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บทที่ 1
การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนการบริหารจัดการ

ในปจจุบันหนวยงานตองดําเนินงานทามกลางความผันผวนทางเศรษฐกิจ การแขงขัน
ที่รุนแรง การปรับลดขนาดของหนวยงาน กระแสโลกาภิวัตน และการตรวจสอบจากภาคประชาชน
ผูบริหารของหนวยงานจึงจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนในการบริหารงาน
1.1 คํานิยาม
การบริหารจัดการ1,2 หมายถึง กระบวนการรวมกันระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติงานใน
อันที่จะทําใหงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเปน
หน า ที่ ข องผูบ ริ ห ารในอั น จะกระทํ า การใด ๆ ใหมี ก ารร ว มมื อกัน ทํา งานอยา งเต็ม ใจ และเต็ ม
ความสามารถ โดยใชทรัพยากรอยางเหมาะสม และใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยผานการวางแผน
งาน (Planning) การจัดองคกร (Organizing) การนําการปฏิบัติงาน (Leading) และการควบคุม
งาน (Controlling)
ในขณะที่กระบวนทรรศน3 หมายถึง ทัศนะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยาง
อันกําหนดแบบแผนการคิด การรับรู การปฏิบัติ เมื่อใดทัศนะพื้นฐานดังกลาวเปลี่ยนแปลงไป จะ
ทําใหแบบแผนการคิดและการปฏิบัติที่เกี่ยวของเปลี่ยนแปลงไปดวยทั้งระบบ ซึ่งความรับผิดชอบ
สู ง สุ ด ของผู บ ริ ห ารในหน ว ยงาน คื อ เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล และใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา โดยผูบริหารยุคใหมตองปรับเปลี่ยนกระบวน
ทรรศนใหการดําเนินงานเนนที่ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งคือ ผลรวมของผลผลิต และผลลัพธโดยดําเนินการ
ดังนี4้
1. สรางวัฒนธรรมองคกรแบบใหมใหเกิดขึ้นในหมูผูปฏิบัติงาน คือ ดําเนินงาน
โดยเน น ผู รั บ บริ ก าร (ลู ก ค า ) เป น ศู น ย ก ลาง โดยสร า งความพึ ง พอใจให เ กิ ด แก ผู รั บ บริ ก าร
ขณะเดียวกันเนนการทํางานเปนทีม ทุกคนมีสวนรวมกันคิด รวมกันทํา และรวมกันรับผิดชอบ
สามารถตรวจสอบได และทํางานดวยความโปรงใส
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2. สื่อสารใหทุกคนในหนวยงานทราบถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของ
หนวยงาน / แผนงาน / โครงการที่หนวยงานประสงคจะบรรลุ
3.
ใช ภ าวะผู นํ า จู ง ใจผู ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก คน ทํ า งานด ว ยความเต็ ม ใจ เต็ ม
ความสามารถ สรางนวัตกรรมใหม ๆ และมีการวิจัยพัฒนา เรียนรู และปรับปรุงพัฒนางานอยาง
ตอเนื่อง
4. บริหารงานโดยเนนผลงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัดคุมคา ตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ (System concept) ดังนี้

วัตถุประสงค
(Objectives)

ปจจัยนําเขา
(Inputs)
คน เงิน วัสดุสิ่งของ
ขอมูลสารสนเทศ
เวลา

ความประหยัด
(Economy)

กระบวนการ
(Process)
การบริหารจัดการ
เทคโนโลยี

ผลสัมฤทธิ์ (Results)
ผลผลิต
(Outputs)

ผลลัพธ
(Outcomes)

ความมีประสิทธิภาพ
(Efficiency)

ความมีประสิทธิผล
(Effectiveness)

รูปที่ 1.1 แนวคิดเรื่องระบบ4
วัตถุประสงค

ปจจัยนําเขา
ผลผลิต

หมายถึง ผลที่คาดหวังวาจะสามารถบรรลุไดภายในเวลาและขอบเขตที่
กําหนด บอกลักษณะชัดเจนนําไปปฏิบัติ ได
โดยมีการระบุเกณฑ
มาตรฐานสําหรับการประเมินผล
หมายถึง ทรัพยากรที่ใชในการปฏิบัติงาน คือ คน เงิน วัสดุสิ่งของ ขอมูล
สารสนเทศ และเวลา
หมายถึง จํานวนสิ่งของหรือบริการที่ผลิตได อันเปนผลจากการใช
ทรัพยากร
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ผลลัพธ

หมายถึง สิ่งหรือสภาพที่เกิดขึ้นเนื่องจากผลผลิต คือ ผลที่ตามมา
ผลกระทบและผลสําเร็จ
ผลสัมฤทธิ์
หมายถึง ผลรวมของผลผลิตและผลลัพธ
ความประหยัด
หมายถึง การดําเนินงานในลักษณะใชตนทุนต่ําสุด
ความมีประสิทธิภาพ หมายถึง การเปรียบเทียบผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชไปในการดําเนินงาน
ความมีประสิทธิผล หมายถึง ระดับการบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
1.2 หนาทีข่ องผูบริหาร
ผูบริหาร ผูจัดการ หรือหัวหนางาน ตรงกับภาษาอังกฤษวา Administrator, Executive
Manager หรือ Supervisor ซึ่งคําเหลานี้มีความหมายใกลเคียงกันมาก ตางก็มีหนาที่ตองทําให
งานของหนวยงานสําเร็จอยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และใชทรัพยากรที่มีอยูอยางเหมาะสม
โดยทั่วไปผูบริหารมีหนาที่หลัก 4 ประการ คือ การวางแผนงาน การจัดองคกร การนํา
การปฏิบัติงาน และการควบคุมงาน โดยรูปที่ 1.2 แสดงถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชทรัพยากรเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน5
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การวางแผนงาน
กําหนดเปาหมาย
และวิธีการที่จะบรรลุ
เปาหมายที่กําหนด
ทรัพยากร
- คน
- เงิน
- วัสดุ
- อุปกรณ
- เทคโนโลยี
- ขอมูลสาร
สนเทศ

การจัดองคกร
กําหนดหนาที่
ความรับผิดชอบ
เพื่อใหงานสําเร็จ

การควบคุมงาน
กิจกรรมกํากับการ
และปรับปรุงแกไข

ผลงาน
- บรรลุเปาหมาย
- ผลผลิต
- บริการ
- ประสิทธิภาพ
- ประสิทธิผล

การนําการปฏิบัติงาน
ใชภาวะผูนําเพื่อ
จูงใจผูปฏิบัติงาน

รูปที่ 1.2 หนาที่ของผูบริหาร5
หนาที่ทั้ง 4 ประการของผูบริหาร กลาวไดโดยสรุปดังนี้
1. การวางแผนงาน
การวางแผนงานเกี่ยวกับการเลือกและกําหนดวัตถุประสงค รวมถึงการคิดคน
เพื่อใหไดมาซึ่งกลยุทธ นโยบาย โครงการ และวิธีดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว การ
วางแผนงานจึงตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจ เพราะมีทางเลือกที่อาจเปนไปไดมากมาย หรือกลาว
อีกนัยหนึ่ง การวางแผนงานเปนการกําหนดทิศทางของหนวยงานในอนาคต และกลยุทธที่จะ
บรรลุเปาหมายที่กําหนดไว
2. การจัดองคกร
การจั ด องค ก รเกี่ ย วข อ งกั บ การกํ า หนดบทบาทและงานของแต ล ะบุ ค คลใน
หนวยงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน รวมทั้งการรวมงานหรือกิจกรรมที่คลายคลึงกัน
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เขาดวยกันเปนฝายหรือแผนก การมอบหมายอํานาจหนาที่ การกระจายอํานาจ และการ
ประสานงานกันระหวางฝายตาง ๆ ของหนวยงาน กอใหเกิดโครงสรางขององคกร
3. การนําการปฏิบัติงาน
การนําการปฏิบัติงานเกี่ยวของกับการใชภาวะผูนําในการชี้แนะ จูงใจและกระตุน
ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยการสรางคานิยมรวม
บรรยากาศองคกรและการสื่อสาร เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาทราบถึงระเบียบ วัตถุประสงค นโยบาย
โครงสรางขององคกร ความสัมพันธของฝายตาง ๆ และอํานาจหนาที่ของแตละฝาย และแตละ
บุ ค คลในองค ก รอย า งกระจ า ง เพื่ อ ความมั่ น ใจในการปฏิ บั ติ ง านอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล และ
ประสิทธิภาพ
4. การควบคุมงาน
การควบคุมงาน คือ การตรวจสอบ การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงานใหถูกตองตรงกับแผนงาน และวัตถุประสงคในกรณีที่มีขอผิดพลาด หรือขอเบี่ยงเบนไม
เปนไปตามแผนงานหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว เครื่องมือที่ใชในการควบคุมงานมีหลายอยาง
เชน การงบประมาณ เปนการวางแผนและควบคุมทางการเงิน หรือการทํารายงาน เปนการ
ประเมินผลและควบคุมการปฏิบัติงาน หรือตารางเวลา เปนการวางแผนและควบคุมเวลา หรือการ
นิเทศงาน เปนตน ฉะนั้น วิธีการหนึ่งที่ใชในการควบคุมใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่
กําหนดไว คือ การกําหนดผูรับผิดชอบตอสิ่งที่เบี่ยงเบนไปจากแผนงาน และดําเนินการปรับปรุง
แกไขเหตุการณนั้น ๆ
1.3 ทฤษฎีระบบ
โดยธรรมชาติของการบริหารจัดการมีความซับซอน และเปนพลวัต เพราะตอง
เกี่ยวของกับองคประกอบ และปฏิกิริยาขององคประกอบตาง ๆ ในระบบที่สลับซับซอน ซึ่งมีผลตอ
การปฏิบัติงาน
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ระบบ1,5 หมายถึง ชุดของสวนประกอบ หรือชุดขององคประกอบที่มีความเกี่ยวของ
สัมพันธกันในวิถีทางซึ่งมีอิทธิพลตอกัน รวมกันเขาเพื่อบรรลุวัตถุประสงครวมกัน ทามกลาง
สิ่งแวดลอมที่ระบบนั้นตั้งอยู
ระบบมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี้
1. องคประกอบตาง ๆ ในองคกร มีความสัมพันธ และมีปฏิกริยากับสิ่งแวดลอม
ภายใน และภายนอกองคกร
2. ระบบอาจเปนตัวของตัวเอง โดยมิไดเกิดจากผลรวมของสวนตาง ๆ ก็ได
3. ระบบแบงเปน 2 ชนิด คือ (ก) ระบบเปด หมายถึง มีการแลกเปลี่ยนหรือติดตอ
กับสิ่งแวดลอม (ข) ระบบปด หมายถึง ไมมีสวนสัมพันธกับสิ่งแวดลอม
4. ระบบมักมีขอบเขตที่แบงแยกตัวจากสิ่งแวดลอม แตเสนขอบเขตนี้ไมปด และ
ไมชัดเจน
5. ระบบปดมักเสื่อมลง (run down) สวนระบบเปดไมเกิดปญหา ถาอยางนอย
ที่สุด ปจจัยนําเขา (inputs) เทากับพลังงานที่เกิดในระบบรวมกับผลผลิต (outputs) นั่นคือ องคกร
จะอยูรอดถาอยางนอยที่สุดปจจัยนําเขาเทากับผลผลิต องคกรจะเจริญรุงเรือง ขยายกิจการ
ออกไป เมื่อผลผลิตสูงกวาปจจัยนําเขา และในทางกลับกัน องคกรจะอยูรอดไมได หากผลผลิต
นอยกวาปจจัยนําเขา เชน รัฐบาลสั่งสินคาเขามากกวาสงสินคาออก ยอมเกิดการขาดดุลชําระเงิน
เศรษฐกิจตกต่ํา เปนตน
6. การจะรูวาระบบอยูในสภาพสมดุลหรือไม ตองอาศัยรายงานผลปอนกลับ
(feed back) เกี่ยวกับปจจัยนําเขาวาระบบอยูในสภาพพอจะรักษาตัวรอดหรือไม ซึ่งรายงานผล
ปอนกลับ ถือเปนเครื่องมือในการควบคุมงานของผูบริหารอยางหนึ่ง
7. ระบบหนึ่ง ๆ ถือวาเปนสวนยอยของระบบที่ใหญกวา หรืออีกนัยหนึ่ง ระบบ
ใหญประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ เชน รถยนตคันหนึ่งประกอบขึ้นดวย การทํางานของ
เครื่องจักรหลายระบบ เชน ระบบเครื่องยนต ระบบเกียร ระบบลอ ฯลฯ และเมื่อรถยนตออกวิ่งไป
ตามถนน ก็จะกลายเปนระบบยอยของระบบจราจร เปนตน
8. ระบบเปด โดยเฉพาะระบบสังคม เมื่อขยายตัวใหญขึ้น มักจะมีโครงสรางที่
ละเอียดลออ และมีลักษณะเฉพาะเพิ่มขึ้น
9. ระบบเปดชวยใหบรรลุถึงสิ่งพึงประสงคไดหลายวิธี เพราะมีปจจัยนําเขาหลาย
แบบ และดวยวิธีการตาง ๆ กัน สวนระบบปดมีปฏิกิริยาขององคประกอบแบบทางเดียว คือ ไปกลับ เทานั้น
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ฉะนั้น อาจกลาวไดโดยสรุปวา ระบบมิใชเพียงแตเปนผลรวมของสวนตาง ๆ เทานั้น
แตหมายถึงปฏิกิริยาระหวางสวนตาง ๆ เหลานั้น แนวคิดเรื่องระบบไดถูกนํามาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการในทุก ๆ สาขา โดยกลุมของสวนประกอบที่สัมพันธกัน และพึ่งพากัน จะดําเนินไป
เปนขั้นตอนตามแผนงานที่วางไว เพื่อบรรลุวัตถุประสงค โดยมีการรายงานผลปอนกลับ และการ
ควบคุมงานคอยตรวจสอบใหเปนไปตามแผนงาน6 ดังรูปที่ 1.3
สิ่งแวดลอมองคกร
ปจจัยนําเขา
(Inputs)

วัสดุ
อุปกรณ

คน

ขอมูล
สารสนเทศ

เงิน
การ
ราย
งาน
ผล
ปอน
กลับ

ทรัพยากร

กระบวนการบริหารจัดการ

ผลผลิต
(Outputs)

ผลิตภัณฑ/
บริการ

กําไร/
ขาดทุน

ความพึง
พอใจของ
ผูปฏิบัติงาน

ความพึง
พอใจของ
ผูรับบริการ

รูปที่ 1.3 ระบบในมุมมองขององคกร6
1.4 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
จนถึงปจจุบันประเทศไทยไดมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน
หลายประการ เพื่อใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มีผลให
คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) สงเสริมใหภาคราชการมีการทํางานดีขึ้น และเพิ่มขีด
ความสามารถในการบริหารตนทุน เพื่อใชทรัพยากรอยางคุมคา โดยปรับปรุงประสิทธิภาพ และ
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ประสิทธิผลของงานราชการเปนไปตามแนวทางการบริหารแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management: RBM) เพื่อนําบริการที่มีคุณภาพสูประชาชน มีการจัดคนใหเหมาะสมกับ
หนาที่ และใหคาตอบแทนที่เปนธรรมโดยทุกสวนราชการจะตองกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย
การดําเนินงาน ดัชนีวัดผลสัมฤทธิ์ของผลงานอยางเปนรูปธรรม และวิธีการวัดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจน
ขอตกลงผลงาน (Performance agreement) ไวลวงหนา โดยจัดทําทุกระดับลดหลั่นลงมา4
การบริหารงานแบบ RBM เปนการบริหารโดยเนนผลงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และประหยัดคุมคาตามแนวคิดของทฤษฎีระบบ (System concept) (ดูรูปที่ 1.1)
ก.พ. มุงเนนใหใช RBM ในการบริหารงานที่เนนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อให
ภาคราชการทํางานใหดีขึ้น มีความถูกตอง รวดเร็ว โปรงใส มีคุณภาพและมาตรฐานสูง และมี
ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได เพื่อใหไดบริการที่ประชาชนพอใจ ในขณะเดียวกันยังเนนการ
บริหารตนทุนเพื่อใหมีการใชจายทรัพยากรอยางคุมคา โดยการปรับลดขั้นตอนการทํางาน
ประหยัดวัสดุ อุปกรณ ใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม ใชจํานวนเจาหนาที่นอยลง ใชเวลาในการทํางาน
นอยลง มีการปรับปรุงกฎระเบียบตาง ๆ เพื่อใหงานรวดเร็ว
1.4.1 องคประกอบ และเครื่องมือ RBM
ประกอบดวย
1. การวางแผนกลยุทธ (Strategic planning) (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
บทที่ 2)
2. การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance
Indicators-KPIs)
3. การกําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success FactorsCSFs)
4. การกําหนดเกณฑมาตรฐาน
5. การจัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
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1.4.2 ปจจัยความสําเร็จของ RBM
การมีสวนรวมของผูปฏิบัติงานในองคกรในทุกองคประกอบเปนปจจัยสู
ความสําเร็จของ RBM
แนวทางการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์มีความเกี่ยวเนื่องกับการวางแผน
กลยุทธเปนอยางมาก7 ดังรูปที่ 1.4
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RBM
ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ

วิเคราะห
SWOT

วิสัยทัศน
Vision

กําหนดปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSFs)
พันธกิจ
Mission

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก -KPIs
เปาหมาย
Goal
วัตถุประสงค
Objectives

กําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก -KPIs

กลยุทธ
Strategies
แผนงาน/โครงการ
Plan/project
วัตถุประสงคของแผนงาน/โครงการ
กําหนด CSFs, KPIs และเกณฑมาตรฐาน
การจัดเตรียมงบประมาณที่มุงเนนผลงาน
ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว

วัดผลสัมฤทธิ์

ผลผลิต
ผลลัพธ

รูปที่ 1.4 RBM และการวางแผนกลยุทธ
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- การวิเคราะห SWOT หมายถึง การประเมินหรือวิเคราะห
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยพิจารณาจาก 4 องคประกอบ คือ
• จุดแข็ง (Strengths)
• จุดออน (Weaknesses)
• โอกาส (Opportunities)
• ภาวะคุกคาม (Threats)
- วิสัยทัศน หมายถึง ความสามารถในการมองการณไกลหรือมโนภาพ
ตอสิ่งอันพึงปรารถนาที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต
- พันธกิจ หมายถึง ขอความที่ชัดเจนของจุดมุงหมายหลักของ
หนวยงานในปจจุบันและอนาคต ตลอดจนแผนงาน บริการที่จะให ประโยชนที่จะเกิดขึ้น และกลุม
คนที่จะไดรับประโยชน พันธกิจควรมีความยาว 1 ยอหนา
- เปาหมาย หมายถึง ขอความกวาง ๆ ที่อธิบายผลลัพธที่ตองการ
สําหรับหนวยงานหรือแผนงานตาง ๆ ของหนวยงาน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทิศทาง และ
จุดหมายของแผนงานและกิจกรรม
- วัตถุประสงค หมายถึง ขอความที่สามารถตรวจวัดไดเกี่ยวกับ
ผลสําเร็จของบริการหรือแผนงานที่คาดหวังวาจะทําภายในระยะเวลาที่กําหนด วัตถุประสงคอาจ
เกี่ยวของทางตรงหรือทางออมกับจุดมุงหมายหรือพันธกิจ
- กลยุทธ หมายถึง วิธีการที่กําหนดไวลวงหนาเพื่อการตัดสินใจ
ประกอบดวยกลุมของกิจกรรมที่ถูกจัดเตรียมไวเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว อาจอยูในรูปของ
โครงการเดี่ยว ๆ หรือหลาย ๆ โครงการประกอบกัน
1.4.3 การกําหนดตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance IndicatorsKPIs) KPIs เปนเครื่องวัดผลการดําเนินงานที่สําคัญของสวนราชการ เพื่อแสดงถึงความสําเร็จ
หรือความกาวหนาเชิงปริมาณหรือตัวเลข (Quantifiable aspects) เทียบกับมาตรฐานที่ตกลงกัน
ไว (เปาหมาย) คือแสดงถึงความสามารถในการสรางผลงานใหเกิดผลดีตอประชาชน และสังคม
ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว โดยวัดใน 4 มิติ ไดแก
1. มิติความคุมคาในการใชทรัพยากรและผลสัมฤทธิ์
- มุงเนนความคุมคาและผลสําเร็จของสวนราชการในภาพรวม
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2. มิติความพึงพอใจของบุคคลภายนอก
3. มิติความสามารถของสวนราชการ
พิจารณาถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในเรื่อง
- การจัดสวนราชการ
- กระบวนการบริหารจัดการ
- กระบวนการทํางาน
- กระบวนการตัดสินใจ
- ระบบสื่อสาร
- ระบบขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพัฒนาบุคลากร จริยธรรม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมภายในสวน
ราชการ
4. มิตินวัตกรรม
- การสรางสรรคสิ่งใหม
- การปรับปรุงงาน
- การนําแนวคิดใหมมาใชกับการปฏิบัติงาน
* KPIs ควรมีความเชื่อมโยงกับปจจัยหลักแหงความสําเร็จ

สรางขีด
ความสามารถ
และสมรรถนะ
ของสวนราชการ

1.4.4 ขั้นตอนการจัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (KPIs)
1. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงาน
ราชการ
2. กําหนดเกณฑการกําหนดตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดควรมีคุณสมบัติดังนี้
- สามารถวัดไดจริง
- สามารถบรรลุได (สมเหตุสมผล)
- สามารถสื่อสารสรางความเขาใจได (ชัดเจน)
- สามารถตรวจสอบได
- สามารถวัดไดอยางเทาเทียม
- สามารถวัดไดในเวลาที่กําหนด
3. กําหนดเกณฑมาตรฐานของตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด RBM จะวัดปจจัยความสําเร็จตามเกณฑมาตรฐานเหลานี้ คือ
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- ประสิทธิผล
- ประสิทธิภาพ
- คุณภาพการใหบริการ
- การเรียนรูของบุคลากรในสวนราชการ
- นวัตกรรม
- การเงิน
4. จัดทําตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักทั้ง 4 มิติ คือ
- มิติความคุมคา
- มิติความพึงพอใจ
- มิติความสามารถ
- มิตินวัตกรรม
5. นําตัวชี้วัดจากขอ 4. ไปจัดทําสัมมนากลุมยอยกับผูรับผิดชอบงานหลักแต
ละดาน
6. ทบทวนปรับปรุงแกไขตัวชี้วัด
7. ฝกอบรม ชี้แจง สรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
1.4.5 ขั้นตอนการจัดทําปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (Critical Success FactorsCSFs)
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ (CSFs) หมายถึง ปจจัยที่สําคัญตอการบรรลุ
วิสัยทัศน มีขั้นตอนการจัดทํา CSFs ดังนี้
1. จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํา CSFs
2. วิเคราะหวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงาน
3. จัดทํา CSFs โดยใชเกณฑ
- มุ ง ความสํ า คั ญ ที่ ผ ลผลิ ต และผลลั พ ธ ไ ม เ น น ป จ จั ย นํ า เข า และ
กระบวนการทํางาน
- เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของหนวยงาน
- มีความเฉพาะเจาะจงและเขาใจงาย
- ผูบริหารใหการยอมรับ
- สามารถควบคุมผลใหเกิดขึ้นไดในทางปฏิบัติ
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4. นํา CSFs ที่ไดจากขอ 3. ไปจัดทําสัมมนากลุมยอย พรอมกับตัวชี้วัดผล
การดําเนินงานหลัก (KPIs) เพื่อดูความเชื่อมโยง
5. ทบทวนปรับปรุงแกไข
6. ฝกอบรม ชี้แจง สรางความเขาใจแกผูปฏิบัติงาน
1.4.6 ตัวอยางปจจัยหลักแหงความสําเร็จ และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก4
ตัวอยางปจจัยหลักแหงความสําเร็จในมิติตาง ๆ
มิติ
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ความสามารถของสวนราชการ คน
- เจาหนาที่มีความรู ความสามารถ ทักษะ จริยธรรม
ขวัญและกําลังใจ และจิตสํานึกในการใหบริการ
เพื่อใหปฏิบัติงานได อยา งมี ประสิท ธิภาพ
และ
ประสิทธิผล รวมทั้งมีจุดมุงหมายรวมกันในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศนของสวนราชการ
กระบวนการ
- มีกระบวนการและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
ของสวนราชการ
กฎระเบียบ
- มี ก ารปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บเพื่ อ ให ส นั บ สนุ น ต อ การ
ปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ใ ห มี ค วามถู ก ต อ งและได
มาตรฐาน
ขอมูล
- มี ร ะบบข อมู ลที่เ ปน ปจจุ บัน และมีค วามถูก ตองรวม
ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พรอมสําหรับการ
บริหารงานและการปฏิบัติงาน ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนการบริหารจัดการ / 15

มิติ
ความพึงพอใจของบุคคล
ภายนอก

ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
- ผู รั บ บริ ก ารและผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งได รั บ บริ ก ารที่ มี
คุณภาพ
- ผูรับบริการและประชาชนมีความรู ความเขาใจใน
กฎหมาย และขั้นตอนการใหบริการของสวนราชการ
ฯลฯ
ความคุมคาในการใชทรัพยากร ความคุมคา
และผลสัมฤทธิ์
- การใชจายงบประมาณอยา งมีประสิทธิภาพและได
ประสิทธิผล ฯลฯ
นวัตกรรม
กลยุทธ วิทยาการ รูปแบบการใหบริการเครื่องมือและ
สิ่งประดิษฐ
- การคิดคน พัฒนาหรือนํากลยุทธ วิทยาการ รูปแบบ
การใหบริการ เครื่องมือ และสิ่งประดิษฐใหม ๆ มาใช
ในสวนราชการ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารและใหบริการ ฯลฯ
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ตัวอยางตัวชีว้ ัดผลการดําเนินงานหลัก
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
1. ผูรับบริการและผูมีสวน
เกี่ยวของไดรับบริการที่มี
คุณภาพ

2. เจาหนาที่มีความรู
ความสามารถ ทักษะ
จริยธรรม ขวัญและกําลังใจ
และจิตสํานึกในการ
ใหบริการ เพื่อใหปฏิบัติงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล รวมทัง้ มี
จุดมุงหมายรวมกันในการ
ปฏิบัติงานใหบรรลุวิสัยทัศน
ของสวนราชการ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
หลัก
1.1 รอยละของผูรับบริการที่
ไดรับบริการ*เสร็จ
ภายในเวลามาตรฐาน
1.2 รอยละของการ
ใหบริการ*ที่มคี วาม
ถูกตอง
1.3 รอยละของผูรับบริการที่
พึงพอใจในบริการ*
ฯลฯ
2.1 อัตราสวนผลผลิต*ตอ
เจาหนาที่
2.2 รอยละของผูรับบริการที่
พึงพอใจตอคุณภาพ
ของเจาหนาที่
2.3 จํานวนขอรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่
2.4 รอยละของเจาหนาที่ที่
ไดนําความรูจากการ
ฝกอบรมไปปรับปรุงผล
การปฏิบัติงาน
ฯลฯ

เกณฑมาตรฐาน
• คุณภาพการใหบริการ

• คุณภาพการใหบริการ

• คุณภาพการใหบริการ

• ประสิทธิภาพ
• คุณภาพการใหบริการ

• คุณภาพการใหบริการ

• การเรีย นรูของบุคลากร
ในสวนราชการ

หมายเหตุ * สวนราชการควรกําหนดคํานิยามใหชัดเจน และสอดคลองกับพันธกิจของสวน
ราชการ
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ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
3. สวนราชการมีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิผลเพื่อ
สนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงคของสวน
ราชการ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน
หลัก
3.1 รอยละของผลงานที่
• ประสิทธิผล
สําเร็จตรงตามแผนและ
บรรลุวัตถุประสงคที่
กําหนดไว

3.2 รอยละของเจาหนาที่ที่
มีความพึงพอใจตอการ
บริหารจัดการของสวน
ราชการ
3.3 รอยละของเรื่องที่ไดรับ
การตัดสินใจภายใน
เวลาที่กาํ หนด
ฯลฯ
4. การคิดคน พัฒนาหรือนํากล 4.1 รอยละของผูรับบริการที่
ยุทธ วิทยาการ รูปแบบการ
มีความพึงพอใจตอ
ใหบริการ เครื่องมือ และ
บริการรูปแบบใหม
สิ่งประดิษฐใหม ๆ มาใชใน 4.2 จํานวนมาตรการ ระบบ
และแนวทางใหม ๆ ที่
สวนราชการ
ไดรับความเห็นชอบให
ใชในระบบราชการ
ฯลฯ
5. การควบคุมตรวจสอบการ 5.1 จํานวนขอทักทวง
เบิกจายงบประมาณเปนไป
เกี่ยวกับการเบิก
ตามระเบียบราชการ
จายเงินของสํานักตรวจ
เงินแผนดิน

• ประสิทธิผล

• ประสิทธิภาพ

• นวัตกรรม

• นวัตกรรม

• ทางการเงิน
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ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
เกณฑมาตรฐาน
หลัก
5.2 รอยละของหนวยรับ
• ทางการเงิน
ตรวจที่หนวยตรวจสอบ
ภายในตรวจพบวาไม
ปฏิบัติตามระเบียบ
ฯลฯ
6. การใชจายงบประมาณ
6.1 รอยละของการเบิกจาย • ทางการเงิน
อยางมีประสิทธิภาพและได
งบประมาณเปนไปตาม
ประสิทธิผล
แผนกําหนด
6.2 รอยละของผลงานหรือ • ทางการเงิน
โครงการทีม่ ีการ
ประหยัดงบประมาณ
6.3 รอยละของผลงานหรือ
โครงการทีม่ ีการใช
จายเงินตรงตาม
วัตถุประสงคและแผนที่
กําหนดไว
ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนการบริหารจัดการ / 19

ตัวอยางปจจัยหลักแหงความสําเร็จและตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักพรอมรายละเอียด
ประกอบการนําไปใช
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก
สูตรการวัด

ผูรับบริการและผูมีสวนเกี่ยวของไดรับบริการที่มีคุณภาพ
รอยละของผูรับบริการที่ไดรับบริการเสร็จภายในเวลา
มาตรฐาน
(จํานวนผูไดรับบริการเสร็จภายในเวลามาตรฐานหารดวย
จํานวนผูรับบริการทัง้ หมด) คูณดวย 100

