาพ”
มากน้อยแค่ไหน และข้าราชการทุก
ระดับในองค์กรควรต้องมีคุณลักษณะ
อย่างไร จึงจะสามารถท�าให้องค์กร
พฒันา และบรรลตุามกลยทุธ์์ หรอืวสิยัทศัน์
ที่ก�าหนด ซึ่งค�าว่าคุณภาพของแต่ละ

ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งการพัฒนา
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องค์กรของแต่ละบุคคล ย่อมแตกต่าง 
กันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู ่กับการรับรู ้ และ 
มาตรฐานในแต่ละองค์กร และแต่ละ 
บุคคล ส�าหรับกลยุทธ์์ในการพัฒนาคน 
ในภาครฐั เพือ่สร้างคนคณุภาพในองค์กร 
นั้น ผู้เขียนขอเสนอยุทธศาสตร์ และ 
กลยุทธ์์เพื่อพัฒนาคนและองค์กร ดัง 
ต่อไปนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพ 
และสมรรถนะโดยยึด “บริหารคน 
การบริหารความคิด บริหารงาน” ดัง 
กลยุทธ์์ ดังต่อไปนี้
 กลยุทธ์ที่ 1.1 ก า ร บ ริ ห า ร ค น 
ประกอบด้วย
      1.1.1 การพฒันาคน 
โดยยึดหลักความเสมอภาค โปร่งใส 
บริสุทธิ์ ยุติธรรม บุคลากรต้องมคีวามรู้ 
ความเข ้าใจ ทัศนคติและความคิด 
ริเริ่มแนวใหม่ที่ทันสมัยยึดการท�างาน 
เป็นทมี สร้างเครอืข่าย ในการปฏบิตังิาน 
เป ็นที่ยอมรับของกลุ ่มจังหวัดและ 
จังหวัด
      1.1.2 ส่งเสริมและ 
สนั บสนุ น ให ้ บุ คลากรที่ มี ค ว ามรู ้ 
ความสามารถ อทุศิตน เพือ่งานราชการ 
ได้มีโอกาสในความเจริญก้าวหน้าตาม 

ความเหมาะสม 
      1.1.3 พฒันาสนบัสนนุ 
งานด ้ านวิ ช าการแก ่ บุ คลากร ใน 
องค์กร ให้มีศักยภาพและคุณภาพ 
สามารถสนบัสนนุและส่งเสรมิการปฏบิตัิ 
งาน ให้แก่ทีมงานในองค์กรทุกระดับ
      1.1.4 ส่งเสริมและ 
สนับสนุนให้บุคลากรในองค์กร ให้มี 
ทักษะความช�านาญในการใช้เครื่องมือ 
เทคโนโลยีสื่อสารในระบบสารสนเทศ 
เ ชื่ อ ม โ ย งและ ร าย ง านผลข ้ อมู ล 
อย่างมปีระสทิธภิาพ ทัง้ในระดบัภมูภิาค 
และส่วนกลาง
      1.1.5 การพฒันาและ 
วางบุคลากรในต�าแหน่งที่เหมาะสม 
(Put the right man in right job) 
โดยค้นหาจุดแข็งของคนในองค์กร 
ม อ บ ห ม า ย ภ า ร กิ จ ใ ห ้ ต ร ง ต า ม 
ความถนัด และมอบหมายภารกิจเชิง 
บูรณาการให้เหมาะสมกับบุคลากร 
โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ
  กลยุทธ์ที่ 1.2 การบริหารความ 
คิด ประกอบด้วย
      1.2.1 พฒันาความคดิ 
ในเชิงยุทธศาสตร์ สามารถมีเป้าหมาย 
ทิ ศทาง กลยุทธ ์  ตั วชี้ วัดในการ 
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ท�างานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมในยุคโลกาภิวัตน์ สอดรับกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง 
กรม และสามารถรองรบักบัสภาวการณ์ 
ตลอดจนปัจจยัแวดล้อมต่างๆ ทีเ่ปลีย่น 
แปลง 
      1.2.2 พฒันาความคดิ 
บุคลากรขององค ์ กร ให ้มี แนวคิด 
ปรัชญา อุดมการณ์ หลักการ และ 
กระบวนการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง  
พร้อมทัง้แสวงหาความรูใ้หม่ๆ จากข้อมลู 
ข่าวสาร ด้านการบริหารงานที่ทันสมัย 
และเป็นอาหารสมองเพือ่เสรมิแนวความคดิ 
ในการสร้างงาน
      1.2.3 บุคลากรของ 
องค์กรจะต ้องมีการพัฒนาความรู ้ 
ทางวิชาการอย่างแท้จริง เพื่อให้เกิด 
ความหลากหลายในความคิดของการ 
บริหารงานด้านวิชาการ การวางแผน 
งาน และโครงการ ซึ่งจะส่งผลท�าให้ 
บุคลากรขององค์กรสามารถท�างาน 
ทดแทนกนัในงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
      1.2.4 พฒันาความคดิ 
ใ ห ้ บุ ค ล า ก ร ข อ ง อ ง ค ์ ก ร ใ ห ้ มี 
ความซื่อสัตย์ ไม่คิดทุจริต คอร์รัปชัน 
รักอาชีพ เสียสละ ทุ่มเท อุทิศต่อการ 

ท�างาน เพื่อสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ 
ประชาชน พหุภาคีและเครือข่ายในการ 
ท�างาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ประชาชน 
 กลยุทธ์ที่ 1.3 การบริ หา รงาน 
ประกอบด้วย
      1.3.1 ผลงานทาง 
ด้านวิชาการ แผนงานและโครงการ 
ต้องสามารถวัดและประเมินผล ถึง 
ความส�าเรจ็ สามารถเป็นเครือ่งมอืในการ 
ท�างานแก่บุคลากรทุกระดับ
      1.3.2 ส่งเสริมและ 
สนับสนุนการจัดท� า  และการใช ้ 
ประโยชน์จากงานวิจัยในเชิงคุณภาพ 
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิจัย 
ที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กรแก่บุคลากร 
ในองค์กร พหภุาค ีเครอืข่ายการพฒันา 
ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน
      1.3.3 จั ด ล� า ดั บ 
ความส�าคญัของงาน ภารกจิใดไม่จ�าเป็น 
ควรยกเลิก ท�าความเข้าใจกับจังหวัด 
เกีย่วกบัการก�าหนดความส�าคญัของงาน 
ว ่างานใดที่ส�าคัญและพลาดไม ่ได ้ 
มีการก�าหนดเจ้าภาพและผู้รับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน
      1.3.4 มกีารเผยแพร่ 
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ประชาสัมพันธ์ผลงานในเชิงรุก ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคได้รับทราบ โดยผ่าน
สื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
      1.3.5 มีการพัฒนา
ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล
โดยการสร้างระบบการก�าหนดตัวชี้วัด
และเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลที่
ชัดเจน มุ่งเน้นทั้งทางด้าน ปัจจัยน�าเข้า
กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์และ
ผลกระทบต่อองค์กร

ยทุธศาสตร์ที ่ 2 เสรมิสร้างระบบ
การท�างาน เพิ่มทักษะ กระบวนทัศน์

สร้างค่านยิม โดยยดึหลกั (พฒันาระบบ
เพิ่มทักษะ ปรับกระบวนทัศน์ ส่งเสริม
ค่านิยมและจริยธรรม) ดังกลยุทธ์์ ดัง
ต่อไปนี้
 กลยุทธ์ที่ 2.1 พั ฒ น า ร ะ บ บ
การท�างานและเพิ่มทักษะ
      2.1.1 ส ่ง เสริมให ้
หน่วยงานในองค์กรทุกระดับ จัดท�า
ระบบแผนงาน โครงการ การพัฒนา
บคุลากรเชงิยทุธศาสตร์ (Strategic HR)
เพื่อก�ากับ แนะน�า ตลอดจนพัฒนา
ศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทุกสายงาน
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้แนวทางในการ
เสริมสร ้างสมรรถนะหลัก (Core
Competency) และสมรรถนะตาม
สายงาน (Functional Competency)
      2.1.2 สร ้างระบบ
การท�างานในลักษณะเป ็นทีมงาน
ในเชิงบูรณาการ มีการพัฒนาทั้งใน
ระดับบุคคล ทีมงาน และระดับ
องค์กรในด้านทัศนคติ การตัดสินใจ
พร้อมทัง้สร้างความมุง่มัน่ในการบรกิาร
ประชาชนแก่บุคลากรขององค์กร ทั้ง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการ
พัฒนาระบบงานโดยการเทียบงาน
(Benchmarking) และท�าแบบอย่าง
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วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practices)
      2.1.3 ส่งเสรมิระบบ 
การจั ดท� าหลั กฐาน เชิ งประจั กษ ์ 
ที่สามารถตรวจสอบ และประเมินผล 
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน และนอก 
องค์กร ตลอดจนสามารถน�าเสนอผล 
การด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      2.1.4 สร ้างระบบ 
เครือข่ายให้กว้างขวาง เพื่อแลกเปลี่ยน 
ข้อมูลข่าวสาร ทั้งภายในหน่วยงาน 
และนอกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ เอกชน 
มีการประชาสัมพันธ์ในหลากหลาย 
ทิศทาง
      2.1.5 สร ้างทักษะ 
ในการสื่อสาร การประสานสัมพันธ์ 
การมีจิตใจ ที่มุ ่งบริการ การบริหาร 
งานวิชาการ แผนงาน โครงการ และใช้ 
Balanced Scorecard ในการวางแผน 
กลยุทธ ์ แก ่ เจ ้าหน ้าที่ขององค ์กร 
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 กลยุทธ์ที่ 2.2 เสริมสร้างและ 
ปรับกระบวนทัศน์ในการท�างาน
      2.1.1 ส่งเสรมิการปรบั 
กระบวนทัศน์ การท�างานให้บรรลุผล 
สัมฤทธิ์  แก ่บุคลากรพัฒนาชุมชน 
ทุกระดับเพื่อให ้ เกิดมุมมองใหม ่ๆ  

อยู่เสมอ ไม่มัวหลงกระบวนทัศน์เดิม
      2.2.2 ส่งเสริมการ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ไม่แบ่ง 
พรรคพวก ร ่วมคิด ร ่วมท�างานใน 
ลกัษณะเป็นทมีงาน ร่วมกนัรบัผดิชอบงาน
      2.2.3 ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติของบุคคลในองค ์กรให ้มี 
ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) 
และมีการพัฒนาวุฒิทางอารมณ์ (EQ) 
ที่เหมาะสมจะท�าให้เกิด การท�างาน 
อย่างมีความสุข                         
 กลยุทธ์ที่ 2.3 ส่งเสรมิค่านยิมและ 
จริยธรรมที่เหมาะสม
      2.3.1 แต่งตั้งคณะ 
กรรมการทั้งส ่วนกลางและภูมิภาค 
ในเชิงบูรณาการเพื่อพิจารณาคัดเลือก 
เจ้าหน้าที่องค์กร ที่ความประพฤติดี มี 
คุณธรรมและจริยธรรม มายกย่องเชิดชู 
จะท�าให้เกิดผลดีทั้งทางด้านจิตวิทยา 
การท�างาน และเป็นตัวอย่างในการ 
ปฏบิตังิาน แก่บคุคลทัง้ภายในและภายนอก 
องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วน
      2.3.2 ส ่ง เสริมให ้ 
เจ้าหน้าที่ในองค์กรได้รับการปลูกฝัง 
ค่านิยมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม และ 
การเข้าร่วมกจิกรรมทางศาสนา วฒันธรรม 
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และการมีส ่วนร ่วมในการบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อส่วนรวม
      2.3.3 สร้างค่านิยม
ของบุคลากรในพื้นที่บางส ่วนที่ยั ง
หมกมุ่น อยู่กับอบายมุข การใช้จ่ายเงิน
อย่างไม่ระมัดระวัง ซึ่งจะส่งผลต่อ
ภาพลกัษณ์ไม่ดต่ีอองค์กร และมผีลเสยี
ต่อตนเองและครอบครัวในลักษณะ
การให้ค�าแนะน�า ป้องกัน และการ
ประเมินผล

บทสรุป
แนวคิด เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อ

พัฒนาคนในองค์กรภาครัฐ ให้เป็นคน
ที่มีคุณภาพ ผู้เขียน แยกเป็น 2 ส่วน
คือ คนในองค์กรภาครัฐ และผู้บริหาร
คนในองค์กรภาครัฐ โดย คนในองค์กร
ภาครฐั นัน้ ต้องมกีารพฒันาบคุลกิภาพ
ให ้มีสุขภาพกาย จิตที่สมบูรณ์ มี
ความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
มองโลกในแง่ดี ปรับกระบวนทัศน์ใหม่

น้อมน�า “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มาใช้ในการครองตน และการปฏบิตังิาน
ยึดหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการครอง
ชีวิต การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งกายและใจ มีความตั้งใจจริง ใฝ่รู้
ทุ่มเท อุทิศตนต่อการท�างาน บริหาร
เวลาให้เหมาะสม และในขณะเดยีวกนั
ผู ้บริหารคนในองค์กร ต้องยึดหลัก
ความเสมอภาค โปร ่งใส บริสุทธิ์
ยุติธรรม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
ในการปฏบิตังิาน ท�างานเป็นทมี ส่งเสรมิ
คนด ีและพฒันางานในรปูพหพุาค ีตลอดจน
ต้องเป ็นผู ้ที่มีความสามารถในการ
จุดประกายความคิด หรือกระตุ้นการ
ปฏิบัติงานให้เกิดได้อย่างรวดเร็วทันที
ทันใด โดยไม่ใช่ท�าเสมือนไฟไหม้ฟาง
ซึ่งจะเกิดอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และ
มีพลังงานสูง
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        ทบาท HR ในการทําให้
คนสําราญงานสําเร็จ

กฤติน   กุลเพ็ง1

        ทบาท HR ในการทําให้        ทบาท HR ในการทําให้
คนสําราญงานสําเร็จ
บ

       คนเป็นทรพัยากร
      ทีม่คีณุค่ายิง่องค์การ
      ทกุภาคส่วนพยายาม
      ทีห่นัมาใส่ใจ เรื่อง
      คนกันมากขึ้น ยิ่ง
ใ น ช ่ ว ง ภ า ว ะ เ ศ รษ ฐกิ จ ถ ดถอย
ย ่ อ ม มี ผ ล ก ร ะ ทบต ่ อ ก า ร ด� า ร ง
ชีพของพนักงาน อย ่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ องค์การเองคงจะไม่มุ ่งเน้น
ที่ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์ ข อ ง

องค์การอย่างเดียว ควรจะให้มาใส่ใจ
เรื่อง คุณภาพชีวิตของพนักงานควบคู่
ไปด้วย เพราะสภาพเศรษฐกิจตกต�่า
เช่นนี้ มีส่วนกระทบต่อการด�าเนินชีวิต
ของพนักงานอย่างแน่นอน องค์การจะ
มีส ่วนช่วยผลักดัน ให้มีการพัฒนา
คณุภาพชวีติของพนกังานอย่างไร ซึง่ผูเ้ขยีน
จะพยายามหาข ้อมูลป ัจจัยต ่ างๆ
ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิต และพยายาม
ศึกษาหาวิธีการ เพื่อที่จะมาปรับปรุง

1  อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยบูรพา ประสบการณทางการบริหารทรัพยากรมนุษย และพัฒนาองคกร เชี่ยวชาญ   
  เรื่อง การบริหารทรัพยากรมนุษยสมัยใหม การบริหารวัฒนธรรมองคกร และการ Implement Competency    
  Model ใหกับองคกรภาครัฐและเอกชน E-mail : weerakp@gmail.com,  Krittin@krittin.net หรือ Krittin.net

       

      ทีม่คีณุค่ายิง่องค์การ
      ทกุภาคส่วนพยายาม
      ทีห่นัมาใส่ใจ เรื่อง
      คนกันมากขึ้น ยิ่ง
ใ น ช ่ ว ง ภ า ว ะ เ ศ รษ ฐกิ จ ถ ดถอย

       

      ทีม่คีณุค่ายิง่องค์การ
      ทกุภาคส่วนพยายาม
      ทีห่นัมาใส่ใจ เรื่อง
      คนกันมากขึ้น ยิ่ง
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การท�างาน ให้ประสบความส�าเร็จไป 
พร้อมกันด้วย ถ้าเรามามองกันในด้าน 
คณุภาพชวีติในการด�าเนนิชวีติ จะประกอบ 
ไปด้วย
 1. ปัจจัยสี่
 2. ความมั่นคง
 3. ความปลอดภัย
 4. สุขภาพที่ดี
 5. สิ่งแวดล้อม
 6. อิ ส ร ภ า พ ใ น ก า ร ด� า เ นิ น 
ชีวิตตามสิทธิที่พึงมี

 เมื่อผู ้บริหารน�ามาเปรียบเทียบ 
กับคณุภาพชวีติขององค์การ ซึง่ประกอบ 
ไปด้วย
 1. ได้ท�างานในองค์การที่มั่นคง
 2. ได้รับค่าตอบแทนที่ยุติธรรม
 3. ได ้รับการยอมรับจากคนใน 
องค์การ
 4. มีเพื่อนร่วมงานที่ดี
 5. ได ้ รับโอกาสในการพัฒนา 
และมีความก้าวหน้า
 6. ได้รับสวัสดิการที่ดี
 7. สภาพแวดล้อมในการท�างาน 
ที่ดี
 8. มีผู้บังคับบัญชาที่ดี
 9. มีปริมาณงานที่เหมาะสม

 10.งานที่ได้รับมอบหมายมีคุณค่า
 เมื่อผู้บริหารได้อ่านคุณภาพชีวิต 
ในการด�าเนินชีวิต กับคุณภาพชีวิตใน 
องค์การ หัวข้อที่จะไปในทิศทางเดียว 
กนันัน้น้อยมาก จงึเป็นข้อมลูและทีม่าว่า 
องค ์การแห ่งความสุข (Happy 
Workplace) กับองค์การที่มุ่งเน้นผล 
งาน (High Performance Organization) 
จะไปด้วยกันได้หรือไม่ ซึ่งถึงแม้ว่า 
จะมคีวามห่างไกลกนัสกัเท่าไร กย็งัเป็น 
งานที่ ท ้ าทายความสามารถของ 
ฝ่ายทรพัยากรบคุคล ทีถ่กูมอบหมายงาน 
ให้ไปศึกษา และหาวิธีการเพื่อที่จะให้ 
องค์การที่ท ่านเป็นผู ้บริหารอยู ่ จะ 
ต้องเป็นองค์การที่มีความสุข และยัง 
ต้องเป็นองค์การทีม่ผีลงานดเีลศิอกีด้วย 
ก่อนอื่นเราควรมาท�าความเข้าใจกับ 
ความหมายของ ความสุข เสียก่อนว่า 
ค�าว่า ความสขุ ในมมุมองของผูบ้รหิาร 
องค์การ หมายถึง  
 1. ผลผลิตสูง มีคุณภาพ ลูกค้า
พอใจ
 2. องค์การมีก�าไร เติบโต ยั่งยืน
 3. ลูกค้า ผู้ถือหุ้น สังคม ยอมรับ
และสนับสนุนองค์การ
 4. พนักงานมีความรัก ความ 
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ผูกพัน และทุ่มเทเพื่อองค์การ
 5. ภาพลักษณ์ขององค์การดี 
 ส�าหรบั ความหมายของ ความสขุ
ในมุมมองของพนักงาน หมายถึง
ได ้ท�างานดี มีความมั่นคง สภาพ
แวดล้อมในการท�างานดี
 1. มรีายได้ทีเ่หมาะสม ไม่มหีนีส้นิ
 2. มคีวามก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน
 3. ครอบครัวมีความสุข
 4. สุขภาพดี มีจิตใจผ่องใส
 เมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ ผู้บริหาร
องค์การ ต้องสร้างความสมดลุ ระหว่าง
ความสุขขององค์การ และความสุขของ
พนกังานให้ได้ ซึง่พืน้ฐานของพฤตกิรรม
มนษุย์นัน้จะมคีวามสอดคล้องกบั ทฤษฎี
แรงจูงใจ โดยขอยกตัวอย่าง ทฤษฎี
แรงจูงใจ Achievement Theory

ของ David Mc. Clelland ว่า
พฤติกรรมมนุษย์ เมื่อเข้ามาท�างาน
ส่วนใหญ่ ในช่วงแรกๆ มีความต้องการ
มิตรภาพ ได้รู ้จักเพื่อนฝูงมีความสุข
กบัการเทีย่วเตร่ พอท�างานไปสกัระยะหนึง่
ความต้องการมกีารเปลีย่นแปลงไป เริม่
มีความต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ
การงาน อยากเติบโตขึ้นสู่อีกระดับหนึ่ง
เพื่อแสวงหาอ�านาจในการบังคับบัญชา
ในสายงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ แต่พอถึง
ในระยะบั้นปลายชีวิตของการท�างาน
พฤติกรรมของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปเป็น
ความต้องการความส�าเร็จ ในงานที่เขา
รับผิดชอบ และได้รับความชมเชยจาก
เพื่อนฝูงและผู้บังคับบัญชา 

 จากทฤษฎแีรงจงูใจข้างต้น พอจะ
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มองเหน็ความสมัพนัธ์ ระหว่างความสขุ 
ของพนักงาน กับความสุขขององค์การ 
ได้ ดังนี้ 

 Happy Workers
   High Performance
     Happy Customer
       Happy Organization

 จากความสัมพันธ์ ความสุขของ 
พนกังานกบัความสขุขององค์การ พอจะ 
อธิบายถึ งความเชื่ อมโยงได ้ดั งนี้ 
เมื่อพนักงานเข้ามาท�างานใหม่ ก็มี 
ความรู้สึกว่าอยากท�างานในสถานที่มี 
สภาพแวดล้อมการท�างานทีด่ ีมคีวามสขุ 
ในการท�างาน เมื่อพนักงานมีความสุข 
ในการท�างานที่ดี ย่อมส่งผลให้เกิด 
ประสทิธภิาพในการท�างาน ท�าให้องค์การ 
มผีลประกอบการดขีึน้ เมือ่ผลประกอบการดี 
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ท� า ง า น ดี 
ย่อมส่งผลโดยตรงต่อลูกค้าที่เข้ามารับ 
บริการ ลูกค้าชื่นชม มีความประทับใจ 
ซึ่งสุดท้ายย่อมส่งผลต่อองค์การ เป็น 
องค์การที่น่าอยู่ มีความสุข

 ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของพนักงาน ในบทบาทของ HR ใน 

การสร้างองค์การแห่งความสุข พอจะ 
ขยายความเพิ่ม กล่าวคือ
 1. มี ร ะ บ บ ค ่ า ต อ บ แ ท น ที่ 
ยุติธรรมและจูงใจ
 2. ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร 
ปฏิบัติงานที่โปร่งใส
 3. มรีะบบความก้าวหน้าในอาชีพ 
ที่ชัดเจน
 4. ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ของงานน่าสนใจและมีคุณค่า
 5. สภาพแวดล ้อมในที่ท�างาน 
ถกูสขุลกัษณะอนามยัและปลอดภยั
 6. ส่งเสริมกิจกรรมหรือโครงการ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์การ
 7. มี ร ะ บ บ ใ ห ้ ค� า ป รึ ก ษ า ใ น 
การแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ของพนกังาน
 8. การส่งเสริมภาพลักษณ์ของ 
องค์การด้วยกิจกรรมสังคมต่างๆ

 ส�าหรับบทบาท HR เป็นตัวช่วย 
ให ้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 
พนักงาน ในส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่การที่ 
จะให้องค์การเป็นองค์การที่มีความสุข 
มีผลประกอบการดี ต้องวางรูปแบบ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตขององค์การ 
ให้เกิดเป็นรูปธรรมในภาพรวม ซึ่งผู ้ 
เขียนขอเสนอ รูปแบบ การเสริมสร้าง 
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คุณภาพชีวิตในการท�างาน ภายใน
องค์การตาม Model ด้านล่าง

 • อบอุ น มีความสุข จริงใจ
รักกัน เป็นพี่น้อง สุขภาพกายและใจดี
 • เ ต็ ม ไ ป ด  ว ย ค น เ ก  ง แ ล ะ
คนดี
 • ผู กพั นกั นด  ว ย วัฒนธ ร รม
องค์กร
 • ยดึมัน่อยูในศลีธรรมอนัดี

 ส� าหรั บ รู ปแบบ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของพนักงาน ถ้าองค์การ
จะแสวงหาความต้องการบ้านหลังหนึ่ง 
ให้เป็นบ้านที่น่าอยู ่และอบอุ ่น ต้อง
ประกอบไปด้วย พื้นฐานรากที่แข็งแรง

เสียก่อน คือ กิจกรรมหรือสิ่งที่มอบให้
กับพนักงาน ว่าเป็นการเสริมคุณภาพ
ชวีติทีด่แีก่พนกังานในองค์การอย่างทัว่ถงึ
เมื่อมีความชัดเจนในการเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานแล้ว ย่อม
ส่งผลให้เกดิขวญัก�าลงัใจทีด่แีก่พนกังาน
พนกังานเกดิความมัน่ใจ ยดึมัน่ในสถาบนั
ที่ด�ารงอยู ่ มีความพร้อมที่ช่วยเหลือ
สนับสนุนองค์การได้ทุกเวลา เมื่อเกิด
ภาวะคบัขนั และเสาทัง้สองเสาทีผู่บ้รหิาร
องค์การ จะเป็นผู้สร้างให้เกิดขึ้นกับ
พนักงานให้ได้ คือความสามารถหลัก
ขององค์การ (Core Competency)
และวฒันธรรมขององค์การ (Corporate
Culture) ซึ่ ง เสาหลักทั้ งสองเสา
จะเป็นรากฐานส�าคัญ ในการประคับ
ประคององค์การให้เกดิความมัน่คงและ
ยัง่ยนื ส่งผลให้หลงัคาของบ้านมรีปูทรง
สง ่างาม เปรียบเสมือน วิสัยทัศน์
พันธกิจ ขององค์การที่เราต้องการจะ
ไปให้ถึงที่หมายนั้น มีความชัดเจนเป็น
รูปธรรมขึ้น
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   ลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ด้วยเทคนิค “Work Scorecard”

ดร. อาภรณ์ ภูวิทยพันธ์1

   ลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของตนเอง   ลยุทธ์การเพิ่มศักยภาพของตนเอง
ด้วยเทคนิค “Work Scorecard”
ก

 ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจเช ่นนี้
เชือ่ได้ว่าพนกังาน และผูบ้รหิารหลายคน
ต่างวิตกกังวลถึงความมั่นคงปลอดภัย
ในหน้าที่การงาน บ้างก็กลัวว่าตนเอง
จะถูกเลิกจ้าง บางคนกลัวว่าจะถูกลด
เงนิเดอืน หรอืไม่ได้รบัการจ่ายเงนิเดอืน
ตามที่เคยได้ปกติ ซึ่งความกลัวเหล่านี้
จะส่งผลให้เกิดความเครียด และภาวะ

ความเครยีดทีเ่กดิขึน้ย่อมน�าไปสูปั่ญหา
ทางด้านร่างกาย และจติใจตามมาพบว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นจากการมอง
ของแต่ละคนที่มองว่าวิกฤตเศรษฐกิจ
คือ ปัญหามากกว่าคือ โอกาส
 จริงอยู่ที่ว่าการรับรู้ของแต่ละคน
มีความแตกต่างกัน เฉกเช่นเดียวกับ
การมองภาพดังกล่าวนี้

1  ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย บริษัท ไทยสกิลล พลัส จํากัด p_arporn11@yahoo.com        
   และarporn@thaiskillplus.com
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 จากภาพที่น�าเสนอข้างต้น ท่าน
มองเห็นเป็นภาพอะไรบ้าง – มีหลาย
ค�าตอบที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของแต่ละ
คนทีไ่ม่เหมอืน เช่น แจกนั คนแก่ ผูห้ญงิ
และผูช้าย คนเล่นกต้ีา นกัดนตร ีผูห้ญงิ
สาว ถ้วยไอศกรีม เป็นต้น ค�าตอบที่
หลากหลายหมายถงึ การรบัรูท้ีห่ลากหลาย
เช่นเดียวกัน การรับรู ้ที่แตกต่างกัน
หมายถึง ความคิดใหม่ที่ เป ิดกว้าง
เปิดใจยอมรับฟังและรับรู ้ถึงมุมมอง
หรือไอเดียที่หลากหลาย ซึ่งจะน�าไปสู่
ความรู้ที่เพิ่มขึ้นหรือมีมุมมองที่มากขึ้น
กว่าเดิม

 เช่นเดียวกับการมองปัญหาหรือ
ภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะนี้ การ
มองในเชิงลบไม่ได้ช่วยท�าให้ตัวเรามี
คุณค่าหรือมีความสุข แต่กลับเป็นการ
ท�าร้ายตัวเองมากกว่า แล้วท�าไมเราไม่

เปลี่ยนมุมมองของตนเองจากทางลบ
เป็นทางบวก นั่นก็คือมองว่าวิกฤต
เศรษฐกจิคอื โอกาสทีจ่ะท�าให้เราพฒันา
ตนเองมากขึ้น ตรวจสอบคุณค่า หรือ
มูลค่า (Value) ที่มีอยู่ในปัจจุบันว่ามี
มูลค่า หรือท�าประโยชน์ให้กับองค์กร
มากน้อยแค่ไหน และท�าอย่างไรให้ตวัเรา
มีคุณค ่าหรือมูลค ่าที่มากกว ่า เดิม
และเป็นที่ต้องการขององค์กร ท�าให้
องค์กรรูส้กึเสยีดายเมือ่ต้องสญูเสยีเราไป
และสิ่งนี้เองคือโจทย์ที่ท้าทายส�าหรับ
ทุกท่านที่ต ้องเริ่มหันมามองตนเอง
ทบทวนและวิเคราะห์ความสามารถ
(Competency) และผลลพัธ์ (Results 
หรือ Key 

