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แนวคิด
ในการบรหิารจดัการองค์การจะมรีปูแบบ
ที่แตกต่างกันไปในแต่ละองค์การ ซึ่งจะมี

วัฒนธรรมข้อปฏิบัติภายในองค์การท่ีแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับมุมมอง
ของผู้บริหารระดับสูงสุด อย่างไรก็ดี การท่ีองค์การจะประสบความ
ส�าเร็จได้ข้ึนอยู่กับการบริหารจัดการและการประสานงานจะมีความ
ส�าคญัต่อการพฒันาองค์การให้ประสบผลส�าเรจ็สงูสดุ โดยผูท่ี้มีส่วนร่วม
ในการเป็นผู้บริหารองค์การ จะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างและไกล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นผูท้ีม่ภีมูคิวามรู ้ความสามารถ ทกัษะ เจตคติ
ทีถ่กูต้องในการวางแผน ในการด�าเนนิการบรหิารจดัการ การวเิคราะห์ 
การติดตาม การประเมินผลและการขยายผล เพื่อขับเคลื่อนองค์การ
ให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ได้วางแผนไว้

ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ในการพฒันาองค์การ คอื การจดัท�า
ระบบภายในที่ดี เพื่อให้มีการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเริ่ม
จากการที่ต้องได้คนดี คนเก่ง มาจัดท�าระบบให้มีประสิทธิภาพในการ
ขบัเคลือ่น การจดัการในเรือ่งทรพัยากรบคุคลจงึมคีวามส�าคญัประการ
แรก ในการจดัสรรวางต�าแหน่งให้ถกูกบัลกัษณะของแต่ละบคุคล (Put 
the right man to the right job) ซึ่งสามารถแบ่งทรัพยากรมนุษย์ออก
เป็น 4 กลุ่ม คือ

ผศ.กนกพันธรน์ โลกุตรวงศ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

 กลุ่มที่  1 คนดี คนเก่ง
 กลุ่มที่  2 คนดี คนไม่เก่ง (เก่งน้อยหน่อย)
 กลุ่มที่  3 คนไม่ดี แต่เป็นคนเก่งมาก
 กลุ่มที่  4 คนไม่ดี คนไม่เก่ง

โดยเฉพาะองค์การใหม่ๆ ที่เริ่มเปิดตัวด�าเนินการ การเลือก
คนด ีคนมปีระสบการณ์ คนเก่ง จงึเป็นสิง่ส�าคญัประการแรก ในการ
สร้างระบบให้เกิดขึ้นในองค์การ เมื่อเราได้ระบบในการท�างานที่มี

The Efficiency for 
Organization Development

ประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์การ
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ประสิทธิภาพแล้ว เราก็สามารถที่จัดหาบุคลากรจากกลุ่มที่ 2 และ
กลุม่ท่ี 3 เข้ามาท�างาน โดยอยู่ภายใต้ระบบทีป่ฏบิตักัินเป็นวฒันธรรม
และประเพณีขององค์การได้ แม้จะรับบุคลากรกลุ่มที่ 3 เข้ามาร่วม
งาน แต่ระบบทีส่ร้างขึน้ จะสามารถควบคมุให้ปฏบิตังิานอยูใ่นกรอบ
ของระบบได้ เนื่องจากระบบจะมีการตรวจสอบการท�างานในตัวเอง
อยู่แล้ว ดังนั้น เราสามารถใช้ความเก่งของคนไม่ดีมาท�างานให้ได้ 
หากแต่เลอืกได้ องค์การกค็งไม่เลอืกบคุลากรกลุม่ที ่3 เข้ามาร่วมงาน
และกค็งไม่รบับคุลากรในกลุม่ที ่4 เข้ามาท�างานแน่นอน เนือ่งจากจะ
มีโอกาสท�าให้องค์การท�างานไม่สัมฤทธิ์ผล ดังนั้น บุคคลในกลุ่มที่ 1 
และ 2 จึงน่าที่จะเป็นที่ต้องการขององค์การต่างๆ ถึงแม้ว่าบุคคลที่ 3 
จะเป็นคนเก่ง แต่องค์การต่างๆ กค็งไม่เสีย่งกบัพฤตกิรรมทีอ่าจจะส่อ
ไปทางไม่โปร่งใส หรือขาดจริยธรรมในการท�างาน 

เม่ือได้คนด ีคนเก่ง ทีม่ปีระสบการณ์ มาสร้างระบบการท�างาน
ที่ดีแล้ว ก็ต้องมีการวางแผนการท�างานที่จะท�าให้องค์การได้ขับ
เคลื่อน มีพัฒนาการ มีการเจริญเติบโต โดยการจัดท�าวัตถุประสงค์
และเป้าหมายทีชั่ดเจน ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที ่ความรบัผดิชอบ
ในการด�าเนนิงานทีชั่ดเจน เพือ่การขับเคลือ่นองค์การให้ไปสูเ่ป้าหมาย
ที่วางไว้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด 

