การนาแผนงานโครงการด้ านทรั พยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้ อมแบบไปปฎิบัติ
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การนาแผนไปปฎิบตั ิ (Plan Implementation) หรื อการปฎิบตั ติ ามแผน ถ้ าเป็ นการวางแผนเชิงกล
ยุทธ์ เรี ยกว่า การปฎิบตั ิงานตามกลยุทธ์ (Srategy Implementation) ถ้ าเป็ นการวางแผนระดับล่าง
เรี ยกว่า การนาโครงการไปปฎิบตั ิ (Project Implementation) หรื อเรี ยกโดยทัว่ ไปว่า การบริ หารโครงการ
(Project Management) สาหรับการนาแผนการบริ หารงานลุ่มน ้าไปปฎิบตั ิ มีจดุ มุ่งหมายเพื่อต้ องการให้
แผนงานที่จดั ทาขึ ้นโดยองค์การ หรื อบุคคล ได้ รับการนาไปปฎิบตั ิในระดับย่อยลงมาอย่างเป็ นรูปธรรม ทัง้
การกาหนดสาระสาคัญของโครงการ กิจกรรม หรื องานที่ต้องทา รวมถึงการสนับสนุนการปฎิบตั ิในด้ านที่
เอื ้อต่อการลดข้ อจากัดในการทาให้ แผนงานเหล่านันได้
้ รับความสาคัญจากฝ่ ายบริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
การบริ หารแผน เป็ นเรื่ องที่มี ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะมี ผลโดยตรงต่อความสาเร็ จของสิ่ง ที่
กาหนดไว้ แต่ต้น การนาแผนไปปฎิบตั ิเป็ นขันตอนหนึ
้
่งของกระบวนการวางแผนและการบริ หารแผน แม้ ว่า
การวางแผนในขันตอนต่
้
างๆ จะมีความยุง่ ยากเกิดขึ ้น แต่หากมีการนาแผนไปปฎิบตั ิได้ อย่างสอดคล้ องและ
เหมาะสมกับเงื่อนไขและสถานการณ์ตา่ งๆ ก็ถือว่าองค์การมีความสามารถในการแปลงแผนสู่การปฎิบตั ิได้
เป็ นอย่างดี ซึง่ จะทราบได้ ก็ตอ่ เมื่อมีกลไกการติดตามและประเมินผลในขันสุ
้ ดท้ ายของงาน
1. ความหมายของการนาแผนไปสู่การปฎิบัติ
วัฒนา และคณะ (2549) กล่าวว่า การปฎิบตั ิตามกลยุทธ์ เป็ นขันตอนที
้
่มีความสาคัญ โดยอ้ างผล
การสารวจจาก Fortune Magazine ปี 1999 พบว่า กลยุทธ์มากมายที่มีการจัดทาขึ ้นมาอย่างมี นยั สาคัญ
หากแต่สามารถนาไปปฎิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิผลตามกลยุทธ์ ได้ ไม่เกิน 10 % เท่านัน้ โดยเหตุผลหลัก
ของความล้ มเหลวประมาณ 70 % ไม่ได้ เกิดจากกลยุทธ์ที่ไม่ดี แต่เกิดจากการปฎิบตั งิ านตามกลยุทธ์ไม่ดี
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ดังนัน้ การนาแผนไปปฎิบตั ิ (Plan Implementation) หมายถึง กระบวนการเตรี ยมการในด้ านการ
จัดหาทรัพยากรการบริหารงานในทุกๆ ด้ าน ทังบุ
้ คลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ปั จจัยอื่นๆ โดยมุ่งหวังให้
เกิดการนาแผนไปปฎิบตั ิได้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ รวมถึงมีระบบการควบคุ ม
ตรวจสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสิ่งที่ดาเนินการไป
สาหรับ สมิต (2548) ให้ แนวคิดว่า การนาแผนออกสู่การปฎิบตั ินนั ้ เป็ นการดาเนินงานอย่างเป็ น
กระบวนการ โดยมีขนตอนการปฎิ
ั้
บตั ิซึ่งผู้รับผิดชอบจะต้ องทาความเข้ าใจแผนปฎิบตั ิการตามสิ่งที่กาหนด
ในแผนอย่างครบถ้ วน พร้ อมทังติ
้ ดตามประเมินผลการดาเนินงานในแต่ละขันตอนที
้
่กาหนดในแผนงานและ
สรุปผลจัดทารายงานให้ ผ้ บู งั คับบัญชาทราบ
ปกรณ์ (2544) ได้ ประมวลแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน พร้ อมทังเสนอปั
้
จจัยแห่งความสาเร็ จ
ในการทาให้ แผนได้ รับการปฎิบตั ิ ประกอบด้ วย 7 ปั จจัยคือ (1) กลยุทธ์ (Strategy) (2) โครงสร้ าง
(Structure) (3) ระบบ (System) (4) วิถีปฎิบตั ิ (Style) (5) บุคลากร (Staff) (6) ทักษะ (Skills) (7) ค่านิยม
ร่วม (Shared Values)
2. แนวคิดในการนาแผนไปสู่การปฎิบัติ
มีแนวคิดมากมายที่เกี่ยวข้ องกับการนาแผนไปสู่การปฎิบตั ิ Certo and Paul (1991) เสนอ
แนวทางการนากลยุทธ์ไปสูก่ ารปฎิบตั ไิ ว้ 2 ทางคือ
1. การวิเคราะห์สภาพความเป็ นจริงขององค์การ
โดยเห็นว่าองค์การต้ องมีการวิเคราะห์ระดับการเปลี่ยนแปลงในเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากในการ
กาหนดกลยุทธ์จะมีระดับการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันออกไปหลายลักษณะ อันเป็ นผลให้ การกาหนดแนว
ปฎิบตั ยังคงเป็ นไปตามเดิม (Same) หรื อต้ องเปลี่ยนแปลงใหม่ (New) เช่น
- การปรับเปลี่ยนวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
- การปรับเปลี่ยนเวลาในการลงมือปฎิบตั งิ าน
- การปรับเปลี่ยนวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการปฎิบตั งิ าน
- การปรับเปลี่ยนสถานที่ หรื อพื ้นที่เป้าหมาย
- การปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์การ
- การปรับเปลี่ยนบุคลากรที่รับผิดชอบหลัก
- การปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานขององค์การ
- การปรับเปลี่ยนค่านิยมร่วม (Shared Values)