 Performance Indicators:
KPIs) ของตนเองว่าเป็นไปตามทีอ่งค์กร
คาดหวังแล้วหรือไม่ และถ้าค�าตอบคือ
“ไม่” เราควรจะถามตัวเองต่อไปว่า
“จะท�าอย่างไรให้ความสามารถ และ
ผลลัพธ์ที่ท�าได้ในปัจจุบันเป็นไปตาม
มาตรฐานทีอ่งค์กรต้องการ” แต่หากว่า
ค�าตอบคือ “ใช่” เราควรจะถามตัวเอง
ต่อไปว่า “จะท�าอย่างไรให้ความสามารถ
และผลลัพธ์ที่ท�าได้ดีกว่ามาตรฐาน
หรือความคาดหวังขององค์กร”
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 การปฏิบัติงานที่มุ ่งเน้นการเติม 
เต็มคุณค่าของตนให้มากขึ้นในแต่ละปี 
ย่อมเท่ากับว่าเราก�าลังสร้างอนาคต 
สร้างโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่ 
การงาน (Career Path) พบว่า บคุคลใด 
ที่ มีคุณค ่า บุคคลนั้ นย ่อมเป ็นที่ 
ต้องการขององค์กร ดงันัน้การเสรมิสร้าง 
คณุค่าในการท�างาน (Value Added) 
เป็นข้อที่ต้องตระหนักไว้เสมอ วิธีการ 
สร้างคณุค่าของตนเองเป็นเรือ่งทีไ่ม่ยาก 
และผู้เขียนขอน�าเสนอเทคนิคที่จะช่วย 
ให้บุคลากรมีแนวทางในการพัฒนา 
ตนเองด้วยหลกัของ Work Balanced 
Scorecard ทัง้นีค้�าว่า “Work Score 
card” นั้น ผู้เขียนปรับมาจากแนวคิด 
ของ Balanced Scorecard ที่ 
Robert Kaplan และ David Norton 
ได้กล่าวไว้ในหนังสือ The Balanced 
Scorecard : Translating Strategy 
into Action (1996) โดยแบ่งการวัด 
ผลงานขององค์กรเป็น 4 มิติ ได้แก่

 มติทิี	่1	ด้านการเงนิ	(Finance)	: 
เป็นการวัดผลงานที่เน้นปัจจัยที่เป็น 
ตัวเงิน เช่น รายได้ ก�าไร ยอดขาย 
ต้นทุน งบประมาณค่าใช้จ่าย เป็นต้น 
ซึ่งมิติดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นมิติที่ผู้บริหาร

องค์กรต่างต้องการ และปรารถนาให้ 
เกิดขึ้น
 มติทิี ่2 ด้านลกูค้า (Customer) : 
เป็นการวัดผลงานที่ เน ้นปัจจัยด้าน 
ลกูค้า ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าภายในทีห่มายถงึ 
บุคคลที่ท�างานอยู ่ภายในองค์กรเช่น 
ผูบ้งัคบับญัชา ลกูน้อง เพือ่นร่วมงานหรอื 
พนักงานภายในองค์กร รวมถึงลูกค้า 
ภ ายนอกที่ ห ม ายถึ ง ผู ้ ใ ช ้ บ ริ ก า ร 
หรือผู้ที่ซื้อสินค้าจากองค์กร
 มิติที่ 3 ด้านกระบวนการภายใน 
(Internal	 Process)	 : เป็นการวัด 
ผลงานจากมุมมองการปฏิบัติงาน หรือ 
กระบวนการท�างานในแต่ละฟังก์ชั่น 
งาน ซึง่หน่วยงานต่างกนัจะมวีธิกีารวดั 
ผลงานที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่ขอบเขต 
หน้าที่งานของแต่ละหน่วยงาน
 มิติที่ 4 ด้านการเรียนรู ้และ 
การเตบิโต	(Learning	and	Growth)	: 
เป็นการวัดผลงานที่การพัฒนาตนเอง 
การเรยีนรูแ้ละการเตบิโตในองค์กร เป็น 
การบริหารบุคลากรที่เน้นการบริหาร 
ความสามารถของพนักงานในองค์กร 
 ผู้เขียนมองว่าการบริหารคุณค่า 
ในตัวเองเปรียบเสมือนกับการบริหาร 
องค์กร ทีต้่องการความอยูร่อด ต้องการ 
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เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ต้องการ
ความยั่งยืนหรือความได ้ เปรียบใน
เชิงธุรกิจ เฉกเช่นเดียวกันไม่มีใครที่ไม่
ต้องการความอยู่รอดปลอดภัยในการ
ด�าเนินชีวิต ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นจาก
การแข่งขันอย่างน้อยๆ ก็ต้องแข่งขัน
กับตัวเอง หรือไม่มีใครที่ไม่ต้องการ
ความยั่งยืนหรือความได้เปรียบในการ
ท�างาน ดังนั้นแนวคิด Balanced
Scorecard ย่อมสามารถน�ามาปรับ
ใช้ในการท�างานของเราได้ ซึ่งทั้ง 4 มิติ
สามารถเชือ่มโยงต่อกนัได้ เป็นตวัจิก๊ซอว์
ที่เชื่อมโยงถึงกันและกัน ที่ผู ้เขียนขอ
เรียกว่าแนวคิดดังกล่าวนี้ว ่า Work
Scorecard (WSC) การจัดท�า Work
Scorecard (WSC) เป็นอีกเทคนิค
การบริหารจัดการตนเองแบบง่ายๆ ที่
สามารถน�ามาใช้ในการเพิ่มศักยภาพ
การท�างานของตนเอง เป็นการมองให้
ครบทั้ง 4 มิติ ได้แก่ มิติด้านการเงิน
มติด้ิานลกูค้า มติด้ิานกระบวนการ และ
มิติด้านการเรียนรู้ และการเติบโต ซึ่ง
แนวคิด WSC เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการ
สร้างโอกาสการท�างานในอนาคต ท�าให้
การท�างานมีการวางกลยุทธ์์ มีปัจจัย
วัดผลการท�างาน และเป้าหมายในการ

ท�างาน  ที่ต้องการในแต่ละปี เป็นการ
ใช้ชีวิตอย่างมีกลยุทธ์์หรือมีแผนงาน
มากกว่าการด�าเนินชีวิตไปเรื่อยๆ เป็น
วิธีการหนึ่งที่กระตุ้น หรือสร้างแรงจูงใจ
ในการท�างานด้วยตัวเอง เกิดความสุข
และมีความสนุกกับการท�างานที่มี
เป้าหมายในแต่ละปี ท�าให้ไม่เบือ่กบังาน
ที่ท�าอยู่ในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะเป็นการ
ท�างานประจ�า หรืองาน Routine ก็
ตาม

 จะเห็นได้ว่าแนวคิด WSC เป็น
วิธีการที่ทุกคนสามารถท�าให้เกิดขึ้นได้
ด้วยตนเอง ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
 ขั้นตอนที่ 1 ทุกต้นปีให้ก�าหนด
เป้าหมายการท�างานแยกตาม 4 มิติ
ตามหลกัการของ Balanced Scorecard
โดยน�ามิติทั้ง 4 มาเชื่อมโยงต่อกัน
ดังตัวอย่าง การจัดท�า WSC ของ
คณุงามตา ต�าแหน่งผูจ้ดัการฝ่ายฝึกอบรม
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 ขั้นตอนที่ 2  หลังจากที่จัดท�า 
Work Scorecard แล้ว ขั้นตอนถัดไป 
คือการจัดท�าตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ 

KPIs และค่าเป้าหมายของ KPIs แต่ละ 
ข้อ ในแต่ละมติทิีก่�าหนดขึน้ ดงัตวัอย่าง 
ของคุณงามตา ต่อไปนี้
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 ขั้นตอนที่ 3 เมื่อก�าหนด KPIs 
และค่าเป้าหมายของ KPIs แล้ว ขัน้ตอน 
ถดัไปคอืการก�าหนดแผนงาน/โครงการ 
/กิจกรรม เพื่อให้มีการเก็บข้อมูลที่ 
เกิดขึ้นจริงว่าสามารถปฏิบัติได้จริงตาม 

เป้าหมายที่ก�าหนดของ KPIs แต่ละข้อ 
ได้หรือไม่ และท�าให้มีข้อมูลส�าหรับใช้ 
เป็นฐานในการตั้งค่าเป้าหมายใน KPIs 
ข้อเดิมของปีถัดไปได้ ดังตัวอย่างของ 
คุณงามตา ต่อไปนี้

40 วารสารด�ารงราชานุภาพ

4.indd   40 14/9/2553   16:41:35



41 วารสารด�ารงราชานุภาพ

4.indd   41 14/9/2553   16:41:36



 ขัน้ตอนที ่ 4 การตดิตาม ทบทวน
ตรวจสอบตนเองว่าปฏิบัติได้ตามแผน
งาน/โครงการ/กิจกรรมที่ก�าหนดขึ้น
หรือไม่ ด้วยการตรวจสอบผลงานของ
ตนเองเปรยีบเทยีบกบั ค่าเป้าหมายของ
KPIs ที่ก�าหนดขึ้นอย่างเป็นระยะ เช่น
ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน หรือทุกไตรมาส
และเมือ่ครบรอบปีแล้ว ผูเ้ขยีนเสนอแนะ
ให้มีการทบทวน และปรับเปลี่ยนความ
คาดหวังในแต่ละมิติ โดยเริ่มจากขั้น
ตอนที่ 1 ได้แก่ การก�าหนดเป้าหมาย
การท�างานโดยแยกตาม 4 มิติ โดย
พิจารณาความคาดหวังของมิติทั้ง 4
เรือ่งว่ายงัคงเหมอืนเดมิหรอืไม่ ซึง่ความ
คาดหวังสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติม
ได้ หลังจากนั้นจึงพิจารณาก�าหนด
KPIs และค่าเป้าหมายตาม KPIs ที่
ก�าหนดขึ้น พร้อมทั้งก�าหนดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมเพื่อให้ค่าเป้าหมาย
ของ KPIs ประสบความส�าเร็จ
 การจัดท�า Work Scorecard
จึงเป็นเสมือนเครื่องมือการบริหารจัด
การ (Management Tools) ที่ใช้

บริหารความสามารถของตนเอง เพื่อ
ให้ตัวเราเองมีศักยภาพในการท�างาน
ที่มากขึ้นในแต่ละปี และเมื่อตัวเราเอง
มีศักยภาพที่สูงขึ้น ย่อมน�าไปสู่มูลค่า
หรือคุณค่าที่มากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นการ
จดัท�า Balanced Scorecard จงึไม่ใช่
เครื่องมือ การบริหารจัดการเฉพาะ
ของผู ้บริหารเท่านั้น บุคลากรทุกคน
สามารถน�าหลักการดังกล่าวนี้ มา
ประยุกต์ใช้ ในการบริหารชีวิตตนเอง
เป็นการบริหารความส�าเร็จของตนเอง
ทีไ่ม่มใีครสามารถก�าหนดให้เราได้ และ
ผูเ้ขยีนเชือ่ว่าไม่มใีครทีไ่ม่อยากก้าวหน้า
ในหน ้าที่การงาน ความก ้าวหน ้า
ในการท�างานจะเกดิขึน้จากการขวนขวาย
การท�างานเชิงรุกด ้วยการวางแผน
ชีวิตของตนเอง แผนงานจึ ง เป ็น
กลยทุธ์์ทีส่�าคญัทีท่�าให้เรามชีวีติทีส่มดลุ
ชีวิตการท�างานที่ไม่เหนื่อย มีเป้าหมาย
การท�างานที่ชัดเจน ..... ผู้ได้เปรียบ
คือผู ้ที่รู ้ว ่าวันนี้เราจะต้องท�าอะไร
เพื่อเป้าหมายหรือความฝันในอนาคต
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      ะบบราชการไทยกับประชากร
Generation Y: แล้วเราจะดึงดูดเขาได้อยางไร?

รองศาสตราจารย์  ดร. ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต1

      ะบบราชการไทยกับประชากร
Generation Y: แล้วเราจะดึงดูดเขาได้อยางไร?
ร

 การเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
ในตลาดโลกปัจจุบันมีความส�าคัญ
และส่งผลกระทบต่อทุกๆ องค์กรทั้ง
ภาครฐัและเอกชน ซึง่ในส่วนของภาครฐั
และการบริหารส ่วนท ้องถิ่นหลาย
ภาคส่วน ได้มีการเตรียมความพร้อมที่
จะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลง และแข่งขนั
โดยการน�าแนวคิดใหม่ในการบริหาร
ภาครัฐ เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบการ
บรหิารราชการแผ่นดนิ เพือ่ปฏริปูระบบ

ราชการ ให้มปีระสทิธภิาพในการท�างาน
และการให้บริการแก่ประชาชน

 การสรรหาบุคลากรคุณภาพเข้าสู่
ระบบราชการ โดยหลักการสร ้าง
ระบบการบรหิาร ให้ทนัสมยั ต้องอาศยั
ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถสูง
มีความริเริ่มที่สร้างสรรค์ และพร้อมที่
จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ
ข้าราชการศักยภาพสูงนี้ หาได้ไม่ยาก
จากประชากรไทยรุ่นใหม่ที่เกิดมากับ

1  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล E-mail: prskt@mahidol.ac.th; 
   dd14hn@hotmail.com
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ความเพียบพร้อม และความสับสน 
ตลอดจนความสงสยั “Why Generation” 
หรื อ เ รี ย กขานกั น ว ่ า  ป ระชากร 
Generation Y เรียกย่อว่า Gen Y 

 ประชากร Gen Y ส่วนใหญ่มี 
แบบฉบับเป็นของตัวเอง คิดเร็ว ท�าเร็ว 
ปรับปรุงเร็ว ชอบความท้าทาย มีการ 
ศึกษาสูงขึ้น ให้ความส�าคัญกับการจบ 
ปรญิญาโท ไม่ค่อยเชือ่ฟังผูใ้หญ่ มองว่า 
ผู้ใหญ่มีความคิดล้าหลัง (ผู้ใหญ่ในที่นี้ 
คือ ประชากรรุ่นพ่อแม่ที่เป็นประชากร 
Generat ion X เรียกเต็มค�าว ่า 
Extraordinary Generation เรยีกย่อว่า 
Gen X เกดิระหว่าง พ.ศ. 2508 – 2524 
และ ประชากรรุน่ปู ่ย่า ตา ยาย ทีเ่ป็น 
ประชากรรุ ่ น  Baby Boomers 
Generation เรยีกย่อว่า Gen B เกดิระหว่าง 
พ.ศ. 2468 - 2507) 
 ประชากร Gen Y มีวิถีชีวิตที่ 
ทันสมัย นิยมสื่อสารผ่านเทคโนโลยีที่ 
ก้าวล�้ายุค เช่น BB หรือ Facebook 
เป็นต้น เมือ่จบการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
ในกลุ่มที่มีศักยภาพสูง จะมีโอกาสสูง 
ในการเลือกงาน และมักเลือกที่จะ 
ท�างานในอาชีพที่ทันสมัย เงินเดือนสูง 
และมีความก้าวหน้าที่รวดเร็ว นอก 

เหนือจากนี้ ยังชอบที่จะท�างานใน 
อาชีพอิสระ (Freelance) เป็นเจ้าของ 
ธุรกิจส ่วนตัว ประชากร Gen Y 
มีมุมมองว ่า การท�างานในระบบ 
ราชการไม ่ ได ้สะท ้อนความเป ็น 
ประชากร	Gen	Y ระบบราชการเป็น 
ระบบการท�างานที่เชื่องช้า มีขั้นตอน 
มากมาย ไม่ทันสมัย ไม่ท้าทาย และ 
ไม่ก้าวหน้า ยิ่งถ้าเป็น บัณฑิต Gen Y 
ที่มีศักยภาพสูง มีโอกาสหรือทางเลือก 
ในการเข้าท�างานมาก การเข้ารบัราชการ 
ก็จะยิ่งห่างไกลจากทางเลือก

 การดึงดูดบัณฑิต Gen Y ที่มี 
ศักยภาพสูงให้เข้าสู่ระบบราชการ จึง 
เป็นยุทธศาสตร์เร่งด่วน ศูนย์นักบริหาร 
ระดับสูง ส�านักงาน ก.พ. จัดให้มีทุน 
รัฐบาลที่เตรียมสร้างก�าลังคนที่มีความ 
สามารถและศักยภาพสูง เข้าเป็นก�าลัง 
ส�าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยริเริ่ม 
โครงการดึงดูดนิสิตนักศึกษาที่ก�าลัง 
เรียนอยู ่ ในระดับปริญญาตรีป ีที่  3  
เทอม 2 ของสถาบันการศึกษาใน 
ประเทศ มีผลการเรียนดี ศึกษาในวิชา 
ทีก่�าหนด และยงัเตรยีมไปถงึการศกึษา 
ในระดับปริญญาโท หลังจากผู้รับทุน 
ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
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และบรรจุเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
ที่เลือกไว้เป็นเวลา 2 ปี ทุนศึกษาต่อ 
ปริญญาโทนี้ สามารถเลือกศึกษาต่อ 
ได้ ในมหาวทิยาลยัทัง้ใน หรอืต่างประเทศ 
นอกเหนือจากนี้ ผู้ได้รับทุนจะมีความ 
มัน่คงในอาชพีรบัราชการ ได้รบัสวสัดกิาร 
ตั้งแต่เริ่มท�างานจนถึงเกษียณ และ 
สวสัดกิารการรกัษาพยาบาลยงัคุม้ครอง 
ถึงบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ 
ข้อส�าคัญ ส่วนราชการที่เป็นภาคีเครือ 
ข่ายกับทุนนี้ ยังได้เตรียมแผนพัฒนา 
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพให้กับผู้รับ 
ทุน เพื่อก้าวสู่ต�าแหน่งที่สูงขึ้นเติบโตสู่ 
ระดับผู้บริหารองค์กรต่อไป

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�าการวิจัย 
ประเมนิความเป็นไปได้ของโครงการ พบว่า 
ประชากร Gen Y ที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน 
ชั้นปีที่ 3 และปีสุดท้ายของสถาบัน 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ 
ยนืยนัว่า การท�างานในระบบราชการไม่ได้ 
สะท้อนความเป็นประชากร	 Gen	 Y 
การท�างานในระบบราชการ ไม่ท้าทาย 
ความสามารถ ซ�้ายังเป็นการบั่นทอน 
ความท้าทาย แม้ว่าการรับราชการจะ 
ได้รับสวัสดิการที่ดี และคุ้มครองไปถึง 

คนในครอบครัว และเป็นการท�างาน 
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ แต่ 
ประชากร Gen Y โดยเฉพาะผู้ที่มี 
ศักยภาพสูง ก็จะเลือกท�างานอื่นที่ไม่ 
ใช่การเข้ารับราชการ 

 อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้ 
พบว่า สิ่งดึงดูดที่โครงการสรรสร้างมา 
เพื่อบัณฑิต Gen Y ที่มีศักยภาพสูง 
นี ้สามารถดงึดดูความสนใจของประชากร 
กลุ่มนี้ได้ดีทีเดียว พวกเขาให้ความเห็น 
ถึงสิ่งจูงใจในล�าดับแรกๆ เกี่ยวกับ 
การมีโอกาสได ้รับทุนศึกษาต่อ ณ 
ต่างประเทศ และการรบัราชการมคีวามมัน่คง 
ในอาชีพ ซึ่งสะท้อนว่า ประชากร 
Gen Y เหน็ประโยชน์ทีจ่ะได้รบัมากกว่า 
เจตนรมณ์หลักของการรับราชการ 
ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม 
 การดึงดูดบัณฑิต Gen Y ที่มี 
ศักยภาพสูง เข้าสู่ระบบราชการ นอก 
เหนือจากต้องการส่งเสริมให้ระบบ 
ราชการมีการบริหารที่ทันสมัย เพื่อทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง และแข่งขันใน 
ตลาดโลกแล้ว การดึงดูดนี้ ต้องสร้าง 
แรงบันดาลใจให้บัณฑิต Gen Y เกิด 
ความต้องการร่วมไปกับอุดมการณ์ 
ในการเข้ารบัราชการ การสร้างแรงบนัดาลใจ 
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เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าสามารถ
เข้าถึงแนวคิด ปรัชญา และวิถีชีวิตของ 
Gen Y ได้ก็จะไม่ใช่เรื่องยาก

 ในยุคการสื่อสารไร ้พรมแดนที่
เป็นวิถีชีวิตของ Gen Y การสร้างภาพ
ลักษณ์เพื่อดึงดูดการเข้ารับราชการของ 

Gen Y ด้วยสื่อล�้าสมัย โดยสอดแทรก
เนื้อหาข้าราชการ Gen Y ต้นแบบ ที่
รับราชการด้วยระบบที่รวดเร็ว ท้าทาย
และมีความก้าวหน้าทั้งของตนเองและ
เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ น่าจะ
เป็นวิธีการดึงดูดที่ได้ผล
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       ารสร้างการมีสวนรวมของประชาชน
ในการดําเนินงานภาครัฐ

 ดร. ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ1

       ารสร้างการมีสวนรวมของประชาชน       ารสร้างการมีสวนรวมของประชาชนก
 หากท่านได้ติดตามแนวความคิด
ในการบริหารงานภาครัฐใน 10 ปีที่
ผ่านมาจะเหน็ได้ว่าประเดน็การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน ในการด�าเนินงาน
ภาครัฐเป็นประเด็นส�าคัญและมีความ
เข้มข้นมากขึ้นในการบริหารจัดการ
ภาครัฐในยุคปัจจุบัน ดังจะเห็นได้จาก
การระบุไว้ในกฎหมายหลายฉบับ และ
ปรากฏในยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย ตลอดทัง้เป็นตวัชีว้ดับงัคบั

1  นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ  กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ในการด�าเนินงานของส่วนราชการ
ต่างๆ ในการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ตลอดทั้ง
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หน่วยงานอิสระต่างๆ เนื่องจากการ 
ด�าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเรื่อง 
ที่ค่อนข้างใหม่ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐ 
ของประเทศไทย และจากที่ผมได้มี 
โอกาสร่วมด�าเนนิงานสร้างการมส่ีวนร่วม 
ของประชาชน ในการบริหารงาน 
ภาครัฐ พบว่าในหลายๆ หน่วยงานยังมี 
ปัญหาในการด�าเนินงาน และยังไม่ 
เข้าใจในแนวคดิเกีย่วกบัค่านยิมพืน้ฐาน 
ในกา รส ร ้ า งกา รมี ส ่ วน ร ่ วมของ 
ประชาชน และยังไม่เข้าใจว่าจะเริ่ม 
ด�าเนินการอย่างไร บทความนี้เป็นการ 
น�าเสนอแนวคิดค่านิยมพื้นฐาน และ 
แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อ 
ประกอบการพิจารณา ก�าหนดวิธีการ 
ในการด�าเนินงานสร้างการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในการด�าเนินงานภาครัฐ 
ของหน่วยงานต่อไป

แนวความคิดในการสร้างการมีส่วน 
ร่วมของประชาชนในการบริหารงาน 
ภาครัฐ
 การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ทีถ่กูน�ามาเป็นตวัชีว้ดัในการด�าเนนิงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 
ในปัจจุบันนี้ จะเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพล 

เป็นอย่างมากจากแนวความคิดของ 
สมาคมนานาชาติเพื่อการมีส่วนร่วม 
สาธารณะ (International Association 
for Public Participation หรือ IAP2) 
ดังจะเห็นได้จากการก�าหนดตัวชี้วัด 
ในการด�า เนินงานพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
หมวดที่ 3 (CS5) ซึ่งระบุว่า ส่วน 
ราชการจะต้องมีการเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการบริหาร 
ราชการผ่านกระบวนการหรือกิจกรรม 
ต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมระดับการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน และได้ก�าหนด 
ให้ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
มี 5 ระดับ ซึ่งก็เป็นแนวความคิดตรงๆ 
ที่คัดลอก และประยุกต์มาจาก IAP2 
เช่นเดียวกัน (ดูรายละเอียดได้ในคู่มือ 
ค�าอธิบายตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารจัดการภาครัฐปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553) 

 แต่อย่างไรก็ตาม เท่าที่ได้ไปร่วม 
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ใน 
การด�าเนินงานของภาครัฐ ผมเห็นว่า 
การด�าเนินงานตามตัวชี้วัดดังกล่าว ผู้ 
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทราบเพียงระดับ 
ของการมีส่วนร่วมตามตัวชี้วัด ซึ่งผม 
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เห็นว่าเป็นระดับเทคนิค แต่ยังไม่ทราบ 
ว่าหลักคิดของการมีส่วนร่วม หรือที่ 
IAP2 เรียกว่า ค่านิยมหลัก (core 
value) ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาแนะน�าว่าจะ 
ต้องสร้างให้เกิดในหน่วยงาน เพื่อเป็น 
หลักยึดในการด�าเนินงาน ซึ่งผมตีความ 
ว ่า เป ็นระดับจิตวิญญาณเลยครับ  
ผมขอพาท่านไปรู้จักค่านิยมหลักที่เขา 
กล่าวถึงก่อนเลยดีกว่านะครับ ค่านิยม 
หลักดังกล่าวมีอยู่ 7 ประการ ก็จะขอ 
ตีความตามล�าดับครับ

 ประการแรก การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ 
เชื่อที่ว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการ 
ตัดสินใจด�าเนินงานใดๆ ต้องมีสิทธิ์ที่ 
จะเข้ามามีส ่วนร่วมในกระบวนการ 
ตดัสนิใจด�าเนนิงาน กล่าวง่ายๆ กค็อื ส่วน 
ราชการต้องค�านึงถึงสิทธิ์ของประชาชน  
ในการเข้าร่วม ค่านิยมในข้อนี้มีเขียน 
ไว้ในรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 ด้วย 
ครับ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ การตอกย�้า 
ว่าประชาชนมี “สิทธิ์”
 ประการที่สอง การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน หมายรวมถึง การสัญญาว่า 
ข้อคิดเห็นของประชาชนที่ได้แสดงไว้ 
จะส่งผลต่อการตัดสินใจ ในค่านิยม 

ข้อนีเ้ป็นการย�า้เตอืนว่า การด�าเนนิงาน 
จะต้องยึดเอาประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ที่มี “เสียง”
 ประการทีส่าม การมส่ีวนร่วมเป็น 
การส่งเสริมการตัดสินใจ ที่ยั่งยืนโดย 
การตระหนกัรู ้และสือ่สารความต้องการ 
ผลประโยชน์ของทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึง 
ความต้องการ และผลประโยชน์ของ 
ผู้มีอ�านาจในการตัดสินใจด�าเนินงานให้ 
ทราบโดยทัว่กนั ในค่านยิมข้อนี ้ค�านงึถงึ 
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นของทุกฝ่าย 
เป็นการยืนยันว่าคนในสังคมนี้มีความ 
“เท่าเทียมกัน”
 ประการที่สี่ การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน เป็นการแสวงหา และสนบัสนนุ 
การเข ้ามา มีส ่วนเกี่ยวข ้องในการ 
ตัดสินใจด�าเนินงาน ของผู้ที่ได้รับผล 
กระทบอย่างรุนแรง หรือผู ้ที่มีความ 
สนใจในระดับสูง ในค่านิยมนี้เป็นการ 
ตอกย�้า ให้ค�านึงถึงความเดือดร้อนของ 
ผูไ้ด้รบัผลกระทบว่าจะต้องให้ความสนใจ 
เป็น “พิเศษ” ส�าหรับผู้เดือดร้อน
 ประการที่ห้า การมีส่วนร่วมของ 
ประชาชน ต้องการข้อคิดเห็นจากผู้ที่ 
มามีส่วนร่วมทุกคนในการก�าหนดวิธี 
ในการมีส่วนร่วม ว่าเขาจะมีส่วนร่วม 

49 วารสารด�ารงราชานุภาพ

4.indd   49 14/9/2553   16:41:37



อย่างไร เป็นการตอกย�า้ให้เหน็ถงึความ 
ส�าคัญของวิธีการมีส่วนร่วมที่ประชาชน 
“ถนัด” ในการมีส ่วนร ่วมมากที่สุด 
และ “สบายใจ” ที่สุด
 ประการที่หก ในการสร้างการมี 
ส่วนร่วม เพื่อให้สามารถเข้าร่วมได้ 
อย่างเต็มขีดความสามารถ ผู้เข้าร่วม 
จะต้องได้รับข้อมูลในประเด็นที่จ�าเป็น 
ส�าหรับการมีส่วนร่วมแต่ละครั้ง นั่นก็ 
หมายความว่า ประชาชนจะต้องได้รับ 
ข้อมูลที่ตรงประเด็น โดยเฉพาะข้อมูล 
เกี่ยวกับประโยชน์ และผลกระทบ 
ตลอดทั้งกระบวนการ และทางเลือก 
ด�าเนนิงานต่างๆ ทัง้นีข้้อมลูจะต้องเป็น 
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เป็นข้อมูลที่ “ดี” 
มีความถูกต้อง มิใช่ “ดูดี” เพราะข้อมูล 

ที่ดูดีมักจะมีการ “หมกเม็ด” การให้ 
ข ้อมูลที่ดีจะเป ็นการสร ้างความไว ้ 
เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน
 ประการที่เจ็ด ในการมีส่วนร่วม 
จะต้องแจ้งให้ผู้เข้ามามีส่วนร่วมได้รับ 
ทราบว่า ข้อคิดเห็นที่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
ได้ให้ไว้ ได้ส่งผลในการตดัสนิใจอย่างไร

 ทั้งนี้ค่านิยมหลักทั้ง 7 ประการมี 
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจ 
ในการด�าเนินงานที่ดีกว่า ซึ่งการตัดสิน 
ใจทีด่กีว่าดงักล่าว หมายถงึการสะท้อน 
ผลประโยชน์ และข้อกังวลของผู้ที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการตดัสนิใจ ค่านยิมดงักล่าว 
ข ้างต ้นสามารถสรุปเป ็นแผนภาพ 
ได้ดังนี้
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 จากค่านิยม 7 ประการที่ได้กล่าว 
แล้วข้างต้น IAP2 ก็ได้ก�าหนดสิ่งที่เป็น 
ต้นแบบในการสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนของการด�าเนินงานภาครัฐ 
ของประเทศไทย ที่เรียกว่า Spectrum  
of Public Participation ผมยังมึน 
กับค�าว่า Spectrum อยู่ว่าจะแปลเป็น 
ภาษาไทยอย่างไรด ีเพราะตามพจนานกุรม 
แปลว่า แถบคลื่นการสั่นทางแม่เหล็ก 

ไฟฟ ้าที่ เกิดจากการหักเหของแสง 
สีขาว ในที่นี้ผมจะขอแปลว่าแถบระดับ 
การมีส่วนร่วมนะครับ คลื่นที่ว่านี้เป็น 
คลื่นที่มีทิศทางที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 
ของผลกระทบการตัดสินใจ ในการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนโดยจะมลีกัษณะ 
ที่เป็นจากน้อย (ซ้าย) ไปหามาก(ขวา) 
โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังแผนภาพ  
ด้านล่าง
 จากแผนภาพจะเห็นว่าระดับของ 
ผลกระทบในการมีส ่วนร ่วมต่อการ 
ตดัสนิใจด�าเนนิงานเพิม่ขึน้เป็นระดบั จาก 
ซ้ายไปขวา กล่าวคือ ระดับผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจในระดับการให้ข้อมูล 

เป็นระดบัของการมส่ีวนร่วมทีส่่งผลกระทบ 
ต่อการตัดสินใจน้อยที่สุด และเพิ่ม 
มากขึ้นไปทางด้านขวาของแผนภาพ 
ตามล�าดับ และการเสริมอ�านาจของ 
ประชาชนเป็นระดับการมีส่วนร่วมที่ 
ส ่งผลกระทบต่อการตัดสินใจสูงสุด  
ทั้งนี้ หากจะมองในแง่ของอ�านาจของ 
ประชาชนในการมีส ่วนร่วมเพื่อการ 
ตัดสินใจ อ�านาจของประชาชนก็จะมี 

มากขึ้นจากซ้ายไปขวาเช่นเดียวกัน 
 หากจะดูเพียงแผนภาพก็คงจะยัง 
ไม่มีความชัดเจนอยู่เช่นเคย ผมจะขอ 
พาท่านไป ท�าความรู้จักกับระดับของ 
การมีส่วนร่วมของ IAP2 ก่อนนะครับ 
ทั้งนี้ ระดับการมีส่วนร่วมทั้ง 5 ระดับ 
เป็นการแปลมาจากภาษาอังกฤษ การ 
แปลของหลายส�านัก ก็แตกต่างกันใน 
การใช้ค�า ผมขอเป็นว่าใช้ค�าตามคู่มือ 
ของ ส�านักงาน ก.พ.ร. 

