กลยุทธ์การบริหารงานโดยยึดเป้ าหมาย
และกระบวนการเป็ นหลัก

บทความโดย : ณรงค์วิทย์_แสนทอง
อีเมล : narongwit_s@hotmail.com
narongwit@peoplevalue.co.th
วันที่โพสต์บทความ : 2004-02-27

การบริ หารประเทศมักจะแบ่งหน่วยงานออกเป็ นกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ดูผิวเผินดูเหมือนว่าจะดี
เพราะแบ่งงานกันทาชัดเจน (ทังๆที
้ ่ในความเป็ นจริ งมีงานซ ้าซ้ อนกันอยู่ แต่ไม่คอ่ ยมีใครยอมบอกเพราะเดี๋ยวจะถูก
ดึงงานนันออกไป
้
กระทรวงใหญ่ก็จะเล็กลง) แต่ถ้าวิเคราะห์กนั ลึกๆถึงผลงานรายกระทรวงแล้ ว จะพบว่าส่วนใหญ่
จะทางานได้ บรรลุเป้าหมายที่แต่ละกระทรวงกาหนดไว้ แต่พอมาดูเป้าหมายรวมระดับประเทศ ปรากฏว่ายังไม่
บรรลุเป้าหมาย เพราะแต่ละกระทรวงเน้ นแต่ผลงานของตัวเอง ไม่มีใครยอมลดหย่อนผลงานตัวเองเพื่อให้ ผลรวมดี
ไม่มีใครมานัง่ เป็ นคนกลางดูภาพรวมของทุกกระทรวง ทุกคนทางานโดยยึดกระทรวงตัวเองเป็ นหลัก ไม่ได้ ยดึ เอา
ผลงานรวมของประเทศเป็ นหลัก
ถ้ าเรากลับมามองที่องค์กรต่างๆในภาคเอกชนบ้ าง รับรองได้ วา่ ภาพที่เราเห็นคงจะไม่แตกต่างอะไรไป
จากการบริ หารประเทศ เพราะในองค์กรก็แบ่งออกเป็ นฝ่ าย เป็ นส่วน เป็ นแผนกต่างๆ ในอดีตการแบ่งหน่วยงาน
แบบนี ้อาจจะเหมาะสม เพราะทุกหน่วยงานทางานประจา ทาหน้ าที่ประจาของตัวเองให้ เสร็ จก็ถือว่าสมบูรณ์แล้ ว
องค์กรสมัยก่อนอาจจะไม่เน้ นเรื่ องกลยุทธ์ในการบริ หารงานมากนัก เพราะคูแ่ ข่งอาจจะน้ อย ดังนัน้ หน่วยงาน
ต่างๆทางานประจาในหน้ าที่ของตัวเองเสร็ จก็ถือว่าเป็ นพอ
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นภายในองค์กรต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่ได้ เกิดจากว่าหน่วยงานทางานไม่ดี หน่วยงานทุก
หน่วยงานตังใจท
้ างาน มุง่ มัน่ ที่จะให้ งานบรรลุเป้าหมาย แต่สงิ่ ที่เกิดขึ ้นคือการมุง่ เน้ นผลงานของหน่วยงานมาก
เกินไปนัน้ บางครัง้ อาจจะทาให้ เกิดผลกระทบต่อภาพรวมขององค์กรได้ เช่น อาจจะมีหน่วยงาน 10 หน่วยงานที่
สามารถประหยัดค่าใช้ จ่ายได้ ตามเป้าที่กาหนด แต่มีเพียง 1 หน่วยงานที่คา่ ใช้ จ่ายทะลุเป้า(เกินที่กาหนดไว้ ) เมื่อ
มารวมผลงานของทังองค์
้ กรแล้ ว ปรากฏว่าการประหยัดค่าใช้ จ่ายไม่บรรลุเป้า อย่างนี ้ 10 หน่วยงานที่มีผลงานได้
ตามเป้า ควรจะได้ รับโบนัสหรื อไม่ แน่นอนคงไม่มีองค์กรไหนจ่ายโบนัส

การบริ หารงานขององค์กรยุคใหม่ควรจะเปลี่ยนจากการยึดเอาหน่วยงานเป็ นหลัก (Business Function
Oriented) มาสูก่ ารยึดเอาเป้าหมายและกระบวนการเป็ นหลัก (Objective and Process Oriented) ให้ มากขึ ้น
การยึดเอาหน่วยงานเป็ นตัวตังนั
้ นเป็
้ นการทางานแบบไม่ยืดหยุ่น เนื่องจากสถานการณ์และกลยุทธ์ของ
องค์กรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราคงจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนผังการบริ หารงานได้ บ่อยๆ ดังนัน้ การยึดเอา
เป้าหมายและกระบวนการเป็ นตัวตัง้ จะมีความยึดหยุ่นในการบริ หารงานมากกว่า เช่น ปี นี ้องค์กรให้ ความสาคัญ
กับกระบวนการในการก่อสร้ างโรงงานใหม่ ทุกหน่วยงานก็จะส่งคนในสายงานเข้ ามาร่ วมทางานด้ วย และ
เป้าหมายของแต่ละคนก็จะเปลี่ยนจากเป้าหมายของฝ่ าย/ส่วนเป็ นเป้าหมายของงานโครงการแทน
แนวทางในการเปลี่ยนรู ปแบบการบริ หารงานจากรู ปแบบเดิมที่เน้ นหน่วยงานเป็ นหลัก มาสูก่ ารยึดเอา
เป้าหมายและกระบวนการเป็ นหลักสามารถทาได้ ดงั นี ้


