การจัดการในมุมมองของนักบริหาร
โดยหลัก การของการจัด การจะมี ว งจรหลัก คือ การวางแผน (Planning) การจัด
องค์กร (Organizing) การนํา (Leading) และการควบคุม (Controlling) โดยปกติวงจรทัง จะต้ องมี
ความสมดุล ในทางปฏิบตั ิเพือให้ งานบรรลุวตั ถุประสงค์ทีวางไว้ และแต่ละวงจรย่อมมีขนตอน
ั
โดย
รายละเอียดสําคัญๆ หลายประการ เช่น ขันการวางแผนมีวงจรเรื องวางแผน ปฏิบตั ิตามแผนและ
ขันติดตามประเมินผล เป็ นต้ น อนึงเมือนําแนวคิดทฤษฎีวิชาการว่าด้ วยการจัดการไปใช้ หรื อปฏิบัติ
กลับพบว่า วงจรแต่ละขันตอน มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ ในฐานะทีผมบริ หารราชการและ
ช่วยราชการมากว่าครึงศตวรรษ และเป็ นทังอาจารย์ผ้ สู อนหนังสือและเป็ นทังผู้ปฏิบตั ิ ย่อมได้ สมั ผัส
ทังโดยทางตรงและทางอ้ อมในความเข้ าในแนวคิด การทําวิชาการการจัดการมาปฏิบัติ เพือให้ เกิด
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบัติงาน ในส่วนทีเกียวกับการวางแผนตังแต่ปี
เป็ นต้ นมา โดยเริ ม
วางแผนพัฒนาประเทศ ปี แรก (
- ) โดยคําแนะนําทางธนาคารโลก เพราะเราได้ รับความ
ช่วยเหลือจากธนาคารโลก การวางแผนดังกล่าว ตังแต่ต้นมาจนถึงปั จจุบนั
กว่าปี แล้ วซึงช่วงเวลา
ดังกล่าวอยู่ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที ( - ) ซึงปกติการวางแผนพัฒนาประเทศจะทํา
เฉพาะประเทศคอมมิวนิสต์และประเทศกําลังพัฒนาเท่านัน ส่วนประเทศตะวันตกและอเมริ กาไม่มี
การวางแผนพัฒนาประเทศเหมือนไทย โดยให้ กลไกตลาดเป็ นผู้ดําเนินการ ส่งผลให้ หน่วยราชการ
ต่างๆ ถูกบังคับให้ จัดทําแผนทังระยะยาวและระยะสัน และรัฐบาลไทยได้ เริ มให้ ความสนใจในเรื อง
ยุทธศาสตร์ มาตังแต่ พ.ศ.
ทังๆ ทีฝ่ ายทหารได้ ให้ ความสําคัญกับแผนยุทธศาสตร์ มาเป็ นเวลา
ช้ า นานแล้ ว แต่ ฝ่ ายพลเรื อ นไม่ ใ ห้ ค วามสนใจ แม้ ห น่ ว ยราชการจํ า เป็ นจะต้ อ งจัด แผนเพื อขอ
งบประมาณประจําปี แต่การจัดทําแผนก็เป็ นเพียงนวัตกรรม ทีระบุว่าจะทําอะไร ทีไหน อย่างไร เพือ
ใคร และใช้ ง บประมาณเท่ า ไหร่ ไม่ ค่ อ ยให้ ความสนใจในส่ ว นที เกี ยวกับ ความเป็ นไปได้ แ ละ
ผลประโยชน์ ต อบแทนมากนัก กล่ า วคื อ เป็ นเฉพาะผลผลิ ต (Output) แต่ ไ ม่ ค่ อ ยเน้ นผลลัพ ธ์
(Outcome) มากนัก จึง ทําให้ หลายปั ญหาของประเทศไม่ ได้ รับการแก้ ไ ขอย่ างจริ ง จังและถูกจุด
นอกจากนัน การวางแผนยังขาดข้ อมูลทีจําเป็ นในการตัดสินใจ และทางเลือกทีดี ประกอบกับไม่มี
ข้ อเสนอในลักษณะทางเลือก (Alternatives) หรื อการสํารวจความเป็ นไปได้ (Fusibility studies)
อย่างไรก็ดี ในกรณี ข้อมูลมี ไม่ เ พียงพอก็อาจจัดทําแผนโดยอาศัย เครื องมื ออืนๆ เข้ าช่วยได้ เช่น
