สรุปประเด็นการบรรยาย
เรื่อง “ความทาทายของภาวะผูนํากับการเปนผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ”
โดย นายบุญคลี ปลั่งศิริ
วันศุกรที่ 12 กันยายน 2546 เวลา 13.30 – 16.00 น.
.............................
1. วัตถุประสงคการบรรยายวันนี้ เพื่อจะชวย mapping วาสิ่งที่ธุรกิจใชสามารถนํามาปรับใชในภาค
ราชการได
2. การรวมอํานาจหรือกระจายอํานาจ ไมใชสิ่งสําคัญ แตสิ่งที่สําคัญคือผลที่เกิดขึ้นเปนอยางไร
3. จากประสบการณการทํางานทั้งราชการและเอกชน สิ่งที่พบคือ ราชการไมเปลี่ยนแปลงเลย แต
เอกชนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉลี่ยบริษัทปรับโครงสรางทุก 2 ป สาเหตุที่เปลี่ยนแปลงบอย
เนื่องจากมีการแขงขันกับคูแขงตลอดเวลา ทําใหเอกชนตองตื่นตัว การปรับโครงสรางมีพัฒนาการ
ไปในทิศทางที่ในที่สุดจะเปนแบบไรระบบ
4. สิ่งที่จะชวยผูนําในการทํางานคือ
1) วิสัยทัศน (Vision) เปนจุดหมาย/เปาหมาย/ความมุงหมายที่ยากจะไปถึง เปนเหมือน
ความฝน
2) พันธกิจ (Mission) เปนเปาหมายเฉพาะเรื่องในระยะสั้นๆ
3) กลยุทธ (Strategy) แนวทางการปฏิบัติที่คูแขงลอกเลียนแบบไดยาก
5. เปรียบเทียบทิศทางกลยุทธระหวาภาครัฐกับภาคเอกชน
ภาครัฐ
ภาคเอกชน
 คุณภาพชีวิต – การศึกษา สุขภาพ
 ความพึงพอใจของลูกคา
 ความสามารถในการแขงขัน
 ผูนําตลาด
 เศรษฐกิจ
 รายได/กําไร
 ลดความยากจน
 การชวยเหลือสังคม (Social Contribution)
การเลือกทิศทางของกลยุทธอาจเลือกอยางใดอยางหนึ่งก็ได แตตองใหชัดเจน และตองมี
การประเมินผล
6. การประเมินผลเปนเรื่องสําคัญ หากไมใหคนอื่นประเมินเรา เราก็ตองประเมินผลตัวเอง หากไมมี
การประเมินผล จะไมเกิดการบริหาร
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7. การประเมินผลมี 3 เรื่อง คือ
1) การรายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report) จะชวยใหเกิดความคิดในการวางแผน
2) การจายคาตอบแทนผลงาน (Pay for Performance) ขาราชการตองมีโบนัสเพื่อตอบแทน
ผูที่มีผลงานสูง ระบบของราชการทําใหการเลื่อนตําแหนงเปนการตอบแทนผลงานเปน
สิ่งที่ไมเหมาะสม
3) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตองบอกไดวาอะไร
ทําไดดี อะไรทําไดไมดี เพื่อใหมีการปรับปรุงใหดีขึ้น
8. สิ่งสําคัญในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ ควรจะรวมคิดรวมทํา วิสัยทัศนตองชัดเจน และตองมี
การประเมินผลงานเพื่อจะชีว้ ากลยุทธถูกตองหรือไม และจะบรรลุวิสยั ทัศนที่ตั้งไวหรือไม
9. การพิจารณางบประมาณ มีขั้นตอนดังนี้
1) ผูบริหารระดับสูงรวมกันกําหนดทิศทาง (Direction)
2) สงทิศทางนั้นใหผูบริหารและเจาหนาที่กําหนดตัวชี้วดั
3) ผูบริหารระดับสูงพิจารณาและตกลงตัวชีว้ ัด
4) จัดทําแผนงบประมาณและเปาหมาย
5) ผูบริหารระดับสูงพิจารณาแผนงบประมาณและเปาหมาย รวมทั้งตกลงโบนัส
การทํางบประมาณควรทําเปน Flexible Budget และ Balanced Scorecard จะชวยให