คําอธิบาย

• เพื่อวัดความสําเร็จของการใหบริการที่มีคณ
ุ ภาพ ไดแก
ความพึงพอใจ ความถูกตองและความรวดเร็ว
• สวนราชการนิยาม "ไดรับบริการ"
หมายถึง…………………..
เวลามาตรฐาน
เปนเวลามาตรฐานที่ประกาศตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนของ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2532 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2540
วิธีการเก็บขอมูล
การรวบรวมขอมูล
หนวยงานจัดเก็บและรวบรวม สํานัก/กลุมงาน
ขอมูล
หนวยงานรับผิดชอบผลงาน
สํานัก/กลุมงาน (ที่ใหบริการ)……………………………….
เปาหมาย
รอยละ 95
ความถี่
ทุก 3 เดือน
แนวโนม
ความสอดคลองกับแผนกลยุทธ ระบุแผนกลยุทธ แผนงาน และโครงการที่เกี่ยวของ
1.4.7 การวัดผลสัมฤทธิ์
สามารถวัดไดในเรื่องของผลผลิต และผลลัพธ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การวัดผลผลิต เปนการวัดความประหยัด และประสิทธิภาพ โดยวัดจาก
• ตนทุน เปนการวัดความสัมพันธระหวางทรัพยากรที่ใชไปกับผลผลิต
เชน ตนทุนตอหนวยการใหบริการ หรือผลิตสินคา หรือวัดความคุมคาของการใชทรัพยากร ซึ่งได
จากจํานวนผลผลิตหารดวยจํานวนตนทุน เปนตน
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• แรงงาน เปนการวัดความสัมพันธระหวางแรงงานที่ใชกับผลผลิต เชน
จํานวนผลผลิตหารดวยจํานวนเจาหนาที่หรือหารดวยเวลาที่ใชในการผลิต เปนตน
2. การวัดผลลัพธ เปนการวัดผลกระทบตอหนวยงานและสังคมในระยะยาว
หรือในภาพรวม โดยวัดจาก
• คุณภาพการใหบริการ เปนการวัดความสามารถในการใหบริการแก
ผูรับบริการ หรือกลุมเปาหมาย เปนการวัดความถูกตอง ความเรียบรอย ประโยชน ความไม
ผิดพลาด ความพึงพอใจของผูรับบริการ เชน จํานวนการรองเรียน จํานวนเรื่องของการใหบริการที่
ผิดพลาด เปนตน
• การเรียนรูของบุคลากรในหนวยงาน เปนการวัดการพัฒนาและระดับ
การเรียนรูของบุคลากร เชน จํานวนผูไดใชประโยชนจากการอบรม เปนตน
• นวัตกรรมและสารสนเทศ เปนการวัดความสามารถในการคนควา
ทดลอง การผลิต หรือการบริการชนิดใหม เชน รอยละของความกาวหนาของการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
• การเงิน เปนการวัดความสามารถในการบริหารทรัพยากร วามีความ
คุมคา และสงผลสําเร็จตอหนวยงานในภาพรวมเพียงใด เชน รอยละของการเบิกจายงบประมาณ
ตามแผนงาน เปนตน
1.4.8 การวัดผลลัพธความสําเร็จของสวนราชการตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ8
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เริ่มตั้งแตการกําหนดพันธกิจ
วิ สั ย ทั ศ น และเป า ประสงค นํ า ไปสู ก ารค น หาป จ จั ย แห ง ความสํ า เร็ จ และความท า ทายเชิ ง
ยุทธศาสตร เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร กําหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธ และ
แผนปฏิบัติการ ตอจากนั้นดําเนินการพัฒนาองคกรใน 7 หมวด คือ
หมวดที่ 1 การนําองคกร
หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร
หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
หมวดที่ 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู
หมวดที่ 5 การมุงเนนทรัพยากรบุคคล
หมวดที่ 6 การจัดกระบวนการ
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หมวดที่ 7 ผลลัพธการดําเนินการ
ซึ่งสวนราชการตองวัดความสําเร็จในมิติตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในหมวด 7
ไดแก
1. มิติดานประสิทธิผล เปนการแสดงผลลัพธของตัวชี้วัดสําคัญที่เกี่ยวของกับ
การบรรลุความสําเร็จตามยุทธศาสตรขององคกร
2. มิติดานคุณภาพการใหบริการเปนการแสดงผลลัพธตัวชี้วัดสําคัญดาน
ความพึงพอใจของผูรับบริการ
3. มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ เปนการแสดงผลลัพธของ
ตัวชี้วัดสําคัญดานปฏิบัติการ รอบเวลา ผลิตภาพ และประสิทธิผลของกระบวนการสรางคุณคา
และกระบวนการสนับสนุน ตัวชี้วัดสําคัญดานการงบประมาณ การเงิน ตนทุน ความรับผิดชอบ
ทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ และการสนับสนุนชุมชน
4. มิติดานการพัฒนาองคกร เปนการแสดงผลลัพธของตัวชี้วัดดานระบบงาน
การเรียนรู และความพึงพอใจของบุคลากร พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ความไววางใจของผูมีสวนได
เสียตอผูนําระดับสูง และการกํากับดูแลตนเองที่ดีของสวนราชการ
1.5 องคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)
ผูบริหารยุคใหมตองพยายามสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูใหเกิดขึ้นตลอดทั่วทั้ง
หนวยงาน ภายใตแนวคิดที่วา การเรียนรูเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในชีวิตประจําวันและตลอดชีวิต
ความหมายของการเรียนรูในปจจุบันไมเกิดขึ้นจําเพาะในสถานศึกษา แตการเรียนรูเกิดขึ้นไดทั้งที่
บานหรือที่ทํางาน
การดําเนินงานในองคกรแหงการเรียนรูมุงเนนคุณภาพบริการ (สินคา) และความพึง
พอใจของผูรับบริการ (ลูกคา) เปนสําคัญ ซึ่งผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรแหงการเรียนรูจะมีสวน
รวมในเรื่องการระบุและแกไขปญหา การวิจัยทดลองเพื่อปรับปรุงและเพิ่มพูนความสามารถในการ
ทํางานอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันผูปฏิบัติงานจะถูกกระตุนใหเพิ่มขีดความสามารถในการเรียนรู
ตลอดทั่วทั้งองคกร โดยเปนหนาที่ของผูบริหารจะตองพัฒนาหลักการ 5 ประการ คือ6
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1. การคิดเชิงระบบ (Systems thinking) ผูปฏิบัติงานทุกคนในองคกรควรเขาใจ
ระบบการทํางานทั้งหมดในองคกรในภาพรวม และระบบการทํางานของตนเอง และกลุมงานที่
ตนเองสังกัดอยู ซึ่งจะชวยใหผูปฏิบัติงานแตละคนปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบของตนเอง
เปนไปในแนวทางที่สนับสนุนใหองคกรบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
2. วิสัยทัศนรวม (Shared vision) องคกรควรกําหนดเปาหมาย ความตระหนัก
รวม และแผนงานที่ผูปฏิบัติมีสวนรวมในการกําหนด เพื่อผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไว
3. รูปแบบความคิดที่ทาทาย (Challenging mental models) องคกรควร
กระตุนใหผูปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่มไมยึดติดกับแบบแผนความคิด และการปฏิบตั ิแบบเกา มีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนในการปฏิบัติงาน
4. เรียนรูการทํางานเปนทีม (Team learning) ผูปฏิบัติงานรวมกันปฏิบัติงาน
เพื่อความสําเร็จของกลุม เพื่อบรรลุวิสัยทัศนรวมขององคกร
5. การยึดตัวบุคคลเปนหลัก (Personal mastery) ผูปฏิบัติงานคุนเคยกับงาน
กระบวนการปฏิ บั ติ ง านและผู ร ว มปฏิ บั ติ ง านที่ ต นเองรั บ ผิ ด ชอบเป น อย า งดี ม ากกว า งาน
กระบวนการปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติงานที่อยูกลุมงานที่แตกตางออกไป
จากหลัก 5 ประการดังกลาวขางตนมีสวนทําใหผูบริหารปรับแบบแผนการคิด
และการจัดองคกรแบบเกาไปสูกระบวนทรรศนใหม ซึ่งสวนที่ยากที่สุดของขั้นตอนนี้ คือ การ
ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดแบบเดิม ๆ ไปสูการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่ทุกคนในหนวยงานมีสวนรวม
ในการระบุปญหา และแกปญหาเหลานั้นรวมกัน ขณะเดียวกันกระตุนใหมีการทดลองวิจัย
เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเจริญเติบโต เรียนรู และ
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งแนวคิดขององคกรแหงการเรียนรูแตกตางจากแนวคิดเดิมของการ
บริหารจัดการที่มุงแกปญหาตาง ๆ ในหนวยงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเทานั้น แตใน
องคกรแหงการเรียนรู ผูปฏิบัติงานทุกคนชวยคนหาปญหาในการปฏิบัติงาน เชน พยายามสนอง
ความตองการของผูรับบริการ ผูปฏิบัติงานทุกคนเขามามีสวนรวมในการคนหาวิธีการในการ
ใหบริการอยางเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจของผูรับบริการ ฉะนั้นองคกร
แหงการเรียนรูจึงอาจมีคุณลักษณะที่แตกตางกันไปตามสถานการณของแตละหนวยงาน ซึ่ง
สามารถคิดคน ประยุกตวิธีการปฏิบัติของตนเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยเปนผลจากการที่ผูบริหารสรางบรรยากาศแหงการเรียนรูให
เกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร
ฉะนั้นการปรับเปลี่ยนหนวยงานปจจุบันใหเปนองคกรแหงการเรียนรูเปนการเพิ่ม
คลังสมอง หรือคลังความคิดของหนวยงาน ผูปฏิบัติงานทุกคนมีสวนรวมในกิจกรรมรวมคิดรวมทํา
ซึ่งหมายรวมไปถึงการกําหนดกลยุทธการทํางานรวมกัน โดยไมมีการแบงแยกวาอยูตางกลุมงาน
หรือเปนระดับผูบริหาร หรือระดับผูปฏิบัติงาน ทําใหผูปฏิบัติงานทุกคนไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
สื่อสารแนวคิด ขอมูลสารสนเทศและประสบการณระหวางกัน กอใหเกิดพลังความคิดที่ยิ่งใหญ
สรางสรรคการปฏิบัติงานรวมกันอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการประสานงาน และ
ยืดหยุนระหวางปฏิบัติงาน
กลาวโดยสรุป การจัดหนวยงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรูขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงในเรื่องภาวะผูนําของทีมผูบริหาร การจัดโครงสรางองคกรโดยเนนแนวนอน คือ เนน
การประสานงานระหวางกลุมงานตาง ๆ การสรางความเขมแข็งใหหนวยงาน การแลกเปลี่ยน
ขอมูลสารสนเทศ / การสื่อสาร การรวมกันกําหนดกลยุทธ และมีวัฒนธรรมองคกรที่แข็งแกรง ที่มุง
ความสําเร็จของสวนรวมมากกวาสวนตัว มีความเอื้ออาทรในหมูผูปฏิบัติงาน พรอมที่จะปรับปรุง
และปรับตัวเพื่อการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น
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การวางแผนงาน

การวางแผนงาน

1,2

คือ การกําหนดกรอบของสิ่งที่จะทํา รวมทั้งวิธีการ เวลาและ
ผูรับผิดชอบงานนั้น ๆ ไวลวงหนา อันจะชวยใหผูปฏิบัติงานไดทราบถึงวัตถุประสงค และวิธีการที่
จะบรรลุถึงวัตถุประสงคอยางชัดแจง ทําใหผลงานมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันยังชวยใหสามารถ
คาดการณสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฉะนั้น การวางแผนงานจึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจเลือก
ความมุงหมาย วัตถุประสงค และวิธีปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว การวางแผนงานจึงเปน
กระบวนการพลวัตทางสังคมที่มุงหวัง เพื่อกระทําอนาคตใหดีกวาปจจุบัน ลดความไมแนนอนใน
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เรงกอใหเกิดการพัฒนาโดยการ
ประยุกตใชวิสัยทัศนที่ชัดเจน การวางแผนงานจึงมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ (1) สนับสนุน
วัตถุประสงคของหนวยงาน (2) เปนภารกิจแรกที่ผูบริหารจําเปนตองกระทํา (3) มีอยูทุกระดับของ
หนวยงาน (4) ความมีประสิทธิภาพของแผนงาน ในขณะเดียวกันผูบริหารพึงตระหนักวาแผนงาน
แตละประเภทมีคุณลักษณะที่แตกตางกัน
2.1 องคประกอบของแผนงาน
แผนงาน ประกอบดวยองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ (บางแผนงานอาจมีไมครบทุกองคประกอบ) 3
1. ความมุงหมาย (Purposes)
เปนสวนของแผนงานที่ระบุถึงหนาที่หลักของหนวยงาน หรือคําอธิบายเหตุผลวา
หนวยงานเขาไปมีสวนเกี่ยวของอยางไร (Reasons why we are involved)
2. วัตถุประสงค (Objectives)
เปนสวนของแผนงานที่ระบุถึงผลของกิจกรรม (เปาหมาย) ที่ประสงคจะกระทําให
เสร็จภายระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งจะวัดได วัตถุประสงคขององคกรจึงเปนผลรวมของวัตถุประสงค
ของกลุมงานตาง ๆ
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3. กลยุทธ (Strategies)
เปนสวนของแผนงานที่ระบุถึงวัตถุประสงคระยะยาวขององคกรแสดงถึงชุดหรือ
กลุมของกิจกรรม โดยประยุกตวิธีการสําหรับปฏิบัติ และการจัดสรรทรัพยากรที่จําเปนตองใชใน
การปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
4. นโยบาย (Policies)
เปนสวนของแผนงานที่ระบุถึงแนวทางในการตัดสินใจของฝายบริหารในเรื่อง
ตาง ๆ ทําใหการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบเปนไปงายขึ้น ไมจําเปนตองมีการวิเคราะห
สถานการณทุกครั้งที่เรื่องตาง ๆ มีลักษณะแนวทางเดียวกัน
5. วิธีการ (Procedures)
เปนสวนของแผนงานที่ระบุถึงลําดับของวิธีการที่จะดําเนินกิจกรรมในอนาคต
ระบุรายละเอียดแนวทางในการดําเนินงานของกลุมงานตาง ๆ
6. กฎระเบียบ (Rules)
เปนสวนของแผนงานที่แตกยอยวิธีการปฏิบัติที่พึงกระทํา และไมพึงกระทํา
กฎระเบียบตางกับวิธีการตรงที่ไมกําหนดลําดับของระยะเวลา ฉะนั้น กฎระเบียบจึงอาจเปนสวน
หนึ่งของวิธีการหรือไมก็ได
7. งบประมาณ (Budgets)
เปนสวนของแผนงานที่แสดงในรูปของจํานวน (ตัวเลข) เชน จํานวนชั่วโมงทํางาน
จํานวนสินคาที่ผลิต แตในที่สุดตัวเลขเหลานี้จะถูกเปลี่ยนเปนจํานวนเงิน ฉะนั้น การวางแผน
การเงิน คือการงบประมาณนั่นเอง
ในการจัดทําแผนงานนั้น สามารถแบงแผนงานไดตามระยะเวลา คือ (1) แผนระยะยาว
หรือแผนแมบท (Master plan) เปนแผนระยะ 6-10 ป แผนนี้จะมีลักษณะเปนเคาโครง เปนการ
คาดการณและกําหนดการลวงหนาถึงความมุงหมายที่ตองการบรรลุในระยะยาว (2) แผนระยะ
กลาง (Middle - range plan) เปนแผนระยะ 2-5 ป แผนนี้จะแสดงใหเห็นแนวนโยบายและ
เปาหมายของหนวยงานที่ตองการบรรลุตอเนื่องในแตละปคอนขางชัดเจน เปนแผนงานที่กําหนด
สําหรับงานขนาดใหญที่ตองปฏิบัติตอเนื่องหลายปจึงจะสําเร็จ (3) แผนระยะสั้น หรือแผนงาน
ประจําป (One year plan) แผนนี้จะระบุรายละเอียดของงานที่ตองการปฏิบัติที่รวมถึงการกําหนด
วัตถุประสงค กิจกรรมที่จะดําเนินการ หนวยงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณ
ที่จําเปน

การวางแผนงาน / 27

สําหรับกรรมวิธีในการวางแผน ประกอบดวยหลักการใหญ ๆ 2 ประการคือ การ
วางแผนจากบนลงลาง (Top - down process) คือ การวางแผนที่ฝายบริหารซึ่งเปนทีมงาน
ระดับสูงของหนวยงานเปนผูกําหนดกรอบแนวนโยบายใหกลุมงานตาง ๆ ระดับลางจัดเตรียม
ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนงานของหนวยงาน เชน ในเรื่องการจัดเตรียมงบประมาณ ฝายบริหาร
กําหนดวงเงิน รายจ ายให แต ละกลุม งานจัดทํา รายละเอี ยดการใชจา ยเงินภายในกรอบวงเงิน
รายจายที่กําหนดให เสนอกลับมายังฝายบริหาร เพื่อจัดทํางบประมาณของหนวยงานตอไป เปนตน
ขณะที่การวางแผนจากลางสูบน (Bottom-up process) เปนการวางแผนที่รวบรวมรายละเอียด
การวางแผนงานจากกลุมงานตาง ๆ ระดับลางเสนอขึ้นไปยังฝายบริหารเพื่อรวบรวมเปนแผนงาน
ของหนวยงานตอไป
2.2 ขั้นตอนการวางแผนงาน
ขั้นตอนในการวางแผนงานที่ใชกันทั่วไปนั้น มีขั้นตอนดังนี้ (แตละขั้นตอนไมจําเปนตอง
เรียงลําดับตายตัว และสามารถเปลี่ยนแปลงได) 4
1. การตระหนักถึงโอกาส หรือปญหา (Being aware of opportunity or problems)
กอนลงมือวางแผนงาน ผูวางแผนควรมีการระบุถึงปญหา หรือขอขัดของที่ตองการแกไข ซึ่งแตละ
หนวยงานมักมีปญหามากมายที่ตองการแกไข แตเนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรทําใหไม
สามารถแกไขทุกปญหาพรอมกันในเวลาเดียวกันได ฉะนั้น เมื่อหนวยงานรวบรวมปญหาทีต่ อ งการ
แกไขไดแลว จึงจําเปนตองมีการลําดับความสําคัญของปญหาวามีปญหาใดมีความจําเปนตอง
ไดรับการแกไขกอน
เมื่อไดปญหาที่หนวยงานตองการแกไขแลว ผูวางแผนควรมีการพิจารณาถึง
โอกาสที่ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมภายนอก หรือภายในหนวยงานจะสงผลตอแผนงาน เชน ความ
มั่นคง หรือออนแอของหนวยงาน ภาวะเศรษฐกิจ หนวยงานคูแขง ความพึงพอใจของผูรับบริการ
เปนตน การวิเคราะหถึงสถานการณในอนาคตจะชวยใหกําหนดวัตถุประสงคไดสมจริงยิ่งขึ้น
เทคนิคที่ใชในการวางแผนหลายวิธีมีสวนชวยในการตัดสินใจ เชน การวิเคราะหสวอท (SWOT Strength, Weakness, Opportunity and Threat) และการวิเคราะหพลัง (Force Field Analysis)
เปนตน
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2. การกําหนดวัตถุประสงค (Establishing objectives)
ในขั้นตอนนี้เปนการกําหนดวัตถุประสงคหลักของหนวยงาน และวัตถุประสงค
รอง (ยอย) ของฝายตาง ๆ วัตถุประสงคจะแจกแจงสิ่งที่มุงหวัง และระบุทิศทางของการทํางานใน
อันที่จะบรรลุวัตถุประสงคตอเนื่องกันทุกระดับ
3. การกําหนดขอสมมุติฐาน (สิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับแผนงาน เมื่อลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานนั้น ๆ ) (Developing premises) ขั้นตอมาของการวางแผนงาน คือ การกําหนดขอ
สมมุติฐานของแผนงาน ซึ่งเปนที่ยอมรับของทุกฝาย และเผยแพรใหทราบทั่วกัน อันจะกอใหเกิด
การประสานงานกัน ตัวอยางของขอสมมุติฐาน เชน ภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เปน
ตน และเนื่องจากการคาดการณสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเปนเรื่องยุงยาก และเสียคาใชจายในการ
รวบรวมวิเคราะหขอมูลมาก ผูวางแผนจึงควรตั้งขอสมมุติฐานเฉพาะสิ่งที่มีความสําคัญตอ
แผนงาน ซึ่งมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
4. การพิจารณาและรวบรวมทางเลือก (Determining alternative courses) ขั้นที่สี่
ของการวางแผนงาน คือ การพิจารณารวบรวมทางเลือกทั้งหลาย โดยใชเทคนิคทางคณิตศาสตร
การเงิน และเศรษฐศาสตร ชวยในการศึกษาถึงขอดี และขอเสียของทางเลือกแตละทาง แลวเลือก
ทางที่คาดวาจะดีและเหมาะสมหรือโดยตัดทางเลือกที่วิเคราะหแลววาไมเหมาะสมออกไป ซึ่งจะ
ชวยใหไดทางเลือกที่อยูในเกณฑจํานวนหนึ่งตามตองการ
5. การประเมินผลทางเลือกที่มีอยู (Evaluating alternative courses) ขั้นที่หาของการ
วางแผนงาน คือ การใหคะแนนองคประกอบของทางเลือกตาง ๆ ที่มีอยู โดยคํานึงถึงขอสมมุติฐาน
และวัตถุประสงคเปนหลัก การประเมินผลนี้เปนสิ่งที่ยุงยาก เพราะตองเกี่ยวของกับตัวแปร และ
ขอจํากัดหลายอยาง ความถูกตองของขอมูลที่รวบรวมไดจึงเปนสิ่งสําคัญ
6. การเลือกทางเลือก (Selecting a course) เมื่อถึงขั้นนี้มีการยอมรับแผนงาน ซึ่งเปน
ผลจากการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 2-3 ทางไวพิจารณา
7. การจัดทําแผนงานยอย เพื่อสนับสนุนแผนงานหลัก (Formulating Derivative
plans) เมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกแลว แผนงานยังไมเสร็จสมบูรณทันที เนื่องจากแผนงานสวน
ใหญตองมีแผนงานยอย เพื่อสนับสนุนใหประสบผลสําเร็จ เชนเมื่อผูบริหารตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องจักรทุนแรง เขามาใชในหนวยงาน ก็ตองมีแผนฝกอบรมผูใชเครื่องจักรนั้น ๆ แผนการ
บํารุงรักษาเครื่องจักร เปนตน
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8. การแปลงแผนงานเปนตัวเลขโดยวิธีงบประมาณ (Numberizing plans by
budgeting) เมื่อแผนงานถูกจัดทําเสร็จเรียบรอยแลว ก็ถึงขั้นเปลี่ยนแผนงานนั้น ๆ เปนตัวเลข
งบประมาณ เพื่อแสดงถึงรายรับและรายจายของแผนงาน
แมวาทุกหนวยงานจําเปนตองมีการจัดทําแผนงานเพื่อประโยชนในการดําเนินงาน แต
การนําแผนงานไปใชควรมีการตระหนักถึงประโยชนและขอจํากัดของแผนงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชนจะพบวาแผนงานชวยใหการทํางานเปนขั้นตอน มีการประสานงานกัน (เนื่องจากแตละ
ฝายมีสวนรวมในการจัดทําแผนงาน จึงมีความรับผิดชอบรวมกันที่จะรวมมือกันทํางานเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว) เวลาที่ใชในการทํางานลดนอยลง เพราะลดงานที่ไมจําเปน และยัง
สามารถใชแผนงานเปนเครื่องมือในการควบคุมงานไดดวย เนื่องจากมีการกําหนดเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดของงานไวลวงหนา
นอกจากนี้ แผนงานยังมีสวนชวยกําหนดมาตรฐานการทํางาน ทําใหมีการนําทฤษฎี
การจูงใจ และการสื่อขาวสารมาใช เพื่อกอใหเกิดการทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ เปนการ
ใชทรัพยากรที่มีอยูในหนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และแผนงานยังชวยใหฝายบริหารไดเห็น
สภาพการทํางานของหนวยงานไดอยางชัดแจง และสมบูรณ กอใหเกิดความเขาใจในงานทุกอยาง
และเห็นถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ลวงหนา ชวยใหหลีกเลี่ยงความลาชาในการปฏิบัติงาน
สําหรับขอจํากัดของแผนงานมีอยูหลายประการ กลาวคือ แผนงานเปนสิ่งที่เกี่ยวของ
กับอนาคต ฉะนั้นความถูกตองของขอมูลที่ใชในการวางแผน เปนสิ่งกําหนดความถูกตองของ
แผนงานนั้น ๆ อีกประการหนึ่ง หากสถานการณในอนาคต มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปจจุบันอยาง
มากแลว แผนงานที่กําหนดขึ้นยอมไรประโยชน
คาใชจายและเวลาที่ใชไปในการจัดทําแผนงานก็เปนขอจํากัดอีกประการหนึ่งเชนกัน
คาใชจายเหลานี้อาจจะสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนอันไมแนนอนที่จะไดจากแผนงาน
และถาเปรียบไปแลว สิ่งที่จะเกิดในปจจุบันยอมสําคัญกวาอนาคต นอกจากนี้ แผนงานยังทําให
ผูปฏิบัติงานขาดความคิดริเริ่ม และบางครั้งอาจกอใหเกิดความลาชา ในกรณีที่มีเหตุการณเรงดวน
เกิดขึ้นอยางกะทันหัน ตองรอการตัดสินใจโดยยึดตามแผนงาน และประการสุดทาย อุปสรรค
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ตาง ๆ ที่ระบุไวในแผนงานจะกอใหเกิดการฉวยโอกาสที่บิดเบือนแผนไมใหไปตรงเปาหมาย
โดยเฉพาะแผนงานระยะยาวยิ่งไมมีความแนนอน
ฉะนั้น แผนงานจะมีประสิทธิภาพ จึงตองขึ้นอยูกับการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง
อันจะทําใหทุกคนในหนวยงานใหความรวมมือในการปฏิบัติตามแผนที่วางไว โดยแผนงานที่ดีจึง
ควรมีการกําหนดวัตถุประสงคใหชัดแจง ไมซับซอน มีความยืดหยุน ปฏิบัติตามไดโดยงาย และ
สมเหตุสมผล
2.3 การวางแผนงาน
เนื่องจากการวางแผนมีอยูทุกระดับของการปฏิบัติงาน เชน การวางแผนเพื่อตัดสินใจ
เกี่ยวกับการกําหนดวัตถุประสงค การกําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ หรือ การกําหนดทรัพยากร
ที่จะใช เปนตน การวางแผนจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในโครงการใหญระดับประเทศ หรือโครงการ
เล็ก ๆ ที่เกี่ยวของกับกลุมงานเพียงกลุมเดียว การวางแผนโดยทั่วไป แบงเปน 6 ขั้นตอน1
1. การวิเคราะหสถานการณ
2. การระบุปญหา
3. การกําหนดวัตถุประสงค
4. การกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม
5. การลงมือปฏิบัติตามแผน
6. การประเมินผล
1. การวิเคราะหสถานการณ
เปนขั้นเตรียมงาน แผนงานระดับตาง ๆ ควรสอดคลองกับแผนงานระดับสูงขึ้นไป
คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายรัฐบาลและแผนระดับกระทรวง เพื่อแผนงาน
นั้นจะไดรับการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณให ในขณะเดียวกันควรมีการนําเครื่องมือตาง ๆ ชวย
ในการวิเคราะหสถานการณของหนวยงาน โดยคํานึงถึงปจจัยภายในและภายนอกหนวยงาน เชน
การวิเคราะหสวอท (SWOT) เปนตน ฉะนั้นกอนลงมือวางแผนงาน กลุมผูวางแผนควรศึกษาปจจัย
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของในเชิงระบบดวย เชน ปจจัยทางดานภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมือง โครงสราง
ประชากร และหนวยงานที่มีโครงสรางการทํางานที่แตกตางกัน เปนตน
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2. การระบุปญหา
การรวบรวมขอมูลจะเปนสิ่งสําคัญในขั้นตอนนี้ เพื่อสามารถระบุปญหาไดถูกตอง
ขอมูลที่นํามาใชประกอบการวางแผนสามารถรวบรวมไดจากหลายแหลง เชน ขอมูลดานประชากร
ดานสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม เปนตน แตเนื่องจากความจํากัดของทรัพยากรทําให
ผูบริหารไมสามารถแกไขทุกปญหาพรอมกันในเวลาเดียวกันได จึงจําเปนตองมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของปญหา เพื่อตัดสินใจ แกไขปญหาที่มีความเรงดวนกอน องคประกอบที่ใช
พิจารณาในการลําดับความสําคัญของปญหามี 4 ประการ คือ
• ขนาดของปญหา (Size of problem) คือ จํานวนประชากรที่ประสบหรือถูก
กระทบกระเทือนโดยปญหานั้น
• ความรุนแรงของปญหา (Severity) คือ ความเรงดวน ความรายแรง ความ
สูญเสียทางเศรษฐกิจและความเกี่ยวของกับประชากร
• ประสิทธิผลในการแกปญหา (Effectiveness of action) คือ ความสําเร็จ หรือ
ความเปนไปได หรือความเหมาะสมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแกปญหานั้น ๆ
• ความตระหนักถึงปญหาของชุมชน (Social concern) คือ การยอมรับหรือ
ความเห็นพองของชุมชนวาสิ่งนั้น ๆ เปนปญหาของชุมชน ยอมนําไปสูความรวมมือรวมใจในการ
แกปญหานั้น ๆ
3. การกําหนดวัตถุประสงค
วัตถุประสงคจะระบุผลสําเร็จที่มุงหวังจะใหเกิดจากการดําเนินงาน แตเนื่องจาก
งานบางอยางเปนกิจกรรมที่จะตองกระทําตอเนื่องหลายปจึงจะเห็นผล การกําหนดวัตถุประสงคจงึ
สามารถกําหนดตามชวงเวลา จะชวยในการประเมินผลงานไดชัดเจน ฉะนั้นวัตถุประสงคจึงควร
เปนสิ่งที่สัมพันธหรือเกี่ยวของกับนโยบาย หรือปญหาที่ตองการแกไข มีความเปนไปไดและวัดได
โดยมีเวลากํากับ
4. การกําหนดรายละเอียดของกิจกรรม
ในขั้นตอนนี้ จะมีการกําหนดโครงรางของแผนงานพรอมทางเลือกที่ระบุวิธี
แกปญหาอยางละเอียดชัดเจน เพื่อใชเปนพื้นฐานในการตัดสินใจเปรียบเทียบวาควรเลือกทางใด
ซึ่งโครงรางของแผนงานจะประกอบดวย รายละเอียดของวิธีการ โครงสรางหนวยงานที่จําเปน
บุคลากรและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ คาใชจายในรูปของตัวเงิน และผลประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับ

32 / รศ.ดร.ปยธิดา ตรีเดช

และเมื่อตัดสินใจเลือกทางเลือกแลว จะตองมีการกําหนดรายละเอียดของ
แผนงานพรอมวัตถุประสงคยอย ขั้นตอนการปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามที่คาดไว ขณะเดียวกัน
ควรกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และตารางเวลาซึ่งจะชวยใหงานเสร็จอยางมีประสิทธิภาพ
และใชเปนเครื่องมือในการประเมินผลดวย
5. การลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
เนื่องจากการวางแผนงานเปนกิจกรรมตอเนื่อง ไมหยุดนิ่ง ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
แผนงานจึงรวมอยูในกระบวนการวางแผนงานได เพราะเกี่ยวของกับทั้งฝายวางแผนงาน และฝาย
บริหาร (การวางแผนงานเปนหนาที่หนึ่งของฝายบริหาร ฉะนั้นการปฏิบัติตามแผนงานจึงเกี่ยวของ
กับฝายบริหารดวยเชนกัน)
ขั้นแรกของการปฏิบัติตามแผนงาน คือ ทําใหแผนงานเปนที่ยอมรับของทุกฝาย
เชน การเมือง และประชาชน เปนตน โดยใหแผนงานนั้นเหมาะสม และเขากับสถานการณปจจุบัน
ได
6. การประเมินผล
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญตอกระบวนการวางแผนมาก เมื่อถึงขั้นนี้ จะพบวามีการ
เกี่ยวของกับกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การวางแผนงาน การปฏิบัติตามแผนงาน และการ
ประเมินผล ครบเปนหนึ่งวงจรพอดี ซึ่งเมื่อประเมินผลเสร็จ จะกอใหเกิดการวางแผนงานอีก
โดยทั่วไปการประเมินผลมี 2 แบบ คือ
• การประเมินผลแบบตอเนื่อง และ/หรือประเมินผลตามระยะเวลาที่กําหนด
เพื่อชวยในการปรับปรุงแผนงาน หรือปรับปรุงการปฏิบัติงานแบบตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดความ
มั่นใจในการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่กําหนดไว
• การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ ตามระยะเวลาที่กําหนด การกําหนด
เปาหมายหรือวัตถุประสงคตองชัดเจน และแจงใหทราบทั่วกัน
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2.4 การวางแผนเวลา
ในการปฏิบัติงานใด ๆ มักเกี่ยวของกับการกําหนดระยะเวลาสําหรับการนั้น ๆ เสมอ
รวมทั้งการวางแผนงานดวยเชนกัน ซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะชวยใหผูปฏิบัติตามแผนงาน ทราบถึงสิ่งที่
ตองกระทํา และเวลาที่จะลงมือดําเนินการ ฉะนั้น แผนงานจึงมักแบงเปนขั้นตอน (phase) และ
กําหนดระยะเวลาที่ตองใชในแตละขั้นตอน เหตุที่ตองแบงแผนงานออกเปนขั้นตอนก็เพื่อ (1) ทํา
ใหเขาใจแผนงานนั้นไดงายขึ้น และปฏิบัติตามอยางมีประสิทธิภาพ (2) ทําใหการปฏิบัติตาม
แผนงานนั้นเปนไปตามกําหนดการ (3) ทําใหมีการประสานกิจกรรมตาง ๆ ภายในแผนงาน และ
หนวยงานเดียวกัน (4) ชวยใหมีการยอมรับแผนงานนั้น ๆ และกิจกรรมที่จะตองดําเนินการในกลุม
ผูรวมงาน ซึ่งเทคนิคที่ใชในการวางแผนเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมในแผนงาน เรียกวาตารางเวลา
ซึ่งแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานของแผนงานแบบงาย ๆ ที่นิยมใชในปจจุบัน ถูกคิดคนขึ้นเมื่อ
ศตวรรษที่ 20 โดย Henry L. Gantt นักบริหารชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียง4

1. ขั้นเตรียมการ
- หาแหลงขอมูล
- ทําแบบสอบถาม
- ทดสอบแบบสอบถาม
2. ขั้นดําเนินการ
- ออกเก็บขอมูล
- รวบรวมและ
วิเคราะหขอมูล
- จัดพิมพและนํา
เสนอรายงาน
รูปที่ 2.1 ตารางเวลา (Gantt Chart) 4

ธค.

พย.

ตค.

กย.

สค.

กค.

มิย.

พค.

เมย.

มีค.

กพ.

มค.

