เครืองมือการควบคุมการจัดการ
หลักการจัดการไม่ว่าจะเป็ นการวางแผน การจัดองค์กรและการนําอาจจะไม่สมั ฤทธิผล
หากขาดการควบคุม ที ดี (Controlling) การควบคุม มี วัต ถุป ระสงค์ เ บื องต้ น เพื อให้ ไ ด้ ง านที
ตังเป้าหมายไว้ และเพือนํามาปรับปรุ งงานให้ ดีขนในขั
ึ
นปฏิบตั ิจริ งยอมให้ ความสําคัญแก่วงจรการ
วางแผนคือ กําหนดแผนปฏิบตั ิตามแผนและการติดตามประเมินผลขันตอนการควบคุมก็คือ ขันตอน
การติดตามประมวลผลนันเอง หรื อ พิจารณานําแนวความคิด วงจรเดมมิง (Deming cycle) คือ
วงจร PDCA หรื อวางแผนปฏิบัติตามแผนตรวจสอบและปรั บปรุ งแก้ ไข ฉะนัน อาจกล่าวได้ ว่า
ขันตอนการควบคุม คือ ขันตอนติดตามประเมินผล หรื อขันตอนปรับปรุ งแก้ ไขนันเอง กระบวนการ
ควบคุม (Control process) เป็ นกระบวนวัดผลการปฏิบตั ิงานทีเกิดขึนจริ ง การเปรี ยบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานทีเกิดขึนจริ งกับมาตรฐานและการบริ หารเพือแก้ ไขสิงทีแตกต่างจากมาตรฐานหรื อแก้ ไข
มาตรฐานทีไม่สมควรทีเกิดขึนระหว่างขันตอนในการควบคุม เมือมีการวางแผนไปแล้ วเป็ นความ
รับผิดชอบทีสําคัญสําหรับผู้บริ หารทุกคนทีต้ องติดตามผลซึงคือการควบคุมนันเอง การควบคุมอาจ
พิจารณาในมิติความสําคัญและขันตอนในการควบคุมซึงมี ขันตอน ได้ แก่ กําหนดวัตถุประสงค์การ
ทํางานและมาตรฐานการทํางาน การวัดการทํางานทีเกิดขึนจริ งการเปรี ยบเทียบการทํางานจริ งกับ
วัต ถุป ระสงค์ แ ละขันตอนสุด ท้ ายการปฏิ บัติก ารแก้ ไ ข ผมในฐานะที ได้ รับ การศึก ษามาโดยตรง
เกียวกับการวางแผนและทํา งานอยู่ในหน่ วยงานวางแผนทุกระดับ ไม่ ว่ าจะเป็ นระดับชาติร ะดับ
กระทรวงและระดับจังหวัดซึงคุ้นเคยกับขันตอนดังกล่าวเป็ นอย่างดีประกอบกับเคยเป็ นอาจารย์สอน
ทั งวิ ช าการวางแผนและการวิ เ คราะห์ โ ครงการและวิ ช าการติ ด ตามประเมิ น ผล ฉะนั น จึ ง มี
ประสบการณ์ ทังในภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บัติ แ ละได้ ต ระหนัก ถึง ความสํ า คัญ ของการติ ด ตาม
ประเมินผลหรื อการควบคุมนันเองจากข้ อเท็จจริ งปรากฏว่าในทางปฏิบตั ิแนวความคิดหรื อเครื องมือ
ในการควบคุมแม้ จะมีความสําคัญแต่ประสบปั ญหาหลายประการกล่าวคือ ประการแรกในแง่ของ
หลักการทังวงจรวางแผนและวงจรของการจัดการต้ องมี การปฏิบัติ ให้ ครบทังวงจรโดยปฏิบัติให้
สมบูรณ์ไม่ละเว้ นขันตอนใดขันตอนหนึงแต่ในการปฏิบตั ิขนตอนประเมิ
ั
นผลและการควบคุมมักไม่ได้
รั บ ความสนใจมากนัก ทั งนัก บริ ห ารและนั ก ปฏิ บัติ ป ระกอบกั บ แนวความคิ ด เรื องการติ ด ตาม
ประเมินผลถึงแม้ หลักการจะดีแต่ยากแก่การปฏิบตั ิโดยเฉพาะเรื องเวลาล่วงเลยมาแล้ วไม่มี เวลาขาด
ทรัพยากร เช่น บุคลากร และงบประมาณถึงแม้ จะระบุไว้ ในแต่ละโครงการว่าให้ มีการควบคุมโดยมี

กําหนดวิธีและระยะเวลาในการติดตามประเมินผลแต่ในทางปฏิบตั ิมีหน่วยงานน้ อยมากทีปฏิบัติ
อย่างครบถ้ วนและโดยเฉพาะรายงานผลการติดตามและประเมินผลมักจะออกมาล้ าช้ าไม่ทันการใน
การนํา มาทํา การปรั บปรุ ง แก้ ไ ข ประการถัดไปงานประเภทก่ อสร้ างต่า งๆ เช่น ถนนหนทางหรื อ
โครงสร้ างพืนฐานอืนๆ ของทางราชการมักจะล้ าช้ ากว่ากําหนดราว – เปอร์ เซ็นต์เสมอ ประเด็น