ใช้ ข้อมูลเปรี ยบเทียบจากหน่วยงานหรื อข้ อมูลของบางประเทศทีมีลักษณะเศรษฐกิจและสังคมทีมี

สถานการณ์ ใกล้ เ คียงกันมาเป็ นแนวทางในการจัดทําแผนในแต่ล ะสาขา (Areas) บางกรณี อาจ
ดําเนินการจัดทําแผนโดยการตังสมมติฐาน (Assumption) ในแต่ละเรื องเพือวางแผนวางยุทธศาสตร์
เพือวัตถุประสงค์ทีต้ องการ นอกจากนันอาจใช้ วิธีจําลองสถานการณ์ (Simulation) เพือดําเนินการ
เรื องใดเรื องหนึงหรื ออาจใช้ เทคนิคในการจัดทําแผนในลักษณะเป็ นโครงการทดลอง (Distal project)
หรื อ โครงการตัวอย่า ง (Experiment) เมื อทดลองใช้ ทุก วิธีแ ล้ ว ก็อาจสรุ ปเป็ นแผนทีเสนอแนะให้
ดําเนินการต่อไป โดยอุดมคติแผนและโครงการพัฒนาต่างๆ ของรัฐบาลควรมาจากการวิจยั โครงการ
พัฒนาในแต่ละเรื องเพือให้ ได้ ข้อมูล ข้ อเท็จจริ ง และทางเลือกทีสมเหตุและสมผล และเป็ นประโยชน์
จริ งๆ หากโครงการใดยังไม่มีผลการวิจยั ก็ควรระงับหรื อปลดการดําเนินโครงการนันๆ ไว้ ก่อน
ในส่วนทีเกียวกับการปฏิบตั ิ (Implementation) เป็ นเรื องใหญ่แม้ เราจะมีการวางแผน
ไว้ ดีหรื อสมบูรณ์เพียงใดมาถึงขันปฏิบตั ิตามแผนก็มกั จะไม่ประสบผลสําเร็ จ หรื อพบปั ญหาอุปสรรค
นานาประการในทางปฏิบตั ิในระบบราชการไทยเรามีจุดอ่อนอยู่ทีการปฏิบตั ิแทบทังสิน มีการกล่าว
ทํานองทีว่าแม้ จะมีนโยบายและแผนเป็ นเลิศเพียงไร แต่แต่มาตกม้ าตายทีการปฏิบตั ิแทบทังสิน จาก
ประสบการณ์ทังในอดีตและปั จจุบนั จะเห็นได้ ว่าประเทศเราเผชิญปั ญหาแทบทุกเรื องรวมทัง แม้ มี
กฎหมายสมบูรณ์เพียงไรแต่ขาดการนําไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิทธิภาพปั ญหาอาจเกิดขึนได้ จากปั จจัย
ต่างๆ เช่น ขาดนโยบายและยุทธศาสตร์ ทีชัดเจนขาดแผนงานทียากแก่การปฏิบตั ิ ผู้บังคับบัญชาไม่
สนับสนุน ขาดทังงบประมาณและบุคลากรทีเพียงพอ และปั ญหาอืนๆ ทางการบริ หาร รวมทังเป็ นที
ประจักษ์ แล้ วว่าการบังคับใช้ กฎหมายของบ้ านเรานันอ่อนทีสุด (Law enforcement) อาจเกิดจาก
ปั ญหาการทุจริ ต ลูบหน้ าปะจมูก การเล่นพรรคเล่นพวกและเน้ นผลประโยชน์ และผลประโยชน์ทับ
ซ้ อนทําให้ การปฏิบัติบิดเบียวล่าช้ า เสียหายไม่ เป็ นไปตามเป้าหมายทีวางไว้ โดยเฉพาะโครงการ
ก่อสร้ างแทบทุกโครงการจะล่าช้ ากว่าทีกําหนดแทบทังสิน รวมทังทุกรัฐบาลทีขึนมาดํารงตําแหน่งจะ
เผชิญกับปั ญหาการใช้ งบประมาณไม่ทนั คือ ค้ างเยอะคือเบิกได้ เพียงไม่กีเปอร์ เซ็นต์เช่น เพียง %
เท่านันซึงก่อให้ เกิดความล่าช้ าและความเสียหายอย่างยิง ผมเคยเป็ นหัวหน้ าหน่วยงานขนาดใหญ่ที
รับผิดชอบเกียวกับโครงการก่อสร้ างพืนฐานโดยเฉพาะการก่อสร้ างถนนและแหล่งนําคือ กรมการ
เร่งรัดพัฒนาชนบทและเคยมีประสบการณ์ในการแก้ ไขปั ญหาดังกล่าวมาแล้ วโดยเคยได้ รับคําชมเชย