ผูบริหารพิจารณาผลงานและใหโบนัสไดงายขึ้น
10. หนาที่ของผูบริหารระดับสูงคือ การประชุมเพื่อตัดสินใจ
11. รูปแบบของ CEO (CEO’s Style)
 Boss ทํางานจูจี้ มีขั้นตอนมาก
 Manager ทํางานแบบนักจัดการ เรียกประชุมบอย
 Commander ทํางานแบบสั่งอยางเดียว
 Leader เปนผูนํา มีลูกนองเดินตามมาก
 Owner ใชอารมณในการทํางาน การตัดสินใจดาน subjective จะดี
ไมมีรูปแบบของ CEO แบบใดที่ดีที่สุด ตองเลือกรูปแบบใหเหมาะสมกับสถานการณ
12. งานของ CEO (CEO’s Job)
1) กําหนดทิศทาง
2) สรางทีมงาน (Teamwork) ที่ทํางานจริง
3) ตัดสินใจ
4) แกไขปญหา ขอขัดแยง
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13. สิ่งที่ตองสรางสมดุล
1) สรางสมดุลระหวางการเปนนักคิดกับนักทํา - ผูบริหารตองคิดมากกวาทํา
2) สรางสมดุลระหวางการกระจายอํานาจกับการรวมอํานาจ - จะรวมหรือกระจายอํานาจ
ไมสําคัญขึ้นอยูกับจังหวะและเวลา ที่สําคัญคือ การรวมขอมูลใหผูบริหารไดรับทราบ
ทันการณ
3) สรางสมดุลระหวางนามธรรม (Subjective) กับรูปธรรม (Quantitative)
4) สรางสมดุลระหวางความเสี่ยงกับโอกาส - เห็นโอกาสอยางมองขามความเสี่ยง เห็น
ความเสี่ยงอยาทอถอย
5) สรางสมดุลระหวางการคิดเชิงตรรกะกับการคิดสรางสรรค
6) สรางสมดุลระหวางกระบวนการกับผลสัมฤทธิ์ - อยาดูทกี่ ระบวนการมากเกินไป ให
คิดอยางฝรั่งแตทําอยางไทย คือ คิดครบถวนรอบคอบถึงผลดีผลเสีย แตทําอยาง
นุมนวลแบบไทย
7) สรางสมดุลระหวางการใหรางวัลกับการลงโทษ - การใหรางวัลจะไมมีคุณคาหากไมมี
การลงโทษ และหากยังไมสามารถลงโทษคนไมดีได ก็ตองใหรางวัลกับคนดีไปกอน
14. “คุณภาพ” “ราคา” และ “เวลา” เปนปจจัยสําคัญที่ผูบริหารตองตัดสินใจเลือก เพราะทั่วไป
สามารถเลือกไดเพียง 2 ใน 3 อยางนี้เทานัน้ ผูบริหารจึงตองตัดสินใจ
15. ความกดดันของผูบริหาร
1) เมื่อมีความขัดแยง เชน ลูกนองทะเลาะกัน
2) เมื่อตองลงโทษ
3) เมื่อตองตัดสินใจในเรื่องที่มีความเสี่ยง
4) เมื่อตองมอบอํานาจ จึงตองมีระบบการติดตามและรายงาน
16. การนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติคือสิ่งสําคัญ
 Dell กลาวไววา การนําแผนไปสูการปฏิบัติที่ดีมีคุณคามากกวาการมีกลยุทธที่ดี
 CEO Wells Fargo กลาววา เขาสามารถทิ้งแผนกลยุทธไวบนเครื่องบินเพราะจะไมเกิด
ผลเสียอะไร เพราะไมมีใครนําไปปฏิบัติได ความสําเร็จไมไดมาจากแผน แตมาจากการ
ปฏิบัติ
 ความไดเปรียบในการแขงขันไมไดมาจากกลยุทธ แตมาการจากปฏิบัติ และวัฒนธรรม
ก็เปนการปฏิบตั ิอยางหนึ่ง
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17. กระบวนการนําไปสูการปฏิบัติ เปรียบเหมือนการสรางบาน
เจาของ
(
สถาปนิก
(
วิศวกร
(
ผูรับเหมา

- บอกความฝน ความคาดหวังของบานที่ตอ งการ
ผูวาฯ CEO
- นําความฝนความคาดหวังของเจาของมาออกแบบบาน
President, MD
- คํานวณฐานรากการกอสราง และควบคุมการกอสราง
- ดําเนินการสรางบาน

