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การศกึษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อเสนอผลการศกึษาเร่ืองการน าเคร่ืองมือการบริหารผล

การปฏิบตัิงาน (Performance Management) มาใช้กบัสว่นราชการไทย ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 
2547 จนถึง พ.ศ. 2559 ในประเด็นเก่ียวกบั 1) บทบาทของหน่วยงานกลาง 2) กระบวนการในการ
น าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทย และ 3) ความสอดคล้องกบับริบทของ
ประเทศไทย  

การศึกษาใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาจากเอกสารและการสมัภาษณ์     
เชิงลกึจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั 3 สว่นประกอบด้วย สว่นราชการคือ 7 กรมของกระทรวงอตุสาหกรรม 
หน่วยงานกลางคือ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และนักวิชาการท่ีมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกับการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบั
สว่นราชการไทย รวมเป็นจ านวนทัง้สิน้ 66 คน  

ผลการศึกษา พบว่า การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทยยงัไม่
สามารถบรรลตุามวตัถปุระสงค์ของการวดัท่ีต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการและ
สามารถปฏิบัติงานบริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพสูง โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานและ
ก าหนดผู้ รับผิดชอบงานแต่ละระดบัอย่างชดัเจนเน่ืองจากวิธีการวดัผลการปฏิบตัิงานได้ถกูน ามา 
ใช้กบัสว่นราชการเหมือนกนัทัง้ประเทศ ขณะท่ี บทบาทและภารกิจของแตล่ะสว่นราชการแตกตา่ง
กนัจึงส่งผลให้กระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของแต่ละกรมของกระทรวง
อตุสาหกรรมประสบกบัปัญหาและข้อจ ากดัในการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานและเกิดการหา
วิธีการวดัผลเพื่อต้องการผา่นเกณฑ์การวดัตามท่ีหน่วยงานกลางก าหนด  
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การศึกษานีไ้ด้เสนอแนะแนวทางการพฒันาส าหรับการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทย ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
จ าเป็นต้องค านึงถึง ได้แก่ 1) การทบทวนถึงการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้          
2) ความสอดคล้องกบัคา่นิยมและวฒันธรรมของประเทศไทย และ 3) บทบาทของหน่วยงานกลาง 
ส าหรับข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิท่ีส่วนราชการสามารถน าเคร่ืองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล ได้แก่      
1) การสร้างกฎเกณฑ์ของการน าเคร่ืองมือมาใช้ 2) การเร่ิมต้นขบัเคลื่อนจากผู้น าองค์การ 3) ความ
สอดคล้องระหว่างวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ และ 4) ความสอดคล้องระหว่างยทุธศาสตร์
และการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการ และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยใน
อนาคตเพื่อต่อยอดองค์ความรู้เก่ียวกับการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับ
ประเทศไทย ได้แก่ 1) การศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการน า
เคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในแต่ละประเทศ 2) การศึกษาถึงค่านิยมและ
วฒันธรรมในการท างานของระบบราชการไทย 3) การศึกษาส่วนราชการไทยแต่ละประเภท และ 
4) การสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บคุลากรภาครัฐ 
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This study aims to present the results of performance management 

implementation in Thai government agencies from 2004 to 2016. The results of this study 
include 1) the process of performance management in Thai government agencies, 2) the 
consistency of performance management in Thai context, and 3)  the role of the central 
government agency.  

This study employs qualitative research methodology, by means of documentation 
and in-depth interviews with 66 key informants. Key informant interviews consist of three 
groups: 1)  Thai government agencies including 7 departments of Ministry of Industry,         
2)  the central government agency including Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC), and 3) academics.  

It was found that the implementation of the performance agreement in each 
department of ministry of industry was not consistent with the purpose of measurement 
which improved the performance of Thai government agencies and services people with 
high quality. The means of implementation has been applied to all government agencies 
in the same method; however, each of government agencies has different role and 
missions. Therefore, performance management implementation in each department of 
Ministry of Industry faced several problems with key performance indicators.  
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According to the results, this study suggests some guidelines for development.  
Policy recommendations include 1) reviewing performance management implementation 
in Thai government agencies, 2)  the consistency with culture and values in Thai 
bureaucracy, and 3)  the role of the central government agencies. Furthermore, 
recommendations for implementation include 1)  creating the implementation rules,             
2)  starting with the leader of an organization, 3)  the consistency with vision, missions,           
and strategies of government agencies, and 4)  the consistency with strategies and          
key performance indicators of government agencies. Finally, recommendations for future 
research include 1)  comparison the similarities and differences between performance 
management implementation in other countries, 2)  the study of culture and values in       
Thai bureaucracy, 3) the study of types of Thai government agencies, and 4) the study of 
morale among government workers. 
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บทที่ 1  

บทน ำ 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 

การปฏิบตัิงานทุกอย่างของข้าราชการ มีผลเก่ียวเน่ืองถึงประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและประชาชนทกุคน ข้าราชการทกุฝ่ายทกุระดบั จึงต้องระมดัระวงั     
การปฏิบตัิทุกอย่างให้สมควรและถูกต้องด้วยหลกัวิชา เหตผุล ความชอบธรรม      
ข้อส าคญั เม่ือจะท าการใด ต้องคิดให้ดี โดยค านึงถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ ให้รอบคอบ
และรอบด้าน เพื่อให้งานท่ีท าบงัเกิดผลดี ท่ีเป็นประโยชน์แท้แตอ่ยา่งเดียว 
 

                     พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช บรมนาถบพิตร                       
               พระราชทานเน่ืองในวนัข้าราชการพลเรือน วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2559  

                                           อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช 
 

มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน ด้วยการพฒันาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ วิสยัทศัน์ในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2579) ท่ี
ภาครัฐได้ตระหนกัและให้ความส าคญัยิ่ง โดยหนึ่งในหกยทุธศาสตร์หลกัคือ การปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งสอดคล้องกับหนึ่งในยุทธศาสตร์หลกัของแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-พ.ศ. 2564) คือ การเพิ่มประสิทธิภาพและ  
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2559)    

การบริหารราชการแผ่นดินนัน้ ไม่ว่าของประเทศใดย่อมมีความส าคญัยิ่ง เพราะอาจจะ
บันดาลให้ประเทศชาติเจริญหรือเสื่อมลงได้ ไม่ว่าบ้านเมืองใด ถึงแม้รัฐบาลจะตัง้ใจพัฒนา
ประเทศสกัเท่าใดก็ตาม ถ้าปราศจากเสียซึ่งระบบการบริหารราชการท่ีดี ความหวงัจะท่ีพฒันา
ประเทศให้บรรลเุปา้หมายก็หาส าเร็จไม่ (บญุชนะ อตัถากร, 2528: 85) 
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อาจกล่าวได้ว่า การปฏิรูประบบบริหาร (อทุยั เลาหวิเชียร, 2545: 372) คือ เคร่ืองมือของ
การพฒันาการบริหารเพื่อแก้ไขระบบบริหารท่ีขาดประสิทธิภาพหรือประสบปัญหา ทกุประเทศจึง
ต้องมีการปฏิรูประบบบริหารอยู่ตลอดเวลา นัน่หมายความว่า เป็นภารกิจท่ีต้องท าอย่างต่อเน่ือง 
ดงันัน้ การบริหารจดัการภาครัฐจึงเป็นหวัใจส าคญัของประเทศ โดยภารกิจเร่งดว่นของประเทศคือ 
การปรับปรุงแก้ไขระบบราชการให้มีสมรรถนะในการพฒันาประเทศ รัฐบาลของทกุประเทศจงึต้อง
อาศยัการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐอย่างต่อเน่ืองให้ทนัต่อความต้องการของประชาชนท่ีมีระบบ
ราชการเป็นท่ีพึ่งในการบริการสาธารณะซึ่งการปฏิรูปนีต้้องค านึงถึงการปรับปรุงระบบบริหารใน
การปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงโครงสร้างและระบบงาน การเปลี่ยนแปลงทศันคติใน
การปฏิบตัิงานของข้าราชการ ตลอดจนการมีระบบการประเมินผลท่ีมีประสิทธิผล จึงกล่าวได้ว่า 
การปฏิรูประบบบริหารนัน้มีค่านิยมแฝงอยู่ อาทิ อุดมการณ์ของแต่ละระบบ ความต้องการของ    
แต่ละหน่วยงาน ทัง้นี ้หากประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2553: 111) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสู่ความคิดแบบสร้างสรรค์และมีการทดลองสิ่งใหม่ ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพราะนอกจากระบบย่อยจะเปลี่ยนแล้ว ตวัระบบใหญ่
เองก็เปลี่ยนไปด้วย (Second-order Change) การเปลี่ยนแปลงเช่นนีจ้ะสง่ผลให้เกิดผลกระทบตอ่
ระบบเป็นอยา่งมากซึง่นบัเป็นการเปลี่ยนแปลงอยา่งแท้จริง 

การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 นับเป็นการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่อีกครัง้หนึ่ง
ส าหรับการบริหารจดัการภาครัฐของประเทศไทยซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวความคิดจากประเทศ
ตะวนัตกคือ การจดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) จากการปฏิรูประบบ
ราชการนีเ้องจึงเป็นจุดเร่ิมต้นของการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Management) มาประยกุต์ใช้กบัสว่นราชการไทย  

การปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการเป็นนโยบายรัฐบาลท่ีต้องการให้สว่นราชการ   
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีคณุภาพสงูให้กับประชาชน โดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานและสามารถก าหนด
ผู้ รับผิดชอบในแต่ละระดับได้ รัฐบาลจึงได้ก าหนดกฎหมายมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบบัท่ี 5 พ.ศ. 2545 บญัญตัิว่า การปฏิบตัิหน้าท่ีของส่วนราชการ
ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบตัิงาน ประกอบกบัพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง    
ท่ีดี พ.ศ. 2546 มาตรา 9 ก าหนดให้สว่นราชการต้องจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิ
ตามแผนปฏิบตัิราชการซึ่งต้องสอดคล้องกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการหรือ 
ก.พ.ร. ก าหนด ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการนัน้เป็นหน่วยงานกลางที่ถกูก่อตัง้ขึน้



3 

จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ซึง่เป็นผู้ ริเร่ิมเสนอแนวคิดในการน าเคร่ืองมือการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทย โดยเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรี   
ได้มีมติเห็นชอบหลกัการ อนมุตัิให้มีการเร่ิมใช้ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 อนัสอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 ว่าด้วย
การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน โดยก าหนดให้มีการปรับปรุงระบบการประเมินผล
การด าเนินงานส่วนราชการด้วยการจดัให้มีการเจรจาและท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานประจ าปีให้
สอดรับกบัแผนยทุธศาสตร์ประกอบกบัติดตามและประเมินผลตามข้อตกลงดงักลา่วทกุสิน้ปี  

ดงันัน้ การปฏิบตัิราชการของสว่นราชการตา่ง ๆ บคุลากรภาครัฐจึงต้องเร่ิมต้นปฏิบตัิงาน
ตามการลงนามสญัญาไว้ในค ารับรองการปฏิบตัิราชการ (Performance Agreement) ทัง้นี ้หาก
ส่วนราชการใดสามารถปฏิบตัิงานบรรลผุลได้ตามเปา้หมายตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานท่ีก าหนดไว้ 
ก.พ.ร. จะเป็นผู้ เสนอคณะรัฐมนตรีจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการให้แก่
สว่นราชการนัน้ ด้วยเหตนีุ ้การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทย
จึงเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ท่ีได้น าแนวคิดและรูปแบบการบริหารจดัการ
จากประเทศตะวนัตกมาสูก่ารปรับใช้กบัประเทศไทย  

อยา่งไรก็ตาม ไม่มีสตูรส าเร็จตายตวัวา่ ทกุประเทศต้องปฏิรูปอยา่งไรจงึจะสามารถด าเนิน
ไปในทิศทางท่ีเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างสมดุลและยั่งยืน เน่ืองจาก      
การปฏิรูปท่ีใช้ได้ในประเทศหนึ่งอาจจะน าไปใช้ไม่ได้ในอีกประเทศหนึ่ง ดงันัน้ ความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวในการบริหารจดัการภาครัฐจึงขึน้อยู่กบัความสามารถในการเข้าใจ เข้าถึงเคร่ืองมือท่ีได้
น ามาใช้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม (Fit) กบับริบทและความต้องการของประเทศนัน้ ๆ จึงมิอาจ
ปฏิเสธได้วา่ สว่นราชการเป็นฟันเฟืองส าคญัในการนโยบายท่ีได้รับจากรัฐบาลไปปฏิบตัใิห้ได้อยา่ง
สัมฤทธ์ิผล ดังนัน้ ประเทศจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบราชการอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ให้ทุก     
ส่วนราชการสามารถปฏิบตัิงานได้อย่างสอดคล้องและบรรลผุลตามค ารับรองการปฏิบตัิ ราชการ    
ท่ีได้สญัญาไว้จากการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบัประเทศ  

ดงันัน้ จากเจตนารมณ์ท่ีรัฐบาลต้องการให้ระบบราชการมีการประเมินผลการปฏิบตัิงาน      
อย่างเป็นระบบโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานและสามารถก าหนดผู้ รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน
เพื่อให้สว่นราชการสามารถปฏิบตัิงานให้แก่ประชาชนได้อย่างมีคณุภาพ เคร่ืองมือดงักลา่วจึงเป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการเป็นส าคญั จากท่ีกล่าวมาข้างต้น 
ผู้ วิจัยจึงมุ่งสนใจศึกษาถึงการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทย โดยมี
กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นกรณีศกึษาส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ 
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1.2  วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 
1.2.1  เพื่อศกึษาถึงการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบัสว่นราชการไทย  
1.2.2  เพื่อเสนอแนวทางส าหรับการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยุกต์ใช้กับ      

สว่นราชการไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล 
 

1.3  ค ำถำมกำรวิจัย 
 

การบริหารผลการปฏิบัติงานได้มีการน าประยุกต์ใช้กับส่วนราชการไทยอย่างไร ทัง้นี ้
ค าถามการวิจยัประกอบด้วยประเด็นค าถาม 3 ประการ ได้แก่  

1.3.1  บทบาทของหน่วยงานกลางเป็นอยา่งไร              
1.3.2  กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทยเป็น

อยา่งไร 
1.3.3  การบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีน ามาใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ 

อยา่งไร 
 

1.4  ขอบเขตกำรวจิัย 
 

การวิจยัครัง้นี ้เป็นการศกึษาถึงการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการ
ไทย ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 
ทัง้นี ้เพื่อให้การวิจยับรรลผุลตามวตัถปุระสงค์การวิจยั ผู้วิจยัได้ก าหนดขอบเขตการวิจยัให้ชดัเจน
ยิ่งขึน้ ดงันี ้ 

ขอบเขตด้านเนือ้หา การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ประเทศไทยได้มี  
การน าเคร่ืองมือมาใช้กบัส่วนราชการทัง้ประเทศ การศึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นการวิจยัแบบกรณีศกึษา 
(Case Study) คือ 7 กรมของกระทรวงอตุสาหกรรม  

ขอบเขตด้านพืน้ท่ี พืน้ท่ีท่ีเป็นเป้าหมายของการศึกษาอยู่ท่ีราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่ง    
แบง่สว่นราชการไทยออกเป็นส านกันายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม หรือสว่นราชการอ่ืนและมี         
ฐานะเป็นกรมท่ีสงักัดหรือไม่สงักัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง โดยส านักนายก 
รัฐมนตรีและสว่นราชการดงักลา่วมีฐานะเป็นนิติบคุคล (สภาปฏิรูปแห่งชาติ, 2558) ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้
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เลือกศึกษาราชการบริหารส่วนกลางจากหนึ่งในสี่กระทรวงน าร่องในระดบัท้าทายท่ีส่วนราชการ
นัน้ต้องจดัท าแผนยทุธศาสตร์มาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการใน
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการคือ กระทรวงอตุสาหกรรรม โดยผู้วิจยัได้ศกึษาถึงการน าเคร่ืองมือมา
ใช้จากทัง้ 7 กรมของกระทรวงอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 1) ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม    
2) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 3) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย 4) กรม
โรงงานอตุสาหกรรม 5) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 6) กรมส่งเสริมอตุสาหกรรม 
และ 7) ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

ขอบเขตด้านระยะเวลา ผู้วิจยัได้ศกึษาถึงการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมา
ใช้กบัส่วนราชการไทย กรณีศึกษา กระทรวงอตุสาหกรรม ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 

1.5.1  เพื่อเป็นข้อมลูในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาแนวทางในการน าการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล 

1.5.2  เพื่อน าผลการศกึษาไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิถึง
การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบัสว่นราชการไทยได้อยา่งเหมาะสม  
 
1.6  แผนกำรด ำเนินงำน 
 

การวิจยันี ้ประกอบด้วย 3 ช่วงหลกั ได้แก่ ช่วงการออกแบบการวิจยั ช่วงการเก็บรวบรวม
และวิเคราะห์ข้อมลู และช่วงการสรุปผลการวิจยั อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ส าหรับช่วงแรก
ของการด าเนินการวิจยันัน้ เร่ิมจากก าหนดประเด็นปัญหาท่ีสนใจศกึษาและหาค าตอบอนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคมโดยส ารวจและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องเพื่อมาเป็นข้อมูลเบือ้งต้นมา
ประกอบการวิจยั จากนัน้ ระบุถึงวตัถปุระสงค์การวิจยั ค าถามการวิจยั ก าหนดแนวทางการวิจยั 
ออกแบบการวิจยั พิจารณาเลือกกรณีศึกษา สร้างเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูโดยก าหนดค าถาม
ส าหรับสมัภาษณ์เบือ้งต้น ตลอดจนติดตอ่หน่วยงานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเพื่อด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูตอ่ไป 

เม่ือผู้ วิจัยออกแบบการวิจัยเรียบร้อยแล้ว ช่วงต่อมา เป็นการสมัภาษณ์เชิงลึกจากผู้ ให้
ข้อมูลส าคญัทัง้หน่วยงานกลาง ส่วนราชการ ตลอดจนนักวิชาการท่ีมีความรู้และเช่ียวชาญใน    
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ด้านของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน จากนัน้ น าข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทัง้จาก     
การสมัภาษณ์เชิงลึกประกอบกับการศึกษาเอกสารมาตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Triangulation) 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีแม่นตรง (Validity) และเช่ือถือได้ (Reliability) และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
จ าแนกประเภทข้อมลู เปรียบเทียบข้อมลู และสร้างข้อสรุปแบบอปุนยัโดยพรรณากรณีศกึษาเพื่อ
น าไปสูค่ าตอบของการวิจยั 

ช่วงสดุท้าย น ามาสู่การสรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะโดยเสนอผลงานวิจยั เขียน
รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรอยา่งเป็นทางการ และจดัพิมพ์รูปเลม่เผยแพร่อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่
ผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทกุฝ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาการน าการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทยตอ่ไป 
 
1.7  กำรจัดเรียงบทวทิยำนิพนธ์ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบันี ้ประกอบด้วย บทท่ี 1 น าเสนอท่ีมาและความส าคญัของปัญหาและ  
เร่ืองท่ีศึกษา ซึ่งเป็นเหตผุลของการศึกษาหวัข้อดงักล่าว บทท่ี 2 เป็นการศึกษาถึงสภาพปัจจุบนั
ของการบริหารผลการปฏิบตัิงานในภาครัฐ ตัง้แตน่โยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง บทบาทของส านกังาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนการน าเคร่ืองมือมาใช้ใน
ประเทศไทย บทท่ี 3 เป็นการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งอธิบายถึงแนวคิดของการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ท่ีได้ก่อให้เกิดการปฏิรูประบบราชการของนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยใน   
การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการของสว่น
ราชการทัง้ประเทศ ตลอดจนแนวคิดการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการพฒันาองค์การ พร้อมทัง้
น าเสนอกรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยัอนัเป็นฐานในการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูตอ่ไป 
บทท่ี 4 เป็นการน าเสนอระเบียบวิธีวิจยั ตัง้แต่แนวทางการวิจยั การออกแบบการวิจยั วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู บทท่ี 5 เป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัเชิง
คณุภาพจากการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทย และน ามาสูบ่ทท่ี 6 เป็น
การน าเสนอบทสรุปของผลการศกึษา การอภิปรายผล ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการศกึษา  ตลอดจน
ประโยชน์และข้อจ ากดัของการศกึษา 
 



  บทที่ 2 

สภาพปัจจุบันของการบริหารผลการปฏบิัตงิานในภาครัฐ 

การศกึษาปรากฏการณ์ใด ๆ นัน้ ควรศกึษาในลกัษณะองค์รวมจากบริบทตา่ง ๆ ท่ีมีความ
เก่ียวข้องและสมัพนัธ์กนั ในบทนี ้จึงเป็นการน าเสนอการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบั
ส่วนราชการไทย อนัประกอบด้วย 1) นโยบายรัฐบาลท่ีเก่ียวข้อง 2) บทบาทของส านกังานคณะ 
กรรมการพฒันาระบบราชการ 4) กระทรวงอตุสาหกรรม และ 5) การน าการบริหารผลการปฏิบตัิ 
งานมาใช้ในประเทศไทย 
 
2.1  นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
 

การปฏิรูปการบริหารผลการปฏิบตัิงานในภาครัฐไทยได้ปรากฏอย่างเป็นทางการครัง้แรก  
ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2525-พ.ศ. 2529) ซึ่งในขณะนัน้ได้มี
การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสทิธิผลภาครัฐอยา่งเร่งดว่นประกอบกบัการพฒันาเศรษฐกิจไป
พร้อมกนั ภาครัฐจึงจ าเป็นต้องอาศยัการบริหารและการปฏิรูปการบริหารผลการปฏิบตัิงานอย่าง
จริงจัง ดงัจะเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมจากวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2540 ท่ีประเทศไทยได้
เผชิญครัง้ใหญ่หรือท่ีเรียกกนัวา่ วิกฤตต้มย ากุ้ ง ท าให้ต้องประสบกบัต้นทนุความเสียหายมหาศาล         
ซึ่งเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการท่ีล้มเหลวและส่งผลให้ประเทศจ าเป็นต้องมีการทบทวนและ
ปรับปรุงงบประมาณภาครัฐโดยใช้หลักการท างานมากขึน้ ขณะเดียวกัน ใช้ทรัพยากรน้อยลง 
(Nimmanahaeminda, 2000 quoted in Lorsuwannarat and Buracom, 2011: 96)  

ต่อมา เกิดการทบทวนบทบาท ภารกิจ และควบคุมขนาดของภาครัฐ ไทยให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึน้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานภาครัฐให้มีความทนัสมยั 
ตลอดจนการเปิดระบบราชการเข้าสูก่ระบวนการประชาธิปไตยและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ดังปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) และฉบบัท่ี 9 (พ.ศ. 2545-พ.ศ. 
2549) แผนแมบ่ทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544) แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
(มติคณะรัฐมนตรี วนัท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2542) อนัน ามาซึง่การปรับปรุง แก้ไขกฎหมายวา่ด้วย  
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ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรมให้เอือ้ต่อ   
การเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ยิ่งขึน้ (ทศพร ศิริสัมพันธ์ , 2549: 17) จนเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ขนานใหญ่อีกครัง้หนึ่งส าหรับประเทศไทยนัน่คือ การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 โดยได้น า  
หลกัธรรมาภิบาลมาใช้ซึง่เป็นไปตามกระแสการจดัการภาครัฐแนวใหม่โดยเน้นหลกัประสิทธิภาพ 
(Efficientcy) ประสิทธิผล (Effectiveness) และความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability)  

จากพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 ได้
บญัญตัิถึงการบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สขุของประชาชน เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ
ของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน การ
กระจายอ านาจตดัสินใจ การอ านวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ทัง้นี ้โดยมีผู้ รับผิดชอบต่อผลของงาน ดงันัน้ การปฏิบตัิหน้าท่ีของส่วนราชการจึงต้องใช้วิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบตัิงาน การมี
ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมลู ตลอดจนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานโดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่า         
ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ มาตรา 9 ได้ก าหนดให้สว่นราชการต้องจดัให้มีการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีสว่นราชการก าหนดขึน้ซึง่ต้องสอดคล้องกบั
มาตรฐานท่ีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการหรือ ก.พ.ร. ก าหนด อีกทัง้ มาตรา 12 ได้บญัญตัวิา่ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบตัริาชการให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ ก.พ.ร. อาจเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีเพ่ือก าหนด
มาตรการก ากบัการปฏิบตัิราชการโดยวิธีการจดัท าความตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยวิธี  
การอ่ืนใดเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบตัิราชการ และหมวด 8 การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ มาตรา 45 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการประเมิน       
ผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ คณุภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจของประชาชนผู้ รับบริการ และความคุ้มค่าในภารกิจ ทัง้นี ้ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และระยะเวลาท่ี ก.พ.ร. ก าหนด  

เม่ือวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2546 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบในหลักการและราย 
ละเอียดของแนวทางและวิธีการในการสร้างแรงจงูใจเพื่อเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี
ตามท่ี ก.พ.ร. เสนอโดยก าหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องท าการพฒันาการปฏิบตัิราชการและ
ด าเนินการจดัท าข้อตกลงผลการปฏิบตัิงานกบัผู้บงัคบับญัชา ทัง้นี ้คณะกรรมการเจรจาข้อตกลง 
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการ และจะได้รับสิ่งจงูใจตามระดบัผลงานตามท่ีตกลงโดยก าหนดให้มี
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การเร่ิมใช้ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547 (1 ตลุาคม พ.ศ. 2546-30 กนัยายน พ.ศ. 2547) เป็นต้น
มาโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงความสามารถและมาตรฐานของหน่วยงานราชการไทยประกอบ
กบัเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตัิราชการของข้าราชการไทยอยา่งต่อเน่ืองโดยด าเนินการ
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง ก.พ.ร. เรียกระบบ
ดงักลา่วในขณะนัน้วา่ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดี (ทวีศกัดิ ์สทูกวาทิน, 2558: 18) 
โดยมุ่งเน้นการบรรลผุลสมัฤทธ์ิตามท่ีองค์การก าหนดไว้ ระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคม    
ท่ีดีนัน้ประกอบด้วยหลกัการส าคญั 8 ประการคือ 1) หลกันิติธรรม 2) หลกัคณุธรรม 3) หลกัความ
โปร่งใส 4) หลักการมีส่วนร่วม 5) หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ 6) หลักความคุ้มค่า         
7) หลกัคณุภาพหรือมาตรฐาน และ 8) หลกัความพงึพอใจ หากพิจารณาในรายละเอียดของระบบ
บริหารกิจการบ้านเมืองและสงัคมท่ีดีจะพบว่า ระบบดงักล่าวมีสาระตรงกับการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์การโดยอยู่ในความรับผิดชอบของอธิบดีซึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการในระดบั
กรมเน่ืองจากผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงานระดบักรมคือ ผลการปฏิบตัิงาน (Performance) ของอธิบดี
นัน่เอง  

การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้าน         
เมืองท่ีดี ดงัความปรากฏในมาตรา 3/1 ของพระราชบญัญตัิระเบียบบริหารราชการแผ่นดนิ (ฉบบัท่ี 
5) พ.ศ. 2545 ทัง้นี ้ส านกังาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดวิสยัทศัน์ใหม่ของการพฒันาระบบราชการในแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 คือ พฒันาระบบราชการไทยให้มี
ความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดีและประโยชน์สขุของประชาชน ทัง้นี ้หนึ่งในเจ็ดยทุธศาสตร์การพฒันาระบบ
ราชการนัน้ได้ให้ความส าคญักับการปรับกระบวนการและวิธีการท างานซึ่งท่ีผ่านมา ก่อนการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ระบบราชการไทยยงัคงมุง่เน้นปัจจยัน าเข้าและรายละเอียดโดยให้
ความส าคญักับระเบียบปฏิบตัิมากกว่ายุทธศาสตร์และการบรรลุผล ดงันัน้ จึงไม่ได้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนผู้ รับบริการ แตพ่ยายามสร้างความพงึพอใจให้แก่ประชาชนเป็นส าคญั 
ขาดระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างจริงจัง ด้วยเหตุนี ้จึงท าให้ระบบ
ราชการไทยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างานใหม่โดยยดึวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละส่วนราชการ        
ให้ความส าคญักบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานตามภารกิจท่ีแตล่ะสว่นราชการ
ได้รับมอบหมายและสามารถตรวจสอบผลงานได้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ,   
2557ข)   
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2.2  บทบาทของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
การปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ได้ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหาร 

งานและการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในทุกกระทรวง ทบวง กรม ขนานใหญ่ซึ่งเป็นผลมา
จากพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ท่ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 3 ตลุาคม พ.ศ. 2545 โดยมาตรา 
3/1 แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 ได้มุ่งเน้นให้การ        
บริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจ   
ของรัฐ และก าหนดให้มีคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นกลไกขบัเคล่ือนให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ
ดงักลา่วโดยมีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการเป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันาระบบ
ราชการไทย ท าหน้าท่ีสนบัสนุนการท างานของคณะกรรมการพฒันาระบบราชการในการเสนอ 
แนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน  
ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ระบบงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทางคณุธรรมและ
จริยธรรม คา่ตอบแทน ตลอดจนวิธีปฏิบตัิราชการอ่ืนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 จึงนบัได้ว่า ส านกังาน ก.พ.ร. ถือก าเนิดขึน้เม่ือวนัท่ี 
3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยในครัง้นัน้ได้ก าหนดให้ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการในส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ีไม่มีฐานะเป็นกรมและขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตรี  

ต่อมา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผล
บงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 15 กนัยายน พ.ศ. 2550 ได้ก าหนดให้ส านกังาน ก.พ.ร. เป็นสว่นราชการในส านกั
นายกรัฐมนตรีท าหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการของ ก.พ.ร. และหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายหรือ ก.พ.ร. 
ก าหนดโดยมีเลขาธิการ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นข้าราชการพลเรือนสามญั เป็นผู้บงัคบับญัชาข้าราชการ  
และลกูจ้างของส านกังาน ก.พ.ร. และรับผิดชอบการปฏิบตัิราชการขึน้ตรงตอ่นายกรัฐมนตรี ดงันัน้ 
ส านกังาน ก.พ.ร. จึงถือเอาวนัท่ี 15 กนัยายนของทกุปีเป็นวนัคล้ายวนัสถาปนาส านกังาน ก.พ.ร. 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2559)   

วิสยัทศัน์ของส านกังาน ก.พ.ร. คือ ขบัเคลื่อนการพฒันาระบบราชการให้เป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่างตอ่เน่ืองและบงัเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ
เป็นกลไกผลกัดนัการพฒันาประเทศ พนัธกิจหลกัของส านกังาน ก.พ.ร. มีขอบเขตครอบคลมุใน
เร่ืองเก่ียวกับ 1) งานเลขานุการของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) คณะกรรมการ



11 

พฒันาและสง่เสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวดัและกลุม่
จงัหวดัแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)       
2) ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายต่าง ๆ ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นพระราชบญัญัติ พระราชกฤษฎีกา 
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 1) งานวิเคราะห์ วิจัย และเสนอความเห็นโดย
ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะนโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการพฒันาระบบราชการ 
ในการจดัโครงสร้างระบบราชการ การแบง่สว่นราชการ การพฒันาองค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐรูปแบบอ่ืน การอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน การติดตามประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการ การตีความและวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ต่อ ก.พ.ร. กพม. และคณะรัฐมนตรี อีกทัง้ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั เสนอแนะนโยบาย มาตรการ หลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการบริหารงานจงัหวดัและกลุ่ม
จังหวดัแบบบูรณาการ การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อ  ก.น.จ. ค.ต.ป. และคณะ 
รัฐมนตรี ตลอดจนจดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบัการพฒันาและจดัระบบราชการ และงานของรัฐ
อย่างอ่ืนเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวฒุิสภา 2) การให้ค าปรึกษาแนะน า
เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
บริหารราชการแผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาระบบราชการ 3) การสร้างความเข้าใจ 
เผยแพร่ และประชาสมัพนัธ์แก่กลุม่เปา้หมายตา่ง ๆ และ 4) การฝึกอบรมและสมัมนาผู้บริหารของ
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อนการพฒันาระบบราชการ ทัง้นี ้วัฒนธรรมของ
ส านกังาน ก.พ.ร. คือ บุคลากรมีวฒันธรรมการท างานในการมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน ท างานอย่าง
ทุ่มเทเพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย มีการท างานแบบ Knowledge Workers 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557ค)   

ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางท่ีริเร่ิมน าเสนอแนวความคิดการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานซึ่งได้รับอิทธิพลการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาจากประเทศตะวันตกและมาปรับใช้
ประเทศในรูปแบบของการจัดท าสญัญาค ารับรองการปฏิบตัิราชการมาใช้กับส่วนราชการไทย 
ระดบักรมเพื่อท่ีจะติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการ ปรับปรุงการปฏิบตัิงาน 
ตลอดจนจดัสรรสิ่งจงูใจตามผลการปฏิบตัิงานเพื่อให้ระบบราชการปฏิบตัิงานแล้วสามารถวดัผล
ได้ซึง่ตอบโจทย์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ดงันัน้ จึงท าให้ภาครัฐได้ให้ความส าคญักบัการมุ่ง 
เน้นผลสมัฤทธ์ิโดยก าหนดให้ระบบราชการต้องมีการวดัผลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้ส านกังาน ก.พ.ร. 
จงึท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัริาชการของสว่นราชการทัง้ประเทศ
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แสดงโครงสร้างตามกฎกระทรวงแบ่ง   
สว่นราชการของส านกังาน ก.พ.ร. ดงัภาพท่ี 2.1  
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ภาพที่ 2.1  โครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557ก. 
 

นอกจากนี ้ส่วนราชการไม่เพียงต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรอง  
การปฏิบตัิราชการจากส านักงาน ก.พ.ร. เท่านัน้ แต่ส่วนราชการยงัต้องรับผิดชอบตวัชีว้ัดจาก
หน่วยงานกลางอ่ืน ๆ เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน 
ก.พ.) ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) ส านกังบประมาณ 
และกรมบัญชีกลาง โดยตัวชีว้ัดท่ีแต่ละส่วนราชการรับมาปฏิบัตินัน้ขึน้อยู่กับการก าหนดของ
หน่วยงานกลางแต่ละหน่วยงานเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปถึงการรับผิดชอบตวัชีว้ดัของส่วน
ราชการจากหน่วยงานกลางตา่ง ๆ ดงัภาพท่ี 2.2 
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ภาพที่ 2.2  การรับผิดชอบตวัชีว้ดัของสว่นราชการ 
  
2.3  กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในกระทรวงทางด้านเศรษฐกิจท่ีมีอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับ
การส่งเสริมและพฒันาอตุสาหกรรม การส่งเสริมและพฒันาผู้ประกอบการ และราชการอ่ืนตาม    
ท่ีกฎหมายก าหนด วิสัยทัศน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2561 คือ อุตสาหกรรมไทย
ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม รักษ์สิง่แวดล้อม และเช่ือมโยงเศรษฐกิจโลกภายในปี 2564 และวิสยัทศัน์
ในปี พ.ศ. 2562-2564 คือ ปฏิรูปอตุสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมลูค่าเศรษฐกิจอตุสาหกรรมของไทยให้
เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.5 ภายในปี 2564 ทัง้นี ้กระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วยพนัธกิจ
หลกั 4 ประการ ได้แก่ 1) ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถแข่งขนัได้ในตลาดโลก 2) ขบัเคลื่อนและพฒันาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) 
เพื่อเปลี่ยนผ่านอตุสาหกรรมไทยสู่อตุสาหกรรม 4.0 3) ส่งเสริมและการประกอบการอตุสาหกรรม
ให้เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม และ 4) บรูณาการด าเนินงานหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง
เพ่ือให้บรรลุผลสมัฤทธ์ิตามเป้าหมาย ทัง้นี ้โครงสร้างของกระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วย    
สว่นราชการ ระดบักรมในสงักดั ดงัภาพท่ี 2.3  

 

การรับผิดชอบ
ตวัชีว้ดัของ
สว่นราชการ

ส านกังาน 
ก.พ.ร.

ส านกังาน ก.พ.

กรมบญัชีกลาง
ส านกั

งบประมาณ

สภาพฒัน์



14 

 
 

ภาพที่ 2.3  โครงสร้างของกระทรวงอตุสาหกรรม 
แหล่งที่มา: กระทรวงอตุสาหกรรม, ม.ป.ป. 
 

จากภาพท่ี 2.3 จะเห็นได้ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมประกอบด้วยส่วนราชการระดบักรม
ภายใต้กลุม่ภารกิจ 3 ด้านประกอบด้วย 1) กลุม่ภารกิจด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 2) กลุม่ภารกิจ
ด้านก ากบัตรวจสอบกระบวนการผลิต และ 3) กลุม่ภารกิจด้านสง่เสริมอตุสาหกรรมและผู้ประกอบ 
การ โดยกลุม่ภารกิจแตล่ะด้านประกอบด้วย 2 หน่วยงาน รวมทัง้สิน้ 6 หน่วยงานและสว่นราชการ
ระดบักรมท่ีไม่อยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจอีก 1 หน่วยงานคือ ส านักงานปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
นอกจากนี ้กระทรวงอุตสาหกรรมยงัก ากับดูแลหน่วยงานท่ีถูกจัดตัง้ขึน้ภายใต้กฎหมายเฉพาะ    
อีก 1 หน่วยงานคือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อีกทัง้ สถาบนัอิสระในเครือข่ายเพื่อ
สนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรม จ านวน 12 สถาบนั ตลอดจนหน่วยงานท่ีดแูลร่วมกบักระทรวง 
การคลงัคือ ธนาคารพฒันาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ทัง้นี ้แต่ละกลุ่ม
ภารกิจของกระทรวงอตุสาหกรรมมีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ดงัภาพท่ี 2.4  
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ภาพที่ 2.4  อ านาจหน้าท่ีและความรับผดิชอบของ 3 กลุม่ภารกิจ กระทรวงอตุสาหกรรม 
แหล่งที่มา: กระทรวงอตุสาหกรรม, ม.ป.ป. 
 

ส าหรับสว่นราชการระดบักรมท่ีไม่อยูภ่ายใต้กลุม่ภารกิจจ านวน 1 หน่วยงานคือ ส านกังาน
ปลดักระทรวงอุตสาหกรรม (สป.) มีภารกิจส าคญัคือ การประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง     
ในกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติการ 
ตลอดจนอ านวยการเพื่อให้พนัธกิจของกระทรวงบรรลตุามเปา้หมาย และติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันาอตุสาหกรรม ทัง้นี ้ประกอบด้วย 4 พนัธกิจ
หลกั ได้แก่ 1) ขบัเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดบัอุตสาหกรรมไทย      
สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 2) ก ากับ ดูแล ส่งเสริม และพฒันาศกัยภาพทางการแข่งขัน   
ของภาคอุตสาหกรรมไทย 3) เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ       
4) ยกระดบัศกัยภาพธุรกิจอตุสาหกรรมให้สามารถแข่งขนัและอยู่ ร่วมกบัสงัคมและชมุชนได้ ทัง้นี ้
โครงสร้างของส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 2.5 
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ภาพที่ 2.5  โครงสร้างของส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม (สป.) 
แหล่งที่มา: ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม, 2560.   
 

ส าหรับส่วนราชการ ระดบักรมของกระทรวงอตุสาหกรรมภายใต้ 3 กลุ่มภารกิจประกอบ 
ด้วย 6 หน่วยงาน ดงันี ้

1)  กลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ประกอบด้วย 1) ส านกังานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม (สศอ.) และ 2) ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) ทัง้นี ้
ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรมมีภารกิจส าคญัคือ การจดัท านโยบายและยทุธศาสตร์การพฒันา
อุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าและขีดความสามารถในการแข่งขัน การจัดท าระบบสารสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสาหกรรม และสญัญาณการเตือนภยัภาคอตุสาหกรรมท่ีทนัสมยั และการสร้างความรู้
ทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ทัง้นี ้ประกอบด้วย 3 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1) จัดท า บูรณาการ 
ผลกัดนันโยบาย แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน 2) จัดท า 
เช่ือมโยง และให้บริการข้อมูล การชีน้ าและการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทนัสมยั เช่ือถือได้ และ 3) สร้างความเข้มแข็งในการเป็นองค์กรท่ีเป็นเลิศ
ด้านเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ทัง้นี ้โครงสร้างของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 2.6  
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ภาพที่ 2.6  โครงสร้างของส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม (สศอ.) 
แหล่งที่มา: ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม, ม.ป.ป. 
 

ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทรายมีภารกิจส าคัญคือ การชีน้ า
ทิศทางและเตือนภยัอตุสาหกรรมอ้อย น า้ตาลทราย และอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองให้เติบโตอย่างยัง่ยืน 
การสนบัสนนุการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัอตุสาหกรรมอ้อยฯ และการก ากบัดแูลให้
อุตสาหกรรมอ้อยฯ มีส่วนเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของสงัคมไทยอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้
ประกอบด้วย 5 พนัธกิจหลกั ได้แก่ 1) การปรับปรุงพระราชบญัญัติอ้อยและน า้ตาลทราย รวมทัง้
กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องให้ครอบคลมุและเอือ้ต่อการเพิ่มมลูค่าให้แก่อตุสาหกรรม 
รวมทัง้สอดคล้องกบัพนัธกรณีข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 2) การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและ
น า้ตาลทรายของประเทศเพื่อลดต้นทุน เพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่อ้อย โรงงานน า้ตาล ควบคู่ไปกับ
การรักษาสิ่งแวดล้อม 3) ก าหนดมาตรฐานการผลิตน า้ตาลทรายและต้นทนุอ้อยและน า้ตาลทราย
เพื่อสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมให้อุตสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย 4) การจัดตัง้
สถาบนัวิจยัและพฒันาอ้อย น า้ตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเน่ืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ    
มัง่คัง่ให้แก่อตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย และ 5) พฒันาระบบบริหารและศกัยภาพบคุลากร
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ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม่สู่องค์กรสมรรถนะสูงและเป็นองค์กรแห่งความสุข ทัง้นี ้โครงสร้างของ
ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย ดงัภาพท่ี 2.7  

 

 
 

ภาพที่ 2.7  โครงสร้างของส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) 
แหล่งที่มา: ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย, ม.ป.ป. 
 

2)  กลุ่มภารกิจด้านก ากับตรวจสอบกระบวนการผลิตประกอบด้วย  1) กรม
โรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.) และ 2) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) ทัง้นี ้กรม
โรงงานอุตสาหกรรมมีภารกิจส าคญัคือ การก ากับดแูลธุรกิจอุตสาหกรรมในด้านเทคโนโลยีการ
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ผลิตสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ การ
สนบัสนุนข้อมลูและองค์ความรู้ด้านการผลิตเคร่ืองจกัร สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั และการให้ 
บริการแปลงสินทรัพย์เคร่ืองจักรเป็นทุนเพื่อให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีศกัยภาพในการแข่งขนัและ
พฒันาอย่างยัง่ยืน ทัง้นี ้ประกอบด้วย 3 พนัธกิจหลกั ได้แก่ 1) บริหารจดัการ การก ากบัดแูลธุรกิจ
อุตสาหกรรม รวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยตามกรอบของ
กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ 2) ส่งเสริม สนบัสนนุข้อมลูและองค์ความรู้ด้านเคร่ืองจกัร 
การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภยั วตัถุอนัตราย พลงังาน และความรับผิดชอบต่อสงัคมเพื่อ
ประโยชน์ในการพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม และ 3) พฒันาสมรรถนะองค์การและบุคลากร ทัง้นี ้
โครงสร้างของกรมโรงงานอตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 2.8 

 

 
 

ภาพที่ 2.8  โครงสร้างของกรมโรงงานอตุสาหกรรม (กรอ.)  
แหล่งที่มา: กรมโรงงานอตุสาหกรรม, ม.ป.ป. 
 

กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่มีภารกิจส าคญัคือ การจดัท านโยบาย
และยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรแร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานให้เกิดประโยชน์สงูสดุ การ
สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการประกอบการ และการก ากับดแูลการประกอบกิจการเหมืองแร่
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และอตุสาหกรรมพืน้ฐานให้มีการพฒันาอย่างยัง่ยืน และมีดลุยภาพทัง้ทางเศรษฐกิจ สงัคม และ
สิ่งแวดล้อม ทัง้นี ้ประกอบด้วย 2 พันธกิจหลัก ได้แก่ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการ
ประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจาก       
แร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม  และ          
2) ยกระดบัและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนญุาต และก ากบัดแูลการประกอบการอตุสาหกรรม
แร่และอตุสาหกรรมพืน้ฐานให้มีการปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการและ
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั โปร่งใส และรวดเร็ว ทัง้นี ้โครงสร้างของกรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการ
เหมืองแร่ ดงัภาพท่ี 2.9 
 

 
 
ภาพที่ 2.9  โครงสร้างของกรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.)  
แหล่งที่มา: กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่, ม.ป.ป.  
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3)  กลุม่ภารกิจด้านสง่เสริมอตุสาหกรรมและผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 1) กรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ 2) ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ทัง้นี ้  
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีภารกิจส าคัญคือ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรม              
และผู้ประกอบการภายในประเทศ โดยเฉพาะอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีความ
เข้มแข็งและสามารถแขง่ขนัได้ในตลาดโลก การพฒันาเครือข่ายภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้อง และ
การเสนอความเห็นเพื่อก าหนดนโยบายด้านการส่งเสริมอตุสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม 
ทัง้นี ้ประกอบด้วย 4 พนัธกิจหลกั ได้แก่ 1) ส่งเสริม สนบัสนนุ และพฒันาอตุสาหกรรม วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชมุชน ผู้ประกอบการ และผู้ ให้บริการธุรกิจอตุสาหกรรมให้มี
ขีดความสามารถท่ีสงูขึน้ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานให้บริการธุรกิจอตุสาหกรรมให้
มีประสิทธิภาพ 3) พฒันาองค์การและศกัยภาพบคุลากรสู่องค์การท่ีมีสมรรถนะสงู และ 4) สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือการสง่เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทกุระดบั ทัง้นี ้โครงสร้างของ
กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 2.10 
 

 
 
ภาพที่ 2.10  โครงสร้างของกรมสง่เสริมอตุสาหกรรม (กสอ.)  
แหล่งที่มา: กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม, 2559.  



22 

ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีภารกิจส าคัญคือ การก าหนด
มาตรฐานและการให้การรับรองมาตรฐานทัง้มาตรฐานสากลและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน      
การส่งเสริมและพฒันาด้านการมาตรฐาน การประสานความร่วมมือเก่ียวกบัมาตรฐานในระดบั
สากล ภูมิภาค และทวิภาคี ทัง้นี ้ประกอบด้วย 3 พนัธกิจหลกั ได้แก่ 1) ก าหนดมาตรฐานท่ีตรง
ความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล 2) ก ากับดูแลผลิตภณัฑ์และการตรวจสอบและ
รับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ และ 3) ส่งเสริมและพฒันาด้านการมาตรฐานของ
ประเทศ ทัง้นี ้โครงสร้างของส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม ดงัภาพท่ี 2.11  
 

 
 
ภาพที่ 2.11  โครงสร้างของส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (สมอ.)  
แหล่งที่มา: ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม, ม.ป.ป.  
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2.4  การน าการบริหารผลการปฏิบตังิานมาใช้ในประเทศไทย 
  

การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับประเทศไทยได้มีการน ามาใช้ใน
รูปแบบของการจดัท าสญัญาค ารับรองการปฏิบตัิราชการซึง่เป็นเคร่ืองมือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการโดยอาศยักรอบแนวคิดของ Balanced Scorecard มา
ประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ทัง้นี ้หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้อง
พฒันาผลการปฏิบตัิงานภายใต้ค ารับรองการปฏิบตัิราชการซึ่งประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) มิติ
ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ 2) มิติด้านคณุภาพการให้บริการ 3) มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตัิราชการ และ 4) มิติด้านการพฒันาองค์การ และเจรจาต่อรองกับ ก.พ.ร. ในการ
ก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานและเป้าหมายตวัชีว้ดัเพื่อให้บรรลุผลตามเกณฑ์ค่าคะแนนให้    
เป็นท่ีน่าพึงพอใจ ทัง้นี ้ส่วนราชการต้องรายงานความก้าวหน้าในการน าไปปฏิบตัิในรูปแบบของ
รายงานการประเมินผลตนเองทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Self Assessment Report: e-SAR Card) 
ทุก ๆ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนหรือต้องรายงานการประเมินผลตนเอง 3 ครัง้ต่อปีตามท่ี
ส านกังาน ก.พ.ร. ก าหนด (OPDC, 2006 quoted in Lorsuwannarat and Buracom, 2011: 103) 

ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาการปฏิบตัิราชการและประเมินผล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ให้ส่วนราชการปฏิบตัิตามโดยในเบือ้งต้นให้ส่วนราชการท่ีต้อง
ด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารจดัการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตดัสินใจว่า 
ประสงค์จะเข้าร่วมพฒันาการปฏิบตัิราชการในกลุม่ท่ี 1 ภาคบงัคบัคือ ทกุสว่นราชการต้องปฏิบตัิ 
หรือกลุ่มท่ี 2 ระดับท้าทาย ในกรณีท่ีเลือกกลุ่มท่ี 2 ส่วนราชการต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์         
ของส่วนราชการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามในค ารับรองปฏิบตัิราชการ ทัง้นี ้ส่วนราชการ     
ท่ีอยู่ในกลุ่มระดับท้าทายประกอบด้วย 4 กระทรวงน าร่อง ได้แก่ 1) กระทรวงอุตสาหกรรม 2)
กระทรวงการคลงั 3) กระทรวงพาณิชย์ และ 4) กระทรวงยตุิธรรม ตลอดจนจงัหวดัทกุจงัหวดั ทัง้นี ้
การพฒันาการปฏิบตัิราชการเพื่อรับสิง่จงูใจนัน้ ทกุสว่นราชการในระดบักรมและจงัหวดัต้องจดัท า
แผนการพฒันาการปฏิบตัิราชการขององค์การโดยเลือกประเด็นการประเมินผลและตวัชีว้ดั เลือก
ประเภทสิ่งจูงใจเพื่อมาเจรจาและตกลงกับผู้บงัคบับญัชาและคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงโดย
ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องคือ ข้าราชการได้มีสว่นร่วมในการรับรู้และตดัสินใจ เม่ือเจรจา
ได้ข้อตกลงและลงนามข้อตกลงผลการปฏิบตัิราชการต้องประกาศให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์  
ส่วนราชการ และเม่ือถึงปีงบประมาณ ส่วนราชการต้องรายงานผลการพฒันาการปฏิบตัิราชการ
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ไปยังส านักงาน ก.พ.ร. เพื่อท าการประเมินผลและรับสิ่งจูงใจต่อไป (จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ , 
2553: 13-14)  

ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านกังาน ก.พ.) ได้นิยามความหมายของ
การบริหารผลการปฏิบัติงานหมายถึง กระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อผลักดันให้        
ผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการบรรลเุปา้หมายโดยเช่ือมโยงเปา้หมายผลการปฏิบตัิราชการ
ในระดบัองค์การ หน่วยงาน และระดบับุคคลเข้าด้วยกันซึ่งตัง้อยู่บนฐานของกระบวนการความ
ต่อเน่ือง 5 กระบวนการด้วยกนัโดยเร่ิมตัง้แต่ 1) การวางแผนการปฏิบตัิงาน จะต้องท าให้ชดัเจน
และสอดคล้องกับทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) การติดตามผลการปฏิบตัิงาน เพื่อให้
ผู้บงัคบับญัชาก ากบั ดแูล ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง 3) การพฒันาผลการปฏิบตัิ 
งาน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปฏิบตัิงานท างานได้ดียิ่งขึน้ 4) การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ เพื่อวดั
ความส าเร็จของงานโดยเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ตัง้แต่แรก และ 5) การน าผลท่ีได้จาก      
การประเมินไปประกอบการพิจารณาตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบตัิงาน ดงัภาพท่ี 2.12 
แสดงถึงกระบวนการของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน ดงันี ้ 

 

 
 

ภาพที่ 2.12  กระบวนการของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจากส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป. 
 

ระบบ
การบริหารผล
การปฏิบตัิงาน

การวางแผน

การตดิตาม

การพฒันาการประเมิน

การให้สิง่จงูใจ
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จากภาพท่ี 2.12 จะเห็นได้วา่ ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานประกอบด้วยกระบวนการ     
ท่ีมีความตอ่เน่ือง 5 กระบวนการหลกั ได้แก่ 1) การวางแผน เป็นขัน้ตอนในช่วงต้นรอบการประเมนิ
ท่ีผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ประเมินจะได้มีการมอบหมายงานให้แก่ผู้ รับการประเมินและร่วมกับผู้ รับ   
การประเมินวางแผนการปฏิบตัิราชการ พร้อมทัง้ก าหนดเป้าหมายผลการปฏิบตัิราชการร่วมกนั    
ถึงลกัษณะของตวัชีว้ดัและคา่เปา้หมายท่ีเก่ียวกบัผลสมัฤทธ์ิของงานท่ีคาดหวงัในรอบการประเมิน
นัน้ ๆ ทัง้นี ้สามารถปรับเปลี่ยนตามเป้าหมายและแผนงานของหน่วยงานหรือส่วนราชการได้     
ตามความจ าเป็น จากนัน้ น ามาสู่ 2) การติดตาม เป็นขัน้ตอนในระหวา่งรอบการประเมินท่ีผู้บงัคบั 
บญัชาจะท าการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบตัิราชการเพื่อการก ากับดแูลการท างานให้ได้
ตามเปา้หมาย ท าให้ทราบและแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องท่ีอาจเกิดขึน้ในระหว่างการปฏิบตัิงานซึง่จะ
ท าให้ผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ร่วมกัน เม่ือติดตามการปฏิบตัิราชการ
เรียบร้อยแล้ว กระบวนการต่อมา 3) การพฒันา เป็นขัน้ตอนท่ีเป็นผลท่ีได้จากการติดตามผลการ
ท างานและเป็นการให้ข้อมลูย้อนกลบัให้กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชาว่า งานท่ีท าอยู่นัน้ต้องมีการปรับปรุง
หรือพฒันาการท างานอย่างไร อีกทัง้ ยงัเป็นขัน้ตอนท่ีสามารถก าหนดแนวทางการพฒันาผู้ปฏิบตัิ  
งานให้เหมาะสมกบัสภาพการท างานอีกด้วย จากนัน้ น ามาสู ่4) การประเมินผลการปฏิบตัิราชการ 
เป็นขัน้ตอนในช่วงสิน้รอบการประเมินเพื่อตรวจสอบความส าเร็จของงานซึ่งเป็นผลมาจากการ
ปฏิบตัิงานของผู้ รับการประเมินรายนัน้ ๆ ว่า ผลการปฏิบตัิราชการในระหว่างรอบการประเมิน
เป็นไปตามผลสมัฤทธ์ิหรือเปา้หมายท่ีก าหนดไว้ตามตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัท่ีได้ก าหนดไว้
ตัง้แต่ต้นรอบการประเมินหรือไม่ เพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานท่ีผู้ประเมินและผู้ รับการ
ประเมินร่วมกันก าหนด และกระบวนการสดุท้าย 5) การให้สิ่งจูงใจ เป็นขัน้ตอนท่ีน าผลจากการ
ประเมินในขัน้ตอนการประเมินผลการปฏิบตัิราชการมาพิจารณาให้สิ่งตอบแทนแก่บุคคลท่ีได้มี
การทุ่มเทการท างานและได้ผลงานท่ีดีเกิดขึน้แก่หน่วยงานหรือสว่นราชการ 

กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานในระดบัองค์การมีขัน้ตอนในการด าเนินการ 
(ทวีศกัดิ ์สทูกวาทิน, 2558: 18-19) ดงันี ้ 

1)  หัวหน้าส่วนราชการมีส่วนร่วมในการก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และ
ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการเพื่อจัดท าข้อสัญญาการปฏิบัติงานกับ ก .พ.ร. โดย
ก าหนดยุทธศาสตร์ของส่วนราชการด้วยการใช้ Balanced Scorecard ซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการ          
วางแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 มิติคือ มิติแรก มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบตัิราชการ   
มิติท่ีสอง มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติท่ีสาม มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตัิราชการ 
และมิติสดุท้าย มิตด้ิานการพฒันาองค์การ ยทุธศาสตร์ตา่ง ๆ ใน 4 มิติดงักลา่วนัน้เป็นยทุธศาสตร์
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ซึ่งส่วนราชการได้รับการจดัสรรจากเงินงบประมาณแผ่นดินมาเพื่อด าเนินการ ทัง้นี ้อธิบดีซึ่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ ระดับกรมต้องมีความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้ 
(Accountability) ว่า หน่วยงานได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐท่ีได้รับการจดัสรรมาด าเนินการ
ตามยทุธศาสตร์แล้วประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์เปา้หมายของแตล่ะยทุธศาสตร์มากหรือ
น้อยเพียงใด แต่ละยุทธศาสตร์จะมีการก าหนดวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุและ
ตวัชีว้ดั การบรรลวุตัถปุระสงค์หรือเป้าหมายดงักล่าวนัน้ต้องจดัท าข้อสญัญาการปฏิบตัิงานเพื่อ   
ลงนามร่วมกันระหว่างอธิบดีกับ ก.พ.ร. ซึ่งจะมีกระบวนการเจรจาต่อรองรายละเอียดเก่ียวกับ
วตัถปุระสงค์หรือเปา้หมายตวัชีว้ดัและระดบัการบรรลคุวามส าเร็จของแต่ละตวัชีว้ดั เม่ือได้ข้อยตุิ
แล้วก็จะลงนามรับรองข้อสญัญาการปฏิบตัิงานไว้ร่วมกนัทัง้สองฝ่าย ทัง้นี ้ข้อสญัญาดงักล่าวใน
อีกนยัหนึง่คือ แผนยทุธศาสตร์ของสว่นราชการระดบักรมนัน่เอง 

2)  สว่นราชการต้องปฏิบตัิงานตามข้อสญัญาการปฏิบตัิงานหรือแผนยทุธศาสตร์
ของส่วนราชการโดยส่วนราชการจะน าแผนยทุธศาสตร์มาด าเนินการและมอบหมายให้ส่วนงาน
ภายในรับผิดชอบด าเนินการต่อไปด้วยการน าขัน้ตอนการจดัท าข้อสญัญาการปฏิบตัิงานระหว่าง
กรมกับ ก.พ.ร. มาด าเนินการระหว่างอธิบดีกับผู้ อ านวยการส านัก/กอง/ศูนย์เช่นเดียวกันโดย       
แต่ละส่วนงานภายในของแต่ละส่วนราชการท่ีลงนามข้อสญัญาการปฏิบตัิงานกับอธิบดีจะน า
ยทุธศาสตร์ท่ีได้รับมอบหมายมาจากกรมด าเนินการตามกระบวนการ PDCA คือ กระบวนการแรก 
การวางแผนปฏิบตัิการ (Action Plan) กระบวนการท่ีสอง การน าแผนปฏิบตัิการไปด าเนินการ     
ลงมือปฏิบัติ (Do) กระบวนการท่ีสาม การก ากับ ติดตามการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
(Check) และกระบวนการสุดท้าย การปรับปรุง แก้ไข ทัง้นี ้กรณีท่ีพบว่า มีสิ่งเบี่ยงเบนเกิดขึน้
ระหว่างการปฏิบตัิตามแผนปฏิบตัิการ (Action) หากสว่นราชการด าเนินการครบถ้วนตามขัน้ตอน
ดงักลา่ว ทกุยทุธศาสตร์ของสว่นราชการก็จะบรรลปุระสิทธิผล  

3)  ก.พ.ร. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบตัิงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด ทัง้นี ้ก.พ.ร. 
ก าหนดการติดตามผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการไว้ 3 ช่วงคือ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
เม่ือส่วนราชการปฏิบตัิงานตามแผนยทุธศาสตร์ครบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือนแล้ว จากนัน้       
จึงจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมระบุหลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ีแสดงถึงผลการปฏิบตัิงาน    
แต่ละเร่ืองจดัส่งให้ ก.พ.ร. เม่ือ ก.พ.ร. ได้รับรายงานดงักล่าวแล้วก็จะด าเนินการส่งคณะท างาน
ออกมาตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อยืนยนัว่า สว่นราชการมีผลปฏิบตัิงานตรงตามรายงานท่ี ก.พ.ร. 
ได้รับหรือไม่ ส าหรับผลการปฏิบัติงาน 6 เดือน (ตัง้แต่เร่ิมปีงบประมาณใหม่ เดือนตุลาคมถึง
มีนาคม) และ 12 เดือน (เดือนตลุาคมถึงกนัยายน) 
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4)  น าคะแนนผลการประเมินมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจดัสรรให้รางวลักบั
หวัหน้าส่วนราชการและข้าราชการซึ่งคะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการจะ    
ถูกน าไปใช้เป็นเกณฑ์ในการให้โบนสักับหวัหน้าส่วนราชการและส่วนราชการโดย ก.พ.ร. ได้ตัง้
งบประมาณส าหรับจัดสรรเป็นเงินรางวัลให้กับหัวหน้าส่วนราชการและส่วนราชการทัง้ระบบ 
ปีงบประมาณละ 7,000 ล้านบาทโดยจดัสรรเป็นรางวลัส าหรับหวัหน้าสว่นราชการ จ านวน 1,500 
ล้านบาทและเป็นรางวลัส าหรับสว่นราชการเพื่อจดัสรรให้กบัข้าราชการ จ านวน 5,000 ล้านบาทซึง่
เร่ิมด าเนินการมาตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา หลงัจากนัน้ เม่ือเกิดวิกฤตการณ์
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger Crisis) ในประเทศสหรัฐอเมริกาและวิกฤตการณ์ดงักล่าวได้ส่งผล
กระทบไปยงัระบบเศรษฐกิจทัว่โลก รวมถึงประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันท าให้เกิด
ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณแผ่นดินจึงงดการจัดสรรงบประมาณรางวลัโบนสัในส่วนนีแ้ละให้
สว่นราชการใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายของแตล่ะสว่นราชการมาจดัสรรเป็นรางวลัโบนสัแทน 

ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปกระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ
ไทย ดงัแสดงในภาพท่ี 2.13 

 

 
 
ภาพที่ 2.13  กระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการไทย         
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจากทวีศกัดิ ์สทูกวาทิน, 2558: 19. 

กระบวนการ
จดัท าค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการ

การวางแผนปฏิบตัิการ
(Action Plan) 

การน าแผน
ปฏิบตัิการ

ไปลงมือปฏิบตัิ
(Do) 

การก ากบั ติดตาม 
ตามแผนปฏิบตักิาร

(Check) 

การปรับปรุง แก้ไข
จากการปฏิบตัิ

ตามแผนปฏิบตัิการ 
(Action)
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ต่อมา ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานได้ถกูน ามาใช้กบัระดบัข้าราชการแต่ละบุคคล      
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ซึง่เร่ิมใช้กบัข้าราชการพลเรือนสามญัภายใต้การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ทัง้นี ้การพฒันาระบบบริหารผลการปฏิบตัิงานของ
ส านกังาน ก.พ. เกิดขึน้จากเจตนารมณ์ท่ีต้องการพฒันาระบบการประเมินผลการปฏิบตัิงานใน
ระดบับคุคลโดยมุ่งให้เห็นความส าคญัของข้าราชการทกุระดบัท่ีมีตอ่ความส าเร็จขององค์การ โดย 
วตัถปุระสงค์ของการประเมินผลการปฏิบตัิราชการระดบับคุคลคอื 1) เป็นเคร่ืองมือของฝ่ายบริหาร
ในการก ากบัติดตามเพื่อให้ส่วนราชการและจงัหวดัสามารถบรรลเุปา้หมายตามวิสยัทศัน์ พนัธกิจ 
และวตัถปุระสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และ 2) ให้ผู้บงัคบับญัชาน าผลการ
ประเมินการปฏิบตัิราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนและการให้เงินรางวลัประจ าปี
แก่ข้าราชการพลเรือนสามญัตามหลกัการของระบบคณุธรรมอนัจะเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจและ
แรงจงูใจในการพฒันาผลงานของข้าราชการ ส านกังาน ก.พ. จึงศกึษาวิเคราะห์และพฒันาระบบ
บริหารผลการปฏิบตัิงานขึน้เน่ืองจากระบบบริหารผลการปฏิบตัิงานเป็นเคร่ืองมือในการบริหาร
องค์การท่ีมิใช่เน้นเพียงแค่การประเมินเท่านัน้ แต่ระบบบริหารผลการปฏิบตัิงานได้สร้างเสริม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลองค์การ และเกิดความสอดคล้องกนัในทกุระดบัเปา้หมายขององค์การ 
(ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.) 

ทัง้นี ้กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในระดับบุคคลนัน้ได้มี
กระบวนการแบบเดียวกนักบักระบวนการในระดบัองค์การ แตมี่รายละเอียดบางประการท่ีแตกตา่ง
กนั (ทวีศกัดิ ์สทูกวาทิน, 2558: 20-21) ดงันี ้

1)  ข้าราชการมีส่วนร่วมในการก าหนดบทบาท ภารกิจ เปา้หมายและตวัชีว้ดัผล
การปฏิบตัิงานเพื่อจดัท าข้อสญัญาการปฏิบตัิรงานของแตล่ะคน ขณะท่ี อธิบดีซึง่เป็นหวัหน้าสว่น
ราชการมีบทบาทรับผิดชอบการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทัง้หมดใน
ภาพรวม แต่ข้าราชการแต่ละคนของส่วนราชการจะมีบทบาทและภารกิจท่ีจ ากัดกว่า การจดัท า    
ข้อสญัญาการปฏิบตัิงานของข้าราชการแต่ละคนจึงไม่ได้ใช้ Balanced Scorecard เป็นเคร่ืองมือ     
ในการจัดท ารายละเอียดของข้อสญัญาการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้บทบาทและภารกิจท่ีจะบรรจุไว้ใน        
ข้อสญัญาการปฏิบตัิงานของข้าราชการจะพิจารณาจากนโยบายของส่วนราชการท่ีรับมาจาก
รัฐบาลและพนัธกิจของส่วนราชการท่ีได้ระบุไว้ในกฎหมายจดัตัง้ส่วนราชการนัน้โดยพิจารณาว่า 
ข้าราชการผู้นัน้มีบทบาทและภารกิจเก่ียวข้องอยู่ตรงส่วนไหนของนโยบายและพนัธกิจดงักล่าว     
จะน ามาระบุไว้เป็นบทบาทและภารกิจในข้อสญัญาการปฏิบตัิงานของข้าราชการผู้นัน้ นอกจากนี ้
ยงัต้องพิจารณาด้วยว่า ข้าราชการจะสามารถปฏิบตัิงานได้ตามบทบาทและภารกิจของข้อสญัญา
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การปฏิบตัิงาน ข้าราชการจะต้องได้รับการพฒันาให้มีสมรรถนะ (Competency) เป็นอย่างไร แล้ว
ระบุไว้ในข้อสญัญาการปฏิบตัิงานด้วย เม่ือพิจารณารายละเอียดต่าง ๆ อย่างครบถ้วนแล้วจึงมี
การลงนามร่วมกันไว้เป็นข้อสญัญาการปฏิบตัิงานระหว่างอธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการกับ
ข้าราชการซึง่เป็นผู้ปฏิบตัิงานในหน่วยงานนัน้ ทัง้นี ้ข้อสญัญาการปฏิบตัิงานก็คือ แผนปฏิบตัิงาน
ประจ าปีของข้าราชการผู้นัน้นัน่เอง 

2)  ข้าราชการปฏิบตัิงานและพฒันาตนเองให้มีสมรรถนะเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิงาน
ตามข้อสญัญาการปฏิบตัิงาน ข้าราชการแตล่ะคนจะต้องน าบทบาทและภารกิจท่ีตนรับผิดชอบมา
ด าเนินการตามกระบวนการ PDCA เช่นเดียวกนั 

3)  ฝ่ายบริหารติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีก าหนดซึ่ง    
รอบการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ 6 เดือนแรก (เดือนตลุาคม     
ถึงมีนาคม) และ 6 เดือนหลงั (เดือนเมษายนถึงกนัยายน) ของปีงบประมาณ เม่ือครบแต่ละรอบ     
การประเมินผลการปฏิบตัิงานแล้ว ข้าราชการจะต้องจดัท ารายงานผลการปฏิบตัิงานพร้อมกบัระบุ
หลกัฐานเชิงประจกัษ์ท่ียืนยนัผลการปฏิบตัิงานดงักล่าวสง่ให้กองการเจ้าหน้าท่ีหรือท่ีอาจเรียกช่ือ
อยา่งอื่นเพื่อตรวจสอบยืนยนัผลการปฏิบตัิงานตามท่ีได้รายงานไว้ 

4)  น าผลคะแนนการประเมินการปฏิบตัิงานมาใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาให้
รางวลักบัข้าราชการแต่ละคน คะแนนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของข้าราชการจะถกูน ามาใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนให้กบัข้าราชการแตล่ะคนซึง่แบง่เป็น 2 ครัง้คือ การขึน้
เงินเดือน 6 เดือนแรก (เดือนตลุาคมถึงมีนาคม) และการขึน้เงินเดือน 6 เดือนหลงั (เดือนเมษายน
ถึงกนัยายน)  

หลกัการของการประเมินผลการปฏิบตัิราชการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามญัตามหนงัสือส านกังาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 ลงวนัท่ี 
3 กนัยายน 2552 มีหลกัการท่ีส าคญั (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ม.ป.ป.) ดงันี ้ 

1)  ให้ส่วนราชการยืดหยุ่นในการเลือกวิธีการ ได้แก่ 1) แบบประเมิน ทัง้นี ้ก.พ. 
ได้ก าหนดเฉพาะแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้มีสาระไม่น้อยกว่าท่ี ก.พ. ก าหนด
ในหนังสือส านักงาน ก.พ. ท่ี นร 1012/ว 20 โดยส่วนราชการอาจก าหนดเพิ่มเติมจากท่ี ก.พ. 
ก าหนดก็ได้ ส าหรับแบบประเมินผลสมัฤทธ์ิของงานและแบบประเมินพฤตกิรรมการปฏิบตัิราชการ
หรือสมรรถนะนัน้ ก.พ. ให้สว่นราชการก าหนดเองได้ตามความเหมาะสม 2) น า้หนกัองค์ประกอบ
ในการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ ทัง้นี ้ก.พ. ก าหนดอย่างน้อย 2 องค์ประกอบคือ ผลสมัฤทธ์ิ
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบตัิราชการโดยก าหนดว่า น า้หนักผลสมัฤทธ์ิของงานต้องไม่      
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ต ่ากวา่ร้อยละ 70 ซึง่สว่นราชการอาจก าหนดผลสมัฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 70 และสมรรถนะ ร้อยละ 
30 หรืออาจก าหนดผลสมัฤทธ์ิของงาน ร้อยละ 80 และสมรรถนะ ร้อยละ 20 ทัง้นี ้สมรรถนะหลกั        
5 ด้านประกอบด้วยการมุ่งผลสมัฤทธ์ิ บริการท่ีดี การสัง่สมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ การยึด
มัน่ในความถกูต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม และส่วนราชการอาจก าหนด
องค์ประกอบอ่ืน ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสม 3) ระดบัผลการประเมิน ก.พ. ก าหนดให้แบง่กลุม่
คะแนนผลการประเมินออกเป็นอย่างน้อย 5 ระดบั ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และต้องปรับปรุง 
ทัง้นี ้สว่นราชการอาจก าหนดให้แบง่กลุม่คะแนนมากกว่า 5 ระดบั ทัง้นี ้การก าหนดช่วงคะแนนใน
แต่ละระดบัของผลการประเมินให้เป็นดลุยพินิจของส่วนราชการ แต่กลุ่มคะแนนต ่าสดุของระดบั
พอใช้ต้องไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 60 

2)  มีความโปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้1) ก่อน
เร่ิมรอบการประเมินหรือในช่วงเร่ิมรอบการประเมินให้ส่วนราชการระดบักรมหรือจงัหวดัประกาศ
หลกัเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบตัิราชการให้ข้าราชการพลเรือนสามญัในสงักัดทราบ
โดยทั่วกัน 2) พิจารณาข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการและดชันีชีว้ดัหรือหลกัฐานบง่ชีค้วามส าเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม 3) ให้ผู้ประเมินแจ้ง
ผลการประเมินให้ผู้ รับการประเมินทราบเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม       
แก่ผู้ รับการประเมิน 4) ให้มีคณะกรรมการกลัน่กรองผลการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ โดย
คณะกรรมการมีหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเก่ียวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการ
ประเมินผลการปฏิบตัิราชการของข้าราชการพลเรือนสามญั 5) ให้มีระบบจดัเก็บข้อเท็จจริงจาก  
ผลการปฏิบตัิราชการเพื่อในกรณีท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกบัผลการประเมินจะได้มีหลกัฐานอ้างอิงได้ 

ดงันัน้ การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ในระบบราชการไทยทัง้ในระดบัองค์การ
และระดบับุคคลจะส่งผลท าให้การท างานของข้าราชการในแต่ละส่วนราชการมีความสอดคล้อง
กนัมากขึน้ในเชิงยทุธศาสตร์กล่าวคือ อธิบดีซึ่งเป็นหวัหน้าส่วนราชการรับผิดชอบการขบัเคลื่อน
การท างานตามแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) ท่ีอธิบดีแต่ละกรมได้ลงนามเป็นข้อสัญญา 
(Contract Agreement) ไว้กบัผู้บงัคบับญัชาซึ่งก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของแต่ละยทุธศาสตร์
และเกณฑ์การบรรลขุองแต่ละตวัชีว้ดัไว้อย่างชดัเจน ขณะท่ี ข้าราชการแต่ละคนก็จะท างานตาม
แผนการปฏิบตัิการ (Action Plan) ซึง่เป็นข้อสญัญาท่ีข้าราชการลงนามไว้กบัอธิบดีโดยท่ีแผนการ
ปฏิบตัิงานของข้าราชการแต่ละคนจะมีความสอดคล้องกนักบัแผนยทุธศาสตร์ของส่วนราชการท่ี
ตนเองสงักัด จะเห็นได้ว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้เป็นกระบวนการท่ีให้ความส าคญักบั
การมีส่วนร่วมระหว่างผู้บงัคบับญัชากับผู้ปฏิบตัิงานในการผลกัดนัให้ผลการปฏิบตัิราชการสงูขึน้



31 

และสอดคล้องกบัทิศทาง เป้าหมาย และผลสมัฤทธ์ิต่อภารกิจของส่วนราชการโดยมีการก าหนด
ตวัชีว้ดัตามแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเปา้หมายการท างาน
ของสมาชิกองค์การร่วมกนัซึง่ผู้บงัคบับญัชาสามารถติดตามผลการปฏิบตัิงาน หาแนวทางในการ
พฒันาผู้ปฏิบตัิงาน ตลอดจนประเมินผลการปฏิบตัิงานตามตวัชีว้ดัผลการปฏิบติงานท่ีก าหนดนัน้
เพื่อจะได้ให้สิ่งจงูใจส าหรับการเสริมสร้างแรงจงูใจเพื่อสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้แก่
ผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีผลการปฏิบตัิราชการดีและเกิดผลสมัฤทธ์ิตอ่ภารกิจของรัฐ  

การจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการจึงต้องเร่ิมต้นจากความชดัเจนของวตัถปุระสงค์ใน
การน าเคร่ืองมือมาใช้และต้องมีการเตรียมความพร้อมให้แก่สมาชิกในองค์การได้สร้างความรู้และ
ความเข้าใจเคร่ืองมือ เม่ือน ามาสู่การปฏิบตัิ ผู้บริหารระดบัสูงของแต่ละองค์การต้องเป็นผู้ เร่ิม
ขบัเคลื่อนเพื่อให้สมาชิกองค์การเห็นความส าคญัของการน าเคร่ืองมือมาใช้ประกอบกับองค์การ
ต้องมีวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนนุวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนและสอดคล้องกนัอย่างเป็น
ระบบ จากนัน้ น ามาสู่การก าหนดเปา้ประสงค์หรือความส าเร็จท่ีองค์การต้องการจะบรรลภุายใต้
มมุมองทัง้ 4 มิติตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการแล้วจึงสร้างแผนท่ีทางกลยุทธ์เพื่อ
แสดงถึงความเช่ือมโยงระหว่างเป้าประสงค์และประเด็นยทุธศาสตร์ของหน่วยงาน และก าหนด
ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานและโครงการในแต่ละเป้าประสงค์ ตลอดจนถ่ายทอดตัวชีว้ัดระดับ
องค์การสู่ระดบับุคคลทัว่ทัง้องค์การ หากส่วนราชการได้ใช้วิธีการดงักล่าวในการจดัท าค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการและก าหนดตวัชีว้ดัแตล่ะระดบัโดยปรับวิธีการให้เหมาะสมตามลกัษณะเฉพาะ
ของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันย่อมท าให้องค์การ
สามารถน าหลกัการไปปฏิบตัิได้อยา่งมีประสทิธิผล 

 
2.5  สรุป 
 

การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับประเทศไทยได้เร่ิมต้นจากการปฏิรูประบบ
ราชการ พ.ศ. 2545 ซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวความคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่และหน่วยงาน
กลางคือ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ ได้เสนอแนวความคิดในการน าเคร่ืองมือ
การบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการไทยเพื่อต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบตัิราชการและได้มีการน ามาใช้ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาในรูปแบบของการ
จดัท าสญัญาค ารับรองการปฏิบตัิราชการโดย ก.พ.ร. มีหน้าท่ีเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการทัง้ประเทศ  



 
 

 

บทที่ 3 

การทบทวนวรรณกรรม 

เนือ้หาในบทนี ้เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัการน าการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทย โดยมุ่งพรรณาและอภิปรายถึงองค์ความรู้ท่ีมีอยู่แล้ว
เพื่อเป็นพืน้ฐานให้ผู้วิจยัเห็นถึงประเด็นส าหรับการเข้าไปเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลู โดยมิใช่
เคร่ืองชีน้ าความคิดของผู้วิจยัจนเกิดอคติซึง่การทบทวนวรรณกรรมนี ้ประกอบด้วย 1) การจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ 2) การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 3) การบริหารการเปลี่ยนแปลง 4) การพฒันา
องค์การ และ 5) กรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยั        

 
3.1  การจดัการภาครัฐแนวใหม่ 
 

นบัตัง้แตท่ศวรรษ 1980 เหลา่ประเทศสมาชิกขององค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพฒันา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ได้พยายาม
แก้ไขวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและการคลงัจากความล้มเหลวและขาดประสิทธิภาพของระบบ
ราชการอนัเป็นสภาพปัญหาท่ีสัง่สมมาอย่างยาวนานประกอบกบัการเปลี่ยนแปลงขัว้อ านาจทาง
การเมืองท าให้รัฐบาลอนรัุกษ์นิยมหลายประเทศได้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งติดต่อกนัหลายสมยั
จึงส่งผลให้เกิดการผลักดันแนวทางการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ (Reform Packages)     
อยา่งตอ่เน่ือง  

ระบบการบริหารงานภาครัฐได้รับอิทธิพลจากแนวทางการปฏิรูประบบราชการพลเรือน
ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ท่ีต้องการให้ระบบราชการปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองและ
ระบบอุปถัมภ์ มีลกัษณะความเป็นสถาบนั ไม่ตกเป็นเคร่ืองมือของชนชัน้ปกครองหรือผู้น าทาง
การเมือง สอดรับกบัสงัคมอตุสาหกรรม พยายามแยกการเมืองออกจากการบริหาร วางรากฐาน
ความเป็นมืออาชีพนิยม (Professionalism) ยึดหลกักฎหมายและความมีเหตผุลบนพืน้ฐานของ
หลกัความรู้ความสามารถและระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นกลางทางการเมือง มุ่งรับใช้
ประชาชน และค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั (Bekke, Perry and Tonnen, 1996 อ้าง
ถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 18-19)        
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Peters (1994 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 20-24) ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพของ   
การเปลี่ยนแปลงและน าเสนอตวัแบบทางเลือกหรือวิสยัทศัน์ใหม่ของการบริหารกิจการบ้านเมือง 
(Governance) อย่างชดัเจน โดยการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐประกอบด้วยอย่างน้อย
สองตวัแบบจากกระแสแนวคิดหลกัทัง้สองขัว้ (Mainstreams) ได้แก่ ตวัแบบระบบตลาด (Market 
Model) และตวัแบบประชารัฐ (Participatory State) ดงันี ้

1)  ตวัแบบระบบตลาดได้รับอิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบนีโอ
คลาสสิค (Neo-classic) และทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ผสมผสานกบั
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบนัแนวใหม ่(New Institutional Economics) และการจดัการภาครัฐแนว
ใหม ่(New Public Management) บางครัง้อาจมีช่ือเรียกแตกตา่งกนัออกไป อาทิ Managerialism,  
Market based Public Administration, Entrepreneurial โดยได้เสนอให้มีการลดขนาดและจ ากดั
บทบาทภาครัฐเน่ืองจากความล้มเหลวของรัฐบาลและการเข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของระบบราชการท าให้เกิดการผูกขาดในการให้บริการสาธารณะและการแสวงหาผล 
ประโยชน์สว่นตวั อีกทัง้ ยงัมีการเสนอให้มีการแปรสภาพกิจการของรัฐเป็นเอกชน (Privatization) 
และประยกุต์ใช้มาตรการอิงกบักลไกตลาดมากท่ีสดุ แม้ว่า บทบาทของรัฐยงัคงได้รับการยอมรับ
วา่ มีความจ าเป็นในการช่วยเอือ้อ านวย (Facilitate) ให้ระบบเศรษฐกิจตลาดเสรีสามารถด าเนินไป
ได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม การด าเนินงานของภาครัฐจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้ทนัสมยัเช่นเดียวกบั
ภาคเอกชน (Business-like Approach) ด้วยการแยกการก าหนดนโยบายออกจากการน านโยบาย
ไปปฏิบัติ (Policy-administration Split) การปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม การมุ่งเน้น
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพการให้บริการประชาชนเป็นส าคญั การถ่ายโอนอ านาจ
หน้าท่ี ให้อิสระความคล่องตวัทางการบริหาร (Managerial Flexibility) แก่หวัหน้างาน การจดัท า
สญัญาข้อตกลงว่าด้วยผลงานให้เป็นไปอย่างชดัเจนและตรวจสอบผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงาน
อย่างจริงจงั ตวัแบบระบบตลาดนีก้ลายเป็นกระแสหลกัของการปฏิรูประบบการบริหารงานภาครัฐ 
โดยเร่ิมจากสมยัรัฐบาลของนายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher ของประเทศองักฤษ ปี ค.ศ. 1979 
สมยัประธานาธิบดี Ronald Reagan ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1980 สมยันายกรัฐมนตรี 
Brain Mulroney ของประเทศแคนาดา ปี ค.ศ. 1984 เป็นต้น  

2)  ตวัแบบประชารัฐได้รับอิทธิพลแนวคิดจากทฤษฎีรัฐศาสตร์เชิงสงัคมวิทยา
เก่ียวกับการเมืองการปกครองแบบมีส่วนร่วมหรือประชารัฐผสานกับวิถีประชาธิปไตยแบบราก
หญ้าโดยพยายามให้ประชาชนและองค์การประชาสงัคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง
โดยตรงยิ่งขึน้ ไม่ใช่เพียงไปออกเสียงเลือกตัง้ผู้แทนทางการเมืองโดยอ้อมเท่านัน้ อีกทัง้ ยงัสง่เสริม
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ให้มีการรวมตัวเป็นกลุ่มเพื่อดูแลและพัฒนาตนเองบนพืน้ฐานของจิตส านึกสาธารณะหรือ
ผลประโยชน์สว่นรวม ทัง้นี ้แม้วา่ ตวัแบบระบบตลาดและตวัแบบประชารัฐมีความคล้ายคลงึกนัใน
แง่ของวตัถุประสงค์และความพยายามในการปรับลดขนาดและจ ากัดบทบาทภาครัฐและระบบ
ราชการลงด้วยการน าเอากลไกตลาดหรือชุมชนและองค์การประชาสงัคมมาแทนท่ีเป็นผลท าให้
การบริหารกิจการบ้านเมืองในประเทศต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ อย่างไรก็ตาม สอง
ตวัแบบนีมี้ความแตกต่างอย่างสิน้เชิงทัง้ในด้านหลกัการและค่านิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้าน
ของปัจเจกชนนิยม (Individualism) สว่นรวมนิยม (Collectivism) และเคร่ืองมือในการปฏิรูป  

จากตวัแบบทัง้สองได้ส่งอิทธิพลต่อการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐหรือวิสยัทศัน์ใหม่   
ในการบริหารบ้านเมืองตามตวัแบบของ Peters (1994 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 24-27) 
คือ 1) การจดัการภาครัฐแนวใหม่ เป็นการผสานระหว่างเศรษฐศาสตร์เชิงสถาบนั เศรษฐศาสตร์    
นีโอคลาสสิค และเทคนิควิธีการบริหารจดัการสมยัใหม่ และ 2) ประชาธิปไตยแนวทางใหม่ เป็น
การผสานระหว่างประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและหลกันิติธรรม ทัง้นี ้ใคร่ขออธิบายรายละเอียด
เฉพาะแนวคิดในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐหรือการจดัการภาครัฐแนวใหม่ กระแสการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่นัน้เกิดขึน้ในช่วงทศวรรษ 1980 และต้นทศวรรษ 1990 ของกลุ่มประเทศ
เวสมินสเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศองักฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา และรัฐบาลใน
ระดบัท้องถ่ินและมลรัฐของสหรัฐอเมริกา จากเหล่านกัวิชาการท่ีพยายามอธิบายถึงคณุลกัษณะ
ของการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ (Aucoin, 1990 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 26) 
ประเทศองักฤษเป็นผู้ ริเร่ิมแนวคิดในสมยันายกรัฐมนตรี Margaret Thatcher หลงัจากนัน้แทบทกุ
ประเทศเร่ิมตอบรับการปรับแนวคิดการจดัการภาครัฐซึง่รู้จกักนัเป็นอย่างดีในนามของการปฏิรูป
ระบบราชการหรือการปฏิรูปภาครัฐ ยกเว้นประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่ใช้ค าว่า การจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ แต่ใช้ค าว่า การเนรมิตรัฐบาลใหม่ (Reinventing Government) แทน (จินดาลักษณ์ 
วฒันสินธุ์, 2553: 2) แนวคิดนีมี้พืน้ฐานแนวคิดความเป็นสากลของทฤษฎีการบริหารและเทคนิค
วิธีการจัดการท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในด้านของการบริหารรัฐกิจและธุรกิจซึ่งสอดคล้องกับหลกั
วิทยาศาสตร์การจดัการของ Taylor (อ้างถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 27) ท่ีได้ให้ความส าคญั
ต่อหลกัประสิทธิภาพและประสิทธิผลประกอบกับแนวคิดของรัฐประศาสนศาสตร์แบบคลาสสิค
ของ Wilson (อ้างถึงใน ทศพร ศริิสมัพนัธ์, 2549: 27) ท่ีเน้นแยกการเมืองออกจากการบริหาร 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ต้องการปรับกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) และ
เปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐ (Pratices) โดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานในด้านความคุ้มค่าของ
เงิน (Value for Money) ผลผลิต (Output) ผลลพัธ์ (Outcome) และการพฒันาคณุภาพและสร้าง
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ความพงึพอใจแก่ประชาชนผู้ รับบริการจากเดิมท่ีเน้นเพียงปัจจยัน าเข้า (Input) ประกอบกบัอาศยั
กฎระเบียบ (Rules and Regulations) เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดความถกูต้องและ
เป็นธรรม ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้น าเสนอแนวคิดเก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ ดงัตารางท่ี 3.1  
 
ตารางที่ 3.1  การเปรียบเทียบแนวคดิเก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐ 
 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) 

ประชาธิปไตย 
แนวทางใหม่ 

(New Democracy)  

วตัถปุระสงค์ การปรับให้เข้าสูร่ะบบตลาด   
(Marketization) 
 

การปรับเปลี่ยนการท างาน  
ให้มีความทนัสมยั  
 (Managerialization) 

การท าให้มีความเป็น
ประชาธิปไตย 
หลกันิติธรรม   

คา่นิยม การแข่งขนัและประสทิธิภาพ ผลสมัฤทธ์ิ คณุภาพ  
ประสทิธิภาพ  
ประสทิธิผล 
ความคุ้มคา่ของเงิน 

สิทธิ เสรีภาพ 
ความเสมอภาค 
ความถกูต้อง ยตุิธรรม  
การไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

องค์ความรู้ 
ท่ีเก่ียวข้อง 

เศรษฐศาสตร์นีโอคลาสสคิ 
- ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ 

การบริหารจดัการสมยัใหม่ 
- การบริหารแบบมุง่เน้น    
  ผลสมัฤทธ์ิ (การบริหาร 
  โดยยดึวตัถปุระสงค์) 
- การบริหารเชิงกลยทุธ์ 
- การบริหารคณุภาพโดยรวม 

รัฐศาสตร์ 
- ชมุชนนิยม 
- ประชาธิปไตยหารือ 
- ประชาธิปไตยทางตรง 

เศรษฐศาสตร์สถาบนัใหม่ 
- ทฤษฎีตวัการและตวัแทน 
- เศรษฐศาสตร์ต้นทนุ-ธุรกรรม 

 
 

กฎหมายมหาชน 

กลยทุธ์และ 
เคร่ืองมือใน 
การปฏิรูป 

การลดขนาดก าลงัคนและ 
การตดัทอนงบประมาณ  
การแปรสภาพหน่วยงาน 
ราชการให้รัฐวิสาหกิจ 
การแปรสภาพกิจการของรัฐให้
เป็นเอกชน 

การให้อิสระและ 
ความคลอ่งตวัทางการบริหาร  
การแยกสว่นหน่วยงานและการจดั 
ตัง้องค์การบริหารงานแบบพิเศษ 
การจดัท าสญัญาข้อตกลงว่าด้วย 
ผลงาน (Performance Agreement) 

การกระจายอ านาจ 
 
การมีสว่นร่วมของ
ประชาชน 
ประชาพิจารณ์ 
ประชาหารือ 
ประชามติ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ่)  
 

 การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) 

ประชาธิปไตย 
แนวทางใหม่ 

(New Democracy) 

กลยทุธ์และ 
เคร่ืองมือใน 
การปฏิรูป 

การทดสอบตลาด  
(Market Testing) 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน 
(Benchmarking) 

การเปิดเผยข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ  
(Sunshine Law) 
 
 
 

การคดัค้านเพ่ือเปิดให้ 
มีการแข่งขนั (Contestability) 

การวดัผลการด าเนินงาน
(Performance Measurement) 

การจ้างเหมาบริการ 
(Contracting Out) 
 

มาตรฐานการให้บริการลกูค้า
ผู้ รับบริการ (Customer Service 
Standards) 

การลดการควบคมุ 
(Deregulation) 

ระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น 
ผลงาน (Performance-based 
budgeting) 

การท าให้ถกูต้องตามกฎหมาย 
(Legalization) 

การตรวจสอบผลการด าเนินงาน  
(Performance Audit) 

 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจากทศพร ศริิสมัพนัธ์, 2549: 25. 
 

ผลจากการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐแสดงให้เห็นอย่างชดัเจนว่า ประเทศส่วนใหญ่    
ได้อิงกบักระแสแนวความคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่และต้องการเสริมสร้างภาระรับผิดชอบใน
การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อท าให้ประชาชนเกิดความเช่ือมัน่ในการท างานของรัฐบาลและระบบ
ราชการมากขึน้หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การมุ่งเน้นถึงความส าคญัต่อผลสมัฤทธ์ิทัง้ในด้านของ
ผลผลิตและผลลพัธ์ซึง่จะช่วยเป็นหลกัประกนัและตอบค าถามแก่ประชาชนได้ว่า การด าเนินงาน
ของรัฐบาลและหน่วยงานราชการเป็นไปอยา่งมีคณุภาพ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หรือเกิด
ความคุ้มค่าเงินภาษีอากรของประชาชนหรือไม่ เพียงใด อย่างไรก็ตาม บรรดาประเทศสมาชิกใน
กลุ่ม OECD อาจจะมีวตัถปุระสงค์การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานภาครัฐให้มีลกัษณะของการ
มุ่งเน้นถึงผลสมัฤทธ์ิและภาระรับผิดชอบท่ีแตกตา่งกนัออกไป โดยเฉพาะประเด็นของทางเลือกใน
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การสร้างแรงกดดนั (Pressure) และการสร้างแรงจงูใจ (Incentive) เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ซึง่แบง่เป็น 3 ประการส าคญั (ทศพร ศริิสมัพนัธ์, 2549: 119-125) ได้แก่  

ประการแรก มุ่งเน้นในเร่ืองของการควบคมุผลงาน ดงัตวัอย่างของบางประเทศ 
อาทิ ประเทศองักฤษ ประเทศนิวซีแลนด์ได้มีการประยกุต์ใช้เพื่อการควบคมุและผกูมดัให้ผู้บริหาร
ต้องส่งมอบผลงานให้เป็นไปตามท่ีต้องการหรือตามสญัญาข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Make the 
Managers Manage)  

ประการท่ีสอง มุ่งเน้นในเร่ืองของการปรับปรุงและพฒันา ดงัตวัอย่างของบาง
ประเทศ อาทิ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย ได้มีการประยกุต์ใช้เพื่อการเพิ่มอ านาจ 
(Empowerment) ให้แก่ผู้บริหารราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิงานอนัจะน าไปสู่การปรับ 
ปรุงในด้านของผลการด าเนินงานให้ดีขึน้ (Let the Managers Manage)  

ประการท่ีสาม มุ่งเน้นในเร่ืองของการประหยดัทรัพยากร อาทิ ประเทศแคนาดา 
ได้มีการน ามาประยกุต์ใช้เพื่อลดความสญูเสีย สิน้เปลืองของการด าเนินงาน และต้องปรับลดงบ 
ประมาณการใช้จ่ายของรัฐบาลลงเพื่อไม่ให้เป็นภาระตอ่สถานะทางการเงินการคลงัของประเทศ 

กลา่วอีกนยัหนึง่ วตัถปุระสงค์ทัง้ 3 ประการนีไ้ด้สะท้อนให้เห็นถึงน า้หนกัความส าคญัก่อน
และหลงั (Priority) ของทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐในแต่ละ
ประเทศได้อย่างชดัเจนอนัมีรากฐานความคิดมาจากการผสมผสานตวัแบบทางด้านการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ (Management Model) และตัวแบบระบบตลาด (Market Model) ซึ่งเป็นองค์ 
ประกอบส าคญัของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ซึ่งตัวระบบตลาดนัน้ต้องการผูกขาดในการจัด 
บริการสาธารณะของระบบราชการลงและสร้างแรงกดดนัให้เกิดการแข่งขนัมากขึน้โดยประยกุต์ใช้
วินยัทางการตลาด (Market Disciplines) อาทิ มาตรการทดสอบตลาด การคดัค้านเพื่อเปิดให้มี
การแข่งขนั การจดัจ้างให้บุคคลภายนอกเข้ามารับช่วงด าเนินการแทน (Competitive Tendering 
and Contracting Out) รวมถึงการแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนซึง่เป็นการสร้างแรง
กดดนัและท าให้เกิดความรับผิดชอบตอ่ผลการด าเนินงานมากขึน้ 

ยทุธศาสตร์การปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐของประเทศสมาชิกกลุ่ม OECD ได้มุ่งเน้น
ถึงผลสมัฤทธ์ิ ภาระรับผิดชอบต่อผลงาน ตลอดจนความส าเร็จจากการปฏิรูประบบบริหารงาน
ภาครัฐของประเทศ ทัง้นี ้Halligan (2001 อ้างถึงใน ทศพร ศิริสมัพนัธ์, 2549: 109-112) ได้ศกึษา 
วิเคราะห์เปรียบเทียบแนวทางและมาตรการในการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐประเทศสมาชิก
กลุม่ OECD ไม่วา่จะเป็น 1) การลดขนาดและตดัทอนงบประมาณ (Cutbacks) 2) การปรับเปลี่ยน
การท างานให้ทันสมัย (Managerialization) และการปรับให้เข้าสู่ระบบตลาด (Marketization)     
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3) การงบประมาณและการบญัชีในแบบพึงรับพึงจ่าย (Accrual Accounting and Budgeting)     
4) การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ 5) การกระจายอ านาจ 6) การแปรสภาพหน่วยงานราชการให้
เป็นรัฐวิสาหกิจ (Corporatization) การแปรสภาพกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชน (Privatization) 
7) การปรับลดบทบาทในเชิงนโยบายของระบบราชการ ตลอดจน 8) การบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Management) 

จินดาลกัษณ์ วฒันสินธุ์ (2553: 59) ได้สรุปรูปแบบการบริหารจดัการภายใต้กระบวนทศัน์
ใหม่ว่า เป็นลกัษณะท่ีมีการอาศยัหลายฐานความรู้ด้วยกนั ไม่ว่าจะเป็น 1) การมุ่งเน้นผลงาน โดย
ให้ความส าคญักับผลการด าเนินงานในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพการบริการ ความเสมอภาค        
เท่าเทียม ตลอดจนความพึงพอใจของประชาชน ทัง้นี ้การมุ่งเน้นผลงานนับเป็นปัจจัยส าคญัท่ี
ระบบการจดัการใหม่ต้องค านึงถึงด้วยการรักษามาตรฐานนีไ้ว้ในระบบราชการ 2) การกระจาย
อ านาจ สร้างกลไกการรับฟังท่ีเข้มแข็ง ท าให้เกิดการจดัการท่ียืดหยุ่น 3) สภาพแวดล้อมภายนอก 
ต้องมีขัน้ตอนการปรับตวัเพื่อให้เกิดความยั่งยืน 4) การตอบรับต่อข้อมูลจากภายนอกองค์การ    
ด้วยการเสริมสร้างระบบการแลกเปลี่ยนข้อมลูท่ีแม่นย า ถกูต้อง และเช่ือถือได้ 5) การประเมินผล
จากหลายฝ่ายโดยภาครัฐต้องสนับสนุนให้หน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานส่งเสริมการประเมินผล        
ในระบบเปิด (Chandarasorn and Pathranarakul, 1998 อ้างถึงใน จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์ , 
2553: 59) และ 6) การสร้างความเข้มแข็งในขีดความสามารถในการวางมาตรการทางกลยุทธ์ 
ด้วยการเร่ิมต้นจากเสริมสร้างจากสว่นกลางเพื่อชีแ้นวทางการปฏิรูปภาครัฐ 

ภายใต้แนวคิดของการจดัการภาครัฐแนวใหม่ ทุกประเทศควรมีรัฐบาลท่ีมีความเข้มแข็ง
ประกอบกับระบบราชการท่ีมีความสามารถสูงเพื่อให้ประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างมั่นคง     
ด้วยเหตนีุ ้การปฏิรูประบบราชการไทยจึงมีวตัถปุระสงค์หลกั ได้แก่ 1) ยกระดบัความสามารถและ
ประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการเพื่อให้มีคุณภาพการบริการท่ีสูงแก่ประชาชน 2) พัฒนา        
ขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานบุคคลและระบบการปฏิบตัิงานตาม
มาตรฐานสากล 3) สร้างความเช่ือมัน่แก่สงัคมและประชาชนต่อระบบราชการ 4) พฒันาระบบ
ราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของประชาชน 5) ใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่สว่นรวม และ 6) สนบัสนนุภาคเอกชนและประชาชน (จินดาลกัษณ์ วฒันสินธุ์, 
2553: 62)  

แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ได้รับการจัดให้เป็นตวัแบบท่ีควรจะเป็น (Normative 
Model) โดยเป็นตวัแบบหลักในการบริหารจดัการภาครัฐของนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทย 
(ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 64) ทัง้นี ้การจัดการภาครัฐแนวใหม่จึงนับเป็นกระแสแนวคิดการ
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ปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐท่ีมีความหลากหลายในตัวเองด้วยการผสมผสานสหสาขาวิชา 
(Interdisciplinary) อยา่งการจดัการนิยมหรือการบริหารจดัการสมยัใหมแ่ละแนวคิดเศรษฐศาสตร์
เหตุผลนิยมหรือนีโอคลาสสิคเพื่อต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการปฏิบตัิงานท่ีมี
อิสระและมีความคล่องตวัทางการบริหาร ตระหนกัถึงความส าคญัของความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ตลอดจนคณุภาพการให้บริการ (ทศพร ศริิสมัพนัธ์, 2549: 33) 

อยา่งไรก็ตาม แนวคดิดงักลา่วยงัคงได้รับการวิพาษ์วิจารณ์ในประเด็นของรากฐานคา่นิยม
อนัเน่ืองมาจากการบริหารภาคธุรกิจเอกชนมากกวา่การบริหารจดัการภาครัฐ (ปกรณ์ ศิริประกอบ,   
2559: 65) ทัง้นี ้Hood (1991 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 65) ได้วิพากษ์แนวคิดดงักลา่ว
ไว้ 4 มมุมองด้วยกนัคือ 1) เปรียบเสมือนจกัรพรรดิท่ีทรงสวมอาภรณ์ใหม่ (The Emperor’s New 
Clothes) แนวคิดนีเ้ป็นเพียงเหล้าเก่าในขวดใหม่ หากแต่ยังคงไว้ซึ่งปัญหาให้แก่ระบบราชการ        
2) ท าลายระบบราชการมากกว่าปรับปรุง เน่ืองจากในความเป็นจริงนัน้ไม่สามารถลดค่าใช้จ่าย
ตามท่ีคาดไว้ หากแตเ่พิ่มระบบการรายงานผลโดยมีตวัชีว้ดัจ านวนมากส าหรับผู้บริหารระดบักลาง    
3) แม้ว่า แนวคิดนีต้้องการสนบัสนุนสินค้าสาธารณะจากระบบราชการท่ีถกูลงและดีขึน้ หากแต่
เอือ้ประโยชน์กบักลุ่มคนบางกลุ่มเท่านัน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มนกับริหารจดัการนิยมแนวใหม่ 
(New Managerialists) ซึ่งมกัเป็นข้าราชการระดบักลางและระดบัสูง และ 4) ได้รับการวิพากษ์     
ถึงความเป็นสากล (Universality) ชีใ้ห้เห็นว่า แนวคิดนีเ้ป็นการบริหารจดัการภาครัฐส าหรับทุก
ฤดกูาล (Public Management for All Seasons) อย่างไรก็ตาม นกัวิพาษ์ได้กล่าวถึงค่านิยมการ
บริหารท่ีแตกตา่งกนัซึง่ท าให้การตีความในการออกแบบการบริหารจดัการภาครัฐย่อมแตกตา่งกนั
ด้วย ดงันัน้ จงึไมส่ามารถน าไปใช้ได้ในทกุฤดกูาลดงัท่ีได้กลา่วไว้ ทัง้นี ้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
การบริหารจัดการภาครัฐเป็นเพียงเคร่ืองแบบ (Uniform) ชุดเดียวอย่างท่ีได้กล่าวกัน หากแต่
ประเทศนัน้จะเลือกคา่นิยมชดุใดมาเป็นชดุหลกัในการบริหารจดัการภาครัฐ  

ขณะท่ี Bowornwathana (2008 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 67-68) ได้วิพากษ์
ถึงการน าเอาเคร่ืองมือการบริหารจัดการของภาคเอกชนมาใช้กับภาครัฐไทย อาทิ Strategic 
Management, Balanced Scorecard, PMQA (Public Sector Management Quality Award) 
จะเป็นการสร้างปัญหามากกว่าแก้ไขปัญหาทางการบริหารเน่ืองจาก  1) เคร่ืองมือทางด้านการ
จดัการของภาคเอกชนอาจจะไมเ่หมาะสมกบัภาครัฐ 2) เคร่ืองมือเหลา่นีเ้ปรียบเสมือนแฟชั่น มีวนั
หมดยุคสมยั 3) เคร่ืองมือเหล่านีมี้แนวโน้มรวมอ านาจไว้ท่ีนายกรัฐมนตรีซึ่งเหมือนกับการเปิด
โอกาสให้รัฐบาลกลางขยายระบบราชการให้มีขนาดใหญ่ขึน้  4) เคร่ืองมือเหล่านีมี้ราคาแพง 
เน่ืองจากต้องจ้างท่ีปรึกษาในราคาสูง 5) เคร่ืองมือเหล่านีเ้ป็นการเพิ่มภาระให้กับข้าราชการ
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ปฏิบตัิการ เน่ืองจากต้องเรียนรู้ของใหม่ อาทิ การกรอกแบบฟอร์ม และ 6) เคร่ืองมือเหลา่นีน้ าเอา
วฒันธรรมของภาคเอกชนมาใช้กบัภาครัฐซึ่งมีความขดัแย้งกนั ทัง้นี ้สอดคล้องกบัความเห็นของ 

Denhardt and Denhardt (2000 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 68) ในแง่ท่ีว่า แนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ไม่ใช่เพียงแค่การน าเอาเคร่ืองมือและเทคนิคการบริหารจดัการของภาค 
เอกชนมาใช้ในภาครัฐเท่านัน้ หากแต่ยงัน าเอาค่านิยมและวฒันธรรมของภาคเอกชนมาใช้กับ
ภาครัฐ ทัง้นี ้ปัญหาท่ีตามมาคือ การเปลี่ยนค่านิยมของข้าราชการจากการมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมให้กับชุมชน มีจิตสาธารณะให้สงัคมโดยไม่หวงัผลตอบแทนกลายเป็นการท างานเพื่อ   
หวงัผลประโยชน์สว่นตนมากกว่าประโยชน์สว่นรวมซึง่ท าให้คา่นิยมท่ีเคยโดดเดน่ในระบบราชการ
กลบัเปลี่ยนแปลงไป 

นอกจากนี ้แนวคิดดงักล่าวยงัได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ไม่มีกรอบแนวคิดท่ีชัดเจนและ
ขาดเอกลกัษณ์ในตนเอง อีกทัง้ ยงัได้รับการโต้เถียงในสมมติฐานของการจดัการภาครัฐแนวใหม่    
ในเร่ืองของปัญหาความแตกต่างระหว่างการบริหารงานภาครัฐ (Public) และเอกชน (Private) 
ความมีเหตผุลของปัจเจกบุคคล (Rational Choice) และการละเลยต่อคณุค่าบางประการ อาทิ 
การไม่เลือกปฏิบัติ (Impartiality) ความเท่ียงธรรม (Equity) ความถูกต้อง (Fairness) อย่างไร        
ก็ตาม ในทางปฏิบตัิ แนวคิดการจดัการภาครัฐแนวใหม่ก็ได้รับการยอมรับในฐานะท่ีเป็นกระแส
หลกัของการปฏิรูประบบการบริหารจดัการภาครัฐร่วมสมยัซึง่ก่อให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์และ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบตัิงานท่ีมีความแตกต่างไปจากตวัแบบเดิมซึง่เป็นตวัแบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินในลกัษณะประเพณีนิยม ทัง้นี ้ท าให้ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องยึดติดกับตวัแบบเดิม
และสามารถค้นหาตวัแบบใหมท่ี่เหมาะสมยิ่งขึน้ตอ่ไป (ทศพร ศริิสมัพนัธ์, 2549: 33-34)  

การจดัการภาครัฐแนวใหม่จึงเป็นการตัง้ค าถามเก่า ๆ เก่ียวกบัการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบตัิและการจดัการบริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระหว่างขององค์การ (Osborne, 2010 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 233-234) ได้แก่        
1) ค าถามการน านโยบายไปปฏิบตัิคือ การจดัการการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบตัิเพื่อสนอง   
ต่อเจตนารมณ์ทางการเมืองถูกน าไปสานต่อในการปฏิบตัิอย่างไร 2) ค าถามเป้าหมายและการ
ตรวจสอบคือ การรับรองผลการปฏิบตัิงานด้านบริการของปัจเจกบุคคลและองค์การเป็นอย่างไร     
3) ค าถามด้านความร่วมมือเชิงหุ้นสว่นคือ การรับรองวา่ หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเดียวสามารถ
ท างานร่วมมือเชิงหุ้ นส่วนกับหน่วยงานอ่ืนอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดท าได้อย่างไร 4) ค าถาม        
เชิงการตรวจสอบด้านการให้รางวลัคือ การควบคุมผู้บริหารภาครัฐให้รับผิดชอบท าได้อย่างไร            
5) ค าถามด้านการให้รางวลัคือ การจงูใจให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการให้ได้ผลิตภาพสงูสดุท าได้อยา่งไร 
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และ 6) ค าถามเชิงนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงคือ การรับรองความยั่งยืนขององค์การเป็น
อยา่งไร 

ขณะท่ี ค าถามส าหรับแนวคิดของธรรมาภิบาลภาครัฐใหม่ (New Public Governance: 
NPG) ของ Osborne (อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 234) ซึง่สะท้อนถึงหลกัการของ NPG 
ท่ีมาแทนท่ีค าถามเก่า ๆ อย่าง NPM ท่ีเป็นการถามหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียว ได้แก่   
1) ค าถามพืน้ฐานคือ หน่วยในการวิเคราะห์ขัน้พืน้ฐานในการส ารวจการน านโยบายสาธารณะ      
ไปปฏิบัติและการจัดบริการสาธารณะคืออะไร และนัยยะของทฤษฎีและการปฏิบัติคืออะไร              
2) ค าถามเชิงโครงสร้างคือ โครงสร้างเชิงองค์การท่ีเหมาะสมท่ีสดุส าหรับการจดัการสาธารณะใน
รัฐพหคุืออะไร 3) ค าถามเร่ืองความยัง่ยืนคือ การรับรองระบบบริการสาธารณะให้มีความยัง่ยืนท า
ได้อย่างไร 4) ค าถามเชิงค่านิยมคือ ค่านิยมเป็นรากฐานการน านโยบายไปปฏิบัติและการจัด 
บริการระบบดงักล่าวคืออะไร 5) ค าถามทกัษะด้านความสมัพนัธ์คือ ทกัษะหลกัท่ีเป็นข้อก าหนด    
ส าหรับผลการปฏิบตัิการด้านความสมัพนัธ์ของตวัแสดงท่ีเก่ียวข้องคืออะไร 6) ค าถามด้านความ
รับผิดชอบคือ ธรรมชาติของความรับผิดชอบในระบบพหุและพหุนิยมในส่วนท่ีมีการกระจายตวั    
คืออะไร และ 7) ค าถามด้านการประเมินผลคือ การประเมินความยัง่ยืนความรับผิดชอบและผล    
การปฏิบตัิการด้านความสมัพนัธ์ของตวัแสดงท่ีเก่ียวข้องภายในระบบการจัดบริการสาธารณะ
ธรรมชาติแบบเปิดเป็นอยา่งไร 

ทัง้นี ้ปกรณ์ ศิริประกอบ (2559: 235) ได้น าประเด็นค าถาม NPM และประเด็นค าถาม 
NPG ของ Stephen P. Osborne มาจับคู่ สรุป และเปรียบเทียบความเหมือนและความต่างไว้
ทัง้สิน้ 8 ประเด็น ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2  
 
ตารางที่ 3.2  เปรียบเทียบประเด็นค าถามเก่าของ NPM และประเด็นค าถามใหมข่อง NPG 
 
 ประเดน็ค าถามเก่า NPM  ประเดน็ค าถามใหม่ NPG  

1. หน่วยวิเคราะห์  หนว่ยงานภาครัฐ 
ทีละหนว่ยงานเดียว 

หนว่ยงานหลาย ๆ หน่วยงาน
รับผิดชอบร่วมกนั 

2. เจตนารมณ์ทาง
การเมือง 

สานตอ่สูก่ารปฏิบตัิอย่างไร ไม่ตัง้ค าถามในประเด็นนี ้

3. โครงสร้างและ
ระบบการท างาน 

หนว่ยงานยอ่ย ๆ ท าหน้าท่ี
เฉพาะเจาะจง 

รูปแบบท่ีดีท่ีสดุส าหรับการจดัการ
ในพหรัุฐและรัฐพหนุิยม 
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ตารางที่ 3.2  (ตอ่) 

 ประเดน็ค าถามเก่า NPM  ประเดน็ค าถามใหม่ NPG  
4. ผลการปฏิบตัิงาน  
และการวดัทกัษะ   
ส าคญัในการ
ปฏิบตัิงาน 

ตวัชีว้ดัหลกัผลการปฏิบตัิงาน ตวัชีว้ดัหลกัผลการปฏิบตัิงาน 
ด้านความยัง่ยืน ความรับผดิชอบ 
และความสมัพนัธ์ของตวัแสดง 
ท่ีเก่ียวข้อง 

5. การท างานร่วมมือ  
เชิงหุ้นสว่น 

หนว่ยงานเดียวท างานกบั
หนว่ยงานอ่ืนให้ได้ประสิทธิผล
อยา่งไร 

ทกุตวัแสดงร่วมกนัรับผิดชอบ 
การจดับริการสาธารณะในพหรัุฐ
และรัฐพหนุิยมให้ยัง่ยืนและ
ตรวจสอบได้ 

6. การตรวจสอบและ
ประเมิน 

การควบคมุผู้บริหาร 
ให้รับผิดชอบ 

ทกุตวัแสดงรับผิดชอบร่วมกนัด้าน
ความยัง่ยืน ความรับผิดชอบ และ 
ผลการปฏิบตัิการด้านความสมัพนัธ์
ของตวัแสดงท่ีเก่ียวข้อง 

7. ความยัง่ยืน การสร้างนวตักรรมและ 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง
ของหน่วยงานภาครัฐนัน้ ๆ  

ท าให้ภาครัฐยัง่ยืน 

8. คา่นิยมส าคญั ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ความยัง่ยืน การตรวจสอบได้ และ
ความสมัพนัธ์ของตวัแสดงท่ี
เก่ียวข้อง 

 
แหล่งที่มา: ปกรณ์ ศริิประกอบ, 2559: 235. 

ตัง้แต่อดีตถึงปัจจุบนั ประเทศก าลงัพฒันาอย่างประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีสนใจ
เร่ืองการปฏิรูปตลอดมา อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบบริหารมิใช่เร่ืองง่าย ย่อมมีอุปสรรค
มากมาย ทัง้นี ้มีผู้วางแนวทางส าหรับผู้ ท่ีท าหน้าท่ีเก่ียวกบัการปฏิรูประบบบริหารว่า ควรค านึงถึง
เร่ืองเหล่านี ้(Caiden, n.d. อ้างถึงใน อุทัย เลาหวิเชียร และวรเดช จันทรศร, 2528: 82) ได้แก่        
1) ไม่ควรปฏิรูปทกุสิ่ง ขณะเดียวกนั 2) ควรพอใจในผลงานท่ีได้ปฏิบตัิ 3) ไม่ควรมีอดุมคติมากไป 
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4) ไม่ควรข้ามขัน้ตอนส าคัญ 5) ควรเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดและพฤติกรรมใหม่        
6) ปอ้งกนัไม่ให้มีผลท่ีไม่ดี 7) ควรอาศยัความช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ 8) ควรมีการวางแผน
ในทุกขัน้ตอนและประเมินผลในอดีตก่อนจะเร่ิมปฏิรูปเร่ืองใหม่ 9) สนใจเร่ืองข้อมูลย้อนกลับ       
10) มีการวดัผล 11) สนใจความยืดหยุ่นของแผนงาน 12) ให้หน่วยงานอื่นร่วมกนัปฏิรูปหรือจดัตัง้
หน่วยงานใหม่ 13) ช่วยกนัรับผิดชอบงานปฏิรูป และ 14) ให้เกิดความสมดลุระหว่างผลทางด้าน
มหภาคและจลุภาค  

จะเห็นได้ว่า การปฏิรูประบบบริหารเป็นภารกิจส าคญัยิ่ง อย่างไรก็ตาม การปฏิรูประบบ
บริหารจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวนัน้ขึน้อยู่กบัความต้องการของแต่ละประเทศเป็นส าคญั    
ทัง้นี ้ข้อพงึระวงัประการส าคญัคือ การปฏิรูประบบบริหารท่ีใช้ได้ผลในประเทศหนึง่อาจจะน าไปใช้
ไม่ได้ในอีกประเทศหนึง่ 
 
2.2  การบริหารผลการปฏบิัตงิาน 
 

หนึ่งในแนวโน้มท่ีส าคญัส าหรับการปฏิรูประบบบริหารงานภาครัฐคือ การน าการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management) มาใช้เพิ่มมากขึน้ของรัฐบาลทัว่โลก หลกัฐาน
ชิน้ส าคัญท่ีแต่ละรัฐบาลต่างน ามาใช้คือ การมุ่งไปยังแนวทางท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ (Result-
oriented Approach) ในบริบทท่ีหลากหลาย อยา่งไรก็ตาม เป็นท่ีชดัเจนวา่ ไม่มีตวัแบบใดท่ีดีท่ีสดุ
ท่ีสามารถน าไปประยกุต์ใช้ได้ทกุประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือก าลงัพฒันา (IBM 
Center for The Business of Government, 2006: 11) 

จากการให้ความส าคญัในการพฒันาข้อมลูด้านผลการปฏิบตัิงานเพื่อสร้างการรายงาน    
ผลประจ าปีน ามาสู่การให้ความส าคญักบัการบรรลเุปา้หมายเชิงกลยทุธ์ด้วยการใช้ข้อมลูอย่างมี
ประสิทธิผลในการแจ้งการตดัสินใจแบบทนัท่วงทีเพื่อเปลี่ยนเป็นรัฐบาลท่ีเน้นการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้รัฐบาลจึงได้ค้นหาวิธีต่าง ๆ เพื่อท่ีจะบูรณาการการบริหารผลการปฏิบตัิงานใน
กระบวนการการตดัสินใจและวฒันธรรมของรัฐบาลให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้ซึ่งการขบัเคลื่อน
เพื่อเปลี่ยนแปลงไปเป็นรัฐบาลท่ีเน้นผลการปฏิบตัิงานได้นัน้ต้องพร้อมด้วยกฎหมาย นโยบาย 
เทคโนโลยี ตลอดจนเทคนิคใหม ่ๆ ท่ีท าให้ผู้บริหารภาครัฐสามารถสร้างโอกาสในการตระหนกัและ
การให้ความส าคญักบัผลการปฏิบตัิงานในโครงการต่าง ๆ ของรัฐ ทัง้นี ้ภาครัฐต้องประกอบด้วย
องค์ประกอบส าคญั 3 ประการคือ 1) การสร้างวฒันธรรมเน้นผลการปฏิบตัิงาน 2) การสร้างแรง
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กระตุ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ และ 3) การใช้แนวทางท่ีเน้นหลกัฐานเป็นส าคญั (IBM Center for 
The Business of Government, 2013: 9, 12-13) 

ท่ีผ่านมา ได้มีนกัคิดนิยามความหมายของการบริหารผลการปฏิบตัิงานไว้มากมาย อาทิ 
การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Armstrong, 2015: 1) คือ กระบวนการท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง
ส าหรับการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานขององค์การโดยการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคลและทีม การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Pukalos, 2009 quoted in Armstrong, 2015: 10) 
คือ กระบวนการส าคัญท่ีท าให้งานบรรลุผล องค์การมีความคาดหวังและขับเคลื่อนให้บรรลุ
เป้าหมาย อีกทัง้ ยงัระบุถึงผู้ปฏิบตัิงานท่ีไม่สามารถบรรลผุลเพื่อจดัโปรแกรมส าหรับการพฒันา 
การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Briscoe and Claus, 2008 quoted in Armstrong, 2015: 10) คือ 
ระบบท่ีองค์การตัง้เป้าหมายการท างาน ก าหนดมาตรฐานผลการปฏิบตัิงาน มอบหมาย และ
ประเมินผลการท างานโดยให้ข้อมลูย้อนกลบั จดัฝึกอบรมและพฒันาตามความต้องการของแต่ละ
บุคคล ตลอดจนให้รางวลั การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Shields, 2007 quoted in Armstrong, 
2015: 10) คือ ความตอ่เน่ือง การมุง่หน้าสูอ่นาคต และระบบการมีสว่นร่วม เสมือนวฏัจกัรท่ีด าเนิน
ไปอย่างต่อเน่ืองตัง้แต่การตัง้เกณฑ์ การติดตาม การได้รับข้อมูล ย้อนกลบัอย่างไม่เป็นทางการ    
จากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน การประเมินอย่างเป็นทางการจากแหล่งท่ีหลากหลาย        
การวินิจฉยัและการทบทวน และการวางแผนการปฏิบตัิการและการพฒันาทรัพยากร อีกทัง้ การ
บริหารผลการปฏิบัติงาน (DeNiSi and Pritchard, 2006 quoted in Armstrong, 2015: 10) คือ 
ชุดของกิจกรรมท่ีมีวตัถปุระสงค์เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกองค์การ ตลอดจนการ
บริหารผลการปฏิบตัิงาน (Aguinis, 2005 quoted in Armstrong, 2015: 9-10) คือ กระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองในการระบุ การวดัผล การพฒันาผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคลและทีมการท างาน 
ตลอดจนความสอดคล้องของผลการปฏิบตัิงานกบัเปา้หมายเชิงยทุธศาสตร์ขององค์การ  

หากพิจารณาจากค านิยามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น การบริหารผลการปฏิบตัิงานประกอบด้วย                 
2 องค์ประกอบส าคญัคือ 1) กระบวนการท่ีต่อเน่ือง (Continuous Process) การบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานเป็นไปในลกัษณะท่ีด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เป็นกระบวนการท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุของการตัง้ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ การสงัเกตผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการให้และการรับการสอน    
และให้ข้อมลูย้อนกลบัอยา่งตอ่เน่ือง และ 2) ความสอดคล้องกบัเปา้หมายยทุธศาสตร์ (Alignment 
with Strategic Goals) การบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องการผู้บริหารท่ีสามารถรับรองกิจกรรม
และผลผลิตของสมาชิกองค์การว่า สอดคล้องกบัเปา้หมายขององค์การและช่วยให้องค์การได้รับ
ผลประโยชน์ ดงันัน้ การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นการสร้างความเช่ือมโยงโดยตรงระหว่าง
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ผลการปฏิบัติงานของสมาชิกและเป้าหมายขององค์การ และก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อองค์การได้   
อย่างเป็นรูปธรรม (Aguinis, 2013: 2-3) ดงันัน้ จะเห็นได้ว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็น
กระบวนการในการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองโดยการก าหนดเป้าหมายของบุคคล
และเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การ การวางแผนผลการ
ปฏิบตัิงานเพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมาย การทบทวนและประเมินความก้าวหน้า ตลอดจนการพฒันา
ความรู้ ทกัษะ และความสามารถของสมาชิกในองค์การ (Armstrong, 2015: 9)  

Kettl (2005: 47) ได้อธิบายว่า นักปฏิรูปได้เปลี่ยนจากการใช้การวัดผลการปฏิบตัิงาน           
(Performance Measurement) มาสู่การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management) 
ด้วยการเช่ือมโยงกระบวนการประเมินผลกับกลยุทธ์และเทคนิควิธีในการบริหารจัดการภาครัฐ 
อย่างประเทศนิวซีแลนด์ท่ียึดกับเป้าหมาย งบประมาณ และผลผลิตนัน้ถือเป็นต้นแบบ ขณะท่ี
รัฐบาลอ่ืน ๆ ได้น าแนวทางดงักล่าวไปปฏิบตัิตาม ขณะท่ี สหราชอาณาจกัรได้ใช้แนวทางท่ีคล้าย 
กันและสหรัฐอเมริกาได้ขับเคลื่อนในเชิงรุกในการจัดการแผนกลยุทธ์กับผลลัพธ์ ทัง้นี ้รัฐบาล   
หลายรัฐบาลได้ก้าวข้ามผ่านการวดัผลการปฏิบตัิงานในการประเมินผู้ปฏิบตัิงานมาเป็นการสร้าง
ระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานส าหรับผู้บริหารภาครัฐโดยระบบนีไ้ด้ถูกแพร่
ขยายไปยงัประเทศออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา และเดนมาร์ก  

นอกจากนี ้Aguinis (2013: 3-4) ยังได้ชีใ้ห้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการบริหารผล     
การปฏิบตัิงาน (Performance Management) กับการประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Appraisal) ไว้ว่า ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัการประเมินผลสมาชิกองค์การปีละครัง้โดยปราศจากข้อมลู
ย้อนกลบัและการสอนงานอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานนัน้ ไม่ใช่ระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง หากแต่เป็นเพียงแค่การประเมินผลการปฏิบตัิงานเท่านัน้ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นการบอกถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของสมาชิกองค์การ ดังนัน้       
การประเมินผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นองค์ประกอบส าคญัของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน นั่น
หมายความว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานมีความหมายท่ีครอบคลุมมากกว่าการประเมินผล    
การปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีไม่สามารถท าให้สมาชิกองค์การบรรลุ
เป้าหมายองค์การได้นัน้ ไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการบริหารผลการปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง ดงันัน้ 
การสร้างความเช่ือมโยงท่ีชดัเจนระหวา่งวตัถปุระสงค์ผลการปฏิบตัิงานของบคุลากรและเปา้หมาย
องค์การในการน าไปสู่จดุมุ่งหมาย ท าความเข้าใจร่วมกนัถึงสิ่งท่ีต้องบรรลุ และวิธีในการบรรลุผล
นบัเป็นหวัใจส าคญัของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
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วัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Armstrong, 2015: 11) คือ เพื่อท่ีจะ
พฒันา และปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะบคุคล ทีม และองค์การ การบริหารผลการปฏิบตัิ 
งานเชิงยุทธศาสตร์หมายความว่า กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบัติงาน อาทิ การตัง้ 
เป้าหมายซึ่งเป้าหมายของบุคคลต้องสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การ ทัง้นี ้
Verweire and Berghe (2004 quoted in Armstrong, 2015: 11) ได้อธิบายเพิ่มเตมิวา่ การบริหาร
ผลการปฏิบัติงานนัน้เก่ียวข้องกับการสร้างแรงจูงใจและการสร้างพันธะสัญญาในการบรรลุ
เปา้หมาย ขณะท่ี Shields (2007 quoted in Armstrong, 2015: 11) อธิบายถึงวตัถปุระสงค์ส าคญั 
2 ประการของการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลคือ ประการแรก 
สามารถสื่อสารกบัสมาชิกองค์การถึงเปา้หมายยทุธศาสตร์และความคาดหวงัขององค์การในการ
น าไปปฏิบตัิและผลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านัน้ได้  และประการท่ีสอง สามารถช่วย
สร้างความสมัพนัธ์ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกในองค์การโดยมีการวางแผนและการทบทวนผล
การปฏิบตัิงานระหวา่งกนัซึง่สามารถช่วยเพิ่มความไว้วางใจซึง่กนัและกนัได้  

ขณะท่ี Aguinis (2013: 18) สรุปถึงวตัถปุระสงค์ของการน าระบบการบริหารผลการปฏบิตัิ 
งานมาใช้ไว้ 6 ประการ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที่ 3.3  วตัถปุระสงค์ของการน าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ 
 
1. ยทุธศาสตร์ เพื่อช่วยผู้บริหารระดบัสงูบรรลวุตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ 
2. การบริหาร เพื่อเติมเต็มข้อมลูสารสนเทศให้มีความแม่นตรงและเป็นประโยชน์ส าหรับ

การตดัสินใจทางการบริหารเก่ียวกบัสมาชิกในองค์การ 
3. ข้อมลู   
สารสนเทศ 

เพื่อให้สมาชิกในองค์การได้ทราบถึงสิ่งท่ีต้องท าและความคาดหวังของ 
ผู้บริหารระดบัสงูและองค์การ 

4. การพฒันา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถสอนสมาชิกในองค์การ 
5. การคงอยูข่อง 
องค์การ 

เพื่อจดัเตรียมข้อมลูสารสนเทศถกูใช้ในการวางแผนองค์การและการบริหาร
จดัการทรัพยากรมนษุย์  

6. เอกสาร เพื่อรวบรวมข้อมลูสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ สามารถใช้เพื่อวตัถปุระสงค์  
ท่ีหลากหลาย อาทิ การพฒันาการวดัผล การตดัสินใจทางการบริหาร 

  
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Aguinis, 2013: 18. 
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จากตารางท่ี 3.3 จะเห็นได้วา่ แม้วา่ มีความเป็นไปได้ส าหรับวตัถปุระสงค์ท่ีหลากหลายใน
การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ จากผลส ารวจของนักจิตวิทยาทางด้านองค์การและ
อตุสาหกรรมท่ีท างานในส่วนของทรัพยากรมนษุย์เป็นจ านวนกว่า 100 องค์การท่ีมีความแตกตา่ง
กนัได้รายงานผลเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์หลกัท่ีองค์การตา่ง ๆ น าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงาน
มาใช้มากท่ีสดุ 2 วตัถปุระสงค์คือ 1) วตัถปุระสงค์ทางการบริหาร อาทิ การตดัสินใจด้านเงินเดือน 
และ 2) วตัถปุระสงค์ทางการพฒันา อาทิ การระบถุึงจดุอ่อนและจดุแข็งของสมาชิกองค์การ ทัง้นี ้
ขึน้อยูก่บัวา่ แตล่ะองค์การน าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้เพื่ออะไร 

การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นกระบวนการท่ีช่วยให้สมาชิกองค์การสามารถก าหนด
เปา้หมายผลการปฏิบตัิงาน รวบรวมข้อมลูจากแหล่งท่ีเก่ียวข้อง สรุปข้อมลูผลการปฏิบตัิงานจาก
ข้อมลูย้อนกลบัของผู้บงัคบับญัชา ตลอดจนประเมินผลและตัง้เป้าหมายใหม่อีกครัง้จากมมุมอง
ของการเรียนรู้ การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงช่วยกระตุ้นและบ่งบอกทิศทางให้แก่เหล่าสมาชิก
เพื่อท่ีจะเรียนรู้ผ่านเป้าหมายองค์การ ความต้องการในอนาคต และผลจากข้อมลูย้อนกลบั ทัง้นี ้
องค์การตา่ง ๆ จึงใช้ประโยชน์จากระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานด้วยวตัถปุระสงค์ 2 ประการ
คือ 1) ประเมินผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกองค์การ และ 2) พฒันาสมาชิกองค์การ การบริหารผล
การปฏิบตัิงานมีความส าคญัยิ่งต่อการตดัสินใจทางการบริหารงานบคุคล อาทิ การคดัเลือก การ
จ่ายคา่ตอบแทน การเลื่อนต าแหน่ง การลดต าแหน่ง การเลิกจ้าง การไลอ่อก ประกอบกบัองค์การ
ต้องใช้ประโยชน์จากระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานส าหรับการพฒันาบคุลากร ดงันัน้ ผลจาก
ข้อมูลย้อนกลบัของเหล่าผู้บริหาร กลุ่มเป้าหมาย หรือสมาชิกคนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลนัน้ ๆ    
ล้วนเป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนรู้เก่ียวกบัผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกแต่ละคนและยงัช่วยใน
การก าหนดเปา้หมายส าหรับการเรียนรู้ในอนาคต (Sessa, Pingor and Bragger, 2009: 339) 

อย่างไรก็ตาม วตัถปุระสงค์ 2 ประการข้างต้นของการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมา
ใช้ไม่สามารถใช้ด้วยกนัได้เน่ืองจากเป็นท่ีทราบกนัดีวา่ การถกูประเมินผลและการได้รับรางวลัจาก
การประเมินนัน้เป็นสาเหตใุห้สมาชิกแตล่ะคนตา่งให้ความส าคญักบัผลการปฏิบตัิงาน บคุลากรจึง
ต้องการท าให้เห็นว่า ตนเองเป็นผู้ มีความสามารถและไม่ต้องการเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดหรือ
ความล้มเหลวแต่อย่างใด ดงันัน้ สมาชิกจึงเรียนรู้โดยปรับตวัด้วยการเปลี่ยนเปา้หมายและค้นหา
หนทางในการบรรลเุปา้หมายใหม่ ขณะเดียวกนั สมาชิกแต่ละคนถกูคาดหวงัให้เรียนรู้และพฒันา
ในงาน และได้รับรางวลัจากปฏิบตัินัน้จึงเป็นเหตใุห้บุคลากรต้องพยายามหาความท้าทายต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดทักษะและสมรรถนะใหม่ ๆ โดยปราศจากความกังวลว่า จะประสบผลส าเร็จหรือไม่  
สมาชิกจะต้องเปิดใจยอมรับเพื่อท่ีจะเติบโตและเรียนรู้การเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ จะให้เห็นได้ว่า 
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วตัถปุระสงค์ทัง้สองประการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงแตกต่างกนั (Sessa, Pingor and 
Bragger, 2009: 340) 

แนวคิดการบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงได้ถูกน าไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับองค์การต่าง ๆ    
เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ภายในองค์การ อาทิ ปัญหาท่ีเกิดจากความไม่ชัดเจนของเป้าหมาย            
การสื่อสารข้อมลูภายในองค์การ การมีส่วนร่วมไม่ทัว่ถึง ทัง้นี ้หลกัการของผลการปฏิบตัิงานเชิง   
ยทุธศาสตร์เพื่อปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกองค์การและการพฒันาองค์การจ าเป็นต้อง
ระบุถึงกรอบทางด้านยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนและสามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้
สามารถเข้าใจตรงกันได้ซึ่งนับเป็นหัวใจของการบริหารการพฒันาเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้
สภาพแวดล้อมขององค์การ การบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้สามารถท าให้เป้าหมายของบุคคล
และเป้าหมายของทีมสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายยทุธศาสตร์ขององค์การได้ซึ่ง
เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง ไม่ใช่การท าประจ าปี และต้องถกูขบัเคลื่อนโดยผู้บริหารสายงานหลกั 
ไม่ใช่ส่วนงานของบุคคล หากผู้บริหารสายงานหลกัไม่มีความตัง้ใจในการท่ีจะก่อให้เกิดผลแล้ว 
การเร่ิมต้นในการวางแผนเพื่อท าความเข้าใจการสื่อสารหรือการฝึกฝนตา่ง ๆ ย่อมไม่มีทางเกิดขึน้ 
การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นเร่ืองเก่ียวกบัการพฒันาคนเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน 
ไม่ใช่เพียงการประเมินเพื่อแจ้งถึงผลท่ีเกิดขึน้เท่านัน้ หากแต่เก่ียวข้องระหว่างผู้บริหารสายงาน
หลกัและผู้ใต้บงัคบับญัชาโดยตรงท่ีต้องสื่อสาร ท าความเข้าใจเก่ียวกบัการบรรลเุปา้หมายองค์การ 
การวิเคราะห์ผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนการให้ข้อมลูย้อนกลบัท่ีสร้างสรรค์อนัน าไปสูก่ารปรับปรุง
ผลการปฏิบตัิงานและแผนการพฒันารายบุคคลซึ่งไม่ใช่เป็นการบงัคบัหรือควบคุมบุคลากรแต่
อยา่งใด (Armstrong, 2015: 1, 3) 

การก าหนดเปา้หมายจึงเป็นการอธิบายถึงการปฏิสมัพนัธ์กนัระหว่างผู้บริหารและสมาชิก
องค์การในการก าหนดพฤตกิรรมในการปฏิบตัิงานและผลลพัธ์ร่วมกนั ก าหนดต าแหน่งของสมาชิก
ไปยงัประเภทของผลการปฏิบตัิงานท่ีสามารถเสริมการออกแบบงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึน้
และส่งเสริมวตัถปุระสงค์ของยทุธศาสตร์องค์การ การก าหนดเปา้หมายท าให้เข้าใจในหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบท่ีท าร่วมกนัเป็นกลุม่ เม่ือน าการก าหนดเปา้หมายไปใช้กบังานจะท าให้สามารถมุง่
ไปท่ีเปา้หมายรายบคุคลและเป็นตวัช่วยในการเสริมสร้างผลงานของบคุลากรและผลลพัธ์ของงาน
มากยิ่งขึน้ เม่ือน าไปใช้กบัการท างานเป็นทีม การก าหนดเปา้หมายจะสามารถก าหนดวตัถปุระสงค์
ของทีมและช่วยเสริมให้เกิดการปฏิบตัิร่วมกันระหว่างสมาชิกโดยหนึ่งในวิธีท่ีได้รับความนิยมใน
การก าหนดเป้าหมายคือ การบริหารโดยวตัถุประสงค์ (Waddell, Creed, Cummings, Thomas 
and Worley, 2017: 226) 
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แนวความคิดของการบริหารผลการปฏิบตัิงานได้รวมความคิดและแนวทางบางส่วนของ   
การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์ (Management by Objectives) และการประเมินผลแบบมุ่งเน้น
ผลสมัฤทธ์ิ (Result-based Performance Appraisal) เข้าไว้ด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ลกัษณะทาง
แนวความคิดของการบริหารผลการปฏิบตัิงานมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ทัง้นี ้การบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานท่ีมีการอ้างอิงถึงในช่วงเร่ิมแรก เร่ิมต้นจากงานวิจยั (Warren 1972 quoted in 
Armstrong, 2015: 43) ท่ีมีการนิยามลกัษณะของการบริหารผลการปฏิบตัิงานไว้ 5 ประการคือ    
1) ความคาดหวงั (Expectations) ความชดัเจนในการสื่อสารกบัสมาชิกองค์การถึงสิ่งท่ีองค์การ
คาดหวังจากพวกเขา 2) ทักษะ (Skill) สมาชิกองค์การต้องมีพร้อมด้วยความรู้และทักษะทาง
เทคนิคในการบรรลงุาน 3) ข้อมลูย้อนกลบั (Feedback) สมาชิกองค์การต้องได้รับข้อมลูย้อนกลบั
ท่ีชดัเจนถึงการปฏิบตัิท่ีถกูคาดหวงั 4) ทรัพยากร (Resources) สมาชิกองค์การต้องมีทัง้เวลา เงิน 
และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงานดงัท่ีคาดหวงัไว้ และ  5) การสนับสนุนหรือการเสริมแรง 
(Reinforcement) สมาชิกองค์การต้องได้รับการส่งเสริมในทางบวกเพื่อผลการปฏิบตัิงานอนัพึง
ปรารถนา องค์ประกอบทัง้ 5 ประการนีอ้าจจะไม่ได้เป็นไปในลกัษณะเฉกเช่นในปัจจบุนั อย่างไร    
ก็ตาม ลกัษณะเหลา่นีย้งัคงมีความส าคญั  

ขณะท่ี แนวความคิดการบริหารผลการปฏิบตัิงานของ Beer and Ruh (1976 quoted in 
Armstrong, 2015: 44) ได้อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของการบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อช่วยให้
ผู้บริหารสามารถให้ข้อมลูย้อนกลบัในทางท่ีเป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ และยงัช่วยในการสร้าง
แผนการพฒันา ทัง้นี ้ลกัษณะของการบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้แตกต่างจากการประเมินผล   
อ่ืน ๆ คือ 1) เน้นทัง้การพฒันาและการประเมินผล 2) ใช้ในการบง่บอกถึงจดุแข็งและความต้องการ
ในการพฒันาของแตล่ะบุคคล 3) บรูณาการผลลพัธ์ท่ีต้องการประกอบกบัวิธีการท่ีสมาชิกองค์การ
ต้องบรรลผุล และ 4) แยกแยะระหว่างการค านึงถึงการพฒันากับการพิจารณาเงินเดือน ถึงแม้ว่า 
ลกัษณะเหลา่นีม้ิใช่ตวัแบบของกระบวนการการบริหารผลการปฏิบตัิงาน แตไ่ด้บง่บอกถึงลกัษณะ
ท่ีน าไปใช้ในทางปฏิบตัิได้เป็นอยา่งดี  

ต่อมา แนวความคิดการบริหารผลการปฏิบตัิงานได้ถูกละเลยไปในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
จนกระทัง่ได้รับความสนใจอีกครัง้ในฐานะของแนวทางใหม่ส าหรับการบริหารผลการปฏิบตัิงาน
ในช่วงกลางทศวรรษ 1980 ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม หนึ่งในหนงัสือเล่มแรก ๆ มิได้
รับการตีพิมพ์ ต่อมา Plachy and Plachy (1988 quoted in Armstrong, 2015: 44) ได้อธิบายถึง
แนวความคิดการบริหารผลการปฏิบตัิงานจนได้รับการยอมรับซึง่ได้อธิบายไว้วา่ การบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานคือ การสื่อสาร ผู้บริหารและสมาชิกองค์การต้องท าความเข้าใจร่วมกนัถึงสิ่งท่ีต้องการ
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บรรลผุล วิธีการท่ีน ามาซึง่การบรรลผุล ความก้าวหน้าในงานท่ีต้องการบรรลผุล ตลอดจนผลการ
ปฏิบตัิงานท่ีสามารถบรรลผุลจากแผนท่ีทุกคนตกลงร่วมกัน วฏัจกัรนีจ้ะเป็นไปได้ หากผู้บริหาร
และสมาชิกองค์การเร่ิมต้นวางแผน ดงันัน้ การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงประกอบด้วย 1) การ
วางแผน 2) การทบทวน และ 3) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน โดยทั่วไปนัน้ การวางแผนและ    
การประเมินผลการปฏิบตัิงานจะกระท าปีละครัง้ ขณะท่ี การทบทวนผลการปฏิบตัิงานจะเกิดขึน้ 
เม่ือผู้บริหารและสมาชิกองค์การต่างยืนยนั ปรับปรุง และท าความเข้าใจอย่างถกูต้องเก่ียวกบัผล
การปฏบิตัิงานในระหวา่งที่พวกเขาท างานในแตล่ะวนั    

ขณะท่ี ในประเทศสหราชอาณาจกัรได้กล่าวถึงการบริหารผลการปฏิบตัิงานครัง้แรกเม่ือ      
ค.ศ. 1987 ในการประชมุ The Compensation Forum โดย Beattie (1987 quoted in Armstrong, 
2015: 45-46) ผู้ อ านวยการฝ่ายบุคคล ICL ได้อธิบายไว้ว่า เป็นการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มหาศาลและเร่งด่วนในองค์การ ทัง้นี ้การบริหารผลการปฏิบตัิงานเป็นท่ีรู้จักอย่างเต็มรูปแบบ   
จากโครงการวิจยัของ Institute of Personnel Management (1992 quoted in Armstrong, 2015: 
45) ซึ่งได้ให้ค านิยามไว้ว่า เป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวข้องกับทุก ๆ กิจกรรมขององค์การในบริบทของ
นโยบายของทรัพยากรมนุษย์ วฒันธรรม สไตล์การท างาน และระบบการสื่อสาร ทัง้นี ้ธรรมชาติ
ของกลยุทธ์องค์การขึน้อยู่กับบริบทและความหลากหลายขององค์การ ระบบการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานประกอบด้วยลกัษณะต่าง ๆ ดงันี ้1) สื่อถึงวิสยัทัศน์ของวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ท่ีมีต่อ
สมาชิกองค์การ 2) ตัง้เป้าหมายผลการปฏิบตัิงานของฝ่ายหรือแผนกและบุคคลท่ีเช่ือมโยงกับ
เป้าหมายองค์การ 3) ด าเนินการทบทวนความก้าวหน้าอย่างเป็นทางการอนัน าไปสู่เป้าหมายท่ี    
ตัง้ไว้ 4) ใช้ในการฝึกอบรม พฒันา และรางวลัจากผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้ 5) ประเมินผลกระบวนการ
ทัง้หมดเพื่อท่ีจะปรับปรุงประสิทธิผล 6) แสดงถึงเป้าหมายผลการปฏิบตัิงานถึงผลผลิตท่ีวดัได้ 
ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ และเปา้หมายในการฝึกอบรมหรือการเรียนรู้ 7) ใช้เป็นหลกัปฏิบตัิใน
การประเมินผลอย่างเป็นทางการส าหรับแนวทางในการสื่อสารถึงความต้องการท่ีเกิดขึน้ และ      
8) เช่ือมโยงกบัความต้องการท่ีจะจ่ายตามผลการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผู้บริหารระดบัสงู  

Bevan and Thompson (1991 quoted in Armstrong, 2015: 45) นักวิจัยของ Institute 
of Personnel Management ได้เปรียบการเกิดขึน้ของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานไว้เสมือน
กระบวนการในการบูรณาการซึ่งมีการเช่ือมโยงกับกิจกรรมทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ความหลากหลายกบัวตัถปุระสงค์ขององค์การ ทัง้นี ้ปัจจยั 2 ประการหลกัท่ีมีผลตอ่การบรูณาการ
คือ 1) การบูรณาการท่ีมุ่งเน้นรางวลั (Reward-driven Integration) เน้นถึงบทบาทของการจ่าย
ตามผลการปฏิบตัิงานในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม องค์การ และเก่ียวข้องกบักิจกรรมการพฒันา
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ทรัพยากรมนุษย์ และ 2) การบูรณาการท่ีมุ่งเน้นการพฒันา (Development-driven Integration) 
เน้นความส าคญัของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์  

ในช่วงทศวรรษ 1990 การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Armstrong, 2015: 47) ได้มีแนวโน้ม
ในการใช้ประโยชน์ทางด้านสมรรถนะในการสรรหาและการพัฒนาคนเพิ่มมากขึน้ซึ่งน าไปสู่       
การให้ความส าคญักับธรรมชาติของผลการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้ ไม่เพียงค านึงถึงสิ่งท่ีต้องการ
บรรลผุลเท่านัน้ แตย่งัค านึงถึงวิธีการท่ีจะสามารถบรรลผุลนัน้ได้ส าเร็จจึงเกิดผลท่ีเรียกวา่ ตวัแบบ
ผสม (Mixed Model) ของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้Hartle (1995 quoted in Armstrong, 
2015: 47) ได้อธิบายวา่ ยงัครอบคลมุถึงระดบัสมรรถนะและขอบเขตของพฤติกรรมท่ียดึในคา่นิยม
ขององค์การเช่นเดียวกับการตัง้วตัถุประสงค์และการทบทวน ในขณะเดียวกัน Sparrow (2008 
quoted in Armstrong, 2015: 47) เรียกว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ียึดในค่านิยม (Value-
based Performance Management) ซึ่งประกอบด้วยการประเมินบคุคลท่ีสนบัสนนุค่านิยมหลกั
ขององค์การในหลกัปฏิบตัิตามผลการปฏิบตัิงาน  

ตอ่มา แนวคดิการบริหารผลการปฏิบตัิงานมีการพฒันาโดยให้ความส าคญักบัประสิทธิผล
ขององค์การและประสิทธิผลของบคุคล อยา่งไรก็ตาม ไม่สามารถคาดหวงัได้วา่ กระบวนการตา่ง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของบุคคลจะส่งผลต่อการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของ
องค์การ ทัง้นี ้การบริหารผลการปฏิบัติงานจึงเป็นการรวบรวมองค์ประกอบมากมายของการ
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน อาทิ การจัดระดบัการประเมิน การตัง้และการทบทวนวตัถุประสงค์   
การจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน และแนวโน้มท่ีมีตอ่การประเมินลกัษณะบคุคล อย่างไร
ก็ตาม การบริหารผลการปฏิบตัิงานมีความแตกต่างจากแนวทางต่าง ๆ ท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น      
1) เก่ียวข้องกับกระบวนการท่ีเป็นไปอย่างต่อเน่ือง ไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง         
2) ได้รับการปฏิบัติเสมือนการจัดการท่ีใช้กันทั่วไปและมีความส าคัญมากกว่าหลักปฏิบตัิทาง
ทรัพยากรมนษุย์ 3) เน้นการสนทนา การสื่อสารระหว่างกนั และได้รับการยอมรับร่วมกนัมากกว่า
การประเมินผลจากผู้บริหารระดบัสงูเพียงอย่างเดียว และ 4) เก่ียวข้องกบัผู้บริหารทกุระดบั ไม่ใช่
เพียงฝ่ายทรัพยากรมนษุย์เท่านัน้ (Armstrong, 2015: 48) 

จากงานวิจัยของ Armstrong and Baron (1998, 2004 quoted in Armstrong, 2015:     
15) ได้อธิบายเก่ียวกบัหลกัการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานในมมุมองของนกัปฏิบตัิ พบว่า    
1) การบริหารผลการปฏิบตัิงานคือ สิง่ท่ีผู้บริหารท าเป็นกระบวนการท่ีเป็นธรรมชาตขิองการจดัการ 
2) เป็นเคร่ืองมือทางการจัดการท่ีช่วยผู้ บริหาร 3) เป็นเร่ืองเก่ียวกับการบริหารจัดการคน 4) 
ขบัเคลื่อนโดยเปา้หมายและคา่นิยมขององค์การ 5) ระบถุึงวิธีการแก้ไขปัญหาการท างาน 6) สนใจ
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เพียงสิ่งท่ีสามารถท าได้และได้รับการปรับปรุงท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม 7) ให้ความส าคญักับการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากกว่าการท างานเอกสาร 8) อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการท่ียอมรับได้      
แต่น าไปปฏิบัติได้อย่างยืดหยุ่น 9) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา มิใช่ค่าตอบแทน และ 10) 
ความส าเร็จขึน้อยู่กบัสิ่งท่ีองค์การเป็นและต้องการจะเป็นโดยอยู่ในวฒันธรรมท่ีเน้นผลการปฏิบตัิ 
งาน นอกจากนี ้ยงัมีหลกัการส าคญัของการบริหารผลการปฏิบตัิงานอีก 2 ประการท่ี Sparrow 
and Hiltrop (1994 quoted in Armstrong, 2015: 15) ได้เสนอไว้คือ 1) ผู้ บริหารระดับสูงต้อง
สนบัสนนุและให้ค ามัน่ในการเข้าไปอยู่ระบบ และ 2) ผู้บริหารสายงานหลกัต้องร่วมขบัเคลื่อนด้วย
เช่นกัน หากผู้บริหารระดบัสงูเช่ือในหลกัการและน าไปปฏิบตัิประกอบกับผู้บริหารสายงานหลกั
ต้องการท างานและสามารถปฏิบตัิได้ตามนัน้ การบริหารผลการปฏิบตัิงานยอ่มสามารถบรรลผุล  

เคร่ืองมือการจดัการการบริหารผลการปฏิบตัิงานนีไ้ด้น าแนวคิด Balanced Scorecard 
มาประยุกต์ใช้ ทัง้นี ้Kaplan and Norton (2000, อ้างถึงใน พสุ เดชะรินทร์, 2548: 4) ได้นิยาม
ความหมายของ Balanced Scorecard ไว้ว่า เป็นเคร่ืองมือทางด้านการจัดการท่ีช่วยในการน า    
กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิ (Strategic Implementation) โดยอาศยัการวดัหรือประเมิน (Measure) ท่ี
จะช่วยให้องค์การเกิดความสอดคล้อง เป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนั และมุง่เน้นในสิง่ท่ีมีความส าคญัตอ่
ความส าเร็จขององค์การ (Alignment and focused) ทัง้นี ้แนวคดินีเ้ร่ิมต้นจาก Robert S. Kaplan 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยั Harvard และ David P. Norton ท่ีปรึกษาทางด้านการจดัการได้น า 
เสนอแนวคิดการประเมินผลองค์การ จากเดิมท่ีองค์การส่วนใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมใช้
เฉพาะตวัชีว้ดัทางด้านการเงิน (Financial Indicators) เป็นหลกันัน้ได้เสนอเป็นตวัชีว้ดั 4 มมุมอง 
ประกอบด้วย 1) มมุมองด้านการเงิน (Financial Perspective) 2) มมุมองด้านลกูค้า (Customer 
Perspective) 3) มมุมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Perspective) และ 4) มมุมองด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ซึ่งมีการตีพิมพ์ผลงานครัง้แรกลง   
ในวารสาร Harvard Business Review ปี ค.ศ. 1992 และเป็นท่ีนิยมใช้กนัอย่างแพร่หลายตัง้แต่     
ต้นทศวรรษ 1990 จนกระทัง่ปี ค.ศ. 1996 ได้ร่วมกันเขียนหนงัสือ Balanced Scorecard ขึน้มา 
โดยมุ่งเน้นการใช้เป็นเคร่ืองมือในการสื่อสารกลยุทธ์และท าให้เกิดความสอดคล้องกันทั่วทัง้
องค์การ ดงันัน้ แนวคิดนีจ้ึงไม่ใช่เพียงแคร่ะบบในการประเมินผลเท่านัน้ แตก่ลายเป็นเคร่ืองมือใน
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิและการบริหารเพื่อให้องค์การให้ความส าคญักับกลยทุธ์มากยิ่งขึน้ (พส ุ
เดชะรินทร์, 2548: 18-19)     

จากหลกัการ Balanced Scorecard ซึ่งประกอบด้วย 4 มมุมองโดยมกัเรียงจากมมุมอง
ทางด้านการเงิน ลกูค้า กระบวนการภายใน และการเรียนรู้ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ ไม่จ าเป็น
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เสมอไปว่า ต้องเป็นไปตามหลกัการดงักล่าวเน่ืองจากแต่ละองค์การย่อมมีปรัชญาและพืน้ฐาน 
การด าเนินงานแตกต่างกนัไปจึงไม่จ าเป็นต้องยึดตามรูปแบบตายตวั อาทิ องค์การภาครัฐท่ีเป็น
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การไม่แสวงหาก าไรจะไม่เร่ิมต้นด้วยมมุมองด้านการเงินเน่ืองจาก
องค์การเหลา่นีไ้มไ่ด้ด าเนินงานมุง่แสวงหาก าไรเป็นหลกั แตส่ามารถเร่ิมต้นด้วยมมุมองด้านลกูค้า
ซึง่ช่วยให้องค์การบรรลภุารกิจ ขณะท่ี มมุมองด้านการเงินอาจอยู่ในระดบัเดียวกนักบัมมุมองด้าน
กระบวนการภายในหรืออยู่ล่างสดุก็ได้เน่ืองจากผู้บริหารสามารถพิจารณาว่า มมุมองด้านการเงิน
เป็นส่วนช่วยให้เกิดการด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์การหรือบางองค์การกระทบกบัสิ่งแวดล้อม
ยอ่มสามารถเพิ่มมมุมองด้านสิง่แวดล้อมขึน้มาอีกมมุมองหนึง่ก็ได้ (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 37)     

Balanced Scorecard จงึมิใช่เพียงเคร่ืองมือในการประเมินผลเท่านัน้ แตย่งัเป็นเคร่ืองมือ
ในการน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ ช่วยในการสื่อสารกลยุทธ์องค์การและเช่ือมโยงระหว่างวิสยัทศัน์กบั
แผนปฏิบตัิการขององค์การเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวและมุ่งเน้นสิ่งส าคญัส าหรับองค์การ 
ทัง้นี ้Balanced Scorecard มีความสมดลุในประเด็นต่าง ๆ (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 35-37) ดงันี ้
1) สมดลุในแง่ประกอบด้วยตวัชีว้ดัด้านการเงินและไม่ใช่การเงิน ท าให้องค์การไม่ ได้มุ่งเน้นเพียง
ด้านใดด้านหนึ่งจนเกินไป 2) สมดลุในแง่ประกอบด้วยวตัถปุระสงค์และตวัชีว้ดัทัง้ปัจจยัภายใน
และภายนอกองค์การ 3) สมดลุในแง่ประกอบด้วยตวัชีว้ดัมุ่งเน้นระยะสัน้และระยะยาว 4) สมดลุ
ระหว่างตวัชีว้ดัเหตุและตวัชีว้ัดผลซึ่งตวัชีว้ัดผลจะเป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้จากตวัชีว้ัดเหตุ ทัง้นี ้การให้
ความส าคญัทัง้ตวัชีว้ดัเหตแุละตวัชีว้ดัผลจะท าให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์ถึงโอกาสหรือปัญหา
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตจากการพิจารณาตวัชีว้ดัเหตทุ าให้ทราบทัง้ผลการด าเนินงานในปัจจบุนัและ
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์การในระยะยาว และ 5) วตัถปุระสงค์และทกุตวัชีว้ดัตา่ง
เช่ือมโยงและสมัพนัธ์กนัในลกัษณะเหตแุละผล 