วางแผน...โดยยึดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วม (Objective and Strategy) เป็ นหลัก
องค์กรควรเริ่ มต้ นจากการวางแผนกลยุทธ์ร่วมกันระหว่างทีมบริ หาร เพื่อให้ เป็ นเป้าหมายร่ วมของทุกคน
ในองค์กร หลังจากนันควรจะกระจายเป
้
้ าหมายร่ วมดังกล่าวลงไปสูห่ น่วยงานและตาแหน่งงานให้ ทวั่ ถึง
และเป็ นระบบ สามารถตรวจสอบได้ วา่ เป้าหมายแต่ละเรื่ องแต่ละด้ านไปอยู่ในความรับผิดชอบของใคร
บ้ าง เป้าหมายที่กระจายไปแล้ วจะต้ องสัมพันธ์กนั ทัง้ ในแนวดิ่ง(หัวหน้ ากับลูกน้ อง) และในแนวนอน
(ระหว่างหน่วยงาน)



ติดตามงาน..โดยยึดกระบวนการ (Mean/Process)เป็ นหลัก
การติดตามผลการดาเนินงานหรื อผลการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายและกลยุทธ์หลักนัน้ ควรจะติดตามใน
สองประเด็นคือ ผลที่ได้ เทียบกับเป้าหมายเป็ นอย่างไรพร้ อมเหตุผลอธิบาย (ทบทวนอดีต) และแผนงาน
หรื อแนวทางการดาเนินงานในเดือนต่อๆไปจะทาอย่างไรจึงจะช่วยให้ บรรลุเป้าหมายได้ ดีขึ ้น เร็ วขึ ้น (มอง
อนาคต)



วัดผลงาน...โดยยึดผลลัพธ์สดุ ท้ าย (Output)เป็ นหลัก
ในสรุปผลเพื่อกาหนดระดับผลงาน ควรจะยึดที่ผลของงานเป็ นหลัก เพราะองค์กรแสวงหากาไรทังหลาย
้
ต้ องการการอยู่รอดก่อนที่จะเติบโต ถึงแม้ อนาคตธุรกิจนี ้จะดี แต่ถ้าวันนี ้ยังขาดทุนไม่มีเงินทุนเพียง
พอที่จะดาเนินการต่อไปได้ อนาคตดีก็คงจะลาบาก การประเมินผลงานควรจะประเมินในหลายระดับ
เช่น ประเมินผลงานขององค์กรก่อน ถ้ าผ่านก็ลงมาประเมินผลงานของหน่วยงาน สุดท้ ายก็ประเมินผล
งานของตาแหน่งงาน



จ่ายผลตอบแทน...โดยยึดผลงานรวม (Performance Based Pay )เป็ นหลัก
การจ่ายผลตอบแทนจะต้ องยึดเอาผลงานเป็ นหลัก ไม่ใช่ใช้ ความรู้ สกึ หรื อดุลยพินิจเหมือนอดีต การจ่าย
ผลตอบแทนควรจะยึดหลักการจ่ายที่ไม่สร้ างปั ญหาระยะยาว เช่น พนักงานทางานให้ เราดีเพียงหนึง่ ปี
(รอบปี ที่ผ่านมา) ควรจะจ่ายผลตอบแทนที่ไม่ผกู พันระยะยาว เช่น จ่ายเป็ นโบนัส เงินจูงใจ ฯลฯ ไม่ใช่โป๊ ะ
ใส่ไว้ ในเงินเดือน เพราะถ้ าใส่ลงในเงินเดือน องค์กรจะมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าปี ต่อๆไปผลงานพนักงานที่ได้



ปรับเงินเดือนสูงๆจะยังคงทางานดีเหมือนปี ที่ผ่านมา การจ่ายผลตอบแทนอาจจะจ่ายโดยพิจารณาจาก
ปั จจัยหลายๆอย่าง เช่น ผลงานขององค์กร ผลงานของหน่วยงาน และผลงานของของบุคคลร่ วมกัน

สรุ ป การบริ หารงานโดยยึดวัตถุประสงค์และกระบวนการในการทางานเป็ นหลักจะช่วยให้ องค์กรสามารถ
ปรับเปลี่ยนการบริ หารงานให้ สอดคล้ องกับกลยุทธ์ที่ปรับเปลีย่ นไปในแต่ละช่วงเวลาได้ ง่าย และเป็ นการถ่ายโอน
อานาจเบ็ดเสร็ จเด็ดขาดของการยึดติดกับหน่วยงานตัวเองลงไป สูก่ ารเป็ นทีมงาน โครงการ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบเป้าหมายย่อยๆในส่วนต่างๆ แนวทางนี ้น่าจะช่วยให้ องค์กรสามารถบริ หารจัดการในเชิงกลยุทธ์ได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้นนะครับ

