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ท่าน
สมาชิกและผู้อ่าน TPA News ที่รักทุกท่านครับ ในฉบับที่
ผ่านมาเราได้คุยกันถึงเรื่องTQM หรือการจัดการคุณภาพ

สมบูรณ์แบบ โดยเริ่มองค์ประกอบแรก คือ เรื่องของการจัดการเชิง
นโยบาย โดยอธิบายไว้ว่า นโยบายที่ดีนั้นเปรียบเสมือน “เข็มทิศ” ที่ชี้
แนวทางและเป้าหมายในการปฏบิตั ิซึง่พนกังานทกุคนทกุระดับจะต้อง
ยึดมั่น ในการน�าพาองค์กรให้ก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายในอนาคต

นโยบายจะมีทั้งระยะยาว ระยะกลางและระยะสั้น ถึงตรงนี้จะ
พบว่า ค�าว่า “นโยบาย” กับค�าว่า “แผน” นั้น ในการท�า TQM จะใช้สลับ
กันไปมาได้นะครับ ความตั้งใจในฉบับนี้ว่าจะว่าเรื่องของนโยบายโดย
ละเอียดว่านโยบายที่ดีคืออย่างไร?

ก่อนอืน่ขอขยายความทีว่่าค�าว่า “นโยบาย” กับค�าว่า “แผน” นัน้
ใช้สลับกันไปมาว่า ในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนั้นจะเรียกการก�าหนด
งานและเป้าหมายของงานเป็นลายลักษณ์อักษรว่า “นโยบาย” ในขณะ
ท่ีส�าหรับผู้บริหารระดับกลาง ระดับต้นและพนักงานมักจะเรียกเป็น 
“แผน” หรือแผนงาน

จุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนพลังท้ังองค์กรน้ันจะเริ่มจาก
นโยบายของหมายเลข 1 ขององค์กรก่อนนะครับ นั่นคือ นโยบายของ
องค์กรไม่มนีะครบั มแีต่นโยบายของกรรมการผูจั้ดการ หรอืนโยบายของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเท่านั้น

เพราะองค์กรเป็นสิ่งไม่มีชีวิต ก�าหนดนโยบายไม่ได้ครับ !!!
ล�าดับขั้นการท�างานก็จะเริ่มจากนโยบายระยะยาว โดยอาจมี 

นโยบายระยะกลางและท้ายที่สุด คือ นโยบายประจ�าปีครับ โดยความ
ละเอียดชัดเจนจะเพิ่มขึ้นตามล�าดับ

ขอย้อนกลบัไปนดิหนึง่นะครบั ทีญ่ีปุ่น่เรยีกนโยบายว่า Houshin 
โดยมาจากค�าสองค�า คือ Hou ที่แปลว่า “แนว” หรือ “ทิศทาง” รวมกับ
ค�าว่า Shin ทีแ่ปลว่า “เขม็” รวมกันสองค�า Houshin ผมจะแปลง่าย “เขม็
ทิศชี้แนวทาง” ส่วนอาจารย์ ดร.วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล ผู้เชี่ยวชาญ 
TQM ของไทยจะแปลว่า “เข็มมุ่ง” เมื่อเป็นเข็มทิศ ก็จะต้องชี้ทั้ง 
“เป้าหมาย” และ “แนวทาง” แปลว่านโยบายที่ดีนั้นจะต้องระบุว่า 
เป้าหมายที่จะไปให้ถึง คือ อะไร? และจะไปตามแนวทางไหน?

ลองยกตัวอย่างสุดโต่งมาคุยกันหน่อยนะครับ หลายท่านน่าจะ
เคยได้ยนิชือ่ หรอืรูจ้กั Konosuke Matsushita ซ่ึงทัง้ญ่ีปุ่นและฝรัง่ยกย่อง
ว่าเป็นปรมาจารย์นักบริหารชั้นเซียนเหยียบเมฆ

ทั้งๆ ที่ไม่ได้มีการศึกษาสูงมากมายนัก แต่ Konosuke Matsu-
shita ใช้จิตใจที่ละเอียดอ่อนและความเข้าใจในคนอย่างลึกซึ้งสร้าง
บริษัท Matsushita Electric Corporation และ Panasonic จนเจริญ
เติบโตและขยายสาขาไปทั่วโลก และเป็นผู้ท�าให้เกิดสถาบัน PHP หรือ 

ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์
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Peace and Happiness through Prosperity ซึ่งจัดพิมพ์หนังสือ ท�า 
วีดิทัศน์และสื่ออื่นๆ เช่น CD-ROM เกี่ยวกับแนวคิดของ Konosuke 
Matsushita ที่มีผู้ติดตามศึกษาและน�าไปประยุกต์ใช้ทั่วโลก

Matsushita ได้พูดถึงการก�าหนดนโยบาย หรือการวางแผน
ระยะยาวของ Matsushita Electric Corporation หรอื MEC โดยก�าหนด
เป็นแผน 100 ปีเอาไว้ดังนี้ “เหตุผลในการคงอยู่ขององค์กร หน่วยงาน 
หรือบุคคล คือ ความสามารถในการสนองความต้องการของลูกค้าได้
ตั้งแต่ครั้งแรกและทุกๆ ครั้ง ดังนั้น ใน 100 ปีข้างหน้า MEC จะต้อง
สามารถสนองความต้องการความสะดวกสบายของลูกค้า โดยผลิต
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีราคาถูกเท่ากับน�้าประปา เพื่อให้ทุกคน
สามารถซื้อหามาใช้ได้” ส�าหรับองค์กรทั่วๆ ไป ไม่จ�าเป็นต้องวางแผน
ถึง 100 ปีหรอกนะครับ ในบ้านเราส่วนใหญ่ในภาคเอกชนนั้น แผน 
ระยะยาวก็จะเป็นแผน 5-10 ปี ส่วนแผนระยะกลาง ก็จะเป็นแผน 3 ปี 
และแผนระยะสั้นก็จะเป็นแผน 1 ปี ซึ่งอาจเรียกว่า “นโยบายประจ�าปี”

แผนระยะยาวที่เป ็นแผน 5-10 ปีนั้น ที่นิยมท�ากันคือ 
“แผนหมุน” หรือ Rolling Plan เป็นอย่างไรนะหรือครับ?

ยกตัวอย่างแผน 5 ปี ตั้งแต่ปี 2556-2560 หากเราจะวางแผน
ระยะยาวแบบนี้ ผู้บริหารหมายเลข 1 ขององค์กรก็จะมองไป 5 ปีข้าง
หน้าที่ปลายปี 2560 ว่าต้องการเป้าหมายอย่างไร ? เช่น หากเป็นบริษัท
เอกชนก็อาจจะเป็นยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด หรอืจ�านวนผลติภณัฑ์และ
บริการใหม่ๆ เป็นต้น ก็จะเหมือนกับการเดินทาง ที่ก�าหนดว่าจุดหมาย
ปลายทางจะไปถึงไหน?

จากนั้นก็จะมองย้อนกลับมาที่ปีตั้งต้นของแผน คือ ปี 2556  
ว่าจะต้องท�าอย่างไรเป็นก้าวแรก เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายในปี 2560 ให้ได้

ในส่วนของปี 2557, 2558, และ 2559 นั้น ก็จะก�าหนดเป็น 
เป้าหมายรายทางแบบคร่าวๆ ไปก่อน เมื่อถึงใกล้ๆ ปลายปี 2556 ก็จะ
มองไปที่ปลายปี 2561 ว่าต้องการเป้าหมายอะไร? เท่าใด?

จากนั้น ก็จะมองย้อนกลับมาที่ปี 2557 ว่าถ้าจะไปให้ถึง 
เป้าหมายตามที่ก�าหนดในปี 2561 นั้น ปี 2557 จะต้องท�าอะไรบ้าง? 
และกจ็ะท�าอย่างนีไ้ปเรือ่ยๆ เมือ่ถงึใกล้ปลายปี จงึเรยีกว่า Rolling Plan 
คือ การหมุนแผนไปข้างหน้าทีละปี

แต่ประการที่ส�าคัญที่จะต้องท�าไปพร้อมๆ กัน คือ การประเมิน
ผลการปฏิบัติตามแผนของปีนั้นๆ ว่าเป็นอย่างไร? เพื่อที่จะน�าเอาผล
การประเมินมาปรับทิศก�าหนดทางที่จะเดินให้เหมาะสม รวมไปถึงการ
ก�าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาวด้วย เพ่ิงจะว่า
เรื่องนโยบายไปได้นิดเดียวนะครับ มาดูตัวอย่างนโยบายที่ดีและ
นโยบายที่ไม่ชัดเจนกันในคราวหน้านะครับ


