จะเลือกใช้ เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ อย่ างไร
การจัดการ (Organizing) เป็ นขันตอนทีมีบทบาทและความสําคัญทังภาครัฐและ
เอกชน แต่เดิมในระบบราชการไทยจัดระบบองค์กรโดยยึดหลักจตุรดมภ์ คือ เวียง วัง คลัง นา ซึงรวม
งานหลักๆ ทีจะบริ หารจัดการให้ บรรลุเป้าหมาย ต่อมาในปี
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ า
เจ้ าอยู่หวั ได้ จดั ตังกระทรวงขึนบริ หารประเทศไทยมีทงสิ
ั น กระทรวง ต่อมาปี
กว่าๆ ได้ มีการ
ปรับปรุงกระทรวงโดยตังเพิมขึน กระทรวงคือ กระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
ล่าสุด เมือปี
มีการปรับปรุ งกระทรวงใหม่โดยมีกระทรวงทังสิน กระทรวง มีกระทรวงใหม่ๆ
เช่น กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของทรัพยากรมนุษย์ กระทรวงไอ.ซี.ที และกระทรวงกีฬา
และท่องเทียว ปั จจุบันมีการเปลียนแปลงอย่างสูงและรวดเร็ ว โดยเฉพาะด้ านการเมือง เศรษฐกิจ
สัง คมและเทคโนโลยี ฉะนันการปรั บ ปรุ ง กระทรวง ทบวง กรม จึ ง มี ค วามจํ า เป็ นเพื อให้ ทัน กับ
สถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะมีการคาดการณ์ว่าองค์กรทีจะอยู่มันคงและยังยืนจะต้ องมี
คุณสมบัติดังนี มีขนาดเล็กและบาง ทํางานในภาวะเร่ งด่วนได้ ทํางานเป็ นคณะ มีการมอบหมาย
หน้ าทีเป็ นองค์กรเรี ยนรู้ และและเป็ นผู้นําแห่งการเปลียนแปลง รวมทังยึดไอที (IT) เป็ นเครื องมือ
สํ าคัญ อย่างไรก็ ตามเมื อมี การจัด องค์ กรที สมบูรณ์ แ ล้ วมิ ได้ ห มายความว่า การทํางานจะบรรลุ
เป้าหมายทุกกรณี กล่าวคือการเลือกใช้ เทคนิค หรื อ เครื องมือทีเหมาะสมก็มีความสําคัญไม่ล้าสมัย
ผู้บริ หารจําเป็ นจะต้ องสรรหาเครื องมือ หรื อเทคนิค ซึงอาจเป็ นเทคนิคทังภาคเอกชนและภาครัฐ ใน
ต่างประเทศได้ นํามาใช้ แล้ วเกิดประโยชน์ดีต่อองค์กรหรื อลูกค้ า ซึงในภาคราชการหมายถึง ประชาชน
จะได้ รับผลประโยชน์โดยตรง ไม่ว่าจะด้ านความสะดวกปริ มาณ และคุณภาพของบริ การ เทคนิคการ
ทํางานให้ ดีขนมี
ึ หลากหลาย หลายเครื องมือรัฐได้ ทดลองใช้ มาแล้ วได้ ประโยชน์บ้าง ไม่ได้ ประโยชน์
บ้ าง หลายเทคนิคกําลังทดลองใช้ อยู่ต้องใช้ เวลาในการดําเนินการ บางเทคนิคยังไม่เคยทดลองใช้
เลย ซึงในอนาคตต้ องนํามาทดลองใช้ ดบู ้ าง เทคนิคดีภาคราชการได้ เคยใช้ มาแล้ ว เช่น การแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) เทคนิคการวัดแบบสมดุล (Balance Serener : BSC.) การกระจาย
อํานาจ (Denaturalization) การรื อระบบ (Reengineering) การมอบหน้ าที การบริ หารเชิงกลยุทธ์
(Strategies Planning) และการบริ หารด้ วยเครื อข่าย (Networking) โดยหลักการเทคนิคการแปรรู ป
รัฐวิสาหกิจ (Privatization) เป็ นหลักการทีดีทีประสงค์จะปรับปรุ งรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะอย่างยิง
รัฐวิสาหกิจทีขาดทุน เช่น การรถไฟ โทรศัพท์ รถโดยสารหรื อรัฐวิสาหกิจอืนๆ ทีทําแล้ วขาดทุน อดีต

นายกรัฐมนตรี ของอังกฤษคือ มาดามแทชเชอร์ ได้ ริเริ มการแปรรูปรัฐวิสาหกิจโครงสร้ างพืนฐานต่างๆ
ดังกล่าว ทําแล้ วปรากฎว่า ทําให้ รัฐวิสาหกิจเหล่านันฟื นตัวหรื อตกไปอยู่ในมือของเอกชน ซึงทํางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล แต่ปรากฎว่าไทยได้ นําแนวความคิดแปรรู ปรัฐวิสาหกิจมาปรับ
ใช้ แต่ทิศทางและวัตถุประสงค์เปลียนไป โดยไทยเน้ นเฉพาะรัฐวิสาหกิจทีได้ กําไรจึงจะแปรรู ป ซึงไม่
ตรงกับปรัชญาของการแปรรูปรัฐวิสาหกรรม ซึงไทยได้ แปรรูปรัฐวิสาหกิจทีได้ กําไร เช่น ปตท. อสมท.
