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การปฏิบัติงานทุกอย่างมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำไปสู่ความส�ำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล การบริหารท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ในยุคสังคมความรู้และสังคมข้อมูลข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศทีร่ อบด้าน เพือ่ ปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ ทีพ่ ร้อม
จะฟันฝ่าอุปสรรคให้องค์การหรือธุรกิจนั้นด�ำเนินไปอย่างต่อเนื่องบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบถึงธุรกิจมีหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี วัฒนธรรมที่
หลากหลาย การคาดหวังทางสังคมที่เปลี่ยนไป วิถีชีวิตคนท�ำงานที่แตกต่างในหลากหลายสังคม ซึ่งมี
สภาพซับซ้อนเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของการบริหาร คือ การวางแผน
ที่ก�ำกับไปด้วยการควบคุม เพราะการด�ำเนินธุรกิจของมนุษย์ การวางแผนเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทาง
ให้เดินไปสูเ่ ป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ได้ ทีไ่ ด้กำ� กับไปด้วยการควบคุมด้านพลังกาย พลังจิตใจและพลังสติปญ
ั ญา
ร่วมกันทุกด้าน เพือ่ พัฒนาและน�ำพานาวาชีวติ ให้ถงึ เป้าหมายสูงสุดของชีวติ การบริหารธุรกิจหรือองค์การ
ก็เช่นเดียวกัน ผู้บริหารในฐานะผู้บังคับนาวาขององค์การก็ต้องให้ความส�ำคัญกับการวางแผน ร่วมสร้าง
แผนงานที่มีประสิทธิผลได้จริง เป็นแผนที่พร้อมเผชิญและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ตลอดจนมีระบบการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่การน�ำปัจจัยเข้ามา กระบวนการปฏิบัติงาน
และผลลัพธ์เพือ่ ให้เกิดของเสียน้อยทีส่ ดุ อันจะสะท้อนให้เห็นประสิทธิภาพการท�ำงานหรือรายได้ทเี่ พิม่ ขึน้
นั่ น เอง และขณะเดี ย วกั น ต้ อ งช่ ว ยลดต้ น ทุ น ให้ ไ ด้ ม ากที่ สุ ด ถ้ า ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ารสามารถปฏิ บั ติ
ทุกองค์ประกอบของการบริหารร่วมกันอย่างสอดคล้องเหมาะสมแล้ว ผู้บริหารก็สามารถน�ำพาธุรกิจ
ให้เดินทางสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์และภารกิจที่ธุรกิจก�ำหนดไว้อย่างแน่นอน

การวางแผนคืออะไร
การวงแผนคืออะไร อาจดูพื้น ๆ ไป แต่ส�ำหรับนักวางแผนแล้ว การพิจารณาความหมายของการ
วางแผนที่ ก ระจ่ า งชั ด เจนย่ อ มจะช่ ว ยให้ เ ห็ น ความส� ำ คั ญ ของแผน และความสั ม พั น ธ์ ด ้ า นต่ า ง ๆ
ในกระบวนการท�ำงานด้านการวางแผนมากยิ่งขึ้น เพราะถ้ายิ่งก�ำหนดความหมายในเชิงปฏิบัติการได้ด้วย
ก็จะก่อให้เกิดคุณูปการต่อการท�ำงานของนักวางแผนหรือผู้บริหารมากขึ้นด้วย เพื่อให้เห็นการวางแผน
คืออะไร จึงอยากเสนอให้เห็นตามล�ำดับ ดังนี้
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๑. การวางแผนคือการคิดถึงเรื่องอนาคต เพราะการวางแผนเป็นเรื่องของการก�ำหนดสภาพที่ควร
จะเป็นขององค์การในอนาคต เป็นการประมวลข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีตจวบจนปัจจุบัน แล้วจึงใช้ดุลยพินิจ
เพื่อวางแนวทางการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ในอนาคต ซึ่งอนาคตเป็นเรื่องที่สามารถพิจารณาได้หลายมิติ