ปั ญหาอาจเกิดจากความผิดพลาดในการกําหนดแผน หรื อ กําหนดแผนเหมาะสมในระดับพืนทีการ
ขาดมาตรการลงโทษแก่ผ้ ูไม่ปฏิบัติกล่าวคือแม้ จะกําหนดทังมีแผนและระดับโครงการจะระบุการ
ติดตามประเมินผลไว้ ขาดมาตรการจูงใจทีจะให้ หน่วยราชการ หันมาให้ ความสนใจ เหมือนกับสอง
ขันตอนแรกคื อ กํ า หนดแผนและการปฏิ บัติ ต ามแผน มาตรการที ควรนํ า มาใช้ เช่ น ไม่ อ นุ มั ติ
งบประมาณในโครงการทีไม่มีผลประเมินหรื อขาดรายงานผลงานอย่างเป็ นระบบ มาตรการถัดไปคือ
ไม่ควรผ่อนปรนให้ มีการใช้ แรงงานทีล้ าช้ าไม่เป็ นไปตามกําหนดซึงจะทําให้ หน่วยงานกระตือรื อร้ นที
จะต้ องหันมาสนใจและจัดคณะบุคคลมารั บผิดชอบเรื องการควบคุมโดยตรงเมือเปรี ยบเทียบกับ
องค์กรเอกชนหรื อบริ ษัทห้ างร้ านต่างๆ โดยเฉพาะประสบการณ์ของประเทศญีปุ่ นทียึดหลักวงจรเดม
มิงและนํามาต่อยอดและปรับใช้ มากว่า ปี แล้ ว ทําให้ แม้ เจ้ าของประเทศผู้คิดค้ นคือสหรัฐอเมริ กา
ซึงมิได้ ให้ ความสําคัญกับการดําเนินการอย่างครบวงจรและเน้ นเป็ นพิเศษเรื องการปรับปรุ งแก้ ไขตาม
หลัก PDCA แต่ญีปุ่ นได้ นําแนวความคิดมาทําลองใช้ และปรับปรุ งให้ เข้ ากับสถานการณ์ของประเทศ
จนทําให้ ประเทศญีปุ่ นมีชือเสียงและเป็ นผู้นําในการผลิตสินค้ าโดยเฉพาะเครื องใช้ ไฟฟ้าและรถยนต์
นอกจากผมจะทังปฏิ บัติ แ ละสอนเกี ยวกับ การวางแผนและการประเมิ น ผลโดยตรงแล้ ว อยาก
ยกตัวอย่างทีเคยประสบมาด้ วยตัวเองสักเรื องสองเรื องเกียวกับการติดตามประเมินผลกล่าวคือเมือ
สมัยเข้ ารับราชการใหม่ๆ ปี สองพันห้ าร้ อยกว่าๆ หัวหน้ างานท่านเน้ นเรื องการควบคุมคุณภาพโดย
กําหนดให้ มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานทุกงานทีได้ ดําเนินการไปแล้ วโดยหลังจากจบโครงการแล้ ว
ให้ มีวาระสัมมนาผลดีและผลเสียและปั ญหาอุปสรรคของการดําเนินงานซึงเป็ นผลให้ การปฏิบตั ิงาน
ต่างๆ มีความสมบูรณ์และผิดพลาดน้ อยเป็ นประสบการณ์ทีผมนํามาปรับใช้ ในการทํางานตลอดมา
อีกเรื องหนึงท่านนายกรัฐมนตรี สมัยหนึงท่านได้ ชมเชยรัฐมนตรี กระทรวงพานิชซึงเพิงเดินทางกลับ
จากสหรัฐอเมริ กาเมือเช้ านีเองพอสายท่านนายกฯ ได้ รับรายงานผลการเจรจากับต่างประเทศในเรื อง
ความร่ วมมือและความช่วยเหลือของต่างประเทศทีจะให้ แก่ประเทศไทยท่านนายกรัฐมนตรี ทึงมาก
แท้ จริ งเบืองหลังปรากฏว่าท่านรัฐมนตรี ผ้ นู นท่
ั านเตรี ยมการดีโดยรี บเขียนรายงานผลการปฏิบตั ิงาน
เสร็ จก่อนทีท่านจะเดินทางกลับเมือมาถึงกรุ งเทพมหานครท่านได้ สงการให้
ั
เจ้ าหน้ าทีพิมพ์ดีดมารอ
ท่ า นที สนามบิ น เพื อนํ า รายงานดัง กล่ า วไปตามประสงค์ สํ า หรั บ ผมเองเคยได้ รั บ คํ า ชมจาก
ผู้บงั คับบัญชาว่ามีระบบรายงานการติดตามและการประเมินผลดีและเร็ วเพราะผมได้ เรี ยนรู้ จากการ
ปฏิบตั ิงานของผู้บงั คับบัญชา

การควบคุมโดยเฉพาะการติดตามและการประเมินผลของไทยๆ อาจจะไม่เป็ นทีนิยม
เพราะอาจเป็ นการลูบหน้ าปะจมูกเกรงว่าจะก่อศัตรูถ้ารายงานตรงไปตรงมาอาจไม่กล้ า นอกจากการ
ประเมินจากหน่วยงานภายนอก เช่น ทําโดยมหาวิทยาลัย เป็ นต้ น แนวทางแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ตามที
กล่าวมาแล้ วประการแรก ควรมีการกําหนดหน่วยงานทีชัดเจนทังระดับชาติระดับกระทรวงระดับกรม