 ระดบัให้ข้อมลู (inform) มเีจตนา 
รมณ์เพื่อให ้ข ้อมูลข ่าวสารเพื่อให ้ 
ประชาชนรับทราบในประเด็นที่จะเข้า 
มามีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกัน และ 
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ตรงกับวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วม 
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว จะต้องช่วยให้ผู้เข้า 
มามีส่วนร่วมได้เข้าใจถึงปัญหา ทาง 
เลือกในการด�าเนินงาน โอกาสในการ 
ด�าเนนิงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
โดยหลกัยดึของการมส่ีวนร่วมในระดบันี้ 
คือ ประชาชนจะต้องรับทราบข้อมูล 
ข่าวสาร เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในระดบันี ้เช่น เอกสารแจกจ่าย 
เว็ปไซต์ การเยี่ยมชมในส�านักงาน  
เป็นต้น

 ระดับปรึกษาหารือ (consult) มี 
เจตนารมณ์เพือ่รบัทราบข้อคดิเหน็ หรอื 
เสียงสะท้อนของประชาชนต่อข้อมูลที่ 
ได้รับทราบ ซึ่งอาจจะเป็นบทวิเคราะห์  
ทางเลอืก หรอืการตดัสนิใจของประชาชน 
ในประเด็นนั้นๆ โดยมีหลักยึดของ 
การมส่ีวนร่วมในระดบันี ้ คอื ประชาชน 
ต ้องรับรู ้ ข ้อมูลข ่าวสาร จะรับฟ ัง 
รับทราบข้อกังวล ความคาดหวังของ 
ประชาชน และจะแจ้งให้ประชาชน 
ทราบว่า ข้อคดิความเหน็ของประชาชน 
จะส่งผลต่อการตัดสินใจด�าเนินงาน 
อย่างไร เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในระดบันี ้ เช่น การจดัให้มกีาร 
เสนอข้อคิดเห็นสาธารณะ การประชุม 

กลุ่มย่อย การส�ารวจ หรือ การประชุม 
ประชาคม เป็นต้น

 ระดับเข้ามาเกี่ยวข้อง (involve) 
มีเจตนารมณ์เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้อ 
กังวล ความคาดหวังที่ได้รับฟัง และ 
รับทราบมามีความเข้าใจที่ตรงกัน ใน 
ระดับนี้เป็นกระบวนการที่หน่วยงานจะ 
ต้องพบ และสมัผสักบัประชาชนโดยตรง 
โดยในการสร ้างการมีส ่วนร ่วมใน 
ระดบันีย้ดึหลกัว่า ข้อกงัวล ความคาดหวงั 
ของประชาชน จะต้องส ่งผลไปยัง 
ทางเลอืกในการด�าเนนิงาน ข้อคดิความ 
เห็นของประชาชนจะส่งผลต่อการ 
ตดัสนิใจด�าเนนิงานอย่างไร และส่วนเทคนคิ 
ในการสร้างการมีส่วนร่วมในระดับนี้ 
เช ่น การประชุมเชิงปฏิบัติการการ 
ระดมประเด็นข้อคิดเห็น เป็นต้น

 ระดับร่วมมือ (collaborate) มี 
เจตนารมณ์เพื่อร่วมมือกับประชาชน 
ในการพฒันาทางเลอืกของการด�าเนนิงาน 
และการบ่งชี้ถึงทางเลือก ที่มีความ 
เหมาะสมในแต่ละประเด็นของการ 
ตัดสินใจด�าเนินงาน โดยการสร้างการมี 
ส่วนร่วมในระดบันี ้ยดึหลกัว่า หน่วยงาน 
จะแสวงหาข้อแนะน�า และนวัตกรรม 
จากประชาชน เพื่อก�าหนดแนวทาง 
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การด�าเนินงาน โดยข้อแนะน�า และ 
นวัตกรรมที่ได้จากประชาชน จะน�าไป 
สู ่การตัดสินใจด�าเนินงานที่เป็นไปได้ 
มากที่สุด เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการ 
มีส่วนร่วมในระดับนี้ เช่น การตั้งคณะ 
ที่ปรึกษาภาคประชาชน การสร้างข้อ 
ตกลงสาธารณะ หรือการตัดสินใจแบบ 
มีส่วนร่วม เป็นต้น

 ระดับเสริมอ�านาจ (empower) 
มีเจตนารมณ์เพื่อให้การตัดสินใจขั้น 
สดุท้าย เป็นอ�านาจของสาธารณะ หรอื 
ของประชาชน โดยการสร้างการมส่ีวนร่วม 
ในระดับนี้  ยึดหลักว ่า หน ่วยงาน 
จะด�าเนินงานตามที่ประชาชนตัดสิน 
เทคนิคที่ใช้ในการสร้างการมีส่วนร่วม 
ในระดับนี้ เช่น การตั้งคณะกรรมการ 
ตัดสินภาคประชาชน การลงมติ หรือ 
การตัดสินใจด้วยระบบตัวแทน เป็นต้น
 หากท่านจะสังเกตแนวคิด การ 
แบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการด�าเนินงานภาครัฐของ IAP2 จะ 
เห็นได้ว่าเป็นแนวคิดการสร้างการมี 
ส่วนร่วมเพื่อ “สนับสนุนการตัดสินใจ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานเท่านั้น” แต่ 
ผมเห็นว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะต้องไปไกลกว่าการตัดสินใจ นั่นคือ 

จะต้องไปให้ถึงระดับความรู้สึกที่เป็น 
เจ้าของร่วมกันครับ

การสร้างการมส่ีวนร่วมของประชาชน 
ในระดับความรู้สึกที่เป็นเจ้าของร่วม 
กัน 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน ใน 
ระดับความรู ้สึกที่เป็นเจ้าของร่วมกัน 
ผมเห็นว่าเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม 
มากกว่าการตัดสิน และจะต้องอาศัย 
การมีส่วนร่วมที่ส�าคัญ 5 ร่วมได้แก่ 
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมใช้ 
ประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ

 การร่วมใจ เป็นสิ่งที่หน่วยงานจะ 
ต้องสร้างให้เกิดก่อน ทั้งการร่วมใจ 
ภายในหน่วยงานและการร่วมใจจาก 
ภายนอก ซึ่งผมหมายถึงภาคประชาชน 
การ ร ่ วม ใจนี้  เ ริ่ ม ต ้ นจากการมี 
ประเด็นที่จะต้องกังวลใจร่วมกัน หรือ 
ข้อห่วงใยร่วมกัน ในเมื่อข้อกังวลใจ 
ร่วมกันเกิดขึ้น ก็จะเป็นแรงผลักให้ 
หน่วยงาน ต้องผลักดันให้เป็นข้อกังวล 
ในระดบัสาธารณะ เช่น องค์การบรหิาร 
ส่วนต�าบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลต�าบลพนา จงัหวดัอ�านาจเจรญิ 
แ ล ะ เ ทศบ าล เ มื อ ง เ ข า ส ามยอด 
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จังหวัดลพบุรี กังวลว่าจะไม่มีสถานที่ 
ทิ้งขยะในระยะเวลาอันสั้น จึงแจ้งให้ 
ประชาชนทราบถึงสถานการณ์ และมี 
ข้อกังวลใจร่วมกัน เมื่อองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ดงักล่าวเชญิประชมุประชาคม 
เพื่อหารือประชาชน จึงให้ความสนใจ 
มาร่วมประชุมจ�านวนมาก 

 การร่วมคิด จากการที่ประชาชน 
มีใจที่ร่วมกัน หรือข้อกังวลร่วมกัน เป็น 
แรงจูงใจ ที่ให้ประชาชนมามีส่วนร่วม 
เพือ่ร่วมคดิพจิารณาหาทางเลอืกในการ 
ด�าเนินการ และมีการปรึกษาหารือ 
ตลอดทั้งการตัดสินใจในการด�าเนินงาน 
ว่า เลือกแนวทางใด จากตัวอย่างของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 3 แห่งทีไ่ด้กล่าว 
แล้วข้างต้น ได้มีการประชุมประชาคม 
ตกลงกันว่าจะต้องลดขยะ ณ แหล่ง 
ก�าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชุมชน 
ด้วยการคัดแยกขยะออกจาก สิ่งที่ 
มิใช่ขยะ โดยที่ขยะต้องมีคุณลักษณะ 
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่าง ได้แก่ 
ใช้ไม่ได้อีก เป็นพิษ และติดเชื้อ โดย 
ขยะจะต้องจัดเก็บไว้อย่างมิดชิด และ 
ท้ายสุดจะต้องถอนถังขยะออกจาก 
ชุมชน ให้เป็นชุมชนปลอดถังขยะ แต่ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มารบัขยะ 

(จริง) ตามระยะเวลาที่ก�าหนด (การ 
ด�าเนินการในช่วงนี้ อาจเทียบระดับได้ 
กับแนวคิดของ IAP2 ที่เน้นกระบวน 
การตัดสินใจ)

 การร่วมท�า หลังจากที่ได้มีการ 
ปรึกษาหารือ และตัดสินใจในแนวทาง 
ด�าเนินการแล้ว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
และประชาชนร่วมมือกันด�าเนินงาน 
ตามแนวทางที่ได้ตัดสินใจ และตกลง 
ด�าเนินการระหว่างการร่วมท�า หากมี 
ปัญหา หรืออุปสรรคในการด�าเนินงาน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน 
จะต้องร่วมมอืกนัหาแนวทางแก้ไขร่วมกนั 
ตามตัวอย ่างองค ์กรปกครองส ่วน 
ท้องถิ่นที่ได้กล่าวข้างต้น ประชาชน 
ร่วมกันคัดแยกขยะ และไม่ผลิตขยะ 
ออกสูส่าธารณะ และท้ายทีส่ดุประชาชน 
ได้คืนถังขยะให้แก่องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ท�าให้เป็นชุมชนไร้ถังขยะ มี 
ภูมิทัศน์ที่น่ามอง และกลายเป็นชุมชน 
ที่สะอาด

 ร่วมใช้ประโยชน์ การด�าเนินงาน 
เมื่อส�าเร็จแล้ว ประชาชนต้องสามารถ 
ใช้ประโยชน์ร่วมกนั หรอืใช้เป็นประโยชน์ 
แก่ส่วนรวมที่ประชาชนมีสิทธิ และ 
โอกาสทีจ่ะใช้ประโยชน์อย่างเท่าเทยีมกนั 
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จากกรณขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ตัวอย่าง ประชาชนมีถนนและชุมชน
ที่สะอาด เมื่อยกถังขยะออกไป ก็เป็น
การคืนพื้นที่ส�าหรับทางเดิน และผิว
การจราจร ตลอดทั้งสวนสาธารณะให้
ประชาชนได้ใช้ร่วมกัน แทนแนวทาง
เดิมซึ่งกันที่ไว้ตั้งถังขยะ และกีดกัน
ทางเท้า และทางจราจร

 สุดท้ายร่วมเป็นเจ้าของ การที่
ประชาชน และหน่วยงานของรัฐได้มี
โอกาสท�างานร่วมกันเพื่อแก้ไขข้อกังวล
เดียวกัน เมื่อท�าส�าเร็จแล้วใช้ประโยชน์
ร่วมกัน ก็เกิดความภาคภูมิใจร่วมกัน
ซึง่จะน�าไปสูค่วามรูส้กึเป็นเจ้าของร่วมกนั
ความรู ้ สึ ก เป ็น เจ ้ าของเป ็นความ
รู้สึกหวงแหนที่จะต้องรักษาสิ่งที่สร้าง
ขึ้นเอาไว ้ร ่วมกัน กรณีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ตวัอย่าง หลงัจากที่
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ได้ท�าให้ชมุชนเป็นชมุชนปลอดถงั
ซึ่ งยากล� าบากต ้องฝ ่ าฟ ันป ัญหา
และอุปสรรคนาๆ ประการ ก็มีความรัก

ในสิ่งที่ได้ด�าเนินงาน จนเกิดผลส�าเร็จ
นอกจากนัน้ องค์กรปกครองท้องถิน่ดงักล่าว
ได้รับรางวัลดีเด่นในการด�าเนินงาน
ในระดับประเทศ ท�าให ้ เกิดขวัญ
และก�าลังใจร่วมกันเพิ่มมากยิ่งขึ้น จาก
ที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับประชาชนใน
ท้องถิ่นดังกล่าว เขากล่าวเป็นเสียง
เดียวกันว่า จะรักษาสิ่งที่เขาสร้างขึ้น
ให้คงอยู่ และขยายแนวคิดนี้ออกไปให้
แพร่หลาย ความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม
สามารถรับรู้ได้จากการที่ชุมชนสามารถ
ลุกขึ้นมาบรรยายสรุปให้คณะผู้ไปเยือน
ได้อย่างฉะฉาน และภาคภูมิใจครับ

 ผมว่าการมีส่วนร่วมใน 5 ระดับ
ของ IAP2 ที่ปัจจุบันส่วนราชการต้อง
ท�าถึงระดับที่ 3 คือการเข้ามาเกี่ยวข้อง
นั้น เป็นเพียงกระผีกของการสร้างการ
มส่ีวนร่วมครบั ความรูส้กึร่วมเป็นเจ้าของ
ของประชาชนในการด� า เนินงาน
ภาครัฐ คือ “แก่น” ที่เราจะต้องร่วม
กันสร้างให้ได้
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    างวลัแหงความเปนเลศิด้านการบรหิาราชการแบบมสีวนรวม
การสงเสริมการสร้างระบบราชการแบบมีสวนรวม

(Meaningful Public Participation)
ของจังหวัดสมุทรสงคราม

สุนี อัครสุวรรณกุล1

    างวลัแหงความเปนเลศิด้านการบรหิาราชการแบบมสีวนรวม    างวลัแหงความเปนเลศิด้านการบรหิาราชการแบบมสีวนรวม
การสงเสริมการสร้างระบบราชการแบบมีสวนรวม
ร

1. บทน�า
 เมือ่วนัศกุร์ ที ่ 30 เมษายน 2553
ส�านกังาน ก.พ.ร. และสถาบนัพระปกเกล้า
ได ้จัดพิธีมอบรางวัล “ความเป ็น
เลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วม” ซึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม โดย
นายประภาศ บุญยินดี ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงครามเข้ารับมอบรางวัล 
“ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม” ประจ�าปี พ.ศ. 2552

1  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

“ระดับดีเยี่ยม” (โดยได้คะแนนเต็ม
100 คะแนน เพียงจังหวัดเดียวใน
ประเทศไทย) จาก นายวีระชัย วีระ
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เมธีกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายก 
รัฐมนตรี ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ 
กรุงเทพมหานคร

 “รางวัลความเป็นเลิศด้านการ 
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมระดับ 
จังหวัด” จะช่วยเป็นแรงบันดาลใจให้ 
กบัผูบ้รหิารทกุระดบั เจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 
และผู ้ เ กี่ ย วข ้ องทุ กภาคส ่ วนของ 
จงัหวดัทีม่คีวามพยายามในการปฏบิตังิาน 
และพัฒนาราชการ โดยการ ให ้ 
ความส�าคัญกับการมีส ่วนร ่วมของ 
ประชาชน เน้นการสร้างกระบวนการ 
มีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง และ 
จะผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 
ยั่งยืน อันจะเป็นแบบอย่างที่ดี ในการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และขยายผล 
ในวงกว้างส�าหรับการพัฒนาระบบการ 
ท�างานของราชการต่อไป พร้อมทั้งน�า 
มาซึ่งความภาคภูมิใจแก่ทุกภาคส่วน 
ร่วมกัน โดยเฉพาะกับประชาชนชาว 
จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมกับค�าถาม 
ที่ว่าเราจะต้องรักษาความส�าเร็จอันมี 
ค่ายิ่งนี้ให้คงอยู ่ต่อไปอย่างยั่งยืนได้ 
อย่างไร

 รางวลัอนัทรงเกยีรต ิ และมคีณุค่า 
ยิ่ ง ที่ จั งหวั ด ได ้ รั บนี้  เ กิ ดขึ้ น โดย 

ส�านกังาน ก.พ.ร. ร่วมกบัสถาบนัพระปกเกล้า 
ได้ด�าเนินโครงการส่งเสริมการบริหาร 
ราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัด 
มี วั ต ถุ ป ร ะส งค ์ เ พื่ อ ก ร ะตุ ้ น แ ละ 
ผลักดันให้เกิดต้นแบบที่ดี ในการสร้าง 
ระบบ และพัฒนารูปแบบการบริหาร 
ราชการแบบมีส่วนร่วมระดับจังหวัดที่ 
สามารถตอบสนอง ได้ตรงกับความ 
ต้องการของประชาชนอย่างมปีระสทิธภิาพ 
เป ็นการสนับสนุน และขยายผล 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ให้ 
เกดิขึน้ในระดบัจงัหวดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ภายหลงัจากทีป่ระเทศไทย ประกาศใช้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ความเปลี่ยนแปลงที่ 
เกิดขึ้น คือความพยายามสร้าง และ 
ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมจากประชาชน ใน 
การท�างานของภาครัฐ  ซึ่งเห็นได้ชัด 
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย (พ.ศ. 2551 - 2555) ใน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ก�าหนดให้มี 
การปรบัรปูแบบการท�างาน ให้มลีกัษณะ 
เชิงบูรณาการ แสวงหาความร่วมมือ 
และสร้างเครอืข่ายกบัฝ่ายต่างๆ รวมทัง้ 
ให ้ประชาชนเข ้ามามีส ่วนร ่วม ใน 
การเสนอแนะความคดิเหน็ ร่วมตดัสนิใจ 
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ร ่วมด�าเนินการ ร ่วมรับประโยชน์
และตรวจสอบการท�างานของภาครัฐ
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
และเป็นไปในกรอบการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงทีด่ ี(Good Governance)

2. เ ก ณฑ ์ แ ล ะ แ น ว ท า ง ใ น ก า ร
ตรวจประเมิน
 การประเมินการมีส ่วนร ่วมใน
การบรหิารราชการระดบัจงัหวดัสามารถ
พิจารณาได้จากหลายแนวทาง ทั้งใน
แง่ของประเภทและมติขิองตวัชีว้ดั และ
จากกรอบแนวคิดในการประเมินผล
ส�านักงาน ก.พ.ร.ได้แบ่งประเภทการวัด
การมีส่วนร่วม ได้ 4 ประเภท และ
5 มิติ ดังนี้ 
 2.1 ประ เภทกา ร วั ด ก า รมี
ส่วนร่วม 4 ประเภท คือ
   1. หลักการมีส่วนร่วม
เ ป ็ น เ กณฑ ์ ก า รพิ จ า รณาที่ เ น ้ น

การประเมินภาพกว ้าง ในระดับ
การด�าเนินนโยบายของจังหวัด ว่าได้
น�าหลักการ เรื่อง การมีส่วนร่วมมาใช้
ในการวางหลักการอย่างไรบ้าง โดย
พิจารณาที่ภาวะผู้น�าแบบประชาธิป
ไตย และใช้การบรหิารแบบมส่ีวนร่วม
   2. วิธีการด�าเนินการของ
จังหวัด
    เป็นเกณฑ์การพิจารณา
ที่ เ น ้ นก า รประ เมิ นก ระบวนกา ร
ที่ใช้ในระหว่างการด�าเนินการภายใน
ของจังหวัด ว่าได้น�าหลักการ เรื่อง
การมีส่วนร่วม มาใช้ในการด�าเนินการ
ของจังหวัดอย่างไรบ้าง โดยพิจารณา
เ รื่ อ ง แน วท า ง ก า รบ ริ ห า ร แบบ
ประชาธปิไตย และใช้การบรหิารแบบมี
ส่วนร่วม หลกัธรรมาภบิาล การบรหิาร
แบบใหม่ หลกัการบรหิารแบบพหภุาคี
การสร้างเครือข่าย
   3. ตั ว อ ย ่ า ง โ ค ร ง ก า ร
ของการด�าเนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรม
    เป็นเกณฑ์การพิจารณา
ที่เน้นการประเมินภาพกว้าง ในระดับ
การด�าเนินนโยบายของจังหวัด ว่าได้
น�าหลักการ เรื่อง การมีส่วนร่วมมาใช้
ในการด�าเนินโครงการ กิจกรรมที่เห็น
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เป็นรูปธรรมอย่างไรบ้าง โดยพิจารณา 
ที่ระดับการมีส่วนร่วม รูปแบบการมี 
ส่วนร่วม การวเิคราะห์ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี 
และความต่อเนื่องของโครงการ
   4. กระบวนการมี ส ่ วน 
ร่วมในการจัดท�าแผนจังหวัด
    เป็นเกณฑ์การพิจารณา 
ทีเ่น้นการประเมนิกระบวนการมส่ีวนร่วม 
ในการจัดท�าแผนจังหวัดทั้งในเรื่อง 
การเริ่มการจัดท�าแผน กระบวนการ 
ประชมุ ความเป็นผูน้�าของผูว่้าราชการ 
จังหวัด รวมทั้ งการปรับแก ้แผน 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด
 2.2  มติกิารวดัการมส่ีวนร่วม 5 มติิ
   ใ น แต ่ ล ะป ร ะ เ ภท ขอ ง 
ตัวชี้วัด จะมีการพิจารณาแยกออกเป็น 
5 มิติ คือ 
   1. ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร 
และข้าราชการในระดับจังหวัด
   2. ความยั่ ง ยื นของการ 
ด�าเนินงานที่เป็นรูปธรรม
   3. การก� าหนดประ เด็น 
สาธารณะที่จะด�าเนินการ ซึ่งต้องเป็น 
ประเด็นของจังหวัด และต้องมีความ 
ชัดเจน
   4. การก� าหนดกลุ ่ มผู ้ มี 

ส่วนได้ส่วนเสีย (Steak Holder) 
   5. กระบวนการมส่ีวนร่วม

3. แ น ว ท า ง ด� า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ 
ประเมิน
 จากกรอบแนวคิดในการประเมิน 
ที่ก�าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 
ประเภท และ 5 มิติ นั้น มีขั้นตอนการ 
ประเมิน 5 ขั้นตอน ดังนี้
 1. ประเมินจากใบสมัคร
 2. ประเมินโดยผู้ประเมินในพื้นที่
 3. ประเมินโดยกรรมการกลาง
 4. ประ เมิน เพื่ อคั ด เลื อก เฉพาะ 
รางวัลดีเยี่ยม โดยกรรมการ และอนุ 
กรรมการ ก.พ.ร.
 5. การประชุมร่วมกรรมการกลาง  
และอนุกรรมการ ก.พ.ร. เพื่อตัดสิน 
รางวัล

4. เกณฑ์คะแนนเชงิคณุภาพ คอื
รางวัลดี เยี่ยม : มีระดับคะแนน 
มากกว่า ร้อยละ 90 : มกีารด�าเนนิการ 
ด ้านการมีส ่วนร ่วมที่ดี ทั้งในด ้าน 
หลักการ ด้านวิธีด�าเนินการ มีตัวอย่าง 
กจิกรรมทีด่เียีย่ม น่าสนใจ มนีวตักรรมสงู 
และชัดเจนเป็นที่ประจักษ์ เป็นตัวอย่าง 
แก่จังหวัดอื่นได้ 
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รางวั ลดี  :  มี ระดับคะแนนอยู ่
ระหว่างร้อยละ 80 - 90 : มีการ
ด�าเนินการด้านการมีส่วนร่วมที่ดี ทั้งใน
ด้านหลักการ ด้านวิธีด�าเนินการ มี
ตัวอย่างกิจกรรมที่ดีพอสมควร สูงกว่า
มาตรฐาน แต่ไม่ถึงระดับดีเยี่ยม 
รางวัลชมเชย : มีระดับคะแนน
อยู่ระหว่างร้อยละ 70 - 79 : มีการ
ด�าเนนิการ ทกุด้านอยูใ่นระดบัมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับได้
5. จังหวัดสมุทรสงคราม เสนอ 3
โครงการ คือ
 5.1 โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ผลติสนิค้าเกษตรทีป่ลอดภยัได้มาตรฐาน
(กิ จ ก ร รม เทศกาลจั ด ง านผล ไม ้
จงัหวดัสมทุรสงคราม : การแก้ไขปัญหา
ผลผลิตลิ้นจี่ฤดูการผลิตปี 2551/2552
และการจัดงานวันส ้มโอขาวใหญ่
สมุทรสงคราม)
 5.2 โครงการฟื ้นฟู และพัฒนา
ตลาดน�้าบางน้อยบริเวณปากคลอง
บางน้อย (หมูท่ี ่8 ต�าบลกระดงังา อ�าเภอ
บางคนที)
 5.3 โ ค ร ง ก า ร ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
พัฒนาอาชีพตามโครงการภูมิปัญญา
แผ่นดนิ ขยายผลสูป่วงชนชาวไทยจงัหวดั

สมทุรสงคราม ประจ�าปี 2552 (ณ บ้าน
สวนทุง่ หมูท่ี ่7 ต�าบลคลองเขนิ อ�าเภอ
เมืองสมุทรสงคราม)

6. ผ ล ง า น ข อ ง จั ง ห วั ด ส มุ ท ร
สงคราม : ระดับดีเยี่ยม
 เอกลักษณ์โดดเด ่นของจังหวัด
สมุทรสงคราม มีการด�าเนินการการมี
ส่วนร่วมแบบพหุภาคีที่โดดเด่น โดย
จังหวัดใช้กระบวนการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และยึดถือ
“ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 

7. วิธีด�าเนินการ
 7.1 หลั กการบริหารราชการ
ภายในจังหวัด
  ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด
สมทุรสงครามเป็นผูม้ทีศันคตบิวกต่อการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วม
และยึดถือ “ชุมชนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา” โดยที่ทางราชการต้องตอบ
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สนองความต้องการของประชาชน
อย่างมปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิล
ตามแนวทางกระแสพระราชด�ารัส
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั รชักาล
ปัจจบุนัทีไ่ด้พระราชทานในวโรกาสต่างๆ
อยูเ่สมอ โดยเฉพาะในความเป็นข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ ้ าอยู ่หั ว
ภูมิพลอดุลยเดช โดยเป ิดโอกาส
ใ ห ้ ป ร ะ ช า ช น แ ส ด ง ค ว า ม
คิ ด เห็ น  เ สนอป ัญหาและความ
ต ้องการได ้ โดยตรง โดยก�าหนด
กลไก/ช่องทางในการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมได้แก่ โอกาสที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมเยียน
ประชาชน ซึ่งมีก�าหนดการชัดเจน
สปัดาห์ละ 3 วนั หมนุเวยีนไปครอบคลมุ
พื้ นที่ จั งหวัด และการ เสนอผ ่ าน
หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนที่เกี่ยวข้อง 
ผู ้บริหารมีความเอาใจใส่อย่างจริงจัง
ด้วยการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยว
ข้องด�าเนินการแก้ปัญหา และตอบ
สนองความต้องการของประชาชนให้
เป็นผลส�าเร็จ พร้อมทั้งรายงานผล
การด�าเนนิงานต่อผูว่้าราชการจงัหวดัโดย
ตรงภายใน 15 วนั รวมทัง้ผูว่้าราชการ
จังหวัดจะเสนอผลการแก้ไขปัญหา

ต่างๆ ต่อประชาชนผ่านรายการ “ผูว่้าฯ
พบประชาชน” ทุกสัปดาห์อย่างสม�่า
เสมอ

 7.2 ผู ้ ว ่ า ร าชการจั งหวั ด  มี
บทบาทในการส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามส่ีวนร่วมในการบรหิารราชการ
   ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด ไ ด ้
จัดท�าโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดออก
เยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่สัปดาห์ละ 
3 วัน โดย :-
   - อ อ กพบปะ เ ยี่ ย ม ก ลุ ่ ม
เกษตรกร /กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่ม
สตรีแม่บ้าน และกลุ่มส่งเสริมอาชีพ
ต่างๆ โดยสลบักนัไปในทกุหมูบ้่าน และ
ทุกชุมชน หมุนเวียนกันทั้ง 3 อ�าเภอ
ตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
รบัราชการอยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม
เป ็น เวลา 1 ป ี  8  เดื อน และ
รวมถงึสมยัครัง้ทีเ่คยด�ารงต�าแหน่งรองผูว่้า
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ราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ทุกครั้ง 
ทีล่งพืน้ที ่จะสอบถามสภาพความเป็นอยู่ 
ปัญหาชาวบ้าน และชี้แนะวิธีการให้ 
ชาวบ ้ าน ชุมชน กลุ ่ ม เกษตรกร 
ให้ร่วมกันส�ารวจสภาพปัญหา และ 
ความต้องการที่อยากให้ทางราชการ 
สนับสนุน ซึ่งก็คือ การส่งเสริมให้ใช้ 
เวทีประชาคมหมู่บ้านในพื้นที่นั่นเอง
   - เ มื่ อ พ บ ป ะ  พู ด คุ ย 
สอบถามแล้ว กลุม่เกษตรกร/กลุม่วสิาหกจิ 
ชุมชน/กลุ ่มสตรีแม่บ้าน และกลุ ่ม 
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ก็จะแจ้งปัญหา 
ความเดือดร้อน และความต้องการที่ 
แท้จรงิ ทีอ่ยากให้ทางราชการได้ช่วยเหลอื 
ซึ่ ง ถ ้ า เ ป ็ น โ ค ร งก า ร เ ล็ ก ๆ  ก็ จ ะ 
ผลกัดนังบประมาณจากงบเหลอืจ่ายให้ 
ถ ้า เป ็นป ัญหาความต ้องการด ้าน 
ไฟฟ้า (เช่น ไฟฟ้าตก) หรอื น�า้ประปา 
ไม่ไหล กจ็ะแจ้งหน่วยงานไฟฟ้า ประปา 
ในจังหวัดด�าเนินการแก ้ ไขป ัญหา 
ในเบือ้งต้น แต่ถ้าเป็นด้านสาธารณปูโภค 
พื้นฐาน ถนน สะพาน ก็จะแจ้งหน่วย 
ทีเ่กีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นส�านกังานโยธาธกิาร 
จังหวัด อบต. หรือนายอ�าเภอไป
ด�าเนินการตรวจสอบสภาพข้อเท็จจริง 
ในพื้นที่ แล้วประมาณราคา เสนอเพื่อ 