โดยมิตเิ บือ้ งต้นก็คอื เรือ่ งของเวลา ซึง่ เป็นเรือ่ งทีย่ ากจะก�ำหนดขอบเขตได้ตายตัว เพราะเราอาจมองอนาคต
ได้ตั้งแต่เวลาเพียงไม่กี่นาที ไปจนถึงเวลานานนับสิบปี ดังนั้นจึงมีความพยายามที่จะก�ำหนดกรอบเวลา
ในอนาคตได้อย่างง่าย ๆ ดังนี้
๑.๑ การวางแผนระยะยาว เป็นแผนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป แต่จะยาวนานไปอีกเท่าไร
นั้น ก็ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของงานที่จะวางแผน เช่น งานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบันคงจะต้องมีการ
วางแผนระยะยาวไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ ปี หรือถ้าเป็นงานวางแผนทางการพัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อาจจะต้องครอบคลุมไปนานกว่า ๒๐ ปี เป็นต้น แผนระยะยาวจึงมีลักษณะเป็นแผนที่ก�ำหนดแนวทาง
เชิงชี้น�ำที่เป็นการคาดหมายล่วงหน้าในเชิงเทคนิคหรือวิชาการ ที่ผู้ช�ำนาญการในแขนงนั้น ๆ ก�ำหนดขึ้น
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างวิสัยทัศน์ของนักบริหารที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
๑.๒ การวางแผนระยะปานกลาง เป็นแผนทีม่ รี อบระยะเวลาระหว่าง ๓-๕ ปี เป็นแผนทีจ่ ะเกีย่ ว
หรือไม่เกี่ยวข้องกับแผนระยะยาว ก็สุดแล้วแต่เนื้อหาของเรื่องที่วางแผน ในเชิงเปรียบเทียบแผนระยะ
ปานกลางเป็นแผนที่นักบริหารก�ำหนดได้ง่ายกว่าแผนระยะยาว เพราะเป็นห้วงเวลาที่นักบริหารอาจจะ
เป็นผู้รับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ หรืออาจจะส่งต่อให้นักบริหารคนต่อไปได้ แผนประเภทนี้
เป็นแผนที่ก�ำหนดทิศทางที่ควรจะเป็น อันประกอบด้วยจุดมุ่งหมายและแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ควร
จะเลือกปฏิบัติด�ำเนินการ
๑.๓ การแผนระยะสั้น เป็นแผนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ไม่กี่นาที จนถึงไปเกิน ๓ ปี แต่ในทางปฏิบัติ
จะเป็นที่เข้าใจตรงกันว่าหมายถึงแผนประจ�ำปี แผนประเภทนี้จะวางแผนตามวงรอบของการใช้จ่ายหรือ
งบประมาณประจ�ำปี
๒. การวางแผนคือการควบคุมอนาคต การวางแผนเป็นการใช้ความพยายามที่จะท�ำให้อนาคตที่
ต้องการเกิดขึ้นได้ตามความปรารถนา ดังนั้น การวางแผนในความหมายนี้ จึงเป็นเรื่องที่ให้ความส�ำคัญ
ต่อการคาดการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างละเอียดลออ เพื่อน�ำไปสู่การก�ำหนดแนวทางหรือวิธีการที่จะต้องท�ำ
ในอนาคตให้ได้ จึงเน้นไปสู่การแสวงหาลู่ทางที่จะเผชิญเรื่องของอนาคตในอีกสองมิติซึ่งนอกจากเวลา
อันได้แก่ ความไม่แน่นอนด้านหนึ่ง กับความเลี่ยงอีกด้านหนึ่ง นักบริหารจึงเน้นความส�ำคัญของการ
วางแผนไปที่กระบวนการอันจะครอบคลุมทั้งในด้านของตัวงานหรือกิจกรรมที่จะต้องปฏิบัติ ตัวเงินหรือ
งบประมาณที่จะต้องใช้ ตัวคนหรือองค์กรที่จะต้องรับผิดชอบตลอดจนกรรมวิธีที่จะต้องปฏิบัติร่วมกัน
ทั้งนี้โดยมีเวลาเป็นบรรทัดฐานหนึ่งที่ส�ำคัญมาก
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๓. การวางแผนคือการตัดสินใจ การแผนวางเป็นภาระหน้าที่หลักทางการบริหารประการแรกที่มี
ความส�ำคัญมากที่สุด เป็นการก�ำหนดงานที่จะต้องด�ำเนินงาน ในการวางแผนให้ได้ผลส�ำเร็จ จ�ำเป็น
ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีต การตัดสินในในปัจจุบันและท�ำการประเมินความส�ำเร็จในอนาคต