2. การเลือกแนวทางในการปฎิบตั กิ าร
การเลือกแนวทางในการปฎิบตั กิ าร มีแนวทางปฎิบตั ิ 5 แนวทางคือ
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2.1 การสัง่ การ (The Commander Approach) มีลกั ษณะการสัง่ การจากระดับบน (Topdown) โดยสมบูรณ์และมีสว่ นร่วมของบุคลากรน้ อย ผู้สงั่ การมีความเชื่อมัน่ ในแนวทางของการตัดสินใจมา
เป็ นอย่างดีแล้ ว ในลักษณะของ The Best Strategy ดังนันจึ
้ งมีการสัง่ การลงไปยังผู้บริหารรองลงมา
2.2 แนวทางการปรับเปลี่ยน (The Organizational Change Approach) มีลกั ษณะการสัง่
การจากระดับบน แต่ผ้ บู ริหารให้ ความสนใจต่อการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างองค์การ โดยคานึงถึงแง่มมุ ในเชิง
พฤติกรรมเข้ ามาด้ วย เน้ นการมีส่วนร่ วมในขันปฎิ
้ บตั ิการมากกว่าในขัน้ การวางแผน ทาให้ บุคลากรเกิด
ความเข้ าใจและมีการปรับตัว ปรับงาน และปรับสภาพความคิดและความพร้ อมต่างๆ
2.3 แนวทางการร่วมมือ (The Collaborative Approach) มีลกั ษณะร่วมกันคิด (Brainstorm)
ร่วมกันทาระหว่างผู้บริหารระดับรองๆ ลงไป โดยผู้บริหารที่มีความคิดต่างกัน มีโอกาสในการนาเสนอความ
คิดเห็นอย่างเปิ ดกว้ างเพื่อดึงศักยภาพของความคิดเหล่านันมาใช้
้
ในการปฎิบตั ิการ เป็ นแนวทางที่เน้ นการ
สร้ างพลวัตของกลุ่มให้ เกิดขึ ้น ผู้บริ หารระดับต่างๆ มีส่วนร่ วมและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ
ทักษะ ประสบการณ์ร่วมกันอย่างสร้ างสรรค์ ทังนี
้ ้ผู้บริ หารต้ องให้ ความสาคัญกับการเจรจาต่อรอง ในกรณี
ที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกัน เพื่อให้ บรรลุความมุง่ หวังที่ตงไว้
ั้
2.4 แนวทางวัฒนธรรม (The Cultural Approach) มีลกั ษณะเช่นเดียวกับแนวทางของการ
ร่วมมือ (The Collaborative Approach) โดยนอกจากจะรวมเอาผู้บริ หารแล้ ว ยังดึงเอาเจ้ าหน้ าที่ชนต้
ั ้ นใน
ระดับล่างเข้ ามามีส่วนร่ วมด้ วย แนวทางนี ้ผู้บริ หารจะเป็ นผู้แนะแนวต่อสมาชิกในองค์การด้ วยการสื่อสาร
และชี ้แจงวิสยั ทัศน์กบั ภารกิจให้ ทกุ คนได้ รับรู้อย่างแจ่มแจ้ ง จากนันจึ
้ งเปิ ดโอกาสให้ บคุ ลากรวางวิธีการของ
ตนเองให้ สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของภารกิจหลังจากกลยุทธ์ ได้ กาหนดแล้ ว ผู้บริ หารทาหน้ าที่เหมือน
เป็ นผู้ฝึ กสอน (Coach) คอยให้ ข้อ ชี แ้ นะและหนุน ให้ ผ้ ูป ฎิ บัติง านมี ส่วนร่ วมในการตัดสินใจกาหนด
รายละเอี ยดส าหรั บ การปฎิ บัติง าน แนวทางนี เ้ หมาะสมส าหรั บผู้บริ ห ารที่ มี อิทธิ พ ลทางความคิดและ
สามารถสอดแทรกความคิด และแนวทางปฎิบตั ิขนต้
ั ้ นให้ ผ้ บู ริ หารระดับรอง หรื อฝ่ ายปฎิบตั ิการเชื่อได้ และ
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง
2.5 แนวทางการเพิ่มพูน (The Crescive Approach) เป็ นการรับฟั งความคิดเห็นต่างๆ จาก
ระดับล่าง (Bottom-up) คือ ข้ อมูลส่งจากผู้ปฎิบตั ิงานขึ ้นมาที่หวั หน้ างานหรื อหัวหน้ าฝ่ าย และส่งต่อไปยัง
ฝ่ ายบริหารในระดับที่สงู ขึ ้น เพื่อให้ มีการจัดทาข้ อเสนอเชิงกลยุทธ์ตอ่ ฝ่ ายบริ หารระดับสูงขององค์การ และ
เป็ นลดการใช้ ความคิดเห็นส่วนตนของผู้บริ หาร แนวทางนี ้ผู้บริ หารระดับกลางมีบทบาทในการกาหนดและ
ดาเนินกลยุทธ์ การมีอิสระเช่นนี ย้ ่อมเป็ นแรงจูงใจที่ผ้ ู บริ หารระดับนี จ้ ะร่ วมมือกับผู้บริ หารระดับต้ นใน
องค์การของตนเองเพื่อผลักดันให้ งานสาเร็ จ เหมาะสาหรับองค์การที่มีขนาดใหญ่ การบริ หารงานมีความ
ซับซ้ อน และเป็ นการบริหารงานที่มีแนวโน้ มของการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
สาหรับแนวคิดของ Miller and Dess (1996) เสนอว่า แนวทางในการนาแผนกลยุทธ์ไปปฎิบตั ิมี 2
ทางคือ
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แนวทางที่ 1 การวางกาหนดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Programing) เป็ นการแปลงกลยุทธ์ไปสู่
การดาเนินงานให้ มีลาดับชันของแผน
้
(Plan) แผนงาน (Programs) โครงการ (Projects) และงบประมาณ
(Budgets) ซึ่งความนิยมที่เกิดขึน้ ตามแนวทางนี ้เรี ยกว่า Planing, Programing and Budgeting System
(PPBS) รู ปแบบนี ้เหมาะกับการแปลงแผนในสถานการณ์แวดล้ อมมีความสงบ ราบรื่ น ไม่มีสภาวะที่ผนั
ผวนอย่างรวดเร็ ว โดยทัว่ ไปนามาใช้ ในการบริ หารงานของกิจการภาครัฐ ที่มีระบบโครงสร้ างการบริ หาร
แผนที่มีแบบแผนการปฎิบตั ชิ ดั เจน
แนวทางที่ 2 การสร้ างองค์การแห่งการเรี ยนรู้ (Organizational Learning) ใช้ ได้ ดีในสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว ผันผวน และต้ องการรักษาความได้ เปรี ยบในการดาเนินงาน บางครัง้ เรี ยก