18. องคกรตองมีทิศทางเดียวกัน (Organization Alignment) ใชหลัก 7S
Hard Part – Structure, Strategy, System
Soft Part – Shared value, Style, Staff, Skills
ดาน Hard part จะเปลี่ยนแปลงไดกอน และเห็นเปนรูปธรรม สวนดาน Soft part ตองใช
เวลาในการเปลี่ยนแปลง
19. กลยุทธในการเปลี่ยนแปลง
 หากสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจะทําใหเกิดผลดีมากขึ้นกวาเดิม ขอใหดําเนินการไป ไมเชนนัน้ จะ
ไมเกิดอะไรขึน้
 CEO คือผูสรางการเปลี่ยนแปลง ทํางานที่ไมปกติ (Unconventional)
20. โครงสรางการบริหารรูปแบบใหม คือ โครงสรางแบบไรรูปแบบ หากมีคนเกง โครงสรางก็ไมมี
ความหมาย ตองฝกการมีหัวหนามากกวา 1 คน
21. การเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงมักจะเริ่มตนดวยการปรับโครงสราง เนื่องจากเปนสิ่งที่เห็นชัดเจน
เกิดไดเร็ว เปนการ “เขยา” ใหเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลง และสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอาจเริม่
มาจากการที่ลกู คาบน หรือการสื่อสารภายในองคกรที่ลาชา
22. ขั้นตอนการพัฒนากรณี Shin Corp
 การควบคุม
 การสนับสนุน
 การกระจายอํานาจไปสูสวนปฏิบัติ และใหสวนกลางรับผิดชอบดานนโยบายอยางแทจริง
 เพิ่มมูลคา ชักชวนคนเขามาถือหุน
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23. ผูวาฯ ตองเปนผูประสานที่ตองมี EQ สูง
24. สิ่งที่ควรระลึกถึงคือ การแกปญหาในวันนี้ จะเปนปญหาในอนาคต เหมือนโดมิโน แตควรคิด
ในเชิงบวก (Positive thinking) และคิดทั้งระบบ (System thinking) ตองใจกวาง ใหคนอื่นมีโอกาส
มาสวนรวม และจริงใจ
25. วิสัยทัศนในอีก 50 ปขางหนา การขนสงจะมีความเร็วเทากับการโทรคมนาคม
ประเด็นการซักถามจากผูรวมการสัมมนา
1. การนําวิชาการบริหารธุรกิจมาใชกับภาครัฐอาจลมเหลวเพราะหัวใจของการบริหารอยูที่คน และ
จุดออนของภาครัฐอยูที่คน จะพบวา 1/3 ของคนในภาครัฐสามารถปรับตัวเขากับเปลี่ยนแปลงได
อีก 1/3 สามารถพัฒนาได และอีก 1/3 อาจไมสามารถพัฒนาได จะทําอยางไร
การนําความรูด านการบริหารธุรกิจมาใชในภาครัฐตองมีการประยุกตใช การบริหารเปน
เรื่องจิตวิทยาการปกครองที่จะมีเทคนิคแตกตางกัน
2. นโยบายการจัดซื้อที่ตองลดราคาลง 15% ในครั้งตอไป จะทําใหไดสนิ คาที่มีคุณภาพเทาเดิมหรือไม
คุณภาพเทาเดิม
3. การเปนผูบริหารมืออาชีพที่ตองสรางฝนใหเปนจริง มีขอขัดแยงหรือไม
- ผูบริหารตองเปนเหมือนฟองน้ําที่ตองซึมซับนาจากขางบนคือความฝนของผูเปนเจาของ
มาสรางใหเปนความจริง และตองซึมซับน้ําจากขางลางคือจากพนักงาน
- การบริหารทีด่ ีตองมีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา ไมออมคอม และเลือกลําดับกอนหลัง
- สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ตองสรางความเชื่อถือ (Trust)

...............................
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