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องค์กรของท่านมีปัญหาดังต่อไปนี ้หรื อไม่?


ใครโดนด่ าคนนัน้ ลุกขึน้ มาแสดงบทบาทของผู้นา

งานบางงานเกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงาน ถึงแม้ วา่ จะมีการแบ่งงานกันทาอย่างชัดเจนว่าใครทาอะไร แต่เมื่อถึงเวลาทางาน
จริ งๆ หน่วยงานที่อยูใ่ นขันตอนแรกของงานท
้
างานล่าช้ า หน่วยงานถัดๆมาก็ไม่สนใจ สนใจแต่เพียงว่าเมื่องานนันๆมาถึ
้
ง
หน่วยงานตัวเองสามารถทาได้ ตามที่กาหนดไว้ หรื อไม่ คนที่อยู่ในกระบวนการนี ้มักจะไม่ค่อยซีเรี ยสกับผลสุดท้ ายของ
กระบวนการ เอาแต่ผลงานของหน่วยงานตัวเอง และสิ่งที่เกิดขึ ้นให้ เห็นเป็ นประจาในหลายๆองค์กรคือ งานไปตกอยู่ที่
หน่วยงานไหน(ช้ าที่ใคร) คนนันมั
้ กจะโดนด่า เหมือนเล่นมอญซ่อนผ้ า(ปั ญหาอยูข่ ้ างหลัง ใครนัง่ ไม่ระวัง มีหวังโดนด่าแน่ๆ)
ดังนัน้ ทุกคนก็พยายามทายังไงก็ได้ ให้ งานที่กาลังมีปัญหานันผ่
้ านพ้ นหน่วยงานตัวเองไปเร็ วๆ และหลายครัง้ ที่พอผู้บริ หาร
ลงไปตามงาน หน่วยงานนี ้ก็โยนไปหน่วยงานนัน้ หน่วยงานนันโยนไปหน่
้
วยงานนี ้ พูดง่ ายๆคือหลอกให้ ผ้ บู ริ หารงง เพราะ
ไม่ร้ ูวา่ จริ งๆแล้ วปั ญหาอยูท่ ี่ไหน สุดท้ าย ผู้บริ หารเจอใครเป็ นคนแรกก็ใส่แบบเต็มๆ หรื อผู้บริ หารวิ่งตามปั ญหาจนเหนื่อย
และหมดแรงที่หน่วยงานไหน หน่วยงานก็โดนด่า โดยไม่สนใจว่าใครผิด


ทุกหน่ วยงานทางานดี แต่ ผลงานองค์ กรแย่

ในระหว่างปี ดเู สมือนหนึง่ ว่าทุกหน่วยงานทางานที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ แต่พอสิ ้นปี ปรากฎว่าทุกหน่วยงานมีผลงานดี แต่
ผลงานโดยรวมขององค์กรยังแย่อยู่ เพราะมีบางเรื่ องที่ไม่มีใครถูกวัดเป็ นผลงาน แต่เรื่ องนันเป็
้ นปั จจัยสาคัญที่มีผลกระทบ
ต่อความสาเร็ จตามเป้าหมายขององค์กรที่กาหนดไว้


ข้ ออ้ างเต็มองค์ กร

เวลากาหนดเป้าหมายในการทางาน คนทางานมักจะมองว่าอะไรคือปั ญหาที่จะมาขัดขวางไม่ให้ งานบรรลุเป้าหมาย ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นสิ่งที่ดีที่คิดถึงปั ญหา แต่เมื่อเจอปั ญหาคนทางานมักจะนาปั ญหานันมาเป็
้
นข้ ออ้ าง มากกว่ามาเป็ นโจทย์ในการ
แก้ ไขปั ญหา มักจะพยายามหาข้ ออ้ าง เพื่อให้ เห็นว่าปั ญหานันๆไม่
้ อยู่ในอานาจหน้ าที่ของตัวเอง ปั ญหานันอยู
้ ่นอกเหนือ
การควบคุม ปั ญหานันได้
้ รับผลกระทบจากหน่วยงานอื่น ฯลฯ พูดง่ายๆคือทุกคนพยายามโดยปั ญหาออกมากองรวมกัน
เป็ นกองกลางขององค์กร ทังๆที
้ ่ปัญหาทุกปั ญหาองค์กรไม่สามารถปฏิเสธได้ เพราะปั ญหาเหล่านันมี
้ ผลกระทบต่อองค์กร