แนวทางนี ้ว่า Knowledge-based Competition ซึ่งเป็ นการทาให้ องค์การมีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
รู้ สภาพแวดล้ อมภายนอกและภายใน เพื่อประโยชน์ต่อการปรับตัวได้ ทนั ต่อสถานการณ์ เหมาะสาหรับ
องค์การที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก หรื อมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างหรื อระบบการบริ หารงานใหม่ ทาให้ ทกุ คนใน
องค์การต้ องเริ่มการเรี ยนรู้ใหม่เกือบทังหมด
้
เช่นเดียวกับ Bonama (1985) ได้ เสนอการนากลยุทธ์ไปปฎิบตั ิให้ ประสบผลสาเร็ จประกอบด้ วย 4
แนวทางปฎิบตั คิ ือ
1. การสร้ างปฎิสมั พันธ์ (Interacting Skills)
อันเป็ นการสร้ างความสัมพันธ์ เชิงพฤติกรรมของตนเองกับผู้อื่นในอันที่จะบรรลุวตั ถุประสงค์
ร่วมกัน โดยนักบริหารต้ องแสดงบทบาทในการที่แสดงออกถึงการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ทังภายในและภายนอก
้
องค์การ
2. การแบ่งปันและการจัดสรร (Allocating Skills)
เป็ นการจัดสรรทรัพยากรตามลักษณะงานหรื อโครงการที่ต้องบริหารงาน โดยเฉพาะโครงการที่
มีความเสี่ยงสูง ควรได้ รับทรัพยากรเพื่อการบริหารงานมากกว่าโครงการทัว่ ไป
3. กากับดูแล (Monitoring Skills)
เป็ นการใช้ ความสามารถในการใช้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อปรับแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นในกระบวนการ
ปฎิบตั งิ าน นักปฎิบตั ทิ ี่ดีต้องมีการติดตามและควบคุมงานที่ดี เพื่อวิเคราะห์ความก้ าวหน้ าในการดานินงาน
4. การจัดองค์การ (Organizing Skills)
ความสามารถในการสร้ างความแข็งแกร่ง โดยการสร้ างองค์การที่ไม่เป็ นทางการ หรื อเครื อข่าย
ที่เหมาะสมสาหรับการแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้น นักปฎิบตั ิที่ดีต้องรู้จกั ผู้คนภายในองค์การ และผู้ที่เกี่ยวข้ องที่
อยู่ภายนอกองค์การ ต้ องสร้ างความผูกพัน การยอมรับ นับถื อ และให้ ความสนใจ เพื่อประโยชน์ต่อการ
สร้ างความสะดวกและคล่องตัวในการทางานร่วมกัน
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3. การจัดองค์ การเพื่อปฎิบัตติ ามแผน
องค์การโครงการ (Project Organization) เป็ นองค์การที่จะนาโครงการไปปฎิบตั ิ หรื อองค์การเพื่อ
การบริ หารโครงการ ก่อนที่ จะมี การปฎิบัติตามแผนงานของโครงการ ซึ่งการได้ มาซึ่งองค์การโครงการ
คล้ ายคลึง กับการจัดองค์ก ารโดยทั่วไป จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ระบวนการสรรหาบุคลากร ผู้ท าหน้ าที่ จัดการ
โครงการ ผู้ปฎิบัติง านในแต่ละฝ่ าย และบางครั ง้ อาจต้ องจัดหาบุคลากรภายนอกเข้ ามาสนับสนุนการ
ปฎิบตั งิ านในโครงการ
การเรี ยกชื่อผู้รับผิดชอบแผนงาน หรื อโครงการ อาจจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมและความ
เข้ าใจของฝ่ ายบริ หารขององค์การ อนันต์ (2543) กล่าวว่า ส่วนมากจะมอบหมายให้ กับผู้อานวยการ
(Project Director) หรื อผู้จดั การโครงการ (Project Manager) ทาหน้ าที่ในการจัดเตรี ยมและกาหนด
รู ปแบบหรื อโครงสร้ างองค์ การ โดยมุ่งที่ ให้ มีลกั ษณะและองค์ประกอบที่เหมาะสมทุกด้ านในการที่จะทา
หน้ างานบรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายของโครงการ
จากแนวคิดของ Wren and Voich (1984); Cleland and King (1968) เห็นว่าองค์การสาหรับการ
บริ หารโครงการนัน้ มีหลายรู ปแบบ แต่ล ะแบบมีลักษณะแตกต่างกัน มีผลดี ผลเสี ยด้ วยกันทัง้ สองด้ าน
ดังนันจึ
้ งไม่มีแบบใดดีที่สดุ กับโครงการทังหมด
้
และอาจไม่เหมาะสมกับโครงการใดโครงการหนึ่งตลอดอายุ
ของการปฎิบตั ิงานตามโครงการก็ได้ เพราะถ้ างานเปลี่ยน องค์การรับผิดชอบก็อาจจาเป็ นต้ องเปลี่ยนตาม
ไปด้ วย ส่วนรูปแบบขององค์การมีดงั นี ้
1. องค์การตามหน้ าที่ (Pure Functional Organization)
องค์การตามหน้ าที่ เช่นนี ้ มี ลักษณสาคัญคือ มีความยืดหยุ่นในการใช้ บุคลากร กล่าวคือ
สามารถใช้ บุคลากรได้ หลายโครงการในช่วงเวลาเดียวกัน ผู้มีความรู้ เฉพาะด้ านต่างๆ จะร่วมกันเป็ นกลุ่ม
ทางานให้ กับโครงการหนึ่ง เมื่ อได้ รับความรู้ และประสบการณ์ แล้ ว ก็ สามารถนาความรู้ ที่ ไ ด้ ไ ปใช้ กับ
โครงการอื่นๆได้ องค์การหลักซึง่ เป็ นเจ้ าของโครงการ จะเป็ นฐานทางด้ านบุคลากรและกาลังคน โดยจัดวาง
อัตรากาลังของผู้ปฎิบตั ิงานในโครงการได้ ตามศักยภาพขององค์การ โดยยึดถื อคาสัง่ ระเบียบ ประกาศ
หรื อใช้ อานาจของฝ่ ายบริ หารในการตัดสินใจหรื อวินิจฉัยสัง่ การ สาหรับข้ อเสียขององค์การตามหน้ าที่ คือ
- ไม่มีการเน้ นถึงความสาคัญของโครงการว่ามีความจาเป็ นต้ องทางานให้ เสร็จ
- ไม่มีผ้ ใู ดมีอานาจรับผิดชอบในโครงการทังหมด
้
- ไม่ มี จุด ศูน ย์ ก ลางของความรั บ ผิ ด ชอบ ดัง นัน้ ผู้เ กี่ ย วข้ องกับ โครงการ โดยเฉพาะ