กิจกรรม

ระยะเวลา (เดือน)
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จากรูปที่ 2.1 สดมภ (column) ทางซายมือ แสดงถึงกิจกรรมหรืองานที่จะกระทํา และ
สดมภทางขวามือ แสดงถึงระยะเวลาที่ใชในการทํากิจกรรม อาจจะเปนจํานวนป เดือน สัปดาห
วัน หรือชั่วโมง ลูกศรที่ปรากฏอยูในสดมภเวลา แสดงถึงเวลาที่เริ่มตน และสิ้นสุดของกิจกรรมที่อยู
ในบรรทัดที่ตรงกัน ทําใหทราบจํานวนเวลาทั้งหมดที่ตองใชสําหรับกิจกรรมหนึ่ง ๆ เชน การหา
แหลงขอมูล เริ่มลงมือปฏิบัติเดือนมกราคม และกิจกรรมนี้ตองเสร็จภายในเวลา 1 เดือน เปนตน
2.5 การวางแผนการเงิน - การงบประมาณ
งานตาง ๆ ที่ดําเนินการโดยหนวยงานของรัฐ และเงินที่ใชในการดําเนินงานสวนใหญ
ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน เจาหนาที่ควรตระหนักเสมอวาใชจายเงินของประชาชน
(เงินงบประมาณแผนดินบางสวน เปนภาษีที่เรียกเก็บจากประชาชน) ฉะนั้น การบริหารการเงิน จึง
เปนสวนหนึ่งของการบริหารงานดวย
หน วยงานการเงิ น ระดับประเทศ
ซึ่ ง หนวยงานราชการทั้ ง หลายจะตอ งติดตอ
ประสานงานดวย คือ สํานักงบประมาณ และกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
นโยบายทางดานการเงินของสวนราชการ แตกตางกับของเอกชน กลาวคือ ในงาน
เอกชน การตัดสินใจขึ้นอยูกับผลกําไร สวนงานราชการ การตัดสินใจขึ้นอยูกับองคประกอบหลาย
อยาง มิใชผลกําไรอยางเดียว เชน ประโยชนสุขของประชาชน นโยบายของรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจ
กฎระเบียบขอบังคับทางกฎหมาย เปนตน
การดําเนินงานทางการเงิน คือ การดําเนินการตามนโยบายทางการเงินที่มีอยู รวมถึง
การบริ ห ารการคลั ง การงบประมาณ ระบบบั ญ ชี และการพั ส ดุ ในที่ นี้ จ ะกล า วถึ ง เฉพาะ
การงบประมาณ ซึ่งผูบริหารทุกระดับตองเกี่ยวของกับกระบวนการจัดเตรียมงบประมาณ เพื่อใช
จายเงินของประชาชนอยางถูกตองและมีระบบ
งบประมาณตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา คือ “บัญชี
หรือจํานวนเงินที่รวมกะกําหนดตามรายรับรายจายเงิน”
กระบวนการงบประมาณ แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ3
1. ขั้นเตรียมการ การจัดเตรียมงบประมาณควรใชวิธีที่งายและไดประโยชน โดยขั้น
แรกใหแตละหนวยงานยอย จัดเตรียมรางงบประมาณของตนเองตามวงเงิน และโครงรางคราว ๆ
ที่ผูบริหารระดับสูงกําหนดให โดยยึดถือระเบียบขอบังคับ และขอกฎหมายที่มีอยู วิธีนี้ทําใหได

การวางแผนงาน / 35

ตัวเลขที่ใกลเคียงกับความเปนจริง เพราะผูบริหารระดับรอง ๆ ลงมา คือ ผูลงมือปฏิบัติงานที่
แทจริง ยอมทราบถึงปญหาและความตองการปจจัยที่จะใชในการดําเนินงาน ทั้งยังกอใหเกิดการ
ประสานงานกันระหวางหนวยงานยอยตาง ๆ ในการตระเตรียมงบประมาณ และเมื่อมีการประชุม
รวมกันเพื่อปรับปรุงและแกไขใหเปนงบประมาณรวมของหนวยงานแลว จะทําใหเกิดการยอมรับ
งบประมาณนั้น ๆ เพราะงบประมาณถูกจัดทําขึ้นจากการตัดสินใจรวมกัน
2. ขั้นนําเสนองบประมาณ เมื่อแตละหนวยงาน จัดทํางบประมาณของตนเสร็จ ตอง
เสนอขึ้นไปตามลําดับขั้น เพื่อรวบรวมเสนอหนวยงานระดับสูงขึ้นไปพิจารณาอนุมัติ
3. ขั้นบริหารงบประมาณ เมื่อไดรับอนุมัติเงินงบประมาณแลว หนวยงานตาง ๆ จะ
ดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไวใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวตอไป
2.6 งบประมาณแผนดิน
รัฐบาลมีหนาที่ในการบริหารประเทศ ซึ่งยอมอาศัยทรัพยากรดานตาง ๆ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว การงบประมาณแผนดินเปนวิธีการหนึ่งของรัฐบาลในการแสดงถึงวิธีการ
จัดหารายได และแนวทางการใชจายเงินของรัฐบาล แสดงออกมาในรูปของตัวเงินเพื่อขอความ
เห็นชอบ (อนุมัติ) จากรัฐสภา ความหมายของงบประมาณแผนดิน คือ แผนที่แสดงออกมาในรูป
ของตัวเงิน สําหรับชั่วระยะเวลาหนึ่งอันแนนอนถึงโครงการดําเนินงานของรัฐบาล และวิธีการที่จะ
หาเงินมาใชจายตามโครงการนั้น
กอนจะกลาวถึงระบบงบประมาณแผนดินโดยละเอียดตอไปนี้ มีศัพทเฉพาะที่พึงทราบ
ความหมาย ดังนี้คือ5
1. แผนงาน
หมายถึง กลุมของงาน/โครงการที่มีวัตถุประสงคเดียวกันหรือสัมพันธกัน
2. งาน
หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงคที่วางไว โดยปกติจะมีลักษณะการดําเนินงานที่ตอเนื่อง และไมไดกําหนดระยะเวลา
สิ้นสุดไว
3. โครงการ
หมายถึง กลุมของกิจกรรมที่จะดําเนินการใหไดรับผลสําเร็จหรือผลงานตาม
วัตถุประสงค เปาหมายที่วางไว โดยมีแผนและขั้นตอนดําเนินงานที่ชัดเจน รวมทั้งมีระยะเวลา
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เริ่มตน และระยะเวลาสิ้นสุดที่แนนอน ทั้งนี้ใหหมายรวมถึงโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับการจัดหา
ครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง เพื่อปรับปรุงงานเดิมที่มีระยะเวลาดําเนินการเกินกวา 1 ป ดวย
4. กิจกรรมหลัก
หมายถึง ภารกิจหนาที่จําเปนและสําคัญที่สามารถวัดเปนหนวยนับไดอยาง
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูผลสําเร็จตามกรอบวัตถุประสงค เปาหมายของงาน/โครงการนั้น
5. วัตถุประสงค
หมายถึง ผลหรือสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นเมื่องานไดดําเนินการไปในชวง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือเมื่อโครงการแลวเสร็จ หรือไดผลผลิตตามที่ตองการ
6. เปาหมาย
หมายถึง
ผลที่ตองการจะบรรลุในเชิงปริมาณและ/หรือเชิงคุณภาพในชวง
ระยะเวลาที่กําหนด จากการดําเนินกิจกรรมที่ระบุไวในแผนงานที่ทํา
7. ผลผลิต
หมายถึ ง ผลผลิ ต ที่ ต อ งการจะบรรลุ จ ากการดํ า เนิ น กิ จ กรรมที่ ร ะบุ ไ ว ใ นวิ ธี
ดําเนินงานในเชิงปริมาณและ/หรือในเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวในชวงระยะเวลา
หนึ่ง
ระบบ (System) ของงบประมาณแผนดินจะเปนเชนใด ยอมขึ้นอยูกับ “บทบาท”
(Role) หรือ “หนาที่” (Function) ของงบประมาณแผนดินวาตองการเนนในเรื่องใด ทั้งนี้เพราะ
ระบบงบประมาณแตละระบบมีบทบาทหรือหนาที่ไมเหมือนกัน
ระบบงบประมาณแผนดิน แบงเปน 3 ประเภท คือ
1. ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ (Line - item budget) เปนระบบ
งบประมาณที่ใชกันมาแตดั้งเดิม เปนระบบที่มีความมุงหมายควบคุมการใชจายเงินของรัฐบาลใน
แตละป ใหใชจายนอยที่สุดเทาที่จําเปน ขณะเดียวกันควบคุมมิใหเกิดความผิดพลาดหรือทุจริตใน
การใชจายเงิน ฉะนั้น ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการ จึงตองแสดงรายการใชจายเงินแตละ
รายการอยางละเอียด จําแนกตามหนวยงาน (Organization classification) วา แตละหนวยงาน
ไดรับงบประมาณจํานวนเทาใด และงบประมาณของแตละหนวยงานก็จะถูกจําแนกตามลักษณะ
ของการใชจายคือ แบงเปนหมวด เชน หมวดเงินเดือน หมวดคาวัสดุ เปนตน และแตละหมวด
รายจายยังถูกแยกแยะเปนรายการยอย ๆ อีก เชน หมวดคาวัสดุจะประกอบดวย วัสดุเชือ้ เพลิงและ
หลอลื่น วัสดุสํานักงาน ฯลฯ เปนตน
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งบประมาณแบบแสดงรายการมีบทบาทสําคัญในดานการควบคุมงาน คือ เนน
การใชจายเงินซื้อสิ่งของ หรือบริการเพื่อการดําเนินงานมากกวาจะเนนถึงผลการดําเนินงาน (ผล
จากการใชจายเงินงบประมาณ) วาบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายในการดําเนินงานเพียงใด นั่น
คือ ระบบงบประมาณแบบแสดงรายการทําใหผูบริหารสามารถควบคุมการใชจายเงินใหเปนไป
ตามรายการตาง ๆ ที่แสดงไวในเอกสารงบประมาณอยางเขมงวด
2. ระบบงบประมาณแบบแผนงาน (Program budget) เปนระบบงบประมาณที่
พัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีจุดมุงหมายสําคัญ เพื่อเปน
เครื่องวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐบาลโดยเนนใหมีการกําหนดวัตถุประสงคของการ
ใชจายเงินอยางชัดเจน ทําใหสามารถเปรียบเทียบประโยชนที่จะไดรับจากการดําเนินงานกับ
คาใชจายที่ตองใชวาคุมกันหรือไม และเมื่อสิ้นสุดการใชจายเงินงบประมาณนั้น ๆ แลว ผูบริหาร
สามารถประเมินผลการดําเนินงานวา บรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากนอยเพียงใด
งบประมาณแบบแผนงาน จะแสดงรายการใชจายเงินจําแนกตามแผนงานหรือ
โครงการวาแตละแผนงาน หรือโครงการไดรับงบประมาณจํานวนเทาใด (ไมจําแนกตามหนวยงาน
แบบงบประมาณแบบแสดงรายการ) และงบประมาณของแตละแผนงาน งานหรือโครงการก็จะถูก
จําแนกตามลักษณะของการใชจาย คือ แบงเปนหมวดตอไป ซึ่งวิธีนี้จะสามารถเชื่อมโยงกิจกรรม
ตาง ๆ ที่มีลักษณะเดียวกันใหสัมพันธกันได แมจะตางหนวยงานกัน ทําใหสามารถลดปญหาการ
ปฏิบัติงานซ้ําซอนของหนวยงานตาง ๆ ได
แผนงานที่กําหนดขึ้นนี้จําแนกออกเปน 5 ระดับ ลดหลั่นลงไปตามลําดับ คือ
ดาน (Sector)
สาขา (Sub-sector)
แผนงาน (Program)
แผนงานรอง (Sub-program)
งาน/โครงการ (Work plan/Project)
3. ระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting
System - PBBS) เปนระบบงบประมาณที่เนนผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) ที่
เกิดขึ้น แทนที่จะใหความสําคัญกับทรัพยากรที่ใชไป (Inputs) และการควบคุมการจัดสรร
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งบประมาณอย า งเข ม งวด และเคร ง ครั ด การเบิ ก จ า ยงบประมาณ ดั ง เช น ระบบการจั ด ทํ า
งบประมาณที่ใชอยูเดิม ซึ่งการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงานเปนแนวทางที่ครบวงจรตั้งแตการ
วางแผน การจัดสรรงบประมาณ การจัดการที่เนนผลผลิต และผลลัพธที่เกิดขึ้น
สิ่งสําคัญในการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน คือ การวัดผลการดําเนินงาน
(Performance measures) ที่เปนการกําหนดหนวยนับในการตรวจวัดและประเมินผลการ
ดําเนินงาน การวัดผลการดําเนินงานนี้จะตองชัดเจน สมบูรณ สามารถนํามาใชไดจริงและ
เหมาะสมกับเวลา โดยทั่วไปหนวยนับในการตรวจวัดจะตองครอบคลุมทั้งปริมาณ คุณภาพ
คาใชจายมีประสิทธิผลและทันเวลาตามตองการ
ระบบงบประมาณแบบใหมทําใหรัฐบาลมั่นใจไดวา
• ผลผลิตที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยงกับผลลัพธ
• ผลผลิตที่ตองการจะไดรับ มีปริมาณ ราคา และคุณภาพเหมาะสมสอดคลอง
กัน
• กลุมเปาหมายที่เหมาะสม เปนผูไดรับประโยชนจากผลผลิตนั้น ภายในเวลาที่
ตองการ
ขั้นตอนแนวทางการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน
ขั้นตอนแรกของการจัดทํางบประมาณที่มุงเนนผลงาน คือ การจัดทํานโยบาย
ระดับกระทรวง และกรม โดยจะระบุพันธกิจ (Mission) และจุดมุงหมายในปจจุบันและอนาคต
ของกระทรวง และกรม ในขั้นนี้ประเด็นที่ตองพิจารณา คือ
• ทําไมจึงตองมีกระทรวงนี้ และกรมนี้
• กรมใหบริการอะไรแกประชาชน และบริการที่ใหนั้นสัมพันธอยางไรกับ
พันธกิจของกระทรวง
• ใครคือผูใชหลักของบริการที่กรมจัดใหและประโยชนที่ไดรับคืออะไร
ขั้นตอนตอมา คือ การระบุวาอะไรคือเปาหมายทางนโยบาย และวัตถุประสงค
ของกระทรวง / กรม ที่พยายามจะบรรลุผลในระยะยาวและในปงบประมาณนี้ และพันธกิจของ
กรมสัมพันธอยางไรกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และพันธกิจของกระทรวง

การวางแผนงาน / 39

ตอจากนั้นจึงกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่มุงหวัง แลวจึงกําหนดการวัดผลการ
ดําเนินงานเพื่อเชื่อมโยงทรัพยากรที่ใชไปกับผลผลิต เชื่อมโยงผลผลิตเขากับผลลัพธและเชื่อมโยง
ผลลัพธเขากับวัตถุประสงคของนโยบาย แลวจึงเสนอขอทรัพยากร (งบประมาณ และบุคลากร)
ในขั้นตอนสุดทายจึงเปนการนําเสนอกระบวนการจัดสรรทรัพยากร และการ
ควบคุมการใชทรัพยากร
โดยหนวยงานที่ใชระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน

สํานักงบประมาณจะ

ดําเนินการ ดังนี้
• ใหความเปนอิสระทางการเงินแกหนวยงานราชการมากขึ้น โดยจัดสรร
งบประมาณเปนกอน
• ควบคุ ม การใช จ า ยงบประมาณที่ เ น น การพิ จ ารณาผลการดํ า เนิ น งาน
(Output oriented)
ขณะที่กระทรวงตนสังกัดและหนวยงานที่ใชระบบงบประมาณระบบนี้จะตอง
ดําเนินการ ดังนี้
• จัดทําและเสนอรายงานทางการเงิน และรายงานผลการดําเนินงาน โดย
เปรียบเทียบกับเปาหมายที่กําหนดตอสํานักงบประมาณ
• จัดทํากรอบประมาณการรายจายลวงหนา
หลังจากนั้น สํานักงบประมาณรวมกับหนวยงานจัดทํางบประมาณรายจายที่
มุงเนนผลงาน และเตรียมเอกสารสําหรับการเสนอของบประมาณประจําปตอไป
2.7 การวางแผนกลยุทธ
โดยทั่วไปการตัดสินใจของฝายบริหารมักเปนการตัดสินใจระยะยาว อาจเปนชวง 5-20
ป ไมวาจะเปนเรื่องการดําเนินการโครงการใหม ๆ หรือสรางอาคารสิ่งปลูกสรางใหม ซึ่งกิจกรรม
เหลานี้ลวนตองใชเวลาเปนปในการตัดสินใจ และวางแผนกอนมีการลงมือปฏิบัติจริง ฉะนั้นฝาย
บริหารจึงตองเกี่ยวของกับการตัดสินใจ และการวางแผนสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยาง
หลีกเลี่ยงไมได
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การวางแผนระยะยาวหรือการวางแผนกลยุทธ คือ การวางแผนที่เกี่ยวของกับการตอบ
คําถาม 4 ขอ คือ1,6,7
1. ภารกิจของหนวยงาน คือ อะไร
2. หนวยงานจะเปนเชนไรในอนาคต
3. หนวยงานควรจะเปนอยางไรในอนาคต
4. หนวยงานจะไปถึงเปาหมายที่วางไวไดอยางไร
ซึ่งคําตอบของทั้ง 4 คําถามขางตนควรสอดคลองเกื้อหนุนกัน จะปฏิบัติสิ่งใดกอนหลัง
ขึ้นกับกลยุทธ แตจะตองดําเนินการทันที และดวยความรวมมือรวมใจของทุกฝาย
ฉะนั้นการวางแผนกลยุทธ คือ กระบวนการตอเนื่องในการดําเนินการตัดสินใจอยาง
เปนระบบเกี่ยวกับสภาวการณตาง ๆ โดยอาศัยขอมูลการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดในอนาคต และการ
วิเคราะหสภาวะปจจุบัน ในขณะเดียวกันมีการรวบรวมกลยุทธตาง ๆ ที่จําเปนอยางเปนระบบ เพื่อ
การบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว รวมทั้งมีการประเมินผลการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุด
แผนงาน/โครงการ
การวางแผนกลยุทธจึงเกี่ยวของกับสิ่งตอไปนี้
1. การประเมิน หรือวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร โดยใช
การวิเคราะหสวอท (SWOT) ซึ่งเปนเทคนิคการวิเคราะหสถานการณโดยพิจารณาองคประกอบ
ตอไปนี้
• จุดแข็ง (Strengths) ขององคกร หมายถึง ความสามารถ หรือจุดเดนของ
องคกรในอันที่จะนําพาองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน ประสิทธิภาพในการทํางาน ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะ สวนแบงตลาด ชื่อเสียง เปนตน
• จุดออน (Weaknesses) ขององคกร หมายถึง ความดอย หรือขาด
ประสิทธิภาพขององคกรทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได เชน อุปกรณลาสมัย ขาดการ
วิจัยพัฒนา แผนงานลมเหลว ผูบริหารไมใหความสําคัญ (ทั้งจุดแข็งและจุดออน เปนปจจัยภายใน
องคกร)
• โอกาส (Opportunities) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกองคกรที่
เอื้ออํานวยใหองคกรบรรลุเปาหมายที่วางไว เชน ระบบเศรษฐกิจ คูแขงออนแอ ลูกคาใหม
เทคโนโลยี เปนตน
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• ภาวะคุกคาม (วิกฤต) (Threats) หมายถึง สภาพแวดลอมภายนอกองคกร
ที่เปนอุปสรรค ขัดขวางการดําเนินงานขององคกรทําใหไมสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวได เชน
คูแขงรายใหม การตลาดที่เปลี่ยนแปลง กฎระเบียบใหม ขาดแคลนทรัพยากร เปนตน
ซึ่งขั้นตอนนี้ดําเนินการไดโดยการประชุมระดมสมอง ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
การดําเนินงานขององคกร
2. ขอมูลจากขอ 1 สามารถนําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน (Vision) คือ
ความสามารถในการมองสถานการณ หรือมโนภาพตอสิ่งอันพึงปรารถนาที่ตองการใหเกิดขึ้นใน
อนาคต
3. การกําหนดพันธกิจ (Mission statement) คือ การระบุหนาที่หรือภาระงาน
โดยสรุปขององคกรที่พึงกระทําในอนาคต
4. การกําหนดวัตถุประสงค (Objectives) ที่องคกรตองการบรรลุผล โดยระบุเปน
ขอ ๆ เพื่อประโยชนในการประเมินผล
5. การกําหนดกลยุทธหลัก (Key strategies) คือ แนวทางที่องคกรตัดสินใจเลือก
เพื่อการดําเนินงาน ซึ่งจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว
6. การระบุเปาหมายหลัก (Major goals) คือ หนาที่หลักของหนวยงาน
7. การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (Strategic action programs) คือ การระบุ
แผนปฏิบัติการที่หนวยงานตาง ๆ ในองคกรรวมกันปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคที่
วางไว
8. การประเมินผล (Evaluation) เมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานตามแผนที่วางไว
ประโยชนของการวางแผนกลยุทธ คือ8
1. ชวยใหมีการคาดคะเนสิ่งที่จะเกิดในอนาคต ทําใหสามารถกําหนดแนวทางการ
แกไขปญหาไวลวงหนา
2. เปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององคกร
รวมกัน กอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติตามแผนที่จัดทําขึ้น ทําใหการดําเนินงานเปนไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งองคกร
3. มีการจัดทําแผนระยะยาวขององคกร
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ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธสามารถแสดงเปนกระบวนการได ดังนี้

วิเคราะห
ปจจัย
ภายนอก

ประเมินสภาวการณ
ปจจุบัน
พันธกิจ
เปาหมาย
กลยุทธ

วิเคราะห
โอกาส
ภาวะคุกคาม

กําหนด
- พันธกิจใหม
- เปาหมายใหม

วิเคราะห
ปจจัย
ภายใน

รูปที่ 2.2 กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ8

วิเคราะห
จุดแข็ง
จุดออน

กําหนดกลยุทธ
(ยุทธศาสตร)
- ของหนวยงาน
- ของกลุมงาน

ปฏิบัติตาม
กลยุทธโดยผาน
การเปลี่ยนแปลง
ในเรื่อง
- ภาวะผูนํา
วัฒนธรรม
องคกร
- โครงสราง
หนวยงาน
- ทรัพยากร
มนุษย
- ระบบ
สารสนเทศ
และการควบ
คุมงาน

การวางแผนงาน / 43

เอกสารอางอิง
1. ปยธิดา ตรีเดช. (2547). การสาธารณสุข: ระบบการบริหารจัดการและเครื่องมือการ
บริหารจัดการ. กรุงเทพ ฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
2. ปยธิดา ตรีเดช และศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช. (2535). การบริหารงานสาธารณสุข. กรุงเทพ ฯ:
คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
3. ปยธิดา ตรีเดช. (2541). การวางแผนการเงินโรงพยาบาลของรัฐ: ทฤษฎีและปฏิบัติ.
กรุงเทพ ฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
4. Weihrich, Heinz and Koontz, Harold. (1994). Management: A Global Perspective,
Tenth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.
5. ปยธิดา ตรีเดช. (2543). การเงิน การบัญชี และการงบประมาณสาธารณสุข: ทฤษฎี
และปฏิบัติ. กรุงเทพ ฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
6. ปยธิดา ตรีเดช. (2544). การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์. กรุงเทพ ฯ: คณะสาธารณสุข
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล.
7. Daft, Kichard L. (1997). Management, Fourth Edition, Fort Worth: The Dryden Press.
8. Policastro, Michael L. (1999). Introduction to Strategic Planning. Connecticut.

44 / ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร

บทที่ 3
การจัดองคกร

การจัดองคกร

1,2

หมายถึง การกอใหเกิดความสัมพันธของอํานาจหนาที่ระหวาง คน

งานและสถานที่ทํางาน เพื่อใหมีการทํางานรวมกันอยางประสิทธิผล และประสิทธิภาพ หรืออีกนัย
หนึ่ง หมายถึง การใชทรัพยากรของหนวยงานเพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงาน โดยผานกลุมงาน
ตาง ๆ ของหนวยงาน จนถึงกลุมงานหนาที่เฉพาะ งานแตละตําแหนง สายการบังคับบัญชา และ
กลไกการประสานงานระหวางงานตาง ๆ ในหนวยงาน
ผู บ ริ ห ารจํ า เป น ต อ งเรี ย นรู ถึ ง ทฤษฎี ก ารจั ด องค ก รเพื่ อ จั ด รู ป แบบองค ก รให มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งปญหาที่หนวยงานตาง ๆ ในปจจุบันประสบ คือ จะจัดองคกรอยางไรจึงจะ
สามารถอยูรอดทามกลางภาวะเศรษฐกิจที่วิกฤต การแขงขันที่รุนแรง การปรับปรุงโครงสรางของ
หนวยงาน จึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อนําไปสูกลยุทธใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน โครงสรางองคกรยุคใหมจึง
เปนลักษณะที่มีขนาดเล็ก คลองตัว เพื่อความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.1 ประเภทขององคกร
องคกรแบงเปน 2 ประเภท คือ3
• องคกรรูปนัย (Formal organization) คือ องคกรที่จัดตั้งขึ้นอยางมีระเบียบ
แบบแผน มีการแบงงานกันทํา โดยกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละบุคคล มีการ
ประสานงานกัน มีการจัดทําโครงสรางขององคกรอยางเปนทางการ
• องคกรอรูปนัย (Informal organization) คือ องคกรที่เกิดซอนอยูในองคกรรูปนัย
เกิดจากการติดตอสัมพันธกันของกลุมคน เปนความตองการสวนตัว ทําใหมีการรวมกลุมกันอยาง
ไมเปนทางการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ ปลอดภัยที่ไดอยูในกลุมคนที่มีสถานะทางสังคมคลายคลึง
กัน บางคนเขารวมกลุมเพราะตองการเพื่อน หรือเพื่อใหไดเปนสวนหนึ่งของกลุม หรือเพื่อตองการ
สถานภาพทางสังคมใหเปนที่ยอมรับในกลุมยอย เพื่อมีโอกาสแสดงความคิดเห็นสวนตัว หรือ
เพื่อใหไดรับทราบขาวสารรอบตัว
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3.2 องคประกอบของโครงสรางองคกร
กระบวนการจั ดองคกรนําไปสูการกําหนดโครงสรางของหน วยงาน
ซึ่งเปนตัว
กําหนดการจัดกลุมงาน และการใชทรัพยากร ฉะนั้นโครงสรางองคกร จึงหมายถึง1,2
• ชุดของงานอยางเปนทางการที่มอบหมายใหบุคคลและกลุมงานรับผิดชอบ
• สายการบังคับบัญชา การรายงาน ชองทางการสื่อสาร ความรับผิดชอบ
จํานวนชั้นการบังคับบัญชา และชวงการบริหารจัดการที่แสดงถึงกรอบของการควบคุมงาน
• การออกแบบระบบเพื่อการประสานงานระหวางกลุมงานตาง ๆ อยางมี
ประสิทธิผล
ซึ่งโครงสรางองคกร แสดงถึงการควบคุมในแนวดิ่งในรูปผังขององคกร แสดงถึง
กลุมงานตาง ๆ สายการบังคับบัญชา การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ
องคประกอบสําคัญของโครงสรางองคกร ประกอบดวย
• กลุมงานหนาที่การงานเฉพาะ
• สายการสั่งการ
• อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการมอบหมาย
• อํานาจหนาที่ของสายงานหลักและสายงานชวย
• ชวงการบริหารจัดการ
• การรวมศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจ
• การประสานงาน
3.2.1 กลุมงานหนาที่การงานเฉพาะ
งานที่ปฏิบัติในแตละองคกรมีความหลากหลายแตกตางกัน การจัดกลุมงาน
หนาที่การงานเฉพาะเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเปนการสรางความ
เชี่ยวชาญแกผูปฏิบัติงาน มีการแบงงานเปนตําแหนงตาง ๆ ที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของตนเอง
ประสบการณ และความชํานาญจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

46 / ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร

แมวาการจัดกลุมงานหนาที่การงานเฉพาะจะมีขอดี แตหนวยงานจํานวนมากเริ่ม
เปลี่ยนแนวคิดไปบางแลว เนื่องจากการจัดกลุมงานแบบดังกลาว ทําใหผูปฏิบัติทํางานแยกจาก
ผูปฏิบัติคนอื่น คือ รับผิดชอบงานชิ้นเล็ก ๆ ตามลําพังกอใหเกิดความเบื่อหนายในการปฏิบัติงาน
ธุรกิจเอกชนบางแหงเริ่มมีการมอบหมายงานแกเจาหนาที่ในลักษณะที่หลากหลายขึ้น เพื่อสราง
ความทาทายในการปฏิบัติงาน หรือมอบหมายการทํางานในลักษณะเปนทีม เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
สามารถหมุนเวียนปฏิบัติงานในงานที่หลากหลาย มีสวนรวมในกระบวนการทํางานตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุด ไดมีสวนชื่นชมในผลสําเร็จของงานที่ตนเองรับผิดชอบ มีโอกาสทํางานเปนทีม วิเคราะห
ปรับปรุงงานที่รับผิดชอบรวมกันเมื่อมีปญหาเกิดขึ้น รับผิดชอบรวมกัน ประสานงานกันเพื่อใหงาน
ในภาพรวมสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ไมเหมือนการมอบหมายงานที่เนนความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ผูปฏิบัติงานจะรับผิดชอบงานในสวนของตนเองเทานั้น แตไมไดมีสวนรับรูงาน
ในภาพรวมทั้งหมด เมื่องานไมสําเร็จยอมไมสามารถมีสวนรวมในการแกไขปญหา เนื่องจากไม
สามารถมองงานในภาพรวมได
3.2.2 สายการสั่งการ
สายการสั่งการ หมายถึง สายการบังคับบัญชาที่เชื่อมถึงทุกคนในหนวยงานโดย
ไมขาดตอน เพื่อแสดงถึงสายการรายงาน หรือการสั่งการจากบุคคลหนึ่งสูอีกบุคคลหนึ่ง ซึ่ง
เกี่ยวของหลักการสองประการ คือ เอกภาพในการบังคับบัญชา หมายถึง การที่ผูปฏิบัติงานมี
ผูบังคับบัญชาเพียงคนเดียว หรือคณะบุคคลคณะเดียว และผูใตบังคับบัญชาแตละคนรายงานไป
ยังผูบังคับบัญชานั้น ๆ เพียงคนเดียวหรือคณะเดียว และหลักการในเรื่องความชัดเจน หมายถึง
การระบุสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนของผูปฏิบัติงานทุกคนในองคการ รวมทั้งอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบของทุกคน
3.2.3 อํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ และการมอบหมาย
สายการสั่งการ แสดงถึงโครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกร ซึ่งอํานาจหนาที่
หมายถึงสิทธิในการตัดสินใจ สั่งการและใชทรัพยากรเพื่อบรรลุเปาหมายขององคกรอยางเปน
ทางการ และถูกตองตามกฎหมาย ขณะที่ความรับผิดชอบเปนอีกดานหนึ่งของอํานาจหนาที่ โดย
ความรับผิดชอบ หมายถึง หนาที่ที่ตองปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย โดยทั่วไปผูบริหารจะ
มอบหมายอํานาจหนาที่พรอมกับความรับผิดชอบ ขณะที่การตรวจสอบได หมายถึง การที่
ผูปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบตองรายงานผลการปฏิบัติงานตอ
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ผูบังคับบั ญชาเหนือตน ตามสายการสั่งการ ฉะนั้นผูใตบังคับบัญชาพึงตระหนักวาจะตองถูก
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานจากผูบังคับบัญชา
แนวคิดอีกประการหนึ่งที่มาเกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ คือ เรื่องการมอบหมาย ซึ่ง
หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชในการถายโอนอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบไปสูตําแหนง
ที่รองลงไปตามสายการบังคับบัญชา องคกรในปจจุบันสวนใหญสนับสนุนใหผูบริหารมอบหมาย
อํานาจหนาที่ไปยังผูปฏิบัติงานระดับลางสุดที่ใกลชิดผูรับบริการเพื่อความยืดหยุนในการสนอง
ความตองการของผูรับบริการ และเปนการปรับการปฏิบัติงานใหเขากับสิ่งแวดลอม
3.2.4 อํานาจหนาที่ของสายงานหลัก และสายงานชวย (Line and Staff)
ผูปฏิบัติงานที่อยูในกลุมงานสายงานหลัก คือ กลุมผูปฏิบัติที่ผลิตสินคา หรือ
ใหบริการที่เปนไปตามเปาหมาย หรือวัตถุประสงคขององคกร ซึ่งผูบริหารตามสายงานหลัก
สามารถตัดสินใจสั่งการ และควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาได ขณะที่ผูปฏิบัตงิ านในสาย
งานชวย ไมมีสิทธิในการสั่งการ แตเปนผูใหคําแนะนําปรึกษา ชวยเหลืองานในสาขาที่ตนมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะแกสายงานหลัก
3.2.5 ชวงการบริหารจัดการ (Span of management or Span of control)
ชวงการบริหารจัดการ คือ สิ่งที่แสดงใหเห็นวาผูบังคับบัญชาหนึ่งคน มีขอบเขต
ของการรับผิดชอบบังคับบัญชาเพียงใด มีผูใตบังคับบัญชากี่คน มีหนวยงานในความรับผิดชอบกี่
หนวย โดยทั่วไปในการจัดโครงสรางองคกรมักจัดใหผูบังคับบัญชาหนึ่งคน ควรมีผูใตบังคับบัญชา
ประมาณ 7 คน เปนเหมาะสมที่สุด แตถือเปนกฎเกณฑตายตัวไมได ตองขึ้นกับองคประกอบหลาย
อยาง เชน ความสามารถของผูบังคับบัญชาแตละคน ความสามารถของผูใตบังคับบัญชาในการ
รับมอบหมายงาน ชนิดและปริมาณของงานที่ตองการการควบคุมดูแลอยางใกลชิดแตกตางกัน
จํานวนผูปฏิบัติงาน เปนตน ซึ่งในหนวยงานสมัยใหมบางแหงอาจมีชวงการบริหารจัดการกวาง คือ
ผูบริหารมีผูใตบังคับบัญชาสูงถึง 30-40 คน หรือมากกวาได และชวงการบริหารจัดการแคบ
หมายถึง มีหนวยงานหรือผูใตบังคับบัญชานอย โดยงานที่มีลักษณะตอไปนี้ ไมจําเปนที่ผูบริหาร
ดูแลควบคุมงานอยางใกลชิด สามารถเลือกใชชวงการบริหารจัดการกวางได คือ
• งานที่ปฏิบัติเปนประจํา
• งานที่ปฏิบัติมีลักษณะคลายคลึงกัน
• ผูปฏิบัติงานไมตองเคลื่อนยายจุดปฏิบัติงาน
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• ผูปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานไดเอง เนื่องจากไดรับการฝกฝนมาอยางดี
• มีหนวยงานสนับสนุนการทํางานชวยดูแลการทํางานแทนผูบริหาร
• งานรับผิดชอบดานอื่นของผูบริหารมีนอย
• บุคลิกของผูบริหารเหมาะกับชวงการบริหารจัดการแบบกวาง

