ตามข้ อ ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1.1 กระบวนการพั ฒ นาแผน ภาควิ ช าออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงกาหนดแนวทางหรือกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ต่างๆ ที่ไ ด้กาหนดไว้ จะแปลง
ออกเป็นแผนปฏิบัติการประจาปี 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการ
ททานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่ง โดยทั่วไปจะประกอบด้วยกิ จกรรมที่ต้องทา เวลาดาเนินการ ผู้ปฏิบัติ/
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณดาเนินงาน ตัวชี้วัด ทั้งนี้โดยมีโครงสร้างองค์กร ระบบงาน เทคโนโลยี ฯลฯ รองรับ ซึ่ง
การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ จะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 2 ส่วนได้แก่

1

(1) การจัดทาแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
แผนปฏิบัติการจะเป็นแผนที่ถูกกาหนดขึ้นโดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานและโครงการต่างๆ
ที่มีเป้าหมายผลงานสอดคล้องกับเป้าประสงค์และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยทั่วไปแล้วการ
กาหนดแผนปฏิบัติก ารจะเป็นรายปี โดนหน่วยปฏิบัติจะต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพั นธ์ของผลงานที่จะ
เกิดขึ้นอย่างน้อย 2 ระดับ ได้แก่ ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ดังนั้นรูปแบบของแผนปฏิบัติการที่
จัดทาจึงมักนิยมดาเนินการโดยใช้กรอบการวางแผนแบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning)
ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (ในระดับต่างๆ) ตัวชี้วัดความสาเร็จและทรัพยากร
ที่จาเป็นในการดาเนินงาน
(2) การปฎิบัติการ (Take Action)
การปฏิบัติการเป็นกระบวนการดาเนินการตามแผนงาน งาน/โครงการ และกิจกรรมที่กาหนดไว้
โดยทั่วไปจะมี 2 ส่วน คือ
2.1 การปฏิบัติตามแผนงาน/งาน/โครงการ ตามกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อดาเนินการจัดทาผลผลิต
หรือให้บริการแก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ
2.2 การปฏิบัติตามแผนงาน งาน/โครงการ ที่เป็นพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ การจัดการความรู้
(Knowledge Management) ในองค์กร หรือการพัฒนาองค์กรและการจัดการ (Management Development) เพื่อ
ช่วยเสริมสร้างขีดสมรรถนะการเรียนรู้ให้องค์กรมีความพร้อมที่จะปรับปรุงตนเอง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้การ
ปฏิบัติงานตามข้อ (2.1) เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยทั่วไปสิ่งที่ต้องดาเนินการได้แก่ การปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร การปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน การพั ฒนาบุคลากร การจัดการระบบสารสนเทศ และ
การบริหารคุณภาพเพื่อเพิ่มผลผลิต ฯลฯ
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ขั้นตอนการแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
1. สร้างความรู้ความเข้าใจในแผน
-

ประชุมชี้แจงทาความเข้าใจในกระบวนการ

-

สร้างองค์ความรู้ในการบริหารให้กับผู้เกี่ยวข้อง

2. จัดทาแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน
- จัดทาแผนแม่บทหรือแผนงานหลักในการพัฒนาที่มีความสาคัญและเกี่ยวพันกันหลายหน่วยงาน
- จัดทาแผนงานที่สอดคล้องเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ
3. สร้างระบบการติดตามประเมินผล กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กาหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบและมีเอกภาพ
-

พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลให้เชื่อมโยงกัน

-

สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
สิ่งที่ควรคานึงเมื่อต้องแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

1. การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ

-

พิจารณาปัจจัยต่างๆที่ต้องคานึงในการแปลงยุทธศาสตร์สู่
การปฏิบัติ อาทิ บุคลากร ระบบข้อมูล วัฒนธรรม โครงการ

2. การจัดทาข้อเสนอโครงการที่

-

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
3. การคัดเลือกและจัดลาดับความ