การจดัท า Balanced Scorecard (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 26) ได้เร่ิมต้นจากกระบวนการ
ทางด้านกลยทุธ์นัน่คือ การวิเคราะห์ทางด้านกลยทุธ์และการจดัท ากลยทุธ์ขององค์การเพื่อให้ได้
กลยทุธ์หลกั (Strategic Themes) จากนัน้ขัน้ตอนส าคญัอีกขัน้ตอนหนึ่งคือ การจดัท าแผนท่ีทาง
กลยุทธ์ (Strategy Map) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสมัพนัธ์ในเชิงเหตุและผล (Cause and Effect 
Relationship) ของวตัถปุระสงค์ต่าง ๆ โดยวตัถปุระสงค์เหล่านัน้ต้องสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์และ
กลยทุธ์หลกัขององค์การ ขัน้ตอนต่อไปคือ การก าหนดตวัชีว้ดั เป้าหมาย และแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมของแต่ละวตัถุประสงค์จึงนบัเป็นการเสร็จสิน้กระบวนการในการจัดท า Balanced   
Scorecard ในระดบัองค์การ  
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กระบวนการในการพัฒนา Balanced  Scorecard มีขัน้ตอนต่าง ๆ (พสุ เดชะรินทร์, 
2548: 89-90) ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ทางกลยุทธ์คือ SWOT Analysis เพื่อให้ได้ทิศทาง
และกลยทุธ์ท่ีชดัเจนขององค์การ 2) การก าหนดวิสยัทศัน์และกลยทุธ์องค์การ โดยต้องก าหนดเป็น    
กลยุทธ์หลกัท่ีส าคญัขององค์การ 3) การวิเคราะห์และก าหนดว่า Balanced  Scorecard ควรมี      
ก่ีมมุมอง แต่ละมมุมองควรสมัพนัธ์กนัอย่างไร 4) การจดัท าแผนท่ีทางกลยทุธ์ระดบัองค์การโดย
ก าหนดวตัถปุระสงค์ส าคญัแต่ละมมุมองและพิจารณาว่า องค์การจะต้องบรรลวุตัถปุระสงค์ด้าน
ใดบ้างเพื่อให้สามารถด าเนินงานบรรลวุิสยัทศัน์และกลยทุธ์ขององค์การได้ ทัง้นี ้หากวตัถปุระสงค์
มีเป็นจ านวนมาก ผู้บริหารองค์การต้องจดัล าดบัความส าคญั โดยพิจารณาว่า วตัถุประสงค์นัน้
ช่วยให้องค์การบรรลวุิสยัทศัน์ท่ีต้องการหรือไม่และต้องเช่ือมโยงระหวา่งวตัถปุระสงค์แตล่ะด้านให้
ชดัเจนด้วยเหตแุละผล และต้องจดัในรูปแบบของแผนท่ีทางกลยทุธ์ 5) กลุ่มผู้บริหารระดบัสงูต้อง
ประชุมร่วมกนัเพื่อยืนยนัและเห็นชอบในแผนท่ีทางกลยทุธ์ท่ีสร้างขึน้ และ  6) แต่ละวตัถปุระสงค์
ต้องก าหนดรายละเอียดของวัตถุประสงค์นัน้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) การจัดท าตัวชีว้ัด         
2) การก าหนดเป้าหมายโดยอาศยัข้อมลูปัจจุบนั ตลอดจน 3) การจดัท าแผนงาน โครงการ และ
กิจกรรมท่ีต้องท าเพื่อช่วยให้บรรลผุลตามเปา้หมายท่ีก าหนด 

ทัง้นี ้การจดัท าตวัชีว้ดั (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 50) ได้เร่ิมต้นจากการก าหนดวตัถปุระสงค์
แต่ละมมุมองโดยต้องพิจารณาว่า ภายใต้วตัถปุระสงค์ด้านต่าง ๆ อะไรคือตวัชีว้ดัท่ีท าให้ทราบว่า 
สามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการหรือไม่ โดยหลงัจากจัดท า Balanced Scorecard 
และตัวชีว้ัดระดับองค์การ (พสุ เดชะรินทร์, 2548: 55-56) สามารถน าผลลัพธ์ท่ีได้มาแปลงสู่
ตวัชีว้ดัของผู้บริหารระดบัตา่ง ๆ จนถึงสมาชิกแตล่ะคนทัว่ทัง้องค์การ (Cascading of KPI) เพื่อให้
ทุกคนมีตวัชีว้ดัประจ าตวั (Personal Scorecard) การแปลงตวัชีว้ดัจากระดบัองค์การเป็นระดบั
ผู้ บริหารและสมาชิกแต่ละคนจะท าให้ตัวชีว้ัดในการด าเนินงานของผู้บริหารทุกระดับและทุก
หน่วยงานมีความสอดคล้องกบัองค์การ (Alignment) ในทางปฏิบตัิ การแปลงตวัชีว้ดัมกัเร่ิมจาก
ผู้บริหารระดบัสงูพิจารณาตวัชีว้ดัขององค์การท่ีตนจะต้องรับผิดชอบ แล้วสามารถดงึตวัชีว้ดันัน้มา
เป็นของตน อีกทัง้ ยงัต้องพิจารณาถึงตวัชีว้ดัท่ีเป็นตวัเหต ุ(Drive) ไปสู่ตวัชีว้ดัอ่ืน ๆ โดยอาจจะ
มิได้อยู่ในตวัชีว้ดัขององค์การ เม่ือผู้บริหารระดบัสงูสามารถก าหนดตวัชีว้ดัของตนเรียบร้อยแล้วจงึ
แปลงสู่ผู้บริหารองค์การระดบัรองลงมา ทัง้นี ้การแปลงตวัชีว้ดัจากผู้บริหารระดบัสงูลงมาระดบั
ลา่งนัน้สามารถด าเนินการได้โดย 1) ลกัษณะ Top-down ผู้บริหารระดบัสงูสามารถก าหนดตวัชีว้ดั
ของผู้ ใต้บงัคบับญัชาว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง กรณีนีม้กัใช้เม่ือผู้บริหารมีความรู้หรือข้อมูลท่ีดี



55 
 

เก่ียวกบังานท่ีผู้ ใต้บงัคบับญัชาท า และ 2) ผู้บริหารและสมาชิกองค์การร่วมกนัก าหนดตวัชีว้ดัโดย
จะต้องสอดคล้องและสนบัสนนุตวัชีว้ดัของผู้บริหารองค์การ    

Parmenter (2015: 1-2) ได้อธิบายถึงการวดัผลขององค์การจ านวนมากท่ีก าลงัเผชิญกบั       
การวัดแบบผิด ๆ โดยใช้ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key Performance Indicators: KPIs)     
ไม่ถกูต้อง ทัง้นี ้ประเภทของการวดัผลการปฏิบตัิงาน (Performance Measures) มี 4 ประเภทโดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่มหลกัคือ 1) ตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Indicators) และ 2) ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิ 
งาน (Performance Indicators) ส าหรับตัวชีว้ัดผลสัมฤทธ์ิเป็นตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนถึงข้อเท็จจริง    
การวดัเหล่านีเ้ป็นประโยชน์ ส าหรับการรวมกนัท างานเป็นทีม แต่ไม่ได้ช่วยจดัการแก้ปัญหาใด ๆ 
เน่ืองจากยากท่ีจะให้ทีมงานรับผิดชอบความส าเร็จหรือความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ ขณะท่ี ตวัชีว้ดัผล
การปฏิบตัิงานเป็นการวดัท่ีช่วยให้รวมกันเป็นทีมหรือแต่ละทีมร่วมกันท างานเพื่อวตัถุประสงค์
เดียวกนัไม่ว่าผลการปฏิบตัิงานจะออกมาเป็นอย่างไรล้วนเป็นความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคน 
จะเห็นได้วา่ การวดัเช่นนีท้ าให้เกิดความชดัเจนและความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าขององค์การ การวดั
ทัง้ 2 กลุ่มนีจ้ะส าคญัมากยิ่งขึน้ หากใช้ค าว่า หลกั (Key) เพิ่มเข้ามา ปัจจบุนัจึงประกอบด้วยการ
วัดผลการปฏิบตัิงาน 4 ประเภทด้วยกันคือ 1) ตวัชีว้ัดผลสมัฤทธ์ิหลกั (Key Result Indicators: 
KRIs) ท าให้คณะผู้บริหารได้เห็นถึงภาพรวมขององค์การว่า องค์การมีการด าเนินงานอย่างไร 2) 
ตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิ (Result Indicators: RIs) ท าให้ผู้บริหารได้เห็นถึงการร่วมกนัท างานของทีมงาน
ตา่ง ๆ เพ่ือให้บรรลผุลสมัฤทธ์ิ 3) ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน (Performance Indicators: PIs) ท าให้
ผู้ บริหารได้เห็นถึงสิ่งท่ีทีมงานแต่ละทีมต้องท า และ 4) ตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานหลัก (Key 
Performance Indicators: KPIs) ท าให้ผู้บริหารได้เห็นถึงการด าเนินงานท่ีส าคญัขององค์การอนั
เป็นปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จและติดตามผลการด าเนินงานเหล่านัน้ซึ่งผู้บริหารสามารถช่วย
ให้ผลการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้อยา่งมีนยัส าคญั 

ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัประกอบด้วยคณุลกัษณะส าคญั 7 ประการ (Parmenter, 
2015: 11-13) คือ 1) ไม่ใช่ตวัชีว้ดัด้านการเงิน (Non Financial) 2) เป็นตวัชีว้ดัท่ีใช้บ่อย (Timely) 
ควรมีการติดตามตลอดทุกวนั 24 ชัว่โมง (24/7) หรือเป็นรายวนัหรือเป็นรายสปัดาห์ 3) ผู้บริหาร
ระดบัสูงให้ความสนใจ (CEO Focus) เน่ืองจากจะส่งผลในอนาคต 4) สมาชิกองค์การทราบถึง    
สิ่งท่ีต้องปฏิบตัิ (Simple) 5) เป็นตวัชีว้ดัของทีมงานท่ีเก่ียวข้อง (Team based) โดยมีหวัหน้าทีม
รับผิดชอบ 6) ส่งผลกระทบอย่างมีนยัส าคญั (Significant Impact) ส่งผลกระทบต่อปัจจยัความ 
ส าเร็จและมมุมองต่าง ๆ ของ Balanced Scorecard และ 7) ท าให้เกิดการปฏิบตัิงานท่ีเหมาะสม 
(Limited Dark Side) ก่อนท่ีจะมาเป็นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัต้องมีการทดสอบเพื่อให้มัน่ใจ
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ว่า สามารถเกิดผลลพัธ์ท่ีต้องการ อาทิ ช่วยให้บุคลากรแต่ละทีมปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกนั
เพื่อประโยชน์ขององค์การ  

การวดัผลการปฏิบตัิงานทุก ๆ ครัง้มกัเกิดผลลพัธ์ทางด้านลบท่ีไม่มีใครตัง้ใจให้เกิดขึน้ซึง่
น าไปสูผ่ลการปฏิบตัิงานท่ีไมเ่ป็นดงัคาดหวงั การเร่ิมต้นการวดัมกัเร่ิมด้วยการปราศจากทัง้ความรู้    
ในปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จและความเข้าใจในผลลพัธ์ของการวดั ดงันัน้ การท าความเข้าใจถึง
ผลลพัธ์ทางด้านลบและการเลือกการวดัอย่างระมดัระวงัจึงเป็นสิ่งส าคญัยิ่ง (Parmenter, 2015:  
43) ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัในหลาย ๆ องค์การมกัเป็นเคร่ืองมือท่ีล้มเหลว ตวัชีว้ดัเหล่านี ้
เกิดจากการเตรียมการแบบไม่ได้ตัง้ใจจึงเรียกได้ว่า แทบจะไม่มีความหมาย ตวัชีว้ัดจึงควรจะ
เช่ือมโยงกับกิจกรรมในแต่ละวนัอนัเป็นปัจจัยหลกัแห่งความส าเร็จขององค์การเพื่อส่งเสริมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกนัทัว่ทัง้องค์การดงัท่ีตัง้เปา้หมายไว้ (Parmenter, 2015: 25) 

การจดัท า Balanced Scorecard ยงัคงมีข้อควรระวงัอยู่หลายประการ (พส ุเดชะรินทร์, 
2548: 79-81) ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดบัสงูต้องสนบัสนุนในการจดัท า Balanced Scorecard หาก
ผู้บริหารระดับสูงลงมาขับเคลื่อนอย่างจริงจัง โอกาสท่ีจะประสบความส าเร็จจะสูงยิ่งขึน้และ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในองค์การ 2) สมาชิกทกุคนต้องมีสว่นรับรู้และสนบัสนนุการ
น าระบบการประเมินมาใช้เพราะไม่ใช่เพียงหน้าท่ีของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเฉพาะ ทัง้นี ้องค์การต่าง ๆ 
มกัเข้าใจผิดว่า การน า Balanced Scorecard มาใช้เป็นหน้าท่ีของฝ่ายบุคคลหรือฝ่ายวางแผน
เท่านัน้ ดงันัน้ การสื่อสารให้สมาชิกทกุคนเข้าใจถึงหลกัการและความส าคญัของการท า Balanced 
Scorecard จึงเป็นสิ่งส าคญั 3) เม่ือเร่ิมน ามาใช้ควรรีบท าให้เห็นผลโดยเร็ว ไม่ควรน าไปใช้จนช้า
เกินไปเน่ืองจากเม่ือเร่ิมน าไปใช้แล้วไม่เห็นผลในระยะเวลาอนัใกล้จะส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจ
ของสมาชิกองค์การ โดยทั่วไป เหตุท่ีท าให้การน าไปใช้ล่าช้าเน่ืองจากผู้บริหารต้องการท าให้ 
Balanced Scorecard สมบูรณ์เสียก่อน แล้วค่อยน าไปใช้ซึ่งในทางปฏิบัติ เป็นไปได้ยากท่ีจะ
สมบูรณ์เพราะเป็นสิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมตลอดเวลา 4) อย่าให้ระบบ 
Balanced Scorecard กลายเป็นเคร่ืองมือในการจบัผิดสมาชิกองค์การและใช้ในการลดเงินเดือน
หรือให้สมาชิกออกจากงานเน่ืองจากเป็นการใช้ Balanced Scorecard ผิดวตัถปุระสงค์ ทัง้นี ้ต้อง
มีความชดัเจนว่า ท าไปเพื่ออะไรและต้องการผลลพัธ์อย่างไร 5) ต้องไม่ให้ Balanced Scorecard 
เป็นเพียงโครงการท่ีมีก าหนดระยะเวลาเน่ืองจาก Balanced Scorecard เป็นสิ่งท่ีต้องท าอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดเวลาและต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมอยู่เสมอต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 6) ต้อง
ไม่ให้การจดัท าตวัชีว้ดัและเป้าหมายง่ายหรือยากเกินไป บางครัง้ผู้บริหารมกัจะหาทางเลี่ยงโดย     
การหาตวัชีว้ดัและเป้าหมายท่ีบรรลไุด้ง่าย แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัท่ีดีและไม่ใช่เป้าหมายท่ีท้าทายหรือ
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ตวัชีว้ดัและเปา้หมายท่ียากเกินไปท่ีจะบรรลผุลได้ก็จะท าให้ยากที่จะประสบความส าเร็จ 7) การน า
เคร่ืองมือใหม่ ๆ มาใช้ในองค์การย่อมเกิดการต่อต้านจากผู้บริหารหรือสมาชิกบางกลุ่ม  ขณะท่ี
สมาชิกบางสว่นช่างสงสยัท าให้การน ามาใช้จึงยากล าบาก อย่างไรก็ตาม การตอ่ต้านและการเกิด
ข้อสงสยัเป็นเหตกุารณ์ปกติของการน าเคร่ืองมือใหม่ ๆ มาใช้ ไม่ว่าสิ่งเหลา่นัน้จะดีเพียงใด ดงันัน้ 
การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจกับสมาชิกในองค์การจึงเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญั เป็นอย่างยิ่ง
ส าหรับการจดัท า Balanced Scorecard 8) การน าระบบ Balanced Scorecard ไปผูกกับระบบ
การจ่ายคา่ตอบแทนไม่ควรเร่งท าตัง้แต่เร่ิมพฒันาใหม่ ๆ แต่ควรจะรอให้ระบบตา่ง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
ตวัชีว้ดั เป้าหมาย หรือข้อมลูท่ีป้อนเข้าไปให้เสถียรเสียก่อน 9) ค่าน า้หนกัความส าคญัเป็นเพียง
เคร่ืองมือท่ีช่วยสื่อสารให้สมาชิกเห็นความส าคญัเท่านัน้ซึง่บางครัง้ผู้บริหารมกัจะก าหนดน า้หนกั
ความส าคญัเข้าไปในการก าหนดวตัถปุระสงค์หรือตวัชีว้ดัเพื่อเป็นการจดัล าดบัความส าคญัของ
แตล่ะตวั หากองค์การเสียเวลากบัคา่น า้หนกัเหลา่นีม้ากจนเกินไปอาจท าให้เกิดความผิดเพีย้นจาก
วตัถปุระสงค์ท่ีต้องการได้ 10) ผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องในการจดัท า Balanced Scorecard ต้อง
พึงระลึกเสมอว่า สิ่งท่ีก าลงัท าเป็นเพียงสมมติฐานเท่านัน้  ทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลง 
และแก้ไขได้ตลอดเวลา ไม่วา่จะเป็นการจดัท าแผนท่ีทางกลยทุธ์ การจดัท าตวัชีว้ดั และการก าหนด
เป้าหมายในระดบัต่าง ๆ ทัง้นี ้องค์การบางองค์การในต่างประเทศได้น าหลกัสถิติเข้ามาช่วยเป็น
เคร่ืองมือในการทดสอบสมมติฐานว่า มีความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผลในลกัษณะดงักล่าวเกิดขึน้
จริงหรือไม่ และ 11) หากมีตวัอย่างของวตัถปุระสงค์หรือตวัชีว้ดัท่ีได้จดัท าไว้แล้วจะเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการจดัท า Balanced Scorecard และก าหนดตวัชีว้ดัเน่ืองจากช่วยให้ผู้จดัท าขึน้ใหม่    
มีโอกาสเห็นตวัอยา่งและประหยดัเวลาในการจดัท า  

ทัง้นี ้องค์การจึงต้องมีความชดัเจนถึงวตัถปุระสงค์ของการน า Balanced Scorecard มา
ใช้เน่ืองจากส่งผลต่อการก าหนดตวัชีว้ัด ท่ีผ่านมา พบว่า องค์การส่วนใหญ่มีการน ามาใช้ด้วย
วตัถปุระสงค์ต่าง ๆ (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 82-83) ดงันี ้1) ช่วยให้ผลการด าเนินงานขององค์การ  
ดีขึน้ วตัถปุระสงค์สงูสดุคือ เพื่อให้ผลประกอบการขององค์การดีขึน้ องค์การจึงพยายามแสวงหา
ปัจจัยหรือวตัถุประสงค์ช่วยท าให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์ทางด้านการเงิน  2) มุ่งเน้นและให้
ความส าคญัตอ่กลยทุธ์องค์การโดยต้องการให้สมาชิกทกุคนให้ความส าคญักบักลยทุธ์มากขึน้และ
เป็นเคร่ืองมือหนึ่งท่ีช่วยน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบตัิเน่ืองจาก Balanced Scorecard ช่วยถ่ายทอด
กลยทุธ์องค์การให้มีลกัษณะจบัต้องได้และเข้าใจได้ 3) ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรม
องค์การโดยอาศยัการก าหนดตวัชีว้ดัและเปา้หมายเป็นเคร่ืองมือในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
สมาชิกองค์การบางแห่ง หากสมาชิกมีตวัชีว้ดัท่ีสามารถวดัผลได้ชดัเจนจะท าให้สมาชิกเร่ิมปรับ 
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เปลี่ยนทศันคติและพฤติกรรมให้เป็นไปตามตวัชีว้ดัเหล่านัน้ อย่างไรก็ตาม ตวัชีว้ดัเหล่านัน้ต้อง
สมัพนัธ์กบัสิ่งท่ีสามารถจูงใจสมาชิกได้ 4) ให้สมาชิกเกิดการรับรู้และเข้าใจว่า งานแต่ละอย่างมี
ท่ีมาท่ีไป อีกทัง้ ผลงานของตนจะส่งผลต่อผู้ อ่ืนและองค์การอย่างไรเน่ืองจากองค์การบางแห่งมี
การท างานปิดบงัข้อมลูระหวา่งกนั อีกทัง้ ยงัมีการโทษกนัระหวา่งฝ่ายโดยไมพ่ยายามมองท่ีตนเอง 
ดงันัน้ การน า Balanced Scorecard มาใช้จะท าให้เปิดเผยข้อมลูระหวา่งหน่วยงานมากขึน้ อีกทัง้ 
ยงัเห็นด้วยว่า ทกุฝ่ายต่างต้องมีส่วนร่วมต่อความส าเร็จขององค์การและท าให้ทกุฝ่ายในองค์การ
หันหน้าเข้ามาร่วมมือกันมากขึน้ และ 5) เพิ่มความสามารถในการท างานและการแข่งขันของ
องค์การ (Performance Improvement) ซึ่งผู้บริหารต้องสื่อสารให้สมาชิกเข้าใจและท าให้เห็นว่า 
เม่ือน าเคร่ืองมือมาใช้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมจะก่อให้เกิดผลดีตอ่องค์การโดยรวม 

ผู้บริหารองค์การจ าเป็นต้องเตรียมองค์การให้พร้อมก่อนท่ีจะน า Balanced Scorecard 
มาใช้จริงเพื่อให้เกิดกระบวนการในการเปลี่ยนแปลงด้วยความราบร่ืนโดยผู้บริหารสามารถเตรียม
องค์การให้พร้อมได้ (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 84-87) ได้แก่  

1)  ผู้น าต้องเป็นผู้ ริเร่ิมการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสงูสดุต้องเตรียมตนเองให้พร้อม
ในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่มอบให้ผู้บริหารระดบัรองลงมาเน่ืองจากส่งผลในด้านขวญั
และก าลงัใจประกอบกับความเอาจริงเองจงัของสมาชิกองค์การย่อมมีความแตกต่างกันชัดเจน
ระหว่างผู้บริหารระดบัสงูกบัผู้บริหารระดบักลางในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ สิ่งแรกท่ี
ต้องเตรียมพร้อมคือ ผู้บริหารระดบัสงูต้องพร้อมจะเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงและพร้อมท่ีจะเผชิญ
ปัญหาอปุสรรคทกุประการท่ีจะเกิดขึน้  

2)  การสร้างบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารระดบัสงูขององค์การต้องเร่ิม
สร้างบรรยากาศในการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ภายในองค์การ หากเป็นไปด้วยความราบร่ืน สมาชิก
ย่อมเร่ิมท่ีจะเห็นความส าคญัและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงท าให้รู้สกึวา่ ไม่สามารถหยดุน่ิง
อยูก่บัท่ีได้และท าให้ทกุคนยอมรับและสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้  

3)  การสื่อสารและท าความเข้าใจกบัสมาชิกองค์การ ผู้บริหารต้องสื่อสารและท า
ความเข้าใจกบัสมาชิกทกุคนในองค์การให้ชดัเจนถึงหลกัการ แนวคิด ความจ าเป็น ความส าคญั 
และประโยชน์ท่ีสมาชิกทกุคนจะได้รับจากการท า Balanced Scorecard ด้วยความมุ่งมัน่ เอาจริง     
เอาจงั ผู้บริหารต้องท าให้เห็นว่า ไม่ใช่เพียงโครงการในฝันของผู้บริหาร (Program of the Month) 
เม่ือผู้บริหารเร่ิมเบื่อหรือไม่ประสบความส าเร็จตามท่ีคิดคงจะยกเลิกไป ขัน้ตอนนีจ้ึงเป็นขัน้ตอน
ส าคัญและจ าเป็นอย่างมากเน่ืองจากการใช้  Balanced Scorecard ให้ส าเร็จต้องได้รับความ
ร่วมมือจากสมาชิกทกุฝ่ายและทกุระดบั หากขาดขัน้ตอนนีไ้ปจะท าให้สมาชิกไม่เข้าใจและเข้าใจ
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ผิดอาจน าไปสูก่ารตอ่ต้านในการจดัท า Balanced Scorecard ทัง้นี ้พบวา่ ผู้บริหารระดบัรองลงมา
และสมาชิกยงัมกัเข้าใจผิดเก่ียวกบั Balanced Scorecard และจะเข้าใจผิดมากขึน้ หากองค์การ
ไปผูกกับระบบการจ่ายค่าตอบแทน ทัง้นี ้หากเกิดความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจท่ีตรงกัน 
ความเข้าใจจะถกูบดิเบือนไปสูค่วามไมร่่วมมือและการตอ่ต้านภายในองค์การในท่ีสดุ  

4)  ความพร้อมของระบบข้อมลู แม้ว่า องค์การจะพฒันา Balanced Scorecard 
และตวัชีว้ดัได้ดีเพียงใด แตห่ากขาดข้อมลูท่ีใช้ส าหรับแตล่ะตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัเหลา่นัน้ย่อมเป็นเพียง
แคเ่ศษกระดาษเท่านัน้ อยา่งไรก็ตาม คงเป็นไปได้ยากที่องค์การจะมีข้อมลูพร้อมส าหรับทกุตวัชีว้ดั 
ในทางปฏิบตัิ บางองค์การจึงเลือกหาทางออกง่าย ๆ โดยพยายามเลือกแตต่วัชีว้ดัท่ีมีข้อมลูพร้อม 
แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัท่ีดีเพียงพอ ดงันัน้ องค์การต้องยอมรับว่า การจดัท า Balanced Scorecard และ 
การก าหนดตวัชีว้ดัไม่จ าเป็นต้องมีข้อมลูพร้อมทกุตวั ตวัชีว้ดับางตวัอาจจะต้องสร้างระบบข้อมลู
หรือเคร่ืองมือในการจดัเก็บข้อมลูเพิ่มเติม ทัง้นี ้สิ่งท่ีผู้บริหารควรจะพฒันาควบคู่กับการพฒันา 
Balanced Scorecard คือ การเตรียมพร้อมระบบข้อมลูสารสนเทศขององค์การให้มีประสิทธิผล
ยิ่งขึน้ ปัจจบุนัมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปส าหรับการพฒันา Balanced Scorecard ให้สะดวก
ยิ่งขึน้เพื่อให้มีการตดิตามผลตวัชีว้ดัด้วยความรวดเร็วและแม่นย า   

แนวโน้มส าคญัท่ีสง่ผลกระทบตอ่ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานอยา่งชดัเจน (Tippins 
and Coverdale, 2009: 582-583) ประกอบด้วย แนวโน้มแรก ค่านิยมและความต้องการของ      
แต่ละบุคคลท่ีมีความหลากหลายและเกิดการเปลี่ยนแปลงประกอบกับความแตกต่างของก าลงั
แรงงานท่ีก าลงัเพิ่มสูงขึน้ แนวโน้มท่ีสอง เทคโนโลยีอยู่แทบทุกท่ีของการท างาน และแนวโน้ม
สุดท้าย การขยายตวัของโลกจากความหลากหลายของบุคลากรและบริบททางวฒันธรรมของ     
แต่ละองค์การ ทัง้นี ้จะเห็นได้ว่า การน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้ในองค์การจึงต้อง
ด าเนินการขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนักบัเป้าหมายขององค์การและความต้องการของเหล่า
สมาชิกองค์การ ดงันัน้ จงึมิอาจปฏิเสธได้วา่ การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้จ าเป็นต้องมี
การปรับตวัเพื่อท่ีจะเผชิญกบัความต้องการในการเปลี่ยนแปลงขององค์การและคณุลกัษณะของ
สมาชิกองค์การอยา่งหลีกเลี่ยงมิได้ 

ทัง้นี ้การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัองค์การไม่ได้เกิดขึน้เพียงปีละครัง้ แต่
เป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ืองซึง่ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบ (Aguinis, 2013: 38) แตล่ะ
องค์ประกอบต่างมีความเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนั หากองค์ประกอบใดสง่ผลกระทบทางลบย่อมสง่ผล
ตอ่การบริหารผลการปฏิบตัิงานทัง้ระบบ ดงัภาพท่ี 3.1 แสดงถึงกระบวนการของการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงาน ดงันี ้
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ภาพที่ 3.1  กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Aguinis, 2013: 39. 

การวางแผนผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Planning) 

การเตรียมการ 
(Prerequisites) 

 

การน าไปปฏิบตัิ  
(Performance Execution) 

 

การประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 
(Performance Assessment) 

 

การทบทวนผลการปฏิบตัิงาน 
(Performance Review) 

 

การเร่ิมต้นใหมแ่ละท าสญัญาใหม่
อีกครัง้ (Performance 

Renewable & Recontracting) 
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จากภาพท่ี 3.1 จะเห็นได้ว่า กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้ (Aguinis, 
2013: 38-53) เร่ิมต้นจาก 1) การเตรียมการ (Prerequisites) สิ่งท่ีจ าเป็นต้องมีอยู่ก่อน ซึ่งเป็น     
สิง่ต้องมีพร้อมก่อนท่ีจะน าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานไปปฏิบตัิซึง่ประกอบด้วย 2 สว่นหลกั
คือ 1) ความรู้เก่ียวกับพนัธกิจและเป้าหมายยุทธศาสตร์ขององค์การ ซึ่งเป็นผลท่ีได้มาจากการ
วางแผนยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม การวางแผนยุทธศาสตร์อาจจะเกิดขึน้หลงัจากการก าหนด
วิสยัทศัน์และพนัธกิจขององค์การ ดงันัน้ วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ตา่งสง่ผลกระทบซึง่กนั
และกนั การวางแผนยทุธศาสตร์นัน้ท าให้องค์การมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจนในการคงอยู่ขององค์การ
ท่ีต้องการจะเป็นในอนาคตและยทุธศาสตร์ต้องระบถุึงเปา้หมายท่ีต้องการบรรลอุย่างชดัเจน ทัง้นี ้
ยุทธศาสตร์ขององค์การต้องถ่ายทอดลงไปจนถึงระดบับุคคลอย่างต่อเน่ืองพร้อมกับเป้าหมายท่ี
สอดคล้องกบัองค์การ อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ องค์การจ านวนมากยงัไม่สามารถถ่ายทอดให้
สอดคล้องกบัทิศทางยทุธศาสตร์ขององค์การได้ หากองค์การขาดความชดัเจนถึงสิ่งท่ีต้องการจะ
เป็นหรือความสมัพนัธ์ท่ีไม่ชดัเจนระหว่างพนัธกิจและยทุธศาสตร์ขององค์การกบัของแต่ละส่วน 
ย่อย ๆ ขององค์การ แน่นอนว่า สมาชิกในองค์การย่อมขาดความชดัเจนในสิ่งท่ีต้องปฏิบตัิในการ
บรรลเุปา้หมายขององค์การ และ 2) ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบังานท่ีจะปฏิบตัิ การวิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) เป็นกระบวนการในการก าหนดองค์ประกอบหลกัของงานท่ีมีความเฉพาะเจาะจง
ซึง่ประกอบด้วยกิจกรรม ภารกิจ ผลิตภณัฑ์ บริการ ตลอดจนกระบวนการตา่ง ๆ การวิเคราะห์งาน
เป็นสิ่งจ าเป็นท่ีองค์การต้องเตรียมการไว้ก่อนท่ีจะน าระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้   
หากองค์การไม่มีการวิเคราะห์งานย่อมยากท่ีจะเข้าใจถึงภารกิจ หน้าท่ีท่ีต้องท าต่องานนัน้ซึง่ต้อง
ประกอบด้วยความรู้ ทกัษะ และความสามารถตา่ง ๆ (KSAs: Knowledge, Skills, and Abilities)  

เม่ือสมาชิกทุกคนในองค์การมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการน าการบริหารผลการ
ปฏิบตังิานมาใช้เรียบร้อยแล้ว กระบวนการตอ่มาซึง่นบัเป็นจดุเร่ิมต้นของวฏัจกัรผลการปฏิบตัิงาน
คือ 2) การวางแผนผลการปฏิบตัิงาน (Performance Planning) กระบวนการนีท้ัง้ผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การต่างต้องร่วมกนัคิด ร่วมกนัแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และยอมรับถึงผลท่ีจะเกิดขึน้
และพฤติกรรมในการน าไปปฏิบตัิซึง่เปรียบเสมือนกบัแผนการพฒันา ทัง้นี ้ผลท่ีจะเกิดขึน้คือ สิ่งท่ี
สมาชิกต้องการจะท าหรือผลลพัธ์ท่ีสมาชิกต้องการจะสร้าง การพิจารณาถึงผลท่ีต้องการประกอบ 
ด้วย 1) ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Key Accountabilities) สมาชิกองค์การจะต้องรับผิดชอบ
ถึงผลท่ีจะเกิดขึน้ 2) วตัถปุระสงค์เฉพาะเจาะจง (Specific Objectives) สมาชิกแต่ละคนจะต้อง
รับผิดชอบงานให้บรรลุผล และ 3) มาตรฐานของผลการปฏิบตัิงาน (Performance Standards) 
เป็นการประเมินวา่ สมาชิกแตล่ะคนจะสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีตนเองรับผิดชอบได้ดีเพียงใด 
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แม้ว่า การวดัผลท่ีเกิดขึน้มีความส าคญั แต่หากขาดพฤติกรรม (Behaviors) ท่ีจะท างาน
ให้ส าเร็จได้นัน้ กระบวนการในการวางแผนก็จะไม่สมบูรณ์ พฤติกรรมในท่ีนีห้มายถึง สมรรถนะ 
(Competencies) ไม่วา่จะเป็นความรู้ ทกัษะ และความสามารถ (KSAs) ซึง่มีความส าคญัอย่างยิ่ง 
ตอ่การก าหนดผลท่ีเกิดขึน้ว่า จะบรรลผุลได้อย่างไร และขัน้ตอนส าคญัส าหรับการเร่ิมต้นวางแผน
คือ แผนการพฒันา (Development Plan) ผู้บริหารและสมาชิกในองค์การต่างต้องยอมรับ ทัง้นี ้
อย่างน้อยท่ีสดุ แผนควรจะระบถุึงความต้องการในการปรับปรุงและการตัง้เปา้หมายขององค์การ
เพื่อให้บรรลผุล ดงันัน้ แผนการพฒันาจึงมกัประกอบด้วย 1) ผลท่ีจะเกิดขึน้ และ 2) พฤติกรรมใน
การปฏิบตัิ เม่ือกระบวนการในการวางแผนเสร็จสิน้ จึงน ามาสู่การเร่ิมต้น 3) การน าไปปฏิบัติ 
(Performance Execution) ไม่ใช่เพียงแต่การน าไปปฏิบตัิเท่านัน้ แต่ยงัรวมถึงกระบวนการอ่ืน ๆ     
ไม่ว่าจะเป็นการประเมินผล การทบทวน ตลอดจนการเร่ิมต้นใหม่อีกครัง้ กระบวนการเหล่านี ้
นับเป็นการน าไปปฏิบัติทัง้สิน้ ส าหรับกระบวนการน าไปปฏิบัติเป็นกระบวนการท่ีสมาชิกและ
ผู้บริหารตา่งต้องรับผิดชอบในหน้าท่ีของตนเอง ทัง้นี ้Aguinis (2013: 48-49) ได้สรุปเก่ียวกบัความ
รับผิดชอบหลกัของสมาชิกและผู้บริหารองค์การ ดงัแสดงในตารางท่ี 3.4  
 
ตารางที่ 3.4  กระบวนการการน าไปปฏิบตัิ: ความรับผิดชอบหลกัของสมาชิกและผู้บริหารองค์การ 
 
สมาชกิองค์การ ผู้บริหารองค์การ 
พนัธะผกูพนัในการบรรลเุปา้หมายองค์การ การสงัเกตและการตรวจเอกสาร 
การขอผลการปฏิบตัิงานปอ้นกลบัและ 
การสอนงานจากผู้บริหารอย่างตอ่เน่ือง 

การปรับปรุงเปา้หมายขององค์การให้เป็น
ปัจจบุนั 

การสื่อสารกบัผู้บงัคบับญัชา การให้ข้อมลูย้อนกลบัถงึความก้าวหน้าในการ
บรรลเุปา้หมายและปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน 

การรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมลู 
ผลการปฏิบตังิานตอ่ผู้บงัคบับญัชา 
อยา่งสม ่าเสมอ 

การจดัสรรทรัพยากรให้แก่สมาชิกองค์การ 
เพื่อสร้างโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมการพฒันา 
การฝึกอบรมและการมอบหมายงานพิเศษ 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการทบทวน 
ผลการปฏิบตัิงาน 

การส่งเสริมให้สมาชิกทราบผลการปฏิบตัิงาน
ทัง้ทางบวกและลบเพ่ือพฒันาและปรับปรุง 

  
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Aguinis, 2013: 49. 
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กระบวนการต่อมาคือ 4) การประเมินผลการปฏิบตัิงาน (Performance Assessment)
กระบวนการนีจ้ะเป็นข้อมลูท่ีดีในการน าไปใช้ในกระบวนการทบทวนและสามารถน าข้อมลูเหล่านี ้
ไปใช้ได้ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินตนเองจะช่วยให้สามารถมองทัง้มมุมองตนเอง
และมุมมองของผู้ อ่ืนว่า มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เพียงใด ซึ่งจะก่อให้เกิดความ
พยายามในการพฒันา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมลูย้อนกลบัในทางลบท่ีได้รับจากผู้บงัคบับญัชา 
การประเมินตนเองนัน้จะเป็นประโยชน์ เพิ่มการรับรู้ท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และยอมรับในระบบได้     
ในท่ีสดุ เม่ือประเมินผลเรียบร้อยน ามาสู ่5) การทบทวนผลการปฏิบตัิงาน (Performance Review)            
ในขัน้ตอนนีเ้ก่ียวข้องกับการประชุม อภิปรายผลระหว่างผู้บริหารและสมาชิกองค์การเพื่อท่ีจะ
ทบทวนการประเมินผล การประชมุส าหรับการประเมินผลนัน้มีความส าคญัเพราะเป็นการจดัอย่าง
เป็นทางการให้สมาชิกองค์การได้ทราบถึงผลการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม การประชมุนีม้กัเปรียบ 
เสมือนจดุอ่อน (Achilles’ Heel) ของกระบวนการทัง้หมดเน่ืองจากผู้บริหารจ านวนมากไม่สะดวก   
ท่ีจะให้สมาชิกได้ทราบถึงผลการปฏิบตัิงานของพวกเขา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากผลการปฏิบตัิงาน
นัน้เป็นข้อบกพร่อง เม่ือความไม่สะดวกได้เพิ่มสงูขึน้มกักลายเป็นความวิตกกงัวลและหลีกเลี่ยงท่ี
จะประเมินผล อย่างไรก็ตาม สามารถบรรเทาลงได้ด้วยการฝึกฝนถึงความรับผิดชอบท่ีมีตอ่การให้
ข้อมูลย้อนกลบัแก่สมาชิกองค์การโดยไม่เพียงสามารถปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานเท่านัน้ แต่ยงั   
ท าให้สมาชิกในองค์การพงึพอใจตอ่ระบบนีอี้กด้วย และกระบวนการสดุท้ายคือ 6) การเร่ิมต้นใหม่
และการท าสญัญาใหม่อีกครัง้ (Performance Renewable and Recontracting) หากพิจารณาใน
เบือ้งต้นแล้ว ขัน้ตอนนีเ้หมือนกับขัน้ตอนการวางแผนผลการปฏิบตัิงาน หากมีความแตกต่างท่ี
ส าคัญคือ กระบวนการนีใ้ช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศและความเข้าใจในเชิงลึกท่ีได้จาก
กระบวนการตา่ง ๆ ท่ีผ่านมา อาทิ เปา้หมายบางเปา้หมายขององค์การอาจตัง้ขึน้โดยท่ีไม่สามารถ
เป็นจริงได้เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจตกต ่าซึ่งอยู่นอกเหนือความคาดหมายขององค์การ สิ่งนีเ้อง    
จงึน าไปสูก่ารตัง้เปา้หมายท่ีลดลงส าหรับอนาคตท่ีก าลงัจะมาถึง 

กล่าวโดยสรุป จะเห็นได้ว่า กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานนี ้เร่ิมต้นจาก
การเตรียมการในสิ่งท่ีจ าเป็นต้องมีและวนกลบัมาครบรอบกระบวนการของการเร่ิมต้นใหม่และท า
สญัญาผลการปฏิบติงานใหมอี่กครัง้ซึง่วฏัจกัรนีม้ิได้จบลงเพียงเท่านี ้หากแตก่ระบวนการดงักลา่ว
ได้เร่ิมต้นวฏัจกัรใหม่อย่างไม่สิน้สดุ เน่ืองด้วยการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ ความต้องการ
ของประชาชนผู้ รับบริการ และความต้องการในการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้จึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
พร้อมด้วยพนัธกิจองค์การ เป้าหมายยุทธศาสตร์ ตลอดจนความรู้ ทกัษะ และความสามารถใน
งานของสมาชิกองค์การ ดงันัน้ จึงต้องมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะวางแผน     
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ผลการปฏิบตัิงานและน าไปสู่กระบวนการอ่ืน ๆ ต่อไปตามล าดบั สดุท้ายแล้ว หนึ่งในเป้าหมาย
หลกัของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานคือ การส่งเสริมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การและ
แน่นอนว่า ทัง้ผู้บริหารและสมาชิกขององค์การต่างต้องตระหนกัและให้ความส าคญักบัเปา้หมาย
ยทุธศาสตร์ขององค์การเพื่อให้เคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานสามารถบรรลผุลได้ส าเร็จ   

ขณะท่ี Armstrong (2015: 17-23) ได้สรุปถึงวฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงานไว้    
ดงัแสดงในภาพท่ี 3.2       
 

  
 
 
 
 

 
  
ภาพที่ 3.2  วฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน       
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Armstrong, 2015: 17.      

     
จากภาพท่ี 3.2 จะเห็นว่า วฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงานเร่ิมต้นจากเป้าหมาย

ขององค์การ จากนัน้ น ามาสู่วฏัจกัรท่ีมีความต่อเน่ืองและเป็นไปเช่นนีเ้ร่ือย ๆ ซึง่คล้ายกบัวฏัจกัร

การวางแผน (Plan)
Performance Agreement

การน าไปปฏิบตัิ (Act)
Performance Activities

การตดิตาม (Monitor)
Ongoing Performance 

Managenment

การทบทวน (Review)
Joint Analysis of 

Performance

เปา้หมายยทุธศาสตร์ 
ขององค์การ 
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ของการปรับปรุงอยา่งตอ่เน่ืองของ Deming (1986 quoted in Armstrong, 2015: 18-23) ซึง่ไมใ่ช่
เร่ืองบังเอิญ หากเป็นการบ่งบอกถึงการบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้เก่ียว ข้องกับอะไร ส าหรับ
กระบวนการแรกคือ 1) การวางแผน (Plan) การจดัท าข้อตกลงการปฏิบตัิงานเป็นผลลพัธ์จากการ
ตัดสินใจร่วมกันของผู้บริหารและสมาชิกในองค์การซึ่งก่อให้เกิดการจัดการผลการปฏิบตัิงาน
ตลอดทัง้ปีและเป็นการชีน้ าการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ โดยเป็นขัน้ตอนส าคัญใน      
การวางแผนและการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน การจดัท าข้อตกลงนีอ้ยูภ่ายใต้ความคาดหวงัตอ่ผล
ท่ีจะเกิดขึน้ สมรรถนะ ตลอดจนการน าไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้แผนปฏิบตัิการจะพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
และความสามารถของสมาชิกองค์การ กระบวนการต่อมาคือ 2) การน าไปปฏิบตัิ (Act) สมาชิก  
แตล่ะคนจะต้องท าหน้าท่ีของตนเองตามท่ีได้วางแผนไว้เพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามแผนปฏิบตัิการ 
เม่ือน ามาปฏิบตัิเรียบร้อยแล้วมาสู่กระบวนการคือ 3) การติดตาม (Monitor) หนึ่งในองค์ประกอบ
ท่ีส าคญัท่ีสดุในวฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้คือ การติดตามผลการปฏิบตัิงานอยา่ง
ต่อเน่ืองหรือเรียกได้ว่า การบริหารผลการปฏิบัติงานตลอดทัง้ปี นั่นหมายความว่า ต้องมีการ
ติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้และสามารถรับรองได้ว่า น ามาปฏิบตัิได้อย่างถูกทาง เป็นไปตามแผน      
ท่ีวางไว้ซึง่เก่ียวข้องกบัการติดตามของแต่ละบคุคล การติดตามผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองและ
ผู้บริหารได้ให้ข้อมลูย้อนกลบั สนบัสนุน ตลอดจนชีแ้นะแนวทาง อีกทัง้ มีการทบทวนเป้าหมาย
และเรียนรู้อยา่งตอ่เน่ืองหรือได้จากการสอนจากผู้บงัคบับญัชา และกระบวนการสดุท้ายคือ 4) การ
ทบทวน (Review) แม้ว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานเป็นกระบวนการท่ีมีความตอ่เน่ือง แตย่งัคง
ต้องมีการทบทวนอย่างเป็นทางการอย่างน้อยปีละครัง้หรือสองครัง้โดยพิจารณาถึงผลการปฏิบตัิ  
งานหลกัและการพฒันาซึง่เป็นการปรับปรุงการจดัท าข้อตกลงผลการปฏิบตัิงาน  

นอกจากนี ้การบริหารผลการปฏิบตัิงานมีความเก่ียวข้องกบัการยอมรับและความเข้าใจ
ในหลักการทางจริยธรรม (Winstanley and Stuart-Smith 1996 quoted in Armstrong, 2015: 
15-16) ได้แก่ 1) การเคารพแตล่ะบคุคล มนษุย์ทกุคนควรท่ีจะได้รับการปฏิบตัิเฉกเช่นเดียวกนักบั
ผลของการกระท าท่ีตนเองได้รับ ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการท่ีจะน าไปสู่ผลลัพธ์ 2) การเคารพซึ่งกัน     
และกนั คนท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารผลการปฏิบตัิงานควรจะเคารพในความต้องการซึง่กนัและกนั             
3) ความยตุิธรรมตามกระบวนการ หลกัปฏิบตัิต่าง ๆ ในการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องด าเนิน
อย่างยุติธรรม และ 4) ความโปร่งใส คนท่ีได้รับผลกระทบจากการตดัสินใจระหว่างกระบวนการ
ของการบริหารผลการปฏิบตัิงานควรจะได้รับโอกาสในการพินิจพิจารณาถึงสิ่งท่ีได้ตดัสินใจ ทัง้นี ้
ค่านิยมของการบริหารผลการปฏิบตัิงานตัง้อยู่บนพืน้ฐานของหลกัการทางจริยธรรมท่ีได้นิยามไว้
ข้างต้น (Armstrong, 2015: 63-64) 
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ค่านิยมดงักล่าวเก่ียวข้องกับความเช่ือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น 1) การจดัการองค์การซึ่งเป็น
ความรับผิดชอบท่ีส าคญัท่ีสดุในการสร้างเง่ือนไขในการบรรลผุลการปฏิบตัิงาน 2) สมาชิกองค์การ    
ทุกคนเก่ียวข้องกับการปรับปรุงผลการปฏิบตัิงาน เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่ างผู้บริหาร   
และทีมในการบรรลวุตัถปุระสงค์ 3) สมาชิกทุกคนในองค์การให้ความส าคญักบัสิ่งท่ีต้องท าและ   
สิ่งท่ีต้องบรรลผุล 4) ความต้องการของแต่ละบุคคลและองค์การต้องได้รับการรับรู้และเคารพกัน
และกัน 5) สมาชิกแต่ละคนควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นถึงวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ
บรรล ุ6) สมาชิกแต่ละคนควรเข้าใจและยอมรับในการวดัผลท่ีใช้ในการติดตามผลการปฏิบตัิงาน
และควรจะสามารถติดตามผลการปฏิบตัิงานได้ด้วยตนเอง 7) สมาชิกแต่ละคนต้องได้รับข้อมลู
ย้อนกลบัท่ีถกูต้องถึงผลการปฏิบตัิงานของพวกเขาและแสดงความคิดเห็นถึงข้อมลูย้อนกลบันัน้    
8) สมาชิกแต่ละคนควรจะทราบถึงการตดัสินใจท่ีส่งผลกระทบต่อพวกเขาอนัเกิดจากการทบทวน
ผลการปฏิบตัิงาน และ 9) การให้ความส าคญักับการพฒันาผลการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้ยงัมี
คา่นิยมท่ีมีความส าคญัอีก 2 ประการคือ ประการแรก คา่นิยมเกิดขึน้จากสมาชิกทกุคนในองค์การ
ร่วมกนัคิด ยอมรับ และเข้าใจถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ ไม่ใช่เพียงก าหนดจากผู้บริหารเท่านัน้ และประการท่ี
สอง Boyett and Conn (1995 quoted in Armstrong, 2015: 64) อธิบายว่า ควรเป็นกระบวนการ
ท่ีเรียกว่า การตรวจสอบความจริง (Reality Checking) ซึ่งเป็นการค้นพบว่า หากพฤติกรรมของ
สมาชิกองค์การนัน้สอดคล้องกบัคา่นิยมหรือหากไม่สอดคล้อง อะไรคือความต้องการท่ีจ าเป็นต้อง
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมหรือเปลี่ยนคา่นิยม    

อย่างไรก็ตาม ทกุ ๆ ตวัแบบย่อมมีข้อจ ากดั วฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีได้
กล่าวมาข้างต้นเช่นกนั (Armstrong, 2015: 24-25) เป็นการน าเสนอภาพในอดุมคติท่ีเรียกว่า เชิง
ปทสัถาน (Normative) ท่ีอธิบายถึงรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานอย่างระบบการบริหารผลการปฏิบตัิ  
งานควรจะมีลกัษณะอย่างไรและควรจะท างานอย่างไร อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ ผู้บริหารสาย
งานหลกัขององค์การอาจจะไม่ได้ท าความเข้าใจและปฏิบตัิตามหลกัการ อีกทัง้ การถ่ายทอด
เป้าหมายยทุธศาสตร์ขององค์การไปสู่เป้าหมายบุคคลเป็นไปได้ยากเน่ืองจากหากเป้าหมายของ
องค์การไม่มีความชดัเจนเพียงพอหรือห่างไกลจากการท างานของสมาชิกองค์การตัง้แตต้่นย่อมไม่
สามารถเป็นไปตามหลกัการได้ ดงันัน้ วฏัจกัรของการบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นการชีใ้ห้เห็น
ถึงความเช่ือมโยงของแตล่ะกระบวนการท่ีต้องมีร่วมกนั แตใ่นความเป็นจริงอาจจะท าได้ยากก็ตาม 
ทัง้นี ้การบริหารผลการปฏิบตัิงานสามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้หลายแนวทาง ขึน้อยู่กบับริบทของ
แตล่ะองค์การ ดงันัน้ จงึไมจ่ าเป็นต้องปฏิบตัิตามตวัแบบอย่างเคร่งครัดเสมอไป ทัง้นี ้บริบทส าคญั
คือ วฒันธรรมองค์การท่ีแสดงให้เห็นถึงการจดัการในองค์การและสไตล์ของผู้บริหารเป็นอยา่งไร 
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การเรียนรู้ทีละเล็กทีละน้อยตัง้แตร่ะดบับคุคลจนกลายเป็นวฒันธรรมคือ กญุแจส าคญัใน  
การเปลี่ยนแปลงองค์การ การบริหารผลการปฏิบตัิงานสามารถเสริมสร้างวฒันธรรมการเรียนรู้ท่ี
เข้มแข็งแก่เหลา่สมาชิกองค์การให้สามารถปรับตวั เติบโต และเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้นี ้การเรียนรู้เป็น
ความสามารถของแต่ละบคุคลซึง่ต้องปรับตวัเพื่อเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงในเง่ือนไขต่าง ๆ เกิด
พฤติกรรม สมรรถนะ ทกัษะ และความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนเกิดการพฒันาทางความคิดและอารมณ์   
ท่ีซบัซ้อนของแต่ละบุคคลโดยแสดงออกให้เห็นจากการกระท าของพวกเขา การเรียนรู้มกัเกิดขึน้     
จากปรับตวัเพื่อเปลี่ยนแปลง เม่ือสิ่งใหม่ ๆ เกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมของสมาชิกย่อมท าให้วิธีการ
ปฏิบตัิเดิม ๆ ไม่ได้ผลอีกต่อไปและจ าเป็นต้องเร่ิมต้นท าสิ่งใหม่ เม่ือได้เร่ิมต้นท าสิ่งใหม่จะเกิด
พฤตกิรรมใหมแ่ละท าให้เกิดการเรียนรู้นัน่เอง (Sessa, Pingor and Bragger, 2009: 329-330) 

เม่ือพิจารณาถึงความสอดคล้องในองค์การ สิ่งแรกท่ีต้องตระหนกัคือ ค่านิยมของสมาชิก
องค์การท่ีต้องท าให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากเป้าหมายและพันธกิจเปรียบกับสมองหรือ
เหตผุลท่ีจะท าให้เกิดความสอดคล้องกนั ค่านิยมท่ีก่อให้เกิดจนกลายเป็นวฒันธรรมขององค์การ
นัน้ย่อมเป็นหวัใจของความพยายาม อดทน อดกลัน้ และเส้นทางสูค่วามส าเร็จในวนัข้างหน้า ทัง้นี ้
สามารถกล่าวได้ว่า หากสมาชิกคนใดปราศจากค่านิยมร่วมกบัองค์การ สมาชิกคนนัน้ย่อมยากท่ี
จะท างานร่วมกนักบัสมาชิกคนอ่ืนในการบรรลพุนัธกิจขององค์การได้ ขณะเดียวกนั แม้วา่ ผู้บริหาร
แต่ละคนมีสไตล์การท างานท่ีแตกต่างกนั หากแต่มีวิสยัทศัน์และค่านิยมร่วมกนัแล้ว องค์การนัน้
ยงัคงสามารถผา่นพ้นอปุสรรคและบรรลเุปา้หมายได้ในท่ีสดุ (Schiemann, 2009: 64) 

Armstrong and Ward (2005 quoted in Armstrong, 2015: 1) ได้สรุปถึงผลกระทบท่ีเกิด
จากการบริหารผลการปฏิบตัิงานไว้ว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานมีศกัยภาพในการปรับปรุงผล
การปฏิบตัิงานขององค์การและบรรลผุลในการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์การโดยต้องให้ความ 
ส าคญักับผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรและน ามาซึ่งการให้รางวลัขององค์การได้อย่างแท้จริง 
ดงันัน้ การบริหารผลการปฏิบตัิงานจึงเป็นกลไกหลกัส าหรับองค์การ หากองค์การใดเลือกท่ีจะให้
ความส าคญักับการบริหารผลการปฏิบตัิงานอย่างจริงจงัย่อมท่ีจะส่งผลให้องค์การนัน้สามารถ
ก าหนดอนาคตและวฒันธรรมขององค์การได้อยา่งแน่นอน 

การให้รางวลัมีบทบาทส าคญัในการจงูใจและเป็นตวัเสริมแรงส าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
องค์การ ไม่ว่าจะเป็นรายบคุคลหรือกลุม่คน ทัง้นี ้เงินได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนจะขึน้อยู่กบั
เป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และการปฏิบตัิภาระงานใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 
เงินได้พิเศษนอกเหนือจากเงินเดือนยงัรวมไปถึงรางวลัท่ีให้เพียงครัง้เดียวไปจนจบ  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การออกแบบการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนจากการให้รางวลัพืน้ฐานจากงานไปสู่คน ดงันัน้ 
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สมาชิกองค์การได้รับรางวลัในสิง่ท่ีพวกเขาสามารถท าได้ ไม่ใช่เฉพาะงานท่ีปฏิบตัิเท่านัน้เน่ืองจาก
งานและภาระงานมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ือง แต่ละคนต่างมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ทกัษะและความรู้ใหม่ ๆ ดงันัน้ การร่วมขบัเคลื่อนของเหล่าสมาชิกไปพร้อมกบัการเปลี่ยนแปลง
และสร้างคณุคา่ให้กบัองค์การสามารถท าให้ดีขึน้ในระยะยาว (Waddell et al., 2017: 214) 

องค์การท่ีมีระบบการให้รางวลัจะเป็นองค์การท่ีมีสิ่งจงูใจให้สมาชิกองค์การเกิดการปรับ 
ปรุงผลการปฏิบตัิงาน การพฒันาองค์การขึน้อยู่กับรางวลัตอบแทนภายใน (Intrinsic Reward) 
เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิแบบดัง้เดิม อาทิ การเพิ่มคณุคา่ในงาน (Enriched Job) ด้วยการมอบหมาย
งานท่ีหลากหลาย เพิ่มความรับผิดชอบให้แก่สมาชิกองค์การซึง่เป็นการท้าทายความสามารถของ
บคุลากรแตล่ะคน อีกทัง้ การสร้างโอกาสในการตดัสินใจเพื่อท่ีจะเป็นแรงกระตุ้นในการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากร ในระยะแรกเร่ิม การแทรกแซงคณุภาพชีวิตในการท างานขึน้อยู่กับความพึงพอใจ
ภายในท่ีได้มาจากการปฏิบตัิงานท่ีท้าทาย งานท่ีมีความหมาย และบคุลากรมีความสนใจ ขณะท่ี 
การจงูใจด้วยรางวลัตอบแทนภายนอก (Extrinsic Reward) อาทิ การจ่ายคา่ตอบแทน (Pay) ควบ 
คู่ไปกบัแรงจูงใจอ่ืน ๆ อาทิ สิทธิท่ีองค์การให้แก่บุคลากร (Stock Option) เงินได้พิเศษนอกเหนือ 
จากเงินเดือน (Bonus) การแบ่งก าไร (Profit Sharing) การเลื่อนต าแหน่ง (Promotion) ตลอดจน
ผลประโยชน์ตา่ง ๆ ซึง่พบว่า การให้รางวลัทัง้รางวลัตอบแทนภายในและรางวลัตอบแทนภายนอก
สามารถท าให้ผลการปฏิบตัิงานและความพงึพอใจเพิ่มมากขึน้ (Waddell et al., 2017: 235) 

อยา่งไรก็ตาม การน าผลของตวัชีว้ดัมาผกูกบัการจ่ายผลตอบแทน (พส ุเดชะรินทร์, 2547: 
74-75) หากไม่มีระบบการจงูใจท่ีเหมาะสม การก าหนดตวัชีว้ดัจะเป็นเพียงเศษกระดาษท่ีลอยอยู่
ในอากาศเท่านัน้กล่าวคือ เหล่าสมาชิกองค์การจะไม่ปฏิบตัิตามเป้าหมายและตวัชีว้ดันัน้ อีกทัง้   
ยงัจะไม่ส่งผลใด ๆ ต่อสมาชิกองค์การ ดงันัน้ การเช่ือมโยงกับระบบการจูงใจขึน้อยู่กับองค์การ      
แต่ละองค์การ ทัง้นี ้แม้การเช่ือมโยงดงักล่าวมีความจ าเป็น แต่ยงัคงมีข้อควรระวงัหลายประการ 
ได้แก่ 1) หากระบบในการก าหนดตวัชีว้ดัและเปา้หมายองค์การยงัไม่นิ่ง ไม่ควรน าไปผกูกบัระบบ
ผลตอบแทนโดยทันทีเน่ืองจากอาจก่อให้เกิดความสบัสนและไม่ยุติธรรมแก่สมาชิกในองค์การ 
องค์การส่วนใหญ่จึงยงัไม่ด าเนินการทนัทีทนัใด แต่จะรอให้ระบบการประเมินผลเสถียรเสียก่อน   
2) ตวัชีว้ดัจะไปผกูกบัการจ่ายคา่ตอบแทนจะต้องเป็นเป็นตวัชีว้ดัท่ีวดัได้อย่างชดัเจนและแสดงผล
ของงานมากกว่าแสดงถึงการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 3) จ านวนตวัชีว้ดัท่ีไปผูกกับระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนไม่ควรมากเกินไป ส่วนใหญ่ประมาณ 4 ถึง 7 ตวัชีว้ัดต่อ 1 คนเพื่อไม่ให้เกิดความ
สบัสนแก่สมาชิกองค์การ 4) หากองค์การเน้นการท างานเป็นทีม ควรน าผลของทีมหรือแตล่ะบคุคล
ไปผูกกับระบบผลตอบแทน อย่างไรก็ตาม มีทัง้ข้อดีและข้อเสีย หากน าผลของทีมไปผูกจะเป็น    
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การจูงใจให้สมาชิกเน้นการร่วมมือและท างานเป็นทีม ขณะเดียวกนั อาจก่อให้เกิดพฤติกรรมกิน
แรงเพื่อน ดงันัน้ องค์การควรผสมผสานระหว่างผลการด าเนินงานของทีมกับบุคคล และ 5) ผล 
ตอบแทนมีได้หลายประการ อาทิ เงินเดือน โบนสั สวสัดิการ หรือการเลื่อนขัน้  เลื่อนเงินเดือน การ
น าระบบการวดัผลไปผูกกับระบบผลตอบแทนอาจเลือกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่ง ไม่จ าเป็นต้องผูก     
ทัง้ระบบ อาทิ องค์การบางแห่งน าระบบตวัชีว้ดัผกูกบัโบนสัเพียงอย่างเดียวโดยยงัคงใช้ระบบเดิม
ในการจ่ายเงินเดือน 

ท่ีผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานนบัเป็นความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ทัง้ใน
องค์การภาคเอกชนและภาครัฐ ทัง้นี ้Hope (2010, quoted in Parmenter, 2015: 46) กล่าวไว้ว่า 
แม้วา่ งานวิจยันบัร้อยชิน้ท่ีศกึษามาเป็นระยะเวลากวา่ 50 ปีได้บง่บอกถึงแรงจงูใจภายนอกซึง่เป็น
การใช้แรงจงูใจทางบวกและแรงจงูใจทางลบในด้านการเงินไมไ่ด้ผล หากแตผู่้น าองค์การสว่นใหญ่
ยงัคงเช่ือมัน่ว่า แรงจูงใจด้านการเงินเป็นกุญแจท่ีจะน าไปสู่ผลการปฏิบตัิงานท่ีดี ขึน้กว่าเดิมจึง
สามารถกล่าวได้ว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานยงัคงเป็นหนึ่งในอปุสรรคกีดขวาง   
ท่ีใหญ่ท่ีสดุในการเปลี่ยนแปลงองค์การ การจ่ายค่าตอบแทนจึงไม่ควรน ามาเช่ือมโยงกบัตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัเป็นเคร่ืองมือวดัผลการปฏิบตัิงานโดยเฉพาะ แม้ว่า ตวัชีว้ดัจะแสดง
ให้เห็นถึงการท างานของแตล่ะทีมตลอดทกุวนัหรือทกุสปัดาห์ แตต่วัชีว้ดัต้องแยกออกจากการจ่าย
คา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน นอกจากนี ้การให้โบนสัไมค่วรจะน ามาเช่ือมโยงกบั Balanced 
Scorecard ไม่ว่าองค์การนัน้จะมีการให้โบนัสประจ าปีหรือไม่ก็ตาม แต่ยังคงต้องมี Balanced 
Scorecard (Parmenter, 2015: 47) 

Kettl (2005: 47) ได้กล่าวถึงผลส ารวจขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) ผู้ ปฏิบัติ 
งานภาครัฐจาก 5 ประเทศ ได้แก่ ประเทศออสเตรเลีย ไอร์แลนด์ สหราชอาณาจกัร สหรัฐอเมริกา 
และเดนมาร์ก พบว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานนัน้เป็นการสร้างแรงกระตุ้นท่ี
คอ่นข้างออ่นแอ จากรายงานสรุปผลได้วา่ 1) ความอิสระตอ่งาน  2) ความรู้สกึถึงความส าเร็จ และ 
3) การเผชิญกบัความท้าทายของงาน ล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นส าคญัมากกว่าการจ่ายคา่ตอบแทนตาม
ผลการปฏิบตัิงาน ทัง้นี ้ผู้บริหารภาครัฐต่างกังวลว่า จะไม่สามารถเข้าใจในเกณฑ์ท่ีถูกก าหนด
ขึน้มาได้อย่างชดัเจนและการจ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานมกัจะไม่สอดคล้องกบัรางวลั
ของผลการปฏิบัติงาน โดยทั่วไปแล้ว ผู้บริหารจะไม่คัดค้านหรือต่อต้านแนวความคิดการจ่าย
คา่ตอบแทนท่ียดึตามผลการปฏิบตัิงาน อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารก็ไม่ได้เช่ือมัน่ในรางวลัท่ีจะได้รับวา่ 
เป็นไปอยา่งยตุิธรรมหรือสามารถคาดการณ์ได้ซึง่การศกึษาอื่น ๆ ก็มีบทสรุปท่ีไม่แตกตา่งกนั  
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แม้ว่า การบริหารผลการปฏิบตัิงานเป็นสิ่งท่ีส าคญัท่ีองค์การต้องท าและการมีระบบการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานคือ ทางออกท่ีดีท่ีสดุท่ีองค์การสามารถท าได้ แต่ในทางปฏิบตัิ ไม่ใช่เร่ือง  
ท่ีง่ายดายนกั จากการส ารวจของ Watson Wyatt (Pulakos, 2009 quoted in Armstrong, 2015: 
2-3) พบว่า มีผู้ปฏิบตัิงานเพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ท่ีรู้สกึว่า ระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานของ
องค์การได้ช่วยปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของพวกเขาซึ่งการส ารวจนีท้ าให้พบว่า ผู้บริหารต่าง
หลีกเลี่ยงกิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารผลการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ข้อมลูย้อนกลบัในเร่ือง
ของพฒันาการของผู้ใต้บงัคบับญัชาเน่ืองจากผู้บริหารไม่ต้องการเสี่ยงตอ่การท าลายความสมัพนัธ์
กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา ขณะเดียวกนั ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเองก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารผล   
การปฏิบตัิงานเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบถุึงความต้องการในการพฒันาตวัเองเน่ืองจาก
บคุลากรไม่ต้องการเสี่ยงตอ่การได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน  

วิธีการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree Feedback) เป็นการประเมินผลแบบใหม่ท่ี
มีแนวโน้มว่า การประเมินจะมีบทบาทอย่างรอบด้านมากยิ่งขึน้ ไม่ว่าจะเป็นบคุลากรผู้ถกูประเมิน 
เพื่อนร่วมงาน และคนอ่ืน ๆ ได้มีส่วนร่วมเปิดเผยผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกองค์การได้อย่าง
ตรงไปตรงมา การประเมินแบบ 360 องศาถกูใช้เพื่อวตัถปุระสงค์ของการพฒันาบคุลากรมากกว่า
วตัถปุระสงค์ในระบบคา่ตอบแทน ทัง้นี ้ความแตกตา่งในมมุมองของการประเมินผลการปฏิบตังิาน
ของบคุลากรจะสามารถน าไปสู่การประเมินผลการปฏิบตัิงานท่ีครอบคลมุมากยิ่งขึน้และช่วยเพิ่ม
ความเป็นไปได้ทัง้ในส่วนขององค์การและความต้องการส่วนบคุคลในการท่ีจะได้รับการพิจารณา 
ดงันัน้ กระบวนการในการประเมินผลจึงท าให้การประเมินประกอบด้วยมมุมองหรือความคิดเห็นท่ี
มีความส าคญัทัง้หมดของกระบวนการประเมิน วิธีการประเมินเช่นนีจ้ึงได้รับการปรับปรุงและเกิด
การยอมรับในการประเมินให้มีความแมน่ตรงของข้อมลูและให้ความสนใจกบักิจกรรมที่ส าคญัเพื่อ
น าไปสู่กลยุทธ์องค์การ การประเมินแบบ 360 องศาจึงท าให้บทบาทของการประเมินบุคลากรมี
ความครอบคลุมมากยิ่งขึน้ จากเดิมท่ีบุคลากรเป็นเพียงผู้ รับการประเมินซึ่งผู้บงัคบับญัชาจะมี
แบบฟอร์มท่ีก าหนดผลของการปฏิบตัิงานเอาไว้ล่วงหน้าในมิติต่าง ๆ รวมถึงลกัษณะบุคลิกภาพ
โดยทั่วไปของบุคลากร อาทิ ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความใส่ใจในคุณภาพ วิธีการประเมินจึง
เก่ียวข้องกับการประเมินในทุกระยะของกระบวนการประเมินผล การประเมินร่วมกันระหว่าง
ผู้บงัคบับญัชาและสมาชิกในการเก็บรวบรวมข้อมลูผลการปฏิบตัิงานและระบุถึงการฝึกอบรมท่ี
ต้องการท าให้เพิ่มความเป็นไปได้ในการประเมินผลการปฏิบตัิงาน รวมถึงมุมมองต่าง ๆ ความ
ต้องการและเกณฑ์ท่ีถูกก าหนดขึน้ วิธีการประเมินนีจ้ะช่วยให้การยอมรับและความเข้าใจใน
กระบวนการรับข้อมลูย้อนกลบัของเหลา่สมาชิกองค์การเพิ่มมากขึน้ (Waddell et al., 2017: 234)  
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Parmenter (2015: 49) กล่าวถึงความเข้าใจและการน าไปใช้ท่ีผิดเก่ียวกบัการบริหารผล
การปฏิบตัิงานขององค์การจ านวนมาก ดงันัน้ การป้องกันไม่ให้องค์การดึงศกัยภาพของตนให้
ลดลงจ าเป็นต้องเข้าใจถึงแง่มุมปัญหาท่ีหลากหลายของการบริหารผลการปฏิบตัิงานเพื่อน าไปสู่
การตอบค าถามท่ีว่า อะไรคือสิ่งท่ีส าคญักว่ากนัระหว่างสมาชิกองค์การปฏิบตัิตามไปในทิศทาง
เดียวกนัสูปั่จจยัหลกัแห่งความส าเร็จขององค์การหรือปฏิบตัิตามการวดัผลการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง 
ทัง้นี ้การมีตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัท่ีประสบผลส าเร็จนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้การน าการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้สามารถประสบผลส าเร็จได้ ดงันัน้ สามารถกล่าวได้ว่า ไม่จ าเป็น 
ต้องมีตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัในองค์การ หากการน ามาใช้วดัเป็นการวดัผลการปฏิบตัิงาน
แบบผิด ๆ (Parmenter, 2015: 51)  

องค์การหลายองค์การมกัเร่ิมต้นพฒันาระบบตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัทนัทีทันใด
ด้วยการพยายามเลือกตัวชีว้ัดโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งท าให้พบว่า ตัวชีว้ัดเหล่านัน้     
แทบจะไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างในผลการปฏิบตัิงานขององค์การ ดงันัน้ จึงเกิดแผนการน ามา
ปฏิบตัิ 6 ขัน้ตอนเพื่อให้องค์การได้เข้าใจถึงกระบวนการท่ีเก่ียวข้องและวตัถปุระสงค์ของการน า
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัมาใช้ (Parmenter, 2015: 101) คือ 1) ท าให้ผู้บริหารระดบัสงูเกิด
การยอมรับการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้ทีมผู้บริหารต้องร่วมกันพฒันาและขับเคลื่อนตวัชีว้ดัผลการ
ปฏิบตัิงานหลกัให้เกิดขึน้ในองค์การ 2) เพิ่มทกัษะให้แก่สมาชิกในองค์การเพื่อรับผิดชอบตวัชีว้ดั 
ต้องฝึกอบรมสมาชิกองค์การอย่างจริงจงัและสร้างวฒันธรรมลงมือท า (Just Do-it Culture) 3) ท า
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยการน าและโน้มน้าวจงูใจให้เหลา่สมาชิกองค์การเห็นความส าคญั รู้สกึ
ถึงการเปลี่ยนแปลงดงัท่ี Kotter and Cohen (2002: 180-182) ได้กลา่วไว้ 4) ค้นหาปัจจยัหลกัแห่ง
ความส าเร็จในการน ามาปฏิบัติขององค์การ หาเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถ
เร่ิมต้นการด าเนินการ 5) ก าหนดการวดัในการน ามาใช้ในองค์การ การวดัผลการปฏิบตัิงานจ านวน
มากมกัได้มาจากกระบวนการท่ีผิดพลาดซึ่งท าให้เห็นว่า การออกแบบการวดัท่ีเหมาะสมต้องท า
อยา่งไร และ 6) ท าให้การวดัสามารถขบัเคลื่อนทัว่ทัง้องค์การ (Parmenter, 2015: 105-106)  

องค์ประกอบแห่งความส าเร็จท่ีเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัให้เกิดการน าการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานไปใช้ในองค์การได้อย่างสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกนั (Alignment) ทัง้องค์การ 
ประกอบด้วย 7 ประการ ได้แก่ 1) วิสยัทศัน์และกลยุทธ์ท่ีชดัเจนและเป็นท่ียอมรับ 2) การแปลง
วิสัยทัศน์และกลยุทธ์เป็นเป้าหมายและตัวชีว้ัดท่ีชัดเจน เข้าใจง่าย 3) วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ
เป้าหมายได้รับการยอมรับจากผู้ ท่ีน าไปปฏิบตัิ 4) บทบาทของแต่ละบุคคลมีความชดัเจนในการ
สนบัสนุนเป้าหมายเชิงกลยทุธ์และอ่ืน ๆ เพื่อให้สามารถถ่ายทอดและเช่ือมโยงระหว่างกนัทัว่ทัง้
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องค์การได้อย่างมีประสิทธิผล 5) สมาชิกแตล่ะคนมีความสามารถในด้านตา่ง ๆ เพียงพอ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านความสามารถเฉพาะตวั ข้อมลูสารสนเทศ ตลอดจนทรัพยากรทางการบริหารเพื่อให้บรรลุ
เปา้หมายองค์การท่ีได้ก าหนดไว้ 6) ข้อมลูย้อนกลบัทางด้านผลการปฏิบตัิงานของสมาชิกองค์การ
มีความชดัเจนและภายในระยะเวลาท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นตวัผลกัดนัไปยงัเป้าหมายองค์การ และ    
7) แรงกระตุ้นหรือแรงจงูใจท่ีควรคา่แก่สมาชิกเพื่อสง่เสริมให้พฒันาความสามารถของตนได้อย่าง
เต็มท่ีเพื่อบรรลเุป้าหมายองค์การ นอกจากนี ้อีกหนึ่งองค์ประกอบส าคญัท่ีจะขาดไปเสียมิได้คือ 
วฒันธรรมองค์การ หากองค์การใด ๆ ขาดวฒันธรรมย่อมไม่สามารถท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับ
และปฏิบตัิตามได้ (Schiemann, 2009: 52) 

ในทางปฏิบตัิ การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้มิใช่เร่ืองง่ายเน่ืองจากยงัคงมีเสียง
สะท้อนจากองค์การจ านวนมากวา่ การบริหารผลการปฏิบตัิงานใช้ได้จริงหรือไม ่เน่ืองจากองค์การ
ประสบความล้มเหลวในการบรรลวุตัถปุระสงค์ท่ีต้องการและมกัสร้างผลลพัธ์ท่ีผิดพลาด ทัง้นี ้จึง
ต้องย้อนกลบัไปพิจารณาดวูา่ องค์การนัน้ได้น าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานไปใช้ในทาง
ท่ีผิดหรือไม่ (Schiemann, 2009: 73-78) โดยพิจารณาจาก  

1)  ความสับสนระหว่างแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management) กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) ความแตกต่างท่ี
ชดัเจนคือ การประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นเพียงการทบทวนผลการปฏิบตัิงานและตัง้เปา้หมาย
ประจ าปีซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน ดงันัน้ การบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานจึงครอบคลมุองค์ประกอบได้กว้างกว่า เปรียบเสมือนการรวบรวมค่านิยม พฤติกรรม 
และระบบตา่ง ๆ เพื่อช่วยสร้างผลการปฏิบตัิงานขององค์การได้อยา่งมีประสิทธิผล  

2)  ช่องว่างระหว่างแนวคิดกบัการน าไปปฏิบตัิจริง เป็นผลจากการน าการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานไปใช้ไม่มีประสิทธิผลหรือขาดการบริหารจดัการในการท าข้อตกลงพนัธะสญัญา
ร่วมกนัจนน าไปสูก่ารตัง้ค าถามมากมายถึงการน าไปใช้ ไม่วา่จะเป็น 1) ผู้บริหารองค์การทราบจริง
หรือไม่เก่ียวกบักระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงาน 2) ในทางปฏิบตัิ ผู้บริหารได้ก าหนด
เป้าหมายตามท่ีตัง้ใจไว้หรือไม่ 3) สมาชิกองค์การ ทรัพยากรทางการบริหาร เคร่ืองมือ ตลอดจน
ความสามารถในการบรรลผุลได้จริงหรือไม่ 4) โดยปกติแล้ว ผู้บงัคบับญัชาได้ให้ข้อมลูย้อนกลบั
และคอยชีแ้นะ สอนงานผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือไม่ และ 5) รางวลัท่ีให้แก่สมาชิกองค์การสอดคล้อง
กบัปรัชญาของผลการปฏิบตัิงานหรือไม่  

3)  ความรับผิดชอบตรวจสอบได้ บอ่ยครัง้ท่ีมกัเกิดความสบัสนระหว่างการน าไป
ปฏิบตัิ (Execution) กบัความรับผิดชอบตรวจสอบได้ (Accountability) การน าไปปฏิบตัิเป็นการ
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น าการบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีออกแบบไว้เป็นเรียบร้อยแล้วและน าไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
ขณะท่ี ความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้เป็นการเน้นให้ความส าคญักบัการบรรลเุปา้หมายของแต่ละ
บคุคลหรือทีมหรือกระบวนการในการท าให้บรรลเุปา้หมายและผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้  

4)  การวดัท่ีมากเกินไปหรือน้อยเกินไป เป็นหนึ่งในประเด็นท่ีวิพากษ์วิจารณ์กัน
มากท่ีสดุถึงความเหมาะสมในการวดัว่า ควรจะเป็นเช่นไร จากการวิจยัพบว่า ในระดบับุคคล มี
เป้าหมายและตวัชีว้ดัท่ีมากเกินไปซึ่งท าให้ผลการปฏิบตัิงานลดลง แต่หากเป้าหมายจ านวนมาก
นัน้มีเวลาท่ีมากเพียงพอก็สามารถท าให้ผลการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้เช่นกัน (Locke and Latham, 
1990 quoted in Schiemann, 2009: 76)  

5)  การขาดความสมดลุ อาทิ ผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกลุม่เดียวกบัหลายกลุม่  
6)  ความล้มเหลวในการประเมินผลกระทบ ความท้าทายสดุท้ายของการบริหาร

ผลการปฏิบตัิงานคือ การประเมินผลกระทบของระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานในการช่วย     
แต่ละองค์การให้สามารถน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ หนึ่งในแนวทางในการพิสูจน์คือ การใช้ Balanced 
Scorecard หรือตวัชีว้ดัเชิงกลยทุธ์ในระดบัองค์การหรือระดบัยอ่ยลงไป 

สิ่งส าคญัท่ีผู้ออกแบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องพงึระลกึเสมอคือ สมาชิกองค์การ 
แต่ละคนมีทกัษะการท างานไม่เท่ากนัหรืออาจจะมีค่านิยมและผลประโยชน์ท่ีไม่เหมือนกนั  ดงันัน้ 
วิธีปฏิบตัิท่ีดีท่ีสดุส าหรับคนกลุม่หนึง่อาจจะไม่ใช่วิธีท่ีได้ผลส าหรับอีกกลุม่คนหนึง่ ดงันัน้ แนวทาง
ท่ีเป็นไปได้ท่ีท าให้การบริหารผลการปฏิบตัิงานนัน้สามารถบรรลุผล (Tippins and Coverdale, 
2009: 570-582) ได้แก่  

1)  การบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องแนะแนวทางพฤติกรรมของบุคลากร หาก
สมาชิกไม่เข้าใจความคาดหวงัขององค์การอยา่งชดัเจนยอ่มไม่สามารถบรรลเุปา้หมายองค์การได้  

2)  กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องจูงใจบุคลากรในการตัง้  
เปา้หมายและบรรลเุปา้หมายของงานอนัสง่ผลประโยชน์ตอ่องค์การ แม้วา่ อาจจะไมส่อดคล้องกบั
ค่านิยมของแต่ละบุคคล ในอดีต ผู้บงัคบับญัชาเข้าใจว่า งานจะออกมาดีย่อมต้องมีค่าตอบแทน    
ท่ีดีเป็นแรงจงูใจ แต่ในปัจจบุนั มีอีกหลายสิ่งท่ีมีคณุค่ามากกว่าค่าตอบแทนในรูปแบบของตวัเงิน
เพียงอย่างเดียว ดงันัน้ ส าหรับเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบัติงานในการจูงใจบุคลากรนัน้
สามารถเป็นไปได้หลายรูปแบบ สิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุอาจจะเป็นการฝึกฝนผู้บริหารองค์การอยา่งจริงจงั
เก่ียวกบัการจดัระเบียบงาน การประเมินสมรรถนะ การเตรียมข้อมลูย้อนกลบัหรือค าวิจารณ์อยา่ง
สร้างสรรค์ ตลอดจนวิธีการพฒันาสมรรถนะของบคุลากรเน่ืองจากการสอนงานนบัเป็นการสง่เสริม
ให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาพยายามท่ีจะปฏิบตัิไปในทิศทางเดียวกบัความต้องการขององค์การ  
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3)  กระบวนการการบริหารผลการปฏิบตัิงานจ าเป็นต้องสอดคล้องกบัเคร่ืองมือ
ทางเทคโนโลยีซึง่อ านวยความสะดวกทัง้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ ใต้บงัคบับญัชา ทัง้นี ้เทคโนโลยีเป็น
การเปลี่ยนแปลงขององค์การท่ีชดัเจนท่ีสดุ เทคโนโลยีได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของวิธีการ
ท างาน องค์การต้องใช้อินเทอร์เน็ตและเคร่ืองมือเทคโนโลยีท่ีซบัซ้อน หลากหลายแง่มมุของระบบ
การบริหารผลการปฏิบตัิงานเข้ามาเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม ระบบจะได้ผลก็ต่อเม่ือ
ได้รับการยอมรับจากสมาชิกองค์การ แม้ว่า เทคโนโลยีมกัจะเป็นยารักษาสารพดัโรคส าหรับหลาย
ปัญหาท่ีเกิดขึน้เม่ือต้องจดัระเบียบงานใหม่ แต่เทคโนโลยีอาจจะไม่ใช่ทางเลือกท่ีคุ้มค่าเสมอไป
ส าหรับทุกองค์การเน่ืองจากองค์การขนาดเล็กเองอาจจะมีงบประมาณไม่เพียงพอในการลงทุน 
ขณะเดียวกนั องค์การขนาดใหญ่อาจจะไม่สามารถบ ารุงรักษาระบบได้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นี ้ระบบ  
ท่ีดีจะไม่มีประสิทธิผลแตอ่ยา่งใด หากสมาชิกไมส่ามารถจดัการกบัข้อมลูองค์การได้  

4)  กระบวนการในการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องตอบสนองต่อความคาดหวงั
ในการได้รับข้อมูลย้อนกลบัของบุคลากรในเวลาท่ีเหมาะสม เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้บงัคบั 
บญัชาสง่ข้อมลูย้อนกลบั ตดิตามทกุการปฏิบตัิงานของผู้ใต้บงัคบับญัชาได้อยา่งตอ่เน่ือง  

5)  กระบวนการของการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องค านึงถึงความยากล าบาก
หรืออปุสรรคในการได้มาซึ่งผลการปฏิบตัิงาน การสื่อสารในด้านข้อมลูผลการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผลไปยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชาเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย แม้ว่า  เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบ
ส าคญัส าหรับการสื่อสารในยคุปัจจบุนั แตย่งัคงมีทัง้ข้อดีและข้อจ ากดั 

6)  แผนของการบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องตระหนักถึงรางวลัท่ีควรจะให้แก่
สมาชิกองค์การ บคุลากรทกุคนย่อมคาดหวงัถึงรางวลัจากความพยายามท่ีควรจะได้รับรางวลัจะ
สอดคล้องกับค่านิยมของแต่ละคน ทัง้นี ้แต่ละคนจะมีชุดของค่านิยมท่ีแตกต่างกันและอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  

7)  การบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องเน้นย า้และให้ความส าคญักับค่านิยมของ
องค์การและพฤติกรรมท่ีมีจริยธรรมอย่างต่อเน่ือง ในปัจจุบนั หลายองค์การได้เห็นประโยชน์ของ
การให้ความส าคญักบัค่านิยมองค์การเพื่อให้สมาชิกตระหนกัถึงพนัธกิจและเข้าใจถึงพฤติกรรมท่ี
ยอมรับได้และยอมรับไม่ได้ แม้ว่า องค์การได้ให้ความส าคญักบัคา่นิยม แตผู่้บริหารยงัคงต้องเป็น
ผู้ตีความถึงค่านิยมองค์การให้สมาชิกได้เข้าใจและเห็นอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทของการท างาน
และเป็นแบบอยา่งที่ดีให้แก่สมาชิกด้วยตนเอง  

8)  การบริหารผลการปฏิบตัิงานต้องสอดคล้องกบัความคาดหวงัอื่น ๆ นอกเหนือ 
จากงานท่ีได้รับมอบหมายและพฒันามาตรฐานความส าเร็จของบุคลากรให้สงูขึน้  ทัง้นี ้หลายปี     
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ท่ีผ่านมา พฤติกรรมความเป็นพลเมืององค์การ (Organizational Citizenship Behaviors: OCBs) 
ได้รับความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง บอ่ยครัง้ท่ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานมกัให้ความส าคญัเพียงแค่
งานท่ีได้รับมอบหมายและละเลยพฤติกรรมความเป็นพลเมืององค์การ บางองค์การได้คาดหวงัใน
พฤติกรรมของสมาชิกในความเป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกนัในการท างานเป็นทีม องค์การจึงต้องสื่อสาร 
ประเมิน ตลอดจนสนบัสนนุสมาชิกให้เห็นถึงความส าคญัของความเป็นพลเมืององค์การ 

 
3.3  การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 

ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กระแสโลกาภิวตัน์ท าให้สภาพแวดล้อมองค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมือง เศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม ตลอดจนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีท าให้องค์การต้องเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ ตลอดเวลา ดงันัน้  องค์การจึง
ต้องพร้อมปรับตวัเพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมและสามารถอยูร่อดได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

กญุแจส าคญัส าหรับการสร้างองค์การในยคุศตวรรษท่ี 21 และอนาคตข้างหน้าให้ประสบ
ความส าเร็จและคงอยู่อย่างยาวนานคือ ภาวะผู้น า (Leadership) ไม่ใช่เพียงแค่ผู้บริหารระดบัสงู 
เท่านัน้ แตย่งัรวมถึงเหลา่สมาชิกทัว่ทัง้องค์การ (Kotter, 1996: 175) สมาชิกองค์การจงึจ าเป็นต้อง
ตระหนกัถึงภาวะผู้น าและการบริหารจดัการมากขึน้ ทัง้นี ้ความคิดและความรู้สกึมีบทบาทส าคญั
ยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ (Kotter and Rathgeber, 2006: 132) ความคิดสามารถ
ช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีแตกต่างไปได้และน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าเดิม ความคิด  
มีบทบาทคือ 1) สะสมและวิเคราะห์ข้อมลู 2) น าเสนอสารสนเทศอย่างมีเหตมีุผลเพื่อน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงความคิดของคน และ 3) ความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไปสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของคนได้ ขณะท่ี ความรู้สึกสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้มากกว่าความคิดและน าไปสู่
ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าเดิมเช่นกนั ความรู้สกึมีบทบาทคือ 1) สร้างความประหลาดใจ กระตุ้นความสนใจ 
และสามารถสร้างประสบการณ์ท่ีมองเห็นได้ 2) ประสบการณ์ต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนแปลงความ 
รู้สึกของคนท่ีมีต่อสถานการณ์นัน้ ๆ และ 3) การเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกสามารถน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอยา่งมีนยัส าคญั  

การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กบัองค์การ (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ , 2549: 
83-85) มกัจะมาพร้อมกบัความจ าเป็นท่ีต้องปรับตวัของเหล่าสมาชิกองค์การเพื่อรองรับสิ่งใหม่ ๆ 
หรือความแตกตา่งท่ีเกิดขึน้ซึง่อาจก่อให้เกิดความสบัสน ความล าบาก ความไม่แน่นอน หรือความ
ไม่วางใจ อนัเป็นสิ่งท่ีไม่มีผู้ ใดปรารถนา ทัง้นี ้มนษุย์จึงมกัมีพฤติกรรมท่ีตอบสนองตอ่สถานการณ์
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ท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นขัน้เป็นตอน โดยเร่ิมต้นจาก 1) รับรู้ 2) เข้าใจ 3) ยอมรับ จนกระทั่ง       
4) มีส่วนร่วมกบัความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ การท่ีจะให้สมาชิกองค์การหรือ
กลุ่มท่ีมีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) เปิดใจยอมรับและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงได้นัน้จึง
ต้องเร่ิมจากระดบัพฒันาการของพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้คือ 1) การ
รับรู้ รับทราบถึงสิง่ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ ไม่วา่จะเป็นเหตกุารณ์ท่ีผา่นมาหรือสิง่ตา่ง ๆ ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 
ทัง้นี ้การรับรู้ในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นเหตุเป็นผล และชัดเจนถึงท่ีมาท่ีไปของการเปลี่ยนแปลงย่อม
น าไปสู่พฤติกรรมเชิงบวกได้เป็นอย่างดี 2) ความเข้าใจ เม่ือมีค าตอบให้รับรู้กนัอย่างชดัเจนและ
ทั่วถึง แนวทางท่ีองค์การเตรียมพร้อมให้กับสมาชิกองค์การอย่างเหมาะสม ความเข้าใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงก็จะสามารถเกิดขึน้ การได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มุมมองท่ีถูกต้องก็จะ
สามารถพฒันาขึน้ได้ในจิตใจของสมาชิกองค์การ หากปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอจนกลายเป็นสว่นหนึง่
ของสภาพแวดล้อมปกติขององค์การ 3) การยอมรับ เม่ือความเข้าใจได้เกิดขึน้อย่างชดัเจน การ
ยอมรับจะเกิดขึน้ได้ในท่ีสดุ อย่างไรก็ตาม การท่ีบคุคลจะสามารถยอมรับสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี
หรือมีความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่กบัสิ่งท่ีจะเกิดขึน้นัน้ต้องอาศยัการเปลี่ยนแปลง และขัน้สดุท้ายท่ีขาด
ไม่ได้คือ 4) การมีส่วนร่วม นบัเป็นหวัใจส าคญัของการสนบัสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ 
เม่ือสมาชิกองค์การยอมรับ มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มท่ี รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 
และมุง่มัน่ตอ่ความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงแล้วยอ่มท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ได้ในท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงองค์การเร่ิมต้นจากความไม่ชดัเจน ไม่สามารถสื่อสาร 
ถ่ายทอด และสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึน้ได้แล้วนัน้ ความไม่มัน่ใจและสบัสนจะถกูเข้า
มาแทนท่ีซึ่งก่อให้เกิดมมุมองหรือทศันคติท่ีไม่ดี ไม่ถูกต้องต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้   
ท าให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับ ไม่สนบัสนุนการเปลี่ยนแปลง และอาจน าไปสู่การยกเลิก
การเปลี่ยนแปลงในท่ีสดุ ดงันัน้ หากสมาชิกองค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ได้รับข้อมลูท่ีชดัเจน ถกูต้อง เป็นเหตเุป็นผลอย่างตอ่เน่ือง ประกอบกบั
แนวทางที่องค์การต้องด าเนินการรับผิดชอบแก้ไขผลกระทบเหลา่นัน้จะสามารถท าให้เหลา่สมาชิก
คลายความสบัสน ลดความระส ่าระสาย และปราศจากการสร้างมมุมองผิด ๆ ไปได้ 

จากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว การเปลี่ยนแปลงองค์การ (Organizational Change) จึง
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงองค์การทัง้หมดหรือบางส่วนขององค์การ การเปลี่ยนแปลงองค์การนี ้
รวมถึงการออกแบบโครงสร้างองค์การใหม่ การติดตัง้ระบบสารสนเทศใหม่ และการเปลี่ยนแปลง
วฒันธรรม (ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2557: 273) ดงันัน้ องค์การใด ๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลง
ดงัท่ีตัง้เปา้หมายได้นัน้ องค์การนัน้จะต้องมีวิธีในการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีเช่นกนัซึง่ปัจจบุนั 
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ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงท่ีใช้กันล้วนเป็นทฤษฎีท่ีมีลกัษณะของการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบเปิด
ทัง้สิน้ (Narayanan and Nath, 1993 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557: 275) โดยให้
ความส าคญักบัความสมัพนัธ์ระหว่างองค์การกบัสิ่งแวดล้อมและองค์การกบัองค์การอ่ืน อย่างไร    
ก็ตาม สิ่งท่ีแตกต่างกันระหว่างทฤษฎีเหล่านีค้ือ ท่ีมาของการเปลี่ยนแปลงและชนิดของการ
เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองค์การมีท่ีมาจาก 2 ปัจจัยหลกัด้วยกัน ได้แก่ 1) ปัจจัยภายใน
องค์การ อาทิ ความขดัแย้งภายใน การขาดงานบ่อย ผลผลิตต ่า ปัจจยัภายในเป็นสาเหตสุามารถ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์การได้ และ 2) ปัจจยัภายนอกองค์การ อาทิ การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาล การแข่งขันท่ีรุนแรง ปัจจัยภายนอกกดดนัให้           
องค์การนัน้ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้การเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 2 ประเภทด้วยกนั ได้แก่      
1) การเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติ (Natural Change) การเปลี่ยนแปลงภายในองค์การเป็นสิ่งท่ี
เกิดขึน้โดยธรรมชาติ ไม่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร และ 2) การเปลี่ยนแปลงโดย   
การปรับตัว (Adaptive Change) หรือทฤษฎีการปรับตัว (Adaptive Theories) ซึ่งองค์การนัน้       
มีการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมในลกัษณะท่ีแตกต่างกัน ขึน้อยู่กับวิจารณญาณในการก าหนด       
กลยุทธ์หรือการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้แสดงแผนภาพการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ระหวา่งที่มากบัประเภทของการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดความชดัเจนยิ่งขึน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.3 
 
                  ที่มาของการเปล่ียนแปลง  
 

ธรรมชาต ิ
 
ประเภทของ 
กาเปล่ียนแปลง 
   
ปรับตวั   

 
ภาพที่ 3.3  การเปลี่ยนแปลงองค์การ 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Narayanan and Nath, 1993 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์,  

2557: 276. 

 

   พลวตัภายในองค์การท าให้เกิด 
   วฏัจกัรของการเปลี่ยนแปลง 

 

   สิง่แวดล้อมภายนอกท าให้เกิด 
   การเปลี่ยนแปลงซึง่อยูน่อกเหนือ 
   การควบคมุของฝ่ายบริหาร 
 

 

   ผู้บริหารเป็นผู้ ท่ีท าให้เกิด 
   การเปลี่ยนแปลงขึน้ 

 

   สิง่แวดล้อมและการตอบสนอง           
   ของผู้บริหารตอ่สิ่งแวดล้อม 
   ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
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การออกแบบเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ในองค์การจึงต้องมุ่งเน้นการคดัเลือก     
การพฒันา และความสามารถในการจดัการท่ีถกูต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลง วิธีการคดัเลือกนัน้จะ
มองหาผู้ ท่ีเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผู้ ท่ีต้องการริเร่ิมหรือออกแบบการเติบโตอย่างมืออาชีพและ มี
ความก้าวหน้าบนความเปลี่ยนแปลง สมาชิกองค์การต้องสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ค้นพบ
ความต้องการท่ีจะท าให้งานส าเร็จโดยทบทวนการตัง้เปา้หมาย ภาระงานได้ถกูประเมินและแก้ไข
อย่างสม ่าเสมอ การอบรมและการพฒันาจะต้องเป็นไปอย่างต่อเน่ืองและมุ่งไปท่ีการสนบัสนุน    
การเปลี่ยนแปลงและการสัง่สมทกัษะและความรู้ให้มากยิ่งขึน้ (Waddell et al., 2017: 214) 

การเปลี่ยนแปลงท่ีแท้จริงคือ การเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 
2553: 111) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสู่ความคิดแบบสร้างสรรค์และมีการทดลองสิ่งใหม่ ๆ 
เพื่อแก้ไขปัญหาทัง้ระยะสัน้และระยะยาวเพราะนอกจากระบบย่อยจะเปลี่ยนแล้ว ตวัระบบใหญ่
เองก็เปลี่ยนไปด้วย (Second-order Change) ความเปลี่ยนแปลงเช่นนีจ้ะส่งผลให้เกิดผลกระทบ
ต่อระบบเป็นอย่างมาก ดงันัน้ องค์การจึงต้องเตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะ
เกิดขึน้ (บษุกร วชัรศรีโรจน์, 2548: 25) นัน่หมายถึง คนและโครงสร้างองค์การต้องถกูเตรียมพร้อม
เพื่อการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนัน้ต้องเป็นท่ียอมรับและได้รับความร่วมมือจากเหล่า
สมาชิกในองค์การ ทัง้นี ้องค์การท่ีพร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลงจงึประกอบด้วยลกัษณะ 3 ประการ
คือ 1) ผู้น าต้องมีความสามารถเป็นท่ียอมรับนบัถือของสมาชิกองค์การ 2) สมาชิกองค์การต้องการ  
การเปลี่ยนแปลง และ 3) ไม่มีโครงสร้างการบริหารหลายระดบัชัน้และสมาชิกองค์การคุ้นเคยกบั
การท างานร่วมกนั 

กระบวนการขัน้ตอนในการเปลี่ยนแปลงท่ีน าไปสูบ่นัไดแห่งความส าเร็จโดยนกัคิด Kotter 
and Rathgeber (2006: 130-131) ได้อธิบายถึงกระบวนการในการเปลี่ยนแปลง 8 ขัน้ตอน ได้แก่   
ขัน้แห่งการเร่ิมต้น (Set the Stage) 1) สร้างภาวะฉุกเฉิน (Create a Sense of Urgency) ท าให้
สมาชิกองค์การเห็นถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงอย่างทนัทีทนัใด  2) ร่วมกนัสร้างทีมน าทาง 
(Pull Together the Guiding Team) ท าให้มั่นใจว่า สามารถขับเคลื่อนน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง   
ได้ด้วยทักษะภาวะผู้น า ความน่าเช่ือถือ ความสามารถในการสื่อสาร อ านาจหน้าท่ี ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ และสร้างภาวะฉกุเฉินท่ีจ าเป็นเร่งดว่น ตอ่มา น าไปสู่ขัน้การตดัสินใจลงมือท า 
(Decide What To Do) โดย 3) พฒันาการเปลี่ยนแปลงวิสยัทศัน์และกลยุทธ์องค์การ (Develop 
the Change Vision and Strategy) ท าให้เกิดความชดัเจนว่า ในอนาคตข้างหน้าจะแตกต่างจาก
อดีตอย่างไรและสามารถท าให้อนาคตกลายเป็นจริงได้อย่างไร น าไปสู่ขัน้การสร้างให้เกิดขึน้จริง 
(Make it Happen) โดย 4) สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจและเกิดการยอมรับ (Communicate for 
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Understanding and Buy In) ท าให้สมาชิกองค์การเกิดความเข้าใจและยอมรับวิสัยทัศน์และ      
กลยทุธ์ใหม่ 5) ให้อ านาจสมาชิกคนอ่ืนไปปฏิบตัิ (Empower Others to Act) ท าให้อปุสรรคตา่ง ๆ 
เป็นไปได้โดยให้ผู้ ท่ีต้องการสร้างวิสยัทัศน์กลายเป็นจริงสามารถท าได้เช่นกัน 6) ฉลองชัยชนะ
ระยะสัน้ (Produce Short Term Wins) สร้างความส าเร็จท่ีคลุมเครือให้สามารถมองเห็นได้โดย     
เร็วท่ีสดุเท่าท่ีจะเป็นไปได้ 7) อย่าท้อ ไม่หยดุนิ่ง ก้าวต่อไป (Don’t Let Up) ท างานให้หนกัขึน้และ    
เร็วขึน้กว่าความส าเร็จในครัง้แรก ไม่ลดละในการเปลี่ยนแปลงจนกว่าวิสยัทศัน์จะกลายเป็นจริง 
และในท่ีสดุต้องท าให้เกิดขึน้อย่างยัง่ยืน (Make it Stick) โดย 8) สร้างวฒันธรรมใหม่ (Create a 
New Culture) ยึดถือหนทางการปฏิบตัิใหม่ ๆ และท าให้สมาชิกองค์การต่างมัน่ใจถึงความส าเร็จ
จนกระทัง่มัน่คงเพียงพอท่ีจะแทนท่ีวิถีปฏิบตัิเดิม ๆ   

Kotter and Cohen (2002: 179) ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การซึ่งองค์การจะต้อง
เผชิญกบัความโกลาหลวุ่นวายอย่างไม่สิน้สดุ หลกัฐานท่ีดีท่ีสดุคือ องค์การท่ีประสบความส าเร็จ
ยงัคงด าเนินตามกระบวนการในการปรับตวัและเปลี่ยนแปลงทัง้ 8 ขัน้ตอนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 
ทัง้นี ้ความท้าทายเดียวท่ีเป็นความท้าทายใหญ่ท่ีสดุในกระบวนการคือ การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม
ของผู้คน กุญแจท่ีจะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างบรรลุผลนัน้ต้องคิดและวิเคราะห์ให้
น้อยลง ขณะท่ี ต้องมองเห็นและรู้สกึให้มากขึน้ ทัง้นี ้ความคิดและความรู้สกึ (Kotter and Cohen, 
2002: 180-182) ความคิดท่ีชดัเจนเป็นส่วนส าคญัของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
องค์การขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ผู้ ท่ีไวต่ออารมณ์และความรู้สึก เม่ือการเปลี่ยนแปลงได้ถูก
ยกเลิก บคุลากรเหลา่นัน้จะหาหนทางลดความรู้สกึเหลา่นัน้ลง ขณะเดียวกนั ผู้ ท่ีไวตอ่อารมณ์และ
ความรู้สึกในการสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลง บุคลากรเหล่านัน้จะหาหนทางในการเพิ่มความรู้สึก
ทัง้นี ้ผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีประสบความส าเร็จจะสามารถระบถุึงปัญหาในกระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหานัน้ได้ จากนัน้ ผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงหนทางต่าง ๆ เท่าท่ีเป็นไปได้
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้น าการเปลี่ยนแปลงจะแสดงให้สมาชิกองค์การเห็นถึงความจริงท่ีเกิดขึน้กบั
เหตุการณ์ท่ีหลากหลาย ผู้น าองค์การจะป้อนแนวคิดท่ีส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกท่ี
ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนท าให้บคุลากรเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเป็นไปตามกระบวนการ
ทัง้ 8 ขัน้ตอน ไม่ว่าอปุสรรคต่าง ๆ จะยากสกัเพียงใด ทัง้นี ้จุดเร่ิมต้นท่ีจะสามารถท าให้องค์การ
เกิดการเปลี่ยนแปลงได้คือ ต้องท าให้เหล่าสมาชิกองค์การสามารถมองเห็นปัญหา รู้สึกถึงความ
ต้องการในการเปลี่ยนแปลง และท าให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้ ดงัแสดงในภาพท่ี 3.4 
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มองเหน็ (See) 

ระบถุึงปัญหาหรือแนวทางแก้ไขปัญหา เป็นกระบวนการหนึง่ในการเปลี่ยนแปลง 
ช่วยให้ผู้คนมองเห็นหนทางท่ีสามารถเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมโดยแสดงให้เห็นอยา่งเป็น 
รูปธรรมเท่าท่ีสามารถท าได้ ไม่วา่จะเป็นจบัต้องได้ รู้สกึได้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง มองเห็นได้ 

 
 

 
รู้สึก (Feel) 

จบัความรู้สกึ ให้ผู้คนได้ฟัง ลดความรู้สกึท่ีจะมาท าลายการเปลีย่นแปลง ไมว่า่จะเป็น 
ความรู้สกึโกรธ ความสบายเกินไป ความภาคภมูิใจแบบผิด ๆ การมองโลกในแง่ร้าย 
ความสบัสน ความตืน่ตระหนก และความเสื่อมศรัทธา การมองเห็นจะเพิ่มอารมณ์ 
สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สกึหลงใหล ศรัทธา เช่ือใจ ไว้วางใจ ภาคภมูิใจ  

รู้สกึถึงความจ าเป็นเร่งดว่น และความหวงั 
 
  

เปล่ียนแปลง (Change)  
ความรู้สกึท่ีตา่งออกไป การเปลี่ยนแปลงด้วยหวัใจน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรม 

พฤตกิรรมใหมจ่ะช่วยให้บคุคล กลุม่ และองค์การสามารถขบัเคลื่อนด้วยกระบวนการทัง้ 8 ขัน้ 
อยา่งมีประสิทธิผลและน าไปสูอ่นาคตท่ีรุ่งเรือง 

 
ภาพที่ 3.4  มองเห็น รู้สกึ เปลี่ยนแปลง (See, Feel, Change) 
แหล่งที่มา: ดดัแปลงจาก Kotter and Cohen, 2002: 181. 

 
ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์ (2550: 61) ได้นิยามความหมายการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management) ว่า เป็นวิธีการจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงในระดบับคุคล กลุ่ม องค์การ 
หรือสงัคมในการเปลี่ยนจากสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนัเป็นสภาพใหม่ท่ีพึงปรารถนา ขณะท่ี วิชิตร์ 
แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ (2549: 85) นิยามความหมายของการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ไว้ว่า เป็นการวางแผนและการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีจะลดผลกระทบท่ีเกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลง 
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การสนับสนุนให้เกิดการปรับตวัและสร้างการยอมรับ ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพใหม่ ๆ เพื่อ
รองรับให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้อยา่งบรรลผุลตามเปา้หมายท่ีวางไว้  

จะเห็นได้วา่ การบริหารการเปลี่ยนแปลงเป็นสิง่ท่ีทกุองค์การตา่งต้องเผชิญอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ได้ องค์การจึงต้องเรียนรู้และปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้
การเปลี่ยนแปลงท่ีนบัเป็นงานท่ีท้าทายและยากท่ีสดุคือ การบริหารจดัการคน ดงันัน้ การบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 85) จะเข้ามามีบทบาทท าให้ 
ระดบัการพฒันาในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของสมาชิกองค์การท่ีได้รับผลกระทบนัน้เกิดการมี
ส่วนร่วม มุ่งมัน่ต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วยิ่งขึน้ อีกทัง้ ยงัสนับสนุนให้เกิด
ทศันคติเชิงบวก เม่ือสมาชิกองค์การเข้าใจ ยอมรับ และมีส่วนร่วมกบัความส าเร็จของการเปลี่ยน 
แปลงแล้วจะท าให้เกิดก าลงัใจและมีระดบัผลการปฏิบตัิงานท่ีดีขึน้ ดงันัน้ จึงอาจกล่าวได้ว่า หาก
องค์การนัน้มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมจะท าให้การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อองค์การนัน้ได้ อีกทัง้ ยงัช่วยท าให้ผลการปฏิบตัิงานโดยรวมของ
องค์การสามารถบรรลผุลได้ในท่ีสดุ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงนัน้จะส่งผลใน 2 ระดบั (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์   
เจริญสขุ, 2549: 85-86) คือ 1) การเปลี่ยนแปลงระดบัองค์การ การเปลี่ยนแปลงอาจมีผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนทางด้านกลยุทธ์องค์การเพื่อท่ีจะสามารถขบัเคลื่อนการปฏิบตัิงานและกิจกรรม
ใหม่ ๆ ซึง่อาจสง่ผลให้งานท่ีได้ก าหนดไว้จ าเป็นต้องถกูปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม
กบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ อีกทัง้ เม่ือสามารถปรับตวักบัการเปลี่ยนแปลงได้แล้วส่งผลให้ต้อง
ปรับการวดัผลลพัธ์ในการน าไปสู่การให้รางวลัและแรงจูงใจส าหรับสมาชิกองค์การท่ีเหมาะสม 
และ 2) การเปลี่ยนแปลงระดบับุคคล การเปลี่ยนแปลงของสมาชิกภายในองค์การ ตัง้แต่เร่ิมต้น
รับรู้น าไปสูก่ารสร้างความรู้ ความเข้าใจ การทดลองปฏิบตัิ ตลอดจนการประเมินผลวา่ การเปลี่ยน 
แปลงท่ีเกิดขึน้นัน้เป็นอย่างไร ก่อนท่ีจะมีการยอมรับและปรับตวักับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
ภายในองค์การ 

การบริหารการเปลี่ยนแปลงจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้     
ทัง้สองระดบัอนัเป็นความสมัพนัธ์ท่ีสนบัสนนุ เก่ียวเน่ืองกนัและกนั เน่ืองจากองค์การและสมาชิก
ขององค์การต่างเป็นสิ่งท่ีไม่สามารถแยกออกจากกันได้หรือเรียกได้ว่า เป็นผลลพัธ์ขององค์การ          
อันหมายถึง ผลรวมของผลลัพธ์ของสมาชิกองค์การ หากสมาชิกแต่ละคนไม่สามารถปรับตัว        
ไม่สามารถมีผลการปฏิบตัิงานอย่างท่ีควรจะเป็นในแนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์การ นัน่หมาย 
ความว่า องค์การนัน้ไม่สามารถปรับตวัและเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน ขณะเดียวกัน หากองค์การ      
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ไม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง กระบวนการปฏิบตัิงาน ตลอดจนจดัสรรขอบเขตหน้าท่ีของงานตา่ง ๆ ให้
สอดคล้องกับสิ่งใหม่ ๆ หรือส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทักษะความรู้ใหม่ ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการ
ปรับตวัให้รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้แล้ว สมาชิกองค์การก็จะปรับตวัเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยน 
แปลงตนเองได้ยากเช่นกนั 

โดยทัว่ไป การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ในองค์การนัน้ส่งผลให้องค์การเกิดการเปลี่ยนแปลง      
4 ด้านหลกัด้วยกัน (บุษกร วัชรศรีโรจน์ , 2548: 20-21) คือ 1) การเปลี่ยนแปลงด้านโครงสร้าง
องค์การ (Structural Change) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ดังท่ีมุ่งหวัง อาจจะเพิ่มความส าคัญของการ
ท างานเป็นทีมมากขึน้ ขณะท่ี ลดการบงัคบับญัชาจากบนลงล่างให้น้อยลง 2) การเปลี่ยนแปลง
ด้านกระบวนการท างาน (Process Change) เพื่อให้การท างานรวดเร็วยิ่งขึน้ มีประสิทธิผล เช่ือถือ
ได้มากขึน้ ขณะท่ี มีต้นทุนการท างานต ่าลง การเปลี่ยนแปลงจ านวนไม่น้อยจึง ได้มุ่งเน้นถึง                    
การปรับเปลี่ยนวิธีการในการท างาน อาทิ การจดัการกบัการให้บริการประชาชน กระบวนการใน       
การตดัสินใจองค์การ 3) การเปลี่ยนแปลงด้านคน (People Change) การเปลี่ยนแปลงสว่นใหญ่มี
ผลกระทบตอ่คนในองค์การด้านตา่ง ๆ ไม่วา่จะเป็นการเปลี่ยนวธีิการ หน้าท่ีรับผิดชอบ หรือเปลี่ยน
บทบาทส าคญัท่ีมีในองค์การ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง โครงการท่ีมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนเร่ืองการบริหาร
ทรัพยากรมนษุย์ อาทิ การเปลี่ยนระบบการบริหารผลการปฏิบตัิงานของบคุลากร การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อให้โครงสร้างระบบทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับทิศทางการ
พฒันาองค์การโดยรวม และ 4) การเปลี่ยนแปลงด้านวฒันธรรรม (Cultural Change) เม่ือองค์การ
ต้องการมุ่งเน้นการให้บริการประชาชน (Citizen-centric Organization) องค์การจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนวฒันธรรมในการปฏิสมัพนัธ์กบัประชาชนและความสมัพนัธ์ระหวา่งฝ่ายบริหารกบับคุลากร 

เม่ือเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การต้องค านึงว่า จะส่งผลกระทบต่อองค์การด้านใดบ้าง
เพื่อเตรียมรับมือวางแผนได้อย่างถ่ีถ้วน ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงจึงต้องเกิดกระบวนการเปลี่ยน 
แปลง (Change Process) ซึ่งนักจิตวิทยา Lewin (1951 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 
2557: 274) ได้เสนอกระบวนการเปลี่ยนแปลงมีขัน้ตอนพืน้ฐานท่ีส าคญั 3 ขัน้ตอน ได้แก่ การ
ละลาย การเปลี่ยนแปลง และการท าให้การเปลี่ยนแปลงนัน้มีความมัน่คง ดงันี ้

1)  การละลาย (Unfreezing) เกิดขึน้ เม่ือเกิดความไมพ่อใจในสภาพปัจจบุนั โดย
อาจมีสาเหตมุาจากการออกแบบโครงสร้างองค์การ เทคโนโลยีไม่ดีพอ หรือทกัษะของผู้ปฏิบตัิงาน        
ไม่เพียงพอให้การท างานมีประสิทธิภาพ การเกิดวิกฤตินีจ้ะเป็นการกระตุ้นให้เกิดขัน้ตอนของการ
ละลายขึน้  
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2)  การเปลี่ยนแปลง (Change) เม่ือแผนงานได้รับการปฏิบตัิเพื่อท าให้องค์การ
และสมาชิกมีความพงึพอใจ การเปลี่ยนแปลงจงึต้องอาศยักลยทุธ์ในการเปลี่ยนแปลง ไม่วา่จะเป็น
การเปลี่ยนแปลงสไตล์การบริหาร ความสมัพนัธ์ของการท างาน ระบบรางวัลในการท างาน รวมถึง
การฝึกอบรมเพื่อให้แบบแผนของพฤติกรรมใหม่เกิดขึน้ ทัง้นี ้ความสมดุลใหม่ในองค์การก็จะ
เกิดขึน้จากการเปลี่ยนแปลงดงักลา่ว  

3)  การท าให้การเปลี่ยนแปลงนัน้มีความมั่นคง (Refreezing) เม่ือพฤติกรรม 
ทัศนคติ หรือโครงสร้างท่ีได้รับการเปลี่ยนแปลงนัน้เกิดความยั่งยืน สามารถเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์การอย่างมัน่คง หรือรูปแบบพฤติกรรมใหม่ได้กลายเป็นสถาบนัแล้ว อาทิ การก าหนดให้การ
เปลี่ยนแปลงนัน้มีกฎหมายรองรับเพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า การเปลี่ยนแปลงนีจ้ะได้รับการปฏิบตัิ
เสมือนเป็นสว่นหนึง่ขององค์การและมีการปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองจากสมาชิกองค์การ 

การเปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จได้นัน้ หากประกอบด้วยทัง้ 5 องค์ประกอบ (Daft, 
1992 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 322-323) คือ 1) ความต้องการในการเปลี่ยนแปลง (Need) 
เกิดจากสภาพท่ีองค์การและสมาชิกในองค์การไม่พอใจกบัสภาพท่ีเป็นอยู่ ผลงานไม่เป็นท่ีพอใจ
หรือไม่เป็นไปตามต้องการ ความแตกต่างระหว่างความต้องการและผลงานท่ีเกิดขึน้จึงมีมาก 
องค์การและสมาชิกจงึอยากเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้ความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลง นอกจากจะช่วยให้   
การเปลี่ยนแปลงประสบความส าเร็จแล้ว ยงัช่วยลดการตอ่ต้านการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจเกิดขึน้ด้วย 
2) แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลง (Idea) เป็นหลกัการ แผนงาน หรือวิธีการในการเปลี่ยนแปลง
ให้สอดคล้องกับความต้องการท่ีจะเปลี่ยนแปลง แนวความคิดในการเปลี่ยนแปลงอาจมาจาก
ภายในหรือภายนอกองค์การก็ได้ การเปลี่ยนแปลงอาจเป็นเร่ืองวิธีการในการท างานใหม ่การสร้าง
ผลผลิตใหม่หรือเคร่ืองมือใหม่ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน 3) การยอมรับให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
(Adoption) เป็นสภาพท่ีผู้บริหารระดบัสงูและเหล่าสมาชิกองค์การต่างต้องการและยอมรับแนว 
ความคิดท่ีจะเปลี่ยนแปลงองค์การโดยมีทิศทางท่ีสอดคล้องกัน อนัก่อให้เกิดการสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ 4) ด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Implementation) เป็นการน าแนวความคิด
ใหม่ วิธีการท างานใหม่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ใหม่ ตลอดจนพฤติกรรมการท างานใหม่ ๆ มา ใช้ใน     
การปฏิบตัิงาน อาจมีการฝึกอบรมสมาชิกในองค์การให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบตัิ
ตามสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ ขัน้ตอนนีจ้ึงถือเป็นขัน้ตอนส าคัญท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการ
เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมากซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีมีความยากล าบากท่ีสดุในกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ขององค์การ และ 5) การจดัสรรทรัพยากร (Resources) เป็นกระบวนการท่ีอาศยัทรัพยากรทัง้ด้าน
เวลาและทรัพยากรทางการบริหาร ไม่วา่จะเป็นก าลงัคน วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ ตลอดจน
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งบประมาณในการด าเนินการ ไม่วา่จะเป็นการสร้างสรรค์และแสวงหาแนวทางในการเปลี่ยนแปลง 
ทัง้นี ้จึงจ าเป็นต้องมีผู้ ท่ีเข้ามาท าหน้าท่ีในการหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงตลอดจนถึงการด าเนิน 
การเปลี่ยนแปลง ขัน้ตอนนีเ้ป็นการแสดงถึงความมุง่มัน่ ตัง้ใจในการเปลี่ยนแปลงองค์การ 

นอกจาก 5 องค์ประกอบดงักล่าวท่ีจะสามารถท าให้องค์การสามารถประสบความส าเร็จ
ได้นัน้ กลยทุธ์ท่ีองค์การใช้ในการเปลี่ยนแปลงเป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีจะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จ
หรือล้มเหลวเช่นกนั ดงันัน้ การเลือกใช้กลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัสถานการณ์หรือวิธีการเปลี่ยนแปลง
จึงนบัเป็นเร่ืองส าคญั ทัง้นี ้กลยทุธ์ท่ีองค์การมกัใช้ในการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย 2 วิธีด้วยกนั 
(Daft, 1992 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 323-325) ได้แก่  

1)  การเปลี่ยนแปลงแบบการสั่งการจากบนลงล่าง (Top-down Process) เป็น
วิธีการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากระดบับริหารขององค์การซึง่ผู้บริหารระดับสงูได้เล็งเห็นและตระหนกั
ถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงจึงสัง่การไปยงัผู้ปฏิบตัิงานให้เปลี่ยนแปลง ผู้ปฏิบัติงานจึงมี
สว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลงน้อย การเปลี่ยนแปลงลกัษณะนีเ้หมาะสมกบัเร่ืองท่ีจ าเป็นเร่งด่วนจึง
ต้องจ ากดัคนท่ีทราบเร่ืองก่อนการเปลี่ยนแปลง เร่ืองท่ีต้องแข่งกบัเวลา การรอเวลาอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายได้ เร่ืองของนโยบายการเปลี่ยนแปลงแบบการสัง่การจากบนลงลา่งนีม้ิใช่เร่ืองท่ีเป็น
วิธีการในปฏิบตัิงานหรือเทคนิคในการท างาน  

2)  การเปลี่ยนแปลงแบบกระจายอ านาจการเปลี่ยนแปลง (Power Equalization) 
เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงท่ีเปิดโอกาสให้ส่วนต่าง ๆ ขององค์การมีส่วนร่วมในการ เปลี่ยนแปลง 
ดังนัน้ การเปลี่ยนแปลงอาจเร่ิมจากระดับล่างหรือส่วนอ่ืน ๆ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นผู้ บริหาร
ระดบัสงูขององค์การเท่านัน้ ผู้ปฏิบตัิงานอาจแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการในการเปลี่ยน 
แปลง การให้ทุกส่วนมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงซึ่งเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของ
ระเบียบ ขัน้ตอน วิธีการปฏิบตัิงาน การเปลี่ยนแปลงเหล่านีจ้ะสามารถส าเร็จได้ หากผู้ปฏิบตัิงาน
เข้าใจและขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดงันัน้ การเปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์การเสนอการ
เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเร่ืองส าคญัเพราะจะท าให้องค์การนัน้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างส าเร็จและ
ลดการตอ่ต้านจากผู้ปฏิบตัิงานได้อีกด้วย 

อย่างไรก็ตาม กลยทุธ์ท่ีใช้ในการเปลี่ยนแปลงข้างต้น องค์การจ าเป็นต้องค านึงถึงความ
เหมาะสมและสอดคล้องระหว่างกลยทุธ์กบัการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ทัง้นี ้กลยทุธ์ในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงองค์การ แบ่งเป็น 3 ระยะ (McCalman and Paton, 1992 อ้างถึงใน ทิพวรรณ 
หลอ่สวุรรณรัตน์, 2550: 62) คือ 1) การระบปัุญหา 2) การประเมินผล และ 3) การน าไปปฏิบตัิ ซึง่
เป็นลักษณะวงจร (Loop) คือ วงจรการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อแสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของการ
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เปลี่ยนแปลงมีลกัษณะไม่สิน้สดุ ปัจจยัสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึน้ตลอดเวลา ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมี            
การปรับปรุงประกอบกบัความสามารถขององค์การในการจดัการกับการเปลี่ยนแปลงท่ีหลีกเลี่ยง
มิได้ ต้องมีการพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง ดงันัน้ ภายใต้สิ่งแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด 
เวลา หากสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิผลจึงนบัเป็นความได้เปรียบในการ
แข่งขนัขององค์การ 

ภายใต้กระบวนการของการบริหารการเปลี่ยนแปลง สมาชิกองค์การจะแสดงบทบาทท่ี
เก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลงแตกตา่งกนัไป ทัง้นี ้การก าหนดบทบาทในการเปลี่ยนแปลงท่ีชดัเจน
นับเป็นการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีเพื่อให้องค์การหรือผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงได้ทราบว่า 
สมาชิกคนใดในองค์การจะต้องแสดงบทบาทอะไรในการบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยบทบาทหลกั
ท่ีส าคญัต่อการน าการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความส าเร็จต้องประกอบด้วยผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 86-88) ได้แก่ 

1)  ผู้ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponsor) หมายถึง ผู้ ท่ีก าหนดและ
ตดัสินใจว่า การเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ จะเกิดขึน้อย่างไร เป็นผู้ ท่ีมีอ านาจตดัสินใจและแก้ไขปัญหา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จของการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก ทัง้นี ้    
ผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงจึงควรเป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์การ ผู้ตดัสินใจท่ีดีจะต้องมีมมุมอง
ท่ีดีต่อการเปลี่ยนแปลง เข้าใจต่อความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง และต้องตระหนกัได้ถึงความ 
ส าคญัของภาวะผู้น ามีผลต่อความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพื่อ ท่ีจะเข้าใจหน้าท่ีและ
บทบาทในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งแท้จริง 

2)  ผู้สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง (Change Advocate) หมายถึง ผู้ ท่ีสนบัสนนุและ
ผลกัดนัการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรมประกอบกบัสามารถถ่ายทอดและ
สื่อสารถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ ไปยงักลุม่เปา้หมายในองค์การ ทัง้นี ้ผู้สนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง
จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้และองค์การได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ 
ยงัต้องมีทกัษะในแก้ไขปัญหาและความสามารถในการจงูใจให้กลุ่มเปา้หมาย (Change Target) 
ในองค์การสามารถยอมรับและร่วมขบัเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ในท่ีสดุ 

3)  ผู้ เป็นตวัแทนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) หมายถึง ผู้ ท่ีมีสว่นใน
การช่วยเหลือและขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ตลอดจน      
ช่วยท าหน้าท่ีรับผิดชอบและติดตามให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงนัน้สามารถบรรลผุลลพัธ์ดงัท่ี
คาดหวงัโดยจะเป็นตวักลางในการสื่อสารและประสานถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้ในการปฏิบตัิงาน รวมถึง
ความคิดเห็นและข้อกังวลสงสยัของกลุ่มเป้าหมายให้ผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและผู้สนบัสนุน
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การเปลี่ยนแปลงได้รับทราบเพื่อท่ีจะหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแก้ไขปัญหาหรือน าไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมกิจกรรมอ่ืนท่ีจะท าให้การเปลี่ยนแปลงนัน้ประสบผลส าเร็จ ดงันัน้ ผู้ เป็น
ตัวแทนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับองค์การ หน่วยงานท่ีตน
รับผิดชอบ และมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนงานตา่ง ๆ อย่างชดัเจน นอกจากนี ้ยงัควรมีความ
ใกล้ชิดกบักลุม่เปา้หมายและเป็นศนูย์กลางในการตดิตอ่ของแตล่ะกลุม่เปา้หมาย 

4)  ผู้ เป็นกลุม่เปา้หมายของการเปลี่ยนแปลง (Change Target) หมายถึง ผู้ ท่ีต้อง
ปรับตวัให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ โดยกลุม่สมาชิกเหลา่นีจ้ะต้องได้รับการสื่อสาร
ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงนัน้ ๆ รวมถึงผลกระทบทัง้ในระดบัองค์การและ
บคุคล ประกอบกบัจ าเป็นต้องปรับแนวคิด ทศันคติให้สอดคล้องกบัสิ่งท่ีองค์การจะขบัเคลื่อนด้วย
ความสมคัรใจและพร้อมท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวอย่างจริงจงัและเห็นผล
อย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ กระตือรือร้นในแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ให้ตนเองเพื่อให้สามารถพฒันา
พร้อมรับกบัการเปลี่ยนแปลง  

ทัง้นี ้บทบาทของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารการเปลี่ยนแปลงเหล่านีล้้วนมีความสมัพนัธ์
และเช่ือมโยงกนัในลกัษณะของเครือข่าย (Change Network) โดยการสร้างเครือข่ายการเปลี่ยน 
แปลง ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง ผู้สนบัสนุนการเปลี่ยนแปลง ผู้ เป็นตวัแทนให้เกิด   
การเปลี่ยนแปลง และผู้ เป็นกลุม่เปา้หมายการเปลี่ยนแปลงจะเป็นแรงสนบัสนนุให้สมาชิกองค์การ
ได้เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงได้อย่างถกูต้อง พร้อมทัง้สามารถปรับตวัได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ทศันคติใหม่ ๆ หรือความรู้ ทกัษะใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ เป็นตวัแทนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง   
(Change Agent) เป็นกลไกส าคญัยิ่งในการสื่อสารท่ีจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ ความคิดเห็น 
ประเด็นต่าง ๆ ของผู้ เป็นกลุ่มเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง และท่ีมาของแรงต่อต้านได้ดียิ่งขึน้
เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการได้ตรงประเดน็และมีประสิทธิผล 

นอกจากนี ้การบริหารการเปลี่ยนแปลงจะสามารถประสบความส าเร็จได้นัน้จ าเป็นต้อง
อาศยัการด าเนินกิจกรรมการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีเหมาะสมทัง้ในระดบัองค์การและระดบั     
บุคคลโดยต้องมีกรอบในการก าหนดแนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลงท่ีดีซึ่งจะช่วยในการ           
วางแผนและด าเนินกิจกรรมขององค์การได้อย่างบรรลผุลอนัต้องประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 
4 ประการ (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 89-91) ได้แก่  

1)  การน าทาง (Navigation) หมายถึง การวางแผน การก ากบัทิศทาง การบริหาร
จดัการ และการวดัผลอนัจะน าไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ทัง้นี ้การวางแผนการเปลี่ยนแปลงจะ
ประกอบไปด้วยการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะสามารถท าให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้     



87 
 

มีอะไรบ้าง มีแนวทางด าเนินการอย่างไร และต้องก าหนดระยะเวลาของแต่ละกิจกรรมในการ
ปรับปรุงองค์ประกอบทัง้หมดขององค์การเพื่อสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงโดยต้องค านึงถึงความ 
สามารถและระยะเวลาส าหรับการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบเหล่านัน้ด้วยซึง่แผนการเปลี่ยนแปลง   
ท่ีก าหนดไว้จะช่วยท าให้มองเห็นภาพรวมทัง้หมดของแนวทางการเปลี่ยนแปลงและผลลพัธ์ท่ี
สามารถวดัผลได้เป็นระยะ ๆ ซึง่แสดงให้เห็นวา่ ก าลงัจะด าเนินไปในทิศทางท่ีเหมาะสม 

2)  ภาวะผู้น า (Leadership) หมายถึง การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีสามารถ
ก าหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชดัเจน มุ่งมัน่ต่อการสร้างภาพลกัษณ์ใหม่ขององค์การ 
นอกจากนี ้การวางบทบาทให้ผู้น ารับรู้ถึงบทบาทของตนในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลง (Change 
Leader) หรือผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Change Sponsor) จะช่วยให้เกิดการตดัสินใจ แก้ไข
ปัญหา และสนบัสนนุให้การเปลี่ยนแปลงนัน้สามารถด าเนินไปได้อยา่งมีประสิทธิผล ทัง้นี ้บทบาท
ของผู้บริหารหรือผู้น าการเปลี่ยนแปลงจึงมีความเก่ียวข้องเป็นอย่างมากกบัการถ่ายทอด สื่อสาร   
ให้สมาชิกขององค์การได้เข้าใจและตระหนกัถึงความส าคญัและความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง 
อย่างไรก็ตาม หากผู้น าขาดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงก็มิอาจสร้างความต้องการในการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้กบัสมาชิกองค์การได้เลย 

3)  การปรับแต่งหรือสร้างพลงั (Enablement) หมายถึง การสร้างความพร้อม
ทางด้านศักยภาพและองค์ประกอบท่ีจ าเป็นแก่สมาชิกและองค์การเพื่อสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ไม่วา่จะเป็น 1) ปรับเปลี่ยนพฤตกิรรมการท างานของสมาชิกองค์การ 2) สร้างความรู้
และทกัษะ 3) สนบัสนุนเคร่ืองมือใหม่ ๆ ให้แก่สมาชิกท่ีได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงให้
สามารถปรับตวัและตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ 4) ปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองกับสภาพแวดล้อมการท างานใหม่ ๆ 5) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
ท างาน 6) ปรับเปลี่ยนขอบเขตหน้าท่ีของการท างานภายในโครงสร้างให้เหมาะสมกับแนวทาง  
ใหม ่ๆ 7) ประเมินผลการปฏิบตัิงาน และ 8) ก าหนดแรงจงูใจตา่ง ๆ  

4)  ความรู้สกึเป็นสว่นหนึง่ของการเปลี่ยนแปลง (Ownership) หมายถึง การสร้าง
ความรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงและความต้องการในการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งส าคญัท่ี
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องสร้างให้เกิดขึน้ในองค์การโดยมีกิจกรรมหลกัคือ สื่อสารท าความเข้าใจใน
องค์การ สร้างภาพลกัษณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ว่า จะมีผลต่อสมาชิกและองค์การอย่างไร 
เพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงจุดมุ่งหมายปลายทางในภาพเดียวกันตัง้แต่เร่ิมต้น สร้างเครือข่ายการ
เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นผู้ เป็นตวัแทนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นแรงสนบัสนนุให้สมาชิก
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องค์การได้รับข้อมลูและเข้าใจสิ่งตา่ง ๆ อย่างถกูต้อง สามารถปรับตวัได้ดีโดยการสร้างเครือข่ายนี ้
จะช่วยให้เข้าใจถึงท่ีมาของแรงตอ่ต้านได้ดียิ่งขึน้เพื่อท่ีจะสามารถบริหารจดัการได้อยา่งตรงจดุ 

การเปลี่ยนแปลงใด ๆ นอกจากจ าเป็นท่ีจะต้องมีการเตรียมการ วางแผน ประเมิน และ
ก ากบัดแูลท่ีดีเพื่อจะน าไปสูค่วามส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และกลยทุธ์ขององค์การท่ีก าหนดไว้แล้ว 
องค์การควรให้ความส าคญักบัปัจจยัหลกัท่ีจะท าให้การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การสามารถ
ประสบความส าเร็จ (Key Success Factors) ได้ในท่ีสดุซึง่ประกอบไปด้วย 1) การสร้างบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม และความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ในองค์การ 2) การยอมรับ
ร่วมกนัในเปา้หมาย วิสยัทศัน์ และกลยทุธ์ของการเปลี่ยนแปลงท่ีก าหนดขึน้ 3) ทีมผู้น าระดบัสงูมี
ความกระตือรือร้นและวิสยัทศัน์ท่ีกว้างไกล 4) การด าเนินการตามแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ท่ีวางไว้ให้เหมาะสมกบัเวลา สถานการณ์ และกลุ่มเป้าหมาย 5) การให้ความส าคญักบัการมอง
ภาพรวมทัง้ระบบและมีความคิดอย่างตอ่เน่ือง 6) การศกึษาและท าความเข้าใจกบัสภาพแวดล้อม
ภายนอกอยา่งตอ่เน่ือง และ 7) ความสามารถในการก าหนด วางแผน และปรับแผนการด าเนินการ
ได้เป็นอยา่งดี (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 92) 

 
3.4  การพัฒนาองค์การ 
 

ปัญหาของการบริหารมักจะเกิดขึน้จากสาเหตุส าคัญ 3 ประการด้วยกัน (Watzlawick      
et al., 1974 อ้างถึงใน ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2553: 112-113) คือ 1) คนรู้ว่า มีปัญหาเกิดขึน้ แต่มิได้
แก้ปัญหานัน้ 2) เร่ืองบางเร่ืองอาจจะไม่มีปัญหา แต่คนกลับไปแก้มันเข้า วิธีแก้ปัญหานัน้จึง     
กลายเป็นปัญหาในตวัของมนัเอง และ 3) คนรู้ว่า มีปัญหาเกิดขึน้ แต่ใช้วิธีแก้ผิดจดุหรือผิดระดบั 
ทัง้นี ้เราสามารถออกแบบองค์การเสียใหม่เพื่อให้ปัญหาท่ีมีความซบัซ้อนและปฏิบตัิภารกิจใน
สภาวะแวดล้อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและความยุ่งเหยิงนัน้สามารถแก้ไขได้โดยหนึ่งในวิธีส าหรับ
การแก้ไขปัญหาการบริหารคือ การพฒันาองค์การ (Organization Development) 

Beckhard (1969: 9) กลา่วถึงการพฒันาองค์การวา่ เปรียบเสมือนปรากฏการณ์หนึง่ ทัง้นี ้
การท่ีจะตรวจสอบคุณลกัษณะขององค์การท่ีมีประสิทธิผลและสุขภาพดีนัน้ต้องพิจารณาจาก
เป้าหมายและการอธิบายถึงคุณลักษณะทั่วไปของการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การคือ        
1) ความพยายามวางแผน 2) ความพยายามอธิบายองค์การในวงกว้าง 3) ความพยายามจดัการ
จากผู้บริหารระดบัสูงเพื่อท่ีจะ 4) เพิ่มประสิทธิผลและสุขภาพองค์การ 5) ด้วยการวางแผนใน
กระบวนการตา่ง ๆ ขององค์การโดยใช้ความรู้ทางพฤติกรรมศาสตร์ ขณะท่ี French (1969 quoted 
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in Waddell et al., 2017: 6) ได้นิยามเก่ียวกบัการพฒันาองค์การในระยะยาวและการใช้ท่ีปรึกษา
ในการพฒันาองค์การคือ ความพยายามในระยะยาวเพื่อท่ีจะปรับปรุงความสามารถในการแก้ไข
ปัญหาและความสามารถในการจดัการกบัการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ด้วยความช่วยเหลือจากท่ีปรึกษาด้านพฤติกรรมศาสตร์ทัง้ภายนอกและภายในหรือผู้ เป็นตวัแทน
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้Beer (1980 quoted in Waddell et al., 2017: 6) นิยามความหมาย
ของการพฒันาองค์การคือ กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมลูทัง้ระบบ การวินิจฉยั การจดัท า
แผนปฏิบตัิงาน การแทรกแซง และการประเมินผลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) เพิ่มความสอดคล้อง
กนัระหว่างโครงสร้างองค์การ กระบวนการ กลยทุธ์ คน ตลอดจนวฒันธรรมองค์การให้สอดคล้อง
กนัมากยิ่งขึน้ 2) พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ของทางออกในการแก้ไขปัญหาองค์การ          
3) พฒันาความสามารถท่ีสามารถทดแทนกนัได้ขององค์การ ทัง้นี ้การพฒันาองค์การจะเกิดขึน้ได้
ก็ต่อเม่ือเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างสมาชิกองค์การและท างานร่วมกบัผู้ เป็นตวัแทนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลกัของพฤตกิรรมศาสตร์ การวิจยั และเทคโนโลยี 

 Burke (1982, quoted in Waddell et al., 2017: 6) ให้ความส าคญักบัวฒันธรรมองค์การ
เป็นเปา้หมายของการเปลี่ยนแปลงองค์การ การพฒันาองค์การคือ กระบวนการการเปลี่ยนแปลง   
ท่ีมีการวางแผนอย่างเป็นระบบในวฒันธรรมขององค์การโดยใช้ความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและทฤษฎี ขณะท่ี ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2557: 289) ได้นิยาม
ความหมายของการพฒันาองค์การคือ ความพยายามท่ีมีการวางแผนในการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ให้มีประสิทธิผลอย่างตอ่เน่ืองและให้ความส าคญักบัคนมากขึน้โดยใช้ความรู้ด้านพฤตกิรรมในการ
สนบัสนนุให้เกิดวฒันธรรมในการส ารวจตนเอง สร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เน้น
การใช้กระบวนการกลุม่หรือความสมัพนัธ์ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลกระทบตอ่สมาชิก
ทกุคนและเกิดความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลง ดงันัน้ การพฒันาองค์การจึงเป็นการเปลี่ยนแปลง
องค์การแบบหนึ่ง (Daft, 1994 อ้างถึงใน วนัชัย มีชาติ, 2556: 325) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีมี
การวางแผนไว้เพื่อให้เป็นไปตามท่ีองค์การต้องการการพฒันาองค์การเป็นการประยกุต์ใช้เทคนิค
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์เพื่อปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การโดยการเพิ่มความสามารถในการ
จดัการกับสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง เพิ่มความสมัพนัธ์ในองค์การ และเพิ่มศกัยภาพในการ
แก้ไขปัญหาขององค์การ  

การพฒันาองค์การเน้นการเปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าและพยายามจะให้
ได้มาซึง่ประกอบด้วย 3 ประการด้วยกนั (ติน ปรัชญพฤทธ์ิ, 2553: 114-115) คือ 1) พยายามเปิด
โอกาสให้ข้าราชการและพนกังานมีการพฒันาตนเองและมีพึงพอใจในงาน 2) พยายามท่ีจะให้
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องค์การปฏิบตัิงานได้ส าเร็จสูงสุดโดยอาศยัความร่วมมือของข้าราชการและพนักงาน และ 3) 
พยายามลดช่องว่างระหวา่งวตัถปุระสงค์ของข้าราชการและองค์การมากท่ีสดุ การพฒันาองค์การ
จึงเป็นแนวคิดหนึ่งท่ีพยายามน ามาใช้เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องขององค์การท่ีเป็นระบบราชการและ
องค์การทัว่ ๆ ไป ดงันัน้ วฒันธรรมองค์การจงึเป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการบริหารงานสมยัใหม่
ส าหรับการพฒันาองค์การซึ่งต้องอาศยัความไว้เนือ้เช่ือใจซึ่งกันและกัน การเปิดเผย และความ
รับผิดชอบท่ีบคุคลและกลุม่มีตอ่องค์การเพื่อแก้ไขจดุบอดของการบริหารงานท่ีเกิดขึน้จากโรคการ
บริหารชนิดหนึง่ (Barnard, 1973 อ้างถึงใน ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ, 2553: 115) ซึง่เรียกวา่ Inducement 
Communication-contribution Syndrome คือ การท่ีจะให้บุคคลหนัมาร่วมแรงร่วมใจกันท างาน
นัน้ ฝ่ายจดัการจะต้องพยายามสร้างสมดลุระหว่างการหาเหตจุูงใจและความเต็มใจของคนท่ีจะ
ท างาน ความสมดุลดงักล่าวนัน้จะเกิดขึน้ได้ด้วยการใช้ระบบการติดต่อสื่อสารอย่างแพร่หลาย  
และทัว่ถึง ดงันัน้ เปา้หมายของความพยายามในการพฒันาองค์การ (Beckhard, 1969: 100) คือ 
เพื่อท่ีจะปรับปรุงประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงาน (Performance) และสุขภาพขององค์การ 
(Organization Health) ซึ่งการพฒันาองค์การจะประสบความส าเร็จได้นัน้เก่ียวข้องกับคณุภาพ
ของการจดัการและพนัธะสญัญาของผู้บริหารระดบัสงู  

ในอดีต การพฒันาองค์การจะสนบัสนนุคา่นิยมแบบประชาธิปไตยและมนษุยนิยมเพื่อให้
เกิดความตระหนกัในศกัยภาพตนเอง ความไว้วางใจ และความร่วมมือระหว่างสมาชิก (French 
and Bell, 1973 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2557: 289) วิธีการท่ีนิยมคือ การสร้าง
ทีมงานและการส ารวจข้อมลูย้อนกลบั (Survey Feedback) ซึง่เป็นการรวบรวมข้อมลูจากสมาชิก
เก่ียวกบัผลของการเปลี่ยนแปลง ต่อมา การพฒันาองค์การได้ให้ความส าคญักบัประสิทธิผลของ
องค์การและใช้เทคนิคการพฒันาอ่ืนเพื่อสนบัสนนุกลยทุธ์องค์การ ในปัจจบุนั การพฒันาองค์การ
ได้เปลี่ยนจากความคิดด้านมนุษยนิยมท่ีค่อนข้างจะเป็นนามธรรมมาเป็นการสนับสนุนการใช้
ข้อมูลและทางเลือกอ่ืนเพื่อให้สมาชิกได้ตดัสินใจเลือกเองได้มากขึน้ (Beer and Walton, 1990 
อ้างถึงใน ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์, 2557: 289) 

เทคนิคในการพฒันาองค์การนัน้มีค่านิยมและวตัถปุระสงค์ในการพฒันาองค์การโดยให้
ความส าคญักับมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงจะเน้นความร่วมแรงร่วมใจมากกว่าการใช้อ านาจการ          
ควบคมุหรือการบงัคบั ดงันัน้ การพฒันาองค์การจึงมีเป้าหมายและคณุค่า 5 ประการท่ีต้องการ
สร้างให้เกิดขึน้กบัองค์การ (Robbins, 1989 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 326) ได้แก่  

1)  การให้ความส าคญักบัคน (Respect for People) การพฒันาองค์การจะต้อง
ปฏิบตัิต่อสมาชิกองค์การด้วยความเคารพและเห็นความส าคญัของคน การพฒันาองค์การเช่ือว่า 
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ทกุคนมีคณุค่า มีความส าคญั และเก่ียวข้องสมัพนัธ์กนัจึงต้องให้เกียรติกนั 2) การเช่ือใจและการ
สนับสนุนกัน (Trust and Support) สมาชิกองค์การมีความเช่ือใจ ไว้วางใจ และสนับสนุนการ
ท างานกนัและกนัจึงจะท าให้องค์การพฒันาและบรรลปุระสิทธิผล 3) ความเท่าเทียมกนั (Power 
Equalization) องค์การต้องมีการกระจายอ านาจและสร้างความเท่าเทียมกนัระหว่างสมาชิก ลด
ความส าคญัของสายการบงัคบับญัชา อ านาจหน้าท่ี และการควบคมุในองค์การ 4) การเผชิญหน้า
กบัปัญหา (Confrontation) องค์การต้องเน้นการเผชิญหน้ากบัปัญหา ไม่หลบหลีกหรือหลีกเลี่ยง
กบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ และ 5) การมีสว่นร่วม (Participation) สมาชิกองค์การเป็นองค์ประกอบส าคญั
ท่ีจะท าให้องค์การพฒันาได้และเช่ือว่า การเปลี่ยนแปลงจะประสบความส าเร็จได้หรือไม่นัน้ขึน้อยู่
กบัสมาชิกในองค์การ การเปิดโอกาสให้ทกุคนเข้ามามีสว่นร่วมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงจะท า
ให้เกิดพนัธะผกูพนั (Commitment) ส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงสามารถประสบความส าเร็จในการ
พฒันาองค์การได้ ทัง้นี ้เป้าหมายและคณุค่าทัง้ 5 ประการดงักล่าวเช่ือว่า สามารถท าให้ผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์การมีประสิทธิผลยิ่งขึน้ สร้างความสามารถในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้แก่
องค์การ และมีความกระตือรือร้นอยูเ่สมอ     

เคร่ืองมือและเทคนิคในการพฒันาองค์การนัน้มีหลายเคร่ืองมือด้วยกนั ส่วนใหญ่มกัเป็น  
เทคนิคท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล กระบวนการในการท างาน และพฤติกรรมศาสตร์ ทัง้นี ้เทคนิคใน        
การพฒันาองค์การท่ีมกัพบบอ่ย (วนัชยั มีชาติ, 2556: 332-336) ได้แก่  

1)  การส ารวจข้อมลูย้อนกลบั (Survey Feedback) การเปลี่ยนแปลงองค์การจะ
สามารถประสบความส าเร็จหรือมีประสิทธิผลได้ต่อเม่ือสมาชิกในองค์การเข้าใจถึงสถานการณ์ท่ี
เกิดขึน้ ตลอดจนจดุแข็งและจดุอ่อนขององค์การ (Greenberg and Baron, 1993 อ้างถึงใน วนัชยั 
มีชาติ, 2556: 332) การส ารวจข้อมูลย้อนกลบัเป็นการเสนอแนะการเปลี่ยนแปลงด้วยการแลก 
เปลี่ยน ส ารวจหาข้อมลูจากสมาชิกในองค์การเก่ียวกบัสภาพปัญหาต่าง ๆ ในองค์การในมมุมอง
ของพวกเขา อาจเก่ียวข้องกับบรรยากาศในองค์การ การติดต่อสื่อสาร ความพอใจในงาน การ
ตดัสินใจ ภาวะผู้น า (Vecchio, 1995 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 332) การรวบรวมข้อมลูอาจ
ใช้การสมัภาษณ์หรือแบบสอบถาม เม่ือได้ข้อมลูเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้เหล่าสมาชิกองค์การ
รับทราบ การประกาศดงักล่าวมกัใช้ในการประชมุกลุ่มย่อย จากนัน้  วิเคราะห์ปัญหาองค์การและ
น าเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาตอ่ไป 

2)  การพัฒนาความรู้สึกภายในและการรับรู้ตนเองของบุคลากร (Sensitivity 
Training) อาจเรียกช่ืออ่ืน ๆ อาทิ Laboratory Training, T-group (Training Group), Encounter 
Groups เทคนิคนีเ้น้นถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมโดยใช้ความสัมพันธ์ในกลุ่มท่ีไม่มีการจัด
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โครงสร้าง สร้างความตระหนักและเข้าใจถึงพฤติกรรมของตนท่ีผ่านมา อีกทัง้  ท าให้ทราบถึง
มมุมองของผู้ อ่ืนท่ีมีต่อพฤติกรรมดงักล่าวซึง่จะช่วยให้เข้าใจพฤติกรรมตนเองและไวต่อความรู้สกึ
ผู้ อ่ืน ทัง้นี ้Sensitivity Training เป็นการน าผู้ ท่ีเข้ามาอบรมมาอยู่ด้วยกันในสภาพแวดล้อมแบบ
เปิดท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการของกลุ่ม การอภิปรายเป็นไปอย่างอิสระซึ่งผู้ เข้าร่วม
จะสังเกตและเรียนรู้พัฒนาการการแสดงออกของคนผ่านกระบวนการท่ีเกิดขึน้ท าให้เกิดการ
เปิดเผยระหว่างกันมากขึน้ ช่วยพัฒนาทักษะการรับฟังผู้ อ่ืน ท าให้มีการยอมรับความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล อดทนต่อความแตกต่างได้มากยิ่งขึน้ และพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาความ
ขดัแย้งอีกด้วย (Robbins, 1989 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 333) 

3)  การสร้างทีมงาน (Team Building) เป็นเทคนิคท่ีพยายามประยุกต์แนวคิด
และเหตผุลของเทคนิค Sensitivity Training มาใช้ในกลุม่โดยให้สมาชิกแตล่ะคนช่วยกนัวิเคราะห์
ถึงการท างานร่วมกนัเป็นกลุม่และหาวิธีในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการท างาน มุ่งสร้าง
ความสมัพันธ์และทีมงานในการท างาน ช่วยเพิ่มประสิทธิผลของกลุ่มในการท างานเพื่อความ 
ส าเร็จในการท างานของกลุม่และทีมงานท าให้สมาชิกเรียนรู้ท่ีจะท างานร่วมกนักบัผู้ อ่ืน เม่ือสมาชิก
ในกลุ่มยอมรับว่า มีปัญหาเกิดขึน้ เม่ือนัน้จึงเกิดการการสร้างทีมงาน จากนัน้  พยายามหาข้อมลู
และน าปัญหาท่ีเกิดขึน้มาร่วมกนัวิเคราะห์พิจารณา ดงันัน้ เทคนิคนีจ้ึงช่วยให้สมาชิกของสามารถ
ท างานร่วมกนั ยอมรับเปา้หมายร่วมกนั ตลอดจนสร้างทกัษะการพบปะผู้คนอีกด้วย 

4)  การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มต่าง ๆ ภายในองค์การ (Intergroup 
Activities, Intergroup Development) เทคนิคนีมุ้่งสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มโดยเปลี่ยน 
แปลงการรับรู้ ความเช่ือ และทศันคติของสมาชิกแต่ละกลุ่มท่ีมีต่อกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในระหว่างแผนกด้วยกนั ช่วยพฒันาความสามารถในการท างานร่วมกนั เพิ่มทกัษะในการแก้ไข
ปัญหาความขดัแย้ง ตลอดจนเพิ่มการประสานงานในองค์การ ทัง้นี ้แตล่ะกลุม่จะค านึงถึงการรับรู้
ตนเองของกลุม่เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกนั ลดการเข้าใจผิดหรือไม่ตรงกนัระหวา่งกลุม่ 

5)  การใช้ตาข่ายการบริหาร (Grid Training, Managerial Grid) เทคนิคนีพ้ฒันา
โดย Blake and Mouton เพื่อเพิ่มประสิทธิผลองค์การ ปรับปรุง และพฒันาองค์การระยะยาว โดย
พยายามให้การบริหารองค์การค านงึถึงสมาชิกและผลผลิตขององค์การ น าองค์การไปสู ่9, 9 Style 
of Management โดยจัดอบรมสมัมนา (Grid Seminar) เพื่อให้ผู้ เข้าสมัมนาทราบถึงรูปแบบใน
การบริหารตนเองวา่ เน้นความสมัพนัธ์ระหวา่งคนหรือเน้นผลงาน เม่ือทราบรูปแบบการบริหารของ
ตนเองแล้วจึงพยายามปรับปรุงรูปแบบต่าง ๆ ไปสู่รูปแบบ 9, 9 โดยเน้นทัง้ความสมัพนัธ์ระหว่าง
สมาชิกในองค์การและผลงาน การสมัมนาจะท าให้เกิดการท างานร่วมกนัเป็นทีม ลดปัญหาความ
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ขดัแย้งระหว่างกลุ่ม ก าหนดแนวทางในการบรรลุเป้าหมายองค์การแผนปฏิบตัิการ ประเมินผล   
การปฏิบตัิงาน และปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ (Greenberg and Baron, 1993 อ้างถึง
ใน วนัชยั มีชาติ, 2556: 334) 

6)  การสร้างคณุภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Work Life Programs) ทัง้นี ้
เทคนิคนีใ้ห้ความส าคญักบัสมาชิกในองค์การและใช้หลกัการประชาธิปไตยกบัทกุคนด้วยการเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการตดัสินใจองค์การ เคร่ืองมือท่ีองค์การใช้
เทคนิคนีมี้หลายวิธีด้วยกนั อาทิ การปรับโครงสร้างงาน (Work Restructuring) เป็นการปรับปรุง
กระบวนการในการท างานให้น่าสนใจยิ่งขึน้โดยอาจใช้วิธีการเพิ่มความส าคัญของงาน (Job 
Enrichment) การขยายงาน (Job Enlargement) การสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานอาจใช้
วิธีการควบคมุคณุภาพ (Quality Control Circle) ใช้การท างานของกลุ่มย่อยซึ่งเป็นกลุ่มสมคัรใจ
มาวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาองค์การ 

7)  การบริหารโดยยึดวตัถุประสงค์ (Management by Objectives: MBO) เป็น
เทคนิคทางการบริหารท่ีมุ่งพฒันาองค์การด้วยการก าหนดวตัถุประสงค์โดยเร่ิมจากการก าหนด
เป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารและสมาชิกในองค์การ เป้าหมายท่ีก าหนดควรเฉพาะเจาะจง 
(Specific) สามารถวดัได้ (Measurable) เห็นพ้องต้องกนัของผู้ ท่ีเก่ียวข้อง (Agreeable) สามารถ
ปฏิบตัิได้จริง (Realistic) และมีกรอบระยะเวลาก าหนดชัดเจน (Time-frame) โดยผู้บริหารและ
สมาชิกองค์การวางแผนปฏิบตัิร่วมกนั จากนัน้ น าแผนท่ีได้ไปสูก่ารปฏิบตัิและหาทางแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ โดยการปฏิบตัิจะมีการติดตามผลตลอดเวลา หากบรรลเุป้าหมายก็จะก าหนดเป้าหมาย
ใหม ่หากไมบ่รรลผุลจะมีการปรับปรุงแผนงานหรือเปา้หมายใหม่ 

จากเทคนิคในการพฒันาองค์การทัง้ 7 เทคนิคดงักล่าว เรามกัจะพบเห็นในองค์การท่ีมี    
การน าการพฒันาองค์การไปใช้ ทัง้นี ้การพฒันาองค์การยงัสามารถใช้เทคนิคหรือเคร่ืองมืออ่ืน ๆ 
ได้เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคท่ีมุ่งพฒันาบคุคล อาทิ เทคนิคการอบรมการบริหาร (Management 
Training) การวางแผนความก้าวหน้าในสายงาน (Career Plan) ตลอดจนการเจราจาต่อรอง 
(Role Negotiation) อีกทัง้ เทคนิคท่ีมุ่งพฒันาประสิทธิผลของกลุ่ม อาทิ การสร้างทีมงานระหว่าง
กลุ่ม (Intergroup Team Building) กระบวนการในการปรึกษาหารือ (Process Consultation) 
หรือเทคนิคท่ีมุ่งพฒันาประสิทธิผลองค์การ อาทิ การปรับปรุงโครงสร้างองค์การหรือการออกแบบ
องค์การใหม่ (Structural Redesign) การประชมุในการพฒันาองค์การ (Confrontation Meeting) 
ทัง้นี ้องค์การจงึมกัจะใช้เทคนิคเหลา่นีเ้พื่อน าไปสูเ่ปา้หมายท่ีตัง้ไว้ 
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ทัง้นี ้การพฒันาองค์การสามารถน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงองค์การ (Waddell 
et al., 2017: 5-7) ดงันี ้