กลุม่ เป้าหมายของโครงการ ไม่มีชอ่ งทางการติดต่อสื่อสารที่ชดั เจน
- การประสานงานของผู้ร่วมงานในโครงการขาดความชัดเจนในการปฎิบตั ิงานในแต่ละ
กิจกรรม บางครัง้ มีการมอบหมายงานซ ้าซ้ อน หรื อบางครัง้ ไม่มีการมอบหมายงานโดยตรง
- การตอบสนองระหว่า งผู้ป ฎิ บัติ ง านในโครงการ หรื อ ฝ่ ายที่ รั บ ผิ ด ชอบโครงการกับ
กลุม่ เป้าหมายของโครงการ อาจหมายถึง องค์กรเครื อข่ายลุม่ น ้าในพื ้นที่เป้าหมายเป็ นไปอย่างเชื่องช้ า
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- ขาดการพัฒนา ประดิษฐ์ คิดค้ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสนับสนุนการปฎิบตั ิงาน เนื่องจากขาด
แรงจูงใจและผู้ปฎิบตั งิ านคิดว่าการพัฒนาตนเองไม่มีผลในด้ านการตอบแทนในเรื่ องขวัญและกาลังใจ
- ความคิดและทัศนคติในการปฎิบตั ิงานจะเน้ นไปในทางของการทางานเฉพาะหน้ าที่ หรื อ
ตามความชานาญของตนเองมากกว่าการบูรณาการองค์ความรู้และเทคนิควิธีเพื่อผลสาเร็จของงาน
2. องค์การของโครงการโดยเฉพาะ (Pure Project Organization)
การจัดองค์การรูปแบบนี ้ เป็ นการกาหนดโครงสร้ างขององค์การขึ ้นมาตามความต้ องการ เพื่อ
นามาใช้ ในการบริ หารโครงการเป็ นการเฉพาะ และมุ่งสู่การทางานให้ บรรลุผลสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการอย่างแท้ จริง
ลักษณะเด่นของการจัดองค์การแบบนี ้ คื อ การก าหนดโครงสร้ างขององค์การตามความ
ต้ องการ มีการรวบรวมทรัพยากรต่างๆ ที่โครงการต้ องการจะใช้ มาอย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็ นวัสดุอปุ กรณ์
คุรุภัณ ฑ์ เครื่ อ งมื อต่า งๆ โดยเฉพาะบุคลากร ซึ่ง จะต้ องหามาเพื่ อมอบหมายงานให้ ท าเฉพาะงานใน
โครงการเท่านัน้ ถ้ าเป็ นบุคลากรขององค์การหลัก ก็ ต้องเป็ นการยืม ตัวมาช่ว ยงานตามระยะเวลาของ
โครงการหรื อตามเวลาที่ ได้ รับการอนุมตั ิบุคลากรให้ มาช่วยงาน เมื่อโครงการสิ ้นสุดก็ต้องกลับไปทางานที่
เดิม
ต้ องคานึงเสมอว่า บุคลากรส่วนใหญ่หรื อบางส่วนของโครงการ ได้ รับการว่างจ้ างมาทางาน
และต้ องปฎิบตั ิงานเต็มเวลา ส่วนบุคลากรที่ยืมตัวมาจากองค์การหลักนัน้ มีภาระงานที่ต้องทาในหน้ าที่
ปกติอยู่ก่อนแล้ ว จึงไม่สามารถอุทิศเวลาในการปฎิบตั ิงานในโครงการได้ อย่างเต็มที่ ดังนันบทบาทของ
้
ผู้จดั การโครงการ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการวางแผนและบริ หารงานโครงการเป็ นอย่าง
ดี และต้ องรับผิดชอบในโครงการเกือ บทังหมด
้
รวมถึงอานาจในการสัง่ การ กากับดูแลและติดตามผลการ
ปฎิบตั งิ านไปพร้ อมๆ กัน
อย่างไรก็ดี การจัดการแบบนี ้มีข้อดีคือ เน้ นการดาเนินความพยายามในการบริ หารโครงการได้
อย่างเต็มที่ มีการติดต่อสื่อสารอย่างรวดเร็ ว มีการประสานงานที่ดี ขณะที่ข้อเสียที่อาจเกิดขึ ้น เช่ น ต้ อใช้
งบประมาณในการบริ หารโครงการสูง สาหรับค่าใช้ จ่ายของบุคลากร และการจัดหาทรัพ ยากรเพื่อการ
บริ ห ารจัด การ และเมื่ อ โครงการใกล้ สิ น้ สุด บุค ลากรที่ จ้ า งมาอาจไม่มี ค วามตัง้ ใจในการปฎิ บัติง าน
เนื่องจากต้ องกังวลกับการหางานใหม่ ดังนันในช่
้ วงปลายของโครงการ จึงต้ องมีการควบคุมโครงการอย่าง
ใกล้ ชิด
3. องค์การแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization)
การจัด องค์ ก ารแบบนี ้ เป็ น การน าเอาส่ว นดี ข องทัง้ องค์ ก ารตามหน้ า ที่ แ ละองค์ ก ารของ
โครงการโดยเฉพาะมาผสมกัน องค์การแบบนี ้ใช้ ได้ ดีในโครงการขนาดใหญ่ที่มีมาตรฐานการปฎิบตั ิงาน มี
แผนการควบคุมงานและมี การกาหนดค่าใช้ จ่ายตามต้ องการ โครงสร้ างขององค์การจะเป็ นอย่างไรขึ ้นอยู่
กับลักษณะของงานแต่ละประเภท การจัดองค์การแบบนี ้มีข้อดีหลายประการ เช่น
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- มีการกาหนดให้ ผ้ รู ับผิดชอบเป็ นจุดศูนย์กลางทุกเรื่ องเกี่ยวกับโครงการ
- มีความยืดหยุ่นในการใช้ บุคลากร โดยอาศัยความรู้ เฉพาะด้ านทัง้ หมดขององค์การหลัก
โครงการประสงค์จะเรี ยกใช้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านใดย่อมทาได้ ตลอดเวลา
- จัดเตรี ยมความรู้เฉพาะด้ านตลอดเวลาเพื่อสนองต่อความต้ องการในการใช้ งานในโครงการ
พร้ อมทังสามารถ่
้
ายเทความรู้ ประสบการณ์ที่เกิดขึ ้นไปยังโครงการอื่นๆ ในลักษณะใกล้ เคียงได้ อีกด้ วย
- บุคลากรในปฎิบตั ิงานในโครงการ มีตาแหน่งหน้ าที่อยู่แล้ วในองค์การหลักด ดังนัน้ เมื่อ
โครงการสิ น้ สุด ลง ก็ ส ามารถท างานในต าแหน่ง เดิม ได้ ต่อ ไป ไม่มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งเปลี่ ย นงานใหม่
เหมือนกับบุคลากรที่ต้องต้ องจ้ างมาทางานเฉพาะโครงการ
- มีการจัดระบบการติดต่อสื่อสาร การประสานงานร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย หรื อภาคีร่วมพัฒนา