สร้างความเชื่อมั่นว่ายุทธศาสตร์จะสัมฤทธิ์ผลด้วยโครงการ
ที่เสนอ

-

เพื่อคัดเลือกโครงการที่ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์โดยตรง

-

เพื่อติดตามความคืบหน้าในการดาเนินงานและสามารถปรับ

สาคัญของโครงการ
4. การติดตามโครงการ

ตัวและแก้ปัญหาได้ทันต่อเหตุการณ์
5. การประเมินผลโครงการ
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-

เพื่อประเมินว่าโครงการนาไปสู่ Output/Outcome ที่ต้องการ
บรรลุตามยุทธศาสตร์หรือไม่
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ขั้นตอนการนาแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั ิ
การบริการยุทธศาสตร์แบบครบวงจรนั้น องค์ก รต่างๆทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน นิยมใช้วงจร
การบริหารแบบเดมิ่ง (Deming Cycle) กล่าวคือ การบริหารให้ครบวงจรต้องจัดระบบการบริหารให้ครบทั้ง 4
ขั้นตอน ได้แก่ (1) ขั้ นตอนการวางแผน (Plan or Planning) (2) ขั้นตอนการนาแผนไปปฏิบัติ (Do or
Implementation) (3) ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation) และ (4) ขั้นตอนปรับมาตรฐาน
(Act or Standardization)
1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan or Planning)
คือขั้นตอนการกาหนดนโยบายให้เป็นรูปธรรมและมีความพร้อมที่จะนาไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนั้น
การวางแผนยุทธศาสตร์ที่ดีต้องมีการประชุมระดมสมองร่วมกันทั้งผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง
และผู้บริหารระดับต้น และผู้ปฏิบัติงาน เพราะทุกคนล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น เมื่อได้จัดทา
แผนเสร็จแล้ว ยังมี ขั้นตอนที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผน กับขั้นตอนการนาแผนไปปฏิบัติ นั่นคือ ขั้นตอน
การกระจายนโยบาย (Policy Deployment) หรือ ขั้นตอนการกระจายยุทธศาสตร์ (Strategy Deployment)
ขั้นตอนการกระจายนโยบาย (Policy Deployment)
การกระจายนโยบายให้ประสบผลสาเร็จ ควรใช้วิธีกระจายนโยบายแบบญี่ปุ่น ที่เรียกว่า “Hoshin
Kanri”

ซึ่ ง เป็ น “ระบบเพื่ อ มุ่ ง ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก ร โดยส่ ง เสริ ม และเชื่ อ มโยง ศั ก ยภาพ

ความสามารถขององค์กรให้เกิดสมรรถนะที่สูงขึ้นด้วยการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ ส่งผล
ต่อการใช้ทรัพยากรหลักอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยอาศัยแนวคิด ด้านคุณภาพและวงจร PDCA
ดังนั้น Hoshin Kanri จึงเป็นระบบการบริหารนโยบายที่คานึงถึงทิศทาง (Direction) เป้าหมาย (Target) และ
วิธีการ (Means) ไปพร้อมๆ กัน
การบริหารนโยบายแบบ Hoshin Kanri ประกอบด้วยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวัดระบบโดยรวม หมายถึง การประเมินองค์ก รที่จะนายุทธศาสตร์ไปขับเคลื่อนด้วย
ความเชื่อที่ว่า “ไม่มีสิ่งใดที่สมบูรณ์” บนพื้นฐานของ “ข้อเท็จจริงและข้อมูล (Facts and Data)” อาจอาศัยผลการ
3

วิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกขององค์กร สิ่งที่ผ่านมาและกาลังจะเกิดขึ้น
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ขั้นที่ 2 การกาหนดจุดมุ่งหมายหลัก หมายถึง การกาหนดทิ ศทาง เป้าหมาย ภาพฝันขององค์กรใน
อนาคต โดยเชื่อว่า “ทุกคนต้องการทาในสิ่งที่ตนเชื่อว่าถูกต้อง” ควรเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมให้มาก
ที่สุด
ขั้นที่ 3 การทาความเข้าใจสถานการณ์และสภาพแวดล้อม การทาความเข้าใจในจุดนี้ ต่า งจากการวัด
ระบบโดยรวม เนื่องจากจุดมุ่ ง หมายในขั้ นตอนนี้ทาเพื่ อให้ก ลไกการแปรนโยบายผสานเข้ากั บโครงสร้าง
โดยรวมขององค์กร ซึ่งจะเห็นได้ว่า Hoshin Kannri เน้นให้กาหนดเป้าหมายไปพร้อมกับการพัฒนายุทธศาสตร์
และมาตรการในการบรรลุเป้าหมาย
ขั้นที่ 4 การก าหนดทรัพยากรในการบรรลุ เป็นการก าหนดความเป็นไปได้ทางทรัพ ยากรโดย
พิจารณาจากทั้ง 2 ประเภทกิจกรรม คือ กิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation) และกิจกรรมเพื่องาน
ประจา (Normal Operation)
ขั้นที่ 5 การกาหนดกระบวนการ/งานของระบบ การกระจายนโยบายทาให้เกิดการบริหารที่เปิด
โอกาสให้มี ก ารเห็นพ้ องกั น คื อมี ส่วนร่วมในการเห็นชอบเพื่ อให้มีก ารปรับเปลี่ย นระบบอย่ างมีนัย ส าคั ญ
กระบวนการขับเคลื่อนการกระจายนโยบายนั้น เกิดจากการเชื่อมโยงผู้บริหารระดับสูงลงสู่ผู้บริหารระดับกลาง
และทีมปฏิบัติการโดยอาศัยการมีส่วนร่วม ซึ่งนาไปสู่กระบวนการเจรจาต่อรองระหว่ างบุคคลากรทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่ง
จะต้องเห็นชอบร่วมกันกับเป้าหมาย มาตรการ และวิธีการโดย ทุกฝ่ายต้องเข้าใจบทบาท และหน้าที่ของตน
กล่าวคือ ผู้บริหารระดับสูง เป็นผู้รับผิดชอบตอบคาถาม “ทางไหน (Where?)” ซึ่งก็คือผลลัพท์ที่ได้ จากการ
กาหนดทิศทางที่เหมาะสมออกมาในรูปวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์หลักโดยรวม ของยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ผู้บริหารระดับกลางเป็นผู้รับผิดชอบตอบคาถาม “อย่างไร (How?)” เพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy Issues) และยุทธศาสตร์ (Strategies) รวมทั้งดูแลความพร้อมของ
ทรัพยากร ส่วนทีมงานและผู้ปฏิบัติรายบุคคลเป็น ผู้รับผิดชอบตอบคาถาม “อะไร (What?)” เพื่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจในภารกิจของตนว่าจะต้องปฏิบัติงานอะไรเพื่อให้เกิดการผลักดันให้บรรลุผลผลิตและผลลัพธ์ใน
ระดับงานโครงการ (Project Work) และ/หรืองานประจาวัน
ขั้นตอนที่สาคัญของการบริหารนโยบายแบบมีส่วนร่วมคือ การวางแผนพัฒนานโยบายต้องให้ทุก
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ฝ่ายทาแผนร่วมกัน กล่าวคือทั้งผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานในขั้นตอนการกาหนด
เป้าหมาย (มิติของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ ตัวชี้วัด เกณฑ์ น้าหนัก) ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางต้อง
กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ | ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