พจิารณาจดัสรรงบประมาณด�าเนนิการ  
หรือน�าเข้าสู่แผนพัฒนาจังหวัดต่อไป
 นอกจากนี้ ได้จัดท�าโครงการ
บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้
ประชาชน โดยบูรณาการทุกภาคส่วน 
ทุกหน่วยงาน น�าบริการไปมอบให้กับ 
ประชาชนในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดจนจัดท�าโครงการ “ผู้ว่าฯ พบ 
ประชาชน” ออกรายการทางสถานี 
โทรทศัน์เคเบิล้ทวีขีองท้องถิน่ และออก 
รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 
กรมการขนส่งทางน�้าและพาณิชยนาวี 
อีกแห่งหนึ่ง
 สิง่ต่าง  ๆเหล่านี ้จงัหวดัสมทุรสงคราม 
ได ้ด� า เนินการมาอย ่ างต ่อ เนื่ อง 
ส ่ งผลให ้ประชาชนในพื้ นที่ เ กิ ด 
การตืน่ตวัมจีติส�านกึทีจ่ะช่วยกนัพฒันา 
และรักษาสภาพพื้นที่ที่ดีอยู่แล้วให้ดี 
ยิ่งขึ้น
 7.3 ปัจจัยที่ส่งเสริมกระบวน 
การมส่ีวนร่วมของจงัหวดัสมทุรสงคราม 
มีดังต่อไปนี้
   1. จังหวัดมีการก�าหนด 
ข้อตกลงร่วมกัน ในการเปิดโอกาสให้ 
ภาคราชการ และภาคประชาชนมีส่วน 
ร่วมในการจดัท�าแผนพฒันาในทกุระดบั 
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เริ่มตั้งแต่ แผนชุมชน แผนต�าบล แผน 
ท้องถิ่น แผนอ�าเภอ จนถึงแผนพัฒนา 
จังหวัด โดยมีค�าสั่ง คณะกรรมการ 
บรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ (ก.บ.จ.) 
ค�าสั่ง คณะกรรมการร่วมภาครัฐและ 
เอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาเศรษฐกจิ (กรอ.) 
เป็นต้น ยึดหลัก ร่วมคิด ร่วมวางแผน 
ร่วมตดัสนิใจ ร่วมปฏบิตั ิและร่วมตดิตาม 
ประเมินผล
   2. ใ นกา ร ว า งแผน เพื่ อ 
พัฒนาและแก้ไขปัญหาของจังหวัด ได้ 
ใช้กระบวนการจดัท�าเวทปีระชาคมเป็น 
เครื่องมือ ซึ่งท�าให้การพัฒนาและการ 
แก้ไขปัญหาของจังหวัด มาจากความ 
ต้องการของประชาชนอย่างแท้จรงิ เช่น 
การจัดท�าโครงการ ผวจ.เยี่ยมเยียน 
ประชาชน ตามทีก่ล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว
   3. ให ้การสนั บสนุ น งบ 
ประมาณเพื่อพัฒนา และแก้ไขปัญหา 
จากมติการจัดเวทีประชาคมครอบคลุม 
ทุกพื้นที่
   4. การสร้างแรงจูงใจ
โดยมอบรางวัล/ใบรับรอง/ใบประกาศ 
เกียรติคุณ  ด้านต่างๆ ให้กับภาคส่วน 
ต่างๆ ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชนและ 
ภาคประชาชนที่มีผลงานดีเด ่นเป็น 

จ�านวนมากในที่ประชุมกรมการจังหวัด 
เป็นประจ�าทุกเดือน
 ส�าหรับกลไกในการเสริมสร้าง 
กระบวนการมีส่วนร่วม คือ
 1. ตระหนักและให้ความส�าคัญ 
ในการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดัประจ�าปี 
ทกุระดบั และใช้แผนเป็นเครือ่งมอืในการ 
บริหาร
 2. ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และแสดง 
ความคิดเห็นในเวทีประชาคม รวมทั้ง 
น�าปัญหาความต้องการมาวางแผนเพื่อ 
แก้ไข
 3. ได้ขอความร่วมมือให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับให้ความ 
ร่วมมือในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม 
ของจงัหวดั รวมทัง้สนบัสนนุงบประมาณ 
ด้วย
 4. มีการประชาสัมพันธ์โดยใช้ 
สื่อต่างๆ เป็นกลไกในการติดต่อสื่อสาร 
สร้างความเข้าใจให้ความรูแ้ก่ประชาชน 
ในจังหวัดอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
 7.4  การบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม สามารถด�าเนินการให้เกิด 
ความยั่งยืนได้โดย :
  จังหวัดสมุทรสงครามเสนอ 
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โครงการ ทัง้สิน้ 3 โครงการ ดงัทีไ่ด้กล่าว 
ข้างต้น เป็นโครงการที่เกิดจากการที่ 
ผู ้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพื้นที่ในการ 
ตรวจเยีย่ม และรบัฟังปัญหาของประชาชน 
เพื่ อ แก ้ ไ ขป ัญหาของป ระชาชน 
ในพื้นที่ โดยจังหวัดได้ด�าเนินการตาม 
แนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการ 
ตรวจประเมิน ดังนี้
  1. เป ิดโอกาสให ้ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในคณะท�างาน ในการ 
ด�าเนนิการวางแผน และด�าเนนิการตาม 
แผนทกุขัน้ตอน ตัง้แต่ร่วมคดิ ร่วมวางแผน 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วม 
ตดิตามประเมนิผล นบัตัง้แต่จดัท�าแผน 
ชุมชน/แผนต�าบล/แผนท้องถิ่น/แผน 
อ�าเภอและแผนพฒันาจงัหวดัและกลัน่กรอง 
โดย คณะกรรมการบริหารงานจงัหวดั 
แบบบรูณการ (ก.บ.จ.) ซึง่มภีาคเอกชน 
และภาคประชาชน เป็นกรรมการร่วม 
อยู่ด้วย
  2. ใช้กลไกการจดัเวทปีระชาคม 
รับฟ ังความคิดเห็นของประชาชน 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
  นอกจากนี้ยังเปิดช่องทางให้ 
ประชาชนเข้าร่วมติดตามตรวจสอบ 
การท�างาน โดย

 1. ก�าหนดให้ส่วนราชการ จัดตั้ง 
ศูนย์ข ้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ของทางราชการ (ค�าสั่งจังหวัดฯ จัดตั้ง 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ)
 2. มอบหมายให ้ส ่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้อง เปิดเว็บไซต์ของจังหวัด รับ 
ข้อเสนอแนะข้อร้องเรียนจากประชาชน 
ได้โดยตรง เช่น www.samutsong 
khram.go.th และเวบ็ไซต์ของส�านกังาน 
ประชาสัมพันธ์จังหวัด คือ http:// 
Province.Prd.go.th/samutsong 
khram
 3. ช่องทางร้องเรยีนศนูย์ด�ารงธรรม 
จังหวัด เป็นต้น
  ประโยชน์ที่ได้รับ คือ 
  1. ปัญหาได้รับการแก้ไขอย่าง 
รวดเรว็ ตรงกบัสภาพปัญหา ความต้องการ 
ของชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง
  2. ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
ด�าเนินการอย่างทันท่วงที จากงบเหลือ 
จ่ายของงบพัฒนาจังหวัด/งบประมาณ 
ของ อบต. หรอืจากส่วนราชการทีเ่กีย่วข้อง 
ตั ว อ ย ่ า ง โ ค ร งก า รที่ ส ร ้ า ง ค ว าม 
ยั่งยืนของการบริหารราชการแบบมี 
ส่วนร่วม เช่น
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   - โครงการอนุรักษ์ และ
ขยายพันธุ์สัตว์น�้า (กุ้ง ปู ปลา) โดย
เฉพาะการขยายพันธุ์กุ้งก้ามกรามเพื่อ
ให้เป็นแหล่งผลิตกุ้งก้ามกรามในแม่น�้า
แม่กลองทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทยและ
การปล่อยปูทะเล เป็นต้น
   - ให้ความรู ้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์น�้า (กุ้ง ปู
ปลา) แก่ประชาชน
   - การแก้ไขปัญหาด้านการ
เกษตร (ลิ้นจี่/ส้มโอ)
   - การรณรงค์การใช้ปุย๋ชวีภาพ
ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น
  7.5 โครงการที่ด�าเนินการ
และเป็นรูปธรรม มีรายละเอียด ดังนี้

   1. โครงการส่งเสริมการ
ผลติสนิค้าเกษตรทีป่ลอดภยัได้มาตรฐาน
( กิ จ ก ร รม เทศกาลจั ด ง านผล ไม ้
จังหวัดสมุทรสงคราม : การแก้ไข
ป ัญหาผลผลิตลิ้นจี่ฤดูการผลิต ป ี
2551/2552 และการจัดงานวันส้มโอ
ขาวใหญ่สมุทรสงคราม) : เป็นโครง
การที่ริเริ่ม โดยผู ้ว ่าราชการจังหวัด
(นายประภาศ บญุยนิด)ี และภาคเอกชน
เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตการเกษตร
(ส้มโอและลิ้นจี่) ฤดูกาลผลิต 2551/
2552 ซึง่จะมผีลผลติออกสูต่ลาดจ�านวน
มาก ที่อาจท�าให้เกิดปัญหาผลผลิตล้น
ตลาด และราคาตกต�่า ซึ่งจะส่งผลให้
เกษตรกรชาวสวนประสบความเดอืดร้อน
ดังนั้น จังหวัดจึงได้เตรียมการแก้ไข
ปัญหา โดยได้ประสานความร่วมมือ
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ระหว่างภาครฐั/เอกชน (ผูป้ระกอบการ)
และเกษตรกรชาวสวนร่วมบูรณาการ
การบริหารจัดการด้านการผลิตและ
การตลาดให้มีการรวบรวม ตลอดจน
กระจายผลผลิตให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดและผู้บริโภค โดยมุ่ง
เน้นคณุภาพมาตรฐานของผลผลติ ความ
ปลอดภยัของผูบ้รโิภค และราคาเป็นธรรม
ต ่อผู ้ เกี่ ยวข ้องทั้ งระบบ ด ้วยการ
รับผิดชอบตรวจสอบ รวบรวม คัดแยก
จ�าหน่าย และกระจายผลผลิต แบ่ง
ความรับผิดชอบตามพื้นที่ ทั้งนี้ อยู่ใน
การก�ากับดูแลรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ของผู ้ว่าราชการจังหวัดผ่านกิจกรรม
เ ท ศ ก า ล จั ด ง า น ผ ล ไ ม ้ จั ง ห วั ด
สมทุรสงคราม และงานวนัส้มโอขาวใหญ่
สมุทรสงคราม

   2. โครงการฟ นฟู และ
พัฒนาตลาดน�้าบางน้อยบริเวณปาก
คลองบางน้อย (หมูท่ี ่ 8 ต�าบลกระดงังา
อ�าเภอบางคนท)ี : เป็นโครงการทีจ่ดัท�า
ขึ้นโดยมีเจ ้าภาพหลัก คือ อ�าเภอ
บางคนทร่ีวมกบัเทศบาลต�าบลกระดงังา
ทีก่�าหนดให้มกีารพลกิฟ้ืนตลาดน�า้บางน้อย
ขึ้นใน วันเสาร์-อาทิตย์ ณ บริเวณ
ปากคลองบางน้อย ต.กระดงังา อ.บางคนที
เพื่อเป ็นการส ่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และสนับสนุนยุทธศาสตร์
จังหวัดในด ้านการส ่งเสริมอนุรักษ ์
การท่องเทีย่วตามเส้นทางน�า้ล�าคลอง ฟ้ืนฟู
วิถีชีวิตในอดีตของชาวคลองบางน้อย
ให้เป็นแหล่งสืบทอดทางวัฒนธรรม
และเป็นการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้
ด้วยการจ�าหน่ายสนิค้าทางเรอื (ตลาดน�า้)
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 21.00 น.
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์
   3. โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพตามโครงการภูมิปัญญา
แผ่นดินขยายผลสู ่ปวงชนชาวไทย
จังหวัดสมุทรสงคราม ประจ�าปี 2552
(ณ บ้านสวนทุง่ หมูท่ี ่7 ต�าบลคลองเขนิ
อ�า เภอเมืองสมุทรสงคราม) เป ็น
โครงการขยายผลความรู้จากศูนย์การ
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ศึกษาการพัฒนาอัน เนื่ อ งมาจาก 
พระราชด�าร ิโดยบรูณาการการด�าเนนิการ 
ของ 4 หน่วยงาน คอื ส�านกังานจงัหวดั 
ส�านกังานเกษตรจงัหวดั ส�านกังานพฒันา 
ชมุชนจงัหวดั และส�านกังานเกษตรและ 
สหกรณ์จังหวัด ร่วมกันพิจารณาคัด 
เลือกพื้นที่บ้านสวนทุ่ง หมู่ที่ 7 ต�าบล 
คลองเขนิ อ�าเภอเมอืง เป็นพืน้ทีด่�าเนนิ 
โครงการซึง่ผูน้�าชมุชนและองค์กรชมุชน 
มีความเข้มแข็ง บริหารจัดการตนเอง 
ได้ดี  มีอาชีพด้านการเกษตร (ปลูก 
มะพร้าว) เป็นหลกั และมคีวามประสงค์ 
จะเปลี่ยนพันธุ ์มะพร้าวเดิมเป็นพันธุ ์ 
มะพร้าวพันธุ ์เตี้ย รวมทั้งมีแผนงาน 
โครงการปลูกพืช 3 ระดับ โครงการ 
ปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษโดย 
ใช้น�้าหมักชีวภาพและปุ๋ยหมัก รวมทั้ง 
เลี้ยงกบในคอนโด เลี้ยงปลากินพืชใน 
ร่องสวน อนุรักษ์พันธุ์กุ้งก้ามกราม 
   7.6 การมีส่วนร่วมในการ 
จัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด
 ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเปิด 
โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในกระบวนการจดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั 
โดยมีการจัดตั้งผู้แทนจากทุกภาคส่วน 
ได้แก่ ข้าราชการ นักวิชาการ ภาค 

ประชาชน ภาคประชาสังคม และภาค 
เอกชน เป็นคณะกรรมการบริหารงาน 
จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) และ 
น�าแผนฯ ไปรับฟังความคิดเห็นทุกภาค 
ส่วน รวมทัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ซึ่งในกระบวนการจัดท�าแผนพัฒนา 
จงัหวดันัน้ ผูบ้รหิารระดบัสงูของจงัหวดั 
ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โดย 
ไม่มกีารโน้มน้าว หรอืใช้อทิธพิลครอบง�า 
/ชี้น�าที่ประชุมแต่ประการใด รวมทั้ง 
ในการจัดท�าแผนพัฒนาจังหวัด มี 
ความสอดคล้องกันตั้งแต่แผนชุมชน 
แผนต�าบล แผนขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาอ�าเภอ มาสู่ 
แผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งแผนดังกล่าวจะ 
เป ็นแผนที่จะช ่วยในการสนับสนุน 
งบประมาณ และการน�าไปสูก่ารปฏบิตัทิี่ 
ตอบสนอง/แก้ปัญหาของประชาชนใน 
พื้นที่ได้อย่างจริงจัง โดยผู้ว่าราชการ 
จงัหวดัให้ค�าแนะน�า และเน้นย�า้ทกุฝ่าย 
ให้ร่วมมอืและสนบัสนนุโครงการพฒันา 
จงัหวดัเพือ่ขบัเคลือ่นประเดน็ยทุธศาสตร์ 
จงัหวดัให้บรรลผุลส�าเรจ็ ทัง้นี ้มขีัน้ตอน 
/กระบวนกา ร ในกา รจั ดท� า แผน 
พฒันาจงัหวดั ดงันี ้คอื การรบัฟังปัญหา 
โดยจดัเวทรีบัฟังความคดิเหน็ทัว่ไปและ 
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จัดท�าเวทีเฉพาะด้าน ศึกษา รวบรวม
และวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการ
ของประชาชน จดัท�าแผนพฒันาจงัหวดั 
ด�าเนนิการตามแผนพฒันาจงัหวดั มกีาร
ตดิตามประเมนิผล และสรปุเพือ่รายงาน
ผลต่อสาธารณชนผ่านสื่อท้องถิ่น เช่น 
รายการผู้ว่าฯ พบประชาชน ทางเคเบิ้ล
ทีวีท้องถิ่นและวิทยุท้องถิ่น  

8. ปัจจัยความส�าเร็จ
 ป ัจจัยที่ มี ผลต ่อความส�า เร็ จ ใน 
การบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วมระดบั 
จังหวัดของจังหวัดสมุทรสงคราม ตาม 
ผลการประเมินของส�านักงาน ก.พ.ร. 
ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า มีดังนี้
 8.1 ผู ้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีภาวะ 
ผู้น�าแบบประชาธิปไตย ตลอดจน มี 
ความรู้ ความเข้าใจการบริหารราชการ 
แบบมส่ีวนร่วมเป็นอย่างด ีและน�าแนวคดิ 
มาสู ่กระบวนการการท�างานมีส ่วน 
ร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล
 8.2 ข ้ า ร าชการมีความพร ้ อม 
ในการน�านโยบาย เรือ่งการบรหิารราชการ 
แบบมีส ่ วนร ่ วมมาปฏิบั ติ  และมี 
ความรู ้ความเข้าใจ ท�างานแบบมส่ีวนร่วม
 8.3 มี ก า ร ใ ช ้ ก ร ะ บ ว น ก า ร มี 
ส่วนร่วมที่หลากหลาย และมีความ 

เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ ท�าให้เกิด 
การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
 8.4 มีการใช ้ฐานความรู ้ และ 
ข้อมูลของพื้นที่เป็นฐานในการจัดท�า 
โครงการ และกระบวนการมีส่วนร่วม
 8.5 ใช้ประเด็นยุทธศาสตร์ของ 
จังหวัดที่ประชาชนเห็นชอบ และน�ามา 
สู่การเกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายและเป็น 
รูปธรรม
 8.6 มีการเรียนรู ้จากที่อื่น และ 
มีการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนเข้ามา 
มีส่วนร่วม เช่น การสนับสนุนจากรัฐฯ 
มีการน�าความต้องการของประชาชน 
มาสูเ่วทสีาธารณะ และมกีารตอบสนอง 
อย่างเป็นรูปธรรม คือ ยกกระบวนการ 
มีส่วนร่วม
 8.7 มีการเรียนรู ้อย ่างต่อเนื่อง 
รวมทัง้น�าข้อผดิพลาดในอดตีมาเป็นบท 
เรียน ซึ่งเป็นประเด็นในการพัฒนาปรับ 
ปรุงให้ดีขึ้นในพื้นที่อื่น ๆ
 8.8 มีการหาข ้อตกลงร ่ วมกัน 
ด้วยการเสวนาด้วยการยกมือ
 8.9 ประชาชนมีความเข ้มแข็ง 
มีจิตสาธารณะ และตระหนักในการ
เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อ 
การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน และเข้า 
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มาร่วมกันอย่างเต็มใจในทุกขั้นตอน
 8.10 ประชาชนมีความศรัทธา 
และเชื่อมั่นในตัวผู ้บริหาร เนื่องจาก 
ผู้บริหารมีทัศนคติที่เป็นบวก เป็นการ 
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่าง 
แท้จริง
 8.11 การมีวัตถุประสงค ์ร ่วมกัน 
และชัดเจน ท�าให้ทุกภาคส่วนเข้ามา 
มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
 8.12 มี ศู น ย ์ ก า ร เ รี ย น รู ้ที่ เ ป ็ น 
สถานที่ที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 8.13 มี กิ จ ก ร ร ม แ ล ก เ ป ลี่ ย น 
เรียนรู้เป็นประจ�า เช่น มีการประชุม 
แลกเปลีย่นเรยีนรูท้กุเดอืน เวลา 18.00 น. 
ของวันจันทร์สิ้นเดือนที่ประชาชนจะ 
มาประชุมกัน
 8.14 มี เ ค รื อ ข ่ า ย ก า ร ท� า ง า น 
ที่มาจากทุกภาคส่วน
 8.15 มี ก า ร ข ย า ย ผ ล กิ จ ก ร ร ม 
ต่างๆ โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสม และ 
สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน

สรุป
 จงัหวดัสมทุรสงคราม เป็นจงัหวดั 
ที่มีผู ้ว ่าราชการจังหวัดที่มีความเป็น 

ผู้น�าสูง กล้าคิด กล้าท�า กล้าตัดสินใจ 
และให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน โดยสามารถใช้แนวคิด 
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ การท�างาน 
ของข้าราชการ/บุคลากรในจังหวัดและ 
เชื่อมโยง/บูรณาการกับความเข้มแข็ง 
ของภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ใน 
จังหวัด โดยก�าหนดเป็นนโยบาย และ 
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ท�าให้สามารถ 
ท�างานร่วมกนัในฐานะหุน้ส่วนการพฒันา 
ร่วมกัน ซึ่งแสดงให้เห็นนวัตกรรมใน 
การท�างานแบบมีส่วนร่วมที่เป็นระบบ 
และเป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน สามารถแก้ไข 
ปัญหาความเดือดร ้อนได ้ทันท่วงที 
ประกอบกบัภาคประชาชนมคีวามเข้มแขง็ 
มีการร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมด�าเนินการ 
แก้ไขปัญหา และพฒันาร่วมกบัภาครัฐ 
มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากกรณี 
ตัวอย่างในการด�าเนินงานโครงการของ 
จังหวัด ทั้ง 3 โครงการข้างต้น 

 จากบทสรปุนี ้สามารถตอบค�าถาม 
ที่ว ่า เราจะต้องรักษาความส�าเร็จ 
อันมีค่ายิ่งนี้  ให้คงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยนื 
ได้อย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหา 
ที่ส�าคัญกว่า นั่นคือ ความเข้มแข็งของ 
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หุน้ส่วนการพฒันาทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ประชาชนทีจ่ะต้องเดนิเคยีงคูก่นั ขาดกนั

ไม ่ ได ้  ภายใต ้พื้นฐานของความรู ้
ความเข้าใจ และมุ่งผลักดันสู่วิสัยทัศน์
ให้บรรลผุลส�าเรจ็อย่างเป็นรปูธรรมต่อไป
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      งหวัดลําพูนกับรางวัลแหงความเปนเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสวนรวมประจําป พ.ศ. 2552

วิทยา  สาระไชย1

      งหวัดลําพูนกับรางวัลแหงความเปนเลิศ
ด้านการบริหารราชการแบบมีสวนรวมประจําป พ.ศ. 2552
จั

 การบริหารราชการจังหวัดล�าพูน
ปี พ.ศ. 2552 จังหวัดล�าพูน โดย ดร.
ดิเรก ก้อนกลีบ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ล�าพูน ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล
การบรหิารราชการจงัหวดัแบบมส่ีวนร่วม
ประจ�าป ี  พ.ศ.2552 ใน “ระดับ
ดีเยี่ยม” ตามโครงการขับเคลื่อนการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ของ
ส�านักงาน ก.พ.ร. ร ่วมกับสถาบัน
พระปกเกล้า ซึ่งได้ด�าเนินการคัดเลือก

1  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  สํานักงานจังหวัดลําพูน

จากผลงานและการตรวจเยี่ยมการ
ด�าเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดต่างๆ
ที่ส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก
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กรอบแนวคิดของการน�าไปสู ่ความ
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วม ใน “ระดับดีเยี่ยม”
 ดร. ดเิรก  ก้อนกลบี ผูว่้าราชการ
จงัหวดัล�าพนู ยดึหลกัการบรหิารราชการ
แบบมีส่วนร่วมเน้นการสื่อสารสองทาง
(Two ways communication) ผนวก
กับทัศนคติในทางบวกที่มีต่อกระบวน
การมีส่วนร่วม โดยการรับฟังความคิด
เห็นจากผู ้มีส่วนได้เสีย ตั้งแต่พี่น้อง
ประชาชน กลุม่อาชพี กลุม่ผูป้ระกอบการ
ผู้น�ากลุ่ม ผู้น�าท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น
สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร องค์กรภาค
เอกชน ภาคราชการ ภายใต้แนวนโยบาย
ของรัฐบาล ก.น.จ. พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด พ.ศ. 2551 (โดยเฉพาะการ
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคีการ
พฒันา ตามทีก่ฎหมายก�าหนดในมาตรา
19) และนโยบายของกระทรวงมหาดไทย
รวมทั้งการบริหารงานภายใต ้คณะ
กรรมการบรหิารงานจงัหวดัแบบบรูณาการ
(ก.บ.จ.) ที่มาจากภาคประชาสังคม
แ ล ะ ภ า ค เ อ ก ช น  ร ว ม ทั้ ง คณ ะ
กรรมการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่แต่งตั้งจาก

บคุคลทีท่�างานได้จรงิ เป็นทีย่อมรบัของ
ภาคราชการและประชาชน เข้ามาร่วมกนั
แก้ไขปัญหาและพฒันาในสิง่ทีส่อดคล้อง
กับป ัญหาและความต ้องการของ
พี่น้องประชาชน เพื่อให้การด�าเนินงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งการ
ก�าหนดแผนงาน/โครงการ และกลยทุธ์์
เพื่อเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่ชัดเจน
และการลดบทบาทภาครัฐ โดยเปิด
โ อก าส ให ้ ป ร ะช าชนมี ส ่ ว น ร ่ ว ม
(devolution) จนได้รับรางวัลแห่ง
ความเป็นเลศิ ด้านการบรหิารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจ�าปี พ.ศ.2552
ใน “ระดับดีเยี่ยม” จากส�านักงาน
ก.พ.ร. และสถาบันพระปกเกล้า 
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 วิธีการบริหารราชการสู ่ความ 
เป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบ 
มีส่วนร่วม
 1. จัดท�ากรอบแนวทางการขับ 
เคลื่อนแบบมีส่วนร่วมในระดับจังหวัด  
ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด 
 เพื่อให้เกิดการรับฟังความคิดเห็น 
ปัญหา ให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของประชาชน ภาคเอกชน เป็นไป 
อย่างกว้างขวาง นอกเหนอืจากทีร่ะเบยีบ 
และกฎหมายก�าหนดไว้ จึงจัดให้มีเวที 
สาธารณะ	(Public	space)	โดยผูว่้าราชการ 
จั ง ห วั ด ล� า พู น ไ ด ้ จั ด โ ค ร ง ก า ร 
“ฮอมแฮงแป๋งหละปนู เมอืงบญุหลวง 
ล้านนา” ขึ้น เพื่อให้ประชาชน ได้มี 

โอกาสตัดสินใจร่วมกับภาครัฐ  เมื่อ 
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 โดยมีกลุ่ม 
เป้าหมายรวมทั้งสิ้น 800 คน ทั้งจาก 
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและ 
อ�าเภอ เจ้าหน้าที่ ผู ้บริหารองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ ก�านนัและผูใ้หญ่บ้าน 
สมาชิกกลุ ่มองค ์กรเครือข ่ ายการ 
พัฒนาระดับต�าบลและอ�าเภอ สมาชิก 
องค์กรภาคเอกชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อระดมความคิดเห็นในการพัฒนา 
จังหวัด จากทุกภาคีการพัฒนาของ 
จังหวัดล�าพูน สรุปแนวทางประกอบ 
การจัดท�าแผนการพัฒนาจังหวัดให้ 
สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ 
ประชาชนในจงัหวดั และเป็นการเตรยีม 
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การจัดท�าแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�าปีของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการระดม
และน�าเสนอความคดิเหน็ ภายใต้กรอบ
แนวทางที่ก�าหนดไว้ 3 กรอบ คือ “สิ่ง
ทีด่ ีสิง่ทีค่วรปรบัปรงุ และสิง่ทีค่วรท�า” 

 ผลจากการจัดโครงการดังกล่าว
ท�าให้ผู ้ว่าราชการจังหวัดล�าพูนได้รับ
ทราบปัญหา ความต้องการ ทิศทาง
การพฒันาทีส่อดคล้องกบัความต้องการ

ของประชาชน ซึ่งถือว่าเป็น ข้อตกลง
ในการท�างานแบบมีส ่วนร่วมและ
ถือเป็นทัศนคติทางบวกของผู้บริหาร
ที่ยอมรับและผูกพันต่อกระบวนการ
มีส ่ วนร ่ วมในเวทีจั งหวัดในการ
บริหารราชการ ทั้งนี้สามารถสรุปและ

ขยายผลเป็นแนวทางการขบัเคลือ่นแผน
พัฒนาจังหวัด ภายใต้คณะกรรมการ
บรหิารงานจงัหวดัล�าพนูแบบบรูณาการ
จ�านวน 8 กลยุทธ์์ ดังนี้ 1) สร้าง
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ประชาธิปไตยสมานฉันท์ 2) สืบสาน 
พระราชด�าริขยายผลสู่ประชาชนชาว 
ล�าพูน 3) สร้างเสริมการศึกษาและทุน 
ทางสังคมที่ดีงาม 4) สร้างสรรค์สังคม 
ภูมิปัญญาวัฒนธรรมหละปูนเมืองบุญ 
หลวงแห่งล้านนา 5) สร้างสรรค์การจดัการ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ 
พลงังาน 6) ส่งเสรมิเศรษฐกจิการตลาด 
น�าการผลิต 7) ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
หละปูนเมืองบุญหลวงแห่งล ้านนา 
และ 8) สร้างสรรค์บรกิาร และธรรมาภบิาล 
ที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นกลยุทธ์์และกิจกรรม 
ที่พี่น้องประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย เข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดประเด็นเพื่อ 
แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดตั้งแต่ 
เริ่มแรก