ได้ อย่างรวดเร็ ว ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทนั สมัยและเข้ าถึงข้ อมูลที่ถกู ต้ อง แม่นยา รวมถึงมีศนู ย์ปฎิบตั ิงานที่
ทุกฝ่ ายใช้ เป็ นช่องทางการพบปะพูดคุยได้
- มีการประสานสอดคล้ องกันในทางบริ หาร โดยเฉพาะองค์การที่ต้องบริ ห ารโครงการหลาย
โครงการในเวลาเดี ยวกัน เป็ น การสร้ างบรรยากาศการทางานที่ ส ร้ างสรรค์ ช่ว ยลดข้ อ ขัดแย้ ง ในการ
ปฎิบตั งิ าน
- มีการรักษาความสมดุลระหว่างเวลา ค่าใช้ จ่ายและการปฎิบตั ิงานที่ดีขึน้ โดยอาศัยการ
ตรวจสอบและการรักษาดุลยภาพที่กาหนดขึ ้น รวมทังมี
้ การเจรจาตกลงอย่างสม่าเสมอระหว่างโครงการกับ
ฝ่ ายต่างๆ ขององค์การหลัก
อย่างไรก็ตาม การจัดองค์การแบบนี ้ แม้ วา่ จะมีข้อดีหลายด้ าน แต่ก็มีข้อเสียอยูด่ ้ วยเช่นกัน คือ
- ความสามารถไม่สมดุลกันระหว่างฝ่ ายต่างๆ ขององค์การหลักกับโครงการอาจเกิดขึ ้นได้
ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องคอยติดตามตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อมิให้ ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่งครอบงาทางความคิดและมี
อานาจมากกว่าอีกฝ่ ายหนึง่
- การจัดองค์การแบบนีไ้ ม่เน้ นความสาคัญของโครงการ บุคลากรที่จะช่วยงานอาจรู้ สึกว่า
โครงการเป็ นเพี ย งงานที่ เ ขาไปช่ ว ยท าเป็ น ครั ง้ คราวเท่ า นัน้ โดยเห็ น ว่ า งานที่ จ ะท าให้ เขามี ค วาม
เจริ ญก้ าวหน้ าได้ คือ งานที่เขาทาเป็ นประจาที่องค์การหลัก ทาให้ มีความพยายามในการพัฒนาตนเอง
น้ อยลง
- การยืมตัวของบุคลากรจากองค์การหลัก โดยเฉพาะในวงราชการ ฝ่ ายบริ หารมักอนุญาต
ให้ ยืมตัวบุคลากรที่ไม่สอดคล้ องกับสมรรถนะที่โครงการต้ องการโดยตรง เนื่องจากบุคลากรที่เก่งและมี
ความสามารถ จะต้ องอยู่ประจาช่วยงานขององค์การหลัก ทาให้ การขอยืมตัวบุคลากรมาช่วยงาน อาจ
ไม่ได้ รับการสนับสนุนอย่างแท้ จริง และยังมีผลต่อการพิจารณาความดีความชอบจากหัวหน้ างาน เนื่องจาก
ต้ องปฎิบตั งิ านทังองค์
้ การหลัก และในโครงการเฉพาะ
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4. ขัน้ ตอนการนาแผนสู่การปฎิบัติ
จากแนวคิดของ Breton (1965); อนันต์ (2543); ประชุม (2547) ได้ กาหนดหลักการในการนาแผน
ไปปฎิบตั ไิ ว้ หลายขันตอน
้
โดยสรุปได้ เป็ นขันตอนหลั
้
กๆ ดังนี ้คือ (ภาพที่ 1)

1. การรับแผนที่ผา่ นการอนุมตั ิ
และการทาความเข้ าใจแผน

5. การแจ้ งบอกและสือ่ สารให้
ผู้ปฎิบตั ิงานทราบ

2. กาหนดบทบาทของผู้
ดาเนินงานตามแผน

6. ติดตามความก้ าวหน้ าของการ
ปฎิบตั ิงาน

3. จัดเตรี ยมแผนปฎิบตั ิการ

7.การทบทวนปรับปรุงแผน
ให้ เหมาะสม

4. การเริ่ มต้ นนาแผนไปปฎิบตั ิจริง

8. การรายงานผลการปฎิบตั ิงาน
ให้ ฝ่ายบริ หารทราบ

ภาพที่ 1 ขันตอนการน
้
าแผนสูก่ ารปฎิบตั ิ
1. การรับแผนที่ผา่ นการอนุมตั แิ ละการทาความเข้ าใจแผน
ผู้ปฎิบตั ติ ามแผนรับแผนที่ได้ รับอนุมตั ิแล้ วเพื่อการดาเนินงาน ซึ่งบางครัง้ ผู้ปฎิบตั ิตามแผนกับ
ผู้ป ฎิ บัติ ต ามแผนเป็ น คนละคนกัน จึ ง ต้ อ งมี ก ารมอบหมายงานที่ มี ผ้ ูรั บ ผิ ด ชอบงานชัด เจน ซึ่ ง ผู้รั บ
มอบหมายในฐานะของผู้ปฎิบตั ติ ามแผนต้ องทาความเข้ าใจส่วนประกอบต่างๆ ของแผนอย่างละเอียด โดย
ศึกษาว่าสาระสาคัญของแผนที่จดั ทาขึ ้นมีวัตถุประสงค์อะไร จะต้ องทาอะไรในแต่ละขันตอนของการน
้
า
แผนไปปฎิบตั ิ และควรเน้ นการศึกษาปฎิกิริยาของผู้คนระดับต่างๆ ที่มีตอ่ แผนนันๆ
้ รวมถึงการสร้ างมนุษย
สัมพันธ์กบั ผู้เกี่ยวข้ อง
2. กาหนดบทบาทของผู้ดาเนินงานตามแผน
เป็ น การจัดรู ปองค์การของหน่วยปฎิ บัติตามแผน รวมถึง การก าหนดบทบาทหน้ าที่ ค วาม
รั บผิ ดชอบของแต่ล ะบุคคล/ฝ่ ายให้ ชัดเจนในขัน้ ตอนการปฎิ บัติง านจริ ง เพื่ อไม่ใ ห้ เกิ ดความสับสนใน
ระหว่างการปฎิบตั ิของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้ อง ทังจดเริ
้
่ มต้ นการปฎิบตั ิงานและจุด สิ ้นสุดการปฎิบตั ิงาน
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เพื่อที่จะได้ บริ หารเวลา ภาระงาน และการจัดเตรี ยมทรัพยากรเพื่อการปฎิบตั ิงานได้ พร้ อมเพรี ยง ในหลาย
องค์การนิยมใช้ การจัดรูปองค์การที่รับผิดชอบงานด้ วยการจัดตังคณะกรรมการก
้
ากับงาน คณะกรรมการ
บริหารงานโครงการ หรื อการตังส
้ านักงานฝ่ ายสนาม สานักงานฝ่ ายปฎิบตั ิการ ทังนี
้ ้แล้ วแต่ความเหมาะสม
ของแต่ละองค์การ
3. จัดเตรี ยมแผนปฎิบตั กิ าร
ในหลายกรณี ความรับผิดชอบในการนาแผนสู่การปฎิบตั ิของแผนกลยุทธ์ อาจไม่มีการระบุ
โครงการหรื อกิจกรรมที่ต้องทาอย่างชัดเจน ดังนันผู
้ ้ รับผิดชอบแผนจึงต้ องมีการจัดทาแผนปฎิบตั ิการในรูป