3.2.6 การรวมศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจ (Centralization and
Decentralization)
การตัดสินวาหนวยงานใดมีลักษณะการบริหารงานเปนแบบรวมศูนยอํานาจ หรือ
กระจายอํานาจ พิจารณาจากการมอบหมายอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ หากอํานาจหนาที่ใน
การตัดสินใจอยูใกลผูบริหารระดับสูง เรียกวา เปนการรวมศูนยอํานาจ ขณะที่การกระจายอํานาจ
หมายถึง การมอบหมายอํานาจการตัดสินใจไปยังผูปฏิบัติงานระดับรอง ๆ ลงไป ฉะนั้นหนวยงาน
อาจมีการทดลองกระจายอํานาจสูระดับรอง ๆ ลงไปเพื่อใหไดระดับที่กระจายอํานาจแลวไดผลการ
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพที่สุด
หนวยงานในปจจุบันเลือกการบริหารแบบกระจายอํานาจ เพื่อชวยลดภาระการ
ปฏิบัตงิ านของผูบริหารระดับสูง ขณะเดียวกันเพื่อใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสแสดงความสามารถ
อีกทั้งทําใหมั่นใจวาการตัดสินใจเกิดขึ้นจากผูใกลชิดกับเหตุการณ ทําใหการแกไขปญหาเปนไป
อยางรวดเร็วทันตอการเปลี่ยนแปลง อยางไรก็ตามมิไดหมายความวา ทุกหนวยงานควรกระจาย
อํานาจการตัดสินใจในทุกเรื่อง ผูบริหารควรวิเคราะหสถานการณกอน แลวจึงเลือกวาการตัดสินใจ
ควรเกิดขึ้น ณ ระดับใดของโครงสราง ผลการปฏิบัติงานจึงสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ซึ่งมีปจจัยประกอบการพิจารณาดังนี้
• การดําเนินงานที่อยูทามกลางสภาพแวดลอมภายนอก ที่มีความไมแนนอน
และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ควรเลือกการดําเนินงานแบบกระจายอํานาจ การตัดสินใจเพื่อ
ความรวดเร็ว และคลองตัวในการปฏิบัติงาน
• การตัดสินใจเลือกวาควรดําเนินงานแบบรวมศูนยอํานาจหรือกระจายอํานาจ
ควรเปนไปอยางเหมาะสมกับกลยุทธ หรือยุทธศาสตรในการดําเนินงานของหนวยงาน
• ในชวงเวลาวิกฤตของหนวยงาน ควรรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ เพื่อรักษา
องคกรใหอยูรอด
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3.2.7 การประสานงาน (Coordination)
คื อ การใช ค วามพยายามอย า งพร อ มเพรี ย งกั น เพื่ อ ให เ กิ ด การกระทํ า หรื อ
ผลสําเร็จใหไดตามจํานวน ในเวลา และทิศทางที่ตองการ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว การ
ประสานงานที่เกี่ยวของกับการรวบรวมพลังความสามารถของคน ทั้งดานปริมาณ และคุณภาพ
กํ า หนดเวลาที่ จ ะใช พ ลั ง นี้ และทิ ศ ทางหรื อ แนวทางของพลั ง หากขาดสิ่ ง ใดสิ่ ง หนึ่ ง การ
ประสานงานยอมไมเกิดขึ้น
สวนประกอบของการประสานงาน
• การประสานงานภายในของแตละบุคคล เปนความสําคัญเบื้องตน การที่แต
ละบุคคลปฏิบัติงานสําเร็จ ไดผลนาพึงพอใจ นาจะเกิดจากบุคคลนั้นรูจักประสานความพยายาม
ของตัวเอง ซึ่งตัวอยางที่เห็นไดชัดคือ การแขงขันกอลฟ เปนตน
• การประสานงานของแตละบุคคลในกลุม เปนลักษณะของการทํางานรวมกัน
เปนทีม ยึดหลักการใชความพยายามที่ไดจังหวะจะโคน เชน การแขงขันฟุตบอล ตองมีการ
ประสานงานกันในทีมอยางมาก เปนตน
• การประสานงานระหวางกลุมในหนวยงาน กลุมงานตาง ๆ ในหนวยงานมีการ
ประสานงานกัน เชน งานการเจาหนาที่ทําการคัดเลือก และฝกอบรมบุคลากรใหงานประเมินผล
เปนตน
• การประสานงานระหว า งหน ว ยงาน แต ล ะหน ว ยงานต อ งเกี่ ย วข อ งกั บ
หนวยงานอื่น และไดรับผลกระทบจากสถานการณภายนอกหนวยงาน เชน การผลิตนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ตองประสานกับความตองการดานบุคลากรของหนวยงานเอกชนที่เกี่ยวของ เปนตัน
ทุกขั้นตอนของการบริหารงาน จะตองมีการประสานงานเกิดขึ้นไมมากก็นอย เชน
การที่ทุกฝายมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนงาน เมื่อลงมือปฏิบัติตามแผน ทุก
ฝายยอมยอมรับและประสานงานกัน หรือในการกําหนดโครงสรางของหนวยงาน มีการกําหนด
หนาที่ และความรับผิดชอบของแตละตําแหนงใหแนนอนลงไป ยอมกอใหเกิดการประสานงานกัน
ไมมีการทํางานซ้ําซอนเปนตน
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3.3 ผังองคกร (Organization chart)
ผังองคกรเปนเครื่องมือที่มีประโยชนทางการบริหารอยางหนึ่ง ที่ชวยใหเห็นภาพของ
องคกรทั้งหมด รวมทั้งการจัดกลุมงานตาง ๆ การจัดสรรบุคลากร ความสัมพันธของหนาที่การงาน
ตาง ๆ สายการบังคับบัญชา และการจัดองคกรโดยสวนรวม
ผังองคกร1 คือ ผังหรือแผนภูมิที่แสดงถึงลักษณะสําคัญขององคกร รวมทั้งหนาที่ที่
สําคัญ และความสัมพันธที่มีตอกัน สายการบังคับบัญชา และอํานาจหนาที่แตละคนที่ครอง
ตําแหนงนั้น ๆ สวนรายละเอียดตาง ๆ มักปรากฏในคูมือขององคกร (Organization Manual)
ผังแบงไดเปน 2 ชนิด คือ
• ผังโครงสรางหลัก (Master chart) แสดงถึง โครงสรางทั้งหมดขององคกร ทํา
ใหเห็นความสัมพันธของทุกกลุมงานขององคกร
• ผังยอ (Supplementary chart) แสดงถึงรายละเอียดหนาที่ความรับผิดชอบ
ของกลุมงาน แยกจากผังใหญอีกทีหนึ่ง
แบบการเขียนผังมี 3 วิธี คือ
• การเขียนแบบธรรมดา (Conventional chart) คือ ผังที่แสดงตําแหนงสูงไว
สวนบน และตําแหนงรอง ๆ ลดหลั่นกันลงมาขางลาง ทําใหผังมีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม
ตําแหนงที่อยูในแนวนอนระดับเดียวกัน ถือวามีความสําคัญเทากัน เปนแบบที่นิยมใชมากที่สุด
เพราะทําใหเห็นความสําคัญของแตละระดับลดหลั่นกัน
• การเขียนแบบซายไปขวา (Left-to-Right chart) คือ ผังที่แสดงตําแหนงสูงสุด
ไวทางดานซายมือ และตําแหนงรอง ๆ คอยขยับไปทางชาว โดยเสนตามแนวนอนจะแสดง
ระดับชั้นที่ลดหลั่นกันไป แมจะไมเปนที่นิยมมากเทาการเขียนแบบธรรมดา แตก็มีขอดี เชน (1)
เปนการเขียนตามการเขียนหนังสือ คือ จากซายไปขวา (2) ทําใหเห็นระดับชั้นขององคกรชัดเจน
ยิ่งขึ้น (3) แสดงถึงความยาวของสายการบังคับบัญชาเปนตน
• การเขียนแบบวงกลม (Circular chart) คือ ผังที่แสดงตําแหนงสูงสุดไวในจุด
ศูนยกลางของวงกลม ตําแหนงของกลุมงานตาง ๆ จะกระจายไปรอบ ๆ จุดศูนยกลางนี้ ยิ่งไกลไป
จากศูนยกลาง ก็เปนตําแหนงที่ลดความสําคัญลงเรื่อย ๆ สวนตําแหนงที่อยูบนเสนรอบวงเดียวกัน
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มีความสําคัญเทากัน เสนหนักที่มายังตําแหนงตาง ๆ คือ สายการบังคับบัญชา มีขอดี เชน (1)
แสดงใหเห็นถึงตําแหนงที่มีความสําคัญเทากันอยางชัดเจน (2) ดูผังจากทิศใดก็ไมสับสน (3) เปน
การมองภาพมิติเดียว ไมสับสนวาเสนใดลากจากจุดไหน เปนตน
3.4 ลักษณะขององคกรยุคใหม
จากแนวคิดการจัดองคกรที่เปลี่ยนแปลงไป ทําใหลักษณะขององคกรยุคใหมที่ตอง
ดําเนินงานทามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ และการแขงขันที่รุนแรง มีลักษณะดังนี้4,5
• ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็ว
• มีการสรางทีมงานในระดับสูง
• ผูบริหารเปนผูมีวิสัยทัศน และสามารถสื่อวิสัยทัศนใหเปนรูปธรรมได
• มีการมอบการตัดสินใจใหเจาหนาที่ที่ใกลชิดกับผูรับบริการ (ลูกคา)
• มีการมอบหมายอํานาจหนาที่อยางกวางขวาง เพื่อผลประโยชนในระยะสั้น
• มีวัฒนธรรมองคกรที่ปรับตัวใหเขากับลักษณะของงาน
3.5 การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
คนที่เปนทรัพยากรที่มีคายิ่งของหนวยงาน จากคํานิยามของคําวา การจัดองคกรดังได
กลาวแลวในตอนตนของบทนี้ จะพบวาผูบริหารตองเกี่ยวของกับบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ตั้งแตการวางแผนกําลังคน การบรรจุคนเขาทํางานในตําแหนงตาง ๆ ตามโครงสรางองคกร โดย
ผานการคัดเลือกอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหมีบุคลากรในจํานวนที่พอเหมาะ
มีความรู ความสามารถ ถูกตองตามกาลเวลา ดวยคาตอบแทนที่เหมาะสม ฉะนั้น การบริหาร
จัดการทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการวางนโยบาย ระเบียบ และกรรมวิธใี นการดําเนินการ
เกี่ยวกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคการ โดยใหไดบุคคลที่เหมาะสม บํารุงรักษาไวซึ่งทรัพยากร
ดานมนุษยที่มีประสิทธิภาพใหมีปริมาณเพียงพอ รวมทั้งการประเมินผลงานและพัฒนาบุคลากร
เพื่อใหมีการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว บนพื้นฐานความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน
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แนวคิดการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยไดแทนที่แนวคิด เรื่อง การบริหารงานบุคคล
ซึ่งแนวคิดใหมใหความสําคัญบุคลากรของหนวยงานวาเปนทรัพยากรที่มีคา การดําเนินงานเพื่อ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานควรทําควบคูไปกับการสนองความมุงหวังของผูปฏิบัติงานดวย
เนื่องจากผูปฏิบัติงานทุกคนเมื่อเขาสูองคกรยอมมีความมุงหวังของตนเองดวย การไดรับการ
ตอบสนองความมุงหวังยอมกอใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน กอใหเกิดพลังการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตอไป
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น งานที่ ผู บ ริ ห ารต อ งทํ า อย า งต อ เนื่ อ งเป น
กระบวนการ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในปจจุบันลักษณะของงาน
ที่ปฏิบัติไดเปลี่ยนแปลงไปเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน ดังนี้6
ลักษณะงานในอดีต
- เปนงานที่ไมตองมีทักษะ
- เปนงานที่ซ้ําซากไรความหมาย
-

ลักษณะงานในปจจุบัน
เปนงานที่ตองอาศัยความรู
เปนงานที่ตองการความคิดที่
เปลี่ยนแปลงและใหความสนใจ
เปนงานที่ทําโดยคนคนเดียว
เปนงานที่เปนทีมงาน
แบงงานตามหนาที่
แบงงานตามโครงการ
เปนงานที่ใชทักษะอยางเดียว
เปนงานที่ใชหลายทักษะ
อํานาจอยูที่ผูบังคับบัญชา
อํานาจอยูที่ลูกคา
การประสานงานมากจากเพื่อนรวมงาน
การประสานงานมาจากผู บัง คับบัญชา
หรือเบื้อง

3.6 ขั้นตอนการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ประกอบดวย1,2
3.6.1 การวางแผนความตองการกําลังคน (Determining the Need)
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวา การปฏิบัติงานของทุกฝายในหนวยงานเปนไปตามที่
กําหนด ผูบริหารจําเปนตองสํารวจตําแหนงตาง ๆ ที่มีอยูเพื่อวางแผนทั้งในดานจํานวน และ
ประเภทของเจาหนาที่ที่จําเปน โดยพิจารณาจากโครงสรางของหนวยงานในปจจุบัน และแนวโนม
ที่จะเปนไปไดในอนาคต เพื่อชวยในการพยากรณขนาดและการเจริญเติบโตของหนวยงาน
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3.6.2 การสรรหา (Recruitment)
คือ กระบวนการสรรหาเจาหนาที่เขาทํางานเมื่อมีตําแหนงวาง อาจเนื่องจากมี
ตําแหนงใหม หรือตําแหนงวางลงเพราะมีคนลาออก โอนปลดเกษียณ หรือตาย หากมิใชตําแหนง
ผูบริหารระดับสูง กลุมงานที่มีความตองการเจาหนาที่ก็เพียงสงรายละเอียดคุณสมบัติของประเภท
เจาหนาที่ที่ตองการ ใหกลุมงานการเจาหนาที่จัดการสรรหาให กําลังคนอาจหาไดจากผูเหมาะสม
ภายในหนวยงาน เพื่อเลื่อนขึ้นมาในตําแหนงที่วาง หรือจากใบสมัครที่เคยมีผูมาเขียนสมัครขึ้น
ทะเบียนไว หรือจากโฆษณาในหนังสือพิมพ หรือจากสํานักงานจัดหางาน หรือสถานศึกษาตาง ๆ
เปนตน สวนการสรรหาตําแหนงผูบริหารระดับสูง กลุมงานที่ตองการเจาหนาที่มักจะดําเนินการเอง
สวนใหญมักใชวิธีเลือกผูเหมาะสมภายในหนวยงานเลื่อนขึ้นมา
3.6.3 การเลือกสรร (Selection)
คือ กระบวนการคัดเลือกเพื่อใหไดคนที่มีความสามารถ มีความเหมาะสมกับ
ตําแหนง ซึ่งมีหลายวิธี คือ
• การกรอกประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา และการทํางานอันจะชวยให
คาดคะเนนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ สภาพครอบครัว สังคม และเศรษฐฐานะของผูสมัคร เปนตน
• การสอบสัมภาษณ เปนวิธีที่เกาแกที่สุด และไดผลที่สุดเชนกัน การไดคุย
กันซึ่งหนา ทําใหเห็นบุคลิกภาพ กิริยาทาทาง ทวงที วาจา ความฉลาดเฉลียว และความสนใจตอ
งานนั้น ๆ ของผูสมัครไดดีกวาวิธีอื่น แตในบางครั้ง การสอบสัมภาษณก็กอใหเกิดความไมยุติธรรม
เมื่อผูทําการสัมภาษณมีความรูสึก "ไมถูกชะตา" กับผูเขาสอบ หรือผูทําการสัมภาษณไมมี
ความสามารถในการชักนําใหผูเขาสอบ ตอบคําถามอยางเปนกันเอง ทําใหไมไดขอมูลมากพอ
สําหรับตัดสินคัดเลือกไดผูที่เหมาะสมแทจริง หรือในทางตรงขามผูเขาสอบกอใหเกิดความ
ประทับใจแกผูทําการสอบสัมภาษณ โดยแตงตัวประณีต พูดจาไพเราะ มีอุดมการณ แทจริง
เขาตํารา "ดีแตปาก" เปนตน
• การทดสอบ เปนวิธีที่คิดคนเพื่อวัดความสามารถของผูเขาสอบ ผลจะ
แนนอนนาเชื่อถือยิ่งขึ้น หากจะเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ (Characteristics) ของผูเขาสอบดวย
การทดสอบมี 4 วิธี คือ
1. การทดสอบสติปญญา (Intelligence tests) หรือที่เรียกวา ทดสอบ
IQ เพื่อดูระดับสติปญญาและความสามารถในการเรียนรู โดยมีความเชื่อวางานตําแหนงระดับสูง
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เหมาะสําหรับผูมี IQ สูง และงานระดับใชแรงงาน เหมาะสําหรับผูมี IQ ต่ําเทานั้น คะแนนระดับ
90-110 ถือวาปกติ และมีระดับสูงขึ้นไปเรื่อย ๆ หากเกิน 140 คะแนน เรียกวา "อัจฉริยะ"
2. การทดสอบการปฏิบัติงาน (Performance tests) มีงานบางอยางที่
ใหทดลองปฏิบัติจริง ๆ ได เชน ตําแหนงที่เกี่ยวของกับงานพิมพ หรือตําแหนงชาง เปนตน แลวให
คะแนนตามผลงาน ทั้งนี้ควรคํานึงถึงตัวแปรหลายอยางในชวงเวลาที่ทําการทดสอบ ซึ่งอาจมีผล
ตอผูเขาสอบ เชน สภาพความพรอมของเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ สภาพแวดลอมของหองสอบ
เปนตน
3. การทดสอบความเหมาะสม (Aptitude tests) เปนการทดสอบความ
ถนัด ความคลองแคลว ไหวพริบในการทํางาน อาจจะโดยการลงมือปฏิบัติจริง หรือโดยการสอบ
ขอเขียน
4. การทดสอบบุคลิกภาพ (Personality tests) เปนที่ทราบกันโดยทั่วไป
แลววา ผูที่ไมประสบผลสําเร็จในการทํางานบางคนมิใชเพราะไมมีความสามารถ หากเปนเพราะ
บุคลิกภาพไมดี ฉะนั้น การทดสอบบุคลิกภาพชวยในการเลือกสรรเจาหนาที่ไดมาก แตปญหา
สําหรับวิธีนี้ก็คือ ผูเขาสอบมักไมตอบตามความเปนจริง มักเลือกคําตอบที่คาดวาจะถูกใจ
ผูตรวจขอสอบ คะแนนจึงขึ้นอยูกับความสามารถในการเดาอาจจะแกปญหานี้ไดโดยการใหตอบ
คําถามแบบอัตนัย หรือบรรยายภาพในขอสอบตามความรูสึกของผูเขาสอบแตละคน
วิธีเลือกสรรทั้งหมดที่กลาวมาแลวนั้น ไมมีวิธีใดที่ดีสมบูรณ ทุกวิธีมี
จุดออน การเลือกใชวิธีใดยอมขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูบริหาร ซึ่งอาจรวมหลายวิธีเขาดวยกันเพื่อ
ความเหมาะสม เพื่อใหไดผูปฏิบัติงานที่มีคุณสมบัติตรงกับงานที่สุด
3.6.4 การโยกยาย และเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง (Transfer and Promotions)
การโยกยายมักเปนการเปลี่ยนตําแหนง โดยคงสถานภาพและเงินเดือนเดิม
บางครั้งใชเพื่อแกไขปรับปรุงการบรรจุคนไมเหมาะสมกับตําแหนง และความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน
การเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง คือ การเพิ่มสถานภาพ หรือเงินเดือนหรือทั้งสอง
อยาง การเลื่อนตําแหนงสูงขึ้นไปอาจทําไดโดยเลือกจากผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน หรือรับจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งอาจกอใหเกิดความขัดแยงภายในหนวยงาน เพราะปดโอกาสกาวหนาของคน
ในหนวยงาน แตขอดี คือ มีโอกาสคัดเลือกผูมีความสามารถจากกลุมคนจํานวนมากขึ้น ไมอยูใน
วงจํากัด
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ปญหาของการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงจากภายในหนวยงานคือ ไมทราบจะเลือก
ใครดี หลักเกณฑที่ใชกันอยูทั่วไป คือ ยึดหลักอาวุโส ผลงานและการสอบ เปนตน ปญหาอีกขอ
หนึ่งคือ ผูมีอํานาจในการตัดสินใจเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง อาจไมรูความจริงทุกอยางเกี่ยวกับผูอยู
ในขายถูกพิจารณาทั้งลักษณะงานและผลงาน เพราะไมไดใกลชิดกับผูถูกประเมิน และปญหา
สุดทาย คือ ผูบริหารไมทราบวามีผูมีความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงที่วางอยูในหนวยงานของ
ตนแลว
3.6.5 การฝกอบรม (Training)
การฝ ก อบรมได มี บ ทบาทและขยายตัว เข า ไปในการบริ ห ารจั ดการทรั พ ยากร
มนุษยอยางรวดเร็ว หนวยงานใหญ ๆ บางแหงมีฝายฝกอบรมของตนเอง วัตถุประสงคของการ
ฝกอบรมแตกตางกันไปตามประเภทของผูเขารับการฝกอบรม อาทิ เชน การฝกอบรมสําหรับผูเขา
ทํางานใหม เรียกวา การปฐมนิเทศเพื่อใหรูระเบียบ แบบแผน โครงสรางของหนวยงาน และสิทธิ
ตาง ๆ อันพึงมีพึงได ซึ่งควรบรรจุไวในคูมือผูปฏิบัติงานหรือการฝกอบรมดวยการทํางานจริง (onthe-job-training) เหมาะสําหรับงานที่ตองอาศัย ความชํานาญเปนพิเศษ การฝกอบรมเชนนี้ ชวย
กอใหเกิดความเขาใจยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการฝกอบรมกับหนวยภายนอก การฝกอบรมเพื่อ
พัฒนานักบริหาร การฝกอบรมเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง การฝกเพื่อเพิ่มความชํานาญเฉพาะ
เปนตน
3.6.6 การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance appraisal)
คือ การประเมินอยางมีหลักการ เพื่อใหทราบวาผูปฏิบัติงานแตละคนไดปฏิบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบ มีคุณคา และเปนประโยชนตอหนวยงานที่สังกัดมากหรือนอยกวาที่ควรจะ
เปนอยางไร สําหรับเครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบดวย
• สิ่งที่ใชในการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
• สิ่งที่ใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ
- แบบแสดงหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนง (Job description) ซึ่ง
ประกอบดวย หนาที่หลัก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ สายการบังคับบัญชา คุณสมบัติที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงาน และมาตรฐานงาน
- มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน

56 / ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร

สําหรับวิธีการประเมิน แบงเปน 4 แบบ คือ
• วิธีจดบันทึกปริมาณงาน ใชกับงานทําประจํา (Routine work) ประเมิน
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑที่กําหนดไวหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
• วิธีพิจารณาตามเครื่องวัด ใชกับงานที่มีการกําหนดคุณลักษณะของงาน
ไวกอน แยกเปนระดับ แลวใหคะแนนตามระดับที่กําหนดไว
• วิธีพิจารณาโดยตรวจรายการ (Check list) ผูประเมินทําเครื่องหมายใน
ชองคําตอบ
• วิธีเปรียบเทียบบุคคลเปนคู ๆ ในกลุมเดียวกันจนครบ แลวจัดลําดับผล
การประเมิน
3.6.7 การกําหนดคาตอบแทน (Compensation)
คาตอบแทนการทํางานเปนสิ่งดึงดูดใจในการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ผลตอบแทน
เหลานี้มีทั้งในรูปตัวเงินคือ เงินเดือน คาจาง และผลประโยชนเกื้อกูลอื่น ๆ (Fringe Benefit) ที่
หนวยงานใหแกผูปฏิบัติงาน เชน การใหที่พักอาศัยฟรี การใหสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี เปนตน
การกําหนดคาตอบแทน ควรยึดหลักความเปนธรรมและมีการประเมินงานทั้งใน
ดานปริมาณ และคุณภาพเพื่อเปรียบเทียบกับคาจางของหนวยงานอื่นในธุรกิจเดียวกัน นอกจากนี้
ควรคํานึงถึงอัตราคาครองชีพ และอัตราคาจางในทองถิ่น และความสําคัญในดานคุณคาของ
บุคคลนั้น ๆ เปนตน
3.6.8 วินัย การลงโทษ และการออกจากงาน (Discipline, Punishment and
Retirement)
วิ นั ย คื อ กฎระเบี ย บข อ บั ง คั บ ที่ บั ญ ญั ติ ขึ้ น เพื่ อ ควบคุ ม ความประพฤติ ข อง
ผูปฏิบัติงานในหนวยงาน ควรทําเปนลายลักษณอักษร เพื่อใหทุกคนในหนวยงานยึดถือ และ
ปฏิบัติตามผูบริหารจึงควรบรรจุวินัย และบทลงโทษลงในคูมือผูปฏิบัติงานที่แจกในวันปฐมนิเทศก็
ดวย บทลงโทษ ถูกกําหนดขึ้นเพื่อลงโทษผูที่ฝาฝนวินัย ซึ่งอาจเริ่มจากการวากลาวตักเตือน การตัง้
กรรมการสอบสวน การภาคทัณฑ การตัดเงินเดือน การลดขั้นเงินเดือน การสั่งพักงาน การใหออก
และการไลออก ในขณะที่การออกจากงาน เกิดขึ้นหลายวิธี คือ การลาออก การโยกยาย การปลด
ออกเพราะคนลนงาน การไลออกเพราะมีความผิด การครบเกษียณอายุหรือทุพพลภาพและการ
ตาย
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3.7 ประโยชนของการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ฝายบริหารสามารถนําผลการประเมินผลการปฏิบัติงานใชสําหรับ
• การรักษาระดับและเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงาน
• การพัฒนาผูปฏิบัติงาน
• การเลื่อนตําแหนง
• การโอนยาย
• การใหออกจากงาน
• การพิจารณาขึ้นคาจางและเงินเดือน
• การปรับปรุงโครงการและวิธีดําเนินงานตาง ๆ
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บทที่ 4
การนําการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการ และความเปนผูนํามักถูกมองวาเปนสิ่งเดียวกัน แมวาในความเปน
จริง ผูบริหารที่มีประสิทธิผลที่สุด มักจะเปนผูนําที่มีประสิทธิผลและการนําการปฏิบัติงานเปนหนาที่
ของผูบริหารที่สําคัญหนาที่หนึ่ง แตผูบริหารก็ตองปฏิบัติหนาที่อื่นไปพรอมกันดวย ทั้งในเรื่องการ
วางแผนงาน การจัดองคกร และการควบคุมงาน แตอยางไรก็ตามหนาที่ดังกลาว จะประสบ
ความสําเร็จไดเพียงเล็กนอย หากผูบริหารไมทราบวิธีการนําการปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา และ
เขาใจองคประกอบของความเปนมนุษย อันจะนําไปสูความสําเร็จของงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตั้งไว
การนําการปฏิบัติงาน1,2 หมายถึง กระบวนการที่ผูบริหารใชความสามารถในการสราง
ความสัมพันธอันดีในหมูผูปฏิบัติงาน และจูงใจใหทุกคนปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ ดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถ รวมทั้งใหคําแนะนํา แกไขขอผิดพลาด ชี้แนวทาง
การปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน จากคําจํากัดความดังกลาว พบวา การนําการ
ปฏิบัติงาน ประกอบดวย หนาที่ 3 ประการของผูบริหารคือ ความเปนผูนํา การจูงใจ และการสื่อ
ขาวสาร
4.1 ความเปนผูนํา
ผูนําในทางการบริหาร มีความรับผิดชอบในการกอใหเกิดบรรยากาศที่มีแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวง ฉะนั้น ความเปนผูนํา คือ ความสามารถในการชักจูง แนะนําและ
บังคับใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงาน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค ความเปนผูนําเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับมนุษย มีความเปนพลวัต และเกี่ยวของกับการใชอํานาจ
ในชวงหลายปที่ผานมามีขอเขียนหลายฉบับ พยายามชี้ใหเห็นความแตกตางระหวาง
การบริหารจัดการกับความเปนผูนํา ซึ่งลวนมีความสําคัญตอความสําเร็จขององคกร เนื่องจาก
อํานาจในการบริหารจัดการมาจากโครงสรางองคกร กอใหเกิดความมั่นคง ความเปนระเบียบ และ
การแกไขปญหาภายในโครงสรางองคกร ขณะที่อํานาจความเปนผูนํามาจากตัวบุคคลมิใชองคกร
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เชน ความสนใจสวนบุคคล คานิยม เปนตน อํานาจความเปนผูนํากอใหเกิดวิสัยทัศน ความคิด
สรางสรรค และความเปลี่ยนแปลงภายในองคกร ตอไปนี้เปนการเปรียบเทียบคุณสมบัติระหวาง
ผูนําและผูบริหาร แตพึงตระหนักวาในบุคคลเดียวกันอาจมีคุณสมบัติผสมทั้งของผูนําและผูบริหาร
ก็ได1
ผูนํา
จิตวิญญาณ
มีวิสัยทัศน
เห็นอกเห็นใจ
มีความคิดสรางสรรค
มีความยืดหยุน
กระตุนใหเกิดการทํางาน
มีการเปลี่ยนแปลง
มีความกลาหาญ
มีจินตนาการ
มีการทดลอง
มีการเปลี่ยนแปลงสรางสรรค
มีอํานาจสวนบุคคล

ผูบริหาร
ใจ
มีเหตุผล
ใหคําปรึกษา
มีความมุงมั่น
แกไขปญหา
ใจแคบ
มีการวิเคราะห
ยึดหลักการ
สุขุม
ยึดอํานาจหนาที่
มั่นคง
มีอํานาจตามตําแหนง

4.2 ทฤษฎีความเปนผูนํา (Leadership Theories)
ไดมีการกลาวถึงทฤษฎีความเปนผูนํามากมาย ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ณ ที่นี้จะกลาวถึง
เพียง 3 ทฤษฎี อยางพอสังเขป ดังนี้3
4.2.1 ทฤษฎีกรรมพันธุ (The Early Genetic Theory)
โดยมีความเชื่อตั้งแตอดีตกาลวา ผูนําคือ ผูที่มีอิทธิพลบังคับใหคนพยายามอยาง
สุดความสามารถ และอยางเต็มใจ ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค ผูนําคือผูมีพรสวรรค เกิด
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มาเพื่อเปนผูนําโดยเฉพาะ สืบทอดกันมาตามกรรมพันธุ ที่เชื่อเชนนี้เพราะคนที่เปนผูน าํ มักวนเวียน
อยูในกลุมครอบครัวเดียวกัน ซึ่งหากพิจารณาตามความเปนจริงแลวจะพบวา กลุมชนชั้นเหลานี้
เปนอุปสรรคขวางกั้นไมใหบุคคลภายนอกไดมีโอกาสศึกษาเรียนรูประสบการณ และความชํานาญ
ที่จะกาวขึ้นเปนผูนําได นักทฤษฎีบริหารบางทานเรียกทฤษฎีนี้วา "The Great Man Theory" คือ
เชื่อในแนวคิดวา "Leaders are born, not made"
4.2.2 ทฤษฎีคุณลักษณะ (The Trait Theory)
เปนผลจากนักพฤติกรรมศาสตรเริ่มหันมาศึกษาเกี่ยวกับภาวะผูนํา พบวาการเปน
ผูนําเปนผลจากประสบการณ ความรู และการฝกฝน คุณลักษณะและบุคลิกภาพที่พบในผูนํา
ทั้งหลายมีความคลายคลึงกัน มีทั้งดานกายภาพและระดับสมอง ความสํานึกในหนาที่ ความ
กระตือรือรน ความมีอัธยาศัย ความรอบรูวิชาการ ความสามารถในการตัดสินใจ ความฉลาด
เฉลียว มีพรสวรรคในการใหคําแนะนํา มีศีลธรรม และอื่น ๆ แตจะมีคุณลักษณะเดน 3 ประการ ที่
จะพบไดในผูนําทุกคนคือ ความฉลาดเฉลียว ความมั่นใจตนเอง และความคิดสรางสรรค
4.2.3 ทฤษฎีสถานการณ (The Situational Theory)
นักพฤติกรรมศาสตรยังศึกษาพบอีกวา นอกจากคุณลักษณะแลว สถานการณใน
กลุมก็มีสวนทําใหบุคคลเปนผูนํา เมื่อสถานการณเปลี่ยนไป ผูนําก็อาจเปลี่ยนไปดวย เชน ในกลุม
ผูแขงขันกรรเชียงเรือ ตองการผูนําที่แข็งแรงและวายน้ําเกง แตผูนําทางการเมือง อาจตองการคนที่
มีวิสัยทัศนกวางไกล เปนตน
แบบของความเปนผูนํา
ทั่ว ๆ ไป แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
• แบบเผด็จการ (Autocratic leadership) เปนผูนําที่ควบคุมงานอยางเครงครัด
อํานาจการบังคับบัญชารวมอยูสวนกลาง และมีชวงการบริหารจัดการแคบ การตัดสินใจมักไม
ปรึกษาคนในกลุมงาน ผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจตาง ๆ นอยมาก ผูนําแบบนี้มี
ความเชื่อในทฤษฎี x ของ McGregor
• แบบประชาธิปไตย (Democratic leadership) เปนผูนําที่มีการควบคุมงาน
หยอนกวาแบบเผด็จการ และผูใตบังคับบัญชามีสวนในกระบวนการตัดสินใจ มีการกระจาย
อํานาจ ชวงการบริหารจัดการกวางขึ้น และมีการสื่อขาวสารในหนวยงานอยางเสรี
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• แบบอิสระ (Free-Rein leadership) เปนผูนําที่ปลอยใหผูใตบังคับบัญชา