และระดับจังหวัดและดีใจทีได้ ข่าวว่าจะมีการกําหนดในรั ฐธรรมนูญทีให้ มีคณะกรรมการติดตาม
ประมวลผลและขยายไปทุกระดับด้ วยในรอบ ปี ทีผ่านมาเพราะอาจเคยได้ ยินประเทศเราเคยมี
หน่วยงานประเภทนีสังกัดนายกรัฐมนตรี และต่อมาได้ มีการเน้ นให้ คํานึงถึงการประมวลผลในสังกัด
งบประมานและสภาเศรษฐกิ จ แต่ แล้ วก็ เ งีย บไปแบบไทยๆ สํ า หรั บ ในต่า งประเทศไม่ ว่ าจะเป็ น
สหรัฐอเมริ กา ญีปุ่ น และมาเลเซีย ได้ มีนโยบายในเรื องติดตามประเมินผลอย่างจริ งจัง กล่าวคือ ใน
สหรัฐอเมริ กาได้ มีแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็ นระดับประเทศ ระดับรัฐ และ
ระดับท้ องถิน และมีแนวทางปฏิบัติให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในการติดตามประเมินผล โดยเปิ ด
โอกาสให้ ทุกภาคส่วนเข้ าร่ วมองค์กรดังกล่าวมีชือว่า สมาคมประเมินผลแห่งอเมริ กา (American
Evaluation Association) อนึงต่างประเทศทีมีหน่วยงานและมีระบบการประเมินผลทีดีและพัฒนา
ต่อเนืองมาเป็ นกว่า ปี คือ ประเทศมาเลเซีย ซึงมีนโยบายเรื องติดตามประเมินผล (Evaluation) ที
ชัดเจนโดยมีการจัดตังกรมสํานักนายกรัฐมนตรี การติดตามประเมินผลเป็ นนโยบายการบูรณาการ
พัฒนาของประเทศ National Evaluation Policy โดยความร่ วมมือของทางภาคราชการ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคม ในการติดตามประเมิ นผลดัง กล่าวได้ ใช้ สารสนเทศ (IT : Information
technology) เป็ นเครื องมือสําคัญ และเคยได้ รับการชมเชยจากสหประชาชาติมาแล้ ว ซึงผมได้ เคย
เข้ า ร่ ว มรั บฟั ง การนํ า เสนอโดยคณะราชการมาเลเซี ย มาแล้ ว จากการประชุม นานาชาติ ว่า ด้ ว ย
สารสนเทศสําหรั บผลงานอาจสรุ ปได้ คือการยึดฐานผลการดําเนินงานเป็ นหลัก (Result Based
Management) ทุกแผนและทุกโครงการจะต้ องถูกประเมินเสมอๆ ทุกปี ทกุ ระดับ ไม่วา่ ระดับกระทรวง
หรื อหน่วยงานอืนๆ และทุกๆ ปี จะต้ องสรุ ปผลงานการประเมินอย่างเป็ นระบบส่งเสริ มไตรภาคีใน
การติดตามประเมินผลไม่ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม พัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับชาติ
เพือเป็ นเครื องมือติดตามประเมินผล และมีโครงการทีได้ รับความนิยม ได้ แก่ การใช้ การวางแผนงาน
เพือช่วยในการติดตาม
ประเมินผลนโยบายติดตามประเมินผลของมาเลเซียจะช่วยในการสนับสนุนและทําให้
นโยบายเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติเข้ มแข็งนายกรัฐมนตรี มีบทบาทสําคัญในการเป็ นผู้นําการ
ติดตามประเมินผลเป็ นเครื องมือทีสับสนในการควบคุมงานทีดีและครบวงจรในการจัดการรัฐบาลเดิน
มาถูกทางแล้ วโดยในรัฐธรรมนูญกําหนดให้ มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลซึงต่อไปก็มีกฎหมาย
ลูกเพือองค์กรให้ มีประสิทธิ ภาพทังระดับชาติระดับกระทรวงและระดับจังหวัดโดยใช้ แนวทางการ

ติดตามประเมิ น ผลของมาเลเซี ยเป็ นตัว อย่าง นโยบายดังกล่า วเป็ นนโยบายสาธารณะทีสํ าคัญ
ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและในขณะเดียวกันเห็นควรให้ มีการปรับปรุ งระบบผู้ตรวจ
ราชการของทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้ มีผลอย่างจริ งจัง