ของโครงการ กิจกรรม หรื องาน ให้ สอดคล้ องกับแผนกลยุทธ์ที่กาหนดขึ ้นไว้ ก่อน หรื อไม่ก็ต้องจัดทาตาราง
แสดงแผนการปฎิบตั งิ านตามห้ วงเวลาที่กาหนดไว้
4. การเริ่มต้ นนาแผนไปปฎิบตั จิ ริง
เป็ นขันตอนที
้
่เกิดขึ ้นเมื่อได้ มีการตระเตรี ยมความพร้ อมของการปฎิบตั ิงานครอบคลุมทังหมด
้
แล้ ว บางกรณีอาจต้ องมีการทาสัญญาหรื อออกคาสัง่ เกี่ยวกับเรื่ องสาคัญๆ ของการปฎิบตั ิงาน เช่น การทา
สัญญาให้ ภาคเอกชนเข้ ามาดาเนินงานก่อสร้ างเพื่อปรับปรุงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวในเขตอุทยานแห่งชาติ
การทาสัญญาการจ้ างชุมชนเพื่อเพาะชากล้ าไม้ /แฝกสาหรับการอนุรักษ์ ดินและน ้าในพื ้นที่ต้นน ้า เป็ นต้ น
และอาจรวมถึงการขออนุมตั ติ วั บุคคลมาสนับสนุนการปฎิบตั งิ านตามที่จาเป็ น
5. การแจ้ งบอกและสื่อสารให้ ผ้ ปู ฎิบตั งิ านทราบ
เป็ นการแจ้ งให้ บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกับการปฎิบตั ิงานได้ รับทราบขันตอนการปฎิ
้
บตั ิ ลักษณะงาน
ความต้ องการของการปฎิบตั ิงาน มาตรฐาน เงื่ อนไข และข้ อจากัดของการปฎิบตั ิงานให้ กับผู้เกี่ ยวข้ อง
ทังหลายได้
้
รับทราบ โดยอาจจัดประชุมชี ้แจงการปฎิบตั ิงาน การประชุมปฐมนิเทศโครงการ การประชุม
ซักซ้ อมความเข้ าใจร่วมกัน อีกทังยั
้ งเป็ นการแปลความหมายของแผนให้ กบั ผู้ปฎิบตั ิได้ รับทราบโดยทัว่ กัน
รวมตลอดจนการแจ้ งให้ ผ้ ปู ฎิบตั ิรับทราบการควบคุมการปฎิบตั ิงานตลอดระยะเวลาของการใช้ แผนปฎิบตั ิ
การ
6. ติดตามความก้ าวหน้ าของการปฎิบตั งิ าน
ในระหว่างที่มี การปฎิบัติงาน ผู้ควบคุมและผู้บริ หารในระดับที่ สูงขึน้ ต้ องมี บทบาทในการ
กากับ ติดตามความก้ าวหน้ าของงานเป็ นระยะ และมีการตรวจสอบข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจากการปฎิบตั ิงาน โดย
มีเทคนิคที่ใช้ ในการติดตามความก้ าวหน้ าของาน เช่น การรวบรวมทางสถิติ การสัมภาษณ์ การสังเกต การ
ใช้ แบบสอบถาม การใช้ แบบประเมินตนเอง การตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ หรื อวิธีการอื่นใดที่เหมาะสมต่อ
การตรวจสอบประสิทธิภาพของการปฎิบตั ิงาน กระบวนการติดตามความก้ าวหน้ า จาเป็ นต้ องนาข้ อมูลที่
ได้ ทงหมดในแต่
ั้
ละระยะเวลามาประเมินระดับความก้ าวหน้ าของาน ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้น เพื่อสร้ าง
ระบบประกันความเสี่ยงของงาน รวมถึงสามารถพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของงานให้ ดียิ่งขึ ้นได้
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7. การทบทวนและปรับปรุงแผนให้ เหมาะสม
ผลที่เกิดขึ ้นจากการติดตามความก้ าวหน้ าของงาน จะเป็ นข้ อมูลนาเข้ าต่อการทบทวนและ
ปรั บ ปรุ ง แผนปฎิ บัติก ารให้ มี ค วามเหมาะสมมากยิ่ ง ขึน้ และสามารถจัด ปั จ จัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่น เวลา
งบประมาณ เทคโนโลยี บุคลากร สถานที่ ผู้สนับสนุน ให้ เกิดความยืดหยุ่นและเอื ้อต่อการปฎิบตั ิงานต่อไป
บางครัง้ หากเห็นว่าแผนที่ใช้ อยู่ ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบนั ก็ควรมีการปรับปรุ งแผนโดยการยก
ร่างแผนปฎิบตั กิ ารขึ ้นมาใหม่ ทังนี
้ ้ต้ องพิจารณาความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ด้วยเสมอ
8. การรายงานผลการปฎิบตั งิ านให้ ฝ่ายบริ หารทราบ
ผลที่เกิดขึน้ จากการปฎิบตั ิงานตลอดกระบวนการ จะต้ องบันทึกและรวบรวมไว้ เป็ นเอกสาร
(Document) สาหรับการติดตาม ตรวจสอบและปรับปรุงแผนให้ กบั ฝ่ ายบริ หาร การรายงานผลเป็ นผลทาง
จิตวิทยาต่อการพัฒนาองค์การ (Organization Development: OD) เนื่องจากหากผลการปฎิบตั ิงาน
ออกมาเป็ นที่พอใจ ย่อมหมายถึง การให้ ขวัญและกาลังใจแก่ผ้ ปู ฎิบตั ิงานหรื อผู้เกี่ยวข้ องได้ อย่างเหมาะสม
ด้ วย
5. ปั ญหาและอุปสรรคในการนาแผนไปสู่การปฎิบัติ
สมิต (2548) เห็นว่าเมื่อมีการปฎิบตั ติ ามแผน จะพบว่าสถานการณ์จริ งกับที่ได้ พิจารณาจัดทาแผน
จะไม่สอดคล้ องกับทีเดียว และบางครัง้ อาจแตกต่างกันมาก เพราะข้ อมูลในการวางแผนไม่เพียงพอหรื อไม่
สมบูรณ์ หรื อ มี ค วามผิ ด พลาดเพราะขาดการตรวจสอบความถูก ต้ อ ง จึง เป็ นเหตุใ ห้ เ กิ ด ข้ อ ขัด ข้ อ งได้
บางครัง้ มีอุปสรรคจากปั จจัยภายเอง ซึ่งสามารถสามารถควบคุมได้ หากได้ คาดการณ์อุปสรรคไว้ ในการ
วางแผน ก็สามารถหลีกข้ ามอุปสรรคในการปฎิบตั ิตามสถานการณ์ได้ เพราะสภาพปั ญหาและอุปสรรคนัน้
เป็ นเรื่ องที่มิอาจคาดคิดมาก่อนได้ (Uneepected)
อุปสรรคที่ เ กิ ดจากตัวแผนเอง เป็ น สิ่ง ที่ อาจเกิ ดขึน้ ได้ เนื่ องจากในกระบวนการจัดท าแผนไม่
สามารถครอบคลุมงานทังหมดที
้
่ต้องกระทาได้ ขณะเดียวกันแผนที่จดั ทาขึ น้ ไม่มีความต่อเนื่องกันภายใน