ทังสิ
้ ้น บางคนอ้ างว่าปั ญหาเกิดจากลูกค้ า บางคนอ้ างว่าปั ญหาเกิ ดจากสภาพแวดล้ อม ฯลฯ จึงโยนปั ญหาออกจาก
หน่วยงานตัวเอง อย่างน้ อยหน่วยงานตัวเองก็ไม่ต้องไปกังวลกับปั ญหาที่มีข้ออ้ างรองรับเรี ยบร้ อยแล้ ว


บอกไม่ ได้ ว่าปั ญหานัน้ เป็ นของหน่ วยงานไหน

บางครัง้ ปั ญหาที่ทกุ คนโยนออกมากองรวมกันในส่วนกลางขององค์กร เมื่อเกิดผลกระทบขึ ้นมา มักจะหาผู้รับผิดชอบไม่ได้
เพราะไม่มีใครอยากเข้ าไปแสดงตนในขณะที่ผ้ บู ริ หารกาลังหน้ าสิ่วหน้ าขวานหลังจากปั ญหาเกิดขึ ้นแล้ ว ทุกคนก็ต่างนัง่
มองหน้ ากันว่าใครจะโดนก่อนหลังหรื อจะโดนพร้ อมๆกันในห้ องประชุม ทุกคนอยากโดนด่าพร้ อมๆกัน เพราะไม่มีใครเสีย
หน้ า(เสียพอๆกัน) และไม่คอ่ ยเจ็บมากนัก เพราะแบ่งๆกันคนเล็กคนละน้ อย ยิ่งโดนด่าแบบรวมๆคาด่าก็มกั จะลอยไปลอย
มาอยูใ่ นอากาศภายในห้ องประชุม ไม่มีใครเปิ ดเรดาร์ รับสัญญาน สุดท้ ายก็ออกจากห้ องประชุมไปแบบแสบๆคันนิดหน่อย
ไม่ถึงกับเลือดออกซิบๆหรื อเป็ นแผลเหวอะหวะอะไร เมื่อเวลาผ่านไปสักพัก ต่างคนต่างลืมสิ่งที่เกิดขึ ้นได้ อย่างง่ายดาย
และสุดท้ ายก็ไม่ร้ ูวา่ ครัง้ ต่อไปถ้ ามีเหตุการณ์เช่นนี ้อีก ใครจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
เพื่อป้องกันและแก้ ไขไม่ให้ ปัญหาดังกล่าวมาเป็ น ตัวถ่วงทังองค์
้ กรและชีวิตผู้บริ หารระดับสูง องค์กรควรจะดาเนินการ
ดังต่อไปนี ้


กาหนดเจ้ าภาพของกระบวนการไม่ ใช่ ผ้ รู ับผิดชอบปั ญหา

ควรจะมีการกาหนดเจ้ าภาพของงานที่เป็ นกระบวนการที่สาคัญขององค์กร เช่น กระบวนการในการรับข้ อร้ องเรี ยนลูกค้ า
กระบวนการในการออกสิ น ค้ าใหม่ กระบวนการในการจั ด ส่ ง สิ น ค้ า ฯลฯ โดยก าหนดให้ มี เ จ้ าภาพ( Process
Owner/Leader) ที่ชดั เจนว่าเป็ นใคร เปรี ยบเสมือนประธานกระบวนการนันๆ
้ ซึ่งประธานควรจะมีทงหน้
ั ้ าที่และอานาจใน
การบริ หารกระบวนการนันๆได้
้ อย่างเต็มที่ และพร้ อมที่จะรับผิดชอบต่อผลของกระบวนการนันๆต่
้ อผู้บริ ห ารระดับสูง ไม่
ควรไปควานหาตัวเจ้ าภาพตอนที่ปัญหาเกิดขึ ้นแล้ ว เพราะไม่มีใครอยากจะมาเป็ นเจ้ าภาพแน่ๆ


ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเจ้ าภาพ

การกาหนดเจ้ าภาพของกระบวนการ ไม่จาเป็ นว่าจะกาหนดเพียงคนใดคนหนึง่ อาจจะมีการหมุนเวียนปรับเปลีย่ นเป็ นราย
ปี หรื ออาจจะมีการกาหนดเจ้ าภาพเป็ นงานๆหรื อเป็ นโครงการไปก็ได้ เช่น การออกสินค้ าใหม่รายการนี ้ฝ่ ายการตลาดเป็ น
เจ้ าภาพ และการออกสินค้ าใหม่รายการต่อไปให้ ฝ่ายวิจยั และพัฒนาเป็ นเจ้ าภาพ ซึ่งอาจจะพิจารณาจากความเหมาะสม
กับเนื ้องานหรื อกระจายให้ เหมาะสมกับบุคลากรก็ได้


ผลงานของกระบวนการเป็ นตัวชีว้ ัดผลงานของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง

เมื่อมีเจ้ าภาพแล้ ว ถ้ าไม่ต้องการให้ เจ้ าภาพโดนด่าอยู่คนเดียว คนอื่นที่เป็ นสมาชิกของกระบวนการไม่ร้ ู สกึ อะไร ก็อาจจะ
ต้ องนาเอาผลของกระบวนการนันๆมาเป็
้
นตัวชี ้วัดผลงานหลัก (Key Performance Indicator) ร่ วมของทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องด้ วยก็จะเป็ นการดี เพราะจะช่วยให้ ทกุ คนมีความผูกพันและรับผิดชอบต่อกระบวนการทังกระบวนการมากยิ
้
่งขึ ้น
ไม่ใช่วา่ หน่วยงานตัวเองทาได้ แล้ วไม่สนใจว่าใครได้ ใครตก


มีระบบเตือนภัยก่ อนปั ญหาจะเกิด

ในการทางานแบบกระบวนการที่เกี่ยวข้ องกับหลายหน่วยงานน่าจะมีระบบการเตือนภัยก่อนที่ภยั นันจะมาถึ
้
ง เพราะคน
บางคนสามารถมองเห็นได้ ว่าถ้ างานจุดนี ้ถ้ า ถ้ างานจุดนี ้มีปัญหา จะเกิดอะไรขึ ้นในขันตอนต่
้
อๆไป ควรจะกาหนดให้
ชัดเจนว่าสัญญานเตือนภัยในแต่ละกระบวนการนันมี
้ อะไรบ้ าง และใครควรจะเป็ นผู้สง่ สัญญานไปยังเจ้ าภาพ


เลิกด่ าแบบเหมารวมแต่ ด่าเป็ นรายๆ

เมื่อทุกกระบวนการหลักมีเจ้ าภาพเรี ยบร้ อยแล้ ว ผู้บริ หารระดับสูงเองก็ควรจะปรับเปลี่ยนวิธีการชื่นชมในเชิงลบ(ด่า)เสีย
ใหม่ จากเดิมชื่นชมยกทีม เป็ นชื่นชมเฉพาะเจ้ าภาพ หรื อชื่นชมเฉพาะคนบางคนที่ ไม่ให้ ความร่ วมมือกับเจ้ าภาพเท่านัน้
และไม่ควรชื่นชมในห้ องประชุม ควรจะเรี ยกมาชื่นชมเป็ นรายๆเป็ นคนๆจะดีกว่า
สรุ ป การมาหาเจ้ าภาพเมื่อปั ญหาเกิดขึ ้น หายากเหมือนหาคนค ้าประกันผู้ต้องหาที่กระทาผิด แต่การหาเจ้ าภาพของ
กระบวนการตังแต่
้ ยงั ไม่ได้ ทางาน น่าจะหาได้ ง่ายเหมือนกับการหาคนมาค ้าประกันคนที่เพิ่งสอบบรรจุงานในตาแหน่งดีๆมี
หน้ ามีตาในสังคมได้ สุดท้ ายนี ้ หวังว่าองค์กรต่างๆคงจะเสียเวลากับปั ญหาที่ไม่มีเจ้ าภาพน้ อยลง เอาเวลานี ้ไปทาอย่างอื่น
ที่สร้ างสรรค์และพัฒนาองค์กรได้ มากขึ ้นนะครับ
เขียนที่ เซ็นทรัลบางนา
วันที่ 23 ธันวาคม 49 เวลา 09.30 – 10.30
มูลเหตุจงู ใจ
มักจะเจอปั ญหาเวลากาหนด KPI ให้ กบั หน่วยงานในองค์กรที่เคยเป็ นที่ปรึกษา