1)  การพฒันาองค์การน าไปใช้กบัทัง้ระบบขององค์การ อาทิ แผนก การท างาน
เป็นกลุ่มการเปรียบเทียบ วิธีการนีเ้น้นให้เห็นลกัษณะบางลกัษณะของระบบ อาทิ การฝึกอบรม
และการพฒันาต้นแบบหรือนวตักรรมซึ่งเกิดขึน้เพียงครัง้เดียว วิธีการนีใ้ห้ความสนใจเฉพาะราย 
บคุคลภายในระบบหรือกระบวนการโดยเฉพาะ 

2)  การพัฒนาองค์การตัง้อยู่บนพืน้ฐานความรู้ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์และ     
วิธีปฏิบตัิ รวมไปถึงแนวคิดระดบัจุลภาค อาทิ ภาวะผู้น า พลวัตกลุ่ม การออกแบบการท างาน   
และระดบัมหภาค อาทิ การออกแบบองค์การ ความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ ทัง้นี ้การใช้ความรู้
ทางด้านพฤติกรรมศาสตร์นัน้ได้มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสมาชิกองค์การแต่ละคนมากกว่า
การขึน้อยูก่บัโชคชะตาขององค์การ  

3)  การพฒันาองค์การเก่ียวข้องกบัการจดัท าแผนส าหรับการเปลี่ยนแปลง ทัง้นี ้
การพัฒนาองค์การจ าเป็นต้องวางแผนองค์การและเตรียมความพร้อมส าหรับนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีอย่างเป็นระบบ การพฒันาองค์การจึงเป็นกระบวนการปรับตวัเพื่อท่ีจะวางแผนและ
น าไปปฏิบตัิเพื่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่าพิมพ์เขียวท่ีบอกว่า ควรจะท าสิ่งใด ดงันัน้ การพฒันา
องค์การจึงต้องมีการวางแผนเพื่อท่ีจะหาสาเหตุและแก้ปัญหาขององค์การ อาทิ แผนท่ีมีความ
ยืดหยุ่นและปรับปรุงเป็นข้อมูลใหม่ท่ีเก็บรวบรวมเก่ียวกับความก้าวหน้าของแผนงานท่ี มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูเ่สมอ  

4)  การพฒันาองค์การเก่ียวข้องกบัการสร้างและการสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง 
ทัง้นี ้ความพยายามท่ีคืบหน้าในระยะเร่ิมแรกจะน าไปสูแ่ผนการเปลี่ยนแปลงส าหรับการปฏิบตัิใน
ระยะยาวเพื่อความยัง่ยืนและเป็นกิจกรรมใหม่ ๆ ภายในองค์การ อาทิ การน าการจดัการตนเอง
แบบกลุ่มไปใช้ควรจะเน้นให้ผู้บงัคบับญัชาแจกจ่ายงานให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชามากกว่าควบคุม
วิธีการท างานทัง้หมด ดงันัน้ ผู้บงัคบับญัชาควรให้อิสระอย่างต่อเน่ือง รวมไปถึงความเป็นไปได้ท่ี
ผู้บงัคบับญัชาจะได้บริหารงานอยา่งคุ้มคา่ในรูปแบบของการให้ความร่วมมือของสมาชิกองค์การ 

5)  การพฒันาองค์การได้รวมกลยทุธ์ โครงสร้าง และกระบวนการในการเปลี่ยน 
แปลงเข้าด้วยกัน ทัง้นี ้แผนการเปลี่ยนแปลงมุ่งเป้ายงักลยุทธ์ขององค์การท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม 
อาทิ ควรเน้นถึงองค์การสมัพนัธ์กบัสภาวะแวดล้อมท่ีกว้างขึน้อย่างไรและความสมัพนัธ์เหล่านัน้
สามารถปรับปรุงให้ดีขึน้ได้อย่างไร อีกทัง้ ควรรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทัง้ในกลุ่มของบคุลากรท่ี
จะปฏิบตัิงานและวิธีการในการติดตอ่สื่อสารและแก้ไขปัญหาท่ีเคยใช้สนบัสนนุกลยทุธ์การเปลี่ยน 
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แปลง นอกจากนี ้แผนการพฒันาองค์การจะช่วยให้ทีมผู้บริหารระดบัสงูมีประสิทธิผลมากยิ่งขึน้จงึ
ควรเน้นการมีปฏิสมัพันธ์และกระบวนการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่ม การเน้นเช่นนีอ้าจส่งผลให้
ความสามารถในการท่ีจะแก้ไขปัญหาองค์การในด้านกลยทุธ์และโครงสร้างของผู้บริหารระดบัสงู    
ดียิ่งขึน้ นอกจากนี ้วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีจะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลง อาทิ การฝึกอบรมและการพฒันาโดย
เน้นทกัษะและความรู้ของสมาชิกองค์การแตล่ะบคุคล 

6)  การพฒันาองค์การน าไปสู่การปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การซึ่งเก่ียวข้อง
กบัปัจจยัส าคญั 2 ประการคือ 1) ประสิทธิผลขององค์การเป็นความสามารถท่ีจะแก้ไขปัญหา เน้น
ถึงความใส่ใจและทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีเป็นเปา้หมายในการบรรลผุลส าเร็จ การพฒันาองค์การช่วย
ให้สมาชิกองค์การมีทกัษะและความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การจดัการกบักิจกรรมตา่ง ๆ ผ่านการมีสว่นร่วม
ภายในระบบเพิ่มมากขึน้ และ 2) ประสิทธิผลขององค์การต้องประกอบด้วยสมรรถนะสงู (High 
Performance) รวมไปถึงคณุภาพของสินค้า บริการ ความสามารถในการผลิต การปรับปรุงแก้ไข
อย่างต่อเน่ือง ตลอดจนคุณภาพชีวิตในการท างานสูง สมรรถนะองค์การคือ การตอบสนองต่อ
ความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ ภายนอก อาทิ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ รับบริการ ผู้ผลิตหรือผู้จัดหา
สินค้า ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ ยิ่งไปกว่านัน้ ยงัสามารถท่ีจะดึงดูดและจูงใจให้เหล่าสมาชิก
องค์การมีประสิทธิผลในการปฏิบตัิงานเพิ่มสงูขึน้ 

เง่ือนไขความส าเร็จและความล้มเหลวในความพยายามของการพฒันาองค์การ ส าหรับ
เง่ือนไขความส าเร็จ Greiner (1967, quoted in Beckhard, 1969: 96) ได้อธิบายถึงคณุลกัษณะ
ทั่วไปท่ีมีต่อความพยายามเปลี่ยนแปลงท่ีประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 6 ประการคือ 1) แรง
กดดนัจากผู้บริหารระดบัสงูก่อให้เกิดแรงกระตุ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ 2) สมาชิกใหม่ในองค์การ     
ท่ีปรึกษา หรือหวัหน้างานคนใหม่เล็งเห็นถึงปัญหาภายในองค์การ 3) การวินิจฉยัปัญหาท่ีเกิดขึน้
และน าไปสู่การวิเคราะห์ปัญหานัน้ในท่ีสดุ 4) การค้นพบวิธีแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ และน าไปสูพ่นัธะ
สญัญาใหม่ในการปฏิบตัิ 5) การทดลองวิธีแก้ไขปัญหาใหม ่ๆ และน าไปสูก่ารค้นหาผลลพัธ์ตา่ง ๆ 
ด้วยการทดลอง และ 6) การสนับสนุนผลลัพธ์ในทางบวกและน าไปสู่การได้รับยอมรับในการ
ปฏิบตัิ ขณะท่ี Beckhard (1969: 97) ได้อธิบายถึงเง่ือนไข 10 ประการท่ีจะท าให้องค์การประสบ
ผลส าเร็จในการพฒันาองค์การคือ 1) แรงกดดนัจากสภาพแวดล้อมทัง้จากภายในและภายนอก
เพื่อการเปลี่ยนแปลง 2) กลยทุธ์ของบคุคลคือการได้รับผลกระทบ 3) กลยทุธ์ของบุคคลคือความ
ตัง้ใจท่ีจะวินิจฉัยปัญหาอย่างแท้จริง 4) ภาวะผู้น าของสมาชิกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นท่ีปรึกษา 
บุคคลส าคญั หรือผู้บริหารใหม่ 5) การร่วมกนัระบุปัญหาของสมาชิกองค์การ 6) ความตัง้ใจท่ีจะ
ลองเสี่ยงในรูปแบบหรือความสมัพนัธ์ใหม่ ๆ 7) มมุมองความเป็นจริงและระยะยาว 8) ความตัง้ใจ
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ในการเผชิญสถานการณ์และลงมือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นัน้ ๆ 9) ระบบการให้รางวลัสมาชิก
องค์การส าหรับความพยายามในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้วยการให้รางวลัตอบแทนเป็น
ระยะ ๆ และ 10) ผลส าเร็จระยะกลางท่ีเป็นรูปธรรม  

อยา่งไรก็ตาม หากองค์การไมส่ามารถพฒันาได้นัน้ ผู้บริหารสามารถพิจารณาจากเง่ือนไข 
ของความล้มเหลว 12 ประการ (Beckhard, 1969: 93-96) ดงันี ้1) ความแตกต่างระหว่างถ้อย
แถลง ค่านิยม สไตล์ของผู้บริหารระดบัสงูกบัพฤติกรรมทางการบริหารท่ีเกิดขึน้จริง 2) โครงการ 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีปราศจากเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง 3) ความสบัสนระหว่างเป้าหมายและ
วิธีการ 4) กรอบการท างานระยะสัน้ 5) การขาดความเช่ือมโยงกนัระหว่างความพยายามในการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมุ่งเน้นพฤติกรรมศาสตร์กบัความพยายามในการเปลี่ยนแปลงท่ีมุ่งเน้นการบริการ
หรือการวิจยัเชิงปฏิบตัิการ 6) การพึง่พาภายนอกมากเกินไป 7) การพึง่พาผู้ เช่ียวชาญภายในมาก
เกินไป 8) ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างความพยายามในการเปลี่ยนแปลงจากผู้บริหารระดบัสงูกบั
ผู้บริหารระดบักลาง 9) ความพยายามเปลี่ยนแปลงองค์การให้เข้ากบัโครงสร้างแบบเก่า 10) ความ
สบัสนระหว่างความสมัพนัธ์ท่ีดีในฐานะท่ีเป็นเปา้หมายกบัความสมัพนัธ์ท่ีดีในฐานะท่ีเป็นเง่ือนไข 
11) การค้นหาสตูรส าเร็จในการแก้ไขปัญหา และ 12) การประยกุต์ใช้กลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสม      

การพฒันาองค์การนบัเป็นเทคนิคในการเปลี่ยนแปลงองค์การท่ีสง่ผลดีให้แก่องค์การเป็น
อย่างมาก อย่างไรก็ตาม การพฒันาองค์การนัน้จะต้องมีการเลือกวิธีการท่ีเหมาะสมกบัองค์การ 
เพราะการพฒันาองค์การจะต้องเผชิญกบัการเมืองในการเปลี่ยนแปลงองค์การ วฒันธรรมองค์การ 
ตลอดจนจริยธรรมของบุคคล ดงันัน้ การเลือกเปลี่ยนแปลงองค์การโดยใช้การพฒันาองค์การจึง
เป็นแนวทางท่ีจ าเป็นต้องค านงึถึงปัญหาตา่ง ๆ ท่ีอาจเกิดขึน้ตามมาด้วย 
  
3.5  กรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจัย       

จากท่ีมาและความส าคญัของปัญหาประกอบกบัการทบทวนวรรณกรรมตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง           
ท าให้ผู้วิจยัได้ตระหนกัถึงความส าคญัในเร่ืองของการน าเคร่ืองมือการจดัการอย่างการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทยเป็นระยะเวลากว่า 12 ปีท่ีผ่านมา ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2547 จนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของสญัญาการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการเพื่อปรับปรุงประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการ โดยส านกังาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางซึง่
เป็นผู้ท าหน้าท่ีรับผิดชอบหลกัในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการทัง้
ประเทศ ด้วยเหตนีุ ้จงึเป็นท่ีมาของการศกึษาเร่ืองนีโ้ดยมีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัภาพท่ี 3.5  
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การจดัการภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management: NPM) 
 

ความต้องการในการปรับปรุงประสทิธิภาพการปฏิบตัิราชการของระบบราชการไทยและ 
ปฏิบตัิงานบริการประชาชนได้อยา่งมีคณุภาพสงู โดยมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงานและสามารถ 

ก าหนดผู้ รับผดิชอบในแตล่ะระดบัได้ 
 

การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management: PM) มาใช้กบั      
สว่นราชการไทย ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2559 

 
การบริหารผลการปฏิบตัิงานได้มีการน ามาประยกุต์ใช้กบัสว่นราชการไทยอยา่งไร 

    1) บทบาทของหน่วยงานกลางเป็นอยา่งไร  
    2) กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทยเป็นอยา่งไร  
    3) การบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีน ามาใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร 

 
เปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกตา่งระหวา่งแนวคดิจากการทบทวนวรรณกรรม 

กบัการน าเคร่ืองมือมาปฏิบตัจิริงกบัสว่นราชการไทยวา่ เป็นอยา่งไร  
อนัน าไปสูบ่ทสรุปค าตอบของค าถามการวิจยั 

 
ภาพที่ 3.5  กรอบแนวคดิเบือ้งต้นในการวิจยั       
 
3.6 สรุป 
 

ผลจากการปฏิรูประบบบริหารจดัการภาครัฐได้มีการน าแนวคิดการบริหารผลการปฏิบตัิ  
งานมาประยุกต์ใช้กับนานาประเทศ รวมถึงประเทศไทยซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวความคิดการ       
จดัการภาครัฐแนวใหม่จากประเทศตะวนัตก การทบทวนวรรณกรรมส าหรับการวิจยันีเ้ป็นการระบุ
ถึงองค์ความรู้พืน้ฐานในการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบั
ส่วนราชการไทยประกอบกบักรอบแนวคิดเบือ้งต้นในการวิจยั ทัง้นี ้แนวคิดท่ีเป็นฐานส าหรับวาง
กรอบการศึกษา ได้แก่ การจดัการภาครัฐแนวใหม่ การบริหารผลการปฏิบตัิงาน การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง และการพฒันาองค์การ 



 

 
 

 

บทที่ 4   

ระเบียบวิธีวิจัย  

ในบทนี ้ผู้วิจยัได้น ำเสนอระเบียบวิธีวิจยัท่ีใช้ในกำรศกึษำซึง่ถือเป็นหลกักำรทำงวิชำกำร         
ท่ีส ำคญัยิ่งเพื่อให้เป็นไปตำมขัน้ตอนอนัเป็นข้อมลูท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได้อนัน ำมำซึ่งกำรได้รับ
ยอมรับ ในบทนีจ้ึงครอบคลมุเนือ้หำท่ีส ำคญั ได้แก่ 1) แนวทำงกำรวิจยั 2) กำรออกแบบกำรวิจยั 
3) วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู และ 4) กำรวิเครำะห์ข้อมลู 

 
4.1  แนวทางการวจิัย 
 

กำรวิจัยครัง้นี  ้ด ำเนินกำรโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research 
Methodology) เป็นแนวทำงในกำรแสวงหำค ำตอบของค ำถำมกำรวิจัยคือ กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตัิงำนได้มีกำรน ำมำประยกุต์ใช้กบัส่วนรำชกำรไทยอย่ำงไร ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค ำถำม
กำรวิจยั 3 ประกำร ได้แก่ 1) บทบำทของหน่วยงำนกลำงเป็นอยำ่งไร 2) กระบวนกำรในกำรน ำกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทยเป็นอย่ำงไร และ 3) กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิ 
งำนท่ีน ำมำใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อยำ่งไร ทัง้นี ้ประโยชน์ท่ีคำดวำ่จะได้รับ
จำกกำรวิจยัครัง้นีค้ือ 1) เพื่อเป็นข้อมลูในกำรวำงแผน ปรับปรุง และพฒันำแนวทำงในกำรน ำกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทยได้อยำ่งมีประสิทธิผล ประกอบกบั 2) เพื่อน ำผล
กำรศกึษำไปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิถึงกำรน ำกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตัิงำนมำประยกุต์ใช้กบัสว่นรำชกำรไทยได้อยำ่งเหมำะสม ทัง้นี ้กำรใช้แนวทำงเชิงคณุภำพใน
กำรวิจยัครัง้นีจ้ึงนบัเป็นโอกำสในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทยได้ในเชิงลกึ  

ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้สรุปประเด็นในกำรน ำเสนอผลกำรศึกษำเพื่อให้เข้ำใจถึงภำพรวมของกำร
น ำเสนอผลกำรศกึษำในบทตอ่ไป ดงัแสดงในตำรำงท่ี 4.1 
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ตารางที่ 4.1  ประเดน็ในการเสนอผลการศึกษา 
 
ค าถามการวจิัย การบริหารผลการปฏิบัตงิานได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับส่วนราชการไทยอย่างไร 
1. บทบำทของหน่วยงำน     
กลำงเป็นอยำ่งไร 
 
 
2. กระบวนกำรในกำรน ำ  
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน   
มำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย 
เป็นอยำ่งไร 
 
 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. กำรบริหำรผลกำร   
ปฏิบตัิงำนท่ีน ำมำใช้
สอดคล้องกบับริบทของ
ประเทศไทยหรือไม ่
อยำ่งไร 

    1. บทบำทของหน่วยงำนกลำง 
        1) บทบำทของส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ีมีตอ่สว่นรำชกำร 
        2) กำรเช่ือมโยงตวัชีว้ดัระหวำ่งหน่วยงำนกลำงตำ่ง ๆ  
 
    2. กระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย 
        1)  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน (Prerequisites and 
        Performance Planning) 
             (1) ควำมสอดคล้องระหวำ่งยทุธศำสตร์กรมกบัค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 
             (2) กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำร 

    ปฏิบตัิรำชกำร 
         2) กำรน ำไปปฏิบตัิ (Performance Execution) 
             (1) ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
             (2) กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
             (3) กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
             (4) ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
             (5) บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
         3) กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Assessment) 
         4) กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน (Performance Review) 
             (1) กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
             (2) กำรพฒันำองค์กำร 
             (3) สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
     
3  3. ควำมสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย 
        1) ควำมเหมำะสมของเคร่ืองมือในกำรน ำมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย    
        2) กำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร  
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4.2  การออกแบบการวจิัย 
 

ส่วนรำชกำรไทย เป็นส่วนรำชกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
และหน่วยงำนอ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในก ำกับของรำชกำรฝ่ำยบริหำร แต่ไม่รวมถึงองค์กรปกครอง         
สว่นท้องถ่ินซึง่ปัจจบุนัโครงสร้ำงของสว่นรำชกำรประกอบด้วยกระทรวง จ ำนวน 20 กระทรวง กรม
หรือส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกรม จ ำนวน 161 กรม และหน่วยงำนรูปแบบอ่ืนของรัฐ (สภำปฏิรูป
แห่งชำติ, 2558) จะเห็นได้ว่ำ ส่วนรำชกำรท่ีมีฐำนะเป็นกรมนัน้มีจ ำนวนมำก ผู้วิจยัจึงตระหนกัว่ำ 
กำรวิจยัเชิงคณุภำพในครัง้นีต้้องกำรข้อมลูในเชิงลึกถึงปรำกฏกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง อย่ำงไรก็ตำม 
ผู้วิจยัก็มิอำจศกึษำสว่นรำชกำรได้ทัง้หมด ทัง้นี ้เพื่อให้กำรวิจยัสำมำรถบรรลผุลอนัน ำมำซึง่ข้อมลู
กำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย ผู้วิจยัจึงใช้วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู
จำกกรณีศกึษำเพื่อวเิครำะห์และสงัเครำะห์ข้อมลูท่ีได้โดยละเอียด 

เกณฑ์กำรคดัเลือกกรณีศกึษำ ผู้วิจยัเร่ิมต้นย้อนกลบัไปศกึษำถึงท่ีมำของกำรน ำเคร่ืองมือ
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำร พบว่ำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรพฒันำกำรปฏิบตัิรำชกำรและประเมินผลในเบือ้งต้น โดยให้สว่น
รำชกำรตดัสินใจว่ำ ประสงค์จะเข้ำร่วมพฒันำกำรปฏิบตัิรำชกำรในกลุ่มท่ี 1 ภำคบงัคบั ทุกส่วน
รำชกำรต้องปฏิบตัิหรือกลุ่มท่ี 2 ระดบัท้ำทำย ส่วนรำชกำรต้องจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ของส่วน
รำชกำรเสนอตอ่คณะรัฐมนตรีและลงนำมในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้พบว่ำ สว่นรำชกำร
กลุ่มระดบัท้ำทำยประกอบด้วย 4 กระทรวงน ำร่อง ได้แก่ 1) กระทรวงอุตสำหกรรม 2) กระทรวง 
กำรคลงั 3) กระทรวงพำณิชย์ และ 4) กระทรวงยตุิธรรม ตอ่มำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 ก.พ.ร. 
ได้ให้แต่ละส่วนรำชกำรสำมำรถเจรจำข้อตกลงในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ติดตำม 
และประเมินผลควำมส ำเร็จของส่วนรำชกำร ระดบักรมในสงักัดได้ด้วยตนเอง กำรเปลี่ยนแปลง
ดงักล่ำวประกอบด้วย 3 กระทรวงน ำร่อง ได้แก่ 1) กระทรวงอุตสำหกรรม 2) กระทรวงกำรคลงั 
และ 3) กระทรวงพลงังำน  

นอกจำกนี ้ก่อนท่ีจะน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทย ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ได้น ำแนวคิดกำรบริหำรแบบมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิ (Result-based Management) มำปรับใช้
กบัส่วนรำชกำรไทยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2546 ในขณะนัน้ กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นกระทรวง
น ำร่องเพียงกระทรวงเดียวท่ีได้น ำแนวคิดดงักลำ่วมำใช้และได้ถกูยกเลกิไป ตอ่มำ ในปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2547 ได้มีกำรน ำแนวคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทย ด้วยเหตนีุ ้
ผู้วิจยัจงึเห็นวำ่ กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นกรณีศกึษำท่ีน่ำสนใจ  
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หำกพิจำรณำถึงท่ีมำและองค์ประกอบโดยรวมของกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบัติงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทย ผู้ วิจัยจึงได้เลือกกระทรวงอุตสำหกรรมเป็นกรณีศึกษำ       
ด้วยเกณฑ์ในกำรเลือก 2 ประกำรส ำคญัคือ 1) กระทรวงน ำร่องในกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ตัง้แต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 กระทรวงอตุสำหกรรมเป็นหนึง่ในส่ีกระทรวงน ำร่องในกลุม่ระดบัท้ำทำย 
ในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ตอ่มำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2551 กระทรวงอตุสำหกรรม
เป็นหนึ่งในสำมกระทรวงน ำร่องท่ีมีกำรเจรจำข้อตกลงในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร
ตลอดจนติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำร ระดบักรมในสงักัดด้วยตนเอง 
และ 2) ควำมหลำกหลำยของกรม กระทรวงอุตสำหกรรมประกอบด้วยกรมทำงด้ำนนโยบำยคือ 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมซึ่งเปรียบเสมือนฝ่ำยเสนำธิกำรของกระทรวง รับผิดชอบงำน
ทำงด้ำนงำนนโยบำยเป็นส ำคญั อีกทัง้ ยงัประกอบด้วยกรมทำงด้ำนก ำกบั ตรวจสอบอย่ำงกรม
โรงงำนอตุสำหกรรมและกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กรมทำงด้ำนส่งเสริม พฒันำ
อย่ำงกรมส่งเสริมอตุสำหกรรมและส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม ตลอดจนกรมท่ีมี
ลักษณะกำรท ำงำนเฉพำะในรูปแบบของคณะกรรมกำรซึ่งต้องดูแลรับผิดชอบกลุ่มเป้ำหมำย
เฉพำะด้ำนอยำ่งส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 

   
4.3  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ข้อมลูท่ีแม่นตรง (Validity) และเช่ือถือได้หรือน่ำเช่ือถือ (Reliability) คือ วตัถปุระสงค์หลกั
ของกำรวิจยัซึ่งนบัเป็นหวัใจของกำรวิจยั ข้อมลูเหล่ำนีจ้ึงต้องมำจำกกระบวนกำรวิจยัท่ีมีวิธีกำร
เก็บรวบรวมข้อมลูท่ีสำมำรถยืนยนักำรได้มำซึง่ค ำตอบของกำรวิจยัได้อย่ำงชดัเจนโดยไร้ข้อกงัขำ
หรือข้อสงสัยใด ๆ ทัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงตระหนักถึงวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยเป็นส ำคัญ วิธีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมลูของกำรวิจยัเชิงคณุภำพครัง้นีม้ำจำกทัง้แหล่งข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) และ
แหล่งข้อมลูทุติยภูมิ (Secondary Data) พร้อมกับกำรตรวจสอบข้อมลูท่ีได้ทัง้หมดเพื่อน ำผลมำ
วิเครำะห์และสงัเครำะห์เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์และค ำถำมกำรวิจยั  

 
4.3.1  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
เทคนิคท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูส ำหรับกำรวิจยัเชิงคณุภำพครัง้นีค้ือ กำรสมัภำษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมลูปฐมภูมิโดยมีลกัษณะค ำถำมเป็นกำรถำมแบบ
ปลำยเปิด (Open-ended Interview) จำกผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง (Key Informants) 
ประกอบกับกำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary Research) ด้วยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลจำก
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ต ำรำ เอกสำรและสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบต่ำง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมลูทุติยภมูิท่ีจ ำเป็นส ำหรับ
งำนวิจัยชิน้นี ้ทัง้นี ้ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญมำจำกกำรสุ่มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) โดย
คดัเลือกผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัท่ีเก่ียวข้อง อีกทัง้ ยงัได้อำศยักำรสุ่มแบบเพิ่มจ ำนวนบุคคลด้วยวิธีกำร
แนะน ำเพิ่มเติมจำกผู้ให้ข้อมลูส ำคญั (Snowball Sampling)  

ส ำหรับผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัในกำรวิจยัเก่ียวกบักำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบั    
ส่วนรำชกำรไทยประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1) หน่วยงำนกลำง 2) ส่วนรำชกำร และ 3) นกัวิชำกำร 
เพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนแม่นตรงและเช่ือถือได้ ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้ลงพืน้ท่ีสมัภำษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส ำคญั 
รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 66 คน ระหวำ่งเดือนมิถนุำยนจนถึงกนัยำยน พ.ศ. 2559 ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้แนบ
ประเด็นค ำถำมสมัภำษณ์ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัในแตล่ะสว่นไว้ในภำคผนวก ข หน้ำ 513-516 

1)  หน่วยงำนกลำงคือ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร ซึ่งเป็น        
ผู้ ริเร่ิมในกำรน ำแนวคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำปรับใช้และด ำเนินกำรติดตำม ประเมินผล
กำรปฏิบตัิรำชกำรของสว่นรำชกำร ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมำ ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้แสดง
ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัในสว่นของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร ดงัตำรำงท่ี 4.2  

2)  ส่วนรำชกำรคือ กระทรวงอตุสำหกรรม ประกอบด้วย ผู้บริหำรระดบันโยบำย
และบุคลำกรระดบัปฏิบตัิกำรจำกทัง้ 7 กรม โดยผู้วิจยัได้น ำเสนอข้อมลูผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัทัง้หมด
ของกระทรวงอตุสำหกรรม โดยแบ่งเป็น 4 ส่วนคือ 1) ผู้บริหำรระดบัสงู จ ำนวน 8 คน 2) บคุลำกร
กระทรวงในส่วนของกลุ่ม/ส่วนพฒันำระบบบริหำรประจ ำกรมหรือท่ีเรียกกันว่ำ ก.พ.ร. น้อยของ
กรม จ ำนวน 8 คน ซึง่เปรียบเสมือนตวัแทนของส ำนกังำน ก.พ.ร. ซึง่ท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงประสำน
ระหว่ำงหน่วยงำนกลำงกับส่วนรำชกำรของตน 3) บุคลำกรกระทรวงซึ่งอยู่ในระดบัผู้ เช่ียวชำญ      
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั/กอง/ศูนย์ของแต่ละกรม จ ำนวน 18 คน และ 4) บุคลำกรกระทรวงซึ่งอยู่ใน
ระดบัผู้อ ำนวยกำรส่วน/หวัหน้ำกลุ่ม/ตวัแทน ในสงักดัของผู้อ ำนวยกำรส ำนกั/กอง/ศนูย์ของแตล่ะ
กรม จ ำนวน 20 คน รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 54 คน  

หำกจ ำแนกเป็นรำยกรม 7 กรม ประกอบด้วย ผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญของกระทรวง
อตุสำหกรรม ประกอบด้วย 1) ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม จ ำนวน 9 คน 2) ส ำนกังำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม จ ำนวน 6 คน 3) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย จ ำนวน     
8 คน 4) กรมโรงงำนอุตสำหกรรม จ ำนวน 7 คน 5) กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
จ ำนวน 9 คน 6) กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม จ ำนวน 10 คน และ 7) ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ 
อตุสำหกรรม จ ำนวน 5 คน รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 54 คน ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้แสดงผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัใน
สว่นของกระทรวงอตุสำหกรรม ดงัตำรำงท่ี 4.3 และตำรำงท่ี 4.4 
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3)  นกัวิชำกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรน ำกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย จ ำนวน 7 คน ดงัตำรำงท่ี 4.5  

 
ตารางที่ 4.2  ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัในสว่นของส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร  
 
ช่ือ-สุกล   ต าแหน่ง 
1. นำยทศพร ศิริสมัพนัธ์   (อดีต) เลขำธิกำร ก.พ.ร. 
2. นำงอำรีพนัธ์ เจริญสขุ  ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและนวตักรรม 
3. นำงสำวสนุทรี สภุำสงวน ผู้อ ำนวยกำรกองตดิตำมและประเมินผลกำรพฒันำระบบ 

รำชกำร   
4. นำยจิรวฒัน์ ระโหฐำน นกัพฒันำระบบรำชกำรช ำนำญกำรพิเศษ  

สว่นกำรพฒันำระบบรำชกำร กระทรวงอตุสำหกรรม    
5. นำยอนสุทิธ์ิ พำวฒันำ นกัพฒันำระบบรำชกำรปฏบิตัิกำร  

 
หมายเหตุ: ระหว่ำงกำรสมัภำษณ์เดือนมิถนุำยนถึงกนัยำยน พ.ศ. 2559 นำยทศพร ศิริสมัพนัธ์    

ด ำรงต ำแหน่งเป็นท่ีปรึกษำประจ ำส ำนักนำยกรัฐมนตรีซึ่งเคยด ำรงต ำแหน่งเป็น
เลขำธิกำร ก.พ.ร. ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2556 และปัจจบุนักลบัมำ
ด ำรงต ำแหน่งเป็นเลขำธิกำร ก.พ.ร. อีกครัง้ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 

 
ตารางที่ 4.3  ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัในสว่นของผู้บริหำรระดบัสงู กระทรวงอตุสำหกรรม 
 
ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นำยสมชำย หำญหิรัญ ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 
2. นำยประสงค์ นรจิตต์ หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
3. นำยวีรศกัดิ ์ศภุประเสริฐ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
4. นำยสมศกัดิ ์จนัทรรวงทอง เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
5. นำยอภิจิน โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม  
6. นำยชำต ิหงส์เทียมจนัทร์ อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่  
7. นำยพส ุโลหำรชนุ อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม  
8. นำยธวชั ผลควำมด ี เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 
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ตารางที่ 4.4  ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัจำก 7 กรมของกระทรวงอตุสำหกรรม            
 
หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
1. ส ำนกังำน 
ปลดักระทรวง 
อตุสำหกรรม 
(สป.) 
 

1) ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 
2) หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
3) หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์  
5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
6) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล 
7) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
8) ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
9) นกัวิชำกำรคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิกำร ศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรสื่อสำร 

2. ส ำนกังำน   
เศรษฐกิจ 
อตุสำหกรรม 
(สศอ.)                   
 
 

1) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
2) นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร 
3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
4) ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
5) ผู้อ ำนวยกำรสว่นดชันีอตุสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
6) หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 

3. ส ำนกังำน    
คณะกรรมกำร 
อ้อยและน ำ้ตำล 
ทรำย (สอน.) 

1) เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
2) หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
5) หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน 
6) หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล  
7) นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำน 
งบประมำณ 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ่) 
 
หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 
 
4. กรมโรงงำน 
อตุสำหกรรม  
(กรอ.) 
 

 

8) นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศ
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
1) รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 
2) ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
3) นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
5) นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำร 
สว่นติดตำมและประเมินผล 
6) นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล 
7) ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม 

5. กรม 
อตุสำหกรรม 
พืน้ฐำนและ 
กำรเหมืองแร่ 
(กพร.) 

1) อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
2) ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
3) นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่พฒันำระบบบริหำร 
4) ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ 
5) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
6) หวัหน้ำกลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
7) นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล                                                              
8) หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ 
9) ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

6. กรมสง่เสริม    
อตุสำหกรรม     
(กสอ.) 

1) อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม 
2) ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร 
3) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
5) ผู้อ ำนวยกำรสว่นแผนปฏบิตัิงำนและงบประมำณ 
6) นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นยทุธศำสตร์และแผนงำน 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ่) 
 
หน่วยงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 7) นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล                        

8) นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำรสำรสนเทศ  
9) นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 
10) นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล                                     

7. ส ำนกังำน 
มำตรฐำน 
ผลิตภณัฑ์ 
อตุสำหกรรม  
(สมอ.)                        

1) เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม                                   
2) หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
3) ผู้อ ำนวยกำรกลุม่งบประมำณ 
4) นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 
5) ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

 
ตารางที่ 4.5  ผู้ให้ข้อมลูส ำคญัในสว่นของนกัวิชำกำร 
 
 ช่ือ-สกุล  คณะ/สถาบัน ส 
 1. ศำสตรำจำรย์ ดร. ชำตชิำย ณ เชียงใหม ่                    
 2. ศำสตรำจำรย์ ดร. กลัยำณี เสนำส ุ       
 3. รองศำสตรำจำรย์ ดร. จิรประภำ อคัรบวร  
 4. รองศำสตรำจำรย์ ดร. พส ุเดชะรินทร์    
                      
 5. อำจำรย์พำยพั พยอมยนต์                                         
 6. รองศำสตรำจำรย์ ดร. ด ำรงค์ วฒันำ                                      
 7. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ปัณรส มำลำกลุ ณ อยธุยำ                      

     คณะพฒันำกำรทรัพยำกรมนษุย์               
     สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ 
       
     คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบญัชี 
     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 
     คณะรัฐศำสตร์ 
     จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 

 
4.3.2  การตรวจสอบข้อมูล 
เทคนิคท่ีใช้ในกำรตรวจสอบข้อมลูเพื่อควำมแม่นตรงและเช่ือถือได้ของผลกำรวิเครำะห์    

เชิงคณุภำพ ผู้ วิจยัมีแนวทำงกำรตรวจสอบควำมถกูต้องจำกกำรตรวจสอบภำยในและภำยนอก 
(ชำย โพธิสิตำ, 2556: 369-370) โดยกำรตรวจสอบภำยใน พิจำรณำถึงคณุภำพของสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว
ในกำรวิจยัว่ำอยู่ในระดบัใด โดยมำจำกข้อมลูและวิธีกำรได้มำซึ่งข้อมลูว่ำ มีควำมเหมำะสมและ     
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มีคณุภำพดีพอหรือไม่ ด้วยกำรตรวจสอบแหล่งท่ีมำของข้อมลู ประกอบกบักระบวนกำรวิเครำะห์
ในกำรหำข้อสรุปและตีควำมข้อมลู กำรตรวจสอบภำยในจึงเป็นกำรส ำรวจดคูณุภำพของข้อมลู
และวิธีท่ีใช้ในกำรเก็บข้อมลู  

ส ำหรับกำรตรวจสอบภำยนอก ผู้ วิจัยได้ใช้วิธีกำรคือ กำรตรวจสอบข้อมูลแบบสำมเส้ำ 
(Triangulation) (ชำย โพธิสิตำ, 2556: 371; สภุำงค์ จนัทวำนิช, 2556: 31-32) คือ กำรแสวงหำ
ควำมเช่ือถือได้ของข้อมลูจำกแหล่งท่ีแตกต่ำงกนั หลกักำรของกำรตรวจสอบข้อมลูแบบสำมเส้ำ
คือ ไม่ปักใจว่ำ แหล่งข้อมลูแหล่งใดแหล่งหนึ่งท่ีได้มำแต่แรกเป็นแหล่งท่ีเช่ือถือได้แล้ว ผู้ วิจยัจึง
จ ำเป็นต้องแสวงหำควำมเป็นไปได้วำ่ยงัมีแหลง่อื่นใดอีกบ้ำง แล้วน ำข้อมลูเหลำ่นัน้มำเปรียบเทียบ
ซึ่งกันและกนั โดยกำรตรวจสอบข้อมลูแบบสำมเส้ำประกอบด้วย 4 ด้ำนด้วยกัน (Denzin, 1970 
อ้ำงถึงใน สภุำงค์ จนัทวำนิช, 2555: 129-130) ได้แก่ 1) ด้ำนวิธีรวบรวมข้อมลู (Methodological 
Triangulation) 2) ด้ำนข้อมูล (Data Triangulation) 3) ด้ำนผู้ วิจัย (Investigator Triangulation) 
และ 4) ด้ำนทฤษฎี (Theory Triangulation) 

งำนวิจยัชิน้นีใ้ช้กำรตรวจสอบข้อมลูแบบสำมเส้ำ 2 ด้ำน (Denzin, 1970 อ้ำงถึงใน สภุำงค์ 
จนัทวำนิช, 2555: 129-130) ได้แก่ 1) ด้ำนวิธีรวบรวมข้อมลู (Methodological Triangulation) คือ 
กำรใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมลูตำ่ง ๆ เพื่อมำวิเครำะห์เร่ืองเดียวกนั ซึง่ผู้วิจยัใช้วิธีกำรสมัภำษณ์เชิงลกึ
จำกผู้ ให้ข้อมูลส ำคัญพร้อมกับศึกษำ ค้นคว้ำข้อมูลจำกต ำรำ เอกสำร และสิ่งตีพิมพ์เผยแพร่        
ในรูปแบบต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และ 2) ด้ำนข้อมลู (Data Triangulation) คือ กำรพิสจูน์ว่ำ ข้อมลูท่ี
ผู้วิจยัได้มำนัน้ถกูต้องหรือไม่ วิธีกำรตรวจสอบคือ กำรสอบแหล่งของข้อมลูจำกแหล่งบคุคล หำก
บุคคลผู้ ให้ข้อมลูเปลี่ยนไป ข้อมลูจะเหมือนเดิมหรือไม่ ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สมัภำษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส ำคญั
ต่ำง ๆ ซึง่ประกอบด้วย 3 ส่วนส ำคญั ไม่ว่ำจะเป็นส ำนกังำน ก.พ.ร. ส่วนรำชกำร และนกัวิชำกำร 
อีกทัง้ หำกพิจำรณำถึงกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทยนัน้ 
กำรสมัภำษณ์เชิงลึกในส่วนของกระทรวงอุตสำหกรรม ผู้ วิจยัได้สมัภำษณ์ผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัจำก     
7 กรมของกระทรวงและในแตล่ะกรมประกอบด้วยผู้ให้ข้อมลูส ำคญัทัง้ในสว่นของผู้บริหำรระดบัสงู 
ผู้บริหำรระดบักลำง และบคุลำกรระดบัปฏิบตัิกำร ดงันัน้ กำรตรวจสอบข้อมลูจำกแหล่งบคุคลจึง
เป็นกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกผู้ให้ข้อมลูส ำคญัท่ีหลำกหลำยเพื่อให้ได้ข้อมลูท่ีแมน่ตรงและเช่ือถือ
ได้ นอกจำกนี ้ผู้วิจยัใช้อปุกรณ์ช่วยเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง สมดุบนัทึกข้อมลู 
เคร่ืองเขียน และกล้องถ่ำยภำพเพื่อให้กำรวิจยันีมี้หลกัฐำนเชิงประจกัษ์ เป็นท่ียอมรับแก่ผู้ ท่ีศกึษำ
งำนวิจยัชิน้นี ้ 
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4.4  การวเิคราะห์ข้อมูล  
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนับเป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัและยากในกระบวนการวิจัยซึ่ง      
ตวัผู้วิจยัเองมีบทบาทส าคญัยิ่งในการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมลู
ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยชิน้นีค้ือ การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป  
โดยใช้วิธีการจ าแนกประเภทข้อมลู (Typological Analysis) คือ การจดัข้อมลูเป็นหมวดหมู่หรือ
ประเภทโดยใช้เกณฑ์บางอย่างตามคุณลกัษณะท่ีข้อมูลนัน้มีอยู่ ร่วมกันเป็นตวัจ าแนก (สุภำงค์     
จนัทวำนิช, 2556: 69) อีกทัง้ ยงัใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อมลู (Comparison) คือ การแสวงหาความ
เหมือนและความแตกตา่งท่ีมีอยู่ในคณุลกัษณะหรือคณุสมบตัิของชดุข้อมลูตา่ง ๆ อย่างเป็นระบบ
เพื่อสร้างข้อสรุปท่ีกล่าวถึงลกัษณะร่วมและแตกต่างของข้อมูล  (สุภำงค์ จันทวำนิช, 2556: 91) 
ตลอดจนการสร้างข้อสรุปแบบอปุนยั (Analytic Induction) คือ วิธีตีความสร้างข้อสรุปข้อมลูจาก
รูปธรรมหรือเหตกุารณ์หลาย ๆ เหตกุารณ์ท่ีพบซึง่วิธีกำรสร้ำงข้อสรุปแสดงให้เห็นถึงควำมเช่ือมโยง
ของข้อมลูโดยใช้กรณีศกึษำหรือแหลง่ข้อมลูเฉพำะจ ำนวนหนึง่เป็นหลกัและกลำ่วอ้ำงถึงควำมจริง
ทัว่ไปขึน้จำกควำมจริงเฉพำะของข้อมลูดงักล่ำว ข้อมลูท่ีน ำมำวิเครำะห์จะเป็นข้อควำมบรรยำย 
(Descriptive) ท่ีได้จากการสมัภาษณ์และจดบนัทึกไว้อย่างละเอียดประกอบกับการศึกษาจาก
เอกสารซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลนีเ้ป็นการพรรณารายละเอียดท่ีเกิดขึน้ด้วยการน าข้อมูลท่ีเก็บ
รวบรวมได้ทัง้หมดมาอธิบายเพื่อน าไปสู่ค าตอบของการวิจยั (สภุำงค์ จนัทวำนิช, 2555, 131-133, 
2556: 106)  

 
4.5  สรุป 
 

กำรวิจยันีเ้ป็นกำรวิจยัเชิงคณุภำพ ส ำหรับกำรเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ ผู้ วิจยัได้ใช้วิธีกำร
สมัภำษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัจำก 3 ส่วน รวมเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 66 คน ได้แก่ 1) หน่วยงำน
กลำงคือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร จ ำนวน 5 คน 2) ส่วนรำชกำรคือ 7 กรม
ของกระทรวงอุตสำหกรรม จ ำนวน 54 คน และ 3) นักวิชำกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และ
ประสบกำรณ์เก่ียวกบักำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทย จ ำนวน 7 คน 
อันเป็นข้อมูลปฐมภูมิประกอบกับอำศยัข้อมูลทุติยภูมิจำกกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้    
กำรวิเครำะห์ข้อมลูน ำมำซึ่งข้อมลูท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได้เพื่อให้สำมำรถตอบวตัถุประสงค์ของ
กำรวิจยั ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะน ำเสนอผลกำรศกึษำในบทตอ่ไป 



 

 

บทที่ 5   

ผลการศึกษา  

ในบทนี ้ผู้ วิจัยได้น ำเสนอผลกำรวิเครำะห์และสงัเครำะห์ท่ีได้มำจำกกำรเก็บรวบรวม
ข้อมลูจำกกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องพร้อมกบักำรสมัภำษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมลูส ำคญัเก่ียวกับ
กำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทย ทัง้นี ้ค ำถำมกำรวิจยัคือ 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนได้มีกำรน ำมำประยกุต์ใช้กับส่วนรำชกำรไทยอย่ำงไร ซึ่งประกอบ 
ด้วยประเด็นค ำถำมกำรวิจัย 3 ประกำร ได้แก่ 1) บทบำทของหน่วยงำนกลำงเป็นอย่ำงไร              
2) กระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทยเป็นอย่ำงไร และ 
3) กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีน ำมำใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร ซึง่
ผู้วิจยัใคร่ขอน ำเสนอผลกำรศกึษำในแตล่ะประเด็นตำมล ำดบั ดงันี ้

ประเด็นแรก บทบำทของหน่วยงำนกลำง ทัง้นี ้เคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนจะ
ไม่ได้ถกูน ำมำใช้กบัประเทศไทย หำกปรำศจำกผู้ ริเร่ิมเสนอแนวควำมคิดอย่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ดังนัน้ ก.พ.ร. จึงมีบทบำทส ำคัญยิ่งในฐำนะผู้ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรก ำกับ ติดตำม และ
ประเมินผลสว่นรำชกำรโดยสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรจำกค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำร 

ประเด็นท่ีสอง กระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำร
ไทย ทัง้นี ้ผู้วิจยัได้อ้ำงอิงกระบวนกำรในกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนของ Aguinis (2013: 38-53) 
ซึง่ประกอบด้วย 6 กระบวนกำรมำประยกุต์ใช้ประกอบกำรวิเครำะห์ข้อมลู อย่ำงไรก็ตำม ผู้วิจยัได้
น ำเสนอผลกำรศกึษำเป็น 4 กระบวนกำรโดยน ำกระบวนกำรแรกคือ กำรเตรียมกำรซึง่เป็นขัน้ตอน
กำรเตรียมควำมพร้อมขององค์กำรก่อนท่ีจะน ำเคร่ืองมือมำใช้โดยมำเสนอพร้อมกบักระบวนกำร
วำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน อีกทัง้ กระบวนกำรสดุท้ำยคือ กำรเร่ิมต้นใหมแ่ละท ำสญัญำใหมอี่กครัง้
ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีใช้ประโยชน์จำกขัน้ตอนต่ำง ๆ ท่ีผ่ำนมำประกอบกบักำรค ำนึงถึงสภำพแวดล้อม
ภำยนอกองค์กำรเพื่อก ำหนดเป้ำหมำยใหม่อีกครัง้มำน ำเสนอพร้อมกับกระบวนกำรทบทวนผล  
กำรปฏิบตัิงำน ดงันัน้ ส ำหรับประเด็นกระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบั    
สว่นรำชกำรไทย กรณีศกึษำ กระทรวงอตุสำหกรรม จงึประกอบด้วย 4 กระบวนกำร ได้แก่   
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กระบวนกำรแรก กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบัติงำน (Prerequisites and 
Performance Planning) เป็นขัน้ตอนกำรเตรียมควำมพร้อมให้แก่สมำชิกองค์กำรด้วยกำรสื่อสำร 
ถ่ำยทอดควำมรู้ และสร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกับยุทธศำสตร์ วิสยัทัศน์ และพันธกิจขององค์กำร
ประกอบกบักำรเตรียมควำมพร้อมถึงกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำปฏิบตัิตำม
วตัถปุระสงค์หรือเจตนำรมณ์ของกำรวดัได้อย่ำงถกูต้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทั ง้องค์กำร 
กระบวนกำรท่ีสอง กำรน ำไปปฏิบตัิ (Performance Execution) เป็นขัน้ตอนท่ีบุคลำกรแต่ละคน
ต่ำงรับผิดชอบในหน้ำท่ีของตนเองตำมแผนท่ีได้วำงไว้  กระบวนกำรท่ีสำม กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน (Performance Assessment) เป็นขัน้ตอนกำรประเมินตนเองและกำรประเมินจำก
ผู้บงัคบับญัชำถึงผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้ และน ำมำสู่กระบวนกำรสดุท้ำย กำรทบทวนผลกำร
ปฏิบตัิงำน (Performance Review) เป็นขัน้ตอนกำรประชุม อภิปรำยผลระหว่ำงผู้บงัคบับญัชำ
และผู้ ใต้บงัคบับญัชำเพื่อทบทวน ปรับปรุง และน ำไปสู่กำรพฒันำผลกำรปฏิบตัิงำนขององค์กำร
และบคุลำกร ประกอบกบักำรค ำนึงถึงสภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กำรเพื่อก ำหนดเปำ้หมำย
ใหมใ่นกำรจดัท ำสญัญำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรครัง้ตอ่ไป  

ประเด็นท่ีสำม ควำมสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลำกวำ่ 12 ปี    
ท่ีผำ่นมำตัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจบุนั พ.ศ. 2559 กำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผล
กำรปฏิบตัิงำนมำใช้มีควำมเหมำะสมกบับริบทของส่วนรำชกำรไทยมำกหรือน้อยเพียงใดอนัจะ
น ำไปสูข้่อเสนอแนวทำงในกำรพฒันำตอ่ไป 

ทัง้นี ้จำกกำรศึกษำเอกสำรท่ีเก่ียวข้องและกำรสมัภำษณ์เชิงลึกจำกผู้ ให้ข้อมูลส ำคญั       
3 ส่วนคือ 1) หน่วยงำนกลำงคือ ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบรำชกำร (ก.พ.ร.) 2) ส่วน
รำชกำรคือ 7 กรมของกระทรวงอตุสำหกรรม ได้แก่ 1) ส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (สป.) 
2) ส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 3) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
(สอน.) 4) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม (กรอ.) 5) กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.)  
6) กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (กสอ.) และ 7) ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) 
ตลอดจน 3) นกัวิชำกำรท่ีมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญ และประสบกำรณ์ทำงด้ำนกำรน ำกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย  

ผู้ วิจัยได้น ำเสนอถึงผลกำรศึกษำใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) บทบำทของหน่วยงำนกลำง             
2) กระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทย และ 3) ควำม
สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย ตำมล ำดบัเพื่อตอบค ำถำมกำรวิจยัคือ กำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตัิงำนได้มีกำรน ำมำประยกุต์ใช้กบัสว่นรำชกำรไทยอยำ่งไร ดงันี ้
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5.1  บทบาทของหน่วยงานกลาง   
 

5.1.1  บทบาทของส านักงาน ก.พ.ร. ที่มีต่อส่วนราชการ 
สว่นรำชกำรเข้ำใจถึงควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนกลำงอยำ่งส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ีต้องท ำ

หน้ำท่ีในกำรก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรทัง้ประเทศ ทัง้นี ้ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “เข้ำใจจิตใจของ ก.พ.ร. นะเพรำะว่ำเขำต้องก ำกบัทัง้
ประเทศ มนัเป็นเร่ืองของกำรบริหำรจดักำรมำกกวำ่ เรำก็ต้องปรับตำมควำมต้องกำรของส ำนกังำน 
ก.พ.ร. เพรำะว่ำถ้ำเรำไม่ท ำก็จะเสียทัง้หมดในภำพรวม เรำก็ต้องพยำยำมปรับในส่วนของเรำ      
ของในหน่วยงำน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “คอ่นข้ำงเห็นใจส ำนกังำน ก.พ.ร. ส ำนกังำน ก.พ. ว่ำ แตล่ะปีจะต้องมำ
ตำม จะส่งหรือยงั มนัอำจจะด้วยว่ำคนก็คิดว่ำงำนเยอะอยู่แล้ว แล้วยงัต้องมำท ำพวกนี ้บำงทีท ำ
แล้ว มนัเป็นเหมือนเสือกระดำษก็เหมือนกับไม่ได้อะไร บำงทีท ำดีไป มนัก็ไม่ได้ผลตอบแทนท่ีดี
ตำมท่ีวำงไป” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 

จริง ๆ แล้ว ก.พ.ร. ก็มีงำนหลำยด้ำนตำมยุทธศำสตร์ของเขำ ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำระบบรำชกำร เขำก็มีงำนหลำยด้ำน เขำไม่ใช่มีค ำรับรองตวันีต้วัเดียว     
ค ำรับรองก็เป็นเคร่ืองมือตวัหนึง่ของเขำ แล้วก็ในสว่นอ่ืนเขำก็มี เพรำะฉะนัน้ งำน
ของเขำก็คอ่นข้ำงเยอะ กำรเป็นหน่วยงำนกลำงมนัก็เป็นอะไรท่ีล ำบำกเหมือนกนั
วำ่ ข้ำงบนก็ลงมำ ข้ำงลำ่งก็กระทุ้งขึน้ไป มนัก็เห็นใจเขำ 
 
อย่ำงไรก็ตำม ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้อธิบำยให้ส่วนรำชกำรได้เข้ำใจถึงวตัถปุระสงค์ของ

กำรวัดและประโยชน์ท่ีจะได้รับจำกกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้อย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทัง้ ไม่ได้สร้ำง
ควำมรู้และควำมเข้ำใจให้ส่วนรำชกำรสำมำรถเตรียมพร้อมกับกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “เหมือน ก.พ.ร. สัง่จงั แตไ่ม่บอกวำ่จะไปท ำอะไร ไปใช้ประโยชน์อะไรคือ
ไม่สร้ำงควำมเข้ำใจก่อน” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่  
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ค ำแนะน ำท่ีส่วนรำชกำรจะได้ก่อนเพื่อท่ีจะเตรียมตวัในกำรท ำงำนไม่มี พอถำม
ไปท่ี ก.พ.ร. ก.พ.ร. ก็ไม่รู้ ตอบไม่ได้ก็เป็นปัญหำเหมือนกันในกำรท ำงำน 
เพรำะฉะนัน้ เลยไม่ค่อยอยำกจะมีใครท ำตวัชีว้ดัหรอก . . . ในทำงปฏิบตัิ  มัน
กลำยเป็นว่ำ เขำเอำเคร่ืองมือมำให้ภำครัฐใช้โดยท่ีบำงทีมนัมีรำยละเอียดเยอะ
เกินไป แล้วก็ไม่ได้สร้ำงควำมเข้ำใจท่ีแท้จริงให้กับผู้ ท่ีมำท ำเร่ืองนีข้องแต่ละ     
สว่นรำชกำร 

 
อีกทัง้ ก.พ.ร. มีเพียงกรอบกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนให้ทกุสว่นรำชกำรปฏิบตัิตำม แตไ่ม่ได้

ชีแ้จงถึงวิธีกำรวดัให้สว่นรำชกำรสำมำรถเข้ำใจได้อยำ่งชดัเจน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “บำงทีเรียก
เรำไปชีแ้จง บำงทีเรำก็ท ำไม่ได้เต็มทัง้ 100 % ท่ีจะมำชีแ้จงต่อ แล้วบำงทีเรำก็ไม่เข้ำใจ แต่บำงที
เขำก็ชีแ้จงนิด ๆ หน่อย ๆ แป๊บเดียวคือมันไม่ได้มีส่วนร่วมกัน มันต้องสร้ำงควำมเข้ำใจก่อนว่ำ  
ระบบนีม้นัจะท ำอะไร แล้วต้องท ำอะไรบ้ำง แล้วได้ประโยชน์อะไร” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบ
บริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “ก.พ.ร. เขำก็น่ำเห็นใจ
เพรำะว่ำเขำเป็นหน่วยงำนกลำงท่ีต้องก ำหนดเกณฑ์ให้ทุกหน่วยท ำได้ ถ้ำปลีกย่อยนกั เขำไม่ได้    
ลงไป” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ปัญหำตรง KPI ของ ก.พ.ร. ท่ีมีแต่กรอบมำให้
โดยไม่บอกว่ำ เรำจะต้องท ำอย่ำงไร ก็ยงัไม่เข้ำใจว่ำ จะให้ท ำอะไรซึง่ควรมีวิธีกำรรูปแบบท่ีชดัเจน 
ตอบโจทย์ทัง้รำชกำรและผู้ เข้ำมำใช้บริกำรโดยไม่เพิ่มภำระงำนของข้ำรำชกำรท่ีมีอยู่แล้วให้มีเพิ่ม
มำกขึน้”  

ในช่วงแรก ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2555 ส ำนกังำนก.พ.ร. ได้มีกำร
จ้ำงหน่วยงำนภำยนอกคือ บริษัททริสมำเป็นท่ีปรึกษำและให้องค์ควำมรู้ต่ำง ๆ แก่ส่วนรำชกำร
เน่ืองจำก ก.พ.ร. ไม่ได้มีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองของกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. มีบทบำท
ตรงท่ีว่ำ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 ปีแรก เขำก็ให้ทริสเป็นคนท ำองค์ควำมรู้ตำ่ง ๆ อยู่ท่ีทริสหมด เขำไมมี่
เลย เจ้ำหน้ำท่ีเขำไม่เวิร์กเลย เขำเพิ่งมำเลิกจ้ำงทริสเม่ือปี พ.ศ. 2556 เขำเพิ่งมำเลิกจ้ำงทริสท ำให้
เขำไม่มีควำมรู้อะไรในกำรท่ีจะมำพดูกบัสว่นรำชกำรท ำให้เขำไม่มีสะสมองค์ควำมรู้ไว้เลย” อีกทัง้ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. อย่ำงท่ีว่ำ เขำไม่เช่ียวชำญเอง แล้ว
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เขำก็เลยใช้ท่ีปรึกษำซึง่โอเค ท่ีปรึกษำเขำมีควำมรู้ ควำมเช่ียวชำญในเร่ืองพวกนีจ้ริง แตว่ำ่เขำตอน
ท่ีมำประเมิน เขำไม่ได้มำตัง้แต่ตอนเร่ิมต้นคิดให้ว่ำคุณควรจะต้องท ำเร่ืองพวกนี ”้ นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “สมยัก่อนเขำ
วำงระบบดีนะ ตอนทริสมำท ำใหม่ ๆ นะ พี่ให้เครดิตทริสเลย ทริสท ำดีมำก เขำจะ Assign ไว้เลย
วำ่ 1) ต้องมีกำรอะไรบ้ำง 2) ต้องมีกำรอะไรบ้ำง 3) ต้องมีกำรอะไรบ้ำงเพื่อให้บรรลตุวัพวกนี ้ต้องมี
กำรก ำหนด แตเ่ดี๋ยวนีไ้ม่ใช่” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

Outsource เขำก็จะมำเป็นท่ีปรึกษำ ให้ข้อมูลเรำได้ มำช่วยชีไ้ด้ซึ่งส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เอง ตอนนีก็้เป็นข้ำรำชกำร ก็เป็นจ ำนวนจ ำกัดเหมือนกัน จะออกมำให้ 
เชิญมำชีแ้จงก็จะไม่ค่อยมีเวลำกนั มี Outsource ดีกว่ำ มำช่วยได้คือส ำนกังำน 
ก.พ.ร. เอง บุคลำกรเขำไม่พอหรอกท่ีจะออกมำชีแ้จ้ง แล้วอีกอย่ำงเขำก็ไม่แม่น 
ไม่ได้เคลียร์มำกมำย ก็ต้องปรึกษำ Outsource เหมือนกนั  

 
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทเอกชนอย่ำงทริสเองไม่ได้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกบับทบำทและภำรกิจ

ของแต่ละส่วนรำชกำร ดงันัน้ จึงไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำในเชิงลึกเก่ียวกับกำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัให้แก่กรมได้เช่นกัน ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ท้ำยท่ีสดุไปโยนให้บริษัทท่ีปรึกษำทริส ฉะนัน้ หลำย ๆ 
เร่ืองท่ีหน่วยรำชกำรเป็นประเด็นท่ีเขำอยำกจะสอบถำมหรืออยำกได้ข้อมูล ทริสเขำบอกว่ำ เขำ
รับจ้ำง ก.พ.ร. เขำไม่ได้มีหน้ำท่ีมำให้ค ำปรึกษำแนะน ำหน่วยรำชกำร” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วน
ดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มีกำรจ้ำงทริสเป็นท่ีปรึกษำซึง่ท่ีปรึกษำนัน้ก็จะเป็นระบบของเอกชนซึง่
จริง ๆ แล้วไม่ได้มีควำมรู้ในระบบรำชกำร ก็มำเรียนรู้จำกเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งเป็น Key Person ท่ีจะ
ควบคมุดแูล ขึน้อยู่ว่ำจะมีควำมรู้ ประสบกำรณ์มำกน้อยเท่ำไรในกำรก ำกับดแูลกำรท ำงำนของ
เขำ” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตอน
ระยะกำรตรวจครัง้แรก ปี พ.ศ. 2547 ปี พ.ศ. 2548 ทริสเป็นภำคเอกชน เขำก็จะยงัไมรู้่ภำครำชกำร
ดี เวลำท ำอะไรเหมือนจะต้องมำนัง่เถียงกนัตลอด เขำจะไมเ่ข้ำใจบทบำท ภำรกิจของภำครำชกำร”   

นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ได้ให้สว่นรำชกำรศกึษำกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจำกคูมื่อ
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรด้วยตนเองจึงกลำยเป็นวำ่ สว่นรำชกำรต้องมำวิเครำะห์ ตีควำม 
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และท ำควำมเข้ำใจด้วยตนเอง อีกทัง้ กำรติดตอ่ประสำนงำนไปยงัเจ้ำหน้ำท่ีของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ยงัติดต่อได้ยำก ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก.พ.ร. จะตอบมำแต่เพียงว่ำ ทุกอย่ำงอยู่ในคู่มือหรือแนว
ปฏิบตัิอยู่แล้ว คณุก็ไปศกึษำเอำเอง แล้วจะเป็นอย่ำงงัน้จริง ๆ แม้กระทัง่ก็เจอ ก็มนัมีในคู่มือแล้ว 
คณุก็ไปเปิดด ูขนำดเจ้ำของเร่ือง ก.พ.ร. พดูอย่ำงนีแ้สดงวำ่ คณุไม่รู้คูมื่อใช่ไหม” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “คู่มือน่ีมนัต้องตีควำมอีกครับเพรำะว่ำมนัเป็น
ตวัหนงัสือ แล้วก็บำงคนท่ีเขำไม่ค่อยได้สมัผสังำนพวกนี ้เขำก็จะคิดไม่ได้ เขำไม่รู้ว่ำต้องท ำยงัไง 
เขำต้องกำรตวัอย่ำงไง แต่มนัไม่มีให้เขำก็เป็นปัญหำเลย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “บำงทีอ่ำนด้วยเอกสำร
หรือชีแ้จงไม่เข้ำใจหรอก ทำงกรมต้องท ำเองหมดเลย ศกึษำเองหมดจำกคู่มือ” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
พี่ต้องมำนั่งศึกษำรำยละเอียดในแต่ละขัน้ตอน ในแต่ละเกณฑ์ท่ีเขำบอกว่ำ 
จะต้องมีอะไร จะต้องท ำอะไร ต้องมำนั่งถอดเกณฑ์ แล้วก็เกณฑ์นีใ้ครจะเป็น    
คนท ำ พี่ต้องมำนัง่ดกูนัเองนะ ถำมว่ำมีไหม เขำก็ชีแ้จง แต่ชีแ้จงในภำพกว้ำง ๆ 
โทรศพัท์ไปถำม เขำก็จะมีเบอร์กลำง แล้วก็ไม่มีคนนัง่อยู ่ติดตอ่ยำกมำก แล้วเขำ
ก็จะบอกว่ำ ถำมโต๊ะสิ มีเบอร์โต๊ะ โต๊ะก็ไม่ได้ตอบได้ทุกเร่ือง แต่ในบำงเร่ือง        
ในบำงตวัชีว้ดัก็ต้องมีเจ้ำของตวัชีว้ดัต้องเป็นคนตอบซึง่แต่ละท่ำนก็จะไม่มีเวลำ
ในกำรตอบ แล้วก็เปลืองค่ำโทรศพัท์มำก เขำให้ค ำอธิบำยได้ไหม ถ้ำเจอตวัเขำ    
ก็โอเค แตว่ำ่ ไม่คอ่ยได้เจอตวัเขำไง 

 
เม่ือส่วนรำชกำรประสบปัญหำระหว่ำงกำรจัดท ำ แต่ ก.พ.ร. ไม่สำมำรถตอบค ำถำม 

อธิบำย หรือให้ค ำแนะน ำได้ ทัง้ ๆ ท่ี ก.พ.ร. เป็นคนก ำหนดให้สว่นรำชกำรรับผิดชอบ ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “เขำเอำควำมรู้ต่ำง ๆ 
มำให้ส่วนรำชกำรท ำ ในขณะท่ี บำงทีเขำตอบส่วนรำชกำรไม่ได้ท ำให้ส่วนรำชกำรต่อต้ำนเขำ . . . 
คุณรู้แต่ทฤษฎี บำงทีเรำจะท ำยังไงดีเพรำะเรำมองภำพไม่ออก เลยโทรศพัท์ไปถำมส ำนักงำน 
ก.พ.ร. วำ่อยำ่งนีท้ ำยงัไง เร่ืองไอทีตรงนีพ้ี่ไมเ่ข้ำใจ ท ำยงัไง ไม่รู้เหมือนกนั” ยกตวัอยำ่งกำรก ำหนด
สตูรกำรค ำนวณผิด ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ 
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“เขำตัง้ตวัชีว้ดั เขำนึกว่ำ เขำเก่งในกำรท ำสตูร แตจ่ริง ๆ เขำไม่รอบคอบ พี่บอกเลย ก.พ.ร. ไม่ต้อง
ไปท ำอะไรหรอก อยูเ่ฉย ๆ ไปเถอะ แล้วพอคะแนนออกมำ อยูด่ี ๆ เรำก็ได้ห้ำคะแนน ทัง้ ๆ ท่ี เรำท ำ
ไม่ได้ครบ เพรำะฉะนัน้ พี่ถึงบอกว่ำ เขำไม่มีองค์ควำมรู้อะไรเลย มนัไม่สะท้อน เอำจริง ๆ มนัไม่
สะท้อน” ยกตวัอยำ่งเคร่ืองมือ PMQA ก.พ.ร. ไม่สำมำรถอธิบำยให้สว่นรำชกำรเข้ำใจได้เช่นกนั ซึง่
หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “เขำไปเอำ PMQA เข้ำ
มำใช้ แล้วทุกคนก็บอกว่ำ ก.พ.ร. ท ำยงัไงเก่ียวกบั PMQA เขำก็ตอบไม่ได้ เขำไม่เป็นตวัอย่ำงท่ีดี 
คนก็หมดควำมเช่ือถือ หมดควำมศรัทธำไปแล้ว เขำมกัจะเป็นอย่ำงงัน้ เขำชอบวบูมำ หำยไปคือ
เขำฮิตก็วบูมำเลยนะ เดี๋ยวพอไม่นัน่ เขำก็เงียบหำยไป” ด้วยเหตนีุ ้ควำมน่ำเช่ือถือของ ก.พ.ร. จึง
ลดลง ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ทุกวนันี ้
เขำขำดควำมเช่ือถือจำกส่วนรำชกำรเพรำะส่วนรำชกำรถำมว่ำเขำท ำยงัไง เขำก็จะตอบไม่ได้ 
เดี๋ยวนีเ้วลำเขำเชิญไป พี่ยงัไมส่นใจจะไปเลยเพรำะวำ่เขำไมมี่องค์ควำมรู้ท่ีน่ำเช่ือถือให้พี่”  

ในมมุมองของส่วนรำชกำร สำเหตท่ีุส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่สำมำรถท ำหน้ำท่ีให้ค ำแนะน ำ 
ปรึกษำให้กบัสว่นรำชกำรได้เน่ืองจำกบคุลำกรของ ก.พ.ร. ยงัไม่มีองค์ควำมรู้เพียงพอในฐำนะของ
กำรเป็นท่ีปรึกษำส่วนรำชกำร ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. ในทำงปฏิบตัิเขำดีเพรำะว่ำเขำพยำยำมสนบัสนุนวิชำกำร แต่เขำขำดควำม
เช่ือมโยงก็คือวำ่วิชำกำรตำ่ง ๆ ท่ีเขำเอำเข้ำมำใช้ บำงทีเขำก็ขำดกำรถ่ำยทอดหรือขำดแบบอยำ่งที่
ดี” ส ำนักงำน ก.พ.ร. จึงใช้วิธีกำรจ้ำงบุคคลภำยนอกมำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับส่วนรำชกำร 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “เขำไม่เคย
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้คนเลย เขำจะใช้วิธีเอำอำจำรย์ Outsource มำถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ . . . 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. เอง ถ้ำเขำไม่ปรับปรุงตวัเขำ เขำก็จะอยู่อย่ำงงีค้ือ ก.พ.ร. ต้องปรับปรุงตวั ไม่
ปรับปรุงตวั ก.พ.ร. อยูอ่ยำ่งงีไ้ม่ได้”  

นอกจำกนี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่เข้ำใจถึงลกัษณะงำนของส่วนรำชกำรแต่ละหน่วยงำน 
อย่ำงแท้จริง ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “เจ้ำหน้ำท่ีของ ก.พ.ร. ไม่ได้มำท ำงำนร่วมกบัหน่วยรำชกำรจนกระทัง่เข้ำใจ
ในเนือ้งำนของเรำ หำจุดโฟกสัท่ีจะพฒันำ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เขำจะออกแบบยงัไงกบังำนวิชำกำรเพรำะ ก.พ.ร. เขำไม่มีศกัยภำพ   
พี่ไม่ได้ดถูกูนะ แต่ว่ำเขำจะมำเป็นไม้บรรทดัวดัภำคเศรษฐกิจรำย Sector ได้ไหม เศรษฐกิจภำค 
อุตสำหกรรม ภำคบริกำร ภำคเกษตรกรรม” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและ
วิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ 
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“กำรท่ีคุณเอำ KPI ไปด ำเนินกำรตำมหน่วยงำนบำงอย่ำง คุณต้องรู้ลึก รู้จริง คุณถึงจะน ำไปใช้ 
แล้วบำงอย่ำงก็ไม่ควรจะน ำไปใช้” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “คนท่ีดแูลกรมนัน้ ๆ ต้องศกึษำให้เข้ำใจวำ่ งำน
ของกรมนัน้ ๆ คืออะไรจริง ๆ คณุต้องท ำงำนแบบมืออำชีพจริง ๆ เม่ือคณุมำดแูลของกรมนีแ้ล้ว 
คณุก็ต้องรู้งำนกรมนีจ้ริง ๆ แล้วตวัชีว้ดัอะไรท่ีมนัเป็นตวัชีว้ดัของกรมนัน้จริง ๆ”  

ดงันัน้ จึงท ำให้ ก.พ.ร. ไม่สำมำรถเข้ำใจถึงตวัชีว้ดัท่ีแต่ละส่วนรำชกำรก ำหนดหรือแม้แต่
ตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรน ำมำรับผิดชอบ เม่ือน ำมำสู่กำรปฏิบตัิงำนจึงประสบ
ปัญหำ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “เม่ือคณุดแูลหน่วยงำนนีต้้องเข้ำใจว่ำ ตวัชีว้ดันีค้ืออะไร เป็นมำยงัไง มำจำกไหน 
ต้องมีเหตุมีผลของมัน แล้ววัดแล้วมันได้อะไร เป็นยังไง ต้องให้ชัด ๆ แล้วอยู่ ๆ จำกตัวชีว้ัดนี ้         
ถ้ำหน่วยงำนจะตอ่รอง จะตอ่รองได้ยงัไง เป็นยงัไง แบบไหนต้องด ูต้องเข้ำใจจริง ๆ จบัประเด็นให้
ได้วำ่ ตวัชีว้ดันัน้มำจำกไหน” อีกทัง้ บคุลำกรของส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้มีกำรสบัเปลี่ยนหมนุเวียนใน
กำรรับผิดชอบดูแลแต่ละกระทรวงส่งผลให้กำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรขำด
ควำมต่อเน่ือง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ก.พ.ร. ก็เปลี่ยนหน้ำไปเร่ือย ๆ เขำยงังงไม่เสร็จเลย เปลี่ยนกระทรวงอีก แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ
เขำไม่เก่ง แต่มนัยำกท่ีจะให้เขำเข้ำใจถ่องแท้” นอกจำกนี ้เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละคนเองมีควำมเข้ำใจใน
ประเด็นต่ำง ๆ เก่ียวกับตวัชีว้ัดแตกต่ำงกัน เม่ือเจ้ำหน้ำท่ีได้ให้ค ำอธิบำยแก่ส่วนรำชกำรจึงไม่
เหมือนกนั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ควำมเข้ำใจของตวัคน ก.พ.ร. เองในเร่ืองของตวัชีว้ดั ผมว่ำมนัอ่อนลงกว่ำ
เม่ือก่อน แล้วท ำไปเพื่ออะไร ท ำไป ผมว่ำ มนัไม่ใช่ ควำมรู้สึกผมเองนะ มนัรู้สึกเหมือนมนัอ่อน      
ลงไป ควำมเข้มข้นของอนันีม้นัอ่อนลงไปจำกสมยัตอนแรก ๆ” ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

มนัไม่มีประสิทธิภำพตัง้แต่ ก.พ.ร. เองอยู่แล้ว องค์กรท่ีเป็นคนพฒันำชำวบ้ำนก็
ยังไม่เข้มแข็ง เก่งอยู่คนเดียวคือเลขำ ก.พ.ร. แต่ทีมงำนไม่มี ถ้ำคุณถำมไปท่ี
เจ้ำหน้ำท่ี ก.พ.ร. ไม่ได้ค ำตอบอะไรหรือว่ำได้ค ำตอบท่ีคุณเอำมำแล้วคุณก็งง 
ถำม 10 คน ได้ 10 แบบอธิบำย . . . อนันีก็้เหมือนกับว่ำ โทษกันไปโทษกันมำ
ระหว่ำงหน่วยรำชกำรกับ ก.พ.ร. ก.พ.ร. ก็บอกหน่วยรำชกำรไม่เอำจริงเอำจัง 
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ก.พ.ร. เองก็เหมือนกับคิดดีแล้ว ถ้ำท ำตำมท่ีเขำก ำหนดไว้ต้องส ำเร็จแน่นอน     
เขำก็คำดหวงัไว้อีก 

 
ท่ีผ่ำนมำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ท ำหน้ำท่ีในกำรก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน  

ในฐำนะผู้ตรวจสอบเป็นส ำคญั ขณะท่ี สว่นรำชกำรอยูใ่นฐำนะผู้ถกูตรวจสอบจำกหน่วยงำนกลำง
ท่ีต้องท ำหน้ำท่ีในกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนให้แก่ ก.พ.ร. ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ.ร. เหมือนตรวจ
คนอ่ืน แต่ไม่มีคนตรวจตวัเอง ตอนหลงั ก.พ.ร. บทบำทมนัลดลง แล้วหลำยเร่ืองมนัไม่สะท้อน”    
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “ก.พ.ร. ท่ีเดียว
ไปวดัเขำทุกหน่วยเพรำะแกท ำตวัเป็นเจ้ำพ่อตรวจสอบ Outsource มนัก็ไม่รู้” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้เปรียบเทียบบทบำทระหว่ำง
ส ำนกังำน ก.พ.ร. กบัส่วนรำชกำรไว้ว่ำ “ในขณะท่ี ก.พ.ร. เป็นแมว แล้วหน่วยงำนเป็นหน ูมนัไม่มี
ทำง มนัต้องตัง้ธงให้ตรงกนัก่อน” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก.พ.ร. มกัท ำตวัเป็นนำยของข้ำรำชกำร
มำกกว่ำเป็นเพรำะบคุลำกร ก.พ.ร. แต่ละคน ท่ีมำแต่ละคนจะมำในลกัษณะนัง่เหนือสว่นรำชกำร 
ทัง้ ๆ ท่ี ก.พ.ร. จริง ๆ แล้วคือสว่นรำชกำรท่ีเป็นสว่นงำนเทียบเท่ำแคก่รมหรือกระทรวงเท่ำนัน้เอง” 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงวำ่ “มนัคล้ำย ๆ วำ่ ก.พ.ร. มนัจะมำอยูเ่หนือเรำอีกที ถ้ำไมมี่เขำ เรำก็อยูไ่ด้เพรำะวำ่เรำก็มี
ระบบของเรำอยู่แล้ว เรำก็มีกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบตัิงำน แล้วก็มีระบบกำรติดตำมด ำเนินงำน    
ทุก ๆ เดือนเรำก็ต้องมีกำรติดตำม แล้วก็มีกำรรำยงำนผล” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำเอำให้ชดัก็ ก.พ.ร. มนัก็เหมือนหน่วยงำนก ำกบัดแูล ตอนนีม้นัเหมือน
หน่วยงำนมำก ำกับ ตรวจสอบส่วนรำชกำรอีกทีนึงซึ่งมันไม่ควรจะมีบทบำทเหมือนอย่ำงนัน้ ” 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
เช่นกนัว่ำ “ก.พ.ร. เป็นเหมือนต ำรวจมำกกว่ำ เป็นเหมือนคนท่ีเก็บข้อมลูเพื่อรำยงำน แต่ถำมว่ำ 
ก.พ.ร. จะมำพฒันำองค์กรยงัไงไหม ยงัน้อยอยู่” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กำรสื่อสำรของ ก.พ.ร. ใหญ่เองเหมือนกบัมำติดตำม
เรำอยำ่งเดียว มำตดิตำม เขำก็จะมีผู้แทน ก.พ.ร. มำ ผลเป็นอยำ่งงัน้ไหม”  
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ขณะเดียวกนั บทบำทในกำรพฒันำของ ก.พ.ร. ยงัไม่มีควำมชดัเจน ท่ีผ่ำนมำ ก.พ.ร. ท ำ
หน้ำท่ีเป็นเพียงหน่วยตรวจสอบส่วนรำชกำร แต่ไม่ได้ท ำหน้ำท่ีในกำรให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำให้กบั
สว่นรำชกำร โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ยงัไม่ได้เข้ำมำช่วยพฒันำสว่นรำชกำรให้เห็นผลอยำ่งเป็นรูปธรรม 
ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีว้่ำ “เขำมำตรวจติดตำมอย่ำงเดียว แต่ไม่มีบทบำทในเชิงร่วมในกำรพิจำรณำ วิเครำะห์
ระบบ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. เขำจะเน้นเร่ืองกำรพฒันำระบบก็ยงัไม่ค่อยชดัเจนตรงนี ้เพียงแต่ว่ำอำจจะมี
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพื่อมำให้ทำงเรำ ถ้ำท ำได้ตำมตวัชีว้ดันัน้แล้วก็ถือเป็นกำรพฒันำระบบรำชกำร 
แต่กำรก ำหนดนีเ้รำก็ต้องมำคิดเองอีก เขำอำจจะมองว่ำแต่ละส่วนรำชกำรมีข้อจ ำกัดไม่เหมือน 
กนั” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ก ำกบัติดตำม เรำจะมองภำพอย่ำงนัน้ แตว่่ำ ในกำรไปพฒันำอะไรตำ่ง ๆ มนัยงัไม่ใช่ ยงัไม่ไปถึง
ขัน้นัน้ ยงัไม่เต็มท่ี ยงัน้อย น้อยมำก เขำควรจะเข้ำมำ Action เข้ำมำดวู่ำจะท ำให้ระบบรำชกำรมี
ประสิทธิภำพได้อย่ำงไรมำกกว่ำให้แต่ละหน่วยงำนไปคิดกนัเอง” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “ก.พ.ร. ไม่ได้เข้ำมำ
พฒันำ มีแตม่ำเขำเรียกวำ่ มำดตูวัชีว้ดัของแตล่ะกรมมำกกวำ่ว่ำ ท่ีเรำก ำหนดตวัชีว้ดั มนัโอเคไหม 
มนัใช้ได้ไหม มนัวดัได้ไหม มนัถกูต้องไหมมำกกวำ่ มนัไมไ่ด้มำช่วยอะไร พี่เห็นไมช่่วยอะไรเลย . . . 
ติดตำมประเมินผลมำกกว่ำแค่นัน้เอง” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เขำน่ำจะวิเครำะห์สภำพปัญหำ 
แนวทำงในกำรพฒันำภำครัฐมำกกว่ำ มนัถึงจะใช้ค ำว่ำ ก.พ.ร. อย่ำงแท้จริงเพื่อท่ีจะให้มนัได้ชดั
กบัค ำว่ำส ำนกังำนพฒันำระบบรำชกำร แตท่กุวนันีเ้ขำมำเลน่เร่ืองแค่ระบบกำรตรวจสอบเท่ำนัน้” 
อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำจะมำวดัผลงำนก็ควรจะเป็น
ลกัษณะของกำรมำตรวจและก็ให้ค ำแนะน ำ ไม่ใช่มำประเมินและก็ตก ไม่ตกเพรำะว่ำค ำว่ำตก     
ไม่ตก มนักลำยเป็นว่ำกลวัเหมือนเดิม อย่ำงท่ีบอกเหมือน 3 คะแนน 5 คะแนน พอมนัตก ไม่ตก 
มนัเป็นค ำท่ีไม่ดี” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงบทบำทของส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ถึงกำรไม่ได้เข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่สว่นรำชกำร ควำมวำ่  
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ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัไม่เอือ้ประโยชน์หมำยถึงวำ่ เห็นควำมส ำคญัของกำรบริหำร 
งำนในส่วนรำชกำรคือ เขำไม่ใช่มำว่ำไม่ได้ ๆ หรือว่ำไม่ใช่ เขำควรจะเข้ำมำช่วย
ร่วมแก้ปัญหำวำ่ สว่นรำชกำรฟืน้โครงสร้ำงอะไรบ้ำง มนัมีปัญหำยงัไง แล้วเรำจะ
ยงัไง  ถึงจะได้ ท ำไงถึงจะใช่ แล้วเขำก็จะบอกว่ำ ไม่ได้อย่ำงเดียว เรำก็จะเอำ ๆ  
เขำก็ไม่ให้ ๆ คณุต้องหำวิธีคือ ต้องรู้วำ่ เขำมีปัญหำแล้ว ยงัไงถึงจะให้        

 
ทัง้นี ้ก.พ.ร. ต้องเข้ำมำมีส่วนร่วมในฐำนะท่ีปรึกษำให้แก่ส่วนรำชกำรอย่ำงจริงจงั ไม่ใช่

เพียงก ำกบั ติดตำม และประเมินผลเท่ำนัน้ แต่ต้องช่วยพฒันำและพร้อมให้ค ำแนะน ำในประเด็น
ปัญหำต่ำง ๆ เก่ียวกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ปัญหำเก่ียวกบั
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีแตล่ะกรมจ ำเป็นต้องได้รับค ำแนะน ำจำกหน่วยงำนกลำงซึง่
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรดูแลในส่วนนีโ้ดยตรง โดยหัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำย
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ก.พ.ร. ต้องท ำหน้ำท่ี
ในส่วนของกำรพฒันำองค์กำร ไม่ใช่ให้เรำท ำ ควรแจ้งมำเลยว่ำ ต้องกำรระบบแบบนี ้แล้วให้ทำง
ศนูย์รำชกำรแจ้งไปว่ำ ด ำเนินกำรตำมระบบนีแ้ล้วได้ถึงไหนอย่ำงไรแล้ว ไม่ใช่ให้เคร่ืองมือมำ แล้ว
ให้เรำปฏิบัติตำมเคร่ืองมือ แล้วยังให้เรำมำนั่งรำยงำนอีกซึ่งเยอะแยะมำกมำยไปหมด” ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ยงักล่ำวถึงบทบำทในกำรพฒันำองค์กำรของส ำนกังำน ก.พ.ร. ว่ำ “ควรจะมำท ำใน
สว่นของกำรพฒันำองค์กำร ท ำอย่ำงไรจึงจะท ำให้องค์กำรมีประสิทธิภำพสงู องค์กำรท่ีมีควำมสขุ 
กำรมีสิง่แวดล้อมท่ีดีในองค์กำร กำรสื่อสำรในองค์กำร ดแูลคณุภำพพนกังำนอยำ่งแท้จริง ไม่ใช่แค่
สัง่กำรแล้วไป” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เร่ืองระยะเวลำ กำรชีแ้จงท่ีชัดเจน แล้วก็ท่ีอยำกได้ก็คือมีคลินิก
หมำยถึงว่ำ ถ้ำมีตวัชีว้ดัอะไรท่ีมนัยำก ๆ ก็อยำกท่ีจะปรึกษำ” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่มแผนและ
งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนั ควำมวำ่  

 
ท ำแตต่วัชีว้ดัอย่ำงเดียวก็ควรจะต้องสร้ำงงำนด้ำนนีบ้้ำง พฒันำระบบบ้ำง ช่ือคือ
พฒันำระบบ แต่เข้ำมำดแูต่ตวัชีว้ดั มนัก็ต้องเอำตวัชีว้ดัมำพฒันำระบบใช่ไหม 
สิ่งท่ีเขำควรจะท ำ . . . สมมติว่ำ เรำตกตวัชีว้ดัตรงนีก็้ต้องมำนัง่วิเครำะห์วำ่ ท่ีเขำ
ตกเพรำะอะไร เพรำะคนไมเ่หมำะสมตรงนัน้หรือเปลำ่ งำนไม่เหมำะสมหรือเปลำ่ 
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หรือว่ำระบบกำรท ำงำนของเรำมนัยงัไม่ดี จะต้องปรับปรุง แก้ไขตรงไหนบ้ำง มนั
ควรจะต้องท ำแบบนัน้ ดวูำ่มนัเกิดจำกปัญหำอะไร 
 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 

กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็บทบำทในกำรพฒันำของส ำนกังำน ก.พ.ร. เช่นกนั ควำมว่ำ 
 

เขำต้องมำเป็นพี่เลีย้งให้หน่วยงำนได้ อยำ่มองวำ่ต้องกำรกดคะแนน ไม่ใช่ เพรำะ   
ตดัคะแนนอยำ่งงีไ้ม่ถกูไง ถ้ำเพื่อประสทิธิภำพของรำชกำร มนัควรจะต้องช่วยกนั
พฒันำหรือมีอะไรมำพฒันำมำกกว่ำ ช่วย ๆ กนัมนัก็พฒันำได้ ดีกว่ำมีหน้ำท่ีใน    
กำรตดัคะแนน ปรับลดคะแนน มันไม่ถูก ไม่ได้เพื่อว่ำแข่งกันเร่ืองคะแนน มัน
ไม่ใช่อะไร เรำมำดกูนัว่ำท ำยงัไงนะท่ีจะให้ระบบรำชกำรมีประสิทธิภำพมำกขึน้
แคน่ัน้เอง ไม่ใช่วำ่หลกัฐำนน่ีไม่ครบ ตดัคะแนน ไมใ่ช่ 

 
แม้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้มีกำรจดัรับฟังควำมคิดเห็นจำกสว่นรำชกำรถึงประเด็นปัญหำ

ต่ำง ๆ ท่ีแต่ละกรมได้ประสบระหว่ำงกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร แต่ปัญหำท่ีเกิดขึน้ยงั
ไม่ได้รับกำรปรับปรุง แก้ไขอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ก.พ.ร. มีกำรจดัรับฟังควำมคิดเห็น มีกำร
สื่อสำรย้อนกลบั มีกำรบอกตลอด แต่ ก.พ.ร. ก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยเพรำะบำงทีก็ท ำอะไร
ไม่ได้เพรำะวำ่มติคณะ รัฐมนตรีมนัออกมำแล้ววำ่มอบหมำย ก.พ.ร. รับผิดชอบ” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

เขำมองแค่ปัญหำบำงสว่นท่ีบอกว่ำ เอกสำรมนัเยอะ เขำก็ลดเอกสำร แต่ถำมว่ำ
มนัแก้ปัญหำจริง ๆ ไหมท่ีจะท ำให้เร่ืองพวกนีไ้ด้ผล มนัยงัไม่ได้แก้ ไม่ได้มองถึง
เร่ืองนัน้ มนัก็มองแค่เหมือนกบัลดแรงกระแทกท่ีว่ำเอกสำรเยอะ คณุท ำให้ภำระ
ส่วนรำชกำรเพิ่มขึน้ก็แค่นัน้ครับ ไม่ได้ไปแก้ปัญหำจริง ๆ จัง ๆ ไม่ได้แก้ปัญหำ 
แล้วก็ไม่ได้แก้ ปัญหำเพื่อท่ีจะไปหำเปำ้ของงำนท่ีตัง้เอำไว้ 
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นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
เรำก็น ำเสนอในแบบสอบถำมบ้ำง ในเวทีบ้ำง เขำก็คงรับรู้อยู่แหละ เขำท ำงำน 
เขำรับรู้ เขำก็โดนเยอะเหมือนกนั แตไ่ม่รู้ว่ำ เขำจะสำมำรถจดักำรตรงนัน้ได้ มนัก็
ไม่ใช่อ ำนำจของเด็ก ต้องเป็นผู้ บริหำรของเขำเหมือนกันท่ีต้องคุยกัน เขำรับ
นโยบำยมำยงัไง ควรจะปรับกนัยงัไง พี่ว่ำ ทกุหน่วยงำนรู้ปัญหำแหละ แตว่ิธีหรือ
วำ่ ระยะเวลำที่จะขจดัตรงนัน้ มนัมีหลำยปัจจยั 

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. มกัมีกำรน ำเคร่ืองมือใหม ่ๆ มำใช้กบัสว่นรำชกำร แตไ่ม่ได้มีกำรทบทวน

และประเมินผลเคร่ืองมือนัน้อย่ำงจริงจงัท ำให้กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ไม่สำมำรถส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงตำมวตัถปุระสงค์กำรวดั ส่วนรำชกำรไม่ได้เกิดกำรพฒันำจำกกำรน ำเคร่ืองมือกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้ได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ผมเคยเช่ือมัน่ เคยศรัทธำ เคยคิดว่ำ น่ีแหละจะเป็นองค์กร
ท่ีมำเปลี่ยน ท ำให้ระบบรำชกำรดีขึน้ ผมโดนหลอกมำ 3 หน มนัไม่เกิดอะไร . . . เขำก็สัง่กำรท ำ
โน่น ท ำน่ี ท ำ PMQA ท ำอะไรเต็มไปหมด Result-based Management ผมไม่เห็นมีอะไรท่ีมนัอยู่
เลย มำแล้วก็ไป ๆ แต่คน 2 ล้ำนคนนะ ชีวิตคนนะ” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“จำกท่ีทุกคนอิ่มตวัจำกกำรพฒันำระบบรำชกำรเป็นอย่ำงมำกซึง่จำกท่ีน ำเคร่ืองมือต่ำง ๆ มำใส่ 
เอกสำรท่ีมีเป็นจ ำนวนมำก จำกสโลแกนของ ก.พ.ร. ท่ีว่ำ Make Simple, Be Modern ดแูล้ว ไม่
เป็นไปตำมสโลแกนเลย ส ำหรับกรมเหมืองไม่ค่อยยอมรับ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
1) ต้องมีควำมถ่องแท้ เข้ำใจให้ชดัเจนกบั 2) กล้ำท่ีเป็นผู้น ำหรือเปล่ำ ผู้น ำท่ีจะ
แสดงให้เห็นผลจริงจงั ถ้ำท ำอย่ำงนีจ้ะเป็นอย่ำงนีค้ือ เหมือนว่ำ แค่ทดลองแล้ว
น่ำจะดี แล้วเอำมำให้สว่นรำชกำรใช้ มนัก็เป็นโกลำหลแล้ว พดูง่ำย ๆ เวลำเร่ิมต้น
ใหม่ ๆ ตวัเองก็ยงัไม่มีควำมชัดเจนนะ ประชุมสมัมนำก็คนนัน้พูดที คนนีพู้ดที    
มนัก็เขว คนบรรยำยบำงทีก็ชดัเจน เหมือนเรำเป็นหนทูดลองลกัษณะนัน้ ก็ชอบ
ให้หน่วยรำชกำรเป็นหนทูดลอง แล้วตวัเองมำติดตำม 
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ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

กระบวนกำรทัง้หมดของ ก.พ.ร. ท ำมีกำรประเมินหรือเปล่ำ ผมก็ยังไม่เห็นนะ     
ยงัไม่เห็นผล เขำอำจจะประเมินก็ได้ แต่ผมยงัไม่เคยเห็นผล ไม่เห็นกำรท ำงำน
ของ ก.พ.ร. เองว่ำ ท่ีเขำท ำอย่ำงงัน้ในกำรประเมิน ประเมินให้เป็นรูปธรรม ให้
เห็นเป็นรูปธรรมว่ำโอเค ท ำแล้วมันได้อย่ำงงี ้ๆ หน่วยงำนท่ีได้รับกำรประเมิน  
แล้วมำปรับปรุงให้มันดีขึน้ยังไง เรำน่ำจะมีออกมำในภำพรวมของโครงกำร
ทัง้หมด ทกุวนันีก็้เห็นแตผ่ลประเมินวำ่ มีด้ำนนีส้งู ด้ำนนีต้ ่ำแตข่องหน่วยงำน 

 
ดงันัน้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้อยำ่งจริงจงัและ

ต้องสำมำรถชีแ้จงถึงวิธีกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจน ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำ
อุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “เขำต้อง
ประเมินด้วยว่ำท่ีได้มนัคุ้มค่ำไหม ผลเสียท่ีเขำท ำอย่ำงงีม้นัคืออะไรบ้ำง เขำต้องวิจยั อย่ำงท่ีผม
บอกน่ี ระบบรำชกำรเสียเลยใช่ไหม เขำต้องมำวิจยัแล้วก็วิเครำะห์ผลดี ผลเสียว่ำมนัคุ้มหรือเปล่ำ 
ถ้ำสมมติว่ำมนัคุ้ม ต่อไปคุณจะประเมินให้เข้มข้นขึน้ คุณต้องประเมินในหลำยมิติ ” นอกจำกนี ้
ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “เขำต้องดใูนเร่ืองของตวัท่ีเป็นนโยบำยของส ำนกังำน ก.พ.ร. เองว่ำมนัต้องชดัเจนก่อน 
กำรก ำหนดอะไรออกมำ บำงทีมันปรับเปลี่ยนบ่อยไง นโยบำยต้องชัดเจน” อีกทัง้ ก.พ.ร. ต้อง
ทบทวนถึงบทบำทของตนเองในกำรดแูลรับผิดชอบกำรวดัผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำร
เช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “ได้แตค่ิด ๆ แล้วเอำมำผลกัให้เป็นภำระรำชกำร แตต่วัเองไม่ท ำอะไรให้ถ่องแท้ให้ชดัเจนก่อน” 
อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “เปำ้ใหญ่ ๆ เลย ก.พ.ร. ควรมีกำรทบทวนบทบำทตนเองก่อน 
ดวู่ำ สิ่งไหนท่ี ก.พ.ร. ควรจะท ำ อำทิ กำรพฒันำองค์กำรหรือกำรพฒันำคณุภำพกำรให้บริกำรของ
ระบบรำชกำร กำรท ำให้กำรวดัผลประสิทธิภำพตำมกำรปฏิบตัิรำชกำรเช่ือมโยงกนัทัว่ประเทศ สิ่ง
นี ้ก.พ.ร. ควรท ำก่อน” ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เขำควรจะมีบทบำท
อะไร เขำต้องเป็นตวัประสำน ตวักลำงในกำรท ำให้สว่นรำชกำรได้รับประโยชน์สงูสดุในกำรบริหำร 
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งำนของเรำ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “มนัต้องท ำแบบคนมืออำชีพเพรำะคณุดแูลหน่วยงำนนี ้คณุก็ต้อง
ไปเรียนรู้ด้วยว่ำจริง ๆ แล้ว ตวัชีว้ดัน่ีมนัคืออะไร มนัต้องวดัอะไร แล้วมนัมีเหตุมีผลวดั ตวันีว้ดั
อย่ำงงี ้วดัแล้วกรมหน่วยงำนนัน้ ๆ แล้วมีกิจกรรมอะไร แล้วตวัชีว้ดัตวันีม้นัจะเพิ่มขึน้หรือลดลง
ยงัไง มนัต้องดผูลกระทบ” ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องปรับแนวควำมคิดให้สำมำรถสวมบทบำทในฐำนะ
ของนกัพฒันำระบบบริหำรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องปรับเปลี่ยน Concept ของตวัเองว่ำ ค ำว่ำพัฒนำระบบ
บริหำรของ ก.พ.ร. คืออะไร คณุจะเลน่ภำพใหญ่หรือจะเลน่ภำพเล็กให้ชดัเจน ถ้ำ
เล่นภำพเล็กเหมือนท่ีเล่นอยู่ทุกวนันี ้ลงรำยละเอียดลึก ๆ อย่ำงนีก็้ต้องมำดวู่ำ
แล้วสิ่งท่ีท ำ มนั Fail ไหม ต้องยอมรับควำมจริงว่ำ Fail ไหม พี่เช่ือว่ำ ก.พ.ร. รู้ว่ำ
ตวัเองก็ Fail แตก็่พยำยำมท ำอะไรท่ีมนัแก้ไขไปเฉพำะหน้ำ เป็นครัง้ครำว  

 
จำกบทบำทส ำนกังำน ก.พ.ร. ท่ีท ำหน้ำท่ีในฐำนะนกัตรวจสอบ แตส่ว่นรำชกำรต้องกำรให้

หน่วยงำนกลำงร่วมท ำงำนในฐำนะเพื่อนคู่คิดกบัส่วนรำชกำรในบทบำทของนกัพฒันำท่ีถ่ำยทอด
ควำมรู้ สร้ำงควำมเข้ำใจ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำ และสำมำรถชีใ้ห้เห็นถึงจดุแข็ง จดุอ่อน ข้อบกพร่อง
ของส่วนรำชกำรควรต้องพฒันำเพ่ือท่ีจะสำมำรถน ำไปปรับปรุงผลกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงสมัฤทธ์ิ
ผล ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “น่ำจะเป็นคู่คิดให้เรำมำกกว่ำ เรำควรจะพฒันำตรงไหน เรำควรจะปรับปรุงตรงไหน 
แก้ไขตรงไหน เขำควรจะมำวิเครำะห์งำนเรำ แล้วก็บอกว่ำเรำควรจะปรับปรุงตรงไหน ยงัไง เรำมี
ระบบของเรำอยู่แล้ว เขำก็มีระบบของเขำอยู่” ขณะเดียวกนั รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
คุณไม่มี Consult หรือไม่มี Mentor ท้ำยท่ีสุดแล้ว เรำก็ท ำไปตำมแบบของเรำ    
ถ้ำมีคนท่ีให้ค ำแนะน ำปรึกษำ มำร่วมกนัคิด ร่วมกนัพฒันำ มนัจะได้ผลมำกกว่ำ
นี ้. . . จุดใหญ่ก็คือ ก.พ.ร. จะต้องลงมำท ำงำนร่วมกบัภำครำชกำรแต่ละหน่วย
ให้มำกขึน้กว่ำนี ้ต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ไม่ใช่จะยึดของตวัเองเป็นหลกั แล้วก็
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ทุกคนก็ต้องท ำตำมมำตรฐำนระบบวดัของตวัเอง พฒันำแต่ตวัท่ีมนัเป็น Paper 
อยำ่งเดียว  

 
ทัง้นี ้จิรประภำ อคัรบวร (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงบทบำทท่ีผ่ำนมำของ ก.พ.ร. 

ว่ำ “ท่ีผ่ำนมำเหมือนไป Audit เขำวำง Position ตวัเองมำเป็นผู้ตรวจ ไม่ใช่เป็นหน่วยงำนท่ีไปช่วย
พฒันำ มนัไปเป็นผู้ตรวจ แต่ตอนนีก็้เร่ิมจำงลง เขำก็เรียนรู้” ขณะท่ี กลัยำณี เสนำส ุ(2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงบทบำทท่ี ก.พ.ร. ควรจะเป็นไว้ว่ำ “บทบำทหน้ำท่ีของ ก.พ.ร. ก็ต้องพฒันำ
เคร่ืองมือ พฒันำระบบขึน้มำซึง่คดิวำ่ กำรพฒันำเขำต้องดงึผู้ เช่ียวชำญตำ่ง ๆ บริษัทท่ีปรึกษำอะไร
ต่ำง ๆ พอพฒันำได้แล้วมำ Implement น ำเคร่ืองมือนัน้ไป Implement มนัก็ต้องมีกำรฝึกอบรม       
. . . เขำต้องท ำหน้ำท่ีเป็นพี่เลีย้ง Monitor ระบบก็จะ Stable ด ำเนินกำรไปได้” นอกจำกนี ้พสุ     
เดชะรินทร์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “บทบำทของหน่วยงำนกลำงเองมีบทบำท
เป็นอะไร เป็น Policy Maker เป็น Implementer หรือเป็น Regulator หรือเป็น Auditor ซึง่ผมมอง
วำ่ ยำกท่ีหน่วยงำนเดียวจะเป็นได้ทกุอยำ่ง เพรำะฉะนัน้คือ Operating Definition ก็ต้องชดัเจน” 

ดงันัน้ ตลอดระยะเวลำของกำรรับผิดชอบตวัชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรท่ีผ่ำนมำ ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 จนถึงปี พ.ศ. 2559 ส ำนักงำน ก.พ.ร. 
จ ำเป็นต้องมีกำรประเมินผลว่ำ เม่ือน ำมำใช้แล้วเกิดประโยชน์มำกหรือน้อยเพียงใด เคร่ืองมือ
ดงักลำ่วเข้ำกบับริบทสว่นรำชกำรไทยหรือไม่ อย่ำงไรเพื่อท่ีจะได้น ำผลท่ีได้ไปทบทวนเพื่อปรับปรุง 
แก้ไข และพฒันำให้เกิดประโยชน์กบัสว่นรำชกำรได้อยำ่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “สิง่ท่ีก ำลงัท ำ มนัเกิด
ประโยชน์ คุ้มคำ่หรือไม่กบักำรท่ีจะมำวดัตรงนี ้มนัคุ้มคำ่แคไ่หน เคยมีใครประเมินหรือไม่ นัน่คือมี
คนไปประเมินคนมำประเมินอีกที เขำมำประเมินหน่วยงำนรำชกำร แล้วตวัเขำเองถกูประเมินบ้ำง
หรือเปล่ำ ดทูัง้ผู้ถกูประเมินและผู้ประเมินจะได้เสนอได้ครอบคลมุก็จะเกิดประโยชน์” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “เขำต้อง
สร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงภำครัฐ ภำรกิจหน้ำท่ีเขำต้องดงึศักยภำพเพรำะเขำเป็นหน่วยพฒันำระบบ 
เขำต้องหำเคร่ืองมือ หำอะไรมำให้ข้ำรำชกำรคิด หำอะไรมำให้เพ่ือผลสมัฤทธ์ิของงำนหรือควำม
สะดวกในกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนรำชกำรมำช่วย ช่วยแล้วก็ให้ข้ำรำชกำรท ำงำนได้เต็มท่ี”  

ขณะท่ี ชำติชำย ณ เชียงใหม ่(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ของ 
ก.พ.ร. ว่ำ “เขำมีเจตนำดี แตเ่ม่ือน ำเคร่ืองมือมำใช้กบัสว่นรำชกำรเหมือนกนัหมด ในโลกสมยัใหม่ 
ภำระแตล่ะหน่วยงำนไม่เหมือนกนั กำรท่ีท ำทกุอยำ่งเหมือนกนัหมด เงินเดือนเท่ำกนัหมดทกุหนว่ย
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ไม่ใช่แบบนัน้ . . . ต้องมี Flagship เลือกท่ีจะติวเข้ม เรำต้องมีกำรก ำหนดประเภทท่ีเรำให้ควำม 
ส ำคญั สญัญำบำงเร่ือง” อีกทัง้ กัลยำณี เสนำส ุ(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักล่ำวถึงไว้ว่ำ “ควำม  
ท้ำทำยในกำรจดัท ำค ำรับรองก็คือ กำรตัง้เป้ำหมำย . . . ภำรกิจหน้ำท่ีมนัแตกต่ำงกนั กรมท่ีต้อง
บริกำรประชำชน ต้องได้พบปะประชำชนกบักรมท่ีเป็นลกัษณะเป็นเชิงแนวคิด นโยบำยอะไรตำ่ง ๆ 
เพรำะฉะนัน้ มนัก็จะมีว่ำ แล้วจะตัง้เป้ำหมำยยงัไงถึงจะเหมำะสม ” นอกจำกนี ้พสุ เดชะรินทร์ 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ของ ก.พ.ร. เช่นกนัว่ำ “จะเอำเคร่ืองมืออะไร
ก็แล้วแตม่ำใช้ คณุจะต้องชดัเจนก่อนว่ำ เอำมำใช้เพื่ออะไร แล้วก็ควรจะสื่อตรงนัน้ให้ชดัเจนไปยงั
สว่นรำชกำรด้วย” 

จะเห็นได้ว่ำ ท่ีผ่ำนมำ ส ำหรับบทบำทของหน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนักงำน ก.พ.ร. ซึ่ง       
ท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรทัง้ประเทศ
ยังคงสวมบทบำทในฐำนะนักตรวจสอบเพียงอย่ำงเดียว แต่ไม่ได้สวมบทบำทเป็นนักพัฒนำท่ี
สำมำรถถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ให้ค ำแนะน ำ ปรึกษำท่ีดีแก่ส่วนรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ก.พ.ร. 
ไม่ได้สร้ำงควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรน ำเคร่ืองมือมำใช้กบัสว่นรำชกำรอย่ำงชดัเจน อีกทัง้ เจ้ำหน้ำท่ี
ของ ก.พ.ร. แต่ละคนยงัไม่สำมำรถชีแ้จงรำยละเอียดและตอบค ำถำมถึงข้อสงสยัท่ีส่วนรำชกำร
ถำมกบั ก.พ.ร. นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ยงัไมเ่ข้ำใจลกัษณะงำนของแตล่ะสว่นรำชกำรอยำ่งแท้จริงท ำให้
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัจึงประสบปัญหำ ขณะเดียวกนั แม้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. และส่วนรำชกำรต่ำง
รับรู้ถึงประเด็นปัญหำเก่ียวกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร แต่ปัญหำต่ำง ๆ ยงัไม่ได้รับ
กำรแก้ไขให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ดงันัน้ กำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบั
แตล่ะกรมของกระทรวงอตุสำหกรรมจงึประสบปัญหำและเกิดข้อจ ำกดัในกำรน ำมำใช้ 
 

5.1.2  การเชื่อมโยงตัวชีว้ัดระหว่างหน่วยงานกลางต่าง ๆ  
ส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัไม่เพียงจำกหน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนักงำน ก.พ.ร. 

เท่ำนัน้ แต่ยังต้องรับผิดชอบตวัชีว้ัดจำกหน่วยงำนกลำงอ่ืน ๆ เช่นกันซึ่งหน่วยงำนกลำงแต่ละ
หน่วยงำนได้ก ำหนดตัวชีว้ัดให้ส่วนรำชกำรรับไปปฏิบัติ ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีไ้ว้วำ่ “ก.พ.ร. พยำยำมไปไลเ่ก็บหมด 
ไม่ว่ำเป็นตวัชีว้ดัด้ำนพลงังำน กระทรวงพลงังำน ตวัชีว้ดัด้ำนควำมโปร่งใส ปปช. เขำไล่เก็บมำ
เกือบหมด ยกเว้นหน่วยงำนขำใหญ่ท่ีเขำเก็บไม่ได้ 1) กระทรวงกำรคลงั 2) ส ำนกังำน ก.พ. เรำยงัมี
ตวัชีว้ดัอีกจ ำนวนมำกจำกส ำนกังำน ก.พ. นอกนัน้มนัก็มีกะปริดกะปรอยอีกเยอะนะครับ” อีกทัง้ 
อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “มนัก็จะมีหลำยระบบ 
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ทุกคนก็จะมำเอำตัวชีว้ัด ก็เป็นยุคท่ีเน้นตัวชีว้ัดมำกเกินไป ก็ต้องหำควำมพอดี ๆ ว่ำจะอยู่ท่ี
ตรงไหนหรือบำงทีก็ไม่ใช่ละเอียดมำกจนเกินไป ทกุคนจะมีหมด แล้วก็มีอยูย่คุหนึง่ สกั 2-3 ปีก็เห็น
พูดว่ำจะ Consolidate แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ำ มันได้ท ำอะไรไปมำกน้อยถึงไหน ยังไง” นอกจำกนี ้
นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ 
“ตอนนีต้วัชีว้ดัมนัไม่ได้มีแค่ ก.พ.ร. อย่ำงเดียวนะ เรำต้องมีตวัชีว้ดัตำมมติคณะรัฐมนตรีก็ต้องท ำ 
ตวัชีว้ดัตำมคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติก็มี ตวัชีว้ดัตำมงบประมำณ ตวัชีว้ดัขำวคำดแดงท่ีเป็น 
ไปตำมรัฐมนตรีเป็นตวัชีว้ดัเร่งดว่นเรียกวำ่ ตวัชีว้ดัขำวคำดแดงซึง่ตอนนีต้วัชีว้ดัทัง้หลำยมนัก็เยอะ
มำก ๆ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำยต้องจดัท ำในส่วนของ KPI 
ในเร่ืองของงบประมำณ ควำมพึงพอใจในกำรก ำหนดนโยบำย กำรปรับโครงสร้ำงอุตสำหกรรม 
แผนยุทธศำสตร์และบุคลำกรก็มีอยู่อย่ำงจ ำกัด อีกทัง้  ยังต้องท ำในส่วนของ PMQA อีกด้วย”       
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกันว่ำ “นอกจำกตวัชีว้ดั    
ค ำรับรอง ตวัชีว้ดัตำมเอกสำรงบประมำณ เรำจะมีตวัชีว้ดัตำมยุทธศำสตร์ท่ีเรำพยำยำมจะเก็บ 
เก็บได้เท่ำท่ีเรำเก็บได้”  

ดงันัน้ ท่ีผ่ำนมำ ส่วนรำชกำรจึงต้องรับผิดชอบตวัชีว้ัดจำกหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ เป็น
จ ำนวนมำก ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “พี่เคยเถียงกนัจะตำยแล้ว บอกเม่ือไรมนัจะก ำหนดเหมือนตวัเดียวกนัสกัที จะได้ไม่
ต้องท ำงำนเยอะ อนันีก็้อ่วมแล้วไง . . . ตกลงท ำตวัชีว้ดักนัเป็น 10 ตวั 20 ตวั มำรวมกนัหมดคือ 
20 แล้วท ำกนัหวำดไหวเหรอ หน่วยงำนภำรกิจมันก็ต้องท ำ” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
กำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “มนัท ำให้คนปฏิบตัิงำนเหมือน
ต้องท ำงำนซ ำ้ ๆ กันหลำยท่ีให้กบัส่วนกลำง บำงทีพี่ว่ำมนัน่ำจะรวมกันนิดนึงในบำงเร่ือง แต่ถ้ำ
ถำมในมมุมองพี่ พี่วำ่มนัเยอะไป”  

อีกทัง้ สว่นรำชกำรยงัต้องรำยงำนผลของตวัชีว้ดัท่ีรับมำปฏิบตัิไปยงัหน่วยงำนกลำงแต่ละ
หน่วยงำน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “บำงทีต้องรำยงำนกรมกบัส ำนกังบประมำณ บำงทีต้องรำยงำนกรมกบับญัชีกลำง 
มนัสำรพดั มนัก็อำจจะท ำให้สร้ำงควำมเหน่ือยหน่ำยให้กบัคนท่ีเป็นผู้ปฏิบตัิ ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
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ส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ตอนนีก้ลำยเป็นว่ำเขียนรำยงำน 
บำงทีมนัมำกกว่ำปฏิบตัิ จะใช้เวลำในกำรเขียนรำยงำน มนัก็ประเด็นปัญหำ เวลำนีท้กุคนก็จะให้
รำยงำน ทำงนีก็้จะให้รำยงำน ฉะนัน้ รำยงำนมนัมีหลำยตวัเกินไป” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วน
ดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “นอกเหนือจำกกำรรำยงำนต่อส ำนกังำน ก.พ.ร. ส่วนรำชกำรต้อง
รำยงำนหลำยหน่วยงำน” อีกทัง้ ระยะเวลำในกำรติดตำมผลตวัชีว้ดัของหน่วยงำนกลำงแต่ละ
หน่วยงำนยงัแตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นรำยวนั รำยสปัดำห์ รำยปักษ์ รำยเดือน หรือรำยไตรมำสซึง่
สว่นรำชกำรเองจ ำเป็นต้องรำยงำนตวัชีว้ดัตำมท่ีหน่วยงำนกลำงนัน้ ๆ ก ำหนดอย่ำงทนัท่วงที ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
ตัวชีว้ัดตำมระบบงบประมำณ ตัวชีว้ัดตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ีท ำแผนบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองปฏิบตัิรำชกำร 3 ตวัชีว้ดั ยงัไม่มีตวัชีว้ดั
ตำมข้อสัง่กำรนำยกรัฐมนตรี ตวัชีว้ดัเต็มแล้ว มีตวัชีว้ดัท่ีต้องไปท ำร่วม ตอบโจทย์
กำรพฒันำท่ียัง่ยืนอีก . . . รำยงำนรำยวนัยงัมีเลยนะ รำยวนั รำยสปัดำห์ รำย      
2 สปัดำห์ รำยเดือน รำยไตรมำส เขำพยำยำมช่วยให้เรำท ำงำนมีค่ำเป้ำหมำย  
ชดัขึน้ แตภ่ำค รัฐจะตัง้อีกหน่วยหนึ่ง หน่วยติดตำม ต้องตำมให้ได้เร่ืองจริง ๆ คือ
ตำมเรำที ตำมกระทรวงทีเดียว แล้วจะไปท ำอะไร ก็เร่ืองของคนติดตำม ไม่ใช่ให้
เรำรำยงำน 10 ครัง้ในเร่ืองเดียวกนั เรำก็จะเบื่อ  

 
อีกทัง้ รูปแบบของแบบฟอร์มในกำรรำยงำนผลตวัชีว้ดัของหน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วย 

งำนยงัมีควำมแตกต่ำงกนัท ำให้สว่นรำชกำรต้องรำยงำนผลกลบัไปทีละหน่วยงำน แม้ว่ำ บำงครัง้
เป็นเร่ืองเดียวกนั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “งำนบำงอย่ำงของแต่ละกรมบำงทีมนัก็ใกล้เคียงกนั” 
อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “อย่ำท ำให้ซ ำ้ซ้อน ควรจะประสำนเป็นแบบฟอร์มเดียวกันเพรำะข้อมลูเดียวกัน ท ำ
หลำยเท่ียว เดี๋ยวจะผิด” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “จริง ๆ ตวัชีว้ดัมนัควรท่ีจะใช้ร่วมกันได้ ไม่ใช่ว่ำแยก 
แล้วกำรเก็บข้อมลูอะไรมนัจะล ำบำก ให้มนัเป็นตวัชีว้ดัเดียวกนั อนันีค้ือปัญหำ แล้วทัง้คนรำยงำน 
คนท่ีข้อมลูเขำก็แบบท ำไมคนนีก็้มำขอ ๆ ทัง้ ๆ ท่ี น่ำจะสำมำรถมำท ำเป็นอย่ำงเดียวกนัได้ ตวัชีว้ดั
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อย่ำงเดียวกนั” ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำน
เลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “หน่วยไหน เขำ Deal กบัหน่วย
ไหนก็ต้องถูกบงัคบัด้วยตวัชีว้ัดหน่วยงำนนัน้ จริง ๆ คือ หน่วยงำนกลำงบำงทีมันเหมือนไม่ได้
ประสำนข้ำงบนคือต่ำงคนต่ำงท ำ อย่ำงเวลำโปรแกรมอย่ำงท่ีเรำต้องท ำข้อมูลให้กับเขำอย่ำงนี ้
เหมือนกบัเรำต้องท ำงำนเดียวกนั แต่ต้องมำท ำหลำยรอบ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “บำงทีหน่วยงำนท่ีเป็นหน่วยงำน
หลกั เขำขอมำแยกต่ำงฟอร์ม ถ้ำส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์มีเวลำ เรำก็จะเอำข้อมลูมำใส่ฟอร์มให้ 
แตบ่ำงทีขอมำตำ่งกรมแบบนี ้ด้วยระยะเวลำเร่งดว่นก็ไม่ทนั” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก ำหนดแบบ 
ฟอร์มนะ แต่ละหน่วยงำนไม่เหมือนกนั” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
หน่วยงำนภำยนอกขอผลงำน ขอให้ช่วยรำยงำนแบบฟอร์มเยอะ อย่ำงเร่ืองเดียว 
กันท ำตัง้หลำยแบบฟอร์มจะเอำเฉพำะเร่ือง เฉพำะด้ำน เรำก็ต้องส่งหน่วยงำน 
ขอควำมร่วมมือรำยงำนตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด ทัง้ ๆ ท่ีจริง ๆ แล้ว หน่วยงำน
เรำรำยงำนเร่ืองนีท้ัง้หมด แล้วเขำจะไปลงเอง แต่เขำก็คงจะยุ่งคงหลำยหน่วย 
งำนก็เลยให้เรำท ำให้  

 
แม้ว่ำ วัตถุประสงค์กำรวัดของหน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยงำนแตกต่ำงกัน แต่ในทำง

ปฏิบตัิ ตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ดัของหน่วยงำนกลำงเกิดควำมซ ำ้ซ้อนและท ำให้ส่วนรำชกำรต้องท ำงำน
ซ ำ้ซ้อน ซึ่งสร้ำงควำมสบัสนัให้แก่กรมและยงัเป็นกำรเพิ่มภำระงำนให้แก่บุคลำกร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวย 
กำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “อนันี ้
ตอบได้เลยว่ำ 1) สร้ำงควำมสับสนให้หน่วยงำนของรัฐ 2) เสียเวลำ เปรียบเสมือนว่ำ ผมเป็น
บริษัทเอกชนมีหลำยบญัชี น่ีเหมือนกนัคือบำงทีตวัมนัซ้อนกนั มนัก็กลำยเป็นว่ำ รัฐมีหลำยบญัชี
เหมือนกนั แตจ่ริง ๆ ปัญหำมนัคือ สบัสนเพรำะมนัจะบรูณำกำรในตวันีเ้ข้ำด้วยกนัทัง้หมด” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
เช่นกนัว่ำ “แยกกนัไปในแตล่ะสว่นท่ีเขำเอำไปใช้ เป็นลกัษณะนัน้ พอเรำข้อมลูไป หน่วยงำนท่ีเขำ
จะต้องแจ้งข้อมลูเรำ เขำก็จะบ่นว่ำ ท ำไมมำขออีกแล้ว ก็เพิ่งให้ไป ท ำไมไม่ขอทีเดียวเลย บอกว่ำ



129 
 

 

มนัไม่ได้ ตวัชีว้ดัมนัไม่เหมือนกนั ท ำไมไม่เอำมำใช้ได้คือ ก็จะบ่นไง ไปเพิ่มงำนเขำ ก็เพิ่มงำนเรำ
ด้วยแหละ” ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

ท ำไมต้องมำนัง่ซ ำ้ซ้อนกนัเยอะ ต้องท ำงำนกนัก่ีด้ำน บำงทีก็ไปเอำขำดคำดแดง
มำขยำยผล มันน่ำจะดูตอนท่ีจะให้เงินด้วยนะว่ำ คุณจะเอำเงินไป ผลผลิต
ตวัชีว้ดัคณุมนัคืออะไรท่ีมนัชดัเจน แล้วก็ไม่ใช่ระยะแค่ปี 2 ปีด้วย ต่อเน่ืองไปก่ีปี   
ก็วำ่กนัไปเพรำะวำ่แผนมนัก็เขียน 5 ปีอยูแ่ล้ว ใน 5 ปี ผลผลติตวัชีว้ดัคณุคืออะไร 
ตวัชีว้ดัของกระทรวง ตวัชีว้ดัระดบักรม ตวัชีว้ดัระดบับคุคลอีก มนัยุง่กนัไปหมด  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น

ดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่  
 
เขำก็ท ำบทบำทเขำ คนนีก็้ท ำบทบำทเขำ แต่เขำลืมไปว่ำ บำงอย่ำงมันไม่ใช่     
บำงทีมีตวัซ้อน เขำไม่คยุกนัในตวัซ้อน ถำมว่ำ ถ้ำดตูำมบทบำท ตำมหน้ำท่ีเขำ 
เขำท ำได้ดีตำมหน้ำท่ีเขำ แต่กำรท่ีจะปฏิบตัิตำมผลในภำพรวม มันยังไม่ได้มี    
กำรในส่วนนีม้นัไม่ได้มีกำรขีดเส้น คณุท ำตรงนีเ้สร็จแล้วก็คือคณุส ำเร็จ ในทำง
ปฏิบตัิ มนัมีตวัเหลื่อมอยูแ่ล้ว ฉะนัน้ ปัญหำเขำคือ บรูณำกำรยงัไงให้มนัเกิดท่ีจะ
สะท้อนขึน้มำ 
 
นอกจำกสร้ำงควำมสบัสนัให้แก่ส่วนรำชกำรแล้ว กรมยงัต้องสญูเสียทรัพยำกรทำงกำร

บริหำรด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณ เวลำ วสัดอุุปกรณ์ทำงส ำนกังำน ประกอบกับอตัรำ
ก ำลงัคนท่ีมีจ ำกัดท ำให้บุคลำกรของกรมต้องบริหำรเวลำเพื่อรับผิดชอบตวัชีว้ัดของหน่วยงำน
กลำงตัง้แต่กำรประชุมเพื่อท ำควำมเข้ำใจตวัชีว้ดั กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมเกณฑ์ท่ีหน่วยงำน
กลำงนัน้ก ำหนด ตลอดจนกำรรำยงำนติดตำมผลตวัชีว้ดัไปยงัหน่วยงำนกลำงอย่ำงต่อเน่ืองซึ่ง   
กรมจ ำเป็นต้องปฏิบตัิตำมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “กำรวดัดีคือจะได้สะท้อนภำพเรำท ำอะไรออกไป แต่  
กำรวดัมนัใช้เวลำ ถ้ำเกิดว่ำบริหำรไม่ดี หน่วยงำนแบ่งเวลำมำกมำใช้ในกำรรำยงำนผล วดัผล      
วัดอยู่นั่นแหละ แทนท่ีจะมีเวลำไปท ำงำนอย่ำงอ่ืนท่ีมันมีเป็นเป้ำหมำยจริง ๆ ก็ต้องมำท ำงำน     



130 
 

 

กับกำรวดัผล วดัมำ 3 ทีก็รำยงำน 3 กระดำน ประชุม 3 ครัง้เสียเวลำ” นอกจำกนี ้นกัทรัพยำกร
บคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั ดงันี ้

 
พอวิธีท ำของคณุตำ่งกนั กรมก็ต้องมำนัง่แยกท ำ มนัรู้สกึมนัเสียคือ เสียทรัพยำกร 
งำน เงิน คน คือเรำก็เข้ำใจว่ำ เจ้ำหน้ำท่ีเอง เขำก็มีตวัชีว้ดัของเขำ ตวัชีว้ดัเขำมำ     
บีบเรำให้ต้องให้บรรลุวตัถุประสงค์ตวัชีว้ดัเขำ มนัก็ล ำบำกเรำ บำงเร่ืองมนัท ำ
ทีเดียวแล้วมนัตอบได้ทกุหน่วยงำนคือ ไม่ว่ำหน่วยงำนไหน ถำมว่ำ คณุสำมำรถ
เอำชิน้งำนตรงนีท่ี้คุณท ำแล้ว รวบรวมข้อมูลแล้ว ส่งได้เลยคือไม่ต้องมำนั่งท ำ
ใหม่อีกรอบ มันมีประโยชน์ แต่บำงทีพอมำนั่งท ำใหม่อีกแล้ว ท ำใหม่อีกแล้ว 
เหมือนต้องมำนัง่นบัหนึ่งใหม่ของแต่ละครัง้ท่ีเขำต้องกำร มนัก็ล ำบำก คนมนัก็มี
เท่ำนี ้

 
ทัง้นี ้ปัญหำหนึ่งท่ีส่วนรำชกำรประสบกนัมำอย่ำงยำวนำนคือกำรไม่ประสำนงำนกนัของ

หน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร (ส ำนักงำน 
ก.พ.ร.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ส ำนกังำน ก.พ.) ส ำนกังำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  (สศช.) ส ำนักงบประมำณ ตลอดจนกรมบัญชีกลำง 
หน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยงำนต่ำงแยกกันท ำงำน ไม่ได้มีกำรประสำนงำนกันอย่ำงเป็นระบบ     
ท ำให้ตวัชีว้ดัของแต่ละหน่วยงำนกลำงจึงไม่ได้มีควำมเช่ือมโยงกนัซึ่งท ำให้ส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อกำรท ำงำนของส่วนรำชกำร ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรตัง้เปำ้งำนกบัเปำ้เงินมนัไม่เหมือนกนั มนัยำก ทกุคนก็รู้ปัญหำ แต่ไม่รู้
จะท ำอย่ำงไร ดงันัน้ งำน เงิน คน ต้องคยุกนั คนท่ีคมุในภำพใหญ่ ทุกวนันี ้หน่วยงำนกลำงเขำรู้ 
เขำพยำยำมคุยกันและจบลงด้วยกำร Compromise” อีกทัง้ หัวหน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะว่ำ “ทุกคนก็พูดเหมือนกันหมด แต่ว่ำมันไม่
สำมำรถ Integrate เป็นหนึ่งเดียวได้ น่ีคือประเด็น มนัเลยกลำยเป็นเบีย้หวัแตก ตวัชีว้ดัก็เลยเยอะ
ในท่ีสดุ หน่วยงำนมนัก็ไม่เห็นวำ่ จริง ๆ หน่วยงำนมนัควรจะเน้นอะไรเพรำะวำ่มนัต้องท ำทกุอยำ่ง” 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนัวำ่ 
“ค ำว่ำบรูณำกำรกนัเอง มนัไม่ใช่บรูณำกำรกนัแค่ช่ือเร่ืองหรือปำกหรือควำมตัง้ใจ แต่ว่ำจะต้องมี
ตวัชีว้ัดท่ีบ่งบอกถึงกำรบูรณำกำรเกิดขึน้ด้วย แล้วทุกคนมีส่วนร่วมซึ่งตรงนีม้ันขำดอยู่ ” อีกทัง้ 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “จดุอ่อนของสว่น
รำชกำรคือบูรณำกำรกนัไม่ได้น่ีแหละเพรำะถ้ำบูรณำกำรได้ก็จะลดกำรซบัซ้อนเร่ืองงบประมำณ 
เร่ืองงำนท่ีท ำ มนัจะซ ำ้เสริมไง ไม่ใช่ซ ำ้ซ้อน ไม่รู้ใครเป็นหน่วยงำนหลกัท ำเร่ืองโน้นเร่ืองนี ”้ ทัง้นี ้
นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ 
“หน่วยงำนกลำงก็ต้องอย่ำแยกกนัให้มนัดยูุ่งยำก มนัก็มีส่วนจริง ๆ มนัต้องเป็นเร่ืองเดียวกนั แต่
คณุดนัมำแยกมนัซะงัน้” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัว่ำ “หน่วยงำนกลำง    
ท่ีต้องไปคยุกัน สื่อสำรกันให้เยอะ ๆ ของข้ำก็เป็นของข้ำอยู่ ของเอ็งก็เป็นของเอ็งอยู่ ใครอย่ำไป
เพลี่ยงพล ำ้ ก็ต้องช่วยให้เรำได้ท ำงำนได้สะดวก” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
ณ ตอนนี ้ปัญหำคือหน่วยงำนกลำงไม่คอ่ยจะคยุกนั อยำ่งเช่น ส ำนกังบประมำณ 
ก.พ. ก.พ.ร. แล้วก็กรมบญัชีกลำง สภำพฒัน์ คณุไม่คยุกนั มนัท ำให้เกิดปัญหำ     
. . . เขำก็บอกว่ำ เขำตัง้คณะกรรมกำรร่วมแล้ว แต่ว่ำมนัไม่ชดัเจน ปฏิบตัิไม่ถกู 
ก.พ.ร. แหละตวัดีเพรำะว่ำ ก.พ.ร. เป็นคนรับมำ ก.พ.ร. จะต้องประสำนให้ได้    
ตรงนีมี้ปัญหำ คณุต้องแก้ปัญหำตรงนี ้

 
ยกตวัอย่ำงหน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. กบัส ำนกังำน ก.พ. ไม่ได้มีกำรท ำงำน

ประสำนด้ำนตวัชีว้ดัให้เช่ือมโยงกัน ทัง้นี ้ส่วนรำชกำรต่ำงต้องปฏิบตัิตำมเกณฑ์ของหน่วยงำน
กลำงแต่ละแห่งก ำหนดซึ่งบำงครัง้กำรท ำงำนเกิดควำมซ ำ้ซ้อน ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญ
กำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “ช่วงใหม่ ๆ เจ้ำหน้ำท่ีก็เวียนหัวเพรำะต่ำงคนต่ำงคิด ต่ำงคนต่ำงท ำ อะไรท่ีเร่ือง
โครงสร้ำงก็ ก.พ.ร. ท ำ มนัก็เหมือนแบบคนละทิศละทำง แล้วเรำก็เจอปัญหำ พอโครงสร้ำงเสร็จ 
เรำต้องค่อยมำดูคนทีหลังเหรอ มันก็เลยกว่ำจะเดิน กว่ำจะขยับได้ บำงทีมันก็ใช้เวลำ ” อีกทัง้ 
หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ก.พ. กบั ก.พ.ร. ไมถ่กู
กนั ไม่พดูกนั ทัง้ ๆ ท่ี มำจำกท่ีเดียวกนั . . . ก.พ. ก็จะไปทำงหนึ่ง ก.พ.ร. ก็จะไปทำงหนึ่ง แตไ่ม่ไป
ด้วยกนั นัน่คือข้อเสียของเขำ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก.พ. ยงัให้ควำมใส่ใจกบัเร่ืองของกำรเปลี่ยนแปลงของคนน้อยคือ 
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ก.พ. ก็เป็นคนเช็คระบบทัง้หมด ดคูนก็ต้องเช็คระบบ ระบบในเร่ืองของแรงจูงใจ เร่ืองของในกำร
พฒันำคน ก.พ.ร. ก็ดูเร่ืองระบบ แต่ทัง้ 2 อย่ำงก็ต้องท ำงำนด้วยกัน”อีกทัง้ นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัมีควำมซ ำ้ซ้อนของ ก.พ. และ ก.พ.ร. อยู่ในกำรประเมินในระดบัผู้บริหำร ตำม
มำตรำ 44 แม้กระทั่งเวทีท่ีเขำจัดทัง้ ก.พ. ก.พ.ร. ในเร่ืองนี ้เขำก็ยังไม่ได้ผลสรุปเลยระหว่ำง 2 
หน่วยงำนนี ้มนัก็เลยท ำให้เป็นปัญหำกบัส่วนรำชกำรท่ีรับนโยบำยมำ” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “ก.พ. ท ำเร่ือง
คนอย่ำงเดียวถกูไหม ก.พ.ร. ก็เร่ืองโครงสร้ำง ปรับอย่ำงเดียว แต่เขำไม่รู้หรอกว่ำ  แต่ละกรมเขำ
จะต้องมีงำนอะไร อย่ำงพี่มีงำนวิจยั มีงำนพฒันำพนัธุ์อ้อย มีกำรส่งเสริมด้ำนอ้อย น ำ้ตำลซึง่มนั
เยอะแยะมำกมำย พ่ีไม่ได้ท ำงำนแค่ ก.พ.ร หรือ ก.พ. พี่มีภำรกิจ” ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดักำรประเมิน
คณุธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนของภำครัฐท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. กบั ก.พ. 
ต่ำงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรท ำ ซึ่งนักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 

 
ถ้ำเขำประสำนกันคือ เรำท ำงำนชิน้เดียวแล้วจบ ตอบโจทย์ได้ทุกโจทย์เพรำะ
อยำ่งท ำเร่ืองโปร่งใส ก.พ. ก็ท ำ ก.พ.ร. ก็ท ำ ตำ่งคนตำ่งท ำ ท ำเอกสำร แยกกนัท ำ
ก็เหมือนกบัว่ำ บำงทีพี่ก็เอำท่ีท ำแล้วเพรำะว่ำมนัมีท่ีเขำท ำอยู่แล้วคือ อย่ำงของ 
ก.พ. พี่ก็ไม่ท ำแล้ว มนัต้องมำนัง่ท ำใหม่คือซ ำ้ซ้อน เขำก็มีวิธีของเขำอีกแบบหนึ่ง 
มนัคือท่ีเรำท ำอยู่แล้ว ตอบเขำก็ไม่ได้ ทัง้ ๆ ท่ี วตัถปุระสงค์คืออะไร ต่อต้ำนกำร     
ทุจริตเพื่อควำมโปร่งใส วัตถุประสงค์เป้ำเดียวกัน แต่คุณท ำแบบนี ้น่ีท ำอยู่     
แบบหนึง่ แล้วเรำก็ต้องมำนัง่ท ำ ท ำให้เรำไม่มีเวลำท ำอยำ่งอื่น  

 
นอกจำกนี ้บุคลำกรของกรมต้องคอยประสำนงำนภำยในระหว่ำงกันเพื่อติดตำมควำม

เคลื่อนไหวต่ำง ๆ ของส ำนกังำน ก.พ.ร. และส ำนกังำน ก.พ. ซึ่งนกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็กำรท ำงำนท่ีไม่ประสำนกนั ควำมวำ่ 

 
ตอนนีค้นดูโครงสร้ำงก็คนหนึ่ง เร่ืองคนก็ดูตรงนีค้นหนึ่ง คือดีว่ำเรำมีควำม 
สำมำรถท่ีดี คยุกนัตลอด แม้จะไม่มีเอกสำร เรำก็ยงัคยุกนั สง่ข่ำวกนัเพรำะบำงที
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เขำส่งข่ำวกัน แต่เรำจะต้องรู้ว่ำ กองไหนจะหลุด จะเข้ำ จะเพิ่ม มันก็มีปัญหำ   
จริง ๆ . . . ท่ีมนัรอดได้เพรำะว่ำของเรำภำยใน เรำประสำนกนัเองอยู่ แตว่่ำ ก.พ. 
ก.พ.ร. เขำไม่ประสำนกันอยู่แล้วคือกรมต้องระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีข้ำงในต้องคุย
กนัเอง พยำยำม Deal กนัให้รู้เร่ือง แตข่องหน่วยงำนกลำง เขำไม่คยุกนัอยูแ่ล้ว  

 
นอกจำกนี ้หน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยงำนต่ำงมีเคร่ืองมือให้ส่วนรำชกำรน ำมำปฏิบตัิ 

อำทิ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนักงำน ก.พ.ร.     
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรจัดท ำแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล ( Individual 
Development Plan: IDP) ของส ำนกังำน ก.พ. อีกทัง้ ระบบกำรวิเครำะห์ระดบัควำมส ำเร็จในกำร
ด ำเนินงำนจำกกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณ (Performance Assessment Rating Tool: PART) ของ
ส ำนักงบประมำณ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “ท่ีผ่ำนมำนะ ตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. ก็อย่ำงหนึ่ง ตวัชีว้ดัของส ำนกังบก็อย่ำง
หนึ่ง ตวัชีว้ดัของ ก.พ. ก็อย่ำงหนึ่ง มนัไม่มำเช่ือมกนัไง ตอนนีบ้อกว่ำจบัมำรวมกนัเหรอ ตอนนีย้งั
ไม่จริงหรอกเพรำะว่ำลกัษณะของ 3 หน่วยวดัต่ำงกัน อย่ำงท่ีบอกมนัไม่เช่ือมกันเลย แล้วคนละ
ภำรกิจ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ส ำนกั
งบประมำณก็มีเคร่ืองมือท่ีวดั Performance ส ำหรับในกำรใช้จ่ำยงบประมำณอย่ำงหนึง่คือเขำเอำ
ระบบ PART มำใช้ ก.พ. ก็เอำระบบหนึ่งมำใช้ ก.พ.ร. ก็อีกระบบหนึ่งมำใช้ ส่วนคนปฏิบตัิก็เขียน
แตร่ำยงำน น่ี Fact ท่ีเกิดขึน้” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัว่ำ “มนัไม่เช่ือมกนั ถ้ำส ำนกังำน ก.พ.ร. สำมำรถประเมินผลไปร่วมกบั
ส ำนกังบประมำณได้จะเป็น Power ในกำรขบัเคลื่อนให้รำชกำรให้ควำมสนใจตรงนีเ้พรำะวำ่ตอนนี ้
มนัแยกกนัอยู่ ส ำนกังำน ก.พ. ก.พ.ร. เองก็มีเจรจำตวัชีว้ดั” ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดัท่ีหน่วยงำนกลำง 
ไม่วำ่จะเป็นส ำนกังบประมำณ ส ำนกังำน ก.พ. และส ำนกังำน ก.พ.ร. ตำ่งก็ก ำหนดให้สว่นรำชกำร
น ำมำปฏิบตัิซึ่งท ำให้ส่วนรำชกำรต้องท ำงำนซ ำ้ซ้อน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

พี่ยกตวัอย่ำงนะ เพิ่มมลูค่ำให้กบัระบบเศรษฐกิจ ก ำลงัจะท ำเป็น KPI ของกรม
อยู่ อนันีเ้อำทัง้ส ำนกังบประมำณก็ใช้ ก.พ.ร. ก็ใช้ แล้วประเมินขัน้ของ ก.พ. ก็ใช้ 
ก็ใช้ตัวนี ้สมมติ กรมตัง้หม่ืนล้ำน แจงไปเลยหน่วยนี ้ก่ีพันก่ีร้อยล้ำน ตอนนีก่ี้     
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ล้ำนล้ำนก็ให้ตำมนี ้ให้คนแยง่เปำ้กนั แล้วก็ให้ไปสิ ประเมินขัน้ไปสวิำ่ ท ำได้เท่ำนี ้     
ท ำเท่ำนีก็้ได้เท่ำไร ท ำเท่ำนีก็้ได้เท่ำนี ้ทกุวนันีเ้ปลำ่เลย 

 
ทัง้นี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. กับส ำนกังบประมำณต่ำงคนต่ำงก ำหนดตวัชีว้ดัให้ส่วนรำชกำร

รับผิดชอบเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “ตอนปี พ.ศ. 2546 น่ีแหละ จ ำได้เลย ตอนปฏิรูประบบรำชกำรใหม่ ๆ เลยนะ มนักลำยเป็นมี
เร่ือง ตัวชีว้ัดหรือเรียกว่ำตัวชีว้ัดตำมแผนยุทธศำสตร์เกิดขึน้ 2 ตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดหนึ่งเกิดขึน้ท่ี
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ตัวชีว้ัดหนึ่งเกิดขึน้ท่ีส ำนักงบประมำณ แล้วไม่ยอมให้กลำยเป็นเร่ืองเดียว ” 
ดงันัน้ จึงส่งผลให้ตวัชีว้ดัของหน่วยงำนกลำงทัง้สองหน่วยงำนไม่เช่ือมโยงกนัและยงัเป็นกำรเพิ่ม
ภำระรับผิดชอบให้แก่ส่วนรำชกำรอย่ำงมำก ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “หน่วยงำนทุกหน่วยงำน เวลำคุยเร่ืองตวัชีว้ดัตำมแผน
ยุทธศำสตร์ต้องท ำ 2 แผน แผนหนึ่งเพื่อสนอง ก.พ.ร. แผนหนึ่ง เพื่อสนองส ำนกังบประมำณซึ่ง
เขียนคนละอย่ำง ไปคนละทำง มัว่อยู่ตัง้ 2-3 ปีกว่ำจะยอมลงกนั น่ีเป็นภำระของรำชกำรมำก บำง
ทีเขำไม่ยอมคยุกนัให้จบก่อน” ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของ
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ถูกก ำหนดขึน้ภำยหลังจำกกรมได้รับงบประมำณแล้วซึ่งกำรก ำหนดตวัชีว้ัด
ดงักล่ำวจึงไม่ได้เกิดขึน้พร้อมกนักบัตวัชีว้ดัของส ำนกังบประมำณ ดงันัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงไม่ได้มีควำมสอดคล้องกบักำรจดัท ำงบประมำณของส่วนรำชกำร
เน่ืองจำกระยะเวลำในกำรจัดท ำไม่ตรงกัน ส่วนรำชกำรมีกำรเสนอของบประมำณประจ ำปี
ล่วงหน้ำ ขณะท่ี กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเร่ิมขับเคลื่อนหลงัจำกแต่ละกรมได้รับ
งบประมำณเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ส่วนใหญ่เท่ำท่ีท ำมำนะ ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองมำทีหลงั
งบประมำณ มนัจะก ำหนดทีหลงัเพรำะว่ำอย่ำงเรำท ำงบประมำณ เรำท ำงบประมำณของปีหน้ำ     
ปี พ.ศ. 2560 แต่ว่ำ ปี พ.ศ. 2560 ค ำรับรองเขำจะต้องท ำเม่ือเรำได้รับงบมำแล้ว ระยะเวลำ          
ไม่สัมพันธ์กัน จริง ๆ แล้ว จะได้สะท้อนทัง้เงินทัง้อะไรได้ ด้วยกัน” อีกทัง้ นักทรัพยำกรบุคคล
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “จริง ๆ ตวัชีว้ดับำงส่วน มนัควรจะต้องเอำตวัชีว้ดัจำกกระทรวงมำเป็นตวัค ำรับรอง     
แต่เน่ืองอำจจะด้วยเร่ืองรอบเวลำ มันอำจจะไม่พอดีกับกำรประกำศ รอบเวลำมันไม่ตรงกัน ” 
นอกจำกนี ้นกัทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนัว่ำ “ค ำรับรองปกติ มนัจะมำหลงัตุลำคมไปแล้ว 
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เพรำะฉะนัน้ เรำอำจไม่ได้น ำมำใช้หรืออำจจะน ำมำใช้บำงตวัท่ีเรำเห็นอยู่เป็นประจ ำ มนัจะมีตวันี ้
เช่น กำรเบิกจ่ำย มนัจะมีเป็นตวัประจ ำอยู่แล้ว” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ระบบของกำรจดัท ำค ำรับรองปัจจุบนั กว่ำจะรู้ผล ท ำงำนไปแล้วระยะหนึ่งแล้ว 
ไม่มีกำรถกูแจงตัง้แต่ตอนต้นว่ำ มนัมี KPI ตวันี ้ๆ พอเขำท ำงำนไปแล้ว มนัเก็บ   
ทีหลงั ยำกแล้วไง มนัต้องท ำก่อนลว่งหน้ำปีงบประมำณคอ่นข้ำงนำน ก่อนท ำขอ
งบประมำณต้องท ำให้เสร็จแล้ว ท ำเสร็จก็เอำไปของบประมำณ พอไม่ได้ก็มำ
ปรับปรุงเอำใช่ไหม ปรับปรุง KPI แล้วก็จะต้องรู้ล่วงหน้ำก่อนท ำงำนจนเข้ำเดือน
ไหนถึงจะรู้ตวัชีว้ดัด้ำนอะไรซึง่มนัไมถ่กูแล้ว  

 
อยำ่งไรก็ตำม กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัคงวดัในเชิงปริมำณเช่นเดียวกนั

กบัส ำนกังบประมำณ แต่ยงัไม่ได้วดัถึงคณุภำพกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
สว่นรำชกำรมกัก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต แตไ่ม่ได้วดัถึงผลลพัธ์หรือผลกระทบ ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงวำ่ “ไม่วำ่จะเป็น ก.พ.ร. หรือส ำนกังบประมำณมกัจะต้องตรวจควำมส ำคญัแคต่วัเลข สอง
หน่วยงำนนีไ้ม่เคยวดัถึงเร่ือง Outcome หรือ Impact อย่ำงจริงจงัว่ำ สิ่งท่ีรำยงำนมนัสะท้อนภำพ
ใหญ่ของประเทศมำกน้อยแค่ไหน” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “ก.พ.ร. เขำไม่เข้ำใจว่ำ เอกสำรขำวคำดแดง
งบประมำณเขียนว่ำเชิงปริมำณ แต่ทำงนัน้เข้ำใจว่ำ คือผลผลิต แต่จริง ๆ คือของกรม ปริมำณคือ
เชิงผลลพัธ์แล้ว เป็นตวัเลข ก.พ.ร. เขำบอกว่ำ มันเป็นตวัเลข ในตอนหลงัเรำเลยเขียนเป็นเชิง
คุณภำพเลย” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “ตวัชีว้ดัท่ีหน่วยงำน สว่นรำชกำรเสนอไปเพื่อท่ีจะ
ไปตอบโจทย์ของโครงกำร สว่นใหญ่เขำจะดใูนเชิงปริมำณมำกกวำ่ เชิงปริมำณว่ำ ปีท่ีแล้วท ำก่ีพนั
รำย ปีนีท้ ำไมท ำน้อยลง ทัง้ ๆ ท่ี แบบคืองำนมนัต้องในเชิงคณุภำพ”  

อีกทัง้ ระบบงบประมำณกบัยทุธศำสตร์ชำติยงัไม่ได้มีควำมสอดคล้องสมัพนัธ์กนัเช่นกนั 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “กำรท ำงบประมำณมนัต้องเช่ือมโยงให้ได้
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กับยุทธศำสตร์ชำติ แผน 12 ปีต้องเช่ือมโยงให้ได้” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำน
และงบประมำณ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
ระบบงบประมำณกบัตวัยทุธศำสตร์มนัไม่สมัพนัธ์ในทำงเดียวกนั บำงทีมนัเป็น
ข้อจ ำกดัเยอะในกำรวำงงบประมำณในแตล่ะยทุธศำสตร์คือ จริง ๆ 1) จะต้องคยุ
กนั 2) ถ้ำเอำตำมท่ีหน่วยงำนท่ีเขำท ำโครงกำรเขำสะท้อนขึน้มำนะก็คือว่ำ ระบบ
งบประมำณของกรมจะมำเป็นปี ๆ กำรวำงยทุธศำสตร์อำจจะมำ 5 ปี หรือ 2 ปี    
3 ปี แล้วแต่ระยะสัน้ ระยะยำว ทีนีถ้้ำเกิดทิศทำงจะไปยงัไง ไม่รู้สำมำรถปรับได้
หรือเปล่ำ ปรับให้มนัยืดหยุ่นคืออำจจะไม่ใช่ระบบงบประมำณปีต่อปี . . . จริง ๆ 
ก็ต้องเอำตวัยทุธศำสตร์น ำ แล้วเอำงบประมำณตำมคือ ไม่ได้บอกวำ่งบประมำณ
ไม่พอนะ เพียงแตว่ำ่ระบบงบประมำณมนัไมเ่อือ้เท่ำนัน้เอง  

 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำร

ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่  
 

ถ้ำสภำพฒัน์แข็งพอ อย่ำงแผนพฒันำฉบบัท่ี 12 ตรง ท ำตำมนีน้ะ แล้วนโยบำย
รัฐบำลก็สอดคล้องกบัแผนพฒันำฉบบัท่ี 12 ถ้ำเรำยึดหลกัตวัแผน 12 ได้จริง ๆ 
มนัก็จะท ำได้ต่อเน่ือง ถ้ำเรำก ำหนดตัง้แต่หวั มนัก็จะง่ำย ไปทำงนีแ้น่นอน แผน
ฉบบัท่ี 11 ของสภำพฒัน์ มนัก็ปรับไปปรับมำคือแผนเดิมจริง แต่ตวันโยบำยมนั
แกวง่ พอมนัแกวง่ เรำก็ต้องปรับตำม ถ้ำแผน 12 มนัท ำได้แข็งจริง ๆ ไม่วำ่รัฐบำล
ชดุไหนมำ มนัก็จะได้รันงำนตอ่เน่ืองไปได้  
 
แม้กระทั่งกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของส ำนกังบประมำณกับกรมบญัชีกลำงยงัได้สร้ำงควำม

สับสนในกำรจัดท ำตัวชีว้ัดให้แก่ส่วนรำชกำรเช่นกัน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
พี่สมัผัสในเร่ืองเงินก็จะมีกรมบญัชีกลำงกับส ำนักงบประมำณซึ่งกำรประสำน 
งำนกันตรงนีไ้ม่ค่อยมีเท่ำไร คนหนึ่งพูดอย่ำง คนหนึ่งพูดอย่ำง เขำควรท่ีจะมี    
กำรประสำนงำนกนัมำกกว่ำนีเ้พื่อท่ีจะก ำหนดมำตรกำรหรือก ำหนดนโยบำยให้     
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สอดคล้องกนั . . . ท ำไมระบบคิดตำ่งกนัคือได้เจอกบัตวัเองจริง ๆ เลย ตวัวดัควร
เป็นตวัเดียวกนัทัง้หมด  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 

กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นควำมไม่สอดคล้องกนัระหว่ำงส ำนกังบประมำณกบั
กรมบญัชีกลำง ควำมวำ่ 

 
ส ำนกังบประมำณกับกรมบญัชีกลำง บำงทีก็ไม่ไปทำงเดียวกันเพรำะส ำนกังบ 
ประมำณก็ถือตวัอะไรบำงอย่ำงของส ำนกังบประมำณอยู่ กรมบญัชีกลำงก็ถือ
ระเบียบของกรมบญัชีกลำงอยู่ บำงทีก็งงเหมือนกนั ตกลงจะเช่ือใครดี . . . บำงที
ส ำนกังบประมำณก็มำขอข้อมลูอย่ำง บำงทีกรมบญัชีกลำงก็มำขอข้อมลูอย่ำง
หนึง่คือมนัเป็นตวัเหมือน ๆ กนั ตำ่งคนตำ่งขอ 

 
แม้ว่ำ หน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ต้องกำรวดัส่วนรำชกำรด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีแตกต่ำงกนั แต่

ท้ำยท่ีสดุ หน่วยงำนกลำงเองต้องตอบโจทย์ของประเทศเพื่อมุง่สูเ่ปำ้หมำยเดียวกนั ทัง้นี ้หน่วยงำน
กลำงแตล่ะหน่วยงำน ไม่วำ่จะเป็นส ำนกังำน ก.พ.ร. ส ำนกังำน ก.พ. สศช. ส ำนกังบประมำณ และ
กรมบญัชีกลำงจงึต้องท ำงำนประสำนกนัทัง้ระบบ ไม่วำ่จะเป็นแผนนโยบำย แผนงบประมำณ หรือ
แผนคนต้องน ำมำเช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
บรรลผุลตำมเป้ำหมำยของประเทศในทิศทำงเดียวกนัอย่ำงแท้จริง ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงแต่ละ
หน่วยงำนจ ำเป็นต้องทบทวนถึงบทบำทในกำรท ำงำนของตนเองให้ชดัเจนและต้องประสำนกำร
ท ำงำนระหว่ำงกนัอย่ำงจริงจงัและให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำย
และยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “มนัต้องมีตวัชีว้ดัท่ีชดัเจน 
แล้วก็ร่วมกัน ทุกคนต้องท ำงำนเพื่อจุดมุ่งหมำยเดียวกัน ไม่ใช่ว่ำตัวชีว้ัดนีม้ันรับแล้ว มันเสี่ยง    
หรือเปล่ำ เก่ียงกัน ค ำว่ำเสี่ยงคือท ำให้ตวัเองเสี่ยงหรือเปล่ำ ต้องอย่ำคิดอย่ำงนัน้ คิดเม่ือไรเป็น         
กำรเสี่ยง กำรเก็บหรือว่ำในกำรท ำงำนน่ีนะ มนัต่ำงคนก็ต่ำงจะเก่ียง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัต้องมีกำรบรูณำกำร ถ้ำตวัชีว้ดัมนั
เหมำะสม สำมำรถท่ีจะวดัได้แน่นอน มนัก็มีควำมรู้สึกว่ำมนัพฒันำ มนัต้องมีกำรท้ำทำยในกำร
ท ำงำน แต่บำงครัง้มนัท้ำทำยมำกเกินไปก็ไม่ต้องสอดรับกบักำรปฏิบตัิจริง ๆ ของเรำ หน่วยงำน
กลำงต้องคยุกนั” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “เขำต้องไปบรูณำกำรกบัหน่วยงำนอ่ืนท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงด้วยกนัเพื่อให้เป็น
พลงัให้ทกุส่วนรำชกำรหนัมำให้ควำมสนใจกบัเคร่ืองมือนีข้องเขำ ต้องไปผกูกบัตวัชีว้ดัของส ำนกั
งบประมำณ ผูกตวัชีว้ดัสภำพฒัน์หรือตวัชีว้ดัตำมมำตรำ 44 ท่ีวดัผู้บริหำร” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ว่ำ “จริง ๆ หน่วยงำนกลำงก็ต้องชดัเจนก่อนวำ่ตวัเองมีหน้ำท่ีอะไร แล้วไม่ใช่คือหน่วยงำนกลำงแต่
ละหน่วยคิดอะไรขึน้มำก็สัง่หน่วยงำนต่ำง ๆ โดยท่ีอีกหน่วยงำนยงัไม่รู้เร่ืองเลย หน่วยงำนกลำง
ด้วยกนัก็ยงัไม่รู้เร่ือง” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
เช่นกนัวำ่ “จริง ๆ ถ้ำจะให้ยดึโยงจะต้องโยงหมด แผนงบประมำณ แผนใหญ่ยทุธศำสตร์ แผนเงินท่ี
จะ Support ยทุธศำสตร์ แผนคน แล้วก็ KPI ท่ีจะมำวดัให้ตวัยึดโยง ร้อยเรียงกนั” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวย 
กำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“หน่วยงำนกลำงท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงต้องมำคุยกัน แล้วก ำหนดให้ชัดเจนไปเลยว่ำ  จะให้ส่วน
รำชกำรท ำอะไร ไม่ใช่ให้ส่วนรำชกำรเรียกร้องหรือส่วนรำชกำรอะไรคือคณุอยำกให้ท ำอะไร คณุก็
บอกมำเลย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง
เช่นกนัวำ่ “พี่ถึงบอกวำ่ มนัไปกนัหมด มนัทบั รือ้ทัง้ระบบ มนัก็ปัญหำพวกท่ีท ำ ๆ มำ คยุ ๆ กนัก่อน
เลย สภำพฒัน์ ส ำนกังบประมำณ ก.พ.ร. ก.พ. คณุคยุกนัเลย . . . ก.พ. ก.พ.ร. ส ำนกังบประมำณ 
สภำพฒัน์ต้องมำนัง่ช่วยกันคิดว่ำ มีงำนอะไรท่ีมนัท ำให้เป็น KPI แล้ว หน่วยงำนจะปรับตวัเกิด 
Movement ขององค์กรชดัเจน” ขณะท่ี ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

ระดับหน่วยงำน หน่วยงำนกลำงคือ ก.พ.ร. ก.พ. กรมบัญชีกลำง และส ำนัก
งบประมำณต้องท ำงำนร่วมกัน จะคุยกันยงัไง ขณะท่ี ในระดบัประเทศต้องให้
สภำพฒัน์เข้ำมำดูเพรำะผมคิดว่ำมนัจ ำเป็น . . . วนันี ้ก.พ.ร. ต้องท ำงำนคู่กับ 
ก.พ. กรมบัญชีกลำง และส ำนักงบประมำณให้ชัด มิฉะนั น้ กำรก ำหนดกำร
ท ำงำนของโครงกำรหรือกำรท ำงำนของเรำทัง้หมด มนัเป็นงำนเร่ิมต้นจำกตวัเงิน
ก็คือ จำกส ำนกังบประมำณ ถ้ำส ำนกังบประมำณก ำหนดจำกอย่ำงนี ้แต่ ก.พ.ร. 
ก ำหนด Impact แตง่บไมไ่ด้ แล้วมนัจะตอบ Impact อยำ่งไร  

 
ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 

กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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มันต้องมำทบทวนและวำงแผนบูรณำกำรร่วมกันใหม่ทัง้หมดคือ  เป็นแผน    
บรูณำกำร ไม่ใช่แคม่ำนัง่คยุกนัเฉย ๆ ด้วย เหมือนกบัว่ำ เรำต้องมำนัง่กำงตำรำง
ว่ำ ส ำนกังบประมำณท ำงำนเม่ือไร ยงัไง อะไรท่ีต้องกำรบ้ำง แล้วค่อยมำด ูท ำ
อะไร มำเม่ือไรแล้วก็ค่อยไปเช่ือมโยงกับ ก.พ.ร. ว่ำ  เขำจะต้องเอำพวกนีไ้ปท ำ
ยงัไงต่อ แล้วให้สำมำรถท่ีจะบอกประโยชน์ของมนัได้ว่ำ สดุท้ำยแล้วจะเร่ิมช่วง
ไหนยงัไง จบช่วงไหนยงัไงเพื่อท่ีจะให้สว่นรำชกำรไปเอำท ำตอ่ได้  

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  
 

จริงอยู่มีเหตผุลอยู่ว่ำ วดัไปเพื่อคนละวตัถปุระสงค์ ส ำนกังบประมำณก็วดักำรใช้
จ่ำยงบประมำณ แต่จริง ๆ ตัววัตถุประสงค์ท่ีวัดไป แต่สุดท้ำยมันจะเป็นตอบ
โจทย์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งซึ่งโจทย์ทัง้หมดคือ โจทย์ข้อเดียวกัน วัตถุประสงค์อะไร         
ก็ตำมแต่ แต่มนัต้องตอบเป้ำอนัเดียวกัน เพรำะงัน้ น่ำจะมองเป็นเร่ืองเดียวกนั 
แล้วก็จับทำงให้อยู่ในกระดำนเดียวกันทัง้หมด แล้วก็องค์กรไหนจะเน้นไปท่ี
ตวัชีว้ดัตวัไหน มิติไหนก็ดงึไปด ูแตม่นัควรจะเป็นตวัชีว้ดัท่ีอยูบ่นกระดำนเดียวกนั  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 

กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ควรจะเร่ิมจำกกำรบูรณำกำรส่วนกลำงก่อนคือถ้ำจะให้ส่วนรำชกำรบูรณำกำร
กนัทัง้ประเทศควรจะเร่ิมบรูณำกำรของหน่วยงำนสว่นกลำงก่อน ให้มนัจริง ๆ นะ        
อย่ำงเร่ืองงบประมำณพูดเร่ืองนี ้ก.พ. บอกว่ำ จดัสรรไม่ได้พูดเร่ืองเดียวกันกับ
งบประมำณ ก.พ.ร. บอกว่ำ ตวัชีว้ดัต้องเป็นไปตำมนี ้แล้วก็กรมบญัชีกลำงบอก
ว่ำ กำรเบิกจ่ำยก็ต้องเป็นไปตำมกรอบนี ้ถำมว่ำ หน่วยงำนก็ต้องท ำตำม มัน
เหมือนไปคนละทำง บรูณำกำรกนัเพื่อให้ทิศทำงอะไรตำ่ง ๆ ทิศเดียวกนัชดัเจน 

 
อีกทัง้ นอกจำกหน่วยงำนกลำงแตล่ะหน่วยงำนต้องเช่ือมโยงกำรท ำงำนด้วยกนัอย่ำงเป็น

ระบบแล้ว สว่นรำชกำรเองจ ำเป็นต้องประสำนกำรท ำงำนร่วมกนักบัหน่วยงำนกลำงเช่นกนัเพื่อให้
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สำมำรถสร้ำงควำมเข้ำใจระหว่ำงกนัได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ถ้ำจะเอำ KPI ในภำพรวมให้ประสบควำมส ำเร็จ 1) ต้องดูเร่ืองระบบของงบ 
ประมำณ เร่ืองของคน เช่ือมโยงทัง้ Process เลย 2) ต้องหำ KPI เก่ง ๆ ท่ีสำมำรถ
ให้ทุกคนมี Accountability ไม่ใช่แค่ร่วมกัน แต่เป็น Accountability ร่วมกันใน 
KPI นัน้ เช่น กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงอตุสำหกรรม เม่ือรับผิดชอบร่วมกนัแล้ว 
ทุกคนจะต้องรู้สำมำรถวัดได้ว่ำ มันเป็นผลมำจำกนำย ก กระทรวง ก ไม่ใช่
กระทรวง ข กระทรวง ค เพรำะถ้ำทุกคนร่วมกัน ทุกคนก็จะเฉย แต่ถ้ำรู้ว่ำ ร่วม
เพรำะตัวนี ้มันก็จะต้องหำตัวให้ได้ น่ีคือ KPI รวมนะ ส่วน KPI เดี่ยวต้องให้
อ ำนำจหวัหน้ำท่ีดแูลให้มำกขึน้  

 
ทัง้นี ้หน่วยงำนกลำงต้องเข้ำใจถึงภำระรับผิดชอบของแต่ละส่วนรำชกำรเพื่อให้สำมำรถ

ปฏิบตัิภำรกิจเพื่อตอบสนองประชำชนกลุม่เปำ้หมำยได้ไม่ขำดตกบกพร่อง กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของ
หน่วยงำนกลำงต้องไม่ท ำให้เกิดภำระในกำรท ำงำนแก่ส่วนรำชกำร หน่วยงำนกลำงตำ่ง ๆ จึงต้อง
ร่วมกนัเช่ือมโยงตวัชีว้ดัอย่ำงเป็นระบบเพื่อลดภำระรับผิดชอบให้แก่ส่วนรำชกำร ทัง้นี ้อธิบดีกรม
ส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “มำท ำก็ Consolidate เลย ไม่งัน้ก็
เป็น Burden ให้หน่วยรำชกำรต้องวดัอีกแล้ว อนันีก็้วดั ๆ ก็เคยคยุว่ำ จะมำวดัรวม ๆ กนั ตวัชีว้ดั
เอำหลกั ๆ พอ ไม่ต้องวดัทกุจดุ ทุกซอก ทุกมมุ วนันีก้ลำยเป็นอย่ำงนัน้ มนัก็ไม่ใช่ เดินไปได้ดี ไป
ถกูเปำ้หมำยได้ดี เพรำะงัน้ ต้องใช้เวลำตรงนี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “หน่วยงำนท่ีเป็นหน่วยงำนกลำงควรจะเข้ำใจสำระตรงนี ้
ก่อนว่ำ ส ำหรับกำรวดัเป็นสิ่งท่ีดี แต่ถ้ำคณุท ำให้กำรวดัเป็นงำนหลกัของข้ำรำชกำรแล้ว คณุก็ท ำ
ให้สิ่งท่ีมันเกิดขึน้ในสงัคมท่ีบริกำรอะไรมันพร่องลงไปเพรำะเรำต้องใช้เวลำกำรวดั ผมต้องมำ
ประชุมเก่ียวกับเร่ืองกำรวดัเยอะมำก คนละบญัชี ๆ” ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร 
กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “มนัน่ำจะมำร่วมกนัเช่ือมโยง บรูณำ
กำรให้มนัเป็นจุด ๆ เดียวเพื่อท่ีว่ำงำนมนัจะได้ท ำง่ำยขึน้ คนท ำงำนจะได้มุ่งเป้ำหมำยไปทีละตวั 
เหมือนใช้ด้วยกนัทัง้หมดได้คือกำรให้เรำมำนัง่ท ำในหลำย ๆ หน่วยงำน หลำย ๆ ตวัชีว้ดั บำงทีด้วย
งำนประจ ำของเรำก็มีอยู่แล้ว” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทน
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หวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ 
“ถ้ำเรำใช้ตวัเดียวกนัไปเลย มนัก็ดี ผู้ปฏิบตัิงำนก็สำมำรถท ำให้ได้เพรำะว่ำผู้ปฏิบตัิงำนส่วนใหญ่
เขำจะมองวำ่ ตวัชีว้ดักำรวดัผลกำรด ำเนินงำนวดัเป็นภำระตอ่กำรท ำงำน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่
งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นกำรประสำน 
งำนระหว่ำงหน่วยงำนกลำงให้สำมำรถใช้ตวัชีว้ดัร่วมกนัเพื่อลดภำระรับผิดชอบในกำรท ำตวัชีว้ดั
ของสว่นรำชกำร ควำมวำ่ 

 
บำงทีมนัเพิ่มงำนแล้วควรจะมีตวัชีว้ดัรวมท่ีสำมำรถวดัได้ทัง้หมด น่ำจะเอำไปใช้
ร่วมกนัได้เหมือนกนัหมด ไม่ควรท่ีจะมำแยก ได้ทัง้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ทัง้ส ำนกั
งบประมำณ เป็นสิ่งท่ีควรจะมีกำรปรับปรุงคือ หน่วยงำนกลำงควรจะคุยกันท่ี  
เป็นหน่วยงำนท่ีตวัชีว้ดัทัง้หลำยควรมำคยุกนัว่ำ ควรจะให้ส่วนรำชกำรมีกำรใช้
ตวัชีว้ดัร่วมท่ีเป็นตวัแทนร่วมของงำนของทัง้หมดทัง้ทกุหน่วยได้  

  
หน่วยงำนกลำงจึงควรกลับไปทบทวนและออกแบบตัวชีว้ัดให้สำมำรถตอบโจทย์กำร

ปฏิบตัิงำนของแต่ละกรมเพื่อท่ีจะท ำให้กรมได้รับประโยชน์จำกกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัอย่ำงเต็มท่ี 
ขณะท่ี หน่วยงำนกลำงก็สำมำรถวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรในด้ำนต่ำง ๆ ได้อย่ำงมี
ประสิทธิผลเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัก็ต ำหนิใครอะไรไม่ได้ ต้องมำวิเครำะห์ดวู่ำท ำไงให้ Design คนท่ีพฒันำระบบ
เองก็ต้องมำ Design ระบบ กลุม่พฒันำระบบบริหำรก็ต้องมำ Design ระบบให้มนั Fit กบัคน ก.พ. 
ก็ต้องมำ Design ระบบในเร่ืองของ Career Path หรือวิธีกำรในกำรประเมินให้ Fit กบัคนรุ่นใหม ่ๆ 
ด้วยถึงจะไปได้” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “หน่วยงำนกลำงต้องคอยมำดแูลทบทวนปัญหำอุปสรรคท่ีเกิดขึน้เพื่อ
น ำไปเปรียบเทียบและน ำไปแก้ไขต้องมำรับทรำบปัญหำอปุสรรคตำมหน่วยงำนตำ่ง ๆ” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “มี KPI ใช่
ไหม แล้วควรจะมี PI ธรรมดำท่ีจะบอกโจทย์ KPI ด้วยซ ำ้ไป มนัจะมีตวัชีว้ดัอยู ่2-3 ระดบั ตวัท่ีเป็น 
K จริง ๆ แล้วเป็นตวัท่ีเป็นตวัชีว้ดัอีกระดบัหนึง่ซึง่มำตอบโจทย์ K มำสร้ำงตวัชีว้ดัให้เป็นแผง แตว่ำ่
ทัง้หมดมนัควรอยู่ในกระดำนเดียวกนัแล้วก็ตอบให้ได้ว่ำมนัส่งเสริมกนัยงัไง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้เสนอถึงกำรวดัผลของหน่วยงำน
กลำงไว้ ควำมวำ่ 
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หน่วยวดัผล จริง ๆ แล้ว ผมอยำกให้มนัมีหน่วยงำนหน่วยเดียวท ำให้วดัผลตำม
วตัถุประสงค์ของหน่วยงำนท่ีตัง้เป้ำตวัชีว้ดัได้ ให้สภำพฒัน์ก็ได้ ใครก็ได้ท่ีเป็น    
คนท ำหน้ำท่ีวดัผลเป็นเร่ือง ๆ เอำผลมำบูรณำกำรร่วมกนัทีเดียว แล้วก็วดัผลไป
ทีเดียว แล้วแต่ละหน่วยงำนท่ีก ำกับดูแลก็ต้องไปดูเอำเองว่ำ  มิติท่ีดูเป็นของ
หน่วยงำนไหน ใส่มำตรงไหนยังไงก็มำสร้ำงเป็นกระดำนเดียว วัดผลทีเดียว 
ท ำงำนทีเดียว เป้ำเดียว ถ้ำอย่ำงนีแ้ล้ว มนัก็ช่วยท ำให้หน่วยงำนรำชกำรไม่ต้อง
เสียเวลำกบักำรวดัมำกมำย 

 
ดงันัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนกลำงต้องไม่ท ำให้เกิดภำระและ

สร้ำงควำมซ ำ้ซ้อนในกำรท ำงำนแก่สว่นรำชกำร ทัง้นี ้พำยพั พยอมยนต์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงควำมเช่ือมโยงของหน่วยงำนกลำงว่ำ “ในตวัของแผนงำนกบัแผนเงินอำจจะไม่สอดคล้อง
กัน บำงทีมีแผนงำนแต่ก็ไม่ได้เงินงบประมำณ บำงทีงบประมำณก็จัดสรรเงินให้กับแผนงำนซึ่ง
ไม่ได้อยู่ในแผนก็เลยท ำให้กำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยมนัเป็นไปได้ค่อนข้ำงยำก โดย 
เฉพำะอย่ำงยิ่ง เปำ้หมำยทำงยทุธศำสตร์ อนันีเ้ป็นตวัท่ีส ำคญั” อีกทัง้ ปัณรส มำลำกลุ ณ อยธุยำ 
(2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ควำมล้มเหลวของระบบนีก็้คือ สภำพัฒน์กับส ำนักงบ 
ประมำณไม่มำท ำหน้ำท่ีก ำหนดตวัชีว้ดั เจรจำชีว้ดั และประเมินผล เขำไม่ท ำ น่ีคือ Fail ท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ของระบบนี ้หน่วยท่ีมีหน้ำท่ีไม่ท ำ ส ำนักงบประมำณก็ต้องประเมินว่ำ ใช้งบไปได้ผลงำนตำม
ตวัชีว้ดัหรือเปล่ำ สภำพฒัน์ก็ต้องดผูลตำมตวัชีว้ดัว่ำ มนัคุ้มค่ำไหม” ทัง้นี ้พส ุเดชะรินทร์ (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “ระบบรำชกำรมนัไมไ่ด้ Integrate กนั เพรำะฉะนัน้ งบประมำณ
ก็เป็นอย่ำงหนึ่ง ก.พ.ร. ก็เป็นแบบหนึ่ง พอสภำพัฒน์ต้องกำรท ำแผนก็จะเป็นอีก เวอร์ชันหนึ่ง 
บำงครัง้ปัญหำ Format ยังคนละ Format กันเลย มันก็ตกหนักกับส่วนรำชกำรซึ่งเก่ียวข้องกับ
งบประมำณอีก ดังนัน้ มันต้องเช่ือมโยงกันหมด” ขณะท่ี ชำติชำย ณ เชียงใหม่ (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้เสนอถึงแนวทำงกำรท ำงำนของหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ว่ำ “หน่วยงำนกลำงทัง้หมด
ต้องมีข้อตกลงสญัญำเดียว ปัจจบุนัเป็นแบบ Missing Link ต้องมี Strategic Office หน่วยบริหำร
ยทุธศำสตร์ใหญ่ ขึน้ตรงกบันำยกรัฐมนตรี . . . ไม่ว่ำหน่วยงำนกลำงจะมีจ ำนวนเท่ำไรก็ต้องมำคยุ
กนัและรำยงำนตอ่ Strategic Office ให้รู้เร่ืองและประสำนกบักระทรวงตำ่ง ๆ” 

จำกกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำน ก.พ.ร. ตัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 
2547 จนถึง พ.ศ. 2559 ยงัคงประสบปัญหำประกอบกับกำรไม่เช่ือมโยงกันระหว่ำงตวัชีว้ดัของ
หน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยงำนท ำให้รัฐบำลก ำหนดให้มีกำรทบทวนตัวชีว้ัดใหม่ส ำหรับปีงบ 
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ประมำณ พ.ศ. 2560 และหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ต้องท ำงำนประสำนงำนกนัและให้เกิดผลอย่ำง
เป็นรูปธรรม ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “สภำนิติบญัญตัิท่ำนให้รือ้ใหมห่มดเลย แทบทกุกรมเลย ส ำนกังบประมำณก็
ต้องเรียกกรมเข้ำไปเพื่อท่ีจะพิจำรณำเพื่อให้อำจจะเป็นตวัชีว้ดัเดียวกัน ต่ำงคนต่ำงอะไรกันมำ 
แล้วก็บำงตวัอำจจะไม่ใช่ตวัชีว้ดัก็ไปพิจำรณำมำใหม่ น่ีแหละคือ ผลกำรพิจำรณำ ตวัชีว้ดัตำมค ำ
รับรองควรจะสอดคล้องกับงบคือ น่ำจะเป็นตวัชีว้ัดเดียว” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักตรวจและ
ประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “นำยกรัฐมนตรีให้บูรณำกำรกันทัง้หมด
เพรำะควรมีตวัชีว้ดัท่ีเป็นภำพประเทศ ภำพใหญ่ท่ีบรูณำกำรแล้วก็ลงมำท่ีกระทรวงแตล่ะกระทรวง 
เจ้ำหน้ำท่ีแต่ละกระทรวงก็ลงมำกรม กรมก็มำส ำนักซึ่งตวัชีว้ดัทุกคนต้องมอง สมมติ กระทรวง
ตัวชีว้ัดมี 4-5 ตัวใหญ่ เรำต้องมองไปด้วยกัน” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบัติงำนและงบ 
ประมำณ ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “บูรณำกำรครำวนี ้
มนัมีเวทีหนึ่งของบรูณำกำรท่ีส ำนกังบประมำณเขำจดัก็คือ เขำเชิญกรรมำธิกำรท่ีเขำวิจำรณ์เร่ือง
ตวัชีว้ดั เร่ืองวิสยัทศัน์เข้ำมำนัง่ท่ีส ำนกังบประมำณ แล้วก็เชิญหน่วยงำนกระทรวงอุตสำหกรรม 
เชิญกระทรวงอื่นมำ แล้วก็เชิญ ก.พ.ร. มำ เชิญ สภำพฒัน์มำเพื่อท่ีก ำหนด KPI ร่วมกนั” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงเช่นกนัวำ่ “ปีใหม่นีก็้คือ มีกำรบรูณำกำรหน่วยหลกัคือ ส ำนกังบประมำณ สภำพฒัน์ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ต้องคิดร่วมกนัแล้ว ก ำหนดยทุธศำสตร์ชำติ จดัเก็บข้อมลูได้ง่ำย ภำพรวมเป็นภำพเดียวกนั 
มนัสะท้อนวำ่ ไปตอบโจทย์อะไรบ้ำง ตอบไปถึงยทุธศำสตร์ชำตอิะไรได้หมด”  

จำกผลกำรศึกษำได้น ำมำสู่ค ำตอบของประเด็นค ำถำมวิจัยคือ บทบำทของหน่วยงำน
กลำงเป็นอย่ำงไร จะเห็นได้ว่ำ แต่ละส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัไม่เพียงจำกส ำนักงำน 
ก.พ.ร. เท่ำนัน้ แตย่งัต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัจำกหน่วยงำนกลำงอ่ืน ๆ เช่นกนั ไม่วำ่จะเป็นส ำนกังำน 
ก.พ. สศช. ส ำนกังบประมำณ และกรมบญัชีกลำง บำงครัง้ตวัชีว้ดัของแต่ละหน่วยงำนกลำงเกิด
ควำมซ ำ้ซ้อนกันเน่ืองจำกตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ดัเป็นเร่ืองเดียวกัน แต่ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนผล
ตวัชีว้ดัทีละหน่วยงำนตำมรูปแบบท่ีหน่วยงำนกลำงนัน้ก ำหนดซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำน
ของส่วนรำชกำรท ำให้บคุลำกรภำครัฐต้องแบกรับภำระรับผิดชอบตวัชีว้ดัจำกหน่วยงำนกลำงทุก
หน่วยงำน อีกทัง้ ยงัต้องใช้ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรด้ำนต่ำง ๆ เป็นอย่ำงมำก ไม่ว่ำจะเป็นคน 
งบประมำณ เวลำ และอุปกรณ์ส ำนกังำน ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยงำนจึงจ ำเป็นต้อง
ประสำนงำนด้ำนตวัชีว้ดัให้ได้อยำ่งเป็นระบบและเห็นผลอยำ่งเป็นรูปธรรมเพื่อลดภำระรับผิดชอบ
แก่สว่นรำชกำรและสำมำรถก ำหนดและขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัไปในทิศทำงเดียวกนัได้อยำ่งแท้จริง 
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5.2  กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการ 
ไทย 

 
5.2.1  ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (สป.) 