ทํางานดวยตนเองอยางเสรี ดวยสมมติฐานวาใหทุกคนดูแลตนเอง มีอํานาจในการตัดสินใจ
ผูบริหารเปนเพียงผูใหคําแนะนํา
4.3 วิธีการศึกษาทฤษฎีความเปนผูนํายุคใหม
วิ วั ฒ นาการของทฤษฎี ค วามเป น ผู นํ า ได มุ ง ให ความสํ า คั ญ กั บ พฤติ ก รรมของผู นํ า
มากกวาบุคลิกภาพของผูนําเพียงสถานเดียว โดยมุงไปที่ความสามารถในการกระตุนและจูงใจให
มีการปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ภายใตการดําเนินงานตามภาวการณปกติ แบง
ผูนําได 5 ประเภท1 ดังนี้
4.3.1 ผูนําแบบยึดหนาที่ (Transactional leaders)
ทฤษฎีบริหารจัดการในอดีตเรียกหนาที่การนําการปฏิบัติงานวาความเปนผูนํา
แบบยึดหนาที่ ผูนําแบบนี้มีหนาที่ชวยเหลือใหความกระจางในบทบาท และภาระงานแก
ผูใตบังคับบัญชา ชวยจัดทําโครงสรางองคกร พิจารณาความดีความชอบ และตอบสนองความ
ตองการของผูปฏิบัติงาน ผูนําแบบนี้มุงทําหนาที่ของตนเองใหดีที่สุด ดวยความขยันขันแข็ง อดทน
และดวยจิตใจที่เปนธรรม เพื่อใหผลงานเปนไปอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับ
การปฏิบัติงานตามแผนที่วางไวทั้งในเรื่องเวลา และงบประมาณในการดําเนินงาน ผูนําแบบนี้มี
ความผูกพันกับองคกร ปฏิบัติงานตามปทัสถาน และคานิยมขององคกรอยางเครงครัด
4.3.2 ผูนําแบบบารมี (Charismatic leaders)
ผูนําแบบบารมี คือ ผูนําที่สามารถชักจูงใหผูปฏิบัติงานยอมทุมเททํางานมากกวา
ระดับปกติ ซึ่งเปนผลจาก
1) การสามารถกระตุนใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนของ
หนวยงาน
2) การรวมกันจัดระบบคานิยมที่ทุกคนยอมรับ
3) การไววางใจผูใตบังคับบัญชา และไดรับความไววางใจ จากผูใตบังคับบัญชา
เปนการตอบแทน ผูนําแบบนี้จะกระตุนใหผูใตบังคับบัญชารับรูถึงผลลัพธที่คาดวาจะเกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานในอนาคต และจูงใจใหทุกคนทุมเทใหกับความสําเร็จของหนวยงาน เปนผูนําที่สราง
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บรรยากาศในการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงไมหยุดนิ่ง กระตุนใหผูปฏิบัติงานมีพลังยอมทุมเท
ทํางานหนัก ผูนําแบบบารมีสามารถสรางความประทับใจใหผูใตบังคับบัญชา วาเขาจะมีสวนรวม
ในความมุงมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว
4.3.3 ผูนําแบบนําการเปลี่ยนแปลง (Transformational leaders)
ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ และทามกลางการแขงขันที่รุนแรง ทําใหหนวยงานบาง
แหงจําเปนตองจัดใหมีการเปลี่ยนแปลงในหนวยงาน เชน การลดขนาดของโครงสรางองคกร การ
ลดจํานวนผูปฏิบัติงาน เปนตน รวมทั้งความกาวหนาทางเทคโนโลยี มีผลทําใหลักษณะงาน
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งผูนําแบบนําการเปลี่ยนแปลงจะเหมาะสมกับองคกรประเภทนี้ โดยผูนําแบบนี้
คลายกับผูนําแบบบารมี แตมีความสามารถพิเศษในเรื่องนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
ผูนําแบบนําการเปลี่ยนแปลงจะนําพาหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
โดยใชยุทธศาสตรการเปลี่ยนแปลงผานพันธกิจ โครงสราง และการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย
ของหนวยงาน ใหความสําคัญกับสิ่งที่เปนนามธรรม เชน วิสัยทัศน คานิยมรวม และจินตนาการ
มากกวากฎระเบียบ หรือแรงจูงใจทางการเงินแบบผูนําแบบยึดหนาที่
4.3.4 ผูนําแบบปฏิสัมพันธ (Interactive leaders)
จากตัวอยางหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจหลายแหงในปจจุบัน
พบวามีผูนําแบบปฏิสัมพันธ คือ ผูนําที่สรางบรรยากาศการทํางานที่เปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน มีสวน
รวม มีความเห็นอกเห็นใจ และรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา ภายใตแนวคิดที่วา การ
บรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ มีสวนชวยใหบรรลุเปาหมายสวนบุคคลดวย
4.3.5 ผูนําแบบคนรับใช (Servant leaders)
เปนผูนําแบบภายใตแนวคิดผสมผสานที่วางานตาง ๆ เปนการสรางสรรคจาก
ผูปฏิบัติงาน และผูปฏิบัติถูกจางมาเพื่อทํางานที่จัดไวให ฉะนั้น ผูนําแบบคนรับใชจึงพยายาม
ปฏิบัติหนาที่ทั้งเพื่อสนองความตองการของผูใตบังคับบัญชา และเพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุดของ
หนวยงาน ผูนําแบบนี้พยายามสรางแรงกระตุนใหผูปฏิบัติงาน โดยพยายามใหการสนับสนุนการ
ดําเนินงานทุกวิถีทางเพื่อสรางความพึงพอใจแกลูกคา หรือผูรับบริการไมวาในเรื่องของตัวสินคา
(บริการ) เงินทุน ขอมูลสารสนเทศ เปนผูนําที่เปนประโยชนกับองคกรแหงการเรียนรู เนื่องจากไม
ปดกั้นความคิดสรรคของผูใตบังคับบัญชา เปนการกระตุนบรรยากาศแหงการเรียนรูในหนวยงาน
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4.4 การจูงใจ (Motivation)
บุคคลเมื่อเขาสูองคกรยอมมีความมุงหวัง ความตองการ ถูกกระตุนใหปฏิบัติงาน และ
แตละคนมีเหตุผลที่แตกตางกันในการปฏิบัติงาน ดวยความตองการการจูงใจที่แตกตางกัน จึงเปน
หนาที่ของผูบริหารที่จะหามาตรการการจูงใจผูปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงครวม
ของหนวยงาน การจูงใจจึงหมายถึง แรงหนุนหรือพลังทั้งภายในหรือภายนอกบุคคล ที่กระตุนให
บุคคลมีความกระตือรือรน และพยายามปฏิบัติไปในทิศทางที่กําหนดไวหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตองการ ฉะนั้นกอนการวางพื้นฐานหรือแนวทางเพื่อจูงใจผูปฏิบัติงาน ฝายบริหารควรทราบถึง
ความตองการ ความมุงหวัง และความกังวลของผูใตบังคับบัญชาเสียกอน แนวคิดเรื่องการจูงใจ
ตองอาศัยหลักจิตวิทยาเขาชวย เพราะเกี่ยวของกับพลังที่จะกระตุนใหผูปฏิบัติงานกระทําหรือไม
กระทําตามที่ผูบริหารตองการเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ทั้งนี้เพราะความตองการความ
มุงหวัง ความกังวล และแรงกระตุนอื่น ๆ ปนเปกันอยูไมอาจแยกออกจากกันได แตละบุคคลจึง
อาจลําดับแรงกระตุนเหลานั้นไวตามลําดับที่ตนเห็นวาสําคัญในการใหไดมา ผูบริหารซึ่งตองอาศัย
ผูอื่นชวยในการทํางาน จึงมีความจําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีการจูงใจเพื่อทราบและเขาใจถึง
ปจจัยที่มีสวนกําหนดและมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย เหตุผลที่มีพฤติกรรมแบบเดิมซ้ําแลว
ซ้ําอีก ในขณะเดียวกันผูบริหารยังตองเสริมสรางบรรยากาศองคการใหมีสิ่งแวดลอม และการ
ปฏิบัติงานที่กระตุนใหมีการรวมมือกันทํางานทั่วทั้งองคการ3, 4, 5, 6
ตัวแบบการจูงใจบุคคลเบื้องตน เริ่มจากบุคคลมีความตองการพื้นฐานทางกายภาพ
คือ ปจจัยสี่ประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค ขั้นตอมาบุคคลจะ
แสวงหาวิธีที่จะใหไดสิ่งที่ตองการ เมื่อไดสิ่งที่ตองการ เปรียบไดวาบุคคลผูนี้ไดรับรางวัลเปน
ผลตอบแทนจากความพยายามกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลวไดสิ่งพึงประสงคกอใหเกิดความพึงพอใจ
ในขณะเดียวกันรางวัลที่ไดรับเปนสิ่งกระตุนบุคคลผูนี้วาพฤติกรรมที่กระทําไปแลวเปนสิ่งที่ถูกตอง
หากตองการไดรางวัลเชนนี้อีก ควรปฏิบัติเชนนี้ในอนาคต (ดูรูปที่ 4.1) โดยรางวัลแบงเปน 2
ประเภท คือ 1) รางวัลภายใน หมายถึง ความพึงพอใจของบุคคลที่ไดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แลว
ประสบความสําเร็จ และ 2) รางวัลภายนอก หมายถึง รางวัลที่ไดรับตอบแทนจากบุคคลอื่น

การนําการปฏิบัติงาน / 65

ความตองการ :
กอใหเกิดแรงกระตุน

พฤติกรรม : แสวงหา
ทางเพื่อสนองความ
ตองการ

ไดรางวัล : ความพึงพอ
ใจที่ไดสิ่งที่ตองการแบงเปน
รางวัลภายในและภายนอก

การรายงานผลปอนกลับ : รางวัลทําใหบุคคลทราบวาพฤติกรรมที่ปฏิบัติไป
เหมาะสมหรือไมและควรปฏิบัติเชนไรในอนาคต

รูปที่ 4.1 ตัวแบบการจูงใจเบื้องตน
ผูปฏิบัติงานแตละคนตองเผชิญกับการถูกเรียกรองใหทําสิ่งนั้นสิ่งนี้จากหลายดาน เชน
จากที่ทํางาน ครอบครัว เพื่อน สังคม อุดมการณสวนตัวและองคกรอื่น ๆ ที่เขาเปนสมาชิก ฉะนั้น
หากผูบริหารสามารถทราบความตองการทั้งหลายนี้และนํามาเปนสิ่งจูงใจในอันที่จะรวมความ
ตองการของบุคคล และของหนวยงานเขาดวยกัน ก็จะเปนการดียิ่ง ในที่นี้ขอยกตัวอยางการสราง
ความพึงพอใจ 2 ทฤษฎี คือ
1. ทฤษฎีความตองการของอับบราแฮม มาสโลว (Abraham Maslow) ไดจําแนก
ความตองการของมนุษยไวตามลําดับความสําคัญ และเชื่อวาแตละคนจะสนองความตองการ
ตามลําดับกอนหลังไมขามขั้นดังนี้
1) ความตองการพื้นฐานทางกายภาพ
2) ความตองการความมั่นคง และปลอดภัย
3) ความตองการทางสังคม คือ ความรัก และการไดเขารวมกลุม
4) ความตองการการนับถือยกยอง
5) ความตองการที่จะบรรลุสิ่งที่มุงหวังในชีวิต
แนวความคิดเรื่องลําดับขั้นของความตองการนี้
สัมพันธกับทรัพยากรดานบุคลากรไดดียิ่งขึ้น

ชวยใหเขาใจงานของผูบริหารที่
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ลําดับขั้นความตองการตามทฤษฎี
Maslow's Hierarchy of Needs

ตัวอยางวิธีที่องคกรจะชวยตอบสนองความ
ตองการของบุคคล

ความตองการที่จะบรรลุสิ่ง
ที่มุงหวังในชีวิต (Self / Actualization Needs)

มอบหมายงานที่ มี โ อกาสแสดงความคิ ด สร า งสรรค
เพื่อมีความกาวหนาในหนาที่การงาน

ความตองการการนับถือ
ยกยอง ความภาคภูมิใจ (Esteem Needs)

เลื่อนขั้น, เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น ใหคํายกยองชมเชย
ใหสิทธิพิเศษตาง ๆ

ความตองการทางสังคม คือ ความรัก
และการไดเขารวมกลุม (Social Needs)

มีความสัมพันธฉันทมิตรในกลุมผูปฏิบัติงาน
โดยมีโอกาสรวมกิจกรรมของกลุมตาง ๆ เชน
เลนกีฬา ทัศนศึกษา งานเลี้ยงสังสรรค เปนตน

ความตองการความมั่นคง
และปลอดภัย (Safety Needs)

ผลประโยชนเกื้อกูลตาง ๆ เชน การประกันสุขภาพ
บําเหน็จบํานาญ สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานที่
ปลอดภัย เปนตน
มีผูบังคับบัญชาที่มีความสามารถและยุติธรรม

ความตองการขั้นพื้นฐานทางกายภาพ
(Physiological Needs)

เงินเดือน คาจาง
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางาน

รูปที่ 4.2 แสดงถึง Maslow's Hierarchy of Needs และวิธีที่องคกรจะสนองความตองการแต
ละขั้นตอนของบุคคล
2. ทฤษฎีสองปจจัยของเฟรดเดอริกด เฮอรซเบอรก (Ferderick Herzberg) ได
ทํา การศึ ก ษาโดยสั ม ภาษณ ค นงานหลายร อ ยคนถึ ง ช ว งเวลาที่ ค นงานมี แ รงจู ง ใจมากในการ
ปฏิบัติงาน และชวงเวลาที่คนงานเหลานี้เกิดภาวะไมพึงพอใจและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จากการศึกษาพบวา คุณลักษณะของงานที่มีความสัมพันธกับความไมพึงพอใจจะตางจากสวนที่
กอใหเกิดความพึงพอใจ นําไปสูการจัดกลุมปจจัยที่มีอิทธิพลตอการจูงใจการปฏิบัติเปนสองกลุม
ทฤษฎีสองปจจัย (แสดงในรูปที่ 4.3) สวนตรงกลางของรูปคือ ภาวะที่เปนกลางคือ
บุคคลไมรูสึกพอใจ หรือไมพอใจ เฮอรซเบอรก เชื่อวาองคประกอบที่แยกออกจากกัน 2 สวนนี้
กอใหเกิดพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของบุคคล สวนแรก เรียกวาปจจัยค้ําจุน เกี่ยวของกับการมี
ความพอใจ หรื อ ไม พ อใจในงาน คื อ บรรยากาศการทํ า งาน เงิ น เดื อ น นโยบายองค ก ร
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ผูบังคับบัญชา ความสัมพันธระหวางผูรวมงาน เมื่อขาดความพรอมในแตละองคประกอบของ
ปจจัยค้ําจุน จะทําใหไมพึงพอใจในงาน หากปจจัยค้ําจุนดี (มีความพรอม) จะทําใหความไมพึง
พอใจหมดไป แตปจจัยค้ําจุนมิไดทําใหบุคคลมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้น และมีแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน
ชุดที่สองของปจจัยมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในงาน เรียกวาปจจัยแรงจูงใจ ซึ่งอยูบน
พื้นฐานของการสนองความตองการในระดับที่สูงขึ้น เชน การประสบความสําเร็จ การไดรับการ
ยอมรับนับถือ และการมีโอกาสกาวหนาในงาน เปนตน เฮอรซเบอรก เชื่อวาผูปฏิบัติงานที่ไมไดรับ
แรงจูงใจ เขาจะอยูในภาวะที่เปนกลางตองานที่รับผิดชอบอยู แตเมื่อไดรับแรงจูงใจจะทําใหพึง
พอใจ แตอยางไรก็ตามทั้งปจจัยค้ําจุน และปจจัยแรงจูงใจตางแสดงใหเห็นถึงกลุมปจจัยที่แตกตาง
กันที่มีผลตอการจูงใจ ทั้งนี้ปจจัยค้ําจุนจะเกี่ยวของเฉพาะในสวนที่สรางความไมพึงพอใจในงาน
เชน สภาพการทํางานที่ไมปลอดภัย หรือมีมลพิษทางเสียง ทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความไมพึงพอใจ
ในงาน การแกไขสภาวะดังกลาวไมไดทําใหระดับการจูงใจสูงขึ้น และเกิดความพึงพอใจในงาน
ในขณะที่แรงจูงใจ เชน งานที่ทาทาย การไดรับการยอมรับนับถือ เปนตน เปนสิ่งที่ตองทําให
เกิดขึ้นกอนที่ผูปฏิบัติงานจะถูกจูงใจใหปฏิบัติงานอยางเต็มกําลังความสามารถ ฉะนั้น หนาที่ของ
ผูบริหารจึงพยายามลดสิ่งที่จะสรางความไมพึงพอใจ และใชแรงจูงใจเพิ่มความพึงพอใจในงาน
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พึงพอใจมาก

ปจจัยแรงจูงใจมีผลตอ
ความพึงพอใจ

พื้นที่พงึ พอใจ
แรงจูงใจ
- การบรรลุความมุงหวัง
ในชีวิต
- การไดรับความยอม
รับนับถือ
- ตัวงาน
- ความกาวหนาใน
หนาที่การงาน

ภาวะเปนกลาง
ไมรูสึกพึงพอใจหรือไมพึงพอใจ
พื้นที่ไมพึงพอใจ

ไมพึงพอใจมาก

ภาพที่ 4.3 ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก

ปจจัยค้ําจุน
- สภาพการทํางาน
(บรรยากาศการทํางาน)
- เงินเดือน และความมั่นคง
ปลอดภัย
- นโยบายของหนวยงาน
- ผูบังคับบัญชา
- ความสัมพันธระหวาง
ผรวมงาน

ปจจัยค้ําจุนมีผลตอ
ความไมพึงพอใจ
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4.5 การออกแบบงานเพื่อการจูงใจ (Job design for motivation)
งาน (Job) ในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงานแตละคนมีความสําคัญ เนื่องจากผล
การปฏิบัติงานนําไปสูการไดรับผลตอบแทน หรือรางวัลที่สนองความตองการ ผูบริหารจึงมีความ
จําเปนที่จะตองทราบวาสวนใดของงานที่สามารถนํามาใชในการจูงใจ หรือนํามาชวยชดเชยความ
นาเบื่อของงานที่มีลักษณะเปนงานประจํา (routine) ในการศึกษาทฤษฎีการจูงใจ จึงมีการนํา
แนวคิดเรื่องการออกแบบงานมาใชเปนเครื่องมือในการเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความพึงพอใจในงาน
วิธีการศึกษาโดยทั่วไปแบงเปนเรื่องเกี่ยวกับ 4 เรื่อง ตอไปนี3้
4.5.1 การทํางานใหงาย (Job simplification) หมายถึง การออกแบบงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยศึกษากระบวนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
การไหล (flow) ของงานเพื่อลดขั้นตอน ลดความซ้ําซอน ลดปริมาณงานที่อยูในความรับผิดชอบ
ของแตละบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางงาย มีมาตรฐาน เนื่องจากมีการลดความ
ซับซอนของงานลง ทําใหลดเวลาในการปฏิบัติงาน เปนการเพิ่มผลผลิต เกิดทักษะในการทํางาน
แตมีขอโตแยงบางประการสําหรับการนําวิธีการนี้ไปใชในเรื่องการจูงใจวา อาจไมประสบ
ความสําเร็จ เนื่องจากผูปฏิบัติงานมักไมชอบงานลักษณะประจําและนาเบื่อเชนนี้ ก็อาจแสดงออก
ในรูปของการตอตาน การขาดงาน เปนตน
4.5.2 การหมุนเวียนงาน (Job rotation) หมายถึง การออกแบบงานที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหโอกาสผูปฏิบัติงาน ไดมีความรับผิดชอบในงานหลากหลายหมุนเวียนกันไปอยางเปนระบบ
โดยไมกอใหเกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน แตกลับกระตุนใหเกิดความกระตือรือรน ทาทาย
ความสามารถทุกครั้งที่หมุนเวียน อาจเปนเดือนละครั้ง หรือ 3 เดือนครั้งก็ได แลวแตความ
เหมาะสมของลักษณะงาน
4.5.3 การขยายงาน (Job enlargement) หมายถึง การออกแบบงานที่มีวัตถุประสงค
เพื่อใหโอกาสผูปฏิบัติงาน ไดมีความรับผิดชอบในงานที่หลากหลาย และทาทายความสามารถโดย
การรวมชุดของงานใหเปนงานใหมงานเดียว ที่มีขอบขายของงานกวางขวางขึ้น เปนวิธีการหนึ่งใน
การลดความไมพึงพอใจในงานที่งายเกินไปจนนาเบื่อ โดยแทนที่จะใหผูปฏิบัติงานแตละคน
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รับผิดชอบงานเพียงงานเดียว เปลี่ยนเปนรับผิดชอบ 3-4 งาน โดยมีเวลาในการทํางานมากขึ้น
บางครั้งรับผิดชอบทั้งกระบวนการของงาน เปนการลดความซ้ําซากในการปฏิบัติงาน
4.5.4 การเพิ่มคุณคางาน (Job enrichment) หมายถึง การออกแบบงานที่มี
วัตถุประสงคเพื่อเพิ่มการจูงใจ และความพึงพอใจในงาน โดยการรวมแรงจูงใจที่สนองความ
ตองการขั้นสูงตามทฤษฎีความตองการของมาสโลวเขาไวในงาน รวมทั้งความรับผิดชอบในงาน
การยอมรับนับถือ โอกาสกาวหนา การเรียนรู และการประสบความสําเร็จตามที่มุงหวัง ในงานที่
เพิ่ ม คุ ณ ค า งาน ผู ป ฏิ บั ติ ง านจะเป น ผู ว างแผนควบคุ ม การใช ท รั พ ยากร ตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ
กระบวนการปฏิบัติงาน เพิ่มพูนประสบการณในการปฏิบัติงาน อันนําไปสูการกําหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานตอไป การเพิ่มคุณคางานจึงถือเปนวิธีการหนึ่งในการเพิ่มแรงจูงใจ และความพึงพอใจ
แกผูปฏิบัติงาน
4.6 การสั่งงาน
การสั่งงานเปนการริเริ่มแกไข หรือลมเลิกการทํางาน ผูบริหารจึงควรทราบถึง
ความหมาย ประโยชน และขอจํากัดของการออกคําสั่ง
ความหมายของการสั่งงาน คือ ความตองการที่จะใหผูใตบังคับบัญชากระทํา หรือหยุด
กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ณ จุดนี้ สายการบังคับบัญชาของหนวยงานเขามามีบทบาท เพราะจะตองไม
มีการสั่งงานกาวกายกัน และคําสั่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน1,4
วิธีออกคําสั่ง แบงเปน 3 แบบ คือ
4.6.1 แบบทั่วไป และแบบเฉพาะเจาะจง
ผูบริหารบางคนชอบที่จะใหคําแนะนําแบบกวาง ๆ ทั่ว ๆ ไป เปนแนวทางให
ผูใตบังคับบัญชาไปพิจารณาปฏิบัติเอาเอง อาจจะเพราะอยูหางกัน ไมอาจควบคุมการปฏิบัติงาน
ไดอยางใกลชิด ผูบริหารบางคนชอบที่จะแจกแจงรายละเอียดวิธีทํางาน แลวควบคุมใหมีการ
ปฏิบัติงานตามนั้นอยางใกลชิด แตการจะเลือกใชวิธีใด ควรดูลักษณะของผูรับคําสั่งประกอบดวย
วา เปนคนชอบการออกคําสั่งแบบใด
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4.6.2 แบบลายลักษณอักษร และโดยวาจา
การจะเลือกใชวิธีใดควรคํานึงถึงความสัมพันธระหวางผูออกคําสั่ง และผูรับคําสั่ง
ความไววางใจที่มีตอกัน และความจําเปนในบางสถานการณ เพื่อหลีกเลี่ยงการสั่งงานซ้ําซอนกัน
หากหนวยงานมีอัตราการเขาออกของผูปฏิบัติงานสูง การสั่งงาน ควรใชลายลักษณอักษร เพราะ
ความคุนเคยระหวางผูออกคําสั่ง และผูรับคําสั่งมีไมมาก โดยเฉพาะงานที่ตองใชเวลามาก ควร
สั่งงานเปนลายลักษณอักษร เพื่อปองกันการเกี่ยงงานและชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานไดตรงตาม
คําสั่งไมหลงลืม ไมมีการทํางานซ้ําซอน เพราะมีหลักฐานยืนยัน
4.6.3 แบบเปนทางการ และแบบไมเปนทางการ
ในหนวยงานทั่ว ๆ ไป ยกเวนทหาร มักหลีกเลี่ยงการใชคําวา "คําสั่ง" โดย
เปลี่ยนไปใชคําวา ขอรอง คําแนะนํา หรือใหอาสาทํา การสั่งงานเปนลายลักษณอักษร ผูรับคําสั่ง
มักถือวาเปนการสั่งงานแบบเปนทางการ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับบุคลิกภาพของผูรับคําสั่งดวย บางคนชอบ
ใหสั่งอยางเปนทางการ เพราะปฏิบัติตามไดโดยงาย ไมผิดพลาด บางคนถาไดรับคําสั่งอยางเปน
ทางการจะไมพอใจ ถือวาไมมีความเปนกันเอง ฉะนั้น ผูบริหารควรเลือกปฏิบัติในระดับพอเหมาะ
กับผูรับคําสั่งแตละคน
ลักษณะของการออกคําสั่งที่ดี ประกอบดวยคุณลักษณะ 5 ประการ คือ
1. สมเหตุสมผล การสั่งการที่ไมสมเหตุสมผล นอกจากจะทําลายขวัญของผูรับ
คําสั่งแลว ยังทําใหควบคุมการทํางานไมได การจะตัดสินวาคําสั่งใดสมเหตุสมผลหรือไม ผูบริหาร
ควรใชดุลยพินิจอยางรอบคอบและสมมุติใหตัวเองเปนผูรับคําสั่งนั้น หรือดูขีดความสามารถ และ
ประสบการณ ของผูรับคําสั่งประกอบดว ย
ผูเ ขาทํางานใหมบางคนเพิ่งจบการศึ กษาขาด
ประสบการณในการทํางาน การใหการฝกอบรมเกี่ยวกับการทํางานเปนสิ่งจําเปน
2. ใชภาษาที่เขาใจงาย หากผูรับคําสั่งไมเขาใจคําสั่ง ยอมกอใหเกิดความ
ผิดพลาดได ผูบริหารจึงควรแนใจวา ผูปฏิบัติงานเขาใจคําสั่งถูกตองตามความมุงหวัง โดยให
คําแนะนําอยางละเอียด
3. ใชคําพูดที่เหมาะสม คําพูดและระดับเสียงมีผลตอการยอมรับคําสั่ง และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผูรับคําสั่ง ในความรูสึกวาไมไดถูกบังคับใหทํา แตเปนการให
ความรวมมือตอกัน
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4. สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน คําสั่งใดที่ขัดแยงกับวัตถุประสงค
ของหนวยงาน ผูรับคําสั่งอาจไมปฏิบัติตามก็ได แตหากจําเปนตองออกคําสั่งเชนนัน้ ควรอธิบายให
ผูรับคําสั่งเขาใจถึงความจําเปนนั้น ๆ
5. ระบุเวลาที่งานควรเสร็จ ผูออกคําสั่งควรใหเวลาทํางานตามคําสั่งนั้น ๆ ให
พอเหมาะ หากตองเรงรีบจริง ๆ ควรลดหยอนมาตรฐานดานคุณภาพ เนื่องจากเวลาในการทํางาน
ไมเพียงพอ เวลาทํางานที่เหมาะสมขึ้นอยูกับเหตุการณ และสิ่งแวดลอมหลายประการ ที่ผูออก
คําสั่งควรใชประสบการณและความรูชวยในการกําหนด
4.7 การสื่อขาวสาร
การสื่อขาวสาร (สื่อความหมาย) (Communication) หมายถึง กระบวนการสงขาวสาร
และความเขาใจในขาวสารนั้นจากบุคคลหนึ่งไปสูอีกบุคคลหนึ่ง การแลกเปลี่ยนขาวสารจะถือวา
สําเร็จลงดวยดี เมื่อเขาใจขาวสารนั้นอยางถูกตอง (แตไมจําเปนตองเห็นดวยกับขาวสารนั้นเสมอ
ไป) ทั้งผูสื่อ และผูรับขาวสาร1
ผูบริหารสวนใหญใชเวลาของการทํางานมิใชนอย เกี่ยวของกับการสื่อ หรือรับขาวสาร
ในทุกหนวยงานจะมีชองทางการสื่อขาวสาร 2 แบบ คือ
4.7.1 ชองทางการสื่อขาวสารอยางเปนทางการ ขาวสารจะถูกสื่อเปนลําดับตาม
โครงสรางของหนวยงาน ตามลําดับขั้นการบังคับบัญชา แบงเปน 4 ประเภท คือ (1) การสื่อ
ขาวสารจากผูบริหารระดับสูง ลงมาตามลําดับชั้นถึงระดับต่ํากวา (2) การสื่อขาวสารจากระดับ
ลางของสายการบังคับบัญชา ขึ้นไปตามลําดับชั้นที่เหนือกวา (3) การสื่อขาวสารระหวางชั้นการ
บังคับบัญชาเดียวกัน เชน ระหวางกลุมงานหรือภายในกลุมงาน เปนตน (4) การสื่อขาวสารแบบเฉียง
เชน จากหนวยงานใหคําปรึกษา ไปถึงกลุมงานใดกลุมงานหนึ่งของชั้นการบังคับบัญชา
4.7.2 ชองทางการสื่อขาวสารอยางไมเปนทางการ ตามที่ไดกลาวแลวในเรื่องการ
จัดองคกรวา ในทุกหนวยงานจะมีองคกรอรูปนัยซอนอยูในองคกรรูปนัย การสื่อขาวสารสําหรับ
องคกรอรูปนัย จึงเปนไปอยางไมเปนทางการ สวนใหญอยูในรูปของขาวลือ ในกลุมผูปฏิบตั งิ าน ซึง่
แตละคนชอบที่จะมีสวนรวม เพราะทําใหรูสึกวาเปนผูทันกับเหตุการณลาสุดของหนวยงาน และใน
ขณะเดียวกัน ไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและเปนผูกระจายขาวลือบาง สําหรับผูบริหารควร
ยอมรับวาการสื่อขาวสารโดยวิธีนี้ตองมีอยูอยางแนนอน ไมอาจกําจัดได จึงควรใหความสนใจใช
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ใหเปนประโยชน โดยศึกษาวาใครเปน "เจากรมขาวลือ" ของหนวยงาน แลวผูบริหารควรเปนผูให
ขาวที่ถูกตองเพื่อใหไปร่ําลือกันอยางถูก ๆ ซึ่งเปนการแกไขการสื่อขาวสารที่ผิด ๆ วิธีหนึ่ง เพราะ
การร่ําลือผิด ๆ กอใหเกิดความเขาใจผิด ความกลัว ความกังวล และความรูสึกไมมั่นคงในหมู
ผูปฏิบัติงาน ซึ่งจะกระทบกระเทือนตอผลงานดวย
การสื่อขาวสารทําไดหลายวิธี เชน โดยใชรูปภาพ หรือแผนภูมิ การกระทํา สีหนา
ทาทาง คําพูด หรือลายลักษณอักษร แตไมวาจะใชวิธีใด ก็อาจเกิดการสับสน ไมเขาใจขาวสารที่
ตองการจะสื่อได ซึ่งพอจะสรุปไดวา เกิดจากสาเหตุดังตอไปนี้ (1) ปญหาเรื่องการใชภาษา (ทั้งที่
พูดภาษาเดียวกัน) เชน ใชคําพูดกํากวม แปลไดหลายความหมาย ทําใหเขาใจขาวสารคนละอยาง
ฉะนั้นการสื่อขาวสารที่ดี ควรใชคําพูดงาย ๆ ตรงไปตรงมา ไมใชคําศัพทที่เขาใจยาก (2) ปญหา
เรื่องการตอตานความเปลี่ยนแปลง คนสวนมากไมชอบใหมีการเปลี่ยนแปลงสภาพการทํางาน
เพราะเชื่อวาที่เปนอยูนั้นดีแลว และการสื่อขาวสารสวนใหญมักเปนการนําความคิด และวิธีทํางาน
แบบใหม ๆ มาสูผูปฏิบัติงาน ซึ่งอาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงงานที่มอบหมายใหทํา เปลี่ยน
ผูรับผิดชอบ เปนตน การตอตานอาจเปนไปโดยไมรับฟงขาวสาร หรือรับฟงเพียงบางสวน ผูบริหาร
จึงควรทราบปฏิกิริยาตอบโตของผูปฏิบัติงานวา เปนไปในรูปใดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น และ
พยายามสื่อขาวสารโดยวิธีที่ไมทําใหเกิดความตกใจกลัวมากนัก
วิธีปองกันการสับสนในการสื่อขาวสาร ทําไดโดย (1) ตระเตรียมขาวสารที่จะสื่อให
พรอมสมบูรณ หากผูสื่อขาวสารเขาใจสิ่งที่จะสื่ออยางถองแทแลวจะสามารถกําหนดขั้นตอนการ
สื่อ และอธิบายใหผูรับขาวสารเขาใจไดอยางถูกตอง (2) มีการสงผลปอนกลับ เพื่อใหแนใจวา
ขาวสารที่สื่อออกไป ผูรับเขาใจถูกตอง อาจโดยสังเกตสีหนาของผูรับ หรือใหทวนคําพูด เปนตน
(3) ใชคําพูดตรงไปตรงมา และภาษางาย ๆ (4) รับฟงความคิดเห็นของผูรับขาวสาร ซึ่งอาจไมเห็น
ดวยทุกครั้ง แตทําใหทราบแนวความคิดของผูรับขาวสาร และกอใหเกิดความสัมพันธอันดีตอกัน
(5) การกระทําสําคัญกวาคําพูด หากผูบริหารสื่อขาวสารอยางหนึ่ง แลวกระทําอีกอยางหนึ่ง ผูรับ
ขาวสารจะยึดถือแบบอยางที่ผูบริหารปฏิบัติ เพราะการกระทําของผูบริหารยอมเปนจุดสนใจของ
ผูใตบังคับบัญชาทุกคน (6) การย้ําขอความ เพื่อใหเขาใจในขาวสารที่สื่ออยางถองแท การจะย้ํา
โดยวิธีใด และบอยแคไหน ขึ้นอยูกับประเภทของขาวสาร ประสบการณ และภูมิหลังของผูรับ
ขาวสารดวย
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4.8 ความคิดสรางสรรค (Creative thinking)
คุณสมบัติประการหนึ่งของผูนํา คือ เปนผูมีความคิดสรางสรรค ซึ่งในอดีตที่ผานมา
ผูคนมักคิดวาคนที่มีความคิดสรางสรรค เพราะไดรับพรจากสวรรค แตปจจุบันนักจิตวิทยาเชื่อวา
ในตัวมนุษยทุกคนมีพรสวรรคติดตัวมาแตกําเนิดในระดับหนึ่ง และจะถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน
ก็โดยผานการฝกฝน หรือไดรับการฝกอบรม ฉะนั้นความคิดสรางสรรคเปนสิ่งที่เรียนรูได6
ตอไปนี้เปนคุณลักษณะบางประการของคนที่มีความคิดสรางสรรคในระดับสูง
1. เปนผูมีความอดทนสูง เมื่อเผชิญเหตุการณที่คลุมเครือ หรือไมกระจาง
2. ปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดงาย
3. มีความสุขกับสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
4. สนใจในสิ่งที่คิดวาสําคัญตอตัวเรา และมั่นใจในความสามารถของตนเองวา
ทําได โดยทําอยางตั้งใจ ขยันขันแข็ง และทําใหสําเร็จดวยมือของเรา
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บทที่ 5
การควบคุมงาน