การบินไทย และประสงค์จะแปรรู ปการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต แต่ได้ รับการขัดขวางจึงไม่เกิดขึน สําหรั บ
ปตท. ก็เกิดปั ญหายังไม่แล้ วเสร็ จ โดยเฉพาะประเด็นโครงสร้ างพืนฐาน คือ ท่อแก๊ สยังคงฟ้ องร้ องกัน
อยู่ว่ าจะตกเป็ นของใคร สํ าหรั บหลัก การหรื อ เทคนิค ที ทุกคนปรารถนาอยากเห็ นในการบริ ห าร
บ้ านเมื อง คือ การกระจายอํานาจ (Decentralization) โดยหลักการแล้ วการกระจายอํานาจมี
ขอบเขตอย่างน้ อย มิติ คือ การกระจายอํานาจให้ แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิน (อปค.) ซึงทุกฝ่ าย
กําลังขับเคียวกับอยู่ ซึงทํายังไม่ส้ ดู ีนักก็เพราะหลายฝ่ ายยังหาอํานาจอยู่ และในแง่งบประมาณ
อปค. ได้ รับงบประมาณราว % ของงบประมาณแผ่นดินประจําปี ซึงไม่ส้ มู ากนัก อีกมิติหนึงคือ
ต้ องกระจายการตัดสินใจทุกประเภทไปยังหน่วยงานในระดับพืนทีและระดับชุมชนหรื อประชาสังคม
ให้ มากทีสุดเท่าทีจะทําได้ ถ้ าเราไม่เร่ งรั ดการกระจายอํานาจดังกล่าวก็ยากทีความเจริ ญและการ
พัฒ นาจะเกิ ด ขึน สํ า หรั บ การรื อระบบ (Reengineering) ซึ งเป็ นเทคนิ ค ที ดี แ ต่ ย าก เพราะทุ ก
หน่วยงานยังคงรั กษาสภาพเดิม ของตนเอง เพราะปกติจะต่อต้ านการเปลี ยนแปลง จะกระทําได้
ต่อเมือการเปลียนแปลงหรื อรื อระบบนันต้ องไม่กระทบกระเทือนทังในระดับตัวบุคคล และกระทบต่อ
องค์กร แต่ถ้าได้ ประโยชน์โดยตรง เช่น ได้ ตําแหน่งสูงขึน งานบริ หารมากขึน เช่นนีย่อมไม่ได้ รับการ
ต่อต้ านจากพนักงานทีเกียวข้ อง มีหลายเทคนิคในการจัดการบริ หารทีได้ มีการริ เริ มและทดลองใช้ แต่
อาจไม่เป็ นทีนิยมหรื อไม่ติดตลาด เพราะเริ มจริ งจังในระยะต้ น แต่แผ่วลงในระยะหลังหรื อไม่มีใครให้
ความสนใจ ทังๆทีเทคนิคดังกล่าวเป็ นเทคนิคทีทัวโลกให้ ความสําคัญ รัฐบาลไทยก็ให้ ความสําคัญ
รวมทังได้ ออกนโยบายดังกล่าวในรู ปมติ ครม. แต่เทคนิคนันก็ไม่ได้ รับความสนใจ เช่น เทคนิค -ส.