ซึ่งเป็นกระบวนการพิจารณาข้อมูลด้านต่าง ๆ เพื่อตัดสินใจล่วงหน้าว่า ควรจะท�ำอะไร ท�ำอย่างไร
ท�ำเมื่อใดและใครเป็นผู้ท�ำ มีการใช้ดุลยพินิจในการก�ำหนดวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการและวิธีปฏิบัติ
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นสะพานเชื่อมช่องว่างจากปัจจุบันไปสู่สภาพการ
ในอนาคตที่พึงปรารถนา และพยายามที่จะท�ำให้สภาพเช่นนั้นเกิดขึ้นตามความต้องการ
๔. การวางแผนคือการตัดสินใจในเชิงบูรณาการ การวางแผนคือการตัดสินใจให้ได้ข้อเสนอที่ดี
ที่มาจากการตัดสินใจร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคนและองค์การ เป็นการท�ำงานร่วมกันในเชิงบูรณาการ
การวางแผนเป็นการประมวลกิจกรรมด้านต่าง ๆ ขององค์การ ให้ด�ำเนินงานไปอย่างต่อเนื่องและสอด
ประสานกัน จึงจะต้องกระท�ำร่วมกันอย่างเป็นระเบียบ ที่จะเรียกว่า ระบบของการตัดสินใจ เพื่อจะท�ำให้
ทุกคนในองค์การมีความผูกพันและมุ่งมั่น ที่จะผลักดันให้แนวทางการด�ำเนินงานด้านต่าง ๆ ด�ำเนิน
ร่วมกันไปได้อย่างราบรื่นดีงาม ความซับซ้อนในการตัดสินใจ เป็นผลมาจากความสัมพันธ์ในการตัดสินใจ
ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันมากกว่าตัวการตัดสินใจเอง แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในการเลือก
กลยุทธ์หรือแนวนโยบายของกิจการ ถือเป็นกระบวนการตัดสินใจที่เริ่มจากหนึ่งการก�ำหนดจุดมุ่งหมาย
สองการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และสามการวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกทางเลือกด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งในขั้นที่ ๒ และ ๓ จะต้องใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์มากมายหลายด้าน จึงจะส่งผลให้เห็น
รูปแบบการวางแผนตัดสินใจในเชิงบูรณาการ
๕. การวางแผนคือกระบวนการในการจ�ำแนก แจกแจงเหตุผลและเชื่อมโยง จากที่ได้น�ำเสนอไว้จะ
เห็นได้วา่ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกันจึงประมวลองค์ประกอบทัง้ หมดเข้าด้วยกันได้ คือ อนาคต การควบคุม
อนาคต การตัดสินใจและการบูรณาการการตัดสินใจ ซึ่งมีตัวร่วมอันใดอันหนึ่ง ที่เป็นกุญแจส�ำคัญที่จะไข
ไปสู่ ความเข้าใจเรื่องการวางแผนได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ดัง Mintzberg,H. เสนอว่า “การวางแผนเป็น
กระบวนการที่เป็นทางการ โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการหรือเชื่อมโยงระบบการตัดสินใจของหน่วยงาน
ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน อันจะน�ำไปสู่การก�ำหนดวิธกี ารด�ำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อบรรลุสู่จุดมุ่งหมายหรือผลลัพธ์
ที่ต้องการร่วมกัน” ซึ่งกระบวนการตัดสินใจได้ก�ำหนดและรวบรวมแผนไว้ ๓ ประการคือ
๕.๑ จ�ำแนก หมายถึง การจ�ำแนกแจกแจงหรือแยกแยะ กระบวนการในการก�ำหนดกลยุทธ์หลัก
และกลยุทธ์ย่อยขององค์การไว้ให้เห็นโดยชัดเจน
๕.๒ แสดงเหตุผล ในกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบระเบียบด้วยการบูรณาการการ
ตัดสินใจด้านต่าง ๆ ในองค์การเข้าด้วยกัน หัวใจส�ำคัญของการแสดงเหตุผลอยู่ที่กรรมวิธีในการวิเคราะห์
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๕.๓ เชื่อมโยง อันหมายถึงการรวบรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน และเรียบเรียงเป็น