เนื ้อหาสาระ ระยะเวลาที่ปฎิบตั งิ านไม่สอดคล้ องกับปริ มาณงานที่ต้องทา รวมถึงการกาหนดเป้าหมายของ
แผนที่ พึง ประสงค์ไม่ตรงกับความสามารถที่ องค์การจะปฎิ บัติไ ด้ ประเด็นต่างๆ เหล่านี เ้ ป็ นอุปสรรคที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแผนทังสิ
้ ้น
อุปสรรคที่กิดจากบุคคล เช่น ผู้รับผิดชอบมิได้ สนใจในการปฎิบตั ิตามแผนที่กาหนดขึ ้นอย่างจริ งจัง
หรื ออาจเกิดจากผู้เกี่ยวข้ องกับการสนับสนุนและปฎิบตั ิไม่ให้ ความร่ วมมือที่ดีพอ และยังเกี่ยวข้ องกับการ
ขาดประสบการณ์ และทัก ษะในการสื่ อ สารงานระหว่ า งผู้ ปฎิ บัติ ง านกั บ ฝ่ ายบริ ห าร และ/หรื อ กั บ
กลุม่ เป้าหมายของโครงการที่ต้องทา
วัฒนา และคณะ (2549) เสนอว่า ปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้นและเป็ นเหตุให้ การปฎิบตั ิตามแผนที่วางไว้
ไม่ประสบผลสาเร็จ จาแนกได้ ดงั นี ้
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1. วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ไม่ชดั เจน ทาให้ ต้องมีการตีความในการนากลยุทธ์ไปปฎิบตั ิ
รวมถึงบางครัง้ วัตถุประสงค์ขององค์การหรื อวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่จดั ทาขึ ้นไม่สอดคล้ องกับวิสยั ทัศน์
และภารกิจหลักขององค์การ ทาให้ เกิดการขัดกันในเนื ้อหาสาระของกลยุทธ์
2. การขาดภาวะผู้นาและทิศทางที่ชดั เจนของผู้บริ หาร หรื อฝ่ ายบริ หารที่มีหน้ าที่ในการบริ หารงาน
กากับ ดูแลการบริ หารงานขององค์การ โดยสภาพของการขาดภาวะผู้นา อาจมีสาเหตุมาจาก ปั จจัยส่วน
บุคคล ความพร้ อมในด้ านสมรรถนะหลักของการเป็ นผู้บริ หาร องค์การไม่มีการวางแผนอนาคตมาเป็ น
ระยะเวลาหนึ่ง หรื อมีการขาดช่ วงในการบริ หารงานขององค์การ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริ หาร
บ่อยครัง้
3. สภาพแวดล้ อมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และเป็ นปั ญหาที่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ ้น
และการเปลี่ยนแปลงเหล่านัน้ อาจเกี่ยวข้ องกับ ข้ อมูล บุคลากร โครงสร้ างระบบงาน ทัศนคติที่บุคลากรมี
ต่องาน สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจขององค์การ ความต้ องการของสังคม ผู้รับบริ การ รวมตลอดจนการที่
องค์ ก ารไม่มี แ ผนฉุก เฉิ น รองรั บ การปฎิ บัติง าน ก็ เ ป็ น มูล เหตุใ ห้ ไ ม่ส ามารถน าแผนไปสู่ก ารปฎิ บัติไ ด้
เช่นเดียวกัน
4. ขาดการประสานงานที่ดีของหน่วยงานย่อยภายในองค์การ ทาให้ การสื่อสารแผนขาดความ
ชัดเจน หรื อมีการต่อต้ านการนาแผนไปสูก่ ารปฎิบตั ขิ องอีกฝ่ ายหนึง่ ในองค์การ
5. การดาเนินงานตามแผนงานหรื อแผนกลยุทธ์ใช้ ระยะเวลานานกว่าที่กาหนดไว้ ทาให้ แผนไม่มี
ความต่อเนื่อง หรื อยุตลิ งโดยไม่มีการประสานให้ เกิดการปฎิบตั ิตามแผนที่วางไว้ ตอ่ มีเหตุผลมากมายที่ทา
ให้ ก ารปฎิ บัติตามแผนยาวนานออกไป เช่น ขาดงบประมาณ ขาดผู้รั บผิ ด ชอบ ขาดการติด ตามแล ะ
ประเมินผล ขาดการสนับสนุนทางด้ านเทคโนโลยี หรื อแม้ กระทัง่ มีกิจกรรมอื่นๆ เข้ ามาแทรกในระหว่างการ
ปฎิบตั งิ านนันอยู
้ ่ ทาให้ ต้องแบ่งทรัพยากรที่มีอยูไ่ ปสนับสนุนกิจกรรมอื่นแทน เป็ นต้ น
6. ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในองค์การที่จะปฎิบตั ิตามแผนมีไม่เพียงพอ เช่น บุคลากรที่ มี
ความเชี่ยวชาญน้ อย การฝึ กอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความชานาญของบุคลากรทาได้ ช้าและต้ องใช้ เวลา
รวมถึงบุคลากรมีการโยกย้ ายงานที่ทาบ่อยครัง้ ประเด็นเหล่านี ้มีผลต่ออุปสรรคในการนาแผนสู่การปฎิบตั ิ
ทังสิ
้ ้น การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร เป็ นส่วนหนึ่ งของการพัฒนาองค์การ ซึ่งต้ องมีแผนการพัฒนา
ครอบคลุมถึงด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งอานวยความสะดวก และปั จจัยสนับสนุนการบริ หารงานอื่นๆ
ด้ วย
7. แผนที่จัดทาขึน้ ไม่มีการระบุความชัดเจนของกลยุทธ์ ย่อย แผนงาน โครงการ กิจกรรม หรื อ
รายละเอียดของสิ่งที่ต้องทาอย่างชัดเจน ทาให้ ไม่สามารถจัดสรรทรัพ ยากรการบริ หารได้ ถกู ต้ องตามความ
ต้ องการของผู้วางแผน เช่น ไม่ระบุกาลังคน งบประมาณที่ต้องการใช้ เครื่ องมือในการสนับสนุน หรื อการจัด
สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการปฎิบตั งิ าน
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6. บทบาทของผู้บริหารในการสื่อสารแผนสู่การปฎิบัติ
ความสาเร็ จของการบริ หารงาน ขึน้ อยู่กับการสื่ อสารเป็ นส าคัญ องค์การใดที่ มี ผ้ ูบริ หารที่
สื่อสารอย่างไร้ ประสิทธิ ภาพ โอกาสนาพาองค์การสู่ความสาเร็ จก็ย่อมทาได้ ยากตามไปด้ วย ด้ วยเหตุนี ้