จากผู้บงั คับบัญชาว่าสามารถแก้ ปัญหาได้ ดีทีเดียว
ในการปฏิบัติตามแผนหรื อโครงการนันยังมีการกล่าวหาอีกหลายประการเช่น การ
กล่าวหาฝ่ ายปฏิบตั ิมิได้ มีส่วนในการกําหนดหรื อวางแผนแต่ประการใด หรื อมีโอกาสแต่เพียงเล็กน้ อย
เท่านัน หรื อพูดเป็ นภาษาชาวบ้ านว่า ผู้ปฏิบตั ิไม่ได้ รับการปรึกษาหารื อหรื อออกความเห็นแต่ประการ
ใด ซึงข้ อกล่าวหาดังกล่าวสามารถแก้ ไขได้ โดย ก่อนมี การวางแผนควรมีการกําหนดให้ บุคคล
ประเภทมาร่วมกันปฏิบตั ิคือ นักวิชาการ นักปฏิบตั ิ และนักวางแผนมาทํางานร่วมกัน

การติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) ซึงเป็ นวงจรสุดท้ ายของการ
วางแผน ซึงมีความสําคัญไม่น้อยในกระบวนวางแผนเพือติดตามและประเมินผลแผนทีวางไว้ ว่าทํา
สําเร็จหรื อไม่ประการใด ควรมีการแก้ ไขและปรับปรุงอย่างไร ในการปฏิบตั ิขนตอนนี
ั
มักไม่ได้ รับความ
สนใจมากนัก โดยผู้เกียวข้ องอ้ างว่าทีมิได้ มีการประเมินผลเพราะทรัพยากรมีน้อยโดยเฉพาะเรื องคน
และงบประมาณ และมักจะอ้ างว่าไม่มีเวลา ประกอบกับเวลาได้ ล่วงเลยไปแล้ วไม่มีหน่วยงานหรื อ
บุคคลให้ ความสนใจแต่ประการใด ฉะนัน การติดตามประเมินผลจึงมักไม่ได้ ทําอย่างจริ งจัง แม้ จะมี
การทําบ้ างก็เพียงสุ่มเป็ นบางโครงการเท่านัน อย่างไรก็ดีการติดตามประเมินผลควรทําทุกแผนงาน
และโครงการโดยหน่วยทีมีหน้ าทีโดยตรง ทีต้ องทําหน้ าทีนีโดยไม่ต้องรอให้ หน่วยอืนมาประเมิน เท่าที
นิ ย มมั ก จะจ้ างสถาบัน หรื อ บุ ค คลอื นมาประเมิ น เพราะหวั ง เรื องความเป็ นกลางโดยเฉพาะ
สถาบันการศึกษามักได้ รับการว่าจ้ างให้ ทําการประเมิน แต่ก็ทําไม่ได้ มาก เพราะติดงบประมาณซึงจะ
มีคา่ ใช้ จ่ายสูง
วงจรหลักของการจัดการทีสําคัญอีกประการหนึงได้ แก่ การจัดองค์กร (Organizing)
ซึงปกติการจัด องค์ กรจะทําอย่างน้ อยใน รู ปแบบ คือ จัดองค์กรตามประเภทของงานเช่น งาน
คมนาคม งานเกษตร งานพาณิชย์ งานยุติธรรม ซึงเป็ นการจัดองค์กรทีเก่าแก่มีมาหลายร้ อยปี คือ
เมือมีงานประจําก็ตงเป็
ั นหน่วยงานขึน การจัดองค์กรทีนิยมราว - ปี มานี คือการจัดหน่วยงาน
ตามลักษณะโครงการ (Project) คือเมือมีโครงการขนาดใหญ่เกิดขึนก็จดั ตังหน่วยงานนันๆ ขึนตาม
โครงการเมือโครงการเสร็จแล้ วก็ยกเลิก และการแบ่งงานอีกประเภทหนึงคือ ระบบแมททริ ก (Matrix)
ทุกส่วนงานดาหน้ าทําสิงหนึงสิงใด ซึงการแบ่งงานในลักษณะนีเป็ นทีนิยมในปั จจุบนั เพราะเน้ นการมี
ส่ว นร่ ว มและเป็ นการบูร ณาการอย่ า งดี อนึงในศตวรรษที ได้ มี การพูดถึง การจัดการองค์ ก ร
สมัยใหม่เพือประสิทธิ ภาพของงานและประสิ ทธิ ผลของเป้าหมายของงานซึงได้ มีการเน้ นการจัด