เอกสารแผน

การวางแผนเป็ นหนา้ ทีข่ องใคร
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการวางแผน คือ ผูบ้ ริหาร ธุรกิจหรือองค์การเป็นกลุม่ ของบุคคลทีม่ าร่วมกันท�ำงาน
ด้วยโครงสร้างและการประสานงานที่มีหลักการชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จตามที่
ก�ำหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์หรือ
เครื่องจักรกล ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศ กระบวนการหรือวิธีการและการบริหารซึ่งประกอบด้วยการ
วางแผน การจัดองค์การ การสัง่ การหรือการชีน้ ำ� และการควบคุม ซึง่ จะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากร
ขององค์การ เพื่อน�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และน�ำไปสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ก�ำหนดไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลครบถ้วน
ดังนั้น ผู้บริหารเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการวางแผนด�ำเนินงานตามกระบวนการบริหาร ซึ่งโดย
ปกติเป็นผู้วางแผน ตัดสินใจ จัดองค์การ สั่งการ และควบคุมทรัพยากรทางการบริหารให้เกิดผลตามที่
ก�ำหนดไว้ คุณลักษณะส�ำคัญประการหนึง่ คือ มีความสนใจใฝ่รู้ ชอบความท้าทายคิดการเปลีย่ นแปลงและ
มีนวัตกรรม อาจแสดงระบบการบริหารโดยรวมให้เห็นได้ด้วยภาพนี้

คุณสมบัติของผู้วางแผนหรือผู้บริหาร
การวางแผนเป็นภาระหน้าที่ของนักวางแผนหรือผู้บริหาร เพราะองค์การทุกประเภทเป็นที่ยอมรับ
กันว่า การวางแผนคืองานอันดับแรกทีม่ คี วามส�ำคัญยิง่ ในการท�ำหน้าทีข่ องผูบ้ ริหาร และผูบ้ ริหารส่วนใหญ่
มีความคิดเห็นตรงกันว่าความส�ำคัญขององค์การทั้งหลาย จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ององค์การนั้นใช้แผนต่าง ๆ
เป็นเข็มทิศน�ำทาง หรือเป็นตัวก�ำหนดแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้น จึงเป็นการถูกต้องว่า การ
วางแผนเป็นรากฐานที่ส�ำคัญของการสร้างความส�ำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารมืออาชีพในยุคโลกา
ภิวัตน์ที่สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ�ำเป็นต้องอาศัยลักษณะเฉพาะหลายประการ
บริหารองค์การ ดังนี้
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๑. ยึดคุณภาพของผลส�ำเร็จหรืองานเป็นเป้าหมายสูงสุดในการบริหารองค์การ
๒. ใช้มาตรฐานการบริหารของชาติและองค์การเป็นแนวทางการบริหารจัดการ
๓. ยึดหลักการการบริหารฐานข้อมูลขององค์การเป็นกรอบก�ำกับการบริหาร
๔. ยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพการบริหารในกระบวนการบริหารอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. ใช้กระบวนการกลุ่มในการท�ำงานและแก้ปัญหา การมีส่วนร่วมของทุกคนที่เกี่ยวข้องเป็นยอด
ปรารถนา
๖. พัฒนาองค์การให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ตลอดทั้งมีสมรรถภาพในการบริหาร
จัดการความรู้
๗. ใช้กรอบแนวทางจากกฎหมาย ระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวข้องในการบริหารองค์การ โดยปรับ
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการขององค์การที่รับผิดชอบ

คุณลักษณะของบุคลากรในองค์การ
องค์การปัจจุบันให้ความส�ำคัญกับการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้ามาท�ำงาน