เป็ นต้ น ทังๆ ทีเป็ นเทคนิคทีดี กล่าวคือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้ างนิสยั แต่ละ
ลักษณะย่อมเป็ นประโยชน์ต่อสํานักงาน และการปฏิบตั ิงานแทบทังสิน แต่เมือผู้นําและรั ฐบาลไม่
จริ งจังทุกคนก็ขาดความเอาใจใส่และปฏิบตั ิอย่างต่อเนืองและจริ งจัง นอกจากนันเทคนิคเรื อง ประชา
สังคม (Civil Society) ก็เช่น ยังขาดการเอาใจใส่ทีจะให้ ประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมและบทบาทอย่าง
แท้ จริ ง ทุกหน่วยงานจะทํางานโดยได้ รับความร่ วมมือจากภาคประชาสังคมมากขึน และง่ายขึน ถ้ า
ประชาสังคมได้ เข้ ามามีบทบาทอย่างแท้ จริ ง โดยรัฐบาลไม่ต้องมาแบกภาระไว้ แต่เพียงลําพัง บทบาท
ประชาสังคมในการมีส่วนร่ วมทังวางแผน ข้ าราชการร่ วมรับผลประโยชน์และการประเมินผลงานซึง
ทุกขันตอนมี ความสํ าคัญ ยิงต่ อเงื อนไขแห่ งความสํ า เร็ จ ของงานทุกประเภท สํ าหรั บเทคนิ คการ

ออกแบบหน้ าทีการงาน (Empowerment) ในต่างประเทศทังภาครัฐและภาคเอกชนได้ ให้ ความสําคัญ
มาหลายพัน ปี แล้ ว เช่น ภาคเอกชนโดยธนาคารทังในยุโรปและอเมริ กาได้ ยึดเทคนิ คนี มาอย่า ง
ต่อเนือง ทําให้ องค์กรเจริ ญมันคงและยังยืน อย่างไรก็ดีในสังคมทียังยึดถือผลประโยชน์เป็ นสําคัญ
การมอบหมายอํานาจหน้ าที ซึงยังเป็ นเรื องทีผู้บงั คับบัญชายังคงอํานาจอันสําคัญไว้ โดยไม่ชงให้
ลูกน้ องหรื อผู้ทีเกียวข้ องแต่ประการใด ทังทีมีปริ มาณงานมากจนรับไม่ไหว แต่ก็ยงั คงหลงอํานาจไว้ ที
จริ งแล้ วงานทีสําคัญก็คือ การมอบนโยบายและการติดตามประเมินผล เป็ นงานทีสําคัญกว่าและ
จะต้ องปฏิบตั ิให้ ครบวงจรการจัดการ กลัวไม่ได้ รับการปฏิบตั ิ
ดังทีกล่าวมาแล้ วว่ามีเทคนิคในการจัดการหลายประเภท ต่อมาใช้ แล้ วได้ ผลดีแก่การ
บริ หารทําให้ เป็ นทีนิยมและดําเนินติดต่อกันมาอย่างกว้ างขวาง แต่ก็มีหลายเทคนิคทีไม่ส้ ไู ด้ รับความ
สนใจมากนัก ทางการควรริ เริ มหรื อรื อพืนให้ มีการนํามาปรับใช้ ใหม่ อย่างน้ อยผู้บงั คับบัญชาควรหัน
มาสนใจและดําเนินการ แต่อย่างไรก็ดีมีเทคนิคหลายชนิดทีเป็ นเทคนิค ทีดีและเป็ นทีนิยมทังภาครัฐ
และภาคเอกชน ในต่างประเทศแต่ประเทศไหนยังมิได้ มีการริ เริ ม นํามาปรับใช้ ซึงอาจจะทําให้ เสีย
ประโยชน์ทงภาคเอกชนและภาคราชการ
ั
อย่างน้ อยควรมีการริ เริ ม อาจจะไม่ได้ ผลมากนักแต่เป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ทู ีเกียวข้ องได้ เรี ยนรู้และทดลองใช้ เทคนิคใหม่ๆ เทคนิคเหล่านันได้ แก่ การเปรี ยบเทียบ
ความเป็ นเลิ ศ (Benchmarking) เรามัก จะคุ้น กับ เรื องการให้ ร างวัล แก่ สํ า นัก งานหรื อ สถาน