5.2.1.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
  1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ   

รำชกำร 
กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบัส่วนรำชกำรท ำให้มีทิศทำง

และเป้ำหมำยในกำรปฏิบตัิงำนท่ีชดัเจนทัง้ในระดบัองค์กำรและระดบับุคคล ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ระบบดีไหม ระบบมนัดี
เพรำะว่ำเรำสำมำรถท่ีจะเห็นได้ชัด เป้ำหมำยในกำรด ำเนินงำนของเรำควรจะเป็นยงัไง สมมติ 
เป้ำหมำยจะมีทัง้องค์กรและระดบับุคคลซึ่งเรำจะต้องตอบสนองต่อวิสยัทศัน์ท่ีเรำไป เรำจะได้รู้    
เรำผลกัดนัไปไหน แล้วเรำด ำเนินกำรไปถึงไหนแล้ว เรำยงัไง” ทัง้นี ้กระทรวงจดัท ำแผนยทุธศำสตร์
ตำมนโยบำยรัฐบำลและส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติก ำหนด 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “แผนยทุธศำสตร์
จะท ำมำได้ เรำต้องเดินตำมแผนชำติของสภำพฒัน์ เพียงแต่เขำมำวดัยงัไงให้กระทรวงเรำเป็น
กระทรวงท่ีมุ่งงำนด้ำนเศรษฐกิจเป็นกระทรวงท่ีท ำตำมนโยบำยรัฐบำลก็มำวดัยงัไงแค่นัน้เอง ” 
แผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัท่ี 12 ซึ่งเร่ิมใช้ในปี พ.ศ. 2560 เป็นแผนท่ีมีควำม
ชัดเจนมำกกว่ำแผนก่อน ๆ ทัง้ในเร่ืองของตวัชีว้ัดและเป้ำหมำยของตวัชีว้ัดท ำให้ส่วนรำชกำร
สำมำรถท ำควำมเข้ำใจได้อย่ำงเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึน้  ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ แล้ว แผน 12 ท่ีจะใช้ใน        
ปี พ.ศ. 2560 ถือว่ำ เป็นแผนท่ีดี ดีขึน้กว่ำแผนเดิม ๆ มีควำมชัดเจนในเร่ืองของตวัชีว้ดัมำกขึน้        
มีกำรยกตวัอยำ่งที่เป็น Flagship Project ท่ีท ำให้เห็นภำพวำ่ แผนนัน้ ๆ มนัเก่ียวข้องกบัใครบ้ำง”  

ทัง้นี ้กำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรต้องสำมำรถสะท้อนถึงยทุธศำสตร์ของกรมอยำ่งชดัเจน ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ระบบตัวชีว้ัดตอนนี ้มันไม่ชีว้ัดในเชิง
ภำรกิจพืน้ฐำน แต่ว่ำ มนัจะชีว้ดัในเชิงว่ำ กำรท ำภำรกิจให้ไปสู่ยทุธศำสตร์มีผลออกมำในเชิงเพื่อ
ภำยใต้ภำรกิจ เรำสำมำรถไปบรรลยุุทธศำสตร์ได้ดีหรือไม่ดีพอยงัไง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก
นโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “จริง ๆ แล้ว ตัวชีว้ัดหรือ        



145 
 

 

ค ำรับรองต่ำง ๆ เหล่ำนีเ้อง มันมำจำกกำรวำงแผนยุทธศำสตร์ตัง้แต่แรกคือในอดีตท่ีผ่ำนมำ        
กำรวำงแผนยทุธศำสตร์ในแตล่ะครัง้เอง ผมในฐำนะท่ีอยูใ่นส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ก็อยำก
เห็นภำพท่ีมนัชดัเจนและไปข้ำงหน้ำได้” เม่ือกระทรวงน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิท ำ
ให้งำนท่ีต้องรับผิดชอบตำมภำรกิจได้ถูกลดควำมส ำคัญลงกลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคัญกับ      
งำนด้ำนยุทธศำสตร์และก ำหนดตัวชีว้ัดตำมยุทธศำสตร์ ซึ่งหัวหน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีว้ำ่ “งำนตำมภำรกิจ ทกุคนจะรู้สกึวำ่
ไม่เห็นคุณค่ำของมนั แล้วก็พยำยำมท่ีจะบิดสร้ำงเป็นตวัชีว้ดัพอเป็นตวัชีว้ดั มันก็จะไปอิงตำม
ยุทธศำสตร์ มันเลยกลำยเป็นว่ำ ทุกเร่ืองบิดไปยุทธศำสตร์หมด” ทัง้นี ้จำกงำนตำมภำรกิจจึง
กลำยเป็นงำนยทุธศำสตร์ ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทัศนะไว้ว่ำ “หน่วยงำนเรำค่อนข้ำงสับสนก็คือเร่ืองภำรกิจกับยุทธศำสตร์ พอท ำงำน
ยุทธศำสตร์มำก ๆ ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. หรือว่ำไม่ว่ำระบบของใครก็ตำมก็คือต้องไล่ตัง้แต่ Vision 
Mission เสร็จแล้ว Strategy เรำก็ท ำ Action Plan มนัท ำให้คนมองแตง่ำนยทุธศำสตร์หมด” แม้วำ่
แนวคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนต้องกำรสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นส ำคญั แต่ภำรกิจ
บำงอย่ำงไม่จ ำเป็นต้องกลำยเป็นงำนด้ำนยทุธศำสตร์ทัง้หมด ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ตัง้แต่แนวคิดในเร่ืองของกำรท ำงำนตำม
ผลสมัฤทธ์ิ ดผูลสมัฤทธ์ิ โดยเฉพำะผลสมัฤทธ์ิตำมยุทธศำสตร์ ส่วนนีม้นัก็จะมีผลต่อภำรกิจอยู่
บ้ำงก็คือท ำให้พยำยำมมีกำรบิดภำรกิจทุกอย่ำงเพื่อให้สำมำรถไปวัดในเชิงผลสัมฤทธ์ิ เชิง
ยทุธศำสตร์ ทัง้ ๆ ท่ี บำงทีบำงภำรกิจอำจจะไม่จ ำเป็นต้องบิดไป” ด้วยเหตนีุ ้จึงเกิดเป็นประเด็น
ปัญหำในกำรให้ควำมส ำคญัระหว่ำงงำนยทุธศำสตร์กบัภำรกิจประจ ำท่ีกระทรวงต้องขบัเคลื่อน 
ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็น
ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
บำงครัง้ก็จะเป็นประเด็นปัญหำ พอถึงระดับหนึ่ง ไม่มำกก็น้อยจะเกิดเป็น          
ข้อขดัแย้ง ข้อขดัแย้งในเร่ืองของกำรให้ควำมส ำคญัหรือกำรจดัสรรงบประมำณ 
พอเรำเล่นแต่ยทุธศำสตร์ พอเล่นแต่ยทุธศำสตร์ก็จะมีงำนเยอะแยะขึน้มำ เรำก็     
ต้องระดมทรัพยำกร ไม่ว่ำจะเป็นคน งบประมำณเข้ำไปท ำยทุธศำสตร์ เสร็จแล้ว
จะเอำใครไปท ำภำรกิจประจ ำ ภำรกิจพืน้ฐำน  
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ขณะเดียวกัน หำกขับเคลื่อนงำนทัง้สองส่วนทัง้งำนยุทธศำสตร์กับ
ภำรกิจประจ ำไปพร้อมกันท ำให้เกิดประเด็นในเร่ืองของควำมไม่เพียงพอกับงบประมำณท่ีได้รับ
ประกอบกับจ ำนวนบุคลำกรท่ีจ ำกัด ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ปัญหำอีกแบบหนึ่ง ถ้ำหน่วยงำนไหนพยำยำมท่ีจะท ำให้ดีทัง้
สองอย่ำงก็จะเกิดข้อร้องขึน้มำว่ำงบประมำณไม่พอ คนไม่พอก็เป็นวฏัจกัรซึง่ในส่วนนีก็้ยงัมองว่ำ
ในกระทรวงอุตสำหกรรม กำรท ำงำนมันก็มีทัง้สองส่วนท่ีคำนกันไปมำ” เน่ืองจำกมุมมองของ
บุคลำกรแต่ละฝ่ำยแตกต่ำงกัน ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “มนัก็มีควำมคิดของคนท่ียงักำรท ำงำนตำมภำรกิจไว้ซึ่งถ้ำพวกท่ีคง
กำรท ำงำนตำมภำรกิจไว้คอ่นข้ำงล ำ้เส้นเกินไป ทำงยทุธศำสตร์เขำจะมองวำ่ พวกนีไ้ม่คอ่ยพฒันำ 
ในขณะท่ี พวกนีเ้ขำจะมองว่ำ ถ้ำท ำงำนทำงด้ำนยทุธศำสตร์จนเกินไปก็จะสญูเสียเอกลกัษณ์ของ
กระทรวงของเรำ” อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงได้มีกำรปรับตวัด้วยกำรสร้ำงควำมสมดลุระหว่ำงงำน
ด้ำนยทุธศำสตร์กบัภำรกิจประจ ำเพื่อให้สำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้ทัง้งำนตำมภำรกิจและงำนด้ำน
ยทุธศำสตร์ ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ไว้ว่ำ “เร่ืองของทิศทำงของกระทรวงอตุสำหกรรมมีกำรปรับตวัเพื่อท ำงำนตำมภำรกิจเพิ่มขึน้ ให้
ตำมยุทธศำสตร์มำกขึน้ ในขณะเดียวกัน ก็ยงัมีกระแสกำรคงภำรกิจ แล้วก็ปรับภำรกิจหลำย ๆ 
สว่นให้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ แตว่่ำ มนัก็จะมีผลตำมมำก็คือก่อให้เกิดควำมขดัแย้งกนัระหวำ่ง
กำรมุง่เน้นทัง้สองสว่น”  

นอกจำกนี ้ในทำงปฏิบตัิ กำรจัดท ำยุทธศำสตร์ไม่ได้เป็นไปตำมแผนท่ี
วำงไว้ อีกทัง้ ตัวชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดขึน้ตำมยุทธศำสตร์ของกรมไม่ได้เป็นตัวชีว้ัดท่ีท้ำทำย ซึ่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัก็ Fail 
มำตัง้แต่เร่ืองของกำรด ำเนินกำรในเร่ืองของกำรวำงยุทธศำสตร์แล้ว 1) ยุทธศำสตร์ทุกคนกลวั     
ไม่อยำกมีตัวชีว้ัดท่ีมันไม่ Challenge ยุทธศำสตร์ก ำหนดไป แต่ตัวชีว้ัดกลับไม่ Challenge 
เท่ำท่ีควร 2) ยุทธศำสตร์ในเร่ืองกำรพัฒนำองค์กรหรือบุคลำกรไม่สำมำรถมีระบบ” ท่ีผ่ำนมำ     
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัจึงยงัไม่ได้ตอบโจทย์ยทุธศำสตร์อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำย
และยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “สิง่ท่ีส ำคญัสดุ ท่ีผำ่นมำ Performance 
ต่ำง ๆ เรำเองอำจจะไม่ได้ตอบโจทย์” อีกทัง้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของกรมไม่ได้พิจำรณำถึงควำม
สอดคล้องกบัตวัชีว้ดักระทรวงเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, 
กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ไม่ได้คิดหรอกว่ำ น่ีคือตัวชีว้ัดกระทรวง ตัวชีว้ัดกรมจะมุ่งไปสู่
ตวัชีว้ดักระทรวงอยำ่งไร มนัไม่ร้อยเรียงไปด้วยกนั” นอกจำกนี ้สว่นรำชกำรยงัคงยดึติดกบัรูปแบบ
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ในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์มำกเกินไปจนท ำให้กลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคญักับข้อควำมท่ีต้องกำร
แสดง ซึ่งหัวหน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เรำติดกับรูปแบบเกินไป เรำติดกับรูปแบบว่ำทุกหน่วยงำนจะต้องมีวิสยัทศัน์ซึ่ง
เป็นข้อควำมแสดง แต่ถ้ำสมมติว่ำ เรำคุยกันในแง่เนือ้หำว่ำ อีก 5 ปีเรำจะไป       
ถึงไหน มนัไม่ต้องมีวิสยัทศัน์ก็ได้ แต่ขอให้เรำเห็นภำพ เม่ือเห็นภำพก็มีวิสยัทศัน์    
แต่ว่ำ ไม่ใช่วิสยัทศัน์โดยตรงท่ีอำจยงัไม่สำมำรถถอดเป็นตวัหนงัสือได้ อำจจะ
ถอดออกมำในรูปของอะไรก็ได้ แต่พอเรำคยุวิสยัทศัน์ ในสมองเรำจะมีกรอบขึน้
มำแล้ว จะต้องเป็นประโยค น่ีมนัยำวไป น่ีมนัสัน้ไป ประโยคมนัต้องเร่ิมต้นด้วยนี ้
มีค ำนีต้อ่ มนัก็กลำยเป็นวำ่ ไปแตง่ประโยค  

 
กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ของส่วนรำชกำรยงัไม่ได้ท ำให้เกิดผลในทำงปฏิบตัิ

ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “บำงทีก็เถียง ๆ กนัคือคิดในใจ ไม่ว่ำคณุจะเลือกใช้ประโยคหนึ่งหรือ
ประโยคสองมำ คณุก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลย กำรท ำงำนคณุ ผมไม่เห็นคณุเปลี่ยนอะไรเลย แตต่อนนี ้
เถียงกนัเป็น แทบเป็นแทบตำยคือไปติดกบัตวันี ้เถียงกนัสำมวนั สำมคืน ไม่จบนะ กลบัมำท ำงำน
ก็เหมือนเก่ำ” อีกทัง้ บุคลำกรยังไม่ได้เข้ำใจถึงกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรเพื่อ         
มำก ำหนดวิสยัทศัน์อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “เรำไปติดเร่ืองของกำรท ำ SWOT โดยท่ีเรำไม่เข้ำใจจริง ๆ ว่ำ ท ำ 
SWOT แล้วมนัได้วิสยัทัศน์ยงัไง แต่เรำรู้ว่ำ ต้องมี Strength Weakness นะ ต้องมี Opportunity 
Threat นะ แล้วดจูำกอนันัน้ แล้วบำงคน  ก็ท ำละเอียด ถึง SW, OW, OS อะไรตำ่ง ๆ ออกมำ” ทัง้นี ้
กำรยึดติดกับรูปแบบดงัเช่นท่ีผ่ำนมำจึงยังไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงยุทธศำสตร์ของกระทรวง ซึ่ง
หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะวำ่ “ถ้ำคณุเอำ
กรอบทฤษฎีมำใส ่ไหนไลม่ำส ิStrength เรำมีอะไร 1, 2, 3, 4, 5 ไลจ่นงง แล้วก็จบ แล้วไมเ่ห็นภำพ
ยุทธศำสตร์ออกมำ น่ีก็คือสิ่งท่ีเรำท ำอะไรค่อนข้ำงเป็น Pattern มำตลอดก็น่ำจะปรับ” ดังนัน้ 
บคุลำกรจงึควรร่วมกนัระดมควำมคดิ แลกเปลี่ยนควำมคดิเห็นจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผำ่นมำแล้ว
น ำมำเช่ือมโยงกับกรอบแนวคิดเพื่อให้เกิดผลในทำงปฏิบตัิได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “สมมติใช้ระบบคยุกนัว่ำ 
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จะเอำยงัไง ก็ไม่ต้องวิเครำะห์เยอะ ๆ เรำบอกว่ำ แทนท่ีเรำจะมำนัง่ว่ำ  น่ีคือภยัคกุคำม . . . เรำมี
คนเรำเก่งก็พดูถึง Strength เขำขึน้มำคือ คนท่ี Lead มนัจะต้องรู้ มนัจะต้องเก่ง แล้วสำมำรถดึง
พวกนีเ้ข้ำมำทฤษฎีได้”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดวิสยัทศัน์และยทุธศำสตร์ของกระทรวงยงัไม่ได้
สะท้อนเห็นผลในทำงปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรมประกอบบุคลำกรเองยงัไม่ได้เข้ำใจถึงกำรก ำหนด
วิสยัทศัน์และยทุธศสตร์อย่ำงแท้จริง อีกทัง้ กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบักระทรวง
ท ำให้งำนด้ำนยทุธศำสตร์ได้รับควำมส ำคญัเป็นอย่ำงมำกจนท ำให้เกิดประเด็นในเร่ืองของกำรให้
ควำมส ำคญัระหว่ำงงำนตำมภำรกิจกบังำนด้ำนยทุธศำสตร์ นอกจำกนี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำม  
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัไม่สำมำรถสะท้อนถึงยทุธศำสตร์ของกระทรวงได้อยำ่งแท้จริง 

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรมำใช้กับส่วนรำชกำรเพื่อต้องกำร
วดัผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรได้อย่ำงเป็นระบบ ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัก็จ ำเป็นคือ KPI เป็นกำรก ำหนด เป็นกำรก ำกบั 
ดแูลโดยไม่ต้องไปนัง่เฝำ้ ปลอ่ยให้เขำท ำงำนอิสระ แตต้่องได้ผลลัพธ์ตำมท่ีเขำต้องกำร” อีกทัง้ ยงั
ท ำให้บคุลำกรมีเปำ้หมำยท่ีต้องบรรลแุละสำมำรถจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนท่ีต้องรับผิดชอบ
ได้ชดัเจนมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ว่ำ “เรำมีอะไรอยู่ตรงหน้ำก็ส ำคญั บำงครัง้งำนมำก่อนก็ไม่ใช่งำนด่วน มนัก็สำมำรถท่ีจะให้เรำ 
Select ได้ว่ำ งำนไหนท่ีส ำคญัท่ีมีควำมจ ำเป็นต้องควรจะท ำก่อน มีกำรบริหำรเวลำในกำรท ำงำน
เพื่อให้เกิดผลงำนมำกขึน้เพรำะเรำมี KPI ก ำหนดแล้ว” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “มีกำรปรับตวัเน่ืองจำกเรำมีกำรถ่ำยทอดลงระดบับคุคลด้วย 
ลงระดบับคุคล เขำก็จะแบบท ำงำนดีขึน้คือเรำจะลงไปท่ีบคุคลเลย อย่ำงสมมติ ตวัชีว้ดันีก้ระทรวง
ต้องเป็นคนท ำ แล้วกรมไหนท ำ พอกรมไหน กองไหนท ำ กองไหน ใครท ำอำจจะเป็น 3-4 คน ต้อง
ช่วยกนัท ำ เหมือนว่ำเก็บข้อมลู GDP มนัไม่ใช่คน ๆ เดียว” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
และพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “มนัเป็นกำรชีว้ดักำร
ท ำงำนของเรำ ถ้ำสมมตเิรำตัง้เปำ้หมำย แล้วเรำจะท ำงำนให้ได้ตำมเปำ้หมำยนัน้ไหม เรำท ำเตม็ท่ี
แล้ว เรำก็สำมำรถเอำตวันีม้ำปรับปรุงตวัเรำเองได้” ดงันัน้ หำกมีกำรขบัเคลื่อนอย่ำงจริงจงัจะท ำ
ให้องค์กำรมีทิศทำงท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์  สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เคร่ืองไม้เคร่ืองมือเหล่ำนีพ้ี่ว่ำดี ถ้ำคนท่ีใส่ใจจริง ๆ หรือหน่วยงำนท่ี
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เรียกว่ำเป็น Facilitator ท่ีดี ๆ ถ้ำใช้เคร่ืองมือเหล่ำนีเ้องแล้วขบัเคลื่อนจริง ๆ และผู้ ใหญ่ให้ควำม 
ส ำคญัจริง ๆ มนัจะท ำให้องค์กรปรับตวัไปในทิศทำงท่ีมีประสิทธิภำพมำกขึน้”  

อย่ำงไรก็ตำม เม่ือน ำเคร่ืองมือมำปฏิบตัิ กรมยงัไม่ได้มีกำรขบัเคลื่อนให้
เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ในส ำนกังำนปลดัเองจะไม่ได้ใช้ข้อมลูเหลำ่นัน้อย่ำงจริงจงั มี
กำรประชมุ มีกำร Training มนัยงัไมอ่อกมำในเชิงของท่ีมนัเป็นรูปธรรมมำกนกั ก็เป็นข้อกงัวลัวำ่มี
เคร่ืองมืออยู่ ท ำ แตต่ำมหน้ำท่ี ไม่ได้ Proactive วิเครำะห์เร่ืองปัญหำพวกนีอ้ย่ำงจริงจงัหรือเอำใจ
ใส่กับมันอย่ำงเต็มท่ี 100 %” แม้ว่ำท่ีผ่ำนมำ กรมได้มีกำรแจ้งให้บุคลำกรของกรมได้รับทรำบ
เก่ียวกับกำรจดัท ำตวัชีว้ดั ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “หลกักำรกว้ำง ๆ มนัก็ท ำได้ด้วยตวัหนงัสืออยู่แล้ว อำจจะ
มีกำรอบรมในแต่ละปี เร่ืองตัวชีว้ัดของ ก.พ.ร. น้อยก็จะมีกำรจัดอบรม KPI อยู่แล้ว” หำกแต่       
กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่ยงับคุลำกรยงัคงไม่เพียงพอ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
กลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ควำมเข้ำใจ สื่อควำมเข้ำใจน่ีมันยังน้อย แต่
ตอนนีม้ันหลำยปีเข้ำมำ ทุกคนก็รู้สึกว่ำ มีตัวชีว้ัด ตัวเองมีตัวชีว้ัดท่ีจะให้เป็นแนวทำง ให้ดูว่ำ      
งำนไหนส ำคญั ไม่ส ำคญั คนก็จะช่วยในกำรปฏิบตัิงำน แตก่่อนท ำไปท ำไม”  

ในช่วงแรก บุคลำกรยังไม่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกับวิธีกำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัอย่ำงถ่องแท้ท ำให้ประสบปัญหำกับกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นอย่ำงมำก บุคลำกร      
ไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัได้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “แรก ๆ เขำยงัตัง้ตวัชีว้ดัไม่ถกู ง่ำยมำก ง่ำยมำกเลย เหมือนเด็กอนบุำลเลย พอไป ๆ 
มำ ๆ เขำเร่ิมเข้ม แต่เขำเข้มกับเรำในสิ่งท่ีไม่ถูก ไม่ถูกจุด กระทรวงอุตสำหกรรมไม่ได้ท ำตรงนี ้
อยำกจะวัดก็วดั ใหม่ ๆ มีปัญหำมำก” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
(2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ท่ีเป็นปัญหำอยู่คือเร่ืองควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
เก่ียวกับตวัชีว้ดั ท่ีผ่ำนมำเรำอำจจะมีตวัท่ีไม่เข้ำใจเก่ียวกบัตวัชีว้ดัเท่ำไร งัน้ถ้ำเรำไม่รู้วิธีกำรใน   
กำรวดั คิดว่ำมีอยู่ในทุกหน่วยงำน” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “ปีแรกท่ีเปลี่ยนตวัชีว้ดั คนก็ไม่เข้ำใจ มีตวัอยำ่งยงัไงก็เขียนไปอย่ำง
งัน้ซึง่ไม่ได้สื่องำนจริง ๆ ตอนหลงัก็จะดีขึน้ เข้ำใจงำนตวัเองมำกขึน้ท่ีตวัชีว้ดัเข้ำมำก็บอกว่ำให้ใช้” 
อีกทัง้ ไม่ได้สร้ำงควำมเข้ำใจให้ส่วนรำชกำรเห็นถึงผลลพัธ์สดุท้ำยท่ีจะเกิดขึน้ หำกส่วนรำชกำร
ขบัเคลื่อนงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ดงันัน้ บุคลำกรจึงก ำหนดและรับผิดชอบตวัชีว้ดั
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ตำมหน้ำท่ีท่ีต้องท ำเท่ำนัน้ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

  
เรำก็ส่งไปเสร็จแค่นัน้เองเพรำะเรำไม่เห็นควำมส ำคัญ เรำไม่เห็นภำพ ท ำไป
สะท้อนอะไร ภำพรวมคืออะไร มนัต้อง Alert ต้องท ำ ต้องกระตือรือร้นแล้วท ำให้
เรำรู้สึกอินไปด้วย . . . พี่ว่ำชีแ้จง สร้ำงควำมเข้ำใจคือจะมุ่งไปท่ีปลำยยอดของ
กระทรวง ไม่มี แต่เรำมองไม่เห็น เรำมองไม่เห็นว่ำ มนัจะไปยงัไง ตวัชีว้ดัอ่ืนมนั
มำบรูณำกำรมำหุ้มห่อยงัไงให้ไปสูเ่ปำ้หมำยสดุท้ำยของกระทรวง มนัไมเ่ห็นภำพ
ตรงนัน้ก็ท ำให้เรำไม่เห็นควำมส ำคญั มนัเป็นควำมล้มเหลวของเคร่ืองมือนิดนงึ 

 
บคุลำกรจึงมองว่ำ งำนตวัชีว้ดัเป็นงำนฝำกท ำให้กำรให้ควำมร่วมมือใน

กำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัของบคุลำกรยงัคงเป็นข้อจ ำกดั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “พอลงปฏิบตัิแล้วมนัผิดเพีย้น เรำหน่วยปฏิบตัิ
ซึง่เป็นเจ้ำของตวัชีว้ดัด้วย กลบัมองว่ำ คืองำนฝำกคือแคนี่ ้มนัไม่บรรลตุำมหลกักำรแล้วเพรำะเรำ
ควรมองงำนนีเ้ป็นงำนหลกัท่ีเรำต้องให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง แตว่ำ่ไมใ่ช่” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เร่ืองคนในเร่ือง
ทศันคติ ควำมร่วมมืออะไรพวกนัน้มนัเป็นข้อจ ำกดั . . . ทัง้นีท้ัง้นัน้ พวกเรำสนใจมำกน้อยแคไ่หน 
ย้อนไปมำก็กลบัมำเร่ืองของคนนัน่แหละ ต่อให้ป้อนแค่ไหน ถ้ำไม่สนใจท่ีจะท ำ มนัก็ไม่ได้ ไม่งัน้  
มนัจะต้องแบบว่ำ ถ้ำไม่ท ำก็จะต้องลงโทษเด็ดขำด มีมำตรกำร มนัก็อำจจะเป็นตวัช่วยได้บ้ำง” 
ดังนัน้ จึงท ำให้บุคลำกรมองว่ำเป็นงำนท่ีเพิ่มภำระให้แก่ส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบ ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ตอนนีม้นันิ่ง
สนิท เป็นงำนท่ีเป็นภำระท่ีต้องท ำ เบื่อหน่ำย ถ้ำจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำน พี่ให้ล ำดบัท่ี 20 
ล ำดบัท่ี 30 ไปเลยคือ ขอท ำให้เสร็จ ๆ ไป แทนท่ีหน่วยปฏิบตัิอย่ำงพี่จะมำอินว่ำเป็นตวัชีว้ดั ไม่คิด
อย่ำงนัน้ ท ำเพื่อประเมินผล สมัฤทธ์ิของส่วนรำชกำร อนันีค้ือข้อเท็จจริงนะ กลำยเป็นเรำไม่อิน” 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้
เช่นกันว่ำ “มนัเป็นกำรแข่งกันในส่วนรำชกำร เคยฟังบำงส่วนรำชกำร เขำบอกไม่ท ำเลยได้ไหม     
ไม่เอำเลยได้ไหม ไมอ่ยำกท ำเลยเพรำะวำ่งำนประจ ำก็เยอะอยูแ่ล้ว” 

จะเห็นได้ว่ำ เม่ือน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิท ำให้บคุลำกร
แต่ละคนมีเป้ำหมำยในกำรปฏิบตัิงำนท่ีชัดเจนและจัดล ำดบัควำมส ำคญัของงำนได้มำกยิ่งขึน้ 
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อย่ำงไรก็ตำม กรมยังไม่ได้ให้ควำมส ำคญัในกำรขับเคลื่อนอย่ำงจริงจัง  แม้ว่ำ มีกำรสื่อสำรให้
บุคลำกรได้ทรำบเก่ียวกับกำรจัดท ำตวัชีว้ัด แต่กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจยัง         
ไม่มำกพอ บุคลำกรบำงส่วนมองว่ำ กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นกำรเพิ่มภำระงำนจึงท ำให้กำรให้
ควำมส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรลดลง  

5.2.1.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
                                    1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
                                    กำรก ำหนดตวัชีว้ดัประกอบด้วยตวัชีว้ดัระดบักระทรวงและตวัชีว้ดัระดบั
กรม ทัง้นี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นผู้ก ำหนดตวัชีว้ดัให้กระทรวงรับมำปฏิบตัิ อีกทัง้ ยงัได้ก ำหนด
ตวัชีว้ดัให้แต่ละกรมรับผิดชอบอย่ำงชดัเจน ขณะท่ี ตวัชีว้ดัระดบักรม กระทรวงเป็นผู้ รับผิดชอบ
ถ่ำยทอดตวัชีว้ดัให้กรมรับมำปฏิบตัิตำมพนัธกิจของแตล่ะกรม ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “มี 2 ระดบั ระดบัแรกก็คือเป็นระดบักระทรวงซึง่
เรำก ำหนดไม่ได้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นผู้ก ำหนด แตถ้่ำในระดบักรม เรำก ำหนดให้กรมเขำได้ เรำก็
จะก ำหนดในสิง่ท่ีเขำรับผิดชอบอยู่ หน้ำท่ีเขำ” เม่ือน ำมำปฏิบตัิ ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงท่ีกรมรับมำ
ปฏิบตัิจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. มกัประสบปัญหำ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ส ำนกังำน ก.พ.ร. เขำจะเป็นคนท ำจะเป็นกรอบของกระทรวง ก.พ.ร. 
ก ำหนด ระดบักระทรวงเขำท ำมำ เขำก็จะวดัตวัโน้นตวันี ้. . . ระดบักระทรวง เขำจะก ำหนดมำเลย
ว่ำตวัชีว้ดัระดบักระทรวงตวันี ้กรมไหนเป็นผู้ รับผิดชอบ กรมนัน้ก็ถ่ำยทอดเอำไป กรมท่ีรับไปมี      
มีปัญหำทุกตวัเลย มีปัญหำทุกตวั ๆ” เน่ืองจำก ก.พ.ร. ไม่เข้ำใจบทบำทหน้ำท่ีและภำรกิจของ
กระทรวงอย่ำงแท้จริง ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “เรำถึงบอกว่ำทกุวนันีม้นัไม่ประสบควำมส ำเร็จเพรำะว่ำในสิ่งท่ีคณุก ำหนดมนัไม่ใช่
หน้ำท่ีเรำ เขำไม่รู้ ทกุกระทรวงบน่กนัเป็นแถวคือแบบว่ำเขำพดูอะไรของเขำ มนัไม่ใช่ไง มนัหลำย
ตวัท่ีมนัไม่ใช่” ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงบำงตวัชีว้ดั กระทรวงต้องไปดึงข้อมลูจำกกระทรวงอ่ืน
มำประกอบตวัชีว้ดัเน่ืองจำกตวัชีว้ดัดงักล่ำวไม่ได้เป็นหน้ำท่ีรับผิดชอบโดยตรงของกระทรวง แต่ 
ก.พ.ร. ก ำหนดให้เป็นควำมรับผิดชอบของกระทรวง ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “มนัมีอยู่ปีหนึ่ง เขำไม่ได้วดัท่ีมลูค่ำกำรลงทุน เขำวดัท่ีมลูค่ำ
กำรส่งออกซึ่งกำรส่งออกเป็นหน้ำท่ีของกระทรวงพำณิชย์ กรมไหนรับผิดชอบเร่ืองส่งออก ไม่มีก็
ช่ำงมนัตวันี ้แถมฟรีไปคือวดัก็วดั ได้ก็ได้ ตกก็ตก กระทรวงพำณิชย์เขำให้ตวัเลขเรำได้ เรำก็สอบได้ 
แตถ่ำมวำ่คะแนนไปลงกรมไหนไหม ไม่มี” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้ยกตวัอย่ำงเพิ่มเติมเก่ียวกบัตวัชีว้ดัระดบักระทรวงท่ีได้รับมอบหมำยจำกส ำนกังำน 
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ก.พ.ร. ว่ำ “บำงอันไม่ได้ขึน้อยู่กับเรำแล้วเรำถ่ำยทอดหำใคร . . . ก.พ.ร. เขำบอกว่ำ  จะตดัสิน
ตัวชีว้ัดอันหนึ่งเร่ือง Super Cluster มันเป็นข้อสั่งกำรของนำยกรัฐมนตรีเร่ือง Super Cluster 
แทนท่ีเขำจะเอำตวัชีว้ดัผลผลิตของอุตสำหกรรมจริง ๆ เขำดนัไปอุตสำหกรรมยำนยนต์อย่ำงนี ้
อำกำศยำนอย่ำงนี ้มนัไม่ใช่ก็ไม่ฟัง” นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงบำงตวัชีว้ดัไม่ได้เก่ียวข้อง
กบักระทรวงอตุสำหกรรมเพียงกระทรวงเดียว ดงันัน้ กำรน ำข้อมลูมำประกอบตวัชีว้ดัจ ำเป็นต้อง
เก่ียวข้องกบักระทรวงอื่นเช่นกนั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “หลกั ๆ บำงอนัก็ไม่ตรงจุด เหมือนวดัดูดีจังเลย วดัท่ีดชันีอุตสำหกรรม แต่มนั
ไม่ได้โตเพรำะอุตสำหกรรมคนเดียว มันไม่ตรงจุด” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกนัว่ำ “เรำก็อยำกได้ตวัชีว้ดัท่ีบอกเจรจำ พ่ีไม่เห็นอยำกได้
ตวัชีว้ัดนี ้เขำก็บงัคบัว่ำ ต้องท ำตวัชีว้ัดนี ้. . . อย่ำงเช่น ตวัชีว้ัดระดบักระทรวงซึ่งเขำวัด GDP 
อตุสำหกรรม มนัไม่ได้เป็นเพรำะกระทรวงอตุสำหกรรมกระทรวงเดียว แต่มำวดัของเรำ แล้วเขำก็
บอกวำ่ต้องวดั”  

ขณะเดียวกัน หำกเป็นตัวชีว้ัดระดับกรมท่ีกระทรวงรับผิดชอบในกำร
เจรจำและถ่ำยทอดมำยงัแต่ละกรมเองไม่ประสบปัญหำกับกำรวดัผล ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ในระดับกรม เรำจะไม่มีปัญหำกับกรมเพรำะเรำวัดเขำจริง ๆ เรำรู้ภำรกิจเขำ      
แตล่ะกรมเขำมีภำรกิจอะไร แล้วเรำตัง้ตวัชีว้ดันัน้ แล้วก็ตัง้เกณฑ์ มนัจะแบบโอเค
กนัเลยคือ กรมท ำได้ ไม่ใช่ว่ำ กรมได้ 5 นะ บำงกรมตกเหลือ 1 ก็มีคือ กรมท ำได้   
ท ำไมไ่ด้ เขำยงัยอมรับวำ่ นี่มนัเป็นหน้ำท่ีฉนั แตเ่ขำไม่กงัวลเพรำะวำ่เขำเจรจำใน
สิง่ท่ีเขำท ำ แตถ้่ำเกิดวำ่ ในสิง่ท่ีเขำไม่ได้ท ำแล้วตกเหลือ 1 เขำก็จะไมแ่ฮปปี ้

 
เน่ืองจำกตัง้แตมี่กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้ กระทรวงได้ตัง้

กฎเกณฑ์ในกำรวดัผลร่วมกนัเพื่อให้ทุกกรมได้ปฏิบตัิตำมเป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ทัง้กระทรวง 
ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “เรำ
พยำยำมสร้ำงวินยั แล้วเรำพยำยำมท ำสื่อท่ีจะตกลงกนัวำ่ฉนัจะวดัเธออย่ำงงีน้ะ ถ้ำเธอไม่มี เธอก็
ตกไป อย่ำนึกว่ำไม่ตกนะ บำงคนลืม บำงทีเรำก็แจ้งเกณฑ์เขำไปแล้ว เขำลืม เรำท ำเกณฑ์ แล้วไม่
ต้องมำทะเลำะกนั บอกว่ำ ช่วยหน่อยสิเพรำะเรำพยำยำมสร้ำงควำมโปร่งใส” ดงันัน้ แตล่ะกรมจึง
ใช้หลกัเกณฑ์เดียวกนัในกำรวดัผล ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กลำ่วถึงไว้ว่ำ “กรมเขำก็จะแบบโอเค คณุมีไม้บรรทดัเธอแล้ว เธอไม่ผกูเข็มขดัมำเอง เพรำะฉะนัน้ 
เธอก็ต้องโดนตีไปตำมระเบียบ มนัจะไม่มีใครมำเกเรว่ำช่วยหน่อย ไม่ผูกเข็มขดัคือ มนัท ำไม่ได้
เพรำะเรำมีบรรทดัฐำนอยู ่เรำมีมำตรฐำนอยู ่ไม่มีกระทรวงไหนท ำเลยนะ แล้วท ำอยำ่งนีท้กุปีตัง้แต่
แรกเลย” ทัง้นี ้แตล่ะกรมมีกำรรับรู้ ยอมรับ และท ำควำมเข้ำใจร่วมกนัถึงกำรก ำหนดเกณฑ์กำรให้
คะแนนของกระทรวง ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

ตอนท่ีท ำเกณฑ์หักคะแนนกัน เรำก็จะไปสมัมนำแล้วก็ท ำด้วยกัน เรำจะนั่งท ำ
ด้วยกนั ร่วมกนัเลย ทัง้กรรมกำร ทัง้กรม ทัง้เรำร่วมกนัตกลงเป็นฉนัทำมติ เรำจะ
มีประเด็นกำรประเมินผล เรำก็จะบอกเลยว่ำ ตวัชีว้ดันีย้งัไง ตอนเจรจำกันไม่มี
เอกสำร หลักฐำน ไม่รำยงำนผู้บริหำรหักก่ีคะแนน คะแนนท่ีได้มีปรับลดไหม       
มีอะไรไหม เรำท ำทกุตวัชีว้ดั แล้วเรำท ำเสร็จ เรำก็ส่งไปหำอธิบดีเขำให้รับทรำบ      
. . . กระทรวงเรำเป็นกระทรวงท่ีมี สมอ. ท ำอะไรเรำต้องมีมำตรฐำน เพรำะงัน้ เรำ
ก็เลยมองว่ำ เรำจะมำวัด เดี๋ยวก็ลืมกันว่ำ น่ีฉันวัดอย่ำงนีก้ับเธอนะ มันไม่มี
หลกัฐำน เรำก็เลยมำออกแบบฟอร์มท ำเป็นหลกัฐำน  

 
อย่ำงไรก็ตำม ระบบรำชกำรมีระเบียบและข้อปฏิบตัิท่ีเคร่งครัด อีกทัง้ ให้

ควำมส ำคญักบักระบวนกำร ขัน้ตอนในกำรท ำงำน ขณะท่ี กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน
เป็นเร่ืองใหม่ส ำหรับสว่นรำชกำร ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงต้องมีหลกัเกณฑ์ในกำรวดัผลและก ำหนด
ตวัชีว้ดัอย่ำงชดัเจนเพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถขบัเคลื่อนได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้ปลดักระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ระบบรำชกำรมีประเด็นอย่ำงหนึ่งในกำร
ก ำหนด KPI ก ำหนดอย่ำงไรให้ถูกต้องเพรำะว่ำระบบรำชกำรมนัมีระเบียบซึ่งไม่ได้ก ำหนดเร่ือง 
KPI หรือก ำหนดเป้ำ แต่ก ำหนด Process ในกำรท ำงำนคือ บอกว่ำต้องไวขนำดนี ้แต่ค ำถำมคือ
ต้องเดินอย่ำงถูกต้อง” ตวัชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมกัเป็นตวัชีว้ดัระดบั
ผลผลิตซึ่งสำมำรถสะท้อนถึงกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรได้เพียงบำงส่วนเท่ำนัน้  ทัง้นี  ้
ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ถ้ำเป็นบริหำรแคข้่ำงในแล้ว
ก็ออกมำในลกัษณะ KPI ซึง่ Output นัน้ท ำได้อยู่แล้ว ไม่ยำกซึง่เขำจะเอำ Process เป็นตวัตัง้เป็น
หลกั Process คือกฎระเบียบ ฉะนัน้ KPI ท่ีต่อรองคือ KPI ของ Output ซึ่งมนัก็ไม่ใช่สิ่งท่ีองค์กร
ต้องกำร” อีกทัง้ หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
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ว่ำ “บำงอย่ำงในเชิงปริมำณ โอเค มนัก็แบ่งได้ อย่ำงเช่น สมมติว่ำ ให้ไปตรวจโรงงำนมำ 10,000 
โรง คุณตรวจไป 8,000 โรง คุณก็ได้ 80 % ตรวจ 2,000 โรง คุณได้ 20 % มันพอแบ่งได้” ทัง้นี ้     
งำนบำงอย่ำงสำมำรถวดัผลในเชิงปริมำณ แต่งำนทกุอย่ำงไม่สำมำรถวดัผลเช่นนัน้ได้ทัง้หมด ซึง่
หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ 
“อีกตวัหนึ่งท่ีค่อนข้ำงเป็นปัญหำก็คือกำร Cascade คือกำรถ่ำยตวัชีว้ดัลงไป เม่ือตวัชีว้ดัมนัไม่ได้
ก ำหนดมำอย่ำงสอดคล้องกบัสภำพกำรท ำงำนจริง มนัก็ก ำหนดเป็นตวัเลข เป็นรูปแบบ ถ่ำยเป็น
รูปแบบ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ 
“ข้อจ ำกดัใหญ่หนึง่เลยคือตวัชีว้ดั วิธีกำรให้ได้มำซึง่ตวัชีว้ดั ตวัชีว้ดัท่ี 1 ท่ี 2 ท่ี 3 ท่ี 4 อะไรอยำ่งนีก็้
จะสมัพนัธ์กบัยทุธศำสตร์ วิธีกำรเก็บก็แบบไลต่ำมให้ได้ตำมตวัชีว้ดัเหลำ่นี ้ไม่ได้สนใจวำ่จะมำจำก
ไหน ยังไงให้บรรลุตัวเลขเชิงปริมำณ” กำรก ำหนดตัวชีว้ัดควรสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดขึน้จำกกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำร ขณะเดียวกนั ต้องมีกำรปรับวิธีกำรวดัผล
ให้มีควำมเหมำะสมกบัสว่นรำชกำรเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตวัชีว้ดัท่ีดีมนัต้องเป็น Outcome อยู่แล้วเพรำะว่ำประโยชน์เรำก็คือเรำ
ต้องดปูระโยชน์ เรำไม่ต้องมำนบัว่ำเรำเสร็จก่ีชิน้หรอก” ขณะท่ี ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรไว้ ควำมวำ่ 
 

องค์กรต้องกำร Impact องค์กรต้องกำร Outcome ก็จะเถียงกันเร่ืองนี ้แต่ถ้ำ      
ยิ่งสูงขึน้ในลกัษณะกรมหรือกระทรวง มันก็ยิ่งยำกขึน้ไปอีก งำนถ้ำยิ่งก ำหนด 
Output เป็น Impact ค ำถำมก็คือ Process ผู้ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน คนท่ี
เข้ำมำอยู่ใน Process และคนท่ี Contribute กบั Impact ไม่ใช่อยู่ท่ีกระทรวง มนั 
Across หลำย Sector ค ำถำมก็คือถึงแม้จะมี KPI ร่วม แต่ก็ยำกอยู่ดีเพรำะ 
Priority ไม่เหมือนกันในกำรท ำงำน . . . มนัก็จะมีประเด็นปัญหำคือ KPI ดีหรือ   
ไม่ดี KPI มีเพื่อท่ีจะบอกให้คนรู้ว่ำเป้ำหมำยของกำรท ำงำนคืออะไร แต่ในขณะ 
เดียวกนัคือต้อง Relax เร่ือง Process เขำอยำ่งไรพอสมควร 

 
นอกจำกนี ้กำรวัดผลบำงเร่ืองท่ีมีควำมเป็นนำมธรรมสะท้อนผลกำร

ปฏิบตัิงำนออกมำในเชิงปริมำณได้ยำก ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ถ้ำบำงอย่ำงว่ำ ตวัชีว้ดัเร่ืองอะไรต่ออะไรซึ่งมนัเป็นนำมธรรม 
เร่ือง ปปช. มีระดบั 1 จะต้องท ำนัน่ ระดบั 2 จะต้องท ำน่ีแล้วตกลงจะแบ่งยงัไง จะนบักำรมีส่วน
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ร่วมเท่ำไร น ำ้หนัก ก็พูดยำก” อีกทัง้ หำกเป็นหน่วยงำนท่ีท ำงำนด้ำนกำรวิจัยและวิชำกำรยิ่ง
ประสบปัญหำในกำรวัดเน่ืองจำกงำนท่ีต้องรับผิดชอบไม่สำมำรถวัดผลในเชิงปริมำณได้ ทัง้นี ้
หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะวำ่ “น่ีมนัท ำทัง้
อะไรก็ไม่รู้ มนัจะวดัตรงไหน มนัคอ่นข้ำงยำก แล้วโดยเฉพำะสนิค้ำหรือกำรบริกำรของเรำ บำงครัง้
มันจับต้องไม่ได้ กรมเรำอำจจะยังไม่เคยเจอ ถ้ำหน่วยงำนท่ีท ำงำนทำงด้ำนวิชำกำรและวิจัย
ค่อนข้ำงมำกก็ยิ่งจะมีปัญหำอีกแบบหนึ่ง” ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัต้องสำมำรถสะท้อนถึงผลกำร
ปฏิบตัิงำนสว่นรำชกำรได้อยำ่งแท้จริง ซึง่ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
มันก็ดีขึน้ท่ีมีกำรต่อรองเร่ือง KPI ระดับกรม แต่มันก็มีประเด็นเร่ืองของ KPI         
ท่ีทำงคณะกรรมกำรกลำงเวลำก ำหนด ทุกคนก็ก ำหนดอยำกจะเป็น Outcome 
ในขณะท่ี Outcome ท่ี เลือกเป็น Outcome ท่ีดูดี  แต่ต้องเป็น Outcome ท่ี  
Contribute ด้วย ไม่ใช่หน่วยงำนเดียว หลำยหน่วยงำนท่ีอยู่ข้ำงนอกด้วย มนัก็
เลยมีประเด็น  

 
ท่ีผ่ำนมำ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นกำรวัดส่วนรำชกำร

ภำยใต้ระบบเดียวกันทัง้ประเทศด้วยกำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละส่วนรำชกำรผ่ำน
คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรซึง่กำรวดัผลดงักลำ่วเป็นกำรวดัท่ีต้องสะท้อนออกมำในเชิงปริมำณเป็น
ส ำคญั ขณะเดียวกนั กำรวดัผลในเชิงคณุภำพได้ถกูละเลยไป ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
คุณใช้ระบบเดียวกับทุกหน่วยงำนแล้วก็คุณใช้ในระดับของกำรเปรียบเทียบ      
คณุไม่ได้มองในเชิงคณุภำพ พอไม่มองในเชิงคณุภำพ มนัก็หำตวัเลขมำจบั หำ
ตวัเลขมำจบัก็ต้องหำตวัเลขท่ียุติธรรม ท ำไมมำวดัผมอย่ำงนี ้วดัคนนีอ้ย่ำงนัน้ 
คนนัน้ก็ต้องได้คะแนนเยอะสิเพรำะว่ำตวัชีว้ดัมนัง่ำยกว่ำ ก็ต้องพยำยำมสร้ำง
ตวัชีว้ดัท่ีมนัเป็นมำตรฐำนกลำง พอมำตรฐำนกลำงมำ มนัก็ต้องสอดคล้องกบัทกุ
กระทรวง ทุกกรม มำตรฐำนมนัก็วนไปวนมำ เรำต้องกำรท่ีจะแก้ค ำครหำนินทำ
วำ่เลือกท่ีรัก มกัท่ีชงั มนัก็มีปัญหำอีก มนัใช้ไม่ได้กบัทกุอนัแล้วท ำไง  
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กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนต้องท ำให้บคุลำกรทกุคนมีสว่นร่วม
ในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัอย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะวำ่ “KPI นัน้ต้องเป็น KPI ร่วม ไม่จ ำเป็นต้อง KPI ท่ีใหญ่ ทกุคนจะต้องมีบทบำทชดัเจน 
มีส่วนร่วมในกำรรับผิดรับชอบและทกุคนต้องรู้ว่ำรับผิดรับชอบในสว่นไหนด้วย ต้องชดัในกำรเป็น 
Outcome ใหญ่ แต่ส ำหรับในระดบั Output ก็คือ ในองค์กรมนัก็ง่ำย มนัคุมได้อยู่แล้ว มนัคุมได้
ด้วยระบบ” ท่ีผ่ำนมำ ได้เกิดข้อจ ำกดัในกำรรับผิดชอบงำนของบคุลำกร หำกงำนใดไม่ได้ถกูวดัผล 
บุคลำกรไม่ได้ให้ควำมส ำคัญท่ีต้องรับผิดชอบงำนนัน้ ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “มีคนถำมว่ำ งำนตวันีเ้ป็นตวัชีว้ดัหรือเปล่ำ
เพรำะถ้ำไม่เป็นตวัชีว้ดั เขำท ำก็ได้ ไม่ท ำก็ได้ ทัง้ ๆ ท่ีเป็นภำรกิจเขำ แล้วเรำจะเขียนตวัชีว้ดั 1,000 
ตวัให้คลมุทกุอยำ่งเลยวำ่ อย่ำมำท ำงำนสำยนะ มนัก็ไม่คุ้มกบักำรท่ีจะไปนัง่วดัตวัชีว้ดั” ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องปรับวิธีกำรวัดผลและกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนให้สำมำรถน ำมำ      
ใช้กบัส่วนรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ ควำมวำ่  

 
ตัวชีว้ัดคิดว่ำ มันจะดีนะ แต่มันไม่ดี วิธีกำรวัดและกำรก ำหนดลักษณะของ
ตวัชีว้ดั ในรำยละเอียดน่ำจะมีหลำยตวัชีว้ดัเยอะท่ีสร้ำง คิดว่ำ น่ำจะดี แต่สร้ำง
ผลลัพธ์ท่ีออกมำไม่ดีก็ยังเป็นส่วนปลำยของเหตุ แต่ส่วนหลัก ๆ น่ำจะเป็น       
เร่ืองของตวัระบบของมนัมำกกว่ำ ถ้ำปรับระบบได้โอเคแล้ว ค่อยมำนัง่ไล่ ปรับ
รำยละเอียดตวัชีว้ดั 

 
จะเห็นได้ว่ำ ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร

ประกอบด้วยตวัชีว้ดัระดบักระทรวงและระดบักรม ทัง้นี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัระดบั
กระทรวงให้แก่สว่นรำชกำรน ำมำรับผิดชอบซึง่ตวัชีว้ดัเหลำ่นีม้กัประสบปัญหำในกำรวดัเน่ืองจำก 
ก.พ.ร. ไม่ได้เข้ำใจถึงบทบำทและภำรกิจของกระทรวงอย่ำงแท้จริง ขณะท่ี กระทรวงเป็นผู้ก ำหนด
ตวัชีว้ดัระดบักรมให้แต่ละกรมโดยตรงซึง่กระทรวงได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัให้ทกุ
กรมปฏิบตัิเป็นมำตรฐำนเดียวกนั นอกจำกนี ้กำรวดัผลสว่นรำชกำรด้วยคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร 
กำรวดัผลดงักลำ่วเป็นกำรวดัในเชิงปริมำณเป็นส ำคญัซึง่สง่ผลให้ไมไ่ด้สะท้อนถึงคณุภำพของกำร
ปฏิบตั ิงำนของสว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงั 
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2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรใช้กับส่วนรำชกำรนัน้ขึน้อยู่กับว่ำ 

สว่นรำชกำรได้น ำเคร่ืองมือมำใช้อยำ่งไร ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “เคร่ืองมือนีเ้ป็นตวัท่ีจะวดั Performance ของเรำ 
เพรำะฉะนัน้ มนัขึน้อยูก่บัวำ่เรำจะตัง้เปำ้หมำยกำรท ำงำนของเรำในเร่ืองยงัไงแล้วตวันีม้นัถึงจะมำ
วัดว่ำ Performance ในกำรท่ีเรำตัง้ไว้เป็นยังไง” ในช่วงแรกส่วนรำชกำรต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดั
จ ำนวนมำกตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด ขณะเดียวกัน ภำรกิจท่ีกระทรวงต้องรับผิดชอบมี
จ ำนวนมำกเช่นกนั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“มนัยำกตรงท่ีว่ำ เพื่อให้ครอบคลมุภำรกิจทัง้หมด มนัยำกเพรำะว่ำภำรกิจมนัเยอะคือ เขำได้รับ
กำรบ่นว่ำ ท ำไมตวัชีว้ดัต้องเป็นสิบ ๆ ตวั เม่ือก่อนน่ีเยอะมำกเลย 10 ตวั 20 ตวั 30 ตวั แล้วท ำไม
ไม่เอำวัดแต่หลัก ๆ” อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดตัวชีว้ัดไม่ได้ครอบคลุมทุกภำรกิจ โดยเฉพำะ     
อย่ำงยิ่ง ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงที่ทำง ก.พ.ร. เป็นผู้ก ำหนดให้สว่นรำชกำรรับมำปฏิบตัิ บำงตวัชีว้ดั
ไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัส ำคญัของกระทรวงอย่ำงแท้จริง ดงันัน้ ตวัชีว้ดัจึงสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กระทรวงได้เพียงบำงส่วนเท่ำนัน้ ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้วำ่ “ตวัชีว้ดัไม่ครอบคลมุ  ทกุด้ำน หน่วยงำนท ำงำน 5 เร่ือง ไปวดัเขำแค ่
3 เร่ือง . . . ตวัชีว้ดัมนัไปหนกัอยู่งำน 2-3 ด้ำน อีก 2-3 ด้ำน มนัไม่มีตวัชีว้ดัในมิติท่ี 1 เลย มนัยงั
ไม่ได้วดั Performance ในภำพรวม ตวัชีว้ดัหน่วยงำนของเรำ หลำย ๆ กรมก็จะมีลกัษณะอย่ำงนี ้
คือ งำนมนัก็ค่อนข้ำงกว้ำงตำมภำรกิจ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ไม่ครอบคลมุ เขำจะเอำภำรกิจหลกั ๆ เน้น ๆ บำงอนัก็ไม่เน้น เขำก็ไป
เอำมำ บำงทีเขำมองตวัชีว้ดัไม่ออกว่ำมนัเป็นหน้ำท่ีใครกนัแน่ เขำมองไม่ออก เขำก็ไม่ยอม จะเอำ
อย่ำงนีก็้วดัไปสิ วดัได้ก็วดัไป” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “บำงทีตวัชีว้ดัต่ำง ๆ ก็คิดว่ำใช่ แต่ ก.พ.ร. ก็อำจจะบอกว่ำไม่ใช่ ก็จะมี
กำร Debate กันเร่ืองนีอ้ยู่พอสมควร” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักตรวจและประเมินผล สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงประเด็นปัญหำของตวัชีว้ดัระดบักระทรวงท่ีรับมำจำกส ำนกังำน 
ก.พ.ร. เช่นกนั ควำมวำ่ 

 
ทุกส่วนรำชกำรเป็นก็คือ ในเร่ืองของตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องกำรมุ่งท่ี   
จะเห็นผลสมัฤทธ์ิของส่วนรำชกำร เขำก็ใช้ตวัชีว้ัดเชิงยุทธศำสตร์เป็นตวัแทน         
แต่ในทำงปฏิบตัิ ตวัชีว้ดัเชิงยทุธศำสตร์ของกระทรวงซึ่ง ก.พ.ร. ด ำเนินกำรตำม     
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ค ำรับรองก็มุ่งไปเหมือนกัน แต่ตัวชีว้ัดเชิงยุทธศำสตร์ยังไม่เป็นตัวแทนของ
กระทรวงเท่ำท่ีควร . . . ไม่ครอบคลมุ แค่บำงภำรกิจ แต่บำงภำรกิจนัน้ต้องเป็น
ตวัแทนจริง ๆ ตอนนีท้กุสว่นรำชกำรมีปัญหำเร่ืองตวัชีว้ดัทกุกระทรวง 

 
อีกทัง้ บุคลำกรต้องจัดท ำเอกสำร หลกัฐำนจ ำนวนมำกให้ครบถ้วนใน     

แต่ละกระบวนกำรเพื่อรองรับตวัชีว้ดัตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “หลกัฐำนต้องครบถ้วน ต้องเสนอผู้บริหำร เรำท ำ
เป็นบรรทดัฐำน คณุต้องมีมำตรฐำน คณุไม่มีมำตรฐำนไม่ให้ ทกุตวัชีว้ดัเลยทัง้กระทรวงเป็นป๊ึง ๆ 
น่ีคือค ำรับรองท่ีเรำนัง่ท ำกนั” บำงครัง้กระทรวงต้องสร้ำงหลกัฐำนเพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ตวัชีว้ดั 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เรำก็ท ำไป
แบบส่งให้เสร็จ เขำก ำหนดต้องมีหลกัฐำน เรำก็ต้องไปสร้ำงหลกัฐำนซึง่ข้อเท็จจริงแล้ว พี่กล้ำพดู
ได้เลยวำ่ถึงกบัสร้ำงหลกัฐำนก็ยงัหลอก ๆ กนั หลอกกนัไป หลอกกนัมำ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “เขำก็จะช่วยกนั
เพื่อให้มันดูสวยหรู ไม่ตก KPI แต่ในควำมเป็นจริง มันอำจจะไม่ใช่อย่ำงนัน้” นอกจำกนี ้กำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฎิบตัิงำนของส่วนรำชกำรเองไม่ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญัไว้ในค ำรับรอง   
กำรปฏิบตัิรำชกำร แต่เป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยตัวชีว้ดั ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “เวลำทัว่ไปหน่วยงำน หน่วยงำน
คิดเสนอตวัชีว้ดั เขำก็เสนอตวัชีว้ดัท่ีเขำท ำได้ 5 เขำจะไม่เสนอตวัชีว้ดัท่ีสะท้อน Performance เขำ
ได้อย่ำงตรงไปตรงมำท่ีสุด” ดังนัน้ กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรมำใช้จึงยังไม่ได้ท ำให้
บุคลำกรมุ่งขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัเพื่อสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง แต่ท ำเพื่อให้
สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดเป็นส ำคญั ซึ่งหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะ ดงันี ้
 

ตวัชีว้ดัมนัอำจจะไม่ใช่ทกุสิ่งทกุอย่ำงเพรำะตวัชีว้ดัมนัไปชีว้ดัเร่ืองของกำรบรรลุ
ยุทธศำสตร์ . . . มันยังมีคอขวดอยู่ตรงนีว้่ำ ควำมเข้ำใจคือ หน่วยงำนของรัฐ      
ไม่เคยคิดว่ำ มนัเป็นเคร่ืองมือท่ีเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนเขำเองนะ แต่มองว่ำ 
เป็นเคร่ืองมือท่ีเขำจะได้มำ 2 อย่ำงก็คือ ระดบัเจ้ำหน้ำท่ีเขำจะได้เงินรำงวลัซึ่งก็
ตอนหลงัก็ลดน้อยลง ไม่ค่อยเยอะกบัอีกส่วนหนึ่งก็คือ เป็นกำรรักษำหน้ำตำไว้   
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ให้กระทรวงเรำยงัอยู่ Top 10 นะ แตว่่ำ ไม่ได้คิดท่ีจะเอำตวันีม้ำใช้ในกำรบริหำร
จดักำรเพื่อสร้ำง Performance จริง ๆ  

 
นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัได้ก ำหนดตวัชีว้ดัมิติภำยนอกคือ มิติท่ี

สอง คุณภำพกำรให้บริกำรและตวัชีว้ดัมิติภำยใน ได้แก่ มิติท่ีสำม ประสิทธิภำพของกำรปฏิบตัิ
รำชกำรและมิติท่ีสี่ กำรพฒันำองค์กำรซึง่เป็นตวัชีว้ดับงัคบัให้ส่วนรำชกำรน ำไปปฏิบตัิเหมือนกนั
ทัง้หมด ในทำงปฏิบตัิ กระทรวงต้องหำวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์ตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด
เน่ืองจำกตัวชีว้ัดบำงตวัชีว้ัดท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด กระทรวงไม่สำมำรถท ำได้ ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ตัวชีว้ัดท่ีตอบโจทย์       
ทุก ๆ โจทย์มำใส่ในระบบตวัชีว้ดั แต่ในขณะเดียวกนั เขำบอกว่ำ ตวัชีว้ดัน่ีเพื่อวดั Performance 
ในกำรบรรลยุทุธศำสตร์ บำงครัง้มนัอธิบำยไมไ่ด้ มนัก็เลยกลำยเป็นวำ่ ทกุคนก็ต้องพยำยำมท ำทกุ
อย่ำงให้ได้ดี พอท ำไม่ได้ก็ต้องพยำยำมท ำตวัเลขให้ได้ดี” อีกทัง้ ตวัชีว้ดัเหลำ่นีอ้ำจไมไ่ด้สะท้อนถึง
ยทุธศำสตร์ของกระทรวงทัง้หมด ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัไม่ได้มองเห็นว่ำ ถ้ำผมประหยดัพลงังำนได้มำกกว่ำ 
คุณหมำยควำมว่ำ ผมภำรกิจ ยุทธศำสตร์บรรลุได้มำกกว่ำคุณเพรำะว่ำภำรกิจของผม ผมต้อง
อำศยัสรรพก ำลงัเยอะ” ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดับงัคบัอย่ำงกำรประหยดัน ำ้มนั กระทรวงต้องลงพืน้ท่ี
เพื่อรับผิดชอบปฏิบัติภำรกิจ ดังนัน้ กระทรวงจึงจ ำเป็นต้องใช้รถในกำรเดินทำงเพื่อลงพืน้ท่ี 
ขณะเดียวกนั ก.พ.ร. ก ำหนดให้กระทรวงต้องประหยดัน ำ้มนัเพิ่มขึน้ซึง่ในควำมเป็นจริงไมส่ำมำรถ
ท ำเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ผมบอกว่ำ ยุทธศำสตร์ของกระทรวงอุตสำหกรรมคือ เรำจะต้องปกป้อง ท ำทุก
วิถีทำงเพื่อปกป้องไม่ให้กำรประกอบกิจกำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตวัชีว้ดัผมก็คือว่ำ กำรลกัลอบทิง้กำกต้องเป็นศนูย์ เพรำะฉะนัน้ ผมท ำไง ผมก็
ต้องระดมก ำลงัไลส่ำยตรวจ ตรวจตระเวนด ูสอดสอ่งวำ่ มนัจะทิง้ ไม่ทิง้ ตำยแล้ว 
คำ่น ำ้มนัผมสงูเลย กำรใช้น ำ้มนัผมก็สงู มนัไมไ่ด้สะท้อนเลย  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องประหยดัพลงังำนในด้ำน

ต่ำง ๆ เพิ่มสงูขึน้ทกุปี กำรก ำหนดเปำ้หมำยของตวัชีว้ดัดงักล่ำวไม่ได้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ท่ี
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เกิดขึน้จริงกบัสว่นรำชกำร ยกตวัอย่ำงเช่น ประหยดัน ำ้ กำรประหยดัไฟ สว่นรำชกำรบำงแห่งยงัมี
ระบบมิเตอร์รวมสง่ผลให้ไม่สำมำรถวดัผลได้อย่ำงชดัเจน ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “เอำจริง ๆ มนัไม่สะท้อน ก็ไม่ต้องอะไรเลยนะ   
เร่ืองประหยดัน ำ้ พอเขำมำตัง้ตวัชีว้ดัก็มีหลำยส่วนรำชกำรถำมว่ำเคยเห็นไหมท่ีเขำไปเช่ำตึกอยู่  
ตกึศนูย์รำชกำรท่ีแจ้งวฒันะ เขำบอกว่ำ มนัเป็นมิเตอร์รวม อย่ำงงีจ้ะให้เขำแยกยงัไง ไฟก็รวม น ำ้   
ก็รวม เขำเสียค่ำเช่ำเป็นรำยเดือนจะให้เขำแยกยงัไง” บคุลำกรไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเปำ้หมำยท่ี 
ก.พ.ร. ก ำหนดได้เน่ืองจำกประหยดัอย่ำงเต็มท่ีแล้ว ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรประหยดัน ำ้ไฟ ไฟฟ้ำเขำก็ต่อสู้มำทุกปี แต่พอ
ภยัแล้งเม่ือปีท่ีแล้วมี เขำก็ถึงมำออกกฎให้ประหยดัน ำ้ เวลำเขำมำออกกฎ เขำไม่ศกึษำข้อมลูก่อน 
ศึกษำข้อมูล หมำยควำมว่ำ เขำไปเอำปี พ.ศ. 2557 เป็นปีฐำนซึ่งปี พ.ศ. 2557 มันเป็นปีท่ี            
ส่วนรำชกำรถกูม็อบปิด มนัก็ไม่ได้ใช้น ำ้แล้วมำเอำเป็นปีฐำน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำย
และยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “เหมือนคนรัดเข็มขดัคือมนัจะถึงจดุสดุ
ของมนั เวลำลดต้นทุน ถ้ำเรำไม่ได้ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี มนัก็สงูสดุได้แค่นัน้ คณุจะเอำให้ตำย
ขนำดไหนก็ได้แคน่ัน้ อยำ่มำบอกวำ่ต้องปรับให้ได้อีก 20 % 30 % เพิ่มขึน้เร่ือย ๆ ไม่ได้” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้
 

ตวัชีว้ดับำงตวัไม่ใช้ในกำรปฏิบตัิงำนจริง ฉะนัน้ ท ำให้ควำมส ำคญัมนัลดเพรำะ     
ท ำไม่ได้ มนัลดจนไม่รู้จะลดยงัไงแล้ว พอไม่รู้จะลดยงัไงแล้ว มนัก็ผลกัดนัไม่ท ำ
ให้เกิดในสิ่งท่ีรัฐอยำกให้เป็นก็คือ ก็ประหยดัทกุปี ปีละ 10 % พอถึงจดุหนึง่ มนัก็
ประหยดัไม่ได้แล้ว มนัเป็นฐำนสดุแล้วเพรำะว่ำโดนต่อว่ำมำจะให้ประหยดัยงัไง    
คนนัง่ท ำงำนอยูก็่จะเป็นประเดน็ ถึงบอกตวัชีว้ดัไม่ยอมเปลี่ยนไง  

 
อีกทัง้ กำรประหยัดไฟตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดท ำให้ส่วนรำชกำรต้องใช้

วิธีกำรควบคมุเวลำเปิดและปิดไฟเพื่อให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัซึง่วิธีกำรเช่นนีไ้ด้สง่ผลกระทบ
ทำงลบต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่  

 
ถำมวำ่ มนัใช่เหรอ มนัสวนทำงกนัหรือเปลำ่ สวนทำงกบัเร่ืองประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนกบั Facility Accommodation ท่ีให้กบัพนกังำน บคุลำกรหรือเปล่ำ ไม่ใช่   
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. . . มนัไม่ได้เป็นกำรสร้ำงบรรยำกำศในกำรท ำงำนให้มีประสิทธิภำพ มนักลบั
กลำยเป็นเร่ืองของน่ีเรำท ำงำนแล้วร้อนก็ร้อน หน้ำต่ำงไม่มีตวักนักรองแสง แล้ว
ให้เรำปิดแอร์เท่ียง เปิดบ่ำยโมง ปิดสี่โมงเย็น ในขณะท่ี องค์ประกอบด้ำนนอก
ร้อนตวัแตกเลย  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องปรับวิธีกำรวัดให้เหมำะสมและสอดคล้อง

กบักำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรอย่ำงจริงจงั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
เร่ืองต่ำง ๆ ผมว่ำ มันต้องคุยกัน มันต้องคุยกันแล้วก็ตัวชีว้ัดอำจจะได้ แต่นั่น
ตวัชีว้ดัเอง คณุก็ต้องมีให้เขำลงทนุเพิ่ม ปรับเปลี่ยนอปุกรณ์เพิ่ม ปรับโครงสร้ำง
ของอำคำรเพิ่ม ไม่งัน้มนัไม่ได้หรอก มนัจะลดยงัไงในเม่ือมนัสดุแล้ว . . . 1) คณุ
ลดคนไปเลย ไม่ต้องมีคน 2) คณุกลบัไปท ำงำนท่ีบ้ำน น่ีคือเปลี่ยนแปลงระบบ
แล้ว แตถ้่ำเกิดไม่เปลี่ยนแปลงระบบ คณุก็ต้องเอำเทคโนโลยีมำช่วย  

 
นอกจำกนี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ยังได้ก ำหนดตวัชีว้ัดกำรพฒันำคุณภำพ     

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Public Sector Management Quality Award: PMQA) มำให้ทุกส่วน
รำชกำรมำปฏิบตัิซึง่ PMQA เป็นกรอบกำรบริหำรจดักำรองค์กำรท่ี ก.พ.ร. ส่งเสริมและสนบัสนนุ
ให้ส่วนรำชกำรน ำไปใช้ในกำรประเมินองค์กำรด้วยตนเองอย่ำงครอบคลมุภำพรวมในทุกมิติเพื่อ
ยกระดบัคณุภำพกำรบริหำรจดักำรให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลโดยมุ่งเน้นให้แต่ละส่วนรำชกำร
สำมำรถปรับปรุงองค์กำรได้อย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ก.พ.ร. ไม่ได้สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ให้แก่ส่วนรำชกำรอย่ำงจริงจงั บุคลำกรจึงยงัไม่มีควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรน ำ PMQA มำใช้อย่ำง
แท้จริง ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ 
“ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรแล้วก็ PMQA มนัก็ซ ำ้ ๆ ซ้อน ๆ กันอยู่ ถ้ำเกิดมนัเป็น
อะไรท่ีปฏิบตัิ เรำก็ต้องอินกบั 7 ตวันีแ้ล้วเพรำะวำ่เรำมองไม่เห็นภำพสดุท้ำย ถึงบอกว่ำ ต้องชีแ้จง
บอ่ย ๆ ก็ได้คือไม่ต้องหำยไปเหมือนเข้ำใจแล้ว จริง ๆ ไม่ใช่” เม่ือกระทรวงเร่ิมคุ้นเคยกบักำรจดัท ำ 
PMQA แต่ ก.พ.ร. กลบัยกเลิก PMQA เป็นตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ซึง่หวัหน้ำกลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “เขำวดั PMQA วดัติด ๆ กนั
มำจนส่วนรำชกำรแบบอยู่แข็ง อยู่เป็นระบบแล้ว อยู่วนัดีคืนดี เขำก็มำประกำศว่ำ  เขำไม่วดัแล้ว 
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เม่ือ 3 ปีท่ีผ่ำนมำ เขำบอกว่ำ เขำไม่วัดแล้ว ส่วนรำชกำรไม่ได้ดีใจ ด่ำเขำใหญ่เลย เดี๋ยวก็วัด      
เดี๋ยวก็ไม่วดั ส่วนรำชกำรพยำยำมเดินตำมระบบแล้ว” อย่ำงไรก็ตำม ก.พ.ร. ยงัคงก ำหนดให้สว่น
รำชกำรต้องจดัท ำ PMQA ต่อไปโดยมีกำรตรวจประเมินทุก ๆ 3 ปีซึ่งวิธีกำรวดัผลดงักล่ำวไม่ได้
ส่งผลให้บุคลำกรให้ควำมส ำคญักบักำรรับผิดชอบ PMQA อย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

พอตอนนี ้เขำจะมำวัดใหม่ ส่วนรำชกำรก็เลยด่ำเขำใหม่ เขำบอก 3 ปี เขำจะ    
วดัที แต่ไม่มีคะแนนให้ เขำก็จะมำ จะให้ท่ีปรึกษำมำประเมิน ประเมินแล้วก็ให้
คะแนนแล้วก็จะให้เหมือนประกำศนียบตัรซึง่ระยะหลงักระทรวงพ่ีบอก พี่ไมส่นใจ
ประกำศแล้วเพรำะว่ำประกำศมำหลงัห้องพี่เต็มไปหมด เอำมำแล้วก็วำงไว้เฉย ๆ 
ไม่ได้ท ำอะไร ไม่ภมูิใจ ๆ ระบบไม่เสถียร  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องทบทวนถึงกำรก ำหนดตวัชีว้ดัและวิธีกำรวดั 

ผลให้มีควำมเหมำะสมและสำมำรถใช้ได้กับส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
นโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ตวัชีว้ดัหลำย ๆ ตวัก็ดี แตต้่องทบทวนวิธีกำร กระบวนกำรในกำรวดั กระบวนกำร   
ในกำรติดตำม กระบวนกำรในกำรปรับปรุงว่ำ มนัท ำได้จริงไหม แล้วตวัชีว้ดัก็ดู      
บำงเร่ืองเท่ำนัน้เองท่ีเหมำะสมหรือเปล่ำท่ีจะเซตตัวชีว้ัดในลักษณะท่ีอัตรำ      
กำรเพิ่ม มนัสะท้อนกบัควำมเป็นไปได้ในกำรปฏิบตัิหรือไม่ สะท้อนกบันโยบำย
อยำ่งไร  

 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 

ได้กลำ่วถึงประเดน็กำรทบทวนกำรก ำหนดตวัชีว้ดัและวิธีกำรวดัผลไว้เช่นกนั ดงันี ้
 

เคร่ืองมือไม่บรรลุผลสัมฤทธ์ิตำมเป้ำประสงค์ท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดไว้       
ทุกคนก็ไม่แฮปปีก้ับเคร่ืองมือนี ้. . . กำรปฏิบตัิท่ีควรคดัเลือกตวัชีว้ดัท่ีสะท้อน
ผลสัมฤทธ์ิของหน่วยงำนอย่ำงแท้จริง แล้วก็ปรับวิธีกำร ติดตำม ปรับวิธีกำร
รำยงำนหมำยถึงหน่วยท่ีรับผิดชอบปรึกษำหำรือกันเพื่อท่ีจะก ำหนดตัวชีว้ัด 
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ปรึกษำหำรือกนัเพื่อท่ีจะดใูนรำยละเอียดของตวัชีว้ดั พวกเอกสำร ท่ีไปท่ีมำของ
ตวัชีว้ัดหรือสมัมนำหน่วยปฏิบตัิ หน่วยของเรำหรือมีกำรจัดสมัมนำเพื่อชีแ้จง 
กลบัมำรีวิวอีกทีหนึง่ สื่อสำรให้เข้ำใจ 

 
จะเห็นได้วำ่ ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงบำงตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดไมไ่ด้เป็น

ตวัชีว้ดัส ำคญัอย่ำงแท้จริง ขณะเดียวกนั กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของกระทรวงเป็นกำรให้ควำมส ำคญั
กบักำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัเป็นส ำคญัเช่นกนั ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้จึงเป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถบรรลุ
เปำ้หมำยตวัชีว้ดั อีกทัง้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดับงัคบัและวิธีกำรวดัผลของ ก.พ.ร. นัน้ไม่สอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์จริงท่ีเกิดขึน้เน่ืองจำกตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ดัได้สง่ผลกระทบทำงลบตอ่กำรปฏิบตัิงำนของ
บคุลำกร นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรสร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัให้กบั
สว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงัท ำให้กำรน ำมำใช้ประสบกบัปัญหำตำมมำ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรจึงสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนได้เพียงบำงสว่นเท่ำนัน้ 

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดค่ำคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นห้ำระดบั   

ในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำร หำกส่วนรำชกำรสำมำรถบรรลเุป้ำหมำยตวัชีว้ดัใน
ระดบัสำมคะแนนจำกห้ำคะแนนนบัวำ่ ผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผล ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “แนวคิดตัง้ตัวชีว้ัด ถ้ำบรรลุ
ตวัชีว้ดัคือระดบั 3 น่ีคือกรอบแนวคิดทัว่ไปก็คือ ถ้ำท ำดีได้ 3” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและ
ประเมินผล (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “3 ไม่ได้นะ ต้องเป็น 4 เป็น 5 แล้วก็หำเป็น 4 เป็น 
5 ได้ยังไง” อย่ำงไรก็ตำม ส่วนรำชกำรต่ำงต้องกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวัดผลเพื่อให้ได้คะแนนกำร
ปฏิบตัิรำชกำรสงูสดุ ทัง้นี ้จงึสง่ผลให้กลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดเปำ้หมำยตวัชีว้ดั
เพื่อคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้วำ่ “หน่วยงำนทกุอนัเห็นวำ่ถ้ำท ำดีต้องได้ 5 มนัก็เลยเกิดกำรบิดเบีย้ว 
บิดเบีย้วในแง่ของว่ำตัง้ตวัชีว้ดัยงัไงเพื่อให้เรำท ำได้ 5 คือเป้ำหมำยในกำรมอง มนัก็มองต่ำงกนั
แล้ว หน่วยงำนก็คือ มองว่ำตัง้ตัวชีว้ัดเพื่อให้ได้คะแนน 5 ทัง้ ๆ ท่ี ตัวชีว้ัดนีต้ัง้ขึน้มำเพื่อดู 
Performance ของเรำ อย่ำงนีเ้รำไม่ด ูPerformance” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมิน 
ผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำปริมำณก็เป็นปริมำณท่ีเก็บตำมท่ีเขำบอก อย่ำง 
8,000 รำยก็มีข้อมลูให้ครบเชิงปริมำณ แตถ้่ำเชิงคณุภำพเมื่อไรท่ีเขียนต้องมีหลกัฐำนโน้นหลกัฐำน
นีถ้ึงจะได้ระดบั 4 ระดบั 5 อยำ่งนีค้ะ่ ก็เหมือนสร้ำงหลกัฐำนมำใส”่ 
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ดงันัน้ วิธีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของส่วนรำชกำรจึงได้เปลี่ยนแปลงไปจำก
วตัถปุระสงค์กำรวดัแรกเร่ิมเน่ืองจำกสว่นรำชกำรให้ควำมส ำคญักบักำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลตำม 
ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ขณะเดียวกนั ผลกำรปฏิบตัิงำนจริงท่ีเกิดขึน้อำจไม่ได้สะท้อนให้เห็น
ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “วิธีกำรวัด วัดแล้วมันบิดเบีย้วขนำดไหน ยังไง หรือ
ลกัษณะของตวัชีว้ดัตัง้อย่ำง มนัจะเกิดอะไรอีกอย่ำงหนึ่ง อนันีพู้ดถึ งระบบว่ำ ตรงไปตรงมำนะ     
แต่ว่ำ ตวัชีว้ดัหลำย ๆ ตวัตัง้อีกอย่ำง เกิดอีกอย่ำง” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “กระทรวงพวกพี่ได้ 4 กว่ำ 4 กว่ำน่ีไง มนัไม่ได้วดัท่ีถูกจุด 
สมมติ กระทรวงอุตสำหกรรมท ำได้ 4.97 กระทรวงอุตสำหกรรมเก่งจงัเลย ไม่ใช่เพรำะมนัไม่วดั
ครบทกุด้ำน มนัไม่ได้บง่บอกวำ่ กระทรวงอตุสำหกรรมเก่งนะหรือวำ่ตัง้ตวัชีว้ดัท่ีไปตอ่สู้กบัเขำครบ
ทกุภำรกิจเพรำะพวกนีม้นับงัคบัลงมำเองเลย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกันว่ำ “ถำมว่ำ มนัเป็นผลสมัฤทธ์ิของ
เคร่ืองมือท่ีเขำโดยหลกักำรจริงเดิมไหม ไม่ ไม่เลย” อีกทัง้ กำรบริกำรบำงอย่ำงของส่วนรำชกำร
กลบักลำยเป็นแยล่ง ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 

 
เรำก ำหนดบอกว่ำ ถ้ำเรำควบคมุโรงงำนได้ดี เรำไปเก็บตวัอย่ำงน ำ้แล้ว มนัควร
จะผ่ำน 99 % นั่นหมำยถึงว่ำ ถ้ำเก็บตวัอย่ำง 100 โรง น ำ้จะตกได้แค่โรงเดียว        
ผมเดินไปเก็บโรงท่ี 1 ผ่ำน 2 ผ่ำน 3 ผ่ำน โรงท่ี 9 เม่ือผมไปเก็บ ตก ถำมว่ำ 
หลงัจำกนัน้ ผมจะกล้ำเก็บอีกไหมเพรำะถ้ำตกอีกอัน ผมตกเลย เพรำะฉะนัน้      
ท่ีเหลือผมไม่เก็บ ผมไปซือ้น ำ้โพลำลิสไปส่งท่ีกรมเพื่อโชว์ว่ำ มนัผ่ำนหมดเพรำะ
ผมทะล ุUnit แล้ว น่ีไม่ใช่เหตกุำรณ์จริงนะ แตว่่ำ ยกกรณีสมมติมำให้ฟัง ตวัชีว้ดั
ถ้ำตัง้ไมถ่กูคือ ตัง้ดเูหมือนดีวำ่ คณุควบคมุดี มนัจะต้องตกแคโ่รงเดียว แตใ่นทำง
ปฏิบตัิท่ีเป็นจริง . . . ไม่ตกตวัชีว้ดัเลย แตก่ำรให้บริกำรแยล่ง  

 
นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัให้เพิ่มสงูขึน้

ทุกปีเพื่อให้ส่วนรำชกำรเกิดควำมท้ำทำยในกำรวดัผล ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เขำกลวัคะแนนเฟ้อ เขำก็พยำยำมจะตัง้ตวัชีว้ดัท่ีมนักด ๆ แต่
ถึงกดยงัไงคือ เรำก็รับได้ทกุอย่ำง เขำก็กดเรำไม่ได้สกัที เหมือนเขำพยำยำมท่ีจะกดตวัชีว้ดัให้มนั
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ยำก ๆ” อย่ำงไรก็ตำม กำรวดัผลตวัชีว้ดัหรือเปำ้หมำยท่ีท้ำทำยตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดนัน้บรรลผุล
ได้ยำก ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กรมจะ      
ไม่กงัวลเลยกบัตวัชีว้ดัท่ีกระทรวงเจรจำ แตก่รมจะกงัวลกบัตวัชีว้ดัท่ีกระทรวงไปรับมำจำก ก.พ.ร. 
เพรำะมนัท ำไม่ค่อยได้ ก.พ.ร. เขำพยำยำมท่ีจะท ำไม่ค่อยได้เพรำะว่ำเขำต้องกำรกดคะแนนเรำ” 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

บำงหน่วยงำนอำจจะมองไมเ่ห็นหรือไม่อยำกรับในเร่ืองของตวัชีว้ดัหรือเปำ้หมำย    
ท่ีท้ำทำยนกั อำจจะอ้ำงว่ำ มนัเก็บล ำบำก ไม่รู้จะเก็บยงัไงตวัชีว้ดัแล้วก็จะเก่ียง
กัน ใครจะเป็นเจ้ำภำพ ใครจะเป็นคนเก็บตวัชีว้ดัเพรำะกำรเก็บตวัชีว้ดัไม่ใช่ว่ำ
ง่ำย เพรำะงัน้ คนก็จะหลีกเลี่ยงว่ำ เป็นพระเอกในเร่ืองตวัชีว้ดัหรือเป็นเจ้ำของ
ตัวชีว้ัดนัน้ ๆ ท่ีเป็นตัวหลัก เป็นตัวรองก็ได้ ตัวหลักก็ไม่อยำกเป็น พอมำถึง        
ขัน้วำงแผน ถ้ำตัวชีว้ัดมันดู Weak มำก ลักษณะท่ีไม่ได้สะท้อนถึงเป้ำหมำย    
ของชำติจริง ๆ หรือไม่สำมำรถท ำให้สอดคล้องไปได้ มนัก็จะไม่ค่อยดี ไม่ค่อยมี
ประสิทธิภำพเท่ำไร 

 
ทัง้นี ้กระทรวงจึงได้หำวิธีกำรเจรจำต่อรองตวัชีว้ดักบั ก.พ.ร. เช่นกนัเพื่อ 

ให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผล ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “บำงทีเขำก็ตัง้ของเขำมำ แล้วบำงทีเรำคิดดแูล้ว เรำขำดทุน อย่ำงงีเ้รำ
ขำดทนุเพรำะเรำไม่ได้ท ำอะไรท่ีมนัแย่หรือดีกว่ำนีอี้กแล้ว แต่เรำขำดทนุในกำรตัง้ตวัชีว้ดั เรำก็จะ
เจรจำกบัเขำ . . . มนับง่บอกวำ่ เรำไม่ได้ท ำดีหรือไม่ดี มนัไมไ่ด้บง่บอกวำ่ เรำดีหรือไม่ดี มนับง่บอก
ว่ำเรำมีเทคนิคในกำรตัง้หรือเปล่ำ” อย่ำงไรก็ตำม หำกเกิดกรณีท่ีส่วนรำชกำรไม่สำมำรถบรรลุ
เปำ้หมำยตวัชีว้ดัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด กระทรวงสำมำรถยื่นอทุธรณ์ตวัชีว้ดัถึงสำเหตท่ีุ
ไม่สำมำรถท ำได้ไปยัง ก.พ.ร. แต่ในควำมเป็นจริง กำรอุทธรณ์ดังกล่ำวไม่ได้ส่งผลให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรแต่อย่ำงใด ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ทุกวนันีก็้ตอบค ำถำมเขำไม่ได้ ได้    
แต่พูดว่ำ ก็อุทธรณ์มำสิ อุทธรณ์หมำยควำมว่ำ ฉันไม่พอใจคะแนนท่ีเธอตัง้มำ ฉันขออุทธรณ์ซึ่ง   
มนัไมมี่ประโยชน์ไง คณุตอบค ำถำมเขำให้ได้ แคน่ัน้”   
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จะเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำ คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรในระดบัสำมคะแนนนบัว่ำ
ผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. แล้ว แต่ส่วนรำชกำรต้องกำรให้ได้คะแนนมำกท่ีสดุ 
ดงันัน้ สว่นรำชกำรจงึให้ควำมส ำคญักบักำรบรรลเุปำ้หมำยตวัชีว้ดัซึง่สง่ผลให้กำรบริกำรบำงอยำ่ง
ของส่วนรำชกำรกลบัแย่ลง นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัของส่วนรำชกำรให้
เพิ่มสงูขึน้ทกุปี แตเ่ปำ้หมำยดงักลำ่วเป็นไปได้ยำกในกำรบรรลผุล 

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
งำนบำงอยำ่งไมส่ำมำรถเห็นผลกำรปฏิบตัิงำนได้ในระยะเพียงหนึง่ปี แต่

จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัเพื่อติดตำมและวดัผลอย่ำงตอ่เน่ือง ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ระบบตวัชีว้ดัของลกัษณะท่ีโดยเฉพำะ ถ้ำมนัเป็นสิ่งท่ีส่งผลไม่ใช่ระยะสัน้ เช่น 
งำนวิจัยงำนหนึ่งมันต้อง 3-4 ปีถึงจะวิจัยเสร็จแล้วมันจะเห็นผลอีก 5 ปีหรือ      
10 ปี แต่น่ีคือวดัทกุปี แล้วคณุจะวดั Performance ได้อย่ำงไร เรำไม่สำมำรถตดั
แยกส่วนได้ ก็จะมีควำมยำกล ำบำกบำงตวัชีว้ดั หน่วยงำน อย่ำงเช่น สภำวิจยั
แห่งชำติ  

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 

ถึงประเดน็ข้อจ ำกดัในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

มนัต้องเป็น Outcome แต่ Outcome บำงรำยกำรในปีหนึ่งมนัไม่ได้ผลในระดบั
บคุคล ถ้ำสมมติเรำวดั Outcome มนัไม่เกิดเพรำะเรำประเมินปีละ 2 หน มนัออก
ยำก ฉะนัน้ ท่ีวดักันมำ วดั Output ด้วยเวลำใน 1 ปี 1 ปีก็ประเมิน 2 หน เรำจึง   
ไม่สำมำรถวัด Outcome ได้อย่ำงชัดเจนจึงเป็นข้อจ ำกัด ฉะนัน้ มันก็เลยจะ       
ไม่สง่ผลตอ่ไปตวัชีว้ดัขององค์กร มนัก็เลยอ้อม ๆ  

 
อีกทัง้ บำงครัง้หน่วยงำนกลำงแจ้งเกณฑ์กำรวดัตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตังิำน

ให้ส่วนรำชกำรรับทรำบล่ำช้ำจึงส่งผลให้กระทรวงไม่สำมำรถท ำงำนได้ทนัในระยะเวลำท่ีก ำหนด 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้วำ่ “ตวัชีว้ดั
เร่ืองไอที เขำก็ตัง้ตวัชีว้ดัว่ำ กระทรวงทกุกระทรวงต้องท ำไอที ในขณะท่ี เรำบอกว่ำ ในรำยละเอียด
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ต้องท ำคืออะไร นึกไม่ออก เพิ่งมำแจ้งให้ส่วนรำชกำรทรำบเม่ือเดือนมิถนุำยนซึง่เขำก็จะด่ำมำว่ำ
คณุจะปลำยปีงบประมำณอยู่แล้ว คณุเพิ่งมำแจ้ง แล้วท ำทนัไหม” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้ยกตวัอยำ่งตวัชีว้ดัท่ีแจ้งมำยงัสว่นรำชกำรลำ่ช้ำวำ่ “ซีไอโอก็
คือผู้น ำด้ำนไอทีของกระทรวง ซีไอโออย่ำงเช่น เขำบอกว่ำ ซีไอโอต้องเคยเข้ำรับกำรอบรมเร่ืองไอที
มำก่อน ซีไอโอบอกท ำไมไม่แจ้งตัง้แตต่อนแรก พี่จะได้ไปเข้ำรับกำรอบรมก็คือบำงกระทรวงก็ยอม
ตกไป พี่ก็ได้ 3 กว่ำ ๆ จำกคะแนนเต็ม 5 คือ มำแจ้งท้ำยก็ท ำอะไรไม่ได้แล้ว” นอกจำกนี ้ผลของ
ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรแต่ละปี ส่วนรำชกำรไม่สำมำรถน ำข้อมลูของปีก่อนหน้ำ
มำปรับปรุงหรือแก้ไขได้เน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่สำมำรถประกำศผลออกมำได้ทนัให้ใช้กบั
ปีงบประมำณถัดไป ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ในทำงทฤษฎีบอกว่ำ คุณต้องไปเอำผลงำนเก่ำมำ แต่ในทำงปฏิบตัิ มนัเอำมำ
ไม่ได้ เพรำะเวลำมนัไม่ไปด้วยกนั พอปรับอย่ำงงัน้ เลยกลำยเป็นวำ่ ภำครำชกำร
อุ้ ยอ้ำย สมมติจะปี พ.ศ. 2560 อยู่แล้ว 2 เดือน แต่เรำต้องไปเอำของปี พ.ศ. 
2558 มำเพื่อให้ทัน กลำยเป็นว่ำ ข้อมูลมันเก่ำ แต่พอเอำปี พ.ศ. 2559 มันก็       
ไม่ทนั ไม่ทนัเพรำะว่ำกนัยำยนหมด แตว่่ำ ตลุำคมเร่ิมใช้ มนัก็เลยไม่ทนัไง พอไป
เอำข้อมลูนัน้มนัก็เก่ำ มนัไม่เวิร์กคือไม่ทนักนั ทุกอย่ำงถ้ำจะให้ทนั ภำครำชกำร
เลยดูอุ้ ยอ้ำยเพรำะว่ำมันต้องใช้เวลำเป็นปี จะเอำผลของปี พ.ศ. 2559 มำใช้
ไม่ได้ ต้องไปเอำผลของปี พ.ศ. 2558  

 
ดงันัน้ จงึต้องปรับระยะเวลำให้สว่นรำชกำรสำมำรถน ำผลกำรปฏิบตัิงำน

มำใช้ประโยชน์ได้ทนักบัปีงบประมำณถดัไปอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ถ้ำปรับจริง ๆ มนัต้องปรับห้วงเวลำด้วยให้มนัสอดคล้องกนัเพรำะวำ่เรำไม่จ ำเป็น
จะต้องรอผลกำรด ำเนินงำนให้สิน้ปี แล้วค่อยมำขอของใหม่ ท ำไมเรำไม่เอำแค่        
6 เดือน มนัไม่ปรับบริบท มนัไม่มีกำรปรับบริบท มนัไม่มีกำรปรับห้วงเวลำ ท ำไม
เรำต้องรอให้จบแล้วเอำผลสุดท้ำยของกำรจบ มำเร่ิมใหม่ซึ่งมนัไม่ทนัทุกปีเลย 
มนัมีเวลำมำก ำหนด แล้วท ำให้มนัไมท่นักนั ๆ ประเทศไทยเรำยงัต้องปรับ  
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จะเห็นได้ว่ำ ตวัชีว้ดับำงตวัไม่สำมำรถก ำหนดได้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรได้เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัผล นอกจำกนี ้กำรแจ้งเกณฑ์ตวัชีว้ดัและ  
กำรประกำศผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนกลำงมำยงัสว่นรำชกำรเป็นไปอย่ำงลำ่ช้ำจึงสง่ผลตอ่
กำรท ำงำนของสว่นรำชกำรตำมมำ 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
ในช่วงแรกส ำนกังำน ก.พ.ร. มีกำรจดัประชมุสมัมนำเชิงปฏิบตัิกำรให้แก่

กลุ่มพฒันำระบบบริหำรของทุกกระทรวงเพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และควำมสมัพนัธ์ท่ีดีให้  
เกิดขึน้กบัสว่นรำชกำร แตไ่ม่ได้มีกำรจดัประชมุอยำ่งตอ่เน่ือง ก.พ.ร. ท ำได้เพียงช่วงระยะเวลำหนึง่
เท่ำนัน้ ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เม่ือก่อนเขำมี    
มีเยอะแยะ มีวิชำกำร แล้วเขำก็จะเชิญกลุม่พฒันำระบบบริหำรของทกุกระทรวงไปอบรม อบรมเรำ
จะมีเครือข่ำย เรำจะรู้จักกันเลยเพื่อท่ีจะคุยกัน เดี๋ยวนีไ้ม่มีแล้ว แล้วคนจะเปลี่ยนไปเร่ือย ๆ 
เม่ือก่อนมีทกุปีเลย ปีหนึ่งประมำณ 2-3 รอบ เดี๋ยวนีไ้ม่มี ไม่มีตัง้นำนแล้ว ประมำณปี พ.ศ. 2553” 
ทัง้นี ้บุคลำกรท่ีเข้ำมำท ำงำนในกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรจ ำเป็นต้องมีองค์ควำมรู้เก่ียวกับกำร
จดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรอยำ่งถ่องแท้ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “กลุ่มพฒันำระบบเขำต้องเป็นคนวิเครำะห์และก็
เป็นคนท่ีเซตในเร่ืองของเปำ้หมำย ตวัชีว้ดัอะไรตำ่ง ๆ ท่ีสะท้อนถึงเร่ืองของกำรพฒันำระบบจริง ๆ”  

อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ีเข้ำมำท ำงำนไม่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน    
จึงท ำให้บุคลำกรมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “เขำดแูล้ว เขำไม่ก้ำวหน้ำ ไม่ก้ำวหน้ำเลยเพรำะว่ำ
บำงคนไม่ได้ซี 9 บำงคนเขำก็ไม่ท ำแล้ว ไม่รู้จะอยู่ไปท ำไมก็ลำออกเลย . . . บำงคนเขำก็มำอยู่
อย่ำงงัน้ ๆ มนัก็จะมีเด็กใหม่เข้ำมำเร่ือย ๆ” ทัง้นี ้หน้ำท่ีของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรไม่ควรท ำ
หน้ำท่ีเพียงเก็บรวบรวมตวัชีว้ดัและรำยงำนผลไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. แต่ต้องสำมำรถวิเครำะห์
และสังเครำะห์ถึงผลกำรปฏิบัติงำนท่ีเกิดขึน้เพื่อน ำไปพัฒนำองค์กำรให้เห็นผลได้อย่ำงเป็น
รูปธรรม ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“กลุ่มพฒันำระบบก็คือ เขำต้องมีหน้ำท่ีพฒันำระบบภำยในองค์กรให้มีประสิทธิภำพคือ ไม่ใช่แค่
เก็บตวัชีว้ดั ท ำตวัชีว้ดั รำยงำนตวัชีว้ดั ไม่ใช่ เขำคงต้องวิเครำะห์ วิเครำะห์เสร็จแล้ว ต้องเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะท่ีใช้ในกำรพฒันำประสิทธิภำพองค์กรจริงจงั” 
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จะเห็นได้ว่ำ บุคลำกรในส่วนของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรจ ำเป็นต้องมี
องค์ควำมรู้เก่ียวกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรอยำ่งแท้จริงเพื่อสำมำรถให้ค ำปรึกษำแก่
บุคลำกรภำยในกรม อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรท่ีเข้ำมำท ำงำนในกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรไม่มี
ควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนท ำให้ไม่มีใครต้องกำรท ำงำนในสว่นนีอ้ยำ่งจริงจงั 

 5.2.1.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
 ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้มำก ำกบั ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่น

รำชกำรอย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “หลกักำรดีมำก แตมี่ข้อจ ำกดัเร่ืองวิธีกำรปฏิบตัิ ขำดกำรติดตำมประเมินผล
อย่ำงตอ่เน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ขำดกำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ขำดกำรติดตำมประเมินผล
วำ่คณุให้เคร่ืองมือนีม้ำกบัสว่นรำชกำร เขำใช้แล้วเขำเป็นยงัไง มีผลสมัฤทธ์ิ มีปัญหำอปุสรรคอะไร
ไหม จะทบทวนอย่ำงไร” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงเช่นกันว่ำ “มนัไม่มีกำรสะท้อนกำรติดตำมประเมินผล มนัควรจะมีกำรติดตำมประเมินผลว่ำ
ปัญหำท่ีใช้ระบบมำ มนัดีแค่ไหน . . . มนัไม่มีกำรประเมินผลว่ำ ระบบ Performance กำรจดัท ำ   
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรว่ำควรจะปรับยงัไงให้เหมำะสมกบักำรปฏิบตัิงำน” อีกทัง้ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ไมไ่ด้ท ำให้สว่นรำชกำรเข้ำใจและเห็นถึงควำมส ำคญัของกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัและผลลพัธ์
สดุท้ำยท่ีจะเกิดขึน้ในภำพรวมอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “เรำไม่เห็นควำมส ำคญัว่ำ ตวัชีว้ดัมนัจะมำ
ช่วยกำรท ำงำน Performance กำรท ำงำนเรำยงัไง ก ำหนดตวัชีว้ดัในแบบหนึ่ง กระจำยไปอีกแบบ 
เพรำะฉะนัน้ มนัจะ Monitor ไปท ำไม” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์)  กล่ำวถึงไว้ว่ำ “พอถึงเวลำเรำก็ส่ง รำยงำน มำตำมตวัชีว้ดัเรำ แต่เรำไม่เห็นภำพ
ใหญ่ว่ำดูแต่ตัวชีว้ัดเรำ แต่ว่ำ หน่วยท่ีปฏิบัติควรจะชีใ้ห้เห็นว่ำโครงสร้ำงทัง้หมดมี 11 ตัวชีว้ัด 
ตวัชีว้ดันีไ้ปสง่ตวันี ้ไปนี ้ๆ” นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ให้กรมรำยงำนผลตวัชีว้ดัในรอบ 6 เดือน
และ 12 เดือน แต่ในทำงปฏิบัติ ช่วง 6 เดือนแรกยังไม่สำมำรถเห็นผลกำรปฏิบัติงำนได้ ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประด็นนีว้่ำ “เขำให้แแปลง
ตวัชีว้ดั อย่ำงเช่น จะท ำได้ 5 อนั แล้วในรอบ 6 เดือนจะท ำได้ก่ีอนั เรำอำจจะบอกว่ำ 2 อนัคร่ึงหรือ 
5 อนั แล้วเรำท ำได้เท่ำไร เขำให้แปลงตวัชีว้ดัให้มนัเหมำะสมกบัรอบ 6 เดือน แต่บำงทีมนัแปลง
ยำก เหมือน GDP ยงัไมอ่อกไปแปลง ควรจะปรับ อยำ่วดัอย่ำงงีเ้ลยดีกวำ่ มนัไมส่ะท้อนจริง ๆ”  

ดงันัน้ ส่วนรำชกำรจึงท ำหน้ำท่ีวดัและรำยงำนผลตวัชีว้ดัไปตำมหน้ำท่ีท่ี ก.พ.ร. 
ก ำหนดเท่ำนัน้ แต่ไม่ได้ท ำให้บคุลำกรเห็นถึงควำมส ำคญัในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัได้อย่ำงแท้จริง 
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ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นี ้
วำ่ “คนท่ี Monitor ก็คือ คนท่ีมีหน้ำท่ีรำยงำน Monitor ไม่ใช่ต้องกำร Monitor จริง ๆ แตว่ำ่ Monitor 
เพื่อให้ได้ตวัเลขไปรำยงำนแคน่ัน้เองคือขอให้ได้ตวัเลขมำ ถ้ำตวัเลขได้ 4 ก็พอใจ อย่ำเอำตวัเลข 2 
ส่งมำนะ ถ้ำเอำตวัเลข 2 เธอท ำยงัไงให้ได้ 2 เธอปรับตวัเลขสิ ประมำณนัน้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “โดยมำก 
KPI พี่ไม่รู้ว่ำ มนัเป็นเสือกระดำษหรือเปล่ำ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้

 
เรำจะมีควำมรู้สึกว่ำ เป็นภำระมำกเลย รอบ 6 เดือน รอบ 12 เดือน เรำต้อง
รำยงำนอีก มันเหมือนท ำส่งไปให้เสร็จ ๆ มันไม่ได้อิน ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ    
กำรท ำงำน ควำมท่ีอยำกจะให้มุง่ผลสมัฤทธ์ิจริง ๆ เรำสง่ไปแบบตดัควำมร ำคำญ    
ขอไปที สมมติ ส ำนกัพี่เป็นตวัชีว้ดัข้อปฏิบตัิท่ีแท้จริง 6 เดือน อีกแล้ว 12 เดือน   
อีกแล้ว รวม ๆ ตวัเลข ส่ง ๆ ไปให้ผ่ำนตวัชีว้ดั มนัไม่ได้ถูกหล่อหลอม ไม่ได้ถูก
สร้ำงจิตส ำนกึให้ตวันี ้มนัส ำคญัจริง ๆ  

 
นอกจำกนี ้รัฐบำลยงัได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรเช่นกนั 

ทัง้นี ้กรมได้ให้ควำมส ำคญักบักำรรำยงำนผลตำมนโยบำยรัฐบำลมำกกว่ำส ำนกังำน ก.พ.ร. ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “พี่จะ
อินกับเร่ืองกำรรำยงำนตำมนโยบำยของรัฐบำลมำกกว่ำ ให้ควำมส ำคญักับกำรรำยงำนผลตำม
ยทุธศำสตร์ของกระทรวงมำกกว่ำ ข้อสัง่กำรนำยกรัฐมนตรีจะรู้สกึ Active ท่ีจะท ำเพรำะว่ำอนันัน้
เห็นผล” เน่ืองจำกรัฐบำลมีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงจริงจังและต่อเน่ืองส่งผลให้ส่วน
รำชกำรต้องตื่นตวัตลอดเวลำ ขณะท่ี ก.พ.ร. ไม่ได้มีวิธีกำรติดตำมอย่ำงจริงจงัเช่นเดียวกับกำร
ติดตำมงำนของรัฐบำล ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
รัฐบำลท่ำนประยทุธ์ จนัทร์โอชำ เขำก็จะมีตัง้คณะกรรมกำรขบัเคลื่อนเร่งรัดกำร
ด ำเนินงำนตำมนโยบำยรัฐบำล เรำก็จะมีกำรประชมุทกุเดือนเพื่อวำ่ ทกุกระทรวง
มีผลกำรด ำเนิน งำนตำมนโยบำยรัฐบำลแต่ละข้อท่ีเด่น ๆ ยงัไง แล้วก็มีผลงำน
เด่นแต่ละเดือนยงัไง ก็ไปถกกันในท่ีประชุม ตรงนีจ้ะเป็นผลสมัฤทธ์ิมำกเพรำะ   
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เขำมีวิธีกำรติดตำมอย่ำงตอ่เน่ือง . . . ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ใช่ หำยไป 6 เดือนมำ
ที 12 เดือนมำทีคือ เขำปล่อย พ่ีอินกบัตรงนีม้ำกกว่ำ อนันีเ้ป็นวิธีกำรท่ีดี ถ้ำเกิด 
ก.พ.ร. จะปรับ 

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องทบทวนและปรับวิธีกำรในกำรติดตำมและประเมิน 

ผลสว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงวำ่ “ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องปรับเยอะ ๆ ปรับเร่ืองกำรตดิตำมประเมินผลเพรำะวำ่คณุคิด
อะไรได้ทีก็มำเสนอ คณุก็มำใส ่แตค่ณุไม่เคยรู้เลยวำ่ เคร่ืองมือท่ีคณุน ำมำใช้มนัสมัฤทธ์ิผลจริงไหม 
มนัมีปัญหำ อปุสรรคอะไรก็ต้องทบทวนยงัไง” ส ำหรับตวัชีว้ดัระดบับุคคล นอกจำกน ำตวัชีว้ดัผล
กำรปฏิบตัิงำนของ ก.พ.ร. มำประกอบกำรพิจำรณำแล้ว ยงัเก่ียวข้องกบัส ำนกังำน ก.พ. ในส่วน
ของกำรประเมินสมรรถนะในแต่ละด้ำนของบุคลำกร ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ. มีหนงัสือมำบอกว่ำ เขำจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่
ของกำรประเมินเขำเอำระบบนีเ้ข้ำมำใช้เพื่อให้รองรับกบั ก.พ.ร. เป็นตวัชีว้ดัเก่ียวกบัคนของ ก.พ. 
หมดก็ไม่มีปัญหำ แต่ว่ำ ไม่สะท้อนควำมจริง ๆ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เวลำในกำรเลื่อนขัน้เงินเดือน มนัมี
องค์ประกอบในกำรประเมินอยูแ่ล้วก็จะมีหลกั ๆ ก็คือในเร่ืองของผลสมัฤทธ์ิของงำน แล้วก็ในเร่ือง
ของพฤติกรรมกำรปฏิบตัิงำนหรือว่ำสมรรถนะ . . . ท่ีผ่ำนมำ เรำก็ใช้ตำมเกณฑ์ของทำง ก.พ. คือ
ผลสมัฤทธ์ิของงำน 70 แล้วก็ในส่วนของพฤติกรรม 30” ทัง้นี ้ผู้บงัคบับญัชำและผู้ ใต้บงัคบับญัชำ
ต้องรับรู้และท ำควำมเข้ำใจร่วมกนัถึงกำรได้รับมอบหมำยในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัระดบับคุคล ซึง่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้วำ่ 
“เรำก็ประเมินจำกตวัชีว้ดัผลงำนแล้วก็ค่ำเปำ้หมำยของกำรปฏิบตัิงำนคือ ผู้ประเมินและผู้ รับกำร
ประเมินต้องท ำกำรตกลงกนัก่อน พอต้นปีงบประมำณ ปีหนึ่ง 2 ครัง้ก็จะมำคยุกนัว่ำ จะใช้ตวัชีว้ดั
ไหนในกำรพิจำรณำก็เหมือนกบัเป็นกำรมอบหมำยงำนระหว่ำงผู้ประเมินกบัผู้ถกูประเมินต้องรับรู้
ร่วมกัน” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนี ้
เช่นกนัว่ำ “ผู้บริหำรก็จะเห็นและพิจำรณำตำม KPI ตรงนีด้้วย หลกั ๆ คือ ตวันีแ้หละเพรำะเรำจะ
เห็นชัดว่ำมันสะท้อนผลกำรท ำงำนของเขำ ฉะนัน้ เรำก็เช่ือมั่นว่ำ  ควำมก้ำวหน้ำของงำนควร
สนบัสนนุให้ตอ่เน่ืองกนัไป”  

ตวัชีว้ดัระดบับุคคลมำจำก 3 ส่วนคือ 1) ตวัชีว้ดัท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดจำกระดบั
กระทรวงและระดบักรม 2) ตวัชีว้ดัตำมภำรกิจหน้ำท่ี และ 3) ตวัชีว้ดัท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษ ซึ่ง
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หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัระดบับุคคล     
มี 3 ส่วน 1) มำจำกถ่ำยทอด มำจำกระดับกระทรวง ระดับกรม 2) ตัวชีว้ัดตำมภำรกิจหน้ำท่ี          
3) ตวัชีว้ดัท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษ” ทัง้นี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดกรอบในกำรประเมินผลให้แก่
ส่วนรำชกำรโดยสงัเขปเท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรประเมินผลจึงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของแต่ละส่วนรำชกำร
เป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ 
“ส ำนกังำน ก.พ.ร. เขำยืดหยุ่นให้คิดได้เอง หน่วยไหนจะคิดสงู คิดต ่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ควรให้
ใช้ดลุยพินิจมำกเพรำะวำ่แล้วแตด่ลุยพินิจของหน่วยงำนของสว่นรำชกำรนัน้ ๆ ว่ำจะใช่ยงัไงซึง่มนั
ท ำให้เกิดควำมเป็นธรรมต ่ำ” บำงปีมีเพียงบคุลำกรบำงสว่นเท่ำนัน้ท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัลงสู่
ระดบับุคคลจึงท ำให้บำงคนถูกวดั บำงคนไม่ถูกวดั ด้วยเหตนีุ ้จึงเกิดควำมไม่เป็นธรรมระหว่ำง
บคุลำกรภำยในกรม ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ 
“พี่ไม่ได้เป็นคนลงตวัเลข อยู่กองเดียวกนั พี่ไม่ได้เป็นคนลงตวัเลขก็ไม่วดัพี่ตวันี ้มนัก็เลยกลำยเป็น
ว่ำคนท ำงำนก็โดนวดั คนไม่ท ำงำนก็ไม่ต้องโดนวดั” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยกตวัอย่ำงถึงปัญหำในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัของ
บคุลำกรไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 

 
ในฝ่ำยมีลกูน้อง 3 คนก็จะตกลงกนั งำนนีใ้ห้เธอนะ ก็จะมีตวัชีว้ดัในกำรประเมิน
อยู่แล้ว ตกลงกันได้อยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำ บำงทีในฝ่ำยเดียวกัน 3 คนนี ้มนัไม่ได้ 
Weigh คะแนน มนัต้องให้เท่ำกนัหมด ตรงนีบ้ำงทีก็เป็นปัญหำวำ่บำงทีฉนัท ำงำน
ดีกว่ำคนนี ้ก็ต้องมำดูอีกทีว่ำ มี Bias ไหมหรือเป็นอย่ำงนัน้จริง ๆ คือ เรำจะ
ประนีประนอม ปีนีเ้ธอไม่ได้ เดี๋ยวปีหน้ำละกนั 

 
นอกจำกนี ้จ ำนวนงำนท่ีบคุลำกรแตล่ะคนได้รับไม่เท่ำกนั แตไ่ด้รับกำรประเมินผล

เหมือนกนั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนี ้
ไว้ว่ำ “เวลำมีประเมินให้ออกมำจะถกูว่ำ เร่ืองนีป้ระจ ำ ไม่ว่ำจะในระบบของอินเทอร์เน็ตก็โดนว่ำ
ประจ ำมนัไม่สะท้อน คนหนึ่งพี่วดั 2 ตวั แต่พี่ได้ร้อยเต็ม หนวูดั 5 ตวั หนก็ูได้ร้อยเต็มก็ได้เลื่อนขัน้
เงินเดือนเท่ำกนัเพรำะวำ่ดจูำกร้อยเต็มเท่ำกนั ไม่ยตุิธรรม เขำบอกวำ่ เขำจะยกเลกิระบบนี ้แตก็่ยงั
ไม่ยกเลิก” อีกทัง้ ควำมยำกง่ำยของงำนท่ีบุคลำกรแต่ละคนต้องรับผิดชอบแตกต่ำงกัน แต่กำร
ประเมินผลไม่ได้เปรียบเทียบให้เห็นถึงควำมแตกตำ่งระหวำ่งกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร ท้ำยท่ีสดุ 
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บคุลำกรต่ำงได้รับกำรประเมินผลเหมือนกนั ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
เขำเองก็รู้แล้วว่ำ เขำจะยกเลิก เขำอยำกจะยกเลิกวิธีกำรนีเ้พรำะว่ำมนัไม่สะท้อน 
มนัเหมือนกบัวำ่ สมมติวำ่ หนรัูบผิดชอบเยอะแยะเลยเพรำะวำ่ ผอ. สัง่ แตใ่นขณะ
ท่ีพี่ ผอ. ไม่สัง่อะไรเลย พี่ก็มีตวัชีว้ดั 2 ตวั ร้อยละของกำรไม่มำท ำงำนสำย แต่ยงั
ไม่ได้วดัผลงำนอะไรเลย ของ ก.พ. วดัไม่คอ่ยดี ในขณะท่ี หนตูัง้ตวัชีว้ดั พี่ได้เต็ม 5 
หนูก็ได้เต็ม 5 เพรำะฉะนัน้ เลื่อนขัน้ประเมินเท่ำกัน แต่ว่ำ งำนมนัไม่ได้สะท้อน
อะไรเลย  

 
กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรท่ีผ่ำนมำยงัไม่สำมำรถ

สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งหวัหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 

 
มนัก็เป็นระบบดิจิทลั ทกุอยำ่งมนัก็ต้องแสดงเป็นตวัเลขให้ได้ ถ้ำไปดใูนระบบเก่ำ 
ประเมินในเชิงคณุภำพ คนนีด้ีหรือไม่ดี มนัออ่นน้อมนะ มนัมีน ำ้ใจ มีอะไร ถำมวำ่
วดัออกมำเป็นคะแนน 3.6, 4 ไม่ได้ แตว่ำ่ รู้วำ่คนนีด้ีเพรำะออ่นน้อมถ่อมตน มนัดี
กว่ำคนนัน้ สำมำรถอธิบำยในเชิงคุณภำพได้ แต่สิ่งเหล่ำนี ้พอวัดด้วยระบบนี ้   
มันหำยไป ทุกอย่ำงมันก็ออกมำเป็นตวัชีว้ัดในตวัเลขซึ่งตวัชีว้ัดบำงครัง้มนัไม่
สำมำรถเขียน Cover ได้หมด 

 
ทัง้นี ้ผู้บงัคบับญัชำมกัให้คะแนนกำรประเมินผลแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำไว้ล่วงหน้ำ

และให้บุคลำกรกลับไปชีแ้จงรำยละเอียดประกอบกำรประเมินผลตำมมำ ดังนัน้ กำรประเมิน
บุคลำกรจึงไม่ได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงแท้จริง ซึ่งหวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “หลำย ๆ หน่วยงำนเขำก็จะใช้ใน
ลกัษณะท่ีว่ำให้คนนีเ้กรดเอ ให้คนนีเ้กรดบี คณุไปเขียนคะแนนมำ เอำคะแนนไปเขียนว่ำ มนัควร
จะมีตวัชีว้ดัอะไร ได้ตวัชีว้ดัเท่ำไร มนัก็เลยไม่ได้ประโยชน์” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและ
พฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงทีฉันอยำกจะได้คนนีก็้
พยำยำมหำงำนท่ีคนนีท้ ำก็มีธงแล้วก็หำเร่ืองท่ีสอดรับให้เขำขึน้มำได้  . . . บำงทีในเร่ืองของกำร 
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Promote คน มนัก็ไม่ได้มีตวัอะไร เรำยงัมีระบบอปุถมัภ์อยู่ ถึงแม้จะสร้ำงอะไรขึน้มำก็ไม่แน่ใจว่ำ
มนัจะช่วยได้แค่ไหนคือเห็นด้วย แต่จะท ำได้แค่ไหน” ดงันัน้ กำรประเมินผลของระบบรำชกำรจึง
ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ระบบรำชกำรได้ไหม คณุไม่ได้ KPI ผมให้คร่ึงขัน้ จะขึน้ขัน้
ต้องอธิบำยยำวเหยียด ร้อยแปดพนัเก้ำ มีสิทธ์ิฟ้อง อุทธรณ์ด้วย นำยไม่ให้ นำยไม่ให้เวลำ นำย
ไม่ให้งำนมำซึ่งต้นทุนของเจ้ำนำยท่ีจะลงโทษลูกน้องมนัเยอะ ปวดหัว ขีเ้กียจให้มันหนึ่งขัน้จบ      
มนัก็จะเป็นแบบนัน้แล้วเขำก็อยู่อย่ำงนัน้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกร
บคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ในระบบรำชกำรมนัคอ่นข้ำงยำกเพรำะวำ่เหมือนคนมนัเคยยดึติดตรงนัน้แล้ว แต่
ถ้ำเป็นเดก็รุ่นใหม ่เขำรู้วำ่ ก ำหนดแบบนีแ้ล้ว ถ้ำเขำไมไ่ด้ตำมนัน้ เขำกล้ำท่ีจะมำ
พดูกบัเรำว่ำเขำน่ำจะได้มำกกวำ่นี ้ท ำไมหวัหน้ำประเมินเขำแบบนี ้แตถ้่ำเป็นคน
รุ่นเก่ำก็จะไม่อะไรคือ นำยพิจำรณำยงัไงก็อย่ำงนัน้ ยงัยึดติดกบัประเพณีเดิม ๆ 
วฒันธรรมเดิม ๆ แตค่ือจริง ๆ แล้ว ถ้ำท ำได้มนัก็ดี แล้วก็ขึน้อยูก่บัผู้บริหำรด้วย  

 
หน่วยงำนกลำงต้องท ำให้กำรประเมินผลพิจำรณำจำกผลกำรปฏิบัติงำนของ

บุคลำกรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “อนันีก็้ต้องมำดวูำ่ ก.พ. ก.พ.ร. จะสำมำรถก ำหนดได้ไหม . . . ก ำหนด
ไปเลยว่ำ ตวั KPI ถ้ำคณุท ำได้ประมำณแบบนี ้คณุจะได้รับกำร Promote มนัก็ดี มนัเป็นตวัผกูให้
ผู้บริหำรใช้ดุลยพินิจน้อยลงแล้วมำให้ผลสมัฤทธ์ิของงำนท่ีเป็นท่ีประจักษ์ในกำร Promote คน   
จริง ๆ” อีกทัง้ ยังต้องสำมำรถวัดให้เห็นถึงคุณภำพในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรเช่นกัน ทัง้นี ้
หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึงประเด็น
ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
วดัในเชิงคณุภำพอย่ำงท่ีผมว่ำ คนนีด้ีกว่ำนะ ดีกว่ำอย่ำงงี ้ถึงแม้ในเชิงคณุภำพ 
เรำก็อธิบำยได้ ถ้ำเกิดค ำถำม ท ำไมคุณได้คะแนนน้อยกว่ำคนนัน้ เรำบอก
พฤติกรรมหรือกำรกระท ำคุณเป็นอย่ำงงี ้คนนีม้นัก็เป็นอย่ำงงี ้ถ้ำคุณปรับปรุง    
จุดนีไ้ด้ ถ้ำพูดในเชิงคณุภำพก็ได้คือ ถ้ำจะท ำอย่ำงงีก็้ท ำไปเลย ไม่ใช่มำจะเอำ
เชิงคณุภำพ แตก็่วดัในเชิงปริมำณ 
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จะเห็นได้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน

ของส่วนรำชกำรอย่ำงจริงจงั อีกทัง้ ยงัไม่ได้ท ำให้ส่วนรำชกำรเห็นควำมส ำคญัของกำรรับผิดชอบ
ตวัชีว้ดัได้อย่ำงแท้จริงจึงท ำให้กำรวดัและรำยงำนผลของส่วนรำชกำรเป็นเพียงกำรท ำตำมหน้ำท่ี
เท่ำนัน้ นอกจำกนี ้กำรประเมินผลบุคลำกรยงัคงประสบกบัข้อจ ำกดัเน่ืองจำกไม่สำมำรถสะท้อน
ให้เห็นถึงคณุภำพในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรได้ อีกทัง้ กำรประเมินผลยงัขึน้อยู่กับดลุยพินิจ
ของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั 

5.2.1.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
                                      1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 

ในช่วงแรกส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้มีนโยบำยกำรจดัสรรสิ่งจูงใจให้แก่ส่วน
รำชกำรท่ีสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้เม่ือส่วนรำชกำรได้รับกำรจดัสรรเงิน
เงินจงูใจท่ีบคุลำกรแตล่ะคนได้รับอยู่ในหลกัพนัหรือหลกัร้อย ขณะท่ี ผู้บริหำรระดบัสงูได้รับเงินถึง
หลกัแสน ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะวำ่ “ในควำมเห็นผม 
ข้ำรำชกำรเขำไม่ได้มองตรงนัน้ มนัน้อยซะจนไม่มีนยัส ำคญัต่อปี เด็กข้ำงล่ำงอำจจะมองว่ำ  ได้   
สองพนั สำมพนั แต่กำรท่ีจะผลกัดนัองค์กรนี ้มนัต้องหำ KPI ท่ีร้อยต่อเป็นสำย รับควำมผิดเป็น
สำย รับโบนสัเป็นสำย เขำจะได้เป็นทีมกัน” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เป็นเคร่ืองมือท่ีดี แต่ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ผิดพลำดมำกคือว่ำใหม่ ๆ 
เขำให้โบนสั ให้เงินโบนสักบัข้ำรำชกำร มนัสิน้เปลืองเงินทอง แล้วท ำให้ผู้บริหำรหวงั หวงัท่ีจะแข่ง
กันเพรำะเงินโบนัสเขำได้เป็นแสน แต่สุดท้ำยก็ได้แค่อยู่ 2 ปีเอง เขำก็ไม่มีโบนัส ยกเลิกเพรำะ
ประเทศไม่มีเงิน แตถ่ำมวำ่เรำหยดุน่ิงไหม เรำก็ไม่หยดุ”  

อีกทัง้ กำรจัดสรรเงินรำงวลัให้แก่บุคลำกรแต่ละคนต้องมีควำมชดัเจน 
สำมำรถจัดสรรได้ตำมผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีแต่ละคนรับผิดชอบได้อย่ำงแท้จริง แต่ในทำงปฏิบตัิ 
บคุลำกรได้รับกำรจดัสรรเงินในจ ำนวนเท่ำ ๆ กนั ดงันัน้ กำรสร้ำงแรงจงูใจด้วยกำรจดัสรรเงินตำม
ผลกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะบคุคลจงึไม่ได้เกิดขึน้จริง ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จคือ Accountability รู้ทนัทีว่ำ ควำมล้มเหลว
ของตวันัน้คือใคร รับผิดชอบอะไร ถ้ำเขำได้ ได้เพรำะนำย ก นำย ก ก็ได้รับรำงวลัไปเยอะมำกพอ 
แต่ไม่ใช่กำรให้โบนสัแบบ Across the Board และห่ำงกนันิด ๆ หน่อย ๆ ไม่มีประโยชน์ ไม่ต้องมี
ดีกว่ำ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “วัฒนธรรมคนไทยจะแบบว่ำ เอือ้กัน อย่ำงบำงส ำนัก คะแนนหรือตวัเงินท่ีได้         
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มนัไม่ได้คิดตำม KPI เท่ำไร แต่จะหำรยำว หำรเฉลี่ย” นอกจำกนี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้เช่นกนั ควำมวำ่  

 
จำกภำพเคยสมัผสั ทกุคนลงมำก็มกัจะหำรยำวเพรำะกลวัไม่ได้รับควำมร่วมมือ  
จำกบำงคน ในท่ีสดุ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องบอกว่ำ ห้ำมหำรยำว พอห้ำมหำรยำว       
ก็ต่ำงกนับำทหนึ่ง ไม่เท่ำกนัแล้ว คณุได้ 9,000 ผมได้ 8,999 มนัเลยไม่คอยมีผล      
ช่วงกำรกระจำยตวัคะแนนของหน่วยงำนก็ช่วงแคบ ๆ เพรำะฉะนัน้ เปอร์เซ็นต์     
ท่ีได้กลบัมำ มนัก็ใกล้เคียงกนั มนัก็ไม่ก่อให้เกิดผลว่ำ เรำท ำดี แล้วเงินเป็นก้อน     
มนัเยอะขนำดนัน้ เรำต้องช่วยกันลงแรงขนำดไหน ยงัไง มนัก็เลยกลำยเป็นว่ำ
เดี๋ยวก็ได้เงินมำแล้วก็มำแบง่กนั  

 
กำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่บุคลำกรของภำครัฐจึงไม่สำมำรถท ำในรูปแบบ

เดียวกันกับภำคเอกชนได้ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “สิ่งจูงใจรำชกำรกับเอกชนจะไม่เหมือนกัน เอกชนเขำก็
อนมุตัิง่ำยมำก หวัอยำกให้อะไร มนัก็ได้เลย แต่รำชกำรไม่ได้เลยนะ ถ้ำมนัเป็นกำรให้อะไรท่ีนอก
เหลือจำกสวสัดิกำร มนัจะกลำยเป็นบำงคนมองในเร่ืองของผลประโยชน์อีก” หนึ่งในปัจจยัส ำคญั
ของภำครัฐท่ีแตกตำ่งจำกภำคเอกชนคือ งบประมำณภำครัฐมีอยำ่งจ ำกดั ดงันัน้ กำรจดัสรรเงินไป
ยงับคุลำกรแต่ละคนจึงได้จ ำนวนไม่มำกเช่นเดียวกบัภำคเอกชน ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

เง่ือนไขมันต้อง Relax เหมือนเอกชน พยำยำมท ำแบบเอกชน แต่ใส่ระเบียบ
รำชกำรมำ คิดว่ำ มนัเวิร์กหรือเปลำ่ เอำเงินไปจงูใจ ใช้ Concept แบบเอกชน แต่
เงินจ ำนวนนัน้ 1) ไม่มำกพอ 2) กำรประกำศ ถ้ำแบบเอกชน ให้หวัหน้ำใช้จี ้แต่ก็
ยังคุมอยู่เพื่อต้องกำรเป็นธรรม ต่อรอง ฟ้องกันได้ซึ่งถ้ำแบบมันให้แล้วไม่ต้อง
ประกำศอะไรทัง้สิน้ ให้ท ำแบบเอกชนคือ ถ้ำท ำแบบเอกชนก็ท ำแบบเอกชน
ทัง้หมด ไมต้่องกึ่ง ๆ กลำง ๆ  

 
 ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้เปลี่ยนนโยบำยจำก

กำรให้เงินรำงวลัแก่ส่วนรำชกำรโดยแต่ละกรมต้องจดัสรรเงินจำกเงินเหลือจ่ำยท่ีส่วนรำชกำรได้  
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รับจำกงบประมำณโดยตรงมำเป็นเงินจูงใจให้แก่บุคลำกรของกรมและหลงัจำกปีงบประมำณ       
พ.ศ. 2555 นโยบำยจดัสรรเงินรำงวลัได้ถกูยกเลิกไปในท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

ถำมว่ำ เหมำะสมไหม ไม่เหมำะสมเพรำะว่ำเขำใช้เปอร์เซ็นต์จำกเงินเหลือจ่ำย
คือเงินเหลือจ่ำยให้คร่ึงหนึ่งของเงินเหลือจ่ำยเพื่อมำสนับสนุนเงินจูงใจ แต่ว่ำ  
เป้ำหมำย คณะรัฐมนตรีบอกว่ำ อยำกให้เบิกเยอะ ๆ มนัก็ขดักนั สมมติ ถ้ำเบิก
เยอะ ๆ เงินจูงใจก็ได้น้อยลง มนัไม่ใช่ แทนท่ีว่ำท ำงำนได้ดี เรำมีเปอร์เซ็นต์เบิก 
จ่ำย เปอร์เซ็นต์เบิกจ่ำยให้เป็นตำมเป้ำท่ีก ำหนดไว้ ดงันัน้ ค่ำท่ีเรำท ำดีก็น่ำจะ
ได้รับผลดี แตเ่ขำไปผกูกบัเงินเหลือจ่ำยที่เรำมีอยู ่ตรงนีม้นัขดักนั 

 
จะเห็นได้ว่ำ แรงจูงใจในรูปแบบของตัวเงินดังเช่นท่ีผ่ำนมำได้ส่งผล 

กระทบทำงลบให้แก่ส่วนรำชกำรมำกกว่ำผลกระทบทำงบวก ดงันัน้ กำรจัดสรรเงินรำงวลัจึงไม่
เหมำะสมส ำหรับส่วนรำชกำรเน่ืองจำกนโยบำยดังกล่ำวไม่ได้ส่งผลให้บุคลำกรเกิดขวัญและ
ก ำลงัใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “1) ถ้ำ KPI มนัไม่ชดั 2) เงินไม่มำกพอไม่มีประโยชน์ ถ้ำท ำก็ต้องกล้ำ
ท ำ เยอะ ๆ KPI ต้อง Fair ถ้ำมันแบบนิด ๆ หน่อย ๆ น้อยลง ๆ ก็ไม่มีประโยชน์” อีกทัง้ หัวหน้ำ
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “เร่ืองผลตอบแทน   
ถ้ำตรำบใดท่ีตวัระบบตวัชีว้ดัยงัไม่ดี ถ้ำคณุไปใสผ่ลตอบแทน โดยเฉพำะผลตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน
ไปเยอะ มนัอำจจะก่อให้เกิดปัญหำมำกกว่ำช่วยท ำให้พฒันำตวัชีว้ดั . . . ระวงัเร่ืองของกำรให้เงิน
จงูใจ ถ้ำตวัระบบมนัยงัไม่นิ่งพอ ไม่มีประสิทธิภำพพอ มนัก็จะก่อให้เกิดปัญหำซ ำ้เข้ำไปอีก” ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “น้อย 
ไม่ได้เป็นแรงกระตุ้นอะไรมำกมำยในกำรท่ีจะท ำให้คนมีประสทิธิภำพมำกขึน้หรอก”  

ส ำนักงำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องศึกษำและออกแบบนโยบำยในกำรสร้ำง
ขวญัและก ำลงัใจแก่บุคลำกรภำครัฐอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรม ทัง้นี ้แรงจูงใจไม่จ ำเป็นต้อง   
เป็นในรูปแบบของตวัเงินเพียงอย่ำงเดียว แต่ยงัมีแรงจูงใจท่ีไม่เป็นตวัเงินซึ่งสำมำรถช่วยสร้ำง  
ขวญัและก ำลงัใจท่ีดีได้เช่นกนั อำทิ กำรสร้ำงโอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน กำรสร้ำงควำม
ภำคภมูิใจให้แก่บคุลำกร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ส ำนกังำน ก.พ.ร. ควรคิดมำให้รอบด้ำนทกุเร่ือง แม้จะเร่ือง KPI หรือเร่ือง



178 
 

 

โบนัสก็ต้องคิดมำให้เบ็ดเสร็จ ทัง้นีท้ัง้นัน้เพื่อควำมเป็นธรรม” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำร
กลำง (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ทัง้สองทำง ตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงินเพรำะภำวะกำรครอง
ชีพก็ส ำคญั ตวัเงิน แต่ควำมภำคภมูิใจในกำรปฏิบตัิงำนได้ดี มนัก็ส่งเสริมเหมือนกนั” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นกำรสร้ำง
ขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรในรูปแบบท่ีไมใ่ช่ตวัเงินไว้วำ่ “มนัเป็นเร่ืองของ Mentality เป็นเร่ือง
ของทำงจิตใจมำกกว่ำคือไม่ต้องบงัคบัมำกเกินไป . . . บำงทีสิ่งจงูใจตวันีน่ี้เองมันจะไม่ใช่เป็นตวั
เงิน มันอำจจะเป็นเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีจะต้องมำวิเครำะห์จริง ๆ จัง ๆ ว่ำอะไรคือแรงจูงใจท่ีท ำให้คน
ต้องกำรพฒันำตวัเอง ถีบตวัเองขึน้มำให้เป็นตวัท่ีมีประสิทธิภำพ” ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นเก่ียวกับควำมส ำคญัของกำรสร้ำงโอกำสควำม 
ก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนอยำ่งเป็นธรรมให้แก่บคุลำกรภำครัฐ ควำมวำ่ 
 

ข้ำรำชกำรทุกคนต้องมีสติในเร่ืองของเงิน ในเร่ืองของต ำแหน่ง ต้องให้ ก.พ. 
Relax พอสมควร เช่น ไม่ใช่ปล่อยให้ถูกฟ้อง คนก็ต้องโดนเร่ืองขัน้ เร่ืองอะไร    
ต่ำง ๆ เพรำะโบนสัส ำหรับข้ำรำชกำรเร่ืองเล็ก แต่ต ำแหน่งใหญ่กว่ำเยอะ ฉะนัน้ 
จะต้อง Combine เร่ืองนีก้ับ ก.พ. อย่ำงไร ให้เขำมีอ ำนำจอย่ำงไร ให้อ ำนำจ
หวัหน้ำสว่นรำชกำรสว่นหนึง่ท่ีจะต้องให้สว่นรำชกำรวิ่งไปท ำงำนได้ เขำไม่เห็นจะ
ท ำอะไรได้ก็ได้หนึ่งขัน้ KPI ให้ส่วนตวัท ำอะไร ก็เถียงกันอย่ำงนี ้มนัก็มีประเด็น
พอสมควร 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำร

สมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงประเด็นกำรสร้ำงโอกำสในกำรท ำงำนท่ีท้ำทำยให้แก่บุคลำกรภำครัฐ 
ควำมวำ่  
 

กระบวนกำรในกำรสร้ำง Career Path ชดัเจนไหมหรือกำร Treat คน เท่ำเทียม
กนัมำกน้อยขนำดไหน ระบบท่ีเป็นมำตรฐำน ระบบท่ีเรียกว่ำอำจจะรวมถึงระบบ
ท่ีเปิดโอกำสให้คนสำมำรถท้ำทำยงำนต่ำง ๆ คิดอะไรใหม่ ๆ โดยท่ีเปิดโอกำส
แบบเต็มท่ีเหล่ำนีเ้องอำจจะเป็นปัจจยัท่ีไม่ใช่เป็นตวั Monetary ไม่ใช่เป็นตวัเงิน 
มนัอำจจะดีกวำ่ ตอนนัน้เงินก็นิดเดียวเป็นหลกัพนั  
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กำรสร้ำงบรรยำกำศท่ีดีในกำรท ำงำนเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจใน   
อีกรูปแบบหนึ่งท่ีสำมำรถท ำได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “มนัไม่ได้เป็นรำงวลัในลกัษณะตวัเงิน อยำกให้เป็นในลกัษณะ
ของ Environment มำกกว่ำ เช่น Environment ท่ีมนัสร้ำงแรงกระตุ้น กระตุ้นในกำรพฒันำตวัเอง 
แรงกระตุ้นในกำรท่ีอยำกมำท ำงำน” ดงันัน้ กำรปรับสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้เข้ำกบัยคุสมยั
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นอีกวิธีกำรหนึ่งท่ีสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้แก่บคุลำกรภำครัฐ
ได้เช่นกนั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง ดงันี ้