องค์กรในลักษณะองค์กรมีวิสยั ทัศน์ องค์กรขนาดเล็กบางงานสะดวกแก่การบริ หารจัดการเน้ นการ
ทํางานเป็ นคณะ (Team) และการกระจายอํานาจ (Empowerment) ผู้ทําการเปลียนแปลงและการใช้
อุปกรณ์ทางสารสนเทศ (IT)
ในการจัดองค์กรและการจัดการสมัยใหม่มีความจําเป็ นจะต้ องใช้ เทคนิคใหม่ๆ หลาย
เรื องเพือการเพิมประสิทธิภาพในการบริ หารงาน เช่น การบูรณาการ (Integrated) การใช้ ยุทธศาสตร์
(Strategies) การบริ หารคุ ณ ภาพทั งองค์ ก ร (TQM) เทคนิ ค เปรี ยบเที ย บความเป็ นเลิ ศ
(Benchmarking) และการจัดการด้ านคุณภาพ (ISO, PMQA) เป็ นต้ น ยิงหากนําเทคนิคเหล่านีมาใช้
เร็ วเท่าไหร่ ก็จะลดค่าใช้ จ่ายและเพิมประสิทธิภาพมากเท่านัน อย่างไรก็ดีการนําเทคนิคใหม่ๆ มาใช้
ย่อมมีข้อจํากัดในเรื องนโยบายหน่วยงานต่างๆ จะต้ องดินรนขวนขวายหาทางเอาเอง หรื อการขอรับ

ความช่วยเหลือจากภาคเอกชนอย่างตัวอย่างเช่น โรงพยาบาลวัดไร่ ขิง ซึงมีชือเสียงในเรื องการดูแล
รักษาพยาบาลในด้ านตา เป็ นต้ น
ในส่ ว นที เกี ยวข้ อ งกั บ วงจรการนํ า (Leading) หรื อ ภาคส่ ว นที มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ดําเนินงานต่างๆ ซึงจะมีผลทําให้ งานเดินไปได้ มากน้ อยเพียงไร ไม่ว่าจะเป็ นการนํา การมี ทรัพยากร
ต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะคน รวมทังวิธีปฏิบตั ิต่างๆ อย่างทันสมัย สําหรับการทํานันใคร่ ขอเป็ น
ผู้นําแห่งการเปลียนแปลง (Change Agent) ซึงต้ องมีทงวิ
ั สยั ทัศน์และคุณธรรม และจริ ยธรรมอันดี
งาม ผู้นําทีคิดนอกกรอบ กล้ า และเปิ ดเผยรวมทังผู้นําทีมีความซือสัตย์สจุ ริ ตและยึดความถูกต้ องเป็ น
สําคัญ ในการจัดการงานทีดีโดยมีการวางแผนทีสมบูรณ์ มีการจัดองค์กรทีทันสมัย มีการปฏิบตั ิหรื อ
ทําทีดี เชือได้ ว่าจะทําให้ งานสําเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี
วงจรสุดท้ ายของการจัดการคือ การควบคุมหรื อ Controlling ซึงเป็ นวงจรทีสําคัญไม่
น้ อยไปกว่าวงจรอืน แต่ได้ รับความสนใจน้ อยด้ วยเหตุผลหลายประการเช่น กว่างานต่างๆ ทีดําเนินจะ
เสร็จสินตามโครงการหรื อแผนต่างๆ ต้ องใช้ เวลานานไม่ทนั กาล ขาดทรัพยากรสนับสนุนทังกําลังคน
และงบประมาณ งานมีปริ มาณมาก จะควบคุมหรื อประเมินผลได้ จํากัด ฉะนันจะทําได้ เพียงสุ่มเป็ น
ตัวอย่างบางโครงการเท่านัน หรื ออาจจะทําได้ เฉพาะขันตอนการตรวจสอบตามขันตอนทีระบุไว้ ใน
แผนงานโดยเฉพาะงานตัวอย่าง หรื อกล่าวได้ ว่างานสําคัญในวงจรนีมี แนวทางทีจะต้ องดําเนินงาน
คือ การเฝ้าดู (Monitor) งานทีกําลังทํา ซึงส่วนใหญ่ขนตอนนี
ั
จะมีการปฏิบตั ิแต่ขนตอนสุ
ั
ดท้ ายคือ
การติดตามประเมินผลมักจะถูกละเลยเพราะมีปัญหาต่างๆ ดังได้ กล่าวมาแล้ ว ผมเห็นว่าทุกแผนและ