ประกอบการต่างๆ เป็ นรางวัลชันดีมาก ดี หรื อ ชมเชย เมือประกาศแล้ วก็เลิกไปแต่จะหันมาให้ ความ
สนใจกับเรื องการเปรี ยบเทียบการเป็ นเลิ ศมักไม่ ได้ รับความสนใจมากนัก จริ งอยู่ในภาคเอกชน
เทคนิคนีได้ รับความนิยมมากและเกิดประโยชน์ อย่างแท้ จริ งแก่การประกอบธุรกิจ ซึงอยากจะให้
เทคนิคนีได้ รับความนิยมจากส่วนราชการด้ วย เทคนิคทีสําคัญแต่ได้ รับความสนใจน้ อย และยังไม่
แพร่ หลาย ควรได้ รับการหยิบยกมาทดลองใช้ ทังในส่วนราชการและเอกชน คือ การคิดเชิ งระบบ
(System thin bins) ซึงเป็ นแนวความคิดทีดีเหมาะแก่การนํามาปรับใช้ เพือให้ งานมีระบบดี และ
ส่งผลต่อการปฏิบัติ โดยเฉพาะจะประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ มาก เพราะทังคิดและทําหรื อการปฏิบตั ิเน้ น
ความเป็ นระบบ และระบบนีจะช่วยให้ การดําเนินงานไปสู่เป้าหมายทีวางไว้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ถึงแม้ แนวความคิดทีเป็ นระบบนี อาจปฏิบตั ิได้ ยากและยังไม่เป็ นทีแพร่ หลายแต่ประสิทธิภาพจะเกิด
แก่องค์กรและหน่วยงานอย่างเป็ นรู ปธรรม อีกเทคนิคหนึงทีควรได้ รับการพิจารณาให้ นํามาปรับใช้
อย่างกว้ างขวางคือ เทคนิคการปรับปรุ งคุณภาพทังองค์กร (Total Quality management : TQM) ซึง
จะเกิดประโยชน์ แก่องค์ กรเป็ นส่วนรวม เพราะเทคนิคดัง กล่าวได้ ยําถึงความสํ าคัญอย่างน้ อย
ประการคือ เน้ นความสําคัญของลูกค้ า คือ ถ้ าเป็ นทางราชการก็หมายถึงประชาชน เน้ นการปรับปรุ ง
อยู่เสมอ และเน้ นการมีสว่ นร่วมอย่างจริ งจังซึงเป็ นคุณสมบัติทีดีทงสิ
ั น

อย่างไรก็ดีการนําเทคนิคในทางการจัดสรรมาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นเทคนิคใหม่หรื อเทคนิค
เก่า โดยหลักการแล้ วแต่ละเทคนิคมีข้อดีมากมายและได้ ทดลองการใช้ มาแล้ ว บางเทคนิคเป็ นทีนิยม
บางเทคนิคขาดความสนใจ บางเทคนิคเริ มต้ นด้ วยดีแต่แผ่วไปในท้ ายทีสุด ทังนีความสําเร็ จย่อม
ขึนกับ เงื อนไขต่ า งๆ เช่ น บทบาทของผู้นํ า ว่ า ผู้นํ าหรื อ หัว หน้ าให้ ค วามสนใจมากน้ อ ยเพี ย งใด
ถ้ าผู้นําเอาจริ ง อยากเห็นผลงานทีเป็ นรู ปธรรมก็จะเกิดผล ผู้นําหลายคนอ้ างว่าไม่มีเวลาอาจทําให้
เสียโอกาสไป เงือนไขความสําเร็ จอีกประการหนึงคือ งบประมาณ หลายหน่วยงานประสงค์จะนํา
เทคนิคสมัยใหม่มาปรับใช้ แต่ไม่มีงบประมาณทีจะมาดําเนินการก็พลาดโอกาสไป เงือนไขในประการ
ถัดไป ความร่วมมือของผู้เกียวข้ องทุกคน ว่ามีความจริ งใจเพียงไรและมีลกั ษณะทํางานเป็ นคณะหรื อ
ทีมมากน้ อยเพียงไรก็สําคัญ