 
สภำพแวดล้อมมนัต้องเปลี่ยนแล้ว สภำพแวดล้อมของรำชกำรต้องเปลี่ยน เช่น      
มนัคงไม่ใช่สภำพแบบเดิม ๆ ท่ีเข้ำมำแล้วอึมครึมหรือต้องติดยึดนัง่กับโต๊ะ มนั
ต้องเป็นอีกแบบหนึ่งท่ีต้องมีคนมำศึกษำเร่ืองนี ้. . . มนัมีผลกระทบกบัเร่ืองของ
จิตใจ เร่ืองของกำรท ำงำน หรือเร่ืองของผลกระทบ Aging ของแต่ละคนท่ีแต่ละ
วยัไม่เหมือนกนั เพรำะฉะนัน้ ของเดิมก็คือแบบเดิม แต่ของใหม่สงัคมมนัเปลี่ยน
แล้ว เข้ำสู ่4.0 อะไรตำ่ง ๆ เพรำะฉะนัน้ ไอทีต้องมำกขึน้ 

  
นอกจำกนี ้กำรประกวดหน่วยงำนรำชกำรประเภทต่ำง ๆ ยงัเป็นอีกหนึ่ง

รูปแบบของกำรสร้ำงแรงจงูใจได้เช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำเขำมีขวญัและก ำลงัใจ มีกำรแข่งขนัท่ีเป็นธรรม ไม่ต้องเป็นเงิน
หรอก เม่ือก่อนเขำเคยมีประกวดอะไรหน่วยงำนท่ีบริกำรประชำชนดีเด่น ให้รำงวัลอะไรก็เป็น
เคร่ืองมือหนึ่งได้” ดงันัน้ กำรออกแบบนโยบำยเพื่อสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในรูปแบบทัง้ท่ีเป็นตวั
เงินและไม่ใช่ตวัเงินนัน้ หน่วยงำนกลำงต้องท ำให้นโยบำยสำมำรถน ำมำปฏิบตัิได้จริง  เหมำะสม
กบัสว่นรำชกำร ตลอดจนท ำให้บคุลำกรภำครัฐเกิดขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงแท้จริง 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
ทกุคนจะทุ่มเทเตม็ท่ีให้หน่วยงำน ให้องค์กร ท ำยงัไงก็ได้ให้มนัเกิดแรงจงูใจให้คน
ท ำเพื่อองค์กร โน้มน้ำวใจให้รักองค์กร ท ำไปในทิศทำงเดียวกนั . . . ดงึศกัยภำพ
ของข้ำรำชกำรออกมำ หน่วยงำนกลำง ก.พ. ก.พ.ร. ในเม่ือคุณเป็นหน่วยวัด
ประเมินก็ต้องประเมินให้ถึงแล้วให้เกิดควำมเป็นธรรมจริง ๆ มนัจะเป็นขวญัและ
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ก ำลังใจท่ียั่งยืนท่ีสุดแล้วก็จะเป็นกำรดึงขวัญและก ำลังใจ ดึงศักยภำพของ
ข้ำรำชกำรออกมำเพื่อเป็นประโยชน์กบัประเทศชำตไิด้มำกท่ีสดุ 

 
จะเห็นได้วำ่ นโยบำยกำรสร้ำงแรงจงูใจให้แก่สว่นรำชกำรด้วยกำรจดัสรร

เงินรำงวลัของส ำนกังำน ก.พ.ร. ดงัเช่นท่ีผ่ำนมำได้สง่ผลกระทบทำงลบมำกกว่ำทำงบวก บคุลำกร
ไม่ได้เกิดขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนอย่ำงแท้จริง อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงแรงจูงใจยงัคงเป็น
สิ่งจ ำเป็น ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงจ ำเป็นต้องออกแบบนโยบำยให้มีควำมเหมำะสมและเป็นธรรม
แก่บคุลำกรภำครัฐได้อยำ่งมีประสิทธิผล 

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
กำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

เร่ิมต้นจำกกำรให้ควำมส ำคัญกับคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดตำมท่ี
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้หลงัจำกกำรประเมินผลแล้วไม่ได้มีกำรปรับปรุง แก้ไขกำรปฏิบตัิ 
งำนอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “เม่ือหน่วยงำนมนัเร่ิมจำกว่ำท ำยงัไงได้ 5 มนัก็จะมำถำมว่ำ ท ำไมปีนีเ้รำได้ 
4.5 มนัผิดตรงนัน้ก็ไปแก้ตรงนัน้ มนัเป็นแค่ Correction Action คือ ผิดตรงไหนก็ไปแก้ตรงนัน้ แต่
วำ่มนัไมใ่ช่ปฏิบตัิกำรในกำรปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดนีข้ึน้มำอีก” ดงันัน้ กระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อน ำมำปรับปรุงและพฒันำองค์กำรให้ดีขึน้จึงยงัไม่เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่  

 
ส ำนกังำนปลดัอำจจะยงัไม่ได้ให้ควำมใส่ใจกบัเร่ืองของ Past Performance ใน
กำรท่ีจะเอำใช้ประโยชน์ในกำรปรับปรุงองค์กรให้ดีขึน้ มนัอำจจะมีกรอบให้เรำท ำ 
เช่น ในเร่ืองของ PMQA เร่ืองของอะไรต่ำง ๆ เร่ืองควำมเสี่ยง ทุกวันนีท้ ำตำม
หน้ำท่ีหรือแม้กระทัง่ตวัชีว้ดัอะไรต่ำง ๆ มนัยงัไม่ได้เข้มข้นในลกัษณะท่ีเรียกว่ำ
เอำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรพฒันำองค์กรอยำ่งเต็มท่ีให้ Rating ไม่เกิน 60 %  

 
อีกทัง้ ในส่วนของกำรพฒันำบุคลำกรจำกค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร 

กระทรวงไม่ได้มีกำรจดัท ำแผนกำรพฒันำบคุลำกรรำยบคุคล ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและ
ยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “จริง ๆ แล้ว หน่วยงำนท่ีต้องไม่คิดเร่ืองวุ่น
เร่ืองวำยก็คือ กลุม่ท่ีพฒันำระบบ กลุม่ท่ีพฒันำบคุลำกรท่ีต้องมำนัง่เซต Strategy ในเร่ืองของกำร
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พฒันำให้เป็นขัน้เป็นตอน ในระดบักระทรวงเองยงัมีน้อย พดูง่ำย ๆ คือยงัไม่มีแผนในกำรพฒันำ
บคุลำกรเป็นรำยบคุคล” แม้วำ่ หน่วยงำนกลำงได้ก ำหนดแบบฟอร์มกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน
และเปิดโอกำสให้บุคลำกรแต่ละคนสำมำรถระบุถึงควำมต้องกำรในกำรพฒันำตนเองได้ ขณะ 
เดียวกัน ผู้บงัคบับญัชำเองสำมำรถแจ้งให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชำพฒันำในส่วนใดเพิ่มเติมได้เช่นกัน 
ในทำงปฏิบตัิ มักใช้วิธีกำรสื่อสำรทำงวำจำมำกกว่ำกำรเขียนเป็นลำยลกัษณ์อักษรลงในแบบ 
ฟอร์มกำรประเมิน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ในแบบประเมินจะมีอยู่แล้วว่ำควำมต้องกำรของผู้บงัคบับญัชำจะให้เขำ
พัฒนำเร่ืองอะไร จะมีแบบฟอร์ม แต่ก็ต้องบอกว่ำส่วนรำชกำรค่อนข้ำงน้อยท่ีเขียนมำ” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้
 

เขำขำดในส่วนไหนจะมีกำรก ำหนดแผนว่ำ ให้เขำน่ำจะไปพฒันำในเร่ืองนี ้เขำก็
จะเห็นว่ำตอนประเมินแล้วเป็นยงัไงแล้วมนัก็จะมีควำมเห็น แต่ว่ำในทำงปฏิบตัิ 
บำงอยำ่งคือกำรเรียนรู้ มนัไมใ่ช่เฉพำะกำรอบรมอยำ่งเดียว แตต่วัเขำต้องพฒันำ  
ตวัเขำเอง แต่บำงคนเขำก็ยงัติดกับดกัตวันีว้่ำ เขำคือคนท่ีชอบเรียนรู้ก็คือ คนท่ี
ชอบเรียนรู้ ฉะนัน้ บำงอย่ำงท่ีเรำบอกเขำไปพฒันำก็ยงัไม่ได้มำกนกัตำมท่ีเรำ
ต้องกำร เพียงแตว่ำ่ เรำก็ต้องชีแ้นะไปวำ่ เขำขำดตรงนีค้วรจะไปพฒันำในสว่นนี ้ 

 
สำเหตหุนึง่ท่ีท ำให้ไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรปรับปรุงผลกำรปฏิบตัิงำน

จำกค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำกระยะเวลำท่ีจ ำกดัประกอบกบัภำระงำนท่ีต้องรับผิดชอบ
จ ำนวนมำกท ำให้บคุลำกรละเลยตอ่กำรขบัเคลื่อนในกระบวนกำรนี ้ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำย
และยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ดงันี ้
 

ปรับปรุงน้อย ไม่ค่อยใส่ใจเร่ืองกำรปรับปรุงเพรำะอำจจะคิดว่ำวนั ๆ ท ำงำนก็
เยอะอยูแ่ล้ว เวลำจะมำปรับปรุงอะไร จริง ๆ ผมคนหนึง่ก็จะถกูตดิกบัดกัอยำ่งนัน้
ด้วยเหมือนกัน ทุกวนันีง้ำนเยอะมำกนะจะเอำเวลำท่ีไหนไปท ำเร่ืองโน้นเร่ืองนี  ้
ชีวิตครอบครัวก็แทบจะไม่มี ชีวิตงำนก็ต้องอยู่ท่ีท ำงำนตัง้แต่หกโมง มำถึงท่ี
ท ำงำนประมำณเจ็ดโมงเช้ำ กว่ำจะกลบัก็สองทุ่ม สำมทุ่มทกุวนั . . . มนัจะท ำให้
เรำติดกบัดกัอย่ำงที่บอกวำ่ มนัจะมี Excuse ว่ำ มนัไม่มีเวลำในกำรท่ีจะปรับปรุง
อะไรตำ่ง ๆ เพรำะวำ่งำนวุน่วำยไปหมด   
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อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงมีกำรจัดอบรมเพื่อพฒันำบุคลำกรเป็นประจ ำ  

ทุกปี ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงว่ำ “ในเร่ืองกำรบริหำรงำนบคุคล โดยมำกก็จะเป็นเร่ืองของกำรจดัอบรมซึง่ตอนนีเ้รำก็จดั
อบรมได้ครบหมดแล้ว แล้วก็มำดวู่ำ ปลำยปีมีเงินเหลือไหมซึง่ถ้ำมีเงินเหลือ ส่วนมำกเรำก็จะเอำ
ไปไว้ท่ีส่วนกลำงเพื่อมำดูว่ำปลำยปีเรำสำมำรถแปลงงบได้ไหม เผ่ือเอำมำใช้ซ่อมบ ำรุงแบบนี ”้ 
ทัง้นี ้กำรจดัอบรมของกระทรวงได้จดัให้สอดคล้องกบันโยบำยของรัฐบำล ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เรำต้องดใูนเร่ือง
ของกำรจดัอบรมให้สอดคล้องกบันโยบำยหรือแผนวำ่ตอนนีน้โยบำยของรัฐบำลคืออะไร” ในแตล่ะ
ปีกระทรวงได้มีกำรส ำรวจถึงควำมต้องกำรในกำรพฒันำด้ำนตำ่ง ๆ ของบคุลำกรแตล่ะฝ่ำยเพื่อให้
สำมำรถเข้ำรับกำรอบรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกร
บคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 
 

ช่วงปลำยปีก็จะมีกำรส ำรวจควำมต้องกำรของแต่ละจงัหวดัคือ สภำพแวดล้อม
มนัก็ไม่เหมือนกนัหรือนโยบำยไม่เหมือนกนั เรำก็ต้องพยำยำมหำหลกัสตูรท่ีให้
มนัสอดคล้องกบัควำมต้องกำรของคนในพืน้ท่ี ของคนในองค์กรเพื่อให้ตอบโจทย์
บรรลเุพรำะว่ำเขำก็ต้องก ำหนดตวั KPI ของแต่ละฝ่ำย แต่จริงแล้วในจงัหวดัก็จะ
มีกำรจดัอบรมของจงัหวดัเห็นว่ำ สนใจก็สมคัรเข้ำอบรม มีหลำยช่องทำงทัง้ของ
จงัหวดัและสว่นกลำงท่ีจะตอบสนองควำมต้องกำรให้เขำ  

 
กำรอบรมมีทัง้กำรจดัอบรมนกับริหำรระดบัต้น ระดบักลำง และระดบัสงู 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้ 
 

ในระดบักระทรวงก็จะมีกำรอบรมนกับริหำรระดบัต้น ระดบักลำง หรือระดบัสงูซึง่
ตรงนีเ้รำจะเป็นหน่วยงำนทัง้กระทรวงเลย แต่ว่ำ  เรำในฐำนะส ำนักงำนปลดั 
กระทรวงอตุสำหกรรมก็จะเป็นคนดแูลตรงนีแ้ละในกำรพิจำรณำทกุสว่นรำชกำร
ในสงักดัและถ้ำเป็นกำรอบรมนกับริหำรระดบัสงูก็จะมีจำกบุคคลภำยนอกด้วย 
เช่น อำจจะเชิญส ำนกังบประมำณเข้ำร่วมซึ่งท่ีผ่ำนมำก็มีทัง้ส ำนกังบประมำณ  
ก.พ. ก.พ.ร. หรือทำงสถำบนัเครือข่ำยของเรำ  
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อย่ำงไรก็ตำม กระทรวงยงัคงต้องมีกำรปรับปรุงและพฒันำกำรบริหำร

จดักำรควบคู่กบักำรพฒันำบคุลำกรอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
มนัเป็นควำมล้มเหลวของกระบวนกำรในกำรพฒันำระบบและพฒันำบุคลำกร
ด้วยคือ ในเร่ืองของกำรท ำงำนไม่มีปัญหำ แต่ว่ำจะมีปัญหำเร่ืองกำรพัฒนำ
บคุลำกรและพฒันำระบบ เรำสู้ เอกชนไม่ได้หรืออำจจะสู้หน่วยงำนภำครัฐหน่วย 
งำนอ่ืน ๆ ไม่ได้ในส่วนอุตสำหกรรมเองเพรำะเรำก็มีควำมกังวลเหมือนกันว่ำ     
เรำก็มองดูว่ำ อนำคตในไม่ก่ีปี คนท่ีมีควำมรู้ต่ำง ๆ มนัก็จะทยอยเกษียณบ้ำง    
ล้มหำยตำยจำกไปบ้ำงก็เยอะ ถ้ำตีไปอีก 10 ข้ำงหน้ำ รุ่นหลงั ๆ ตรงนี ้ถ้ำไม่ได้
พฒันำก็ล ำบำก 

 
ทัง้นี ้ส่วนรำชกำรจึงจ ำเป็นต้องได้รับกำรสนบัสนุนจำกหน่วยงำนกลำง

ในกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐอย่ำงจริงจังและเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและ
ยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “ถำมว่ำ เรำมียทุธศำสตร์เก่ียวกบั
เร่ืองกำรพฒันำองค์กร แล้วคณุก็ให้ตวัชีว้ดัเรำเยอะแยะ ให้ค ำรับรองเยอะแยะ แต่คณุกลบัไม่ได้
มองศักยภำพหรือกำรพัฒนำองค์กรหรือคนนะว่ำ  เป็นสิ่งส ำคัญท่ีควรจะจับใส่งบประมำณ”           
ท่ีผ่ำนมำ งบประมำณในสว่นของกำรพฒันำองค์กำรท่ีกระทรวงได้รับยงัคงมีอย่ำงจ ำกดัท ำให้เกิด
ข้อจ ำกัดในกำรพฒันำองค์กำรและบุคลำกรได้อย่ำงเต็มท่ี ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและ
ยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
กำรพฒันำคนหรือกำรอะไรตำ่ง ๆ เหลำ่นีเ้อง งบประมำณก็ไม่ได้วำ่เยอะ นิดเดียว 
นิดเดียวจริง ๆ เพรำะฉะนัน้ ไหนจะถกู Freeze เร่ืองกำรไปศกึษำดงูำน ไหนจะถกู 
Freeze ในเร่ืองของกำรไปอะไรต่ำง ๆ เยอะแยะไปหมด แล้วก็ไม่ได้ Expose 
ออกมำในลักษณะของงบประมำณท่ีมันเห็นชัดเจนไง กลับถูกซ่อนเร้นไปอยู่      
ในหมวดต่ำง ๆ มันเป็นควำมล้มเหลวในเร่ืองของระบบงบประมำณ . . . เร่ือง        
กำรพฒันำบคุคลอยำกจะลดลง ๆ เร่ือย ๆ มนัสวนทำงกบัสิ่งท่ีเรำพยำยำมผ่ำตดั
เร่ืองของระบบรำชกำรให้คนมีคณุภำพ มนัไมไ่ด้ตอบโจทย์นัน้  
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นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรพฒันำองค์กำร กระทรวงอตุสำหกรรมเร่ิมให้
ควำมส ำคัญกับกำรสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลำกรในกำรท ำงำน แต่ยังไม่ได้น ำมำปฏิบัติอย่ำง
จริงจงั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็
นีไ้ว้ว่ำ “กำร Rotate เป็นสิ่งท่ีดีมำก ๆ กระทรวงหลำย ๆ กระทรวงไม่ Rotate แต่มีบำงกระทรวง        
ก็เร่ิมแล้ว . . . แตต่อนนีก้ระทรวงตำ่ง ๆ ก็เร่ิมจะให้ควำมส ำคญัแล้ว เร่ิมรู้ แตว่่ำ ยงัไม่ได้เร่ิมปฏิบตัิ 
เร่ิมตระหนกัว่ำ Rotate ต้องท ำ แต่ยงัไม่เร่ิมปฏิบตัิในกำร Rotate ซึ่งตรงนีต้้องใช้เวลำอีกสกัพกั” 
ทัง้นี ้หำกกระทรวงน ำนโยบำยกำรหมนุเวียนบุคลำกรในกำรท ำงำนจะช่วยให้บุคลำกรสำมำรถ
พฒันำควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถในด้ำนตำ่ง ๆ อยำ่งหลำกหลำยมำกยิ่งขึน้ ซึง่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 

 
กระทรวงอตุสำหกรรม กำร Rotate คนมนัยงัน้อยมำก เพรำะงัน้ ถ้ำเรำสำมำรถ 
Rotate คนได้ มนัท ำให้คนมี Skill ท่ีหลำกหลำยมำกขึน้ ไม่ต้องโทษกนัว่ำ ท ำไม      
เธอไม่ท ำ ท ำไมฉนัไมท่ ำ เขำจะรู้เลยวำ่ พอถึงครำวของคณุ คณุจะรู้เลยวำ่ปัญหำ    
คืออะไร ปัญหำคือ สิ่งท่ีคณุก ำลงัท ำอยู่ในอดีต มนัก็สง่ผลให้คณุได้รับในปัจจบุนั    
ด้วยเหมือนกนัว่ำ สิ่งท่ีคณุมำรับงำนตรงนี ้มนัรู้สกึแล้วว่ำ เพื่อนของคณุ ถ้ำไม่ให้   
ควำมร่วมมือมนัจะเป็นยงัไง  

 
จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรในกำรพฒันำองค์กำรและบคุลำกรจำกกำรน ำ  

ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม  อย่ำงไร        
ก็ตำม กระทรวงได้มีกำรจดัอบรมเพื่อพฒันำบคุลำกรอย่ำงตอ่เน่ือง 

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
สภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนต่ำง ๆ ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำน

ของส่วนรำชกำร ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ผลกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนตำ่ง ๆ มนัอำจจะเลย Scope ท่ีแคเ่ฉพำะ
สิ่งท่ีเรำได้รับโจทย์มำ แต่อยำกให้เลย มองเลยไปถึง Outside ด้วย ไม่ใช่แค่ Inside อย่ำงเดียว 
External Factors ต่ำง ๆ มนักระทบกบั Performance ของเรำด้วยเช่นเดียวกนั” ทัง้นี ้กำรเปลี่ยน 
แปลงทำงกำรเมืองท ำให้นโยบำยภำครัฐเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “รัฐบำลประเทศไทยเรำเปลี่ยนบอ่ยท ำให้แทนท่ีจะเดิน 1 ปี 
2 ปี เปลี่ยนนโยบำยอีกแล้ว เหมือนกบัว่ำ เรำไม่ตอ่เน่ืองแทนท่ีจะมุ่งผลสมัฤทธ์ิสดุ ๆ ไปก็ชะงกั ๆ” 
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อีกทัง้ กำรใช้อ ำนำจมำตรำ 44 ของรัฐบำลในกำรประเมินผลส่วนรำชกำรได้ส่งผลโดยตรงต่อกำร
ท ำงำนของส่วนรำชกำร ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้ำ่ “ปีนีเ้ร่ิมมำตื่นตวัเพรำะนำยกรัฐมนตรีมำใช้มำตรำ 44 ในกำรประเมินผลผู้บริหำรจำก
ตวัชีว้ัดท่ีเจรจำปี พ.ศ. 2559 นีเ้พิ่งผ่ำนไปเม่ือมีนำคม ส่วนรำชกำรก็จะมำตื่นตวัอีกครัง้เพรำะ
นำยกรัฐมนตรีใช้มำตรำ 44 มำบงัคบัวดั” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรและพฒันำทรัพยำกร
บคุคล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ถ้ำดเูร่ืองสำยกำรเมือง ช่วงนีค้ือดีท่ีสดุท่ีจะเอำคนดีคนเก่งขึน้มำเพรำะท่ีผ่ำนมำ
กำรเมืองค่อนข้ำงท่ีจะมำแทรกแซงเยอะ . . . ผู้น ำประเทศถือว่ำมีส่วนส ำคัญ      
ถ้ำผู้น ำเป็นคนท่ีมีควำมคดิในเร่ืองของผลงำน เช่ือวำ่นโยบำยมนัก็จะเป็นแบบนัน้ 
เขำจะมำท่ีรัฐมนตรีก็จะถ่ำยทอดตำมล ำดบัชัน้ลงมำท ำให้คนไม่เบื่อหน่ำย ไม่เกิด
ปัญหำสมองไหล ถ้ำเทียบกับเม่ือก่อนก็ไม่เยอะแล้วเพรำะเม่ือก่อนเป็นเร่ือง
คนท ำงำนดี แต่ไม่ได้รับกำร Promote เลย ไม่ได้เข้ำหำนำยคือ ท ำงำนเก่งจริง   
บำงคนก็ท้อหรือบำงคนก็ลำออกไปเลยเพรำะท ำตำมนโยบำยนำยไมไ่ด้  

 
จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองยงัส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร   

ซึ่งท ำให้บุคลำกรภำยในส ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรมต้องปรับตวัอยู่ตลอดเวลำ ทัง้นี ้        
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ 
ควำมวำ่ 
 

คนในส ำนกังำนปลดัเองจะปรับตวักนัทกุปีเลย ถ้ำช่วงไหนท่ีรองปลดัขึน้มำดแูล
หน่วยงำน ถ้ำอยู่ได้นำน สมมติ อยู่ได้ 3-4 ปี มนัก็จะเร่ิมอิน เร่ิมปรับตวัให้เข้ำหำ
กนั มำแบบปีหนึ่งเปลี่ยน ๆ ซึง่ท่ีผ่ำนมำก็จะประมำณนี ้อยู่ไม่เกินปีหรือ 2 ปีก็จะ
เปลี่ยนแล้ว เพรำะฉะนัน้ เรำก็จะตำมผู้ ใหญ่หรือตำมปลดัตลอดเลย มนัจะเป็น
อะไรท่ีมนั Very Dynamic แล้วมนัไมไ่ด้อยูท่ี่เลย  

 
ดังนัน้ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรของส่วนรำชกำรจึงส่งผลกระทบต่อ    

กำรท ำงำนของบคุลำกร ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
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ส ำนักงำนปลัดไม่เหมือนกัน มำจำกหลำกหลำย ร้อยพ่อพันธุ์แม่เลย ทีนีถ้้ำ
ผู้บริหำรนัน้เรียนรู้เร็วก็จะมองเห็นภำพได้ ถ้ำผู้บริหำรนัน้เรียนรู้ช้ำหรือไม่สนใจ 
Culture เดิม ๆ เอำ Culture ท่ีฉันคิดว่ำฉันท ำได้ดีแล้วในอดีตเข้ำมำ มนัก็จะไม่
สำมำรถ Fit In กบั Culture เดิม ๆ ได้ เพรำะฉะนัน้ ถำมว่ำ เคร่ืองมือเหล่ำนีเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีดี แตเ่คร่ืองมือเหลำ่นีเ้อง ผู้บริหำรหรือ Leaders คนท่ีเป็นคนใช้น่ีเป็น
แบบไหน ฉะนัน้ ลกัษณะนีจ้ะยำกมำก  

      
จำกกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรท ำให้กรมขำดควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำร

ซึง่น ำมำสู่ประเด็นของกำรน ำนโยบำยมำปฏิบตัิระยะยำวท ำให้เป็นไปได้ยำก ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ผู้บริหำรมีควำมส ำคญัต่อองค์กรมำกในกำรท่ีจะ Implement ระบบพวกนีเ้ข้ำมำ 
แต่ประเด็นหนึ่งของผู้บริหำรองค์กรของภำครัฐก็คืออยู่ไม่ยำว . . . ก็ถำมว่ำ 2 ปี 
คณุจะ Implement ระบบพวกนีไ้ด้ ถ้ำเรำ หน่วยงำนเรำแค่ระดบักรม แล้วผมว่ำ
ต้องใช้เวลำ Implement อย่ำงต่อเน่ืองประมำณ 3-4 ปี ผมเคยใช้ระบบส ำนัก       
2 ปีแรกเป็นกำร Implement แตว่ำ่ ปีท่ี 3 ถึงจะเหมือนวำ่ ขึน้บนถนนแล้วสำมำรถ
ท่ีจะปลอ่ยมือได้ ขบัได้ เพรำะฉะนัน้ มนัพร้อมท่ีจะเลีย้วกลบัลงข้ำงทำงตลอด 

 
นอกจำกนี ้หัวหน้ำผู้ ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร

สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นของระยะเวลำที่จ ำกดัในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำร ควำมวำ่ 
 

ถ้ำท ำ เอำระบบตัวนีม้ำ Implement ลูกน้องจะไม่รัก อำจจะมีกำรไปพูดว่ำ 
ผู้บริหำรนีไ้ม่ค่อยดี เพรำะฉะนัน้ กำรท่ีจะได้รับกำร Promote ขึน้ไป มนัก็อำจจะ
ยำกขึน้ เพรำะฉะนัน้ เอำระยะสัน้ดีกว่ำ ไม่ว่ำ ตวัพวกนีม้นัจะดีหรือไม่ดี ขออย่ำ  
ให้มันมำพังตอนท่ีเรำขับอยู่ก็แล้วกัน มันก็มีส่วนอยู่พอสมควรนะในเร่ืองของ
ประเด็นผู้บริหำรท่ี Term สัน้ เลยท ำให้มองอะไรในระยะสัน้ มนัก็มำเล่นเน้นกนั
ในเฉพำะมิตท่ีิ 1 มิติท่ี 2, 3, 4 ก็ช่ำงมนั ประมำณนัน้ 
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สภำพแวดล้อมทำงด้ำนเศรษฐกิจเป็นปัจจัยภำยนอกอีกปัจจัยหนึ่งท่ี
กระทรวงไม่สำมำรถควบคมุได้ซึ่งส่งผลต่อกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรเช่นกนั ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
ค ำถำมก็คือภำพใหญ่ พอเป็นของกระทรวง มันก็จะตกทุกปีซึ่งคนท่ีก ำหนด 
ต่อรอง KPI ท่ี ก.พ.ร. ส่งมำ เขำก็ไม่สำมำรถถอยมำได้เพรำะมนัดไูม่ดีเลย แต่ก็
จะบงัคบัใหญ่แล้วก็ไม่ถึง ถ้ำเศรษฐกิจดี มนัก็ถึง มนัไม่ใช่ด้วยควำมสำมำรถของ
มัน แต่ด้วยปัจจัยโดยรอบซึ่งถูก Contribute โดยข้ำงนอก ไม่ได้อยู่ข้ำงในของ
หน่วยงำนท่ีท ำหรือคนท่ีรับผิดชอบ KPI มนัก็มีประเด็นอย่ำงนี ้แต่ถ้ำเป็น KPI ท่ี
ไม่ไกล เล็ก ๆ มนัก็สบำย  

 
ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้กระทรวงอตุสำหกรรม

ต้องรับผิดชอบตัวชีว้ัดซึ่งตัวชีว้ัดดังกล่ำวไม่ได้เก่ียวข้องเพียงกระทรวงอุตสำหกรรมเท่ำนัน้           
แต่ยงัคงมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีกระทรวงไม่สำมำรถควบคมุได้ ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ก ำหนดว่ำ อตัรำกำรขยำยตวัของ MPI หรือดชันีผลผลิตภำค 
อตุสำหกรรมขึน้ไปก่ีเปอร์เซ็นต์ แต่ประเด็นปัญหำคือ กำรเจริญเติบโตของอตุสำหกรรมมนัขึน้อยู่
กับกำรส่งออกเป็นอย่ำงไร เศรษฐกิจโลกเป็นอย่ำงไร อะไรต่ำง ๆ นี ้มนัไม่ได้ขึน้อยู่กับกระทรวง
อตุสำหกรรมเพียงอย่ำงเดียว” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ยกตวัอยำ่งตวัชีว้ดัเช่นกนัวำ่ “GDP ภำคอตุสำหกรรม กำรท่ี GDP ของประเทศชำติจะเติบโต ไม่ใช่
กระทรวงอตุสำหกรรมท ำให้มนัโต มนัหลำยปัจจยัมำก มนัหลำยปัจจยั แม้กระทัง่ไม่ต้องอะไรเลย 
เกิดภำวะท่ีควบคมุไม่ได้ เช่น น ำ้ท่วม เขำก็จะย้ำยฐำนกำรผลิต พอเขำย้ำยฐำนกำรผลิต ภำคกำร
ลงทนุท่ีวำ่จะเตบิโตก็ไม่เติบโตแล้ว” อีกทัง้ งบประมำณและอตัรำก ำลงัภำครัฐท่ีมีอยำ่งจ ำกดัสง่ผล
ต่อกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกร ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ในทำงปฏิบัติ บอกให้เรำท ำอย่ำงนี ้แต่เงินไม่มำหรือคนไม่มำ มันก็ไปไม่ได้ ” 
นอกจำกนี ้กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศยงัได้ส่งผลต่อกำรท ำงำนของภำครัฐ
เช่นกนั ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำว 
ควำมวำ่ 
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ทิศทำงกำรบริหำรเรำต้องตอบโจทย์เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไป ตอบโจทย์โลกท่ี
เปลี่ยนไปเพรำะโลกท่ีเปลี่ยนไป เช่น Regulation ของเรำ เช่น กำรมีสว่นร่วมของ
ชุมชน กำรรับฟังควำมคิดเห็นของชุมชน กำรเอำกฎระเบียบของโลกเข้ำมำ เอำ
กฎระเบียบของกำรตกลงระหว่ำงประเทศเข้ำมำด ำเนินกำรด้วยซึง่วนันีม้นัจะท ำ
ให้อ ำนำจของเรำ มันไม่ใช่แค่นึกอยำกจะท ำอะไรก็ท ำ ต้องนึกถึงปัจจัยสภำพ 
แวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไปด้วยซึ่งไม่นับเทคโนโลยีท่ี เปลี่ยนแปลงไป กำรตรวจ 
สอบ ติดตำม ต้องใช้เทคโนโลยีอยำ่งไรซึง่มนัก็จะมีบทบำทมำกขึน้ 

 
จะเห็นได้ว่ำ สภำพแวดล้อมภำยนอกขององค์กำร ไม่ว่ำจะเป็นสภำพ 

แวดล้อมทำงกำรเมืองซึง่ส่งผลให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรของ
ส่วนรำชกำรตำมมำซึง่ท ำให้ขำดควำมต่อเน่ืองในกำรบริหำร อีกทัง้ สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ 
งบประมำณและอตัรำก ำลงัภำครัฐท่ีมีจ ำกดั ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ล้วนสง่ผลตอ่กำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร 

 
5.2.2  ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

5.2.2.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
                                    1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมได้ถ่ำยทอดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบตัิรำชกำรตัง้แต่ระดบัผู้บริหำรไปยังบุคลำกรแต่ละส ำนักภำยใต้ยุทธศำสตร์ของกรม ทัง้นี ้
หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “มีค ำรับรองดี แต่ก่อนแค่ท ำตำมงบประมำณค ำรับรอง อธิบดีต้องไปตกลงกับปลดั 
เขำเรียกกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัระดบับุคคลท่ีถ่ำยตัง้แต่อธิบดีลงมำ ผอ. ผอ. ลงมำเจ้ำตวั ตำมเป็น
ทอด ๆ ลงมำโดยท่ีสุดท้ำยต้องไปสอดคล้องกับยุทธศำสตร์และวิสยัทัศน์ ” ดงันัน้ กำรวำงแผน
ยทุธศำสตร์จึงเป็นสิ่งส ำคญัส ำหรับกรมที่ต้องก ำหนดอย่ำงชดัเจนและเป็นรูปธรรมอนัเป็นแนวทำง
ให้บุคลำกรภำยในกรมสำมำรถขบัเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกนั ซึ่งนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “กำรมีแผนก็
คือว่ำ เรำรู้เส้นทำงท่ีเรำจะไปส่วนเส้นทำงจะถึงจดุหมำยไหม เรำก็สำมำรถปรับเปลี่ยนเส้นทำงได้     
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แต่เรำก็คือ มีเส้นทำงท่ีชดัเจน เรำก็จะรู้แนวทำงแล้วว่ำ ตอนนีเ้รำจะต้องตอบสนองแนวทำงของ
ผู้บริหำรหรือผู้ประกอบกำรอะไรอยำ่งไรบ้ำง” 

ผู้บงัคบับญัชำและผู้ใต้บงัคบับญัชำแตล่ะส ำนกัภำยในกรมมีกำรลงนำม
รับรู้ ท ำควำมเข้ำใจร่วมกนัถึงกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรและสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์
ของกรม ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กรมได้ปฏิบตัิงำนเพื่อบรรลเุป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ สอดคล้องกนั ประสบควำมส ำเร็จใน
ฐำนะผู้ปฏิบตัิ ผู้บงัคบับญัชำกบัลกูน้องได้คยุร่วมกนัตกลงกันว่ำเรำจะท ำอะไรในรอบ 6 เดือนนี ้
เป็นกำรหำรือ พดูคยุ ท ำให้กรมบรรลวุตัถปุระสงค์สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ มนัถึงจะไปสอดคล้องกบั
กระทรวง” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นกำรจดัท ำตวัชีว้ดัท่ีต้องสะท้อนถึงพนัธกิจของกรม หำกแต่เม่ือน ำมำปฏิบตัิ ยงัคง
ประสบปัญหำกบักำรวดัว่ำ “เรำก็ต้องเอำมำจำกพนัธกิจของเรำอยู่แล้ว แล้วพนัธกิจของเรำเป็น
เร่ืองข้อเสนอเชิงนโยบำย เร่ืองของกำรให้บริกำรข้อมูล เรำก็จะต้องแตกตรง นีอ้อกมำเป็นงำน
เพื่อให้สะท้อนกบัพนัธกิจ ก็ต้องล้อกนัอยู่แล้วแหละ เพียงแต่รำยละเอียดปลีกย่อยเท่ำนัน้ท่ีมนัจะ
ยงัไมว่ดั ยงัวดัยำกอยู่”  

อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงมีประเด็นปัญหำเก่ียวกับควำมสอดคล้องระหว่ำง
ยทุธศำสตร์ตัง้แตร่ะดบัชำติลงมำยงัระดบักรมไม่ได้เช่ือมโยงกนัอย่ำงเป็นระบบท ำให้กำรถ่ำยทอด
ยทุธศำสตร์ระดบักรมประสบปัญหำเช่นกนั ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “แผนของกำรพฒันำระบบรำชกำรกบัแผนยทุธศำสตร์
ของกระทรวงหรือแผนชำติ มนัยงัไม่โยงกนัอย่ำงแท้จริง มนัยงัไม่ได้ถ่ำยกนัลงมำอย่ำงเป็นระบบ” 
ดงันัน้ จงึกลำ่วได้วำ่ กำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรสำมำรถท ำให้สอดคล้อง
กับยุทธศำสตร์ของกรมได้เน่ืองจำกกำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของกรมเป็นยทุธศำสตร์ท่ีกว้ำง ทัง้นี ้
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ ควำมวำ่ 

 
เขียนให้โยงมนัก็เขียนได้ แต่ว่ำ มนัไม่ใช่โยงโดยออกแบบมำให้มนัโยง คณุไปท ำ 
เสร็จแล้ว คณุก็มำเขียนให้มนัโยงเฉย ๆ ว่ำ มนัเข้ำเพรำะอะไรเพรำะว่ำข้ำงบน 
ยุทธศำสตร์หรือนโยบำยมนักว้ำง กำรถ่ำยทอดลงมำส ำคญัท่ีจะแตกลงมำเป็น       
ตวัยุทธศำสตร์หรือกลยุทธ์หรือตวัแผนงำน คณุท ำอะไร คณุก็อ้ำงได้หมด อนันี  ้     
เข้ำกบันโยบำย เข้ำกบัยทุธศำสตร์ บำงทีมนัก็เข้ำแบบอ้อม มนัก็ไม่ตรง  
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จะเห็นได้ว่ำ ตัง้แต่ยุทธศำสตร์ชำติ กระทรวง และกรมเองยังไม่ได้ถูก
เช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบ ขณะเดียวกัน กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร   
ของกรมไม่ได้เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์โดยตรงเช่นกันท ำให้เกิดประเด็นของกำรจัดท ำค ำรับรอง    
กำรปฏิบัติรำชกำรสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนของกรมได้
หรือไม่และประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยของกรมได้รับประโยชน์มำกน้อยเพียงใด ซึง่รองผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีว้ำ่ “มนัเช่ือมโยง
กับยุทธศำสตร์ นโยบำย แล้วสร้ำงผลประโยชน์ให้กับภำคประชำชนได้ ตรงนัน้ท ำมำแล้วต้อง      
ตอบตรงนีใ้ห้ได้หลักใหญ่มันอยู่ตรงนัน้” ดังนัน้ ยุทธศำสตร์แต่ละระดับต้องสอดคล้องกันและ     
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัต้องเช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์ของกรมให้ได้โดยตรงจึงจะนบัเป็นสญัญำณของ
จดุเร่ิมต้นในกำรขบัเคลื่อนค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้อยำ่งแท้จริง 

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

บุคลำกรของกรมต่ำงรับรู้เป็นอย่ำงดีว่ำกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรเป็นภำคบงัคบั สว่นรำชกำรต้องรับมำปฏิบตัิ ในช่วงแรกบคุลำกรต้องปรับตวัเป็นอยำ่งมำก
ถึงกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้จึงท ำให้ประกอบด้วยบุคลำกรทัง้ท่ียอมรับและไม่ยอมรับกบักำรน ำ   
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำให้กรมมำปฏิบตัิจึงมีเพียงบุคลำกรจ ำนวนหนึ่งซึ่งถูกจัดตัง้เป็น
คณะท ำงำนในกำรร่วมจดัท ำตวัชีว้ดัท ำกำรขบัเคลื่อน ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงกำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบั
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของบคุลำกรวำ่ “โดยรวมแล้ว ประมำณคร่ึงหนึง่ยงัไมย่อมรับ คร่ึงหนึง่
ท่ียอมรับก็เพียงแต่ยอมรับ แต่คนท่ีมำช่วยกนัท ำจริง ๆ มนัมีไม่เกิน 10 % ส่วนใหญ่เขำถกูตัง้เป็น
คณะท ำงำนท ำเร่ืองพวกนีก็้ต้องเข้ำมำ Contribute แต่ว่ำ หลำยคนเน่ืองจำกว่ำ เขำไม่เข้ำใจเร่ือง
ของควำมส ำคญัและก็ไม่เห็นประโยชน์” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกนัว่ำ “ช่วงแรก ๆ คนก็ยงัไม่เข้ำใจ ยงัท ำโดยไม่มี KPI เน่ืองจำกมนัมี   
ค ำรับรองขึน้มำ ค ำรับรองนัน่แหละเป็นตวัก ำหนดว่ำ ให้เรำท ำตำมค ำรับรอง ท ำตำมวิสยัทศัน์ของ
กรมให้ไปสอดคล้องกบักระทรวง”  

กรมใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรทัง้ในรูปแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร
เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจในเร่ืองกำรจัดท ำตวัชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่บุคลำกร
ภำยในกรม ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชมุชีแ้จง กำรสง่หนงัสือเวียน ตลอดจนกำรพดูคยุ สื่อสำรระหว่ำง
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กลุม่พฒันำระบบบริหำรกบับคุลำกรภำยในกรมควบคูก่นั ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่  

 
เรำต้องปรับตำมนโยบำยของกระทรวง เรำต้องมีกำรปรับเปลี่ยนตวัชีว้ดัหรืออะไร
ตำ่ง ๆ ต้องเข้ำไปประชมุเพื่อท่ีจะรับทรำบ ต้องปรับตำมนโยบำยเพื่อท่ีจะให้สอด
รับกนัเพรำะว่ำเรำเป็นหน่วยติดตำม รวบรวม แล้วเรำก็ต้องไปชีแ้จง ถ้ำมีข้อมลู
อะไรมำต้องท ำหนงัสือหรือจดัประชมุเพื่อให้ส ำนกัตำ่ง ๆ ท่ีดแูลตวัชีว้ดัแตล่ะเร่ือง
ให้เขำรับทรำบ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติ กำรกระจำยข่ำวสำรไปยงับคุลำกรของกรม

ยงัไม่ทั่วถึงทัง้องค์กำรจึงท ำให้กำรรับรู้และกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของบุคลำกรในเร่ืองกำรวดั     
ผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรยังคงมีปัญหำ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันี
อุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “กำรกระจำยข่ำวสำรท่ีจะท ำร่วมกัน บำงทีมันก็ขำดขัน้ตอนนีไ้ป          
กำรกระจำยข้อมลูข่ำวสำรให้คนท ำต้องก ำหนดตวัชีว้ดัหรือจะต้องมีหน้ำท่ีอย่ำงงี ้ๆ ไม่ใช่กระจำย
ข่ำวมำหรือว่ำไม่มีควำมรับรู้” ดงันัน้ เม่ือบคุลำกรแตล่ะส ำนกัไม่สำมำรถเข้ำถึงข้อมลูได้ทัง้หมดจึง
ท ำให้กำรประสำนงำนเพื่อขอควำมร่วมมือในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัไปยงัส ำนกัต่ำง ๆ เกิดช่องว่ำง ซึ่ง
ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ข้อมลูข่ำวสำรมนัไม่ค่อยเข้ำถึงกัน เหมือนท่ีคณุไป   
ตกลง KPI สมมติ หน่วยงำนอ่ืนท่ีเขำไม่ได้รับรู้ รับทรำบว่ำ มีกำรท ำ KPI ในภำพรวมกบักรมเป็น
ยงัไง มนัก็เลยอำจจะไม่ได้ผ่ำนกำรร่วมมือ พอถึงเวลำจะไปขออะไรท่ีเก่ียวข้องกบัเขำ เขำก็อำจจะ
ไม่สำมำรถ Support หรือท ำอะไรให้ได้ มนัก็จะเกิดปัญหำ” 

นอกจำกพนัธกิจท่ีแตล่ะคนต้องปฏิบตัิอยู่แล้ว กำรรับเคร่ืองมือมำปฏิบตัิ
นัน้เป็นภำคบงัคบัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. มอบให้ส่วนรำชกำรได้สร้ำงควำมรู้สกึถึงภำระงำนท่ีเพิ่มขึน้
ให้แก่บคุลำกรอย่ำงหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “หลำยคนก็มองดวู่ำเป็นภำระ กลำยเป็นไปเพิ่มภำระงำน ทัง้ ๆ ท่ี  
ตวัระบบจะต้องเพิ่มเข้ำไปอยูใ่นระบบงำนให้ไปเป็นรูปแบบของกำรท ำงำนท่ีมีประสิทธิภำพ” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “เขำจะมีควำมรู้สกึว่ำ งำนมำก ไม่ท ำงำนประจ ำ  
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ก็มำท ำ KPI” ทัง้นี ้นอกจำกภำรกิจหลักท่ีบุคลำกรต้องรับผิดชอบ ยังมีภำรกิจท่ีเก่ี ยวข้องกับ
หน่วยงำนอ่ืน ๆ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลต่อกระทรวงทัง้สิน้ ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและ
วิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ 
“เป็นภำคบงัคบัในกำรต้องปฏิบตัิงำนขึน้มำอีกงำนหนึ่ง คนจะมองเหมือนว่ำนอกจำกภำรกิจหลกั
ของตวัเองแล้ว ยงัมีภำรกิจของหน่วยงำนอ่ืนเข้ำมำยุง่กบัตวัเรำเองอีก แล้วทกุคนก็ต้องท ำงำนเพื่อ
ไปสู่เป้ำหมำยเพื่อไปตอบโจทย์กับพวกนี ้ไม่งัน้เรำตกกำรประเมินหรือว่ำขำดท ำให้กระทรวงตก
ด้วยเหมือนกนั” แน่นอนว่ำ บุคลำกรของกรมต่ำงต้องปฏิบตัิหน้ำท่ีของตนให้ดีท่ีสดุ แต่ด้วยภำระ
งำนจ ำนวนมำกท ำให้บุคลำกรเองรู้สึกถึงควำมยุ่งยำกและภำระท่ีเพิ่มเข้ำมำเช่นกัน ซึ่งผู้อ ำนวย 
กำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ครัง้แรกคือ เหมือนทุกคนรับรู้ แล้วรู้ว่ำน่ีเป็นเกณฑ์บงัคบั ทุกคนต้องช่วยกรม     
ทุกคนก็แบบร่วมแรงร่วมใจช่วยกรม เพรำะงัน้ มีกำรต่อต้ำนขดัขวำงไหม ไม่ แต่
ทกุคนก็อำจจะรู้สกึเหมือนกนัวำ่ มนัยุ่งยำก มนัเป็นภำระ แตพ่อตอนหลงั เขำเร่ิม
ยอม รู้ว่ำ น่ีมนัเป็นกฎกติกำของภำครำชกำร เรำต้องท ำ KPI กนัทกุปี แล้วก็ต้อง
มำตกลงกนั ท่ำทีของคนในองค์กรไม่ตอ่ต้ำน แตก็่แอบบน่ให้พี่ฟังวำ่มนัเป็นภำระ 

 
ภำระงำนรำชกำรท่ีบุคลำกรแต่ละคนต่ำงต้องรับผิดชอบ ไม่ว่ำจะเป็น

งำนท่ีต้องรับผิดชอบตำมพนัธกิจ งำนเฉพำะหน้ำเร่งดว่น งำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษจำกผู้บงัคบั 
บญัชำซึ่งกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นเพียงหนึ่งในภำระรับผิดชอบของ
กรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นกำรเพิ่ม
ภำระงำนไว้ว่ำ “บำงครัง้มนัเป็นกำรเพิ่มภำระเพรำะว่ำแทนท่ีเรำจะได้มุ่งมัน่ท ำงำนตำมเปำ้หมำย
ของนโยบำย ยุทธศำสตร์” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์
สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “คณุต้อง
มองรอบด้ำน KPI ก็แค่เป็นตวัหนึ่ง งำนประจ ำมันก็ยังมีอยู่หรืองำนหลำกหลำยท่ีปฏิบตัิหน้ำท่ี        
ท่ีได้รับมอบหมำย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัว่ำ “เรำก็คิดถึงแตห่น้ำงำนของเรำ แตเ่รำจะไม่ได้มำ Concentrate 
ในเร่ืองของกำรวดัหรอก ในเร่ืองของค ำรับรองคือ เรำก็มีหน้ำท่ีต้องท ำของเรำอยู่แล้ว แต่ทีนีจ้ะท ำ
ยงัไงให้ KPI แคเ่ป็นสว่นหนึ่ง ไม่ใช่มำเป็นภำระท่ีเขำจะต้องมำนัง่เขียน ไม่รู้จะมีวิธีไหน มนัก็น่ำจะ
มำนัง่คยุผู้ ท่ีก ำหนดกบัผู้ ท่ีท ำงำนจริง” ทัง้นี ้ควำมยุ่งยำกของกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำร
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ปฏิบตัิรำชกำรท่ีท ำให้กลำยเป็นภำระของสว่นรำชกำรคือ กำรท ำควำมเข้ำใจในกำรก ำหนดตวัชีว้ดั 
ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

  
ส ำหรับคนท่ีจะท ำงำนอยู่แล้ว มนัต้องท ำ ก็ไม่เข้ำใจกำรวดั KPI จนบดันี ้10 กว่ำ
ปี ไม่เข้ำใจเลย เข้ำใจว่ำ เขำอำจจะอยำกให้เรำพฒันำหรือเปล่ำ ก็น่ำจะใช่หรือ
เขำจะมำวดัวำ่ เรำท ำงำนไหม คนท ำงำนไมก่ลวัอยูแ่ล้วท่ีจะมำท ำ เพียงแตว่ำ่ มนั
น่ำเบื่อ ต้องมำนั่งกรอก อันนีจ้ะวัดยังไง แล้วจะเขียนยังไงดี หน่วยเป็นอะไรดี 
หน่วยวัดวัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นชิน้งำน เป็นอะไรดี มำนั่งถกกัน เป็นเร่ือง   
เป็นรำวนะกวำ่จะตกลงกนัแล้วจะวดัเร่ืองนี ้  

 
ดงันัน้ จึงมิอำจปฏิเสธได้ส ำหรับกำรถกูกล่ำวถึงกำรจดัท ำตวัชีว้ดัในครัง้

นีว้่ำเป็นกำรเพิ่มภำระให้แก่ส่วนรำชกำรและยงัท ำให้งำนประจ ำบำงอย่ำงต้องถกูลดควำมส ำคญั
ลงเน่ืองจำกจ ำนวนบคุลำกรท่ีมีเท่ำเดิม ขณะเดียวกนั ภำระงำนกลบัเพิ่มมำกขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เป็นภำระสว่นหนึ่งเหมือนกนั ถึงจะได้เงิน ไม่ได้เงิน แต่เป็นภำระท่ีท ำ
ให้งำนประจ ำมนั Drop ลงเหมือนกนัเพรำะบคุลำกรกบังำนท่ีเพิ่มมำกขึน้ ถ้ำคนจะบอกข้ำรำชกำร
เช้ำชำม เย็นชำม ขอเถียงเลยเพรำะพี่เป็นทัง้ประชำชนกบัข้ำรำชกำร งำนมนัมำก ๆ แล้วทกุวนันี ้    
พี่ต้องมำเจอภำระงำนท่ีมำก ๆ” ทัง้นี ้จึงน ำไปสู่ประเด็นท่ีว่ำ กำรก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำ
ตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรนัน้เหมำะสมส ำหรับทุกส่วนรำชกำรแล้วหรือไม่ ซึ่ง          
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “หลำยองค์กร Character คือว่ำ คณุท ำทัง้องค์กรพร้อมกนัไม่ได้ มนัโกลำหล แล้วมนัก็จะท ำให้
ภำระงำนมีปัญหำ งำนไม่คอ่ยรำบร่ืน แล้วคนก็จะมำตอ่ต้ำน แนวควำมคิดของคน พอกลำยเป็นมี
ระบบแล้ว มนัท ำให้เขำท ำงำนล ำบำก เขำก็เลยต่อต้ำน เขำรู้สึกว่ำระบบนีม้นัสร้ำงภำระ ” ทัง้นี ้
ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกนัว่ำ “ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2547 12 ปี แล้ว   
ยงัใช้อยู ่มนัก็เป็นภำระ เอำจริง ๆ มนัเป็นภำระ ภำระส ำหรับหน่วยงำนท่ีไม่เหมำะสมกบักำรท่ีต้อง
เอำตวันีม้ำก ำหนดกำรท ำงำน”  
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จะเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำ กำรจัดท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร
เป็นภำคบงัคบัท่ีส่วนรำชกำรต้องน ำมำปฏิบตัิซึง่กรมได้ใช้ช่องทำงกำรสื่อสำรระหว่ำงบคุลำกรทัง้
ในรูปแบบท่ีเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร หำกแต่ยงัไม่สำมำรถท ำให้ทกุคนสำมำรถรับรู้ เข้ำถึง
ข้อมลู และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้อยำ่งทัว่ถึง
ทัง้องค์กำร อีกทัง้ กำรยอมรับของบุคลำกรภำยในกรมมีทัง้ผู้ ท่ียอมรับและไม่ยอมรับถึงกำรน ำ
เคร่ืองมือมำใช้เน่ืองจำกภำระงำนรำชกำรท่ีแตล่ะบคุคลต้องรับผิดชอบมีจ ำนวนมำกท ำให้บคุลำกร
บำงส่วนมองว่ำเป็นกำรเพิ่มภำระงำนซึ่งส่งผลให้ควำมต้องกำรในกำรท ำควำมเข้ำใจและเห็นถึง
ประโยชน์ของกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัลดลง  

5.2.2.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
                                    1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
                                    งำนรำชกำรนัน้ไม่ใช่เพียงแค่วดัผลในเชิงปริมำณ นบัชิน้งำนเท่ำนัน้ แต่
ประกำรส ำคญัยงัขึน้อยู่กบัควำมยำกง่ำยของงำนแต่ละชิน้เช่นกนั ทัง้นี ้กำรวดัผลในเชิงคณุภำพ
จ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรมเน่ืองจำกเป็นหน่วยงำนทำงด้ำนนโยบำย
ซึง่เปรียบเสมือนฝ่ำยเสนำธิกำรของกระทรวง ขณะเดียวกนั หน่วยงำนทำงด้ำนปฏิบตัิกำรสำมำรถ
วดัผลกำรปฏิบตัิงำนในเชิงปริมำณได้ชัดเจนมำกกว่ำ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง สศอ.
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
กรมปฏิบัติกำรส่วนใหญ่จะมีกำรปรับเปลี่ยน Performance ออกมำค่อนข้ำง
ชดัเจน ยกตวัอย่ำงท่ีเรำเห็นชดัเจน เช่น กรมกำรขนสง่ทำงบกคือ จะมีกำรบริกำร
ท่ีทันสมัย แล้วก็เข้ำถึงผู้ ใช้มำกขึน้ แล้วเป็นประโยชน์กับภำคประชำชน ภำค
สงัคมมำกขึน้ แต ่KPI ท่ี ก.พ.ร. หยิบยกมำใช้ มนัไม่คอ่ยเหมำะกบัหน่วยงำนเชิง
นโยบำยและวำงแผน อยำ่งเช่น หน่วยงำนของส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 

 
ลกัษณะงำนของส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรมเป็นงำนด้ำนวิชำกำร

ซึง่ยำกท่ีจะวดัในรูปแบบของตวัชีว้ดัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงลกัษณะของกรมทำงด้ำนนโยบำย
อย่ำง สศอ. ไว้ว่ำ “คณุไปดหูน่วยงำนภำครัฐท่ีเขำได้รำงวลั ล้วนแล้วแตเ่ป็นหน่วยท่ีท ำงำนคล้ำย ๆ 
กบัเอกชน ยิ่งส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรมเป็นหน่วยงำนนโยบำยซึง่มนัเป็น Character ท่ีมนั
แตกต่ำงจำกหน่วยงำนพวกนัน้” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล 
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ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนัว่ำ 
“สศอ. ไม่ใช่เป็นลกัษณะหน่วยงำนบริกำร เรำเป็นหน่วยงำนลกัษณะวิชำกำร ไม่สำมำรถก ำหนด
ระยะเวลำได้เพรำะต้องรวบรวมข้อมลู ศกึษำ วิเครำะห์ สศอ. เป็นหน่วยงำนนโยบำยกบักำรพฒันำ
เศรษฐกิจ ครอบคลุมระดบัประเทศ” ประกอบกับ สศอ. เป็นกรมทำงด้ำนนโยบำยย่อมไม่มีข้อ
ร้องเรียนเข้ำมำยงักรมอยู่แล้ว แต่เม่ือกระทรวงถกูร้องเรียนในประเด็นใด ๆ กรมเองก็ต้องมีหน้ำท่ี
เข้ำร่วมรับฟังทุกครัง้และให้ข้อเสนอแนะทำงด้ำนนโยบำยแก่กระทรวง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “เน่ืองจำกเรำเป็นงำนเชิงนโยบำย 
เรำไม่มีข้อร้องเรียนอยู่แล้ว แต่เวลำกระทรวงอตุสำหกรรมโดนร้องเรียน เขำก็จะเชิญเสนำธิกำรไป
นัง่รับฟัง รับรู้ในฐำนะเสนำธิกำร นำยก็ต้องไป ถ้ำไม่ไปก็ต้องส่งผู้แทน เจ้ำของเร่ืองก็ต้องไป เวลำ
ผู้ใหญ่มำเข้ำประชมุไมเ่คยท่ีกรมนีไ้ม่ถกูไปเพรำะด้วยพนัธกิจเป็นเสนำธิกำร” 

ทัง้นี ้กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรด้วยกำรก ำหนดตวัชีว้ดั
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรนัน้เหมำะส ำหรับงำนทำงด้ำนปฏิบตัิกำรท่ีสำมำรถวัดในเชิง
ปริมำณได้อย่ำงชดัเจน แต่ส ำหรับงำนเชิงนโยบำยนัน้ยงัคงเกิดข้อจ ำกดัเน่ืองจำกกำรวดัผลเช่นนี ้
ยงัไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคณุภำพของงำนได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
กลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ตวัชีว้ดัในมมุมองของพี่ มนัเหมำะกบังำนปฏิบตัิกำร มนัไมเ่หมำะกบังำนวิชำกำร  
เชิงนโยบำยเพรำะงำนวิชำกำรจะรู้ได้ไงว่ำ พี่เขียนมำเล่มหนึ่ง คุณรู้ไหมว่ำ พี่
เขียนมีคณุภำพหรือเปล่ำ คณุก็เห็นแค่หนึ่งเล่ม สำมร้อยเล่มแจก คณุรู้หรือเปลำ่
ว่ำ ในนัน้มนัมีอะไรท่ีเอำไปใช้ได้แค่ไหน ท ำเอกสำรเชิงวิชำกำร คณุจะรู้ไหมในนี ้   
มีคณุภำพ ผู้ประกอบกำรเอำไปใช้ได้ไหม ไมรู้่หรอก น่ีตวัอยำ่ง 

 
กำรก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนสำมำรถวัดในเชิงปริมำณได้

อย่ำงชดัเจน แต่ยงัคงมีข้อจ ำกดัในเชิงคณุภำพเน่ืองจำกงำนรำชกำรบำงอย่ำงไม่สำมำรถสะท้อน
ผลกำรปฏิบัติงำนด้วยกำรก ำหนดเป็นตัวชี ว้ัดได้ ทัง้นี ้รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “ข้อจ ำกดัในบำงเร่ืองของหนว่ย
รำชกำร คุณไม่จ ำเป็นต้องเอำตัวชีว้ัดท่ีเป็นเชิงคุณภำพ มันเป็นไปไม่ได้เอำเข้ำมำก ำหนดเชิง
ปริมำณอำจท ำได้หมดอยู่แล้ว แต่เชิงคณุภำพเป็นเร่ืองของมมุมอง บำงอย่ำงมนัไม่ใช่ KPI ท่ีมนั
เหมำะสม” อีกทัง้ ในทำงปฏิบตัิ กำรวดัผลยงัคงพิจำรณำประเมินผลผ่ำนเอกสำรหลกัฐำน เน้นเชิง
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ปริมำณ แต่ยงัไม่ได้พิจำรณำถึงควำมแตกต่ำงของคณุภำพงำนอย่ำงชดัเจน ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส่วน
ดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “คุณไปวัดท่ีกระดำษ คุณไปวัดท่ีเชิงปริมำณ คุณเห็นแค่นัน้       
แต่คนท่ีพิมพ์ 30 เร่ือง แต่บนัทึกก๊อกแก๊ก ๆ แต่อีกคนท่ีต้องพิมพ์เป็นงำนวิชำกำร แล้วก็นับเป็น
เร่ืองไง กลับโดนประเมินแย่กว่ำคนท่ีงำนปริมำณดูว่ำ  เป็นจ ำนวนเร่ืองเยอะ” นอกจำกนี ้กำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีเน้นในเชิงปริมำณซึ่งมีกำรก ำหนดเปำ้หมำยในกำรรับผิดชอบชิน้งำนได้ส่งผลให้
พฤติกรรมกำรท ำงำนของบคุลำกรเปลี่ยนแปลงไปเช่นกนั ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
คณุไปก ำหนด KPI วำ่ เดือนหนึง่เขำจะต้องท ำงำน 10 ชิน้ก็ท ำได้ 10 ชิน้ คณุภำพ
อำจจะไม่ได้เร่ือง แต่เขำบอกว่ำ เขำก็ท ำได้ตำม KPI ท่ีก ำหนด แต่ถ้ำคุณไม่ตัง้
แบบนี ้แต่เดิมคน ๆ นีป้รับยืดหยุ่น บำงเดือนอำจจะงำนน้อยก็ท ำ 5 ชิน้ บำงงำน
มำ 50 ชิน้ก็คือ ถ้ำคุณไปบอกว่ำ 10 ชิน้ เขำอยู่แค่ 10 ชิน้ แล้วก็คุณภำพก็ไม่     
กำรันตี จริง ๆ แล้ว ใครได้ประโยชน์บ้ำงพฒันำแบบนี ้

 
ดงันัน้ รูปแบบกำรวดัผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำยงัไม่สำมำรถสะท้อนกำรปฏิบตัิ 

งำนของส่วนรำชกำรได้ครอบคลมุทัง้หมด โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส่วนรำชกำรท่ีมีพนัธกิจรับผิดชอบ
เก่ียวกบัด้ำนสงัคมและวฒันธรรมซึง่มีลกัษณะงำนเป็นเชิงคณุภำพ ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 

 
Design ให้มนั Match ในแต่ละเร่ือง รูปแบบกำรวดัไม่จ ำเป็นท่ีจะต้องไปวดัเชิง
สถิติอย่ำงเดียว งำนบำงอย่ำงจ ำนวนไม่เยอะ แต่ว่ำงำนมนัต้องใช้ควำมละเอียด 
เขำดูแล เอำใจใส่อย่ำงมำก ๆ งำนทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม น่ีก็จะส ำคัญ ใน
ประเด็นพวกนี ้คณุไปวดัคณุค่ำของงำนพวกนีท่ี้เป็น Art เป็นพวก Social คณุไป
วัดแบบ Science ทัง้หมดไม่ได้ วัดควำมสุขของคน คุณก็ต้องไปออกแบบมำ    
คณุก็ต้อง Define ควำมสขุท่ีเกิดจำกกำรท ำงำนมนัคืออะไร  

 
นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนยงัคงวดัได้เพียงในระดบัผลผลิตซึ่ง

หำกเป็นกรมปฏิบตัิกำรสำมำรถวดัได้ นบัชิน้งำนเป็นผลผลิต ขณะท่ี ลกัษณะงำนของกรมอย่ำง 
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สศอ. เป็นงำนวิชำกำร ท ำงำนทำงด้ำนนโยบำยจะต้องวดัในระดบัผลลพัธ์จึงจะสะท้อนผลกำร
ปฏิบตัิงำนได้อย่ำงแท้จริง แตเ่ง่ือนไขด้ำนระยะเวลำกำรวดัท่ีจ ำกดั กำรจดัท ำตวัชีว้ดัจงึไมส่ำมำรถ
วดัในระดบัผลลพัธ์ได้ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นดงักล่ำวไว้ว่ำ “อย่ำงหน่วยงำนปฏิบตัิท ำได้ KPI นับชิน้ Output แต่พอเชิงนโยบำย เชิง
คณุภำพ มนัวดั Outcome ปีหนึ่งจะหวงัอะไร . . . กรมปฏิบตัิกำรเขำวดัท่ี Process ว่ำ ปีนีพ้ฒันำ
ตรงนี ้ๆ แตข่องเรำ เขำวดัท่ี Outcome ซึง่ Outcome ภำคอตุสำหกรรมก็ไม่ใช่วดัเรำ มนัวดัเอกชน” 
นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดัชนีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “บำงอย่ำงเป็นนำมธรรม ตวัชีว้ดั
บำงตวัจึงเป็นแค่ผลผลิต ไม่ถึงผลลพัธ์เพรำะผลลพัธ์จะยำกมำก มันไม่ใช่ปัจจัยของกระทรวง
อตุสำหกรรมเดียวหรือส ำนกัเดียว” ดงันัน้ กำรวดัเชิงคณุภำพส่วนใหญ่จึงวดัในลกัษณะของกำร
สอบถำมควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ในเชิงคุณภำพไม่มีกำรวดั เขำก็นบัจ ำนวน 
คณุภำพก็น่ำจะวดัยำกอยู่ คิดว่ำน่ำจะวดัยำก สว่นใหญ่เขำก็จะวดัจำกควำมพงึพอใจคือ เรำก็เห็น
แคป่ระเด็น”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรยงัคงมีข้อจ ำกดัส ำหรับกรมทำงด้ำนนโยบำยอย่ำงส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม
เน่ืองจำกเป็นกรมท่ีต้องรับผิดชอบงำนเชิงคณุภำพท่ีต้องอำศยัระยะเวลำในกำรปฏิบตัิงำนท ำให้
กรมเกิดข้อจ ำกดัในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัซึง่ไม่สำมำรถสะท้อนคณุภำพของงำนได้อยำ่งชดัเจน 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
เน่ืองจำกค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นเคร่ืองมือท่ีต้องกำรสะท้อนถึง

ผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรในแต่ละปีงบประมำณว่ำเป็นอย่ำงไร เม่ือน ำค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรมำใช้ภำยในกรม บคุลำกรได้ค ำนึงถึงกำรได้มำซึง่คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้
ผ่ำนเกณฑ์กำรวดั ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ    
“ทุกคนก็ต้องเอำตวัรอด อธิบดีท่ำนก็ไม่อยำกเสียหน้ำเพรำะไปแข่งกันในระดบักระทรวง เดี๋ยว
คะแนนท่ีโหล่” ดงันัน้ กรมได้เลือกงำนท่ีสำมำรถบรรลุคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรอย่ำงแน่นอน 
ขณะเดียวกัน งำนท่ียำก ท้ำทำย และต้องใช้ระยะเวลำไม่ได้ถูกน ำมำก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัผลกำร
ปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรเองก็ยงัคงปฏิบตัิหน้ำท่ีตำม
พนัธกิจของกรมอยำ่งขำดไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 
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ส่วนท่ีเรำท ำเอำคะแนนช่วย เรำก็ท ำไป แต่ในส่วนท่ีเรำแก้ปัญหำให้องค์กร เรำก็
แก้ของเรำไปเพรำะมนัไม่ได้เก่ียวกนั . . . มีท่ีไหนไม่โฟกสัคะแนน ไม่มี จะบอกว่ำ
จะงกคะแนนไปไหน ถ้ำไม่ได้คะแนนนัน้ ท ำไม่ได้ยงัไง ท ำไมเรำเป็นท่ีโหล่ ทกุคน
ก็ต้องเลือกงำนท่ีมนัเหมือนท ำเอำคะแนน เป้ำหมำยไม่ได้พฒันำประเทศ เอำ
คะแนน แตไ่ม่ได้ลืมพฒันำ แตต่รงนีเ้หตกุำรณ์เฉพำะหน้ำต้องเอำคะแนนก่อน 
 

ส่วนรำชกำรทกุหน่วยงำนต่ำงไม่มีใครอยำกตกตวัชีว้ดัและไม่อยำกเป็น      
ท่ีโหล่ในกระทรวง ขณะเดียวกนั ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรของกรมเอง ไม่ว่ำจะเป็นบุคลำกรและ
งบประมำณต่ำงมีอยู่อย่ำงจ ำกัดซึ่งเป็นข้อจ ำกดัในกำรปฏิบตัิงำนทัง้งำนประจ ำและงำนตวัชีว้ดั    
จนบำงครัง้ท ำให้ภำรกิจบำงอย่ำงต้องถูกลดควำมส ำคญัลงเพื่อมุ่งท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำร ซึง่ผู้อ ำนวยกำรสว่นดชันีอตุสำหกรรมและวเิครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

ทกุคนก็จะเหมือนมีกำรแข่งขนัวำ่หน่วยงำนนีฉ้นัสำมำรถท ำได้ หน่วยงำนนีฉ้นัท ำ
ไม่ได้ ข้อจ ำกดัของภำรกิจของแตล่ะหน่วยงำนไม่เหมือนกนั . . . ถ้ำเรำตกตวัชีว้ดั 
กรมก็ต้องตกด้วย เพรำะฉะนัน้ อำจจะท ำให้บทบำทภำรกิจในงำนด้ำนอ่ืนด้อยไป
เพรำะบุคลำกรกับงบประมำณมีอยู่อย่ำงจ ำกัด เม่ือมีกำรรับเข้ำมำใหม่ คนโต    
ไม่ทัน เกิดช่องว่ำงของกำรถ่ำยทอดควำมรู้เพรำะบุคลำกรเรียนรู้ไม่ทันท่ีจะรับ
งำนต่อจึงไม่สำมำรถท ำงำนประจ ำควบคู่กบัตวัชีว้ดัไปพร้อมกนัได้ สดุท้ำยต้อง
มองวำ่ เป็นกำรแขง่ขนั ทกุคนต้องผำ่นเท่ำนัน้เท่ำนี ้ 
 

แม้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนนัน้ไม่สำมำรถระบทุกุภำรกิจ
ของกรมลงไปในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้ แตต่วัชีว้ดัตำ่ง ๆ ท่ีได้รับกำรเลือกเป็นตวัแทนต้อง
สำมำรถสะท้อนภำรกิจหลักได้อย่ำงแท้จริง เม่ือน ำมำปฏิบัติ กรมสำมำรถเลือกตัวชีว้ัดในมิติ
ภำยนอก มิติประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรซึ่งเป็นมิติหลกัในกำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำน
ของกรมเป็นส ำคญั ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนี ้ ไว้ว่ำ “เขำไม่ได้บงัคบัให้เรำวดัหมด เขำให้เลือกงำนท่ีเด่น ๆ แล้วงำนท่ีมนัเหมือนครบ 
Loop ซึ่ง Claim ได้ทุก Step เพรำะงัน้ ในกรมเรำท ำงำนเยอะแยะมำกมำย” อย่ำงไรก็ตำม กรม
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ไม่ได้เลือกตวัชีว้ดัท่ีเป็นภำรกิจส ำคญัของกรมอย่ำงแท้จริง ภำรกิจไหนสุ่มเสี่ยงท่ีกระทบต่อกำร
บรรลผุลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรก็ไม่น ำมำวดั ดงันัน้ กำรวดัจึงไม่ได้วดัในสิ่งท่ีควรจะวดั สิ่งท่ี
น ำมำวดัไม่ได้สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “บำงอนัซึง่ส ำคญัมำก ขบัเคลื่อนล ำบำก เหน่ือยแทบ
ล้มประดำตำย แตไ่ปไม่ถึง เรำก็ไม่กล้ำเลือก สุม่เสี่ยง มนัอำจจะไปตำยท่ี 3 ไม่ถึง 4 เรำก็ไม่เอำคือ
คนเลือก คนต่อรอง เขำก็ต้องดูตรงนีไ้ง เขำไม่ใช่พำกรมไปได้แค่ 3 พอดีผ่ำน ภำพใหญ่เรำก็แย่
เหมือนกัน มนัก็มีข้อจ ำกัด” จะเห็นได้ว่ำ เน่ืองจำกตวัชีว้ดัส ำคญัของกรมบรรลุผลได้ยำก มกัมี       
ตวัแปรท่ีกรมไม่สำมำรถควบคมุได้และต้องอำศยัระยะเวลำในกำรปฏิบตัิ หำกน ำภำรกิจส ำคญั    
มำเป็นตวัชีว้ดั กรมเองก็มีควำมเสี่ยงต่อกำรบรรลุผลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรท่ีจะได้รับ ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ภำรกิจไหนท่ีเรำคิดวำ่
มนัสุ่มเสี่ยงท่ีจะท ำค่ำคะแนน เรำไม่เอำมำวดั ทัง้ ๆ ท่ีมนัส ำคญั เป็นหัวใจ แต่มนัเป็นภำรกิจท่ี     
กำรบรรลเุปำ้หมำย มนัคอ่นข้ำงจะยำก ควบคมุตวัแปรไมค่อ่ยได้ เพรำะงัน้ เวลำกำรเลือก KPI เรำ
ก็จะแอบเลือกอนัท่ีคิดว่ำเรำชวัร์ แล้วเรำก็รู้วำ่ ก.พ.ร. ไมรู้่หรอกวำ่เรำมีอะไรบ้ำง”  

ดงันัน้ กรมจึงเลือกงำนท่ีเป็นภำรกิจท่ีไม่ใช่ภำรกิจท่ีส ำคญัของกรมมำ
ก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร แต่ภำรกิจนัน้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัได้  
ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ 
“หลำยคน หลำย ๆ กรณีกลำยเป็นไปว่ำ ท ำในงำนท่ีมนัไม่ส ำคญัเพื่อท่ีจะให้ได้ KPI” สำเหตท่ีุกรม
ไม่ได้เลือกภำรกิจส ำคญัมำเป็นตวัชีว้ดัเน่ืองจำกกรมเองก็ต้องได้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรให้     
มำกท่ีสดุเพื่อรักษำภำพลกัษณ์ของกรมเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
เรำไม่ได้วัดตัวท่ีควรจะหยิบยกมำเพรำะว่ำมันเหมือนเรำมีคะแนนเป็นตัวล่อ          
ทกุคนก็ต้องเอำคะแนนดีเข้ำไว้ ภำรกิจส ำคญับำงตวั ไม่ใช่เรำไม่ท ำ แตเ่รำก็ท ำไป
ภำยใต้บริบทและภำวะข้อจ ำกัดก็ท ำไปเร่ือย ๆ แต่ไม่กล้ำวัดเพรำะตวัแปรมนั         
สุม่เสี่ยง ควบคมุไมไ่ด้ เรำจะวดัเฉพำะท่ีเรำคมุได้เพื่อจะได้คะแนน 4 หรือ 5 จะให้
กรมตก กลุม่พฒันำระบบบริหำรก็แย ่ 

 
ทัง้นี ้กำรน ำเคร่ืองมือมำปฏิบตัิจึงมีวิธีกำรวดัท่ีแตกต่ำงจำกเจตนำรมณ์

เดิมซึ่งบำงครัง้เกิดกำรสร้ำงหลักฐำนเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมินผล ตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนใน         
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ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจงึไมไ่ด้เป็นตวัชีว้ดัท่ีช่วยให้นโยบำยอตุสำหกรรมบรรลเุปำ้หมำยอยำ่ง
แท้จริง ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ว่ำ “หลำย ๆ ครัง้ เรำเพียงแตพ่ยำยำมเขียน Paper ให้มนัผ่ำนกำรประเมินเฉย ๆ เท่ำนัน้เอง แตว่ำ่    
ตวัไส้ในของกำรท ำงำนไม่ได้ปรับไปตำมนัน้อย่ำงแท้จริง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เรำต้องมำสร้ำงหลกัฐำนเพื่อท่ีจะตอบโจทย์ ก.พ.ร. ก็ไม่
รู้นะว่ำ ก.พ.ร. จะเอำยงัไง แม้กระทัง่กำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กร เท่ำท่ีคยุ ๆ กัน เป็นภำระ
คอ่นข้ำงมำกในกำรสร้ำงหลกัฐำน เป็นเอกสำรเพื่อให้รับกบัหน่วยตรวจสอบหลงักำรประเมิน” 

กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรจึงต้องเลือกตัวชีว้ัดท่ีสำมำรถ
วดัผลเป็นไปตำมกระบวนกำรหรือขัน้ตอนตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดได้ครบถ้วนมำกกว่ำ
ตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนกำรปฏิบตัิงำนหลกัของกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “มนัเหมือนท ำงำนเอำตวัรอด ไม่ท ำไม่ได้ ไม่ท ำก็โดนเฉ่ง . . . Process 
ครบ เรำเอำแล้ว เร่ืองส ำคัญเลยไปไม่ได้เพรำะเร่ืองส ำคัญติดอิรุงตุงนัง ” อีกทัง้ นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำว 
ถึงไว้เช่นกนัว่ำ “ในเร่ืองกำรท่ีต้องพยำยำมท ำเอกสำรหรืออะไรต่ำง ๆ ให้ได้ตำมค่ำเป้ำหมำยนัน้ 
ต้องดูเป็นรำยตวัชีว้ดัเพรำะว่ำตวัชีว้ดับำงตวัมีควำมยำกมำก ๆ ในกำรท่ีจะบรรลุในตรงนัน้ได้ ” 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้ตัง้ค ำถำมถึงกำร
สะท้อนตวัชีว้ดักำรพฒันำไว้ว่ำ “เวลำมำท ำ KPI มำตกลงกนั มนัค่อนข้ำงจะล ำบำก แล้วถำมว่ำ
มนัสะท้อนตวัชีว้ดักำรพฒันำมำกน้อยแคไ่หนเพรำะวำ่ท้ำยท่ีสดุ สว่นรำชกำรเขำตอ่รองเพื่อเอำตวั
รอด แต่ถำมว่ำเขำท ำงำนไหม เขำท ำ เขำท ำในมมุท่ีเขำก้ำวเป็น Step” จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัมิติประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตัิรำชกำรของส่วนรำชกำรมีเป้ำหมำยเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำร
วดัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดเป็นประกำรส ำคญั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรม
และวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ภำพลวงตำของกำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีไม่ได้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง ดงันี ้

 
กำรซ่อนเร้นของผลท่ีว่ำดี แต่จริง ๆ มันไม่ใช่ มันเป็นภำพกลวง คุณอำจจะได้       
ก็โอเค คณุสร้ำงหลกัฐำน คณุท ำอะไรออกมำได้ แต่ไม่ มนัไม่ใช่เป็นไปตำมนั น้
เพรำะคุณตรวจแค่เอกสำร คุณเห็นแค่แป๊บเดียว คุณไม่ได้ลงมำอยู่กับเขำ            
6 เดือน 12 เดือน มำตรวจเอกสำร คณุตำมนิด ๆ หน่อย ๆ จบ แตค่ณุไม่เคยได้ลง
มำดแูลเพรำะกำรดแูลอย่ำงงัน้มนัไมไ่ด้ไงเพรำะเขำก็มีภำระหน้ำท่ีท่ีจะต้องท ำ  



201 
 

 

ดังนัน้ กำรก ำหนดตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรจึงไม่ได้
สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมเป็นส ำคญั ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะเก่ียวกบัประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เรำก็เขียน Paper ให้มนัได้ ก.พ.ร. มำตรวจ เขำก็ไม่ได้มำตรวจดรูะบบงำนอย่ำง
แท้จริง ตรวจตำม Paper เฉย ๆ ซึ่งเรำคิดว่ำมนัไม่ได้ผลคือระบบกำรรับรองผล
กำรปฏิบตัิรำชกำร เรำก็ท ำได้ค่อนข้ำงสูงมำตลอดเพรำะเรำเขียน Paper ได้ดี    
อยู่แล้ว แต่ว่ำ เรำก็คิดว่ำมนัไม่ค่อยเร่ืองจริงสกัเท่ำไร มันก็มีกลุ่มทีมงำนเข้ำมำ
ช่วยกนัเขียนอยูก่ลุม่เดียว แตว่่ำ ตวัระบบมนัไมไ่ด้ขบัเคลื่อนเข้ำไปอยูใ่นเร่ืองของ
กำรท ำงำนอย่ำงแท้จริง คูมื่อท ำสำรพดัคูมื่อ แตว่่ำ ท้ำยท่ีสดุแล้ว มนัไม่ได้เอำมำ
ใช้อยำ่งแท้จริง เรำก็มีให้โชว์ ให้เรำมีอะไร เรำก็ท ำได้หมด   

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้

กลำ่วไว้เช่นกนัว่ำ “ข้อเท็จจริงมนัสะท้อนได้ไม่ 100 % หรอกเพรำะเรำไปยดึโยงกบัคำ่คะแนนท่ีจะ
ได้ แล้วมนัเหมือนเด็กท ำเอำคะแนนกันคือท ำยงัไงก็ได้ให้ได้คะแนนซึ่งไม่ผิดกติกำ ” นอกจำกนี ้
ส ำหรับตัวชีว้ัดภำคบังคับซึ่งเป็นตัวชีว้ัดท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องท ำ
เหมือนกนัตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด ได้แก่ ตวัชีว้ดัมิติภำยนอกคือ มิติคณุภำพกำรให้บริกำร ตวัชีว้ดัมิติ
ภำยในคือมิติประสิทธิภำพของกำรปฏิบตัิรำชกำรและมิติกำรพฒันำองค์กำร ในทำงปฏิบตัินัน้ 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรบรรลตุวัชีว้ดัสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีเพื่อให้ส่วนรำชกำร
แตล่ะแห่งประหยดัได้เพิ่มมำกขึน้ อย่ำงไรก็ตำม สว่นรำชกำรเองก็ได้รับผลกระทบทัง้ทำงบวกและ
ทำงลบจำกกำรก ำหนดคำ่เปำ้หมำยดงักลำ่วเช่นกนั อำทิ กำรประหยดัพลงังำนอย่ำงกำรประหยดั
ไฟ สว่นรำชกำรได้ให้ควำมร่วมมือด้วยกำรปิดไฟและปิดเคร่ืองปรับอำกำศในช่วงเท่ียงวนัและหลงั
บ่ำยสี่โมงเย็นของทกุวนั แม้ว่ำจะประหยดัพลงังำนได้เพิ่มมำกขึน้ตำมเปำ้หมำย แต่บรรยำกำศใน
กำรท ำงำนของเหล่ำบุคลำกรภำยในกรมกลบัแย่ลง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่   

 
เขำจะวดัอะไร เรำท ำทกุอยำ่งนัน่แหละ แตถ่ำมวำ่มนักระทบกบัเรำไหม ก็กระทบ 
เขำไม่เคยถำมวำ่กระทบไหม บำงครัง้เรำมีงำนดว่น แล้วเท่ียงมนัต้องมำนัง่ปิดไฟ 
แตก็่ไม่ซีเรียสขนำดนัน้ ควำมรู้สกึทกุคนก็ประหยดั ให้ควำมร่วมมือดี เขำให้ปิดก็
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ปิด แต่ควำมรู้สึกเท่ำนัน้เอง ก็อยู่กันไป ไม่เป็นไร ไม่มีไฟ มันก็ไม่เป็นไรหรอก
เพรำะวำ่มนัก็มีแสงแดด เขำวดัเอำทกุสิง่ทกุอยำ่ง ประหยดัด้วย แตง่ำนก็ต้องท ำ 

 
ประเด็นดงักล่ำวจึงน ำมำสู่กำรตัง้ค ำถำมท่ีว่ำตวัชีว้ัดบงัคบัเหล่ำนีไ้ด้ถกู

ก ำหนดเกณฑ์กำรวดัไว้อย่ำงเหมำะสมแล้วหรือไม่ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ทกุคนรู้ว่ำต้องช่วยกนั เพียงแต่
วำ่ มนัรู้สกึอดึอดัเท่ำนัน้แหละวำ่ ให้มนัสมเหตสุมผลกนัหน่อยไหม เรำไม่ได้มองนะวำ่มนัไมใ่ช่เร่ือง
ของเรำ ไม่ใช่หน้ำท่ีของเรำ แล้วเร่ืองอ่ืนไม่เก่ียว ไม่ใช่” ขณะเดียวกนั รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จะต้องรู้ว่ำ หน่วยงำนไหนท่ีควรจะเป็นเจ้ำภำพเร่ืองนัน้ แล้ว
ต้องให้หน่วยงำนนัน้ ถ้ำคุณยังใช้รูปแบบ วิธีกำรแบบเดิม มันก็จะประมำณนี  ้    
แตถ้่ำหน่วยงำนรัฐรู้เปำ้หมำย นโยบำย คณุไปออกแบบ Design ตวั KPI ภำยใต้
เนือ้งำนของคุณเพื่อท่ีจะตอบโจทย์นโยบำยภำครัฐ มันไม่ใช่ KPI กลำงแบบท่ี 
ก.พ.ร. ก ำหนด  

 
นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. 

(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงประเดน็นีเ้พิ่มเตมิเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ถ้ำเขำจะให้เรำประหยดัลงกว่ำนี ้เรำอำจต้องคิด ถ้ำมนัไม่ได้แล้ว ก็มีทำงเดียว     
ต้องหยดุ ทกุวนัก็ปิดไฟสี่โมงเย็น ปิดแอร์ เท่ียงปิดไฟหมดทกุห้อง ถ้ำเขำยงัจะให้
ประหยดั พี่คงต้องเสนอให้หยุดงำน เรำก็งงกับเขำ มนัต้องมีกำรพูดคยุกันด้วย       
แตย่ินดีนะ พี่วำ่มีกำรวดัก็ดี แตม่นัต้องมีอะไรท่ีมนัเหมำะสมกวำ่นีห้รือดีขึน้ ถ้ำไม่
ท ำอะไรเลย มนัก็จะอยูอ่ยำ่งงี ้ณ ขณะนี ้มนัก็แคก่ลำง ๆ ไม่ได้ท ำให้ดีขึน้มำกมำย  

 
นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัภำคบงัคบัอย่ำง PMQA ได้ถกูยกเลิกในกำรเป็นส่วน

หนึ่งของค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร แต่ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัคงมีกำรตรวจติดตำมผลกำรจดัท ำ 
ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอตุสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “PMQA ก็โดนเป็นตวัก ำหนด แล้วมนัก็เป็นตวับงัคบั
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ต้องท ำเหมือนกนั ต้องท ำควบคู ่KPI แล้วตอนหลงัปรำกฏว่ำ เขำไม่ท ำแล้ว แตเ่พียงเขำก็ยงัให้เงิน
สนับสนุนอะไรมำท ำได้ แต่พอถึงเวลำหน่วยงำนก็ยังยึดให้ท ำ PMQA อยู่ มันก็เป็นภำระอีก” 
นอกจำกกำรก ำหนดเกณฑ์ตวัชีว้ดัแล้ว กำรสร้ำงควำมร่วมมือภำยในกรมเอง ผู้บริหำรระดบัสงู
จ ำเป็นต้องผู้ขบัเคลื่อนส ำคญัท่ีสำมำรถท ำให้ตวัชีว้ดัทัง้หลำยได้รับกำรผลกัดนัให้บรรลผุลจนเกิด
เป็นวฒันธรรมขององค์กำรซึง่กลุม่พฒันำระบบบริหำรเพียงกลุม่เดียวไม่สำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดัภำยในด้ำนกำรพฒันำองค์กำรอย่ำงตวัชีว้ดัระดบัคณุธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐไว้ ควำมวำ่   

 
ตวัชีว้ดับำงตวัท่ีเป็นในส่วนของมิติภำยในบำงอย่ำง เรำต้องอำศยักำรพฒันำใน
ระดบัองค์กำรซึง่มนัต้องมีส ำนกัตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรพฒันำ
ตวัชีว้ดัอย่ำงเร่ืองของควำมโปร่งใส มนัต้องพฒันำในองค์รวม ไม่ใช่กลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำรสำมำรถท่ีจะพัฒนำได้องค์กำรเดียว แต่เรำเข้ำใจ Concept ว่ำ
จะต้องมีขัน้ตอนยังไง บำงอย่ำงต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้มีส่วนร่วมกันในระดับ
องค์กำรปลกูฝัง สิ่งส ำคญัคือผู้บริหำรระดบัสงูต้องสัง่กำรหรือผลกัดนัให้เหมือน 
กบัเป็นประเพณีปฏิบตัิ เป็นวฒันธรรม 

 
จำกปัญหำท่ีเกิดขึน้จำกกำรน ำมำปฏิบตัิ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ในฐำนะของ

หน่วยงำนกลำงซึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนส่วนรำชกำร
ต้องปรับวิธีกำรวดัให้เหมำะสมกบัสว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงั ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่   

 
ในหน่วยรำชกำรท่ีใช้พลงังำนสิน้เปลือง แล้วมำหำรูปแบบ ออกแบบกระบวนกำร 
บำงหน่วยจ ำเป็นต้องใช้ คุณก็ไม่ต้องไปท ำให้เป็นภำระ ถ้ำคิดจำกหน่วยท่ีเป็น          
ผู้ท ำงำน เขำจะรู้ว่ำเหตผุล ควำมจ ำเป็น KPI ท่ีควรจะท ำ KPI ไหนไม่จ ำเป็นต้อง
ท ำในหน่วยงำนนี ้ในหน้ำท่ีแบบนี ้มันต้องไม่เหมือนกันคือ จริง ๆ แล้ว ก.พ.ร. 
ต้องให้แต่ละหน่วยงำนออกแบบตัวชีว้ัด แล้วเสนอไปท่ี ก.พ.ร. ว่ำ  มัน Fit มัน
เหมำะ มนัเข้ำเปำ้หรือไม่ จะได้ทัง้สองฝ่ำย 
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จะเห็นได้ว่ำ จำกวตัถปุระสงค์กำรวดัท่ีต้องกำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำน
ของส่วนรำชกำรกลบักลำยเป็นกำรวดัเพื่อต้องกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัให้สำมำรถบรรลผุลคะแนน   
จึงท ำให้วิธีกำรวัดเปลี่ยนแปลงไป กรมได้เลือกก ำหนดตัวชีว้ัดมิติประสิทธิผลตำมแผนปฏิบัติ
รำชกำรภำยใต้เง่ือนไขของคะแนนเป็นส ำคญัและท ำให้เกิดกำรสร้ำงหลกัฐำนตวัชีว้ดัขึน้ อีกทัง้ 
ตวัชีว้ดัภำคบงัคบัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดยงัเกิดเป็นข้อจ ำกดัในกำรท ำงำนของกรม  

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดเกณฑ์กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละ    

ส่วนรำชกำรในรูปแบบของคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยแบ่งเป็นห้ำระดบัในกำรบรรลผุลตวัชีว้ดั 
แตส่ ำหรับ สศอ. ได้เกิดข้อจ ำกดัในกำรวดัเน่ืองจำกเป็นงำนเชิงคณุภำพท ำให้กรมต้องเลือกก ำหนด
ตวัชีว้ดัท่ีต้องผ่ำนเกณฑ์กำรวดั ซึ่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำวไว้ว่ำ “KPI ในรูปแบบท่ีเขำพยำยำมจะท ำ Score เป็น 
Scale บำงทีมนัอธิบำยไมไ่ด้กบังำนบำงลกัษณะกลำยเป็นวำ่เรำต้องมำท ำ KPI แบบเข้ำข้ำงตวัเอง 
แล้วก็วดัยงัไง มนัก็ต้องได้” อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เกณฑ์ตรงนีเ้ป็นสิง่ท่ีเขำ จะวดัสว่นรำชกำร
ได้ว่ำส่วนรำชกำรท ำได้บรรลตุำมท่ีท ำค ำรับรองไว้หรือเปล่ำ โดยรวมขององค์กำร เขำก็ต้องกำรท่ี
จะท ำให้บรรลุเป้ำหมำยสูงสุดในตัวชีว้ัด” ดังนัน้ กำรก ำหนดตัวชีว้ัดของแต่ละกรมจึงมีควำม
แตกตำ่งกนัตำมลกัษณะของงำน หำกเป็นงำนเก่ียวกบักำรให้บริกำรประชำชนยอ่มสำมำรถวดัเป็น
ค่ำคะแนนได้ ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ทุกคนตัง้เป้ำไว้อย่ำงนัน้ งำนบำงลักษณะท ำอย่ำงนัน้โอเคไม่ว่ำกัน งำนท่ี
ให้บริกำรกบัภำคเอกชน งำนพวกเขต พวกส ำนกังำน งำนทะเบียน งำนอะไร มนัต้องมี Scale แบบ
นัน้แน่นอนเพรำะวำ่ตวันัน้จะให้เห็นถึงประสทิธิผลของกำรท ำงำน”  

ขณะเดียวกนั ส ำหรับงำนด้ำนนโยบำยอย่ำง สศอ. เป็นงำนเชิงวิชำกำร 
ต้องเช่ือมโยงกบัหลำยหน่วยงำน จ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำ ไม่สำมำรถก ำหนดเวลำได้อย่ำงชดัเจน 
หำกจะวดัในเชิงรูปแบบของค่ำคะแนนเพียงอย่ำงเดียวนัน้จึงยงัไม่สำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ 
งำนของกรมได้อย่ำงแน่นอน ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
งำนบำงอย่ำงท่ีเป็นงำน เช่น นโยบำย งำนอย่ำงของ สศอ. มนัไม่ได้มีผลกระทบ
ถึงเอกชน แต่งำนของเรำไปเช่ือมโยงกับกำรท ำงำนของหลำยหน่วยรำชกำร 
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รูปแบบของกำรท่ีจะมำก ำหนดพวกตวัชีว้ดั มนัต้องเป็นเร่ืองพิเศษเฉพำะของมนั 
จะวดัเป็น Scale ท ำได้ยงัไง แล้วบำงอยำ่งไมใ่ช่วำ่พอไปประสำนงำน ติดตอ่ หรือ
ท ำอะไรท่ีจะให้มีกำรบรูณกำร มนัจะได้รับควำมร่วมมืออยำ่งรวดเร็ว ก ำหนดเวลำ
ก็ไม่ได้ หน่วยงำนเขำก็ต้องไปดูว่ำเขำมีควำมพร้อมแค่ไหน เขำมีบุคลำกร มี
งบประมำณ งำนบำงอย่ำงมนัสมัพนัธ์กนั งำนท่ีเป็นงำนท ำร่วมกนัหลำย ๆ เร่ือง 
มนัก็วดักนัยำก  

 
นอกจำกกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนสว่นรำชกำรผ่ำนตวัชีว้ดัในรูปแบบของ

ค่ำคะแนนแล้ว กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยให้สงูขึน้ในแต่ละปีโดยไม่ได้พิจำรณำหรือค ำนึงถึงกลุ่ม 
เป้ำหมำยท่ีแท้จริงของกรมว่ำเป็นบุคคลท่ีกรมต้องกำรวดัจริง ๆ หรือไม่นัน้ท ำให้ค่ำเป้ำหมำยท่ี    
ถกูตัง้ให้สงูขึน้เป็นเพียงกำรมองในเชิงปริมำณ แต่ไม่สำมำรถตอบโจทย์และสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ  
งำนของกรมได้อยำ่งแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็กำรก ำหนดคำ่เปำ้หมำยท่ีสงูขึน้ทกุ ๆ ปีของ ก.พ.ร. ไว้วำ่ “สงูขึน้ ๆ 
บำงทีมัน Limit แล้ว มันไม่สำมำรถเพิ่มได้ เขำก็ไม่ค่อยจะฟังเรำ มองแต่ตวัเลข . . . กำรวัดใน 
ตอนนีย้งัไม่ชดัเจน แต่เหมือนกบัว่ำมี Scale ไว้แล้วว่ำจะต้องวดัให้เพิ่ม ๆ แต่มนัยงัไม่สอดคล้อง  
กบัควำมเป็นจริงเท่ำไร” นอกจำกนี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ทิศทำงในกำรพัฒนำจะตอบโจทย์ควำมต้องกำรของคนท่ีรับบริกำรหรือ 
Stakeholders ได้อย่ำงแท้จริง เพรำะไม่งัน้ ทิศทำงคณุก็ไปอย่ำงนี ้คณุจะตัง้เปำ้
ให้เพิ่มปีละ 5 รำย เขำก็ท ำได้ แต่ว่ำ 5 รำยท่ีเพิ่มขึน้ คณุรู้เปล่ำว่ำคือใคร มนัใช่
คนท่ีควรจะได้รับผลของกำรรับบริกำรนีจ้ริงหรือไม่ เรำบอก 5 รำยเพิ่ม แต่มนัใช่
คนท่ีต้องกำรหรือเปลำ่ หรือวำ่คนท่ีอยำกจะเป็นคนท่ีได้รับตรงนีจ้ริงหรือเปลำ่    

  
จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดค่ำคะแนนและค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. 

ท ำให้กรมต้องเผชิญกับข้อจ ำกัดท่ีต้องก ำหนดตวัชีว้ดัในเชิงปริมำณเป็นส ำคญั ขณะท่ี ลกัษณะ
งำนของ สศอ. เป็นงำนทำงด้ำนนโยบำยซึง่เป็นงำนเชิงคณุภำพเป็นส ำคญัซึง่ท ำให้กรมไมส่ำมำรถ
สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่งแท้จริง 
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4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
ระยะเวลำกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนหนึ่งปีกบักำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัของ

กรมตำมสญัญำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดนัน้  ส ำหรับตวัชีว้ัดใน
ลกัษณะผลผลิตท่ีสำมำรถปรำกฏผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้ แต่ยงัไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัใน
ลักษณะผลลัพธ์และตัวชีว้ัดระดับผลกระทบได้เลย ทัง้นี ้ระยะเวลำภำยในหนึ่งปีกับงำนเชิง
วิชำกำรหรืองำนทำงด้ำนนโยบำยอย่ำงส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรมที่จะต้องท ำให้เกิดผลลพัธ์ 
มีกำรขบัเคลื่อนนโยบำย ติดตำม ประเมินผล ตลอดจนพฒันำอตุสำหกรรมไปด้วยนัน้เป็นไปไม่ได้ 
ดงันัน้ กำรวดัเช่นนีจ้ึงไม่สำมำรถสะท้อนผลลพัธ์จำกกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้ซึง่ประเด็นนีท้กุคน
ท่ีเก่ียวข้องต่ำงรับรู้และตระหนกัได้ว่ำยงัคงเป็นปัญหำท่ียงัไม่ได้รับกำรแก้ไข ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “มนัเกิดมรรค เกิดผลหรือไม่ ถำมว่ำ
อะไรคือสิง่ท่ีดีท่ีสดุ พี่บอกได้เลยวำ่ สิง่ท่ีพี่พดู พี่รู้วำ่ ก.พ.ร. หรือผู้ใหญ่ในประเทศตระหนกัรู้ว่ำน่ีคือ
ปัญหำ” ขณะเดียวกนั กรมปฏิบตัิกำรสำมำรถวดัท่ีกระบวนกำร แตก่รมเสนำธิกำรอยำ่ง สศอ. ต้อง
วดัท่ีผลลพัธ์ซึง่ต้องวดัภำคเอกชน ส่วนรำชกำรเองเพียงอ ำนวยควำมสะดวก ส่งเสริมให้เอกชนมำ
ลงทุน ดกูฎระเบียบ ข้อบงัคบัต่ำง ๆ ดงันัน้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. เองต้องเข้ำใจบริบทของงำนอย่ำง
ถ่องแท้ว่ำกำรวดัปีต่อปีส ำหรับบำงหน่วยงำนนัน้ไม่ได้ผล หำกวดักระบวนกำรสำมำรถวดัได้ แต่
ส ำหรับเป้ำหมำยเชิงพฒันำยงัไม่สำมำรถเห็นผลได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
วดั 1 ปีมนัวดัอะไรไม่ได้เพรำะเปำ้หมำยเชิงพฒันำ ถ้ำคณุจะวดั Process วดัได้    
ท ำตรงนีเ้ข้ำคณะรัฐมนตรีถือวำ่ผำ่น ได้เต็ม เรำก็เข้ำไง แล้วถำมวำ่ เข้ำแล้วมนัจะ
ไปไหนต่อ ไม่รู้เหมือนกัน . . . ถ้ำอยำกจะวดัให้เกิดมรรค เกิดผลกับเป้ำหมำย
พนัธกิจขององค์กร วิธีวดัแบบเดิมมนัไม่ตอบโจทย์หรอก ตอบโจทย์บำงลกัษณะ
งำน ใช้ค ำว่ำ ลกัษณะงำน แต่บำงลกัษณะงำนมนัตอบโจทย์ไม่ได้หรอก ภำยใน   
1 ปี คุณไม่เห็นอะไร คุณวัดได้แต่งำนนโยบำยกับ Implement ไม่มีใครเขำท ำ 
น้อยมำกท่ีจะมีผลด่วนภำยใน 1 ปี น้อย หลำย ๆ งำนจะเจอสกัที แต่ว่ำ ก็มีผล    
ไม่ชดัเจน 

 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่นัน้ไม่สำมำรถท ำได้ อำทิ 

กำรผลกัดนักระทรวงไปสู่อตุสำหกรรม 4.0 ไม่ใช่เร่ืองง่ำย ตัง้แต่ขัน้ตอนกำรเจรจำ ท ำข้อตกลงยงั
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ต้องใช้เวลำ อีกทัง้ ยงัต้องค ำนึงถึงหลำยองค์ประกอบเน่ืองจำกงบประมำณลงทนุมหำศำลจึงต้อง
ระมดัระวงัเป็นอย่ำงมำก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็กำรจดัท ำตวัชีว้ดัส ำหรับโครงกำรขนำดใหญ่ภำยในระยะเวลำหนึง่ปี ควำมวำ่ 

 
Project ใหญ่ ๆ ท ำไมไ่ด้ จะผลกัดนัให้กระทรวงอตุสำหกรรม ให้อตุสำหกรรมไทย
ไปสู่เป้ำหมำย Industry 4.0 ซึ่งมี Factors ทัง้ Innovation ทัง้อะไรมำกมำย 3-4 
ตวั แล้วถำมว่ำ ปีหนึ่งจะเห็นอะไรไหม ไม่เห็นหรอก อย่ำว่ำแต่ 2 ปี 3 ปีเลย 5 ปี
จะรอดหรือเปล่ำ จะเห็นอะไรหรือไม่ท่ีจะให้เปลี่ยนองคำพยพจำกอุตสำหกรรม
ดัง้เดิมเป็นอตุสำหกรรม Innovative คือ ปรับเปลี่ยนโฉมซึง่แล้วถำมวำ่จะวดัยงัไง 
แคจ่ะจนูกนัในก่ี Cluster ท่ีจะหำ Solution ปีหนึ่งบำงทีมนัยงัคยุกนัไม่คอ่ยรู้เร่ือง
หมำยถึงวำ่ ยงัตกลงกนัไมค่อ่ยได้ แล้วจะไปทำงไหนดีเพรำะวำ่มนัไมง่่ำยหรอก  

 
อีกทัง้ ยงัมีประเด็นเก่ียวกบังำนทำงด้ำนนโยบำยซึง่เป็นงำนเชิงคณุภำพ 

นอกจำกจะนบัเป็นจ ำนวนชิน้งำนยำกแล้ว ยงัเก่ียวข้องกบัแบบฟอร์มท่ีทำงส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ 
ก ำหนดให้ทำงส่วนรำชกำรกรอก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “บอกตรง ๆ ว่ำ 1 เร่ืองอย่ำงเร็ว ปีหนึ่งไม่น่ำจะได้
หลำยเร่ือง มนัเลยนบัยำก แล้ววิธีกำรมำนัง่เขียนก็ล ำบำก ตรงแบบฟอร์มท่ีเขำให้มำกรอก พี่ว่ำ 
มันไม่เวิร์กตรงมำปฏิบตัิน่ีแหละ โดยหลกักำรมันเหมือนจะดี ” อีกทัง้ ระยะเวลำเพียงหนึ่งปีกับ   
พนัธกิจท่ีกรมต้องปฏิบตัิอยำ่งตอ่เน่ืองนัน้จงึควรมีกำรจดัท ำแผนทัง้ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะ
ยำวโดยมีกรอบกำรท ำงำนให้เห็นถึงผลท่ีจะเกิดขึน้เพื่อสะท้อนให้เห็นทัง้ในระดบัผลผลิต ผลลพัธ์ 
และผล กระทบท่ีจะเกิดขึน้ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำย
และแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
บำงทีบำงเร่ืองท ำเป็นปีต่อปีเป็นแผนระยะสัน้ จริง ๆ น่ำจะมีกรอบเป็นแผนว่ำ       
5 ปี มนัก็จะเห็นภำพ เห็น Output ของมนัว่ำ สิ่งท่ีเรำต้องกำร พอถึงตรงนัน้ไปได้
ไหมเพรำะบำงทีระยะสัน้มนัอำจจะไม่เห็นผลสกัเท่ำไร แล้วกำรมีแผนระยะกลำง
จะท ำให้ควำมเข้ำใจวำ่ ในตอนนีมี้ตวัวดัในระดบัเปอร์เซน็ต์ ปีหน้ำจะมีเปอร์เซน็ต์
ดีขึน้ไหม เรำก็จะได้เห็นภำพวำ่ สิง่ท่ีมนัเกิดประสิทธิภำพ 
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จะเห็นได้ว่ำ ระยะเวลำในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรสำมำรถ

สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมผ่ำนตวัชีว้ัดในระดับผลผลิตเป็นหลกั หำกแต่ยังไม่สำมำรถ
ก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์และผลกระทบได้ในระยะเวลำเพียงหนึง่ปี 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำรท ำหน้ำท่ีเป็นสื่อกลำงในกำรประสำนระหว่ำง

หน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนักงำน ก.พ.ร. และบุคลำกรภำยในกรม ดังนัน้ บุคคลในส่วนนีจ้ึงมี
ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่งในกำรประสำน ถ่ำยทอด และสร้ำงควำมเข้ำใจตลอดกระบวนกำรใน    
กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “กลุ่มพฒันำระบบบริหำรต้องเป็น 
Center ในกำรรวบรวมทัง้หมดตำมค ำรับรองประจ ำปี ต้องเป็นสื่อกลำงระหว่ำงทำงส ำนักงำน
กลำงกบักระทรวงกบักรมด้วย หลำย ๆ กรมเขำก็จะมีบริบทของเขำ . . . เขำก็จะท ำทุกอย่ำงเลย 
ตัง้แต่ให้ควำมรู้ ส่งเสริม พัฒนำ แก้ไขปัญหำ” กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรต้องท ำปฏิบัติตำมท่ี
หน่วยงำนกลำงก ำหนดไว้เป็นหลกั ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “เขำท ำตำมรูปแบบของ ก.พ.ร. เป็นหลัก เขำไม่สำมำรถมำ
ออกแบบให้มนั Match กบัสไตล์หรือแนวควำมคดิของผู้บริหำรแตล่ะช่วง” 

อย่ำงไรก็ตำม กลุม่พฒันำระบบบริหำรเองไม่มีอ ำนำจสัง่กำรให้บคุลำกร
แต่ละส ำนกัภำยในกรมให้ท ำอะไรหรือห้ำมท ำอะไร หำกแต่เพียงต้องขอควำมร่วมมือให้ทกุ ๆ คน
ปฏิบตัิตำมขัน้ตอนของกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดไว้
ตัง้แต่ต้น ดงันัน้ ไม่ใช่เพียงกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเท่ำนัน้ท่ีจะขบัเคลื่อนในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัผล
กำรปฏิบตัิงำน แต่ผู้บริหำรระดบัสงูของกรมจะต้องเป็นผู้น ำในกำรขบัเคลื่อน กำรวดัจึงจะบรรลผุล 
ซึ่งรองผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
งำนไปอยู่กับกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรซึ่งเขำก็ไม่มี Power ถ้ำส ำนักหรือกอง
ภำยในกรมไม่ให้ควำมร่วมมือ ถ้ำระบบมนัประเมินออกมำว่ำ ระบบบริหำรห่วย 
ผู้บริหำรก็ต้องได้รับผล ตอนนีร้ะบบรำชกำร คร่ึงหนึ่งเป็นเร่ืองของตวัผู้บริหำร     
แค่ทีมงำนอย่ำงเดียว ถ้ำผู้ บริหำรตัง้ใจจะท ำ แล้วลงมำด ำเนินกำรเต็มท่ีมำ
ขบัเคลื่อน คอยติดตำม ปรับปรุง แก้ไข มนัก็มีโอกำสท่ีจะส ำเร็จ  
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นอกจำกนี ้ยงัมีประเด็นเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของคนท่ีเข้ำมำท ำหน้ำท่ี

ในส่วนของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรต้องมีศักยภำพในกำรรับผิดชอบติดต่อประสำนงำนกับ
บคุลำกรทกุส ำนกัในกรมซึง่ท่ีผำ่นมำ กลุม่พฒันำระบบบริหำรเองยงัไม่ได้รับควำมส ำคญัเท่ำท่ีควร 
ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ 
“ถ้ำผู้บริหำรไม่สนใจ กลุ่มพฒันำระบบบริหำรหลำยหน่วยงำนก็ไม่ได้วำงคนท่ีมนัเหมำะสมกับ    
กำรพัฒนำระบบบริหำร . . . ถ้ำคุณหวัง Performance คุณต้องได้คนเก่งไปนั่งอยู่ตรงนัน้และ
ประสำนได้ดี มีแนวควำมคิดดึงให้หน่วยรำชกำรขึน้มำพฒันำระบบ” ทัง้นี ้กำรประสำนงำนขอ
ควำมร่วมมือและควำมช ำนำญในด้ำนกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร
ของบคุลำกรท่ีท ำหน้ำท่ีประสำนงำนไปยงัส ำนกัต่ำง ๆ อย่ำงกลุ่มพฒันำระบบบริหำรของกรมนัน้
ยงัต้องอำศยัควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ทกัษะด้ำนกำรสื่อสำร ดงันัน้ 
บคุลำกรของกลุม่พฒันำระบบบริหำรของกรมจงึยงัคงต้องได้รับกำรฝึกฝน อบรม และพฒันำอยำ่ง
ต่อเน่ือง ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรส่วนดัชนีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “คนเก็บข้อมลูคือบำงทีไมไ่ด้ประสำนควำม
ร่วมมือกัน ถึงเวลำก็รีบ ๆ มำเก็บรวมทัง้จ ำนวนคนดูแลท่ีจะต้องติดตำมตัว มันต้องมีควำมรู้            
มีมนษุยสมัพนัธ์น่ีส ำคญัเลย กำรประสำน นอกจำกนัน้ ต้องมีควำมรอบรู้ ควำมรอบรู้ท่ีจะสำมำรถ
ไปต่อรองไปชีแ้จงซึ่งจะต้องอำศยัควำมรู้ ควำมช ำนำญสะสมมำนำน” อีกทัง้ โอกำสในกำรได้รับ
กำรพฒันำจำกหนว่ยงำนกลำงและควำมก้ำวหน้ำของบคุลำกรในกลุม่พฒันำระบบบริหำรยงัไมไ่ด้
รับกำรขับเคลื่อนเท่ำไรนักซึ่งส่งผลต่อขวัญและก ำลงัใจของบุคลำกรท่ียังคงต้องกำรได้รับกำร
ผลกัดนัและสนบัสนนุจำกกรม ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 
 

ต้องมีกำรคดัและมีกำรสร้ำงหน่วยนีใ้ห้ส ำคญั สิ่งหนึ่งท่ีจะท ำให้หน่วยนีส้ ำคญั    
ก็คือ ตวัผู้บริหำรสงูสดุจะต้องใช้ทีมนีเ้ป็นทีม Start อย่ำงแท้จริง เวลำผู้บริหำรไป
ไหน ทีมนีจ้ะต้องไปด้วยเพื่อไปรับแนวควำมคิดใหม ่ๆ มำพฒันำทัง้หมด แล้วก็จะ
เป็นตวัแทนของผู้บริหำรในกำรท่ีจะไป Deal กบัหน่วยงำนย่อยภำยในองค์กรได้
ทัง้หมด ได้อ ำนำจในระดบัหนึ่งคือเข้ำไปออกแบบหรือสร้ำงสรรค์งำนบำงอย่ำง
ตำมควำมคิดของผู้บริหำร . . . ขณะเดียวกัน คุณจะต้องก ำหนดเร่ืองของกำร 
Rotation ออกมำให้ชดัเจน ใครไปอยูต่รงนีถื้อวำ่ เสียสละเพื่อท ำงำนส ำคญั  
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จะเห็นได้ว่ำ ผู้ ท่ีเข้ำมำท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในฐำนะของกลุม่พฒันำระบบ
บริหำรจ ำเป็นต้องเป็นบุคคลท่ีมีศกัยภำพ ได้รับโอกำสในกำรพฒันำ และสร้ำงควำมก้ำวหน้ำใน
งำนเพื่อเป็นขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนแก่บคุลำกร ขณะท่ี ผู้บริหำรระดบัสงูต้องเป็นผู้ เร่ิมต้น
ขบัเคลื่อนอย่ำงจริงจงัเน่ืองจำกกลุ่มพฒันำระบบบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรสัง่กำร แต่ท ำได้เพียง   
ขอควำมร่วมมือจำกบคุลำกรภำยในกรมเท่ำนัน้ 

5.2.2.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
                       กรมได้มีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะส ำนกัอย่ำงตอ่เน่ือง
ซึ่งกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเป็นผู้ รวบรวมข้อมลูตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรทัง้หมด
จำกทุกส ำนกัภำยในกรมโดยมีกำรจดัประชุมภำยในกรม 4 รอบคือรอบ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 
และ 12 เดือน ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร สศอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ค ำรับรองตอนนีค้ือรำยงำนทัง้หมด 4 รอบ รอบละ 3 เดือน 
รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือนซึง่มนัเป็นสิ่งท่ีดี มีระยะกำรติดตำมท่ีคอ่นข้ำงสม ่ำเสมอก็
จะมีรำยงำนภำยในกรม” เม่ือครบรอบ 12 เดือน กรมมีกำรจดัประชมุสรุปผลตวัชีว้ดัทัง้หมด ก่อนท่ี 
ก.พ.ร. เข้ำมำตรวจประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เม่ือรอบ 12 เดือน
ทำงส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องกำรให้เรำรำยงำน เรำก็ต้องนัดประชุมรอบ 12 เดือนเพื่อท่ีจะเตรียม
ข้อมลูเพื่อท่ีจะสรุปตวัชีว้ดัแต่ละตวัว่ำค่ำคะแนนอยู่ท่ีระดบัไหน แล้วเอกสำรประกอบหลกัฐำนซึ่ง
ต้องทยอยสัง่อีกที แล้วก็มีกำรประชมุ” ขณะเดียวกนั กรมต้องมีกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนไปยงั 
ก.พ.ร. เช่นกัน ทัง้นี ้กำรรำยงำนดังกล่ำวเป็นกำรประเมินผลตนเองผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์          
e-SAR (SAR: Self Assessment Report) ซึ่งกรมต้องรำยงำนทัง้หมด 3 รอบคือรอบ 6 เดือน 9 
เดือน และ 12 เดือน ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “รำยงำนไปท่ี ก.พ.ร. เป็นรอบ e-SAR 
Card ก็คือ เป็นรอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน แล้วก็รอบ 12 เดือน” อย่ำงไรก็ตำม ระบบดงักล่ำวยงั   
ไม่เสถียรและต้องใช้ระยะเวลำค่อนข้ำงนำนในกำรปอ้นข้อมลูเข้ำระบบเน่ืองจำกเอกสำรหลกัฐำน
ประกอบตวัชีว้ดัมีจ ำนวนมำก ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง ดงันี ้ 
 

เอกสำรค่อนข้ำงเยอะ ต้องรำยงำนภำยในเดือนเดียวก็คือ เอกสำรท่ีจะประกอบ     
เข้ำไปทกุตวัชีว้ดัของแตล่ะกรม บำงตวัท่ีวดับำงเร่ืองจะมีเอกสำรเยอะมำก บำงที
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มีถึง 2 แฟ้ม กำรรำยงำนเข้ำระบบต้องใช้ระยะเวลำ มันค่อนข้ำงท่ีจะไม่ค่อย
รำบร่ืน ทัง้นีเ้พรำะระบบมันไม่ค่อยเสถียร บำงทีเรำก็อยำกจะช่วยให้งำนมัน
ส ำเร็จ แต่ตรงนีเ้รำไม่สำมำรถ Control ได้ ทัง้นี ้กำรรำยงำนเข้ำไปในระบบก็
อำจจะดีในเร่ืองของกำรเก็บข้อมูล ฐำนข้อมูล แต่ในทำงกลับกัน ระบบก็ต้อง
เสถียร ท ำให้กระบวนกำรไหลลื่น มนัต้องมีกำรรับรองตรงนีเ้พรำะว่ำเม่ือถึงเวลำ
ทกุกรมก็จะต้องไปพร้อมกนัหมดในช่วงเวลำตรงนัน้  

 
หน่วยงำนกลำงจ ำเป็นต้องปรับปรุงระบบกำรรำยงำนผลอย่ำงจริงจังเพื่อไม่ให้

ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนผลล่ำช้ำเน่ืองจำกส่งผลกระทบต่อกำรได้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำม
เกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ซึ่งนักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
ระบบไอทียงัไม่ค่อยเสถียร อนันีต้้องปรับปรุงเพรำะว่ำมนัเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีจะ
ส่งผลต่อเร่ืองของคะแนน แล้วเวลำมำตรวจเขำก็ต้องถ่ำยแฟ้ม เตรียมเอกสำร
เป็นส ำเนำหลำยชดุ กำรรำยงำนผลในเร่ืองไอทีควรจะต้องมีกำรปรับระบบให้มนั
เสถียร อนันีส้ ำคญัเพรำะวำ่ถึงเวลำกำรเข้ำระบบ คณุก็จะเข้ำเพื่อให้ตวัเองไมต้่อง
โดนตดัคะแนนเพรำะวำ่มนัหมำยถึงผลกำรท ำงำนของหน่วยงำนด้วยโดยตรง 

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนด้วยตนเองเป็นเพียงแค่กำรเขียน

รำยงำนผลให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดผลเท่ำนัน้ แต่ไม่ได้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำง
แท้จริง ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ว่ำ “ส่วนรำชกำรก็ประเมินผลด้วยตวัเอง ตอนนีเ้ป็นระบบ Self-Assessment เขียน Paper ให้มนั
ได้” นอกจำกนี ้กำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของสว่นรำชกำรนัน้ หน่วยงำนกลำงอยำ่ง ก.พ.ร. 
เองไม่ได้เข้ำมำตรวจงำนอย่ำงจริงจัง แต่ตรวจตำมเอกสำรเท่ำนัน้ซึ่งวิธีกำรติดตำมเช่นนีไ้ม่
สำมำรถบรรลผุลตำมวตัถปุระสงค์กำรวดัได้ ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ.ร. มำตรวจก็ไม่ได้มำตรวจดรูะบบงำน
อย่ำงแท้จริง ตรวจตำม Paper เฉย ๆ ไม่ได้ผล” นอกจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นผู้ตรวจประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรแล้ว ผู้บริหำรของกระทรวงร่วมเป็นคณะตรวจ
ประเมินด้วยเช่นกนั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร  



212 
 

 

สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ทำงผู้บริหำรในกระทรวงท่ีเป็นคณะตรวจ
ประเมิน เขำจะมำ Site Visit ท่ีกรมเพื่อท่ีจะให้เรำรำยงำนรอบ 12 เดือนซึง่ทำงผู้บริหำรของเรำก็คอื
ท่ำนผู้อ ำนวยกำร ท่ำนรอง ส ำนกังำน ก.พ.ร. มำด้วย ก็เตรียมข้อมลูด้วยเพรำะว่ำแตล่ะตวัชีว้ดัมนั
ก็จะมีข้อสงสัยท่ีเขำต้องกำรท่ีจะรู้  เรำก็อธิบำย” เม่ือส่วนรำชกำรได้รับกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำน ส่วนรำชกำรเองต้องกำรข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ดงันัน้ นอกจำกกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดย ก.พ.ร. และผู้บริหำรของกระทรวงแล้ว 
ยงัควรท่ีจะมีผู้ รับบริกำรจำกกรมมำร่วมประเมินผลด้วย ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “คุณต้องมีหน่วยกลำงท่ีไม่ใช่
หน่วยรำชกำรท่ีเป็นเจ้ำของงำนเองหรือวำ่ไม่ใช่หน่วยอยำ่ง ก.พ.ร. ต้องเป็นหน่วยท่ีเข้ำใจเนือ้งำน” 
ดังนัน้ กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรจึงควรให้ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งเป็นผู้ รับ 
บริกำรจำกกรมมำร่วมติดตำมประเมินผลเน่ืองจำกบคุคลเหลำ่นีเ้ป็นผู้ เก่ียวข้องโดยตรงท่ีสำมำรถ
สะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำร ตลอดจนสำมำรถให้ข้อเสนอแนะเชิงลกึแก่กรมได้อยำ่งชดัเจนเพื่อ
น ำข้อมลูท่ีได้ไปปรับปรุงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนให้ดีขึน้ต่อไป ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ต้องมีคนท่ีคอยติดตำมท่ีเป็น
กลำงเรียกว่ำ Stakeholders เข้ำมำร่วมเรียกว่ำ พฒันำและติดตำมน่ำจะเป็นประโยชน์เพรำะพวก 
Stakeholders คือ คนท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้ รับบริกำร เขำจะรู้ว่ำ เขำมีควำมต้องกำรอะไรแล้ว
อยำกเห็นอะไร แล้วก็มำร่วมให้ควำมเห็น เขำจะเป็นคนสะท้อนภำพได้ดีกวำ่” 

ส ำหรับกำรจัดท ำตัวชีว้ัดรำยบุคคลส่งผลให้คนท่ีท ำงำนมำกกว่ำตัวชีว้ัดกลับ
ท ำงำนลดลงจำกเดิมให้เหลือเท่ำกบักำรรับผิดชอบตวัชีว้ดั ซึง่รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ตวัชีว้ดัรำยบุคคลไม่ค่อยเห็นประโยชน์
มำก คุณจะสูญเสียคนท่ีท ำงำนมำกกว่ำ KPI อยู่แล้ว เขำก็เลยลดระดบัลงมำท ำเหลือแค่ KPI”     
อีกทัง้ ในทำงปฏิบตัิ กำรวดัว่ำแตล่ะคนท ำงำนได้มำกหรือน้อยเพียงใดเป็นเร่ืองท่ีวดัได้ยำกเช่นกนั 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ 
“เห็นชัดเจนว่ำมันวัดยำก ถำมว่ำคนนีท้ ำงำนก่ีเปอร์เซ็นต์ วัดได้ไหม สมมติ มีผลงำนออกมำ      
แล้วท ำงำนร่วมก็ยำกท่ีจะบอกว่ำ คนนีท้ ำงำนก่ีเปอร์เซ็นต์ของงำนชิน้นี”้ กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดั     
ไม่จ ำเป็นต้องรับผิดชอบเป็นรำยบคุคลเท่ำนัน้ แตง่ำนบำงอย่ำงเหมำะส ำหรับกำรท ำงำนเป็นกลุ่ม 
กำรจัดท ำตวัชีว้ัดควรรับผิดชอบเป็นกลุ่ม ทัง้นี ้กำรรับผิดชอบตวัชีว้ัดจึงขึน้อยู่กับลกัษณะงำน      
ว่ำ ควรท ำเป็นรำยบุคคลหรือกลุ่มเพื่อสำมำรถตอบโจทย์ของกรมได้ว่ำ สดุท้ำยแล้วผลลพัธ์ท่ีเกิด
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จำกกำรปฏิบตัิงำนเป็นอย่ำงไรและบรรลุผลมำกหรือน้อยแค่ไหน ซึ่งรองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
งำนบำงอย่ำงก็จ ำเป็นต้องมี แต่โดยหลกักำรแล้ว ทุกระบบก็ต้องดตูำมฟังก์ชนั    
ตำมรูปแบบของงำน ตัวชีว้ัดรำยบุคคลจ ำเป็นท่ีต้องเป็นรำยบุคคลหรือไม่ 
บำงอยำ่งมนัจะต้องท ำ ต้องกำรเป็นกลุม่ ก็วดัเป็นกลุม่ดีหรือไม่ คือคณุไปวดัแยก
รำยบคุคล มนักลำยเป็นท ำ 5 คือบำงอยำ่งมนัไม ่Fit ขนำดนัน้ วดัเป็นรำยทีมงำน 
วดัเป็นตวัของผลสมัฤทธ์ิของงำนอยำ่งแท้จริงก็คือตวั Outcome ออกมำไหม 

 
นอกจำกนี ้กำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรไม่ใช่ทุกคนท่ีต้อง

รับผิดชอบตัวชีว้ัด แต่มีเพียงบำงส่วนเท่ำนัน้ท่ีต้องท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนตัวชีว้ัดเพิ่มขึน้ ซึ่ง
ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
คนท่ีเขำไม่ต้องโดนตวั KPI เขำก็สบำย เขำก็อยู่ของเขำ แต่คนท่ีต้องโดน แล้วก็
หลำย ๆ ปีมำก พี่รู้มำแล้ว พี่เคยเจอเพรำะพี่ท ำ บำงทีเรำก็ต้องไปนัง่ประชุม ไป
นัง่ชีแ้จงว่ำ ท ำไมเรำได้แค่นี ้ท ำไมเรำเป็นอย่ำงงี ้ไปชีแ้จงกระทรวง เรำก็ต้องไป
ติดตำม กลวัผลงำนจะไมไ่ด้ออกไป ให้เป็นตำมค ำรับรองระดบักระทรวงเลย มนัก็
เหน่ือยชีวิต มนัเหมือนภำรกิจเพิ่มขึน้ แล้วคนก็ยงัเป็นคนเดมิอยู่ 
 

ท่ีผ่ำนมำ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัไม่ได้
ถกูน ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำเพื่อควำมก้ำวหน้ำในงำนของบุคลำกรภำยในกรมอย่ำงจริงจงั
ประกอบกับเคร่ืองมือยงัคงมีข้อจ ำกัดในเร่ืองกำรวดัท่ีไม่สำมำรถวดัในเชิงคณุภำพของบุคลำกร
อย่ำงแท้จริง อำทิ ควำมขยันขันแข็งตัง้ใจท ำงำน ควำมยำกล ำบำกในกำรท ำงำน ทัศนคติของ       
แต่ละบุคคล หรือแม้กระทั่งคุณภำพของผลงำนบุคลำกรเองซึ่งปัจจัยเหล่ำนีเ้ป็นปัจจัยส ำคัญท่ี      
ไมส่ำมำรถละเลยได้ แตไ่ม่ได้สะท้อนให้เห็นจำกเคร่ืองมือดงักลำ่ว ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
พดูตำมตรง ยงัไม่ได้เอำมำใช้ ก็มีท ำ แล้วก็มีให้ตรวจ แตว่่ำ มนัยงัไม่ได้เอำมำใน    
เชิงของบริหำร ของบุคลำกรท่ีสมัพนัธ์กบัเร่ืองของประสิทธิภำพขององค์กร . . . 
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เคร่ืองมือเหล่ำนี ้หลำยอย่ำงมนัก็จะมีข้อจ ำกัดของเร่ืองกำรวดั มันไม่ได้วดัถึง
ควำมขยนัขนัแข็ง ควำมตัง้อกตัง้ใจ คุณภำพของผลงำน ทศันคติของคนท ำงำน 
เร่ืองเหลำ่นีส้ ำคญักวำ่  

 
อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร

สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกนัว่ำ “คนท่ีนัง่เฉย ๆ ต่ำงก็มีตวัชีว้ดัเหมือนกนั ก็ผ่ำนเหมือนกนั ดงันัน้ 
ตวัชีว้ดัท่ีท ำมำวดัหน่วยงำนได้หรือไม่ วดัคนได้หรือไม่ วดัได้เพียงส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ข้อเท็จจริง
ทัง้หมด ไม่สำมำรถเปรียบเทียบได้ว่ำบุคคลเหล่ำนัน้จริงจงักบักำรท ำงำนมำกน้อยแค่ไหน” ทัง้นี ้
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนนัน้จ ำเป็นต้องพิจำรณำไม่เพียงจำกตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรเท่ำนัน้ แตย่งัต้องพิจำรณำถึงงำนประจ ำท่ีบคุลำกรรับผิดชอบ งำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษ 
ตลอดจนงำนเฉพำะหน้ำของแตล่ะบคุคลอีกด้วย นอกจำกนี ้กำรเลือกตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนนัน้ 
กรมไม่ได้เลือกงำนท่ีเป็นหวัใจส ำคญัหรืองำนท่ียำกท่ีสดุเข้ำไปอยู่ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 
แตบ่คุลำกรของกรมยงัคงต้องรับผิดชอบตำมภำรกิจดงัเดิม ดงันัน้ ตวัชีว้ดัดงักลำ่วจึงไม่ได้สะท้อน
ผลกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะบคุคลอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 
 

ตวั KPI เรำไม่ได้เลือกงำนท่ียำกท่ีสดุเข้ำไปวดัเป็น KPI เน่ืองจำกกรมเรำเป็นกรม
เล็ก ๆ 100 กว่ำคน แล้วมีแต่ส่วนกลำง ดงันัน้ ผู้หลกัผู้ ใหญ่จะมองเอำคนท่ีแบบ
เหน่ือยยำกล ำบำก งำนท่ีมนัยำก แล้วควำมทุ่มเทซึ่งมนัชัด ชัดกว่ำ KPI ตรงนี ้   
เพรำะงัน้ มนัไม่ได้ยดึโยงกบั KPI ชดัเจน แล้วบำงคนท ำงำนนี ้เรำไม่กล้ำลงไปไว้
กบั KPI งำนท่ีส ำคญับำงงำน แต่เป็นงำนไฟลนก็ไม่ได้เข้ำเป็น KPI ทกุตวั เขำให้
เลือก เลือกแค ่3-4 เอง แล้วแตล่ะ 1 KPI เขำให้เลือก Sample มำ 1 ตวั เรำก็เลือก 
พี่วำ่ 10 % ท่ีเรำไปโชว์ใน KPI งำนเยอะกวำ่นัน้เยอะ  
 

ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดัชนีอุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้เช่นกนั ควำมวำ่  

 
ถ้ำคณุไม่ประเมินงำนรอบข้ำงในเชิงบริหำรซึ่งไม่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรือเป็น    
ลำยลกัษณ์อกัษรท่ีเขำไม่ลงไปอยู่ใน KPI หรือตวับนัทึกข้อตกลง ในฐำนะพี่เป็น
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หวัหน้ำ พ่ีเป็นลกูน้อง พี่จะรู้ พ่ี Assign งำนให้ลกูน้อง พ่ีจะต้องอ่ำนมีควำมยำก
ง่ำยมำกน้อยยงัไงแตล่ะเร่ือง พี่จะต้องมีควำมจ ำในตรงนีด้้วยเพื่อกำรประเมิน  

 
ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรอยูใ่นควำมรับผิดชอบของส ำนกังำน 

ก.พ.ร. โดยตรง อีกทัง้ ตวัชีว้ดัรำยบคุคล นอกจำกเก่ียวข้องโดยตรงกบั ก.พ.ร. ในส่วนของผลกำร
ปฏิบตัิงำนแล้ว ยงัเก่ียวข้องกบัส ำนกังำน ก.พ. ในสว่นของกำรประเมินสมรรถนะของบคุลำกรโดย
ตัวชีว้ัดของบุคลำกรได้รับกำรถ่ำยทอดจำกค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งแต่ละส ำนัก ต้อง
รับผิดชอบตวัชีว้ดัจำกผู้อ ำนวยกำรส ำนกั จำกนัน้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัถ่ำยทอดมำยงัสว่นงำนภำยใน
ส ำนกัมำยงัระดบับุคคลโดยกลุ่มพฒันำระบบบริหำรท ำหน้ำท่ีประสำนและจดัเก็บข้อมลูจำกทุก
ส ำนกัภำยในกรม ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ในทำงปฏิบตัิได้น ำมำประกอบกำรพิจำรณำเพรำะว่ำ
เป็นตัวหลักในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรในรอบปีงบประมำณ” อย่ำงไรก็ตำม ในทำง
ปฏิบตัิ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนยงัไม่มีควำมเท่ียงตรง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “บำงคนเขำก็นัง่เฉย ๆ 
ไม่ต้องท ำอะไร ก็ได้ ก็มี KPI เหมือนกัน ก็ผ่ำนเหมือนกัน” อีกทัง้ กำรประเมินผลรำยบุคคลตำม
เกณฑ์ของส ำนกังำน ก.พ. กำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ. ก ำหนดท ำได้ยำก ดงันัน้ ผู้บงัคบับญัชำ
จึงใช้วิธีกำรก ำหนดคะแนนรวมไว้ก่อนตัง้แต่ต้นแล้วจึงมำใส่คะแนนสมรรถนะในแต่ละด้ำน
ภำยหลงั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ 
“ถ้ำในมมุมองพี่ เขำมีธงในใจแล้วว่ำ สมมติ คนนีเ้ขำก็จะให้ดีเดน่ เขำก็มำไลค่ะแนนให้มนัสอดรับ
กบัธงท่ีตัง้ไว้ เขำไม่ได้มำนัง่ไล ่คนนีต้้องสอดรับเพรำะสิง่ท่ีเรำมำวดัมนัไมใ่ช่เคร่ืองวดั เรำต้องไปวดั
จำกสิง่ท่ีเขำยำกล ำบำกจริง ถำมวำ่ ยดึโยงไหม มนัยดึไม่ไหวไง” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 

 
เวลำท่ีเรำมำนัง่ Ranking แล้วเอำคะแนนใส ่บำงทีต้อง Make เอำเลย เหมือนกบั
ว่ำ มีเปำ้แล้ว น่ีพดูจริง ๆ เลยนะ ไม่มีใครหรอกท่ีไม่มีเปำ้ แล้วมำนัง่เรียง ให้ยำก
มำกเกณฑ์พี่ว่ำ หลกักำรดี แต่อำจจะต้องปรับเกณฑ์หรืออะไร อำจจะต้องให้
สอดคล้องกบัแตล่ะภำรกิจของแตล่ะท่ี บำงท่ีเขำก็โอเค ปีหนึง่คณุไปตรวจโรงงำน
ได้ก่ีโรง อนันีม้นัวดัได้ อำจจะมีแตกต่ำงกนันิดหน่อยว่ำ ตวังำนหนึ่งอำจจะตรวจ
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ยำกง่ำย ตรวจแป๊บเดียวเสร็จหรือใกล้ไกลอำจจะแตกต่ำงกนั แต่งำนจะต่ำงกนั
ไม่มำก จะวดัเปรียบเทียบกนัได้ แตส่ ำหรับในบำงหน่วยงำนมนัจะวดัยำก  

 
นอกจำกนี ้เกณฑ์กำรให้คะแนนเพื่อประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรยงั

ขึน้อยู่กบัมมุมองของผู้ประเมินเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

แต่ละคนก็ให้เกณฑ์ไม่เหมือนกัน มันวัดไม่เหมือนกันคือกำรประเมิน กำรให้
เกณฑ์ตรงนีว้ำ่ จะเป็นเลข 3 เลข 4 เลข 5 ใครจะเป็นคนประเมิน วดัดดู้วยผลงำน
เลย มนัโชว์ได้ไหม มนัสะท้อนหรือเปลำ่ ทกุคนก็บอก ฉนัได้ 4 ฉนัได้ 5 หรือฉนัได้  
3 ผ่ำนเกณฑ์แน่นอน วัดตรงไหน แล้ววัดยังไง สะท้อนหรือไม่ มุมมองของคน
ภำยนอกท่ีดผูลงำนเป็นท่ีประจกัษ์ได้หรือเปลำ่ ไมรู้่ 

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน นอกจำกต้องอำศยักำรวดัท่ีต้องสำมำรถสะท้อนถงึ

คณุภำพกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะบคุคลได้อยำ่งครอบคลมุแล้ว ผู้บริหำรแตล่ะส ำนกันบัเป็นบคุคล
ท่ีมีควำมส ำคญัยิ่งส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรซึง่ผู้บริหำรต้องเข้ำใจถึงกำร
ปฏิบตัิงำนของผู้ใต้บงัคบับญัชำแตล่ะคนเป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรสว่นดชันีอตุสำหกรรมและ
วิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ 
“เวลำคนให้คะแนน มนัก็จะเป็นปัญหำอีก ทัง้ ๆ ท่ี ในเชิงตวัเลข แตภ่ำรกิจมนัตำ่งกนั หำกผู้บริหำร
ขำดควำมรู้ ขำดควำมเข้ำใจในภำรกิจหรือบทบำทของแตล่ะคนท่ีอยูใ่นสว่นนัน้ ๆ รวมทัง้ผู้บริหำรท่ี
ประเมินไป เขำอำจจะมองท่ีควำมแตกตำ่งกนัในเชิงตวัเลข” ประกอบกบัผู้บริหำรเองต้องเป็นกลำง 
ปรำศจำกอคติตอ่บคุคลใดบคุคลหนึ่งจึงจะสำมำรถประเมินผลอย่ำงเป็นธรรมและเสริมสร้ำงขวญั
และก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรอีกด้วย ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอตุสำหกรรมและ
วิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“เร่ืองลำยลกัษณ์อกัษร บำงครัง้ไม่สำมำรถบอกเชิงคณุภำพได้ อีกทัง้ยงัสำมำรถสร้ำงภำพได้โดย
ผู้บริหำร เร่ืองของกำรเขียนกำรประเมิน กำรให้คะแนนซึง่บำงคนอำจจะให้คะแนนด้วยอคติ บำง
คนอำจจะให้คะแนนด้วยทศันคติท่ีดี เพรำะฉะนัน้ จงึต้องสร้ำงสมผู้บริหำรท่ีจะมำก ำกบัดแูล”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรรำยงำนผลท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรน ำ มำ
ปฏิบตัิผ่ำนระบบ e-SAR ยงัไม่มีควำมเสถียรและยงัไม่สำมำรถสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของ
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กรมได้อย่ำงแท้จริง ตลอดจนกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนของ ก.พ.ร. นัน้ยังเป็นเพียงกำรตรวจ
ตำมเอกสำรเป็นส ำคญั ดงันัน้ ควรให้ผู้ ท่ีมีสว่นได้สว่นเสียหรือผู้ รับบริกำรจำกกรมเข้ำร่วมประเมิน
เพื่อให้ได้ข้อมลูเชิงลึกและเป็นประโยชน์ต่อกำรน ำไปปรับปรุงและพฒันำผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม อีกทัง้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนจำกตวัชี ว้ดัยงัไม่ได้ถกูน ำมำใช้ใน
กำรประเมินผลบคุลำกรอย่ำงจริงจงัเน่ืองจำกข้อจ ำกดัของกำรวดัท่ียงัไม่สำมำรถวดัและสะท้อนถึง
คณุภำพของผลงำนและคณุภำพของบคุคลได้อยำ่งแท้จริง 

5.2.2.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
                                    1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
                                    กรมยงัไม่มีควำมพร้อมในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรอย่ำงแท้จริง เม่ือส ำนกังำน ก.พ.ร. น ำเคร่ืองมือดงักลำ่วเข้ำมำประกอบกบันโยบำยจดัสรร
เงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำร วิธีกำรในกำรจดัสรรของกรมเป็นกำรแบง่เงินในจ ำนวนเท่ำ ๆ กนัให้แก่
บคุลำกร ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
หลกักำรถูก แต่วิธีกำรยงัไม่พร้อมท่ีจะท ำตรงนัน้เพรำะว่ำในส่วนรำชกำรยงัไม่
ได้มำท ำระบบเรียกว่ำ Performance Management ภำยใน เงินโบนัสเข้ำมำ
กลำยเป็นหำรเฉลี่ย จริง ๆ แล้ว คณุต้องท ำ Performance ภำยใน หน่วยไหนท่ี
ออกแรงมำก ผลงำนดีต้องได้รับจดัสรรมำกกว่ำ ต้องมีควำมแตกต่ำง ก.พ.ร. ก็    
ไม่อยำกล้วงลงมำ เขำก็โยนมำและให้คณะรัฐมนตรีอนมุตัิเป็นก้อน 
 

นโยบำยดงักล่ำวไม่ได้กระตุ้นให้บคุลำกรของกรมเกิดควำมกระตือรือร้น     
ท่ีอยำกจะท ำงำนรับผิดชอบตวัชีว้ดัมำกยิ่งขึน้เน่ืองจำกเงินรำงวลัท่ีได้รับไม่ได้มีจ ำนวนมำก ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“เฉย ๆ นะเพรำะมนัไม่ได้เยอะอะไร เห็นผลบ้ำง ๆ แต่ว่ำไม่ได้เห็นผลกบักำรท่ีจะท ำให้คนท ำงำน
มำกขึน้ . . . แต่กลไกเหล่ำนีไ้ม่ได้อยู่ท่ีเงินจงูใจเพรำะว่ำมนัไม่ได้มีเยอะจนกระทัง่ท ำให้เรำจะต้อง
ไปอย่ำงงัน้” ขณะเดียวกนั กลบัส่งผลในทิศทำงตรงกนัข้ำมอย่ำงสิน้เชิง นโยบำยดงักล่ำวได้สร้ำง
ควำมแตกแยกให้แก่บุคลำกรภำยในกรมด้วยกันเองและเกิดกำรเปรียบเทียบกันระหว่ำงกรม
ภำยในกระทรวงอีกด้วย แม้ว่ำกำรจดัสรรเงินรำงวลัเป็นควำมลบั แต่ในทำงปฏิบตัิ บุคลำกรต่ำง
สอบถำมกันและกัน ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง สศอ. (2559, 
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กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตัง้แต่มีระบบเงินจูงใจไม่เวิร์ก สร้ำงควำมร้ำวฉำนมำกกว่ำ ไม่ได้
ก่อให้เกิดควำมสำมคัคีเลย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอตุสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์
สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีเ้ช่นกนั ดงันี ้

 
มนัได้สร้ำงควำมแตกแยกเพรำะทกุคนต้องคิดเลยวำ่ ภำรกิจของแตล่ะหน่วยงำน
มีบทบำท วตัถปุระสงค์ท่ีแตกตำ่งกนั แล้วพอต้องมำแข่งขนักนัว่ำคณุเป็นตวัชีว้ดั
ล ำดบัท่ีเท่ำไร คณุเป็นตวัดึงของกระทรวงไหม กลำยเป็นทุกคนนึกแต่เร่ือง KPI    
อย่ำงเดียวหรือบำงคนก็มองว่ำ พอได้เงินมำก็สร้ำงควำมแตกแยกเพรำะว่ำ       
มันต้องมีกำรแบ่ง จะให้ใครแบบไหน อย่ำงไร . . . พอหำรเฉลี่ย อย่ำงท่ีพี่เคย
ประสบมำ เงินแค่สำมพนักว่ำบำท ท ำงำนยุ่งกบั KPI แล้วก็มำท ำอย่ำงงี ้อย่ำได้
ซะเลยดีกวำ่  

 
นอกจำกนี ้ยังได้เกิดกำรเปรียบเทียบในประเด็นกำรจัดสรรเงินรำงวลั

ระหว่ำงผู้บริหำรระดบัสูงและบุคลำกรผู้ปฏิบตัิงำนเน่ืองจำกบุคลำกรได้เพียงหลกัร้อย หลกัพนั 
ขณะท่ี ผู้บริหำรได้เงินรำงวลัเป็นหลกัหม่ืน หลกัแสนซึง่แตกต่ำงจำกภำคเอกชนท่ีประเมินผลจำก
กำรปฏิบตัิงำนอย่ำงแท้จริงจึงท ำให้นโยบำยดงักลำ่วไม่ได้สง่เสริมให้กำรวดัประสบผลส ำเร็จเท่ำไร
นกั ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะ
ว่ำ “เร่ืองโบนสัไม่เห็นด้วยเท่ำไร ถ้ำใช้ระบบเดิมก็อย่ำมีดีกว่ำเพรำะมนัไม่ได้ประโยชน์และกลำย     
เป็นว่ำ ผู้บริหำรก็ได้เยอะแยะทัง้ท่ีไม่ค่อยได้ท ำอะไร เรำไม่ใช่แบบเอกชน ถ้ำคณุเอำแนวควำมคิด      
ของเอกชน แล้วก็ท ำแบบตรงไปตรง ๆ แบบนี ้มนัยำกท่ีจะส ำเร็จ” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนดชันี
อุตสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมูล ศูนย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงคนก็มองว่ำท ำ KPI ท ำไปท ำไม ผู้ ใหญ่ก็ได้เงินได้อะไรเพรำะว่ำ
สมยัก่อนรู้สกึผู้บริหำรจะได้เงินเป็นหลกัแสน ผู้บริหำรของกรมจะได้เป็นหลกัหม่ืน หลกัแสน มนัก็
เลยมองเกิดควำมเหลื่อมล ำ้ เกิดควำมแตกแยก เกิดควำมคิดอคติต่องำนท่ีตวัเองท ำ” นอกจำกนี ้
หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนัว่ำ “เงินไม่   
จงูใจ ไม่เหมำะเพรำะผู้บริหำรได้เยอะกว่ำลกูน้องมำก ๆ ถ้ำเป็นผู้ปฏิบตัิ ผลงำนได้มำจำกลกูน้อง 
เพรำะฉะนัน้ เรำต้องดูแลให้กลุ่มพวกนีเ้ขำมีขวญั มีก ำลงัใจเพื่อท่ีจะสร้ำงงำนให้พวกเรำส ำเร็จ     
แต่จ ำนวนเงินต่ำงกันมำกและสุดท้ำยเขำก็เลิกระบบนีไ้ปเลย มันท ำให้คนแตกแยกกัน” ทัง้นี ้
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนโยบำยกำรจดัสรร
เงินรำงวลัซึง่มีควำมแตกตำ่งจำกภำคเอกชนอยำ่งสิน้เชิง ดงันี ้

 
เขำผิดหวงัด้วยซ ำ้ ทกุคนไมใ่ช่เร่ืองลบั ท่ีพี่รู้ท่ีวำ่ ผู้บริหำรได้กนัสองแสน สำมแสน 
พวกเขำได้กนัสองพนั แล้วเขำใช้ค ำว่ำ โบนิด ออกมำแล้ว แล้วทกุคนก็ไม่ใสใ่จว่ำ 
ตวัเองจะได้ก่ีบำทเพรำะเขำรู้ว่ำ มนัไม่เป็นจริง ตื่นเต้น ดีใจไม่มี ก็ได้สองพนั สำม
พนั ถำมว่ำ มีควำมหมำยกับเขำไหม มี แต่เขำมีควำมรู้สึกว่ำ ในขณะท่ี เรำฟัง
เอกชน เขำถอยรถได้คร่ึงคนั ของเรำน่ีไม่เหมือนกนั ไม่ได้สร้ำงควำมรู้สกึตื่นเต้น  
 

ต่อมำ ได้มีกำรเปลี่ยนนโยบำยจำกกำรให้เงินรำงวลัเป็นกำรจดัสรรเงิน
เหลือจ่ำยจำกงบประมำณท่ีส่วนรำชกำรได้รับ อย่ำงไรก็ตำม ยงัคงมีผู้ ไม่เห็นด้วยกบันโยบำยกำร
จดัสรรเงินเหลือจ่ำยเช่นกนัเน่ืองจำกนโยบำยดงักลำ่วไม่ได้สร้ำงแรงจงูใจให้บคุลำกรภำครัฐรู้สกึถึง
ควำมพิเศษท่ีได้รับเน่ืองจำกแม้ว่ำไม่มีนโยบำยนีเ้กิดขึน้  ส่วนรำชกำรก็สำมำรถได้รับกำรจดัสรร
สิ่งจูงใจเหล่ำนีไ้ด้จำกงบประมำณส่วนอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นกำรจดัฝึกอบรมบคุลำกร กำรเบิกอปุกรณ์
ส ำนกังำน เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้ำอี ้เป็นต้น ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
ตอนหลงัท่ีเขำมำเปลี่ยนเป็นเอำเงินท่ีเหลือมำใช้พฒันำข้ำรำชกำร อย่ำงเช่น เอำ
ไปฝึกอบรม ไปสมัมนำซึ่งพวกเขำก็ไม่ได้ Appreciate อะไรมำกมำยเพรำะว่ำ    
มนัคือ อีกหนึ่งภำระของเขำ มำซือ้ของใช้จ ำเป็นในส ำนกังำนซึง่จริง ๆ เขำก็มอง
ว่ำ ต่อให้ไม่มีตรงนี ้เขำก็มีสิทธ์ิได้อยู่แล้ว สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกท่ี Extra ไม่มี 
เขำก็ได้ ต่อให้เขำไม่ท ำ KPI ลองหลวงไม่ซือ้ใช้ก็ท ำงำนไม่ได้ มนัไม่มีอะไรท่ีเพิ่ม
พิเศษ สมมติ เรำจะเอำเงินท่ีได้มำไปฝึกอบรม แล้วพำเขำข้ำมประเทศก็ไม่ได้    
มนัมีมตคิณะรัฐมนตรีตอ่ให้โผลไ่ปลำวหรือเขมรต้องกลบัมำนอนเมืองไทย  
 

อย่ำงไรก็ตำม ส่วนรำชกำรยงัคงมองว่ำกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่
บุคลำกรนัน้เป็นสิ่งท่ีจ ำเป็น ดงันัน้ แรงจูงใจจึงเป็นสิ่งท่ีละเลยไม่ได้ แต่ไม่ใช่ในลกัษณะดงัเช่นท่ี
ผ่ำนมำอย่ำงท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้แรงจงูใจมีทัง้แรงจงูใจท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน ส ำหรับ
แรงจงูใจท่ีเป็นตวัเงิน หำกเป็นไปได้อำจเป็นในรูปแบบของกำรปรับฐำนเงินเดือนของข้ำรำชกำร ซึง่
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นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวไว้ว่ำ “น่ำจะไปปรับในส่วนของฐำนเงินเดือนไปเลยเพรำะว่ำในเร่ืองของค่ำ
ครองชีพต่ำง ๆ มันก็ปรับเปลี่ยน ถ้ำเป็นไปได้ควรจะปรับให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน” ขณะท่ี 
แรงจงูใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินนัน้ยงัเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรภำยในกรมได้เป็นอยำ่งดี 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เร่ืองของโอกำสควำมก้ำวหน้ำในงำนของบุคลำกรซึ่งเป็นแรงจูงใจหนึ่งท่ีต้อง
ค ำนึงถึงส ำหรับข้ำรำชกำร ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
คนท่ีท ำกับคนไม่ท ำได้เหมือนกัน แล้วใครเขำอยำกท ำ มันไม่ใช่เร่ืองเงินอย่ำง
เดียว มันต้องได้เร่ือง Career Path ต้องได้เร่ืองผลตอบแทนในกำรประเมินผล
งำน . . . โอกำสควำมก้ำวหน้ำของบุคคลก็จะมีส่วนเยอะ ถ้ำคุณท ำแล้วเป็นท่ี
ประจกัษ์ เป็นท่ียอมรับ สร้ำงประสิทธิภำพให้กบัองค์กรได้อย่ำงแท้จริง ผู้บริหำร
ยอ่มมี Reserve ในเชิง Promotion  

 
นอกจำกนี ้กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่บุคลำกรภำครัฐในกำรได้รับ

มอบหมำยให้ท ำงำนชิน้ส ำคญัและสร้ำงภำพลกัษณ์ของควำมเป็นข้ำรำชกำรท่ีดีเป็นอีกหนึ่งขวญั
และก ำลงัใจได้เช่นกัน ซึ่งผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ถ้ำเรำได้รับมอบหมำยให้ท ำงำนท่ีส ำคญั เรำเห็นว่ำ มนัส ำคญัมำก เรำจะเข้ำไป 
Concentrate มนัเยอะ แล้วเรำจะมีควำมภำคภมูิใจมำกท่ีได้รับมอบหมำยให้ท ำ 
กำรท่ีเรำได้ท ำงำนชิน้ส ำคญั มนัภมูิใจมนัต้องท ำให้ส ำเร็จ ต้องท ำให้ได้มำกกว่ำ 
เพรำะงัน้ ต้องมีกลไกท่ีจงูใจมำกกว่ำเพรำะคนรับรำชกำรเงินเดือนก็พออยู่พอกิน 
แล้วก็ภมูิใจ เรำต้องมีควำมภมูิใจในกำรเป็นรำชกำร เรำต้องมีควำมภมูิใจในงำน
ของเรำถึงจะมีพลงัท่ีจะท ำ  

 
ค ำช่ืนชมหรือค ำชมเชยให้บคุลำกรเกิดควำมภำคภมูิใจ มีเกียรตใินหน้ำท่ี

กำรงำนจึงเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจได้เช่นกัน อย่ำงไรก็ตำม ลกัษณะกำรท ำงำนภำยในส ำนักงำน
เศรษฐกิจอุตสำหกรรมยงัคงประสบกับช่องว่ำงทำงกำรสื่อสำรและขำดกำรปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำง
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บุคลำกรภำยในกรม ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ควรมีค ำชมเชย ให้เกิดมีเกียรติ แต่จริง ๆ แล้วไม่เคย ต่ำงคนต่ำงอยู่และเร่งเอำ       
แต่งำน เน้นงำนมำกกว่ำเน้นคนให้สมดลุกนั ต้องดแูลคน เหมือนต้องดแูลไปถึง
บ้ำน ถึงครอบครัวเขำ คนท่ีน่ีส่วนใหญ่จบปริญญำโท เด็กต่ำงประเทศ Ego        
สูงมำก ใช้ชีวิตปลีกวิเวก แต่เขำเก่ง เรำต้องหำวิธีให้คนพวกนีใ้นเร่ืองของกำร
ปฏิสมัพนัธ์ กำรสื่อสำร กำรอยู่ร่วมกนั คนท่ีน่ีเก่งมำก อำวโุสเด็กรุ่นใหม่ไม่คอ่ยมี 
รุ่นพี่ไม่คอ่ยนบัถือ ข้ำมหวั แตม่นัเป็นทกุวฒันธรรมทกุท่ี  
 

สวสัดิกำรตำ่ง ๆ นอกจำกสวสัดิกำรภำครัฐท่ีสว่นรำชกำรได้รับอยูแ่ล้วยงั
เป็นอีกแรงจงูใจหนึง่ท่ีสำมำรถสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนให้แก่ข้ำรำชกำร ซึง่หวัหน้ำ
กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ควรจะเน้นในเร่ืองของสวสัดิกำร ให้ทนุไปเรียน สร้ำงเสริมอำชีพ ข้ำรำชกำรต้องกำร
อย่ำงนี ้ปัจจบุนัมีสวสัดิกำรตำมระเบียบรำชกำรให้เท่ำไรก็แคน่ัน้ นอกจำกบำงกรม 
เขำมีกองทนุสวสัดิกำรจะต้องเป็นหน่วยงำนท่ีมีรำยรับและเขำก็สำมำรถบริหำรเงิน
ของเขำได้ แตส่ ำหรับ สศอ. ไมมี่เพรำะเรำเป็นหน่วยงำนวิชำกำร คิดวำงแผน ข้อมลู
เรำขำยเขำไมไ่ด้ เรำต้องบริกำร  

 
จะเห็นได้ว่ำ นโยบำยกำรจัดสรรเงินรำงวัลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำไม่ได้เสริม 