ท างานร่วมกั น ส่วนในขั้ นตอนการวัดและติดตามผล (วัดการบรรลุผ ลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ )
ผู้บริหารระดับกลางและทีมงาน/ผู้ปฏิบัติงานต้องทางานร่วมกัน และในขั้นตอนการทบทวน (ตัวชี้วัด เกณฑ์
และน้าหนัก) ผู้บริหารระดับสูง และทีมงาน ผู้ปฏิบัติงานต้องทางานร่วมกัน และเพื่อให้เป็นไปตามวิธีกระจาย
นโยบายดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ควรดาเนินตามขั้นตอน PDCA
การปฏิบัติตามนโยบายของแนวทาง Hoshin Kanri นั้น ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิ บัติต้องมอง
กิจกรรมเป็น 2 ส่วนคือ (1) ส่วนกิจกรรมเพื่อการพัฒนา (Strategic Operation and Policy Management) เป็น
กิจกรรมที่กระทาเพื่อการบรรลุตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ขององค์กรสามารถสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างชัดเจน
ซึ่งมักจะมีกรอบการดาเนินการระบุไว้ชัดเจน (2) ส่วนกิจกรรมงานประจาวัน (Normal Operation and Daily
Management) ที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงน้อย ส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแม้นโยบายเปลี่ยน ยกเว้น
จะเป็นนโยบายในลักษณะการเปลี่ยนแปลง/พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/วิธีการทางาน/วัฒนธรรมบางอย่างของ
องค์กร
นอกจากนี้การนา Hoshin Kanri มาใช้มักส่งผลกระทบกับกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นหลักและ
ส่งผลกระทบกับกิจกรรมงานประจาอยู่บ้าง อย่างไรก็ตาม ย่อมเป็นที่เข้าใจว่ากิจกรรมจานวนมากขององค์กร คือ
มากกว่าร้อยละ 90 และในบางองค์กรอาจถึงร้อยละ 100 เป็นกิจกรรมประจาวัน จึงเป็นเหตุทาให้การดาเนิน
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเป็นไปด้วยความลาบาก และมักถูกละเลยด้วยข้ออ้างที่ว่างานประจาก็มากอยู่แล้ว ซึ่งหาก
ยอมรับคาอ้างนี้ ก็หมายความว่าผู้บริหารยอมรับการดาเนินการขององค์กรค์ที่ในแต่ละวันไม่ค่อยได้คานึงถึงการ
พัฒนาองค์กรเลย หากใช้วิธีกระจายนโยบายดังกล่าวจะทาให้สามารถเชื่อได้ว่าผู้นานโยบายไปปฏิบัติจะประสบ
ผลสาเร็จสูง เพราะที่ผ่านมามักจะมีปัญหาเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนของนโยบาย มอบนโยบายโดยที่ไม่ได้ให้
รายละเอียดของนโยบายที่เป็ นรูปธรรมชัดเจน จึงส่งผลให้มีปัญ หาในทางปฏิบัติมาก เช่น มอบนโยบายที่ขาด
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย ทาให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบว่าตนต้องทาอะไรให้สาเร็จบ้างและต้องสาเร็จมากน้อยเพียงใด
2. ขั้นตอนการนาแผนไปปฏิบัติ (Do or Implementation)
ขั้นตอนนับตั้งแต่การจัดทาแผนเสร็จสิ้นจนถึงขั้นตอนการนาแผนไปใช้ในการปฏิบัติงานจาเป็น
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อย่างยิ่งที่หน่วยงานฝึกอบรมจะต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์
และแผนปฏิบัติการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้แก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทาโครงการต่างๆ ผู้ที่มีหน้าที่
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ตรวจสอบและประเมิ นผล ผู้ที่ มี หน้าที่ ป รับปรุงมาตรฐานขององค์ก ร บุคคลเหล่านี้จะต้องเข้าใจเรื่องแผน
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการอย่างถ่องแท้เพราะคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของงานย่อมขึ้นอยู่กับ
ระดับของความรู้ความเข้าใจในแผน