 2. การขยายผลแผนพัฒนาและ 
กลยุทธ์์การพัฒนาจังหวัด เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ในพื้นที่ 
ทกุอ�าเภอ โดยเน้นกระบวนการมส่ีวนร่วม
 เพื่อให้การพัฒนาได้ผลอย่างเป็น 
รูปธรรมในพื้นที่ทุกหมู ่บ ้าน โดยให้ 
ความส�าคัญกับคนของหมู่บ้านเป็นจุด 
ชี้ขาดความส�าเร็จของการด�าเนินงาน 
ดร. ดเิรก ก้อนกลบี ผูว่้าราชการจงัหวดั 
ล�าพนู จงึจดัท�าโครงการ “คนฮกัหละปนู 
แทนคุณแผ่นดิน” อาศัยกระบวนการ 
การมีส ่วนร่วมของประชาชน กลุ ่ม 
องค์กร ภาคเอกชน องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการ มา 
บูรณาการการท�างานให้ประสบผล 
ส�าเร็จคือ เน้นการกระจายบทบาท 
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ภาระหน้าที ่ให้ทกุภาคมีส่ีวนรบัผดิชอบตาม 
กลยุทธ์์ในการลดบทบาทของภาครัฐ 
โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี 
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนา 
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง

 เพื่อให้โครงการดังกล่าวประสบ 
ผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงก�าหนด 
เป้าหมาย	(Goals) ของการท�างานไว้ 
ว ่า “ส่งเสริมผลักดันให้คนล�าพูนมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความภาคภูมิใจ 
ในแผ่นดินถิ่นก�าเนิด สามารถฝ่าวิกฤต 
เศรษฐกิจโดยการน�าหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการ 
ด�าเนินชีวิต และส่งเสริมให้ประชาชนมี 
ความรัก ความสามัคคี และจงรักภักดี 
ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหา 
กษัตริย์”  
 จากเป้าหมายดังกล่าว ดร.ดิเรก 
ก้อนกลีบ ได้เชื่อมโยงน�าปัจจัยน�าเข้า 
ที่ได้รับมาจากการระดมความคิดเห็น 
จากโครงการฮอมแฮง แป๋งหละปูน 
เมืองบุญหลวงแห่งล้านนา มาก�าหนด 
ตัวชี้วัดในการด�าเนินงาน ภายใต้กรอบ 
กิจกรรมหลักจ�านวน 7 กิจกรรม เพื่อ 
ให้หมูบ้่าน/ชมุชนสามารถเข้ามามส่ีวนร่วม 
ขับ เคลื่ อนให ้ เหมาะสมกับสภาพ 

ปัญหาอุปสรรค ศักยภาพและโอกาสที่ 
แตกต่างกันของแต่ละหมู่บ้านเพื่อน�าไป 
สู่ความเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้
 1) ด้านการขึ้นทะเบียนเป็นคนฮัก 
หละปูน แทนคุณแผ่นดิน
 2) ด้านการจดัตัง้กองทนุสวสัดกิาร 
หมู่บ้าน/ชุมชน   
 3) ด้านการบรหิารจดัการขยะของ 
ครัวเรือนและชุมชน
 4) ด้านการบรหิารจดัการเศรษฐกจิ 
พอเพียงของครัวเรือนและชุมชน
 5) ด ้านการอนุรักษ ์วัฒนธรรม 
ล�าพูน
 6) ด ้านการจัดท�าหรือทบทวน 
แผนชุมชน
 7) ด้านการสร้างความสมานฉันท์ 
ในหมู่บ้านและชุมชน

 กลไกและการส่งเสริมสนับสนุน 
การขับเคลื่อนโครงการฯ 
 กลไกการขับเคลื่อน ได้แต่งตั้ง 
คณะท�างานฝ่ายต่างๆ โดยพิจารณา 
คัดเลือกผู ้ที่ท�างานได้จริงและเป็นที่ 
ยอมรบัของทกุฝ่าย ซึง่เป็นการถ่ายทอด 
ส ่ งมอบงาน และท� างานแทนกัน 
และเพื่อเป็นการสร้างความไว้วางใจกัน 
ระหว่างข้าราชการและประชาชน ดังนี้
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  1) คณะท�างานขบัเคลือ่นโครงการ 
“ขึ้ นทะ เบี ยนคนฮั กหละปู นแทน 
คุณแผ่นดิน” โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
ล�าพนู เป็นประธาน หวัหน้าส่วนราชการ 
ที่ เกี่ ยวข ้อง และผู ้บริหารองค ์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ร่วมเป็น 
กรรมการ
   มีหน้าที่ อ�านวยการ ให้ค�า 
ปรึกษา แนะน�า สนับสนุนและส่งเสริม 
การขบัเคลือ่นให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์
  2) คณะท�างานฝ่ายขับเคลื่อน 
โครงการ ในระดบัต�าบล หมูบ้่าน/ชมุชน 
โดยมีนายอ�าเภอ เป็นประธาน หัวหน้า 
ส่วนราชการอ�าเภอ ผูแ้ทนภาคประชาชน 
   มหีน้าที ่อ�านวยการ ประสานงาน 
สนับสนุ นส ่ ง เ ส ริ มการขั บ เคลื่ อน 
ในระดบัพืน้ทีอ่�าเภอ เป็นพีเ่ลีย้ง ประชาสมัพนัธ์ 
แนะน� า แนวทางกา รด� า เ นิ น ง าน 
ให ้แก ่คณะท�างานฝ ่ายปฏิบัติการ 
ติดตามประเมินผล รวมทั้งรายงาน 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขให้ 
จังหวัดทราบ
  3) คณะท�างานชุดปฏิบัติการ 
ระดับต�าบล ได้แต่งตั้ง ปลัดอ�าเภอ 
ผูป้ระสานงานประจ�าต�าบล เป็นหวัหน้า 
คณะท�างาน และคณะท�างานร่วมจาก 

ภาคประชาชนและองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
  4) คณะท�างานฝ่ายปฏิบัติการ  
มอบหมายให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่แบ่ง 
พื้นที่รับผิดชอบเป็นรายต�าบล ได้แก่ 
ปลัดอ�าเภอผู้ประสานงานประจ�าต�าบล 
พัฒนากรประจ�าต�าบล เกษตรต�าบล 
หัวหน้าสถานีอนามัยประจ�าต�าบล ครู 
กศน. ปฏิบัติงานร่วมกับผู ้ใหญ่บ้าน 
ประธานชุมชน กรรมการหมู่บ้าน และ 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่
   โดยก�าหนดให้มีหน้าที่สร้าง 
ความรู้ ความเข้าใจในระดับครัวเรือน 
ด�าเนินกิจกรรมตามโครงการให้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ โดยเน้นการสร้างความ 
รักและสามัคคี ให้ประชาชนเข้ามาร่วม 
ขึ้นทะเบียนเป็นคนฮักหละปูน แทน 
คุณแผ่นดิน สร้างวินัยในการออมโดย 
การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการหมู ่บ้าน/ 
ชุมชน 
  5) คณะท�างานฝ่ายตรวจติด 
ตามการด�าเนินโครงการ ระดับต�าบล 
หมูบ้่าน/ชมุชน โดยมปีลดัจงัหวดัล�าพนู 
เป็นประธานคณะท�างาน ซึ่งจะต้องจัด 
ท�าแผนการตรวจติดตาม ให้ค�าปรึกษา 
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แนะน�าแก่คณะท�างานและประชาชน

 หลั ก ก า รและแนวทา งกา ร 
ขับเคลื่อนกิจกรรม 7 ด้าน
 1. หลักการขึ้นทะเบียนแสดง 
เจตนารมณ์เป็น “คนฮักหละปูน แทน 
คุณแผ่นดิน”
  หลักการที่ส�าคัญในการแสดง 
เจตนารมณ์ในการสมัคร ขึ้นทะเบียน 
คนฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน ทุก 
ฝ่ายได้มคีวามเหน็ร่วมกนัก�าหนดแนวทาง 
เพื่อให้ผู ้ที่มีความประสงค์ จะสมัคร 
ขึ้นทะเบียน ได้ท�าความเข้าใจ และ 
แสดงเจตนารมณ์โดยสมัครใจ เพื่อเข้า 
มามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน สร้าง 
สรรค์พฒันาให้ล�าพนูเป็นเมอืงแห่งความ 
สงบสุข ร่มเย็น ให้สมกับเป็นเมือง 
บุญหลวงแห่งล้านนา ได้อ่านก่อนการ 
ขึ้นทะเบียน ดังนี้
  1.1 ข้าพเจ้า มีความตระหนัก 
และส�านึกอยู่เสมอว่าเป็นสมาชิกของ 
หมู่บ้าน/ชุมชน มีความปรารถนาที่จะ 
ร่วมกันสร้างสังคมที่สงบสุข ช่วยเหลือ 
เกือ้กลูกนั อยูร่่วมกนัด้วยความรกั ความ 
ผูกพัน รู้จักแบ่งปันและให้อภัยซึ่งกัน 
และกันด้วยความสมานฉันท์ 
  1.2 ข้าพเจ้า จะน้อมน�าพระราชด�าริ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
เรื่องความพอเพียง พอประมาณ มี 
เหตผุล มภีมูคิุม้กนัตนเอง โดยใช้ความรู้ 
คู่คุณธรรมเป็นเครื่องก�ากับการด�าเนิน 
ชีวิตร่วมกัน
  1.3 ข้าพเจ้า จะเข้าร่วมในการ 
ประชุมของหมู่บ้าน/ชุมชน ในลักษณะ 
ทีเ่ป็นเวทปีระชาคม เพือ่การปรกึษาหารอื 
และการตัดสินใจร ่ วมกันเกี่ ยวกับ 
ปัญหาและกิจกรรมอื่นๆ ของหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ทุกครั้ง            
  1.4 ข้าพเจ้า มีความปรารถนา 
ที่จะจัดสรรงบประมาณทุกประเภท ที่ 
หมู่บ้าน /ชุมชนได้รับจากทุกแหล่งมา 
สมทบกองทุนสวัสดิการหมู่บ้าน/ชุมชน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 เช่น งบประมาณ 
โครงการ SML เป็นต้น
  1.5 ข้าพเจ้า ตั้งสัจจะที่จะสร้าง 
วินัยในการออมเพื่อตนเอง ครอบครัว 
และหมู่บ้าน /ชุมชน อย่างน้อย วันละ 
1 บาท หรอืเดอืนละ 30 บาท หรอืปีละ 
356 บาทเพือ่สมทบเป็นกองทนุสวสัดกิาร 
หมู ่ บ ้ าน/ชุมชน ที่ ก� าหนดไว ้ทุ ก 
ประการ
 2. ห ลั ก ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม
สมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน	 : มุ่ง 
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ปลูกจิตส�านึกความรู้รัก สามัคคี และ 
ความสมานฉันท์  ยึดในสถาบันหลัก 
ของชาต ิด�าเนนิชวีติในวถีปีระชาธปิไตย 
โดยการขยายผลทางความคดิ ฝึกอบรม 
พฒันาให้ความรูแ้ละสร้างเครอืข่ายจาก 
ผู้สมัครเป็นสมาชิกคนฮักหละปูน แทน 
คุณแผ่นดิน 
 3. หลักการขับเคลื่อนกองทุน 
สวัสดิการหมู่บ้าน/ชุมชน   
  เป้าประสงค์หลักคือ : ฝึกวินัย 
ปลูกฝังนิสัยการออม ไม่ฟุ่มเฟือย ฟื้นฟู 
สังคมเอื้ออาทร โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือ 
เกื้อกูล มีการดูแลความเป็นอยู่ซึ่งกัน 
และกันของคนในชุมชน 
  วิธีการด�าเนินงาน
  1) ใครจะเป็นสมาชิกได้ : ทุก 
คนในครวัเรอืน ไม่จ�ากดัอาย ุ เมือ่สมคัร 
และฝากเงินตามก�าหนด จะได้รับสิทธิ 
ในการดูแลจากกองทุน 
  2)	เงนิทีน่�าฝากทกุวนั/เดอืนเป็น 
ของใคร : สมาชกิจะร่วมออมเงนิวนัละ 
1 บาท หรือเดือนละ 30 บาท ถือว่า 
เป็นเงินสะสมของผู้ออม จะไม่มีการ 
เบิกจ่ายเพื่อน�ามาใช้เป็นเงินสวัสดิการ 
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่อย่างใด และ 
จะคืนให้สมาชิกเต็มจ�านวนเมื่อลาออก 

โดยไม่มีดอกเบี้ย
 3) ใครจะได้รับสิทธิในการดูแล
จากกองทุนสวัสดิการ : สมาชิกฯ ที่ 
ฝากเงินออมครบ 1 ปี 
 4) เงินที่ใช้ในการดูแลสวัสดิการ 
ให้แก่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน	 จะเอา 
มาจากไหน : แหล่งที่มาหลักๆ มี 3 
ทาง คือ ก. ดอกเบี้ยจากเงินออมของ 
สมาชิก ข. เงินที่ได้รับการสนับสนุน 
จากงบประมาณของ อปท. และ ค. 
เงินที่หมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการจัดสรร 
เป็นงบประมาณพัฒนาพื้นที่ตามความ 
ต้องการของชุมชน โดยมติจากการ 
ประชาคม โดยจะแบ่งมาสมทบในจ�านวน 
ไม่เกนิร้อยละ 10 - 20 เช่น งบประมาณ 
ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยก 
ระดับชุมชน (ศพช.) เป็นต้น
 5) แล้วใครจะบริหารกองทุนฯ : 
ก อ งทุ น ส วั ส ดิ ก า ร ฯ  จ ะบ ริ ห า ร 
โดยคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ 
หมู ่บ ้าน/ชุมชน ซึ่งมาจากบุคคลที่ 
สมาชิกกองทุนฯ ลงมติเลือก โดยมี 
องค์ประกอบดังนี้ ประธาน 1 คน รอง 
ประธาน 2 คน  กรรมการ 3 คน และ 
เลขานกุาร 1 คน หรอืจะพจิารณาแต่งตัง้ 
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
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  คณะกรรมการมีหน้าที่ ดังนี้ 
ก�าหนดวันรับฝากเงินประจ�าเดือน น�า 
เงินที่รับฝากไปฝากธนาคาร จัดท�า 
บัญชีรับฝากเงิน แยกเป็นรายบุคคล 
และบัญชีรวมเป็นรายเดือน แยกบัญชี 
เงินฝากกับบัญชีเงินก้อนให้สามารถ 
ตรวจสอบได้ หาแนวทาง/จดังานระดม 
ทนุเพือ่หาเงนิเพิม่ให้กบักองทนุ ประชมุ 
สมาชกิกองทนุ เพือ่ร่างระเบยีบกองทนุฯ 
โดยจะมีผลต่อเมื่อมีจ�านวนสมาชิก 
รับรองไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 รับค�าร้อง 
ขอความช่วยเหลือจากสมาชิก โดยจะ 
ต้องช่วยเหลือตามระเบียบภายใน 3 
วัน และแถลงภาวะการเงิน ผลการ 
ด�าเนนิงานให้สมาชกิทราบ ปีละ 1 ครัง้
  คณะกรรมการ มีวาระ 2 ปี 
นบัจากวนัทีไ่ด้รบัเลอืก หรอืตามทีค่ณะ 
กรรมการเหน็สมควร ซึง่ระบไุว้ในกองทนุ
 4. หลักการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง 
ของครัวเรือนและชุมชน : 
  เพื่อมุ่งให้คนในจังหวัดล�าพูน 
ได้น้อมน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั มาเป็นหลกั 
ในการด�ารงชวีติประจ�าวนั มกีารปรบัทศันคติ 
และรูปแบบการด�ารงชีวิตในครัวเรือน 

และชุมชนให้สอดคล้องกับแนวปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมุ่งให้เกิดการ 
พัฒนาใน 3 ระดับ ดังนี้
  พัฒนาคน เน้นการคิดอย่าง 
พอเพียง ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 5 ประการ คือ มีความ 
พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน มี 
ความรู้ในสิ่งที่ท�า และมีคุณธรรม เพื่อ 
น�าชีวิตของตนเองและครอบครัว
  พฒันาครวัเรอืน มุง่ใช้หลกัการ 
ลดรายจ ่าย สร ้างรายได ้ มาเป ็น 
แนวทางในการด�ารงวถิชีวีติของครวัเรอืน 
เริ่มจากการปฏิบัติหรือท�าในสิ่งที่ง่าย 
ไปสู ่ สิ่ งที่ ย าก โดย เฉพาะ สิ่ งที่ 
สามารถผลิต/ปลูก/เลี้ยงเองได้ เพื่อ 
น�าไปสู ่การลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และปลูกฝังวินัยในการเก็บออมให้แก่ 
สมาชิกในครอบครัว 
  พัฒนาชุมชน สร้างกิจกรรม 
ที่สามารถท�าร่วมกันในชุมชน ให้เกิด 
รากฐานของการรวมตัวสร ้างความ 
สามัคคี ฟื ้นฟูอุปนิสัยโอบอ้อมอารี 
เอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ของคนในชมุชน ตลอดจน 
เพิ่มกิจกรรมการสร้างรายได้ ขยาย 
โอกาส ปลูกฝังการออมในระดับชุมชน  
เพื่อสามารถพัฒนาให้เป็นต้นทุนให้แก่ 
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คนในชุมชน 
 5. หลักการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การบริหารจัดการเศรษฐกิจพอเพียง 
ของครัวเรือนและชุมชน : 
  มุ ่งฝึกฝนการมีส่วนร่วมของ 
คนในชมุชน เพือ่ให้รูจ้กัปัญหาอปุสรรค 
ศกัยภาพ และความต้องการในการพฒันา 
ของชุมชน รวมทั้งฝึกการบริหารจัดการ 
งบประมาณทุกประเภทที่ชุมชนได้รับ 
ให้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ 
คนในชุมชน
 6. หลักการจัดท�าหรือทบทวน 
แผนชมุชน : เสรมิสร้างแหล่งการเรยีนรู้ 
ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม แล้วน�ามาประยุกต์ 
ถ่ายทอดเพื่อพัฒนาคน ชุมชนและ 
สงัคม จ�านวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านคลงัสมอง 
ด ้ า น พั ฒน า คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม 
ด้านถ่ายทอดวิชาชีพ ด้านพิพิธภัณฑ์ 
พื้นบ้าน ด้านสารสนเทศ และห้องสมุด 
ชุมชน
 7. หลักการขับเคลื่อนกิจกรรม 
การบริหารจัดการขยะของครัวเรือน 
และชุมชน : มุ่งสร้างวินัยและจิตส�านึก 
ต่อครัวเรือน และชุมชนในการร่วมกัน 
ลดปริมาณขยะ การคัดแยกขยะ 

จากแหล่งก�าเนิด เน้น 2 แนวทาง คือ 
ลดขยะจากครัวเรือนและชุมชนโดย 
ยึดหลัก 3R คือ Reduce (ลดการใช้) 
Reuse (การใช้ซ�า้) และ Recycle (แปรรปู) 
แล้วน�ามาใช้ใหม่ และการจัดตั้งกลุ่ม 
บริหารจัดการขยะเพื่อแปรรูปเป็นเงิน 
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การ 
สนับสนุน
  เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไป 
อย่างมีทิศทางและสามารถวัดผลได้ 
จึงก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน 
โดยเริ่มจากให ้ทุกอ�าเภอ จะต ้อง 
ขับเคลื่อนและก�าหนดให้มีต�าบลน�าร่อง 
อ�าเภอละ 1 ต�าบล โดยวัดผลจาก 
หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการด�าเนินกิจกรรม 
ครบทั้ง 6 ด้าน ส�าหรับหมู่บ้านและ 
ชมุชนทีไ่ม่ใช่ต�าบลน�าร่อง จะต้องร่วมกนั 
ขับเคลื่อนหมู ่บ ้าน และชุมชนของ 
ตนเองให้สามารถด�าเนินกิจกรรมครบ 
ทั้ง 6 ด้าน เพิ่มขึ้นอีก อย่างน้อยต�าบล 
ละ 1 หมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อปลูกจิตส�านึก 
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน 
โดยเริ่มจากระดับครอบครัว คือ พัฒนา 
ไปสูค่รวัเรอืนพอเพยีง ปลกูทกุอย่างทีก่นิ  
กินทุกอย่างที่ปลูก ใช้ทุกอย่างที่ท�า ท�า 
ทุกอย่างที่ใช้ ชุมชน/หมู่บ้านแข็งแรง 
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เหลือกินเหลือใช้ร่วมกันท�าร่วมกันขาย 
อปท.เข้มแข็ง สร้างเศรษฐกิจชุมชน 
พึง่ตนเอง อ�าเภอมัน่คง ปลอดยาเสพตดิ 
ปลอดอบายมุข ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย ์สิน จังหวัดมั่ งคั่ งยั่ งยืนชีวิต 
พอเพียง เมืองบุญน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
 จากความรัก ความสามัคคี และ 
ความสมานฉันท์ และความร่วมมือของ 
ทุกภาคส่วน ส่งผลให้จังหวัดล�าพูน 
ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินโครงการ 
คนฮักหละปูน แทนคุณแผ่นดิน โดย 
เฉพาะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสงัคม คอื การขึน้ทะเบยีนประชาชน 

เพื่อร ่วมเป ็น “คนฮักล�าพูน แทน 
คุณแผ่นดิน” โดยความสมัครใจ มี 
จ�านวนทัง้สิน้ 162,558 คน คดิเป็นร้อยละ 
52.70 ของจ�านวนประชากรที่มีสิทธิ 
เลือกตั้ง มีการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ 
หมูบ้่าน/ชมุชน โดยมปีระชาชนเข้าร่วม 
จ�านวน 84,369 คน มียอดเงินออม 
วันละ 1 บาท ของสมาชิกทั้ งสิ้น 
42,571,847.88 บาท รวม 572 กองทุน 
คิดเป็นร ้อยละ 96.62 จากจ�านวน 
หมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 592 หมู่บ้าน/ 
ชุมชน
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     กับการบริหารและการบริการ

          : เพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างภาระ?

กฤษณ์  ธนาวณิช1

     กับการบริหารและการบริการ     กับการบริหารและการบริการ

          : เพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างภาระ?          : เพิ่มประสิทธิภาพหรือสร้างภาระ?
ICT

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารมีพัฒนา
การมาอย่างต่อเนือ่ง โดยมคีวามสอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทั้ งด ้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม
ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว ของเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นนวัตกรรมที่เข้ามามี
บทบาทในสงัคม องค์กร และการด�าเนนิ
ชี วิ ตป ระจ� า วั น ขอ งมนุ ษย ์ อ ย ่ า ง

หลีกเลี่ยงได้ยาก
 เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารมีบทบาทส�าคัญต่อการบริหาร
และปฏิบัติงานในองค์กรทั้งในภาครัฐ
และเอกชนไม่ว่าจะมขีนาดใหญ่หรอืเลก็
จ�าเป็นต้องมรีะบบ และอปุกรณ์อ�านวย
ความสะดวกส�าหรบัใช้งานในการจดัเกบ็
ข้อมูล การประมวลผล การรายงาน
และการติดต่อสื่อสาร เช ่น ระบบ
คอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ โทรสาร

1  วิศวกรไฟฟาสื่อสารชํานาญการพิเศษ  ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวง
   มหาดไทย
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และเพือ่ให้สามารถ ท�าการตดิต่อสือ่สาร 
อย ่างทั่ วถึง จึงได ้มีการเชื่อมโยง 
ระบบต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดเป็นระบบ 
เครอืข่ายสารสนเทศ และการสือ่สารขึน้ 
นอกจากนี ้การน�าเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาประยุกต์ใช้อย่างชาญฉลาด และ 
เหมาะสมไม่เพียงแค่เป็นการอ�านวย 
ความสะดวก แต่ยงัสามารถเพิม่ศกัยภาพ 
ในการแข่งขัน และเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการบริหาร การปฏิบัติงานและ 
การให้บริการ แต่ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทุก 
องค์กร จะสามารถประสบความส�าเร็จ 
ในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
ในการบรหิาร และการให้บรกิารได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพทั้งหมด ตรงกันข้ามกับ 
การลงทุนที่อาจไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ 
และไม่มีความคุ้มค่า เพราะจัดท�าหรือ 
พัฒนาระบบสารสนเทศแล้วไม่ได้น�ามา 
ใช้งานแต่อย่างใด หรือขณะเดียวกัน 
โครงการ หรือระบบที่ได้จัดท�าและ 
พัฒนาขึ้น หากไม่ได้มีการน�ามาใช้ให้ 
เป็นประโยชน์ ถอืว่าเป็นการสร้างภาระ 
งานแก่ผู้ปฏิบัติอีกด้วย 

 นโยบายและยุทธศาสตร์ : จุด 
เริ่มต้น
 แนวทางในการด�าเนินการเพื่อ 

ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสือ่สารให้บรรลเุป้าหมาย 
ที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะหน่วยงาน 
ภาครัฐ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต ้องมีการ 
ก�าหนดจัดท�าแผน และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 
หน่วยงานโดยค�านึงถึงความสอดคล้อง 
กับกรอบนโยบาย และยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาในระดับชาติ เพื่อท�าให้ทิศทาง 
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
ดั ง นั้ น  จึ ง ค ว รศึ กษ าก รอบแนว 
นโยบาย และแผนแม่บทเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสือ่สารของประเทศไทย 
เป็นหลกัในการพจิารณาจดัท�าแผนและ 
ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของหน่วยงาน
 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบบัแรก (IT 2000) ได้รบัความเหน็ชอบ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2539 และได้ถูกน�ามาใช้ 
เป ็นแนวทางในการด�าเนินการเพื่อ 
ส่งเสรมิ และพฒันาการม ี การใช้ และ 
การผลติเทคโนโลยสีารสนเทศของประเทศ 
ไทยจนถึงปี พ.ศ. 2544 โดยมองว่า 
นอกจากเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็น 
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ปัจจยัส�าคญัทีเ่สรมิสร้างความแขง็แกร่ง
ต่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม และ
การค้าระหว่างประเทศเพือ่เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขัน เป็นแรงผลักดัน
ให้ไทยก้าวสูย่คุเศรษฐกจิใหม่ในศตวรรษ
ที ่21 แล้วยงัให้ความส�าคญักบัเทคโนโลยี
สารสนเทศในฐานะเครื่องมือที่ทรง
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคม โดย
มเีสาหลกั หรอืภารกจิเบือ้งต้น 3 ประการ
ที่รัฐจะต้องสร้าง และเร่งด�าเนินการ
ได้แก่ 
 1. การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน
สารสนเทศแห่งชาติ
 2. การพัฒนาด้านการศึกษา
และทรัพยากรบุคคลด้านสารสนเทศ
 3. การพัฒนาการบริหาร และ
การบริการภาครัฐที่ดี 
ในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมานัน้ นโยบาย

IT 2000 ดังกล่าว ได้เกิดสัมฤทธิผลตาม
เจตนารมณ์ของนโยบายในระดับหนึ่ง
แต่จากการที่เทคโนโลยีสารสนเทศมี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งใน
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเอง และ
การประยกุต์ใช้เทคโนโลยอีย่างแพร่หลาย
ที่ มุ ่ ง เน ้นการพัฒนาประเทศไปสู ่
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งภูมิปัญญา
การเรียนรู ้ (Knowledge Based
Economy/Society) สะท้อนให้เห็น
ถงึความส�าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศแห่งชาติ ได้ตระหนัก และ
เล็งเห็นความจ�าเป็น  ที่จะต้องมีการ
จัดท�านโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะที่ 2 (IT 2010) ซึ่งก�าหนดให้เป็น
ช่วงเวลาประมาณ 10 ปี คือ ระหว่าง
พ.ศ. 2544 - 2553 โดยให้ความส�าคัญ
กับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในฐานะเครื่องมือ
ในการขบัเคลือ่นการพฒันาประเทศ โดย
เน้นการประยุกต์ใช้ในสาขาหลักที่เป็น
เป้าหมายของการพัฒนาอย่างสมดุล
ระหว่างภาคเศรษฐกิจ และภาคสังคม
กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระยะ พ.ศ. 2544 – 2553 ของประเทศไทย
(IT 2010) ได้รับความเห็นชอบจาก

ปัจจยัส�าคญัทีเ่สรมิสร้างความแขง็แกร่ง
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คณะรฐัมนตรเีมือ่วนัที ่19 มนีาคม 2545 
โดยนโยบายดังกล่าวมีองค์ประกอบ 
ที่ส�าคัญ คือ
 - ลงทนุในการเสรมิสร้างทรพัยากร 
มนุษย์ที่มีความรู้เป็นพื้นฐานส�าคัญ
 - ส่งเสรมิให้มนีวตักรรมในระบบ 
เศรษฐกิจและสังคม
 - ลงทุนในโครงสร ้างพื้นฐาน 
สารสนเทศและส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สารสนเทศ พร้อมก�าหนดเป้าหมาย 
การด�าเนนิการไว้ 3 ประการ ดังนี้
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการ 
พัฒนาประเทศโดยใช้เทคโนโลยีเป็น 
เครื่องมือ
 2. การพัฒนาแรงงานความรู้
 3. การพฒันาประเทศไปสูเ่ศรษฐกจิ 
และสงัคมแห่งภมูปัิญญาและการเรยีนรู้
กรอบนโยบายดังกล่าวน�าไปสู่กลยุทธ์์ 
การพัฒนา 5 กลุ่ม คือ
 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
พฒันาด้านภาครฐั (e-Government)
 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
พฒันาด้านพาณชิย์ (e-Commerce)
 3. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
พฒันาด้านอตุสาหกรรม (e-Industry)
 4. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 