โดยมุ่งเน้นที่จะรับคนเก่ง คนดีที่มีความรู้ความสามารถเอาไว้ในองค์การ แต่มีองค์การจ�ำนวนไม่น้อยที่ได้
คนเก่งหรือคนดีมา แต่ไม่รู้จักใช้สอยให้เป็นประโยชน์ ท�ำให้คนเหล่านั้นกลายเป็นไม้ตายซาก นอกจากนี้
ยังมีองค์การจ�ำนวนมากทีม่ กี ารผสมผสานคนรุน่ เก่ากับคนรุน่ ใหม่ไว้ดว้ ยกัน ซึง่ จะเอาคนรุน่ เก่าออกก็ไม่ได้
เพราะพวกนีย้ งั เขีย้ วลากดิน หรือเอาคนรุน่ ใหม่ทมี่ คี วามรูค้ วามสามารถเข้ามาท�ำงาน แต่กย็ งั มีพวกเช้าชาม
เย็นชามอีกไม่น้อย ซึ่งจะกล่าวถึงลักษณะของบุคลากรในองค์การไว้เป็น ๔ ลักษณะ ได้แก่ คนโง่ คนฉลาด
คนขี้เกียจ และคนขยัน เมื่อน�ำเอาแต่ละลักษณะมารวมกันท�ำให้ได้คน ๔ ประเภท ดังแผ่นภาพที่เสนอ
เพื่อใช้พิจารณาน�ำไปจัดการบริหารให้เกิดประสิทธิภาพของงานต่อไปนี้

๑. คนฉลาดแต่ขเี้ กียจ คนประเภทนีม้ มี ากในองค์การ คือ เป็นคนทีเ่ ก่งแต่ไม่คอ่ ยชอบท�ำงาน บุคคล
ประเภทนี้เปรียบเสมือนเพชรที่ต้องน�ำมาท�ำความสะอาดให้เกิดความแวววาวอีกครั้ง ดังนั้น ผู้บริหาร
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จึงต้องหาทางสร้างแรงจูงใจหรือแรงกระตุ้น เพื่อให้พวกเขาเกิดความรู้สึกอยากท�ำงาน หรือมีส่วนร่วม
ในการท�ำงานให้มากขึน้ คนประเภทนีม้ กั สามารถเอาตัวรอดในองค์การได้ทกุ ครัง้ เมือ่ มีการประเมินผลงาน
เพราะเมื่อถึงเวลาท�ำงานมักจะท�ำเพียงแค่ให้พ้นตัว หรือบางครั้งคนพวกนี้อาจมีการแบ่งปันความคิดเห็น
ที่เฉียบแหลม แต่ไม่ยอมที่จะรับผิดชอบหรือท�ำให้เกิดขึ้นจริง
๒. คนโง่และขี้เกียจ ถ้าท�ำการส�ำรวจ ผู้บริหารในองค์การต่าง ๆ ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม เชื่อว่า
เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทจี่ ะบอกว่า ไม่ตอ้ งบุคลากรประเภทนีเ้ ข้ามาท�ำงาน เพราะนอกจากไม่มคี วามสามารถ
แล้วยังไม่แสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจท�ำงาน บุคลากรประเภทนี้เลี้ยงเสียข้าวสุก เปรียบเสมือนคนที่
ไร้ประโยชน์แก่องค์การ และไม่ควรจะจ้างไว้ เพราะถือว่าเป็นรายจ่ายขององค์การตามแนวคิดของการ
บริหาร
บุคลากรประเภทนี้ไม่เป็นที่ต้องการขององค์การ คล้ายกับแนวคิดของบริษัท General Electric
เมื่อสมัยที่มี Jack Welch เป็น CEO ได้ประเมินเอาพนักงานที่มีประสิทธิภาพต�่ำที่สุด คือประมาณ ๕
เปอร์เซ็นต์ขา้ งท้ายออกไป บุคลากรทีอ่ ยูใ่ นระดับอืน่ ถ้าไม่รจู้ กั รักษามาตรฐาน หรือเพิม่ ทักษะความรูค้ วาม
สามารถของคน ก็มีโอกาสที่จะถอยลงไปสู่กลุ่มข้างท้ายของรูประฆังคว�่ำได้เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัท
ต้องพยายามที่จะยกระดับกลุ่มคนเกือบแย่ พวกนี้ให้ก้าวไปอยู่ในระดับกลางหรือระดับบนให้ได้ด้วย

๓. คนฉลาดและขยัน เป็นบุคคลที่ทุกองค์การต้องการให้เข้ามาร่วมงาน เพราะเชื่อมั่นว่าองค์การ
ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ และบุคลากรประเภทนี้จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่องค์การ
และถือว่าเป็นทุนมนุษย์อย่างแท้จริง แต่อย่างไรก็ตาม องค์การจ�ำเป็นจะต้องพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะรักษาคนประเภทนี้ไว้ได้