อนึ่ ง ขั้ น ตอนการน าแผนไปปฏิ บั ติ นี้ ปั จ จุ บั น คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ใ ห้ ใ ช้ แ นวทางการบริ ห ารมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2546 ในความเป็นจริง การบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์สามารถใช้หลักการและวิธีการควบคู่ไปกับหลักการและวิธีการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้โดยไม่ต้ องแยก
จัดทาแผนต่างหาก ปัญหาอยู่ที่ว่าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่จัดทาไว้สอดรับแนวทางการบริหารมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ หรือไม่ เช่นมีการกาหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละระดับไว้ชัดเจน (Goals at All Levels) กาหนดปัจจัย
หลักแห่งความสาเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) ทั้งในระดับภาพรวมขององค์กรตามมิติดัชนีวัด
ความสาเร็จแบบสมดุลทุกด้าน เช่น ด้าน ประสิทธิผล ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ด้านคุณภาพการ
ให้บริการ ด้านการพัฒนาองค์กร รวมทั้งในระดับแผนงาน (Program Level) และระดับโครงการ (Project Level)
ตลอดจนก าหนดตั วชี้ วัด ผลการด าเนิน งาน (KPIs) โดยเฉพาะตัว ชี้ ใ นระดับ ผลผลิต (Output) และผลลั พ ธ์
(Outcome) ซึ่ง เป็ น ตัว ชี้ วั ดหลั ก ของงานและโครงการ นอกจากนี้ ควรมีก ารก าหนดแหล่ งตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบด้านการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation)
หากมีการระบุจุดมุ่งหมาย ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ตัวชี้วัด และแหล่งตรวจสอบข้อมูลได้ชัดเจนแล้ว
ขั้นตอนการบริหารจัดการก็จะมีความสะดวกยิ่งขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสามารถบริหารจัดการให้เกิดคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้ ส่วนผลสาเร็จจากการบริหารจัดการจะออกมาสูงมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่
กับความสามารถของแต่ละหน่วยงานในการนาองค์ความรู้ทางด้านการบริหารจัดการมาใช้ได้อย่างถูกต้องเข้าใจ
เพียงใด ถ้ารู้จักประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม ก็จะสามารถบริหารให้บรรลุผล
สาเร็จ มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดได้
3. ขั้นตอนการติดตามประเมินผล (Check or Evaluation)
ในแวดวงการบริห ารจัด การ มี ก ารบริ หารที่เ น้น วิธีก ารปฏิบั ติแ ตกต่ างกั น อยู่ 2 แนวทาง กล่า วคื อ
แนวทางแรก เน้ น การบริ ห ารยุ ธ ศาสตร์ ข ององค์ ก รโดยพิ จ ารณาจากกระบวนการ ( Process-Oriented
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Management or P-Criteria) ซึ่งให้ความสาคัญกับการติดตามประเมินผลกลุ่ม ตัวชี้วัดที่เป็นตัวขับเคลื่อน (Drive
KPIs or Lead KPIs) ซึ่งได้แก่ตัวชี้วัดในขั้นตอนทรัพยากรที่จาเป็น (Input Indicators) ตัวชี้วัดในขั้นตอน
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กิจกรรมหรือกระบวนการ (Process Indicators) และตัวชี้วัดที่เป็นผลของการปฏิ บัติ (Result KPIs or
Lag KPIs) หรือตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิต (Output) ผลลัพธ์ (Outcome) อย่างแท้จริง ตัวอย่างเช่นโครงการฝึกอบรม
วิธีการใช้ Internet ให้แก่กลุ่มผู้บริหารได้กาหนดวัคถุประสงค์ไว้ว่า “เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการ
ใช้ Internet” จะมี ตัวชี้วัดทั้ง 4 ขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ตัวชี้วัดทรัพยากรที่จาเป็น (Input KPI) ได้แก่ การ