ทุกโครงการควรมรการติดตามและประเมินผล อาจจะดําเนินการเองคือหน่วยงานทีดําเนินโครงการ
นันๆ หรื อการว่าจ้ างสถาบันข้ างนอกทําการติดตามและประเมินผล เพราะทุกหน่วยงานต้ องการรู้
ความจริ งของผลการดําเนินการและต้ องการทราบปั ญหาและอุปสรรคเพือต้ องการหาทางแก้ ไข จริ ง
อยู่การบริ หารงานในภาครัฐในรอบ ปี ทีผ่านมาเราเคยมีการพัฒนากลไกการติดตามประเมินผลมา
ได้ ระดับหนึง กล่าวคือเคยมีกลไกระดับชาติเพือมีหน้ าทีติดตามประเมินผลโดยมีการจัดตังหน่วยงาน
ขึนในสํานักนายกรัฐมนตรี แต่งานดังกล่าวขาดการต่อเนืองและการสนับสนุนอย่างจริ งจังในทีสุดก็
เลิกไป หรื อปฏิรูประบบราชการปี
ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลประจํา
กระทรวง (คตป.) ทุกกระทรวงขึนเพือทําหน้ าทีปฏิบตั ิงานดังกล่าว ผมได้ รับการแต่งตังให้ เป็ น คตป.
กระทรวงแรงงานและทํางานอยู่เป็ นเวลา ปี แต่ผลงาน คตป. ทุกกระทรวงไม่ส้ จู ะเด่นอะไรมากดู
เงียบๆ ไปในการนําแนวความคิดการติ ดตามประเมิ นผลมาใช้ อย่างได้ ผ ลและครบวงจรทีมี การ
กล่ า วถึ ง อยู่เ สมอ คื อ การติ ด ตามผลงานของประเทศมาเลเซี ย โดยหน่ ว ยงานนี สัง กั ด สํ า นั ก
นายกรัฐมนตรี และมีเครื องมือช่วยมากมายทําให้ มีชือเสียงและทํางานอย่างมีประสิทธิภาพเป็ นข้ อมูล
หลัก เพือนายกรัฐมนตรี ได้ ติดตามงานได้ อย่างสมบูรณ์

การจัดการไม่วา่ จะเป็ นขันตอนใดย่อมมีความสําคัญทุกขันตอนแล้ วแต่ผ้ บู ริ หารจะให้
ความสําคัญและใช้ เป็ นเครื องมือในการบริ หารจัดการงานทังภาครัฐและภาคเอกชน ผมพิจารณาเห็น
ว่าหลักวิชาการเรื องการจัดการนันมีข้อดี และเป็ นประโยชน์แก่ผ้ ปู ฏิบตั ิแทบทังสิน อนึงแนวความคิด
ของเดมมิง (Damming) หรื อทีเรี ยกว่าวงจรเดมมิง หรื อ Demming Cycle เป็ นวงจรทีเป็ นทีนิยมและ
นําไปปฏิบัติทัวโลกเป็ นเวลาเกือบร้ อยปี มาแล้ ว ซึงเป็ นทีนิยมทัวโลกโดยภาคเอกชนญี ปุ่ นได้ นํ า
แนวความคิดนีมาปรับใช้ ในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอุตสาหกรรมยานยนต์ ทําให้ ญีปุ่ นเป็ นมหาอํานาจ
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว ทังๆ ทีเจ้ าของทฤษฎีดงั กล่าวคือ ดร.เดมมิง เป็ นชาวอเมริ กัน แต่คนนํามาใช้
เป็ นคนญีปุ่ น วงจรเดมมิง (Demming Cycle) คือ PDCA P (วางแผน) D (ปฏิบตั ิ) C (ตรวจสอบ) A
(ปรับปรุงแก้ ไข) นอกจากญีปุ่ นจะเป็ นประเทศแรกในการนํามาใช้ แล้ ว แม้ แต่อตุ สาหกรรมในประเทศ
ต่างๆ รวมทังประเทศไทย เช่น กลุ่มโรงงานสยามปูนซีเมนต์ (SCG) ก็ยังได้ นําความคิดดังกล่าวมาใช้
ในการดําเนินงานของตนด้ วย ผมเห็นว่าการบริ หารภาครั ฐควรนําแนวความคิดนีมาปรั บใช้ อย่าง
จริ งจังและถือเป็ นนโยบายของรัฐต่อไป