ในการด�าเนินงานจะต้องมีการประชุมเพื่อการประสานงาน 
ซึง่เป็นสภาพของการท�างานเป็นทีม (Team Work) ระดมความคดิเหน็ 
(Brain Storming) มีการติดตามผลงาน ร่วมกันประเมินผลงาน ร่วม
หาหนทางในการแก้ไข ปรับปรุง ในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์และสุดท้าย
เมื่อบรรลุผลเป้าประสงค์แล้ว จะต้องมีการขยายผลต่อไป 

ข้อบ่งชี้ ท่ีส�าคัญที่สุดส�าหรับการขับเคลื่อนองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ คือ การประชาสัมพันธ์และการท�าการตลาดจะต้องมี
ความสัมพันธ์กัน ภายใต้การประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็น
หัวใจของการพัฒนาองค์การ

ปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการทั้งภายใน
และภายนอกองค์การ ขึน้อยูก่บัจรรยาบรรณของการบรหิารจดัการของ
ผูบ้ริหารทกุระดับทีจ่ะต้องมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม (Management’s 
Ethical & Social Responsibilities) เป็นสิ่งส�าคัญ จริยธรรมทางการ
บริหารจดัการ (Ethics) จงึเป็นพฤตกิรรมทีม่คีณุค่า แสดงออกถึงความ
ถูกต้อง ความมีจิตคุณธรรมดีงาม มีความตั้งใจที่จะให้องค์การ เป็นที่
ยอมรับของสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์การ

แนวคิดมุมมองหัวใจของการพัฒนาองค์การ ส�าหรับการ
ท�าการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ จงึหมายถงึ การท�าแผนงานขาย
สินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับองค์การธุรกิจผู้ผลิตสินค้าที่
ให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์การนั่นเอง หรืออีกมุมมองหนึ่ง คือ 
เงื่อนไขของการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน 

ดังน้ัน ในการบริหารจัดการองค์การ การจัดโครงสร้างการ
บรหิารจดัการองค์การ จงึเป็นสิง่ส�าคญัในเบือ้งต้น เพือ่ให้เกิดฟันเฟือง
ที่หมุนท�างานได้อย่างเต็มศักยภาพ คือ การแบ่งงานกันรับผิดชอบ
และความชัดเจนในขอบเขตหน้าที่ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะต้องมีการ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

การวางแผนการทํางาน

การวางแผนการท�างาน ได้ท�าตั้งแต่เด็กนักเรียน ครู จนถึง
ระดับผู้บริหาร เพื่อเป็นการรองรับการจัดการความเส่ียง ความไม่
แน่นอน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น ธรรมชาติของการ
วางแผนงาน (Nature of Planning) จึงเป็นประสบการณ์ที่ทุกคนได้
เคยปฏิบัติมาก่อน มีการวางแผนทั้งที่ประสบความล้มเหลวและ
ประสบความส�าเร็จ 

ความส�าคญัของการวางแผนงาน (Importance of Planning) 
คอื ความรบัผดิชอบในแนวทางการบรหิารจดัการทัง้หมด การวางแผน
ที่น้อย คือ ความล้มเหลวจากการวางแผนที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะเกิด
จากการวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาต่างๆ ที่ไม่ครอบคลุม ท�าให้เกิดช่อง
โหว่ของปัญหา ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ มุมมองและประสบการณ์
ของแต่ละบุคคล 

การก�าหนดแผนการ (เวลา) จะต้องมีความเป็นไปได้ เป็น 
การก�าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่มีระยะเวลาโดยจัดได้ 3  
รูปแบบ คือ

1.	 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Goals) เป็นการ
วางแผนระยะยาว ถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ประมาณ 5-10 ปี ถ้าเป็น
องค์กรขนาดกลาง ประมาณ 3-5 ปี

2.	 เป้าหมายทางยทุธวธิี	(Tactical	Goals) เป็นการวางแผน
ในระยะ 1-3 ปี

3.		 เป้าหมายยทุธการ	(Operational	Goals)	เป็นการวางแผน
ภายใน 1 ปี

ต่อฉบับหน้าอ่าน

การบริหารบุคคล 
Right People 

Right Job

การวางระบบ
ที่แข็งแรง

ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ

การประชุม
การติดตามผล
การประเมินผล
การขยายผล

ความรับผิดชอบ
รักษาเวลา

การวางแผนที่ชัดเจน
ในวัตถุประสงค์และ

เป้าหมาย