๔. คนโง่แต่ขยัน ผู้บริหารบางท่านเชื่อว่า บุคลากรโง่แต่ขยันสามารถน�ำมาฝึกฝนและพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถให้ฉลาดขึน้ ได้ ถึงแม้จะต้องใช้เวลาอยูบ่ า้ งก็ตามที แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มคี วามตัง้ ใจ
มุง่ มัน่ และพยายามทีจ่ ะท�ำงานให้ดเี ป็นทุนเดิมอยูแ่ ล้ว เพียงแค่เอามาเจียระไนให้สอ่ งประกายมากขึน้ ก็จะ
ช่วยให้องค์การได้ คนมีฝีมือไว้ท�ำงานเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ผู้บริหารจะต้องพิจารณาว่าควรจะมอบหมาย
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หน้าที่ความรับผิดชอบให้เหมาะสมกับบุคลากรประเภทนี้ ในขณะที่อยู่ในช่วงการพัฒนาศักยภาพ
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหารแก่องค์การมากนัก
บุคลากรทั้ง ๔ ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนี้ มีอยู่จริงในทุกองค์การ ดังนั้น ผู้บริหารจึงจ�ำเป็นจะต้อง
เรียนรูท้ จี่ ะบริหารจัดการบุคลากรทัง้ ๔ ประเภทนีใ้ ห้มปี ระสิทธิภาพ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่องค์การ
ในอนาคต เพื่อให้เห็นภาพพจน์ของผลที่จะเกิดขึ้นจากบุคลากรทั้ง ๔ ประเภทนี้ ขอน�ำสมการในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมาเสนอให้พิจารณา เพื่อการบริหารจัดการต่อไป ดังนี้
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หน้าที่การควบคุมของผู้บริหาร
หน้าที่บริหารที่ส�ำคัญควบคู่ไปกับการวางแผน คือ การควบคุมอันเป็นกิจกรรมและศิลปะในการ
บริหารที่จ�ำเป็น ซึ่งผู้บริหารต้องศึกษาเพิ่มพูนทักษะและความช�ำนาญ เพื่อใช้บริหารจัดการ การบริหาร
ทีป่ ราศจากการควบคุมทีด่ เี ปรียบเสมือนเรือทีข่ าดหางเสืออาจไปไม่ถงึ จุดหมาย หรือแม้จะถึงจุดหมายก็ใช้
เวลาและค่าใช้จ่ายมากกว่าปกติ การควบคุมมิใช่การมีวิธีการที่ดีเพื่อดูแลก�ำกับหรือบังคับการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น แต่ยังต้องใช้ศิลปะของผู้บริหารเพื่อโน้มน้าวให้ผู้ร่วมงานพร้อมใจ
ปฏิบัติงานให้ได้ผลดีที่สุด ดังนั้น ถือได้ว่าการควบคุมเป็นความรับผิดชอบส�ำคัญของผู้บริหารทุกคน
การควบคุมเป็นค�ำคล้ายคลึงกับค�ำว่า อ�ำนาจ ดังนั้น หากใช้อย่างไม่ระวังอาจให้ความหมายในเชิงลบได้
การควบคุมถือเป็นบทบาททีจ่ ำ� เป็นในขัน้ ตอนการบริหาร จึงอยากให้เห็นความหมายของค�ำว่า การควบคุม
ก่อนเพือ่ เป็นวิสยั ทัศน์ตอ่ การบริหารงาน การควบคุม หมายถึง ขัน้ ตอน วิธกี ารและกลไกหรือกระบวนการ
ที่เป็นระบบ กฎระเบียบของกิจกรรมหรือหน้าที่การงาน ซึ่งผู้บริหารใช้เป็นกฎระเบียบตรวจสอบ
ผลปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พฤติกรรมและผลการปฏิบัติงานนั้นได้บรรลุผลลัพธ์ตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนงาน และมาตรฐานขององค์การที่ตั้งไว้
ทั้งนี้ การควบคุมมีองค์ประกอบส�ำคัญ ๔ ส่วน คือ
๑. การสืบสวน อาจใช้คนหรืออุปกรณ์ เพื่อประกอบการตรวจตราและสังเกตถึงความผิดปกติที่
เกิดขึ้นในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นส่วนที่มีบทบาทส�ำคัญประการแรกในการควบคุม
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๒. การประเมิน เป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดปกติทตี่ รวจพบจากการเปรียบเทียบมาตรฐานหรือ
ความคาดหวังที่ก�ำหนดไว้ กับเหตุการณ์หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