สร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่บุคลำกรของกรมได้อย่ำงแท้จริง แต่กลับกลำยเป็นกำรสร้ำงควำม
แตกแยกระหว่ำงบุคลำกรมำกยิ่งขึน้ อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่บุคลำกร
ภำครัฐยังคงเป็นสิ่งส ำคญั แรงจูงใจท่ีไม่ใช่เป็นตวัเงินในรูปแบบต่ำง ๆ ดงัท่ีได้กล่ำวมำยังเป็น
วิธีกำรในกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรภำครัฐได้เช่นกัน หำกหน่วยงำนกลำงมีกำร
ออกแบบและวิจยัให้สำมำรถน ำมำปรับใช้กบัสว่นรำชกำรได้อยำ่งเหมำะสม 
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2)  กำรพฒันำองค์กำร 
แตล่ะส ำนกัภำยในกรมได้จดัประชมุ อภิปรำยระหวำ่งผู้บงัคบับญัชำและ

ผู้ ใต้บงัคบับญัชำเพื่อได้ทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิงำนและวำงแผนส ำหรับกำรจัดท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรในปีงบประมำณถดัไป ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

  
แต่ละปีในส ำนกัเอง เขำก็จะมีกำรประชมุกนัว่ำ กำรปรับเปลี่ยนเร่ืองของภำรกิจ
งำนอยู่แล้ว เพรำะฉะนัน้ เร่ืองของ KPI อย่ำงเช่น ระดับบุคคลเขำต้องมีกำร
ประชุมกับทำงหวัหน้ำส่วนแล้วก็มีกำรประชุมของระดบัส ำนกัเองเพื่อท่ีจะปรับ 
เปลี่ยน KPI ทัง้ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม ระดับส ำนักให้สอดรับกับแผนกรม     
ตรงนีม้นัสำมำรถปรับเปลี่ยนบำงภำรกิจหรือบำงงำนท่ีบคุคลต้องรับผิดชอบ  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรพฒันำสมรรถนะของบคุลำกรภำยในกรมไม่ได้เกิดขึน้

จำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นรูปธรรมเน่ืองจำกบคุลำกรไม่ได้ระบถุึงควำมต้องกำร
ในกำรพัฒนำตนเองลงในแบบประเมินรำยบุคคล ขณะเดียวกัน ผู้บงัคบับญัชำก็ไม่ได้ รำยงำน
ควำมประสงค์ลงในแบบประเมินถึงผู้ ใต้บงัคบับญัชำให้มีกำรพัฒนำด้ำนใดเช่นกนัเน่ืองจำกเป็น
เร่ืองละเอียดอ่อน ไม่ต้องกำรให้กระทบกระเทือนจิตใจแก่บคุคลใด ซึง่หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
เรียนตรง ๆ ช่องท่ีเขำจะให้ใส่ว่ำพฒันำอะไร ส่วนใหญ่เขำจะไม่ได้เขียนเพรำะว่ำ   
เจ้ำตวัเองไมไ่ด้เขียน ผอ. ก็ไม่อยำกเขียนให้กระเทือนจิตใจ ทำงผู้ปฏิบตัิงำนไม่ได้
เขียนว่ำอยำกให้พฒันำ จริง ๆ แล้ว ช่องท่ีเขำเขียนสำมำรถเอำมำท ำแผนพฒันำ
ข้ำรำชกำรได้ แตม่นัไมไ่ด้ใช้ประโยชน์เพรำะคนเองก็ไม่อยำกบอกวำ่ ตวัเองไม่เก่ง
อะไร ผอ. ก็ไม่อยำกให้กระทบควำมรู้สึก รูปแบบในกำรเขียนว่ำ  เรำจะพฒันำ
อะไรยงัไม่ได้ถกูน ำมำใช้เป็นรูปธรรมอย่ำงตอ่เน่ืองให้เห็นผล ไม่สำมำรถน ำมำใช้
ได้เลยในสว่นนี ้

 
ทัง้นี ้กรมจะเกิดกำรพฒันำขึน้ได้ ไม่เพียงขึน้อยู่กบัผู้บริหำรระดบัสงูต้อง

ร่วมขบัเคลื่อนเท่ำนัน้ แต่ยงัรวมถึงผู้บริหำรแตล่ะส ำนกัเช่นกนัเน่ืองจำกเป็นผู้ ท่ีอยู่ใกล้ชิดและเห็น
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กำรท ำงำนของผู้ ใต้บงัคบับญัชำชดัเจนมำกกว่ำผู้บริหำรระดบัสงู ดงันัน้ ผู้บริหำรแต่ละระดบัจึงมี
ควำมส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำรร่วมขบัเคลื่อน ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทัศนะว่ำ “ผู้บริหำรทุกระดบั ไม่ใช่แค่สูงสุด ผู้บริหำรท่ีอยู่ชิดกับ   
เขำเลยก็คือ ตวัหวัหน้ำเขำหรือวำ่ตวัผู้อ ำนวยกำรส ำนกัเองก็ดีคือไมใ่ช่ทกุอยำ่งอธิบดีต้องไปดหูมด 
มนัคงไม่ไหว มนัมีระบบท่ีจะดแูลแบบเป็นฟังก์ชนัอยู่แล้ว ในแต่ละฟังก์ชันก็ต้องช่วยกัน” อีกทัง้      
ยังต้องสร้ำงควำมมั่นใจให้แก่บุคลำกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ผู้ ท่ี ไม่พร้อมจะพัฒนำ ผู้บริหำรเอง     
ต้องหำบุคคลท่ีสำมำรถโน้มน้ำวให้บุคคลเหล่ำนี ต้้องกำรท่ีจะพัฒนำตนเองอย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้      
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ ควำมวำ่ 

 
คนท่ีอำจจะรู้สกึวำ่ ตวัเองมีควำมไมเ่ก่ง เรำก็ต้องสร้ำงโปรแกรมท่ีจะพฒันำ สร้ำง
ควำมมัน่ใจ หำมือดี ๆ เข้ำมำท ำงำนร่วมเพื่อท่ีจะสร้ำงควำมเข้มแข็ง ก็มีหลำย
เคร่ืองมือท่ีจะเข้ำมำใช้ เพียงแต่ว่ำ ส ำคญัท่ีใจ ใจอยำกจะพฒันำ อยำกจะท ำ 
ตัง้ใจ อยำกจะมีโอกำสแข่งขนั ถ้ำผู้บริหำรเก่งพอ กระตุ้นควำมตัง้ใจของคนขึน้มำ
ได้ก็สำมำรถท่ีจะท ำงำนได้ประสบควำมส ำเร็จได้ง่ำยขึน้ 

 
จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง

กำรปฏิบตัิรำชกำรนัน้ยงัไม่ได้มีกำรพฒันำบุคลำกรภำยในกรมอย่ำงเป็นรูปธรรม อย่ำงไรก็ตำม 
กำรพฒันำเป็นสิง่จ ำเป็นท่ีต้องเกิดขึน้เพื่อให้กรมสำมำรถปรับปรุงผลกำรปฏิบตัิงำนให้ดียิ่งขึน้  

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
สภำพแวดล้อมภำยนอกต่ำง ๆ ได้ส่งผลกระทบต่อกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดั

ของส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรมเช่นกัน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง สภำพแวดล้อมทำงกำรเมือง    
จำกกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลอยู่บ่อยครัง้ส่งผลให้นโยบำยเกิดกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งนโยบำยท่ีกรม
รับมำปฏิบตัิขำดควำมตอ่เน่ือง ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีว้ำ่ “โดยหลกั ถ้ำมนัตรงไปตรงมำ มนัก็ไม่มีปัญหำ แตห่ลำย ๆ 
ครัง้ ระบบกำรวดัผลก็ขึน้อยู่กบัว่ำผู้บริหำรหรือว่ำระบบกำรเมืองท่ีผ่ำนมำ มนัก็ไม่เอือ้ส ำหรับเร่ือง
ของระบบคือ ระบบกำรเมือง มนัไม่เป็นไปตำมหลกักำร” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง 
สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “บำงที 1 ปียงัไปไหนไมค่อ่ยได้เลยเพรำะวำ่ยทุธศำสตร์
อุตสำหกรรม ไม่ใช่กระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว มนัจะออกได้นะ มนัต้องเข้ำคณะรัฐมนตรีกว่ำจะ
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ผ่ำนด่ำน แล้วช่วงท่ีเปลี่ยน เขำเรียกว่ำ เปลี่ยนรัฐบำลบ่อย ๆ ไปอยู่ท่ีหน้ำคณะรัฐมนตรี มนัเข้ำ
ไม่ได้สกัทีเพรำะวำ่รัฐบำลเปลี่ยน ยบุสภำ”  

จำกกำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำลยงัคงส่งผลต่อเน่ืองมำยงัส่วนรำชกำรท ำให้
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรระดบัสงูของกระทรวงซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำรท ำงำนของบุคลำกร
ภำยในกรมท ำให้บคุลำกรต่ำงต้องปรับตวัอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอตุสำหกรรม
และวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “เม่ือระบบเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ผู้น ำเป็นปัจจยัส ำคญัท่ีสดุต้องเป็นผู้น ำท่ีดีและเก่ง ดีต้องมำ
ก่อนเก่ง ต้องผ่ำนควำมรู้ ประสบกำรณ์ในองค์กำรนัน้ ๆ บุคคลท่ีน่ีก็ไม่ได้ขึน้เอง มำจำกท่ีนัน่ท่ีน่ี” 
ขณะเดียวกนั รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
มนัก็มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรเพรำะถ้ำ 11 ปี ผู้บริหำรของส ำนกังำนก็เปลี่ยน 
ไปร่วม 10 คนแล้วเหมือนกนั ถ้ำ Turn Over ของผู้บริหำรแบบนีก็้ยำกเหมือนกนั 
ผู้บริหำรบำงคนเข้ำมำ เขำรู้เร่ืองของระบบ เขำเห็นประโยชน์ เขำก็เข้ำมำร่วมด้วย 
แต่ว่ำ บำงคนเขำไม่ค่อยเห็นด้วย เขำเฉย ๆ เขำบอก ท ำ ๆ ไปตำมหน้ำท่ี เขำให้
ท ำก็ท ำ มนัก็จะเป็นอีกแบบหนึง่ก็คือ ได้ประมำณหนึง่ มนัก็จะไมค่อ่ยได้ผลเท่ำไร  

 
นอกจำกนี ้กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจยงัได้ส่งผลต่อกำรขบัเคลื่อน

ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนเช่นกนัซึง่กระทรวงเองไมส่ำมำรถควบคมุปัจจยัดงักลำ่วได้ อีกทัง้ ตวัชีว้ดั
บำงตวัชีว้ดัไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงอตุสำหกรรมเพียงเท่ำนัน้ แต่ยงัเก่ียวข้องกบั
หลำยกระทรวงและขึน้อยู่กับสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ อำทิ ตวัชีว้ดั GDP ภำคอุตสำหกรรม 
ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ ดงันี ้ 
 

KPI ตวัหนึ่งของกระทรวงอตุสำหกรรมคือเร่ือง GDP ภำคอตุสำหกรรม GDP คือ     
ผลกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรม ผลกำรพฒันำภำคอตุสำหกรรม มนัจะไม่ส ำเร็จ
หรือล้มเหลวขึน้อยู่กบักำรท ำงำนของกระทรวงอตุสำหกรรมกระทรวงเดียวไม่ได้ 
แต่เพรำะคุณเอำ KPI ไปผูกไว้อย่ำงงัน้ มันไม่ใช่ GDP ภำคอุตสำหกรรม มัน
ขึน้อยูก่บัสภำพแวดล้อมของโลก ตลำด ควำมต้องกำร เร่ืองของกระทรวงพำณิชย์ 
เร่ืองของหน่วยรำชกำรอ่ืน ๆ เต็มไปหมด 
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อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
เวลำตกลงตวัชีว้ัด มันจะเป็นควำมยำกล ำบำกของหน่วยรับผิดชอบเพรำะว่ำ 
ก.พ.ร. มำบอกวดั GDP มนักว้ำงใหญ่ไพศำล มหำศำล มนั Cover ทุกกระทรวง 
ทบวง กรม มนัรำยได้ประชำชำตินะ มนัวดั GDP อตุสำหกรรมก็เป็นตวัแปรท่ีเรำ
ควบคมุไม่ได้เพรำะรำชกำรแค่ตำมดเูอกชน . . . ถ้ำเขำจะเอำตวันีม้ำผกูโยงกับ 
KPI ก.พ.ร. เม่ือสิน้ปีเขำก็ตกม้ำตำยเพรำะทุกอย่ำงมนัไม่ใช่ Control ได้เพรำะ
ต้อง Process นโยบำย ผลในทำงปฏิบตัิ มนัไปเก่ียวเน่ืองกบัทกุภำคสว่น  

 
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำ

ระบบบริหำร สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 
ปัจจยัด้ำนเศรษฐกิจซึง่ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ เศรษฐกิจค่อนข้ำงท่ีจะชะลอตวั อนันีเ้รำ      
ก็อยำกให้มลูค่ำผลิตภณัฑ์รวมภำคอุตสำหกรรมหรือ GDP ภำคอุตสำหกรรมมี   
กำรเติบโต แต่ว่ำ มนัมีทัง้ปัจจยัภำยนอก ปัจจยัเศรษฐกิจโลก ปัจจยัภำยในของ
ประเทศเองซึง่เรำไม่สำมำรถเลือกควบคมุได้ ตวัเลขท่ีอยำกให้โต บำงทีมนัก็ต้อง
เป็นไปตำมสภำพท่ีเป็นจริง น่ีคือลกัษณะของตวัชีว้ดัตวันี ้ 

 
ดงันัน้ สภำพแวดล้อมภำยนอกของกรมได้สง่ผลกระทบตอ่กำรขบัเคลื่อน

ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเช่นกัน ไม่ว่ำจะเป็นกำรเปลี่ยนแปลง
ทำงด้ำนกำรเมืองซึ่งน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยและผู้บริหำรของกระทรวงตำมมำอย่ำง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทัง้ กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเศรษฐกิจซึง่กรมไม่สำมำรถควบคมุได้ 
 

5.2.3  ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย (สอน.) 
5.2.3.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  

                                    1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 
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กำรจดัท ำยทุธศำสตร์ท ำให้เกิดกำรระดมควำมคิดและกำรเข้ำมำมีส่วน
ร่วมของบุคลำกรภำยในกรมมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรท ำเร่ืองของยทุธศำสตร์ มนัเป็นกำร
เอำมำระดมควำมคิด จดุแข็ง จดุอ่อนอะไรต่ำง ๆ มนัก็จะท ำให้เกิดกำรมีสว่นร่วมในกำรท ำ แล้วก็
ควำมแม่นย ำต่ำง ๆ มนัก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับ” ถึงแม้ว่ำตวัชีว้ดัสำมำรถตอบโจทย์ยทุธศำสตร์ของ
กรมได้ แต่ท่ีผ่ำนมำ กำรก ำหนดยุทธศำสตร์ของกรมยงัไม่มีควำมชัดเจนตัง้แต่ต้น ทัง้นี ้หัวหน้ำ
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัจะตอบ
โจทย์ยทุธศำสตร์หรือไม่ มนัตอบโจทย์อยูแ่ล้ว แตถ่ำมวำ่มนัจะมีคณุภำพไหม ตวัชีว้ดัมนัมีคณุภำพ
มำกน้อยแคไ่หน มนัก็ขึน้อยูก่บัเปำ้หมำยยทุธศำสตร์ข้ำงบนแหละ ถ้ำข้ำงบนมนัหลวม ข้ำงลำ่งมนั
ก็หลวมตำม . . . 10 ตวัชีว้ดัยงัไม่ส่งผลต่อยทุธศำสตร์จริง ๆ เลยก็เป็นไปได้” เม่ือยทุธศำสตร์ของ
กรมยงัคงไม่ชดัเจนจึงท ำให้บุคลำกรเลือกก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถปฏิบตัิได้อย่ำงแน่นอน ทัง้นี ้
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “คุณภำพของ
ยทุธศำสตร์ ถ้ำมนัเป็นไปตำมกติกำ เปำ้หมำยชดัเจน อะไรทกุอย่ำงน่ี ตวัชีว้ดัก็จะต้องร้อยเรียงไป
ในหลกักำร แต่ถำมว่ำพอยทุธศำสตร์เป็นอย่ำงนี ้มนัก็จะท ำให้ตวัของตวัชีว้ดั ตวัของเปำ้หมำยวดั
มำถึงระดบัคน เขำก็จะวดัเฉพำะสิง่ท่ีเขำท ำได้ ถ้ำให้ท ำงำนมำกกวำ่เดมิก็ไม่เอำ”  

อีกทัง้ วิสยัทศัน์และพนัธกิจของกรมเองยงัคงเป็นนำมธรรมเช่นกนั ไม่ได้
มีกำรก ำหนดให้เห็นถึงเปำ้หมำยท่ีชดัเจน ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ี
แทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ปัจจุบนักำรก ำหนดตวัชีว้ดั วิสยัทศัน์ พนัธกิจขององค์กำรภำครัฐส่วนมำกจะพดูรวมเอำท่ีควำม
หรูหรำ ดูดี อลงักำรซึ่งมนัผิดกับค ำว่ำ วิสยัทัศน์ พันธกิจกับบริบทนะ” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัโฟกสัไปตรงไหนไม่ได้ อนันี ้
นะมำถึงตรงนีแ้ล้วนะ อย่ำงงีม้นัไม่มีไง ไม่มีตวันี ้มนัก็จะวดัไม่ได้ จริง ๆ ตวัชีว้ดัค ำรับรองก็จะวดั
จำกตรงนี ้แต่น่ีมนัวดัไม่ได้ไงคือไปวดั ตอนนีไ้ปวดัตำมพนัธกิจ พนัธกิจคือกิจท่ีไม่ท ำ ยทุธศำสตร์
ไม่บรรล”ุ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ 

ส ำนักบริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้ยกตวัอย่ำงถึงกำรก ำหนดวิสยัทัศน์ท่ียังไม่
สำมำรถจบัต้องได้ว่ำ “เป้ำหมำยยงัไม่ชดัเจนว่ำ คณุจะเป็นอะไรซึง่ตรงนีม้นัยงัไม่ชดั อย่ำงของพี่
จะมีวิสยัทศัน์ท่ีวำ่ เป็นองค์กรหลกัในกำรชีน้ ำ เป็นองค์กรหลกัในกำรเพิ่มงำนอตุสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยอย่ำงยัง่ยืน แล้ววนัท่ีไปอบรมอำจำรย์เขำถำมกลบัมำว่ำ ค ำว่ำยัง่ยืนของคณุคืออะไร
ตอบได้ไหม ปรำกฏว่ำก็ตอบไม่ได้” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทน
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หวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงพนัธกิจ
ของกรมท่ียงัคงไม่มีควำมชดัเจนเช่นกนัว่ำ “พนัธกิจคือ สิ่งท่ีคณุจะต้องท ำเพื่อให้บรรลวุิสยัทศัน์
ของพี่ก็จะเป็นเสนอแนะนโยบำย ก ำกับดูแล อย่ำงท่ีเห็นแตะเพียงนิดเดียว แตะไกล ๆ ” ทัง้นี ้
บุคลำกรจึงไม่ได้ตระหนักถึงกำรขับเคลื่อนงำนตวัชีว้ัดตำมวิสยัทัศน์ของกรมอย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำร
กลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
เวลำประชุมหรือว่ำเวลำจัดสัมมนำหรือส ำนักงำนไหนเข้ำมำท่ีเขำถำมว่ำ
วิสยัทศัน์อะไรตอบได้จริง ๆ ไม่ก่ีคนหรอกเพรำะวำ่วิสยัทศัน์คือสิง่ท่ีคณุจะมุง่มอง
ไปข้ำงหน้ำรับรู้ทกุคน น่ีคือฉันมำท ำงำนฉันก็ยงัไม่รู้ว่ำ วิสยัทศัน์ของฉันคืออะไร
คือพี่ว่ำรู้นะ แต่ไม่จ ำไงซึ่งสิ่งเหล่ำนีม้นัต้องเกิดจำกกำรปลูกฝังกำรหล่อหลอม 
กำรพุง่เปำ้หมำยสิง่ท่ีเรำต้องกำรคือ เรำต้องกำรให้เขำมองเห็นเป็นสิง่เดียวกนั 

 
ดงันัน้ ท่ีผ่ำนมำกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบตัิรำชกำรจึงยงัไม่เช่ือมโยงกบัยุทธศำสตร์ของกรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “กำรบรรลยุทุธศำสตร์วดัได้ไหม มนัก็ยงัวดั
ไม่ได้ มนัใหญ่ ๆ จบัต้องไม่ได้ มนัเวิง้ว้ำง ก็มี แต่ขอเก่ียวโน่นเก่ียวน่ี มนัก็ไม่ใช่ทัง้ก้อน มนัก็ล้อไง 
มนัล้อ ค ำว่ำ ล้อน่ีแหละ ล้อคือ หยิบสว่นนัน้มำ แล้วมำตัง้” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
กำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกันว่ำ “ตอนนีม้นัก็มีปัญหำ
ตรงท่ีว่ำ มนัไม่ได้โยงกนักบัยทุธศำสตร์บ้ำงมนัก็มี” นอกจำกนี ้ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมีกำร
วดัผลเป็นรำยปีจึงไม่สำมำรถสะท้อนถึงยทุธศำสตร์ของกรมได้ทัง้หมด ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ค ำรับรองมนัวดัเป็นรำยปี เพรำะฉะนัน้ 
เวลำหยิบมำ มนัก็หยิบได้จำกแค่แผนรำยปี ปีนีว้ดัตรงนี ้แต่พอปีหน้ำก็อำจจะไม่ใช่แล้วไงเพรำะ
มนัไม่สำมำรถวดัทัง้ก้อน” ด้วยเหตนีุ ้กรมจึงต้องทบทวนถึงคณุภำพของยทุธศำสตร์อย่ำงจริงจงั 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
ย้อนกลบัไปดคูณุภำพของยุทธศำสตร์ แล้วก็เวลำก ำหนดเป้ำหมำย ยิ่งยุคใหม่ 
เขำจะใช้วิธีเป็น Road Map พอ Road Map มนัก็จะมีแคห้่วงระยะเวลำท่ีท ำ สว่น
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รำชกำรก็ต้องมำท ำต่อให้มนัตำมนัน้อีก พี่ว่ำ ยุทธศำสตร์ภำครำชกำร ณ วนันี ้
กำรวำงระยะยำว ๆ ในสภำพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงมนัอำจจะท ำผิดไปเลยก็ได้ 

  
อีกทัง้ กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ของกรมต้องแสดงให้เห็นถึงเป้ำหมำยอย่ำง

ชดัเจนและเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่ม
งำนงบประมำณ ส ำนักบริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้ยกตวัอย่ำงถึงกำรก ำหนด
วิสยัทศัน์ไว้ ควำมวำ่  
 

คุณก ำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ว่ำ ผู้บริโภคต้องได้รับกำรบริโภคน ำ้ตำลกิโลกรัมละ    
สิบบำทคือ ต้นทุนทุกอย่ำงลดลงส ำนกังำนอ้อยและน ำ้ตำลทรำยท ำได้ ส่งเสริม
ให้ต้นทุนลดลงได้ โรงงำนผลิตน ำ้ตำลได้เยอะต้นทุนต ่ำลง ผู้บริโภคในปัจจุบนั   
จะซือ้น ำ้ตำลได้ถูกลงคือกิโลกรัมละสิบบำท อันนีค้ือ ชัดเจนจับต้องได้ ท ำได้ 
บรรลวุิสยัทศัน์  

 
ขณะเดียวกัน กรมต้องสร้ำงควำมเข้ำใจให้บุคลำกรทุกคนได้ร่วมกัน

ตระหนักถึงควำมส ำคัญของวิสยัทัศน์ พันธกิจ ยุทธศำสตร์ ตลอดจนเป้ำหมำยท่ีกรมต้องกำร
บรรลผุล ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ 

ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

คนท ำงำนจริง ๆ เขำไม่ได้ลงมือและไม่เข้ำใจในเปำ้หมำยท่ีคณุจะไปนัน่นะ มนัก็
ไม่ได้ ดงันัน้ บคุคลท่ีจะต้องให้ควำมส ำคญัท่ีสดุนัน่ก็คือ ผู้สร้ำงงำน เรำจะต้องสง่
ให้เขำเห็น เรำจะต้องสื่อให้เขำมองให้ได้ว่ำ เรำจะก้ำวไปทำงไหนพร้อม ๆ กัน 
ดงันัน้ ผู้สร้ำงงำนจึงต้องมีควำมส ำคญั สร้ำงควำมเข้ำใจภำยในองค์กำรร่วมกนั
เพื่อท่ีจะไปสูเ่ปำ้หมำยใหญ่ร่วมกนัท ำให้มองเห็นภำพ 

 
จำกปัญหำควำมไม่ชดัเจนของกำรก ำหนดวิสยัทศัน์และยทุธศำสตร์ของ

ส่วนรำชกำร รัฐบำลจึงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีกำรทบทวนวิสยัทศัน์และยทุธศำสตร์อย่ำงจริงจงั 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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ในวนันีเ้ขำให้ทบทวนวิสยัทศัน์ แต่ถ้ำไม่ทนัก็คงต้องเป็นปี พ.ศ. 2561 เพรำะว่ำ
วิสยัทศัน์และยทุธศำสตร์ของเรำออกมำแล้วใช่ไหม ตวัชีว้ดัอะไรท่ีไม่เห็นผล เขำ
ให้ทบทวนหมดเลยนะ เช่น กำรท่ีคณุน ำเร่ืองกำรส่งเสริมกำรลงทนุเข้ำไปในกำร
ส ำรวจเร่ือง SMEs สดุท้ำยมนัตอบโจทย์ไหมซึ่งเขำจะเอำท่ี Outcome มำกกว่ำ
ว่ำ สุดท้ำยแล้วได้อะไรมำกกว่ำเชิงปริมำณ อย่ำงน้อยเอำเร่ืองประสิทธิภำพ
มำกกวำ่มำวดัวำ่ มนัเพิ่มมำก่ีเปอร์เซน็ต์ มนัก็จะเห็นผลมำกกวำ่  

 
ดงันัน้ กำรเปลี่ยนแปลงวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศำสตร์ของกรมจะมี

ควำมชดัเจนและเห็นผลอยำ่งเป็นรูปธรรมมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “หลงัจำกนีค้งมีกำรเปลี่ยนแปลง
เยอะทัง้วิสยัทศัน์ พนัธกิจ ยทุธศำสตร์จะชดัเจนขึน้ แตก็่ต้องดวูำ่แตล่ะกระทรวง ทบวง กรม เขำจะ
ยงัไง ก็ต้องรอดตูอ่ไปวำ่จะได้ผลมำกน้อยแคไ่หน ถ้ำให้ดีผมวำ่ ต้องปี พ.ศ. 2561-2562 ไป ถ้ำเป็น
แผนปีต่อปีมันเหมือนไม่มีระยะยำวเลยนะ มันไม่เพียงพอและตอบอะไรไม่ได้ ” อีกทัง้ เม่ือกรม
จดัท ำแผนยทุธศำสตร์เรียบร้อยแล้ว เม่ือน ำแผนมำปฏิบตัิ กรมจ ำเป็นต้องอำศยักำรขบัเคลื่อนจำก
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่ำง ๆ ของกรมเป็นส ำคญั ทัง้นี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ส่วนท ำ
ไปแล้วน่ี มนัจะขบัเคลื่อนยงัไง อนันีทุ้กหน่วยงำนมีปัญหำเหมือนกันหมดคือท ำแผนแล้วไม่รู้จะ
ขบัเคลื่อนยงัไง โดยเฉพำะกำรขบัเคลื่อนนัน้ไม่ได้ขบัเคลื่อนด้วยหน่วยงำนรัฐ มนัขบัเคลื่อนด้วย
ประชำชน ขับเคลื่อนด้วย Stakeholders ท่ีต้องด ำเนินกำร” ยกตัวอย่ำงกำรเพิ่มผลิตภำพอ้อย
จ ำเป็นต้องให้ชำวไร่อ้อยเป็นผู้ขบัเคลื่อนเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ นอกจำกนี ้     
ยงัเก่ียวข้องกับปัจจยัต่ำง ๆ อำทิ งบประมำณท่ีกรมได้รับ กฎหมำยท่ีเก่ียวข้อง หรือเง่ือนไขด้ำน
ระยะเวลำท่ีมีจ ำกัด ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ผมจะเพิ่มผลิตภำพอ้อยได้ไหม เพิ่มไม่ได้ คนท่ีเพิ่มต้องชำวไร่ท ำ จะท ำยังไง      
ให้ชำวไร่ท ำ น่ีก็คือ จะถ่ำยทอดไปยงัไง จะไปบงัคบัเขำยงัไงให้เขำท ำ อนันีม้นั
เป็นเร่ืองท่ียำกในเร่ืองของ Implement มันจะต้องมีเคร่ืองมือช่วยด้วยนะครับ      
หลำยอย่ำงทัง้เร่ืองของกฎหมำย ทัง้เร่ืองของงบประมำณ ทัง้เร่ืองของเวลำท่ี
ส ำคญั ต้องท ำ ควำมเข้ำใจยงัไงให้ได้  
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จะเห็นได้วำ่ กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศำสตร์ของส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำยยงัไม่มีควำมชดัเจนตัง้แต่ต้นเน่ืองจำกไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึง
เปำ้หมำยท่ีต้องกำรบรรลุผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้เม่ือกรมต้องก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้ยงัไม่ได้มีควำมเช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์
ของกรมอยำ่งแท้จริง 

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ            
รำชกำร 

เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบักรมยงัไมมี่ใครต้องกำร
จัดท ำตัวชีว้ัดเน่ืองจำกเป็นกำรเพิ่มควำมรับผิดชอบให้แก่บุคลำกรมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีว้ำ่ 
“ตอนแรก ๆ จ ำได้ไปก ำหนดตวัชีว้ดัก็ไม่มีใครอยำกชีว้ดันะเพรำะว่ำชีว้ดัแล้วเหน่ือยถกูไหม เสนอ
ไปแล้วก็ต้องไปอภิปรำยว่ำ ตวัชีว้ดันีค้ืออะไร เสร็จแล้วตวัชีว้ดัก็ต้องไปท ำ” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้วำ่ “ทกุคนมี
ผลงำนท่ีดีขึน้จำกท่ีไม่มีตวัชีว้ดั แตว่่ำก็เป็นข้อว่ำมนัก็ยุ่งยำก ทกุคนก็รู้ว่ำสว่นรำชกำรจำกท่ีไม่เคย
มีตวัชีว้ดั แต่ต้องมำท ำตวัชีว้ดั ทุกคนก็รู้สึกมองเป็นภำระเพิ่มขึน้” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “แต่ละท่ีทุกวนันีเ้ป็นภำระงำน เป็นภำระงำน
ประจ ำใช่ไหม แตถ้่ำถำมวำ่จริง ๆ ถำมวำ่ยทุธศำสตร์ก็มำปรับปรุงจำกงำนประจ ำท่ีเป็นยทุธศำสตร์
ได้ แต่ต้องเพิ่มเติมอะไรแค่นัน้เองหรือว่ำงำนยุทธศำสตร์เม่ือมันอยู่ตัวแล้ว มันก็ปรับเป็นงำน
ประจ ำได้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกนัว่ำ “บำงทีก ำหนดอะไรออกมำดเูหมือนว่ำ จะเยอะไป 
ซ ำ้ซ้อนเกินไปหรือเปล่ำ เวลำตอบอะไรแบบนี ้. . . ก.พ.ร. ค่อนข้ำงจะเยอะมำกคือ  เวลำเขำ           
ให้อตัรำก ำลงัมำเท่ำนี ้แต่มีภำรกิจเพิ่มของ ก.พ.ร. เข้ำมำซึง่แจกให้ทกุคนท ำ” อย่ำงไรก็ตำม กำร
รับผิดชอบตัวชีว้ัดท ำให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรของกรมมีเป้ำหมำยท่ีชัดเจนและสำมำรถ
ขบัเคลื่อนไปตำมทิศทำงท่ีกรมก ำหนด ซึง่หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
จำกท่ีไม่ต้องเขียนตวัชีว้ดั ไม่ต้องเขียนเรียงล ำดบัคะแนนว่ำ ข้อ 1 ต้องท ำอะไร    
ข้อ 2 ต้องท ำอะไร ข้อ 3 ท ำอะไร ข้อ 4 ท ำอะไร ข้อ 5 ท ำอะไร แตม่นัเป็นกำรเพิ่ม
เพรำะเม่ือก่อนเรำไม่เคยเขียน พอมีตวัชีว้ดั ทุกคนต้องเขียนตรงนี ้เหมือนกบัว่ำ
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ทกุคนจะมองว่ำ เพิ่มภำระงำน แตจ่ริง ๆ ไม่เพิ่มหรอก มนัจะท ำให้กำรท ำงำนเรำ
มีเป้ำหมำยท่ีชัดเจนมำกยิ่งขึน้ เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ขององค์กรให้เดินไป
ข้ำงหน้ำได้ถกูต้อง  ก็คือไมห่ลงทำง 

 
ดงันัน้ เม่ือบคุลำกรของกรมมีกำรลงนำมตำมสญัญำกำรปฏิบตัิรำชกำร

สร้ำงพนัธะสญัญำร่วมกนั แต่ละคนทรำบถึงกำรรับผิดชอบงำนท่ีได้รับมอบหมำยอย่ำงชดัเจน ซึง่
นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง
ประเด็นนีว้ำ่ “ทกุปีท่ีมีกำรเซน็สญัญำ ทกุคนเขำก็จะท ำของเขำ เขำก็จะรู้แล้ววำ่เขำรับผิดชอบตวันี ้
นะ เขำก็จะต้องไปหำแล้วว่ำ เขำท ำอะไรบ้ำง แล้วเขำก็มำเขียนตวัชีว้ดัของเขำ พอเขียนเสร็จแล้ว
เขำก็จะเอำมำให้พี่ดวูำ่แบบนีไ้ด้ไหม พี่ก็จะดเูพื่อควำมถกูต้องให้เขำอีกที ของกรมพ่ีเป็นแบบนีน้ะ” 
อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน.
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวว่ำ “ในตอนแรกท่ีได้มีกำรน ำมำใช้ทกุคนก็จะทรำบถึง Commitment 
ร่วมกันว่ำต้องปฏิบตัิงำนให้ส ำเร็จตำม KPI ท่ีได้วำงเอำไว้” ทัง้นี ้ตวัชีว้ัดได้ถูกถ่ำยทอดมำจำก
กระทรวงลงมำสูก่รม ส ำนกั กลุม่ และบคุคล ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำร
และสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ล ำดบัของตวัชีว้ดัมนัจะถูกถ่ำยลงมำจำก
กระทรวง แล้วมำจำกกรมก็จะถ่ำยลงท่ีส ำนกั จำกส ำนกัก็จะถ่ำยมำท่ีกลุ่มฝ่ำย กลุ่มฝ่ำยก็จะถ่ำย
ลงกลุม่ซึง่มนัก็จะเป็นตำมล ำดบักนัมำ แตม่นัก็ต้องเช่ือมโยงกนัลงมำ ดงึตวัใหญ่ลงมำเพื่อท่ีจะให้
มำเป็นตัวย่อยของเรำ” อีกทัง้ ตัวชีว้ัดท่ีบุคลำกรได้รับผิดชอบพิจำรณำจำกบทบำทหน้ำท่ีท่ี
บุคลำกรแต่ละคนได้รับมอบหมำย ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและ
สำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ว่ำ “สว่นใหญ่ตวัชีว้ดัเขำก็จะล้อตำมบทบำทหน้ำท่ีกำร
ท ำงำน กระบวนงำนซึง่ในแตล่ะส ำนกัแตล่ะกรมเขำก็จะมีแตล่ะกลุม่ แตล่ะกองก็จะมีกระบวนงำน
ซึ่งแต่ละกองก็จะต้องท ำมำ” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำ
กลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ทกุคน
ตัง้ตวัชีว้ดัของตนเอง มนัจะมีตวัชีว้ดัท่ีถ่ำยมำจำกกรม ตวัชีว้ดัท่ีจะต้องวดัตวัเองคือ เกณฑ์ของกำร
ท ำตวัชีว้ดัก็จะดท่ีูควำมสำมำรถในกำรท ำคืออะไร”  
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นอกจำกนี ้เป้ำหมำยของงำนมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึน้และยังท ำให้มี
ระบบกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้ดียิ่งขึน้ ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร 
ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “มนัจะเข้มขึน้ตรงท่ีว่ำ หน่วยงำนอำจจะมำก ำหนดตวัชีว้ดัให้มนัชดัเจนมำกยิ่งขึน้ซึง่
ตวัชีว้ัดท่ีหน่วยงำนก ำหนดนีก็้มำจับท่ีงบประมำณด้วย หมำยควำมว่ำ เป้ำหมำยของงำนก็จะ
สอดคล้องกบัเปำ้หมำยของเงินชดัเจนมำกยิ่งขึน้ เป็นกำรติดตำมเงิน ติดตำมงำนดีขึน้ เป็นระบบ
มำกยิ่งขึน้” อีกทัง้ ยงัท ำให้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นระบบมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่นโยบำย
และแผน ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตัง้แต่มีกำรท ำ KPI มีกำรเก็บข้อมลูเป็นระบบ จดัวำงระบบเพื่อเก็บข้อมลู เช่น เม่ือ
มีกำรน ำเสนองำนก็จะมีกำรเก็บข้อมูลไว้อย่ำงเป็นระบบเพื่อรำยงำนข้อมูล ” อีกทัง้ นักวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกั
นโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ 
“ถ้ำถำมถึงมมุมองท่ีมีประโยชน์ มนัก็เหมือนเป็นกำรจดัระบบในกำรท ำงำนให้กำรท ำงำนมนัเป็น
ระบบมำกขึน้ ให้มีเอกสำรรองรับชดัเจน โปร่งใสมำกขึน้ ตวันีม้นัสำมำรถจบัต้องได้”  

ท่ีผ่ำนมำ บุคลำกรของกรมมีกำรปรับตวัเพื่อให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ 
ทัง้นี ้กลุ่มพฒันำระบบบริหำรมีกำรชีแ้จงและจดัอบรมเก่ียวกบัวิธีกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำรให้แก่บุคลำกรแต่ละส ำนักได้ท ำควำมเข้ำใจ โดยหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ท่ีน่ีถ้ำให้ท ำอะไร จริง ๆ มนัขึน้อยู่กบัลกัษณะ
ของคน คนท่ีน่ีก็คือ ให้ท ำอะไรก็ท ำ ๆ มนัก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหำ แต่คณุภำพได้ ไม่ได้อีกเร่ืองนะ 
ให้ท ำอะไรคือก ำหนดตวัชีว้ัด มำพูด มำคุย” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนัก
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก่อนหน้ำนีเ้รำมีอบรมไปเป็น
ระยะว่ำกำรจดัท ำตวัชีว้ดัต้องท ำยงัไง คนท่ีไปอบรมก็จะเขียนได้ ถ้ำเขียนไม่ได้ก็จะมี Guideline 
ของปีก่อน ๆ มำด ูแล้วก็กลุ่มพฒันำระบบบริหำรก็จะช่วยดวู่ำท่ีเรำเขียนก ำหนดมนัเหมำะสมไหม 
ถูกต้องไหม เป็นไปได้ไหม ควำมเป็นไปได้ท่ีจะวัดมันโอเคไหม” อีกทัง้ แต่ละส ำนักได้มีกำรจัด
ประชุมกลุ่มเพื่อถ่ำยทอดตวัชีว้ดัไปยงับุคลำกร ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่ม
วิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “คนท่ีเขำไม่เข้ำใจและไม่ได้ท ำตรงนีเ้ขำ
ก็จะตอบว่ำ เร่ืองมำก ยุ่งยำก น่ำร ำคำญ แต่ในส่วนของพี่  พี่ก็จะแบ่งมนัก็จะมีกำรประชุมกลุ่ม       
พี่จะแบ่งไปว่ำ ปีนีอ้ย่ำงตวัชีว้ดัถ่ำยลงมำถึงส ำนกั ถ่ำยลงมำลงกลุ่ม” ประกอบกับบุคลำกรได้มี
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กำรสื่อสำรชีแ้จงกบัผู้บงัคบับญัชำโดยตรงเพื่อท ำควำมเข้ำใจถึงตวัชีว้ดัท่ีแตล่ะคนได้รับมอบหมำย 
ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสัมภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “พอท ำเสร็จแล้วก็จะคยุกบัหวัหน้ำก่อนว่ำอะไรยงัไง แล้วก็เรียกประชมุกลุ่ม เขียนชัน้
ผงัอนันี ้คนนีเ้ข้ำตวัชีว้ดัไหน คณุแต่ละคนต้องสนบัสนนุตวัชีว้ดัไหน ท ำอะไรภำยใต้ตวัชีว้ดันัน้คือ   
พี่จะมีกำรตัง้ธงไว้ก่อนว่ำ ของเรำมีอนันีน้ะ สมมติว่ำ มีทัง้หมด 5 ตวั คณุเข้ำตวัไหน คณุท ำอะไร
ภำยใต้ตวัชีว้ดันี”้  

ดงันัน้ บุคลำกรต้องยอมรับกบักำรรับผิดชอบงำนตวัชีว้ดัตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรท่ีเพิ่มขึน้ ไม่ปฏิบตัิไม่ได้ ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “อยำ่งของพี่ เขำก็ถำมวำ่ ไม่ท ำได้ไหม พี่ถำมวำ่ ไม่ได้ต้องท ำเพรำะเดี๋ยว
เวลำตรวจไม่มีอะไรตรวจ พี่ก็พูดอย่ำงนีไ้ปเลย อนัไหนท่ีเรำยืนได้ เรำแบบพูดจนหลบัตำพูดได้
แล้ว” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “เรำก็ต้องท ำใจอยู่กบัมนัให้ได้ เรำก็ต้องรับมนัให้ได้ เรำก็ต้องท ำให้มนัเหมือนเป็น
งำนประจ ำของเรำให้มนัเป็นส่วนหนึ่งของเรำไปคือ จริง ๆ ถำมว่ำ มนัก็ไม่ได้เพิ่มอะไรมำกมำย      
ถ้ำเรำมำด ูถ้ำเรำมีกระบวนกำรคิด กระบวนกำรท ำท่ีสำมำรถท ำให้มนัมำรวมกนัได้ มนัก็ง่ำยกบั
กำรปฏิบัติงำนเรำ” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกนัว่ำ “ตอนนีท้กุคนก็ต้องท ำ ถึงไม่ยอมรับก็
ต้องท ำ เหมือนเป็นข้อบงัคบั ยงัไงก็ต้องท ำ”  

อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรของกรมบำงส่วนมองว่ำกำรจดัท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรต้องใช้ระยะเวลำในกำรท ำเป็นอย่ำงมำก ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “บำงทีก็ไม่สนใจเลย เพรำะอะไร 
เพรำะว่ำมนัท ำไม่ทนั ท ำไม่ไหวจริง ๆ อนันีก็้เป็นประเด็นส ำคญัอนัหนึง่ท่ีมนัไมป่ระสบควำมส ำเร็จ
เพรำะวำ่กำรตัง้ตวัชีว้ดัตำ่ง ๆ ไม่ได้ท ำด้วยเวลำท่ีเพียงพอ” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
กำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “บำงคนเขำก็มองวำ่ มีประโยชน์ 
บำงคนเขำก็มองว่ำ เป็นอะไรท่ียุ่งยำก ท ำเสียเวลำท ำให้ต้องมำนัง่ท ำเอกสำร” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่ม
นโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “ต้องใช้เวลำมำกในกำรท่ีจะท ำขึน้มำและตอบซึง่บำงทีก็คอ่นข้ำงกินเวลำพอสมควรจน
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บุคลำกรจ ำเป็นต้องแบ่งเวลำไปท ำตรงนีใ้นบำงส่วน อำทิ เร่ืองกำรประเมินควำมเสี่ยง กำรตรวจ 
สอบคณุภำพภำยในซึ่งมีหลำยประเด็นท่ีวดัผลมำกเกินไป” ประกอบกับภำรกิจท่ีแต่ละคนได้รับ
มอบหมำยในระยะเวลำท่ีมีจ ำกดั บคุลำกรจึงต้องจดัสรรเวลำในกำรประชมุเพื่อเตรียมกำร จดัท ำ 
และติดตำมตวัอย่ำงตอ่เน่ือง ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศ
อุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ข้อเสียตรงท่ีว่ำ เหมือนด้วยภำรกิจหน้ำท่ีควำม
รับผิดชอบท่ีมีอยู ่แตล่ะคนเรำก็มีอยูแ่ล้วซึง่มนัก็ต้องเพิ่มงำนสว่นนีเ้ข้ำมำ มนัก็อำจจะท ำให้ยุง่ยำก
วุ่นวำยเหมือนกบัวำ่ จะต้องมำท ำสนบัสนนุนัน่น่ีอะไรแบบนี ้มีคณะ ท ำงำนมีกำรประชมุมีหลำย ๆ 
อย่ำง” บุคลำกรบำงส่วนจึงไม่ได้ให้ควำมส ำคญัและไม่ได้เห็นถึงประโยชน์ของกำรจดัท ำตวัชีว้ดั
อย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “มนัก็อยู่ท่ีตวัเจ้ำหน้ำท่ีแล้วแหละว่ำตวัเจ้ำหน้ำท่ีคณุจะให้ควำมส ำคญักบั
ตวัชีว้ดัท่ีคณุรับผิดชอบมำกน้อยแค่ไหน ก็อยู่ท่ีตวัเจ้ำหน้ำท่ีทกุคนคือทกุระดบั มนัจะเป็นสำยกำร
บงัคบับญัชำไลร่ะดบัลงมำตำมสำยกำรบงัคบับญัชำ” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 

 
บำงคนเขำก็ไม่ได้ใส่ใจ ไม่ได้เห็นประโยชน์ของมัน ท ำไปท ำไม มันก็แล้วแต่
มมุมองคน บำงคนท่ีเขำไม่รับก็มี เหมือนไม่ท ำเขำก็อยู่ได้ พี่ก็ไม่รู้จะพดูยงัไง แต่
คือ พอเขำไม่ท ำ มันก็มีคนอ่ืนท่ีท ำให้ผ่ำนได้ไง คนมันก็มีหลำยประเภท อย่ำง     
ทุกวันนีค้นท่ีท ำก็ท ำไป คนท่ีไม่ท ำก็คือ ไม่ท ำเพรำะผลสุดท้ำยผ่ำน มันก็ผ่ำน
ด้วยกนัหมด บำงคนไมรั่บรู้อะไรเลยก็มี มีหลำยประเภทและก็มีอยู่ในทกุ ๆ ท่ี 

 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่

งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นกำรไม่ให้
ควำมส ำคญัในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของบคุลำกรเช่นกนั ดงันี ้ 
 

มนัเป็นเร่ืองของกำรไม่ให้ควำมส ำคญัมำกกว่ำคือ เขำไม่ได้เห็นเป้ำหมำยใหญ่       
มนัไม่ได้เกิดจำกกำรหล่อหลอมกล่อมเกลำ มนัไม่ได้เกิดจำกกำรพุ่งเป้ำ ถ้ำเกิด
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เรำมีกำรหลอ่หลอม มองเห็นเปำ้ในอนำคต มองเห็นวิสยัทศัน์ท่ีชดัเจนจบัต้องได้ 
ท่ีส ำคญัก็คือ เร่ืองของกำรสื่อสำรจำกบนลำ่ง มนัไมต่อ่เน่ืองกนั ไม่สม ่ำเสมอ  

 
อีกทัง้ บคุลำกรบำงสว่นยงัไมไ่ด้มีควำมเข้ำใจเก่ียวกบักำรก ำหนดตวัชีว้ดั

อย่ำงชดัเจนและไม่ได้มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยท่ีชดัเจน บคุลำกรตำ่งขบัเคลื่อนตำมหน้ำท่ีท่ีตนต้อง
รับผิดชอบ ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “คณุภำพตวัชีว้ดัมนัก็ไม่ดีเพรำะว่ำไม่มีเวลำท ำหรือท ำก็ให้เด็ก ๆ ท ำ 
ท ำอะไรมำก็ส่งไปเซ็นไปให้หมด ถำมว่ำ มนัจะดีได้ไงในเม่ือคนท่ีท ำ บำงครัง้ไม่รู้เร่ืองอะไรด้วยซ ำ้
ไปแล้วจะท ำตัวชีว้ัดได้ดีได้ไง แต่ถำมว่ำคนข้ำงบนจะลงไปช่วยท ำตัวชีว้ัดไหวไหม ท ำไม่ไหว   
เพรำะงัน้ ผมไม่รู้ว่ำ จะแก้ยงัไงแล้ว” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและ
สำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตอนนีถ้ำมว่ำ บคุลำกรในส่วนรำชกำรทกุคนมีควำม
เข้ำใจเก่ียวกบัตวัชีว้ดัหมดไหม พี่ตอบได้เลยว่ำไม่หมดหรอก คนท่ีท ำท่ีมีควำมรับผิดชอบหลกั เขำ
ก็จะท ำให้เพื่อตดัควำมร ำคำญ” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทน
หวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ส ำหรับ
กำรตัง้ตวัชีว้ดั พี่มองวำ่ คนท ำท่ีจะให้ผลมนัเกิดยงัไมเ่ข้ำใจในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัในกำรท ำงำนของ
ตนเอง ท ำไมถึงพูดแบบนีเ้พรำะว่ำคุณยังไม่เจอตัวตนท่ีแท้จริงของคุณว่ำ  คุณจะไปทำงไหน 
เปำ้หมำยจริง ๆ จะท ำอะไร ดงึออกมำให้ได้วำ่ เรำจะเป็นอะไร” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน 
ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั
ว่ำ “ในตอนแรกบคุลำกรอำจจะยงัไม่มีควำมเข้ำใจชดัเจนว่ำ KPI คืออะไร แต่สิ่งนัน้ก็ยงัคงไม่เป็น
อปุสรรคเพรำะเน่ืองจำกยงัไมต้่องวดัหรือประเมินอะไรมำกมำยเหมือนในปัจจบุนัท่ีท ำกนั”  

ทัง้นี ้กรมจ ำเป็นต้องสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจและเห็นถึงเป้ำหมำยของ
องค์กำรท่ีต้องกำรบรรลผุลอย่ำงจริงจงัแล้วจึงมำก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนให้สอดคล้องกบั
เป้ำหมำยของกรมให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน โดยนกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “ผู้ ท่ีจะท ำให้เปำ้หมำยมนัประสบควำมส ำเร็จ เขำก็จะต้องรับทรำบของเขำด้วยว่ำ  เขำต้องท ำ
อะไรบ้ำงเพื่อให้เปำ้หมำยมนัส ำเร็จได้ กำรสื่อสำรให้เข้ำใจตรงกนัว่ำ เรำมีเปำ้หมำยใหญ่คืออะไร 
แล้วเรำก็มำก ำหนดตวัชีว้ดักิจกรรมให้เช่ือมโยงสอดคล้องกบัเปำ้หมำยใหญ่” อีกทัง้ หำกผู้บริหำร
ระดบัสงูลงมำขบัเคลื่อนด้วยตนเองย่อมท ำให้บคุลำกรตระหนกัถึงควำมส ำคญัและร่วมขบัเคลื่อน
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ตวัชีว้ดัไปในทิศทำงเดียวกนั อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมส ำคญัของผู้บริหำรแต่ละคนแตกต่ำงกนั 
ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ไม่ว่ำผู้บริหำรไปอยู่
องค์กรไหน ทศันคติเขำดี เขำก็จะยงัไปท ำในสิ่งนีอ้ยู่ แต่ถ้ำทศันคติเขำแบบว่ำ  ท ำท ำไม ยุ่งยำก     
ไม่เห็นมีประโยชน์ แล้วก็มองดเูป็นควำมยุง่ยำก เขำก็ไม่ให้ควำมส ำคญั บคุลำกรนัน้องค์กรทกุแห่ง
ก็จะเป็นเหมือนกนัก็คือละเลย เม่ือผู้บริหำรเพิกเฉย คนก็ละเลยท่ีจะท ำ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่บริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 
  

ผู้บริหำรต้องลงมำเล่น มำก ำกับดูแลตรงนีด้้วย คอยติดตำม คอยชีแ้นะ คอย
แนะน ำซึง่จะปลอ่ยให้เด็กมำอยำ่งเดียวไมไ่ด้ ถ้ำผู้บริหำรไม่ลงมำเลน่ ตำยทกุงำน 
ผู้บริหำรต้องลงมำเล่นด้วย เหมือนกับตวักระตุ้นว่ำผู้บริหำรให้ควำมส ำคญันะ 
เด็กก็ต้องกระตือรือร้นท่ีจะท ำให้ตวัชีว้ดัส ำเร็จกับคะแนนท่ี 5 เพรำะถ้ำผู้บริหำร
ไม่ลงก็ท ำเร่ือยเป่ือย แค ่3 ก็พอแล้ว ผู้บริหำรไม่เห็นสนใจ  

 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศ

อุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นควำมส ำคญัของกำรเร่ิมต้นขับเคลื่อนตวัชีว้ดัจำกผู้บริหำร
ระดบัสงูเช่นกนั ควำมวำ่  
 

ผู้บริหำรต้องลงมำเล่นด้วย ผู้บริหำรต้องลงมำผลกัดนัเพรำะถ้ำผู้บริหำรให้ควำม 
ส ำคัญตรงนีม้ำก ๆ พี่ว่ำ น่ำจะเกิดควำมเปลี่ยนแปลง มันเป็นท่ีผู้ บริหำรคือ
ผู้บริหำรเขำต้องลงมำเต็มตวัเพรำะถ้ำผู้บริหำรสัง่มำตวัคณุท่ีเป็นลกูน้องคณุจะ
ไม่ท ำเหรอ มันก็ต้องท ำไล่ ๆ กันมำ หัวส่ำย หำงก็ต้องส่ำยตำม มันต้องอยู่ท่ี   
ควำมเข้มข้นของผู้บริหำรวำ่ เขำจะให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองนีอ้ยูใ่นล ำดบัท่ีเท่ำไร 

 
จะเห็นได้ว่ำ ตัง้แต่มีกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร     

ท ำให้กรมมีเป้ำหมำยกำรท ำงำนท่ีชดัเจนและมีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนท่ีเป็นระบบมำกยิ่งขึน้ 
อย่ำงไรก็ตำม บคุลำกรมองว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นกำรเพิ่มภำระรับผิดชอบให้แก่กรมเน่ืองจำก
ภำยใต้ระยะเวลำท่ีมีจ ำกดั บคุลำกรต้องบริหำรเวลำเพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิงำนท่ีได้รับมอบหมำย
เป็นจ ำนวนมำกจึงสง่ผลให้บคุลำกรบำงสว่นไม่ได้ให้ควำมส ำคญัและเห็นประโยชน์ของกำรจดัท ำ
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ตวัชีว้ดัอย่ำงจริงจงั อีกทัง้ บคุลำกรบำงส่วนยงัไม่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกบัวิธีกำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัท่ีถูกต้องอย่ำงแท้จริง แต่บุคลำกรยงัคงรับผิดชอบงำนตวัชีว้ดัตำมท่ีได้รับมอบหมำยใน   
สว่นท่ีตนต้องท ำ  

 5.2.3.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
                                     1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
                                     ประโยชน์ท่ีเกิดขึน้จำกกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบัแตล่ะ
ส่วนรำชกำรแตกต่ำงกัน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ส่วนรำชกำรจะต้องท ำตรงนีใ้ห้ได้ตำม ก.พ.ร. ก ำหนด แต่ถำมว่ำแต่ละท่ี 
ประโยชน์ท่ีมันเกิดขึน้กับหน่วยงำนอ่ืน มันก็จะมีควำมแตกต่ำงกันไป” กำรก ำหนดตวัชีว้ัดต้อง     
เกิดจำกกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรอย่ำงแท้จริงจึงจะได้ตวัชีว้ดัท่ีมีคณุภำพเน่ืองจำกกำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัไม่ใช่เร่ืองง่ำย ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำน
งบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “แตล่ะหน่วยงำนตวัชีว้ดั
มนัไม่เหมือนกนั กำรท่ีจะเคี่ยวออกมำให้ได้ มนัต้องระดมควำมคิดให้ได้เลยว่ำต้องเอำตวัชีว้ดัของ
กระทรวงตวัไหน ตัง้เปำ้หมำย แล้วก็ก ำหนดตวัชีว้ดัตวัไหนซึง่มนัยำกนะ” อีกทัง้ หน่วยงำนรำชกำร
แต่ละประเภทมีกำรวดัผลท่ีแตกต่ำงกนั หน่วยงำนท่ีเน้นกำรบริกำรชดัเจนสำมำรถวดัผลได้อย่ำง
ชดัเจน ขณะท่ี หน่วยงำนท่ีมีรูปแบบเฉพำะในกำรท ำงำนและดแูลรับผิดชอบกลุม่เปำ้หมำยเฉพำะ
กลุม่อย่ำงส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำยต้องมีกำรวดัผลท่ีแตกตำ่งจำกหน่วยงำน
ท่ีมีกำรบริกำรชดัเจน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ถ้ำมองในเชิงบริกำร ในหน่วยงำนท่ีมีงำนบริกำรเด่นชัด อนันัน้ก็จะเห็นว่ำ  เขำ    
จะมุ่งพฒันำไปส่วนนัน้เลย มนัก็จะมีอะไรออกมำท่ีชัดเจน แต่หน่วยงำนท่ีกำร
บริกำรไม่ชดัเจน บริกำรอย่ำงท่ีน่ี บริกำรเฉพำะท่ีเป็นกลุ่ม มนัไม่เฉพำะเหมือน
ประชำชนทัว่ไป มนัก็เกิดกำรพฒันำเป็นหย่อมคือ โดยคน ๆ นี ้คนเดิมท ำซ ำ้ ๆ 
ซำก ๆ ทกุปี 

 
ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมกัเป็นตวัชีว้ดัระดบั

ผลผลิต แตไ่ม่ได้วดัถึงผลลพัธ์และผลกระทบอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “เร่ืองของผลผลิตซึ่ง
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ผลผลิตมนัแน่นอนอยู่แล้ว ใส่อะไรไปก็ต้องได้นัน่มำอยู่แล้ว แต่ว่ำ บำงครัง้เรำวดั เรำไม่เคย ไม่ได้
วดัเชิง Impact เลย เรำไปวดัเชิงอะไรก็ไม่รู้ถกูไหม ใสอ่ะไรเข้ำไป ถำมวำ่ Impact เป็นอะไรออกมำ” 
ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัจึงมกัถกูก ำหนดในเชิงปริมำณ อำทิ จ ำนวนผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม จ ำนวนพนัธุ์ อ้อยท่ี
แจกให้แก่ชำวไร่อ้อย ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “มนัมีบำงเร่ืองก็โอเคท่ีผลมนัเกิดขึน้จำกกำรท ำนัน้ แต่ถำมว่ำมนัมี 
Impact ไหม มันไม่มี Impact หรอก มันได้อยู่ แต่มันไม่ Impact เพรำะเป็นตวัชีว้ัดเชิงโครงกำร   
เช่น จ ำนวนผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรม 2,000 คนถูกไหม มันไม่ Impact อะไร มีคน 2 ล้ำนแต่ท ำได้ 
2,000 คน แล้วถำมว่ำ รู้เร่ืองหรือเปล่ำ ไม่รู้” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำย
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “สว่นใหญ่จะวดัแบบ
อ้อม ๆ เช่น แจกพนัธุ์อ้อยก่ีตนัเป็นเชิงปริมำณ” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ไว้ว่ำ “บำงทีตวัชีว้ดัในกรมเขำก็ยงัไมพ่อใจนะ อย่ำงเช่น กำรไปถ่ำยทอดควำมรู้ให้กบัเกษตรกรเรำ
มีเปำ้หมำยว่ำในจ ำนวน 1,000 รำยซึง่ในจ ำนวน 1,000 รำยท่ีออกมำ เขำก็บอกว่ำ ไม่อยำกให้ไป
นบัแบบนี ้อยำกให้ไปนบัว่ำ ชำวไร่อ้อยได้น ำควำมรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้ำนใด” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่   

 
บำงทีก็มองแต่ Output ไม่ได้มองจำก Outcome ว่ำ ท ำแล้วเกิดอะไรขึน้ เรำก็
อยำกวัด แต่มันไม่ใช่ มันไม่ใช่ตัวชีว้ัดของกรม คุณจะไปท ำท ำไม บำงทีเรำก็
อยำกท ำในเม่ือเรำอยำกเห็นในสิ่งท่ีเรำท ำ แต่ก็ไม่ใช่ บำงทีผู้บริหำรก็มองไม่
เหมือนกนั บำงคนก็จะมองแต่ Output บำงคนก็จะมองเชิงปริมำณเท่ำนัน้เท่ำนี ้
Outcome ท ำไปแล้วได้อะไร ชำวบ้ำนจะดีขึน้ไหม  

 
ขณะเดียวกัน กำรวดัผลในเชิงคณุภำพนัน้วดัผลยำก ทัง้นี ้หำกก ำหนด

ตวัชีว้ดัในเชิงคณุภำพจึงมกัเป็นกำรวดัควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยของกรม ซึ่งนกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ส ำนกังำนอ้อยวดัยำกแล้วก็ตวัชีว้ดัท่ีจะบอกว่ำ เชิง
คณุภำพมนัออกยำกมำก ในควำมคิดของพี่ในกำรวดั แต่เรำก็พยำยำมอยู่นะว่ำจะเอำแบบไหนดี 
เอำท่ีมนัสำมำรถจบได้ในปีงบประมำณ แตม่นัก็จบยำกอยูด่ี” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน 
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ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เร่ือง
ท่ีวดัไม่ได้โดนจริง ๆ และถ้ำวดัจริง ๆ ก็ไม่รู้จะได้ศนูย์หรือเปล่ำเพรำะแต่ละอนัมันวดัยำก” ทัง้นี ้
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำร
กลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้ยกตวัอย่ำงกำรวดัควำมพงึพอใจของชำวไร่อ้อยท่ีได้รับกำร
สนบัสนนุจำกกรมวำ่ “อยำ่งกำรวดัควำมพงึพอใจของชำวไร่อ้อยท่ีได้รับกำรสง่เสริมกำรสนบัสนนุก็
จ ำเป็นต้องท ำไปเร่ือย ๆ จนจบปีงบประมำณจงึจะรำยงำนผลได้”  

จะเห็นได้วำ่ ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมกัถกูก ำหนดในเชิง
ปริมำณเน่ืองจำกกำรวดัผลในเชิงคณุภำพนัน้วดัผลได้ยำก ทัง้นี ้หำกมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัในเชิง
คณุภำพมกัเป็นกำรวดัควำมพงึพอใจเป็นส ำคญั 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
กำรก ำหนดตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้สว่นรำชกำร

น ำมำปฏิบตัิไม่ได้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์จริงท่ีเกิดขึน้กบักรม ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะ 
กรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรก ำหนด 
KPI บำงอย่ำงมันไม่ได้สอดคล้องกับเร่ืองรำวท่ีมันควรจะต้องเป็นจริง ยกตวัอย่ำงเช่น ก ำหนด
ตวัชีว้ดัของผมโดยท่ีผมไม่มีอะไรไป Impact มนัเลยแล้วมนัจะสง่ผลได้ยงัไง มนัก็เกิดตำมดิน ตำม
ฟ้ำ ฝนตก มีอ้อย อ้อยก็คณุภำพดี ฝนแล้ง อ้อยก็คณุภำพต ่ำ วดัไปก็ลุม่ ๆ ดอน ๆ ก็ต้องวดั” อีกทัง้ 
หวัหน้ำกลุม่นโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ตวัชีว้ดัก็ไม่ได้สอดรับกับภำรกิจในส่วนของกรมด้วยซึ่งอนัท่ีจริง
แล้วตวัชีว้ดัควรวดัเปำ้ใหญ่ ๆ มำกกว่ำซึ่งถ้ำวดัทกุอย่ำงคงเป็นไปไม่ได้ วดัเฉพำะท่ีส ำคญัใหญ่ ๆ 
พอ” อีกทัง้ ภำรกิจท่ีมีควำมส ำคญักบักรมอำจไม่ได้ถกูก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรเน่ืองจำกบรรลผุลได้ยำก ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้จึงสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ 
งำนของกรมได้เพียงบำงสว่นเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “อนัท่ีไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัอำจจะส ำคญักว่ำก็ได้ 
มองอีกมมุหนึ่งนะ อนัท่ีเป็นเนือ้งำนของเรำจริง ๆ ก็กระทบนะ อย่ำงท่ีบอกแต่ละกระทรวง แต่ละ
กรมมนัไม่เหมือนกันอะไรท่ีมนัวดัไม่ได้ บำงอย่ำงเรำอยำกวดัอนัไหนท ำได้ดีแล้วก็ดีไปให้มนัจบ
รักษำมำตรฐำนเรำไว้ แตบ่ำงอยำ่งข้ำงบนไมไ่ด้ก ำหนดมำให้เรำเลย” 

อีกทัง้ ตวัชีว้ดัมิติภำยในท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้ทกุสว่นรำชกำร
ต้องปฏิบตัิตำม บำงครัง้ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้ไม่ได้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง  อำทิ 
กำรประหยดัพลงังำนด้ำนต่ำง ๆ ซึง่หน่วยงำนกลำงก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องประหยดักำรใช้ให้
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ได้มำกขึน้ทกุปี ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “โดย
ปกติ น ำ้ไม่ได้ฟุ่ มเฟือยอะไรนะคือถำมว่ำ จะไปประหยดัอะไรอีกให้ได้ 10 % มนัก็คือ มนัก็ผนัแปร  
ไปตำมจ ำนวนคน เวลำเข้ำห้องน ำ้ เวลำอะไรเท่ำนัน้เอง มนัไม่มีอะไร นอกจำกว่ำ มีประชุมบ่อย        
อนันัน้อีกเร่ือง แต่นัน่เป็นตวัแปรก็ไม่ได้มีผลมำกมำย” นอกจำกนี ้ส่วนรำชกำรบำงแห่งได้มีกำรใช้
มิเตอร์รวมท ำให้ไม่สำมำรถแยกผลกำรวดัได้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “จริง ๆ ณ วนันีค้ือถำมวำ่ ลดได้ไหม ลดกำรใช้น ำ้ไมไ่ด้
เพรำะมันมีเง่ือนไขย่อยอีก ข้ำงล่ำงเป็นหน่วยหำร มันก็แยกเป็นยังไงอะไรซึ่งถำมว่ำ  ในส่วน
ปลีกย่อยในระบบน่ีมนัไม่ได้บอกมำ ควำมแตกต่ำงของส่วนรำชกำรแต่ละท่ี มิเตอร์มนัก็รวมกัน
อย่ำงงี”้ อีกทัง้ PMQA เป็นอีกหนึ่งกำรรับผิดชอบท่ีส่วนรำชกำรต้องท ำ อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัท ำ 
PMQA นัน้เป็นเพียงกำรท ำตำมหน้ำท่ีเท่ำนัน้ แตไ่ม่ได้น ำใช้ให้เกิดประโยชน์กบักรมอยำ่งจริงจงั ซึง่
เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ 
“ยิ่ง PMQA นะ ไม่มีใครอยำกยุ่งเลย 1) ต้องท ำควำมเข้ำใจแล้ว 2) มนัเสียเวลำซึ่งภำรกิจเฉพำะ
หน้ำเรำมนัเยอะมำก ท ำงำนแคเ่ฉพำะหน้ำอยำ่งเดียว มนัก็ไม่ทนัแล้ว ต้องมำท ำตวัชีว้ดัอีก” อีกทัง้ 
หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ส่วนรำชกำร   
แตล่ะท่ีมนัก็ติดตรงนัน้แหละ มนัก็ขบัเคลื่อนได้ไม่ดีเท่ำท่ีควร บำงท่ีหลงัตรวจ ตรวจแล้วนะก็ทิง้เลย 
ก็มีให้ตรวจอย่ำงเดียว . . . เม่ือหลำย ๆ ปีท ำซ ำ้ ๆ ซำก ๆ กนัมำ ตกลงแล้วผลท่ีเกิดขึน้กบัองค์กรใน
เร่ืองนัน้ ๆ คืออะไร”  

นอกจำกนี ้กรมต้องจดัเตรียมเอกสำรเป็นจ ำนวนมำกเน่ืองจำกส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนทกุกระบวนกำร ซึง่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้
ไว้ว่ำ “กำรน ำไปใช้บำงทีมนัก็ดคูวำมเหมำะสมด้วยซึ่งท่ีเตรียมเอกสำรน่ีเตรียมเยอะมำกเลยนะ” 
อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “บำงครัง้ด้วยกำรท่ีมีเกณฑ์ท่ีวดัมำกเกินไปจำกท่ีจะกลำยเป็น
พฒันำ แตม่นักลบัจะไม่พฒันำจะคล้ำย ๆ กบัวำ่ต้องให้ควำมส ำคญักบังำนตรงนีม้ำกกวำ่กำรท่ีจะ
ท ำงำนในส่วนอ่ืน ๆ ต้องมำนั่งเตรียมเอกสำรข้อมูลเพื่อมำตอบในส่วนของค ำถำมต่ำง ๆ ท ำให้
เสียเวลำอย่ำงมำก” บำงครัง้กรมต้องท ำเอกสำรหลกัฐำนเพิ่มเติมให้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ตรวจ ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำท ำงำนจริง ๆ 
เอกสำรมนัก็ไม่น่ำมีปัญหำใช่ไหม เหมือนกำรด ำเนินงำนตำมเอกสำรท่ีมี แตเ่น่ืองจำกวำ่ ถ้ำมองใน
แง่ท่ีว่ำถ้ำไม่ได้จริงต้องท ำเอกสำรต่ำงหำก มันถึงได้วุ่นวำย” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำย



241 
 

 

อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “บำงทีก็เหมือนหลอก 
ๆ กนัเหมือนกนัในทำงปฏิบตัินะ มนัไม่ได้วดักนัจริง ๆ ตัง้แต่ต้น แต่ตอบได้คร่ึง ๆ แต่มนัก็มีอะไรท่ี
ชัดเจนท่ีท ำให้เรำสำมำรถตอบกระทรวงได้ ตอบกรมได้” เน่ืองจำกส ำนักงำน ก.พ.ร. ให้ส่วน
รำชกำรชีแ้จงรำยละเอียดในแต่ละกระบวนกำรของกำรจดัท ำอย่ำงชดัเจน ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ขัน้ตอนอย่ำงสมมติว่ำของ 
PMQA ท่ีมนัเป็น Process ท่ีค่อนข้ำงละเอียดว่ำ คณุต้องท ำอย่ำงงีน้ะ อยู่ ๆ อยู่อย่ำงนีน้ะ บำงที
เรำไม่ได้ท ำ 1, 2, 3 เรำท ำ 1 เรำท ำ 3 เรำท ำ 5 เสร็จไปเลยอย่ำงงีท่ี้จะไปหำเอกสำร มนัจะคอ่นข้ำง
จะต้องหำยำก”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรอำจไม่ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญัของกรมอย่ำงแท้จริงเน่ืองจำกบรรลผุลได้ยำก นอกจำกนี ้ 
ตวัชีว้ดับงัคบับำงตวัชีว้ดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้สว่นรำชกำรปฏิบตัิตำมนัน้ไม่ได้สอดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริง อีกทัง้ ยงัไม่ได้ท ำให้กรมต้องกำรวดัผลอยำ่งจริงจงั 

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
จำกเกณฑ์กำรวัดผลของส ำนักงำน ก.พ.ร. ท่ีต้องกำรสะท้อนผลกำร

ปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรจำกคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรท ำให้กรมค ำนึงถึงกำรบรรลเุป้ำหมำย
ตัวชีว้ัดเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวัดผลตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
นโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เวลำมีกำร
ประเมินกรมก็ต้องกำรได้ 4-5 ส ำหรับกำรประเมิน อย่ำงเรำก็ต้องกำรท่ีจะได้ 4-5 ส ำหรับกำร
ประเมิน ถ้ำอย่ำงนัน้ผมก็มองว่ำ ใคร ๆ ก็ไม่อยำกท ำอะไรสกัอย่ำงเลย มนัเหมือนท ำให้ได้คะแนน
ตำมเป้ำท่ีต้องกำรมำกกว่ำ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงประเด็นควำมต้องกำรในกำรบรรลุเป้ำหมำยตวัชีว้ดัไว้ว่ำ  
“เม่ือมีตวัชีว้ดัก ำหนด ทกุคนจะต้องท ำงำนให้เป็นเปำ้หมำยตำมตวัชีว้ดัก ำหนด เพรำะฉะนัน้ สว่น
หนึ่งต้องท ำไปตำมเปำ้หมำยเพรำะว่ำคะแนน” เน่ืองจำกไม่มีใครอยำกตกตวัชีว้ดั ดงันัน้ ทกุคนจึง
ต้องท ำให้ตวัชีว้ดับรรลุผลคะแนนได้มำกท่ีสุด ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนัก
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “สมมติ ถ้ำเรำต ่ำกว่ำ 3 เรำจะซีเรียสแล้ว
เพรำะเรำจะตกแหลไ่มต่กแหลก็่พยำยำมท ำทกุคนให้ได้ 5 แล้ว ทีนีผ้ลคะแนน 5 มนัก็จะเหมือนกบั
แตล่ะส ำนกัต้องมำแขง่กนัเพรำะทกุคนไมอ่ยำกอยูบ๊่วย”  

อีกทัง้ ก.พ.ร. ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของตวัชีว้ัดในแต่ละปีเพิ่มสูงขึน้
เพื่อให้ส่วนรำชกำรเกิดควำมท้ำทำยและพฒันำมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
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กำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “แตล่ะปีท่ีวดั มนัก็ท ำ
ให้เรำเกิดควำมท้ำทำยซึง่ถำมวำ่ อยำ่งวดัตวัชีว้ดัเดิม ๆ ซ ำ้ ๆ กนัทกุปี เรำก็จะไมไ่ด้ใช้เกณฑ์เดิมไง 
. . . เกณฑ์มนัก็จะท้ำทำยเพิ่มขึน้ท ำให้เรำต้องถีบตวัเองมีแรงกระตุ้นในกำรท ำงำนเพิ่มมำกขึน้ 
ท ำงำนอย่ำงไรเพื่อให้ผู้ รับบริหำรเกิดควำมพึงพอใจ” อย่ำงไรก็ตำม เกณฑ์บำงอย่ำงท่ี ก.พ.ร. 
ก ำหนดขึน้ส่งผลให้กรมไม่สำมำรถบรรลผุลได้เน่ืองจำกวดัอย่ำงไรก็ไม่มีทำงผ่ำน ทัง้นี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “บำงครัง้
ก็ไม่ Make Sense มนัไม่ Make Sense ก็คือมนัเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่ีจะเป็นแบบนีน้ะ วดัไปก็ได้
ศูนย์อยู่แล้ว แล้วจะวดัไปท ำไม อะไรท่ีได้เต็มอยู่ตลอด ได้ศูนย์อยู่ตลอด มนัเป็นตวัชีว้ดัท่ีไม่ดี”     
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “บำงอย่ำงท่ีคนก ำหนดขึน้มำมนัเหมือนกบั
วำ่ เป็นควำมท้ำทำยเกิน ในบำงเร่ืองก็เหมือนจะท ำไมไ่ด้” ยกตวัอยำ่งกำรก ำหนดเปำ้หมำยตวัชีว้ดั
ของประสิทธิภำพกำรผลิตอ้อย ซึ่งนกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำ
กลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำบอกว่ำ 
ผลผลิตอ้อยต้องได้ 80 ตนัตอ่ไร่ ปีหน้ำ 100 ตนัตอ่ไร่ ปีถดัไป 120 ตนัตอ่ไร่ เขำให้เรำตัง้เปำ้หมำย
ให้ท้ำทำยขึน้ไปอีกเร่ือย ๆ แตปี่หน้ำเอำ 80 ตนัตอ่ไร่มำเป็นเกณฑ์ 1 คะแนน ถ้ำอยำกได้ 2 คะแนน 
คณุต้องได้ 85 ตนัต่อไร่อะไรประมำณนีซ้ึ่งมนัยำกมำกท่ีจะพฒันำให้ได้แบบนี ”้ ทัง้นี ้ก.พ.ร. ได้มี
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำเป้ำหมำยตัวชีว้ัดของส่วนรำชกำรเพื่อให้เกิดควำมท้ำทำยมำกยิ่งขึน้ เช่น     
จำกปีเดิมได้ตัง้เป้ำหมำยอยู่ระดบัสงูสดุคือห้ำคะแนน ปีถัดไปเป้ำหมำยดงักล่ำวถูกตัง้อยู่ระดบั
เร่ิมต้นคือ หนึ่งคะแนน แตใ่นทำงปฏิบตัิจริง ไม่สำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรม
ช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้ 
  

ถ้ำปีนีพ้ี่ท ำได้ 86 % ก็คือ พี่ได้ 5 คะแนนเต็ม แล้วเขำก็เอำ 86 % พี่ไปตัง้เป็น 1 
แล้วปีถดัไป พี่ก็ต้องเบิกให้ได้มำกกว่ำเดิมคือบำงอย่ำง อย่ำงเช่น งำนข้ำรำชกำร
ไม่ใช่งำนเพิ่มประสิทธิภำพได้เหมือนเคร่ืองจักร อย่ำงโรงงำนข้ำวเพิ่งเร่ิมผลิต
อำจจะตัง้ไว้ 80 % ปีหน้ำ 85 % ปีถัดไป 90 % ซึ่งตวัชีว้ดัของเขำก็อยำกให้เรำ
พฒันำแบบนีไ้งคือ เพิ่มขึน้ไปเร่ือย ๆ  
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ด้วยเหตนีุ ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ควรหำวิธีกำรพฒันำส่วนรำชกำรให้ได้ผล
อย่ำงเป็นรูปธรรมเน่ืองจำกกำรก ำหนดเป้ำหมำยตวัชีว้ดัให้เพิ่มสงูขึน้ในทุก ๆ ปียงัไม่ใช่วิธีกำรท่ี  
ท ำให้กรมเกิดกำรพฒันำอย่ำงแท้จริง อีกทัง้ งำนท่ีกรมต้องขบัเคลื่อนอย่ำงจริงจงัไม่ได้ถกูน ำมำ
ก ำหนดไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำกบรรลผุลได้ยำก ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มนโยบำยและ
แผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นดงักล่ำวว่ำ “ว่ำกนัตำมจริงแล้วกำรท่ีจะได้มำซึ่งห้ำแต้ม งำนท่ีเป็นหน้ำท่ีก็จะไม่ได้ท ำซึง่
มองว่ำเป็นภำระและเป็นควำมเสี่ยงของหน่วยงำน” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร 
กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

พอถึงจุด ๆ หนึ่ง เรำน่ำจะเปลี่ยนไปดูอีกส่วนหนึ่งว่ำ อันนีเ้รำมีทิศทำงในกำร
พัฒนำอย่ำงไร เรำควรจะตัง้เป้ำหมำยอย่ำงไร มันก็ต้องหำควำมท้ำทำยใหม่ 
ไม่ใช่ว่ำเรำจะเอำแต่ประเด็นเดิม ๆ มำซ ำ้ ๆ กันทุกปี อันนีม้ันก็ไม่ใช่ไงเพรำะ      
ถ้ำมนัซ ำ้กันทุก ๆ ปีก็จะกลำยเป็นว่ำ อนันีเ้รำไม่ท ำอะไรเหรอ จะอยู่แค่นีเ้หรอ     
มนัก็เลยเป็นประเด็นให้เขำ แต่ถ้ำมองอีกมมุหนึ่ง งำนเรำมนัก็เดิม ๆ มนัไม่ได้มี
อะไรแปลกใหม ่

 
นอกจำกนี ้กรมยงัมีปัจจยัภำยนอกท่ีไม่สำมำรถควบคมุได้อย่ำงสภำพ

ดิน ฟ้ำ อำกำศท ำให้ชำวไร่อ้อยไม่สำมำรถผลิตอ้อยได้ทันตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ซึ่งส่งผล        
ให้กรมไม่สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยตัวชีว้ัด ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำย
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้วำ่ “กำรตัง้คณุภำพ 
ประสิทธิภำพกำรผลิต เป้ำบำงทีเป้ำก็ควบคมุไม่ได้ซึ่งบำงทีก็ได้ห้ำแต้ม บำงทีก็ได้ศนูย์แต้ม ทัง้นี ้
เน่ืองจำกพบกบัอปุสรรคจำกสิง่แวดล้อมภำยนอกท่ีไม่สำมำรถควบคมุได้ก็จ ำเป็นท่ีจะต้องยอมรับ” 
อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “พอสิง่แวดล้อม
ไม่ได้อย่ำงงี ้แต่ถำมว่ำ แล้วจะวัดอะไร มันก็วัดไม่ได้ วัดผลของกำรพัฒนำเรำ มันก็จะออกท่ี
ปริมำณอ้อย แตป่รำกฏว่ำ อ้อยมนัก็มีปัญหำเหมือนกนั” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ท่ีน่ีจะมีปัญหำเพรำะ 
ว่ำเขำก ำหนดตวัชีว้ดัอยำ่งประสิทธิภำพน ำ้ตำลซึง่เรำไมส่ำมำรถควบคมุได้ ประสิทธิภำพด้ำนอ้อย 
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เรำควบคมุไม่ได้หรอกเพรำะมนัเป็นเร่ืองดิน ฟ้ำ อำกำศ อ้อยจะออกควำมหวำนมำกน้อยแค่ไหน 
แตเ่รำไปก ำหนดตวัชีว้ดัไง ทีนีเ้รำไม่ได้ควำมหวำนตำมท่ีก ำหนด มนัก็ท ำให้เรำตก”  

จะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดเป้ำหมำยตวัชีว้ดัของกรมให้
เพิ่มสงูขึน้ทุกปีเพื่อให้กรมเกิดควำมท้ำทำย แต่กำรก ำหนดเช่นนัน้ส่งผลให้กรมไม่สำมำรถบรรลุ   
ผลได้ตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดับำงอย่ำงของส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำยขึน้อยูก่บัปัจจยัภำยนอกท่ีควบคมุไมไ่ด้ซึง่สง่ผลตอ่กำรผำ่นเกณฑ์กำรวดัผล 

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
ระยะเวลำกำรวัดและประเมินผลหนึ่งปีสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ 

งำนของกรมได้เพียงบำงส่วนเท่ำนัน้เน่ืองจำกภำรกิจบำงภำรกิจจ ำเป็นต้องอำศยัระยะเวลำใน   
กำรวดัซึง่ไมส่ำมำรถเห็นผลได้ทนัภำยในระยะเวลำหนึง่ปี ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ผมว่ำก็วดัยงัไงให้ผมเห็นในเชิง
ประจักษ์ว่ำ เงินท่ีได้ไป เอำไปท ำ มนัเกิดมรรคผลอะไรปีเดียว มนัก็วดัไม่ได้ มนัต้องกำรต้องใช้
ระยะเวลำคือ มันไม่สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนเน่ืองจำกผมว่ำ Timing มันไม่เหมำะสมด้วยคือ
บำงอย่ำงอำจจะต้องไปวดัปีคร่ึงอย่ำงนี ้แต่แล้วไปก ำหนดเป็นปีเดียวแล้วมนัไม่เห็นผล” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงไว้วำ่ “บำงอยำ่งมนัวดั 1 ปีไม่ได้ มนัต้องใช้ระยะเวลำ มนัต้องรอผล” นอกจำกนี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะเพิ่มเติม ดงันี ้

 
ตวัชีว้ดับำงอย่ำงมนัก็ต้องใช้เวลำ ไม่ใช่ว่ำ มำก ำหนดตวัชีว้ดักันเดือนเมษำยน 
แล้วก็จะวดัเลย เป็นไปไม่ได้ คณุต้องไปเขียนว่ำ สิ่งท่ีคณุท ำอยู่ มนัจะไปออกผล   
ปีไหนถกูไหม เหมือนวนันีผ้มบอก ผมท ำเร่ืองปรับโครงสร้ำงอตุสำหกรรมน ำ้ตำล
ทรำยนะ แต่มันจะไปเห็นผลจริง ๆ อีก 5 ปีข้ำงหน้ำนะ ไม่ใช่ไปเห็นผลวนันีน้ะ    
ถ้ำคณุมำวดัวนันีผ้มก็ตกตำย ไม่ต้องไปเอำงบประมำณตัง้แต่ปีแรกแล้ว น่ีก็คือ
เร่ืองของตวัชีว้ดั  

    
กำรก ำหนดตวัชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงมักเป็นตัวชีว้ัด

ระดบัผลผลิตเน่ืองจำกตวัชีว้ัดระดบัผลลพัธ์ไม่สำมำรถวัดได้ทันภำยในระยะเวลำท่ีก ำหนดจึง
กลำยเป็นข้อจ ำกัดในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ส่วนมำกเป็นระดบั Output เพรำะว่ำ Outcome มนัวดัไม่ได้เพรำะบำงอย่ำงเป็น
ข้อจ ำกัดเป็นระยะเวลำภำยใน 1 ปีซึ่งมนัไม่สำมำรถเห็นผลได้” หนึ่งในตวัอย่ำงตวัชีว้ดัของกรม
อยำ่งกำรพฒันำพนัธุ์อ้อยใหม่ซึง่จ ำเป็นต้องอำศยัระยะเวลำในกำรวดัและติดตำมผลอยำ่งตอ่เน่ือง 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 
 

กรมพี่มนัก็มีนะเร่ืองกำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีไม่สำมำรถท ำได้ในงบประมำณปีนัน้ ๆ 
อย่ำงเช่น กำรพฒันำอ้อยพนัธุ์ใหม่ 1 พนัธุ์ซึ่งในกำรพฒันำจะให้ได้อ้อยพนัธุ์ดี   
จริง ๆ ต้องท ำถึง 8-12 ปี มนัถึงจะได้อ้อยพนัธุ์ใหม ่1 พนัธุ์ซึง่อ้อยพนัธุ์ใหม่ 1 พนัธุ์
จะต้องผ่ำนกำรรับรองจำกคณะกรรมกำรอ้อยวำ่ อ้อยพนัธุ์นีไ้ด้รับกำรประกำศวำ่
เป็นอ้อยพนัธุ์สง่เสริมซึง่ใช้ระยะเวลำนำนมำก 

 
อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 

สอน. (2559, กำรสัมภำษณ์) ยังได้ยกตัวอย่ำงเก่ียวกับตัวชีว้ัดของกรมอย่ำงโครงกำรสินเช่ือ
ดอกเบีย้ต ่ำ ดงันี ้
 

อย่ำงโครงกำรสินเช่ือดอกเบีย้ต ่ำ ถ้ำวดัแบบว่ำ ถ้ำคณุกู้ ได้เปำ้หมำยท่ีเขำให้กู้ ได้
ให้คณุมำกู้สินเช่ือเพื่อซือ้รถตดัอ้อยให้ได้ 10 คนอนันีม้นัก็วดัง่ำยสิครับ แต่จริง ๆ 
มันต้องวดัระยะยำวว่ำ ถ้ำคุณเอำไปแล้วคุณได้อะไร หมำยควำมว่ำ เอำไปใช้
ประโยชน์อย่ำงไร ไม่ใช่นบัจ ำนวนคนท่ีได้ใช้เพรำะตวัชีว้ดันีกู้้ ได้ตัง้ 3,000 ล้ำน
บำท อนันีม้นัก็เป็นเชิงปริมำณ ผมอยำกให้วดัว่ำ ถ้ำเขำเอำไปแล้ว 5 ปีข้ำงหน้ำ
เขำเป็นหนีเ้ยอะขึน้หรือไม ่เขำรวยขึน้เขำอยูด่ีกินดีขึน้หรือไม ่บำงทีค ำรับรองเร่ือง
ตวัชีว้ดับำงทีมนัจะจ ำกดักรอบปีท่ีงบประมำณ  

  
นอกจำกนี ้บำงครัง้กำรก ำหนดเกณฑ์กำรวดัผลจำกหน่วยงำนกลำงเป็น 

ไปอย่ำงล่ำช้ำท ำให้ระยะเวลำลว่งเลยไปจนกระทัง่ถึงไตรมำสท่ีสองหรือไตรมำสท่ีสำมจึงสง่ผลให้
กรมท ำงำนไม่ทนัตำมระยะเวลำท่ีก ำหนดเน่ืองจำกไม่ได้ด ำเนินกำรในช่วงระยะเวลำท่ีเหมำะสม
ตัง้แต่ต้น ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “วนันีต้วัชีว้ดัต่ำง ๆ มนัก็ล่ำช้ำ เพรำะอะไร เพรำะว่ำมนัไม่เห็น ผลมนั
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ไม่ออกไง ผลไม่ออก เรำก็จะเอำผลมำใช้ในกำรท่ีจะให้คณุ ให้โทษ มนัก็ไม่ค่อยตรงเท่ำไรหรอก” 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ท่ีผ่ำนมำ มนัล่วงเลยไปถึงไตรมำส 2-3 . . . กว่ำจะลงนำมกนัก็ 4-5 เดือนแล้ว       
มนัเหมือนลกัษณะไม่ใช่ควำมจริง มนัอำจจะเหมือนท ำให้มนัควบขัน้ตอนไปหรือเปล่ำ ไม่หวงัผล
ประสิทธิภำพจำกกำรใช้เคร่ืองมือตวันี”้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำร
และสำรสนเทศอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ท่ีประสบปัญหำอยู่ในตอนนีท่ี้เป็นตวัชีว้ดันีค้ือ
เกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดออกมำช้ำ ออกมำช่วงปลำย ๆ มิถุนำยนแล้วซึง่มนัก็จะไตรมำส 3 แล้วซึง่
ถำมว่ำ หน่วยงำนรำชกำรแต่ละหน่วยสำมำรถปฏิบตัิได้ตำมนีท้ัง้ 100 % ไหม มนัไม่มีทำงเป็นไป
ได้” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงไว้วำ่ “ช้ำ ๆ ท ำงำนไมท่นั น่ีก็ช้ำ ตวัชีว้ดัลงส ำนกัน่ีก็เกือบคร่ึงปี จริง ๆ แล้ว มนัต้องรำยงำน
เป็นไตรมำสใช่ไหม ไตรมำสแรกยงัไม่ได้ท ำอะไรเลย มำไตรมำส 2 เพิ่งจะก ำหนดตวัชีว้ดัเร่ิมเสร็จ   
6 เดือนเข้ำไปแล้ว ก็จะเร่ิมท ำแล้วก็รำยงำนงวดแรกคือรำยงำน 9 เดือน รอบ 9 เดือน พี่วำ่มนัช้ำ”  

ดงันัน้ ประสิทธิผลของกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัจงึไม่เป็นไปตำมเปำ้หมำยท่ี
ก ำหนด กรมไม่สำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้อย่ำงทนัท่วงทีจึงส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของกรม ซึง่
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงไว้ว่ำ “มนั Flow งำนไม่ได้ กว่ำจะเร่ิมกระบวนกำร กว่ำจะเสร็จซึง่มนัก็จะสง่ให้ประสิทธิภำพมนั
ลดลงไปได้เพรำะว่ำเรำไม่ได้ท ำในช่วงท่ีเหมำะสม” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “พี่วำ่มนัน่ำจะสง่ผลกระทบกบัสว่น
รำชกำรต่ำง ๆ นะเพรำะมนัท ำให้ทกุอย่ำงมนัช้ำไง ปีแรก ๆ พี่ก็เห็นเขำเร็วนะ ตอนสมยัแรก ๆ พอ
หลงั ๆ ตวัชีว้ดัส ำนกัมนัจะ 6 เดือนแล้ว มนัเพิ่งมำ 4-5 เดือนแล้ว ท ำไมมนัเพิ่งมำ แล้วมำก ำหนด
เป็นไตรมำสให้รำยงำน มนัไม่ค่อยโอเค” นอกจำกนี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่ม
วิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ปกติทบทวนน่ี พี่จะท ำประมำณ
มกรำคมถึงกมุภำพนัธ์ พี่ก็ต้องท ำรำยงำนทบทวนเก่ียวกบักระบวนงำน ระบบงำนเสร็จแล้ว เกณฑ์
คณุเพิ่งจะมำ ต้องมีท ำตรงนัน้ตรงนีด้้วยนะ เพิ่มโน่นนัน่นีข้ึน้มำแล้ว ฉันท ำมนัผ่ำนมำแล้ว ยงัไง    
ฉันก็ต้องมำท ำ Support ตรงนีซ้ึ่งมนัเป็นทกุท่ี เขำก็บ่นกนัทุกท่ี” ด้วยเหตนีุ ้จึงท ำให้บคุลำกรต้อง
จดัท ำเอกสำรขึน้มำให้ครบถ้วนตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
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กำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ปีท่ีแล้วพี่ท ำไม่ทนั ออกมำประมำณไตรมำสท่ี 3 หืดขึน้คอกนัเป็นแถว มนักลำย   
เป็นว่ำ ฉนัออกมำแบบนี ้เม่ือปีท่ีแล้วยงัท ำกนัได้เลยคือ อนันีพ้ี่คิดจำกควำมรู้สกึ
ว่ำ ครำวท่ีแล้วยงัท ำกันได้ แต่ถำมว่ำคณุมำท ำอย่ำงนีแ้ล้ว คณุจะมำเอำควำม
จริงจำกสว่นรำชกำร ถำมว่ำ มนัท ำได้ไหมเพรำะบำงทีเขำท ำไปแล้ว แล้วมนัผ่ำน
จุด ๆ นัน้ไปแล้ว ถำมว่ำ เอกสำรไม่ครบถ้วน เขำต้องท ำยงัไง เขำก็ต้อง Make   
มันขึน้มำใช่ไหมเพื่อให้ได้คะแนนตำมเกณฑ์ท่ีเขำก ำหนด แล้วเกณฑ์คุณก็มำ
ออกตอนท้ำยแล้ว เขำท ำผำ่นกนัมำแล้ว 

 
ดงันัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรควรค ำนึงถึง

ระยะยำว ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัไม่ควรก ำหนดเป็นปีต่อปี ควรจะก ำหนดเป็น
เปำ้ใหญ่ ๆ มำกกวำ่” อีกทัง้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องประกำศเกณฑ์กำรวดัท่ีชดัเจน เป็นไปตำมระยะ 
เวลำท่ีก ำหนด และควรมีกำรวำงแผนระยะยำวเพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงมี          
ประสิทธิผล ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “มนัก็ต้องมีกำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีชดัเจน แล้วก็ระยะเวลำให้เร็วขึน้มำ
หน่อย ส่วนรำชกำรเขำจะได้มีเวลำตัง้ตวั มีเวลำทบทวนหรือคิดท่ีจะด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ีคณุก ำหนดมำ มนัจะได้พฒันำได้จริงจงัและท ำได้จริง ๆ ไม่ใช่ว่ำ เกณฑ์ออกมำช่วงปลำย 
ถำมว่ำมนัมีผลอะไรกับ 3 เดือนท่ีพฒันำ” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนักนโยบำย
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “เกณฑ์เหลำ่นี ้
ไม่ควรเปล่ียนทกุปี ควรมีกำรวำงแผนระยะกลำง ระยะยำว โดยเฉพำะตวั Core Competency ควร
มีหลักยึดซึ่งในปัจจุบันท่ีท ำกันอยู่นีค้ือ พอไม่ได้เป้ำก็เปลี่ยนพอได้เป้ำก็ขยับเป้ำไปอีกซึ่งไม่มี    
ควำมต่อเน่ืองกันในระยะยำว” เกณฑ์กำรวัดบำงอย่ำงจ ำเป็นต้องใช้งบประมำณซึ่งต้องมีกำร
วำงแผนล่วงหน้ำเพื่อให้กรมสำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “เกณฑ์บำงสิ่งบำงอย่ำงมนั
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ต้องใช้งบประมำณ เรำก็ต้องมีกำรวำงแผนข้ำมปีอย่ำงช่วงปลำย ๆ ปี พี่ก็ต้องของบประมำณปี 
พ.ศ. 2562 งบประมำณมันก็ต้องขอก่อน ไม่ใช่ว่ำอยู่ ๆ ก็ขอเลย” ขณะท่ี เลขำธิกำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ดงันี ้
 

เขียนแผนไว้เลยว่ำ 5 ปีคณุจะวดัอะไรใน 5 ปี ปีท่ี 1 มนัต้องเห็นอะไร ปีท่ี 2 คณุ
จะเห็นอะไร ปีท่ี 3 คณุจะเห็นอะไร แล้วก็บอกให้เห็นเลยว่ำมนัจะวดัอะไร ไม่ใช่
มำบอกรำยปี กว่ำจะบอกก็เมษำยนเข้ำไปแล้วจะไปท ำมันท ำไม่ทัน น่ีแหละ    
สว่นส ำคญัคือ ต้องกำรก ำหนดตวัชีว้ดัก็ก ำหนดไปเลย 5 ปี คณุจะวดัอะไร ให้เขำ     
เห็นว่ำ เขำต้องท ำอะไร จะได้ทุ่มงบประมำณในส่วนท่ีจะต้องให้เห็นตัวชีว้ัด        
ใช่ไหม ให้เห็นผลจริง ๆ วดัเร่ืองของเวลำ สดุท้ำยก็คือทศันคติ  

 
จะเห็นได้ว่ำ ระยะเวลำหนึ่งปีในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง

กำรปฏิบตัิรำชกำรจงึมกัสำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิตเป็นส ำคญั แตย่งัเกิดเป็นข้อจ ำกดั
ส ำหรับกำรก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์ อีกทัง้ เกณฑ์กำรวดัท่ีออกมำลำ่ช้ำสง่ผลให้สว่นรำชกำร
ไม่สำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้ทนัในระยะเวลำท่ีก ำหนดและยงัท ำให้ประสิทธิผลของงำนไม่สำมำรถ
บรรลผุลได้ตำมเปำ้หมำย 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำรต้องเป็นคนท่ีพร้อมด้วยองค์ควำมรู้ประกอบกบั

ทกัษะ ควำมสำมำรถในกำรรับผิดชอบเก่ียวกบัค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิผล 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “กลุม่พฒันำระบบ
บริหำรต้องเป็นคนท่ีสะสมองค์ควำมรู้ในเร่ืองเคร่ืองมือแล้วก็บวกกบัองค์กร แล้วเอำมำประยกุต์ใช้
ให้มันพอเหมำะกัน . . . คนท่ีมำอยู่ท่ีน่ีต้องมีทักษะในกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ถึงจะได้คือ
วิเครำะห์เคร่ืองมือ วิเครำะห์คน สงัเครำะห์ด้วยนะ วิเครำะห์อยำ่งเดียวไมไ่ด้” หำกแตใ่นทำงปฏิบตัิ 
กำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยังคงเน้นในส่วนของกำรจัดเตรียมเอกสำรส ำหรับตรวจ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงไว้ว่ำ “กลุม่พฒันำระบบบริหำรเป็นคนรับผิดชอบว่ำจะต้องท ำให้ได้ มนัก็เกิดกระบวนกำร
ท ำบนกระดำษขึน้คือ ท ำแค่เอกสำรให้ตรวจซึ่งตรงนีม้นัเป็นสิ่งท่ีมนัไม่ถูกต้อง ก็ถำมว่ำ ในภำค
รำชกำรคงไม่ใช่ท่ีน่ีท่ีเดียวท่ีพี่ไปดก็ูคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่ำงนี ”้ อีกทัง้ บุคลำกรภำยในกรมต่ำง
มองว่ำ งำนท่ีเก่ียวข้องกบัตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำรต้อง
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เป็นผู้ รับผิดชอบ ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ทุกคนจะมองว่ำ พอเป็นตัวชีว้ัด แม้แต่ผู้ บริหำรก็มองว่ำ  ตัวชีว้ัดต้องมำกลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร แตจ่ริง ๆ ไม่ใช่ ตวัชีว้ดัมนัต้องอยู่ในทกุคน คนทกุคนท ำงำน
ต้องมีเป้ำหมำยและอะไรท่ีจะเป็นตวับอกว่ำเป้ำหมำยส ำเร็จใช่ไหม แต่ทีนีทุ้กท่ี
จะเหมือนกันหมดว่ำ อะไรท่ีมีเร่ืองเป็นตวัชีว้ดั ต้องมำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร
ก่อนซึง่มนัก็ยงัไมก่ระจำยไปทัว่  

 
กลุม่พฒันำระบบบริหำรจึงต้องด ำเนินกำรให้บคุลำกรภำยในกรมร่วมกนั

ขบัเคลื่อนและรับผิดชอบในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

เรำต้องยอม ยอมท่ีจะค่ำคะแนนตกเพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ กำรรับรู้ใหม่ แล้วก็
เรียนรู้ใหม่เพรำะว่ำวันข้ำงหน้ำมันไม่ได้หมำยควำมว่ำ  เวลำมีอะไร เขำจะ
มำตตรวจเอกสำร เขำจะมำตรวจควำมเข้ำใจ ควำมคิด ถ้ำเรำไม่ตดัสินใจท ำ
ตัง้แต่วนันีน้ะ ไม่ยอมเสียตอนนีน้ะ ปัญหำก็จะอีกเยอะ พี่ก็เลยว่ำ ตดัใจ ปล่อย
ตัง้แตต่อนนี ้ต้องตดัใจปลอ่ย ไมง่ัน้ไมไ่หว 

 
อยำ่งไรก็ตำม บคุลำกรของกลุม่พฒันำระบบบริหำรไม่มีอ ำนำจสัง่กำรให้

บุคลำกรภำยในกรมปฏิบตัิตำม กรมจึงยงัคงประสบปัญหำในกำรร่วมกันรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำม   
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “เรำกลุ่มพฒันำระบบบริหำรให้คณุให้โทษเขำได้ไหม ไม่ได้ แล้วก็ท่ีส ำคญัก็คือ เป็น
ระดบั 8 เท่ำกันก็จะท ำอะไรไม่ได้กับ ผอ. ท ำอะไรไม่ได้เลย น่ีแหละตรงนีถ้ึงได้บอกเป็นปัญหำ  
เยอะนะ” ดงันัน้ หำกผู้บริหำรระดบัสูงของกรมไม่ร่วมขบัเคลื่อนอย่ำงจริงจัง บุคลำกรก็ไม่ได้ให้
ควำมส ำคญัซึง่สง่ผลให้กลุม่พฒันำระบบบริหำรต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นหลกั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่
พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ถ้ำมำจำกหมวด 1 ไม่ใสใ่จ ไม่สนใจ 
เจ้ำหน้ำท่ีก็ละเลย เพิกเฉยหมด กลุม่พฒันำระบบบริหำรทกุท่ีแหละ ถ้ำไปถำมด ูเขำจะเหน่ือยมำก 
เหน่ือย เหน่ือยแบบไม่มีชิน้งำนอะไรออกมำไงเพรำะผลงำนมนัต้องไปเอำท่ีคนอ่ืน” ด้วยเหตุนี ้      
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จึงไม่มีใครต้องกำรท ำงำนในส่วนของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเน่ืองจำกได้รับแรงกดดนัจำกกำร
ท ำงำนเป็นอย่ำงมำก ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ไว้ว่ำ “ไม่มีใครอยำกอยู่กลุ่มพฒันำระบบบริหำรหรอก ลกัษณะงำนคือชิน้งำนมนัไม่ออกไง มนัไม่
ออก แล้วต้องไปบีบจำกคนอ่ืน เดินไปไหนใครเขำก็ไม่อยำกพดูด้วย จะเอำอะไรอีกล่ะ Pressure 
มนัเยอะ พอพดูมำกไป เขำก็เกลียดเลย เป็นอยำ่งงี ้ใครก็ได้มำอยูซ่ึง่มนัไมใ่ช่ไง” อีกทัง้ บคุลำกรยงั
ไม่มีควำมก้ำวหน้ำในงำนซึง่สง่ผลตอ่ขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนเช่นกนั ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วว่ำ “ถ้ำเกิดเขำอยู่กลุม่พฒันำระบบบริหำร เขำ
เห็นแล้วยงัไงมนัก็ไม่โต ท่ีสดุพอแล้วแค่นี ้เขำก็ไปอยู่ส่วนงำนอ่ืน เรำก็เสียคนทำงนี ้เรำเสียเวลำไง 
เรำเสียเวลำไปตรงนี”้ 

จะเห็นได้ว่ำ บุคลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั
ในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร อีกทัง้ กลุม่พฒันำระบบบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรสัง่กำร
ให้บคุลำกรภำยในกรมปฏิบตัิตำม นอกจำกนี ้บคุลำกรยงัไม่มีควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน ดงันัน้ 
จงึท ำให้ไม่มีใครต้องกำรท ำงำนในสว่นของกลุม่พฒันำระบบบริหำรอยำ่งจริงจงั 

 5.2.3.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
 ส่วนรำชกำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร

ผ่ำนระบบ e-SAR ไปยังส ำนักงำน ก.พ.ร. ตำมรอบระยะเวลำท่ีก ำหนด ในทำงปฏิบัติ กรมไม่
สำมำรถรำยงำนผลท่ีเกิดขึน้ในช่วง 6 เดือนแรกได้เน่ืองจำกผลกำรปฏิบตัิงำนยงัไม่เกิดขึน้ ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ระบบท่ี ก.พ.ร. ท ำจะ
อ ำนวยควำมสะดวกได้มำกน้อยแคไ่หน พี่ก็ว่ำไมค่อ่ยคือระยะแรกเหมือนก ำหนดวำ่ สมมติว่ำ ต้อง
ให้รำยงำนทุก 3 เดือน 3 เดือนแรกน่ีระบบกำรรำยงำนผลไม่เสร็จนะ บำงครัง้ 6 เดือนยงัไม่เสร็จ
เลย” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ
ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ก.พ.ร. เขำอยำกได้ตวัชีว้ดัท่ี
อยำ่งน้อยก็รำยงำนได้วำ่ ไตรมำส 1, 2, 3 ท ำอะไรให้เห็นพฒันำกำรเห็นเป็นระยะ ๆ ไปซึง่ก็ยำกอยู่
พอสมควร ในกรมพี่ก็ต้องใช้เวลำเหมือนกนั แต่  ถ้ำเป็นจ ำนวนก็พอได้หมำยถึงว่ำ กำรนบัจ ำนวน
ในระยะแรกก็ไม่สำมำรถท ำได้เลยนะในกรมพี่” อีกทัง้ ระบบ e-SAR ยงัไม่มีควำมเสถียรเน่ืองจำก
กรมไม่สำมำรถใช้งำนได้ในช่วงระยะเวลำท่ีก.พ.ร. ก ำหนดให้รำยงำนผล ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ในตวัระบบ e-SAR ท่ีรำยงำน     
ก็คือ เหมือนพอเวลำเขำก ำหนดให้สว่นรำชกำรคือ เหมือนกบัหนงัสือท่ีมำต้องรำยงำนภำยในโน้นนี ้
ทุกอย่ำง แต่ถำมว่ำ พอเรำเข้ำไปในระบบจริง ๆ  มนัก็รำยงำนไม่ได้ ระบบยงัไม่ใช่ ยงัไม่เปิดใช้
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งำน” ทัง้นี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องเตรียมควำมพร้อมและทดสอบระบบก่อนท่ีจะให้ส่วน
รำชกำรได้ใช้งำนจริงเน่ืองจำกกรมต้องรำยงำนผลให้ทันตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดเพื่อไม่ให้ถูกหัก
คะแนน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ 
“กำรท่ีจะสัง่ให้ส่วนรำชกำร เวลำจะท ำอะไรท่ีต้องรำยงำนโดยผ่ำนทำงระบบ เหมือนกับระบบ     
มนัควรจะใช้ได้ก่อนท่ีจะมำแจ้งให้สว่นรำชกำรทกุสว่นท ำคือระหว่ำงใช้เกิดปัญหำขดัข้องไม่ค่อยมี 
แตม่นัเข้ำใช้ไม่ได้ตำมก ำหนด ตัง้แตก่ ำหนดตรงนี ้ๆ พอเรำเข้ำไปก็ไม่ได้”  

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรต้องน ำตวัชีว้ดัจำกค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรมำประกอบกำรพิจำรณำ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำร
กลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัรำยบคุคล จริง ๆ แล้วทุกคนในองค์กร
ต้องท ำ เป็นข้อก ำหนดเลยว่ำ มนัเป็นส่วนหนึ่งท่ีใช้ในกำรเลื่อนขัน้เงินเดือน . . . ตวัชีว้ดัมนัก็จะ
สอดคล้องมำจำกตวัชีว้ดัของกรมแล้วก็ไลร่ะดบัมำเป็นตวัชีว้ดัของส ำนกัแล้วก็ถ่ำยทอดลงบคุคลซึง่
คนหนึง่จะต้องมีตวัชีว้ดัไม่น้อยกวำ่ 4 ตวั” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำร
และสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เขำจะมีกำรเขียนปรับต ำแหน่งก็จะเอำในสว่นตรง
นีไ้ปเขียนเลื่อนต ำแหน่งได้ มนัก็โยงกนัไปเพรำะว่ำตวั KPI มนัก็หมำยถึงว่ำ ตวัคณุจะท ำอะไรบ้ำง 
รับผิดชอบอะไรบ้ำงในหน้ำท่ีนัน้ . . . เรำจะสำมำรถแนะน ำวำ่มนัเป็นผลงำนของเรำได้ มนัก็ยดึโยง
และก็แล้วแตว่ำ่คณุจะเอำไปเขียนหรือไม่เอำไปเขียนแคน่ัน้เอง” ในทำงปฏิบตัิ ตวัชีว้ดัเป็นสว่นหนึง่
ในกำรประเมินผลพิจำรณำเงินเดือนของบุคลำกร แต่ไม่ได้น ำมำประกอบกำรพิจำรณำเลื่ อน
ต ำแหน่ง ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “KPI ก็จะโยงส่วนหนึ่งในเร่ืองของเงินเดือน ไม่ได้เอำมำประกอบกำร
พิจำรณำเอำคนเก่งขึน้ระดบัสงู ไม่ใช่ ไม่ได้มำเก่ียวในเร่ืองนีเ้พรำะว่ำทกุวนัท่ีใช้ไม่ได้ด ูKPI ในกำร
เลื่อนคนขึน้สูงขึน้” เน่ืองจำกต ำแหน่งในระดบัท่ีสูงขึน้มีจ ำกัด ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ต ำแหน่งในกำรเลื่อนระดบั  
สงูขึน้ มนัมีน้อย ถ้ำคนไม่มีกำรโอนย้ำย ไม่มีกำรลำออก คนท่ีอยู่ระดบัลำ่งก็จะโตไม่ได้ ถึงแม้ KPI 
คุณจะมีเยอะแค่ไหน คุณถือ KPI ท่ีส ำคัญของกรมไว้เลย คนนีส้ ำคัญมำกอยู่ช ำนำญกำร ถ้ำ
ช ำนำญกำรพิเศษคนนีค้ณุไม่ลกุ ช ำนำญกำรคนนีก็้อยูอ่ยำ่งนีแ้หละเพรำะวำ่ไมมี่ต ำแหน่งวำ่ง”  

บคุลำกรสว่นใหญ่มกัก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถท ำได้ ดงันัน้ จึงไม่ได้มีกำรก ำหนด
ตวัชีว้ัดท่ีท้ำทำย ซึ่งนักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหัวหน้ำกลุ่มงำนงบ 
ประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เรำเป็นคนก ำหนดตวัชีว้ดั



252 
 

 

ของเรำเอง เรำก็ต้องระบุว่ำ เรำสำมำรถท ำอะไรได้บ้ำง อนัไหนท่ีท ำได้หรือท ำไม่ได้บ้ำง ส่วนอนั
ไหนท่ียำกเกินไปก็ไม่อยำกตัง้เป้ำหมำยท ำให้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัไม่ท้ำทำย” อีกทัง้ นักวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนกั
นโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ปกติเขำ
ก็ตัง้ง่ำยให้ตวัเอง วดักนัได้เฉย ๆ สว่นใหญ่นะ แตข่องพี่อำจจะต้องมีตวัชีว้ดัท่ีเป็นหลกัวดั มนัก็จะ
มีระดบัควำมส ำคญัถ่ำยลงมำ อย่ำงหัวหน้ำก็อำจจะรับตวัใหญ่ไป พี่ก็จะรับตวัรองท่ีสนับสนุน
หวัหน้ำ” อีกทัง้ งำนท่ีบคุลำกรแตล่ะคนต้องรับผิดชอบมีควำมยำกง่ำยแตกตำ่งกนั แตก่ำรประเมิน 
ผลไม่ได้พิจำรณำถึงงำนท่ีบุคคลรับผิดชอบ ซึ่งนกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ี
แทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้
ว่ำ “กำรใช้ตวัชีว้ดัมนัจ ำเป็นโดยกำรท่ีจะให้ค่ำตอบแทนมนัต้องดท่ีู 1) ควำมจ ำเป็น 2) ควำมยำก
ของงำน มนัต้องพิจำรณำถึงตรงนีด้้วย ไม่ใช่ว่ำพอคณุได้ตำมเป้ำหมำยของคณุแล้ว คณุก็เอำไป 
มนัก็ต้องดท่ีูควำมส ำคญัของงำน ควำมยำกง่ำยของงำนอย่ำงเร่ืองกำรประเมินพี่มองว่ำจ ำเป็น” 
ด้วยเหตนีุ ้ท ำให้เกิดกำรเปรียบเทียบระหว่ำงบุคลำกร ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “คนต้องมีกำรเปรียบเทียบว่ำ ฉนัท ำงำนแทบตำย ฉนัได้แค่นีเ้หรอ ในขณะท่ี อีกคน
หนึ่งท ำงำนสบำย ๆ สี่โมงคร่ึง กลบับ้ำนแปดโมงคร่ึง แต่เป้ำหมำยของเขำส ำเร็จ แต่เป้ำหมำยพี่    
ไม่ส ำเร็จ แล้วพี่จะท ำให้เหน่ือยท ำไม” อีกทัง้ หำกบุคลำกรคนใดท ำงำนบรรลเุป้ำหมำยมกัได้รับ
กำรมอบหมำยงำนจำกผู้บงัคบับญัชำให้รับผิดชอบเป็นจ ำนวนมำก ดงันัน้ จึงส่งผลให้บุคลำกร
บำงสว่นไม่ต้องกำรท ำงำนจนกระทัง่ได้รับมอบหมำยงำนจำกผู้บงัคบับญัชำเพิ่มขึน้ ซึง่นกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัก็มีอีกประเด็นท่ีว่ำ ถ้ำท ำงำนดีจะถกูเรียกใช้งำน
บ่อยกบัไม่ท ำงำนเลยก็จะไม่ถกูเรียกใช้ คนท่ีอยำกสบำยก็ไม่ต้องท ำอะไรจะได้ไม่ต้องถกูเรียกใช้
งำน น่ีไงเป็นแบบนี ้ตวัชีว้ดัมนัก็ไม่เกิด คนท่ีท ำงำนดีให้ท ำอะไรให้ก็ท ำให้หมด กำรใช้ตวัชีว้ดัมนัก็
ต้องตำ่งกนัแล้ว”  

ในทำงปฏิบตัิ กำรประเมินผลบุคลำกรไม่ได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนของ
แต่ละคนอย่ำงแท้จริง แต่ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้ บังคับบัญชำเป็นส ำคัญ ทัง้นี ้นักวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ตวัชีว้ดัในปัจจบุนัท่ีใช้วดัประเมินไมไ่ด้ถกูใช้ คนท่ี
ท ำงำนหนกัก็ได้เฝำ้ท ำไปเถอะ คนท่ีท ำงำนเดินตำมนำยก็ได้ดีไปเถอะ แคนี่ค้วำมสำมคัคีแตกแยก 
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. . . ในปัจจุบนันี ้ตวัชีว้ดัท่ีเขำก ำหนดให้เป็นรำยบุคคลก็ยงัไม่ได้ใช้ น่ีไงมนัเลยเป็นปัญหำ เวลำ
ประเมินก็จะดูแค่หน้ำตำ ดูอย่ำงอ่ืนท่ีไม่ใช่เนือ้งำน” อีกทัง้ บำงครัง้กำรประเมินผลของผู้บงัคบั 
บญัชำได้ให้บุคลำกรผู้ ใต้บงัคบับญัชำลงนำมยอมรับถึงผลกำรประเมินท่ีได้รับล่วงหน้ำก่อนกำร
ประเมินผลจริง ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบ 
ประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ตอนแรก ๆ ก็เหมือนจะท ำดี พอหวัหน้ำประเมินเสร็จแล้วส่งให้ผู้อ ำนวยกำร พอ
ผู้อ ำนวยกำรประเมินเสร็จก็ส่งกลบัมำให้เรำเซ็นรับ แต่น่ีมนัไม่ใช่ ดนัให้เรำเซ็น
ก่อนลงคะแนนเพื่อให้เรำยอมรับเลย กลำยเป็นวำ่ หลกักำรดี แตน่ ำมำใช้ไม่ดี . . . 
ในระหว่ำงท่ีพี่เขียนงำนของพี่เอง พี่บรรยำยอะไรต่ำง ๆ นำนำ รอเขำให้คะแนน 
เขำยงัไม่ได้ให้คะแนน แต่มีช่องว่ำงท่ีให้เซ็นผู้ รับกำรประเมินเซ็นไปก่อนแล้วคอ่ย
สง่แบบฟอร์ม ถ้ำเรำยงัไมส่ง่ก็หำวำ่เรำมีปัญหำรอดคูะแนน ท ำไมไม่เซน็  

 
อยำ่งไรก็ตำม นอกจำกกำรรับผิดชอบงำนตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง

กำรปฏิบตัิรำชกำร บุคลำกรยงัต้องรับผิดชอบงำนอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็นงำนท่ีต้องปฏิบตัิตำมภำรกิจ 
งำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษจำกผู้บงัคบับญัชำ ดงันัน้ จึงจ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำประกอบใน
กำรประเมินผล ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “นอกเหนือจำกงำนท่ีเก่ียวข้องกบักำรวดั KPI      
ก็จะมีงำนอ่ืน ๆ ท่ีปฏิบตัิตำมภำรกิจรำชกำรท่ีต้องดปูระกอบด้วยซึ่งงำน KPI อำจจะมีผลกับแค่    
ตวัเดียว แต่งำนปฏิบตัิตำมภำรกิจรำชกำรอำจจะมีผลกบั 3-4 ตวัท่ีเก่ียวกบัตอนประเมินซึ่งอนัท่ี
จริง มันก็ไม่ค่อยเช่ือมโยงกันอยู่ดี” อีกทัง้ กำรประเมินผลจำกตวัชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรเพียงอย่ำงเดียวยงัไม่สำมำรถสะท้อนถึงคณุภำพในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรได้อย่ำง
ครอบคลมุ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ถ้ำคุณท ำตำมตวั KPI ท่ีคุณท ำ บำงที KPI ตวันัน้ มันไม่ชีถ้ึงบุคคลนัน้ มันไม่ใช่
ตวัตนท่ีแท้จริงของเขำ ผมจะมองในภำพรวมมำกกว่ำโดยเรำจะดเูนือ้งำนท่ีเขำท ำ
ท่ีเรำมอบหมำยให้เขำท ำในแต่ละชิน้แต่ละอนั บำงอย่ำงซึง่มนัไม่ได้อยู่ในตวั KPI 
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ถ้ำเรำจะมองเฉพำะตวั KPI แล้วเอำมำประเมินเขำ ผมมองวำ่มนัยงัไมค่รบทัง้หมด
ซึง่ก็ต้องมองในเร่ืองอ่ืนด้วย  

 
ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนจ ำเป็นต้องท ำให้เกิดควำมเป็นธรรมแก่

บคุลำกรได้อย่ำงแท้จริง ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำน
งบประมำณ ส ำนักบริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตวัหลกัจริง ๆ มนั    
อยู่ท่ี 1) ผู้ ใช้ว่ำ จะใช้มนัจริงหรือเปล่ำ 2) เกณฑ์ตำมลกัษณะงำน มนัจะท ำให้กำรประเมินเกิด
ควำมยุติธรรมท่ีสดุ นัน่เป็นเพรำะว่ำทุกวนันีค้นท่ีท ำงำนแทบตำย แต่พอเวลำมีประเมินได้เพียง    
นิดเดียว” อีกทัง้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนควรแบ่งประเภทกลุ่มงำนของบุคลำกรแต่ละส่วน
เน่ืองจำกควำมยำกง่ำยของงำนแตกต่ำงกนั ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ี
แทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ 
“มนัต้องดท่ีูลกัษณะงำนด้วย มนัต้องเอำตวันัน้มำจดัเป็นกลุ่มงำนซึ่งอนัท่ีจริงแล้วเวลำคณุบรรล ุ
คณุก็บอกเลยว่ำกลุม่งำนวิชำกำร กลุม่บริหำร มนัก็จดัเป็นกลุม่งำน แตว่่ำในกลุม่นัน้ ๆ ก็ต้องมำดู
เนือ้งำน ลกัษณะงำนควำมยำกง่ำยซึง่พี่มองวำ่ผู้บริหำรต้องทรำบในรำยละเอียดอยูแ่ล้ว”  

จะเห็นได้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรมีรำยงำนผลอย่ำงตอ่เน่ือง 
แต่ในทำงปฏิบตัิ ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมในช่วง 6 เดือนแรกยงัไม่ปรำกฏชดัเจน อีกทัง้ ระบบ    
e-SAR ของ ก.พ.ร. ยังคงประสบปัญหำ ไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคงท่ีซึ่งส่งผลกระทบต่อกำร
รำยงำนผลของส่วนรำชกำร นอกจำกนี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรยังขึน้อยู่กับ
ดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั ดงันัน้ กำรพิจำรณำถึงควำมยำกง่ำยของงำนหรือคณุภำพ
ในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรจึงยงัคงเป็นข้อจ ำกดัส ำหรับกำรประเมินผล 

 5.2.3.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
                                     1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 

ส ำนกังำน ก.พ.ร. มีนโยบำยจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่ส่วนรำชกำรเพื่อเป็น
กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้แก่บคุลำกรภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม เม่ือมีกำรจดัสรรเงิน
รำงวลั ผู้บริหำรของกรมได้เงินในหลกัแสน ขณะท่ี บุคลำกรแต่ละคนได้รับเงินรำงวลัในหลกัร้อย 
ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “พวกนีท้ ำง่ำย ฐำนข้อมลูเรำก็มีอยู่แล้ว แล้วปรำกฏว่ำ ปีแรกนะ เข้ำเปำ้ได้    
5 คะแนนนะแล้วตวัชีว้ดัพวกนี ้ควำมท่ีไม่มีคนท ำ พอรัฐให้รำงวลัมำนะ มนัมำกองอยูก่บัส ำนกังำน 
บำงส ำนกังำนได้เงินถึงเป็นล้ำน เอำมำแบ่งกันแล้ว หวัหน้ำได้เป็นแสน” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำร
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อตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “อนัท่ีจริงมนัไม่ใช่โบนสัหรอก มนัเป็นค่ำขนม ถ้ำว่ำ เป็นโบนสั
น่ีอำยเขำนะ สำมร้อยบำทควรเรียกว่ำขนมมำกกว่ำ” ทัง้นี ้กำรจดัสรรเงินรำงวลัดงักล่ำวส่งผลให้
เกิดควำมขัดแย้งระหว่ำงบุคลำกรภำยในกรม ซึ่งเลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ปีแรกมนัก็เกิด พอได้เป็นแสน มนัก็เกิด          
กำรเบีย้วแล้ว เร่ิมเบีย้วแล้ว น่ีมนัได้เยอะก็หำทำงที่จะจดัสรรให้มนัน้อยลงเพรำะวำ่เปลี่ยนน ำ้หนกั
บ้ำงอะไรบ้ำง สดุท้ำยก็น ำไปสู่ควำมขดัแย้งกันว่ำเวลำรับตวัชีว้ดั คณุไม่รับ พอได้เงินแล้ว คณุก็
อยำกได้เงิน มนัก็เลยเกิดข้อขดัข้อง ขดัแย้งกนั มนัก็เป็นอย่ำงนี ”้ อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรม
ช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกันว่ำ “มนัเป็นตวัแปรท่ีท ำให้เกิดกำรแตกแยก ไม่เป็น
อนัหนึง่อนัเดียวกนัภำยในองค์กำรซึง่สิง่จงูใจมนัเป็นตวัขบัเคลื่อนนะ แตส่ิง่ท่ีเป็นผลลพัธ์ออกมำใน
วงกำรของรำชกำรเพรำะทกุคนท ำงำนให้กบัรัฐบำล มนัไม่มีหรอกท่ีว่ำฉนัท ำตวันีส้ ำเร็จแล้วฉนัได้ 
มนัไมมี่ไง”  

กำรจัดสรรเงินรำงวัลขึน้อยู่กับวิธีกำรของแต่ละส่วนรำชกำรเน่ืองจำก
ส ำนกังำน ก.พ.ร. เพียงก ำหนดเกณฑ์กว้ำง ๆ ไม่ได้ชีแ้จงถึงวิธีกำรในกำรจดัสรรเงินโดยละเอียด  
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัเก่ียวกับเง่ือนไขภำยใน
หน่วยงำนหรือกรม ก.พ.ร. เขำไม่ได้มำลงลึก เขำจะให้อ ำนำจกำรบริหำรแบบกว้ำง ๆ เท่ำนัน้เอง    
มีมำให้ก้อนหนึ่งแล้วคณุก็ไปบริหำรจดักำรเองเพรำะมนัเป็นข้อตกลงกำรบริหำรภำยในหน่วยงำน
ซึ่ง ก.พ.ร. ก็ไม่ได้ชัดเจนขนำดนัน้” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ถ้ำเขำบอกวำ่ ตำมจ ำนวนคนก็แบง่ให้กำรมีสว่นร่วม 8 % แล้วหำร 8 % 
ทุกคนได้เลย แล้วก็หลงัจำกนัน้ก็มำดวู่ำ ส ำนกัไหนรับผิดชอบตวัชีว้ดัไหนของกรม ตวัชีว้ดันัน้ได้
คะแนนเท่ำไร เป็นจ ำนวนเงินเท่ำไร พี่จะเอำออก มำเป็นรำยตวั แล้วก็เอำเงินตรงนัน้ให้ส ำนกัไป
เลย ให้ส ำนกัไปแบ่งเอำเอง” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “เงินรำงวลัก็คือ เขำจะมีจดัสรรให้ทกุคน บำงปีให้ทกุคน 
บำงปีก็คือ ให้ตำมท่ีผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัมำก ใครรับผิดชอบตวัชีว้ดัมำก เขำก็จะเฉลี่ยเงินไปตำม
ตวัชีว้ดั บำงคนก็ได้เป็นหม่ืนเลยนะ คือเขำดแูลตวัชีว้ดัมำก คือแบ่งตำมเงินท่ีก ำกับดแูลตวัชีว้ดั 
แล้วก็บำงปีก็เอำเงินตรงนีจ้ดัโครงกำรพฒันำศกึษำดงูำน”  
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ในทำงปฏิบัติ ผู้ สร้ำงผลงำนไม่ใช่ มีเพียงข้ำรำชกำรท่ีต้องรับผิดชอบ
ตวัชีว้ดัเท่ำนัน้ แตย่งัมีพนกังำนรำชกำรและลกูจ้ำงรำชกำรประเภทตำ่ง ๆ ท่ีต้องท ำงำนรับผิดชอบ
เช่นกนั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ 

ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ภำพรวมนัน้คือ ประเทศได้
ก็คือ กำรท่ีองค์กำรบรรลเุป้ำหมำย ประเทศชำติได้ ประชำชนได้ ในขณะท่ี ผู้สร้ำงงำนไม่ได้เป็น
ข้ำรำชกำรทัง้หมดเหมือนกนั แล้วสิ่งท่ีเป็นผลตอบกลบัมำคือให้รำงวลัเป็นโบนสั เขำก็จะมีเง่ือนไข
อีกว่ำ ใครมีสิทธ์ิได้บ้ำง ไม่ใช่ว่ำ ทุกคนก็มีสิทธ์ิได้เหมือนกันหมด” อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของ
พนกังำนรำชกำรและลกูจ้ำงรำชกำรไม่ได้รับกำรจดัสรรเงินรำงวลัจำกกำรรับผิดชอบค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรซึ่งส่งผลให้เกิดกำรเปรียบเทียบและเกิดควำมขดัแย้งระหว่ำงบุคลำกรภำยในกรม 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
มนัก่อให้เกิดควำมขดัแย้งในองค์กำรไง ในใจไง มนัก็คือควำมอิจฉำ ไม่มีใครมำ
ยินดีปรีดำหรอก อย่ำงของพี่มีข้ำรำชกำร พนกังำนรำชกำร ลกูจ้ำงรำชกำร พี่ได้ 
แตล่กูน้องพี่กลบัไม่ได้ ลกูจ้ำงรำชกำรไม่ได้ เขำก็จะเกิดควำมอิจฉำเรำเพรำะเขำ
ไม่ได้แล้วทัง้หมดมนัไม่ได้มีแคข้่ำรำชกำร มนัมีทัง้ลกูจ้ำงประจ ำ ลกูจ้ำงรำยเดือน 
ลกูจ้ำงพนกังำนรำชกำร ลกูจ้ำงกองทนุ มีควำมหลำกหลำยของกำรจ้ำง  

 
ดงันัน้ เม่ือได้มีกำรน ำนโยบำยจดัสรรเงินมำใช้กบับคุลำกรภำครัฐจ ำเป็น 

ต้องมีกำรจดัสรรอย่ำงเป็นธรรม ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “มีอยูปี่หนึง่ มนัเทไปท่ีวำ่ คนรับผิดชอบตวัชีว้ดัมำก คนนัน้ได้
เงินมำก อนันีพ้ี่ไม่เห็นด้วยเพรำะว่ำคณุไม่ได้ท ำงำนคนเดียวจริง อย่ำงน้อยคณุมีลกูทีมท ำถกูไหม 
แต่ว่ำมีช่ือคณุ แต่งำนคณุไม่ได้ส ำเร็จด้วยตวัคณุเองทัง้หมดถกูไหม จะมีเพื่อน ๆ อีกหลำยคน แต่   
ทีนีต้วัเงินไปเทให้เขำคนเดียว พี่ไม่เห็นด้วย” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ไม่เห็นด้วยกับกำรท่ีเอำเงินมำแจกว่ำ เป็นโบนัสเป็นรำงวัลคือ ถำมว่ำ ทุกคน 
ท ำงำนเหน่ือยเหมือนกนั แตค่นท ำเอกสำรอำจจะเหน่ือยเยอะกวำ่ . . . คนท่ีได้รับ
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ก็คงคิดว่ำ Fair แล้ว แต่ในมมุมองของพี่ มนัไม่ Fair ส ำหรับคนร่วมงำนเพรำะว่ำ
งำน 1 ชิน้ คณุไม่สำมำรถท ำคนเดียวได้ส ำเร็จ แต่ในขณะเดียวกนั คนท ำจะมอง
ว่ำ คณุท ำก็จริง แต่คณุไม่ได้ท ำรำยละเอียดประกอบเพื่อท่ีว่ำ จะให้เป็นไปตำม
ตวัชีว้ดัท่ีก ำหนด คณุก็แค่เป็นบริบทให้ซึ่งคนท ำเขำก็จะคิดแบบนี ้แต่ในมมุมอง
ของพี่นะอำจจะไม่เท่ำกัน 100 % ก็จะมีลดหลัน่กันตำมเนือ้งำน ตำมลกัษณะ
ของงำนท่ีได้รับมอบหมำย  

 
ท่ีผ่ำนมำ นโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำรท ำให้บคุลำกร

พยำยำมหำวิธีกำรวดัเพื่อให้สำมำรถได้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด 
ขณะเดียวกนั ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้ก็ไม่ได้สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. ให้มำก็ต้องมำแบ่งกันหำรกันอยู่ดี ดงันัน้ มนัก็จะไปสมัพนัธ์กับเร่ืองคะแนน
ด้วย กรมอนัดบัหนึง่ อนัดบัสอง ดงันัน้ มนัก็เป็นสิ่งท่ีดีท่ีกรมเรำพยำยำมท่ีจะท ำ แตผ่มกลบัมองวำ่ 
ภำรกิจของระบบรำชกำรไม่ใช่แบบนัน้ น่ำจะเป็นอย่ำงอ่ืนมำกกว่ำ” ขณะท่ี เลขำธิกำรส ำนกังำน
คณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

สุดท้ำยระบบมันก็รวนในเร่ืองของกำรให้รำงวัล สุดท้ำยยกเลิกไปเลย กำรให้
รำงวลัให้อะไรเพรำะว่ำยกเลิกไป เพรำะอะไร มนัไปกองไงเน่ืองจำกตวัชีว้ดัมนัไม่
สะท้อนของภำพทัง้หมด มนัก็ไปกองอยู่กบับำงหน่วยงำน สมมติ หน่วยงำนแบง่
เงินกนัแล้วได้กนัตัง้สองแสนถึงสำมแสนอย่ำงนี ้มำกกว่ำเงินเดือนอีก สมยัก่อน
เงินเดือนมนันิดเดียวนะ พอปีแรกผ่ำนไป พอปีท่ีสอง ทกุคนก็จะแห่มำเป็นตวัชีว้ดั  

 
ดงันัน้ กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรภำครัฐในรูปแบบของ   

ตวัเงินจ ำเป็นต้องออกแบบให้มีควำมเหมำะสมกับกำรท ำงำนของภำครัฐเน่ืองจำกเป้ำหมำยใน  
กำรท ำงำนของภำครำชกำรแตกตำ่งจำกเอกชน ดงันัน้ กำรสร้ำงแรงจงูใจให้แก่บคุลำกรภำครัฐจึง
ไม่เหมือนกบัภำคเอกชน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ผมเห็นใจ ก.พ.ร. นะ ก.พ.ร. พยำยำมท่ีจะพฒันำให้เหมือน
ภำคเอกชนคือ กำรสร้ำงแรงจูงใจ แต่อย่ำลืมว่ำ ภำรกิจของส ำนกังำนรำชกำรมนัไม่เหมือนภำค 
เอกชน ภำรกิจของเรำคือกำรบริกำรซึง่มนัต่ำงจำกภำคเอกชนท่ีธุรกิจคือก ำไร” อย่ำงไรก็ตำม กำร
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สร้ำงขวญัและก ำลงัใจเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับส่วนรำชกำร ดงันัน้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องออกแบบ
นโยบำยท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมกบับคุลำกร อีกทัง้ ควรมีกำรศกึษำและวิจยัถึงควำมต้องกำรของ
สว่นรำชกำรอย่ำงจริงจงัและเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรม
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ควรศกึษำวิจยัให้ชดัเจนว่ำ
ข้ำรำชกำรแต่ละหน่วย แต่ละกรม แต่ละกระทรวงน่ำจะมีกำรศกึษำควำมต้องกำรให้เหมำะสมกบั
แต่ละหน่วยงำนและแต่ละภำรกิจ ไม่ใช่เอำมำท ำให้เหมือนกนัหมด” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มนโยบำย
และแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ไว้ว่ำ “ควรมีแรงจงูใจ แต่ควรวำงให้ตรงเปำ้ ก.พ.ร. ควรกลบัไปทบทวนใหม่ ควรรือ้ปรับระบบใหม่
ให้เกิดควำมยุติธรรมกับทุกฝ่ำยท่ีจดัท ำ” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกันว่ำ “อย่ำงน้อยก็เป็น
ก ำลงัใจเพรำะทุกคนทุ่มเทท ำงำน ตวัชีว้ดัหนึ่งไม่ใช่ว่ำจะส ำเร็จง่ำย ๆ นะ มนัยำก เยอะมำก ปีนี ้
ของพี่ยงัตกอยูเ่ลย มนัยงัตดิลบอยูเ่ลยเพรำะวำ่ท ำไมท่นั งำนเยอะ” 

นอกจำกนี ้นโยบำยกำรสร้ำงขวัญและก ำลงัใจให้แก่ส่วนรำชกำรต้อง
ช่วยสร้ำงควำมสำมัคคีให้เกิดขึน้กับบุคลำกรภำครัฐเช่นกัน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำย
อตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ควรมี
กำรศึกษำให้ชดัเจนในเร่ืองของจิตใจของข้ำรำชกำร สิ่งจูงใจอำจจะเป็นอะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ปีละ     
2-3 อนั บำงทีมนัก็จ ำเป็นส ำหรับบำงคน แตถ้่ำเป็นภำพรวมก็ควรจะศกึษำเพ่ือให้เกิดควำมสำมคัคี
กบัองค์กำร ดีกว่ำมำแบง่คนละเล็กคนละน้อย” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “ถ้ำลกัษณะของสิ่งจงูใจ ถ้ำไม่ได้ออกมำเป็นลกัษณะของเงิน ก็ออกมำเป็นกิจกรรมร่วมกนัคือ 
ไม่ได้เอำมำแจกจ่ำยกนัเป็นตวัเงินมนัก็ดี มนัก็ช่วยสร้ำงควำมสำมคัคีในองค์กำรคือทุกคนมีสิ่งท่ี
เท่ำเทียมกันหมด แต่ก็ขึน้อยู่กับว่ำคุณจะใช้สิทธ์นัน้ไหม” ยกตัวอย่ำงกำรสร้ำงแรงจูงใจให้แก่
บุคลำกรภำครัฐด้วยกำรเปิดโอกำสให้บุคลำกรทุกคนมีสิทธ์ิในกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม สมัมนำ 
หรือทศันศึกษำ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบ 
ประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “น ำมำสมัมนำหรือจดั
ทศันศึกษำก็คือ เปิดโอกำสให้ไปได้ทุกคน แต่ก็ขึน้อยู่กับว่ำคณุจะไปหรือไม่ไปหรือจะใช้สิทธ์ินัน้
หรือไม่ซึ่งพี่ว่ำ มนัก็ Fair นะ สิ่งท่ีจะเป็นประโยชน์ตำมมำก็คือ เร่ืองของควำมสำมคัคีกลมเกลียว
แล้วก็เป็นแรงใจให้ทกุคนในองค์กำร” นอกจำกนี ้กำรให้สวสัดิกำรในรูปแบบตำ่ง ๆ ท่ีบคุลำกรควร
ได้รับยงัเป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจเช่นกนั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทน
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หวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็น
ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ถ้ำเป็นในรูปของสวัสดิกำร ควำมสำมัคคีมันก็จะก่อเกิดกลมเกลียวช่วยเหลือ
เกือ้กูลกนัมำกกว่ำ มนัท ำให้เกิดควำมสขุมวลรวมในกำรท ำงำนร่วมกนัมำกกว่ำ  
. . . ควรจะให้เป็นสวสัดิกำรในรูปแบบต่ำง ๆ เพรำะว่ำท่ีผ่ำนมำไม่ได้ท ำให้เกิด
ควำมสำมคัคีในองค์กำร เช่น กำรพำไปเท่ียว มนัก็ถือว่ำ ไม่ผิดกฎหมำย ไม่ได้ถือ
ว่ำ เรำใช้เงินหลวงนะ แตว่่ำมนัเป็นสิ่งจงูใจท่ีได้มำจำกกำรท่ีเรำท ำงำนร่วมกนัจน
ประสบควำมส ำเร็จ แล้วก็ได้เงินก้อนนีม้ำแล้วเรำก็น ำมำท ำกิจกรรมร่วมกนัหรือ
จะน ำมำท ำเป็นรถรับส่งเจ้ำหน้ำท่ีได้เงินมำปีนี ้ปีหน้ำเรำก็น ำเงินมำเข้ำฝำกไว้ 
พอเก็บได้ทกุ ๆ ปีก็จะกลำย เป็นเงินกองกลำง เป็นเงินสวสัดิกำรของเจ้ำหน้ำท่ี 

 
จะเห็นได้วำ่ นโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำรได้ก่อให้เกิด

ควำมขดัแย้งขึน้ระหวำ่งบคุลำกรภำยในกรมเน่ืองจำกกำรจดัสรรเงินไม่ได้รับควำมเป็นธรรม ดงันัน้ 
นโยบำยดงักล่ำวจึงยงัไม่ได้สร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้เกิดขึน้กบับุคลำกร อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำง
แรงจงูใจยงัคงเป็นสิง่ส ำคญั ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงจ ำเป็นต้องศกึษำและวิจยัถึงควำมต้องกำรของ
สว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงัเพื่อให้ได้นโยบำยท่ีเหมำะสมและเป็นธรรมแก่บคุลำกรอย่ำงแท้จริง 

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
ในส่วนของกำรพฒันำบุคลำกรของกรมจำกกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรมำปฏิบตัิยงัคงมีจ ำนวนจ ำกัดเฉพำะกลุ่มท่ีได้เรียนรู้และพฒันำพร้อมไปกับกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำรอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “สดุท้ำยแล้ว มนัก็จะมีกลุม่หนึง่ท่ีเรียนรู้และพฒันำไปพร้อมกบักลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร เม่ือมีอะไรขึน้มำ คนกลุ่มนีแ้หละท่ีถกูส่งมำ แล้วเขำก็จะได้ควำมรู้เพิ่มเร่ือย ๆ แล้ว
ชิน้งำนท่ีเขำเอำมำคือจนบำงส ำนกันีโ้อเค ส ำนกันีค้นนีท้ ำ ปล่อยได้ ปล่อยได้เลยนะ” ทัง้นี ้ตลอด
ระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ บคุลำกรแตล่ะส ำนกัของกรมท่ีได้มีกำรพฒันำจำกกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรมำใช้ยงัคงมีจ ำนวนน้อย ขณะเดียวกนั บคุลำกรในสว่นของกลุม่พฒันำระบบบริหำรเองได้
มีโอกำสเรียนรู้ เกิดทกัษะ และพฒันำตนเองอย่ำงเต็มท่ีมำกกว่ำบคุลำกรส่วนอ่ืน ๆ เน่ืองจำกเป็น   
ผู้ ท่ีท ำหน้ำท่ีประสำนและรับผิดชอบเก่ียวกับกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยตรง ซึ่ง
หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  
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ณ วนันี ้ถ้ำถำมว่ำ สดัส่วนก็ยงัน้อย 11 ปี แต่ว่ำ มนัก็สร้ำงคนได้ พี่ก็ว่ำ ได้หลำย
คนอยู่นะ ท่ีน่ีมี แต่ว่ำ ไม่มำกคือ มองในแง่กำรพฒันำ ในแง่กำรปฏิบตัิงำนของ
คน มนัก็จะได้ แต่ก็ได้บำงส่วน เฉพำะคนท่ีมำสมัผสั มำรับรู้เร่ืองของกำรพฒันำ 
มำเรียนรู้แล้วก็ร่วมท ำงำนด้วยกนั คนพวกนีก็้จะได้แนวคิดพวกนีไ้ป แล้วมนัก็จะ
ท ำจนเป็น อตัโนมตัิแล้ว ในระยะยำวถ้ำคนพวกนีโ้ตขึน้ เขำก็จะสำมำรถท ำอะไร
ท่ีเป็นระบบได้ จริง ๆ ถ้ำคลกุอยูว่งใน เขำก็จะได้ทกัษะเข้ำไปในตวัเอง  

 
ท่ีผ่ำนมำ กำรน ำมำปฏิบตัิไม่ได้มีกระบวนกำรครบถ้วนตำมแผนท่ีวำงไว้

ตัง้แตต้่น ทัง้นี ้กระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนไม่ได้มีกำรจดัท ำแผนพฒันำรำยบคุคล
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้
ว่ำ “โดยในระบบมนัมีอยู่ แต่กำรน ำไปปฏิบตัิมนัอำจจะไม่ครบถ้วน เคร่ืองมือดี Implement ไม่
ครบถ้วน พอ Implement ไม่เข้ำใจประเด็น Implement อะไรบ้ำง มนัก็เลยท ำให้ผลออกมำ พี่ก็ว่ำ
แผนพฒันำรำยบุคคลโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ท ำเลยใช่ไหม แต่ละส่วนรำชกำรไม่เคยน ำมำถกูใช้เลย” 
เน่ืองจำกบำงครัง้อำจเกิดในประเด็นของควำมรู้สกึท ำให้เกิดเป็นข้อจ ำกดัในกำรเขียนรำยงำนผล
ของผู้บงัคบับญัชำไปยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชำ ขณะเดียวกัน ผู้ ใต้บงัคบับญัชำเองก็ไม่ได้รำยงำนถึง
ควำมต้องกำรในกำรพฒันำตนเองด้ำนใดอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “คนไทยก็เกรงใจ แต่ของพี่ พี่จะเขียนหมด 
ควรจะมีกำรพฒันำในเร่ืองท่ีเก่ียวข้อง 1, 2, 3, 4 พี่ก็จะเขียนทกุครัง้แหละ มนัก็อยูท่ี่คนอีกนะ มนัก็
อยู่ท่ีคนคือ ถ้ำเขำเองจริงเอำจงั ระดบัรองลงมำ มนัก็ต้องลดหลัน่กนัเป็นขัน้ แตถ้่ำเขำไงก็ได้ มนัก็
เป็นอย่ำงงีแ้หละ” ดงันัน้ แม้ว่ำ มีกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนรำยบุคคลตำมกระบวนกำร แต่
ไม่ได้น ำผลจำกกำรประเมินนัน้มำใช้ประโยชน์ในกำรพฒันำ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ในแบบฟอร์มประเมินของ ก.พ. ก็จะมีแผนพฒันำรำยบุคคลท่ีตวัในแบบฟอร์ม
นัน้เลยมีแผนพฒันำบคุคลอยู่ซึง่ถำมว่ำ จริง ๆ แล้ว กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
เขำจะต้องมำดตูรงนีว้่ำ คนประเมินเห็นสมควรพฒันำยงัไง เขำต้องเก็บรวบรวม
ข้อมลูตรงนีแ้ล้วไปท ำหลกัสตูร ท่ีน่ีเขำท ำไหม เขำไม่เคยท ำ เขำไม่เคยเอำแผน 
พฒันำรำยบคุคลตรงนัน้มำดเูลย มนัก็สว่นหนึง่ก็คือ ไม่เคยมีใครเขียนด้วย 
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อีกทัง้ ส ำหรับกำรพฒันำองค์กำร กรมยงัไม่มีนโยบำยในกำรสบัเปลี่ยน
หมนุเวียนงำนบุคลำกร ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่ม
งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “หน่วยงำน
รำชกำรบำงหน่วยงำนเข้ำมำตรงต ำแหน่งท่ีมีงำน คนนัน้ก็จะเก่ง แต่ถ้ำเป็นต ำแหน่งท่ีเข้ำมำแล้ว   
ไม่ค่อยมีงำนท ำ คนนัน้ก็จะห่วยเพรำะว่ำหน่วยงำนรำชกำรไม่มีกำรเวียนงำนกนัท ำอยู่แล้ว ถ้ำมี
กำรเวียนงำนกนัท ำควำมเช่ียวชำญควำมรอบรู้ มนัก็จะเกิดขึน้ภำยในองค์กำร” ดงันัน้ บคุลำกรจึง
ยงัคงรับผิดชอบงำนในส่วนของตนเเป็นส ำคญั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำคุณท ำเร่ืองเดิม ๆ จำกต ำแหน่งท่ีคุณได้มำตอนท่ีเข้ำมำรำชกำร ท ำงำนเดิม ๆ 
แบบเดิม ๆ ซ ำ้ซำก มันก็จะไม่เกิดประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ไม่เกิดกำรพัฒนำหรือท่ีเรียกว่ำ       
เช้ำชำมเย็นชำม” ทัง้นี ้หำกบคุลำกรของกรมสำมำรถเรียนรู้งำนภำยในกลุม่งำนเดียวกนัได้จะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งส ำหรับกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถของบคุลำกรภำยในกรมเอง 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ทกุคนสำมำรถท่ีจะรับรู้งำนในกลุม่เดยีวกนั 
ท ำงำนแทนกนัได้ แตต้่องเป็นในกลุม่เดียวกนันะเพรำะงำนบำงอย่ำงมนัก็ไม่สำมำรถท ำแทนกนัได้ 
เช่น งำนบริหำร งำนรับส่งหนงัสือ ออกเลขได้ ท ำแทนกนัได้ แล้วมนัก็จะไม่เกิดควำมคิดท่ีว่ำงำน
ใครงำนมนั ในกลุม่เดียวกนัมนัควรท่ีจะท ำแทนกนัได้ในบำงเร่ือง” อีกทัง้ ยงัท ำให้บคุลำกรสำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นระหว่ำงกันเพิ่มมำกขึน้ ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรม
ช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุ่มงำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำในหน่วยงำนรำชกำรเป็นแบบนีใ้นกลุ่มงำนเดียวกัน มนัก็สำมำรถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเพรำะมนัมีแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น ถ่ำยทอดควำมรู้ สอนงำน
กนัได้ มนัก็จะมีสิง่เหลำ่นีเ้กิดขึน้”  

จะเห็นได้วำ่ กำรพฒันำองค์กำรตำมกระบวนกำรของกำรจดัท ำค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรยงัไม่ได้เกิดขึน้อย่ำงเป็นรูปธรรมเน่ืองจำกเม่ือมีกำรประเมินผลรำยบคุคลแล้ว 
แตก่รมไม่ได้มีกำรน ำกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนไปพฒันำตอ่ยอดอยำ่งจริงจงั 

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
สภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองเป็นหนึ่งในกำรเปลี่ยนแปลงท่ีส่งผลกระทบ

ต่อกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรโดยตรง รวมถึงส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย
เช่นกนั เม่ือนโยบำยรัฐบำลมีกำรเปลี่ยนแปลง กรมต้องรับนโยบำยมำปฏิบตัิซึง่สง่ผลตอ่กำรจดัท ำ
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ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกั
บริหำรกลำง สอน.(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัเป็นนโยบำยของทำงรัฐบำล เขำ
มอบลงกระทวง กระทรวงมอบลงกรม เพรำะฉะนัน้ เรำต้องท ำ เขำมอบต่อ ๆ กันลงมำ มนัมีทัง้
นโยบำยของรัฐบำล นโยบำยของกระทรวง นโยบำยของกรม เรำต้องท ำหมด เพรำะงัน้ งำนเรำจะ
เยอะ ไม่เหมือนเมื่อก่อน” ขณะท่ี เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

ท่ีผ่ำนมำ มีควำมไม่สมบูรณ์ในหลำยเร่ืองด้วยกนันะครับ แต่ว่ำก็เป็นเหตกุำรณ์
เฉพำะครัง้เฉพำะครำวท่ีแต่ละปีนะครับเน่ืองจำกส ำนกังำนอ้อยเข้ำไปเก่ียวพนั
กบัเกษตรกรจ ำนวนมำก เพรำะฉะนัน้ ในบำงช่วงเวลำท่ีมีกำรเมืองเข้ำมำแทรก 
แซง มันก็อำจจะต้องด ำเนินกำรบำงอย่ำงท่ีเป็นนโยบำยของทำงกำรเมืองซึ่ง    
ตรงนีเ้อง มนัก็อำจจะมีกำรแย้งหรือว่ำบกพร่องหรือไม่สมบรูณ์ในกำรปฏิบตัิตำม
ข้อกฎหมำยบ้ำง  

 
อีกทัง้ ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปียังเป็นแผนขับเคลื่อนหลักท่ีส่วนรำชกำร 

ต้องขบัเคลื่อนให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัง้ประเทศตำมนโยบำยของรัฐบำล ทัง้นี ้
เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “วนันีมี้ Detail ครบหมดแล้วท่ีจะปรับโครงสร้ำงภำยในระยะ 5 ปี 10 ปี และ 20 ปี
ตำมระยะ Road Map ของรัฐบำลท่ีให้ท ำยทุธศำสตร์ 20 ปี เรำก็ท ำถึง 20 ปี เพรำะงัน้ เรำก็มองว่ำ 
20 ปีข้ำงหน้ำ เรำควรจะไปถึงไหนนะครับ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “อย่ำงท่ำนนำยกรัฐมนตรีมอบเลย ยทุธศำสตร์ 20 ปี มนัก็ต้องถ่ำยทอด
ลงกระทรวง กระทรวงก็ลงกรม ใครท่ีเก่ียวกบัข้อไหน คณุก็ต้องไปท ำแผนมำ แล้วท ำงำนตำมแผน
ได้ งำนมนัจะเยอะ ไม่ใช่เฉพำะกรมเพรำะเม่ือก่อนคิดงำนเอง มนัจะพฒันำส่งเสริมอะไรเฉพำะ
กรมเรำ ยทุธศำสตร์ชำตอิะไรไม่มี” จำกกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองยงัสง่ผลตอ่กำรเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหำรของกรมท ำให้เกิดควำมไม่ตอ่เน่ืองในกำรขบัเคลื่อนนโยบำยตำมมำ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
นโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “รำชกำรมี
กำรเปลี่ยนแปลงโยกย้ำยบอ่ย ๆ จนท ำให้เกิดควำมไมต่อ่เน่ืองของหลกักำรหรือแผนงำนเดิมท่ีตัง้ไว้ 
. . . มนัก็แคเ่อำมำเสียบแทนต ำแหน่งนัน้ ๆ ท่ีวำ่งอยู ่มนัก็ไม่ได้ถ่ำยทอดถึงกนั มนัไม่ได้มีจดุเหลื่อม
แบบเอกชนท่ีเขำจะมีผู้ช่วย บำงทียงัไมเ่กษียณคนท่ีเขำเป็นรองอยูก็่สำมำรถท ำแทนได้เลย”  
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นอกจำกนี ้อตัรำก ำลงัคนท่ีไม่เพียงพอยงัได้ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของ
บคุลำกรท ำให้งำนถกูขบัเคลื่อนไปอย่ำงล่ำช้ำ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “อยำ่งของเรำก็ไม่คยุเร่ืองอตัรำก ำลงั 
มนัเป็นกรมเล็ก เร่ืองของบคุคลน่ีแหละครับท่ีเป็นสว่นหนึ่งท่ีท ำให้ระบบมนัช้ำ . . . มนัก็เป็นปัจจยั
หนึง่ท่ีท ำให้ไม่ตอ่เน่ือง เกิดคนเปลี่ยน นโยบำยเปลี่ยน ยทุธศำสตร์ก็เปลี่ยน ผมวำ่ เร่ืองนีม้นัอำจจะ
ช้ำ” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงวำ่ “บคุลำกรของเรำสำมำรถท ำได้ไหม ท ำได้นะ แตต้่องใช้เวลำ แตด้่วยจ ำนวนคนท่ีโหลด
กบัปริมำณคน . . . มนัคอ่นข้ำงจะมีระยะเวลำแค ่3-4 เดือน มนัไม่สำมำรถจะท ำได้จริงไหม พี่มอง
ว่ำ มนัไม่ได้” อีกทัง้ งบประมำณภำครัฐท่ีมีจ ำกดัได้ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรของกรม
เช่นกนั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุ่มวิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “บุคคลของท่ีน่ีมันก็ไม่เพียงพอหรอกเพรำะว่ำตอนนีข้ำดอยู่ 3 อัตรำ         
อยู่ในช่วงท่ีก ำลงัเรียกเข้ำเพรำะว่ำเขำโอนย้ำยไป มนัก็ขำด 3 อตัรำ ทีนีท้ ำให้ประสิทธิภำพในกำร
ท ำงำนได้ไม่เต็มท่ีเพรำะว่ำโหลดงำนกัน . . . แต่จะไปอ้ำงบุคลำกรทัง้หมดมันก็ไม่ได้เพรำะว่ำ
บำงสว่นเงินงบประมำณมนัไมมี่” 