สิ่งที่ใชเปนเครื่องวัดความสามารถของผูบริหาร คือ ผลงาน การควบคุมงานจะไมมี
ความจําเปน หากหนาที่ของผูบริหารทั้ง 3 ประการที่กลาวมาแลว คือ การวางแผนงาน การจัด
องคกร และการนําการปฏิบัติงาน เปนไปอยางสมบูรณแบบ แตในความเปนจริงไมเปนเชนนั้น ใน
การปฏิบัติงานบางครั้งอาจมีขอผิดพลาด ขอขัดแยง การไมปฏิบัติตามคําแนะนํา อันอาจเปนผลให
งานไมบรรลุตามแผนงานที่กําหนดไว ดังนั้น การควบคุมงานจึงเขามามีบทบาท1, 2
ในอดีตระบบการควบคุมงานขององคกรเปนคลายรูปปรามิด ระบบการควบคุมงานถูก
กําหนดโดยผูบริหารระดับสูง สั่งการมายังผูบริหารระดับกลางนําไปปฏิบัติ และผูปฏิบัติงานมี
หนาที่ปฏิบัติตามที่ไดรับคําสั่ง นั่นคือ ผูบริหารระดับสูงเปนผูควบคุมทุกสิ่งในหนวยงาน แตแนวคิด
เรื่องการควบคุ ม งานที่ มี ประสิท ธิผ ลในปจจุบัน กํ า หนดวา ผูบริ ห ารต อ งกํา หนดแผนงาน และ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดใหมีระบบสารสนเทศที่อํานวยขอมูล ความรูตาง ๆ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงานจริง และตรวจสอบประเมินผลและแกไขเมื่อการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่
กําหนดไว เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว โดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน
การตัดสินใจในเรื่อง การบริหารจัดการและการควบคุมงาน
ในขณะเดียวกันฝายบริหารควรเชื่อมโยงเรื่องการควบคุมคุณภาพ (Quality control)
เขากับแผนกลยุทธของหนวยงาน ทั้งนี้เพราะการควบคุมเฉพาะปจจัยภายในหนวยงานอาจไมชวย
ใหหนวยงานบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธที่กําหนดไวได ควรคํานึงถึงปจจัยภายนอกองคกร
ดวย
เนื่องจากสิ่งแวดลอมภายนอกองคกร คือ ปจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและ
เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลายอมมีอิทธิพลกอใหเกิดความไมแนนอนในการ
ดําเนินงานขององคกร ระบบการควบคุมภายในองคกร จึงควรมีการปรับเปลี่ยนใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ ผานแผนกลยุทธของหนวยงาน อาจมีการปรับเปาหมายขององคกร นําไปสู
การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหม ฉะนั้น ระบบการควบคุมภายในควรมีความยืดหยุน
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เหมาะสมกับปจจัยบางประการที่ควบคุมไมได โดยการใหมีการกระจายอํานาจการเปดเผยขอมูล
สารสนเทศ และการเสริมสรางความสามารถแกผูปฏิบัติงาน ฉะนั้น ในขั้นตอนการวางแผนงาน
ผูบริหารจะเตรียมการสําหรับการควบคุมงานพรอมกันไป โดยกําหนดขอบเขตของงาน หากมีการ
เบี่ยงเบนออกไป ผูบริหาร และผูปฏิบัติงานจะรวมกันแกไขใหทุกสิ่งดําเนินไปตามขอบเขตที่วางไว
แกไขอุปสรรค เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบงานหรือเพิ่มทรัพยากร เพื่อใหงานดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งการแกไขปรับปรุงแผนงาน การจัดองคกร การนําการ
ปฏิบัติงานไปพรอม ๆ กัน
5.1 ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมงาน
ในการทําหนาที่ควบคุมงาน ผูบริหารควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้3
5.1.1 กําหนดมาตรฐาน
มาตรฐานเปนเครื่องมือในการตัดสินความถูกตองของผลงาน มาตรฐานเปนสวน
แตกยอยมาจากเปาหมายและวัตถุประสงค ซึ่งผูบริหารระดับรองลงมาใชในการวัดผลงาน
มาตรฐานแบงเปน 2 ประเภท คือ
1. มาตรฐานที่เปนตัวตน หรือที่วัดได คือ มาตรฐานที่เกี่ยวกับทางดานกายภาพ
ซึ่งเกิดจากการผลิตสินคา หรือใหบริการ เชน มาตรฐานดานปริมาณ คุณภาพ เวลา คาใชจาย
เปนตน ในการกําหนดมาตรฐานเหลานี้ ผูบริหารอาศัยประสบการณ ความรู และการสังเกตดวย
ตนเองตองานที่ทําในกลุมงานตาง ๆ ประกอบกับการสอบถามจากหัวหนางานระดับรองลงมา ซึ่ง
ใกลชิดกับงานและเปนผูใชมาตรฐานที่จะกําหนดขึ้นในการควบคุมงาน จากนั้น จะมีการวิเคราะห
ขอมูลตาง ๆ ที่รวบรวมได กําหนดขึ้นเปนมาตรฐานในการทํางาน ซึ่งชวยใหผูบริหารแบงสรรงาน
กําหนดผูรับผิดชอบ และจัดสรรคาใชจายไดยุติธรรมยิ่งขึ้น มาตรฐานจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หาก
ผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการกําหนดดวย
2. มาตรฐานที่ไมเปนตัวตน หรือที่วัดไมได คือ มาตรฐานที่ไมสามารถวัดได เชน
ชื่อเสียง ความนิยมของผูมาใชบริการมีตอหนวยงาน ระดับความเอาใจใสที่เจาหนาที่มีตอ
ผูรับบริการ เปนตน จึงเปนการยากในการกําหนดมาตรฐานและวัดผล เครื่องมือที่คิดวาพอจะ
ประเมินมาตรฐานที่ไมเปนตัวตนเหลานี้ได เชน การสํารวจทัศนคติ การใชแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ เปนตน

78 / ผศ.พีระ ครึกครื้นจิตร

5.1.2 การตรวจสอบการทํางาน
เมื่อมีการกําหนดมาตรฐานขึ้นแลว ผูบริหาร หรือหัวหนางานควรเปรียบเทียบ
ผลงานกับมาตรฐาน อาจจะโดยการเฝาดูการทํางาน ตรวจนับผลผลิต หรืออานจากรายงานที่
เขียนเสนอมา แมผูบริหารหรือหัวหนางานจะมอบหมายหนาที่การงานใหผูใตบังคับบัญชาไปแลวก็
ตาม ความรับผิดชอบตองานนั้น ๆ ยังมีอยู จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะตรวจสอบใหแนใจอีกวา
มีระบบควบคุมงานที่ดีพอ ในอันที่จะแกไขไดทันทวงที หากมีขั้นตอนใดไมเปนไปตามมาตรฐาน
5.1.3 ลงมือแกไขขอบกพรอง
หากทุกอยางเปนไปตามมาตรฐาน หนาที่ควบคุมงานก็เปนอันเสร็จสิ้นตั้งแตขั้น
ตรวจสอบการทํางาน แตหากมีขอบกพรองก็ตองมีการวิเคราะหขอมูลอยางเรงรีบ เพื่อแกไข
ขอบกพรองดังกลาว และตองตระหนักเสมอวา มาตรฐานเปนสิ่งกําหนดขึ้นจากสิ่งที่ผานมาแลว
หรือสิ่งที่คาดวาจะเกิดในอนาคต และสมมุติฐานหลายอยาง ฉะนั้น ไมควรยึดถือมาตรฐานอยาง
งมงาย ควรคํานึงถึงตัวแปรอื่น ๆ ประกอบดวย
การควบคุมงานในขั้นนี้ มิใชเพียงการหาขอบกพรองของการทํางานเทานั้น หากหมาย
รวมถึงการแกไขสถานการณตาง ๆ ดวย โดยการตัดสินใจวา ควรเปลี่ยนแปลงอะไรที่จําเปน เพื่อ
เปนการประกันวาจะไดผลงานตามตองการ อาจมีการปรับปรุงมาตรฐาน เปลี่ยนแปลงผูรับผิดชอบ
งาน หรือเลือกใชวิธีปฏิบัติงานที่ดีกวาเดิม ทั้งนี้ ตองมีการศึกษาถึงผลกระทบจากวิธีเหลานี้ดวย4
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รูปที่ 5.1 ขั้นตอนของกระบวนการควบคุมงาน
5.2 การบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Management - TQM)
การควบคุมคุณภาพเปนหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคนในองคกร การปรับปรุง
คุณภาพเปนวิธีการหนึ่งที่ใชในการแขงขันในยุคโลกาภิวัตน เทคนิคการบริหารจัดการคุณภาพทั่ว
ทั้งองคกร (TQM) ถูกนํามาใชอยางแพรหลาย และประสบความสําเร็จอยางมาก ตามแนวคิดของ
TQM การดําเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง จะตองเปนความตระหนักรวมกัน
ของผูปฏิบัติเกิดขึ้นทั่วทั้งองคกร โดยเนนการทํางานเปนทีม ประสานงานตามแนวนอนระหวาง
ตําแหนงในกลุมงานตาง ๆ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจผูรับบริการ และลดตนทุนการดําเนินงาน การ
ดําเนินงาน TQM นอกจากเนนความรวมมือในองคกรแลว ยังขยายขอบขายถึงผูรับบริการ ผูผลิต
และผูขายสินคาดวย กลุมผูปฏิบัติงานไดรับการฝกอบรมและเสริมสรางใหเกิดความสามารถใน
การตัดสินใจอันจะชวยใหองคกรบรรลุมาตรฐานคุณภาพสินคาหรือบริการระดับสูงได ฉะนั้น
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ผูบริหารยุคใหมที่ประยุกตแนวคิดของ TQM จึงตองปรับเปลี่ยนแนวคิดในเรื่องระบบการควบคุม
งานใหม โดยฝกอบรมผูปฏิบัติงาน แลวไวใจใหผูปฏิบัติงานเหลานั้น บริหารจัดการคุณภาพกันเอง
โดยไมจําเปนตองใหบุคคลภายนอกเขามาตรวจสอบคุณภาพ หรืออีกนัยหนึ่งยกเลิกฝายควบคุม
TQM จึงหมายถึงการปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมแบบเดิมเปนแบบการกระจายอํานาจนั่นเอง
ฉะนั้น การควบคุมคุณภาพจะประสบความสําเร็จได ควรประกอบดวยสิ่งตอไปนี้ 3
• สะทอนถึงการมีความตระหนักรวมกันในเรื่องคุณภาพสินคาหรือบริการจาก
ฝายบริหาร
• เนนเรื่องการปองกันมากกวาการประเมินผลงานและแกไขขอผิดพลาด
• ใหความสําคัญกับการวัดคุณภาพ (โดยใชการรายงานผลปอนกลับ)
• มีระบบการใหรางวัลตอบแทนเกี่ยวกับคุณภาพ (เพื่อการจูงใจและลงโทษ)
• ใหความสําคัญกับการฝกอบรมทุกระดับ
• เนนการระบุปญหา และวิธีแกปญหา (โดยทีมงาน)
• สงเสริมใหมีนวัตกรรมและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
• สงเสริมการมีสวนรวมทั้งองคกร
• เนนมาตรฐานการดําเนินงานระดับสูงโดยไมมีขอผิดพลาด
• มีการคํานวณและรายงานการประหยัดคาใชจายดําเนินงาน นําไปสูการลด
ตนทุนการดําเนินงาน
5.3 ลักษณะของระบบควบคุมงานที่ดี
ลักษณะของระบบควบคุมงานที่ดี ซึ่งถูกกําหนดขึ้นใชเปนมาตรฐานเพื่อใหระบบ
ควบคุมงานดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรมีลักษณะดังนี1้ คือ
5.3.1 เปนระบบที่เชื่อมโยงกับแผนกลยุทธของหนวยงาน เพื่อสะทอนถึงทิศ
ทางการดําเนินงานของหนวยงาน และปรับใหเขากับกลยุทธใหมของหนวยงาน
5.3.2 เปนระบบที่เขาใจโดยทั่วกันในหนวยงาน ทั้งผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชาทุกระดับชั้นในสายการบังคับบัญชาตางทราบและเขาใจวาใชระบบการควบคุม
งานชนิดใด
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5.3.3 เปนระบบที่แกไขขอบกพรองไดทันทวงที เพราะระบบควบคุมงานเปนการ
แกไขสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ฝายบริหารทราบขอบกพรองไดเร็วเทาใดยอมเปนผลดีตอหนวยงาน
เทานั้น การแกไขขอบกพรอง ฝายบริหารตองอาศัยทั้งความรู และประสบการณนํามาประยุกตใช
5.3.4 เปนระบบที่เหมาะสม และเพียงพอกับขนาดของหนวยงาน เพราะชนิดและ
ขนาดของระบบควบคุมของงานแตละอยางไมเหมือนกัน
5.3.5 เปนระบบที่ประหยัด เพราะระบบควบคุมงานตองเกี่ยวของกับคาใชจาย
แตก็เปนการยากในการหาประโยชนที่ไดจากการมีระบบควบคุมงาน เปรียบเทียบกับคาใชจายทีใ่ ช
ไปในการจัดใหมีระบบดังกลาววาคุมคาหรือไม ฉะนั้นฝายบริหารอาจเลี่ยงไปศึกษาหาผลกระทบที่
เกิดขึ้น หากไมมีระบบควบคุมงาน ซึ่งสิ่งเหลานี้จะไมเกิดขึ้น หากมีระบบควบคุมงาน จึงอาจถึง
เปนประโยชนของการมีระบบควบคุมงานได
5.3.6 เปนระบบที่ยืดหยุนได เพราะเหตุการณที่แวดลอมการทํางานเปลี่ยนแปลง
เปนพลวัต สิ่งที่ไมคาดคิด อาจเกิดผลกระทบตอแผนงานไดเสมอ ระบบควบคุมงานจึงควรจัดทํา
ขึ้นใหยืดหยุนตามเหตุการณ มิฉะนั้น จะเปนระบบที่สูญเปลา เพราะไมทันเหตุการณ
5.3.7 เปนระบบที่ชวยชี้แนะใหมีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง คือ ไมเพียงแต
ชี้ใหเห็นขอบกพรองเทานั้น แตระบบควบคุมงานควรชี้ใหเห็นผูรับผิดชอบความบกพรองนั้น และ
เกิดขึ้นที่สวนใดของหนวยงาน
5.4 สิ่งที่ผูบริหารควบคุม
ในการควบคุมงาน ผูบริหารอาจควบคุมองคประกอบตอไปนี้เพียงอยางใดอยางหนึ่ง
หรือทั้งหมดแลวแตกรณี ดังนี3้
• ดานปริมาณตรวจสอบจํานวนงานที่ผูปฏิบัติงานควรทําใหเสร็จตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว โดยดูจํานวนนับเปนเกณฑ
• ดานคุณภาพตรวจสอบงานที่ผูปฏิบัติงานทําเสร็จ ควรมีคุณภาพตรงตามที่
กําหนดไวในมาตรฐาน
• ดานเวลาซึ่งเทคนิคที่ชวยตรวจสอบเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานไดอยางดี คือ
ตารางเวลา
• ดานคาใชจายตรวจสอบงบประมาณที่จัดทําขึ้นในขั้นการวางแผนงาน จะชวย
ในการควบคุมคาใชจายในการปฏิบัติงาน ใหอยูในขอบเขตที่กําหนด
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5.5 การทําใหระบบควบคุมงานเปนทีย่ อมรับ
คนสวนใหญไมชอบระบบควบคุมงาน ปฏิกิริยาเหลานี้ อาจทําใหงานไมสําเร็จได แม
จะเปนที่ยอมรับวา ระบบควบคุมงานเปนสิ่งจําเปน แตผูปฏิบัติงานสวนใหญไมชอบใหมีการตรวจ
ตรางาน ซึ่งผูบริหารไมควรปลอยใหมีสถานการณเชนนี้เกิดขึ้น ควรสรางบรรยากาศใหผูปฏิบัติงาน
เชื่อวา ระบบควบคุมงานชวยใหทํางานไดผลดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เปนตน ปฏิกิริยาตอบโต
ระบบควบคุมงานเปนสิ่งที่ผูบริหารตองสนใจ และเพื่อใหระบบควบคุมงานเปนที่ยอมรับในหมู
ผูปฏิบัติงาน ผูบริหารควรดําเนินการ ดังนี3้
5.5.1 ตระหนักถึงความตองการของมนุษย และแรงกดดันทางสังคม ระบบ
ควบคุมงานที่ดีมีผลตอการจูงใจ เพราะชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงาน ผลกระทบตอเพื่อน
รวมงาน ความมั่นคงในหนาที่การงานและอื่น ๆ เพื่อเปนพื้นฐานใหผูปฏิบัติงานไดใชเปนเหตุผลใน
การคิด และตัดสินใจดวยตนเอง เมื่อเชื่อวามาตรฐานที่ใชในการควบคุมยุติธรรม และจําเปน
ผูปฏิบัติงานเหลานี้จะสนับสนุนมาตรฐาน
5.5.2 กอใหเกิดผลประโยชนรวมกันในการบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ระบบ
ควบคุมงานจะไดผลดียิ่งขึ้น หากทุกคนในหนวยงานทราบถึงวัตถุประสงคของหนวยงาน และ
หนวยงานมุงหวังอะไรจากเขาเหลานี้ มีสาเหตุอะไรซอนเรนอยู และที่สําคัญผูปฏิบัติงานจะไดอะไร
ตอบแทนจากการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่คาดหวังไว ขณะเดียวกันการไดรับทราบความ
เปนไปของการทํางานของตนเองทุกระยะ ก็จะทําใหยิ่งเห็นประโยชน และยอมรับระบบควบคุม
งานในที่สุด
5.5.3 อธิบายมาตรการของระบบควบคุมงานอยางละเอียดวา เลือกใชแบบใด
ทําไมเลือกใชวิธีนั้น และควรเปนแบบที่ทั้งฝายบริหาร และฝายปฏิบัติงานยอมรับ ความมุงหมาย
ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นควรอธิบายใหทราบทั่วกัน โดยเฉพาะผูที่ไดรับความ
กระทบกระเทือนจากการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ การใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดมาตรการของ
ระบบควบคุมงาน จะชวยใหระบบควบคุมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5.5.4 ทําใหการเปลี่ยนแปลงเปนไปโดยอัตโนมัติ ระบบควบคุมงาน ควรคํานึงถึง
องคประกอบ และสถานการณในทองถิ่นนั้น ๆ คือ มีการยืดหยุนบาง เพื่อใหเหมาะสมกับ
ขอเท็จจริง และมีความยุติธรรม ระบบบัญชีและการรวบรวมสถิติขอมูลตาง ๆ ใหขอมูลซึ่งชวยใน
การวิเคราะหหาการปฏิบัติงานที่เหมาะสมไดอยางดี
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5.6 การประเมินผล
โดยทั่วไปแตละหนวยงาน จะกําหนดวิธีการประเมินผลใหเหมาะสมงานของหนวยงาน
จึงไมอาจระบุใหแนชัดลงไปไดวา วิธีประเมินผลชนิดใดดีหรือเหมาะสมที่สุด ทั้งนี้ยอมขึ้นอยูกับ
ประเภทของกิจกรรมที่ปฏิบัติ แตอยางไรก็ตามมีขั้นตอนพื้นฐานที่สําคัญ 4 ประการ ที่จําเปนตองมี
ในการประเมินผล คือ
1. การกําหนดมาตรฐานของงาน
2. การวัดผลการปฏิบัติงานจริง
3. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับมาตรฐานที่กําหนด
4. การดําเนินการแกไขหากผลการปฏิบัติงานไมตรงตามมาตรฐาน
การวัดผลการปฏิบัติงาน มี 4 วิธี คือ
1. การเฝาสังเกต
2. การรายงานผลโดยการเขียนหรือโดยวาจา
3. การใชเครื่องจักรตรวจสอบ
4. การตรวจตรา ทดสอบ หรือสุมตัวอยาง
5.7 การนิเทศงาน5
ขณะที่ความเปลี่ยนแปลงในโลกเปนนิรันดร บทบาทของผูนิเทศงานก็เชนกัน ตองมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดตามกาลเวลา ตลาดแรงงานขยายออกไป พรอมกับความรูของผูปฏิบัติงานเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งยอมมีสวนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของผูนิเทศงานในอนาคตดวย เนื่องเพราะความ
มีประสิทธิผลของผูปฏิบัติงาน มีสวนขึ้นอยูกับการนิเทศงานที่บุคคลเหลานี้ไดรับ คุณภาพของ
ผลงานมีสวนสัมพันธโดยตรงกับคุณภาพของการนิเทศงาน คือ หากการนิเทศงานมีคุณภาพสูง
จะสงผลใหคุณภาพการปฏิบัติงานสูงดวย ฉะนั้นการนิเทศงานจึงเปนสิ่งจําเปน แมวาผูปฏิบัติงาน
ไดรับการฝกอบรมมาอยางดี การนิเทศงานก็ยังเปนสิ่งที่จําเปนอยูนั่นเอง
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5.7.1 ความหมายของคําวา “การนิเทศงาน” (Supervision)
มีผูใหความหมายของการนิเทศงานแตกตางกัน ดังนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายคําวา นิเทศงาน หมายถึง
“ชี้แจง แสดง คําแสดง หรือคําจําแนก”
และ The American Heritage Dictionary ไดใหความหมายของ Supervision
วา “To direct and inspect the performance of workers or work” (การนําการปฏิบัติงานและ
ตรวจตราผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน)
หรืออาจกลาวไดโดยสรุปวา การนิเทศงานคือ กระบวนการติดตามผลงาน ชี้แจง
แนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรมฝกสอน สังเกตการณ กระตุน แกไข และสงเสริมใหบรรดาผูรวมรับ
การนิเทศสนใจในงานที่รับผิดชอบ และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตใหดขี นึ้
5.7.2 วัตถุประสงคของการนิเทศงาน
วัตถุประสงคและรูปแบบของการนิเทศงาน แตกตางกันออกไปตามนโยบายของ
องคกร ลักษณะของงาน ลักษณะของหนวยงาน สภาพเศรษฐกิจและสังคม และความสามารถของ
ผูปฏิบัติงาน โดยมุงปรับปรุงทั้งคนและงาน ซึ่งอาจสรุปไดดังนี้
1. เพื่อสนับสนุนใหเจาหนาที่ในองคกรปฏิบัติงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว ได
ปริมาณ และคุณภาพอันนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสนับสนุนใหเกิดความคลองตัวในการประสานงานระหวางกลุมงานตาง ๆ
ในองคกรและระหวางองคกร
3. เพื่ อ เสริ ม สร า งความรู ท างด า นวิ ช าการ และนโยบายของหน ว ยงานแก
ผูปฏิบัติงาน
4. เพื่อใหไดขอมูลอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาและปรับปรุงงานตอไป
5.7.3 บทบาทของผูนิเทศงาน
หนาที่เบื้องตนของผูนิเทศงาน คือ ใหคําแนะนําและใหการสนับสนุนการทํางาน
โดยทั่วไปของผูปฏิบัติงาน สวนผูนิเทศแตละคนจะมีบทบาทแตกตางกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
โครงสรางของหนวยงาน และบุคลิกภาพของผูนิเทศ ผูปฏิบัติงาน และชนิดของงานในหนวยงาน
ลวนมีอิทธิพลตอบทบาทของผูนิเทศทั้งสิ้น ฉะนั้นผูนิเทศงานที่ดี จึงมีคุณสมบัติแตกตางกันไปตาม
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ภูมิหลัง บุคลิกภาพและวิธีในการทํ างานของแตละคน แตอยางไรก็ตาม ผูนิเทศงานที่ประสบ
ความสําเร็จมักจะมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความมุงหวังในความสําเร็จ (Desire to Succeed) คือ เปนผูนิเทศที่
ปฏิ บั ติ ง านอย า งเข ม แข็ ง อย า งเต็ ม ความสามารถ โดยไม ร อความช ว ยเหลื อ จากผู อื่ น เพื่ อ
ความสําเร็จของงาน
2. มีความเขาใจในงาน (Understanding of the Job) คือ เปนผูนิเทศที่มี
ความรูความสามารถในทางวิชาการอยางดียิ่ง เขาใจลักษณะของงานที่จะนิเทศ และความสําคัญ
ของงานตอองคกร อันจะนําไปสูการบรรลุวัตถุประสงคของงานระดับกระทรวง
3. มีความยุติธรรม (Fairness) คือ เปนผูนิเทศที่มีความยุติธรรม ไมเลือกที่รัก
มักที่ชัง หรือเลนพวกพอง มีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงานตอผูไดรับการนิเทศ ยึดถือระเบียบใน
การปฏิบัติงาน
4. มีความเต็มใจในการทําหนาที่นิเทศและมีความรับผิดชอบ (Willingness
to Supervise and to take Responsibility) คือ เปนผูนิเทศที่มีความสุขและพึงพอใจในการ
ทํางานรวมกับผูอื่น และชักจูงใหผูอื่นปฏิบัติงานใหสําเร็จได รวมทั้งมีความรับผิดชอบในการดูแล
ใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี
5. มีความสามารถในการเปนผูนํา (Ability to Lead) คือ เปนผูนิเทศที่มี
ความเปนผูนํา สามารถชักจูงใหคําแนะนําและตัดสินใจได
จึงอาจกลาวไดโดยสรุปวา ผูนิเทศงานจําเปนตองมีทักษะ (skills) ใน 3 สาขา คือ
1. ทักษะในเชิงวิชาการ (Technical skills)
2. ทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ (Interpersonal skills)
3. ทักษะในดานปญญา (Conceptual skills)
ทักษะในเชิงวิชาการ
คื อ เป น ผู นิ เ ทศงานที่ มี ค วามเข า ใจในลั ก ษณะงานที่ จ ะนิ เ ทศ รวมทั้ ง
กระบวนการที่งานนั้น ๆ ดําเนินไป ความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาการนี้เปนพื้นฐานของการเปนผูนํา
ของผูนิเทศงาน เนื่องจากมีความมั่นใจในสิ่งที่จะนิเทศ
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ทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธ
เนื่องจากผูนิเทศงานตองทํางานรวมกับผูอื่น จึงตองมีความเชี่ยวชาญในการ
อยูรว มกับผูอื่น ทั้ ง ในดา นการพู ด การฟง และการปฏิบัติตอผูอื่น ฉะนั้น ผูนิ เทศงานจึ ง ตอ งมี
คุณสมบัติของความเปนผูใหญ มีความไวในความรูสึก มีความจริงใจ และตองการรวมงานกับผูอื่น
อยางแทจริง จึงจําเปนตองมีความสามารถในการ
- ฟงผูอื่นสนทนาอยางระมัดระวัง
- สรางความสัมพันธภาพกับผูคนไดงาย
- ใหกําลังใจและจูงใจผูรวมงาน
ทักษะในดานปญญา
คือ เปนผูนิเทศที่มีความเชี่ยวชาญในดานปญญา สามารถวิเคราะหปญหา
คาดการณทางเลือกแตละทาง เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจเลือกวิธีแกปญหาตอไป
ทั ก ษะต า ง ๆ ทั้ ง 3 สาขา ยั ง มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ แตกต า งกั น ไประหว า ง
ผูนิเทศงานระดับตาง ๆ คือ ทักษะในเชิงวิชาการสําคัญที่สุดสําหรับผูนิเทศระดับลางสุด และเมื่อ
ผูนิเทศงานเลื่อนระดับการนิเทศสูงขึ้นไปเปนผูนิเทศระดับกลาง ทักษะในเชิงมนุษยสัมพันธจะเพิ่ม
ความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ จนในที่สุดเปนผูนิเทศระดับสูง ทักษะในดานปญญาจะสําคัญที่สุด ดังรูปที่
5.2

รูปที่ 5.2 ทักษะสําคัญ 3 ประการ สําหรับความเปนผูนําของผูนิเทศงาน ทักษะทางดานวิชาการ
สําคัญสําหรับผูนิเทศระดับลาง และทักษะในดานปญญาสําคัญสําหรับผูนิเทศระดับสูง6
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จากคุณสมบั ติดัง กลา วขางตน จะพบวา ผูที่กา วเข าสูบทบาทของผูนิเ ทศงาน
ความสามารถในการดูแล ใหคําแนะนําผูปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สําคัญมาก ผูนิเทศงานจึงใชเวลาใน
การลงมือปฏิบัติงานเองนอยมาก แตใชเวลาสวนใหญในการวางแผนและประสานงาน ซึ่งความรู
ความสามารถในเชิงบริหาร เปนสิ่งที่ผูนิเทศงานตองตระหนักถึงอยางละเลยมิได
5.7.4 ระบบการควบคุมกํากับการและการประเมินผล
การควบคุมกํากับการและการประเมินผล คือ การตรวจสอบ ควบคุม การนิเทศ
งาน และประเมิ น ผล เพื่อ ให การทํา งานถูก ตองตรงกับ แผนงานและวัตถุป ระสงค ในกรณีที่ มี
ขอผิดพลาดเกิดขึ้น ระบบการควบคุมกํากับการและการประเมินผลสามารถแสดงเปนแผนภูมิได
ดังนี้
ระบบการควบคุมกํากับการและการประเมินผล
การควบคุมกํากับการ
- การตรวจสอบ
- การควบคุม
- การนิเทศงาน

การประเมินผล

การรายงาน
-

รายงานความกาวหนา
รายงานกิจกรรมที่ทาํ สําเร็จ
รายงานประจํางวด (เดือน ป)
รายงานเฉพาะกรณี เชน มี
เหตุฉุกเฉินหรือประสบปญหา
เรงดวน เปนตน

-

ความกาวหนา
ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
ผลกระทบ
ความสอดคลอง

แผนภูมิที่ 5.3 ระบบการควบคุมกํากับการและการประเมินผล
จากแผนภูมิดังกลาวขางตน จะพบวาการนิเทศงานอยูในสวนของการควบคุม
กํากับการ คือ เมื่อมีการตรวจสอบการทํางานของผูปฏิบัติงาน หากมีขอผิดพลาดหรือผลการ
ปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนงานที่วางไว ผูนิเทศก็จะเขามามีบทบาทในการใหคําแนะนํา ปรึกษา
หรือชวยแกไขปญหานั้น ๆ
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5.7.5 หนาที่หลัก 5 ประการของผูนิเทศงาน
หนาที่หลัก 5 ประการของผูนิเทศงาน คือ การวางแผน การจัดองคกร การบริหาร
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย การนํ า การปฏิ บั ติ ง านและการควบคุ ม กํ า กั บ การและการประเมิ น ผล มี
ความสั ม พั น ธ กั น อย า งใกล ชิ ด จนยากจะแยกจากกั น ให เ ห็ น เด น ชั ด ความซ้ํ า ซ อ นของหน า ที่
ดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นดังรูปที่ 5.4 ดังนี้

การวางแผนงาน
การควบคุม
กํากับการ
และการ
ประเมินผล

การจัด
องคกร
หนาที่ของผูนิเทศงาน

การนําการ
ปฏิบัติงานและ
ภาวะผูนํา

การบริหาร
ทรพัยากรมนุษย

รูปที่ 5.4 หนาที่หลัก 5 ประการของผูนิเทศงาน
5.7.6 ประเภทของผูนิเทศงาน
โครงสรางขององคกรโดยทั่วไป มักเปนแบบผสมคือ มีทั้งสายงานหลัก (Line) *
และสายงานชวย (Staff) † อยูในโครงสรางเดียวกัน ฉะนั้นในบางครั้ง ผูนิเทศงานอาจเปนทั้งสาย
งานหลัก และสายงานชวยในเวลาเดียวกันได