พฒันาด้านการศกึษา (e-Education)
 5. เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
พัฒนาด้านสังคม (e-Society)
 โดยในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพือ่การพฒันาด้านภาครฐั (e-Government) 
มี เป ้ าหมายในการน� า เทคโนโลยี 
สารสนเทศ มาพัฒนาและปรับปรุง 
ระบบงานบริหาร ที่ส�าคัญทุกประเภท 
ของส่วนงานของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ 
สงูสดุ ภายในปี พ.ศ. 2547 และพฒันา 
การบริการที่ให้แก่สาธารณชน ให้ได้ 
ครบทุกขั้นตอนในปี พ.ศ. 2553
 ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเป็น 
การปฏริปูงานวางแผน และงบประมาณ 
การจดัองค์กร การพฒันาบคุลากรของรฐั 
การพัฒนาการบริหาร และการให้ 
บริการโดยรวม โดยมุ ่งให้เกิดความ 
กะทัดรัด ความประหยัด ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล โดยใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศควบคูก่บัการปรบัปรงุขัน้ตอน 
และกระบวนการท�างาน
 จากกรอบนโยบายเทคโนโลยี 
สารสนเทศน�าไปสู่การจัดท�าแผนแม่บท 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
(ฉบับที่ 1) ของประเทศไทย พ.ศ. 
2545 – 2549 เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
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สารสนเทศและการสื่ อสารอย ่ าง 
เป็นรูปธรรม ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์การ 
พัฒนารวม 7 ด้าน ซึ่งจะเชื่อมโยง 
พันธกิจ การพัฒนาร่วมระหว่างรัฐ 
เอกชน และประชาชน เพือ่น�าเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการสื่อสารมาใช ้ 
ประโยชน์ สร้างศักยภาพในการพึ่งพา 
ตนเอง และเพื่อสามารถแข่งขันในโลก 
สากลได้ นอกจากนั้นยังเป็นการสร้าง 
ภูมิปัญญา และการเรียนรู้ อันน�าไปสู่ 
คุณภาพชีวิตที่ ดี ขึ้ นของประชาชน 
คนไทยโดยทั่วกัน
 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร (ฉบบัที ่1) ของประเทศ 
ไทย พ.ศ. 2545 – 2549 ได้รับความ 
เหน็ชอบจากคณะรฐัมนตรใีห้ขยายการใช้ 
ไปจนถงึปี 2551 ขณะเดยีวกนักระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เร่งรัดการ 
จัดท�าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร (ฉบบัที ่2) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2552 – 2556 ขึ้นซึ่งได้สานต่อ 

แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง ค ว า ม ต ่ อ เ นื่ อ ง 
จากนโยบาย IT 2010 และแผนแม่บท 
เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร สน เ ทศ แ ล ะก า ร 
สื่อสาร (ฉบับที่ 1) ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2545 – 2549 โดยยังให้ความ 
ส�าคญักบัการพฒันายทุธศาสตร์ 5 ด้าน 
ซึง่ในยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการภาครฐั 
เน้นให้ความส�าคัญกับการพัฒนาที่ 
ให้เกิดธรรมาภิบาล และให้มีบทบาท 
ในการเป็นผู้น�าในการประยุกต์ใช้ ICT 
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพของ 
การบรหิาร การให้บรกิาร และเน้นหลกั 
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ภายใต้วสิยัทศัน์ 
“ ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย เ ป ็ น สั ง ค ม อุ ด ม 
ปัญญา	(Smart	Thailand)	ด้วย	ICT	”

 ร ะบบสา รสน เทศ เพื่ อ ก า ร 
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บริหาร : เข้าใจระบบ
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจถึงการน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการ 
บริหารและการบริการ ก็จะขอน�าเสนอ 
องค์ประกอบส�าคัญของเทคโนโลยี 
สารสนเทศทีไ่ม่ใช่องค์ประกอบเชงิกายภาพ 
ซึ่งได้แก่ Hardware Software หรือ 
Peopleware แต่เป็นมิติมุมมองเชิง 
การจัดการจะประกอบด้วย
 1. ระบบประมวลผล 
 ความซับซ้อนในการปฏิบัติงาน 
และความต้องการสารสนเทศที่หลาก 
หลาย ท�าให้การจดัการและการประมวลผล 
ข้อมูลด้วยมือ ไม่สะดวก ช้า และ 
อาจผิดพลาด ปัจจุบันองค์กรจึงต้องท�า 
การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูล 
ด ้วยระบบอิ เล็กทรอนิกส ์  โดยใช ้ 
คอมพวิเตอร์และอปุกรณ์สนบัสนนุในการ 
จัดการข้อมูล เพื่อให้การท�างานถูกต้อง 
และรวดเรว็ขึน้ ปัจจยัของระบบประมวลผล 
ถ ้ าพิ จารณาเชิ ง ระบบก็จะได ้ แก ่ 
ปัจจัยน�าเข้า (Input) คือระบบการ 
บนัทกึจดัเกบ็ข้อมลู ระบบการประมวลผล 
(Process) และระบบการน�าเสนอ 
ข้อมลู (Output) คอืการน�าเสนอข้อมลู 
ที่ผ่านการประมวลผล และต้องการให้ 

แสดงในรปูแบบทีต้่องการ เช่น รายงาน 
การแสดงผลในรูปแบบของตารางหรือ 
กราฟแสดงผล
 2. ระบบเครือข่าย 
 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลเป็น 
เรื่องส�าคัญส�าหรับการจัดการ และ 
ประมวลผล ตลอดจนการใช้ข้อมูลใน 
การตัดสินใจ ระบบสารสนเทศที่ดีต้อง 
ประยุกต ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์ 
ในการสือ่สารข้อมลูระหว่างระบบคอมพวิเตอร์ 
อุปกรณ ์อิ เล็กทรอนิกส ์  และผู ้ ใช ้ 
ทีอ่ยูห่่างกนั ให้สามารถเชือ่มโยงสือ่สารกนั 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. การจัดการข้อมูล
 ปกติบุคคลที่ให ้ความสนใจกับ 
เทคโนโลยี จะอธิบายความหมายของ 
เทคโนโลยสีารสนเทศโดยให้ความส�าคญั 
กับส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผู้ 
ที่สนใจด้านการจัดการข้อมูล (Data/ 
Information Management) จะให้ 
ความส�าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่ง 
มีความเป็นศิลปะ และเป็นหลักส�าคัญ 
ในการจดัรปูแบบ และการใช้งานเทคโนโลยี 
สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ เรายังสามารถที่จะ 
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จ�าแนกระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการ 
บริหารจัดการ ในองค์กรได้ ดังนี้
 ระบบการประมวลผลข ้อมูล 
(Data Processing Systems หรือ 
Transaction Processing Systems) 
ซึ่งเป็นการน�าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ 
จัดการข้อมูลเบื้องต้น เป็นการประมวล 
ข้อมูลที่เป็นการด�าเนินงานประจ�าวัน 
ภายในองค์กร ท�าการประมวลผลรายการ 
ก็จะมีการจัดท�าเอกสารรายงานต่างๆ 
เป็นประจ�า ระบบประมวลผลรายการ 
มักจะท�าการประมวลผลข้อมูลกับงาน 
เฉพาะส่วนขององค์กร เช่น ฝ่ายรบัสมคัร 
ฝ่ายบัญชี ฝ่ายพัสดุ เป็นต้น โดยแต่ละ 
ฝ่ายจะมีการรับข้อมูล จัดเก็บข้อมูลไว้ 
ในรปูของแฟ้มข้อมลู และท�าการประมวลผล 
แยกกัน ผู ้ ใช ้ ระบบ TPS ได ้แก ่ 
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เจ้าหน้าที่บัญชี 
เจ้าหน้าที่พัสดุ เป็นต้น
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
(Management In format ion 
Systems) เป็นระบบทีช่่วยในการเตรยีม 
รายงานเพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ ใช้ 
ในการควบคุมการปฏิบัติงานผู้บริหาร 
สามารถใช้สารสนเทศที่ได้จัดการกับ 
ปัญหาเชงิระบบ เช่น ใช้ในการวเิคราะห์ 

ความผิดพลาด ผลความก้าวหน้า หรือ 
ข้อบกพร่องในการท�างาน รายงานส่วนใหญ่ 
จ ะ อ ยู ่ ใ น รู ป ข อ ง ร า ย ง า น ส รุ ป 
(Summary Report) ความแตกต่าง 
ระหว่าง ระบบสารสนเทศเพือ่การจดัการ 
(MIS) และ ระบบประมวลผลรายการ 
(TPS) มีหลายประการ TPS ใช้แฟ้ม 
ข้อมลูแยกกนัเนือ่งจากการท�างานแยกกนั 
ในแต่ละฝ่าย MIS จะใช้ฐานข้อมูล 
ร่วมกัน และมีการรวบรวมข้อมูลจาก 
หลายๆ ฝ่ายท�าให้ MIS มคีวามยดืหยุน่ 
ในการสร้างสารสนเทศให้กับผู้บริหาร 
ตามความต้องการ สารสนเทศที่ได้จะ 
เกี่ยวข้องกับการสรุปผลการด�าเนินงาน 
ที่ได้จาก TPS ดังนั้น MIS จึงเป็นการ 
สร้างสารสนเทศที่จ�าเป็นต่อการจัดการ 
ในงานต่างๆ มีการวางระบบในการ 
ควบคุม และตัดสินใจของผู ้บริหาร 
บคุลากรทีเ่กีย่วข้องในการเชือ่มต่อระบบ 
MIS ก็คือผู้บริหาร MIS จะอยู่ในระดับ 
กลางขององค์กร คอื เป็นระดบัของการ 
จดัการ แล้วจงึส่งต่อไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงู 
เพือ่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะได้น�าสารสนเทศ 
ที่ ได ้ ไปใช ้ ในการก� าหนดนโยบาย  
วางแผนหรือการตัดสินใจต่อไป
 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการ 
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ตดัสนิ (Decision Support Systems: 
DSS )  เป ็ น ระบบการท� า งานที่ มี 
การเปลี่ยนแปลงที่ รวดเร็ว และมี 
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ท�าหน้าที่ ในการ 
อ�านวยความสะดวกในการจัดรูปแบบ 
ข้อมูลการน�ามาใช้ และการรายงาน 
ข้อมลูเพือ่ทีจ่ะใช้ประโยชน์ในการตดัสนิใจ 
ของผู ้บริหารระดับต่างๆ ในระดับนี้ 
จ�าเป็นต้องอาศัยสารสนเทศจาก TPS 
และ MIS น�าเสนอเป็นรายงานสรปุเพือ่ 
ใช้ประกอบการตัดสินใจ DSS แตกต่าง 
จากระบบอื่นๆ คือ เป็นระบบที่มีความ 
ยดืหยุน่ต่อการตดัสนิใจ และมกีารตอบสนอง 
อย ่างรวดเร็วต ่อสถานการณ์ต ่างๆ  
เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการ 
เฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน
 ข้อแตกต่างระหว่าง DSS กับ 
MIS คือ MIS สามารถให้สารสนเทศได้ 
เฉพาะสารสนเทศทีม่อียูแ่ล้ว ไม่สามารถ 
จัดสารสนเทศใหม่ทันทีทันใด MIS ใช้ 
กับการจัดการที่เป็นระบบมีโครงสร้าง 
ชดัเจน เกดิขึน้ประจ�าในระดบัปฏบิตักิาร 
DSS ได ้ถูกออกแบบเพื่อสนับสนุน 
การตดัสนิใจ ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาแบบ 
กึง่โครงสร้าง และปัญหาแบบไม่มโีครงสร้าง 
ซึ่ ง ส า ม า ร ถ ไ ด ้ ข ้ อ มู ล จ า ก ร ะบบ 

ฐานข้อมูลของ MIS นอกจากนี้ DSS 
จะอยู่ในรูปแบบที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ 
ผูบ้รหิารแต่ละคน เป็นระบบทีถ่กูออกแบบ 
ขึ้ น ม า เ พื่ อ ช ่ ว ย ผู ้ บ ริ ห า ร ใ น ก า ร 
ตดัสนิใจ ภายใต้ผลสรปุ และเปรยีบเทยีบ 
ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและ 
ภายนอก DSS มักจะใช้การวิเคราะห์ 
ทางสถติ ิน�าเสนอด้วยภาพ หรอืใช้ภาพ 
กราฟฟิก เพือ่ให้ผูบ้รหิารได้รบัสารสนเทศ 
ที่ต้องการจริงๆ นอกจากนี้ยังสามารถ 
ช่วยผู้บริหารสร้างตัวแบบ (Model) 
ของตัวแปรต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อ 
การตัดสินใจ ซึ่งตัวแบบนี้ถ้าเปลี่ยน 
ตัวแปร 1 ตัวหรือมากกว่า จะท�าให้ผล 
กระทบเปลีย่นไป โดยตวัแบบจะรวมเอา 
ค่าความสัมพันธ์ (Factor) ต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบ ผลที่เกิดขึ้น 
เพือ่ให้ผูบ้รหิารท�าการตดัสนิใจ ตวัแบบ 
ที่สร้างขึ้นง่ายต่อการใช้ การดึงข้อมูล 
และการท�ารายงาน ผู้บริหารสามารถ 
สร้างสารสนเทศที่คิดว่ามีประโยชน์เพื่อ 
ช่วยในการตัดสินใจได้เป็นอย่างดี DSS 
เป็นระบบสารสนเทศแบบโต้ตอบได้ช่วย 
ในการตัดสินใจของคน ช่วยในการ 
วิเคราะห์งานได้ดี โดยช่วยให้คนรู้จัก 
ข้อมูลและรู ้จักใช้ตัวแบบ (Model) 
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ของคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา ช่วย 
ผู ้บริหารในการทดสอบทางเลือกเพื่อ 
ตัดสินใจ ท�าให้ทราบว่าการเลือกทาง 
เลือกนั้นจะเกิดอะไรขึ้น การน�าสาร 
สนเทศที่เตรียมได้จากระดับล่าง ของ 
องค์กร และสารสนเทศภายนอก มา 
ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อให้ได้ผล 
ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
สามารถท�านายแนวโน้มของตลาดได้ 
ท�าให้การตดัสนิใจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 
มากขึ้น ลักษณะการตัดสินในระดับนี้ 
จะค่อนข้างยุ ่งยากซับซ้อนมากกว่า 
การตัดสินใจในระดับล่าง
 ระบบสารสนเทศเพื่อผู ้บริหาร 
ระดับสูง (Executive Information 
Systems) หรอื EIS เป็นระบบทีส่ร้างขึน้ 
เพื่อสนับสนุนสารสนเทศ และการ 
ตัดสินใจส�าหรับผู้บริหารระดับสูงโดย 
เฉพาะ หรือสามารถกล่าวได้ว่าระบบ 
EIS คือส่วนหนึ่งของระบบ DSS ที่ 
แยกออกมา เพือ่เน้นในการให้สารสนเทศ 
ที่ส�าคัญต ่อการบริหารแก ่ผู ้บริหาร 
ระดบัสงูสดุ ระบบ EIS จะใช้ข้อมลูจาก 
ทั้งภายใน ภายนอกองค์กร (เช ่น 
รายงานจากหน่วยงานภาครฐั หรอืข้อมลู 
ประชากร) น�ามาสรุปอยู่ในรูปแบบที่ 

สามารถตรวจสอบ และใช้ในการตดัสนิใจ 
โดยผูบ้รหิารได้ง่าย นอกจากนี ้ยงัช่วยให้ 
ผู ้บริหารดูในรายละเอียดที่ต ้องการ 
ในจุดต่างๆ ได้อีกด้วย 

 การบริหารจัดการ ICT 
 การบรหิารจดัการระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศนับว ่าเป ็นส ่วนส�าคัญที่ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ควรให้ความสนใจ 
และให้ความส�าคัญ ดังจะเห็นได้ว่า 
โครงการด้าน ICT ในหลายๆ โครงการ 
เมื่อด�าเนินการเสร็จสิ้นแล้วไม่สามารถ 
ตอบสนองหรอืสนบัสนนุการบรหิารและ 
การบรกิารได้ตามวตัถปุระสงค์ ระบบงาน 
ที่ ถู กพัฒนาขึ้ น ไม ่ ได ้ ถู กน� ามา ใช ้ 
หรือใช้ได้เพียงบางส่วน ท้ายสุดก็จะ 
มีการกล่าวโทษกันว่าสาเหตุเพราะ 
ออกแบบไม่ดบ้ีาง ไม่ตรงตามความต้องการ 
บ้าง ผู้ใช้ไม่ยอมใช้บ้าง และอีกหลายๆ  
เหตุผล ก็เลยเกิดค�าถามเพื่อหาค�าตอบ 
ว่าแล้วจะท�าอย่างไรให้สามารถใช้งาน 
ICT ได้อย่างตรงตามความต้องการ 
สามารถสนบัสนนุการบรหิาร การบรกิาร 
และการปฏิบัติงานได้จริง ซึ่งในการ 
ด�าเนินงาน จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกระดับต้องให้ความสนใจ และให้ 
ความส�าคัญร่วมมืออย่างต่อเนื่อง โดย 
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มีหลักหรือแนวทางการบริหารจัดการ 
ICT ดังนี้
 1. เข้าใจองค์กร โดยทราบแนว 
นโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของหน ่วยงาน แล ้วมีการก�าหนด 
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน ICT มี 
แผนแม่บทการพฒันาทีช่ดัเจน หน่วยงาน 
มีความต้องการใช้ระบบ ICT อะไรบ้าง 
ด้านไหน จะท�ามากน้อยขนาดไหน 
ท�าไปเพื่ออะไร ใครจะเป็นผู้ใช้งาน ใคร 
จะได้รับประโยชน์ จะให้ใครท�า ท�า 
อย่างไร ท�าแล้วจะซ�้าซ้อนกับใคร โดย 
จะต้องศึกษาในรายละเอียด ซึ่งการ 
ด�าเนินงานในระดับแผนงาน/โครงการ 
จะต ้ องสอดคล ้ องสั มพันธ ์ กั นทั้ ง 
ยทุธศาสตร์ด้าน ICT และยทุธศาสตร์ของ 
หน่วยงาน นอกจากนี้ควรจัดให้มีกลไก 
ในการก�ากบั ควบคมุ ดแูล การด�าเนนิงาน
 2. เข้าใจระบบ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
การพฒันา ICT ทกุระดบัควรต้องศกึษา 
ระบบ ICT ทีเ่หมาะสมกบัความต้องการ 
การน�ามาใช้ประโยชน์ ศึกษาระดับ 
ความแตกต่าง จุดเด่น จุดด้อย รวมถึง 
ความเสีย่งของระบบ ICT ทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ระบบสารสนเทศที่ดีมีองค์ประกอบ  
ดังนี้

  2.1 ตรงตามความต้องการ 
และทันต่อการใช้งาน ระบบต้องมี 
คุณสมบัติของการออกแบบ และการ 
พฒันาทีต่อบสนองตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานทดแทน 
การท�างานแบบเดิมได้ทันที
  2.2 มคีวามสมบรูณ์ในตนเอง 
(Completeness) ระบบสารสนเทศ 
ต้องถูกต้องแม่นย�า เข้าใจง่ายมีวิธีการ 
รวบรวมข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และเป็นวิธี 
ทีป่ระหยดัเหมาะสมกบัราคา นอกจากนี้ 
ต้องตรวจสอบได้ ยดืหยุน่ และทีส่�าคญั 
ต้องมีความปลอดภัย
  2.3 มี ค ว า ม เ ที่ ย ง ต ร ง 
(Accuracy) สารสนเทศขององค์การทีด่ี 
จะต้องมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 
โดยไม่ให้มีความคลาดเคลื่อนหรือมี 
ความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ดังนั้น 
ประสทิธผิลของการตดัสนิใจจงึขึน้อยูก่บั 
ความถูกต้องหรือความเที่ยงตรง ย่อม 
ส่งผลกระทบท�าให้การตัดสินใจมีความ 
ผิดพลาดตามไปด้วย
  2.4 ตรวจสอบได้ (Verifiability) 
ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ที่ ดี ค ว ร มี คุ ณ 
ลักษณะที่สามารถจะตรวจสอบได้โดย 
เฉพาะแหล่งที่มา การจัดรูปแบบการ 
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วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ทั้งนี้เพื่อให้การ 
ตัดสินใจได้เกิดความรอบคอบ การที่ 
ผู ้บริหารมองเห็นสารสนเทศบางเรื่อง 
แล้ว พบว่าท�าไมจงึมค่ีาทีต่�า่เกนิไปหรอื 
สงูเกนิไป อาจต้องตรวจสอบความถกูต้อง 
ของสารสนเทศที่ ได ้มา ทั้งนี้  เพื่อ 
มิให้การตัดสินใจเกิดความผิดพลาด
  2.5 การใช ้ได ้ง ่าย (User 
Friendly) คอื ความสามารถน�าไปใช้งาน 
ได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ผู้ใช้งาน 
ทั้งในระดับของผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบ 
และผูป้ฏบิตังิาน สามารถท�าความเข้าใจ 
ได้ง่ายและรวดเร็ว
 3. เข้าใจคน ปัจจุบันบุคลากรใน 
องค์กรทกุระดบัจ�าเป็นต้องมส่ีวนเกีย่วข้อง 
กับเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในฐานะ 
ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร ผูด้แูลระบบ 
และผูป้ฏบิตังิาน ซึง่จะมคีวามเกีย่วข้อง 
กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใน 
บทบาทที่แตกต่างกัน ดังนั้นความรู ้ 
ความสามารถ ความจ�าเป็นและความ 
ต้องการใช้งานของบุคลากรในแต่ละ 
ระดบั จงึมคีวามส�าคญัอย่างยิง่ต่อการน�า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในองค์กร 
ให้ประสบความส�าเร็จ ที่มิใช่เพียงท�าให้ 
มีระบบ แต่หมายถึงการใช้ประโยชน์ 

อย่างคุ้มค่า และยั่งยืนนั้น บุคลากรใน 
องค์กรต้องมคีวามรู ้ความเข้าใจ เลง็เหน็ 
ความส�าคัญ ความจ�า เป ็นและมี 
ความพร้อมทีจ่ะใช้งานหรอืน�าเทคโนโลยี 
ส า ร สน เ ทศม า ใ ช ้ ส นั บ สนุ น ก า ร 
บริหาร และการบริการในองค์กร
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ 
สือ่สาร เข้ามามบีทบาททัง้ในชวีติประจ�าวนั 
และในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
ในองค ์กร ท�าให ้การประมวลผล 
สารสนเทศท�าได้รวดเร็วขึ้น ส่งผลถึง 
การลดระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ช ่วยลดต้นทุน ลดเวลาที่ใช ้ในการ 
ประมวลผลและการสื่อสารท�าให้ผู ้รับ 
สารสนเทศปลายทางได้รับข้อมูลอย่าง 
รวดเรว็ เพิม่ประสทิธภิาพในการประสานงาน 
กับฝ่ายต่างๆ ช่วยสนับสนุนข้อมูล 
หลากหลายด้านเพื่อการตัดสินใจที่มี 
ประสิทธิภาพ ช่วยปรับปรุงคุณภาพ 
ของการบริหารและการบริการ สร้าง 
ความได้เปรียบในการแข่งขัน และเพิ่ม 
คุณภาพชีวิตในการท�างาน การบริหาร 
จัดการ ICT จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่มิอาจ 
ละเลยได้ ผู ้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านควร 
ตระหนักและมีความเข้าใจถึงความ 
เชื่ อมโยงของ ICT กับนโยบาย 
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ยทุธศาสตร์ รวมถงึบทบาทขององค์กร การ
เลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ยืดหยุ่น
ประหยัดและคุ้มค่า และมีการเตรียม
ความพร้อมของบคุลากรอย่างเป็นระบบ
เหล่านี้ย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญของความ
ส�าเร็จของการน�า ICT มาใช้ในการ
บริหารและการบริการขององค์กรให้
เกดิประสทิธภิาพสงูสดุมากกว่าเป็นการ
สร้างภาระแก่ผู้ปฏิบัติงาน
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       ารวิเคราะห์การนํานโยบายการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการไทยระดับจังหวัดไปปฏิบัติ

รวีวรรณ  แพทยสมาน1

       ารวิเคราะห์การนํานโยบายการจัดทําคํารับรอง       ารวิเคราะห์การนํานโยบายการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการไทยระดับจังหวัดไปปฏิบัติ
ก

 “Successful Project Manage
ment: PLAN, EXECUTE, EVALUATE
Sounds simple, but most projects
aren’t well planned nor are they
evaluated well. จากความหมายดงักล่าว
ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน
นั้น มักจะไม ่ตรงกับความส�า เร็จ
ของโครงการ หรอืไม่ได้มกีารเตรยีมการ
เพือ่การประเมนิโครงการทีด่ไีว้ล่วงหน้า
ซึ่งในทางปฏิบัติจะเป็นเช่นนี้เสมอ

 การประเมินผลในองค์การต่างๆ
มีความจ�าเป็นและเป็นสิ่งที่ต้องกระท�า
รวมทั้งควรจะวางแผนไว้ก่อนล่วงหน้า
เพื่อจะได้ประเมินผลได้ตรงกับความ
ต้องการ หรือตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การประเมินอย่างแท้จริง เพื่อท�าให้
หน่วยงาน หรือองค์การได้ทราบถึงผล
การด�าเนินงานของบุคลากรและของ
หน่วยงาน และเพื่อจะได้น�าผลการ
ประเมินไปพัฒนา ปรับปรุงการท�างาน

1  อาจารยประจําสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ขององค์การให้ดีขึ้น การประเมินผล 
ขององค์การต่างๆ จึงพัฒนารูปแบบไป 
มากมาย 
 แม้แต่ในหน่วยงานของภาครฐัเอง 
ได้มีการน�าเอาทฤษฎีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการแบบใหม่มาใช้ ตาม 
มิติการประเมิน ซึ่งมีที่มาจากแนวคิด 
ทฤษฎี Balance Scorecard ซึ่งเป็น 
แนวคดิเกีย่วกบักลยทุธ์์ในการบรหิารงาน 
สมัยใหม ่ และได ้รับความนิยมไป 
ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced  
Scorecard ได้ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปี  
1990 โดย Prof. Robert Kaplan จาก 
Harvard Business School และ 
David Norton จาก Balanced 
Scorecard Collaborative โดยตั้ง 
ชือ่ระบบนีว่้า “Balanced Scorecard” 
เพื่อที่ผู้บริหารขององค์กร จะได้รับรู้ถึง 
จุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการ 
บริหารงานที่ผ ่านมา Balanced 
Scorecard จะช่วยในการก�าหนด 
กลยุทธ์์ในการจัดการองค์กรได้ชัดเจน 
โดยดูจากผลของการวัดค่าได้จากทุก 
มุมมอง เพื่อให้เกิดดุลยภาพในทุกๆ 
ด้าน มากกว่าทีจ่ะใช้มมุมองด้านการเงนิ 
เพียงด้านเดียว อย่างที่องค์กรธุรกิจ 

ส่วนใหญ่ค�านึงถึง เช่น รายได้ ก�าไร 
ผลตอบแทนจากเงนิปันผล และราคาหุน้ 
ในตลาด เป็นต้น การน�า Balanced 
Scorecard มาใช้ จะท�าให้ผู้บริหาร 
มองเห็นภาพขององค์กรชัดเจนยิ่งขึ้น 
(พสุ เดชะรินทร์,2546 หน้า 21)  

 Balance Scorecard จะท�าให้ 
เราได้เห็นภาพขององค์กรใน 4 มุมมอง  
และน�าไปสู่การพัฒนาเครื่องมือวัดผล 
โดยวิธีการรวบรวมข้อมูลและน�าผลที่ 
ได้มาวิเคราะห์ มุมมองทั้ง 4 ดังกล่าว 
ประกอบด้วย  The Learning and 
Growth Perspective เป็นมุมมอง 
ด้านการเรียนรู้และการเติบโต มุมมอง 
ด้านทีส่อง คอื The Business Process 
Perspective เป็นมมุมองด้านกระบวนการ 
ท�างานภายในองค ์กรเอง มุมมอง 
ด้านทีส่ามคอื The Customer Perspective 
เป็นมุมมองด้านลูกค้า ส่วนมุมมอง 
ในเรื่องสุดท้ายคือ The Financial 
Perspective เป็นมุมมองด้านการเงิน 
 ประโยชน์ที่องค์กรจะได้รับจาก 
การใช้ Balanced Scorecard คือ 
ช่วยให้มองเห็นวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ 
ชัดเจน ท�าให้ได้รับความเห็นชอบ และ 
ยอมรับจากผู้บริหารทุกระดับ ท�าให้ทุก 
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หน่วยงานปฏิบัติงานได้สอดคล้องกัน 
ตามแผน ใช้เป็นกรอบในการก�าหนด 
แนวทางการท�างานทัว่ทัง้องค์กร ช่วยให้ 
มกีารจดัแบ่งงบประมาณและทรพัยากร 
ต ่ างๆ ส� าหรับแต ่ ละกิ จกรรมได ้ 
อย ่างเหมาะสม เป ็นการรวมแผน 
กลยทุธ์์ของทกุหน่วยงานเข้ามาไว้ด้วยกนั 
ด้วยแผนธุรกิจขององค์กร ท�าให้แผน 
กลยุทธ์์ทั้งหมดมีความสอดคล้องกัน 
ท�าให้สามารถวดัผลได้ทัง้ลกัษณะเป็นทมี 
และตัวบุคคล (พสุ เดชะรินทร์,2546 
หน้า 24)  

 แนวคิดดังกล่าวข้างต้นได้ถูกน�า 
มาใช้ โดยภาคเอกชนในประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก  ไม่ว่าจะเป็นบริษัท Volvo, 
Xerox (Olve, Petri and Roy, 2003 
p.26) ประกอบกับกระแสการปฏิรูป 
ระบบราชการต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว ไม ่ว ่าจะเป ็น ญี่ปุ ่น 
แคนาดา นวิซแีลนด์ ออสเตรเลยี องักฤษ 
ท�าให้ประเทศไทยเองได้มีแนวคิดที่จะ 
พัฒนาหรือปฏิรูประบบราชการ เพื่อ 
ให้การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ต่างๆ มีการพัฒนา หรือมีการปฏิรูป 
ให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ 
โลกในยุคปัจจุบัน รัฐบาลและส่วน 