ภยัพิบตัิทำงธรรมชำติยงัเป็นอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่กำรบรรลเุปำ้หมำย
ตำมตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมโดยตรงเน่ืองจำกเกษตรกรไม่สำมำรถผลิตได้ตำมเปำ้หมำย
ท่ีก ำหนดไว้ กำรวดัผลของกรมจึงเกิดข้อจ ำกดั ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนคณะกรรมกำรอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่ววำ่ “มำวดัคนท่ีไม่ได้ท ำ มำวดั
ในสิ่งท่ีเรำไม่สำมำรถก ำหนด ก ำกบั หรือบงัคบัมนัได้แล้วมนัจะวดัอะไร ตวัชีว้ดันัน้มนัก็ไม่เกิดผล            
ท ำหรือไม่ท ำก็มีคำ่เท่ำกนั” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศ
อุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ปีนีม้นัมีผลกระทบจำกภำยนอก มนัมีภยัธรรมชำติมนั
มีผลกระทบจำกภำยนอกเยอะ มนัเลยท ำให้ท่ีเรำตัง้มำ 5 ปีน่ี มนัไม่มีภยัแล้ง ปีนีภ้ยัแล้งมนัรุนแรง
ใช่ไหม กลำยเป็นว่ำ อ้อยพี่เสียหำยเยอะประมำณกำรผลิตของพี่พืน้ท่ีเพิ่ม แต่เรำก็ไม่ได้ส ำรวจ
ทัง้หมดไง” ทัง้นี ้กรมจึงต้องขออทุธรณ์ตวัชีว้ดัเน่ืองจำกกรมไม่สำมำรถควบคมุปัจจยัภำยนอกท่ี
เกิดขึน้ได้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศอตุสำหกรรมอ้อย
และน ำ้ตำลทรำย ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กลำ่วถึงว่ำ “เรำก็มีให้เขียนระบบงำนขึน้มำเพื่อมำประเมินกลำยเป็นข้อดีนะ ท่ีพลำดเยอะ ตวัชีว้ดั
ตวันีม้นัก็เลยตก ก็เลยต้องท ำเร่ืองอทุธรณ์เพรำะมนัเป็นปัจจยัภำยนอกท่ีเรำควบคมุไม่ได้เลยแล้ว
มนัเป็นภยัธรรมชำติ”  

จะเห็นได้วำ่ สภำพแวดล้อมภำยนอกตำ่ง ๆ ของส ำนกังำนคณะกรรมกำร
อ้อยและน ำ้ตำลทรำย ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองซึ่งส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
นโยบำยและผู้บริหำรของส่วนรำชกำร อีกทัง้ อตัรำก ำลงัและงบประมำณภำครัฐท่ีมีจ ำกดั ตลอด 
จนภยัพิบตัิทำงธรรมชำติท่ีกรมไม่สำมำรถควบคมุได้ล้วนส่งผลกระทบต่อกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดั
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรทัง้สิน้ 

 
5.2.4  กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) 

                       5.2.4.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
    1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
                                    ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรถกูก ำหนดขึน้โดยพิจำรณำจำก
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศำสตร์ของกรมเป็นส ำคญัซึง่กรมโรงงำนอตุสำหกรรมมกัเป็นกรมแรก
ของกระทรวงในกำรน ำร่องน ำเคร่ืองมือมำใช้ ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กรมโรงงำนน่ีก็มกัจะเป็นกรมแรก ๆ ท่ีเป็นหนทูดลองหรือ
เป็นกรมน ำร่องของหน่วยงำนกลำง . . . ต้องเร่ิมเป็นกรมแรกในกระทรวง ต้องก ำหนดวิสยัทัศน์ 
พนัธกิจ เปำ้หมำย วตัถปุระสงค์แล้วก็ยทุธศำสตร์ ภำยใต้ยทุธศำสตร์ก็ถึงจะก ำหนดงำน กิจกรรม 
ตัง้งบประมำณ มีตวัชีว้ดัภำยใต้ระบบ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “พอมีเคร่ืองมือตวันีม้ำ มนัก็คือกำรก ำหนด
ตัวชีว้ัดขึน้มำ ตัวชีว้ัดนีม้ันก็ก ำหนดตำมเป้ำหมำย ตำมยุทธศำสตร์ ตำมภำรกิจอะไรของเรำ ” 
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกันว่ำ “มันสำมำรถขับเคลื่อนได้ไงว่ำ      
เรำต้องกำรให้เกิดผล ผลงำนท่ีเป็นรูปธรรมในด้ำนไหน สอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจอะไร แล้วก็
ตัง้โครงกำร กิจกรรมอะไร แล้วคนก็เอำตรงนัน้มำปฏิบัติ มันก็จะชนไปจำกข้ำงบน ถึงข้ำงบน        
ถึงยอด มนัเป็นหลกัของมนั” ตวัชีว้ดัได้ถูกถ่ำยทอดลงมำยงัระดบับุคคลในแต่ละส ำนกัซึ่งท ำให้  
กำรประเมินผลมีควำมชดัเจนมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “พอก ำหนดตวัชีว้ดัของกรมออกมำ มนัก็มี
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กำรถ่ำยทอดลงมำสูส่ ำนกั สูบ่คุคลท ำให้มนัมีควำมชดัเจนในกำรประเมินยิ่งขึน้ ถำมวำ่ มนัมีควำม
ชดัเจน ใช่ ประเมินได้ มีหลกัฐำน ท ำให้งำนมนัเป็นระบบมำกขึน้ก็ถือว่ำ มนัมีประโยชน์ไหม มนัมี   
ในกำรเอำผลงำนมำเป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจดักำร” ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน  
ท ำให้บุคลำกรแต่ละคนมีควำมรับผิดชอบท่ีชดัเจนในกำรขบัเคลื่อนยุทธศำสตร์ ซึ่งผู้อ ำนวยกำร
กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
ของเดิมมีตวัชีว้ดัอะไรก็จริง แตย้่อนกลบัไม่ได้ว่ำ อย่ำงพี่ท ำสนบัสนนุยทุธศำสตร์
อะไรของกรม สนบัสนนุยทุธศำสตร์อะไรของกระทรวง สนบัสนนุยทุธศำสตร์อะไร
ของประเทศคือ ตวัเองสำมำรถรู้ได้เลยวำ่ ตวัเองท ำงำนในหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบ
อะไร แล้วก็มีประโยชน์กบัประเทศชำตยิงัไงคือบำงครัง้ บำงคนเขำก็มีควำมภมูใิจ
วำ่ เขำอยูใ่นยทุธศำสตร์ของชำติ 

 
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตัิกำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของกรมเพียงบำงส่วนเท่ำนัน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
โรงงำนอุตสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ไม่ค่อยตรงอะไรเท่ำไร 
บำงสว่นตรง แตอ่ำจจะเป็นแคส่ว่นเลก็ ๆ ของยทุธศำสตร์นัน้เอง พอเอำมำเป็นตวัชีว้ดั สว่นอ่ืน ๆ ก็
อำจจะไมไ่ด้โดนน ำมำสมัพนัธ์กนั” อีกทัง้ ท่ีผำ่นมำ กรมยงัไมไ่ด้มีกำรก ำหนดเปำ้หมำยยทุธศำสตร์
ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “บำงทีเป้ำไม่ชัด แล้วเรำก็ต้องท ำตอบโจทย์คือทุกคนท ำ แต่ละกรมท ำ     
เก่งในตวัเองหมด แตส่ดุท้ำยออกมำแล้วไม่ได้เปำ้หมำยรวม กรมโรงงำนก็ถ่ำยทอดเทคโนโลยีของ
กรมโรงงำนได้เท่ำนี ้แตส่ดุท้ำยถำม ตอบโจทย์ไปช่วยกระทรวงยกได้ก่ีระดบั เรำไม่รู้ ” ทัง้นี ้รัฐบำล       
จึงได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรทบทวนยุทธศำสตร์และตัง้เป้ำหมำยใหม่ให้มีควำมชัดเจนและ
สำมำรถจบัต้องได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงไว้ว่ำ “พี่ว่ำ ครำวนีท้กุคนท่ีท ำเร่ืองพฒันำระบบรำชกำรในสว่นของพี่เอง กรมพี่เรำดีใจว่ำ เรำท ำ
แล้วมีจดุมุ่งหมำย . . . ทบทวนยทุธศำสตร์กนัโดนทกุกระทรวงเลย บอกมำว่ำ จะยกก่ีระดบั ยัง่ยืน
ไม่เอำ เขำจะบอกมำวำ่ ต้องยกไป พี่โดนดกุนัมำ ตอบมำสวิำ่ จะยกก่ีระดบั ตอบมำให้ได้”  

จะเห็นได้วำ่ กำรก ำหนดเปำ้หมำยยทุธศำสตร์ของกรมยงัไม่ได้ก ำหนดให้
เห็นอย่ำงเป็นรูปธรรมส่งผลให้ตวัชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีถูกก ำหนดขึน้ในค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรจงึมีควำมสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของกรมได้เพียงบำงสว่นเท่ำนัน้ 
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2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

ก่อนท่ีส่วนรำชกำรต้องจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัไม่ได้มีกำร
ติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นระบบ ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศนูย์
บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ก่อนมี
ตวัชีว้ดัรับรอง แต่ก่อนอำศัยกำรส่งงำนปฏิบตัิตำมผู้บงัคบับญัชำโดยตรงว่ำ คณุไปท ำงำน 1 ชิน้ 
มนัไม่มีกำรวำงแผน เหมือนมนัอำจจะมีก็ได้ แต่มนัไม่ได้อยู่ในรูปของเอกสำร มนัอำจจะเป็นแค่
กำรประสำนงำนโดยวำจำแล้วก็มีหนงัสือจำกภำยนอกมำแล้วสัง่กำรเลย” เม่ือมีกำรก ำหนดให้    
แต่ละส่วนรำชกำรต้องลงนำมตำมสญัญำกำรปฏิบตัิรำชกำรท ำให้กำรปฏิบตัิงำนของกรมเป็น
ระบบมำกยิ่งขึน้ สำมำรถติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำเรำท ำตำมเขำจริง ๆ พี่ว่ำ     
ดีนะ มนัเป็นระบบท่ีดีคือ ประเมินผลตำมตกลงกนัก่อนว่ำท ำแบบนีแ้ล้วท ำ” อีกทัง้ นกัทรัพยำกร
บคุคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ว่ำ “พอมีตวัวดัเข้ำมำ มนัสำมำรถจะบอกได้ว่ำคณุได้ผลงำนท่ีดี คณุได้มำจำกอะไร มนัวดัได้ว่ำ
คณุท ำจริงไหม ไม่ใช่เลื่อนลอยว่ำ คณุท ำได้แค่นี ้คิดว่ำเยอะเลย อนันัน้มนัพดูด้วยปำก ด้วยวำจำ 
ไม่ได้เป็นลำยลกัษณ์อกัษร พอกรมรับรอง อธิบดีก็สัง่กำรว่ำ  หน่วยงำนนีต้้องท ำตำมค ำรับรอง” 
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำม
และประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนั
ว่ำ “จริง ๆ ก ำหนด KPI อย่ำงน้อยมนัก็ดีตรงท่ีเรำสำมำรถท ำงำนได้ง่ำยขึน้และมนัท ำให้เรำต้อง
รู้สกึวำ่ เรำต้องท ำให้ตำมท่ี KPI ท่ีเรำก ำหนด”  

เม่ือกรมรับนโยบำยมำปฏิบตัิ กรมต้องจัดท ำตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำน    
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมท่ีกฎหมำยก ำหนด ไม่ท ำไม่ได้ ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำน
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัก็เป็นระบบหนึ่งท่ีต้องท ำ 
เรำมีควำมรู้สึกว่ำ ต้องท ำให้เสร็จ ต้องท ำให้มีเอกสำรนีข้ึน้” ในช่วงแรก บุคลำกรมีกำรปรับตวั       
ในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำกเน่ืองจำกเป็นเร่ืองใหม่ส ำหรับสว่นรำชกำร บคุลำกรบำงสว่นยงัคงต้อง
ท ำใจยอมรับถึงกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “พอท ำจริง ๆ เหมือนเจ้ำหน้ำท่ีเขำบำงส่วนมนัยงัต้องท ำควำม
เข้ำใจเยอะมำกเหมือนกนัเพรำะเหมือนวำ่ตอนนัน้ท ำเร่ืองของใจเยอะมำก ท ำค ำรับรองต้องเซน็กนั
คือแต่ก่อนเรำมีท ำแผน ท ำอะไรอย่ำงนี ้แต่ว่ำ เรำต้องพยำยำมเหมือนตอบโจทย์” บุคลำกรของ
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กรมต้องเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นอย่ำงมำก 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ตอนแรก ๆ 
อำจจะดเูหมือนยุ่งยำกเยอะ แล้วก็ทีมงำนก็จะเป็นคนท่ีท ำ คนท่ีมีส่วนร่วมจริง ๆ จะรู้ ควำมรู้สึก     
ก็จะเหมือนเป็นเคร่ืองมือใหม่มำแล้วก็มำเรียนรู้” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ในช่วงด ำเนินกำร ช่วงเตรียม 
กำร พี่มองว่ำ มนัมีปัญหำเยอะ แตใ่นช่วงด ำเนินกำร พอกรอบมนัออกมำชดั แล้วมนัก็จะไม่คอ่ยมี
ปัญหำเท่ำไร ช่วงแรกมีปัญหำ” ทัง้นี ้กรมได้มีกำรตัง้คณะท ำงำนรับผิดชอบเก่ียวกับกำรจัดท ำ      
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยตรงเพื่อสื่อสำร สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้แก่บุคลำกร ซึ่ง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
ต้องสร้ำงควำมเข้ำใจอยำ่งเยอะ มนัต้องมีทีมขึน้มำ มีทีมน่ีโอเค กรมเรำโชคดีท่ีวำ่
ตอนนัน้เรำได้ผู้ เช่ียวชำญท่ีท ำเร่ืองเก่ียวกับค ำรับรองโดยเฉพำะ แล้วผู้บริหำร   
เรำลงมำด้วย แล้วท ำกนัเอง แตว่ำ่ กลำยเป็นวำ่พอตอนหลงัทีมงำนท่ีมำเก่ียวข้อง 
ก็จะดูแบบเหมือนต้องท ำอำจจะเป็นด้วยระยะเวลำ ทีมนีก็้จะเก่งกันอยู่ในทีม
ตวัเอง แตว่ำ่ ก็ต้องไปขอควำมร่วมมือก็จดัประชมุกนัเยอะมำก  

 
ทกุ ๆ ช่วงต้นปีงบประมำณ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ได้มีกำรชีแ้จงเก่ียว 

กับกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรให้แก่บุคลำกรแต่ละส ำนกัได้รับทรำบและ
น ำไปปฏิบตัิ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ในตวัส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์เรำก็จะท ำทุกปีเหมือนกนั เรำได้รับงบ 
ประมำณอะไรมำบ้ำง เรำมีตวัชีว้ดัอะไรบ้ำงแต่ละปี ใครรับผิดชอบ ใครต้องท ำอะไร สว่นใหญ่ช่วง
ต้นปีงบประมำณ เรำก็ต้องมีกำรชีแ้จง ถ้ำไม่ชีแ้จงไม่ได้หรอก” เน่ืองจำกส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์
ท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงสื่อสำร กำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ส่งหนังสือเวียน กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อระดมควำมคิดและแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น
ระหว่ำงบคุลำกรภำยในกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์เป็นคนด ำเนินกำรก็อยู่ในเกณฑ์พอใช้ได้ว่ำ เป็นอะไร
ยงัไงก็มีกำรสื่อสำรกนั บำงทีไม่เข้ำใจก็อำจจะไปถำมก็โอเค เขำก็ให้ควำมร่วมมือ 
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สง่หนงัสือมำ แล้วก็มีกำรเวิร์กชอปร่วมกนัในกรม ในบำงตวัเขำก็อำจจะสง่มำ แต่
ในบำงตวัท่ีต้องช่วยกนัท ำ ช่วยกนัคดิ เขำก็อำจจะต้องจดัประชมุมีคยุร่วมกนั 

 
อย่ำงไรก็ตำม บำงครัง้กำรสื่อสำรระหว่ำงบุคลำกรภำยในกรมยงัคงเกิด

ช่องวำ่ง ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
กำรสื่อสำรของเรำบำงทีก็เป็นช่องว่ำง อย่ำงรอบข้ำงเขำก็มีประชมุค ำรับรองของ 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์เขำก็ไปประชมุกนัวำ่ เรำมีแผนใหญ่ ๆ วตัถปุระสงค์ใหญ่ 
ค ำรับรองเรำจะท ำให้มนัดีไหม ได้ 5 ไหม เขำก็จะมำประชมุคณะท ำงำนประกำศ
และเกณฑ์ เขำก็เอำตัวนีไ้ปใส่ในนัน้เลย Keyword ก็คือตัวประกำศส่งว่ำ ถ้ำ
ประกำศขอให้ท ำ 1, 2, 3, 4 ถ้ำคณุท ำก็โอเค ท่ีกรมมนัไมข่นำดนัน้ แตก็่บนลงลำ่ง  

 
ดงันัน้ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้บคุลำกรเห็นถึงควำมส ำคญัและประโยชน์

ท่ีจะได้รับจำกกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงเป็นสิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “พี่ว่ำ เป็นทกุส่วนรำชกำร ต้อง
สร้ำงควำมเข้ำใจวำ่ ท ำไมต้องท ำ ท ำแล้วมนัจะดียงัไง แล้วบำงทีมนัก็ไม่เห็นผลชดั บำงครัง้มนัต้อง
รอระยะเวลำ” ทัง้นี ้ผู้บริหำรของกรมเป็นผู้ขบัเคลื่อนส ำคญัท่ีส่งผลให้กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรสำมำรถน ำมำใช้ได้อย่ำงสมัฤทธ์ิผล ซึ่งนกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและ
พฒันำทรัพยำกรบคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “ผู้บริหำรบวกกบักำรถ่ำยทอด
ลงมำให้เกิดควำมร่วมมือเพื่อท่ีลดช่องวำ่งในกำรสื่อสำรในกำรท ำควำมเข้ำใจ”  

บุคลำกรมองว่ำ กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นกำรเพิ่มภำระงำนให้แก่ส่วน
รำชกำร ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “เรำก็ยงัมีควำมรู้สึกว่ำ ระบบน่ีมนัเป็นเหมือนกบัส่วนท่ีต้องท ำเพิ่มซึ่งมนัก็กลำยเป็นลกัษณะ
เหมือนเป็นภำระ เป็นอะไรต่ออะไรซึง่ไม่ได้บอกว่ำ มนัไม่ดี เพียงแต่ว่ำ ท ำยงัไงท่ีมนัจะลด ไม่รู้สกึ
เป็นภำระ ผมรู้สกึงัน้นะ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “เจ้ำหน้ำท่ียงัไม่เข้ำใจว่ำ ท ำไมท ำ ท ำอะไรเยอะแยะ ยุ่งยำก สว่นใหญ่เป็นเร่ืองของ
ควำมเข้ำใจและคิดว่ำเป็นกำรเพิ่มภำระ เรำบอกว่ำ ถ้ำท ำจริง ๆ ระบบนีม้ันจะช่วยเรำท ำงำน     
ด้วยซ ำ้ เหมือนท ำเป็นระบบ ระเบียบไว้แต่ละขัน้ตอน” ประกอบกับบุคลำกรแต่ละคนเองต่ำงมี
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ข้อจ ำกดัในกำรปฏิบตัิงำนเน่ืองจำกภำระงำนท่ีต้องรับผิดชอบมีเป็นจ ำนวนมำก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “พี่วำ่ ทกุคนยอมรับ มีระบบดี 
แต่เหมือนว่ำ พอช่วงท่ีบอกให้กรมท ำเอง มนัก็มีภำรกิจงำนโน่นน่ีนั่นมำ แต่ว่ำ เรำก็ไม่ได้วดั Strict 
มำก แต่ว่ำ ถำมว่ำท ำอยู่ไหม ก็ท ำอยู่” ขณะท่ี รองอธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เรำก็ตัง้ตวัชีว้ดัประกอบค ำรับรองซึง่เรำก็รู้ว่ำ ทกุคนมีข้อจ ำกดัอะไรกนับ้ำงอะไร  
อยำ่งนี ้ฉะนัน้ ถ้ำเกิดเขำไม่เฮีย้ว ไม่เหลวไหล ไม่อะไร มนัก็ไม่น่ำจะมีปัญหำอะไร 
เพรำะผมเช่ือว่ำ หน่วยรำชกำรส่วนใหญ่ 50 % งำนมนัล้นมือคือ ถ้ำไม่ปรับลด
บทบำท ให้แก้กฎหมำยอะไรไปนะ ผลกัภำระงำนหลำย ๆ สว่นท่ีรัฐไม่จ ำเป็นต้อง
ท ำหรือคิดวำ่ไมเ่อำแล้ว ไม่ต้องท ำแล้ว ไมต้่องควบคมุมนัแล้ว ไมต้่องอะไรอยำ่งนี ้ 

 
นอกจำกนี ้กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็น

เพียงงำนหนึ่งของกรมท่ีต้องปฏิบตัิ ดงันัน้ งำนแต่ละด้ำนท่ีกรมต้องขบัเคลื่อนจึงไม่ได้ถูกน ำมำ
ก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้หมด ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัไม่ใช่ทัง้หมดของกำรท ำงำน งำนหลำย ๆ 
งำนมนัไม่ได้เข้ำตำมตวัชีว้ดั แตม่นัก็เป็นสิ่งท่ีเรำต้องท ำต้องปฏิบตัิอยู่ ” ขณะเดียวกนั บำงครัง้งำน
อ่ืน ๆ ได้ถกูลดควำมส ำคญัลงเพื่อมำรับผิดชอบตวัชีว้ดัเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
โรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “บำงทีตวัชีว้ดันีส้ ำคญัจ ำเป็นต้อง
ท ำก็อำจจะไปลดตวัอ่ืนลงไป มนัก็จะมีคือ บำงสว่นมนัก็อำจจะไมไ่ด้ตรงกบันโยบำยของรัฐบำลใน
ปัจจบุนั เม่ือก่อนอำจจะท ำดีมำตลอด แต่พอนโยบำยออกมำในส่วนนีอ้ำจจะท ำไม่ไหวแล้วก็อำจ 
จะต้องลดลงมำ” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “เหมือนกบัว่ำ เรำไปตัง้เปำ้ไว้ตรงนัน้ งำนอีก 
3-4 ชิน้ก็ไม่ค่อยให้ควำมส ำคญัเท่ำท่ีควรเพรำะเรำพยำยำมท่ีจะตอบโจทย์ท่ีเขำถำมเพื่อไปหำเงิน
รำงวลัหรือโบนสั”  

จะเห็นได้วำ่ เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้ บคุลำกรของ
กรมโรงงำนอุตสำหกรรมต่ำงต้องปรับตัวเพื่อเรียนรู้และท ำควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงมำก อีกทัง้ 
บุคลำกรมองว่ำ กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นกำรเพิ่มภำระงำนให้แก่ส่วนรำชกำรเน่ืองจำกงำนท่ี       
แตล่ะคนได้รับมอบหมำยมีเป็นจ ำนวนมำก ขณะเดียวกนั ยงัท ำให้งำนอ่ืน ๆ ถกูลดควำมส ำคญัลง 
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5.2.4.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
      1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
    ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งมีภำรกิจและลกัษณะกำรท ำงำนท่ีแตกต่ำงกัน

ออกไป หน่วยงำนทำงด้ำนก ำกับ ตรวจสอบกระบวนกำรผลิตอย่ำงกรมโรงงำนอุตสำหกรรมกับ
หน่วยงำนทำงด้ำนส่งเสริมท่ีเน้นกำรให้บริกำรประชำชนย่อมมีวิธีกำรวดัผลท่ีแตกต่ำงกนัเช่นกนั 
ดังนัน้ กำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรแต่ละประเภทจ ำเป็นต้องมีวิธีกำรวัดผลท่ีไม่
เหมือนกนั ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ข้ำรำชกำรส่วนใหญ่ก็ยงัรู้สึกว่ำ มนัไม่สะท้อนควำมจริงเท่ำท่ีควร เหมือนแบบ
หน่วยงำน หน่วยรำชกำรท่ีมันลักษณะเป็น Regulator อย่ำงนีก้ับหน่วยงำนท่ี   
มนัสง่เสริมซึง่เรำจะวดัคณุภำพกำรให้บริกำรเรียกว่ำ กำรให้บริกำร มนัเกิดควำม
สบัสนและหน่วยงำนส่งเสริมมนัเป็นไปได้ท่ีเรียกว่ำ งำนให้บริกำร คนเขำอำจจะ
ต้องกำรให้ท่ำนไปสนบัสนุน ฝึกอบรมใช่ไหม ให้องค์ควำมรู้เร่ืองนัน้เร่ืองนี ้. . . 
กำรให้บริกำรอย่ำงนีก็้วดัควำมพงึพอใจได้ แต่หน่วยงำนท่ีเป็นก ำกบัดแูลอย่ำงนี ้
มนัไมบ่วกก็ลบ  

 
บำงครัง้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนมกัเป็นกำรให้ควำมส ำคญั

กบัเชิงปริมำณมำกเกินไปจนท ำให้บำงครัง้คณุภำพของงำนกลบัลดลง ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำน
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประด็นนีว้่ำ “กำรตัง้ตวัชีว้ดับำงทีไปวดั ไปให้
ควำมส ำคญักบัจ ำนวน คณุภำพก็แยเ่พรำะคนปฏิบตัิก็เอำยอดไว้ก่อนอะไรอย่ำงนีใ้ช่ไหม คณุภำพ
ก็อำจจะลดลง” อีกทัง้ ตวัชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมักเป็นตวัชีว้ดัระดบั
ผลผลิตหรือกำรวดักระบวนกำรในกำรท ำงำนเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  

 
มนัวดัท่ีผลผลิต วดัท่ี Process บำงทีแล้วแต่ลกัษณะตวัชีว้ดั บำงตวัชีว้ดัก็วดัทกุ 
Process เลย แล้วมนัต้องให้ได้นะ Process นีต้้องท ำอย่ำงงี ้ๆ เหมือนเด็กเลย 
ขัน้ท่ี 1 คุณต้องท ำ 1, 2, 3, 4 ขัน้ท่ี 2 คุณต้องท ำ 1, 2, 3, 4 บำงตัวก็ดู บำงตัว       
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ก็ไม่ดูอะไรเลย บำงตัวก็วัดแค่นัน้ มันไม่น่ำวัด ได้ผลมำก็โอเคแล้ว อย่ำงเช่น       
กำรมำท ำงำนจะท ำเตม็เวลำหรือไม่เต็มเวลำ แตง่ำนออก พี่วำ่ มนัก็โอเค  

 
นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้สว่นรำชกำร

รับผิดชอบไม่ได้สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
บำงตวัมนัไม่ได้สื่ออะไรเลย เหมือนว่ำ แต่ละหน่วยงำนต้องกำรอยำกจะให้ท ำ
อะไรก็น ำเสนอเข้ำมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วก็ไปฝำก 
ก.พ.ร. เป็นตวัชีว้ดัตรงนี ้จริง ๆ แล้ว หลำย ๆ ตวัท่ีพี่ไม่เห็นด้วยท่ีจะมำวดัอย่ำง     
4 มิติ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล คณุภำพกำรให้บริกำร กำรพฒันำองค์กำร บำง
ตวัชีว้ดัมนัไมไ่ด้สอดรับกบัมิติพวกนีเ้ลย ก็มำฝำกแล้วมำใสไ่ว้ 

 
จะเห็นได้ว่ำ ตวัชีว้ดัท่ีถูกก ำหนดขึน้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมัก

เป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตหรือกำรวดักระบวนกำรในกำรท ำงำนของกรมเป็นส ำคญั อีกทัง้ ตวัชีว้ดั
บำงตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดให้กรมรับมำปฏิบตัิไม่ได้สอดคล้องกบัภำรกิจของกรมโดยตรง 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัได้มุ่งเน้นกระบวนกำรในกำรวดัผลมำกกว่ำกำรให้

ควำมส ำคญักบัผลลพัธ์ตำมวตัถปุระสงค์กำรวดัของกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบั
ส่วนรำชกำรจนกลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคญักับวิธีกำรและกรมต้องมีขัน้ตอนในกำรวัดผลโดย
ละเอียดตำมท่ีเกณฑ์ ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “บำงทีมนัวิธีกำรมำก บำงทีมนัก็
ไม่เกิดกำรพฒันำ สมยัก่อน ก.พ.ร. ชอบว่ำ ขัน้ตอนท่ี 1 ตัง้คณะท ำงำนได้ 1 คะแนน มีกำรประชมุ
ได้ 2 คะแนนควรไหม ตอนนีล้ดลงแล้ว แตก่่อนนีเ้ยอะ เป็นอย่ำงนีท้ัง้นัน้เลย เหมือนบงัคบัขัน้ตอน   
. . . ช่วงหลงั ๆ เขำก็จะลดน้อยลง ตวัชีว้ดัเชิงคณุภำพมำกขึน้” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กำรไปให้ถึงจดุหมำยมีหลำยทำง แต่ถ้ำเรำมำดเูส้นทำงกบัผลเปำ้หมำยท่ีเรำไปถึง 
คณุจะเอำอะไร ต้องกำรเปำ้หมำยไมใ่ช่เหรอ เพรำะฉะนัน้ Process พี่วำ่ เน้นผลส ำเร็จดีกวำ่คือมนั
ได้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้ 
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เขำน ำระบบค ำรับรองมำใช้ เขำบอกว่ำ เขำมุ่งเน้นผลลัพธ์ เขำจะไม่เหมือน 
มำตรฐำนไอเอสโอท่ีต้องเป๊ะ ๆ แต่พอท ำจริง ๆ เจ้ำหน้ำท่ีพูดว่ำ เขำยิ่งกว่ำ 
มำตรฐำนไอเอสโออีก . . . ไปโฟกัสวิธีกำรเยอะไป แต่ตอนแรกเขำบอกเรำว่ำ
เหมือนว่ำให้คิด แล้วเจ้ำหน้ำท่ีก็มีเสียงสะท้อนเหมือนกัน เหมือนจะง่ำย แต่
ภำพรวม เจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำจริง ๆ กลับบอกว่ำยำกกว่ำ เดิมนะ เหมือนละเอียด        
ยิบยอ่ยมำกกวำ่เดมิด้วยซ ำ้ ต้องเก่งจริง ๆ ซึง่เรำก็ไม่ได้  

 
ในช่วงแรก กรมมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นจ ำนวนมำก อีกทัง้ ยงัต้องมีกำร

จัดเตรียมเอกสำรหลักฐำนจ ำนวนมำกส ำหรับกำรประเมินผลตัวชีว้ัดตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. 
ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “แต่ก่อนก ำหนดเยอะมำก พอก็จะมีน ำ้หนกัมนั 100 ก็จะมี 5 % 
เยอะ 2.5 % ก็ยงัมี แต่ ณ ตอนนี ้ส่วนมำกก็จะเป็นตวัหนึ่ง 20 % ตวัหนึ่ง 10 % คือ วดัตวัชีว้ดัให้
มันน้อยลงไงคือ ดึงเฉพำะตวัชีว้ดัท่ีส ำคญั แต่ก่อนนีเ้รำวัดกันเยอะมำก เก็บข้อมูลนะเป็นแฟ้ม 
เวลำตรวจทีนะ หน้ำมืดตำลำย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
จริง ๆ แล้ว ตอนแรกท่ีบอกเรำบอกวำ่ เอกสำรจะน้อย แตพ่อท ำเข้ำจริง ๆ เอกสำร
มนัเยอะมำกเลย เวลำเรำท ำ เรำมีข้อกังวลกับเอกสำรท่ีเขำท ำค ำรับรองแล้วก็
ค่อนข้ำงละเอียดยิบย่อย . . . ทกุขัน้ตอนเขำนบั เป็นเก็บเป็นแต้มหมด เรำพะวง
เร่ืองเอกสำรเยอะมำกแล้วแบบเวลำเครียด .02 คือ ตอนประเมินเรำเคยตก
แม้กระทัง่คือแบบแค่ไม่มีค ำว่ำ อนมุตัิ เห็นชอบ ด ำเนินกำร เวลำอย่ำงนี ้ท ำกว่ำ
จะได้คะแนนมำตัง้เยอะ พอไมมี่เอกสำรหลกัฐำน เขำก็วดัท่ีเอกสำรหลกัฐำน  

 
กรมต้องจัดเตรียมเอกสำรในแต่ละกระบวนกำรให้ครบถ้วน ทัง้นี ้หำก

กรมขำดเอกสำรหลกัฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด กรมจะถกูหกัคะแนนในกำรวดั 
ผลทนัที ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง ดงันี ้

 
คนขนกันเป็นคนัรถเลย มนัเยอะมำกแล้วมนัเครียดมำกเลย แค่ท ำเอกสำรส่งก็
ยำกแล้ว พี่เองเห็นใจเจ้ำหน้ำท่ีส ำนกัเลย ต้องท ำแล้วแบบมนัเป็นเร่ืองบำงครัง้
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ยำก แล้วมันละเอียดมำกเลย ถำมว่ำ ดีไหม ดี แต่ว่ำ มันต้องใช้เวลำ . . . หัก
คะแนนพี่เพรำะว่ำพี่ไม่มีหนังสือแจ้งว่ำ พี่ได้เงินเหลือจ่ำยแล้ว พี่ก็ชีแ้จงแบบนี ้
ไม่ได้ เขำก็หักอยู่ดี . . . พี่ว่ำ มัน Nonsense คือ เขำไม่ได้พูดชัดเจน เหมือน
กฎหมำยก็รู้อยู่แล้วว่ำ ต้องท ำนี ้ต้องมีแบบนี ้เรำไม่อ่ำนเองเลย แตว่่ำ กรมเข้ำใจ
อย่ำงนัน้จริง ๆ จริง ๆ กรมก็ผิดท่ีไม่ได้อ่ำนว่ำ ต้องมีหนังสือบันทึกแจ้งไป แต่
ควำมจริงคือ ก็กระซบิมำบอกเรำ อยำ่ลืมท ำนะ 

     
บำงครัง้ท ำให้กรมต้องสร้ำงเอกสำรหลักฐำนขึน้มำเพื่อรองรับตวัชีว้ัด 

ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและ
ประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “จริง ๆ 
KPI ค ำรับรอง มนัน่ำจะชดัเจนสำมำรถท่ีจะก ำหนดแล้วก็ท ำได้จริง ไม่ได้เป็นเพียงแคก่ระดำษตอบ
โจทย์หลกักำร เอกสำรซึง่ส่วนมำกมนัจะหนกัไปทำงรูปของ Paper คือกำรหำหลกัฐำน” เน่ืองจำก
บำงครัง้กรมไม่ได้จดัท ำเอกสำรทกุอย่ำงในทกุขัน้ตอน ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
ทุกอย่ำงก็ท ำ แต่มนัไม่มีเป็นขัน้ตอนหลกัฐำน เหมือนกับว่ำมีทุกอย่ำง แต่ไม่มี
ขัน้ตอน อนัดบัแรกควรต้องวำงแผนก่อน ก ำหนดแผนขึน้มำก ำหนด KPI ก ำหนด 
กำรติดตำม ยกตวัอย่ำงเช่น ท ำ ติดตำม พ่ีก็ไม่ได้ท ำเป็นแผนหรือปฏิทินติดตำม
ในแต่ละปีว่ำ ปีนีเ้รำจะท ำอย่ำงไรเพื่อให้บรรลตุำม KPI ช่วงนัน้ช่วงนี ้ต้องมีแผน
ในกำรตดิตำมงำน บำงทีก็ท ำ แตไ่ม่ได้มีเป็นหลกัฐำน 

 
นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดับงัคบับำงตวัชีว้ดัท่ีหน่วยงำนกลำงได้ก ำหนดให้แตล่ะ

ส่วนรำชกำรต้องวดัผลนัน้วดัผลได้ยำกเน่ืองจำกบำงเร่ืองมีควำมเป็นนำมธรรมและต้องขึน้อยู่กบั
มมุมองของแตล่ะบคุคลเป็นส ำคญั อำทิ กำรวดัควำมโปร่งใสกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอุตสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ตวัชีว้ดัท่ีทำงส ำนกังำนกลำงให้สว่นรำชกำรปฏิบตัิ . . . ควำมโปร่งใสน่ีวดักนัยำก ดู
ล ำบำกก็อำจจะต้องวัดจำกภำยนอกมำ มันขึน้อยู่กับมุมมองคน เป็นนำมธรรม กำรวัดตัววัด
ค่อนข้ำงล ำบำกขึน้อยู่กบัคน” อีกทัง้ ตวัชีว้ดับงัคบัอย่ำง PMQA ตัง้แต่เร่ิมมีกำรน ำค ำรับรองกำร
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ปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบักรม ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้องจดัท ำ PMQA เพื่อให้
ส่วนรำชกำรเกิดกำรปรับปรุงและพฒันำตนเอง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มันคือเคร่ืองมือคล้ำย ๆ ตรวจ
สขุภำพตวัเองว่ำ ตวัเองมีโอกำสอะไร มีโอกำสอะไรท่ีจะพฒันำมีโอกำสอะไรท่ีจะปรับปรุง ตรงจดุ
ไหนท ำให้เรำเห็นแล้วเกิดกำรพฒันำ ท ำให้เรำมองตวัเรำเห็น” ทัง้นี ้PMQA เป็นเคร่ืองมือท่ีมุ่งเน้น
กำรพฒันำองค์กำรในหลำกหลำยด้ำนไว้ด้วยกนัท ำให้กรมจ ำเป็นต้องศกึษำถึงแนวคิดและวิธีกำร
น ำมำปฏิบตัิอย่ำงละเอียด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
PMQA คือ กำรรวมเคร่ืองมือหลำย ๆ ตวั แม้กระทั่งเร่ืองควำมเสี่ยงอะไรก็อยู่       
ในนัน้ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยง กำรน ำองค์กร กำรมอบอ ำนำจ กำรถ่ำยโอน กำร
ให้ควำมส ำคัญกับผู้ รับบริกำร ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียมันก็อยู่ในนัน้ กำรวำงแผน
ยทุธศำสตร์ มนัก็อยู่ในนัน้ กำรจดักำรกระบวนงำนก็อยู่ในนัน้ กำรวดัผลลพัธ์ของ
แต่ละหมวด มนัก็สำมำรถสะท้อนได้ว่ำ ในแต่ละหมวด เรำได้ผล ได้เป้ำหมำย
ตำมเปำ้หมำยหรือเปลำ่ มนัมีตวัชีว้ดัของมนัชดัเจน มนัขบัเคลื่อนมำได้ระยะหนึง่    
มนัก็น่ำจะตอ่เน่ืองไป  

 
ในช่วงแรกของกำรน ำ PMQA มำใช้ภำยในกรมได้สร้ำงควำมสบัสนให้แก่

บคุลำกรถึงกำรวดัผลเช่นกนั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงไว้ว่ำ “PMQA สว่นรำชกำรก็จะแบบสบัสน สว่นใหญ่ก็คือ จะท ำตำมเหมือนมี ก.พ.ร. เป็น  
พี่เลีย้ง ท ำค ำรับรองคู่กับ PMQA ค ำรับรองก็ท ำไป PMQA ก็ท ำไป แต่ตอนแรกตัง้ก็คือ เหมือน
เรียนรู้กนัไป ท ำเป็นสว่นหนึ่งของ PMQA เป็นสว่นหนึ่งแตล่ะหมวด ๆ” เม่ือสว่นรำชกำรเร่ิมคุ้นเคย
กับกำรจดัท ำ PMQA แล้ว ส ำนกังำน ก.พ.ร. กลบัยกเลิกกำรก ำหนด PMQA เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดั
บงัคบัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ 
“เหมือนกับพอส่วนรำชกำรเร่ิมชินกับมนัแล้วไง มำเป็นส่วนหนึ่งของเรำแล้ว รู้สึกว่ำ PMQA มนั
ไม่ได้เป็นสิ่งแปลกปลอม เสร็จแล้วพอถอดออกมำ มนัก็เหมือนกบัมนัไม่ให้ควำมส ำคญั ไม่เป็นตวั
อะไรแล้ว” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
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ก.พ.ร. มีกำรน ำ PMQA มำใช้คือ ใช้อย่ำงต่อเน่ืองจนมำถึงปี พ.ศ. 2555 กำร
พัฒนำมันก็ต่อเน่ืองมำรู้สึกว่ำ หน่วยงำนเขำก็จะชินกับตรงนี ้กำรพัฒนำมนัก็
ก ำลงัจะเป็นระบบ อยู่ ๆ ถอดออกมำจำกเป็นตวัชีว้ดั พอถอดมำ อย่ำงผู้ปฏิบตัิ  
งำน พวกพี่ก็ไม่มีอะไรท่ีจะเป็นแรงผลกัดนัหรือวำ่ขบัเคลื่อนตวันีอ้ยำ่งเป็นตวัชีว้ดั
ตำมค ำรับรองคือ ควำมไมต่อ่เน่ืองของตวัชีว้ดั  

 
ทัง้นี ้บคุลำกรแตล่ะส ำนกัหรือแตล่ะศนูย์ของกรมตำ่งยินดีกบักำรยกเลิก

บงัคบัใช้ PMQA เน่ืองจำกเป็นกำรลดภำระในกำรรับผิดชอบงำนไปอีกงำนหนึง่ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “พอถอดไปหน่วยงำนก็ไชโยเลย ถำมว่ำ อย่ำงกลุ่มพฒันำระบบไชโยไหม พี่ก็ไม่ไชโยหรอก
เพรำะพี่ไม่อยำกให้เขำถอด ถ้ำทัว่ ๆ ไป เขำก็ไม่อยำกถอดเพรำะเขำคิดว่ำมนัเป็นภำระ” อย่ำงไร    
ก็ตำม ส่วนรำชกำรยงัคงต้องจดัท ำ PMQA เพรำะส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัคงมีกำรตรวจอยู่เป็นระยะ 
แต่ไม่ได้มีกำรตรวจอย่ำงต่อเน่ืองทกุปี ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ 
“เขำบอกไม่ได้ทิง้ แต่ให้คงสภำพคือ ก็เวิร์กมำแล้ว ก็เลิก ก็รู้อยู่แล้วว่ำ มีอะไรก็ให้ท ำไปในองค์กร
คือให้เรำบริหำรกนัเอง ให้คงไว้อย่ำงนี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เขำบอกว่ำ เขำก ำหนด เขำขบัเคลื่อนมำ
ระยะหนึง่ ภำครำชกำรคงจะสำมำรถด ำเนินท ำตอ่ได้ เขำก็เลยไมก่ ำหนดเป็นตวัชีว้ดัตำมค ำรับรอง 
แตถ่ำมวำ่ต้องท ำไหม ต้องท ำแล้วเขำก็ยงัจะมีกำรตรวจ ยงัมีกำรอะไรอยูเ่ร่ือย ๆ” เม่ือ ก.พ.ร. ไม่ได้
ก ำหนด PMQA ไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร กรมจึงไม่ได้ให้ควำมส ำคญักับกำรขบัเคลื่อน
เช่นเดมิเน่ืองจำกไมไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำย
และแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “พอมนัไมมี่อะไรท่ีเป็นตวับงัคบั ตวัก ำหนดอะไร มนัก็เลยจะออ่น ออ่นแอ
ลง . . . เหมือนกบัเป็นกระดำษ ไม่มีกำรท ำได้ตรงเปำ้หรือไม่ตรงเปำ้ ท ำครบหรือไม่ครบ มนัก็ไม่มี
ควำมหมำยไงคือไม่มีผลอะไร” นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้ 
 

ไม่ได้บงัคบั แต่ถำมว่ำ เรำยงัต้องท ำอยู่ไหม เขำก็บอกว่ำ เขำจะมำตรวจเรำ แต่
เรำก็ต้องท ำ ท ำแล้ว ถ้ำเรำไม่ได้เป็นค ำรับรอง ทุกคนก็ไม่ให้ควำมส ำคญัแล้ว
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ผลกัดนัค่อนข้ำงยำก มนัก็คือ ระบบใหญ่เลยไง เคร่ืองมือหลำย ๆ ตวัอยู่ในนัน้ 
ตวัชีว้ดัผลงำนอยู่ในนัน้ทัง้หมด PMQA คือ เร่ืองใหญ่เลยท่ีกำรพฒันำภำครัฐทัง้
ระบบเพรำะมนัท ำได้ทัง้ระบบ รัฐมนัก็จะดีขึน้ . . . ณ ตอนนี ้ตัง้แต่ปี ท่ีถอดมำนะ 
กรมโรงงำนแทบจะไมไ่ด้ขยบัเลยเร่ือง PMQA เลย มนัก็เหมือนสะดดุ หยดุไปเลย 

 
จะเห็นได้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรในกำร

วดัผลมำกกว่ำผลลพัธ์ กรมต้องจดัเตรียมเอกสำรในทุกกระบวนกำรตำมท่ี ก.พ.ร.  ก ำหนดอย่ำง
ครบถ้วน บำงครัง้กรมไม่ได้จดัท ำเอกสำรทุกอย่ำงท ำให้กรมต้องสร้ำงหลกัฐำนขึน้มำเพื่อรองรับ
ตัวชีว้ัด นอกจำกนี ้ตัวชีว้ัดบังคับบำงตัวชีว้ัดนัน้วัดผลได้ยำกเน่ืองจำกบำงเร่ืองมีควำมเป็น
นำมธรรม อีกทัง้ บำงตวัชีว้ดัได้ถกูยกเลกิในกำรถกูก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร แตไ่ม่ได้
ยกเลิกกำรบงัคบัใช้ แต่บคุลำกรของกรมไม่ได้ให้ควำมส ำคญัเช่นเดิมเน่ืองจำกไม่ได้ส่งผลต่อกำร
วดัผลกำรปฏิบตัิงำน 

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. มีกำรก ำหนดเกณฑ์กำรวดัโดยสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ 

งำนของกรมด้วยคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งแบ่งเป็นห้ำระดับ ตัง้แต่หนึ่งถึงห้ำคะแนน ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ.ร. จะแบ่งตวัชีว้ดัเชิงปริมำณ เชิงคณุภำพ เชิงปริมำณก็มีก ำหนดระยะ 
ก ำหนดตวัเลขชดัเจนก็ถ้ำจะได้คะแนน 5 ควรจะต้องได้เท่ำไร แต่ว่ำ คณุภำพหรือว่ำขัน้ตอน เขำก็
จะก ำหนดเป็นระดบั ระดบั 1 คณุต้องท ำอะไร ระดบั 2 คณุต้องท ำอะไร มีเปำ้หมำยชดัเจน” ในทำง
ปฏิบตัิ กรมต้องกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัให้ได้คะแนนในระดบัสงูท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ค่ำ 3 
ส ำเร็จแล้ว 4-5 ต่อยอด แต่ส่วนรำชกำรก็ต้อง 5” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร
พิเศษ กลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้
ว่ำ “ไม่ได้ต้อง 5 เป็นค่ำนิยม ไม่ได้ยงัไม่เต็ม มนัยงัไม่สดุ พอบอก 3 ส ำเร็จแล้ว ไม่ได้ต้อง 5 คณุก็
ต้องพฒันำอีกว่ำ คณุจะนวตักรรมอะไรขึน้มำอีก” นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นฝ่ำยก ำหนด   
คำ่เปำ้หมำยให้แก่สว่นรำชกำรโดย ก.พ.ร. มีกำรก ำหนดคำ่เปำ้หมำยให้เพิ่มสงูขึน้ในทกุ ๆ ปีเพื่อให้
กรมเกิดควำมท้ำทำยในกำรบรรลตุวัชีว้ดั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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ตอนนีเ้รำเขียนรำยละเอียดส ำเร็จท่ี 5 กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ก.พ.ร. เขำก็
ก ำหนดมำชัดว่ำ เรำจะใช้วิธีกำรไหนย้อนหลงั 3 ปี ย้อนหลงั 5 ปี เอำค่ำเฉลี่ย    
เอำค่ำสงูสดุ ๆ ต ่ำสดุคือ แล้วแต่ว่ำ เรำจะหำค่ำ 3 ตอนนีว้่ำ เป้ำหมำยคืออะไร 
เรำจะเอำค่ำของปีท่ีแล้วมำเป็นค่ำ 3 ก็ได้ เรำจะเอำข้อมลูย้อนหลงั 3 ปีมำเฉลี่ย
มำเป็นค่ำ 3 ก็ได้ ค่ำสงูสดุ ต ่ำสดุ ย้อนหลงั 3 ปี 4 ปี 5 ปี แล้วมำหำร 2 เป็นค่ำ 3 
ก็ได้ เรำก็ต้องมำนัง่ดสูดัสว่นกำรเพิ่ม กำรลด เพิ่มลดทีละก่ีเปอร์เซ็นต์ ทีละเท่ำไร 
มนัแล้วแต่ตวัชีว้ดัต้องมำนัง่ดูรำยละเอียดอีกที มนัมีวิธีกำรก ำหนดซึ่งไม่ค่อยมี
ปัญหำตรงนี ้ 

 
ขณะเดียวกัน ส่วนรำชกำรเองก็หำวิธีในกำรตัง้ค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัให้

สำมำรถผำ่นเกณฑ์กำรวดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. เช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “มีปัญหำตรงท่ีวำ่ สว่นรำชกำรก็
จะค้นหำวิธีท่ีค่ำเปำ้หมำยจะต ่ำท่ีสดุ ก.พ.ร. ก็จะค้นหำท่ีสงูท่ีสดุ ก.พ.ร. ย้อนหลงั 3 ปี บำงทีก็จะ
เอำค่ำสงูสดุมำเป็นค่ำ 3 เรำก็ต้องนัง่ค ำนวณว่ำ เฉลี่ยได้เท่ำไร สงูสดุ ต ่ำสดุ หำร 2 ได้เท่ำไร อนั
ไหนมนัต ่ำสดุ เรำก็จะมำเป็นค่ำ 3 เรำต้องมีเทคนิควิธีกำรต่อรองกนั เผลอไม่” บำงครัง้ ก.พ.ร. ยงั
ก ำหนดเป้ำหมำยท่ีกรมไม่สำมำรถท ำได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอุตสำหกรรม 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “มนัต้องถำมคนปฏิบตัิวำ่มนัเป็น Challenge ท่ีสำมำรถ
ท ำได้จริงหรือเปล่ำหรือ Challenge ท่ี Impossible มันก็ไม่รู้จะท ำไปท ำไม เท่ำท่ีผมเคยเห็น            
มีตวัชีว้ดัตวัหนึ่งท่ีท ำยงัไงก็ท ำไม่ได้อยู่แล้ว ท ำแล้วไม่ขึน้ มนัท ำไปก็ไม่ได้อะไร” นอกจำกปรับค่ำ
เปำ้หมำยให้สงูขึน้แล้ว ก.พ.ร. ยงัเปลี่ยนวิธีกำรวดัอีกซึง่บำงครัง้สง่ผลให้กรมไม่สำมำรถปรับได้ทนั
ตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดได้เน่ืองจำกจ ำเป็นต้องวำงแผนและใช้ระยะเวลำในกำรขบัเคลื่อนงำน อำทิ 
ตวัชีว้ดัทำงด้ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ตวัชีว้ดัทุกปีก็จะปรับทกุปี ปรับเพิ่มขึน้ เดิมได้ 60 %      
พอได้ 100 ก็จะปรับเป็นคณุภำพ เปลี่ยนวิธีวดัอีก ถำมว่ำ ระบบไอทีตำมทนัไหม ตำมไม่ทนั ตำม
ไม่ทนัแน่ ๆ” ทัง้นี ้กรมได้ท ำเร่ืองอทุธรณ์ตวัชีว้ดัไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. เพื่อขอเปลี่ยนคำ่เปำ้หมำย
หรือขอเปลี่ยนตวัชีว้ดั แตใ่นทำงปฏิบตัิจริง ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรอนมุตัิให้กรมได้เปลี่ยนแปลงตวัชีว้ดั
แต่อย่ำงใด ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “มนัก็จะมีอทุธรณ์ อทุธรณ์ขอเปลี่ยนค่ำเปำ้หมำย อทุธรณ์ขอ
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เปลี่ยนตวัชีว้ดัเลย ขอยกเลิกตวัชีว้ดั มนัหลำย ๆ กรณี ถ้ำเกิดว่ำเรำไม่มีงบประมำณหรือว่ำมนัเกิด
เหตสุดุวิสยั แตม่นัต้องมีเหตผุล แตว่ำ่ อทุธรณ์แล้วไมค่อ่ยมีใครได้หรอก แตก็่อทุธรณ์ตำมหน้ำท่ี” 

จะเห็นได้ว่ำ กรมต้องกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลและได้คะแนนกำรปฏิบตัิ
รำชกำรมำกท่ีสดุ ขณะเดียวกนั ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัให้เพิ่มสงูขึน้ทกุ ๆ ปี
เพื่อให้กรมเกิดกำรท้ำทำยซึง่บำงครัง้คำ่เปำ้หมำยท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด กรมไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ท ำให้
กรมมีกำรชีแ้จงเพื่ออทุธรณ์ตวัชีว้ดั แตไ่ม่ได้รับกำรอนมุตัิให้มีกำรเปลี่ยนแปลงจำก ก.พ.ร.  

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตสำมำรถเห็นผลได้ภำยในระยะเวลำหนึ่งปี ขณะท่ี 

ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์ต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัอย่ำงตอ่เน่ืองหลำยปีจึงจะเห็นผล ซึง่ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ววำ่ “กำรก ำหนด
ระยะยำวจะเห็น Outcome แต่ Output ต่อปี พี่ก็โอเค แต่บำงแผน อย่ำงเอำง่ำย ๆ อตุสำหกรรม
เชิงนิเวศ ถ้ำจะ Outcome จริงจะเป็น Urban Society มนัต้อง 10 ปี 15 ปี แตเ่รำก็ท ำแผนละเอียด
ว่ำแตล่ะปี ๆ เรำท ำอะไร เรำมีพฒันำกำร ชดัเจน 5 ขัน้ตอน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบ
บริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตวัชีว้ดับำงตวั โดย 
เฉพำะเชิงคณุภำพ บำงครัง้มนัออกไมไ่ด้ภำยใน 1 ปี บำงครัง้กวำ่มนัจะออก มนัก็ 2 ปี 3 ปี มนัจะมี
ตวัชีว้ดัผลผลิต คณุภำพ เรำควรจะวดัตวัชีว้ดัผลกระทบด้วยซ ำ้ เรำก็ควรจะวดัตวัชีว้ดัพวกนัน้ด้วย 
ผลกระทบอยำ่งน้อยต้อง 2 ปี ถึงจะออก ตวัชีว้ดัท่ีเป็นผลกระทบท่ีเกิดจำกกำรท ำงำน”      

อีกทัง้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัในแต่ละปีท ำให้กรมต้อง
ปรับตำมทุกปี ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก ำหนดให้ชดัเลยในมิติแต่ละมิติ มิติแรกก็คือ ตวัชีว้ดัตำม
ภำรกิจหลกัของกรม ภำรกิจหลกัของกระทรวง คณุภำพกำรให้บริกำรคณุจะวดัอะไร คณุก็บอกมำ
เลย ไม่ต้องมำนัง่คิดในแตล่ะปีว่ำ ปีนีเ้ปลี่ยนแล้วนะ นัง่ลุ้นว่ำ ปีนีจ้ะมีอะไรนะ” ดงันัน้ ก.พ.ร. ควร
ก ำหนดตวัชีว้ดัในแตล่ะมิติให้ชดัเจนเพื่อให้กรมสำมำรถเตรียมควำมพร้อมและปฏิบตัิตำมได้อยำ่ง
มีประสิทธิผล ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
มนัจะต้องบอกมำเลยว่ำ คณุภำพกำรให้บริกำร เรำสำมำรถพฒันำได้เร่ือย ๆ เรำ
เป็นหน่วยงำนให้บริกำร เรำก็ต้องวำงแผนว่ำ ปีนีคุ้ณจะพัฒนำระบบงำนไหน 
กระบวนงำนไหนจะท ำอะไร หน่วยงำนจะได้วำง Road Map ในกำรท ำไว้ พอท ำ
ไว้ ปีนีว้ัดนีน้ะ ๆ หรือจะวัดควำมพึงพอใจหรือจะวัดอะไร ก็วัดไปเลย ไม่ใช่ว่ำ 
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เปลี่ยนไปเร่ือย ๆ อย่ำงนี ้ไม่ว่ำจะเป็นมิติประสิทธิผล คุณภำพกำรให้บริกำร 
ประสิทธิภำพวดัเร่ืองกำรใช้เงินอยำ่งเดียว 

 
นอกจำกนี ้ส่วนรำชกำรต้องปรับก ำหนดกำรต่ำง ๆ ตำมท่ีส ำนักงำน 

ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ.ร. เขำจะก ำหนดปฏิทิน แต่ว่ำก็ต้องมำปรับใหม่หมด
เลยเพรำะว่ำไทม์ไลน์ของ ก.พ.ร. ยงัไม่ออก ก็จะยึดไทม์ไลน์เดิมไว้ก่อน . . . จริง ๆ เรำมีไทม์ไลน์
ชดัเจน ถ้ำ ก.พ.ร. ออกมำแล้ว เรำก็   ล้อตำม ก.พ.ร. แล้วในส่วนของกรม เรำก็จะท ำในส่วนของ
กรม ล้อตำม ก.พ.ร. อีกที” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกร
บคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ค ำรับรองมนัก็ต้องให้ได้ ตอบโจทย์ มนัก็อยูก่บั
วำ่ มนัจะทนัเวลำหรือเปลำ่” อยำ่งไรก็ตำม บำงครัง้เกณฑ์ในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัออกมำลำ่ช้ำท ำให้
กรมเหลือระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรเพียงไม่ก่ีเดือน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ดงันี ้

 
ในช่วงกำรจดัท ำค ำรับรอง มนัจะมีประเดน็ ก.พ.ร. ก ำหนดตวัชีว้ดั ก ำหนดตวัชีว้ดั 
กรอบตวัชีว้ดัมนัมำช้ำทุกปี จริง ๆ กรอบตวัชีว้ดั บำงทีตวัชีว้ดัออก รำยละเอียด
ตัวชีว้ัดไม่ออก . . . ตัวชีว้ัดกลำง บำงทีกว่ำจะออกเดือนมิถุนำยน กรกฎำคม 
สิงหำคม กันยำยน มีเวลำให้ส่วนรำชกำรด ำเนินกำรแค่ 4 เดือน 5 เดือน กำร
ก ำหนดกรอบ กรอบอำจจะมำก่อนก็จริง แตว่ำ่ ในรำยละเอียดเห็นชดัเลย  

 
ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดัของหน่วยงำนกลำงท่ีแจ้งมำล่ำช้ำ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร

กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “ตวัชีว้ดัไอที กำรบริหำรจดักำรระบบสำรสนเทศออกมำเดือนพฤษภำคม มิถนุำยนประมำณนี ้
มีระยะเวลำด ำเนินกำรนิดเดียวเอง กรอบส่วนมำก กรอบตวัชีว้ดัจะออกประมำณกันยำยนก็น่ำ
ออกแล้ว ตวัชีว้ดัมิติภำยนอกร้อยละเท่ำไร มิติภำยในร้อยละเท่ำไร มีตวัชีว้ดัอะไรบ้ำงก็มีออก แต่
วำ่ ในรำยละเอียดยงัไมอ่อก” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ยงัได้ยกตวัอย่ำงในสว่นของกำรเตรียมกำรในสว่นของสำรสนเทศซึง่จ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำในกำรเตรียมควำมพร้อมว่ำ “ควำมล ำบำกจะอยู่ท่ีกำรพฒันำระบบ อย่ำงน้อยบำงครัง้ 
ซอฟต์แวร์พฒันำเป็นปีก็มีกำรวำงแผนลว่งหน้ำ มนัไม่ทนัหรอกท่ีจะเอำมำวดัวำ่ มำบอกกลำงปีนะ
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วำ่ จะท ำอยำ่งนัน้อยำ่งนี ้กวำ่จะออกแบบกลบัไปท ำอยำ่งนัน้ มนัเสียเวลำมำกเลย” หำกหน่วยงำน
กลำงยงัคงแจ้งเกณฑ์กำรวดัมำยงัสว่นรำชกำรลำ่ช้ำจะท ำให้สว่นรำชกำรไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้
ทนัตำมก ำหนด ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
ส่วนใหญ่มนัจะไม่ทนัเพรำะกว่ำจะคิดจะอะไรก็หมดไปปี พอหมดปี ผมท ำ
ระบบเข้ำมำรองรับโดยท่ียงัไม่รู้เลยว่ำ ปีหน้ำตวัชีว้ดัคืออะไร แล้วจะไปท ำ
ระบบมำให้ใช้คร่ึงปีโดยท่ีท ำเสร็จ ทำงไอทีท ำอย่ำงนัน้ไม่ทนัเพรำะมนัต้อง
วำงแผนกนัเป็นปีกว่ำจะอยู่ตวั กว่ำระบบจะสเถียรเพรำะเร่ืองของตวัชีว้ดัมนั
เปลี่ยนตลอด เร่ืองของตวัชีว้ัดก็ไม่เหมือนกัน กำรรำยงำนก็ไม่เหมือนเดิม 
สว่นใหญ่ก็จะ Challenge เปลี่ยนเพิ่มขึน้เลก็น้อย  

 
ทัง้นี ้สำเหตท่ีุเกณฑ์กำรวดัของหน่วยงำนกลำงออกมำล่ำช้ำเน่ืองจำกมี

กำรฝำกตวัชีว้ดัเกิดขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
กำรฝำกตวัชีว้ดัน่ีแหละ พอฝำกตวัชีว้ดัก็ต้องรอหน่วยงำนกลำง หน่วยงำนกลำง    
ท ำรำยละเอียดให้ บำงทีหน่วยงำนกลำงท ำรำยละเอียดมำให้ ไม่ตรงตำมเกณฑ์        
ของ ก.พ.ร. เขำก็ต้องคยุกนัระหว่ำง ก.พ.ร. กบัหน่วยงำนกลำง กว่ำจะตกลงกนั       
ได้ว่ำ วดัอะไรระดบั 5 เรำจะวดัอะไร ระดบั 4 เรำจะวดัอะไร เรำจะมีแบบฟอร์ม
อะไร เรำจะให้เขำลงอะไร เรำจะมีระบบให้เขำลงไหม 

 
ดงันัน้ หน่วยงำนกลำงจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนล่วงหน้ำและเตรียม 

กำรทกุอยำ่งให้พร้อมเพื่อให้กรมสำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้บรรลผุล ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
โรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ควรจะคยุกนัตัง้แต่เนิ่น ๆ ว่ำ อะไร
จะยงัไง ควรเตรียมล่วงหน้ำก่อนเป็นปี ไม่ใช่พอครบปีมำนัง่คยุ แล้วคร่ึงปีถึงจะสรุปจบว่ำจะเอำ
ตวัชีว้ดัอะไร มนัต้องคยุกนัก่อน บำงสว่นก็อำจจะให้กรมเสนอไป . . . มีกำรเตรียมกำรลว่งหน้ำนำน
หน่อย คยุกนัเยอะ ๆ หน่อยและกำรเจรจำตอ่รองให้มีควำมยืดหยุน่หน่อย” อีกทัง้ ควรมีกำรก ำหนด
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ตวัชีว้ดัระยะยำว ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ตวัชีว้ดัระยะยำวน่ำจะมีนะ ระยะยำวเรำจะวดัอะไร ส ำหรับกรมนี ้เรำอยำกได้
อะไรจำกกรมนีก็้น่ำจะคยุ แล้วก็ก ำหนดมำ ก ำหนดเป้ำหมำยไว้เลยว่ำ อยำกได้
อะไรจำกกรมนี ้กรมนีมี้หน้ำท่ีท ำอะไร เรำก็ยงัของบประมำณเป็นรำยปี เรำก็ยงั
ไม่เคยขอคือ ยงัไม่ได้ท ำอะไรเป็นแพ็กเกจ ตอนนีค้งต้องท ำแล้ว แผน 20 ปีเรำ
จะต้องท ำเพรำะว่ำนำยกรัฐมนตรีก ำหนดมำให้ทกุส่วนรำชกำรท ำแผน 20 ปี เรำ
ก็ต้องมีแผนระยะกลำงรองรับ แล้วก็มีแผนปฏิบตัิกำรประจ ำปีรองรับ 

 
จะเห็นได้ว่ำ กรมมักก ำหนดตัวชีว้ัดระดับผลผลิตไว้ในค ำรับรองกำร

ปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำกตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์ต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดั ไม่สำมำรถเห็นผลได้ทนั
ภำยในระยะเวลำหนึ่งปี นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. มีกำรเปลี่ยนตวัชีว้ดัทกุปีท ำให้กรมต้องคอย
ปรับตำมอยู่ตลอด อีกทัง้ หน่วยงำนกลำงยงัแจ้งเกณฑ์กำรวดัมำยงัส่วนรำชกำรล่ำช้ำท ำให้กรม
ปฏิบตัิงำนบำงอยำ่งได้ไม่ทนัในระยะเวลำท่ีก ำหนด 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบัสว่นรำชกำรจงึเกิดกลุม่

พฒันำระบบบริหำรขึน้เพื่อท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบในกำรประสำน สร้ำงควำมรู้และควำมเข้ำใจให้แก่
บุคลำกรภำยในกรมเก่ียวกับกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมขัน้ตอนตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ก ำหนดและต้องรำยงำนผลไปยงั ก.พ.ร. ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “กลุม่พฒันำระบบจะเป็นคนท ำรำยงำนในภำพรวมท่ี
ลง SAR Card อนันีม้นัเป็นเร่ืองเหมือนวำ่ มีเอกสำรต้องมีกำรท ำขัน้ตอนเยอะแล้วมนัมีเหมือนเป็น 
Pattern Form เหมือนเรำเรียนรู้ไปด้วยกันก็ต้องไปอบรม เขำเรียกไปอบรมกับทีมของ ก.พ.ร. ”      
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงทีเรำจะให้เขำท ำอะไร เรำต้องบอกเขำด้วยว่ำท ำไปเพื่ออะไร ถ้ำเกิดเขำไม่รู้
วตัถปุระสงค์ เขำไม่เข้ำใจเหมือนเรำ เขำก็ท ำไปแบบไม่รู้เร่ือง มนัก็ไม่เกิดประโยชน์” อย่ำงไรก็ตำม 
กำรสงักัดอยู่ในหน่วยงำนของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรแต่ละกรมแตกต่ำงกัน ส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ไม่ได้มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรให้แก่กลุม่พฒันำระบบบริหำรอยำ่งชดัเจนตัง้แตต้่น ดงันัน้ 
จึงขึน้อยู่กบัแต่ละกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. 
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(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ก.พ.ร. เขำตัง้กลุ่มพฒันำระบบขึน้มำให้ทุกส่วนรำชกำรตัง้
กลุ่มพฒันำระบบขึน้มำ เขำควรจะระบใุห้มนัชดัหรือว่ำมนัเหมือนกนัไปว่ำขึน้ตรงกบัอธิบดีหรือว่ำ
อยู่ภำยใต้ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ ท ำไมแต่ละกรมไม่เหมือนกนั อนันี ้ก.พ.ร. น่ำจะก ำหนดมำให้
มนัชัดเลย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นควำมส ำคญัของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรไว้ว่ำ “ก.พ.ร. ในเม่ือตัง้
เขำมำแล้วควรจะพฒันำเขำด้วย ควรจะพฒันำคนในกลุ่ม ควรจะตัง้ เป็นกลุ่มอิสระหรือว่ำคณุจะ
ตัง้ภำยใต้อะไร คณุก็ควรก ำหนดมำให้ชดัว่ำ ขึน้ตรงกบัอธิบดีหรืออยู่ภำยใต้ใครคือท ำรูปแบบให้
มนัเหมือนกนัหรือวำ่คณุจะไปขึน้กบั ก.พ.ร. ก็ได้”  

นอกจำกนี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกร
ของกลุม่พฒันำระบบบริหำรอย่ำงจริงจงั หำกแตท่ ำหน้ำท่ีก ำกบัและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำร
ปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “ประเด็นคือ คณุจะต้อง
พฒันำเขำ คนท่ีอยู่ตรงนี ้เขำต้องผ่ำนกำรอบรมตรงนีจ้ะต้องผ่ำนกำรสอบนี ้ผ่ำนอะไรตรงนี ้เรำ    
จะสำมำรถรองรับงำนของ ก.พ.ร. ได้ แต่เขำไม่เคยพฒันำ เขำไม่เคยเข้ำมำดู” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำคิดว่ำ เรำเป็น ก.พ.ร. น้อยของเขำ เขำก็ต้องควรมำดแูล 
บ ำรุงรักษำตรงนีไ้ว้คือ คณุเอำงำนของคณุอย่ำงเดียว คณุไม่ได้มำ ตอนหลงัเขำก็มีและไล่บีเ้ขำ   
มำก ๆ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงประเด็นกำรฝึกอบรมของหน่วยงำนกลำงอ่ืนได้สร้ำงประโยชน์ให้แก่
บคุลำกรในกำรพฒันำควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถ ตลอดจนกำรเช่ือมควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
ส่วนรำชกำร ขณะท่ี หน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรจัดฝึกอบรมเพื่อพฒันำ
ให้แก่กลุม่พฒันำระบบบริหำรดงัเช่นหน่วยงำนอื่น ควำมวำ่  

 
ไม่เห็นมีอะไรเลย อบรมอะไรเลย มีแตจ่ดัประชมุชีแ้จง ๆ ชีแ้จงก็คือ สัง่ให้ท ำโน่น 
สั่งให้ท ำน่ี ถ้ำไปประชุมชีแ้จงกลับมำจะต้องมีกำรชีแ้จงเร่ืองโน้นเร่ืองนี ้กรม   
บญัชีกลำง เขำต้องเรียนอะไร คณุเข้ำไปอยูต่รวจสอบภำยใน คณุต้องอบรมตรวจ 
สอบภำยในพืน้ฐำนก่ีวนั ก่ีชั่วโมง แล้วก็หลกัสูตรนีค้วรจะต้องอบรมหลกัสตูรนี ้
เขำลงละเอียดจนกระทัง่กำรตรวจสอบ ไอทีเขำก็จะมี กรมบญัชีกลำงเขำก็จะมี
ก ำหนดหลกัสตูรมำ แล้วก็ให้ลงทะเบียนผ่ำนระบบของเขำ แล้วเขำก็จะมีประวตัิ
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เลยตรงนัน้ พี่ว่ำ มนัโอเค เอำมำใช้ข้ำงในก็ยงัจะดีเลย ไม่ว่ำจะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของ
เรำเอง แล้วอยำ่งน้อยคนก็จะได้รู้จกัเพื่อน มีเครือข่ำย มีกำรแลกเปลี่ยนเกิดขึน้      

 
ดงันัน้ จึงส่งผลให้ไม่มีใครต้องกำรท ำงำนในส่วนของกลุ่มพฒันำระบบ

บริหำรเน่ืองจำกเป็นงำนท่ีได้รับควำมกดดนัและไม่มีโอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนท ำให้
จ ำนวนของบุคลำกรของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรมีจ ำกัด ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

พอว่ำ ไม่มีกำรก ำหนด ไม่มีอะไร ใครเจ้ำหน้ำท่ีจะมำอยู่ตรงนี ้งำนมนัเยอะ ใครก็
ไม่อยำกอยู ่ตรงนีมี้คนท่ีลำออกไป Early ไปคอ่นข้ำงสงู แล้วใครท่ีมีทำงเลือก ใคร
ไม่อยำกอยู่ตรงนีห้รอก ไปถำมได้เลยทกุกรมเพรำะเขำอยู่ตรงนี ้เขำมองว่ำ  เป็น
งำนท่ีเครียด แล้วหลำย ๆ คน Early ไป หลำย ๆ คนเจ็บป่วยไปก็เพรำะงำนตรงนี ้ 

 
อีกทัง้ บคุลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรต้องศกึษำข้อมลูด้วยตนเอง 

ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
มนัเป็นงำนท่ีส ำคญัเลย ถ้ำคนขำดไป มนัหำคนท ำแทนไม่ได้ เหมือนอย่ำงตอนพี่
มำ ทุกคนท่ีมีโอกำสออกไปท่ีอ่ืนก็หมดเลย พ่ีก็เข้ำมำ เข้ำมำโดยท่ีไม่มีใครตรงนี ้
แล้ว พอมีใครมำ หวัหน้ำมำ หวัหน้ำก็ไม่อยู่ หวัหน้ำก็ลำออกไป แล้วพอหวัหน้ำ
ลำออกไป พี่ก็ท ำงำนอยูค่นเดียวหนึง่ปีคือ ทกุคนเร่ิมด้วยตวัของตวัเองหมด  

 
ทัง้นี ้บุคลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรจ ำเป็นต้องมีควำมรู้ ทักษะ 

และควำมสำมำรถเก่ียวกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เป็นปีนะกว่ำ
จะเข้ำใจว่ำ น่ีมิติภำยนอก ภำยในของ ก.พ.ร. แล้ว ก.พ.ร. ท ำอะไรบ้ำง มนัจะต้องเป็น 2 ส่วน ใน
ส่วนของตวั ก.พ.ร. เอง คณุเข้ำมำแล้ว คณุก็ควรจะพฒันำ ก ำหนดไปเลย แล้วในส่วนภำยในของ
เรำก็ควรจะก ำหนดกำรสืบทอดต ำแหน่งตรงนี ”้ ดงันัน้ กรมจ ำเป็นต้องมีกำรเตรียมควำมพร้อม
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ให้แก่บคุลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเพื่อสืบทอดต ำแหน่ง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคลของกรม เรำก็ต้องมองด้วยว่ำ ณ ตอนนี  ้มีเจ้ำหน้ำท่ีอยู่
ตรงนี ้ใครควรจะเป็นคนต่อไป วำงตวัไว้ ไม่ใช่ว่ำ ไม่มีตวัคนเลย พอพี่เป็นอะไรไป  
หรือว่ำย้ำยไปท่ีอ่ืน ก็ไม่ใครนั่งท ำ สำนงำนต่อไม่ได้ มนัขำดช่วงตรงนี ้กำรพฒันำ  
ตรงนีห้รือว่ำเขำเรียก Career Path ของแต่ละคนจะต้องมีคนมำอยู่กับพี่ แต่พี่เป็น   
พี่เลีย้งให้ กำรสืบทอดต ำแหน่งเพรำะต ำแหน่งแต่ละต ำแหน่ง มันต้อง มีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ต้องมีประสบกำรณ์ ไมใ่ช่เวลำสัน้ ๆ ท่ีจะมำเรียนรู้งำน  

 
จะเห็นได้ว่ำ กลุ่มพัฒนำระบบบริหำรจ ำเป็นต้องอำศัยควำมรู้ ทักษะ 

และควำมสำมำรถในกำรท ำงำนเก่ียวกับกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม 
บคุลำกรยงัไม่ได้รับโอกำสในกำรพฒันำตนเองอยำ่งจริงจงัจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. อีกทัง้ยงัไม่มีใคร
ต้องกำรท ำงำนในกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเน่ืองจำกเป็นงำนท่ีได้รับควำมกดดนัและไม่มีควำม 
ก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนท ำให้บคุลำกรของกลุม่พฒันำระบบบริหำรมีจ ำนวนจ ำกดัและยงัต้องศกึษำ
ข้อมลูตำ่ง ๆ ด้วยตนเองเป็นส ำคญั 

5.2.4.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
                       กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนทัง้ในสว่นของกรมและบคุลำกรรำยบคุคลพิจำรณำ
จำกตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้ในส่วนของกำรประเมินบุคลำกรประกอบด้วย
กำรประเมินจำกผลกำรปฏิบตัิงำนร้อยละ 70 โดยส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นผู้ รับผิดชอบ ขณะท่ี กำร
ประเมินจำกพฤติกรรมของบุคลำกรด้วยสมรรถนะ 5 ด้ำนอีกร้อยละ 30 โดยส ำนกังำน ก.พ. เป็น
ผู้ รับผิดชอบ ทัง้นี ้ผู้บงัคบับญัชำของบคุลำกรแต่ละส ำนกัหรือแต่ละศนูย์เป็นผู้ประเมินผู้ ใต้บงัคบั 
บญัชำโดยตรง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ผู้บงัคบับญัชำก็จะประเมินสมรรถนะ 5 ตวัท่ีประเมินออกมำแค่นัน้ 
ตอนแรกท่ี ก.พ. รวมกบั ก.พ.ร. อยู่ตรงนัน้ แต่พอแยกงำนออกมำชดัเจนแล้วก็มีกำรก ำหนดตวันี ้
ขึน้มำ” อีกทัง้ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศูนย์บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก.พ. ท ำให้มีกำรประกำศหลกัเกณฑ์เพื่อจะประเมินยงัไง 
เอำอะไรมำใช้บ้ำงประกอบด้วยสมรรถนะ 5 ด้ำนหลกั อนันีค้ือบงัคบัแล้วก็เร่ืองของตวัผลงำน ท่ีน่ี 
70:30 คือ เอำเร่ือง KPI กับอุตสำหกรรม ก.พ. บงัคบัเป็นพฤติกรรม แต่เร่ืองของ KPI ก็เป็นเร่ือง



285 
 

 

ของแต่ละหน่วยงำนซึ่งก็จะสะท้อนจำกข้ำงบนลงมำ” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  

 
มนัเป็นผลกำรปฏิบตัิงำน ร้อยละ 70 สมรรถนะ ร้อยละ 30 สมรรถนะน่ีเกิดจำก
ของ ก.พ. เขำ พฤติกรรม 5 ตวั 5 ตวัหลกั 3 ตวัเฉพำะ แล้วก็เอำมำรวมกบัผลกำร
ปฏิบตัิงำน ร้อยละ 70 เป็นร้อยละ 100 โดยสดัส่วนเขำคิดจำกตรงนี ้ก.พ. เขำดู
สมรรถนะ เรำประเมินด้วยกำรดพูฤติกรรม แล้วก็เอำมำเทียบกบั 5 ระดบัท่ีเขำตัง้
มำ ก็เอำ 2 ส่วนนีม้ำใช้วัดนั่นแหละ แต่น่ีมันเป็นผลงำน เรำก็ดูว่ำ  เป็นผลกำร
ปฏิบตัิงำนจดัท ำระบบ ระบบของ ก.พ.ร.  

 
อย่ำงไรก็ตำม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมสำมำรถประเมินได้อย่ำง

ชดัเจน ขณะท่ี กำรประเมินผลของบคุลำกรยงัคงเกิดข้อจ ำกดัเน่ืองจำกควำมรับผิดชอบงำนหลำย
ด้ำนของบคุลำกรประกอบนโยบำยของแต่ละส ำนกัในกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดั งำนบำงอย่ำงสำมำรถ
มอบหมำยให้เป็นรำยบุคคลได้อย่ำงชดัเจน ขณะท่ี งำนบำงอย่ำงไม่สำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ ควำม
รับผิดชอบท่ีแต่ละคนได้รับจึงไม่ชดัเจนทัง้หมด ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ผมว่ำ มนัก็ไม่ค่อยจะได้อย่ำงท่ีเขำคำดหวงัไว้ใช่ไหม 
มนัก็ได้ในระดบัหนึง่เท่ำนัน้เอง ยิ่งตอนหลงั มนัก็สลบัซบัซ้อนไปหมดเลย มีข้อจ ำกดัในตวัระบบนี”้ 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงว่ำ “บำงส ำนกัเขำก็จะใช้ KPI แบบร่วมกนั ส ำนกันีมี้เปำ้หมำยกำรตรวจ 20 โรงก็ได้ 20 
ทุกคนก็ได้เต็ม เขำใช้วิธีกำรผกูขำกนั บำงคนก็จะใช้ร่วมกนั เป้ำหมำยร่วมกนั บำงคนเขำก็จะไป
แบง่วำ่ ให้นำย ก 5 โรง นำย ก ไม่ได้ คือไปวดั แล้วแตห่น่วยงำน แตถ่ำมวำ่ ใช้ไหม ใช้เป็นเคร่ืองมือ 
ใช้” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ถ้ำพดูจริง ๆ ไม่ค่อยชดัคือ มีอยู่ปีหนึ่ง กรมท ำท่ีว่ำ ให้ตำม KPI มนัจะมีหน่วยงำนร่วมรับผิดชอบ 
หน่วยงำนเจ้ำภำพหลกั หน่วยงำนเก็บข้อมลู มนัก็จะให้ไปเป็นท่ีส ำนกั แตนี่ม้นัจะมีปัญหำว่ำ  บำง
หน่วยงำนท่ีเป็นหน่วยงำน Support มันก็จะไม่มีงำนท่ีเป็น Project” ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำย  
และแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักบริหำร
ยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ส่วนมำกตวัชีว้ดัท่ีท ำคือ ส่งเป็น
ผลงำนระดบัผลงำนกรมเลย . . . ส ำหรับรำยบุคคล แต่ละส ำนกัน่ีต้องส ำนกัก ำหนดเป็นนโยบำย
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แต่ละส ำนักว่ำ จะก ำหนดยงัไง ถ้ำส ำนักไหนเขำใช้เป็น KPI บุคคลก็จะได้เป็นบุคคลท่ีครบถ้วน 
รวดเร็ว” อีกทัง้ ควำมยำกง่ำยของงำนท่ีบคุลำกรแตล่ะคนได้รับมอบหมำยมีควำมแตกตำ่งกนั ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัก็ยำกนะ ควำมยำกง่ำยของงำนมนัไม่เหมือนกนั ดงู่ำย ๆ หนตูรวจโรงงำนไป  
ปิโตรเคมีโรงใหญ่ ๆ กบัตรวจอู่รถยนต์ได้ 1 โรงเหมือนกนั ควำมยำกง่ำย ผู้บงัคบับญัชำเขำก็ต้องดู
ตรงนีด้้วย ยงัไงมนัก็ต้องใช้ดลุยพินิจ มนัก็ขึน้กับควำมยำกง่ำย คนตรวจโรงเดียวให้เขำได้ คนนี ้
ตรวจอู่ 10 อู่ ยงัไม่มีอะไรเลย” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำ
ระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัควรจ ำกดั 
บำงคนงำนชิน้เยอะ บำงคนงำนชิน้น้อย แตค่วำมคดิอำจจะออกมำเป็นชิน้นีม้นัยำก” 

ในทำงปฏิบตัิ ตวัชีว้ดัรำยบุคคลจึงยงัไม่สะท้อนให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบเป็น
รำยบคุคลได้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ แล้ว ระบบประเมินผลจำกระบบ KPI ตำมค ำรับรองต้องผูกไป     
อนัเดียวก็เหมือนทุกอนัต้องวดัจำกอนัเดียว ต้องเอำผลไปใช้จริง ถ้ำจะวดัค ำรับรอง มนัก็ยำกไง   
คิดยำกเพรำะบำงคนก็ไม่ได้อยู่หน่วยงำนท่ีท ำเป็น Project ยทุธศำสตร์ เขำก็ท ำงำนฟังก์ชนั พ่ีถึง
บอกว่ำ ถ้ำมนัรวมตัง้แต่ต้นก็จบ วดัง่ำย” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิ
หน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
ส่วนมำกรำยบุคคล แต่ละส่วนของส ำนัก เขำก ำหนดเป็น KPI บุคคลท่ีจะต้อง
รำยงำนผลภำยในท่ีก ำหนดอันนี ้เขำอำจจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือเป็นระดับ    
ของเขำไว้ซึ่งมนัมำส่งผลถึงกับระดบักรมเลย เช่น บุคคลส่วนส ำนักบำงส ำนัก    
เขำก็ไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ KPI บคุคลว่ำ ผลงำนของคณุจะต้องมีจ ำนวนเท่ำนีก่ี้ชิน้       
ในแต่ละเดือน คณุถึงจะได้เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นคะแนนหรือระดบัเท่ำไร มนัไม่ถึง
ขนำดนัน้  

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในระดบับุคคลยงัขึน้อยู่กับดลุยพินิจของผู้บงัคบั 

บญัชำเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ระบบของเรำมนัก็ยงัเป็นอยู่ ของเรำมนัระบบพรรคพวกคือ 
เรำเหมือนพี่เหมือนน้องกนั ระบบอปุถมัภ์ . . . เวลำคณุเสนอไป คณุก็ต้องมีหลกัฐำน แตว่ำ่ ถำมวำ่ 
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กำรให้มำซึง่หลกัฐำนนัน้ แคน่ัน้เองว่ำคณุอำจจะให้เต็มทัง้หมด ทัง้ ๆ ท่ีมนัไม่ใช่ แตว่่ำถำมว่ำ  คณุ
ต้องใช้ KPI ไหม ใช้ ต้องใช้ ๆ ทกุคน” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่
พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “วดัผล
งำนโอเค แต่มนัได้จริงไหมคือ ถ้ำผู้บงัคบับญัชำไม่ได้จริงจงั เอำตวันีม้ำจริงจงั คณุได้จริงตำมนี ้
ไหม พี่ว่ำ พี่ก็ดูตำมกระดำษท่ีคุณท ำมำ KPI ผู้ บังคับบญัชำบำงคนจ ำได้ก็จะรู้ไงว่ำ ท ำจริงนะ     
บำงคนแบบเหมือนกบัว่ำ ไม่คอ่ยได้ท ำงำน ได้ขึน้เงินเดือนทกุปีอย่ำงนี ้มนัก็มี” ทัง้นี ้นกัทรัพยำกร
บคุคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ว่ำ “เรำก็ได้เต็ม 5 แต่ว่ำ ในเร่ืองของจะเอำตวันัน้มำใส่ในคนหมำยถึงว่ำ ผู้บงัคบับญัชำก็ต้องไป
เอำตวันัน้มำวำง มนัต้องเช่ือมโยงซึง่พี่ก็ไม่รู้ว่ำ มนัเช่ือมโยงหรือเปลำ่เพรำะว่ำในประกำศมนัเขียน
วำ่ กำรจะก ำหนดหรือวำ่วดัจะก ำหนดจำกบนลงลำ่ง”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนบุคลำกรแต่ละคนประสบกับปัญหำ
ข้อจ ำกดัในกำรวดัเน่ืองจำกควำมรับผิดชอบหลำยด้ำนของบคุลำกรและนโยบำยของแต่ละส ำนกั
หรือแตล่ะศนูย์ งำนบำงอยำ่งสำมำรถแบง่ได้อยำ่งชดัเจน แตง่ำนบำงอยำ่งไมส่ำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ 
ด้วยเหตนีุ ้ตวัชีว้ดัรำยบุคคลจึงยงัไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงควำมรับผิดชอบท่ีชัดเจนทัง้หมด 
นอกจำกนี ้กำรประเมินผลยงัขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั 

5.2.4.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
                                     1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
                                     กำรจัดสรรเงินรำงวัลให้แก่บุคลำกรไม่เหมำะสมกับภำครัฐเน่ืองจำก
ระบบรำชกำรไม่ได้มีเปำ้หมำยเพื่อผลก ำไรเฉกเช่นเอกชน ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้วำ่ “ผมก็เคยคยุกบัเพื่อน ๆ รุ่นเดียวกนั ผู้บริหำรแบบเดียวกนั 
เรำเห็นว่ำข้ำรำชกำรไม่ควรจะมีค่ำตอบแทนในลกัษณะโบนสัหรอกเพรำะเรำท ำงำน ลกัษณะงำน
ของรำชกำรมนัเป็นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เรำไม่ได้หำก ำไร เพรำะงัน้ เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐมนัจะมี
โบนสัได้ไง คณุเอำเงินภำษีอำกรมำให้เงินโบนสักันได้ยงัไง” เป้ำหมำยของรำชกำรแตกต่ำงจำก
เอกชน ภำครัฐต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะเป็นส ำคญั ดงันัน้ กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจ
ด้วยกำรจัดสรรเงินรำงวัลให้แก่บุคลำกรภำครัฐจึงยังไม่ใช่วิธีท่ีเหมำะสม ทัง้นี ้รองอธิบดีกรม
โรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เอกชนเขำท ำได้เพรำะว่ำเขำมีก ำไรไง มนัตอบโจทย์ได้ มนั Logic ทุกคนท ำกนั
เข้ม หนกักนัทัง้ปี เรำได้ก ำไรตัง้เท่ำนี ้ๆ ผู้บริหำรเขำก็สร้ำงขวญัก ำลงัใจให้โบนสั    
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. . . ผมว่ำ ไม่ใช่ให้เป็นเงิน กำรให้เป็นเงิน มนัท ำให้บคุลำกรเห็นแก่ตวัซึง่เอกชน
เขำต้องกำรนะ เขำเป็น Motivate ของเอกชน เขำต้องกำรให้คุณขยัน โบนัส        
ทกุคนต้อง Active ใช่ไหม แต่รำชกำรเรำต้องกำรคนท่ีเสียสละ คิดประโยชน์สว่น 
รวมมำก่อนประโยชน์ส่วนตน งัน้กำรให้โบนสัมนัไม่ใช่สิ่งท่ีถูก ในควำมเห็นผม 
มนัไมใ่ช่สิ่งท่ีถกูต้องในกำรไปดแูลข้ำรำชกำร  

 
ในช่วงแรก นโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัได้เกิดประเด็นควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีผู้บริหำรระดบัสงูกบับคุลำกรแต่ละระดบัได้รับซึง่ผู้บริหำรระดบัสงูของกรมได้
เงินรำงวลัเป็นหลกัแสน ขณะท่ี บคุลำกรได้เพียงหลกัร้อยหรือหลกัพนั ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “อธิบดีได้กันห้ำแสน หกแสน 
ข้ำงลำ่งได้ห้ำร้อยอยำ่งนี ้ตอนหลงัเอำอะไร หำรอะไร เหลือไมเ่ท่ำไรซึง่มนัก็เบีย้หวัแตกแบบว่ำ คณุ
จะได้ห้ำร้อยก็ได้ขึน้มำ สำมพนัคณุไปท ำอะไร ได้เท่ำไรใช่ไหม . . . ถ้ำไปวดัด้วยเงิน มนัน่ำล ำบำก
นะ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงปีหลกัร้อย หลกัพนั โดยเฉพำะในช่วงต้น ๆ ท่ีได้มำ ก.พ.ร. ให้
ผู้บริหำรเป็นหลกัแสน ในขณะท่ี ผู้ปฏิบตัิได้สี่ร้อยถึงห้ำร้อยบำทได้น้อยมำก ต้องมำนัง่จดัสรรใน
รำยละเอียดแต่ละคน 600 คน พี่ต้องมำนั่งจัดสรร พี่ก็ปวดหัว พี่ก็ไม่อยำกได้หรอก เงินมันไม่     
มำกไง” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
พอเห็นสดัสว่น มีอยู่ปีหนึ่งได้คนละสำมร้อยบำท หกร้อยบำท เจ้ำหน้ำท่ีบำงคนก็
ไม่แฮปปี ้ส่วนรำชกำรท่ำนอธิบดี ท่ำนบริหำรรำชกำรได้เยอะ แต่ว่ำ  พอเป็น
ตวัเลขต่ำงกนัเยอะ ผอ. ได้ระดบัหม่ืน พี่ก็ไม่รู้ว่ำยงัไง แต่มีควำมรู้สึกว่ำ พอเป็น
ตวัเลขอำจจะถ้ำนบัตำมฐำนเงินเดือน แต่ว่ำ มนัน้อยมำกเลย แต่บำงส ำนกัก็ไป
หำรยำวได้เงินมำก้อนหนึง่ เขำก็ไปหำรยำวเท่ำไร ๆ  

 
ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกร

บคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัของส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ถึงควำมไมส่อดคล้องกบักำรได้รับเงินของบคุลำกรเช่นกนั ควำมวำ่ 
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มนัไม่ได้ถึงหลกัพนัตอ่คน เขำก็มองวำ่อะไรก็ท ำตัง้เยอะ แตไ่ด้ไม่คุ้มและมนัไม่ใช่    
สิ่งท่ีเรำสำมำรถก ำหนดได้ มนัเป็นเร่ืองของงบประมำณในภำพรวม กรมอำจจะ
โดนตรงท่ีท ำไม่ได้หรือจะได้ตอบสนองข้ำงบนน้อยลงตำมสัดส่วนท่ีเขำให้มำ     
แต่ก่อน มนัอำจจะหรูหรำฟู่ ฟ่ำ อย่ำงผู้ บริหำรได้ถึง 6 หลกัซึง่หลงั ๆ เขำก็มองว่ำ    
มนัไม่ถกูเพรำะสดุท้ำยงำนจะส ำเร็จด้วยทุกคนช่วยกนั ยิ่งในระดบัปฏิบตัิก็ต้อง
ขวนขวำย พี่เป็นคนท ำ ช่วงปีแรก ๆ ก็ประมำณ 2-3 แสนหรือประมำณแสนกวำ่ ๆ  

 
จำกนโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัสง่ผลให้บคุลำกรภำยในกรมเกิดควำม

ขัดแย้ง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “พี่ไม่อยำกได้เงินจดัสรรเงินรำงวลั ในฐำนะท่ีพี่ได้มำ พี่ได้มำต้อง
นัง่คิดจดัสรรลงตำมตวัชีว้ดั ลงตำมหน่วยงำน เงินก็ไม่ได้มำกมำย แต่เกิดควำมขดัแย้งเยอะมำก   
พี่ไม่อยำกได้เลย หยุดมำ 3-4 ปีแล้ว” บุคลำกรรู้สึกถึงควำมไม่เท่ำเทียมจำกนโยบำยจัดสรรเงิน
รำงวลัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. 
(2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “บำง Case ควำมเท่ำเทียมในกำรแบ่งมำแล้ว    
บำงคนอำจจะมองแล้วว่ำ ไม่เป็นธรรม กำรบรรลุผลในกำรสร้ำงแรงจูงใจอำจจะยงัไม่บรรลุผล
เท่ำท่ีควร” นอกจำกนี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศูนย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกรบุคคล 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “มนัก็มีคนท่ีเขำรู้สึกวำ่ท ำไปก็เท่ำนัน้ ไม่ทัว่ถึงหรือ
เท่ำเทียมกนัทกุคน ไม่ตอบโจทย์ ถ้ำมองเป็นรูปบริษัท 1 เดือน 2 เดือน ทุกคนเท่ำกนัหมดซึง่อนันี ้
มนัก็แฮปปี”้ เน่ืองจำกบุคลำกรมองว่ำ ผู้ ท่ีรับผิดชอบและขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัโดยตรงคือ บุคลำกร 
ขณะท่ี ส ำนกังำน ก.พ.ร. มองว่ำ ผู้บริหำรระดบัสงูของกรมต้องเป็นผู้ผลกัดนัให้เกิดกำรขบัเคลื่อน
ตวัชีว้ดั ดงันัน้ จึงควรได้รับเงินรำงวลัมำกท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ก.พ.ร. เขำก็มองว่ำ ผู้บริหำร
รับผิดชอบเยอะ กำรท่ีจะได้มำซึง่คะแนนตรงนีก็้ต้องแรงผลกัดนัจำกผู้บริหำร มนัก็แล้วแต่มมุมอง
คน ผู้ปฏิบตัิก็บอกว่ำ ได้จำกผู้ปฏิบตัิ แตม่นัก็ต้องด้วยกนัแหละ แล้วแตค่นมอง คนท ำเหน่ือยเขำก็
อยำกได้ คนท่ีไม่ได้ท ำ แตค่ิดว่ำ ท ำก็ยงัอยำกได้เลย” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล  ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำคิดในแง่เขำเป็นผู้บริหำร เขำใช้สมองเขำก็ควรจะได้เยอะ 
แต่จริง ๆ เด็กรุ่นระดบัล่ำงได้ไม่มำก เขำก็จะไม่ค่อยอยำกท ำ มนัก็แล้วแต่ควำมคิด แต่จริง ๆ แล้ว
คือ แรงจงูใจ คำ่ตอบแทนเป็นตวัท่ีชกัจงูให้อยำกท ำนะ ท ำแล้วมนัเห็นผลชดั ๆ ถ้ำเรำท ำแล้วเรำได้”  
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อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจยงัคงเป็นสิ่งจ ำเป็น ดงันัน้ จึง
ควรสร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรในรูปแบบอ่ืน อำทิ สวสัดิกำรท่ีบุคลำกรควรได้รับ 
ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่  
 

ข้ำรำชกำรไม่ควรจะให้เป็นโบนสั แตม่นัควรจะบอก ถ้ำประเทศเรำ ถ้ำคณุท ำได้ดี 
ระบบท ำได้ดี ประชำชนก็มีควำมสุข เศรษฐกิจก็จะดีขึน้ ภำษีเก็บได้มำกขึน้ใช่
ไหม อำจจะมองให้เกษียณแล้วให้บ ำนำญอะไรตำ่ง ๆ ท่ีสงูขึน้ได้หรือให้สวสัดิกำร 
. . . เกษียณแล้ว รักษำพยำบำล คณุจะเข้ำบ ำรุงรำษฎร์ก็ได้ไม่ดีกว่ำหรือ แล้วคน
เขำจะรู้สึกมัน่คงใช่ไหม เร่ืองโกงกิน เร่ืองทุจริต เร่ืองมันก็น้อยลง ผมคิดว่ำนะ     
มนัได้ประโยชน์ไปด้วย น่ำจะให้พวกนีม้ำกกวำ่ 

 
อีกทัง้ ควรให้รำงวลัระยะสัน้แก่บคุลำกรเพื่อให้เกิดขวญัและก ำลงัใจท่ีดี

ในกำรขบัเคลื่อนงำนต่อไปให้สำมำรถบรรลผุลตำมเปำ้หมำยของกรมได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “บำงครัง้พี่มีควำมรู้สกึเองนะ บำงครัง้   
ค ำรับรองหรืออะไรมันต้องมีรำงวลัระยะสัน้ส ำหรับให้คนท่ีท ำงำน เขำท ำงำนเหน่ือยบ้ำง มนัเห็น
ตัง้แต่ต้นแล้วไง ปี พ.ศ. 2559 เห็นตัง้แต่ต้น ท ำเหน่ือยยงัไง ฉันได้แค่ 3 เพรำะต่อรองไม่ส ำเร็จ” 
ทัง้นี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ควรมีนโยบำยแรงจงูใจทัง้ท่ีเป็นตวัเงินและไม่เป็นตวัเงิน แต่ต้องออกแบบ
ให้เหมำะสมกบัระบบรำชกำร ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัก็ควรมีแรงจงูใจ สิ่งจงูใจทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน
และไม่เป็นตวัเงินแหละ แต่จะรูปแบบไหนก็ศึกษำกันดก็ูแล้วกัน ก.พ.ร.  น่ีแหละก็ลองศึกษำดวู่ำ
ผลกระทบไหนน้อยท่ีสุด” อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบัติหน้ำท่ีแทน
ผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ถ้ำไม่มีก็คือ ท ำงำนตำมปกติของเรำ แรงจงูใจมนัก็จะไม่มี พี่ว่ำ มนัมี มนัก็ดีนะ มนั
จะได้เกิดควำมร่วมมือร่วมใจกัน” นอกจำกนี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศูนย์บริหำรและ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำมองในมุมคนธรรมดำ     
คนหนึ่ง ควรมี แต่ด้วยวิธีกำรไหน วิธีกำรใด มนัมำท ำให้รู้สกึว่ำ เขำควรได้สิ่งเหล่ำนัน้บ้ำง” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอตุสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนั
ว่ำ “มนัก็ควรจะมีนะ แต่ผมยงันึกไม่ออกว่ำจะท ำยงัไง จะเป็นเงินเป็นอะไรจดัสรรมำให้เหมำะสม
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เท่ำเทียมกันหรือจะเป็นแบบอ่ืนเป็นรำงวลัชมเชย วุฒิบัตร เกียรติบตัร ไปท่องเท่ียว ควรจะผสม 
ผสำน คนท่ีอยำกได้เงินก็มี คนท่ีอยำกได้ค ำชมก็มี”  

จะเห็นได้ว่ำ ในช่วงแรก ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้มีนโยบำยจดัสรรเงินรำงวลั
ให้แก่ส่วนรำชกำรท่ีสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลได้ อย่ำงไรก็ตำม เม่ือบุคลำกรได้รับกำรจดัสรร
เงินรำงวลัแล้วได้เกิดประเด็นควำมขดัแย้งขึน้ในกรมเน่ืองจำกจ ำนวนเงินท่ีผู้บริหำรระดบัสงูกับ
บคุลำกรแตล่ะระดบัได้รับมีควำมแตกตำ่งกนัเป็นอยำ่งมำก อยำ่งไรก็ตำม กำรสร้ำงขวญัและก ำลงั 
ใจให้แก่บคุลำกรภำครัฐยงัคงเป็นสิง่จ ำเป็นซึง่ ก.พ.ร. ควรออกแบบนโยบำยให้สำมำรถน ำมำใช้กบั
สว่นรำชกำรได้อยำ่งมีประสิทธิผล 

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
ผลจำกกำรประเมินกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของ

กรมยงัไมไ่ด้น ำมำใช้ในกำรปรับ ปรุง แก้ไข และพฒันำให้เกิดประโยชน์อยำ่งจริงจงั ซึง่นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “บำงอย่ำงเรำท ำพวก
โครงกำร พวกนีก็้จะตอบว่ำ ท่ีท ำอยู่เป้ำหมำยมันน่ำจะพัฒนำไปอย่ำงอ่ืนไหมหรือว่ำมันช่วย
พฒันำให้ผู้ประกอบกำรไหมในแต่ละโครงกำร ในแต่ละตวัชีว้ดัเป็นประโยชน์มำกขึน้หรือน่ำจะท ำ
ได้ดีได้เยอะกวำ่นี”้  

นอกจำกนี ้ในส่วนของกำรพฒันำบุคลำกรนัน้ บุคลำกรสำมำรถระบุถึง
ควำมต้องกำรในกำรพฒันำตนเองด้ำนต่ำง ๆ ให้ผู้บงัคบับญัชำได้รับทรำบผ่ำนแบบฟอร์มกำร
ประเมินตนเอง ขณะท่ี ผู้บงัคบับญัชำเองสำมำรถแจ้งมำยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชำรับทรำบได้เช่นกัน 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “มันจะมีแบบฟอร์มว่ำ ตัวเองประเมินแล้ว ตัวเองยังขำดอะไร แล้วผู้บังคับบัญชำ
ประเมินแล้วยงัขำดอะไร ควรจะอบรมอะไร ตรงนีก็้มี  เรำต้องร้องขอ ๆ ตวัเรำกับผู้บงัคบับญัชำ 
บำงทีผู้บงัคบับญัชำเขำก็บอกว่ำคณุต้องไป” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศนูย์บริหำร
และพฒันำทรัพยำกรบคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เรำจะมีข้อถำมวำ่ สมรรถนะ
ท่ีคณุมีเพื่อท่ีจะพฒันำ เขำก็จะได้เอำตวันีม้ำวิเครำะห์แล้วก็สรุป พอตวันีเ้ขำสง่มำในรอบประเมิน
ก็จะน ำเสนอต่อผู้บงัคบับญัชำ อธิบดีไปเลยว่ำ สิ่งท่ีเขำขำดมีก่ีตวั สมรรถนะก่ีตวั เรำก็ท ำในภำพ 
รวมไป” ทัง้นี ้หำกบุคลำกรคนใดได้แจ้งควำมประสงค์ในกำรเข้ำอบรมควำมรู้เพื่อพฒันำตนเอง 
ทำงฝ่ำยพฒันำทรัพยำกรบุคคลของกรมจะด ำเนินกำรสรุปผล รวบรวมรำยช่ือ และเสนอไปยงั



292 
 

 

ผู้บริหำรระดบัสูงต่อไป ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร ศูนย์บริหำรและพฒันำทรัพยำกร
บคุคล กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ในหน่วยงำนหนึ่งแต่ละหน่วยงำน เขำก็รวบรวมเป็นหน่วยงำนไปว่ำ ส่วนหน่วย 
งำนนีมี้คนท่ีต้องกำรว่ำ จะอบรมด้ำนไหน เร่ืองอะไร เขำก็น ำเสนอท่ำนอธิบดีไป 
ถ้ำท่ำนอธิบดีสั่งกำรให้ด ำเนินกำรต่อ พอกลับมำท่ีกลุ่มบริหำรทำง พัฒนำ
ทรัพยำกรบุคคล เขำก็จะไปด ำเนินกำรวิเครำะห์จัดเขียนโครงกำรเพื่อไปตอบ
โจทย์ท่ีรำยงำนตัง้แต่ครัง้แรกก็คือ จัดโครงกำรอำจจะเป็นเร่ืองพัฒนำควำมรู้
องค์กำรของข้ำรำชกำร ตวัเขำจะเป็นคนเขียนเอง  

 
อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติ บุคลำกรของกรมยังขำดกำรพัฒนำองค์

ควำมรู้ท ำให้ระบบกำรพฒันำบคุลำกรยงัคงต้องได้รับกำรปรับปรุงอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็
นีว้่ำ “ระบบกำรพฒันำบุคลำกร กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีช่วยให้ส ำเร็จ ทุก ๆ 
หน่วยงำน ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเป็นอะไรท่ีส ำคญัท่ีสดุ มนัเป็นกำรบริหำรงำนภำยในกรม . . . พี่ยงั
มองว่ำ ในส่วนของกรมโรงงำนขำดตรงนี ้แต่กรมอ่ืนไม่รู้ ” อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วไว้เช่นกนัว่ำ “เร่ืองคน ตอนนีม้นัยงัขำดในกำรพฒันำองค์ควำมรู้ เหมือนกบัว่ำมนัต้องพฒันำ
ควำมรู้ของคนท่ีจะมำท ำงำน เด็กใหม่ให้มนัทนั ให้ทนัเพื่อสำมำรถท ำงำนได้เพรำะว่ำคนในองค์กร 
คนเก่ำ ๆ เขำก็จะออกไปเร่ือย ๆ แล้วสว่นหนึง่ต้องจดัเวทีแชร์” 

จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรในกำรพฒันำองค์กำรและบุคลำกรของกรม
จำกค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัคงไมไ่ด้น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์กบักรมอยำ่งเป็นรูปธรรม 

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำล

ซึง่สง่ผลโดยตรงตอ่สว่นรำชกำรในกำรน ำนโยบำยมำปฏิบตัิและสง่ผลตอ่กำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัผล
กำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมมำอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทัง้นี ้รองอธิบดีกรม
โรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “พอรัฐบำลนีเ้ข้ำมำ มุ่ง
ประเด็นท่ีรัฐบำลนีเ้ห็นว่ำส ำคญั เร่ืองนีก็้ให้กระทรวงนีเ้ป็นเจ้ำภำพ ใครท่ีท ำคล้ำย ๆ กนัก็ร่วมกนั 
กระทรวงนีเ้ป็นเจ้ำภำพ Defend กับกระทรวงนีเ้พื่อให้ได้ภำพ ให้เป้ำหมำย ให้ผลเดียวกันเลย”    
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อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ตอนนี ้ 
ค ำรับรองมี 2 สว่น ตวัท่ีประเมินกบัผู้บริหำรท่ีเป็นมำตรำ 44 หรือค ำรับรองสว่นรำชกำรท่ีระดบักรม 
ระดบัอธิบดีต้องเซ็นกบัท่ำนปลดั เซ็นในกลุ่ม Cluster กับอธิบดีเซ็นกบัค ำรับรองในส่วนของกรม
เพรำะตอนนีอ้ยู่ดี ๆ มีมำตรำ 44 มำ” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
นโยบำยรัฐบำลท่ีเขำสัง่ให้ท ำอะไร ข้อสัง่กำรนำยกรัฐมนตรีก็อยู่ในข้อตรงนัน้ . . . 
นโยบำยรัฐบำลมียุทธศำสตร์ชำติ มีแผนพฒันำเศรษฐกิจออกมำ สถำนกำรณ์   
มนัเปลี่ยนไปก็คือ รัฐบำลก็มอบหมำยงำนมำให้เรำ มนัมีงำนใหม่เกิดขึน้ แล้ว
หน่วยงำนก็ยงัท ำกรอบยงัไม่เสร็จ แล้วถ้ำจะมำคิดเป็นตวัชีว้ดั มนัก็ยงัท ำไม่ได้ 
เวลำท ำตัวชีว้ัดเสร็จก็ต้องเขียนรำยละเอียดตัวชีว้ัด ก ำหนดค่ำเป้ำหมำย หำ
ข้อมลูพืน้ฐำนย้อนหลงั 3 ปี 4 ปี มนัก็คอ่นข้ำงยุ่งยำกในกำรจัดหำเหมือนกนักว่ำ
จะเสร็จ แล้วก็ต้องประสำนหน่วยงำน  

 
อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่พฒันำระบบ

บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงกำรเปลี่ยนแปลงของ
นโยบำยรัฐบำลไว้เช่นกนั ควำมวำ่  

 
มนัก็เป็นสว่นหนึง่ของนโยบำยรัฐบำล นโยบำยเหมือนกบัในช่วงนี ้นโยบำยชำติก็
จะมำเยอะ แล้วสว่นหนึง่ท่ีมนัเหมือนกบัวำ่ พี่วำ่ ท่ีเขำเว้นวรรคอำจจะผลกัภำรกิจ
ตรงนีใ้ห้องค์กร ให้กรม ให้สว่นรำชกำรบริหำรจดักำรคือ ใช้ศกัยภำพตวัเองในกำร
คงสภำพหรือว่ำท ำตวัท่ีต่อซึง่พอไม่มีอะไรท่ีมนัเป็นบวกเป็นลบ เป็นให้ประโยชน์
หรือให้แต้มในกำรใช้ในกำรเป็นคะนงคะแนนอะไรในกำรเอำไปใช้อะไรได้ เหมือน
มนัจะ Drop  ลง มนัจะ Drop ลง น่ีเขำก็อำจจะคดิแบบนีก็้ได้ 

 
ปัจจุบนัรัฐบำลได้มุ่งเน้นนโยบำยดิจิทัล 4.0 ซึ่งส่งผลต่อกำรขบัเคลื่อน

นโยบำยของกรม ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนผู้อ ำนวยกำร
ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“อย่ำงท่ีนำยกรัฐมนตรีมุ่งไปดิจิทลั 4.0 หน่วยงำนจะต้องมีกำรคิดใหม่ท ำใหม่ คิดว่ำ จะท ำอย่ำงไร 
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มีแผนงำนมีเป้ำหมำยหรือผลงำนอะไรท่ีจะไปตอบโจทย์ 4.0 นี ้คิดเหมือน เดิมไม่ได้ ต้องพฒันำ   
ให้ได้ตำมท่ีท่ำนสัง่ซึ่งบำงทีมนัก็ยำกเหมือนกนั” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำน
อตุสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วไว้วำ่ “มนัก็สง่ผลตอ่ตวัชีว้ดัท ำให้ตวัชีว้ดัเปลีย่น 
ผมยกตวัอย่ำง S Curve ซึ่งเพิ่งโผล่มำเป็นอะไรท่ีเกิดขึน้ใหม่ ของเก่ำไม่มีไม่เคยวดั แล้วถำมว่ำ
ตอ่ไปจะวดัยงัไง ทกุวนันีย้งัไมช่ดัเจนวำ่ จะวดัยงัไงอะไรเท่ำไร โรงงำน Robotic จะก ำหนดกนัยงัไง 
เรำรู้ได้ไงวำ่ โรงนีใ้ช่ โรงนีไ้ม่ใช่ มนัยงัไมช่ดัเจน มนัก็จะวดัล ำบำก”  

นอกจำกนี ้กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองยงัส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหำรของกรม ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำระบบไม่นิ่งสกัที ผมคิดว่ำก็ล ำบำกนะท่ีจะท ำให้มีประสิทธิภำพ มนัปรับอยู่เร่ือย
เพรำะอย่ำลืมบุคลำกรโดยเฉพำะระดบับริหำร มนัก็อยู่ ๆ เดี๋ยวก็ไป เกษียณ ป่วยกำรเมืองบ้ำง 
โยกย้ำยหรืออะไรก็แล้วแต่ มนัไม่คงท่ี แล้วระบบอะไรพวกนีก็้เปลี่ยนไป” อีกทัง้ กำรปรับลดอตัรำ 
ก ำลงัภำครัฐ ขณะท่ี งำนท่ีต้องขบัเคลื่อนมีจ ำนวนมำกขึน้ได้ส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกร
เช่นกนั ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
20 ปีแล้ว ทุกรัฐบำล คมุก ำลงัคน ลดก ำลงัคนลงเร่ือย ๆ แต่ขนำดประเทศมนัโต
ขึน้เร่ือย ๆ ประชำกรก็เพิ่ม ลกัษณะประกอบกิจกำรก็เพิ่ม ประเภทกิจกำรก็เพิ่ม      
ควำมสลบัซบัซ้อน ช่องทำงท ำมำหำกินหลอกลอ่ โกง มนัเยอะขึน้ . . . ก็เหมือนกบั
ว่ำ คณุเป็นลกูน้องผม ผมก็รู้ว่ำ คณุมีควำมล ำบำก ผอ. เขำมำคยุหำรืออยู่เร่ือย
เลย คนไม่พอ ๆ แต่ได้รับงำน สัง่งำนมำจำกข้ำงบนอย่ำงนี ้ของเอกชนมนัจะไม่     
เป็นอยำ่งนี ้ 

 
นอกจำกจ ำนวนบุคลำกรท่ีลดลง งบประมำณท่ีกรมได้รับยังมีจ ำนวน

จ ำกัด ขณะเดียวกัน ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของกรมท่ีต้องกำรรับบริกำรได้เพิ่มจ ำนวนมำกขึน้ 
ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “สดุท้ำยก็พบว่ำ 
ไม่รู้จะปฏิบตัิได้เต็ม 100 คะแนนหรืออะไรก็ตำม คนคณุก็ต้องท ำให้น้อยลง งบประมำณก็จะได้
น้อยลง แตข่ณะเดียวกนั ผู้ รับบริกำรโรงงำนจะมำกขึน้” ทัง้นี ้จงึเกิดประเดน็ค ำถำมถึงคณุภำพของ
กำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำรประชำชนของส่วนรำชกำรเช่นกัน ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ต่อไปข้ำงหน้ำก็ยงัเป็นค ำถำมว่ำ ถ้ำคน
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ของเรำ ประชำชนไม่ใช่คนดี ผู้ประกอบกำรไม่มีจิตส ำนึก จริยธรรม คุณธรรม มนัก็ เป็นค ำถำม
เหมือนกนัวำ่ เรำจะดแูลกติกำของสงัคมไว้ได้ขนำดไหน ไม่รู้”  

กำรเปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจส่งผลต่อกำรขับเคลื่อนตัวชีว้ัดเช่นกัน 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศโรงงำนอุตสำหกรรม กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้ำ่ “บำงทีมนัไปเก่ียวข้องกบัผู้ประกอบกำร ปัจจยัภำยนอกท่ีควบคมุไมไ่ด้ เช่น เศรษฐกิจ
ชะลอตวั” นอกจำกนี ้ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีสำรสนเทศยงัส่งผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำร
ท ำงำนของภำครัฐเช่นกนั ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ตอนหลงัเทคโนโลยีมนัมีอิทธิพลเยอะเข้ำมำ อนันัน้มนัก็เข้ำมำในกำรท ำงำนอะไร
ต่ออะไร มีอิทธิพลไม่ใช่จำกตวัชีว้ดัก็ได้ มีกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทุกอย่ำง
มนัก็เป็นมือถือหมด ทกุอยำ่งอยูใ่นมือถือหมดก็เลยสะดวกขึน้ ให้ทกุหน่วยงำนใช้
ฐำนข้อมูลเดียวกันหรือสำมำรถเอำข้อมูลมำต่อกันได้ก็ล ำบำกหน่อย ถ้ำเป็น
บริษัทก็เป็นบริษัทท่ีใหญ่มำก คนเป็นล้ำน ๆ คน เร่ืองเดียวกนั แตม่องคนละด้ำน 

 
ดงันัน้ สภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อม

ทำงกำรเมืองซึ่งน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนนโยบำยของรัฐและผู้บริหำร กำรปรับลดอตัรำ 
ก ำลงัภำครัฐ สภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจ ตลอดจนเทคโนโลยีสำรสนเทศสง่ผลตอ่กำรปฏิบตัิงำน
ของบคุลำกรและกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมมำอยำ่งหลีกเลี่ยงไมไ่ด้ 

 
5.2.5  กรมอุตสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ (กพร.) 

             5.2.5.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ   

รำชกำร 
  ส่วนรำชกำรต่ำงตื่นตวัในกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบัติ    

โดยมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนจำกยทุธศำสตร์ของกรม ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ผมย้อนไป 12 ปีนะ 
ผมมองว่ำ ในเร่ืองของท่ี ก.พ.ร. น ำหลกักำรตรงนีเ้ก่ียวกับเร่ืองกำรก ำหนดค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรมำใช้ ในหลกักำรเบือ้งต้นท ำให้สว่นรำชกำรตำ่ง ๆ ตื่นตวั แล้วก็ก ำหนดภำรกิจหรือก ำหนด
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ตวัชีว้ดัรองรับให้มนัเป็นไปสนองตอบตำมนโยบำยของภำพรวมของส่วนรำชกำรต่ำง ๆ” อีกทัง้ 
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะไว้ว่ำ “สว่นค ำรับรองน่ี มนัมียทุธศำสตร์อยู่ แตล่ะกรมมนัมียทุธศำสตร์อยู่ไง เพรำะงัน้ เขำดู   
ได้ว่ำ ตวันีอ้ยู่ในยุทธศำสตร์ไหม เขำยังพอดูได้” ขณะเดียวกัน ตวัชีว้ัดของกรมต้องสะท้อนถึง
กระทรวงเน่ืองจำกต้องตอบโจทย์ยทุธศำสตร์ของกระทรวง โดยผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ตวัชีว้ดัมนัต้องสง่ผลจำกหน่วยงำนย่อยขึน้สูห่นว่ยงำน
ใหญ่นะครับ พอกระทรวง เรำท ำอะไรก็ตำม ตวัชีว้ดัของกรมก็คือสว่นหนึง่ของตวัชีว้ดัของกระทรวง
ก็สง่ผลไปถึงกนัมนัก็ถือว่ำ ห่วงโซเ่ดียวกนันะครับ ถ้ำกรมดีขึน้ กระทรวงก็ดีขึน้” ทัง้นี ้กรมจึงมีกำร
ท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกบัยทุธศำสตร์เป็นอยำ่งดี ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “ผมก็มองว่ำ รำชกำรเข้ำใจยทุธศำสตร์ เข้ำใจดีเพรำะอยู่ฝ่ำยนัน้มำ
นำน เข้ำใจ รู้เร่ือง ไม่มีปัญหำ” อีกทัง้ กรมได้มีกำรก ำหนดทิศทำงในกำรขบัเคลื่อนและจดัท ำแผน
ยทุธศำสตร์ไว้อย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เร่ืองแผน
ยุทธศำสตร์เรำพยำยำมจะผลักดันเต็มท่ีเลยว่ำ เรำควรจะมีทิศทำงในกำรพัฒนำของกรมกับ
อุตสำหกรรมท่ีเรำรับผิดชอบเป็นลกัษณะนี ้แล้วก็มีเป้ำหมำยท่ีโอเคแหละ เรำก็ค่อนข้ำงชัดเจน
พอสมควรในแผนยทุธศำสตร์” ปัจจบุนับคุลำกรของกรมตำ่งปฏิบตัิงำนเพื่อสนองตอ่เปำ้หมำยทำง
ยทุธศำสตร์กรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง
วำ่ “เดี๋ยวนีเ้รำมำท ำงำน เรำท ำงำนเพื่อสนองตอบยทุธศำสตร์ เรำไม่ได้มำท ำเพรำะวำ่มำจ้ำงเรำให้
เรำท ำงำนเฉย ๆ นะ ต้องมีเป้ำหมำยว่ำ ต้องท ำงำนให้แล้วเสร็จอะไรท่ีไม่ควรช้ำก็ไม่ควรช้ำนะ
เพรำะวำ่กำรท่ีงำนช้ำมนัท ำให้งำนสะดดุแล้วเปำ้หมำยมนัไปไม่ได้”  

อย่ำงไรก็ตำม ตวัชีว้ดัยงัไม่สอดคล้องกบัพนัธกิจหลกัของกรมและไม่ได้
สะท้อนถึงยทุธศำสตร์กรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “เม่ือใดก็ตำมท่ี KPI ไม่สอดคล้องกับ
ภำรกิจ จบเลยนะ แล้วทุกวนันี ้KPI ไม่สอดรับกับภำรกิจ แต่บำงทีในหลกักำรมนัก็อธิบำยได้ว่ำ   
มนัเช่ือมโยงอย่ำงไร แต่มนัไม่ได้เป็นตวัหลกั เฉพำะในตวั KPI ของค ำรับรอง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัต้องเอำยทุธศำสตร์มำจบั
เพรำะเร่ืองส ำคญัน่ีต้องมุ่งงำนนัน้ให้ได้ แต่เอำเข้ำจริง ตวัชีว้ัดมันไม่สะท้อนยุทธศำสตร์จริง ๆ 
เท่ำไร มนัฟังดเูหมือนเข้ำ แตเ่อำเข้ำจริง มนัไมใ่ช่ภำรกิจหลกัไปหยิบอะไรมำท่ีเป็นพอเข้ำเค้ำ” ทัง้นี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
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ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนัว่ำ “กำรก ำหนดตวัชีว้ดั จริง ๆ 
แล้ว เรำไม่ได้ถ่ำยทอดมำจำกตวัยทุธศำสตร์หรือว่ำแผนงำนในระดบับน” ในช่วงแรก กำรก ำหนด
ตวัชีว้ัดของกรมจึงยังไม่ได้เป็นตวัชีว้ัดตำมยุทธศำสตร์ แต่เป็นตวัชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดขึน้จำกงำน
ประจ ำ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัเป็นตวัชีว้ดัท่ี
เกิดขึน้เหมือน Bottom Up ครับคือ ไม่ได้เกิดจำกกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัจำกระดบันโยบำยข้ำงบนลง
มำถึงข้ำงลำ่ง แล้วถ่ำยทอดลงมำถึงบคุคล มนัก็จะเป็นตวัชีว้ดัในลกัษณะงำนประจ ำเป็นหลกัก่อน 
น่ำจะเป็นอยำ่งงัน้ในช่วงแรก ๆ ท่ีเร่ิมท ำมำ”  

ดงันัน้ กระบวนกำรในกำรเตรียมกำรและกำรวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน
จึงยังไม่ได้น ำยุทธศำสตร์ของกรมมำเช่ือมโยงกับกำรก ำหนดตวัชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำร อีกทัง้ ไม่ได้เช่ือมโยงกบักำรจดัท ำตวัชีว้ดังบประมำณของกรมเช่นกนั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ไว้ว่ำ “จริง ๆ แล้ว หลกักำร PDCA ดี แต่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ ให้มนัไปตำมวงจรของมนั เช่ือมโยง
ให้ทัว่ถึง แต่ทุกวนันีม้นัต่ำง ต่ำงตวัต่ำงท ำ Plan เองก็ไม่ได้เอำตวัยุทธศำสตร์กับงบประมำณมำ
เช่ือมด้วยกนั” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
พอข้ำงบนเขำไม่ได้เช่ือมโยงกนั ข้ำงล่ำงพอจะเช่ือมก็ล ำบำกเพรำะมนัไม่จ ำเป็น 
ต้องเช่ือม พอไม่จ ำเป็นต้องเช่ือม อย่ำงของพี่ พี่วำงแผนยทุธศำสตร์เสร็จ ให้ฝ่ำย
งบประมำณไป เขำก็ไม่ได้ดูนะ เขำก็ไปท ำงบประมำณของเขำ งัน้ตวัโครงกำร
หรืออะไรก็ตำม มันโผล่ออกมำ บำงทีมันก็ไม่ได้ตอบยุทธศำสตร์ แต่มันก็ไป    
ตอนนัน้แหละ สุดท้ำยแล้วพี่ต้องมำประเมินในส่วนงำนท่ีเรำได้รับงบประมำณ 
เสร็จแล้วได้แค่ไหน มนัก็ได้แค่ส่วนใหญ่ งำนท่ีมนัออกมำตำมงบประมำณก็ได้  
แค่ผลผลิต พ่ีก็จบแค่นัน้ แล้วไม่สำมำรถท่ีจะวน Loop ได้ มนัก็จบ มนัก็ท ำอะไร
ตอ่ไม่ได้แล้ว 

 
นอกจำกนี ้กำรก ำหนดวิสยัทศัน์ของกรมยงัคงเป็นนำมธรรมและไม่ได้

สะท้อนให้เห็นถึงเป้ำหมำยท่ีชดัเจน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “นำมธรรม ๆ คือ วิสยัทศัน์ของหน่วยรำชกำรน่ีนะ เวลำคยุเร่ือง
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วิสยัทศัน์ในแตล่ะครัง้ ถ้ำประชมุกนัเพื่อก ำหนดวิสยัทศัน์หรือวิจำรณ์วิสยัทศัน์นะคยุได้เป็นวนั แล้ว
ก็จะสรุปไม่ค่อยได้เพรำะทุกคนก็จะบอกว่ำ งำนตัวเองส ำคัญ ท ำไมไม่มีช่ืองำนของตัวเองอยู่        
สกัอนัหนึ่ง” ทัง้นี ้เน่ืองจำกบุคลำกรแต่ละฝ่ำยเองต่ำงต้องกำรให้งำนท่ีรับผิดชอบถูกสะท้อนไป     
ยงัวิสยัทศัน์ของกรมได้อย่ำงครบถ้วน ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “วิธีกำรประนีประนอมก็คือ งำนหลกัของกรมทัง้หลำยท่ีมีก่ีด้ำนไม่รู้ต้อง
กลบัมำเรียงให้หมดในเนือ้หำ วิสยัทศัน์ ทกุคนจะไม่ยอมว่ำ ท ำไมงำนตวัเองหำย งัน้วิสยัทศัน์ของ
สว่นรำชกำรจะยำว ยำวก็ต้องบอกวำ่ มีงำนอะไร บ้ำง ทกุคนจะไมใ่ห้งำนตวัเองตกหลน่”  

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรยงัไม่สำมำรถสะท้อนถึงยทุธศำสตร์และพนัธกิจของกรมได้อยำ่งแท้จริง อีกทัง้ กำรก ำหนด
วิสยัทศัน์ของกรมยงัไมไ่ด้สะท้อนให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

   ในช่วงแรก ผู้บริหำรระดบัสงูและบคุลำกรของกรมตำ่งให้ควำมส ำคญักบั
กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ซึง่อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรด ำเนินกำรในช่วงต้นมีควำมเข้มข้น เข้มงวด 
และก็ทกุภำคส่วนให้ควำมส ำคญัทัง้ในระดบัผู้บริหำร ทัง้ในระดบัอ ำนวยกำร หรือระดบัเจ้ำหน้ำท่ี
ผู้ปฏิบตัิงำนให้ควำมส ำคญัอยำ่งยิ่ง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “พอมีตวันีก็้ถือเป็นเร่ืองดีนะ ก็เป็นนวตักรรมท่ี ก.พ.ร. หยิบมำใช้
ถือเป็นเร่ืองดี ผมดวู่ำในช่วงต้นนะ แรก ๆ ระยะแรกท่ีมีกำรท ำงำนอย่ำงจริงจงัค่อนข้ำงดี เช่ือไหม
เท่ำกับว่ำ เปลี่ยนรูปโฉมกำรท ำงำนของภำครัฐว่ำ ท ำงำนต้องมีเป้ำหมำยท่ีชดัเจนว่ำ จะท ำเร่ือง
อะไร เป้ำหมำยเท่ำไร” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ปี พ.ศ. 2547 
เพิ่งเร่ิมใช้กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำน คนมีควำมรู้สกึวำ่ จะกระตือรือร้นท่ีจะท ำ” 

เม่ือมีกำรก ำหนดให้สว่นรำชกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิ
ท ำให้กรมมีเปำ้หมำยในกำรท ำงำนท่ีชดัเจน บคุลำกรต่ำงปฏิบตัิหน้ำท่ีเพื่อให้บรรลเุปำ้หมำยของ
กรมเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “มันกระตุ้นให้คนในท่ีท ำงำนของรำชกำรน่ีท ำงำนโดยเห็นเป้ำหมำยว่ำ  แต่ละวัน      
เรำมำท ำงำนเพื่ออะไร ทีนีม้นัมีควำมรู้สกึไงวำ่ เวลำเรำก ำหนดท ำเปำ้หมำยชดัเจน เรำบอกลกูน้อง
เรำไปว่ำ ส ำนกัเรำมีงำนท่ีส ำคญันี ้ๆ ท่ีต้องท ำให้เรียบร้อยนะทกุคน” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำย
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และแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ตวัชีว้ดัโดยหลกักำรมนัดีอยูแ่ล้วเพรำะวำ่มนัท ำให้เรำจ ำเป็นจะต้อง
ก ำหนดเปำ้หมำยให้ชดัในเร่ืองของเปำ้หมำยองค์กรวำ่ ในแตล่ะปีเรำจะต้องได้ผลออกมำอะไรยงัไง
ตำมภำรกิจท่ีเรำควรจะท ำ” จำกท่ีบคุลำกรแต่ละคนเคยท ำงำนในแต่ละวนัโดยไม่ได้มีเปำ้หมำยท่ี
ชดัเจน ดงันัน้ จึงนบัเป็นกำรเปลี่ยนแปลงในทิศทำงท่ีดีขึน้ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “มนัไมเ่หมือนเม่ือก่อนวำ่ เม่ือก่อนเรำมำท ำงำนเพรำะเรำ
ท ำตำมหน้ำท่ีท่ีเรำต้องมำทุกวนั ๆ แต่ไม่รู้ ท ำบ้ำง ไม่ท ำบ้ำง เสร็จ ไม่เสร็จไม่รู้ใช่ไหม เหมือนมำ
โอเค เซ็นช่ือให้ทนั อยู่ให้หวัหน้ำเห็น ก็เซ็นช่ือก่อนกลบับ้ำน ก็ท ำงำนอะไรบ้ำงก็ไม่รู้ ” กำรน ำค ำ
รับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบักรมจงึเป็นกำรติดตำมและตรวจสอบกำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่งเป็น
ระบบ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตัง้แต่
เม่ือก่อน รำชกำรไม่มีระบบกำรวดัผลตวัชีว้ดั ตวันีไ้ม่ใช้ก็ถือว่ำ คอ่นข้ำงจะไม่มีอะไรมำตรวจวดัได้
ชดัเจนว่ำแตล่ะปีได้รับงบประมำณไปท ำอะไรได้ผลบ้ำง เสร็จอะไร ไม่เสร็จก็ไม่มีใครเคยรู้ ไม่มีใคร
เคยมำตรวจสอบ”  

อย่ำงไรก็ตำม กำรขับเคลื่อนตัวชีว้ัดมีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 
บุคลำกรบำงส่วนไม่ต้องกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดั ทัง้นี  ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “บำงคนก็มีบอกว่ำ ขอได้ไหม ปีหน้ำไม่ท ำตวัชีว้ดัได้ไหม เรำก็ต้องบอกว่ำ ถ้ำถูกบงัคบัด้วย
กฎหมำย ไม่ท ำก็ไม่ได้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เร่ืองตวัชีว้ดัมีทัง้คนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเป็นเร่ืองธรรมดำ ๆ แตว่่ำ
คนไม่เห็นด้วย คณุก็ต้องท ำไง แต่ว่ำ คนท่ีไม่เห็นด้วยก็ไม่เห็นด้วยได้ ถำมว่ำชีใ้ห้เห็นได้ชดั ๆ ไหม
ว่ำ เป็นเชิงประจกัษ์แล้ว น่ีมนัดีอย่ำงงี ้ๆ มองเห็น ๆ เลยว่ำมนัดี” แม้ว่ำ กำรจดัท ำค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรท ำให้บุคลำกรมีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ีชดัเจน แต่บุคลำกรบำงส่วนมองว่ำ เป็น
กำรเพิ่มภำระรับผิดชอบให้แก่บคุลำกรในกำรเตรียมและจดัท ำเอกสำรเพิ่มขึน้เป็นจ ำนวนมำก ซึง่
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะไว้ว่ำ “ถ้ำระบบรำชกำรท ำตำมเขำก็น่ำจะดีขึน้ในควำมเป็นจริงนะ แต่ว่ำ รำชกำรมนัไม่ได้มี
งำนอย่ำงนีไ้ง รำชกำรมนัมีงำนท่ีเป็น Core ของเขำอยู่อย่ำงนีถ้กูไหม เพรำะงัน้ เขำมองว่ำ งำนนี ้
เป็นเพียงเศษเสีย้ว” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงวำ่ “ถ้ำคยุกนัเอง ทกุคนจะหลบเพรำะทกุคนรู้วำ่เป็นภำระไง เจ้ำหน้ำท่ีคนท่ีรับผิดชอบ เร่ืองอะไร
จะต้องมำรับภำระ น่ีมนัจะเป็นอยำ่งงี”้ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่พฒันำ
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ระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ก่อนปี พ.ศ. 2547 
คนสบำยกว่ำนีเ้ยอะ ท ำงำนสบำย ๆ โดยไม่หวัฟ ูไม่ต้องเครียด พอเข้ำปี พ.ศ. 2547 เอกสำรเยอะ
มำก ต้องน ำเสนอ ต้องประมวลผล มีงำนเพิ่มให้ท ำเยอะมำก บำงทีรู้สกึวำ่ล้ำ แตก็่หยดุไม่ได้เพรำะ
มีงำนมำรอมำกมำย เวลำมำก็มำประดงัหมดเลย” ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “อย่ำงน้อยเป็นกำรกระตุ้น
ให้เรำได้ท ำงำน แต่ว่ำ บำงครัง้มันก็มองดูเป็นภำระเหมือนกัน เป็นภำระว่ำ จะต้องมำคอยท ำ
เอกสำรชีแ้จง จะต้องมำท ำหลักฐำนเพื่อไปแสดงให้เขำเห็นว่ำงำนนีเ้รำก็ยุ่งนะ ก็เป็นกำรช่วย
กระตุ้นคนท่ีท ำงำนเอ่ือย ๆ มันก็เป็นสิ่งท่ีดีก็คือกำรกระตุ้น” อีกทัง้ บุคลำกรส่วนใหญ่ของกรม
เช่ียวชำญเฉพำะทำง ดงันัน้ จึงไม่ได้มีพืน้ฐำนควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับตวัชีว้ดัจึงท ำให้กำร
รับผิดชอบงำนด้ำนตวัชีว้ดัถกูลดควำมส ำคญัลง ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “อย่ำงท่ีกรม คนท่ีขึน้มำในทำงบริหำรส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำยวิศวะ สำยนกัธรณี สำย
สิ่งแวดล้อมซึ่งโอเค มนัเป็นสำยหลกัก็จริง แต่ว่ำเพรำะธรรมชำติเขำไม่มีควำมเช่ียวชำญในด้ำน
ทำงกำรบริหำรลกัษณะแบบนี ้มนัก็เลย ๆ เป็นปัญหำวำ่ เร่ืองพวกนีม้นัเลยถกูลดควำมส ำคญัลงไป
ด้วย” นอกจำกนี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ ควำมวำ่ 

 
ไม่ได้สนใจเอำจริงจงั พดูง่ำย ๆ ไม่ได้สนใจท่ีจะท ำจริงจงัเพื่อพฒันำกรม ไม่ใช่ ท ำ
ไปเพรำะเขำบังคับ เพรำะว่ำถ้ำมันสนใจจะพัฒนำกรมจริง ๆ มันต้องเอำจริง
จริงจงั ถกูไหม ท ำจริงจงั ท ำตำมยทุธศำสตร์เพรำะถ้ำยทุธศำสตร์มนับรรล ุมนัก็
จะไปบรรลวุิสยัทศัน์เพรำะแตล่ะกรมมนัต้องมีวิสยัทศัน์ มนัไม่ได้ท ำจริงไง มนัท ำ
ไปงัน้แหละ เขำบงัคบัให้ท ำก็ท ำ ไมไ่ด้ตัง้ใจจริงจงั 

 
ในช่วงแรก บคุลำกรจึงยงัไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำนได้ 

ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นปัญหำของกำรก ำหนดตวัชีว้ัดไว้ว่ำ 
“ปัญหำของส่วนรำชกำรของภำครัฐท่ีน่ำเหมือน ๆ กนัก็คือว่ำ ตอนท่ีพอเร่ืองนีเ้ข้ำมำใหม่ ๆ เรำมำ
นัง่คิดตวัชีว้ดักนัมนัไม่ได้” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงกำรท ำงำน
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สำยวิชำชีพของบคุลำกรภำยในกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ว่ำ “ต้องยอมรับเลยว่ำ 
ภำครำชกำรซึง่สว่นใหญ่ท่ีเป็นสำยวิชำชีพทัง้หลำย ไม่วำ่จะเป็นวิศวกร เป็นนกัธรณีวิทยำ หรือเป็น
นกัวิทยำศำสตร์ เป็นอะไรอย่ำงนีค้รับ เขำจะยงัคิดไม่ค่อยได้” ดงันัน้ ปัญหำหนึ่งท่ีกรมได้ประสบ
คือ ควำมไม่เข้ำใจในกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัจึงท ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัได้ 
ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ปัญหำอนัหนึ่งก็คือ ควำมเข้ำใจเร่ืองของกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัแต่ละระดบัลงมำ    
เร่ือย ๆ คนในกรมส่วนใหญ่ภำครัฐ ผมว่ำ น่ำจะเข้ำใจกนัน้อยนะ แล้วก็ยงัติดว่ำ 
ตวัชีว้ดัก ำหนดมำ บำงคนก็ยกมำเลยก็มี บำงคนก็ยกมำตรง ๆ เลยวำ่ตวัชีว้ดัภำพ
ใหญ่มนัเป็นอย่ำงงี ้เขำยกมำเป็นของตวัเองตรง ๆ เลยซึ่งโดยหลกับำงทีอำจจะ
ไม่ใช่เหมือนกนัเพรำะว่ำในกระบวนกำรมนัมีควำมเก่ียวข้องกบัหน่วยงำนอ่ืน ๆ 
กบัหลำย ๆ คน เขำจะต้องดงึเฉพำะสิง่ท่ีเขำเก่ียว แล้วก็มำท ำตวัชีว้ดัของเขำ  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. 

(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ถ้ำจะวดัให้ดี ทุกอย่ำงต้องมีเหตมีุผล กำรท่ีมีตวัชีว้ดัตวันีม้นัจะดี มนัจะวดัยงัไง 
ลักษณะกำรวัดต้องวัดให้เห็นเชิงประจักษ์ว่ำ กรมนีต้้องท ำกิจกรรมอย่ำงงี ้ๆ 
กิจกรรมนีม้นัจะต้องตกกระทบกบัตวัชีว้ดัอย่ำงงีเ้พื่อให้เกิดผลอย่ำงงี ้ทกุตวัต้อง
เขียนอย่ำงงีใ้ห้หมด ให้ชดั ให้ชดัให้หมดเลย แต่ไม่ได้เขียนลอย ๆ ตอนนีมี้หลำย
ตวัท่ีผมวำ่ มนัลอย ๆ  
 

ทัง้นี ้หำกผู้บริหำรระดบัสงูเห็นควำมส ำคญัและเป็นผู้น ำในกำรขบัเคลือ่น 
บุคลำกรเองย่อมเห็นถึงควำมส ำคญัของงำนและปฏิบตัิตำมเช่นกัน ซึ่งผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “ตอนเตรียมกำรเร่ืองกำรคยุตวัชีว้ดั
ในแต่ละปีนะ ผมเห็นอย่ำงนีเ้ลย ถ้ำคยุกนัเองโดยไม่มีใครผลกัดนั ทุกคนจะหลบ แต่ถ้ำอธิบดีนัง่   
อยู่ด้วย แล้วเห็นว่ำส ำคญั เอำเร่ืองนีอ้อกมำวดัให้ได้ มนัก็ต้องออกมำให้ได้” อีกทัง้ ผู้บงัคบับญัชำ    
แต่ละกองต้องถ่ำยทอดให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชำรับทรำบและน ำมำปฏิบตัิอย่ำงจริงจังเช่นกันจึงจะ      
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ท ำให้กำรขบัเคลื่อนงำนตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรสำมำรถบรรลผุลได้ตำมเปำ้หมำย
ท่ีก ำหนด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้
 

หัวหน้ำหน่วยงำนต้องซีเรียส ถ้ำไม่ซีเรียสมันก็ไม่ได้อะไร ถ่ำยทอดลงมำต้อง
จริงจงัเพรำะอย่ำงจำกอธิบดีใช่ไหม โอเคเพรำะยงัไงรองก็ต้องไปสัง่ ผอ. ส ำนกั 
อธิบดีก็ต่อจำกส ำนกั ส ำนกัจะแบ่งตรงนีไ้ปเท่ำไร แบ่งนีไ้ปเท่ำไร ภำยในส ำนกัก็
แบง่ฝ่ำย ฝ่ำยนีจ้ะรับไปเท่ำไรก็กระจำย ๆ งำนกนัคื อถ้ำ ผอ. ส ำนกัไม่ซีเรียสก็ไป
จีล้กูน้องไมไ่ด้ งำนก็จะหำยไปสว่นหนึง่  

   
จะเห็นได้ว่ำ เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบักรมท ำให้

บคุลำกรมีเปำ้หมำยในกำรท ำงำนท่ีชดัเจนยิ่งขึน้ อยำ่งไรก็ตำม มีทัง้ผู้ ท่ีเห็นด้วยและผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย
ในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเน่ืองจำกบคุลำกรบำงสว่นมองวำ่ เป็นกำรเพิ่มภำระงำนในกำรเตรียมกำร
และจดัท ำเอกสำรตำ่ง ๆ เป็นจ ำนวนมำกจึงท ำให้บคุลำกรไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบังำนตวัชีว้ดัอยำ่ง
จริงจงั อีกทัง้ บคุลำกรไม่ได้มีควำมเข้ำใจในวิธีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนท ำให้ประสบ
กบัปัญหำในกำรก ำหนดตวัชีว้ดั 

5.2.5.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
                                    1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 

  ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถ
เห็นผลได้อย่ำงชดัเจน ดงันัน้ ตวัชีว้ดัจึงมกัเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่ววำ่ “สว่นใหญ่เปำ้หมำยท่ีเรำตัง้
นะ  มนัไม่ท้ำทำยมำก เช่น ท ำเร่ืองนีเ้ปำ้หมำยสว่นใหญ่วดัท่ีจ ำนวนรำย จ ำนวนรำยผู้ เข้ำร่วมอะไร
อย่ำงนี ้แตไ่ม่ได้หวงัผลวำ่ เกิดประโยชน์จริงเท่ำไร เป็นมลูคำ่เท่ำไร ไม่มีใครกล้ำท้ำทำยมำวดัอะไร
พวกนีซ้ึง่ตวัชีว้ดัพวกนีม้นัวดัอะไรไม่ได้ มนัแค่ Output แค่นัน้เอง” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์
และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ตวัชีว้ดัท่ี
เรำได้จำกค ำรับรอง นอกจำกจะในเชิงพนัธกิจแล้ว มนัเป็นผลผลิตในเชิงปริมำณด้วยซ ำ้ไป ไม่ใช่
ผลผลิตเชิงคณุภำพ เพรำะฉะนัน้ ผลผลิตในเชิงปริมำณ หน่วยรำชกำรมกัจะท ำแต่งำนอย่ำงท่ีว่ำ
สิง่ท่ีท ำได้ก็คือท่ีง่ำย ๆ” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ตวัชีว้ดัท่ี
ก ำหนดในตวัชีว้ดัค ำรับรองใหญ่ มนัจะเป็นลกัษณะ Output ซึ่งโดยเฉพำะเป็นเชิงปริมำณด้วย  
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ส่วนใหญ่” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ แล้ว มนัวดัผลงำนได้เป็น
ตวัเลข พดูง่ำย ๆ ว่ำ เป็นตวัเลข เป็นกำรบอกว่ำ หน่วยงำนมีผลกำรด ำเนินงำนเท่ำไรโดยใช้ตวัเลข
นีม้ำบอก” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนัว่ำ “มนัก็ต้องเอำท่ีหยิบได้ทนัทีก็คือ ผลผลิตนัน่แหละ 
เรำตัง้ไว้ว่ำ อุตสำหกรรมเหมืองแร่และอุตสำหกรรมพืน้ฐำนมีศกัยภำพเพิ่มขึน้ ตวัชีว้ดัคือ สถำน
ประกอบกำรเหมืองแร่ เรำท ำเป็นเชิงปริมำณซึง่มนัคอ่นข้ำงจะดงู่ำยหน่อย อนันีย้งัพอวดัได้”  

ขณะเดียวกนั ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์แทบจะไม่ได้ถกูก ำหนดในค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ตวัชีว้ดั   
ค ำรับรอง ควำมจริงมันควรจะเป็นตวัชีว้ัดระดบั  Outcome หรือถ้ำจะ Impact ได้ก็จะดี” อีกทัง้ 
หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ 
“ถ้ำจะเอำเป็นลกัษณะของ Outcome มนัก็วดัยำก วดัยำกนะ ถ้ำจะเอำมำวดัแบบนีม้นัก็ต้องเป็น
ระดบัผลผลิต ถ้ำเป็น Output น่ีมนัจะวดัง่ำยกว่ำไง . . . เรำจะท ำจะวดัอย่ำงไรว่ำ Outcome ท่ีเรำ
ก ำหนดขึน้มำ มนัเป็นไปตำมท่ีเรำก ำหนดหรือเปลำ่ ได้ไหม” ทัง้นี ้ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้กลำยเป็น
กำรวดังำนประจ ำ แต่ไม่ได้วดังำนยุทธศำสตร์โดยตรง ซึ่งนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “สิ่งท่ีเรำวดัมนัเลยกลำยเป็นงำนประจ ำ คล้ำย ๆ งำนประจ ำ แล้วก็วดัแค่งำนปกติ 
ไม่ได้วดังำนเชิงยทุธศำสตร์” ดงันัน้ กรมจ ำเป็นต้องมีกระบวนกำรในกำรกลัน่กรองตวัชีว้ดัเพื่อให้
ได้ตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
บำงทีอำจจะต้องมีส่วนของกำรกลัน่กรองว่ำ ตวัชีว้ดัท่ีน ำมำ มนัเป็น Outcome 
จริง ๆ เพรำะว่ำตวัชีว้ดัท่ีเรำท ำตอนนีม้นัก็เป็นตวัชีว้ดั Output แล้วก็พอเวลำไป
เจรจำกบัคณะกรรมกำรท่ีกระทรวงก็ไม่ได้มีควำมเช่ียวชำญท่ีจะมำเคำะว่ำ มนั
เป็น Outcome ประมำณนี ้พอเรำไม่ได้ มนัหลดุไป มนัก็เป็นตวัชีว้ดัเหมือนเดิม 
เป็น Output เหมือนเดิม งัน้งำนของเรำก็เลยไมไ่ปไหน 
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จะเห็นได้ว่ำ ตวัชีว้ดัท่ีถูกก ำหนดขึน้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมัก
เป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตเน่ืองจำกสำมำรถวดัผลได้อย่ำงชดัเจน ขณะท่ี ตวัชี ว้ดัระดบัผลลพัธ์มกั
ไม่ได้ถกูก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำกบรรลผุลได้ยำก 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. มีกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนสว่นรำชกำรด้วยคะแนนกำร

ปฏิบตัิรำชกำรซึ่งส่งผลให้กรมไม่อยำกเสี่ยงต่อกำรตกตวัชีว้ดั ดงันัน้ กรมจึงมกัก ำหนดตวัชีว้ดัท่ี
สำมำรถบรรลผุลตำมเป้ำหมำยตำมเกณฑ์กำรวดัท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำ
อตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “กรมก็จะ
เอำแต่สิ่งท่ีตวัเองท ำได้เพรำะกรมไม่ได้สนใจอะไร กรมน่ีงำนยงัไงเขำก็ท ำอย่ำงงัน้อยู่แล้ว แต่เขำ
ท ำอย่ำงนีเ้พื่อหน้ำตำว่ำ ได้คะแนนเต็มได้อะไรแค่นัน้ เพรำะงัน้ งำนอะไรเขำก็ไม่สน ยิ่งเอำงำน  
ง่ำย ๆ ไปเป็นตวัชีว้ดั แล้วส ำนกังำน ก.พ.ร. ยอมนะ ยิ่งชอบเลยเพรำะกรมไม่ได้ดีขึน้ ไม่ได้อะไร” 
อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงั
ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัไม่มีอะไร 100 % หรอก บำงทีสิ่งท่ีได้มนัก็เป็นตวัชีว้ดั มนัก็มีสิ่งจูงใจให้เรำ    
ได้เหมือนกนัว่ำ เรำได้คะแนนเยอะ ได้คะแนนสงูขึน้ก็แสดงว่ำ หน่วยงำนนีมี้ผลกำรปฏิบตัิงำนดี       
แต ่ก.พ.ร. เขำจะมองตรงนีใ้ช่ไหม มีผลกำรท ำงำนดีก็หมำยถึงวำ่เรำท ำงำนได้ดี เรำต้องได้คะแนน
เยอะ” ขณะท่ี อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้

 
บำงทีกรมไม่เคยก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัของกรมเลยทัง้ท่ีเป็นเร่ืองท่ีส ำคญัเพรำะว่ำ
เรำกลวัว่ำถ้ำก ำหนดเป็นตวัชีว้ดั เรำจะตก . . . ผลของมนัก็คือว่ำ บรรดำตวัชีว้ดั
ทัง้หลำยท่ีก ำหนดมำ มนัจะเป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถท ำได้ท่ีภำคส่วนรำชกำรต่ำง ๆ 
มองแล้วว่ำ สำมำรถท ำได้ภำยในกรอบช่วงเวลำนัน้พอดีหรือท ำภำรกิจต่ำง ๆ ให้
ได้เป็นผลไปตำมตวัชีว้ัดอนันัน้โดยไม่ค ำนึงถึงผลอย่ำงแท้จริงของกรม กำรท ำ
อะไรตำ่ง ๆ น่ีคือ เพื่อจะได้ให้ตอบโจทย์ตอ่เร่ืองของคะแนนตวัชีว้ดัเป็นหลกั  

 
อย่ำงไรก็ตำม ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร

ไม่ได้สะท้อนถึงภำรกิจหลกัของกรมทัง้หมด ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงเร่ืองมนัไม่สอดคล้องกบั
ภำรกิจหลกัโดยตรง เช่น ในเร่ืองของกำรจดัประชุมสมัมนำอะไรพวกนีซ้ึ่งตรงนี ้ตวัเลขพวกนีม้นั
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สำมำรถหำกนัได้ไม่ยำกหรอก ต่อให้ 5-10 ก็หำตวัเลขได้เพรำะเขำวดัเฉพำะผู้ เข้ำร่วม แต่ไม่วดัว่ำ 
เสร็จแล้ว ผู้ เข้ำร่วมไปใช้ไหม” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร.  
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงครัง้ตวัชีว้ดับำงตวั เรำก็เห็นว่ำไม่น่ำจะเป็นตวัชีว้ดั” 
ขณะท่ี อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึง
ประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 

จำกผลกำรด ำเนินกำรตลอดมำ ในช่วงก่อนทัง้หมดในส่วนของกรมเองอำจจะมี
ภำรกิจงำนท่ีหลำกหลำย ในปีถดั ๆ มำ ตวัชีว้ดัเหล่ำนีอ้ำจจะไม่สะท้อนโดยตรง
ต่อภำรกิจหลกัของกรม ขณะเดียวกัน ทุกหน่วยงำนก็ต้องพุ่งเป้ำหมำยท่ีจะท ำ
คะแนนตำมผลของตวัชีว้ดัให้ได้สงูสดุเพรำะอำจจะมีผลถึงเครดิตของหน่วยงำน 
รวมถึงตวัโบนสัของรำชกำรท่ีเคยมีอยูด้่วย  

 
อีกทัง้ งำนบำงอย่ำงท่ีไม่ได้ถกูก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรได้ถกูลดควำมส ำคญัลง ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์
และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ 
“ตวัชีว้ัดค ำรับรองมันไม่ได้ก ำหนดงำนท่ีจ ำเป็นทัง้หมดของกรม เพรำะงัน้ พอตวัไหนท่ีมันไม่มี
ตวัชีว้ดัอยู่ในนัน้กลำยเป็นว่ำ เรำก็ไม่ได้ท ำ ไม่ได้เอำตวัชีว้ดัพวกนัน้มำถ่ำยทอด” อย่ำงไรก็ตำม 
กรมยงัคงรับผิดชอบงำนในทกุภำรกิจ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 
 

งำนทุกส่วนท่ีมนัมีคนรับผิดชอบอยู่ ถึงแม้จะไม่ใช่ตวัชีว้ดัส ำคญั ยงัไงเขำก็ต้อง
ท ำเขำก็จะไม่ไปผ่อนคลำย เพียงแตว่่ำ ถ้ำตวัไหนท่ีจ ำเป็นต้องเฝำ้ระวงัและก็ต้อง
ดแูล ติดตำมควำมเคลื่อนไหว ก็ดชู่วงท้ำย ถ้ำจ ำเป็นต้อง ต้องหำคนไปช่วย ส่ง
คนไปเพิ่มก็จะไปช่วยตรงนัน้ แต่ดแูล้วมนัไม่ท ำให้งำนท่ีมีต ่ำกว่ำจะด้อยไปกว่ำ 
มนัมีวิธีกำรของรำชกำรอยู่ท่ีจะต้องหำวิธีตรงไหนได้ มนัไม่จ ำเป็นว่ำ  ต้องย้ำย
ทัง้หมดไปช่วยหรอก มนัแคห่ยิบมำคนละคน สองคนมำช่วยเสร็จ เดี๋ยวมนัก็ไปได้  

 
นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรในแตล่ะ

กระบวนกำรของกำรวดัอย่ำงจริงจงัท ำให้กรมต้องจดัเตรียมเอกสำรตำ่ง ๆ จ ำนวนมำกส ำหรับกำร
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ประเมินผล ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร  กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เอกสำรหลกัฐำนท่ีต้องใช้มีจ ำนวนมำก       
ท ำให้คนท่ีท ำงำนเหน่ือย” บำงครัง้กรมต้องสร้ำงหลกัฐำนประกอบตวัชีว้ดัเพื่อให้เป็นไปตำมเกณฑ์
ท่ี ก.พ.ร. ต้องกำร ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “มนัไม่ได้ท ำจริงไงเพรำะว่ำเขำไม่รู้ว่ำเรำท ำอะไรถกูไหม เขำก็เอำ
แต่ท่ีเรำรำยงำนถกูไหม เอกสำร หลกัฐำนก็ Make น่ีเขำไม่รู้ไง เพรำะงัน้ เขำไม่รู้ แต่เขำต้องกำร    
จะดเูพียงเอกสำร หลกัฐำน เพรำะงัน้ เอกสำร หลกัฐำนน่ีเรำก็ท ำให้ได้ แตม่นัไม่ใช่กิจกรรมจริง ๆ”   
อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

บำงครัง้มนัก็มีเหมือนกันท่ีว่ำ พอมำถึงช่วงเทศกำลท่ีจะต้องรำยงำนผลตวัชีว้ดั 
บำงครัง้เรำก็อำจจะต้องสร้ำงผลงำนของเรำ บำงทีมนัอำจจะมีเหมือนกันนะท่ี 
Make ตัวเลขมันก็มีเหมือนกัน . . . ไม่ใช่ว่ำเรำไม่ท ำงำนนะ เรำท ำงำน แต่ว่ำ
บำงครัง้เรำก็ไม่ได้ไปท่ีจะจัดเก็บอะไรให้ละเอียดถึงขนำดนัน้เพรำะก็มี แต่ว่ำ     
เรำไม่ได้รวมไว้ พอเขำจะเอำมำเป็นหลกัฐำนขึน้มำ เรำก็ไปนัง่รวบรวมกนั ท ำเป็น
แฟม้เอำไว้เพื่อเป็นกำรสร้ำงหลกัฐำนท่ีให้เรำเช่ือวำ่เรำท ำงำน  

 
อีกทัง้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัได้มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดับงัคบัให้ส่วนรำชกำร

น ำไปปฏิบตัิ ในช่วงแรกบคุลำกรตำ่งตื่นตวักบักำรปฏิบตัิตำมตวัชีว้ดับงัคบัและสำมำรถท ำได้ตำม
เปำ้หมำยท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ทุกคนจะได้ใช้ด้วยควำมระมดัระวงั ไม่ฟุ่ มเฟือยเกินไปก็เป็นเร่ืองดี ถ้ำเรำ   
ไม่มีอะไรสัง่ไว้เลย . . . เร่ืองนีก้รมสัง่นะว่ำ เร่ืองนีต้้องประหยดั มีมำตรกำรอยู่ เรำก็เดินออกไป
ประชุม ไปหลำยชั่วโมงก็ปิดไฟ ปิดแอร์ไว้ก่อนอะไรพวกนี ้ถ้ำเป็นเม่ือก่อน เรำจะไม่เคยคิดเร่ือง
พวกนี ้ดีแล้วล่ะ” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำเน้นเฉพำะ
สว่น เร่ืองของประหยดัพลงังำนหรือเร่ืองประหยดัน ำ้ไฟ มนัอำจจะประสบควำมส ำเร็จตำมเปำ้ของ
ตวัเลขท่ีเขำตัง้วำ่ เขำอยำกประหยดั” อย่ำงไรก็ตำม ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้สว่นรำชกำรต้องประหยดั
เพิ่มมำกขึน้ทกุปีซึง่ในทำงปฏิบตัิไม่สำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ ยกตวัอยำ่งเช่น กำรประหยดัน ำ้ ประหยดั
ไฟ กำรประหยัดดงักล่ำวได้ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนของบุคลำกรตำมมำ ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่ม
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ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “สมยัพี่เป็นเด็กนะ พี่มำตัง้แตห่กโมงเช้ำแล้วบำงทีพี่กลบัสำมถึงสี่ทุ่ม แล้วหลำย ๆ 
ห้องเปิดไฟท ำงำน แต่ทุกวนันีไ้ม่ใช่ ทุกวนันีพ้อมำ มำก็เปิดอะไรไม่ได้ เขำก็ไม่มำกัน ตอนเท่ียง    
เขำบงัคบัให้ปิด แตบ่ำงคนก็อำจจะมีงำนตกค้ำงต้องท ำ เขำก็ท ำไมไ่ด้ เพรำะฉะนัน้ เร่ืองนีพ้ี่วำ่  มนั
ขดัแย้งกันในทำงปฏิบตัิ” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำคณุ    
ไม่สำมำรถสร้ำงสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนท่ีมันเอือ้อ ำนวยให้เขำอยำกท ำงำนได้ ประหยัด    
พวกนีไ้ป มนัอำจจะไม่ได้ช่วยสร้ำงผลประโยชน์ท่ีน่ำจะได้มำกกว่ำนัน้ในภำครัฐให้มนัเกิดขึน้ก็ได้ ” 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 
 

เร่ืองสัง่ให้ประหยดัอย่ำงงี ้เรำดูตำมข้อเท็จจริง เรำก็อธิบำยว่ำ  ท ำไมเรำไม่ได้        
มีคนรับฟัง อนันีโ้อเค ก.พ.ร. จะไม่ค่อยมำจีเ้ร่ืองพวกนี ้เร่ืองค่ำน ำ้ ค่ำไฟเพรำะ 
ผมเช่ือ เขำเองก็มีปัญหำ เขำเลยไม่ได้มำจีค้นอ่ืน แต่เขำจะมำจีเ้ป้ำหมำยตำม
ภำรกิจหลกัมำกกว่ำคือ ผมรู้ว่ำ เขำประสบปัญหำด้วยตวัเอง แล้วเขำจะรู้ เขำรู้
ปัญหำเขำ เขำก็จะไมถ่ำมเร่ืองของเรำเพรำะประสบปัญหำเดียวกนั 

 
ทัง้นี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องปรับวิธีกำรวดัให้สอดคล้องกับสภำพควำม

เป็นจริงและไม่สง่ผลกระทบตอ่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบคุลำกร ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำย
และแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “เร่ืองกำรบริหำรทรัพยำกรภำยในองค์กร มนัมีนอกจำกน ำ้
ไฟ มนัมีอย่ำงอ่ืน แม้แตเ่ร่ืองบคุลำกรเองก็ตำม ถ้ำคณุสำมำรถจะวำง Mandate ของคนให้มนัโชว์
แบบต้นทุนต่อหน่วยได้ อนันัน้มนัก็ยิ่งชดัเจนว่ำคณุท ำงำนมีประสิทธิภำพเพิ่มขึน้ แต่มนัก็คงเป็น
เร่ืองยำก” นอกจำกนี ้กำรจดัท ำ PMQA ของกรม บคุลำกรไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำอย่ำง
จริงจงัเน่ืองจำกต้องรับผิดชอบภำรกิจอ่ืน ๆ เป็นจ ำนวนมำก ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “ภำรกิจอ่ืนก็ท่วมหัวอยู่    
กำรให้ควำมส ำคญัเก่ียวกับเร่ืองนีข้องเจ้ำหน้ำท่ีบำงสว่นงำนท่ีไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงก็อำจจะให้
ควำมส ำคญัน้อย ก็ท ำไปให้มนัจบ ๆ มนัก็กลำยเป็นรูปแบบสะท้อนกลบัมำ” อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญ
ด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ 
“PMQA ท ำมำก็ตัง้ก่ีปีแล้ว ผมไม่เห็นมนัเจริญกนัเลย มีกรมไหนท่ีมนัเจริญบ้ำงเพรำะ PMQA บ้ำง 
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มนัหลอกกนั ต้องมีน่ีเหรอ ผู้บริหำรต้องอย่ำงนี ้ๆ ต้องมีกำรจดัท ำยทุธศำสตร์ ต้องมีแผนผงัมีอะไร 
ท ำให้ได้หมด” กำรจดัท ำ PMQA เป็นกำรจดัท ำเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลของ ก.พ.ร. เป็นส ำคญั 
แตไ่ม่ได้น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์กบักรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่       
 

ท่ีน่ีเขำก็มีงำนด้ำนเหมืองแร่ของเขำถกูไหม แค่เขำไปตรวจ มนัก็ไม่ทนัแล้ว แล้ว
จะมำให้ท ำ PMQA เหรอ มำบงัคบั ถ้ำบงัคบัก็ท ำให้ แต่มนัไม่ได้ท ำจริงไง กำร
จัดกำรควำมรู้อย่ำงนีจ้ะมำให้ท ำเหรอ ท ำได้ แต่ไม่ได้ท ำจริง เขียนให้ได้หมด 
หลกัฐำนก็ท ำได้หมด แต่ท ำแล้วมนัไม่พฒันำไงเพรำะไม่ได้ท ำจริง ผมถึงบอกว่ำ
ทกุกรมมีสกั 10 % เท่ำนัน้ กรมไหนท่ีท ำจริง 

 
ดงันัน้ ตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงยงัไม่ได้สำมำรถสะท้อน

ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ตรงนีม้นัไม่เป็นเคร่ืองมือเสริม เป็นอปุกรณ์เสริมท่ีเป็น
ภำรกิจเสริมท่ีท ำให้ต้องท ำขึน้ซึง่เสริมท ำยงัไงก็ได้ให้มนับรรลเุปำ้หมำยคือคะแนนสงู ไม่ได้ผลกำร
ปฏิบตัิงำนจะต้องเป็นจริงตำมนัน้หรือไม่ เพียงแต่สร้ำงหลกัฐำนยงัไงก็ได้ให้ผู้ตรวจสอบรับรอง
โอเค” อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะวำ่ “เขำก็ดไูด้แคห่่ำง ๆ และกรมมีตัง้ร้อยกวำ่กรม เขำจะมำเคี่ยวอะไรได้ 
เขำเคี่ยวไม่ได้ เขำก็ปลอ่ย ๆ ไปถกูไหม ผลสดุท้ำยมนัก็กลำยเป็นสิง่ท่ีกรมท ำแหละและก็กรมท ำได้
อยู่แล้ว อนัไหนท่ีเป็นงำนยำก กรมจะเอำมำไหม กรมก็ไม่เอำมำ มนัถึงไม่ได้ประโยชน์ไง” ทัง้นี ้
นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ตวัเลขของคะแนนซึ่งถำมว่ำสะท้อนหรือไม่ ยงัไม่สะท้อน 
อย่ำบอกวำ่ คำ่คะแนนตำ่ง ๆ มำสะท้อน บำงทีก็ไม่แน่” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัก็ได้อะไรมำนิดหน่อย แต่ไม่มี Impact อะไรมำก 
แตก็่โอเคแหละ คะแนนผ่ำนแคน่ัน้เอง” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ว่ำ “โอเคว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. เขำพยำยำมท่ีจะผลกัดนัว่ำ เอำตวัชีว้ดันอกเหนือจำกค ำรับรองด้วย 
คณุต้องเอำตำมภำรกิจหลกัคณุมำถ่ำยทอดด้วย แต่ว่ำ จริง ๆ ก็คือ เรำท ำตำมเอกสำรอย่ำงเดียว 
เรำไม่ได้ถ่ำยทอดจริงจงัหรอก เรำแคเ่ขียนขึน้มำให้มนัมีเอกสำรประกอบ” 
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จะเห็นได้ว่ำ กำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรด้วยคะแนน
กำรปฏิบตัิรำชกำรท ำให้กรมได้ค ำนึงถึงกำรบรรลเุป้ำหมำยตวัชีว้ดัเป็นส ำคญั อีกทัง้ กำรก ำหนด
ตวัชีว้ดับงัคบัของ ก.พ.ร. ยงัไม่สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงกบักำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรของกรม 
ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถูกก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงสะท้อนให้เห็นถึงผลกำรปฏิบตัิงำน
ของกรมได้เพียงบำงสว่นเท่ำนัน้  

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะสว่นรำชกำรโดยมี

คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตัง้แตห่นึง่ถึงห้ำคะแนนเป็นเกณฑ์กำรวดัผล หำกสว่นรำชกำรได้คะแนน
ตัง้แต่สำมคะแนนขึน้ไปถือว่ำ สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผล ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ทริสมำครัง้แรกเลยบอกว่ำ
ประเมินหน่วยรำชกำรน่ีนะ สงูสดุ 3 คะแนนก็ดีแล้ว 3 คะแนนน่ีคือ ถือว่ำเก่งกำจแล้ว ถือว่ำเป็น
หน่วยงำนท่ีดี” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้
ว่ำ “คะแนนท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. บอกว่ำ อะไรท่ีตก ไม่ตก จริง ๆ 3 กว่ำ ๆ ก็ถือว่ำผ่ำนแล้ว” อย่ำงไร
ก็ตำม ในทำงปฏิบตัิ สว่นรำชกำรตำ่งต้องกำรผ่ำนกำรวดัผลและต้องท ำคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร
ให้ได้สูงท่ีสุดในระดบัห้ำคะแนน ทัง้นี ้อธิบดีกรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “จำกประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำก็คือ ผมไม่เห็นสว่นรำชกำรไหนท่ีจะให้
ควำมส ำคญั ไม่ใช่กรมอย่ำงเดียวแล้ว ในภำพรวมทกุคนได้ 4 หมด ได้ 5 หมด” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “สิ่งท่ีทกุคนก็จะดนีู ้ตวัเองบ๊วย
หรือเปล่ำ โอเคแล้วไม่บ๊วย พอใจระดบัหนึ่งแล้วท่ีเหลือค่อยดวู่ำ ได้เท่ำไร แต่ส่วนใหญ่นะ คะแนน
จะออกมำใกล้ ๆ กนั 4 กว่ำ ๆ คงไม่มีหน่วยไหนห่วย ห่วยได้ต ่ำกว่ำ 4 ทกุคนก็จะพยำยำมนะครับ” 
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “เร่ืองเปำ้หมำยผู้บริหำรส่วนรำชกำร
เป็นห่วงหมดเลยว่ำคือถ้ำ 3 จริง ๆ แค่ 3 มนัผ่ำนแล้วโดยหลกักำร แต่ไม่มีใครหรอกอยำกจะได้ 3 
เขำอยำกจะได้เต็ม 5 กนัหมด” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เวลำตวัชีว้ดัมำ แตล่ะหน่วยงำนเขำต้องกำรคะแนนสงู คะแนน
สงูเขำก็ต้องคยุ คยุในทำงท่ีดี ทุกอย่ำงมนัออกมำดีหมด สนองตอบดีหมด” อีกทัง้ กำรสะท้อนผล
กำรปฏิบตัิงำนด้วยคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัส่งผลให้เกิดกำรเปรียบเทียบคะแนนกนัระหว่ำง
กรมตำ่ง ๆ ภำยในกระทรวง ซึง่ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “กรมจะต้องได้ 5 เพรำะ ก.พ.ร. เขำก็จะบอก
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แล้วว่ำ แค ่3 ก็ผ่ำนแล้ว เขำก็จะบอกเสมอ แตก่รมน่ีท ำกนัเอง กรมมองว่ำ ต้องได้ 5 เพรำะไม่ได้ 5 
มนัก็เกทบักนัเอง . . . มนัก็เกทบักนัอยำ่งงี ้ผู้ใหญ่ก็ไปเกทบักนั พอตวัได้น้อยก็มำวำ่ลกูน้อง” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เกิดกำรเปรียบเทียบ
ในกระทรวง พอมำเรียงหน่วยงำน ผู้บริหำรหน่วยงำนก็จะทนไม่ได้ ถึงแม้ดี ไม่ดีไม่รู้ แต่ห้ำมบ๊วย” 
นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกันว่ำ “ทุกคนก็อยำกให้ได้คะแนนท่ีดี ก็เหมือนกับเรำสอบ เรำก็อยำกได้
คะแนนท่ีดี เรำก็ไม่อยำกท ำให้กรมตก เรำอยำกให้กรมผ่ำนทกุ ๆ เร่ือง มนัก็กดดนัเหมือนกนั มนัก็
กดดนั ท ำไมปีนีย้งัท ำได้น้อย มนัก็เป็นแรงกดดนัเหมือนกัน กดดนั มนัมีทัง้กระตุ้นและทัง้กดดนั 
พอเป็นแรงกดดนัท ำให้เรำก็ท ำงำนก็ไม่มีควำมสขุ”  

ขณะเดียวกนั ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัให้สงูขึน้
ในทุก ๆ ปี แต่กำรบรรลผุลตำมเป้ำหมำยเพื่อให้ได้คะแนนในระดบัสี่หรือห้ำคะแนนนัน้ท ำได้ยำก      
ในแต่ละปีได้มีกำรเจรจำต่อรองเป้ำหมำยตวัชีว้ดัระหว่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. และส่วนรำชกำร แต่
กำรเจรจำท่ีผ่ำนมำ ก.พ.ร. มกัเป็นผู้ ท่ีได้ก ำหนดเป้ำหมำยให้แก่กรมตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนดไว้ ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “ปัญหำคือ 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ชอบเอำผลของปีท่ีแล้วมำตัง้เป็นคำ่ 3 แล้วจะบงัคบัให้เพิ่มโดยไม่ดขู้อเท็จจริงว่ำ
ได้หรือไม่ได้ ถ้ำจะเจรจำไม่รู้เร่ืองก็ยกเลิกกนั เขำก็เข้ำใจนะ แต่ว่ำไม่รู้สิ เข้ำใจ แต่ไม่ค่อยยอมรับ” 
อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “กำรตัง้ค่ำเปำ้หมำยในแต่ละปีให้สงูขึน้ตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ต้องกำรซึ่งในควำมเป็นจริงต้องกลบัมำพิจำรณำว่ำกรมก็ท ำเท่ำเดิม” ทัง้นี ้นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “มนัยำกมำกเลยเร่ืองกำรท่ีจ่ำยงบประมำณ เร่ือง
ประหยดังบประมำณ เร่ืองอะไรทัง้หลำย แคต่ำมเกณฑ์ก็แยแ่ล้ว เพรำะงัน้ ถ้ำเร่ืองพวกนีไ้ด้ 4-5 ซึง่
มนัเป็นเกณฑ์ สมมติว่ำ เรำปรับจำกมำตรฐำนเป็น 3 เป็น 5 มนัเป็นเร่ืองของจิตใจวำ่ ให้มนัโอเค 5 
ก็ 5 เหมือนกนั” ดงันัน้ กรมจึงต้องก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ก ำหนด แม้วำ่ เปำ้หมำยดงักลำ่วเป็นไปได้ยำกในกำรบรรลผุลก็ตำม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

พอเอำเข้ำจริง พอผ่ำนไประยะหนึ่ง ส ำนักงำน ก.พ.ร. ผู้ควบคุมตวัชีว้ัดมักจะ     
ไม่คอ่ยยอม รำชกำรเวลำเขำขอตัง้เปำ้หมำยในปีถดั ๆ ไป บงัคบัเอำปีท่ีเคยได้มำ
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เป็นฐำน แล้วค่อยขยบั ๆ ขึน้โดยไม่ค่อยมี ไม่ค่อยรับฟังเหตผุล ข้อเท็จจริงเท่ำไร
นะครับ ท ำให้ข้ำรำชกำร หน่วยรำชกำรเองก็เร่ิมจะเอือมระอำไปบ้ำงเพรำะเขำก็มี
ข้อจ ำกดั แตส่ ำนกังำน ก.พ.ร. มกัจะยืน ไม่คอ่ยยอมนะครับ . . . เขำก็มีโจทย์ของ
เขำว่ำ รวม ๆ มำว่ำ ต้องเพิ่มขึน้ ๆ แต่ว่ำ ก็ไม่ได้แยกแยะว่ำ เร่ืองนีเ้พิ่มได้จริง    
หรือเปลำ่ เร่ืองนีค้วรจะวดัแนวไหน มนัต้องมีกำรแยกแยะบ้ำง 

 
ท่ีผ่ำนมำ เม่ือกรมได้เรียนรู้วำ่ ต้องก ำหนดเปำ้หมำยตวัชีว้ดัตำมท่ี ก.พ.ร. 