*

†

สายงานหลัก หมายถึง เจาหนาที่ขององคกร ซึ่งมีหนาที่ผลิตผลงานอันนําไปสูก ารบรรลุวัตถุประสงคขององคกร มีสิทธิในการบังคับ
บัญชา มอบหมาย และตรวจผลงานได พรอมทั้งมีอาํ นาจในการตัดสินใจ
สายงานชวย หมายถึง เจาหนาที่ขององคกร ซึ่งมีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา หรือชวยเหลืองาน แตไมมีสิทธิ์ในการบังคับบัญชา
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ผูนิเทศงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1. ผูนิเทศโดยตําแหนง คือ ผูนิเทศงานที่มีตําแหนงเปนผูบังคับบัญชาของผูรับ
การนิเทศ (เปนทั้งสายงานชวยและสายงานหลัก)
2. ผูนิเทศงานฝายสนับสนุน คือ ผูนิเทศงานที่มีหนาที่ใหคําแนะนําปรึกษา มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และไมไดอยูในสายการบังคับบัญชา แตทําหนาที่เปนผูประสานงานให
การฝกอบรม ฝกสอน ติดตามและประเมินผล เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
5.7.7 หลักทั่วไปในการจัดนิเทศงาน
เนื่ อ งจากการนิ เ ทศงานเป น ส ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารจั ด การ ฉะนั้ น
ผูบริหารจะตองเขาใจความหมายที่แทจริงของการนิเทศงาน อันจะนําไปสูการจัดระบบการนิเทศที่
มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของผูนิเทศงานไวอยางชัดแจง เพื่อ
ชวยใหผูรับการนิเทศเกิดความรวมมือ และยอมรับนับถือผูนิเทศงาน นอกจากนี้การกําหนดตัวผู
นิเทศยังตองคํานึงถึงคุณสมบัติบางประการของผูนิเทศดวย เชน ความสามารถทางวิชาการ ความ
มีมนุษยสัมพันธ ความเปนผูนํา เปนตน
หลักทั่วไปในการนิเทศงาน ประกอบดวย
1. การตระหนักถึงวัตถุประสงค นโยบายและแผนงานของการนิเทศงาน
2. ทราบถึงโครงสราง การจัดรูปงาน และสายการบังคับบัญชาขององคกรที่จะไป
นิเทศ
3. ผูนิเทศงานจะตองมีใจรักในงานที่จะนิเทศ
4. ทราบถึงผลงาน ระดับความสามารถ ขวัญ และกําลังใจของผูรับการนิเทศ
5. ผูนิเทศงานทราบวิธีปฏิบัติที่ถูกตอง
5.7.8 กระบวนการนิเทศงาน
เนื่ อ งจากการนิเ ทศงานเปน กระบวนการ (Process) ฉะนั้ น จึ ง ตอ งมี แบบแผน
ขั้นตอนตอเนื่องกันอยางมีระบบ โดยขั้นตอนตาง ๆ ของกระบวนการนิเทศงานเปนดังนี้ คือ
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1. ขั้นเตรียมการ
กอนการวางแผนการนิเทศงาน ควรมีการศึกษาและรวบรวมขอมูลสิ่งตาง ๆ
เหลานี้กอนคือ
1.1 วั ต ถุ ป ระสงค ทั่ ว ไปของการนิ เ ทศงานครั้ ง นี้ รวมทั้ ง ลั ก ษณะงานและ
ผูปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ อันจะนําไปสูขอบเขต และอํานาจหนาที่ของผูนิเทศงาน
1.2 การเลื อ กวิ ธี แ ละการจั ด รู ป แบบที่ จ ะนิ เ ทศ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ
วัตถุประสงคของการนิเทศ และลักษณะงาน รวมทั้งลักษณะของผูรับการนิเทศ อันจะนําไปสูการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ในทีมนิเทศงาน
1.3 มีการจัดทําตารางเวลา (Gantt Chart) เพื่อกําหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
และระยะเวลาสํ า หรั บ แต ล ะกิ จ กรรม ซึ่ ง เป น เทคนิ ค ที่ ช ว ยทั้ ง การวางแผนและควบคุ ม การ
ปฏิบัติงาน สามารถคาดการณลวงหนาเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นทั้งในแงทรัพยากร
สภาพภูมิศาสตร และอื่น ๆ
2. ขั้นวางแผนการนิเทศงาน
การวางแผนการนิเทศงาน เปนการกําหนดขอบขายของงานและกิจกรรมไว
ลวงหนา มีขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้
2.1 การกํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงค ข องการนิ เ ทศงาน โดยระบุ ใ ห แ น ชั ด และ
สอดคลองกับโครงการอื่น ๆ เพื่อสามารถยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติตามแผนได
2.2 การรวบรวมวิเคราะหขอมูล เพื่อทราบถึงสภาพแวดลอม ความตองการ
และปญหาขององคกร ผูรับการนิเทศและผูนิเทศ อันจะนําไปสูการลําดับความสําคัญ เพื่อทราบถึง
สิ่งที่ตองไดรับการแกไขปรับปรุงอันดับกอนหลัง และรูปแบบหรือกลวิธีที่สมควรนํามาใชในการ
นิเทศงาน ที่เหมาะสมกับทรัพยากรตาง ๆ ที่มีอยู
2.3 การกํ า หนดแผนนิ เ ทศงาน โดยอาศั ย ข อ มู ล จากข อ 2.2 มากํ า หนด
แผนการนิเทศงาน ซึ่งประกอบดวย
- วัตถุประสงคของการนิเทศและเปาหมายของงานทั้งดานปริมาณ และ
คุณภาพ
- กําหนดระยะเวลาในการนิเทศ
- กําหนดวิธีหรือเทคนิคในการนิเทศ
- กําหนดวิธีการประเมินผลการนิเทศ
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- กําหนดตัวผูนิเทศ
3. ขั้นการทดลองปฏิบัติตามแผน เพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคที่ควรไดรับ
การแกไข เพื่อนําแผนไปใชจริงตอไป
4. ขั้นการปฏิบัติตามแผนหรือการใชแผน โดยผูนิเทศงานสามารถเลือกใชเทคนิค
ที่เหมาะสมกับสภาพการณ เพียงเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิคพรอมกันก็ได เพื่อใหการนิเทศงาน
บรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคตาง ๆ มี 7 ประการ คือ
1) การตรวจเยี่ยม
2) การประชุมปรึกษา
3) การสอน
4) การใหคําแนะนําปรึกษา
5) การแกปญหา
6) การสังเกต
7) การรวมปฏิบัติงาน
5. ขั้นการประเมินผลการนิเทศงาน
การวางแผนงาน คือ การตัดสินใจวาจะทําอะไร และโดยวิธีใด ขณะที่การ
ประเมิน ผล คื อ การพิจ ารณาวา ไดทํ าอะไรไปบา งแลว และการดํา เนิน งานไดไปถึง ณ จุด ใด
ผลงานมีคุณภาพดีเพียงใด ฉะนั้นการวางแผนงาน และการประเมินผล จึงเปน 2 ขั้นตอน ใน
กระบวนการเดียวกัน คือ จะตองดําเนินการทั้ง 2 ขั้นตอนคูกันไป
5.7.9 รูปแบบการนิเทศงาน
รูปแบบของการนิเทศงาน แบงออกเปน 3 แนวทาง คือ
แนวทางที่ 1 พิจารณาตามจุดมุงหมายของการนิเทศเปนเกณฑ แบงเปน 4
รูปแบบ คือ
1. การนิเทศเพื่อการแกไข หมายถึง การนิเทศงานเพื่อชวยเหลือ แกไข
ขอผิดพลาดใหกับผูรับการนิเทศ ซึ่งปญหาที่พบแบงเปน 4 ระดับ คือ
- เล็กนอยพอผานได
- ทดไปครั้งหนา หากผิดเชนนี้อีกจะตองแกไข
- บอกกลาวอยางกันเอง เปนปญหาที่ไมรุนแรงมาก แตปลอยให
ผานไปไมได
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- ปญหารุนแรงที่ตองมีการแกไขอยางจริงจัง
2. การนิเทศเพื่อปองกัน
ผู นิ เ ทศจะต อ งเป น ผู มี ค วามรู แ ละประสบการณ ม าก สามารถ
คาดการณถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได การนิเทศเพื่อปองกันมีวัตถุประสงค เพื่อ
- ชวยผูปฏิบัติงานคงระดับความเชื่อมั่นตนเอง
- ชวยผูปฏิบัติงานกลาตอสูอุปสรรค
- ชวยผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนที่จะทํางาน
3. การนิเทศเพื่อกอ
หมายถึง การนิเทศที่เพงเล็งอนาคตมากกวาอดีต โดยจะบอกกลาว
ใหผูรับการนิเทศวามีสิ่งใดผิด โดยมีขอเสนอแนะและวิธีแกไขพรอม เพื่อแกไขไดทันทวงที
4. การนิเทศเพื่อการสรางสรรค
หมายถึง การนิเทศที่ทํางานรวมไปกับผูรับการนิเทศ โดยเพงเล็งทั้ง
ดานความรู สติปญญา จิตใจ และกําลังกายของผูปฏิบัติงาน เพื่อใหมีโอกาสไดแสดงออกอยาง
เต็มที่
แนวทางที่ 2 พิจารณาจากตัวผูนิเทศงานเปนเกณฑ แบงเปน 4 รูปแบบ คือ
1. การนิเทศโดยผูมีหนาที่นิเทศ (สายงานชวย)
2. การนิเทศโดยผูบริหาร (สายงานหลัก)
3. การนิเทศโดยเพื่อนรวมงาน
4. การนิเทศโดยบุคคลอื่น
แนวทางที่ 3 พิจารณาจากลักษณะการทํางานของผูนิเทศเปนเกณฑ แบงเปน
5 รูปแบบ คือ
1. การตรวจ เปนการนิเทศมุงเนนตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไป
ตามเปาหมายหรือมาตรฐานหรือไม โดยไมไดมุงหมายที่จะชวยใหมีการปฏิบัติงานดีขึ้น
2. การนิเทศตามสบายเปนการนิเทศแบบไปดูเฉย ๆ เพื่อใหผูรับการ
นิเทศเกิดความอบอุนใจวา มีผูใหญมาดูแลบางเทานั้น สวนการปฏิบัติงานยังคงเปนไปตามเดิม ไม
มีการแนะนําหรือเสนอแนะใด ๆ ทั้งสิ้น
3. การนิเทศแบบบีบบังคับ เปนการนิเทศแบบบีบบังคับและเรงรัดให
ผูรับการนิเทศปฏิบัติงานใหถูกตองตามขั้นตอน ระเบียบแบบแผน และตรงตามเวลาที่กําหนดไว
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4. การนิ เ ทศแบบฝ ก อบรมหรื อ แนะแนว เป น การนิ เ ทศแบบผู นิ เ ทศ
จะตองเปนผูมีความรู และประสบการณเพื่อสามารถใหคําแนะนําไดอยางถูกตอง
5. การนิเทศแบบประชาธิปไตย และประมุขศิลป เปนการนิเทศแบบ
คํานึงถึงหลักมนุษยสัมพันธ หลักประชาธิปไตย อันเปนแนวทางของการทํางานรวมกันเปนหมู
คณะ เพื่อรวมกันปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ
5.7.10 วิธีการในการนิเทศงาน
รูปแบบของการนิเทศยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของงาน และผูรับ
การนิเทศ ดังนั้น จึงจําเปนที่ผูนิเทศจะตองเลือกวิธีการในการนิเทศที่เหมาะสมที่สุดมาใช ซึ่งวิธกี าร
นิเทศมีดังนี้ คือ
1. การนิเทศเปนกลุม โดยแบงตามประเภทของผูปฏิบัติงาน ตามลักษณะ
งาน เปนตน
2. การเลือกจุดนิเทศตามสภาพภูมิประเทศ เปนวิธีที่ใชสําหรับหนวยงานที่
ตั้งอยูไกลและการคมนาคมไมสะดวก เมื่อทีมนิเทศมีโอกาสเขาถึง จึงจําเปนตองนิเทศหลาย ๆ
เรื่องในคราวเดียวกัน
3. การนิเทศโดยกอใหเกิ ดความรูสึกแขงขันกัน เพื่อชวยใหเกิดการแสดง
ผลงานที่ดี
4. การนิเทศโดยการพาไปดูงานนอกสถานที่ เพื่อชวยใหเกิดความตองการใน
การปรับปรุงงานของตนเองใหดีขึ้น
5. การนิเทศโดยวิธีนําปญหามาชี้แจงในที่ประชุม โดยไมระบุตัวผูบกพรอง
6. การนิเทศโดยวิธีเปลี่ยนตัวผูนิเทศ เพื่อปองกันความจําเจ
5.7.11 ปจจัยสนับสนุนการนิเทศงาน
ปจจัย สํา คัญที่ส งเสริมใหระบบการนิเทศงานเปน ไปอย างมี ประสิทธิ ภาพมี 3
ประการ คือ
1. ปจจัยดานโครงสรางและหนาที่ของหนวยงาน
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คื อ จะต อ งมี แ ผนภู มิ แ สดงสายการบั ง คั บ บั ญ ชา และหน า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของงานแตละกลุมงาน และเจาหนาที่แตละคนอยางชัดเจน รวมทั้งแผนการดําเนินงาน
ของหนวยงาน อันจะเปนประโยชนตอการปฏิบัติตามแผนงาน และประเมินผลงาน
2. ปจจัยดานการบริหารจัดการ
คื อ จะต อ งมี ก ารกํ า หนดมาตรฐานของงาน ทรั พ ยากรที่ มี อ ยู สํ า หรั บ
ดําเนินงานตามแผนที่กําหนดไว และขั้นตอนในการติดตามประเมินผลงาน เพื่อความถูกตอง
รวดเร็ว และสามารถชี้ถึงผลดีผลเสียของการปฏิบัติงาน รวมทั้งการกําหนดระดับของผูนิเทศงานวา
แตละระดับมีหนาที่และความรับผิดชอบครอบคลุมมากนอยเพียงใด
3. ปจจัยดานพฤติกรรมมนุษย
คือ ความสัมพันธระหวางผูนิเทศ และผูรับการนิเทศจะตองดําเนินไป
ดวยดี การนิเทศงานจึงจะมีประสิทธิภาพ หากเกิดการขัดแยง การนิเทศงานอาจลมเหลวได ซึ่ง
ปจจัยดานนี้จึงขึ้นอยูกับ
- ความเปนผูนําที่ดี
- ความเปนผูมีมนุษยสัมพันธ
- ความมีเมตตาธรรมและความยุติธรรม
- แรงจูงใจ และความรับผิดชอบ
5.7.12 ขอจํากัดของการนิเทศงาน
1. การนิเทศงานตองการการยอมรับจากผูบริหารและผูรับการนิเทศ
2. การนิเทศงานจะเกิดประโยชนเมื่อดําเนินการควบคูไปกับระบบการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ
3. การนิเทศงานจะปฏิบัติเกินขอบเขตที่กําหนดไวไมได คือ กาวกายงานของฝาย
บริหารไมได
4. การนิเทศงานไมสามารถเขาไปอุดชองโหว หรือจุดออนของการปฏิบัติงาน ซึ่ง
เปนอิสระของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานได
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บทที่ 6
การบริหารเวลา และการบริหารระบบงาน

6.1 การบริหารเวลา
เวลา เปนสิ่งที่แนนอนที่สุดอยางหนึ่งที่มีอยูในโลก เปนทรัพยากรที่ทุกชีวิตไมใชเฉพาะ
มนุษย มีอยูอยางเทาเทียมกัน คือ 24 ชั่วโมงตอวัน หรือคิดเปน 1,440 นาที หรือ 86,400 วินาที
หรือ 86.4 ลานลาน nanosecond (10-9 second) ในระบบคอมพิวเตอร
มนุษยรูจักใชเวลาเปนมาตรฐานในการทํางานมาชานานแลว มีการกําหนดเปาหมาย
รวมโดยใชเวลาเปนหลัก ซึ่งชวยใหสามารถทํางานที่สลับซับซอน สําเร็จไดในเวลาอันสั้น ดังนั้น
เวลา จึงถือเปนเครื่องมือที่สําคัญยิ่งในการทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของการทํางาน โดยเวลาจะเขาไปเปนตัวรวมในการพิจารณาวา ทรัพยากรทั้งหลายขององคกร มี
การใชงานไปอยางเต็มศักยภาพแลวหรือไม เพียงใด เชน บุคลากร 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต 8.00 น.
ถึง 16.00 น. รวม 8 ชั่วโมง เมื่อหักเวลาพักรับประทานอาหารและทําภาระกิจสวนตัวไป 1 ชั่วโมง
เหลือเวลาทํางาน 7 ชั่วโมง หรือ 25,200 วินาทีนั้น เขาทํางานจริงกี่วินาที คิดเปนรอยละเทาไรของ
ศักยภาพการทํางานที่เขามี เปนตน
บุคคลจํานวนมากมักจะพูดวา“ไมมีเวลา” และมักใชเปนขออางในการปฏิเสธการ
ทํางาน หรือเปนขอแกตัวที่ทํางานไมเสร็จตามกําหนดเวลา คําพูดนี้ไมเปนความจริง เพราะมนุษย
ทุกคนมีเวลาเทากัน ไมมีใครมีเวลามากกวาหรือนอยกวา 24 ชั่วโมงใน 1 วัน ดังนั้น จึงมีความ
จําเปนที่พวกเราทุกคน ตองใชเวลาที่เรามีใหเกิดประโยชนสูงสุด นั่นก็คือ การบริหารเวลา นั่นเอง
ตามทฤษฎีของ Parkinson กลาววา เวลากับงานนั้น เปรียบเสมือนอากาศทีบ่ รรจุอยูใ น
ภาชนะที่ปดสนิท งาน คือ อณูของอากาศ ยอมจะฟุงกระจายเต็มภาชนะที่บรรจุซึ่งก็คือ เวลา
นั่นเอง ดังนั้น เมื่อเรากําหนดใหงานเสร็จในเวลาเทาใด ก็จะมีการจัดการใหงานยอยทั้งหลาย คือ
แตละอณูของอากาศ จัดเรียงตัวอยางสมดุลภายในเวลาที่กําหนด ซึ่งตองอาศัยการบริหารเวลาที่ดี
เชนกัน ดังภาพที่ 6.1
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อากาศ
(งาน)
ภาชนะทีบ่ รรจุ (เวลา)
ภาพที่ 6.1 งานและเวลา ตามทฤษฎี ของ Parkinson
6.1.1 การวางแผนการใชเวลา
เปนสิ่งที่จะชวยใหการบริหารเวลา มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูง โดยดําเนินการ
ดังนี้
1. ใชเวลาของเราเปนแกนหลัก (Core)
2. ใชวงรอบ (Cycle) ของ วัน สัปดาห เดือน และป เปนกรอบของชวงเวลาตางๆ
ในการวางแผนการใชเวลา
3. กําหนดเปาหมายชีวิตของเราใน 2 ปขางหนา เปนกรอบของชวงเวลาที่กวาง
ที่สุด
4. แบงเวลาในแตละป (365 วัน หรือ 525,600 นาที) ออกเปน 5 สวน คือ
4.1 เวลาทํางาน 30%
คิดเปน 157,680 นาที/ป
4.2 เวลาพัฒนาตน 15% คิดเปน 78,840 นาที/ป
4.3 เวลาของครอบครัว 20% คิดเปน 105,120 นาที/ป
4.4 เวลาพักผอน, นอน 30% คิดเปน 157,680 นาที/ป
4.5 เวลาสํารอง 5%
คิดเปน 26,280 นาที/ป
5. กระจายเวลาที่แบงไว ลงในกิจกรรมตางๆ ที่จะกําหนดขึ้น
6. กําหนดกิจกรรมหลักที่จะตองทําใน 2 ปขางหนา ลงใน 24 Months Plan
Chart
7. กําหนดกิจกรรมที่จะตองทําใน 3 เดือนขางหนา ลงใน 3 Months Plan Chart
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8. กําหนดกิจกรรมที่จะตองทําใน 3 สัปดาหขางหนา ลงใน 3 Weeks Plan Chart
9. กําหนดกิจกรรมที่จะตองทําใน 3 วันขางหนา ลงใน 3 Days Plan Chart
10. กอนสิ้นวันของทุกวัน ใหปรับปรุงและกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําใน 3 วัน
ขางหนา ลงใน 3 Days Plan Chart ฉบับปจจุบัน
11. กอนสิ้นสัปดาห ใหปรับปรุงและกําหนดกิจกรรมที่จะตองทําลงใน 3 Weeks
Plan Chart ฉบับปจจุบัน
12. กอนสิ้นเดือน ใหปรับปรุงและกําหนดกิจกรรมที่จะตองทํา ลงใน 3 Months Plan Chart
ฉบับปจจุบัน

13. กอนสิ้นป (31 ธันวาคม) ใหปรับปรุงและกําหนดกิจกรรมหลักที่จะตองทํา ลง
ใน 24 Months Plan Chart ฉบับปจจุบัน พรอมทั้ง ปรับปรุงและกําหนด เปาหมายชีวิต ใน 2 ป
ขางหนา ใหเปนปจจุบัน ตอไป
ตัวอยาง
24 Months Plan Chart
มกราคม 2553 - ธันวาคม 2554
No
1.

2.

3.

Main
Activities
การทํางาน
1. ………………...
2. ………………...
3. ………………...
การพัฒนาตน
1. ……………..…
2. ………………..
3. …...……………
ใหเวลาครอบครัว
1. ………………..
2. ………………...
3. ……………...…

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
มค. กพ. มีค. เมย. - - - - - ธค. มค. กพ. มีค. - - - - - - ธค.
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No
4.

5.

Main
Activities
การพักผอน
1. ………………..
2. ………………...
3. …...……………
เวลาสํารอง
1. ………………...
2. ………………...
3. ………………...

พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2554
มค. กพ. มีค. เมย. - - - - - ธค. มค. กพ. มีค. - - - - - - ธค.

ตัวอยาง
3 Months Plan Chart
มกราคม 2553 - มีนาคม 2553
No

Activities

มกราคม พ.ศ. 2553 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553
มีนาคม พ.ศ. 2553
1 2 3 4 5 6 … 31 1 2 3 4 5 6……28 1 2 3 4 5 6 ………31
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ตัวอยาง
3 Weeks Plan Chart
วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึง วันอาทิตยที่ 27 มิถุนายน 2553

No Activities

สัปดาหที่ 1

สัปดาหที่ 2

สัปดาหที่ 3

จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา จ อ พ พฤ ศ ส อา
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ตัวอยาง
3 Days Plan Chart
วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 ถึง วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553
เวลา
(นาฬิกา)
00.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00

วันที่
วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553
พักผอน

พักผอน

พักผอน

ทําธุระสวนตัว
อานหนังสือ
เดินทางไปทํางาน
อาหารเชา

ทําธุระสวนตัว
วางแผนงาน/โครงการ
เดินทางไปทํางาน
อาหารเชา

ทําธุระสวนตัว
เตรียมนําเสนอแผนงาน
เดินทางไปทํางาน
อาหารเชา
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เวลา
(นาฬิกา)
08.00
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

วันที่
วันจันทรที่ 7 มิถุนายน 2553 วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2553 วันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553

ทํางาน

ทํางาน

ทํางาน

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

อาหารกลางวัน

ทํางาน

ทํางาน

ทํางาน

เดินทางกลับบาน
อาหารเย็น

เดินทางกลับบาน
งานสังคม
งานแตงงานญาติสนิท

ครอบครัว
ดูทีวี
พัฒนาตน

ครอบครัว
วางแผนงาน/โครงการ

ครอบครัว
เตรียมตัวไปฝกอบรม

พักผอน

พักผอน

พักผอน

ฯลฯ
6.1.2 การจัดหาเวลา
เมื่อจะตองทํางานอะไร จะตองจัดหาเวลาใหกับงานนั้น ๆ อยางเหมาะสม ตามเงื่อนไข
และ ขอจํากัด ของตัวเรา และสิ่ง/บุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยทั่วไป สามารถแบงสัดสวนของเวลา
ในการทํางาน แตละงาน ออกไดดังนี้
1. เวลาสําหรับคิดกอนปฏิบัติ
ประมาณ 10%
2. เวลาสําหรับปฏิบัติ
ประมาณ 70%
2.1 การเตรียมการ
ประมาณ 10%
2.2 การดําเนินการ
ประมาณ 55%
2.3 การประเมินผลขณะปฏิบัติ ประมาณ 5%
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3. เวลาสําหรับสรุปผล
ประมาณ 10%
4. เวลาสําหรับการนําผลที่ไดไปใชประโยชน ประมาณ 10%
เมื่อไดกําหนด วัน-เวลา ที่จะตองทํางานใหเสร็จไวแลว ก็จะวิเคราะหวา เวลาที่มีนั้น
เพียงพอหรือไม สามารถจัดหาเวลาของคนอื่น มาใหกับงานนี้ไดหรือไม อยางไร แลวดําเนินการ
จัดหาเวลาใหกับงานนี้ แลวจึงกําหนดเปนแผนงานที่ชัดเจน โดยใชเวลาเปนหลัก
เวลาสําหรับคิดกอนปฏิบัติ คือ เวลาที่ใชในการวิเคราะหสภาวการณ และการวาง
แผนการทํางาน
เวลาสําหรับการนําผลที่ไดไปใชประโยชน นั้น คิดเฉพาะในชวงเวลาที่กําลังทําอยู
เทานั้น ไมรวมเวลาที่ใชในชวงตอๆ มา ซึ่งอาจจะมี อีกมากมาย
นํากิจกรรมที่ตองทําในงานนั้นๆ มาเทียบกับเวลาที่มี แลวจัดทําเปนแผนงาน/โครงการ
ดังตัวอยางแผนงาน/โครงการ ที่มีเวลาตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2552 รวม 36 วัน
สามารถจัดทําเคาโครงของแผนงาน/โครงการ ไดดังนี้
ตัวอยาง แผนงาน/โครงการ
แผนงาน …………………..
1 มิถุนายน 2553 – 6 กรกฎาคม 2553
กิจกรรม
วันที่
1. การเตรียมการ
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
2. การดําเนินการ
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
3. การประเมินผล
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
ที่

มิถุนายน 2553
1 2 3 4 5 … 30

กรกฎาคม 2553
1 2 3 4…6

ผูรับ หมาย
ผิดชอบ เหตุ
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ที่

กิจกรรม
วันที่
4. การสรุปผล
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………
5. การนําผลที่ไดไปใช
ประโยชน
1. ……………………
2. ……………………
3. ……………………

มิถุนายน 2553
1 2 3 4 5 … 30

กรกฎาคม 2553
1 2 3 4…6

ผูรับ หมาย
ผิดชอบ เหตุ

เมื่อไดใหเวลากับงานนี้ไปแลว จะกระทบตอเวลาที่ใหกับกิจกรรมที่กําลังทําอยู และที่มี
การวางแผนไวแลว จึงจําเปนตองไปปรับปรุงแผนการใชเวลา ใหเปนปจจุบัน ในทันที
6.1.3 การใชเวลา
เมื่อไดกําหนดเวลาใหกับงานแลว จะตองใชเวลาที่มีใหมีประสิทธิภาพสูงสุด คือ เกิด
ประโยชนมากที่สุด ประหยัดที่สุด และมีความสูญเสียนอยที่สุด ดังนี้
1. รูสิ่งที่ทําใหสูญเสียเวลา ซึ่งไดแก
1.1 ขาดการวางแผนงานที่ดี
1.2 ขาดการจัดลําดับความสําคัญของสิ่งที่จะตองทํา
1.3 ขาดความสามารถในการตอบปฏิเสธ (Say No)
1.4 มีปญหาเฉพาะหนาที่จะตองแกไขมากและบอยๆ
1.5 อานเอกสารที่เกี่ยวของมากเกินไป
1.6 ตัดสินใจชา
1.7 ขาดการกระจายงานที่ดี
1.8 มีงานเอกสารมากเกินไป
1.9 มีขั้นตอนการทํางานมากเกินไป
1.10 มีการตรวจสอบมากเกินไป
1.11 มีผูมาพบโดยไมไดนัดหมายไวกอน
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1.12 มีโทรศัพทมารบกวน
1.13 การประชุมที่มากเกินไปและดอยประสิทธิภาพ
1.14 การพูดมากหรือการรับฟงมากเกินไป
1.15 การเดินทาง และ ปญหาการจราจร
ฯลฯ
2. รูวิธีปองกันการเสียเวลา ดังนี้
2.1 วางแผนการใชเวลา ที่แนนอน เปนไปได แตไมเขมงวด (Rigid) เกินไป
2.2 ฝกฝนการ Say No! คือ การตอบปฏิเสธอยางมีศิลปะ
2.3 จัดระบบการทํางานของสํานักงาน ของตนเอง และของงาน ใหเปน
ระเบียบ เรียบงาย ชัดเจน สอดคลอง และสงเสริม ซึ่งกันและกัน
2.4 ฝกฝนทักษะทางการบริหารใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เชน การตัดสินใจ
การกระจายงาน การมอบหมายงาน การจูงใจ การติดตามงาน การประชุม การแกไขปญหาเฉพาะ
หนา ฯลฯ
3. รูวิธีการใชเวลา ดังนี้
3.1 ทบทวนงานและกิจกรรมที่จะตองทํา ทุกวัน ทั้งภาคเชาและภาคบาย
3.2 กําหนดประเด็น และเปาหมายของงานและกิจกรรมตางๆ ใหชัดเจน และ
สรุป ใหไดตามเวลาที่กําหนดไว
3.3 ใชเวลาใหนอยที่สุดในแตละกิจกรรม
3.4 ตรงเวลา
3.5 สรางความรูสึกที่ดี นับถือ และ ยําเกรง ในการรูคุณคาของเวลาของเรา
3.6 หมั่นทบทวนการใชเวลา การปองกันการเสียเวลา และ การแกปญหาที่
เกิดขึ้นอยูเสมอ และ พัฒนาใหดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น ตลอดเวลา
6.1.4 การบํารุงรักษาเวลา
เวลา เปนสิ่งที่มีคามาก แตเปนทรัพยากรที่สูญเสียเร็วที่สุดและเสียอยางสมบูรณ คือ
ไมมีเหลือเลย ไมสามารถนํากลับคืนมาได ดังนั้นเราจึงตองบํารุงรักษาเวลาใหดี ดังนี้
1. การปองกันการเสียเวลา ดังที่กลาวมาแลว
2. ใชเวลาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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3. จัดระบบและวิธีการในการแกไข ถาเกิดการสูญเสียเวลา ที่เหมาะสม ไดผลดี
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และฝกฝนทุกคนที่เกี่ยวของ ใหสามารถนําไปปฏิบัติและประยุกตใชได
อยางแนบเนียน และ เชี่ยวชาญ
6.1.5 การคุมเวลา
ดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนดเวลาที่จะใชใหแนนอน โดยเฉพาะเวลาสิ้นสุด
2. กําหนดประเด็นและเปาหมายของงานและกิจกรรมที่จะทําใหแนนอน ชัดเจน
และเปนลายลักษณอักษร ตั้งแตเริ่มทํากิจกรรมนั้นๆ ถามีหลายประเด็น ใหแยกเปนสวนๆ พรอม
ทั้งกําหนดเวลาที่จะใชในแตละสวนใหชัดเจน แนนอน และ เปนไปได
3. ควบคุมการทํางานหรือกิจกรรมใหอยูในขอบเขต ประเด็น และ เวลา ที่กําหนด
ไว
4. ใหมีการสรุปผลงานตามชวงเวลาที่กําหนดไว เปนลายลักษณอักษร ทันทีที่
เสร็จกิจกรรม และ สงไปใหผูที่เกี่ยวของรับทราบและรับรองโดยเร็วที่สุด
5. สรางบรรยากาศและวัฒนธรรมของการรูคุณคาของเวลา การตรงเวลา และ
การใชเวลาทุกวินาทีอยางมีคุณคา ดวยบรรยากาศที่เปนมิตร สรางสรรค และใหกําลังใจ ซึ่งกัน
และกัน
6.1.6 การพัฒนาการใชเวลา
คือ การทําใหการใชเวลา เกิดประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นไป ใหไดผลมากขึ้น ใชเวลานอยลง
ลดความสูญเสียของการใชเวลา โดยดําเนินการดังนี้
1. วิเคราะหผลการใชเวลาของกิจกรรม งาน หนวยงาน องคกร และของตัวเรา ที่
ผานมาวา ไดผลดีเพียงใด
2. วิเคราะหวา ถาจะใหการใชเวลามีประสิทธิภาพสูงขึ้นนั้น จะทําอะไรไดบาง
เพียงใด และ อยางไร
3. กําหนดเปาหมายของการพัฒนาการใชเวลา และวิเคราะหปจจัยที่จะมีผลตอ
การดําเนินงานพัฒนาการใชเวลา ทั้งปจจัยดานบวกและดานลบ ใหครบถวน และสมบูรณที่สุด
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4. กําหนดกิจกรรมที่จะดําเนินการ เพื่อพัฒนาการใชเวลา ที่ครบถวน เหมาะสม
เปนไปได และประหยัดที่สุด โดยคํานึงถึง นโยบาย เงื่อนไข ขอจํากัด ของหนวยงานและบุคคลที่
เกี่ยวของ ทุกแงทุกมุม
5. เขียนแผนพัฒนาการใชเวลาที่ชัดเจน ครบถวน กระทัดรัด เขาใจงาย สามารถ
นําไปใชในการควบคุมงานและการประเมินผลงานได
6. นําแผนพัฒนาการใชเวลาไปดําเนินการ โดยมีการติดตาม สนับสนุน สงเสริม
จูงใจ ใหผูปฏิบัติงานทุมเท ความรู ความสามารถ ทั้งมวล ใหกับการทํางานอยางสุดความสามารถ
รวมทั้งการชวยเหลือแกไขปญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในระหวางการดําเนินงานอยางรวดเร็ว
ทันเวลา และครบวงจร
7. ประเมินผลการพัฒนาการใชเวลา วา
7.1 ไดผลตามแผนที่วางไวหรือไม เพียงใด และวิเคราะหดวยวา เปนเพราะ
เหตุใด ควรจะพัฒนาตอไปในทิศทาง ลักษณะ และวิธีการใด
7.2 ทําใหการใชเวลาของกิจกรรม งาน หนวยงาน องคการ และ ของตัวเรา
ไดผลดีขึ้นหรือไม เพียงใด
7.3 ไดประสบการณ และผลพลอยได ที่เปนประโยชนอะไรบาง ควรจะนําไป
ประยุกตใหเกิดประโยชนตอไปอยางไร
8. นําผลที่ไดจากการดําเนินการพัฒนาเวลา ไปใชใหเกิดประโยชนอยางคุมคา
ยิ่งๆ ขึ้นไป และ กอใหเกิดผลดีอยางตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
6.1.7 การจําหนายเวลา
เมื่อเราไดทํางานไปแลว อาจจะมีเวลาเหลือ ซึ่งยังคงถือวาเปนสิ่งที่มคี า มหาศาล ดังนัน้
เราจึงควรจะนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด แกตนเอง ตอครอบครัว หรือตอหนวยงาน โดยมี
คําแนะนํา ดังนี้
1. ถามีเวลาเพียงเล็กนอย ใหมอบใหกับตัวเอง ดวยการทําสมาธิ ใหกําลังใจ
ตนเอง ชื่นชมความสําเร็จของตัวเรา สํารวจขอบกพรองที่มีอยู แลวกําหนดหรือปรับปรุงเปาหมาย
การพัฒนาตัวเรา ไวในแผนการใชเวลาของเรา ใหเปนลายลักษณอักษร
2. ถามีเวลามากหนอย นอกจากจะใหกับตัวเองตามขอ 1. แลว เราอาจจะ
นําไปใชในการพัฒนาตน ใหมีความรู ความสามารถมากขึ้น มีสุขภาพอนามัยดีขึ้น เชน การอาน
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หนังสือ ตํารา ฝกภาษา เลนกีฬา ออกกําลังกาย เขาประชุมวิชาการ หรือเขียนบันทึกประสบการณ
การทํางาน เพื่อเปนบันทึกชวยจํา ซึ่งจะเปนประโยชนตอการถายทอดใหกับอนุชนรุนหลังตอๆ ไป
3. ควรนําเวลาที่มีไปใหกับครอบครัวบาง โดยจัดทําเปนกิจกรรมพิเศษเฉพาะ
(Surprise Event) ที่จะกอใหเกิดความประทับใจตอบุคคลในครอบครัว และ กอใหเกิดความผูกพัน
รักใครในครอบครัว ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
4. การนําเวลาที่เหลือไปใชในการพักผอน ก็เปนวิธีที่ดีอีกวิธีหนึ่ง โดยเลือกการ
พักผอนตามทัศนะของแตละบุคคล อาจจะเปนการพักผอนคนเดียว ทํางานอดิเรก พักผอนกับ
ครอบครัว ไปหาความบันเทิงตามแหลงตางๆ รวมทั้งการไปพักผอนตางจังหวัดหรือตางประเทศ
โดยมีหลักการวา เมื่อพักผอนแลว ตองไมกอใหเกิดผลเสียตอสุขภาพ ไมเกิดผลเสียตอครอบครัว
และกอใหเกิดพลังที่จะพัฒนาชีวิตใหเจริญรุงเรืองตอไปในอนาคต
6.1.8 การประเมินการใชเวลาของเรา
เพื่อใหการใชเวลามีประสิทธิภาพสูงยิ่งๆ ขึ้นไป จึงควรมีการประเมินอยางสม่ําเสมอ
ดวยตัวเราเอง โดยใชแบบสอบถาม ดังตอไปนี้
คําถามเพื่อประเมินการใชเวลา
คําถาม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ฉันมีเปาหมายในชีวิตอยางชัดเจนที่เขียนเปนลายลักษณอักษรหรือเปลา
ฉันมีเปาหมายทํานองเดียวกันสําหรับเวลาในอีกหกเดือนขางหนาหรือเปลา
วันนี้ฉันไดทําอะไรเพื่อใหเขาไปใกลเปาหมายในชีวิตหรือเปาหมายในระยะสั้นที่วางไวหรือเปลา
ฉันมีความคิดที่ชัดเจนในเรื่องที่ตองการจะทําใหสําเร็จเกี่ยวกับงานในชวงสัปดาหนี้หรือเปลา
ฉันพยายามที่จะทํางานที่สําคัญที่สุดในชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับฉันหรือเปลา
ฉันจดจอตอเรื่องเปาประสงคแทนที่จะเปนวิธีการ และตัดสินตัวเองโดยถือความสําเร็จ
แทนที่จะเปนปริมาณของงานที่ทําหรือเปลา
ฉันจัดลําดับงานตามความสําคัญ ไมใชตามความเรงดวนหรือเปลา
ฉันใชประโยชนจากเวลาขณะเดินทางไปในทางสรางสรรคหรือเปลา
ฉันมอบหมายงานใหผูอื่นทํามากเทาที่จะเปนไปไดหรือเปลา
ฉันมอบหมายงานที่ทาทายใหคนอื่นทําเชนเดียวกับงานธรรมดา ๆ หรือเปลา
ฉันมอบหมายความรับผิดชอบพรอมกับอํานาจใหผูรวมงานหรือเปลา

Yes No
….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
….

….
….
….
….
….