กาหนด บุคลากร งบประมาณ และช่วงประมาณ และช่วงระยะเวลาในการอบรม ขั้นตอนที่ 2 ตัวชี้วัดกิจกรรม
หรือ กระบวนการทางาน (Process KPI) ได้แก่ การจัดให้มีกิจกรรมการอบรม เช่น ก่อนวันอบรม ได้ติดต่อ
วิท ยากร ติดต่อสถานที่ จัดเตรีย มเอกสารประกอบการอบรม จัดทารายการชื่อผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ฯลฯ
ขั้นตอนที่ 3 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output KPI) ได้แก่ จานวนผู้ที่เข้ารับการอบรม ขั้นตอนที่ 4 ตัวชี้วัดผลลัพ ธ์
(Outcome Indicators) ได้แก่ จานวนผู้ที่ ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิน ความรู้ กรณีตัว อย่ างข้า งต้น นี้ กลุ่มที่เน้ น
กระบวนการจะมีการประเมินผลทั้งตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 1 คือตัวชี้วัด ทรัพยากรที่จาเป็น ตัวชี้วัดในขั้นตอนที่ 2
คือตัวชี้วัดในขั้นตอนกิ จกรรมหรือกระบวนการ ตัวชี้วัด ในขั้ นตอนที่ 3 คือตัวชี้วัดผลผลิต และตัวชี้วัดใน
ขั้นตอนที่ 4 คือ ตัวชี้วัดผลลัพธ์ โดยจะเน้นเป็นพิเศษที่ ตัวชี้วัดประเภทตัวขับเคลื่อน
ส่ ว นแนวทางที่ ส อง เน้ น การบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ โ ดยพิ จ ารณาจากผลสั ม ฤทธิ์ ( Results-Oriented
Management or R-Criteria) เน้นที่การประเมินผลสัมฤทธิ์ หรือการประเมินที่ผลลัพธ์ หรือประเมินที่ตัวชี้วัดที่
เป็นผล (Results or Lag Indicators) ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารในกลุ่มนี้อาจมีการประเมินในระดับตัวชี้วัดประเภท
ขับเคลื่อนบ้าง แต่ถึงกระนั้นก็เน้นที่ผลลัพธ์เป็นสาคัญ โดยทั่วไปทั้งสองแนวมีทั้งข้อดี ข้อเสีย แนวทางที่เน้น
กระบวนการมีข้อดีคือสามารถประกันการบริหารได้ว่าจะเป็นไปโดยมีข้อผิดพลาดน้อย แต่ข้อเสียคือมีค่าใช้จ่าย
สูงขึ้น และผู้บริหารต้องทุ่มเทเวลาให้กับรายละเอียดของงานมากขึ้น ส่วนกลุ่มที่เน้นผลลัพธ์ ข้อดีคือผู้บริหารมี
ความคล่องตัวในการบริหารงาน บรรยากาศในองค์กรจะมีลักษณะที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ข้อเสียคือหากไม่ใส่ใ จ
รายละเอียดบางรายการในขั้นตอนกระบวนการที่มีความสาคัญ อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้
4. ขั้นตอนการปรับมาตรฐาน (Act or Standardization)
โดยทั่ ว ไป ควรก าหนดให้ มี ค ณะท างานเพื่ อ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานหากพบว่ า ผลการ
ดาเนินงานต่ากว่าเป้าหมาย ต้องพยายามปรับแผนการดาเนินงานสามารถผลักดันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
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นอกจากนี้ หากพบว่าผลการดาเนินงานบรรลุเป้าหมายและพบว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ต่า ต้องพยายามยกระดับเกณฑ์
หรือระดับเป้าหมายให้สูงขึ้น
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การพยายามปรับมาตรฐานหรือการพยายามยกระดับเป้าหมายหรือระดับเกณฑ์ให้สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องที่ญี่ปุ่ นเรีย กว่า “การบริหารแบบไคเซน” ในทางปฏิบัติ องค์กรญี่ปุ่นจะทาการบริหารการพัฒนา
มาตรฐานหรือปรับมาตรฐานให้สูงขึ้นด้วยกิจกรรมคุ ณภาพ โดยกลุ่มงานแต่ละกลุ่มจะรวมกันจัดตั้ง กลุ่มคิวซี
เพื่อจัดทาแผนคิวซี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น อย่างไรก็ตามกิจกรรมคิวซี
เหมาะกับงานประจามากกว่างานโครงการและโครงการที่มีลักษณะต้องดาเนินการใหม่ซ้าก็สามารถใช้กิจกรรม
QC ได้
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