๓. ผลกระทบ บางครั้งเรียกว่า ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นสิ่งที่ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และบางครั้งก็เป็นการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมจากผลการประเมินที่ได้รับทราบและมีการ
เสนอแนะการปรับปรุงไว้

๔. เครือข่ายการสื่อสาร เป็นองค์ประกอบในการสร้างระบบการติดต่อสื่อสารให้เกิดความเชื่อมโยง
ระหว่างองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ระหว่างการสืบสวนและการประเมินหรือระหว่างการประเมินและ
ผลกระทบ เป็นต้น

ระดับการควบคุมของผู้บริหาร
การวางแผนและการควบคุมเป็นหน้าที่ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ในการชี้แนะแนวทางเพื่อ
ผลการปฏิบัติงานองค์การ ผู้บริหารต้องสร้างหรือก�ำหนดแผนเป็นประการแรก ต่อมาจึงสร้างระบบ
การควบคุมเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนนั้น และเนื่องจากแผนมี ๓ ระดับ การควบคุม จึงมี ๓
ระดับ เพื่อท�ำงานควบคู่ตามระดับของแผนดังกล่าว ระดับการควบคุมทั้ง ๓ ได้แก่ การควบคุมกลยุทธ์
การควบคุมยุทธวิธี และการควบคุมการปฏิบัติการ
๑. การควบคุมกลยุทธ์ เป็นกระบวนการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์
ขององค์การในระยะยาว โดยเฉพาะเน้นผลกระทบจากสภาพแวดล้อมและทิศทางของกลยุทธ์ภายใน
องค์การ การควบคุมกลยุทธ์เป็นความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารระดับสูง ด้วยการตรวจสอบทัง้ สภาพแวดล้อม
และกิจกรรมการปฏิบัติงานภายในที่มีวิกฤตหรือประสบปัญหา ซึ่งการควบคุมกลยุทธ์จะช่วยให้ทราบ
ได้ว่า แผนกลยุทธ์เดิมจะต้องเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร เพราะปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การด�ำเนินงานของคู่แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ความหลากหลายจากความต้องการลูกค้า
การปรับตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี อาจเป็นได้ทั้งอุปสรรคและโอกาสของธุรกิจ
ส่วนกิจกรรมการปฏิบัติงานภายในองค์การมีอิทธิพลต่อความสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ขององค์การ
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รวมทั้งการคัดเลือกโครงการวิจัย พัฒนาหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงสภาพขั้นตอนการท�ำงานแบบใหม่
ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงต้องวางกฎเกณฑ์การควบคุมกลยุทธ์ และบางครั้งอาจต้องค�ำนึงถึงความเกี่ยวพัน
ตอลดจนทราบถึงการควบคุมยุทธวิธี และการควบคุมการปฏิบัติงานในระดับถัดไป เพื่อให้แน่ใจว่า
การควบคุมเหล่านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ
๒. การควบคุมยุทธวิธี เป็นกระบวนการตั้งกฎระเบียบ เพื่อให้บรรลุตามแผนงานในระดับแผนก
หรือฝ่าย โดยเน้นผลกระทบต่อแผนยุทธวิธีจากภายนอกและภายในองค์การ ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้
รับผิดชอบการควบคุมระดับนี้ ซึ่จะเน้นขอบเขตในเวลาที่สั้นกว่า เช่น รายสัปดาห์ รายเดือน หรือราย
ไตรมาส เป็นต้น การควบคุมยุทธวิธีเน้นการบรรลุเป้าหมายและใช้งบประมาณของแผนเป็นพื้นฐาน
เบือ้ งต้น ซึง่ ทัง้ สองเรือ่ งอาจมีผลกระทบเป็นแรงพลังผลักดันจากปัจจัยภายในหรือจากปัจจัยภายนอก เช่น
