22

TPA news
SHE ภาคปฎิบัติ

SHE ภาคปฎิบัติ

วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ

vachiravitch.m@pttplc.com

การกระจาย นโยบาย

ไปสู่การปฏิบัติ
เมื่อ

ผู้บริหารได้ก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานด้าน
SHE ที่ ชั ด เจนแล้ ว ในขั้ น ตอนต่ อ ไป คื อ ท� ำ
อย่ า งไรทิ ศ ทางที่ ก� ำ หนดจึ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ จ ริ ง
ได้ โดยฉบับที่ผ่านมาได้บอกขั้นตอนการปฏิบัติแบบ
ย่อๆ ไปแล้วในฉบับนี้มาลงรายละเอียดกันโดยขอ
เริ่มที่ “การกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy
Deployment)” ในเรื่องดังกล่าวมีความส�ำคัญมาก
หากผู้บริหารระดับสูงก�ำหนดทิศทางด้าน SHE ไว้
ดี มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการด�ำเนินธุรกิจ
ที่ดีเพียงไร แต่หากผู้เกี่ยวข้องในล�ำดับรองๆ ลงมา
ไม่น�ำไปสู่การปฏิบัติจริงแล้ว ทิศทางที่ก�ำหนดมาก็
จะไร้ประโยชน์ แนวทางทีจ่ ะท�ำให้เกิดความมัน่ ใจใน
การน�ำทิศทาง SHE ไปสู่การปฏิบัติ คือ สิ่งที่ผู้บริหาร
ต้องด�ำเนินการ โดยผู้เขียนขอแนะน�ำแบบง่ายๆ สไตล์
คอลัมน์ SHE ภาคปฏิบัติ ดังนี้
1. ก�ำหนดกลุม่ เป้าหมายให้ชดั เจน ผูบ้ ริหารต้องทราบ
ก่อนว่าในองค์กรที่บริหารจัดการอยู่นั้นควรจะต้องกระจายนโยบาย
ไปที่กลุ่มใด เพราะการรู้กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว วิธีการกระจาย
นโยบายก็จะง่ายและเลือกใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพ เพราะกลุ่ม
เป้าหมายแต่ละกลุ่มจะมีแนวทางกระจายนโยบายที่แตกต่างกัน
เช่น ผูบ้ ริหารระดับสูงๆ ทีร่ องจากผูบ้ ริหารสูงสุดองค์กรอาจจะใช้การ
ประกาศ หรือแจ้งให้ทราบโดยวิธีการประชุมและใช้เวลาไม่มาก ไม่
ต้องอธิบายรายละเอียด กลุม่ ผูบ้ ริหารระดับกลาง นอกจากจะแจ้งใน
การประชุมแล้วอาจจะต้องอธิบายรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมใน
กลุ่มหลักๆ ที่ส�ำคัญ โดยในกลุ่มนี้ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ด�ำเนิน
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การแทนผู้บริหารสูงสุดได้เช่นกันและถ้าเป็นกลุ่มผู้บริหารระดับต้น
และพนักงานอาจจะต้องมีรายละเอียดประกอบพร้อมตัวอย่างการ
ปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจแบบละเอียดในทุกข้อและไม่เกิด
ความคลุมเครือขึ้น โดยในกลุ่มนี้ผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหาร
ระดับต้นอาจจะเป็นผู้ส่งต่อนโยบายแทนผู้บริหารสูงสุดเองได้
2. การเตรียมข้อมูลที่จะน�ำเสนอ ในขั้นตอนนี้ผู้ที่จะท�ำการ
ส่งต่อนโยบายจะต้องจัดเตรียมข้อมูลและเนื้อหาที่จะน�ำเสนอ โดย
หลักๆ ของข้อมูลที่จะต้องมี เช่น เนื้อหาของนโยบาย รายละเอียด
ค�ำอธิบายเพิ่มเติม ตัวอย่างประกอบ แนวทางการปฏิบัติจริงของ
หน่วยงานและอืน่ ๆ สิง่ ทีส่ ำ� คัญมากๆ ในขัน้ ตอนนี้ คือ ความถูกต้อง
ของข้อมูล ความชัดเจนและรายละเอียดที่ครบถ้วน โดยสามารถ
เลือกใช้วิธีการเตรียมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น File Presentation
เอกสาร หรือ VDO เป็นต้น
3. ช่องทางการสื่อสาร เมื่อเตรียมข้อมูลในการน�ำเสนอ
เสร็จแล้ว ผู้ที่จะส่องต่อนโยบายก็จะต้องเลือกช่องทางในการสื่อสาร
ทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากทีส่ ดุ โดยแนวทางการสือ่ สาร ผูท้ ี่
สื่อสารจะทราบกลุ่มเป้าหมายจากขั้นตอนที่ 1 มาแล้วในขั้นตอนนี้
สิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาเพิม่ คือ ผูร้ บั ข้อมูลจะเป็นผูร้ บั แบบบุคคลเพียงคน
เดียว หรือแบบกลุ่ม เพราะหากทราบผู้ที่จะรับข้อมูลแล้ว ผู้สื่อสารก็
จะได้เลือกวิธกี ารทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยสือ่ ทีน่ ยิ มใช้โดย
ทั่วไป คือ การเวียนเอกสารภายใน การประชุมสัมมนา การพิมพ์เป็น
โปสเตอร์ติดตามสถานที่ เช่น บอร์ดข่าวสาร การส่ง E-mail เป็นต้น
4. การตรวจสอบการรับทราบนโยบาย สิ่งที่ผู้ส่งต่อ หรือ
การกระจายนโยบายในแต่ละกลุ่มแต่ละระดับต้องการรับรู้และรับ
ทราบมากที่สุด คือ เมื่อสื่อนโยบายไปแล้วผู้รับทราบจะทราบและ
เข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ ผู้ที่ท�ำการสื่อก็จะต้องตรวจสอบ เช่น การ
สอบถามที่พนักงานโดยตรง การเซ็นรับทราบ การตรวจประเมิน การ
ตรวจสอบจากผลการด�ำเนินงานจากหน่วยงานนั้นๆ ว่าสอดคล้อง
หรือไปในแนวทางที่ก�ำหนดไว้ตามนโยบายหรือไม่ เป็นต้น