ผู้บริ หารจึงต้ องฝึ กฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ มีประสิทธิ ภาพ และในการนาแผนสู่การปฎิบตั ิก็
เช่นเดียวกัน เมื่อองค์การได้ จดั ทาแผนเพื่อการบริ หารงานตามวัตถุประสงค์เรี ยบร้ อยแล้ ว หน้ าที่ของฝ่ าย
บริ หารคือ การสื่อสารแผนให้ เป็ นที่เข้ าใจร่ วมกันของผู้มีส่วนเกี่ ยวข้ องกับการปฎิบตั ิตามแผน ซึ่งรู ปแบบ
การวื่อสาร หมายถึง วิธีการที่ผ้ บู ริ หารใช้ ติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่างสม่าเสมอ ซึ่งรู ปแบบการสื่อสาร
ของแต่ละบุคคลไม่ใช่ลกั ษณะบุคลิกของบุคคลนัน้ แต่มีความเกี่ยวข้ องกับปั จจัยทางบุคลิกภาพในหลาย
ส่วน
ชัยเสฏฐ์ (2549) ได้ แบ่งรู ปแบบการสื่อสารในบริ หารงาน ที่เป็ นประโยชน์ต่อการสื่อสารแผน
ให้ กบั ผู้เกี่ยวข้ องในองค์การไว้ 6 ประเภทดังนี ้
1. รูปแบบการสื่อสารแบบผู้สงู ศักดิ์ (The Noble) โดยผู้บริ หารที่ใช้ การสื่อสารแผนในลักษณะ
นี ้ มักพูดในสิ่ง ที่ อยู่ในใจของตนเองโดยไม่ไ ตร่ ตรอง หรื อกลั่นกรองให้ รอบคอบเสี ยก่อน และชอบสรุ ป
ประเด็นตามที่ตนเองเข้ าใจหรื อถนัด ดังนันอาจมี
้
ผลต่อความเข้ าใจของผู้ปฎิบตั ิงานที่มีตอ่ ความสาคัญของ
แผนที่จดั ทาขึ ้นได้
2. รูปแบบการสื่อสารแบบผู้ชอบโต้ แย้ ง (The Socratic) ผู้บริ หารที่ใช้ การสื่อสารแบบนี ้ เชื่อใน
การโต้ แย้ งอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ และชอบกระบวนการโต้ แย้ งในประเด็นของตน โดยไม่กงั วลใจ
กับระยะเวลาที่ต้องใช้ ในการโต้ แย้ ง ดังนันหากมี
้
การโต้ แย้ งแผนในระหว่างการสื่ อสาร อาจทาให้ มีผลต่อ
ระดับความเข้ าใจของฝ่ ายปฎิบตั ทิ ี่มีตอ่ การสื่อสารของฝ่ ายบริหารได้
3. รู ปแบบการสื่อสารแบบผู้ไตร่ ตรอง (The Reflective) ผู้บริ หารที่ใช้ การสื่อสารเช่นนี ้ ให้
ความสาคัญกับบุคคลที่สนทนาหรื อประชุมด้ วยอย่างมาก โดยผู้บริหารไม่พยายามที่จะตอบโต้ หรื อขัดผู้อื่น
ในระหว่างการสื่อสารการสนทนา เป็ นนักฟั งที่ดีและไม่พยายามพูดอะไรที่เป็ นสาเหตุของความขัดแย้ ง
โต้ แ ย้ ง ดัง นัน้ หากมี การสื่ อ สารแผนเพื่ อ น าไปปฎิ บัติใ นลัก ษณะนี ้ อาจเป็ น ผลให้ ไ ม่เ กิ ด กระบวนการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากฝ่ ายบริหารและฝ่ ายปฎิบตั กิ าร
4. รูปแบบการสื่อสารแบบพนักงานผู้ปกครอง (The Magistrate) เป็ นการสื่อสารที่ผสมผสาน
รู ปแบบการสื่อสารแบบผู้สูงศักดิ์กับรู ปแบบการสื่อสารแบบชอบโต้ แย้ งเข้ าไว้ ด้วยกัน โดยจะบอกบุคคลที่
สื่อสารด้ วยถึงสิ่งที่ตนเองคิด และสร้ างความสาคัญกับมุมมองของตนเองและพยายามควบคุมการสื่อสาร
ให้ เกิดขึ ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. รูปแบบการสื่อสารแบบผู้ปรารถนา (The Candidate) เป็ นการสื่อสารที่ผสมผสานรูปแบบ
การสื่อสารแบบผู้ชอบโต้ แย้ งกับรูปแบบการสื่อสารแบบผู้ไตร่ตรองเข้ าไว้ ด้วยกัน ดังนันผู
้ ้ บริ หารจะลักษณะ
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ที่อบอุ่นและให้ การสนับสนุน ในขณะเดียวกันก็ชอบคิดวิเคราะห์ และพูดคุย การมีปฎิสมั พันธ์ของผู้บริ หาร
ที่สื่อสารรูปแบบนี ้ตังอยู
้ บ่ นพื ้นฐานของข้ อมูลเป็ นสาคัญ
6. รู ปแบบการสื่อสารแบบสมาชิกสภาสูง (The Senator) เป็ นการสื่อสารที่พัฒนามาจาก
รูปแบบการสื่อสารสองแบบคือ การสื่อสารแบบผู้สงู ศักดิ์ และรูปแบบการสื่อสารแบบผู้ไตร่ ตรอง ซึ่งเป็ นการ
สื่อสารที่ไม่เกิดจากการผสมผสานการสื่อสารทังสองแบบนี
้
้เข้ าด้ วยกัน แต่จะใช้ สลับกันไปมาในแต่โอกาส
และสถานการณ์
เห็นได้ ว่า รู ปแบบการสื่อสารของผู้บริ หารในแต่ละระดับ หากสามารถจัดการกับรู ปแบบการ
สื่อสารให้ สอดคล้ องกับพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้ บงั คับบัญชา หรื อผู้ปฎิ บตั ิ ย่อมหมายถึงความเข้ าใจที่จ ะ
นาเอาสาระสาคัญของแผนที่จดั ทาขึ ้นไปสู่การสื่อสารได้ ทวั่ ทังองค์
้ การ อันเป็ นแนวทางหนึ่งของการสร้ าง
องค์การแห่ง การเรี ยนรู้ (Learning Organization) และต้ องคานึง ถึง ด้ วยว่าการสื่ อสารที่ ดี ต้ องให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องหลายส่วน เช่น ขนาดของผู้ฟัง สถานที่ เวลา ภูมิหลังทางความรู้
ของผู้ฟัง ความยากง่ายของเนื ้อหาสาระของเรื่ องที่จะสื่อสาร การเลือกใช้ สื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง รวมถึง
บุคลิกส่วนบุคคลของผู้พดู ซึง่ ล้ วนมีความสาคัญต่อประสิทธิภาพของการสื่อสาร
เอกสารอ้ างอิง
ชัยเสฏฐ์ พรหมศรี . 2549. สุดยอดผู้บริหาร. บริษัท เอ็กซเปอร์ เน็ท จากัด, กรุงเทพฯ.
ปกรณ์ ปรี ยากร. 2544. การวางแผนกลยุทธ์ : แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. คณะรัฐประศาสนศาสตร์
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