ราชการต่างๆ ในระบบราชการได้มี 
ความพยายามในการปฏริปูระบบราชการ 
โดยรัฐบาลสมัย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ 
ชินวัตร ได้น�าแนวคิดเรื่อง การปฏิรูป 
ระบบราชการมาใช้ในประเทศไทย และ 
ได้มอบหมายให้ส�านักงานพัฒนาระบบ 
ราชการน�าเอาแนวคิด การปฏิรูประบบ 
ราชการของประเทศต่างๆ ทีพ่ฒันาแล้ว 
มาเป็นแบบอย่างในการพัฒนาระบบ 
ราชการไทยด้วย   
 เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตอบ 
สนองต่อการพัฒนาประเทศ และการ 
ให้บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
รัฐบาลในฐานะผู ้น�าในการพัฒนา 
จ�าเป็นต้องก�าหนดนโยบาย และการวาง 
ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม เพื่อตอบสนอง 
ความต ้องการของประชาชน ให ้ 
สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน 
บริบทโลก และในช่วงระยะของการ 
ก้าวเปลี่ยนผ่านของประเทศไปสู่ความ 
มั่นคงและยั่งยืน รวมทั้งยังจ�าเป็นต้อง 
มีการวางกลไกในการถ่ายทอดและ 
ด�าเนนินโยบายและยทุธศาสตร์ดงักล่าว 
ออกสูก่ารปฏบิตัไิด้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
และประสิทธิผล  
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 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามนัยแห่ง 
บทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น ซึ่งต้องการ 
ให้มีการปฏิรูประบบราชการ เพื่อให้ 
การปฏบิตังิานของส่วนราชการ ตอบสนอง 
ต ่ อกา รพัฒนาประ เทศ และ ให ้ 
บรกิารแก่ประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
ยิ่งขึ้น มีหลักเกณฑ์ และวิธีการในการ 
ปฏิบัติ ราชการและการสั่ งการให ้ 
ส่วนราชการและข้าราชการปฏบิตัริาชการ 
รัฐบาลจึงได ้น�า เสนอให ้มีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวในการ 
ปฏิบัติราชการ โดยมาตรา 6 แห่ง 
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว ได้บญัญตัเิป้าหมาย 
ในการบริหารราชการไว้ประกอบด้วย 
(1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต ่อภารกิจของ 
รัฐ (3) มีประสิทธิภาพและเกิดความ 
คุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ (4) ไม่มี 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ�าเป็น 
(5) มกีารปรบัปรงุภารกจิของส่วนราชการ 
ให้ทันต่อสถานการณ์ (6) ประชาชน 
ได ้รับการอ�านวยความสะดวกและ 
ได้รับการตอบสนองความต้องการ และ 
(7) มกีารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ 

อย่างสม�า่เสมอ และเพือ่ให้การถ่ายทอด 
และด�าเนินนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ดังกล่าวออกสู ่การปฏิบัติได ้อย่างมี 
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลตามเป้าหมาย 
ที่ ได ้บัญญัติไว ้ในมาตรา 12 แห่ง 
พระราชกฤษฎกีาดงักล่าว ก�าหนดให้คณะ 
กรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
อาจเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อก�าหนด 
มาตรการก�ากับการปฏิบัติราชการของ 
ส่วนราชการต่างๆ โดยวิธีการจัดท�า 
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ 
โดยวธิกีารอืน่ใดเพือ่แสดงความรบัผดิชอบ 
ในการปฏิบัติราชการ และในมาตรา 
45 แห่ง พระราชกฤษฎีกาเดียวกัน ได้ 
ก�าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะ 
ผู้ประเมินอิสระด�าเนินการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ 
ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพงึพอใจของประชาชนผูร้บับรกิาร 
ความคุ้มค่าในภารกิจ ทั้งนี้ ตามหลัก 
เกณฑ์ วธิกีาร และระยะเวลาทีส่�านกังาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ก�าหนด (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) 
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 นอกจากนี ้ในแผนยทุธศาสตร์ที ่1 
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ 
ราชการไทย (พ.ศ. 2546 – 2550) การ 
ปรบัเปลีย่นกระบวนการและวธิกีารท�างาน 
ได ้ก�าหนดให ้มีการปรับปรุงระบบ 
การประเมินผลการด�าเนินงาน โดยจัด 
ให้มีการเจรจาและท�าข้อตกลงว่าด้วย 
ผลงานประจ�าปี ให้สอดรับกับแผน 
ยทุธศาสตร์ และแผนด�าเนนิงานรายปีกบั 
หวัหน้าส่วนราชการไว้ เป็นการล่วงหน้า 
รวมทั้งให้มีการติดตาม และประเมินผล 
การด�าเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าว 
ทุกสิ้นปี และถือเป็นเงื่อนไขส่วนหนึ่ง 
ของการให้เงินรางวัลประจ�าปีแก่ส่วน 
ราชการ (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระบบราชการไทย, 2546 – 2550 : 4 - 
5)  ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 
กนัยายน พ.ศ. 2546 เหน็ชอบในหลกัการ 
และรายละเอียดของแนวทาง วิธีการ 
ในการสร้างแรงจูงใจเพื่อเสริมสร้าง 
แรงจูงใจ เพื่อเสริมสร้างการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดีที่ส�านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการเสนอ 
โดยก�าหนดให้ทุกส่วนราชการ จะต้อง 
ท�าการพัฒนาการปฏิบัติราชการ และ 
ท�าข้อตกลงผลงานกับผู ้บังคับบัญชา 

และคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงการ 
ประเมินผล และจะได้รับสิ่งจูงใจตาม 
ระดับของผลงาน ตามข ้ อตกลง 
ดังกล่าว

 ทัง้นี ้ เพือ่ให้การพฒันาการปฏบิตัิ 
ราชการ และท�าข้อตกลงผลงานกับ 
ผู ้บังคับบัญชาบรรลุผลส�าเร็จอย่างมี 
ประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทาง 
เดยีวกนั ส�านกังานคณะกรรมการพฒันา 
ระบบราชการได ้ก�าหนดกรอบการ 
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ โดยแบ่งออก 
เป็น 4 มิติ (ส�านักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ, 2549 : 2) 
ประกอบด้วย มติด้ิานประสทิธผิล มติด้ิาน 
คณุภาพการให้บรกิาร มติด้ิานประสทิธภิาพ 
ของการปฏิบั ติ ร าชการ  และมิ ติ 
ด้านการพฒันา ส�านกังานคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ ได้แจ้งให้ส่วน 
ราชการต่างๆ ด�าเนนิการจดัท�าค�ารบัรอง 
การปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 
ประจ�าปี ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่ง “จังหวัด” 
ในฐานะส่วนราชการที่ท�าหน้าที่เป็น 
กลไกในการถ่ายทอดและด�าเนนินโยบาย 
และยทุธศาสตร์ดงักล่าว ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
ในการบริหารราชการส่วนภูมิภาคตาม 
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นัยมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติ 
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 
2534   
 จังหวัด เป็นส่วนราชการที่ส�าคัญ 
และใหญ่ที่สุดในการบริหารราชการ 
แผ่นดิน ในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย 
อ�าเภอหลายๆ อ�าเภอ มีฐานะเป็นนิติ 
บคุคล (พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร 
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545) มีผู ้ว่า 
ราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู ้บังคับบัญชา 
ข้าราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด 
เป็นผู้รับนโยบาย และค�าสั่งต่างๆ จาก 
ผู้มีอ�านาจในการก�าหนดนโยบาย อัน 
ได้แก่ นายกรฐัมนตร ีรฐัมนตร ีกระทรวง 
ทบวง กรม มาปฏิบัติให้เหมาะสม 
กับท้องที่ และประชาชน การบริหาร 
เป็นไปตามหลักการแบ่งอ�านาจหรือ 
มอบอ�านาจ จงัหวดัจงึเป็นส่วนราชการ 
ที่เชื่อมโยงระหว่างราชการส่วนกลาง 
กับประชาชนในท้องถิ่น และหน่วยงาน 
ในท้องถิน่ทีเ่กีย่วข้องกบัการน�านโยบาย 
ไปปฏิบัติอย่างแท้จริง   

 และนับตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 เป็นต้นมา การปฏริปูระบบราชการ 
และการพัฒนาระบบราชการ เริ่ม 
ใช้เกณฑ์การประเมินผลจังหวัด เข้ามา 

วัดผลการปฏิบัติราชการของจังหวัด 
ดงันัน้ จงัหวดัทกุจงัหวดัได้มกีารก�าหนด 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย และเกณฑ์ในการ 
ให้คะแนน เพื่อจัดท�าค�ารับรองการ 
ปฏิบัติราชการประจ�าปี และได้มีการ 
ด�าเนินการตามค�ารับรอง การปฏิบัติ 
ราชการและประเมินผลตนเอง ซึ่งจาก 
ผลการด�าเนนิการตามค�ารบัรองการปฏบิตัิ 
ราชการประจ�าปีดังกล่าว ได้ส่งผลให้ 
เกิดความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สามารถ 
ปฏิบัติงานตอบสนองต่อการพัฒนา 
ประเทศและการให้บริการแก่ประชาชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจาก 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ เพื่อ 
รับสิ่งจูงใจตามค�ารับรองปฏิบัติราชการ 
นั้น เป ็นคะแนนส่วนส�าคัญในการ 
พิจารณาการจัดสรรเงินรางวัลประจ�าปี 
ให้แก่ส ่วนราชการ และนอกจากนี้ 
การประเมินยังมีผลตามมาตรา 46 คือ 
ส่วนราชการอาจจดัให้ม ีการประเมนิผล 
ภาพรวมของผู ้บั งคับบัญชาแต ่ละ 
ระดับ ตามมาตรา 48 มีการจัดสรรเงิน 
เพิ่มพิเศษ เป็นบ�าเหน็จความชอบแก่ 
ส่วนราชการที่ด�าเนินการให้บริการที่มี 
คุณภาพ และเป็นไปตามเป้าหมายที่ 
ก�าหนด และตามมาตรา 49 มกีารจดัสรร 
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เงินรางวัลเพิ่มประสิทธิภาพแก่ส่วน 
ราชการที่สามารถเพิ่มผลงาน โดยไม่ 
เพิ่มค่าใช้จ่ายและเกิดความคุ้มค่าต่อ 
ภารกิจแห่งรัฐ ดังนั้นส่วนราชการจึง 
ต่างพยายามที่จะพัฒนาหน่วยงานตาม 
มิติ ที่ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ ก�าหนดไว้ เพื่อที่จะให้ 
ได้คะแนนในระดับสูง ซึ่งมีผลต่อการ 
รับเงินรางวัลประจ�าปี จ�านวนมากกว่า 
ส่วนราชการที่ได ้คะแนนน้อยลงมา 
ส่วนราชการในจงัหวดัต่างๆ จงึพยายาม 
ท�าคะแนนค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ให้สูงที่สุดเท่าที่จะท�าได้    

 แต่ค�าถามคอื ยงัคงมข้ีอกงัขาจาก 
นักวิชาการหลายๆ ท่านว่า ระบบการ 
ปฏิรูประบบราชการโดยการใช้แนวคิด 
Balance Scorecard และแนวคิด 
การประเมินผลจาก KPI นี้สามารถใช้ 
ได้ดีจริงหรือไม่ (Olve, Petri and 
Roy, 2003 p.6-8) ซึง่ข้อสงสยัดงักล่าว 
ของนกัวชิาการต่างประเทศนี ้ได้ตรงกบั 
ข้อสงสัย หรือสมมติฐานของผู ้วิจัย 
ในครั้งนี้ว่า การประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการไทยระดับจังหวัด โดยการใช้ 
ตัวชี้วัด ซึ่งก�าหนดโดยคณะกรรมการ 
จากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ ที่ได้ตกลงกับส�านักงาน 
จังหวัดต่างๆ นั้น สามารถวัดหรือ 
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการของจงัหวดั 
ได้จริงหรือไม่ และตัวชี้วัดเหล่านั้น 
สามารถใช้เป็นเกณฑ์กลาง ในการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตลอดไป 
ได้หรอืไม่อย่างไร ผูว้จิยัได้ท�าการค้นคว้า 
งานวิจัยครั้ งนี้  ทั้ ง ในเชิ งปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ กล่าวคือผู้วิจัยได้ใช้ 
ข้อมูลรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของ 
จังหวัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 
2547)  พ.ศ. 2548 (1 ตุลาคม 2547 
- 30 กันยายน 2548)  และ ปีพ.ศ. 
2549 (1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 
2549) มาประมวลผลโดยวิธีการการ 
วิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) 
ซึ่งเป็นวิธีการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว 
(Multivariate Analysis) ที่ใช้ในการ 
ลดจ�านวนข้อมูลหรือตัวแปรให้น้อยลง 
(Data Reduction) (สุชาติ ประสิทธิ์ 
รัฐสินธุ์,2542; Gorsuch,1983) โดยใน 
การศึกษาครั้งนี้ จะใช้การวิเคราะห์ 
ปัจจยัเชงิส�ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) แบบองค์ประกอบหลัก 
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(Principal Component) เป็นเครือ่งมอืหลกั 
วิ ธี ก า ร ดั ง ก ล ่ า ว จ ะ ท� า ก า ร ห า 
ปัจจยัหลกั ในการอธบิายการประเมนิผล 
การปฏิบัติราชการไทยระดับจังหวัด 
หรือตัวชี้วัดจังหวัด เมื่อได ้ป ัจจัยที่ 
สามารถแสดงถึงระดับตัวชี้วัดการ 
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการไทยระดบั 
จงัหวดัแล้ว จะได้ใช้ปัจจยัต่าง ๆ  ท�าการ 
ค�านวณคะแนนป ัจจัย ของแต ่ละ 
ปีงบประมาณ และแต่ละจังหวัด เพื่อ 
ใช้ในการจัดล�าดับตัวแปรที่ส�าคัญใน 
การประเมนิผลการปฏบิตัริาชการระดบั 
จงัหวดัต่อไป จากนัน้ผูว้จิยัได้น�าตวัแปร 
ตั วชี้ วั ดที่ ไ ด ้ จ ากการประมวลผล 
ตามค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการประจ�า 
ปีงบประมาณพ.ศ. 2547 - 2549 ไป 
สร้างแบบสัมภาษณ์เพื่อหาตัวชี้วัดของ 
การปฏิบัติราชการในระดับจังหวัดใหม่  
และทดสอบกบัผูเ้ชีย่วชาญจ�านวน 15 ท่าน 
หลงัจากนัน้ได้ปรบัปรงุแบบสมัภาษณ์ เพือ่ 
หาตัวชี้วัด หรือค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการของจังหวัด และเพื่อสร้างมิติ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ในระดับจังหวัด ตาม model ใหม่โดย 
ไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรง 
คณุวฒุทิีม่หีน้าทีเ่กีย่วข้อง กบัการจดัท�า 

ค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ 
จังหวัดอีก 52 ท่าน ได้ตัวแปรด้านการ 
ประเมนิผลการปฏบิตังิาน ตามค�ารบัรอง 
ของจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน�าผล 
จากการสัมภาษณ์นั้น มายืนยันกับผล 
การประมวลจากตัวชี้ วัดของคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ข้างต้น   

 ผลการศึกษาพบว่า ตัวชี้วัดที่ใช้ 
ในการจัดท� าค� ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับจังหวัด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2547 - 2551 นั้น มีกรอบการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตามค�ารับรอง 
ปฏิบัติราชการที่ประกอบไปด้วย 4 มิติ 
คือ มิติด ้านประสิทธิผล มิติด ้าน 
ประสทิธภิาพของการปฏบิตัริาชการ มติิ 
ด้านคุณภาพการให้บริการ และมิติ 
ด้านการพัฒนาองค์กรนั้น ไม่มีความ 
เหมาะสม หรือไม่สามารถประเมินผล 
การปฏิบัติราชการระดับจังหวัดได ้ 
อย่างแท้จริง จากผลการศึกษาเรื่อง 
การวิ เคราะห ์นโยบาย การจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการไทย ระดับ 
จงัหวดัไปปฏบิตันิัน้ พบว่าการใช้แนวคดิ 
Balanced Scorecard เป็นแนว 
คิดหลัก ในการก�าหนดมิติการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการในระดับ 
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จังหวัด สามารถแบ่งได้เป็น 4 มิตินั้น 
ได้แก่ มติด้ิานประสทิธผิล ซึง่แสดงผลงาน 
ที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได ้รับ 
งบประมาณมาด�าเนินการ เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สุขต่อประชาชน ส่วนมิติที่ 2 
เป็นเรื่องมิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
แสดงการให้ความส�าคัญกับผู้รับบริการ 
ในการให้บรกิารทีม่คีณุภาพ สร้างความ 
พึงพอใจแก่ผู้รับบริการ มิติที่ 3 จัดเป็น 
เรื่อง มิติด้านประสิทธิภาพของการ 
ปฏิบัติราชการ หรือการแสดงความ 
สามารถ ในการปฏิบัติราชการ เช่น 
การลดรอบระยะเวลาการให้บริการ 
การบริหารงบประมาณ ประสิทธิภาพ 
ของการใช้พลังงาน เป็นต้น และในมิติ 
ที่ 4 มิติด้านการพัฒนาองค์กร แสดง 
ความสามารถในการบริหารจัดการ 
องค์การ และการจัดการทุนด้านมนุษย์ 
เพื่อสร้างความพร้อมในการสนับสนุน 
แผนปฏิบัติราชการ  

 ผลที่ ได ้จากการวิ เคราะห ์ผล 
การประเมินการปฏิบัติราชการ ตาม 
ค�ารับรองระดับจังหวัดในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 - 2549 นั้น เป็นการแปลง 
นโยบาย แผนยุทธศาสตร์ จากส่วน 

ราชการในส่วนกลางมาสู ่การปฏิบัติ 
ในเชิงรูปธรรม ตรงกับกระบวนการ 
นโยบายสาธารณะรูปแบบหนึ่ง และ 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน ตามหลักการบริหาร 
กิจการบ้านเมืองที่ดี แต่จากผลการ 
วิเคราะห์ปัจจัย (factor analysis) 
พบว่าตวัชีว้ดั หรอืตวัแปรในการประเมนิผล 
การปฏิบั ติ ร าชการนั้ น  มี จ� านวน 
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี กล่าวคือ แนวโน้ม 
ตั ว แ ป ร จ ะ เ พิ่ ม ขึ้ น เ พื่ อ ใ ห ้ 
ค ร อ บ ค ลุ ม มิ ติ ใ น ด ้ า น ต ่ า ง ๆ 
แต่ยังไม่เหมาะสมและครอบคลุมใน 
แต่ละจังหวัด เนื่องจากศักยภาพ และ 
ความพร้อมของแต่ละจังหวัด มีความ 
แตกต่างกนั การใช้ตวัชีว้ดักลางอาจไม่ 
เหมาะสม และท�าให ้คะแนนการ 
ประเมนิผลในบางจงัหวดัน้อย ท�าให้มกีาร 
บดิเบอืนข้อมลูเกดิขึน้ เพือ่ให้ได้คะแนน 
ตามมาตรฐาน จนกระทั่งท�าให้ไม่ได้ 
ผลการประเมินที่แท้จริง และผลการ 
ประเมิน ไม่ได้ถูกน�ามาใช้ประโยชน์ 
อย่างแท้จริง เป็นเพียงเอกสารทาง 
ราชการเท่านั้น

 ในการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการระดับจังหวัดนั้น ใช้หลักการ 
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ประเมินค่าผลการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการระดับจังหวัดในภาพรวม มิใช่
การประเมินค่าบุคคล ซึ่งตรงกับหลัก
การประเมนิผลการปฏบิตังิาน (อลงกรณ์,
หน้า 15) ดังนั้นในการเก็บรวบรวม
ข ้อมูล การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการระดับจังหวัด จึงจ�าเป็นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและ
ผู้รับผิดชอบหลายฝ่าย และจ�าเป็นต้อง
อาศยัข้อตกลงร่วมกนั ระหว่างหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติกับผู้ตรวจสอบผลการประเมิน
ด้วย ดังนั้นข้อมูลจึงอาจได้แต่ภาพรวม
กว ้างๆ แต ่ไม ่ ได ้ภาพหรือตัวชี้ วัด
ในระดับหน่วยงานย่อยๆ จึงอาจท�าให้
ขาดความเชื่อมั่นในผลการประเมิน
(rel iabi l i ty) และความเที่ยงตรง
(validity) ของผลการประเมนิเท่าทีค่วร
แต่สามารถแก้ไขได้ โดยการก�าหนด
รายละเอียดและแบบการประเมินผล
ตลอดจนปฏิทินการประเมิน ให้ชัดเจน
มีการแจ้งผลการประเมิน และหารือผล
การปฏิบัติงาน ภายหลังจากเสร็จสิ้น
การประเมินแล้ว ท�าให้แต่ละจังหวัด
ทราบผลการประเมินแล ้ว น�าเอา
feedback ไปใช้เพื่อให้มีการแก้ไข
ปรับปรุงในปีถัดไป ตลอดจนมีการ

ด�าเนนิการ เป็นกระบวนการอย่างต่อเนือ่ง
เป็นระยะเวลากว่า 6 ปี (2547 - 
2553) ท�าให้เกิดผลที่ดีคือ หน่วยงาน
สามารถก�าหนดดชันวีดั หรอืตวัแปรหลกั
ในการประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
กลยุทธ์์ของจังหวัดได้ และจะสะท้อน
ให้เหน็ผลการด�าเนนิงานทีแ่ท้จรงิ ท�าให้
ผู ้บริหาร และผู ้ปฏิบัติงานสามารถ
ติดตามผลการเปลี่ยนแปลงการด�าเนิน
งานของหน่วยงานของตนได้เป็นอย่างดี
ตลอดจน เป็นเครื่องมือช่วยให้เกิด
การมีส่วนร่วม ในการรับผิดชอบงาน
ร่วมกัน ระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้
บังคับบัญชา ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

 แต่ทั้งนี้ การน�าเอาแนวคิดการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้ดัชนี 
วดัผลงานหลกั หรอื Key Performance 
Indicators-KPI มาใช้นั้น ก่อให้เกิด 
การสิ้นเปลืองเวลา ในการด�าเนินการ 
สื่อสาร การท�าความเข้าใจ และการ 
ก�าหนดดชันวีดัผลงานหลกั ส�าหรบัทกุฝ่าย 
ที่ เกี่ยวข้อง ดังจะเห็นได้จากการที่ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวชี้วัด และ 
คู ่มือการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ 

ราชการใหม่ทุกปี และละเอียดเพิ่มขึ้น 
ทุกปี หากมองในแง่ดี สิ่งนี้เป็นการ 
เรียนรู้ร่วมกัน ในการพัฒนาหน่วยงาน 
ราชการ แต่หากมองในแง่ลบ ส่วน 
ราชการระดบัจงัหวดั ซึง่มทีัง้งานประจ�า 
งานหลัก งานรอง งานอื่นๆ ตาม 
ภารกิจนั้น มีภาระมาก เมื่อเพิ่มงาน 
ในเรื่องการประเมินผลตามค�ารับรอง 
การปฏบิตัริาชการเข้าไปอกี ท�าให้ผลงาน 
ที่ออกมานั้นมีการบิดเบือน หรือมี 
การปรับแต่งข้อมูล เพื่อให้ได้ผลงาน 
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ที่ดี นอกจากนี้ การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานโดยใช้หลักแบบ KPI นี้เป็น 
สิ่งที่ยากมาก ในการท�าให้ดัชนีมีความ 
สมบูรณ์ กล่าวคือ เนื่องจากดัชนีหลัก 
นั้นจ�าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ 
สภาพแวดล้อมขององค์การอยู่ตลอด 
เวลา และจ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุ 
อย่างเต็มที่ จากผู้บริหารระดับสูงสุด 
ในการน� าวิ ธี ก ารประ เมินนี้ ม า ใช ้ 
ทั้งในเรื่องของการสื่อสาร และการ 
สร้างบรรยากาศการท�างาน การด�าเนนิงาน 
การติดตามผลงาน และการปรับปรงุ 
ผลงานทกุปี ผูน้�าต้องพร้อมจะเปลีย่นแปลง 
และต้องสามารถจูงใจ ท�าให้เจ้าหน้าที่ 
ผู ้ ปฏิ บั ติ ง าน  ตระหนั กถึ งความ 
ส�าคัญ ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง 
และอปุสรรคทีม่ด้ีวย แต่ในระดบัจงัหวดั 
นัน้ จะมบีางจงัหวดัเท่านัน้ทีพ่ร้อม จาก 
การไปสมัภาษณ์ผูท้ีเ่กีย่วข้องกบัการจดัท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการประมาณ 
52 จังหวัดกล่าวว่างานประจ�ามีมาก 
อยู่แล้ว มีความรู้สึกว่า คณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ มาเพิ่มภาระงาน 
ให้กับจังหวัด และผลการด�าเนินงาน 
ตามค� ารับรองการปฏิบัติ ราชการ 
ของจังหวัดนั้นเป็นผลงานเพื่อขอรับ 

เงินรางวัลประจ�าปี ท�าให้แต่ละจังหวัด  
จ�า เป ็นต ้องแก ้ ไขข ้อมูลเพื่อให ้ ได ้ 
คะแนนสูง เพื่อมุ ่งผลสัมฤทธิ์ในการ 
ประเมินแก่จังหวัดของตน ตลอดจน 
ปัญหา อุปสรรคส�าคัญคือ ผู้บริหาร 
ระดับจังหวัด มักไม่ให้ความส�าคัญกับ 
การจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ของจงัหวดั ในการประชมุ ในการตกลง 
หรือการท�าความเข้าใจเรื่องค�ารับรอง 
จะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
ไปประชุมแทน ซึ่ ง เจ ้าหน ้าที่ ไม ่มี 
อ�านาจตัดสินใจ หรือไม่มีอ�านาจใน 
การเจรจาต่อรองกับคณะกรรมการ 
พฒันาระบบราชการได้ ท�าให้สิน้เปลอืง 
งบประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิการ 
และไม ่สามารถบรรลุข ้อตกลงได ้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ Norton  
and Kaplan (หน้าที่ 33) ที่กล่าวว่า 
ร้อยละ 85 ของการประชุมผู้บริหารใน 
องค์การต่างๆ ได้ใช้เวลาน้อยกว่า 1 
ชั่วโมงต่อเดือน ในการปรึกษาหารือ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ 
ขององค์การ   

 นอกจากนี ้อปุสรรคส�าคญัอย่างยิง่ 
ของการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดบัจงัหวดันัน้คอื การบรหิาร 
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จังหวัดแบบบูรณาการ (Integration) 
เนื่องจากแต่เดิมนั้น หน่วยงานหลักที่ 
ท�าหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารงาน 
ระดับจังหวัดคือ ส�านักงานจังหวัดซึ่ง 
มโีครงสร้างตามพระราชบญัญตัริะเบยีบ 
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 60 แบ่งส่วนราชการของจังหวัด 
ไว้ ซึ่งได้ระบุถึงส�านักงานจังหวัด และ 
หน้าที่ความรับผิดชอบไว้ว่า ส�านักงาน 
จังหวัดมีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไป 
และการวางแผนพัฒนาจังหวัดของ 
จั งหวั ดนั้ น  มี หั วหน ้ าส� านั ก ง าน 
จังหวัดเป็นผู ้บังคับบัญชาข้าราชการ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ 
ของส�านักงานจังหวัด และส�านักงาน 
จงัหวดัมหีน้าทีซ่ึง่กระทรวง ทบวง กรม 
ได้ตั้งขึ้น มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการของ 
กระทรวง ทบวง กรมนั้นๆ  มีหัวหน้า 
ส่วนราชการประจ�าจังหวัดนั้นๆ เป็น 
ผู้ปกครองบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 เนื่องจากส�านักงานจังหวัดเป็น 
หน่วยงานราชการ จงึมกีารจดัโครงสร้าง 
และการบริหารจัดการ ในรูปแบบ 
ขององค์การระบบราชการ (Ideal 
Type Bureaucracy) ที่แบ่งงานกัน 
ตามความถนดัเฉพาะด้าน (Specialization) 

ยึ ด ห ลั ก ส า ย ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า 
ตามล�าดบัชัน้ (Hierarchy) ยดึกฎหมาย 
และระเบียบเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 
(Procedures and regulations) 
เน้นความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นส่วนตัว ไม่ 
ยึดติดในตัวบุคคล แต่ยึดต�าแหน่งเป็น 
หลกั (Impersonality) มกีารรบับคุลากร 
เข้าท�างาน และเลื่อนต�าแหน่ง หรือ 
ให ้ผลตอบแทนตามความสามารถ 
(Competency) และมีความมั่นคง 
ในอาชีพการงาน (tenure) ส�านักงาน 
จงัหวดัเป็นหน่วยงานในสงักดัส�านกังาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ท�าหน้าที่ 
เป็นทีป่รกึษา (Back Office) ส�าหรบั 
ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ท�าหน้าที่ 
ให้ค�าแนะน�า หรือแสดงข้อคิดเห็น 
ต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกบังานของผูว่้าราชการ 
จังหวัด ในการบริหารราชการให ้ 
บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด โดยมีจุดมุ่งหมาย 
ดังนี้   
 1. เพือ่เป็นศนูย์กลางการประสาน 
ความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานทั้ง 
ภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัด 
ในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดให้เจริญ 
ก้าวหน้า
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 2. เป็นหน่วยงานให้ค�าปรึกษา 
ราชการของจงัหวดั พร้อมทัง้เป็นศนูย์กลาง 
ของข ้ อมู ล ข ่ า วสา รและระ เบี ยบ 
ปฏิบัติราชการที่ครบถ้วน
 3. เพือ่บรหิารงาน ภายใต้การจดัสรร 
ทรัพยากร และงบประมาณที่มีอยู ่ 
อย่างจ�ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลอย่างสูงสุด
 4. เพื่อให้บริการแก่ภาครัฐ และ 
ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนใน 
สงัคม ให้ได้รบัความพงึพอใจอย่างสงูสดุ
 5. สนบัสนนุให้การบรหิารราชการ 
ของผู้ว่าราชการจังหวัด และของส่วน 
ราชการต่างๆ  ในฐานะส�านกังานเลขานกุาร 
ของผู ้ว่าราชการจังหวัด ด�าเนินงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ
 แต่ในทางปฏิบัติ การบูรณาการ 
ร่วมกันจากหลายหน่วยงานนั้น จ�าเป็น 
ต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ การท�า 
ข้อตกลงร่วมกนั ตลอดจนความรบัผดิชอบ 
ระหว ่างหน่วยงานที่ เกี่ยวข ้อง ใน 
เรื่องของการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ระดับจังหวัด ก็เช่นเดียวกัน 
ปัญหาอุปสรรคที่ส�าคัญยิ่งคือ การ 
ประสานงาน การติดต่อสื่อสาร และ 
ความรับผิดชอบ ในแต่ละตัวชี้วัดนั้น 