การฝึกอบรมภายในองค์การมีผลกระทบแผนยุทธวิธีในแผนก R&D เพราะอาจมีการใช้จ่ายที่มากเกินไป
และท�ำให้ใช้เวลาในการฝึกอบรม ซึ่งมีผลต่อตารางเวลาของโครงการวิจัยและพัฒนาที่อาจต้องล่าช้าเลื่อน
ออกไป หรือการปรับปรุงการควบคุมสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือควบคุมในการกระจายข้อมูลเป็น
พิเศษ ก็อาจจะมีผลกระทบแผนยุทธวิธีในแผนการตลาด เพราะอาจมีผลกระทบต่อการตรวจสอบราคา
คู่แข่งขันและการประเมินส่วนแบ่งตลาด เป็นต้น ผู้บริหารระดับกลางอาจมีส่วนในการควบคุมกลยุทธ์
และการควบคุมการปฏิบัติการ ด้วยการจัดหาข้อมูลน�ำเสนอผู้บริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นการช่วยควบคุม
กลยุทธ์และเสนอให้ทบทวนผลกระทบหรือวิกฤตของการควบคุมการปฏิบตั กิ าร จัดว่าเป็นการการควบคุม
ทุกระดับมาท�ำงานควบคุมไปพร้อมกัน
๓. การควบคุมการปฏิบัติการ เป็นกระบวนการวางกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า แผนการ
ปฏิบตั งิ านรายวันบรรลุผลส�ำเร็จตามทีต่ อ้ งการโดยวิธกี ารตรวจสอบเป็นพิเศษ และเน้นกิจกรรมการปฏิบตั ิ
งานภายใน ผู้บริหารระดับต้นเป็นผู้รับผิดชอบการควบคุมระดับนี้ โดยการจัดหาข้อมูลย้อนกลับใน
ระยะสั้น อาจเป็นวัน ชั่วโมง หรือสัปดาห์ เช่น บริษัทของเล่นแห่งหนึ่ง หัวหน้าผู้คุมคลังสินค้าต้องการ
ทราบข้อมูลการท�ำงานล่วงเวลาของพนักงาน ข้อมูลจ�ำนวนสินค้าคงเหลือ และรายละเอียดอืน่ ๆ ซึง่ กระทบ
ต่อการปฏิบัติงานของคลังสินค้า เป็นต้น บางกรณีผู้บริหารระดับถัดขึ้นไปอาจจะสนใจการควบคุมการ
ปฏิบตั งิ านบ้างก็เป็นไปได้ ถ้าผลการควบคุมการปฏิบตั งิ านนัน้ มีผลกระทบกับแผนยกุทธวิธหี รือแผนกลยุทธ์
เช่น มาตรการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมทางการผลิตเป็นลักษณะแบบวงจรหรือวัฏจักร ซึ่งใช้เวลา
ที่จ�ำเป็นในการผลิดสินค้าที่หัวหน้างานสนใจวงจรการผลิตเป็นรายวัน เพื่อวัดผลการด�ำเนินงานการผลิต
แต่ผู้บริหารด้านผลิตและประธานบริษัทอาจจะสนใจว่า วงจรเวลาการผลิตในระยะเวลาเป็นรายเดือน
และรายไตรมาสมีลักษณะอย่างไร เพื่อน�ำมาสนับสนุนเป้าหมายกลยุทธ์ในการสร้างผลิตภาพการผลิต
ให้ได้เปรียบในเชิงการแข่งขันเพิ่มขึ้น เป็นต้น
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การควบคุมทั้ง ๓ ระดับ อาจจะน�ำมารวมกันได้ ถ้าแผนกลยุทธ์เน้นให้เกิดผลด้วยเวลาที่ลดลง
เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขัน ทั้งแผนยุทธวิธีและแผนปฏิบัติการก็ควรกดดันให้เวลาลดลงด้วย
เช่นกัน ซึง่ การควบคุมแต่ละระดับก็ตอ้ งพร้อมไปในทิศทางลดเวลาเช่นเดียวกัน การควบคุมทัง้ ระดับกลยุทธ์
ยุทธวิธแี ละปฏิบตั กิ าร ควรอยูใ่ นสถานทีเ่ หมาะสม เพือ่ ประเมินค่าความสามารถขององค์การ ในการบรรลุ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก�ำหนดได้อย่างชัดเจนถูกต้อง เช่น บริษัทโทรคมนาคมแห่งหนึ่ง มีการลดระยะ
เวลาการผลิดอย่างเป็นทางการพร้อมกับท�ำการปรับปรุงคุณภาพ โดยก�ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของบริษัท
ดังนั้น ในทุกระดับบริหารขององค์การต้องท�ำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ ตั้งแต่การสนับสนุนให้เกิดการ
ควบคุมในแต่ละระดับที่มีผลกระทบซึ่งกันและกัน โดยการควบคุมทุกระดับต้องมีความสอดคล้องไปใน
ทิศทางเดียวกันเป็นต้น
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