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ท่าน

สมาชิกและผูอ้ า่ นจดหมายข่าว ส.ส.ท. ทีร่ กั ทุกท่านครับ ในฉบับที่
ผ่านมาเราได้คยุ กันถึงเรือ่ ง TQM ในส่วนของการก�ำหนดนโยบาย
ของผูบ้ ริหารระดับสูงทัง้ นโยบายระยะยาว ระยะกลาง และนโยบายประจ�ำปี
พร้อมทัง้ ยกตัวอย่างนโยบายให้ดู 4 ตัวอย่างไปแล้วนะครับ เมือ่ ก�ำหนดนโยบาย
ได้แล้ว ก็ถงึ เวลาทีจ่ ะกระจายถ่ายทอดนโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั กิ นั ละครับ
ว่ากันสั้นๆ ง่ายๆ การกระจายถ่ายทอดนโยบายหมายถึง การน�ำ
นโยบายมา “แปร” และ “แปล” จากความฝัน ความมุง่ หวังตัง้ ใจของผูบ้ ริหาร
หมายเลข 1 ขององค์กร ลงสูร่ ะดับกลาง จนมาสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้ในระดับล่าง
ผมจะลองยกตัวอย่างผังองค์กรของภาคเอกชนเพือ่ ให้เข้าใจง่ายๆ นะครับ
ผูบ้ ริหารหมายเลข 1 ขององค์กร คือ ผูจ้ ดั การใหญ่ กรรมการผูจ้ ดั การ
ใหญ่ หรือกรรมการผูจ้ ดั การ รองลงมาก็จะเป็นผูจ้ ดั การฝ่าย ลงมาเป็นผูจ้ ดั การ
ส่วน ลงมาเป็นหัวหน้าแผนก หัวหน้างานและพนักงานระดับปฏิบตั งิ านในทีส่ ดุ
การกระจายถ่ายทอดนโยบายนัน้ จากนโยบาย หรือแผนระยะยาว 5
ปี หากจะท�ำให้เต็มรูปแบบก็จะมีการท�ำนโยบาย หรือแผนระยะกลางเป็นแผน
3 ปี จากนัน้ ก็จะมาท�ำเป็นนโยบายประจ�ำปีอย่างทีย่ กตัวอย่างไปเมือ่ ตอนทีแ่ ล้ว
จากนโยบายประจ�ำปีของผูจ้ ดั การใหญ่ ก็จะกระจายถ่ายทอดลงมาท�ำ
เป็นนโยบายประจ�ำปีของผูจ้ ดั การฝ่าย เป็นนโยบายประจ�ำปีของผูจ้ ดั การส่วน
ทัง้ สองระดับทีว่ า่ นีถ้ อื ว่าเป็นระดับบริหารจัดการ
พอลงมาถึงระดับหัวหน้าแผนกก็จะเกิดเป็นแผนปฏิบตั กิ าร ไล่ลงมา
จนถึงระดับพนักงานเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้จริงในทีส่ ดุ
ลองยกตัวอย่างนโยบายข้อที่ 3 จากบทความตอนทีแ่ ล้วซึง่ น่าจะชัดเจน
ทีส่ ดุ นโยบายประจ�ำปีของหมายเลข 1 ประกาศว่า
เพิม่ รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตำ�่ กว่า 30% ของยอดขายรวม
ลองมาดูตวั อย่างการกระจายลงมาเป็นนโยบายผูจ้ ดั การฝ่าย ผูจ้ ดั การ
ส่วนและแผนของหัวหน้าแผนก หากเป็นว่า
นโยบายผูจ้ ดั การฝ่าย ส่งเสริมการเพิม่ รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่
ต�ำ่ กว่า 30% ของยอดขายรวม
นโยบายผูจ้ ดั การส่วน เร่งรัดส่งเสริมการเพิม่ รายได้จากผลิตภัณฑ์
ใหม่ไม่ตำ�่ กว่า 30% ของยอดขายรวม
แผนของหัวหน้าแผนก มุ่งเร่งรัดส่งเสริมการเพิ่มรายได้จาก
ผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตำ�่ กว่า 30% ของยอดขายรวม
จะเห็นได้ชดั เจนว่านโยบายของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาลงมาจนถึงแผนของ
หัวหน้าแผนกนัน้ ในส่วนหลังมีคำ� ทีต่ รงกันกับกรรมการผูจ้ ดั การทุกประการ
จะเว้นก็แต่เพียงค�ำข้างหน้าทีเ่ ติมว่า “ส่งเสริม” “เร่งรัดส่งเสริม” หรือ
“มุง่ เร่งรัดส่งเสริม” เข้าไปเท่านัน้
เรียกว่านโยบาย/แผนทุกระดับสอดคล้องต้องกันทุกประการ
แต่อนิจจา...ใช้ไม่ได้ขอรับท่าน !!!