5. การปรับปรุงแก้ไข หลังจากที่ผู้บริหารได้ท�ำการตรวจสอบการส่งต่อ หรือการกระจายนโยบายไปแล้ว ผลที่ได้จะแบ่งออก
เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ได้ผล (ประสบความส�ำเร็จ) กับ ไม่ได้ผล
(ไม่ประสบความส�ำเร็จ) โดยทั้งสองกลุ่มจะมีระดับความเข้มข้นที่
แตกต่างกัน ดังนั้น สิ่งที่ผู้บริหารและหรือผู้ส่งต่อนโยบายก็จะต้อง
น�ำไปพิจารณาแก้ไขปรับปรุง โดยให้เริ่มจากการค้นหาสาเหตุของ
ความไม่ส�ำเร็จว่ามันอยู่ที่สาเหตุใดก่อน โดยกลุ่มของปัญหาส่วน
ใหญ่ที่พบมาก คือ ไม่ทราบ ไม่รู้ ไม่เข้าใจ ไม่มีใครบอก ไม่มี
ใครอธิบาย ฯลฯ ซึ่งหากพิจารณาดูปัญหาก็จะอยู่ในขั้นตอนที่ 1-5
ดังที่ได้แนะน�ำมานั่นเอง เช่น ปัญหาในข้อที่ 1 คือ ผู้บริหารไม่แจ้ง
นโยบายให้ทราบ ท�ำให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้อง ไม่ทราบนโยบาย
เพราะฉะนั้นการแก้ไขต้องไปเน้นที่ท�ำอย่างไรผู้บริหารจึงจะสื่อสาร
นโยบาย หรือทบทวนนโยบายให้พนักงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
หรือในข้อที่ 2 ไม่จัดเตรียมข้อมูลที่จะสื่อสาร ท�ำให้เกิดความเข้าใจ
ที่ไม่ครบถ้วน ไม่มีประสิทธิภาพ แนวทางการแก้ไขจะต้องจัดเตรียม
ข้อมูลที่จะน�ำเสนอ หรือสื่อสาร หรือในข้อที่ 3 การส่งข้อมูลไม่ทั่วถึง
ท�ำให้ผู้รับข้อมูลไม่ได้รับข้อมูล การแก้ไขก็คงต้องไปดูที่ช่องทางการ
สือ่ สารว่าจะใช้ชอ่ งทางใดดีทเี่ ข้าถึงกลุม่ เป้าหมายโดยตรง หรือในข้อ
ที่ 4 ผู้กระจายนโยบาย ไม่รู้ว่าพนักงานได้รับรู้ หรือรับทราบนโยบาย
ครบถ้วนหรือไม่ เพราะไม่มีวิธีการตรวจสอบ ฉะนั้นการแก้ไขก็ให้ไป
ดูทเี่ หตุใดไม่มกี ารตรวจสอบ หรือตรวจติดตามและข้อสุดท้ายข้อที่ 5
คือ ปัญหาเดิมๆ มักพบอยูเ่ ป็นประจ�ำ เพราะผูก้ ระจายนโยบายไม่ไป
ท�ำการวิเคราะห์หาสาเหตุนั่นเอง

วงจรการกระจายนโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Deployment Model)

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือ วงจรการกระจายนโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติจริง หากผู้บริหารระดับสูงใช้แนวทางทั้ง 5 ขั้นตอนอย่างครบ
ถ้วนแล้ว ผูเ้ ขียนคิดว่าผูบ้ ริหารระดับรองๆ ลงมาจนถึงระดับพนักงาน
จะรับทราบและเกิดความเข้าใจในนโยบายเป็นอย่างดีและก็จะน�ำไป
สู่การปฏิบัติจริงได้ TPA
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