….
….
….
….
….
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

คําถามเพื่อประเมินการใชเวลา
คําถาม
ฉันปองกันมิใหลูกนองโยนงานและการตัดสินใจที่พวกเขาพบวายากและนาเบื่อมายัง “เบื้อง
บน” หรือเปลา
ฉันไดใชความชวยเหลือจากลูกนองอยางมีประสิทธิผล ในการควบคุมการใชเวลาของฉันให
ดีขึ้นหรือเปลา
ฉันไดใชมาตรการตาง ๆ เพื่อกันไมใหขอมูลและสิ่งพิมพที่ไมจําเปนมาถึงโตะและรบกวน
เวลาฉันบางหรือเปลา
เมื่อมีขอโตเถียงวาควรจะเก็บเรื่องใดเขาแฟม ฉันไดทําตามหลักการที่วา “ถาสงสัย ก็ทิ้งมัน
ไปเสีย” หรือเปลา
ในการประชุม ฉันไดพยายามทําใหทุกคนประจักษวาประเด็นคืออะไร และไดสรุปมติและ
ความรับผิดชอบที่แตละคนไดรับมอบหมายไปหรือเปลา
ฉันพยายามจัดการเรื่องตาง ๆ โดยใชโทรศัพทหรือไปดวยตัวเองเมื่อมีโอกาส และใชการ
เขียนสื่อสารก็ตอเมื่อเปนเรื่องที่ระบุไดชัดเจนแลวเทานั้นหรือเปลา
ฉันพยายามลืมเรื่องงานเมื่ออยูนอกสํานักงานยกเวนในกรณีมีเรื่องดวนจริง ๆ หรือเปลา
ฉันบังคับตัวเองใหตัดสินใจในเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ โดยทันทีหรือเปลา
ฉันไดปองกันวิกฤตการณที่กําลังอุบัติซ้ํา โดยใชมาตรการตางๆ เพื่อเปนหลักประกันวามัน
จะไมเกิดขึ้นอีกหรือเปลา
ฉันไดกําหนดเวลาเสร็จงานใหตัวเองและคนอื่นอยูเสมอหรือเปลา
ฉันบังคับตัวเองใหใชเวลาสําหรับวางแผนหรือเปลา
ฉันไดเลิกทําอะไรก็ตามที่ไรประโยชนไปเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือเปลา
ฉันเก็บสิ่งตาง ๆ เกี่ยวกับงานไวในกระเปา ที่สามารถเอาออกมาทําไดเมื่อไรก็ตามที่วาง เชน
เวลาเขาคิว, นั่งรอ, บนรถขณะจราจรติดขัด หรือเปลา
ฉันพยายามใชชีวิตอยูกับปจจุบัน คิดถึงแตเรื่องที่จําตองทําเดี๋ยวนี้ แทนที่จะหมกมุนอยูกับ
ความลมเหลวหรือความสําเร็จในอดีต หรือวิตกถึงอนาคตหรือเปลา
ฉันใชตารางเวลาเปนระยะ ๆ คอยกําหนดวา ฉันกําลังยอนกลับไปทํางานที่ไมเกิดผลหรือเปลา
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….

…. ….

….
ฉันกําลังพยายามอยูเสมอที่จะเพาะนิสัยที่จะทําใหฉันทํางานอยางมีประสิทธิผลมากขึ้นหรือเปลา ….
ฉันคิดถึงคาของเวลาของฉันเมื่อคิดเปนเงินหรือเปลา
….
เมื่อฉันเผชิญกับงานยาก ๆ หลายอยางที่ตองทําใหเสร็จ ฉันใชหลักการปาเรโต หรือเปลา
….
ฉันควบคุมเวลาของฉันไดจริง ๆ หรือเปลา การกระทําตาง ๆ ของฉันถูกกําหนดโดยตัวฉัน ….
ไมใชโดยสิ่งแวดลอมหรือลําดับความเรงดวนของคนอื่นหรือเปลา
ขอใหถามตัวเราเอง ทุก ๆ 6 เดือน ถาคําตอบขอใดวา “No”
ขอใหทบทวนและจัดการแกไขทันที

….
….
….
….
….
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6.2 การบริหารระบบงาน (Working System Management)
ระบบงาน เปนรากฐานที่สําคัญของการทํางาน เพราะชวยเปนแนวทางใหกิจกรรม
ทั้งหลายของงาน/หนวยงานหนึ่งหนวยงานใด ดําเนินไปอยางสอดคลอง สงเสริม และ สนับสนุน
ซึ่งกันและกัน นําไปสูจุดมุงหมายที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unity) ของงาน/หนวยงานนั้นๆ
ระบบงาน คือ กลุมของสิ่งของ/กิจกรรม ที่มีความเกี่ยวของกันในการดําเนินงานหนึ่ง
งานใด และไดรับการจัดระเบียบ ใหเปนอันหนึ่งเดียวกันอยางตอเนื่อง ชัดเจน สมบูรณ และครบ
วงจรเพื่อกอใหเกิดผล ตามเปาหมายที่ตั้งไว (Working system is set of things so related as to
form a unity in working, which is performed by the continuous, clear, perfect, and
complete cycle of implementation, leading to our ultimate goal)
จากความหมายนี้ ระบบงาน มีหลักสําคัญ 5 ประการ คือ
ประการที่ 1 ระบบงาน ประกอบด ว ย กลุ ม ของสิ่ ง ที่ มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั น ในการ
ดําเนินงานหนึ่งงานใด ซึ่งไดแก คน ของ เงิน วิธีการ กิจกรรม เวลา และ การจัดการ
ประการที่ 2 ระบบงาน ไดรับการจัดระเบียบใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดวยการยึดโยง
สิ่งที่มีความเกี่ยวของกัน ใหเปนกิจกรรมตางๆ และเชื่อมโยงกิจกรรมเหลานั้น เพื่อมุงสูเปาหมายที่
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของระบบงาน คือ คุณภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ สูงสุด ตามพันธกิจ
และนโยบาย ของหนวยงาน
ประการที่ 3 ระบบงาน ตองดําเนินไปอยางสอดคลองกันและตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มตน จน
สิ้นสุดของการดําเนินงาน อยางครบถวน สมบูรณ
ประการที่ 4 ระบบงาน ตองแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน สามารถแสดงในรูปแผนผังที่
แสดงขั้นตอนการดําเนินงาน (Workflow) พรอมคําอธิบายวิธีปฏิบัติ ในแตละขั้นตอน
ประการที่ 5 ระบบงาน ตองครบวงจร คือ สามารถระบุจุดเริ่มตน ลําดับของกิจกรรม
ตางๆ และจุดสิ้นสุด ของระบบงาน ในแตละรอบของการดําเนินงาน จากนั้นจะสามารถเชื่อมตอไป
ยังการดําเนินงานรอบตอไป อยางตอเนื่อง และกลมกลืน
6.2.1 หลักของระบบงาน (Principle of Working System)
ประกอบดวยสิ่งสําคัญ 5 ประการ คือ
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1. Starting Point คือ จุดเริ่มตนของระบบงาน เปนจุดที่กิจกรรมแรกของการ
ดําเนินงานตามระบบนั้นๆ เริ่มตน เปนจุดที่สําคัญยิ่งในการ Identify ระบบงาน เชน เวลาที่เริ่มทํา
การเตรียมความพรอมในตอนเชา กอนเริ่มตนดําเนินงานในแตละวันของหนวยงานตางๆ คือ
Starting Point ของระบบงานประจําวันของหนวยงาน เปนตน
2. Activities & Sequence คือ กิจกรรมของระบบงาน และ การเรียงลําดับของ
กิจกรรมเหลานั้น ตั้งแตกิจกรรมที่ 1 ที่กระทํา ณ Starting Point ไปจนถึงกิจกรรมสุดทายของ
ระบบงาน ที่กระทํา ณ จุด Ending Point โดยใชเวลาและผูมารับบริการ/สิ่งที่ใหบริการเปนแกน
หลัก ในการเชื่อมประสานกิจกรรมตางๆ ใหดําเนินไปอยางสอดคลองกันอยางราบรื่น ไมติดขัด
กอใหเกิดความประหยัดทรัพยากร และเวลา
3. Ending Point คือ จุดสุดทายของระบบงาน เปนจุดที่กิจกรรมสุดทายของ
ระบบงานนั้นๆ เสร็จสิ้น เชน เวลาที่ไดตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณ เครื่องใชตางๆ
ภายหลังการใชงาน ใหอยูในสภาพตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการปฏิบัติงานอยางสมบูรณแลว
เปนตน
จาก Ending Point จะมีทางเลือกเปน 2 กรณี ไดแก
3.1 กรณีที่1 ระบบงานยังคงดําเนินตอไปอยางตอเนื่อง เมื่อไดใหบริการกับ
ผูรับบริการคนนั้นเสร็จสิ้นแลว ก็จะดําเนินงานตอไปยังจุด Starting Point ของระบบงานรอบตอไป
คือ การเตรียมความพรอมกอนใหบริการผูรับบริการรายตอไป เปนตน
3.2 กรณี ที่ 2 ระบบงานหยุ ด ดํ า เนิ น งาน เช น ระบบงานประจํ า วั น ของ
หนวยงาน เมื่อไดตรวจสอบความเรียบรอยของอุปกรณ เครื่องใชตางๆ แลว ก็จะหยุดการ
ดําเนินงานในวันนั้น เปนตน และถาเปนการหยุดการดําเนินการอยางสิ้นเชิง ไมกลับมาทําใหมอีก
ก็จะมีการดําเนินงานตอไปยังกิจกรรม EOP (End of Program) เพื่อการยกเลิกระบบงาน และนํา
สิ่งตางๆ ที่ใชในระบบงาน ไปใชประโยชนในงาน/ระบบงาน อื่นๆ ตอไป
4. Information System คือ ระบบขอมูลขาวสาร ที่ชวยใหขอมูลขาวสารตางๆ ที่
เกิดขึ้นในระบบงาน สามารถเชื่อมตอกันไดอยางทั่วถึง ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว และเอื้อตอการนํา
ขอมูลขาวสารเหลานั้น ไปใชใหเกิดประโยชนไดอยางกวางขวาง สะดวก และรวดเร็ว รวมทั้งการ
เชื่อมตอ/สงผาน ขอมูลขาวสารระหวางระบบงานนั้น กับระบบงาน/องคการภายนอก อยางมี
ประสิทธิภาพสูงดวย
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5. Monitoring & Coordinating & Controlling คือ กิจกรรมที่ชวยใหกิจกรรม
ทั้งหลายของระบบงาน ดําเนินการไปไดอยางสอดคลองกัน ประกอบดวยกิจกรรมยอยที่สําคัญ 3
กิจกรรม ไดแก
5.1 Monitoring คือ การติดตามใหทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบงาน ในแตละ
กิจกรรม แตละชวงเวลา หรือ ขณะหนึ่งขณะใด อยางรวดเร็ว ถูกตอง และ ครบถวน ตามสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง (Fact Finding)
5.2 Coordinating คือ การประสานงานใหกิจกรรมตางๆ ของระบบงาน
ดําเนินไปอยางสอดคลองกัน กอใหเกิดความเขาใจที่ดีและถูกตองตอกัน ลดความซ้ําซอน และ ลด
ความสูญเปลาตางๆ ทั้งดานทรัพยากรและดานความรูสึก
5.3 Controlling คือ การควบคุมใหกิจกรรมทั้งหลายของระบบงาน ดําเนินไป
อยางถูกตอง และ เหมาะสม ทั้งในดานการดําเนินงาน เวลา สถานที่ และบุคคล เพื่อมุงสู
เปาหมายของระบบงาน อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และ ปลอดภัย
หลักของระบบงานนี้ สามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน ดังภาพที่ 6.2
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เลิกทํา
งาน

*

1 Starting Point

eEnding Point

d Activities & Sequence

กิจกรรม
แรก
กิจกรรม
ที่ 2.

กิจกรรม
สุดทาย(N)
ติดตาม
ประสาน
ควบคุม
กิจกรรม
ที่ N - 1.

g
กิจกรรม
ที่ …….

กิจกรรม
ที่ 3.

ภายใ
ภายนอก

gMonitoring
& Coordinating
& Control

ระบบขอมูลขาวสารและระบบการติดตอสื่อสาร
f Information &Communication System
ภาพที่ 6.2 Principle of Working System
แสดงลักษณะและสวนประกอบของระบบงาน
6.2.2 ลักษณะของระบบงานที่ดี
มี 4 ประการ คือ
1. ชัดเจน (Clear)
2. งายตอการปฏิบัติ (Convenience to Do)
3. ไดผลแนนอน (Certainty) ทําทุกครั้ง ไดผลเหมือนกัน
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4. ไมมีสิ่งเกินความจําเปน (Minimum Resources / Activities)
6.2.3 การวิเคราะหระบบงาน
คือ การศึกษาคนควา เพื่อสรุปประเด็นสําคัญ 4 ประเด็น ดังตอไปนี้
1. ระบบงานมีลักษณะเปนอยางไร โดยระบุสิ่งตอไปนี้
1.1 ระบบงานเริ่มตนที่อะไร กิจกรรมใด
1.2 ระบบงานมีกิจกรรมทั้งหมดอะไรบาง
1.3 กิจกรรมตางๆ ของระบบงานนั้น เรียงลําดับกันอยางไร อะไรทํากอนหลัง สัมพันธเกี่ยวโยงกันอยางไร
1.4 กิจกรรมสุดทายของระบบงาน คือ กิจกรรมอะไร สิ้นสุดแลวทําตอไปใน
ลักษณะใด หรือเลิกทํา
2. การทํางานจริงนั้นทําอยางไร เปนไปตามระบบที่วางไวหรือไม
3. ผลการดําเนินงานเปนอยางไร ทั้งผลการดําเนินงานของแตละกิจกรรม และผล
การดําเนินงานโดยรวม
4. มีจุดออน-จุดแข็ง อะไรบาง เปนอยางไร
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะวา ควรปรับปรุงแกไขหรือไม ถาจะปรับปรุง ควรปรับปรุงอะไร
ปรับปรุงอยางไร ดวยเหตุผลใด ฯลฯ
6.2.4 การวางระบบงาน เมื่อเริ่มตน
ใชในกรณีที่เปน “งาน” ใหม โดยดําเนินการ ดังนี้
1. กําหนด สิ่งสําคัญที่เปน Key Words ของระบบงาน คือ
1.1 จุดเริ่มตน (Starting Point)
1.2 กิจกรรมที่เกี่ยวของ (Activities)
1.3 ลําดับการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆ (Sequence)
1.4 จุดสิ้นสุด (Ending Point)
1.5 ความตอเนื่อง (Continuity) ของการดําเนินงาน ถาตองดําเนินงานตอไป
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2. จัดทําระบบงาน ใหเปนลายลักษณอักษร ประกอบดวย
2.1 เปาหมายของระบบงาน (Goal)
2.2 ผังการไหลเวียนของระบบงาน (Work flow)
2.3 คําอธิบาย ผังการไหลเวียนของงาน (Description) โดยระบุสิ่งตอไปนี้
2.3.1 วิธีปฏิบัติของกิจกรรมตางๆ เปนขั้นตอนอยางชัดเจน
2.3.2 ข อ ควรระวั ง ในแต ล ะกิ จ กรรม เพื่ อ ป อ งกั น มิ ใ ห เ กิ ด สิ่ ง ที่ ไ ม พึ ง
ประสงค
2.3.3 แนวทางการแกไขถาเกิดสิ่งที่ไมพึงประสงค เพื่อใหเกิดผลเสียนอย
ที่สุด
3. ทดสอบระบบงาน โดยนําไปทดลองปฏิบัติในพื้นที่เล็กๆ แลวนําผลที่ไดมา
ปรับปรุงแกไข จนแนใจวาเปนระบบที่ดี ปฏิบัติได มีประสิทธิผลสูง และมีประสิทธิภาพดี
4. ประกาศใชระบบงาน อยางเปนทางการ โดยผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน
ควรใหผูปฏิบัติงานมามีสวนรวมในการวางระบบงานที่เขาจะตองปฏิบัติตั้งแตตน เพื่อ
จะไดระบบงานที่เหมาะสม Practical และลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง
6.2.5 หลักของระบบการทํางาน (Principle of Working System)
ในการทํางานหนึ่งงานใดนั้น มีหลักสําคัญ 4 ประการ คือ
1. ใชงานเปนศูนยกลาง (Work Centered)
2. แตละงาน ประกอบดวย 4 ระบบงาน คือ
2.1 ระบบงานบริการ (Servicing System) เปนระบบหลักในการปฏิบัติงาน
2.2 ระบบสนับสนุนงานบริการ (Supporting Service System)
2.3 ระบบพัฒนางานบริการ (Improving Service System)
2.4 ระบบบริหารจัดการ (Managing System)

การบริหารเวลาและการบริหารระบบงาน / 115

มีความสัมพันธกัน ดังภาพที่ 6.3

1.

ระบบงานบริการ
2.

3.

ระบบพัฒนา
งานบริการ

ระบบ
สนับสนุน
งานบริการ

4.ระบบบริหารจัดการ

ภาพที่ 6.3 ระบบงาน (Working System) ของหนวยงาน/งาน
3. จัดทําระบบงาน ทั้ง 4 ระบบใหชัดเจน ตามลักษณะของระบบงานที่ดี และ
ครบถวนตามหลักวิชาการ ใหเปนลายลักษณอักษร สามารถปฏิบัติได และประกาศใหผูที่เกี่ยวของ
ทราบและเขาใจ โดยทั่วกัน
4. ติดตาม สงเสริม สนับสนุน และควบคุม ใหมีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว จน
เชี่ยวชาญและเปนนิสัยประจําตัวของผูที่เกี่ยวของทุกคน
5. พัฒนาระบบงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไป โดยเนนใหผูปฏิบัติงาน สามารถพัฒนา
ระบบงานไดดวยตนเอง อยางเหมาะสม ถูกตองตามสภาพความเปนจริง และตอเนื่องตลอดไป
I. ระบบงานบริการ (Servicing System)
เปาหมาย
ใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตอง และประทับใจ ตั้งแตผูมารับบริการเขามา
จนกระทั่งกลับออกไป
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องคประกอบ
ในการใหบริการกับผูรับบริการ 1 คน ในแตละครั้ง ประกอบดวย 6 กิจกรรม
หลัก คือ
1. การเตรียมพรอม กอนใหบริการ ในดานตอไปนี้
1.1 ดานผูใหบริการ
1.2 ดานวัสดุ อุปกรณที่ตองใชในการใหบริการ
1.3 ดานเงิน ที่ตองใชในการใหบริการ
1.4 ดานวิธีการปฏิบัติ ในการใหบริการ ในกรณีตาง ๆ เชน กรณีเรงดวน
กรณีเฉพาะบุคคล
2. การตอนรับ ผูมารับบริการ อยางประทับใจ ในดานตอไปนี้
2.1 ดานสถานที่ เชน ความสะอาด เรียบรอย สวยงาม นาไววางใจ ฯลฯ
2.2 ดานขอมูลขาวสาร ของผูใหบริการ ทั้งปายบอกทาง โปสเตอร บอรด
Chart แผนผังแสดงระบบการใหบริการ ขั้นตอนการขอรับบริการ เอกสารคําแนะนํา ฯลฯ
2.3 ดานพฤติกรรมของผูใหบริการ ทั้งทาที แววตา วาจา และการกระทํา
ฯลฯ
2.4 ดานสิ่งสนับสนุนการบริการ เชน น้ําดื่ม เครื่องดื่ม/อาหาร เครื่องมือ
สื่อสาร โทรศัพทสาธารณะ ฯลฯ
3. การให บ ริ ก ารเบื้ อ งต น แก ผู ม ารั บ บริ ก าร อย า งเหมาะสม ตามความ
ตองการของผูมารับบริการ ในทันที ในดานตอไปนี้
3.1 ดานบริการเรงดวน เชน การชวยชีวิต การบรรเทาอาการปวด การ
บรรเทาอาการตกใจ ดวย 3 น้ํา คือ น้ําคํา (คําพูดจา) น้ํามือ (การสัมผัส) และ น้ําใจ (ความรูสึก)
ฯลฯ
3.2 ดานบรรเทาความรูสึกที่กระวนกระวาย โกรธ ฯลฯ
3.3 ดานบริการเฉพาะบุคคล (You are somebody) เชน พระ บุคคล
VIP ฯลฯ
4. การใหบริการตามลําดับ จนครบถวน ตามลักษณะ และ ความตองการ
ของผูมารับบริการ อยางถูกตองตามหลักวิชาการ รวดเร็ว และ เหมาะสมกับผูมารับบริการแตละ
คน และ แตละสภาวการณ ในดานตอไปนี้
4.1 ดานบริการหลัก
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4.2 ดานบริการเสริม
4.3 ดานบริการเฉพาะ
5. การใหบริการขั้นสุดทาย กอนผูมารับบริการจะกลับออกไป ในดานตอไปนี้
5.1 ดานความรูสึก เชน การระบายความคับของใจ การใหความอาทร
หวงใย การใหความรูสึกภาคภูมิใจ ฯลฯ
5.2 ดานความรู ความเขาใจ เชน ใหคําแนะนํา ชี้แจง การย้ําเตือน ฯลฯ
5.3 ดานการเดินทางกลับ เชน การเรียกรถโดยสารรับจาง ฯลฯ
6. การใหบริการหลังจากผูมารับบริการกลับออกไปแลว อยางสมบูรณ ครบ
วงจร ในดานตอไปนี้
6.1 ดานการติดตามดูแลใหบริการตอเนื่อง เชน การติดตามทางโทรศัพท
/จดหมาย /ไปรษณียบัตร
6.2 ดานการบันทึกขอมูล ทั้งการบันทึกลงในรายงาน และ การบันทึกเขา
ระบบคอมพิวเตอร ตามที่กําหนดไวในระบบขอมูลขาวสารของหนวยงาน
6.3 ดา นการเก็ บอุปกรณ ล า ง ทํา ความสะอาด ดูแ ลสถานที่ ฯลฯ ให
เรียบรอย เปนระเบียบ และชวยบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ
สิ่งที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือ “งานทุกงาน เปนงานบริการ” ซึ่งจะมี
ผูรับบริการ (Customer) เสมอ ดังนั้น เมื่อจะพิจารณางานหนึ่งงานใด ตองระบุผูรับบริการ ให
ชัดเจนทุกครั้ง และเปาหมายของงานบริการทุกงาน คือ ใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจสูงสุด
หรือ เกิดความประทับใจในการมารับบริการครั้งนั้น
ลักษณะของระบบงานบริการ แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ดังภาพที่ 6.4
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เตรียมพรอม
-กอนเริ่มงาน
-เมื่อทําไปแลว

สิ่ง/ผูรับบริการมาถึง
ตอนรับ

ใหบริการ
เบื้องตน

ใหบริการ
ตามลําดับ
จนครบถวน

สิ่ง/ผูรับบริการกลับออกไป

ใหบริการ
ขั้นสุดทาย

ดําเนินการ
หลังจากผูรับบริการกลับไปแลว
(แตละครั้ง/เมื่อสิ้นวัน/เวร)

ภาพที่ 6.4 ระบบงานบริการ (Servicing System) ของหนวยงาน/งาน
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ลักษณะของระบบงานบริการของงานหรือหนวยงานใด จะมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะของงานหรือหนวยงานนั้น ตามเงื่อนไขของทรัพยากร และขอจํากัดตาง ๆ ของแตละงาน
หรือหนวยงานนั้นๆ
II. ระบบสนับสนุนงานบริการ (Supporting Service System)
เปาหมาย
สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน ไดแก คน เงิน ของ และเทคโนโลยี
สําหรับงานบริการอยางถูกตอง ถูกใจ ถูกเวลา และสถานที่
องคประกอบ
ในการสนับสนุนทรัพยากรแตละชนิดในแตละครั้ง จะประกอบดวย

11

กิจกรรมหลัก คือ
1. การกําหนดความตองการสิ่งสนับสนุนงานบริการ ที่ชัดเจน แมนยํา
ครบถวน และ สามารถปฏิบัติได
2. การสรรหาสิ่งสนับสนุนงานบริการ ไดอยางถูกตอง และครบถวน ตาม
ความตองการของผูปฏิบัติงาน/ผูใหบริการ
3. การเก็บรักษาสิ่งสนับสนุนงานบริการ ใหปลอดภัย และ มีคุณภาพดี
อยูเสมอ จนถึงมือผูใช
4. การแจกจายสิ่งสนับสนุน ไปใหผูใชอยางถูกตอง ครบถวน สะดวก
รวดเร็ว ไมเสียหาย
5. การใชงานสิ่งสนับสนุนงานบริการ อยางถูกตอง ตามลักษณะ และ
ศักยภาพ ของสิ่งสนับสนุนนั้นๆ อยางสมประโยชน
6. การพัฒนาสิ่งสนับสนุนงานบริการ เหลานี้ ใหสามารถใชงานไดดียิ่ง
กวาเดิม อยูเสมอ
7. การซอมบํารุงสิ่งสนับสนุนงานบริการ ใหมีอายุการใชงานที่ยืนยาว
ทนทาน ไมเสียงาย ถาเสียก็ซอมแกไขไดอยางรวดเร็ว และสามารถใชงานไดดี
8. การจําหนายสิ่งสนับสนุนงานบริการ ที่ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว และ
ไดผลตอบแทนสูง
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9. การดูแล ควบคุม และ ประสานงาน ใหกิจกรรมทั้งหลายของระบบ
สนับสนุนงานบริการ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
10. การจัดระบบขอมูลขาวสารและระบบการติดตอสื่อสาร ที่เกี่ยวของ
กับสิ่งสนับสนุนงานบริการที่เอื้ออํานวย ถูกตอง เหมาะสม รวดเร็ว ทั่วถึง และทันเวลา
11. การดํ า เนิ น งานสนั บ สนุ น งานบริ ก ารอย า งต อ เนื่ อ งที่ ดี ถู ก ต อ ง
เหมาะสม ทันเวลา และ มีประสิทธิภาพสูง
ลักษณะของระบบงานสนับสนุนงานบริการ แสดงใหเห็นอยางชัดเจน ดังภาพที่ 6.5

กําหนด
ความ
จําหนาย
ตองการ
ซอมบํารุง

สรรหา

ประสาน
ดูแล

เก็บรักษา

ควบคุม

พัฒนา

แจกจาย
ใชงาน

ภายใน
ภายนอก
ระบบขอมูลขาวสารและระบบการติดตอสื่อสาร
ภาพที่ 6.5 ระบบสนับสนุนงานบริการ (Supporting Service System)
ของหนวยงาน/งาน
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ในการสนับสนุนงานบริการนั้น เปนการสนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงาน
ไดแก คน เงิน ของ และเทคโนโลยี สําหรับงานบริการทั้งหลายขององคการ/หนวยงาน ในแตละ
ชวงเวลา เชน 1 ครั้ง 1 วัน 1 สัปดาห 1 เดือน 1 ป หรือ 1 โครงการ โดยทั่วไป จะใชชวงเวลา 1 ป
เปนชวงเวลามาตรฐานในการจัดระบบงาน และใชระยะเวลาตั้งแตการกําหนดความตองการ
ทรัพยากรนั้นเปนจุดตั้งตนของระบบงาน จนถึงการจําหนายทรัพยากรนั้นออกจากงาน/หนวยงาน/
องคการ เปนจุดสิ้นสุดของระบบงานสนับสนุนงานบริการ
III. ระบบพัฒนางานบริการ (Improving Service System)
เปาหมาย
พัฒนางานบริการ ใหเจริญกาวหนา อยางรวดเร็ว ตอเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน
องคประกอบ
ในการพัฒนางานบริการ “แตละงาน” ในแตละครั้ง ประกอบดวย 6 กิจกรรม
หลัก คือ
1. การวิเคราะหสภาวการณปจจุบัน ใหรูถึงปญหา สาเหตุ และแนวทาง
การปรับปรุงแกไข งานบริการนั้นๆ อยางถูกตอง ชัดเจน และครบถวน ในดานตอไปนี้
1.1 ดานงาน
1.2 ดานหนวยงาน ที่เปนเจาของงานบริการ
1.3 ดานองคกร ที่เปนผูรับผิดชอบงานบริการนั้น
สิ่งที่ไดจากกิจกรรมนี้ คือ เราจะพัฒนาอะไร ดวยวิธี/กลยุทธใด จึง
นาจะไดผลดีที่สุด
2. การวางแผนพัฒนางานบริการ ใหไดแผนงานที่ชัดเจน ครบถวน
เอื้ออํานวยตอการนําไป ปฏิบัติและการประเมินผลการพัฒนางานบริการ จําแนกเปน
2.1 แผนระยะสั้น
2.2 แผนระยะยาว
การวางแผนพัฒนานี้ ควรใหผูที่เกี่ยวของมามีสวนรวมดวยตั้งแต
ระยะเริ่มแรก
3. การดําเนินงานตามแผน ใหแผนพัฒนางานบริการที่กําหนดหรือเขียน
ไว ไดรับการนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ไดแก
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3.1 การเตรียมทีมผูบริหารงาน/โครงการ ใหมีความรู ความเขาใจ ใน
แผนงาน สามารถบริหารแผนงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพสูง
3.2 การเตรียมผูปฏิบัติงาน ใหมีทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติตามแผน มี
ความเขาใจ และเต็มใจ ในการปฏิบัติงาน
3.3 การติดตามงาน นิเทศงาน ประเมินผล/ปรับปรุง เปนระยะๆ
อยางเหมาะสม ทันเวลา และ มีประสิทธิภาพสูง
3.4 การสงเสริม สนับสนุน และ ใหกําลังใจ ผูปฏิบัติงาน อยาง
เหมาะสม เพียงพอ ทั้งระยะแรก และระยะตอ ๆ ไป
3.5 การชวยเหลือ แกปญหา ใหกับผูปฏิบัติงาน อยางเหมาะสม
ทันเวลา และ กอใหเกิดผลดี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
4. การประเมินผลงาน ทั้ง Input, Process และ Output ของการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนางานบริการ ในประเด็นตอไปนี้
4.1 ความตรง ตามเปาหมายของแผนพัฒนางานบริการ
4.2 ความพอเพียง ของการดําเนินงาน ตามเปาหมายที่ตองการ
4.3 ประสิทธิผล ของการดําเนินงาน
4.4 ประสิทธิภาพ ของการดําเนินงาน
ประเด็นสําคัญที่ตองการ คือ ผลสรุป (Conclusion) ของการ
ดําเนินงาน และขอเสนอแนะ (Recommendation) ในการนําสิ่งที่ไดจากการดําเนินงานไปใช
ประโยชน
5. การนําผลที่ไดจากการดําเนินงานพัฒนางานบริการไปใชประโยชน
เพื่อใหเกิดผลดี และคุมคาจากการที่ไดดําเนินงานมาตั้งแตขอ 1. ในดานตอไปนี้
5.1 การพัฒนาคน
5.2 การพัฒนางาน ทั้งงานนี้และงานอื่นๆ
5.3 การพัฒนาหนวยงาน
5.4 การพัฒนาองคการ
โดยการเผยแพรไปอยางเหมาะสมและกวางขวาง ทั้งในหนวยงานใน
ชุมชน ในประเทศ และตางประเทศ
6. การติดตาม ประสานงาน และการควบคุม ใหกิจกรรมทั้งหลายตั้งแต
ขอ 1-5 ดําเนินไปอยางเหมาะสม สอดคลองกัน ไมซ้ําซอน และมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ลักษณะของระบบพัฒนางานบริการ สามารถสรุปใหเห็นอยางชัดเจนไดดังภาพที่ 6.6

*

การนําผล
การดําเนินงาน
ไปใชประโยชน

การวิเคราะห
สภาวการณ
ปจจุบัน
การวางแผน
พัฒนางาน

การติดตาม
ควบคุม และ
ประสานงาน
การ
ประเมินผลงาน

การดําเนินงาน
ตามแผน

ภายใน
ภายนอก
ระบบขอมูลขาวสารและระบบการติดตอสื่อสาร
ภาพที่ 6.6 ระบบพัฒนางานบริการ(Improving Service System)
ของหนวยงาน/งาน
IV. ระบบบริหารจัดการ (Managing System)
เปาหมาย
ใหงานทั้งหลายขององคกร/หนวยงาน ทั้งงานบริการ งานสนับสนุนงาน
บริการ งานพัฒนางานบริการ งานพัฒนางานหนวยงาน/องคกร และงานบริหารจัดการ ไมวาจะ
เปนงานประจํา งานปกติ งานพิเศษ หรืองานเรงดวน ดําเนินไปอยางราบรื่น สอดคลองกัน อยาง
มั่นคง และคุมคา ดวยทรัพยากรเทาที่มีอยู ในแตละชวงเวลา เชน 1 ครั้ง 1 วัน 1 สัปดาห 1 เดือน 1
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ป หรือ 1 โครงการ โดยทั่วไป จะใช 1 ป เปนชวงเวลามาตรฐานในการจัดระบบงาน และใช
ระยะเวลาตั้งแตเริ่มตั้งองคการ/หนวยงาน/งาน เปนจุดตั้งตนของระบบงาน จนถึงการยุบเลิก
องคการ/หนวยงาน/งาน เปนจุดสิ้นสุดของระบบงาน
องคประกอบ
ประกอบดวย 7 กิจกรรมหลัก คือ
1. การวางระบบงานเมื่อเริ่มตน เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. การควบคุ มให เ ป น ไปตามระบบงานที่ ว างไว
โดยเน น ให
ผูปฏิบัติงานสามารถควบคุมตนเอง และควบคุมกันเอง ไดดวยความเต็มใจ ตรงไปตรงมา ครบถวน
เหมาะสมถูกตอง และมีประสิทธิภาพสูง
3. การปรับปรุงและพัฒนาระบบงานขณะดําเนินงาน ตามความ
จําเปน เชน ทุกๆ 1 เดือน ฯลฯ เปนตน
4. การทบทวนระบบงานทั้งระบบ อยางสม่ําเสมอ และตอเนื่อง เชน
ทุกๆ 6 เดือน ฯลฯ เปนตน
5. การปรับปรุงระบบงานทั้งระบบ ตามวงรอบที่กําหนด เชน ทุกๆ ป
ใน 3 ปแรก และตอไปทุกๆ 3 ป ฯลฯ เปนตน
6. การติดตาม ควบคุม และประสานงาน ใหกิจกรรมทั้งหลาย
ดําเนินไปอยางสอดคลอง สงเสริมซึ่งกันและกัน อยางเหมาะสม และ มีประสิทธิภาพสูง
7. การยุบเลิกองคการ/งาน เมื่อทบทวนอยางถี่ถวนและรอบคอบ
แลววา หมดความจําเปนที่จะดําเนินงานตอไป ถือเปนจุดสิ้นสุดของระบบบริหารจัดการ
ลักษณะของระบบงานบริหารจัดการ สามารถสรุปได ดังภาพที่ 6.7
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การ
วางระบบงาน
เมื่อเริ่มตน

การควบคุม
ที่วาง

ใหเปนไปตามระบบงาน

การปรับปรุง
ระบบงาน
ทั้งระบบ

การควบคุม
และ
ประสานงาน

การปรับปรุง
และพัฒนา
ขณะดําเนินงาน

การทบทวน
ระบบงาน
ทั้งระบบ

ภายใน
การยุบเลิก
องคการ/ระบบงาน

ภายนอก

Information & Communication
ภาพที่ 6.7 ระบบบริหารจัดการ (Managing System) ของหนวยงาน/งาน
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