เพราะพอถ่ายทอดลงมาถึงระดับหัวหน้าแผนก หัวหน้างานและ
พนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะต้องไปท�ำเป็นแผนปฏิบตั กิ ารแล้ว จะเกิดอาการ
งงเป็นไก่ตาแตก ด้วยจะเกิดค�ำถามว่า.....

“ผลิตภัณฑ์ใหม่...?? ....ผลิตภัณฑ์ไหนล่ะ...??? ..... เพิม่ ยอด
ขาย....??? แล้วจะเพิม่ ยังไง...?? ใครจะรับผิดชอบ...??? แล้วต้องท�ำอะไร
บ้างล่ะ...?? ท�ำเมือ่ ไหร่ละ่ ...??
เพราะไม่ได้มกี าร “แปร” และ “แปล” ใด ๆ ทัง้ สิน้ ลอกกันมาดือ้ ๆ แล้ว
ต่อหน้าเติมท้ายเอาเท่านัน้ ว่ากันแบบไม่เกรงใจ คือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทุกระดับ
ไม่ได้ใช้ “หัวสมอง” คิดเลยครับ ใช้แต่ “หัวแม่โป้ง” คิดเท่านัน้
ซึง่ ก็เป็นสิง่ ทีพ่ บเห็นกันในองค์กรทัว่ ๆ ไปนะครับ ทัง้ ภาครัฐและภาค
เอกชนในประเทศไทย
การ “แปร” และ “แปล” นโยบายนัน้ ไม่งา่ ย แต่กไ็ ม่ยากหากจับหลักได้
หลักทีส่ ำ� คัญก็คอื ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาจะต้องเอานโยบายทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
ประกาศมาเป็นตัวตัง้ แล้วตัง้ ค�ำถามว่า หากนายของเราเขาอยากท�ำ หรืออยาก
ได้อย่างนีๆ้ นัน้ เราในฐานะผูร้ บั สนองนโยบายจะต้องท�ำอย่างไร กล่าวคือ...
“ต้องท�ำ...จึงจะท�ำให้ผบู้ งั คับบัญชาบรรลุเป้าหมาย หรือได้...ตาม
ทีต่ อ้ งการ”
ในกรณีตวั อย่างทีย่ กมาว่า เพิม่ รายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ตำ�่ กว่า
30% ของยอดขายรวม ตัวอย่างของการ “แปร” และ “แปล” นโยบายในทาง
ทีค่ วรจะเป็นได้แก่
ผูจ้ ดั การฝ่าย: น�ำผลิตภัณฑ์ใหม่ A และ B ทีต่ รงตามความต้องการ
ของลูกค้าออกสูต่ ลาดภายในเดือนมีนาคม
ผูจ้ ดั การส่วน: ท�ำแผนการตลาดและแผนการขายผลิตภัณฑ์ใหม่
A และ B ให้พร้อมด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
หัวหน้าแผนก: เสนอแผนล�ำดับการออกตลาดผลิตภัณฑ์และการ
วางต�ำแหน่งในตลาดส�ำหรับผลิตภัณฑ์ A และ B ทีม่ ศี กั ยภาพสูงตาม
ล�ำดับ
ลองเทียบดูตวั อย่างแรกกับตัวอย่างหลังจะเห็นความแตกต่างทีช่ ดั เจน
ว่า ในประการแรกนัน้ นโยบายของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาตัง้ แต่ผจู้ ดั การฝ่ายจนถึง
แผนของหัวหน้าแผนกในกรณีหลังนี้ จะมีคำ� พูดทีแ่ ตกต่างกันทุกระดับ
แต่ที่ส�ำคัญคือเป็นการตอบค�ำถามกันเป็นล�ำดับชั้นเพื่อให้
ผูบ้ งั คับบัญชาสามารถบรรลุเป้าหมาย หรือท�ำสิง่ ทีต่ อ้ งการได้ แปลว่า
หากลูกน้องท�ำส�ำเร็จก็จะส่งผลให้นายเกิดความส�ำเร็จด้วย
ความแตกต่างในประการทีส่ องก็ คือ นโยบาย (หรือแผน) ของแต่ละ
ระดับนัน้ มีความชัดเจนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ตามล�ำดับ ในแนวทางของ 5W 1H
ความชัดเจนทีว่ า่ นีเ้ รียกกันอีกนัยหนึง่ ว่าความเป็น “รูปธรรม” นัน้ เป็น
ปัจจัยส�ำคัญอย่างยิง่ ทีจ่ ะท�ำให้สามารถปฏิบตั ติ ามนโยบายและแผนจนเกิดผล
ส�ำเร็จได้
ซึง่ นัน่ ก็คอื บทบาทส�ำคัญของ “แผนปฏิบตั กิ าร” หรือ Action Plan…
ทีท่ ำ� ไม่ดกี จ็ ะกลายเป็น NATO ไปได้ แผนปฏิบตั กิ ารทีด่ จี ะเป็นอย่างไรนัน้ ไว้
คุยกันต่อไปนะครับ
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