มักจะมีการเกี่ยงงานกัน โยนงานกัน 
หรือหาผู้รับผิดชอบไม่ได้ และเจ้าภาพ 
หลกั คอื ส�านกังานจงัหวดั สงักดัส�านกังาน 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่หน่วยงาน 
ส่วนราชการอื่นๆ จะสังกัดกระทรวง 
ทบวง กรม ต่างกนั แม้จะรบังบประมาณ 
แบบบูรณาการ โดยผู ้ ว ่ าราชการ 
จังหวัดเป็นผู้มีอ�านาจสั่งการ แต่เมื่อมี 
ภารกจินอกเหนอืจากภารกจิหลกัหน่วย 
งานต่างๆ ในจังหวัด มักจะไม่ค่อยได้ 
รบัความร่วมมอืจากส่วนราชการทีต่่างกนั 
หรือในบางครั้ง มีการด�าเนินงานที่ 
ซ�้าซ้อนกันในหลายหน่วยงาน เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการน�านโยบาย 
ไปปฏิบัติของ Pressman F. and 
Wildavasky, A (1984,p.12) ที่กล่าว 
ว่า ปัจจัยที่น�าไปสู ่ความส�าเร็จของ 
นโยบาย ทั้งในระดับจุลภาค และ 
มหภาคนั้น จ�าเป็นต้องมีความต่อเนื่อง 
ความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน การ 
ด�าเนนิงานทีเ่ป็นประจ�า และการด�าเนนิงาน 
แบบยั่งยืน แต่การด�าเนินงานของ 
จังหวัดนั้นขาดความเป็นปึกแผ่นเชิง 
สถาบันนั่นเอง

 อย่างไรก็ตามรูปแบบการด�าเนิน 
งานของจังหวัดนั้น เป็นงานที่ยาก ใน 
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แง่การปฏิบัติ เพราะเป็นการแปลง
นโยบาย จากระดบัมหภาคไปสูน่โยบาย
ในการปฏิบัติงาน ระดับจุลภาค ซึ่งมี
ข้อปลีกย่อย และรายละเอียดแตกต่าง
กันไปตามลักษณะของหน่วยงาน ตาม
ภารกจิหลกัและตามงบประมาณ ดงันัน้
ในการก�าหนดค�ารับรองการปฏิบัติ
ราชการในระดับจังหวัดให้ครอบคลุม
หรือสามารถประเมิน หรือเป็นตัวชี้วัด
ที่ดีนั้น จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ
การท�าความเข้าใจในตวันโยบาย แผนงาน
และยุ ท ธศ าสต ร ์ ใ น แต ่ ล ะ ร ะดั บ
ร่วมกนั ซึง่ตรงกบัแนวคดิของ George
C. Edwards (1980) เรื่องตัวแบบ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ที่กล่าวว่า
ปัจจัยส�าคัญ ที่มีผลต่อการน�านโยบาย
ไปปฏบิตั ิได้แก่ การสือ่ข้อความทรพัยากร
ทัศนคติของผู ้ปฏิบัติ และโครงสร้าง
ระบบราชการ และปัจจัยดังกล่าวนี้
มี บ ทบาทต ่ อ ก า รน� า น โ ยบาย ไป
ปฏิบัติ ทั้งส่งเสริมซึ่งกันและกัน เป็น
อุปสรรคต่อกัน และการน�านโยบายไป
ปฏิบัติ เป็นกระบวนการพลวัตร ซึ่ง
เกี่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ  มากมาย

 กล ่าวโดยสรุป การวิ เคราะห์
นโยบาย การจดัท�าค�ารบัรองการปฏบิตัิ
ราชการ ในระดับจังหวัดไปปฏิบัตินั้น
ค้นพบว่า มิติที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ มี
มากกว่ามิติของคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ และยังมีข้อแตกต่างใน
เรื่องของตัวชี้วัด ในแต่ละมิติอีกด้วย
เนื่องจากตัวชี้วัดในแต่ละมิติที่ได้ ตาม
ผลการสัมภาษณ์นั้น เป็นตัวชี้วัดจาก
ผู้ปฏิบัติ หรือผู้รับผิดชอบในเรื่องการ
จัดท�าค�ารับรองระดับจังหวัด ซึ่งเป็น
ผู ้ปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ ย่อมมีราย
ละเอียดหรือมีระดับตัวชี้วัดในระดับ
จลุภาคมาก และแตกต่างไปจากตวัชีว้ดั
แบบภาพรวม หรอืมหภาคของส�านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ที่ได้ก�าหนดมาแล้ว ดังภาพที่ 2
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 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 
ครั้งต่อไปจากผู้วิจัย คือ การวิเคราะห์ 
หาปัจจัย เพื่อค้นพบปัจจัยที่มีอิทธิพล 
หรื อ เป ็ นตั ว ชี้ วั ด ก า รประ เมิ นผล 
การปฏบิตัริาชการระดบัจงัหวดั ทีแ่ท้จรงิ 
ควรจะศกึษาในระยะเวลาทีแ่ตกต่างกนั 
มากกว่า 5 ปีขึ้นไป เนื่องจากมีประเด็น 
ที่น ่ าสนใจในเรื่ อง ระดับป ัจจัยที่ 
เก็บรวบรวมข้อมูล จากคะแนนผลการ 
ประเมินค�ารับรองระดับจังหวัด ควร 
เป็นปัจจัยระดับข้อมูลเดียวกัน หรือ 
สามารถแปรผลได้จรงิ เช่น รายได้ต่อหวั 

ของประชาชนจะวดัเป็นตวัเงนิ จ�านวน 
หรือวัดเป็นอันตรภาคชั้น หรือระดับ 
ช่วงชั้น หรือวัดเป็นเกณฑ์คะแนนตาม 
มติของคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ (เต็ม 5 คะแนน) เพื่อที่จะได้ 
วิเคราะห์ผลแล้วน�าปัจจัยมาพัฒนา 
ตัวแบบหรือโมเดล หรือมิติในการ 
ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีเ่หมาะสม 
อย่างแท้จริง ในระดับจังหวัดนั้น มี 
การเปรียบเทียบผลการพัฒนา การ 
ประเมินผลค�ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ถึง 3 ปีแต่ก็ยังไม่เห็นความแตกต่าง 

ภาพที่ 2 มิติการประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับจังหวัด จากการวิจัยรวีวรรณ
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มากนัก คงมีเพียงการพัฒนาตัวชี้วัด 
ให้เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่ครอบคลุมถึงมิติ 
ของการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม นอก 
จากนี้ ด้วยระยะเวลาการประเมินผล 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามปี 
งบประมาณนั้น หากขาดแรงจูงใจคือ 
การจ่ายค่าตอบแทนเงินรางวัลประจ�าปี 
หรือโบนัสข้าราชการ หรือผู้เกี่ยวข้อง 
อาจจะไม่ด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ต่อเนือ่ง ทัง้นีเ้นือ่งมาจากตวัข้อมลู มกีาร 
จัดเก็บแยกหน่วยงานที่รับผิดชอบ และ 
บางตวัชีว้ดัรวบรวมได้ยาก หากไม่มกีาร 
บังคับหรือจูงใจ ข้าราชการอาจไม่สนใจ 
ท�าต่อ เนือ่งจากมภีาระงานทีร่บัผดิชอบ 
ประจ�าตามหน้าที่ปริมาณมากอยู่แล้ว

 ในส่วนของข้อเสนอแนะ จาก 
ผูท้รงคณุวฒุ ิผูเ้ชีย่วชาญ และผูเ้กีย่วข้อง 
กับการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติ 
ราชการไทยในระดับจังหวัด มีประเด็น 
ที่น่าสนใจ กล่าวคือ คณะกรรมการ 
ผูท้รงคณุวฒุ ิเหน็ด้วยกบัคณะกรรมการ 
พฒันาระบบราชการ ทีใ่ห้แต่ละจงัหวดั 
พจิารณาเกณฑ์ต่างๆ ของแต่ละจงัหวดัเอง 
ทั้งเกณฑ์ถ ่วงน�้าหนัก และเกณฑ์ 
การให้คะแนนแต่ละตัวชี้วัด เนื่องจาก 

แต่ละจังหวัด มีศักยภาพในการบริหาร 
จัดการไม่เท่ากัน แต่มีข้อขัดแย้งกับ 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ใน 
เรื่องการยอมรับฟังการต่อรอง หรือ 
การขออทุธรณ์ทีม่กัจะไม่รบัเจรจาต่อรอง 
เพราะคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ ที่อยู่ในกรุงเทพฯ ไม่ทราบข้อ 
เท็จจริงของจังหวัด และอาจไม่ทราบ 
เหตุการณ์ปัจจุบันของจังหวัด ท�าให้ 
ผลสรุปของการเจรจาต่อรอง และการ 
ขออุทธรณ์ ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง 
และข้อมลูทีไ่ด้ไม่ค่อยได้น�ามาใช้ประโยชน์ 
ในการพัฒนาจังหวัดอย ่างแท ้จริง 
และเมื่อผู้ปฏิบัติมีข้อสงสัยในการจัดท�า 
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการระดับ 
จังหวัด ได้ท�าการสอบถามไปยังคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ มักจะ 
ตอบไม่ตรงกับบริษัทที่ปรึกษา TRIS 
หรือคณะกรรมการผู ้ตรวจรับงาน 
PMQA และไม่ตรงกับส�านักบริหาร 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด นอกจากนี้ใน 
การก�าหนดตัวชี้วัดของจังหวัดควรมี 
ความสมัพนัธ์กบัตวัชีว้ดักระทรวง คณะ 
รฐัมนตร ีและงบประมาณในการพฒันา 
และควรให ้จังหวัดเลือกตัวชี้วัด ที่ 
จังหวัดเองสามารถควบคุมปัจจัยการ 
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ด�าเนินงาน มุ่งสู่ความส�าเร็จได้ และ 
ตามบริบทศักยภาพของจังหวัด เป็น 
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินผลการประเมิน 
ราชการระดับจังหวัดได้ดีมากขึ้น และ 
ในการก�าหนดตัวชี้วัด ควรเชื่อมโยงกับ 
แผนที่ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์์จังหวัด 
เมื่อถูกก�าหนดมาจากคณะกรรมการ 
พัฒนาระบบราชการ ท�าให้เกิดช่องว่าง  
(GAP) ของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ในภาพรวม ซึ่งปัจจุบันส�านักงานคณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ ได ้ 
ก�าหนดตัวชี้วัดการประเมินผล ตาม 
ค�ารบัรองการปฏบิตัริาชการจงัหวดัประจ�าปี 
ไว้เป็นแบบ Balance Score Card 
โดยการก�าหนดให้จังหวัดเป็นองค์การ 
มตีวัชีว้ดัเป็น 4 มติ ิซึง่ไม่น่าจะเหมาะสม 
เนื่องจากจังหวัดมีโครงสร ้างไม ่ใช ่ 
องค์กรที่มีอ�านาจในการบริหารจัดการ 
แบบเบ็ดเสร็จในทุกมิติ แต่เป็นองค์กร 
ที่เกิดการบูรณาการภารกิจของต่าง 
หน่วยงาน และมีลักษณะปัญหาความ 
ต้องการทีห่ลากหลายแตกต่างกนั ดงันัน้ 
หากมีการประเมินก็ควรประเมินใน 
มิติต่างๆ ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
ของแต่ละจังหวัดแล้วจึงก�าหนดตัวชี้วัด 
ให้มีความสอดคล้องกัน ตัวชี้วัดบางตัว 

/มิติ มีการบิดเบือนตัวเลขในแต่ละ 
จงัหวดั เช่น สถติอิบุตัเิหตชุ่วงสงกรานต์/ 
ปีใหม่ หรือการรู้หนังสือไม่มีขอบเขต 
ชัดเจนในการวัด รวมทั้งอีกหลาย 
ตวัชีว้ดั เนือ่งจากต้องค�านงึถงึส่วนราชการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการด้วย 
ประกอบกับ ต้องค�านึงถึงภาพลักษณ์ 
ของจังหวัด ท�าให้มีการบิดเบือนข้อมูล 
เพื่อจะได้ผลงานมาตรฐานตามเกณฑ์ 
ในการก�าหนดค่าตอบแทน เงินรางวัล 
ประจ�าปี นอกจากนี้ควรมีการล�าดับมิติ 
แต่ละด้าน โดยเรียงล�าดับความส�าคัญ 
และรายละเอยีดในแต่ละมติเิมือ่ด�าเนนิการ 
แล้ว เพื่อจะน�ามาเป็นเกณฑ์มาตรฐาน 
ได ้อย ่ างมีประสิทธิภาพ ในส ่ วน 
ของระบบการประเมิน ควรปรับปรุงให้ 
มีการวางระบบ การประเมินให้ชัดเจน 
เช่น อะไรคือตัวชี้วัดบังคับที่น�าไปสู่การ 
พัฒนาระบบราชการ อะไรคือตัวชี้วัด 
บังคับที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 
และอะไรคือตัวชี้วัดการบริการ ที่เกิด 
จากการปฏิบัติงานของบุคลากร และ 
ต่อไปก�าหนดว่า ในแต่ละจังหวัดจะวัด 
อะไร ในด้านเศรษฐกจิ สงัคม สิง่แวดล้อม 
ตามสถานที่แท้จริงของจังหวัด
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 สรุปผลการวิจั ย เรื่ อง การ 
วิเคราะห์นโยบายการจัดท�าค�ารับรอง 
ระดับจังหวัด ไปปฏิบัตินั้น ค้นพบมิติ 
การประเมินผลใหม่ 7 มิติ ที่ประกอบ 
ด้วยตัวชี้วัดหลากหลายด้านแตกต่าง 
จากมิติของคณะกรรมการพัฒนาระบบ 
ราชการ นอกจากนี ้ในการจดัท�าค�ารบัรอง 
การปฏิบัติราชการนั้น จ�าเป ็นต้อง 
อาศัยการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ 
และการยอมรับ หรือการท�าข้อตกลง 
ร่วมกัน ระหว่างผู้ประเมินคือ คณะ 
กรรมการพัฒนาระบบราชการ และ 
ผูถ้กูประเมนิคอื ส�านกังานจงัหวดัร่วมกนั 
ในการจัดท�าข้อตกลง หรือค�ารับรอง 
การปฏิบัติราชการระดับจังหวัด เพื่อให้ 
เกดิตวัชีว้ดัทีส่ามารถวดั และประเมนิผล 
การปฏิบัติงานระดับจังหวัดได้เที่ยงตรง 
และมคีณุค่า มปีระโยชน์ต่อผูเ้กีย่วข้อง 
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง.
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จักและเข้าใจความจริง :
ประสบการณ์ดูงานอินเดีย

ดํารงชัย  พุมสงวน1

จักและเข้าใจความจริง :
ประสบการณ์ดูงานอินเดีย
รู้

 เมื่อครั้งที่ ผู ้เขียนได้อุปสมบท
ถวายเป็นพระราชกุศล พ.ศ. 2530 ณ
วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สงัฆปรณิายกพระอปัุชฌาย์ได้ประทาน
พระเมตตาสอนหลักธรรมและแนว
ประพฤติตามทางสายกลางให้คณะ
นวกะอยูห่ลายครัง้ในช่วง 30 วนั (คณะ
ที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลครั้ง
นั้น ประกอบด้วยผู้อาวุโส 16 คน รวม

ผู ้เขียนอีก 1) อีกทั้งทรงให้ข้อคิดที่
เป ี ยมคุณค ่าอีกอเนกประการ ซึ่ ง
ประการหนึ่งเรียกว่าอานิสงส์สุด คือ
ในฐานะที่เป็นชาวพุทธ หากมีโอกาสก็
ควรไปเยีย่มชมและกราบสงัเวชนยีสถาน
กาลผ ่ าน ไปผู ้ เ ขี ยน  ได ้ พบและ
พูดคุยกับกัลยาณมิตรธรรมทั้ง 16 คน
อยู่เนืองๆ บางท่านจากไปอย่างถาวร
ตามกฎแห่งความจริงแท้ หลายท่าน
บอกว่าได้ประพฤติตามที่พระอุปัชฌาย์

1  ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกข  สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ทรงสอนบอกแนวทางสงบสว่าง ให้
สร้างความเป็นปกติสุขตามควรแก่บัว
ปริ่มน�้า ที่ส�าคัญทุกท่านได้เดินทางไป
นมสัการสงัเวชนยีสถานแล้ว ล้วนก่อเกดิ
ความปล่อยวาง โปร่งเบา และปิติ
อย่างประจักษ์ ท่านพี่อาวุโสย�้าเตือน
ค�าสอนของพระอาจารย์อีกครั้งพร้อม
ว่า “พี่ไปแล้วและเห็นแล้ว 3 ครั้ง เอ็ง
ต้องไปนะ!” ในฐานะน้องเล็กร่วมรุ่น
มิตรธรรมก็รับทันทีว่า ต้องไปครับพี่
แต่กาลผ่านพ้น แวะบ้านผ่านเมือง
เหนือสุดถึงใต้สุดจ�าไม่หมดแต่จดไว้
มากกว่า 18 ประเทศ มากกว่า 20 ปี
เฉียดไปผ่านมาก็ยังไม่ได้แวะอินเดีย
เลย
  และแล้วความตั้งจิตอธิษฐานของ
ผู ้เขียนได้ประสบความเป็นจริง เมื่อ
สถาบันพระปกเกล้า ให้นักศึกษาหลัก
สูตรนักบริหารเลือกศึกษาดูงาน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตร ณ ประเทศ
สาธารณรฐัประชาชนจนี หรอืเวยีดนาม
หรืออินเดีย ระหว่างวันที่ 1 - 9 มีนาคม
2553 ครั้นธรรมะจัดสรรโอกาสให้ แน่
นอนผู้เขียนในฐานะนักศึกษาตามหลัก
สูตรดังกล่าว เลือกไปอินเดีย
  ไกด์กติตมิศกัดิ ์ศ.ดร.วษิณ ุเครอืงาม

ศ.ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ รศ.ดร.
ทศพร สิริสัมพันธ์ ได้เมตตาและกรุณา
บรรยายสาระ สรรพความรู ้  และ
ประวตัศิาสตร์ทีเ่กีย่วข้องอย่างประทบัใจ
มิรู ้หลับ มิรู ้ลืม ตลอดเส้นทางบริบท
ทัวร์ธรรม ทั้งหลายทั้งปวงอยู่บนฐาน
ปฏิบัติที่อาจารย์วิษณุให้ไว้ว ่า “ข้อ
ส�าคัญจึงได้แก่การดู แล้วรู ้จักเอามา
คิดตาม น�ามาดัดแปลงเป็น และปรับ
ใช้งานได้ในกรอบของความเป็นตัวเรา
ไม่ใช่ดสูกัแต่ว่าด ูได้แต่ร้องอือ้ฮอื! โอ้โฮ!”
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 จดุแรกไปไหว้พระ สวดมนต์ นัง่สมาธิ
ทีใ่ต้ต้นพระศรมีหาโพธิ ์พทุธคยา รฐัพหิาร
ร ะหว ่ า งนั่ ง สม า ธิ ท ่ า มกลา งหมู ่
พุทธศาสนิกชนนับพันนับหมื่น ความ
เงยีบสงบครอบคลมุปรมิณฑล พระศรมีหาโพธิ์
ใบหนึ่ง ร่วงหล่นตามกฎไตรลักษณ์
สู ่ เ บื้ อ ง หน ้ า ตั ก ข อ งผู ้ เ ขี ย น  ยั ง
ความปิติยินดีและยืนยันความจริงแท้
แห่งธรรมให้ประจักษ์ จุดที่สองไปสวด
ธมัมจกักปัปวตันสตูรทีป่่าอสิปิตนมฤคทายวนั
ส า ร น า ถ  ใ ก ล ้ เ มื อ ง พ า ร าณ สี
รัฐอุตรประเทศ จุดที่สามไปดูการวาง
ผงัเมอืง การปกครองท้องถิน่เมอืงมมุไบ
หรอืบอมเบย์ เมอืงหลวงของรฐัมหาราษฎร์
และจุดสุดท ้ายคือไปดูถ�้าเอลโลร ่า
และถ�้ าอชันต ้า เมืองออรั งกาบัด
รัฐมหาราษฎร์
 ความจริงที่ปรากฏถ�้าสองแห่งนี้
ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก ยูเนสโก
ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก แต่คนไทยที่
ไปอินเดียแล้วมีโอกาสแวะไปดู อาจมี
แค่หนึง่ในสบิเท่านัน้เพราะอยูไ่กล ไปยาก
ทั วร ์ ไม ่ค ่ อยจัด ข ้ อส� าคัญคือ ไม ่
ใคร่รู้จัก ไม่เคยได้ยิน
  ถ�้าสองแห่งนี้ อาจารย์วิษณุให้
ข้อคิดว่า ไม่ควรเรียกว่าถ�้า ควรเรียก

ว่า “อภิมหาคูหา” เพราะไม่ใช่ถ�้า
ธรรมชาติ ไม่มีหินงอกหินย้อย แต่เป็น
ภเูขาหนิขนาดใหญ่ แต่ละแห่งอยูห่่างกนั
ถ�้าเจาะกันคนละสมัย วัตถุประสงค์
คนละอย่าง แต่เหมือนกันตรงที่แต่ละ
แห่งใช้ช่างนับหมื่นนับแสน ขุดเจาะ
ภูเขาเข้าไปเป็นโพรงใหญ่ แล้วทะลวง
เป็นคหูาเรยีงกนัเป็นแถวเหมอืนทาวน์เฮาส์
แห่งละ 30 คูหา หลายคูหาเจาะ
จากบนลงล่าง เปิดโล่งเห็นท้องฟ้าแล้ว
สกดัแท่งหนิตกแต่งเป็นเสามณฑป ซุม้ประตู
มีพื้น มีฝ้า มีเพดาน มีผนัง จัดเป็น
ท้องพระโรงเล็กบ้าง ใหญ่บ้างด้วย
ศลิาก้อนเดยีวทัง้แท่ง ไม่มรีอยต่อ ไม่ได้
ตัดหินมาเรียงซ ้อนอย่างพีระมิดใน
อียิปต์หรือปราสาทนครวัดในเขมร

118 วารสารด�ารงราชานุภาพ

4.indd   118 14/9/2553   16:41:49



 อภิมหาคูหาเอลโลร่าสร้างราว
คริสต์ศตวรรษที่ 6 ใช้เวลาขุดเจาะ
ภูเขาแล้วตกแต่งอยู่ 400 ปี นับอายุ
แล้วก็ร่วม 1,000 - 1,400 ปี ชุดแรกมี
12 คูหา เป็นของศาสนาพุทธ มีกุฏิ
พระวิหาร ห้องประชุมสงฆ์ ผนังและ
เพดานแกะสลักเป็นพระพุทธรูปและ
พุทธประวัติจากหินภูเขาก้อนเดียว 17
คูหา ถัดไปเป็นวิหารของศาสนาฮินดู
แต่ละห้องแกะสลักหินผนังและเพดาน
เป็นรูปพระศิวะ พระนารายณ์ พระ
พรหม พระคเณศวร เทวดาสารพัด
และเทวพาหนะทุกชนิดเท่าที่มนุษย์จะ
รู ้จัก คูหาใหญ่ที่สุด ใหญ่เท่าสนาม
ฟุตบอลสลักเสลาเป็นเขาไกรลาส มี
เทวสถานอยูก่ลางแวดล้อมด้วยเทพยดา
สิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน

  ผนังถ�้าไม่มีที่ว่างเลยเพราะล้วน
แกะภาพนูนลึ กลอยตั ว เป ็ น เ รื่ อ ง
รามเกียรติ์ จับความตั้งแต่ พระรามเดิน
ดงจนถึงสีดาลุยไฟ เรื่องมหาภารตะ
จับความตั้งแต่ก�าเนิดพี่น ้องตระกูล
ปาณฑพ เการพ จนจบสงคราม
ทุง่กรุเุกษตร เรือ่งกวนเกษยีรสมทุร และ
เรื่องนารายณ์สิบปาง 5 คูหา สุดท้าย
เป็นวิหารของศาสนาเชน แกะสลักหิน
ทั้งก้อนจากภูเขาเป็นถ�้าตามผนังเป็น
รูปศาสดาและนักบวชฝ่ายเชน ยืนบ้าง
นั่งบ้าง ล้วนมหัศจรรย์พันลึกโอฬารสุด
จะพรรณนา
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 ส่วนอภิมหาคูหาอชันต้าอีกแห่ง
อยูไ่กลออกไปต้องนัง่รถอกีหลายชัว่โมง
ใช้เทคนิคเดียวกันขุดเจาะชะง่อนผา
ปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วจนโค้ง
เป็นวงกลมให้กลายเป็นคูหา 30 ห้อง
เรียงกันเป็นแถวเหมือนรังนกแต่ใหญ่
ขนาดโรงหนังหรือโบสถ์ใหญ่ๆ เริ่ม
เจาะเมื่อ พ.ศ. 300 ก่อนการเกิดของ
คริสต์ศาสนาและศาสนาอิสลาม ใช้
เวลาท�าต่อเนื่องหลายสิบชั่วอายุคน
รวม 800 ปี มาเสรจ็ราว ค.ศ. 650 หรอื
พ.ศ. 1193
 คหูาทกุห้องเป็นวหิาร หอสวดมนต์
แ ล ะ กุ ฏิ ท า ง พุ ท ธ ศ า ส น า ฝ ่ า ย

มหายาน ความอลังการใน 30 คูหานี้
คือ ภาพแกะสลักพระพุทธรูปนับพัน
องค์อายุ 1,500 ปี จากหินก้อนเดียวกับ
ตัวคูหา ไม่มีรอยต่อ รอยตัด ส่วนใหญ่
เป็นพระพุทธรูปห้อยพระบาทเหมือน
ที่วัดหน้าพระเมรุ ปางปฐมเทศนาห้อง
สดุท้ายเป็นภาพแกะสลกัพทุธปรนิพิพาน
ยาว 7 เมตร แวดล ้อมด ้วยพระ
อรหนัตสาวก หน้าตาและโหงวเฮ้งชดัเจน
จนแค่จบนักธรรมตรีก็ระบุได้ว ่าใคร
เป็นใคร เห็นแล้วขนลุกน�้าตาไหล
  ความยิ่งใหญ่ในแต่ละคูหาของ
อชันต้าอีกประการหนึ่งคือ ภาพวาด
ตามฝาผนังอายุกว่า 1,500 ปี แต่ละ
ภาพเขียนด้วยสีสดใสชัดเจน ห้องนั้น
เป็นรปูพระโพธสิตัว์อวโลกเิตศวรยนืบดิเอว
ถือดอกบัวผนังนั้นรูปพระมหาชนก
ลอยคอว่ายน�า้ ผนงัโน้นรปูพระเวสสนัดร
ดูแล้วรู้จักมักคุ้นไปหมด
 อีกคูหาเป็นรูปพระพุทธเจ้าโปรด
พระนางพมิพา และพระราหลุซึง่มาทลูขอ
สมบัติจนตรัสว่าจะประทานอริยทรัพย์
แทน คูหานั้นวาดรูปพระพุทธเจ้าโปรด
เจ้าชายนันทะว่าถ้าอยากได้นางอัปสร
ที่งามกว่าชายาให้มาทางนี้เถิด ใคร
เรียนพุทธประวัติมาแล้วพอเห็นภาพ
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ไหนเป็นต้องร้อง ออ! แต่อย่าลืมว่า
เขาวาดมา 1,500 ปีแล้ว 
 ถ�้าเจาะจากภูเขาอย่างนี้ในโลกมี
4 แห่ง คือ ที่เมืองเพตรา จอร์แดน ที่
อัฟกานิสถานซึ่งตาลีบันทุบท�าลายทิ้ง
ไปแล้ว ที่เมืองจีนและที่อินเดีย แต่เขา
ว่าที่ยิ่งใหญ่อลังการและสมบูรณ์ที่สุด
ก็ที่อินเดีย วิธีไปคือบินไปลงมุมไบแล้ว
ต ่อเครื่องบินในประเทศไปลงเมือง
ออรังกาบัด นั่งรถอีก 1 ชั่วโมงถึงถ�้า
เอลโลร่า นั่ง 3 ชั่วโมงถึงถ�้าอชันต้า
ควรให้เวลาถ�้าละหนึ่งวัน เพราะแต่ละ
แห่ง เดนิกนัเป็นกโิลเมตร ท่านอาจารย์
วิษณุสรุปสาระธรรมจากการเที่ยวชม
อภิมหาคูหาว่า ธรรมะแรกที่ได้จากการ
ไปดอูภมิหาคหูาสองแห่งนีค้อื ถ�า้เอลโลร่า
นั่ น เ ป ็ นก า รสมานฉั นท ์ ร ะหว ่ า ง
พุทธ ฮินดู และเชนเมื่อพันปีก่อนอย่าง
ประหลาด ไม่ตีกันเลย ถ�้าใคร ถ�้ามัน
  ธรรมะข ้อที่สองที่ ได ้จากสอง
อภมิหาคหูานีค้อื ด้วยแรงศรทัธา ปัญญา
และความเพียร มนุษย์สามารถเนรมิต
ได้ทุกอย่าง เจาะภูเขาเป็นถ�้า แกะ
สลักถ�้าเป็นพระ ถ่ายทอดสีหน้าพระ

เป็นธรรมะ ทั้งยังวาดภาพนับพันภาพ
บนก้อนหินก็ได้ ขนาดเราดูยังต้องส่อง
ไฟฉายเพราะถ�้ามืด แล้วเวลาช่างท�า
เขามองเห็นได้อย่างไร จึงแกะและวาด
ได้เนียนนัก การแกะสลักอภิมหาคูหา
แต่ละแห่งใช้เวลา 500 - 800 ปีนาน
กว่าจากสมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน ใคร
เป็นคนออกแบบ ใครเป็นคนเขยีนพมิพ์เขยีว
และช่างส ่งต ่องานไปถึงช ่างห้าสิบ
ชั่วอายุคนข ้างหน ้าได ้อย ่างไรโดย
ไม่ต้องทุบทิ้งหรือเจาะใหม่ หินที่เจาะ
ออกขนเอาไปไหน พันกว่าปีก่อนใช้
เครื่องมืออะไรเจาะ ใช้สีอะไรเขียนจีวร
พระพุทธเจ้าจึงยังสดอยู ่ได้อย่างนั้น
ไกด์บอกว่างานยิ่งใหญ่อย่างนี้มนุษย์
ท�าไม่ได้หรอก จะส�าเร็จได้ก็ด้วยฝีมือ
พระเจ้าสามองค์บันดาลเท่านั้น 
  แต่ท่านอาจารย์วิษณุ เห็นว่า ไม่
ใช ่พระศิวะ พระวิษณุ พระพรหม
ผู้เป็น ตรีมูรตินะ หากแต่ทรงพระนาม
ว่า ศรัทธา ปัญญา และความเพียร!
ใครมีพระเจ้าสามพระองค์นี้ อย่าว่าแต่
เจาะภูเขาให้เป็นถ�้า ย้ายภูเขาทั้งแท่ง
ก็ยังได้
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