ก ำหนด กรมจึงหำวิธีกำรเจรจำต่อรองเป้ำหมำยตวัชีว้ดัเพื่อสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผล ทัง้นี ้
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะว่ำ “พอตัง้เกณฑ์มำ เขำก็พยำยำมจะตอ่รองนิดหน่อย พดูง่ำย ๆ แตจ่ริง ๆ กรมก็รู้ กรมก็เผ่ือ
ไว้แล้ว เผ่ือไว้เพื่อต่อรองแล้ว เช่น บอกว่ำ ระดบั 5 เขำท ำจริง ๆ เขำได้ 120 เขำก็จะมำบอกว่ำ ให้
ระดบั 5 น่ี 100 หรือ 90 เดี๋ยวส ำนกังำน ก.พ.ร. ก็ตอ่ 110 ก็ยงัง่ำยเพรำะท ำได้ 120 อยู่แล้ว” อีกทัง้ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีเ้ช่นกนั ควำมวำ่  

 
มำตรฐำนเรำคือ 5 เรำท ำอย่ำงงัน้หมด ในเชิงจิตวิทยำมนัก็จะได้ไม่รู้สกึว่ำ มนัก็
เหมือนเรำตัง้เปำ้แค ่3 ท่ีเรำบอกวำ่ เรำเอำ 3 เป็นมำตรฐำน ไม่ต้องปีนถึง 5 หรอก 
งัน้คณุตัง้เปำ้ถึง 5 ก็โอเคแหละ คณุท ำให้เต็มท่ีแล้วกนั ก็อะไรท่ีเกินกวำ่นัน้ คณุก็
จะได้ไปเพรำะว่ำถ้ำกำรไปบงัคบัให้เขำต้องปีนถึง 5 ตัง้แต่เอกสำร มนัก็เลยนัน่
แหละ เขำก็เลยสง่ผลถึงกำรก ำหนดตวัชีว้ดัในเชิงจิตวิทยำวำ่ เขำตัง้สงูไมไ่ด้  

 
นอกจำกนี ้เม่ือกรมให้ควำมส ำคญักับกำรบรรลผุลตวัชีว้ดัตำมเกณฑ์ท่ี

ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดประกอบกับนโยบำยกำรจดัสรรสิ่งจูงใจของ ก.พ.ร. จึงท ำให้ตวัชีว้ดัท่ี     
ถกูก ำหนดขึน้ไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำยอย่ำงแท้จริง แต่เป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถผ่ำนกำรประเมินผล
จำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “มนัต้องวดัตวัท่ีมีปัญหำเพื่อดศูกัยภำพถกูไหม
ท่ีท ำงำนแล้วมนัก็เป็นงำน Routine แล้วตวัชีว้ดัหมำยถึงเขำวดัควำมท้ำทำยนะ คณุต้องออกแรง
หน่อย คณุต้องมีควำมท้ำทำย คณุต้องมี Talent หน่อย คณุถึงจะท ำระดบั 5 ได้ น่ีเขำพอตัง้ตวัชีว้ดั 
ตัง้เกณฑ์ก็รู้แล้ว ได้ 5 แน่” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กลำ่วถึงว่ำ “มนัท ำให้หน่วยรำชกำรเกิดควำมเบื่อหน่ำยเกิดขึน้นะ เสียควำมตัง้ใจ เขำมีควำมตัง้ใจ
ดีท่ีจะท ำ แต่เม่ือเจรจำไม่ได้ผลก็ไม่อยำกทะเลำะด้วย พอไม่อยำกทะเลำะก็ปีหน้ำก็เอำไปเปลี่ยน 
ตวัท่ีง่ำย ๆ ง่ำย ดดูี ท ำได้ก็ปรับ เปลี่ยนกนัมำเร่ือย ๆ นะครับ” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั ดงันี ้ 

 
ช่วงท่ีให้โบนสักัน อนันัน้เป็นผล เป็นผลมำกเลยว่ำ ท ำไมถึงยอมรับแค่ 3 ไม่ได้   
ยิ่งถ้ำคณุได้คะแนนเยอะ คณุยิ่งมีโบนสัเยอะอย่ำงงี ้แตม่นัไม่ได้เป็นตวักระตุ้นให้
เรำไปท ำงำนให้ได้บรรลตุวัชีว้ดัท่ีมนัท้ำทำยเพรำะตวัชีว้ดัท่ีก ำหนดมำคือ พอเรำ
เป็นห่วงเร่ืองคะแนน เรำก็เลยก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีเป็นแบบไม่ได้ตำ่งอะไรจำก Base 
ท่ีเรำท ำได้เป็นหลกั แล้วก็ Base ตวันัน้กลำยว่ำ เป็นเปำ้สงูสดุท่ีเรำจะต้องท ำให้
ได้ในปีนัน้  

 
ทัง้นี ้หำกเกิดกรณีท่ีกรมไม่สำมำรถบรรลผุลตำมเป้ำหมำยตวัชีว้ดัท่ีถกู

ก ำหนดได้ กรมสำมำรถขอยื่นอทุธรณ์ตวัชีว้ดัไปยงัส ำนกังำน ก.พ.ร. แตใ่นทำงปฏิบตัิ กำรอทุธรณ์
ตวัชีว้ดัไม่ได้ส่งผลให้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรเกิดกำรเปลี่ยนแปลง ซึ่งหวัหน้ำกลุ่มแผนและงบ 
ประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “เรำก็มีโอกำส
ในกำรชีแ้จงท่ีเรำท ำได้ต ่ำเพรำะว่ำปีนีเ้ศรษฐกิจไม่ดีหรือว่ำผู้ประกอบกำรลดลง มีกำรปิดเหมือง 
อะไรท ำนองนี ้เรำก็ต้องมีเหตผุลชีแ้จง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “จะมีเง่ือนไขว่ำเกิดเหตกุำรณ์อะไรขึน้ แล้วท ำไม่ได้ตำมเปำ้สำมำรถ
อุทธรณ์ได้ แต่ว่ำถึงเวลำจริง อุทธรณ์จริงก็ไม่ค่อยได้รับกำรพิจำรณำเพรำะว่ำส ำนกังำน ก.พ.ร.  
อำจจะมีหลกัของเขำวำ่ไมย่ืดหยุน่หรือไม่อะไรก็แล้วแตน่ี่นะ เรำก็ไม่รู้เร่ืองภำยใน” 

จะเห็นได้ว่ำ กรมให้ควำมส ำคญักับกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัและต้องกำร
บรรลผุลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรมำกท่ีสดุ ขณะเดียวกัน กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัของ
กรมต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด แม้ว่ำ เป้ำหมำยดงักล่ำวเป็นไปได้ยำกใน
กำรบรรลผุล ดงันัน้ กรมจงึหำวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถผำ่นเกณฑ์กำรวดัให้ได้ 

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัหลำยตวัไม่ได้สะท้อนถึงภำรกิจหลกัของกรมอย่ำง

แท้จริงเน่ืองจำกระยะเวลำหนึ่งปียงัไม่สำมำรถวดัผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีส ำคญัได้ ด้วยเหตนีุ ้ตวัชี ว้ดั  
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ท่ีปรำกฏในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงเป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถเห็นผลในระยะเวลำหนึ่งปี ทัง้นี ้
ผู้ อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ 
หลำย ๆ เร่ืองไม่ได้สะท้อนงำนหลกัเพรำะงำนหลกัมนัจะไม่ออกในปีนัน้ ๆ งัน้ซึง่ไม่มีอะไรให้เขำวดั 
ก็ไม่มีอะไรให้ ก.พ.ร. วดัก็ไปตัง้เป็นตวัชีว้ดัไม่ได้ คอ่นข้ำงยำก เพรำะงัน้ ต้องเลือกเอำตวัง่ำยขึน้มำ
นิดนึง แล้วก็มีผลงำนใน 1 ปีให้ออกกลำยเป็นตวัชีว้ดัซึง่ไมใ่ช่ภำรกิจหลกัก็มีวิธีเลี่ยง” ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “ไม่ควรไปวดัเม่ือสิน้ปีงบประมำณ มนัไม่ได้อะไร โครงกำรหลำย ๆ โครงกำรติดตำม   
ปีหนึ่งไม่เสร็จ ท่ีเป็นโครงกำรท่ีเป็นโครงกำรต่อเน่ืองด้วยนะ มนัเป็นไปไม่ได้ท่ีเรำจะวัดอะไรได้       
ปีเดียว” ยกตวัอย่ำงกำรวดัผลจำกกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กบัผู้ประกอบกำร ทัง้นี ้จ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำจึงจะสำมำรถเห็นผลท่ีเกิดขึน้ได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “เรำไปถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กบัผู้ประกอบกำร เขำอำจจะต้องมีช่วงเวลำในกำรท่ี
เขำจะต้องปรับใช้ซึ่งอำจจะทอดเวลำหลำยเดือนอยู่ว่ำ หลงัจำกท่ีเขำได้ลองเอำไปท ำจริง ๆ แล้ว
มันมีปัญหำหรือมีอุปสรรคหรือว่ำช่วยเพิ่มยกระดับประสิทธิภำพยังไงบ้ำงแล้วก็ต้องมีกำรเก็บ
ข้อมลูย้อนหลงัซึง่ไมใ่ช่ จริง ๆ ไม่ใช่แคค่รัง้เดียวด้วย” 

ตวัชีว้ดัแต่ละตวัมีเง่ือนไขด้ำนระยะเวลำแตกต่ำงกนั ดงันัน้ กำรก ำหนด
ตัวชีว้ัดจึงมักเป็นตัวชีว้ัดระดบัผลผลิต ขณะเดียวกัน กำรก ำหนดตัวชีว้ัดระดับผลลพัธ์และผล 
กระทบเป็นไปได้ยำกเน่ืองจำกต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัมำกกว่ำหนึ่งปีจึงจะเห็นผล ซึ่งหวัหน้ำ
กลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น
ดงักล่ำวว่ำ “บำงทีขึน้อยู่กบัตวัชีว้ดับำงตวัด้วยว่ำตวัชีว้ดัตวันัน้มีเง่ือนไขอย่ำงไร บำงครัง้เรำต้อง
บอกเง่ือนไขไปวำ่ จะต้องวดัผลตอ่เม่ือสิน้ปีงบประมำณแล้ว ต้องตัง้แตเ่ดือนตลุำคมต้องรู้ผล เดือน
ตลุำคมบำงทีค ำรับรองก็อำจจะเลื่อน เลื่อนไปก็ได้บำงตวั บำงทีบำงตวัก็จะไปด ูรอผลเอำเดือน
ตลุำคมก็มี” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ท่ีส ำคญัคือวำ่ ตวัชีว้ดัถ้ำเป็นไปได้จะวดัในเชิง Output แคนี่ ้
มนัก็คงโอเค วดัเป็นก้อน ๆ ไป แตค่วรจะวดัระดบั Outcome หรือ Impact ด้วยซึง่อำจจะต้องทอด
ระยะเวลำในกำรวัด ไม่ใช่เพียงแค่งบประมำณปีเดียว แล้วมำวัดผลธันวำคมเลย” นอกจำกนี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นข้อจ ำกดัด้ำนระยะเวลำในกำรวดัท ำ
ให้ไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบได้ว่ำ “เน่ืองจำกว่ำ ระยะเวลำของกำร
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วดัผลนะครับ ข้อจ ำกัดอย่ำงหนึ่งก็คือว่ำพอสิน้ปี เรำต้องรำยงำนให้ ก.พ.ร. แล้ว แต่ตวัชีว้ดัพวก 
Outcome แล้วก็ Impact สว่นใหญ่มนัเก็บไม่ได้เหมือนกนั” ด้วยเหตนีุ ้จึงท ำให้กำรก ำหนดตวัชีว้ดั
เป็นเพียงกำรวดัในระดบัผลผลิตเป็นส ำคญั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่  
 

มนัก็ต้องดวู่ำ สิ่งท่ีเรำถ่ำยทอดไปมนัยัง่ยืนไหม มนัยงัท ำตอ่เน่ืองได้ไหม มนัไม่ใช่
ท ำแป๊บเดียวแล้วกลบัไปเหมือนเดิม เพรำะงัน้ เร่ืองระยะเวลำ พอมนัจ ำเป็นต้อง
รำยงำนเมื่อสิน้ปีงบประมำณ มนัอำจใช้ตวัชีว้ดัพวกนีไ้ม่ได้แล้ว พอใช้ตวัชีว้ดัพวก
นีไ้ม่ได้ มันเลยต้องทอนลงมำจำกตัวชีว้ัด Outcome เป็น Output ก็คือ นับแค่
จ ำนวนรำยหรือวำ่จ ำนวนท่ีเข้ำร่วม  

 
อีกทัง้ ยงัขึน้อยูก่บัวำ่ ในปีนัน้ กรมสำมำรถเก็บข้อมลูได้หรือไม่และข้อมลู

เพียงพอท่ีจะน ำมำก ำหนดเป็นตวัชีว้ัดได้มำกหรือน้อยเพียงใด ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและ    
แผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
ขึน้อยู่กับว่ำ เรำเก็บข้อมลูได้หรือเปล่ำในรอบปีนัน้ ๆ อย่ำงผมยกตวัอย่ำงเร่ือง
ของโลจิสติกส์ครับ งำนเขำต่อเน่ืองทุกปี เขำท ำงำนเดิมทุกปี เพียงแต่ว่ำ  มัน    
เป็นลกัษณะของกำรยกระดบัไปเร่ือย ๆ ให้ผู้ประกอบกำรภำคอตุสำหกรรม เขำมี
ประสิทธิภำพกำรจดักำรโลจิสติกส์ท่ีเพิ่มขึน้ ทีนีถ้้ำเป็นลกัษณะของกำรเก็บข้อมลู 
ถ้ำเกิดว่ำ เขำวำงแผนแล้วก็สำมำรถท่ีจะหำคนท่ีมำเก็บข้อมลูให้เขำได้ในช่วงนัน้ 
เขำก็จะเอำตวัชีว้ดันัน้ขึน้มำ  

 
เพรำะฉะนัน้ งำนท่ีต้องอำศัยระยะเวลำในกำรติดตำมผลจึงไม่ได้ถูก

ก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของกรม ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำเกิดว่ำ เป็นงำนในลกัษณะท่ีไม่สำมำรถจบได้ในปี บำงอนัมนัมีช่วง
ระยะเวลำของมนัครับก็คือ กวำ่จะวดัผลได้จริง ๆ มนัอำจต้องทิง้เวลำไปแล้ว อำจเลยปีงบประมำณ
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ไปแล้วสกั 6 เดือนถึงจะเร่ิมวดัผลได้ อยำ่งงัน้มนัก็จะไมไ่ด้ ไม่ได้ถกูน ำมำเป็นตวัชีว้ดั” ทัง้นี ้งำนเชิง
คณุภำพอย่ำงงำนทำงด้ำนสงัคมและสิ่งแวดล้อมยงัคงเกิดเป็นข้อจ ำกดัในกำรวดัเน่ืองจำกงำนเชิง
คณุภำพยำกท่ีจะวดัในรูปแบบของเชิงปริมำณ ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ไว้ว่ำ “งำนท่ีเก่ียวกบัด้ำนคณุภำพของสิ่งแวดล้อมหรืออะไรท่ีมนัเก่ียวกบัสงัคมและสิ่งแวดล้อมท่ี
มนัไม่สำมำรถท่ีจะวดัผลออกมำเป็นตวัเลขได้ชดัเจนในเชิงปริมำณครับ มนัต้องแปลงตวัชีว้ดัถูก
ไหม เหมือนกบัเป้ำหมำยมิติเชิงสงัคม เรำจะแปลงออกมำให้เป็นตวัเลขได้ยงัไง” ยกตวัอย่ำงเช่น 
กำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัชมุชน ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์
และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
ในมิตด้ิำนสงัคม สิง่แวดล้อมมนัไมส่ำมำรถท่ีจะวดัออกมำเป็นตวัเลขได้ทนัที เม่ือ
เรำจะไปท ำงำน สมมติ อยำ่งเร่ืองของกำรสร้ำงควำมเช่ือมัน่ให้กบัชมุชน เก่ียวกบั
เร่ืองกำรประกอบกำรว่ำ เรำควบคุม ก ำกับดูแลให้กำรประกอบกำรมันอยู่ใน
คุณภำพดีนะ ถำมว่ำ ชุมชนเขำเช่ือไหม มันก็ไม่ใช่ว่ำเรำไปท ำ แล้วเขำจะเช่ือ
ทันทีถูกไหม มันก็ต้องให้เขำได้สังเกต ได้ศึกษำว่ำ มันเป็นอย่ำงท่ีเรำว่ำไหม     
เป็นต้น ซึ่งตวัชีว้ดัพวกนีเ้ป็นคณุภำพจริง ๆ แล้วก็เป็นลกัษณะท่ีเป็น Outcome 
แตน่ี่พอปัญหำอยำ่งงี ้มนัก็เลยไมถ่กูดงึเข้ำมำ 

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จึงควรปรับระยะเวลำในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน

ของส่วนรำชกำรให้สอดคล้องกบัภำรกิจท่ีกรมต้องรับผิดชอบ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ส ำนกังำน ก.พ.ร. เร่ืองระยะเวลำกำรประเมินผลคือ ในควำมคดิ
พี่นะ สมมติ สิน้ปีไปแล้ว ปีงบประมำณ ไม่ใช่ให้คณุมำให้ส่งข้อมลูเลย คณุอำจจะทอดระยะเวลำ
ให้เขำหน่อยคือมนัอำจจะเหลื่อมกนัครับ” เน่ืองจำกงำนบำงอยำ่งเป็นงำนตอ่เน่ืองซึง่จ ำเป็นต้องรอ
ระยะเวลำ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงตวัมนัเป็นงำนคือ งำน
ตอ่เน่ือง บำงทีมนัท ำตอ่อำจจะไมใ่ช่ปีเดียว 2 ปีเสร็จ 3-4 ปีซึง่บำงครัง้ก็ต้องปลอ่ยให้ท ำงำน แล้วก็
อำจจะเป็นบนัทกึวำ่ ปีนีม้นัจะโผลต่วัชีว้ดัเม่ือไร ถ้ำอนัไหนท่ีมนัวดัได้ มนัก็ไม่มีปัญหำอยูแ่ล้ว มนัก็
จะถูกน ำมำใส่ได้ตำมระยะเวลำท่ีเรำปล่อยให้เขำสำมำรถท่ีจะวัดผลได้ซึ่งมันจะโอเค” ดังนัน้      
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กำรวดัและติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของงำนแต่ละภำรกิจของกรมจึงมีควำมแตกต่ำงกัน ทัง้นี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
ในตวัของตวัชีว้ดัค ำรับรองซึ่งมนัควรจะเป็น Outcome มนัควรไกลกว่ำนัน้ครับ      
คือ อำจจะแบง่ Phase ก็ได้ ตวัท่ีเป็นตวัทำงกำรเหมือนกำรบริหำรจดักำรภำยใน       
พวกกำรใช้งบประมำณ เร่ืองกำรประหยดัไฟ เร่ืองธรรมำภิบำล เร่ืองอะไรพวกนี ้
ซึ่งเป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีท ำได้เร่ือย ๆ อยู่แล้ว อนันีอ้ำจจะท ำในช่วงปลำยปี รำยงำน
เลยก็ได้ อนันีไ้ม่เป็นไรเพรำะข้อมลูมนัมีชดั แต่อะไรก็ตำมท่ีเป็นภำรกิจหลกัแล้ว 
จ ำเป็นจะต้องทอดระยะเวลำออกไปก็ควรจะให้เขำเหมือนกบัว่ำ ให้เขำได้มีเวลำ
ในกำรท ำงำนแล้วก็เก็บข้อมลู 

      
นอกจำกนี ้บำงครัง้กำรแจ้งหลักเกณฑ์ตัวชีว้ัดของส ำนักงำน ก.พ.ร. 

เพื่อให้ส่วนรำชกำรรับทรำบและปฏิบตัิตำมนัน้ล่ำช้ำกว่ำก ำหนด ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและ
แผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “ในบำงปีหลกัเกณฑ์ตวัชีว้ดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ออกมำลำ่ช้ำ แตถ่ำมวำ่ ช้ำแล้วท ำงำน
ได้หรือไม่ ตวัเรำรำชกำรเองยงัท ำได้ ถึงแม้น ำ้ท่วมยงัท ำงำนท่ีบ้ำน ส่งงำนทำงอีเมล แต่ท ำไมทำง 
ก.พ.ร. จงึออกมำช้ำ” 

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัมักเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตเน่ืองจำก
สำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนของกรมได้ในระยะเวลำหนึ่งปี ขณะท่ี ยังเกิดเป็นข้อจ ำกัด
ส ำหรับกำรก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์และผลกระทบ ดงันัน้ ตวัชีว้ดับำงตวัท่ีอยู่ในค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรจงึยงัไมไ่ด้สะท้อนภำรกิจหลกัของกรมอยำ่งแท้จริง นอกจำกนี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร.
ยงัมีกำรประกำศเกณฑ์กำรวดัมำยงัสว่นรำชกำรลำ่ช้ำซึง่สง่ผลตอ่กำรปฏิบตัิงำนของกรมตำมมำ 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำรมีหน้ำท่ีประสำนงำนเร่ืองกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำม

ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรระหว่ำงบคุลำกรภำยในกรมและส ำนกังำน ก.พ.ร. ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “อะไรท่ีเป็นประโยชน์ต่อกรม เรำก็รีบสื่อสำรให้ข้อมลูเข้ำถึงทกุ
คนท่ีเก่ียวข้อง เรำมีหน้ำท่ีสื่อสำร ประสำนงำนให้เข้ำใจ ตวัชีว้ดัครบ ไม่ครบ บำงคนก็เรียกเรำว่ำ
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ไปรษณีย์” หัวใจส ำคญัของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรคือ กำรประสำนงำนเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจ
ให้แก่บคุลำกรสว่นตำ่ง ๆ ของกรม ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่พฒันำระบบ
บริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “หน่วยงำนนี ้
เร่ืองเดียวท่ีเป็นหวัใจคือเร่ืองประสำน ประสำนเพื่อประโยชน์ของรำชกำรเพรำะเรำเป็นหน่วยงำนท่ี
เอำตวัเลขเป็นหน้ำตำของกรม” ดงันัน้ คนท่ีเข้ำมำรับผิดชอบในส่วนของกลุ่มพฒันำระบบบริหำร
จงึต้องมีมนษุยสมัพนัธ์ท่ีดีในกำรเจรจำติดตอ่สื่อสำรให้งำนสำมำรถบรรลผุลส ำเร็จ ซึง่นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำคนท่ีไม่ประสำนก็ไม่ประสำนเพรำะเรำต้องไปเอำงำนของแต่ละส ำนกั
มำรวบรวมและตรวจดวู่ำถกูต้องหรือไม่ ดงันัน้ จึงอยู่ท่ีวำจำ กำรเจรำจำ กำรประสำน คนท่ีมำท ำ
ตรงนี ้ตรำบใดท่ีเอำนกัวิชำกำรแบบไม่มีมนษุยสมัพนัธ์ เป็นไปไม่ได้ท่ีจะท ำได้” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรท่ีต้องสำมำรถให้
ค ำปรึกษำแก่บคุลำกรภำยในกรมได้วำ่ “คน ๆ นีส้ำมำรถจะเป็นหลกัให้กรมยดึได้วำ่ อะไรก็ตำมท่ีมี
ปัญหำคยุกบัคนนีรู้้เร่ือง คนนีเ้ป็นคนประสำนกบั ก.พ.ร. เพื่อท่ีจะให้งำนมนัออกมำเดินได้ แล้วก็
ไม่ใช่ว่ำ ให้ ก.พ.ร. มำก ำกบั แต่เหมือนกบัว่ำ ถ้ำมีคนนีห้มำยควำมว่ำ ลกัษณะเป็นควำมร่วมมือ
เพิ่มขึน้แล้ว”  

อย่ำงไรก็ตำม คนท่ีเข้ำมำท ำงำนในส่วนของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
บำงสว่นไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบัหน้ำท่ีอยำ่งจริงจงั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนี ้
ว่ำ “บุคคลท่ีอยำกเข้ำอยู่ในกลุ่มพฒันำระบบบริหำร อยำกเข้ำมำมีต ำแหน่ง แต่พอเข้ำมำแล้ว
ท ำงำนไม่ได้เพรำะว่ำท ำไม่เป็นซึ่งจริง ๆ แล้วต้องมีใจท ำ” ด้วยเหตนีุ ้บุคลำกรบำงส่วนจึงไม่ได้มี
ควำมรู้และควำมเช่ียวชำญในด้ำนตวัชีว้ดัอย่ำงแท้จริง ซึ่งนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กลุ่มพัฒนำระบบท่ีเขำประสำน ก.พ.ร. มำช่วยคิด คนในทำงนีก็้ไม่ได้มีควำม
เช่ียวชำญทำงด้ำนนี”้ 

นอกจำกนี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องสนับสนุนบุคลำกรของกลุ่มพัฒนำ
ระบบให้มีโอกำสในกำรพฒันำตนเองอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ก.พ.ร. ควรจะสนบัสนนุให้คนท่ีอยู่ในสำยงำนนี ้พวกท่ีท ำงำนพฒันำระบบ
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อยู่แล้ว พัฒนำตวัเองขึน้มำแล้วก็ให้มีประสบกำรณ์ในกำรท่ีจะบริหำรงำนบ่อย ๆ คือ อำจจะมี
โปรแกรมท่ีสำมำรถดึงเอำคนพวกนีไ้ปศึกษำงำนท่ี ก.พ.ร. หรือไปแม้แต่เอกชนก็ตำม แต่ให้เขำ
กลบัมำท ำงำนท่ีน่ีด้วย” อีกทัง้ ยังต้องพฒันำกลุ่มพฒันำระบบบริหำรให้สำมำรถเป็นท่ีปรึกษำ     
แก่บุคลำกรของกรมได้อย่ำงมีประสิทธิผล ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวไว้
ว่ำ “มนัต้องยกระดบักลุ่มคนท่ีดแูลเร่ืองพวกนีใ้ห้เขำสำมำรถจดัหลกั ให้ค ำแนะน ำได้จริง ๆ แล้วก็
ต้องรู้จริงว่ำสิ่งท่ีท ำแล้วมนัถูกหลกักำรคืออะไรโดยท่ีคุณไม่ต้องไปถำม ก.พ.ร. ไง คุณท ำหน้ำท่ี
สำมำรถท่ีจะชีแ้นะแนวทำงได้เลยวำ่ มนัต้องเป็นแบบนี”้ ประกอบกบัผู้บริหำรต้องเห็นควำมส ำคญั
ของกลุ่มพฒันำระบบบริหำร ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำกรมไหน 
กลุม่พฒันำระบบบริหำรอ่อนแอก็จะท ำให้ออ่นแอไปด้วย ดงันัน้ หำกหวัหน้ำ ผู้บริหำรคนน ำมองวำ่     
ไม่ไหว งำนเยอะก็จะท ำให้ออ่นแอ”  

จะเห็นได้ว่ำ บุคลำกรกลุ่มพฒันำระบบบริหำรของกรมยงัคงต้องได้รับ
โอกำสในกำรพฒันำตนเองเพื่อสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. และ
กรมในกำรเป็นท่ีปรึกษำให้แก่บคุลำกรของกรมได้อยำ่งมีประสิทธิผล  

5.2.5.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
                       ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้เข้ำมำติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกรมอย่ำงจริงจงั 
แต่เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมเอกสำร หลกัฐำนของกรมเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญ
ด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “บรรลผุลคะแนน แต่ไม่ได้บรรลยุทุธศำสตร์บรรลอุะไรเลยเพรำะเขำไม่รู้ไง เพรำะ 
ก.พ.ร. เขำไม่มีเวลำมำดลูะเอียด” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

ส ำนกังำน ก.พ.ร. วดัได้ตำมตวัชีว้ดั แต่ไม่ลงลกึว่ำ ต้องไปดขูองจริงว่ำ เกิดอะไร
ขึน้จริงหรือเปล่ำ ดจูำกเอกสำรกบัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมตวัเลขท่ีเห็น . . . ถ้ำคน
เก่ง คนเก่งท่ีจะมำตรวจสอบคนอ่ืน เขำดหูลกัฐำน เขำต้องไปหำข้อมลูรอบตวัมำ
อีกเพื่อมำประมวลว่ำ จริง ไม่จริง แต่ส ำนกังำน ก.พ.ร. เขำไม่มีขีดควำมสำมำรถ
ท ำอยำ่งงัน้ไง เขำเลยท ำได้แคเ่อำหลกัฐำนให้ครบเป็นหลกั  
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อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้เช่นกนั ดงันี ้ 
 

ก.พ.ร. จริง ๆ เขำก็ดแูค่ตำมเอกสำร เขำไม่ได้มำนัง่วิเครำะห์กับเรำว่ำ สิ่งท่ีมนั
ควรจะเป็นคืออะไร เขำก็บอกโอเคอำจจะมีหลกักำรให้ แต่ว่ำ ไม่ได้ช่วยคิดหรอก 
เขำก็ดูเอกสำร สุดท้ำยคุณมีเกณฑ์มำ 1, 2, 3 อย่ำงงี ้คุณท ำมำครบ โอเคผ่ำน   
แค่นี ้แต่ถ้ำถำมประสิทธิภำพจริง ๆ ไหม มนัน่ำจะไม่ขนำดนัน้ เรำน่ำจะยงัไม่ถึง
ขัน้นัน้ก็คือ ท ำให้มนัผำ่น ๆ ไปแหละ 

 
อีกทัง้ สว่นรำชกำรต้องรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนให้แก่ส ำนกังำน ก.พ.ร. รับทรำบ

อย่ำงต่อเน่ืองผ่ำนระบบ e-SAR อย่ำงไรก็ตำม ระบบดงักล่ำวยงัไม่มีควำมเสถียรท ำให้เกิดควำม
ล่ำช้ำในกำรรำยงำนผลเข้ำสู่ระบบ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

ระบบ e-SAR ใหม่ของ ก.พ.ร. ไม่ดีเลย แต่ระบบเก่ำดี เดิมกรอกแต่ตัวเลข         
10 นำทีเสร็จ เปลี่ยนมำประมำณ 3 ปี กำรกรอกผลกำรปฏิบตัิงำนทกุอย่ำงลงใน
ระบบตัง้แต่ผลกำรด ำเนินงำน ค ำชีแ้จ้ง ปัจจยั อปุสรรค หลกัฐำนต้องกรอกทีละ
อนั . . . ต้องกรอกทุก 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ในด้ำนเทคนิคยงัไม่ดี เสียเวลำ
มำก ตวัหนึง่ท่ีกรอกเสียเวลำมำก กลุม่พฒันำระบบของทกุสว่นรำชกำรต้องกรอก 
ถำมวำ่ต้องท ำเอกสำรหรือไม่ก็ต้องท ำให้เสร็จท ำให้เรียบร้อย ฉะนัน้ ก่อนกรอกใน
ระบบก็ต้องท ำในรูปของเอกสำรก่อน 

 
หำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ท ำกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดงัเช่นท่ี

ผ่ำนมำ กำรประเมินผลดังกล่ำวไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “ตรำบใดท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัมำเจรจำ มำตรวจนีไ้ม่มีประโยชน์เพรำะ
ตวัเองไม่รู้ ตวัเองไม่มีก ำลงัคน ไม่มีเงินท่ีจะมำติดตำมก็อยู่ในเกมของเรำเพรำะกรมยงัคมุเกมอยู่  
เขำจุดใหญ่คือ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่รู้ แล้วไม่มีเวลำท่ีจะเข้ำมำดูในรำยละเอียด” ขณะเดียวกัน 
กรมมีระบบในกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์  



320 
 

 

กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “สิ่งท่ีกรมท ำก็คือรองอธิบดีกบักลุ่มพฒันำระบบบริหำร
และกลุม่ติดตำมน่ีเดินสำย เดินสำยคยุกบัผอ. เขตว่ำ เปำ้คณุอยูแ่คนี่น้ะ เร่งหน่อย กระตุ้น ไปเย่ียม
โดยรองอธิบดีลงไปเองไง” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “หน่วยงำนไหนท่ีท ำงำนต ่ำไป เรำก็อำจจะมีกำรประชุมใน
ผู้บริหำรว่ำน่ีมนัเกิดจำกอะไรก็ให้เขำชีแ้จงมำ ถ้ำคนไหน หน่วยงำนไหนท่ีท ำต ่ำกว่ำเปำ้ เรำก็ถำม
เขำว่ำมีเหตผุลอะไร เพรำะอะไรซึง่มนัก็เหมือนกบัเป็นกำรตวัชีว้ดัชนิดหนึ่งก็เป็นเคร่ืองมืออยู่แล้ว 
กรมก็มีเคร่ืองมืออยูแ่ล้ว”  

นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัรำยบุคคลท่ีได้ก ำหนดขึน้ไม่ได้มีกำรน ำมำใช้ประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนของบคุลำกรอย่ำงจริงจงัเน่ืองจำกกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นกำรก ำหนด
เพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลเป็นส ำคญั ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำร
เหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัไม่ใช่ของจริง มนัเป็นของ
ปรุงแตง่คือ มนัต้องเข้ำใจก่อนวำ่ น่ีคือต้นเหต ุมนัเป็นมลูเหตถุกูไหม เพรำะงัน้ ท่ีตอ่จำกนีม้นัก็เป็น
ของปลอมหมด แล้วเรำจะไปให้ควำมดีควำมชอบของปลอมเหรอ มนัก็ยิ่งท ำให้สำยป่ำนมนัยำว
ใหญ่ ครำวนีผ้ิดกัน ไม่ต้องแก้ตวัเลย มันยิ่งผิดกันตัง้แต่ต้นไปหมด” อีกทัง้ กำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนตำมเกณฑ์ของหน่วยงำนกลำงไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรได้
ทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “ตอนนีป้ระเมินเลื่อนขัน้น่ีไปเอำเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.พ. ไม่ได้เอำ
ถ่ำยทอดตวัชีว้ดัถกูไหม ไม่ได้ใช้เลย จริง ๆ มนัต้องเอำตวัชีว้ดัน่ีมำถ่ำยทอดแล้วก็วดัตำมตวัชีว้ดั
นัน้จริง ๆ ถกูไหม แต่ไม่ใช่ บำงคนก็ท ำงำนตัง้เยอะ แต่เกณฑ์ของส ำนกังำน ก.พ.ร. เอำ 4 ตวัถึง 6 
ตวัก็ต้องเอำตำมนัน้” ประกอบกบักำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัมำยงัระดบับุคคลไม่มีควำมชดัเจนเช่นกนั 
ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
เร่ืองปัญหำท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของกำรถ่ำยทอดสูบ่คุคลก็คือ โดยหลกัเม่ือมนัก ำหนด
ตวัชีว้ดัในระดบับนมำแล้ว มนัจะ Cascade ลงมำเร่ือย ๆ จนถึงระดบับคุคล เป็น 
Individual มนัต้องแยกให้ชดัเจนว่ำ ใครจะท ำงำนอะไรยงัไงใช่ไหมครับ แต่ทีนี ้     
พอตวัปัญหำจำกตวัชีว้ดั พอมนัก ำหนดมำเป็น Output ท่ีเป็นกึ่ง ๆ รำยกำรว่ำ 
คณุจะต้องท ำน่ีให้ได้เปำ้ตำม พอถ่ำยลงมำบคุคล บำงทีมนัไมส่ื่อว่ำ คนแตล่ะคน
จะต้องท ำงำนอะไร เท่ำไร ยงัไง  
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อีกทัง้ กำรขับเคลื่อนภำรกิจของกรมไม่ได้ เกิดจำกกำรรับผิดชอบตัวชีว้ัดของ
บุคลำกรเพียงอย่ำงเดียว ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

ผลกำรท ำงำนหลำย ๆ เร่ืองมนัไมไ่ด้เกิดจำกกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัไปสูบ่คุคลหรอก 
เอำผลกำรท ำงำนท่ีจ้ำงท่ีปรึกษำท่ีเป็นโครงกำรมำใช้ในกำรประเมินวดัผลก็คือ    
มีท่ีปรึกษำมำรับจ้ำงดูงำนแล้วท ำให้ แล้วก็เอำโครงกำรนีแ้หละไปเสนอผล 
เจ้ำหน้ำท่ีท่ีท ำงำนก็คือแคค่มุโครงกำร แตไ่ม่ได้รับกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัอะไรลงไป  

 
ทัง้นี ้ระบบรำชกำรยงัมีปัจจยัอ่ืน ๆ เข้ำมำเก่ียวข้องในกำรประกอบกำรพิจำรณำ

กำรประเมินผลปฏิบตัิงำนของบุคลำกร ซึ่งผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำร
เหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “รำชกำรมันมีหลำยอย่ำง      
ถ้ำเป็นอย่ำงนัน้ คนท่ีขยนัท ำงำนมนัก็จะได้ 2 ขัน้ทกุปีถกูไหม คนท่ีชอบท ำงำนก็ท ำทกุปี แตร่ะบบ
รำชกำรมนัไม่ใช่ไง มนัมองว่ำ เอ็งได้ตัง้ 2 ปีแล้ว ถึงแม้ปีนีเ้อ็งจะท ำงำนน่ีก็ไม่ได้แล้ว ต้องแบ่งคน
อ่ืนบ้ำง . . . พอไปเอำตำมผลงำนจริง ๆ มนัไม่ได้ไง ปีนีผู้้บงัคบับญัชำจะให้ใคร” อีกทัง้ หวัหน้ำ
กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “จริง ๆ หลกักำรมนัดีนะ แต่ทำงปฏิบตัิจริง รำชกำรก็รู้ ๆ อยู่ว่ำมนัก็เอำแค่มำเป็น
เหตุผลประกอบ แต่ก็ไม่ได้หมำยควำมว่ำ คนท่ีท ำนีจ้ะได้ดีตำมท่ีเจ้ำนำยต้องกำร บำงครัง้มนัมี
หลำย Factor เร่ืองเด็กนำย เร่ืองอะไรเยอะแยะ” กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนบคุลำกรได้ขึน้อยู่
กบัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั ตวัชีว้ดัรำยบคุคลไม่ได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำน
ของบุคลำกรอย่ำงแท้จริง ในทำงปฏิบัติ ผู้ บังคับบัญชำมักใช้วิธีกำรก ำหนดคะแนนรวมให้แก่
ผู้ ใต้บงัคบับญัชำไว้ตัง้แตแ่รกและให้บคุคลนัน้ชีแ้จงรำยละเอียดให้ได้ตำมท่ีก ำหนด ซึง่ผู้ เช่ียวชำญ
ด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ 
“มนัมองว่ำ ปีนีจ้ะให้ใคร ก็ส่วนมำกผู้บงัคบับญัชำก็รู้อยู่แล้วไงว่ำ ปีนีจ้ะให้น่ี เพรำะงัน้ ไปท ำมำ    
ก็แล้วกนั ตัง้ตวัชีว้ดั ประเมินมำให้ได้เท่ำนี ้ผอ. จะก ำหนดน่ีเอำคะแนนระดบันี ้เอำคะแนนระดบันี ้
ก็ไปท ำมำให้ได้อย่ำงงัน้ . . . น่ีคือระบบรำชกำร มนัไม่ได้เป็นจริงตำมนัน้ มนัไม่ใช่ ” อีกทัง้ หวัหน้ำ
กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “กำรประเมินตวัชีว้ดัรำยบคุคล แนวโน้มมนัไม่เหมำะสม มนัคงไม่ได้อย่ำงท่ี
หมำยและกำรจะให้ใครให้ขัน้เงินเดือนดีก็พยำยำมเขียน ๆ กนัเข้ำไป มนัก็ได้อยู่แล้วเพรำะระบบ
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เลื่อนขัน้เงินเดือนเรำยังยึดติดกับผู้บงัคบับญัชำมำกกว่ำเร่ืองผลงำน” นอกจำกนี ้นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ไม่น ำมำใช้จริง ๆ เช่น กำรเลื่อนขัน้ปกติจะเอำค ำรับรองมำเป็นผลกำร
ปฏิบตัิงำนให้คณุเขียนมำเลยวำ่ ตวัชีว้ดัตำ่ง ๆ ได้ก่ีเปอร์เซน็ต์ตำมผลคะแนนรวมท่ีให้ไว้ก่อนตัง้แต่
ต้นแล้วซึ่งเป็นกำรระบุมำแล้วว่ำจะเอำแค่คนเหล่ำนี ้ดงันัน้ ผลกำรปฏิบตัิงำนกับกำรเลื่อนขึน้         
จึงไม่ได้สมัพนัธ์สอดคล้องกันตำมหลกักำร” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
ตวัชีว้ดับุคคลแทบจะไม่มีควำมหมำย วนันีเ้ขียนอะไรก็ได้ เขียนอะไรก็ได้ เขียน
แล้วเก็บไว้แคน่ัน้เอง ไม่ได้สง่ไปให้ใครเก็บไว้ในกรม เขำประเมินก็ประเมินกนัเอง 
ตวัชีว้ดับุคคลก็แต่ละคนเขำก็เขียนกันเองว่ำ ท ำอะไร ผมว่ำ แต่ละหน่วยงำนก็
เหมือนกนั สดุท้ำยเขำจะให้ 2 ขัน้ ให้ก่ีเปอร์เซ็นต์ให้ใครยงัไง เขำก็มีในใจเขำอยู่
แล้วจะเขียนตวัชีว้ดับุคคลเขียนอะไรมำประเมินมำ สุดท้ำยก็ให้คะแนนตำมท่ี
ตวัเองจะให้อยูแ่ล้ว   

 
ส ำนักงำน ก.พ.ร. และส ำนักงำน ก.พ. ต้องร่วมกันท ำงำนและก ำหนดวิธีกำร

ประเมินผลให้สำมำรถน ำมำใช้กบัส่วนรำชกำรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำ
อตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ 
“ส ำนกังำน ก.พ.ร. กบัส ำนกังำน ก.พ. มนัต้องร่วมกนั แตไ่ปดทูกุกรมไม่มีใครเอำตำมน่ีหรอก แล้ว
ส ำนกังำน ก.พ. ก็ตัง้มำก่ีตวัอะไรก็ไม่รู้เพรำะว่ำระบบรำชกำรเวลำจะให้ใครค่อยมำตัง้ตวัชีว้ดั จะ
ให้น่ี 2 ขัน้ สมมติต้องได้คะแนน 90 ก็อ้ำงไปตัง้ตวัชีว้ัดมำ แล้วก็ประเมินมำให้ได้ 90 มันไม่ใช่
ประเมินจำกผลงำนไง” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่พฒันำระบบบริหำร 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกนัว่ำ “กำร
พิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือนจึงไม่ได้สะท้อนกบัค ำรับรองปฏิบตัิรำชกำร ส ำหรับปีหน้ำ พ.ศ. 2560 
กำรพิจำรณำเลื่อนขัน้เงินเดือน ก.พ. ก็เป็นผู้ รับผิดชอบเช่นเดิม แต่ยงัไม่มีแนวทำงในกำรปรับให้
เข้ำกนักบัทำง ก.พ.ร.”  

จะเห็นได้ว่ำ ท่ีผ่ำนมำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมตำม
เอกสำร หลกัฐำนท่ีกรมได้จดัเตรียมไว้เป็นส ำคญั อีกทัง้ ระบบกำรรำยงำนผลของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ยังไม่เสถียรท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรรำยงำนผล  นอกจำกนี ้ตัวชีว้ัดรำยบุคคลยังไม่ได้ถูก



323 
 

 

น ำมำใช้ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้กำรประเมินผลระดบั
บคุคลได้ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั 

5.2.5.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
      1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
    ในช่วงแรกของกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ส ำนกังำน ก.พ.ร. 

มีนโยบำยสร้ำงแรงจูงจงให้แก่ส่วนรำชกำรโดยจัดสรรเงินรำงวลัให้ส่วนรำชกำรท่ีสำมำรถผ่ำน
เกณฑ์กำรวดัผลตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดโดยผู้บริหำรระดบัสงูของกรมได้รับเงินเป็นหลกัแสน ขณะท่ี 
ผู้อ ำนวยกำรกองหรือส ำนักหรือศนูย์ได้รับหลกัหม่ืนและบุคลำกรระดบัปฏิบตัิกำรได้รับหลกัร้อย
หรือหลกัพนัลดหลัน่กนัไปตำมล ำดบัซึง่สง่ผลให้จ ำนวนเงินท่ีได้รับมีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงชดัเจน 
ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ในช่วงปี พ.ศ. 2548-2552 ได้รับกำรจดัสรร
จำกส ำนกังำน ก.พ.ร. โดยในช่วงนัน้ผู้บริหำรระดบัสงูจะได้รับเป็นหลกัแสน ระดบัผู้อ ำนวยกำรกอง 
ส ำนกัจะได้รับในหลกัหม่ืน ลดหลัน่ลงมำจนถึงระดบัปฏิบตัิกำรจะได้รับในหลกัพนัถึงร้อย” อีกทัง้ 
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำท่ีน่ีนะ คนท่ีขบัเคลื่อนจริง ๆ ท ำงำน
จริง ๆ ก็จะเป็นพวกท่ีผู้ รับผิดชอบโครงกำรหลกั ๆ คือ เขำเป็นคนท ำงำนทกุอยำ่งเลย เดินเร่ืองอะไร
เองหมดทุกอย่ำง แต่เขำก็ได้รับในระดบัหนึ่ง แต่ว่ำ เงินจริง ๆ มนัก็ลงผู้บริหำร ถึงแม้ว่ำ ผู้บริหำร
บำงปีใจดีคือ บำงท่ำนก็โอเค ท่ำนก็หำรให้หมดอย่ำงงี ้ท่ำนก็แจก ท่ำนก็ไม่ได้รับ” ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนั
ว่ำ “เรำได้รำงวลั เร่ืองเงินมนันิดหน่อย ไม่ได้มำกเพรำะว่ำถ้ำเป็นบริษัทน่ี เขำก็ได้กนัเยอะ ๆ พอ
แบง่กนัไปแล้วก็ได้กนัไมเ่ยอะ” 

ทัง้นี ้นโยบำยสร้ำงแรงจูงใจดงักล่ำวท ำให้บุคลำกรเกิดกำรเปรียบเทียบ
จ ำนวนเงินท่ีแต่ละคนได้รับและน ำมำซึ่งควำมขดัแย้งภำยในกรม ทัง้นี ้อธิบดีกรมอุตสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็นีว้ำ่ “ในสว่นรำชกำรเองก็
จะสร้ำงตัวชีว้ัดท่ีง่ำยและท ำได้ให้ได้ตำมเป้ำ ให้ได้โบนัส มันเป็นกลไก ประโยชน์ในส่วนนัน้
มำกกว่ำท่ีจะสร้ำงขวญัก ำลงัใจท่ีท ำให้พฒันำข้ำรำชกำรเป็นระบบ แล้วก็เป็นกลไกอีกอย่ำงหนึ่ง 
ท ำไมผมได้น้อยกว่ำคนอ่ืน ท ำไมคนโน้นได้มำกกว่ำผม มนัก็เป็นปัญหำโลกแตกในวงรำชกำร ”     
อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้แสดงทศันะว่ำ “มีแตผ่ลเสียคือ มีแตแ่ตกแยก แตกแยกอนัท่ีหนึ่งก็คือ เร่ิมแรก ๆ เลยนะ คนท่ีได้
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โบนัสเยอะคือ ผู้ บริหำรถูกไหม ผู้ บริหำรได้เป็นแสน แต่พวกคนธรรมดำน่ีจะได้ระดับเป็นพัน       
หรือเป็นร้อยเอง เร่ิมแตกแยกแล้ว” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “ตอนรำชกำรให้โบนสัปีแรก ปลดักระทรวงได้โบนสัประมำณ 5-6 แสน 
ซือ้รถเก๋งได้คนันึงคือ ตอนนัน้มนัเกิดควำมผิดพลำด น่ีวิธีเดียวต้องเปลี่ยนระบบเพรำะไม่งัน้ทกุคน
จะบอกว่ำ ลกูน้องท ำงำนแทบตำย ปลดัได้ซือ้รถเก๋งคนันึงเลย แต่ลกูน้องก็ได้หลกัพนัอยู่เหมือน 
เดิม” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ปัญหำจำกนโยบำยกำรจดัสรร
เงินรำงวลัให้แก่กรมเช่นกนั ดงันี ้

 
พี่ว่ำ ไม่ได้ช่วย บำงทีเผลอ ๆ อำจจะสร้ำงปัญหำด้วยซ ำ้คือ สมมติถ้ำหน่วยงำน
ไหนท่ีเขำไม่ได้ Cascade ลงมำงำนให้ชดัครับแล้วบอกว่ำ ตวัชีว้ดันีเ้ป็นของคนนี ้
คนเดียว พอพิจำรณำแจกโบนสั มนักลำยเป็นวำ่ ฉนัก็ท ำงำนร่วมกบัคณุ แตท่ ำไม
ฉนัไม่ได้หรือฉนัไม่ได้เท่ำคณุ มนัก็เกิดกำรขดัแย้งได้เหมือนกนั แตว่่ำ ก็จะเป็นใน
บำงสว่น อำจจะไมไ่ด้ทัง้หมด แตว่ำ่ พี่วำ่มนัเป็นปัญหำ มนัไมไ่ด้ท ำให้ดีขึน้ บำงที
มนัอำจจะแยล่งบ้ำงด้วยซ ำ้  

 
นอกจำกนี ้แม้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ให้ส่วนรำชกำรจดัสรรเงินจงูใจให้   

ทกุคนในจ ำนวนเท่ำกนั แตก่ำรจดัสรรเงินให้แก่บคุลำกรไม่ได้มีควำมแตกตำ่งกนัอย่ำงมีนยัส ำคญั
เช่นกนัเน่ืองจำกงบประมำณท่ีกรมได้รับมีจ ำนวนจ ำกดั อีกทัง้ ยงัส่งผลให้คนท่ีรับผิดชอบตวัชีว้ดั
อย่ำงจริงจงัไม่มีขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนอีกด้วย ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและ
กำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้วำ่ “กลไกท่ีก ำหนดมำให้บอกวำ่ ห้ำมหำรเฉลีย่
กนันะ ทกุคนมีสว่นร่วมนะ คนไหนมีสว่นร่วมมำก ท ำได้เยอะได้อะไรนะ ในทำงปฏิบตัิจริง ๆ ในเชิง
บริหำร งำนของแต่ละหน่วยงำนก็คือ ไม่ได้หำรเฉลี่ยตำมเกณฑ์ ก.พ.ร. แต่บวกให้คนนัน้ 2 % 3% 
แล้วให้คนนีค้ร่ึงเปอร์เซ็นต์ 2 % ก็คือ ไม่ได้แตกต่ำงกันอย่ำงนยัส ำคญั” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกอง
บริหำรยทุธศำสตร์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ผมวำ่ เร่ืองโบนสัเป็นเร่ืองดีนะ แตว่ิธีกำร
กระจำยโบนสัไม่ช่วยให้เกิดแรงจงูใจ สดุท้ำยแล้วเฉลี่ยได้คนละ 3,000 ทัง้ปี มนัไม่มีควำมรู้สกึอะไร
เลยวำ่นัน่คือโบนสัเพรำะว่ำสดุท้ำยมนัมำเข้ำสูร่ะบบกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหน่วยรำชกำร” 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ได้โบนสัแล้วนะ ๆ ท ำแทบตำย คนหนึ่งไม่ท ำก็ได้เหมือนกนัเพรำะให้ทุกคนเท่ำ ๆ 
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กนั เฉลี่ยไปหมดว่ำ ใครได้ ไม่ได้ . . . สดุท้ำยมนัก็เฉลี่ย ๆ ผู้บริหำรก็ไม่กล้ำตดัสินใจ เอำงำนนีม้ำ
ให้คนนีน้ะคนนัน้นะ ไม่ท ำ” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัท ำให้
คนท ำงำนท่ีท ำงำนรับผิดชอบหลกั บำงทีมนัก็เสียก ำลงัใจว่ำ เขำก็ท ำงำนหนกักว่ำคนอ่ืน คนอ่ืนน่ี
ท ำงำนเช้ำชำม เย็นชำม เขำท ำงำนหนกั เขำก็ได้มำกกว่ำก็จริง แต่มนัไม่ได้ ไม่ได้มำกกว่ำ ไม่ได้
ตำ่งอย่ำงมีนยัส ำคญัท่ีวำ่เลย” ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้

 
ในทำงปฏิบตัิ ไม่ใช่เพรำะผู้บริหำรไม่กล้ำให้ ผู้บริหำรก็จะหำรเฉลี่ยเท่ำ ๆ กนั แต่
ว่ำ เน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. บอกว่ำ ไม่ให้เท่ำกนั เพรำะงัน้ ก็จะตำ่งกนั 3 บำท          
10 บำท 20 บำท มันก็เหมือนยำวนั่นเองถูกไหม มันก็กลำยเป็นคนรับผิดชอบ
ตัวชีว้ัดเหมือนท ำงำนพิเศษนะเพรำะงำนประจ ำทุกคนต้องท ำอยู่แล้ว มันก็
กลำยเป็นทกุคนไมอ่ยำกท ำตวัชีว้ดั ขีเ้กียจเพรำะท ำก็ได้โบนสัเท่ำกนัแหละ มีงำน
เพิ่มมำท ำไม  

 
นโยบำยดงักล่ำวไม่ได้สร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่ส่วนรำชกำรได้อย่ำง

แท้จริงเน่ืองจำกเงินท่ีแต่ละบุคคลได้รับแทบจะไม่มีผลต่อกำรรับผิดชอบตัวชีว้ัดของบุคลำกร
เน่ืองจำกงบประมำณภำครัฐมีอย่ำงจ ำกัดซึ่งแตกต่ำงจำกเอกชน ทัง้นี ้อธิบดีกรมอุตสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “อย่ำงแรกก็คือ
ข้ำรำชกำรก็ได้โบนสัอยู ่7 วนั บริษัทเอกชนได้เงินเดือน 3 เดือน 4 เดือน แตโ่บนสัของข้ำรำชกำรคอื 
3 วนั 7 วนั มนัก็เป็นเร่ืองท่ีดีเพรำะเรำมีรำยได้เพิ่มขึน้ แต่ถำมว่ำ มนัสร้ำงขวญัก ำลงัใจโดยรวม     
ได้ไหม มนัก็ไม่” อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ต้องเสียเวลำเยอะ ต้องเตรียมหลกัฐำน แล้วถ้ำเกิดท ำไม่ได้     
โดนด่ำอีก กลำยเป็นคนไม่อยำกท ำตวัชีว้ดั เดี๋ยวนีล้องไปหำสิ ใครจะส่งตวัชีว้ดับ้ำง ไม่มี ๆ ไม่เอำ 
ไม่ท ำ ขีเ้กียจ น่ีเห็นไหมผลเสีย เพรำะงัน้ ระบบโบนสัน่ีผมว่ำ มนัน้อยมำก มนัแทบไม่มีประโยชน์   
มีแต่ผลเสีย” อีกทัง้ กำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจให้แก่บุคลำกรไม่ได้เกิดขึน้จริงเน่ืองจำกตวัชีว้ดัท่ีถูก
ก ำหนดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรไม่ได้สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง   
อีกทัง้ คนท่ีรับผิดชอบภำรกิจหลกัของกรมอำจท ำงำนหนกักว่ำคนท่ีรับผิดชอบตวัชีว้ดั ดงันัน้ กำร
จัดสรรเงินรำงวลัตำมนโยบำยของส ำนกังำน ก.พ.ร. จึงไม่ได้สร้ำงแรงจูงใจในกำรท ำงำนให้แก่
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บุคลำกร ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “เรำต้องเข้ำใจก่อนวำ่ ตวัชีว้ดัมนัไมไ่ด้ท ำจริงไงถกูไหม มนั
ไม่ได้ท ำจริง เพรำะงัน้ มนัก็ถ้ำให้รำงวลัให้อะไรไป มนัก็ไม่ใช่ ๆ ถกูไหมเพรำะว่ำจริง ๆ สมมติ คน
ท ำตวัชีว้ดัน่ีจริง ๆ คนท่ีเขำรับผิดชอบ Core Business เขำอำจจะงำนหนกักว่ำเยอะเลยถูกไหม 
เป็น Core Business ของกรม” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
สุดท้ำยแล้วยังแก้ตรงนีไ้ม่ได้ก็คือ ผู้ บริหำรหน่วยงำนไม่สำมำรถให้ควำมดี      
ควำมชอบตำมเนือ้งำนจริงได้ ทุกคนยงัรักษำระบบ ระบบอุปถัมภ์ค ำ้จุนกันอยู่             
ไม่พยำยำมหกัหำญน ำ้ใจกนัมำก โบนสัก็เหมือนกนัสรุปก็คือ เฉลี่ยแล้ว บวกลบ
นิดหน่อย ไม่มีผล ไม่รู้สึกว่ำแตกต่ำง แต่ถ้ำท ำให้มันแตกต่ำงได้ มันก็จะดีขึน้      
แตว่ำ่ มนัก็ต้องไปแก้ระบบเก่ำนัน่แหละ ระบบรำชกำรน่ีมนัยงัแก้ไม่ได้  

 
ดงันัน้ กำรจัดสรรเงินรำงวัลจึงได้สร้ำงผลกระทบทำงลบมำกกว่ำกำร

สร้ำงขวญัและก ำลงัใจท่ีดีให้แก่บคุลำกรของกรม ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 
 

มนัจะท ำให้ผิดเป้ำหมำย ถ้ำเกิดเขำท ำจริงอะไรจริงอย่ำงนีใ้ห้ ให้ควำมดีควำม 
ชอบ ให้ 2 ขัน้ ให้อะไรอย่ำงนี ้ผมว่ำโอเค แต่มนัไม่ใช่ไง มนัไม่ใช่แบบนัน้ เพรำะ
งัน้ ถ้ำไปให้น่ี ถ้ำผิดคนน่ี มันยิ่งท ำให้ระบบรำชกำรแตกแยก เสียเข้ำไปใหญ่ 
ต่อไปคนก็ไม่ท ำงำน Core Business แล้วมำท ำตวัชีว้ดัหลอกน่ีแหละดีได้ 2 ขัน้ 
มนัก็ไปกนัใหญ่ ระบบรำชกำรมนัยิ่งเสียหำยไปใหญ่  

 
ต่อมำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส่วนรำชกำรต้องจดัสรรเงินเหลือจ่ำย

จำกงบประมำณท่ีกรมได้รับมำจัดสรรสิ่งจูงใจให้แก่บุคลำกรและหลังจำกปีงบประมำณ พ.ศ. 
2555 เป็นต้นมำ นโยบำยจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำรได้ถกูยกเลิกไปเน่ืองจำกงบประมำณ
ภำครัฐท่ีมีจ ำกัด ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร  กอง
บริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ในปี พ.ศ. 2553-2555 ทุกส่วน
รำชกำรต้องกนัเงินไว้เพื่อจดัสรรสิ่งจงูใจเอง สิ่งจงูใจท่ีได้รับจึงลดน้อยลง ขึน้อยู่กบัวำ่ สว่นรำชกำร
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นัน้มีเงินมำกน้อย หลงัจำกปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมำ ไม่มีนโยบำยกำรจัดสรรสิ่งจูงใจให้กับส่วน
รำชกำรอีกเลย” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตวัเงินท่ีได้มนัก็ไม่เยอะ ๆ เพรำะว่ำเวลำท่ีเขำจัดสรร เขำก็ต้องจัดสรร
ให้กับทุก ๆ คน ให้กับทุกระดบัด้วย ตวัเงินท่ีเขำให้ เขำให้จำกงบประมำณเหลือจ่ำยท่ีกรมใช้ไม่
หมด แล้วเรำก็คืนหลวง แล้วเขำจดัสรรมำให้เรำ 50 %” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ตวัชีว้ดัเม่ือก่อนมี
โบนสั แตโ่บนสัพอจ่ำย ๆ เหลือคนละพนั สองพนัก็ไม่มีประโยชน์อะไร แล้วก็ผู้บริหำรได้มำกกวำ่อีก 
ได้เยอะ ทัง้ ๆ ท่ี ผู้บริหำรจริง ๆ ไม่ได้ท ำอะไรเลย ได้แตบ่ี ้สัง่ ๆ ให้เขำท ำ เด็ก ๆ ก็ท ำ ๆ เด็ก ๆ ก็ได้
พนั สองพนั สำมพนั ผู้บริหำรได้เป็นหม่ืน ตอนหลงัมำยกเลกิไป” 

ทัง้นี ้กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรยงัคงเป็นสิง่จ ำเป็นส ำหรับ
ส่วนรำชกำร ดังนัน้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องศึกษำและออกแบบนโยบำยเพื่อสร้ ำงแรงจูงใจให้
บคุลำกรภำครัฐมีขวญัและก ำลงัใจในกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัให้ได้ตำมวตัถปุระสงค์กำรวดัและเกิด
กำรพฒันำอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “จริง ๆ แล้ว ก.พ.ร. ควรจะท ำอะไรท่ีมนัเห็นชดั ๆ กวำ่นี ้กำรให้โบนสั
ของเขำก็พยำยำมคิด ให้โบนสัก็แล้ว ให้เงินจูงใจก็แล้ว แต่จริง ๆ แล้วน่ี มนัอะไรกนัแน่ท่ีจะท ำให้
เกิดแรงจงูใจให้เกิดกำรพฒันำองค์กรจริง ๆ มนัอะไร ก.พ.ร. ต้องไปคิดออกมำ” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์
นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
ถ้ำจะให้โบนสัมนัก็ควรจะมีอะไรจูงใจอย่ำงอ่ืนท่ีมนัดหูนกักว่ำ ไม่ใช่แค่นี ้แล้วก็      
ถ้ำจะให้หนกัจริง ๆ หมำยควำมวำ่ มนัต้องเพียงพอท่ีจะท ำให้เขำรู้สกึวำ่ เขำไม่ได้
ท ำงำนแคต่ำมหน้ำท่ีด้วยคือ เขำท ำในลกัษณะท่ีว่ำ เขำอยำกจะท ำ เขำรักองค์กร    
จริง ๆ เขำถึงท ำ อย่ำงงัน้ถึงจะได้เพรำะว่ำไม่งัน้ก็เหมือนท่ีผ่ำนมำ พี่รับผิดชอบ
ตวัชีว้ดัในค ำรับรอง พี่ก็ท ำ โอเคพ่ีก็พยำยำมท ำเตม็ท่ีให้มนัตำมเกณฑ์  

 
กำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้แก่ส่วนรำชกำรไม่ได้มีเพียงแรงจูงใจใน

รูปแบบของตวัเงินอย่ำงเดียว แต่แรงจงูใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินยงัเป็นกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจท่ีส ำคญั
ในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรได้เป็นอย่ำงดี ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เร่ืองเงินไม่ได้เป็นสิ่งส ำคญัอะไรมำกเพรำะ
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เรำได้ไม่เยอะใช่ไหมเพรำะมำกระจำยแล้วสว่นรำชกำร เจ้ำหน้ำท่ีพอมำจดัสรรแล้ว เรำได้ไม่คนละ
เท่ำไร พนั สองพนัหรือว่ำร้อย สองร้อยอะไร พี่ไม่แน่ใจแล้วนะ มนัเป็นเร่ืองเก่ียวกบัจิตใจมำกกว่ำ 
เร่ืองจิตใจมำกกว่ำ เร่ืองเงิน เงินก็ไม่ส ำคญัหรอก” แรงจูงใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน อำทิ สวสัดิกำรภำครัฐ 
กำรสร้ำงควำมภำคภูมิใจให้แก่บุคลำกร ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่ม
ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ไว้ว่ำ “แรงจูงใจท่ีเป็นสวสัดิกำรอย่ำงอ่ืนก็อำจจะต้องแล้วแต่ว่ำคือมนัอำจจะต้องส ำรวจว่ำ  เขำ
ต้องกำรอะไรมำกกวำ่นัน้หรือเปลำ่” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

มนัเก่ียวกับเร่ืองจิตใจ เร่ืองเป็นควำมภำคภูมิใจว่ำเรำสำมำรถปฏิบตัิงำนได้ใน
ระดบัท่ีดี แล้วได้เงินรำงวลั แต่เงินท่ีได้มำ มนัก็ไม่ได้จูงใจเรำมำกเร่ืองเงิน ไม่ได้
จูงใจเรำมำก แต่สิ่งจูงใจก็คือ ควำมภำคภูมิใจมำกกว่ำ ถึงแม้ว่ำ เรำจะไม่ค่อย
เห็นด้วยกับ ก.พ.ร. เท่ำไร แต่ถ้ำเรำท ำคะแนนได้ดี ท ำตัวชีว้ดัได้ดี มนัก็เป็นสิ่ง
ภมูิใจของกรมวำ่ เรำได้คะแนนเยอะนะอะไรอยำ่งนี ้ก็เป็นสิง่ภำคภมูิใจเหมือนกนั  

 
นอกจำกนี ้กำรสร้ำงโอกำสควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำนให้แก่บคุลำกรยงั

เป็นอีกหนึ่งแรงจงูใจส ำคญัท่ีสำมำรถผลกัดนัให้บคุลำกรมีขวญัและก ำลงัใจในกำรรับผิดชอบงำน
ได้อย่ำงสมัฤทธ์ิผล ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

ภำครำชกำรก็น่ำจะเป็นเร่ืองต ำแหน่งหน้ำท่ีกำรงำนเพรำะว่ำถ้ำเร่ืองเงินมนัคง
ยำกด้วยแหละท่ีจะให้สร้ำงควำมแตกต่ำงได้ขนำดนัน้เพรำะว่ำข้อจ ำกดัของเร่ือง
งบประมำณ . . . ถ้ำในเส้นทำงของอำชีพครับ สมมติวำ่ สำมำรถท่ีจะกำรันตีได้วำ่
ถ้ำคณุตัง้ใจท ำงำน แล้วก็ท ำได้ตำมตวัชีว้ดัท่ีเป็นหลกักำรท่ีถกูต้องได้ คณุก็น่ำจะ
มีโอกำส มีควำมก้ำวหน้ำมำกกวำ่คนอื่นเขำ ต้องกำรันตีได้ด้วยนะ  

 
จะเห็นได้ว่ำ นโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัของส ำนกังำน ก.พ.ร. ท ำให้

กรมเกิดกำรเปรียบเทียบและน ำมำซึ่งควำมขดัแย้งระหวำ่งบคุลำกรเน่ืองจำกจ ำนวนเงินท่ีผู้บริหำร
ระดบัสงู ผู้อ ำนวยกำรกองหรือส ำนกั ตลอดจนเจ้ำหน้ำท่ีระดบัปฏิบตัิกำรได้รับแตกต่ำงกนัอย่ำง
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ชดัเจน ดงันัน้ นโยบำยดงัเช่นท่ีผำ่นมำจงึยงัไมไ่ด้สร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรอย่ำงแท้จริง 
อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงแรงจงูใจยงัคงเป็นสิ่งส ำคญั ดงันัน้ แรงจงูใจท่ีไม่ใช่ตวัเงินนบัเป็นกำรสร้ำง
ขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรภำครัฐได้เป็นอยำ่งดี  

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิยงัไม่ได้ท ำให้กรมเกิดกำร

พฒันำอย่ำงจริงจงั แต่เป็นกำรให้ควำมส ำคญักับกำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ก ำหนดเพื่อให้บรรลผุลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีปรำกฏในค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรจงึยงัไมไ่ด้สะท้อนถึงภำรกิจหลกัของกรมอยำ่งแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ภำรกิจหลำยเร่ืองท่ีก ำหนด
มันไม่ได้สะท้อนภำรกิจโดยรวมของกำรพัฒนำองค์กร แต่เป็นสะท้อนควำมต้องกำรเพื่อให้ได้
คะแนนตวัชีว้ดั แล้วกำรให้ควำมส ำคญัของผู้บริหำรหรือแต่ละหน่วยงำนจะให้ควำมส ำคญัค่อย ๆ 
จะลดลง” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “ท่ีเป็นอยู่ทกุวนันีเ้ป็นกำรประคองให้สง่ให้
ครบ ไมใ่ห้โดนหกัคะแนน ท ำงำนให้เต็มท่ีคือท ำเตม็ท่ีท่ีเรำท ำ แตถ่ำมวำ่ พฒันำกระเตือ้งขึน้หรือไม ่
นิดนึงโดยดจูำกท่ีเม่ือเรำวำนให้ใครท ำ เขำจะเต็มใจช่วยด้วยใจ ช่วยกนัประสำนกนั” นอกจำกนี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ถำมวำ่ ท ำเพื่อพฒันำองค์กรจริง ๆ ไหม มนั
ก็ไม่ได้รู้สกึวำ่ขนำดนัน้เพรำะเรำก็ติดขดัปัญหำอะไรหลำย ๆ อยำ่ง แล้วเรำก็โอเค เรำก็พยำยำมท ำ
ให้มนัผ่ำนเกณฑ์เพรำะเรำก็ไม่อยำกโดนว่ำแคน่ัน้เอง ไม่ท ำให้รู้สกึว่ำ เรำรักองค์กร เรำต้องพฒันำ
มนั เรำเลยต้องท ำ” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ตวัชีว้ดัสดุท้ำยว่ำ  ตวัชีว้ดัได้ 5 เต็ม แล้วบอกได้ไหมว่ำ หน่วยงำน
นัน้มีผลอะไรท่ีดีขึน้มำบ้ำง ได้ 5 แล้วเป็นไง ได้ 4 แล้วเป็นไง ได้ 3 แล้วเป็นไง สุดท้ำยก็ได้ โอเค
คะแนน ได้ 4 กว่ำ ๆ ถือว่ำคะแนนสงู คะแนนอนัดบั 1 อนัดบั 2 ของกระทรวงเลยนะ แล้วไง แล้ว
กรมนัน้มนัดีขึน้ยงัไง ต้องบอกให้ได้”  

อีกทัง้ กระบวนกำรแต่ละกระบวนกำรตัง้แต่ยทุธศำสตร์ลงมำจนถึงกำร
ประเมินผลไม่ได้มีควำมเช่ือมโยงกนัอย่ำงเป็นระบบ ซึง่นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสัมภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ควำมเช่ือมโยงของแต่ละเร่ือง ณ ปัจจุบนั มนัไม่มี ตัง้แต่ยทุธศำสตร์ลงมำ
จนถึงประเมินผล แล้วก็วน Loop มำใหม่ เร่ืองกำรพฒันำบุคลำกรมนัไม่ได้เช่ือมโยงกันเลย มัน    
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ไม่เป็นไปตำมหลกักำรสกัอย่ำงคืออย่ำงท่ีบอกถ้ำต้องเร่ิมจำกข้ำงบน มนัไม่ได้เป็นไปตำมหลกักำร 
ลงมำข้ำงล่ำงก็ล ำบำก” ประกอบกบัหำกผู้บริหำรไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำตวัชีว้ดัอย่ำง
จริงจงั บุคลำกรก็ไม่ได้ให้ควำมส ำคญัเท่ำไรนกั ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสัมภำษณ์) 
กลำ่วถึงไว้วำ่ “สมมติ ถ้ำข้ำงลำ่งอย่ำงที่วำ่ เรำพยำยำมจะผลกัดนัยงัไง ถ้ำมนัไมไ่ด้ไปตอบสิ่งท่ีอยู่
ข้ำงบน เขำก็เหมือนไม่จ ำเป็นต้องท ำก็ได้ พอผู้บริหำรเห็นว่ำ ไม่จ ำเป็นต้องท ำ น่ีมนัก็ไปแล้ว มนัก็
คอ่ย ๆ หำยไปเร่ือย ๆ”  

ดงันัน้ หลงัจำกประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนแล้ว กรมจึงไม่ได้มีกำรน ำผล
จำกกำรประเมินมำต่อยอดหรือพัฒนำบุคลำกรเช่นกันเน่ืองจำกบุคลำกรไม่ได้ระบุถึงควำม
ต้องกำรในกำรพฒันำตวัเองอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ต้องไปวิเครำะห์แล้วมำ
ดวูำ่คนนีค้วรจะอบรมอะไร ไม่มี เวลำในใบประเมินน่ี เขำจะให้เขียน ให้เรำเขียนวำ่ เรำอยำกอบรม 
เพิ่มควำมรู้ด้ำนไหน เขียนไปเอง” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ส ำหรับกำร      
ตอ่ยอด พฒันำไม่ได้น ำมำใช้ ไม่มีผลอะไร” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสัมภำษณ์) ยังได้กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ถ้ำมุ่งแต่ละบุคคลน่ีวุ่นวำย      
ทกุคนก็ต้องมำนัง่เขียนเพรำะว่ำคนก็ท ำงำนประจ ำของเขำ เขำท ำงำนอยู่อย่ำงเดียว คณุจะให้เขำ
ท ำอะไร จะให้เขำพฒันำอะไร บำงคนเขำก็ท ำอยำ่งนีม้ำตลอดตัง้แตเ่ข้ำ เขำท ำอย่ำงนีต้ลอด อยู่ ๆ 
คณุบอกวำ่ให้พฒันำตวัเองพฒันำอะไร”   

ขณะเดียวกนั แม้ว่ำ มีกำรระบถุึงควำมต้องกำรในกำรพฒันำตนเอง แต่
ท้ำยท่ีสดุก็ไม่ได้น ำผลนัน้ไปใช้ ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์
และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ 
“สมมติว่ำ อย่ำงพี่ท ำงำน หัวหน้ำพี่ประเมิน แล้วบอกว่ำ พี่ควรจะพัฒนำเร่ืองพวกนี ้น่ีคือสิ่งท่ี
หวัหน้ำมอง แตถ่ึงเวลำถำมวำ่ พอมนัวนกลบัเข้ำไปในเร่ืองของฝ่ำยทรัพยำกรบคุคล เขำก็ไม่ได้เอำ
ไปด ูเขำไม่ได้เอำไปวำงแผนครับว่ำควำมต้องกำรของหวัหน้ำงำนท่ีต้องกำรให้ลกูน้องพฒันำงำน
พวกนี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำมำเห็นพ้องต้องกนั มีศกัยภำพอย่ำงนี ้ๆ มำมองร่วมกนัด้วยใจเป็นกลำง คนนีม้นั
เก่งจริง ๆ เรียกว่ำโอเค ถ้ำใจมนัไป แต่ว่ำ ควำมรู้ยงัไม่พอ เรำก็ฝึกให้มนั ส่งไปสิ ส่งให้ไปอบรม      
ส่งให้ไปเรียนเพิ่มเติม สดุท้ำยให้มำรับผิดชอบงำนนี ้มนัก็ได้ มนัก็ท ำได้ แต่มนัไม่มี ไม่มีอย่ำงงัน้ ” 
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เน่ืองจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรจำกค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรไมไ่ด้เป็นกำร
ประเมินผลอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เรำเขียน
ประเมินไปเสร็จคือ ประเมินมนัก็ไม่ใช่ของจริงละ่ถกูไหม พอมนัไมใ่ช่ของจริง เรำจะเอำไปวิเครำะห์
เพื่อท่ีจะพฒันำตวับคุลำกรก็ไม่ได้เพรำะมนัไม่ใช่ของจริง” ดงันัน้ จึงไม่ได้ถกูน ำไปใช้ในกำรพฒันำ
บคุลำกร ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 
 

เขำเอำเก็บไว้เฉย ๆ ไม่ได้เอำมำประมวลผลว่ำ ในภำพรวมของหน่วยงำนแล้วมี
ควำมต้องกำรพฒันำบุคลำกรในเร่ืองพวกนีเ้ยอะ อำจจะเพื่อท่ีจะไปวำงแผนจดั
หลกัสตูรหรืออะไรก็ตำม เพื่อพฒันำให้มีศกัยภำพเพิ่มขึน้ เพรำะงัน้ เรำเขียนไป     
มันก็จะเขียนวน ๆ ทุกปีเหมือนเดิม มันไม่ได้ถูกไปวำงแผนคือ  ไม่รู้อำจจะเป็น
เพรำะว่ำอำจจะเร่ืองประเมินไม่ใช่ของจริงด้วยหรือเปล่ำหรือเป็นเพรำะว่ำระบบ    
มนัไมเ่อือ้ อ ำนวยก็ไม่แน่ใจ  

 
ด้วยเหตนีุ ้กระบวนกำรในกำรพฒันำองค์กำรจำกกำรน ำค ำรับรองกำร

ปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิจึงไม่ได้เกิดขึน้ อยำ่งไรก็ตำม กรมเองได้มีกำรพฒันำบคุลำกรอยูแ่ล้ว ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุม่แผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้
ว่ำ “ถ้ำไม่มีส ำนักงำน ก.พ.ร. เรำก็อยู่ได้ เรำก็ยังอยู่ได้ หน่วยงำนก็สำมำรถท่ีพัฒนำตัวเองได้
เหมือนกนั” ทัง้นี ้กำรพฒันำองค์กำรต้องให้ควำมส ำคญักบัควำมก้ำวหน้ำในงำนของบคุลำกร ซึง่
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ มนัต้องมองในภำพรวมพวกองค์กร ต้องหำคนมำมองภำพขององค์กร มอง 
Career Path ของคนในองค์กร . . . เขำมีควำมสุขยงัไง เขำอยู่กันยงัไง หน้ำท่ีของเขำจริง ๆ ใน
ต ำแหน่งนัน้ ๆ เขำควรจะท ำอะไรบ้ำง” อีกทัง้ จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงเร่ืองคณุธรรมของบคุลำกรอย่ำง
จริงจงั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “จริง ๆ อยำกให้เน้นเร่ืองคณุธรรมมำก ท ำให้ไงให้คนมีคณุธรรมจริง ท ำไงให้เกิดองค์กร
ท่ีดี กำรพฒันำองค์กรให้ดีจริง ๆ แล้วให้มีคณุธรรมจริง ๆ เพรำะเร่ืองพฒันำองค์กร เ ร่ืองอะไรรู้สกึ
น้อย หลกัสตูรมนัน้อย เร่ืองของนโยบำย เร่ืองของอะไรซะสว่นมำก”  
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จะเห็นได้ว่ำ แม้ว่ำ กำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำปฏิบตัิเพื่อเป็น
กำรติดตำมและสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมและน ำผลท่ีได้มำปรับปรุง แก้ไข และพฒันำ
ต่อไป แต่กำรน ำมำปฏิบตัิจริงยงัไม่ได้ท ำให้กรมน ำผลท่ีได้จำกกำรประเมินมำพฒันำองค์กำรและ
บคุลำกรให้เกิดขึน้อยำ่งเป็นรูปธรรม 

 3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองน ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยภำครัฐ

ซึง่สว่นรำชกำรต้องน ำนโยบำยจำกรัฐบำลมำปฏิบตัิให้เกิดผล ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผน
ช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มันก็โยงมำจำกเร่ืองกำรเมืองด้วย ภำคกำรเมืองข้ำงบนว่ำ      
พอเขำมีนโยบำยมำแล้ว ภำคข้ำงลำ่งซึง่เป็นตวัหลกัท่ีขบัเคลื่อนนโยบำยพวกนีจ้ริง ๆ แตถ้่ำเกิดว่ำ 
ไม่เข้ำใจก็จะท ำงำนไม่ได้” นอกจำกนี ้กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองยงัท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
โยกย้ำยผู้บริหำรของกรมตำมมำ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  

 
ในระดบัหน่วยงำน ในเร่ืองของงำนมันเปลี่ยนแปลงได้ไม่มำกหรอก เพรำะฉะนัน้    
ในเร่ืองท่ีอธิบดีคนใหม่มำจะเปลี่ยนเร่ืองนัน้เร่ืองนีแ้บบพลิกโฉมค่อนข้ำงยำก
เพรำะกรอบหน้ำท่ีมนัมีอยู่ไม่มำก เพียงแต่ว่ำ อธิบดีต้องกำรให้เอำเร่ืองไหนเด่น
ดงึขึน้มำให้เด่นน่ีนะ โอเคก็ทุ่มไปทำงนัน้ได้ แต่ภำรกิจอ่ืนน่ีมนัก็อยู่ในมมุนีแ้หละ 
แต่ว่ำอธิบดีอำจจะมีวิสัยทัศน์ท่ีว่ำ เร่ืองนีอ้นำคตน่ำจะดี หยิบตรงนีม้ำ สร้ำง
อนำคตขึน้มำลกัษณะนี ้

 
งบประมำณภำครัฐท่ีมีจ ำกดัสง่ผลตอ่กำรปฏิบตัิของงำนของบคุลำกรท ำ

ให้งำนบำงอย่ำงของกรมขบัเคลื่อนล ำบำก ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้วำ่ “เรำของบประมำณก็ต้องให้ด้วยนะ เรำมีข้อจ ำกดัในเร่ือง
งบประมำณนะ เรำมีข้อจ ำกดัในเร่ืองแนวควำมคิด เทคโนโลยีในอะไรนะ แล้วต้องมำช่วยกนัด้วย
หลำย ๆ ภำคสว่น” ด้วยงบประมำณท่ีจ ำกดัท ำให้กำรเก็บข้อมลูเพื่อแก้ไขปัญหำของกรมเป็นไปได้
ยำก ซึ่งนกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “เรำพยำยำมท่ีจะเก็บจะ
แก้ไขเร่ืองปัญหำควำมเช่ือมัน่ของชุมชน เร่ืองกำรท ำเหมืองแร่ แต่ว่ำ เรำก็ไม่มีงบประมำณ ไม่มี
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อะไรท่ีจะไปเก็บข้อมลูหรือว่ำไปดงึข้อมลูจำกเขำมำเพื่อว่ำตกลงเรำจะได้รู้สถำนะของเรำว่ำตอนนี ้
เรำถึงไหนแล้ว เรำแก้ปัญหำได้ไหม พอเรำไม่ได้รับงบประมำณ มนัก็ท ำอะไรล ำบำก” ดงันัน้ กรม
จึงจ ำเป็นต้องไปดึงข้อมูลจำกส่วนอ่ืนซึ่งอำจไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรงมำเป็นข้อมูลประกอบ ทัง้นี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 
 

เรำก็ต้องไปดึงข้อมลูบำงส่วนท่ีมนัอำจจะไม่ได้เก่ียวข้องโดยตรง อย่ำงเช่น เร่ือง
ของควำมพึงพอใจผู้ รับบริกำรซึ่งผู้ รับบริกำรเขำไม่ได้เป็นผู้ รับผลทำงอ้อมจำก   
กำรท ำเหมือง ผู้ รับบริกำรก็อย่ำงเช่น พวกผู้ประกอบกำร ผู้มำขออนุญำตส่งแร่ 
แต่ว่ำ เขำก็ไม่ใช่ผู้ รับผลกระทบจริง ๆ จำกกำรท ำเหมืองท่ีเขำไม่ได้เก่ียวข้องกบั
กระบวนกำร แต่ว่ำ เขำเป็นผู้ ท่ีรับผลกระทบซึ่งเรำมุ่งเป้ำตรงนัน้มำกกว่ำ มนัก็
เลยมีปัญหำ  

 
กำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศท ำให้กรมต้องปรับตวัใน

กำรท ำงำน อย่ำงไรก็ตำม กรมยงัประสบกับข้อจ ำกัดทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ ทัง้นี ้อธิบดี
กรมอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ 
“เร่ืองไอทีเป็นเร่ืองส ำคญัไหม ณ นำทีนีค้ือเร่ืองไอทีเป็นเจ้ำน ำของธงของทกุสว่นรำชกำร แตบ่ำงที 
เรำก็บอกไอทีของเรำมีข้อจ ำกัดโดยตัวของมันเอง เรำไม่สำมำรถผลักดันเร่ืองนีม้ำเป็นธงน ำ” 
ประกอบกบังบประมำณท่ีกรมได้รับอย่ำงจ ำกดั ดงันัน้ ในส่วนของเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรม
มกัโดนตดังบประมำณเป็นส่วนแรก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงวำ่ “งบประมำณท่ีขอท่ีได้ เวลำท ำงบประมำณอะไรก็แล้วแต ่
พอโดนตดังบประมำณ สิ่งท่ีตดัอนัแรกคือไอที เขำจะตดังบประมำณด้ำนไอทีเพรำะไอทีไม่ใช่งำน
หลกั เขำถือว่ำไอทีเป็นแคง่ำนเล็ก ๆ ขำดไอทีงำนก็ยงัเดินได้” ด้วยเหตนีุ ้จึงสง่ผลตอ่กำรขบัเคลื่อน
ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำเรำก ำหนดตวัชีว้ัดตำมเร่ืองของไอทีนัน้ เรำ
อำจจะล้มเหลว แล้วใครล่ะจะก ำหนดตวัชีว้ดัในเร่ืองท่ีตวัเองท ำไม่ได้ แล้วใครคนอ่ืนจะมำก ำหนด
ตวัชีว้ดัให้เรำ เขำจะรู้ดีได้ยงัไง น่ีคือมนัก็เป็นข้อขดัแย้งกนัในเชิงเร่ืองนีน้ะ”  

ดงันัน้ สภำพแวดล้อมภำยนอกด้ำนต่ำง ๆ ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อม
ทำงกำรเมืองซึ่งท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยรัฐบำลและกำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำร อีกทัง้ 
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งบประมำณภำครัฐท่ีมีจ ำกดั ตลอดจนกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศล้วนส่งผล
ตอ่กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรทัง้สิน้ 

 
5.2.6  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

             5.2.6.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
    1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
  ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนต้องถกูก ำหนดขึน้โดยพิจำรณำจำกยทุธศำสตร์

ของกรมเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “กำรก ำหนดตวัชีว้ดั เรำจะยดึตำมยทุธศำสตร์เลยเพรำะวำ่
เวลำเรำขึง เรำจะดยูทุธศำสตร์ของกรมเป็นหลกั มองว่ำ เรำจะท ำงำนอะไรท่ีจะท ำให้ยทุธศำสตร์
บรรล ุยทุธศำสตร์นีส้อดคล้องกบัยทุธศำสตร์กระทรวง กระทรวงก็ส่งไปยทุธศำสตร์ชำติ มนัจะไล่
กันไปอย่ำงนี”้ ทัง้นี ้ยุทธศำสตร์ของกรมจึงต้องมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์กระทรวงและ
ยุทธศำสตร์ชำติ ขณะเดียวกัน กระทรวงเองได้มีกำรถ่ำยทอดยุทธศำสตร์ลงมำยังกรมท่ีได้รับ
มอบหมำยให้เป็นเจ้ำภำพหลกัรับผิดชอบงำนในแต่ละด้ำนเพื่อตอบโจทย์ยทุธศำสตร์ชำติในท่ีสดุ 
โดยผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กระทรวงก็ถ่ำยลงมำด้วย เขำก็จะดวู่ำ เจ้ำภำพหลกัเป็นใครนะ มีมำนำนแล้ว    
แต่จะปรับให้ดีขึน้เร่ือย ๆ มองให้ง่ำยขึน้ ลกัษณะก็จะเป็นอย่ำงนี ้ถ่ำยจำกกระทรวงลงมำกรม 
ยุทธศำสตร์ชำติก่อนมำกระทรวง กระทรวงมำกรม” ด้วยเหตุนี ้กรมจึงต้องก ำหนดตวัชีว้ัดเพื่อ
สะท้อนถึงยุทธศำสตร์เป็นส ำคัญ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “หน่วยปฏิบตัิเขำจะสะท้อนตวัชีว้ดั กิจกรรม
ของเขำสะท้อนไปถึงยทุธศำสตร์ ตอบโจทย์หมดไปเลยทีเดียว เวลำประชุมยทุธศำสตร์ มนัก็จะมี
ผู้แทน เห็นชอบตกลงตรงกนั มีกลยทุธ์ แผนงำน ตวัชีว้ดัภำยใต้ยทุธศำสตร์ หลงัจำกนัน้ มนัก็จะ
ถ่ำยลงไปท่ีงบประมำณ ยุทธศำสตร์มันจะเป็นช่วงระยะ 5 ปี” ดังนัน้ กำรก ำหนดตัวชีว้ัดใน            
ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรต้องมีควำมเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ของกรมและท ำให้บุคลำกร
สำมำรถปฏิบตัิงำนไปในทิศทำงเดียวกนัได้อยำ่งเป็นระบบ ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประด็นนีว้่ำ “มนัก็มีกรอบงำนของหน่วยงำนดีขึน้ ทิศทำงชดัเจน เอำไปเป็นนโยบำยได้สว่นหนึ่งวำ่
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ต้องด ำเนินกำรตำมเปำ้หมำยท่ีก ำหนด” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

กำรท ำงำนก็จะมีกรอบตวัชีว้ดัท่ีเป็นระบบ แล้วก็เช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ แผน 
งำนมำกยิ่งขึน้ ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบตัิงำนในกรมเห็นภำพกำรเช่ือมโยง
ระหว่ำงวตัถปุระสงค์ เป้ำหมำยขององค์กรซึ่งถกูถ่ำยทอดหรือ Deploy ลงมำยงั
ส่วนงำน ส ำนัก กองต่ำง ๆ แล้วก็ถ่ำยทอดมำถึงระดบักลุ่ม ส่วน ฝ่ำยท่ีมีควำม
ชดัเจนมำกยิ่งขึน้ 

 
ในทำงปฏิบตัิ ท่ีผ่ำนมำ กำรก ำหนดยทุธศำสตร์กระทรวงกบัยทุธศำสตร์

กรมไม่ได้ขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนัก
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ระหว่ำงยุทธศำสตร์กระทรวงกับ
ยทุธศำสตร์กรม มนัก็ไม่เหมือนกนัแล้วเพรำะว่ำมนัเดินคู่กนัคือ จริง ๆ มนัต้องกระทรวงก่อนแล้ว
คอ่ยกรม อนันีบ้ำงทีกรมท ำไปก่อนแล้วคอ่ยปรับเข้ำยทุธศำสตร์กระทรวง” หำกแตย่ทุธศำสตร์ของ
กรมกับกำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำนสำมำรถเช่ือมโยงกันได้เน่ืองจำกยุทธศำสตร์เป็น
ยทุธศำสตร์ท่ีกว้ำง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ไว้ว่ำ “กำรวดัผลท่ีบอกเอำยทุธศำสตร์เข้ำมำเช่ือมโยง ยทุธศำสตร์กว้ำงเป็นแม่น ำ้ ยงัไงก็ถกูหมด 
ยงัไงก็เช่ือมได้หมด” อีกทัง้ ยงัท ำให้งำนประจ ำยงักลำยเป็นงำนยทุธศำสตร์ ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ทุกวนันีง้ำน Routine 
มนัเป็นงำนยทุธศำสตร์กนัหมด เอำงำน Routine มำเป็นงำนยทุธศำสตร์ ประเทศยงัไงก็ Drive ไป
ไม่รอด ท ำมนัอยูอ่ยำ่งงัน้ แตถ่ำมวำ่ ได้อะไร ไมรู้่ แล้วก็ไม่ปรับกระบวนกำร”  

ในช่วงแรก กรมได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์อย่ำง
จริงจัง แต่ในช่วงหลงั ควำมส ำคญัของยุทธศำสตร์ลดลงไปและท ำให้บุคลำกรรุ่นหลงัไม่ได้ท ำ   
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัยทุธศำสตร์กรมอยำ่งจริงจงัเฉกเช่นในช่วงแรก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ช่วงแรก ๆ นะ คนให้ควำมส ำคญั
เร่ืองยุทธศำสตร์ แล้วเอำไปใช้จริง แต่ตอนหลังไม่แล้ว ยิ่งช่วงหลัง ๆ เด็กรุ่นใหม่ ๆ ไม่รู้เร่ือง
ยทุธศำสตร์ ตอ่ให้เขำมีกำรชีแ้จงกนัคือ ชีแ้จงกบัท ำควำมเข้ำใจมนัไม่เหมือนกนั มนัไม่ได้วดัผลว่ำ
กำรท ำงำนนีต้้องท ำบนยุทธศำสตร์” แม้ว่ำ ในช่วงแรกมีกำรน ำยุทธศำสตร์ของกรมมำเป็นตวั
ขบัเคลื่อนหลกัในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม กำรให้ควำมส ำคญักบักำร
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ทบทวนและขบัเคลื่อนยทุธศำสตร์ได้ลดลงไปอย่ำงมำก ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
เม่ือก่อนใช้ยุทธศำสตร์เป็นตวั Drive ช่วงแรก ๆ ใช้โยง ยึดโยงยุทธศำสตร์ แล้ว
ตอนหลงั พี่ก็มีหน้ำท่ีพฒันำคนด้ำนยทุธศำสตร์ด้วยนะจนได้ท่ี พอท ำเสร็จไม่มี
อะไรเกิดขึน้ แล้วจะท ำไปท ำไม ท ำทบทวนไปงัน้เอง ท ำทบทวนให้มนัตำมหน้ำท่ี
เพรำะคนรู้หลักฐำนหมดแล้ว อนำคตคนรู้เร่ืองยุทธศำสตร์น้อยลง ในขณะท่ี      
ไม่เหมือนท่ีอ่ืน ประเทศเขำใช้กลยทุธ์ ใช้แผนเป็นตวั Drive องค์กรอย่ำงแท้จริง 
มนัต้องยึดโยงคือ Performance กับ KPI มนัต้องยึดโยงยุทธศำสตร์ ถ้ำมนัไม่มี
มำแบบนัน้ก็จบ  

 
ปัจจุบนักรมได้เร่ิมกลบัมำให้ควำมส ำคญักับกำรก ำหนดวิสยัทิศน์และ

ยทุธศำสตร์มำกขึน้ อีกทัง้ บคุลำกรยงัเข้ำมำมีสว่นร่วมในกำรขบัเคลื่อนมำกขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ณ ปัจจบุนั   มนัเร่ิมมีส่วนร่วมมำเร่ือย ๆ แล้ว คนท่ีเก่ียวข้องเร่ิมมีส่วนร่วม 
เร่ิมคยุกนัมำกขึน้ เร่ิมเหน่ือยมำกขึน้ เพรำะงัน้ ทิศทำงมนัคงดีขึน้อยู่แล้ว ก ำหนดวิสยัทศัน์ จริง ๆ 
ของกรม โดยท่ีผ่ำนมำ มีส่วนร่วมอยู่แล้ว ก ำหนดยทุธศำสตร์มีอะไร แต่ว่ำ มนัก็ไม่ได้พร้อมกนักบั
กระทรวง” ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้จงึจ ำเป็นต้องตอบโจทย์ยทุธศำสตร์ของกรม ขณะเดียวกนั 
ยุทธศำสตร์ของกรมต้องสอดคล้องกับวิสยัทัศน์และพนัธกิจของกรมเช่นกัน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำร   
ส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เม่ือท ำยทุธศำสตร์ขึน้มำ มีตวัชีว้ดั มนัก็ต้องตอบยทุธศำสตร์ กำรใช้งบประมำณ 
มันจะต้องมีประสิทธิผล ประสิทธิภำพมำกขึน้ ไม่ใช่ใช้แค่ให้มันเกิดผลผลิต
ออกมำ มนัต้องมีวำ่ สง่ผลยงัไงบ้ำงคือจะต้องก ำหนดจำกยทุธศำสตร์ก่อน มนัจะ
มียทุธศำสตร์ของหน่วยงำนอยู่แล้ว ยทุธศำสตร์มนัก็ต้องล้อพนัธกิจ ล้อวิสยัทศัน์ 
. . . มนัก็ต้องสอดคล้องกนัทัง้หมดเลย ตวัชีว้ดัมนัต้องตอบภำยใต้ยทุธศำสตร์นี ้
มนัท ำแล้ว มนัได้อะไร ถ้ำมีตวัชีว้ดั รู้ว่ำ ยุทธศำสตร์จะเป็นตวัน ำองค์กรอยู่แล้ว 
องค์กรนีจ้ะไปทิศทำงยงัไง  
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ทัง้นี ้กระทรวงอุตสำหกรรมเองจึงต้องเป็นผู้น ำในกำรเร่ิมต้นขบัเคลื่อน
ก ำหนดยทุธศำสตร์ร่วมกนัทกุกรมให้ได้อย่ำงจริงจงั ไม่ใช่เพียงกำรแสดงเอกสำรประกอบเท่ำนัน้ 
แตต้่องสำมำรถเห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมเพื่อให้สำมำรถน ำยทุธศำสตร์จำกกำรระดมควำมคิดของ
บคุลำกรไปปฏิบตัิได้อย่ำงบรรลผุลตำมเปำ้หมำยของกระทรวง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิ
งำนและงบประมำณ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “ถ้ำจะท ำ
จริง ๆ มนัจะต้องเร่ิมจำก กระทรวงเลย กระทรวงก ำหนดทิศทำงยทุธศำสตร์ใหญ่มำเลยแล้วก็มำ
นั่งคุยกันก่อน ตกผลึกคุยกันก่อน ไม่ใช่มำนั่งท ำ Paper ไม่ใช่มำนั่งท ำเอกสำรนะ คุยกันก่อนว่ำ
แนวไหน แล้วก็ท ำขึน้ไป มนัต้องท ำสอดขึน้ไป ต้องให้เวลำกบัมนัคอ่นข้ำงเยอะเหมือนกนั”   

จะเห็นได้ว่ำ ท่ีผ่ำนมำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนในค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรสำมำรถเช่ือมโยงกับยุทธศำสตร์ของกรมได้เน่ืองจำกเป็นยุทธศำสตร์ท่ีกว้ำง    
อีกทัง้ ในระยะหลงักำรให้ควำมส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนยทุธศำสตร์ลดลงท ำให้บุคลำกรไม่ได้ท ำ
ควำมเข้ำใจเก่ียวกบัยทุธศำสตร์ของกรมอยำ่งเข้มข้นเฉกเช่นในช่วงแรก 

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

ในช่วงแรก บคุลำกรตำ่งให้ควำมส ำคญักบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำรเน่ืองจำกท ำให้กรมมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรท ำงำนท่ีชดัเจนมำกยิ่งขึน้และบคุลำกร
ต้องร่วมขับเคลื่อนตัวชีว้ัดเพื่อให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยของกรมได้ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “กำรท ำค ำรับรองของ
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ในระยะแรกดี ดีมำก ๆ เพรำะว่ำอย่ำงน้อย ๆ มนัท ำให้คนตื่นตวัท่ีจะมี KPI เป็น
ตวัชีว้ดั จำกเดิมท่ีมนัไม่มี จำกเดิมท่ีท ำงำนก็ไม่มีเปำ้หมำย ท ำเปำ้ได้แล้ว ได้เท่ำนี ้เงินเท่ำนี ้ไม่มี
อะไรเป็นตวับงัคบัก็ท ำให้ได้ผล” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยทุธศำสตร์และ
แผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ในสว่นของ
ประสิทธิภำพในกำรน ำเคร่ืองมือนีม้ำใช้ ส่วนหนึ่งก็ท ำให้ข้ำรำชกำรตื่นตวัขึน้เพรำะว่ำจำกเดิมมนั
ไม่เคยมีกำรวดัผลท่ีมนัเป็นเชิงตวัเลขหรือคณุภำพเลย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิ
งำนและงบประมำณ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้

 
กำรท่ีมี KPI มนัเป็นเร่ืองท่ีดีอยู่แล้วเพรำะว่ำ KPI ไม่ได้วดัเฉพำะระดบักรม KPI       
จะถูกถ่ำยทอดมำเป็นระดับจำกท่ำนอธิบดีท่ีระดบักรม จะถูกถ่ำยทอดมำเป็น
ระดบัหน่วยงำน จำกหน่วยงำนก็จะลงมำสูร่ะดบับคุคล เพรำะฉะนัน้ ทกุคนจะมี 
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KPI วดักำรด ำเนินงำน จะท ำให้แต่ละคน Active ขึน้ ยกตวัอย่ำงเลยนะ ร้อยละ
ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณก็จะเป็นตวัหนึ่งของกำรวดั เพรำะฉะนัน้ ถ้ำมนัไม่มี 
KPI คนก็จะท ำงำนไปเร่ือย ๆ 

 
แม้ว่ำ กำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรท ำให้ส่วนรำชกำรมีกำรติด 

ตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงเป็นระบบ แต่เม่ือน ำมำสู่กำรปฏิบตัิจริงยงัคงประสบ
ปัญหำ ทัง้นี ้อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะวำ่ “กำรมีตวัวดั
ต่ำง ๆ น่ีผมว่ำดีนะ แต่ว่ำ วิธีท่ีจะ Implement มำทีละ Step บำงทีเรำท ำเร็วไป แม้ว่ำ จะมีเหมือน 
Training อะไรต่ำง ๆ แต่ผมว่ำ มนัไม่ค่อยใช่” เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้กบั
ส่วนรำชกำรท ำให้บุคลำกรต่ำงตื่นตวักบักำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นอย่ำงมำกจนกลำยเป็นกำรให้   
ควำมส ำคญักบักำรตอบโจทย์ตวัชีว้ดัเป็นส ำคญั ทัง้นี ้อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ผมว่ำ ในช่วงแรก ๆ ท่ีเอำมำใช้ มนัเป็นช่วง Transition คือในช่วง 
Transition ก็เอำมำเลย เอำมำเร็วนิดนึง ทุกคนก็มุ่งแต่ว่ำ จะตอบโจทย์พวกตวัชีว้ดั มนัก็เลยจะ    
อดึอดันิดนึง ผลท่ีออกมำจำกกำรมีกรอบนีเ้ข้ำมำ ผมว่ำ มนัก็ไม่ได้ดีไปกว่ำช่วงเดิม” ขณะเดียวกนั 
จงึสง่ผลให้กำรปฏิบตัิงำนด้ำนอ่ืน ๆ ท่ีกรมต้องขบัเคลื่อนตำมพนัธกิจได้ถกูลดควำมส ำคญัลง ทัง้นี ้
อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนี ้ควำมวำ่ 
 

ทกุอนัก็จะกลำยเป็น Crazy ตวัชีว้ดัไปหมด มีอนันี ้มีอนัโน้น ตรงนีก็้วดั ตรงโน้นก็
วดั มนัก็เลยกลำยเป็นว่ำ แทนท่ีเรำจะตอบโจทย์งำนไปสู่เป้ำหมำยงำน เรำต้อง
มำตอบโจทย์ตวัชีว้ดั เป้ำหมำยงำนมนัก็เลยต้องลดน ำ้หนัก มันก็เลยมำนั่งท ำ
พวกอย่ำงนีม้ำกขึน้ แล้วมนัก็จะมีหลำยระบบ ทกุคนก็จะมำเอำตวัชีว้ดั ก็เป็นยคุ
ท่ีเน้นตวัชีว้ดัมำกเกินไป ก็ต้องหำควำมพอดี ๆ ว่ำ จะอยู่ท่ีตรงไหนหรือบำงทีก็
ไม่ใช่ละเอียดมำกจนเกินไป 

 
บุคลำกรแต่ละส ำนกัมีกำรลงนำมสญัญำกำรปฏิบตัิรำชกำรกบัผู้บงัคบั 

บญัชำ ตวัชีว้ดัถกูถ่ำยทอดลงมำจนถึงระดบับคุคลและบคุลำกรต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมท่ีได้รับ
มอบหมำย ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “ระดบักรมรับมำ เปำ้ก็กระจำยไปส ำนกั ศนูย์ภำคเท่ำไร แล้วก็ไป
ระดบัส่วน ส่วนเสร็จก็ต้องลงบุคคลคือรับอย่ำงนีเ้ป็นทอด ๆ อยู่แล้ว แล้วก็มนัมีกำรเซ็นค ำรับรอง
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อยู่แล้ว” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำร
กลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “แล้วแต่เทคนิคกำรบริหำรงำน แล้วแต่เทคนิค
ของแตล่ะส ำนกัซึง่ตอนก ำหนดตวัชีว้ดัของ ผอ. เรำก็เรียกคยุคือคยุกนัเลยวำ่ตวัชีว้ดัเหลำ่นี ้ผอ. รับ
ได้ไหม ก่อนจะออกมำเป็นมติของคณะกรรมกำรก็คือ ถือว่ำเป็นกำรตกลงร่วมกนัแล้ว ไม่ได้ถูกสัง่
จำกผู้ ใหญ่ ถือว่ำเรำตกลงร่วมกัน” ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “พอเรำประกำศเร่ืองตวัชีว้ดั
เหล่ำนีอ้อกไปแล้ว ทำงหน่วยงำนท่ีเป็นผู้ บงัคบับญัชำ ผอ. ส ำนกักนั ทำง ผอ. ส ำนกัเขำก็จะต้อง
รับตวัชีว้ดัตวันีไ้ปก็ต้องน ำจำกบนลงลำ่งคือพอได้รับตวัชีว้ดัไปก็ต้องกระจำยลงสู่ตวัเจ้ำหน้ำท่ี”  

ในช่วงแรก บุคลำกรยงัไม่มีควำมคุ้นเคยกับกำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำร
ปฏิบตัิงำน อย่ำงไรก็ตำม กรมได้มีกำรปรับตวัเพื่อให้สำมำรถขบัเคลื่อนงำนได้ตำมท่ีส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ 
“เรำก็มีภำระงำนมำกขึน้ เวลำเรำมีน้อย เรำต้องมำแบ่งให้ท ำงำนพวกตวัชีว้ดัอะไรพวกนี ้ใช้เวลำ
เติมอีกเยอะ แล้วผลท่ีออกมำในช่วง Transition ช่วงแรก ๆ ไม่ค่อยคุ้มค่ำเพรำะถือว่ำเป็นช่วง
ปรับตวั มองในแง่นัน้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ช่วงปีแรก ๆ อำจจะท ำให้คนยงัไม่คุ้นเคยก่อนว่ำมีส ำนกังำน 
ก.พ.ร. มีกำรก ำหนดตวัชีว้ดั คนไมคุ่้นเคยวำ่จะท ำค ำรับรองเป็นยงัไงอำจจะรู้สกึวำ่ท ำล ำบำก” ทัง้นี ้
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกนัว่ำ “ช่วงแรก ๆ ก็มีกำรติดขดัพอสมควรเพรำะว่ำ
ข้ำรำชกำรรุ่นเก่ำต้องใช้เวลำปรับตวั แต่ในส่วนของกรมก็มีข้ำรำชกำรยุคใหม่ก็ช่วยกนั แรก  ๆ ก็
ช่วยกนัรัน KPI นีข้ึน้มำ อำจจะตัง้เปำ้มำกบ้ำง น้อยบ้ำง ก็ยงัไมรู้่วำ่ถกูหรือผิดอยำ่งไร”  

อีกทัง้ บุคลำกรยังไม่เข้ำใจถึงวัตถุประสงค์กำรวัดและประโยชน์ท่ีจะ
ได้รับจำกกำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ช่วงแรกปี 
พ.ศ. 2547 คือ เร่ิมแรกคนยงัไม่เข้ำใจว่ำ กำรน ำตวัชีว้ดัมำจบัเขำ เขำไม่เข้ำใจว่ำ มนัสง่ผลอย่ำงไร
เพรำะคนยงัไม่เข้ำใจว่ำ จะมีผลลพัธ์ ผลผลิตอะไร ไม่เข้ำใจว่ำ ท ำไมต้องมีกำรจดัเก็บผลลพัธ์ มี
กำรเก็บ KPI แล้วผลนี ้มนัสะท้อนไปถึงยุทธศำสตร์หรือกิจกรรมอะไรของกรมขนำดไหน” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “องค์ควำมรู้ของ
คนในกำรเข้ำถึงไม่เท่ำเทียมกนั เพรำะฉะนัน้ เวลำพดูเร่ืองนี ้บำงคนก็รู้ บำงคนก็ไม่รู้ ” ทัง้นี ้กรมได้
ใช้ระยะเวลำประมำณสำมปีนบัตัง้แต่เร่ิมจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรในกำรท ำให้บคุลำกร
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สำมำรถปรับตวัและคุ้นเคยกบักำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้มำกยิ่งขึน้ ซึง่ผู้อ ำนวยกำร
ส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“หลงัจำกนัน้ใช้ระยะเวลำนำนเหมือนกนั ตอนนีม้นัก็เนียนแล้ว มนัก็อินกบัระบบแล้ววำ่ มนัจะต้อง
ท ำ พอพูดถึงว่ำ ตวัชีว้ดัมนัจะต้องตอบค ำรับรองนะ ทุกคนก็เข้ำใจ 3 ปีได้ ปี พ.ศ. 2550 ก็เข้ำท่ี
แล้ว” อีกทัง้ นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ช่วงแรก ๆ ก็ใช้เวลำพอสมควรประมำณ
สกั 4 เทอมหรือ 2 ปีก็จะเร่ิมเข้ำท่ี เร่ิมก ำหนดตวัชีว้ดัของตวัเอง ก ำหนดงำนท่ีเรำท ำได้ว่ำ ต้องตัง้
เกณฑ์เท่ำไร อย่ำงไร แล้วก็ดใูนสว่นอ่ืน ๆ ในกรมด้วยเพรำะโครงกำรเดียวกนับำงทีท ำหลำยส ำนกั 
ตวัชีว้ดัก็ควรท่ีจะคล้ำย ๆ กนั”  

ท่ีผ่ำนมำ กรมจึงพยำยำมสื่อสำร ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ และสร้ำงควำม
เข้ำใจเก่ียวกับกำรจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรในแต่ละกระบวนกำรให้แก่บุคลำกร ทัง้นี ้
ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “จริง ๆ ก็ยงัมีคนทัง้เข้ำใจและไม่เข้ำใจ แตว่่ำสว่นใหญ่ก็คือ กรม
พยำยำมถ่ำยทอดให้ไปสูท่กุระดบั แตก่่อนอำจจะแค ่ผอ. เอำแคผู่้ รับผิดชอบโครงกำร จริง ๆ กรมก็
พยำยำมจะถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ จะยุทธศำสตร์ก็ดี จะเร่ืองค ำรับรองก็ดีให้กับทุก ๆ คน” กรมได้
จัดตัง้คณะท ำงำนจัดท ำระบบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อท ำหน้ำท่ีรับผิดชอบและ
ประสำนกบับุคลำกรของกรมโดยตรง ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ทุกครัง้ทำงกรมเรำจะมี    
กำรตัง้คณะกรรมกำรเป็นคณะท ำงำนหนึ่งชุดเพื่อก ำหนดตวัชีว้ดัผลงำนก็คือจะเป็นในภำพรวม
ของกรมก่อนเลย แล้วก็หน่วยงำนนีจ้ะต้องมีตวัชีว้ดัผลงำนด้ำนใดบ้ำง แบ่งตำมหน่วยงำน” อีกทัง้ 
นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้

 
ในเร่ืองตวัชีว้ดัมีคณะกรรมกำรเขำเรียกว่ำ คณะท ำงำนจดัท ำระบบกำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งกรรมกำรชุดนีป้ระกอบด้วยท่ำนท่ีดูแลเก่ียวกับพวก
ตวัชีว้ดัท่ีเป็นในระดบัรองอธิบดีซึง่ได้รับมอบหมำยจำกอธิบดี ก็มี ผอ. ท่ีเก่ียวข้อง
ซึ่งตรงนัน้ก็ได้มีกำรประชุมก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีเป็นมำตรฐำนอยู่แล้วว่ำ ผอ.ส ำนกั 
คณุจะต้องมีตวัชีว้ดั 1, 2, 3 อะไรบ้ำง ส ำนกับริหำรกลำงหรือหน่วยงำนสนบัสนุน 
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อีกทัง้ กรมได้สร้ำงช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อให้สำมำรถรับรู้และเข้ำถึงข้อมลูได้อย่ำงทนัท่วงที ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ 
“จุดแข็งของกรมคือ เรำจะมีระบบไอทีท่ีสื่อสำรกันได้ตลอดเวลำ ทัง้ไลน์ ทัง้กำรประชุม มันก็
สำมำรถท่ีจะแจ้งข้อมูลข่ำวสำรได้ชดัเจนขึน้หรือแม้ของไลน์ มนัก็มีไลน์ของกลุ่มผู้บริหำรของกรม 
มีกลุ่มเยอะเลย มันก็มีวิธีติดต่อได้” ทัง้นี ้ช่องทำงกำรสื่อสำรมีทัง้กำรสื่อสำรระหว่ำงผู้บริหำร
ระดบัสงูกบับคุลำกรและกำรสื่อสำรระหวำ่งบคุลำกรด้วยกนัเอง ซึง่นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ 
“ผู้บริหำรอำจจะสื่อสำรไม่เป็นทำงกำรคือ เขำก็จะรู้แล้วว่ำ ต้องท ำอะไร แล้วไลน์ท่ำนผู้บริหำร    
บำงทีดึกดื่น ท่ำนก็ยงัตอบค ำถำม ก็ยงัติดต่อถำมไถ่กนั มนัก็แล้วแต่วฒันธรรมองค์กร ถ้ำในไลน์
ของผู้บริหำรอำจจะโอเค” อย่ำงไรก็ตำม กำรสื่อสำรทำงไลน์ของกลุ่มบคุลำกรอำจยงัมีกำรสื่อสำร
ท่ีคลำดเคลื่อนท ำให้ควำมเข้ำใจระหว่ำงบคุลำกรไม่ตรงกนั ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ 
“ถ้ำในไลน์ของเจ้ำหน้ำท่ี บำงทีควำมเข้ำใจมนัอำจจะไม่ตรงกันเพรำะกำรถ่ำยทอดระหว่ำงกลุ่ม     
ผู้ปฏิบตันิัน้ส ำคญั”  

บำงครัง้กำรสื่อสำรของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรมำยังบุคลำกรแต่ละ
ส ำนกัหรือกองหรือศนูย์ยงัไมมี่ควำมชดัเจนเช่นกนั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ 
ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำเรำ
ถำมเขำ เขำไม่เข้ำใจ อยำกให้เขำพยำยำมท ำควำมเข้ำใจสิ่งท่ีเรำพูดก่อนแล้วจึงเอำสิ่งนัน้ไป      
ถำมกบั ก.พ.ร. ว่ำ ทำงนีส้งสยัมำมนัคือใช่หรือไม ่ถ้ำไม่ใช่แล้วอะไรมนัคือใช่ เขำก็จะได้รู้ไปด้วยได้
เข้ำใจไปทีละนิด สมมติว่ำ ปีหน้ำเขำมำเอง เขำก็จะได้เข้ำใจว่ำ ท่ีเรำคุยกันนั่นมันเร่ืองอะไร” 
ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ัดเก่ียวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศซึ่งทำงบุคลำกรของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร       
ไม่สำมำรถชีแ้จงให้บุคลำกรเข้ำใจเก่ียวกับรำยละเอียดของตัวชีว้ดัดงักล่ำวได้ ทัง้นี ้นักวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ตวัชีว้ดัไอที พอเรำเห็น เรำถำมไปทำงคนท่ีดแูลรับผิดชอบ อนันีม้นัคืออะไร แล้ว
มนัต้องท ำยงัไง ใช่ตวันีไ้หม เขำตอบเรำไมไ่ด้เพรำะเขำก็ไมรู้่รำยละเอียดจำกสิ่งท่ี 
ก.พ.ร. ใหญ่ก ำหนดมำอีกทีหนึง่ เขำก็จะรู้ลกึในบำงเร่ืองท่ีเขำเก่ียวข้อง แตพ่อมำ
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เป็นเร่ืองไอที ถ้ำมนัเป็นเร่ืองท่ีมีศพัท์เฉพำะหรือช่ือเรียกเฉพำะอะไรต่ำง ๆ เขำก็      
ไม่มั่นใจ พอเวลำเรำถำมเขำ เขำก็จะบอกว่ำถำมไอซีโอเลย ถำม ก.พ.ร. เลย     
มนัก็ก่อให้เกิดกำรเข้ำใจกนัผิดไป อนันีก็้จะเป็นเร่ืองของกำรสื่อสำรสว่นหนึง่ 

 
นอกจำกนี ้กำรสื่อสำรไปยงับุคลำกรยงัคงเกิดช่องว่ำงส่งผลให้บคุลำกร

ไม่ได้เข้ำใจถึงกำรก ำหนดตวัชีว้ดัอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ 
“คณุจะต้องมีตวัชีว้ดัอะไร 1, 2, 3 ซึง่มนัก็มีทิศทำงท่ีชดัเจนอยู่แล้วว่ำ จะวดัอะไรยงัไง จำกตรงนัน้
แหละในกำรน ำไปถ่ำยทอดในรำยกลุม่ในแตล่ะส ำนกัตรงนัน้ มนัอำจจะมีกำรบดิเบีย้ว ผิดเพีย้นกนั
นิดหน่อยตรงกำรสื่อสำรในระดบัส ำนกัอีกทีหนึง่” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร กลุม่บริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “กำรสื่อสำร       
มนัจะต้องจำกบนลงลำ่งก็คือว่ำถ้ำไม่ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรน ำตวัชีว้ดัลงมำจำกบนลงลำ่ง จำก
กำรสื่อสำรมันก็ไม่ส ำเร็จหรอกก็คือ ขำดควำมเข้ำใจด้วยส่วนหนึ่งต่อเจ้ำหน้ำท่ีด้วย” บุคลำกร
บำงส่วนจึงไม่ได้ให้ควำมส ำคัญกับกำรรับผิดชอบตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร       
อย่ำงจริงจงั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “มนัก็มีทุกท่ีแหละ มนัจะมีคนท ำ คนไม่ท ำ 
คนไม่สนใจ มนัก็จะมีคนลกัษณะนีอ้ยู่แล้ว แต่ก็คือต้องบริหำร กำรบริหำรก็คือ  กำรจัดกำรสิ่งท่ี
หน่วยงำนหรือองค์กรรับมำให้ส ำเร็จ” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำร
สำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ควำมจ ำเป็น
ของกำรสื่อสำรในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บคุลำกรได้รับรู้และน ำไปปฏิบตัิอย่ำงจริงจงั ควำมวำ่ 

 
เร่ืองของค ำรับรองมนัเหมือนกบักำรประชำสมัพนัธ์ กำรท ำควำมเข้ำใจให้คนใน
หน่วยงำนเข้ำใจตรงกันค่อนข้ำงน้อย พี่ก็ยังงง ๆ กับเร่ืองของค ำรับรอง ปีนีรู้้          
ก็ต่อเม่ือมนัออกมำแล้วว่ำ ปีนีค้ ำรับรองของกรมมีอะไรบ้ำง แล้วเก่ียวข้องกบัเรำ
ไหม ถ้ำไม่เก่ียวข้องก็แทบจะไม่ได้สมัผสัเลย แต่ถ้ำเกิดเก่ียวข้อง เรำก็ต้องเอำ
สว่นท่ีเก่ียวข้องนัน้ดงึมำใช้ แล้วเขำจะวดัอะไรบ้ำง เรำก็จะต้องมำเตรียมตวั 

 
ทัง้นี ้จึงส่งผลให้บำงครัง้ตวัชีว้ดัไม่ได้ถูกถ่ำยทอดลงมำตำมสำยบงัคบั

บญัชำ ยงัคงมีลกัษณะต่ำงคนต่ำงก ำหนดตวัชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำน ซึง่นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิ 
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กำร กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็
นีว้่ำ “ปัญหำคือ ทุกวันนีจ้ำกบนลงล่ำง บำงทีเขำไม่ได้รับลงไปหมดก็คือ เหมือนกับว่ำ ตวัชีว้ดั    
ต่ำงคนต่ำงท ำ ไม่ได้รับจำกข้ำงบน สมมติ เรำตัง้กรอบไว้แล้วว่ำตรงนี ้ผู้ ใหญ่ข้ำงบนเป็นอย่ำงไร 
ข้ำงล่ำงควรจะต้องไล่มำด้วย แต่ว่ำเขำไม่ได้ใช้ก็คือเหมือนกับของใครของมนักันไปครับ” อีกทัง้ 
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “บำงทีอำจจะเป็นกำรเพิ่มภำระ อย่ำงท่ีบอกแนวคิดมนัดี แต่
หลกัปฏิบตัิท่ีเป็นมำคือมนัเก่ียวโยงกบัทกุหน่วยงำน ได้ถ่ำยทอดได้บอกโน่นนัน่น่ีไหม ได้ท ำควำม
เข้ำใจให้ชดัเจนไหม และถึงแม้ว่ำเขำมำถ่ำยทอดบอกแล้ว คนข้ำงในกนัเองก็มำถ่ำยทอดต่อไหม” 
ดงันัน้ จึงส่งผลให้ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้ยงัไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงเปำ้หมำยของกรมอย่ำงชดัเจน 
ซึ่งนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “มนัก็เลยสะท้อนออกมำไม่ได้วำ่ตวัชีว้ดัของเรำมนัสง่ผลในด้ำนใดบ้ำง 
ถ้ำจะพดูจริง ๆ ปัญหำตรงนีม้นัมีผล อยำ่งทกุครัง้มนัไมมี่คนรับผิดชอบงำน” อีกทัง้ ตวัชีว้ดัจึงไม่ได้
ถูกกระจำยไปยังผู้ ใต้บังคับบัญชำท ำให้ประสบปัญหำกับกำรเก็บข้อมูลตัวชีว้ัดตำมมำ ทัง้นี ้         
นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

สมมติว่ำ เวลำท่ีเรำกระจำยตัวชีว้ัดลงไป แล้วผู้ อ ำนวยกำรรับคนเดียว แต่ว่ำ      
ตวัเจ้ำหน้ำท่ี ตวัลกูน้อง โดยเฉพำะฝ่ำยปฏิบตัิจริง ๆ ไม่ได้รับตวัชีว้ดัตวันีไ้ปด้วย   
เหมือนกับว่ำ เรำให้สิทธ์ิเขำตรงนี ้สมมติให้ไป 5 ตวั ผู้ อ ำนวยกำรจะไปวดัเขำ    
อีกทียงัไงก็ตำมแต่ท่ีตกลงซึง่บำงหน่วยงำนก็เอำตำม 5 ตวัของผู้อ ำนวยกำร แต่
บำงหน่วยงำนคือ คิดกันเอง ไม่ได้เก่ียวกับ 5 ตวันีเ้ลยซึ่งพอถึงเวลำท่ีมนัวดักนั 
จริง ๆ มนัเลยเก็บข้อมลูไม่ได้ อนันีม้นัเป็นปัญหำ  

 
ปัจจบุนักรมให้ควำมส ำคญักบักำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัลงไปยงัระดบับุคคล

มำกยิ่งขึน้เพื่อให้ตวัชีว้ดัมีควำมสอดคล้องและเป็นไปในทิศทำงเดียวกนัทัว่ทัง้กรม ซึง่นกัทรัพยำกร
บคุคลปฏิบตัิกำร กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ในตอนนีค้ือ ทำงกรมก็ให้ควำมส ำคญักบัตรงนีเ้หมือนกนัคือในรอบต่อไป 
ในปีงบประมำณหน้ำ เรำจะมีกำรน ำตวัชีว้ดัตรงนีจ้ะบงัคบัใช้แล้ววำ่ จะต้องมีอยำ่งน้อยก่ีตวัในของ
เจ้ำหน้ำท่ี จำกบนลงลำ่งลงไปวำ่ คณุจะต้องล้อกบัของผู้บงัคบับญัชำอีกทีหนึง่”  
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จะเห็นได้ว่ำ ในช่วงแรกบคุลำกรต่ำงตื่นตวักบักำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำร
ปฏิบตัิงำน อย่ำงไรก็ตำม เม่ือมีกำรน ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมำใช้ยงัคงประสบปัญหำท ำให้
กลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคญักับกำรตอบโจทย์ตวัชีว้ดัเป็นส ำคญั อีกทัง้ กำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัลง
มำยังระดบับุคคลยงัคงไม่ชัดเจนเน่ืองจำกกำรสื่อสำรเกิดช่องว่ำงท ำให้บุคลำกรบำงส่วนไม่ได้
เข้ำใจเก่ียวกบักำรก ำหนดตวัชีว้ดัอย่ำงแท้จริง 

5.2.6.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
    1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
  หน่วยงำนรำชกำรแตล่ะประเภทมีลกัษณะกำรท ำงำนท่ีแตกตำ่งกนั ดงันัน้ 

กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของหน่วยงำนจึงต้องมีวิธีกำรวดัท่ีแตกต่ำงกนัเช่นกนั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “หน่วยบริกำรบำงหน่วยเกิด
ประโยชน์ อย่ำงเช่น ขนส่งคือหน่วยท่ีเป็นบริกำรขัน้ตอนเดียว ไม่ซบัไม่ซ้อนท่ีมีกระบวนงำนไม่ซบั
ไม่ซ้อน เวิร์ก อันนีไ้ด้ผลซึ่งพี่ก็ยงัเห็นด้วยท่ีจะได้ แต่คุณต้องมี KPI ท่ีแยกกันให้ชัดเจนระหว่ำง
หน่วยให้บริกำรแบบนัน้กับหน่วยท่ีเขำไม่ได้ให้บริกำรแบบเดียวกันต้องต่ำงกัน ” ทัง้นี ้ท่ีผ่ำนมำ 
ตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรมกัถกูก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต ไม่ได้มีกำรวดัผลใน
ระดับผลลัพธ์อย่ำงจริงจัง อย่ำงไรก็ตำม ปัจจุบันกรมได้มีกำรก ำหนดตัวชีว้ัดในระดับผลลพัธ์      
มำกยิ่งขึน้ โดยผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ทุกหน่วยงำน ทุกกิจกรรมก็ต้องมีตวัชีว้ดัขึน้มำ ต้องท ำแล้วมนั
จะต้องส่งผลลพัธ์ แค่ผลผลิตมนัไม่พอแล้ว แต่ก่อนเรำอำจจะท ำแค่ผลผลิต แต่เดี๋ยวนีภ้ำยใต้นัน้
เรำก็ต้องท ำตำมผลลพัธ์ ท ำแล้วมนัได้อะไรขึน้มำ เชิงคณุภำพมำกขึน้แล้วก็ต้องมีคณุภำพเกิดขึน้
ในกำรท ำงำน” อีกทัง้ นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนัก
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เวลำท ำค ำรับรอง มนัไม่ได้วดัใน
เชิงคณุภำพของข้อมลู แต่ตอนนีท้ำงกรมวดัคณุภำพของข้อมลูด้วย ถึงว่ำได้เป้ำจริง แต่คณุภำพ
ของข้อมลูท่ีได้มำอำจจะไม่เต็มร้อย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรสว่นแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

      
ส่วนรำชกำรต้องมีกำรวำงแผนและมีวินยัในกำรท ำงำนมำกขึน้  อย่ำงเช่น เร่ือง     
ร้อยละเบกิจ่ำย น่ีโอเค เป็นธรรมดำอยูแ่ล้วของรัฐท่ีเขำจะกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจ
มนัโต ให้เศรษฐกิจมนัมีกำร Flow มีกำรเคลื่อนไหว เพรำะงัน้ สว่นรำชกำรเองก็มี
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แผนงำน มีอะไรล่วงหน้ำอยู่แล้ว มนัก็ต้องมำเตรียม จริง ๆ ของกรมเร่งรัดกำรใช้
จ่ำย แตว่ำ่ก็ต้องไมท่ิง้เร่ืองคณุภำพด้วยก็จะก ำชบัอยูเ่หมือนกนั  

 
ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนให้ถกูต้องตำมหลกัทฤษฎีและ

เหมำะสมกบักรมเป็นเร่ืองท่ียำก ซึง่ผู้อ ำนวยกำรสว่นแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ตวั KPI ก็ช่วยท ำให้คนในกำรท ำงำน Active 
ขึน้ แต่ว่ำ สิ่งท่ีกรมพยำยำมอยู่นะก็คือ พยำยำมจะก ำหนด KPI ให้มนัเหมำะสม แต่ว่ำ บำงอย่ำง
มนัก็หำสิ่งท่ีมนัเหมำะสมและก็เท่ียงธรรมยงัไม่ค่อยได้” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีเ้ช่นกนั ควำมวำ่  

 
ถ้ำในหลกักำรก็คือ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัให้ถกูต้อง เหมำะสม แล้วก็มีประสทิธิภำพ 
สำมำรถวดัเปำ้ของกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนได้จริงเป็นเร่ืองยำกมำกเพรำะ     
ถ้ำต้องกำรก ำหนดให้มีประสิทธิภำพจริง ๆ มีประสิทธิผลจริง ๆ ตวัชีว้ัดมันจะ
เยอะมำก ๆ แล้วก็อำจจะไม่เหมำะสมท่ีจะไปก ำหนดตัวชีว้ัดปลำยทำงซึ่ง
ระยะเวลำมนัก็ไม่ง่ำย ถ้ำมำวดัระหวำ่งทำงก็จะมีภำระงำนเพิ่มขึน้คอ่นข้ำงเยอะ  

 
ภำรกิจบำงอย่ำงของกรมไม่สำมำรถก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิ  

งำนในค ำรับรองกำรปฏิบตัิงำนได้เน่ืองจำกก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัได้ยำก ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรม
ช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงว่ำ “มันตอบโจทย์ไม่ค่อยชัดเจน มันไม่ได้สะท้อนให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนจริง ๆ 
บำงอยำ่งมนัก็วดัได้จริง บำงอยำ่งมนัก็ไม่สำมำรถวดัได้เป็นรูปธรรมจริง ๆ ถ้ำถำมวำ่ เรำท ำได้ไหม 
เรำท ำได้ แต่พอมำวดัเป็น Output ท่ีเขำอยำกวดั มนัไม่ชดั” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิ
งำนและงบประมำณ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
คณุภำพในเชิงปริมำณ เชิงคณุภำพคือ มนัต้องหำตวัชีว้ดัท่ีมนัเหมำะสมท่ีสดุซึ่ง   
กรมก็พยำยำมปรับอยู่เร่ือย ๆ และก็มีกำรตัง้คณะท ำงำนขึน้มำเพื่อท่ีจะพิจำรณำ
ตวัชีว้ดัในกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำร อย่ำงกำรถ่ำยทอดมนัก็ต้องดหูลำย
มิติ อย่ำงบำงงำนมนัท ำงำนฟังก์ชนัหนึ่ง บำงงำนมนัท ำฟังก์ชนัหนึ่งซึง่ KPI ของ
หนึง่เร่ืองมนัอำจจะไมไ่ด้สะท้อนกำรท ำงำนของอนันีไ้ง  
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จะเห็นได้ว่ำ กำรวัดผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมมกัก ำหนดตวัชีว้ดัระดบั
ผลผลิต แต่ปัจจุบนัมีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์มำกยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนั ภำรกิจบำงอย่ำง
ของกรมไม่สำมำรถก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัได้เน่ืองจำกวดัผลได้ยำก 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
ตวัชีว้ดัท่ีถูกก ำหนดในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถ

วดัผลได้อย่ำงชดัเจนและบรรลเุป้ำหมำยของตวัชีว้ดั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ทกุวนันีท้ ำ ๆ ไปเถอะ เดี๋ยวก็ดงึมำบำงตวั มำ
วดัเอำก็พอแล้ว งำนก็เร่รำดเต็มไปหมด ท ำเหน่ือย แต่ไม่เห็นผลงำน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “อะไรท่ีถกูวดัก็จะถกูท ำเร่ืองปกติคืออนัไหน
ท่ีถกูวดัก็จะถกูท ำ มนัก็ท ำทัง้นัน้ อนัท่ีไม่ถกูวดัซึง่อำจจะเป็นสิ่งท่ีถกูต้อง แต่มนัวดัยำก” ประกอบ
กับต้องมีฐำนข้อมลูรองรับอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้สำมำรถวดัผลได้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรม
ช ำนำญกำร ส่วนยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “เรำเลือกตวัท่ีมี Input มำกสดุแล้วก็สง่ผลกระทบตอ่ทัง้ตวัยทุธศำสตร์และนโยบำยของ
รัฐบำล” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

กำรจดัเก็บตวัชีว้ดั พอบอกวำ่ เป็นตวัชีว้ดัท่ีไม่มีฐำนข้อมลูนะ ไม่มีงบประมำณให้    
เข้ำจดัเก็บ พอไมมี่งบประมำณให้จดัเก็บมนัก็ต้องใช้ตวัชีว้ดัท่ีบอกวำ่เอำตวัชีว้ดัท่ี
มีฐำนข้อมลูรองรับก่อนนะ มนัก็เลยไก่กบัไข่ไง เอำตวัชีว้ดัท่ีเป็นฐำนข้อมลูรองรับ
ก็คือตวัท่ีง่ำย พอจะท ำตวัท่ียำกไม่มีฐำนข้อมลู มนัเลยไม่ไปตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำยได้
สกัทีเพรำะว่ำปีนีไ้ม่เก็บ ปีหน้ำก็ไม่เก็บแล้วเพรำะมนัไม่ได้เก็บ แต่ถ้ำจะท ำตวั นี ้
บอกเลย ปีหน้ำคณุตัง้งบให้เขำเก็บตวันีใ้ห้เป็นภำคบงัคบัเลย ปีหน้ำวดัตวันี ้  

 
ท่ีผ่ำนมำ บุคลำกรเกิดกำรเรียนรู้ในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพื่อให้ได้คะแนน

กำรปฏิบตัิรำชกำร ดงันัน้ กรมมีวิธีกำรท่ีสำมำรถรำยงำนผลได้ตำมท่ี ก.พ.ร. ต้องกำร ทัง้นี ้อธิบดี
กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัสว่นใหญ่
แล้ว ตัวเลขของตัวชีว้ัดท่ีออกไป ทุกหน่วยงำนต้องพยำยำมดิน้รนให้ตอบได้ มีเอกสำรโน่น มี
เอกสำรน่ี มีอะไรเพื่อจะให้ได้คะแนนดี งัน้สว่นใหญ่ก็จะได้คะแนนท่ีพอไปได้ นอกจำกบำงประเด็น 
อย่ำงเช่น กำรใช้งบประมำณก็ยงัเป็นไปไม่ได้อยู่ดี ยงัเป็นแบบเดิม แม้ว่ำจะมีกรอบอะไรพวกนีม้ำ” 



347 
 

 

อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “5 ปีแรก
ส ำเร็จ แตช่่วงหลงัไมแ่ล้ว ช่วงหลงัไมใ่ช่ Fact แล้ว 5 ปีแรก คนยงัไมรู้่กลไกของกำรหลอก น่ีคือเร่ือง
จริง ช่วงปรับตัวและเรียนรู้ แต่พอช่วงหลงัคนเร่ิมรู้เร่ืองของกำรหลอกและก็ KPI มันเยอะมำก       
เขำไม่มีเวลำท่ีจะมำเน้น พี่ก็เข้ำใจ เรำงำนไม่มีเวลำ เรำก็หลอกก็มนัต้องให้ได้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีเ้ช่นกนั ควำมวำ่ 

 
ด้วยควำมใสซื่อ คณุคิดมำวำ่ คณุจะเอำนีม้ำใช้ มำท ำโน่นท ำน่ีนะ ไม่ง่ำย ต้องมำ
อยู่เองถึงจะรู้ว่ำคณุอยำกได้อะไร เขำท ำให้ได้หมด คณุจะเอำตวัชีว้ดัมำ 100 ตวั 
เขำก็ท ำให้ได้ก็อย่ำงท่ีอยำกท ำด้วย อยำกเห็นแบบไหน อยำกได้ 85 % ใช่ไหม 
เดี๋ยวท ำให้ 85 % อธิบำยได้หมดด้วยนะตำมหลกักำรวิชำกำร ผมท ำให้ได้หมด
เลย ผมเขียนให้ได้หมด คณุจะเอำไงได้อยำ่งที่คณุพอใจเลย  

 
ทัง้นี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้ให้ควำมส ำคญักับกระบวนกำรในวดัผลกำร

ปฏิบตัิงำนเป็นอย่ำงมำกซึ่งกรมต้องชีแ้จงถึงวิธีกำรวดัในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงละเอียด ดงันัน้ 
กำรวดัผลของ ก.พ.ร. จึงกลำยเป็นกำรให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรมำกกว่ำผลลพัธ์ท่ีจะเกิดขึน้
จำกกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ต้องหำจดุ Balance ให้ดี กระบวนกำร เอกสำรอะไร มนัเลยกลำยเป็น
ว่ำ รู้สกึว่ำเยอะ มำแล้วมำชีว้ดักลำยเป็นแนวอย่ำงนัน้ไปหมดเลย ในวิธีกำรท ำงำนของไทย ผมว่ำ
มันเร่ิมไม่รุ่งแล้ว” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีเ้ช่นกนั ควำมวำ่ 

 
บำงทีหลกัฐำนสมยัก่อนบอกวำ่ หลกัฐำนไม่ครบ แตจ่ริง ๆ เนือ้งำนเรำเสร็จบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว แต่หลักฐำนไม่ครบ เช่น บอกว่ำ  คุณขำดกำรแต่งตัง้คณะ 
กรรมกำรแล้วมำด ูพี่ว่ำ น่ำจะมำดสูดุท้ำยประสบควำมส ำเร็จมำกกว่ำว่ำ มนัมี
ผลลพัธ์จริง ๆ หรือเปล่ำ แต่อนันีต้้องมีขัน้ตอน มี Milestone 1, 2, 3 ขำดขัน้ท่ี 1 
ไม่ตรวจขัน้ท่ี 2 ขัน้ท่ี 3 เลยนะ บำงทีบอกสมัยก่อน เถียง ๆ กันเยอะท่ีบอกว่ำ     
ขัน้ท่ี 1 ตดัศนูย์เลยนะเพรำะขัน้ท่ี 2, 3, 4, 5 เรำเสร็จ เรำก็ไม่ตรวจ ตดัเลย  
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จำกกำรท่ี ก.พ.ร. ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรในกำรวดัผลท ำให้กรม
ต้องจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนเป็นจ ำนวนมำกเพื่อให้สำมำรถตอบโจทย์ตำมเกณฑ์กำรวดัผลของ 
ก.พ.ร. ในทกุกระบวนกำร ซึง่อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ไว้ว่ำ “มนัละเอียดไป 1 และ 2 และ 3 ไม่มีขำด น่ีคือไปเน้นเอกสำร มนัก็กลำยเป็นถ้ำอนันีม้นัไม่มี  
ก็ต้องไปท ำเอกสำรเติมซึ่งมนัไม่ใช่ มนัไม่มีสำระตรงนัน้เท่ำไร” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพฒันำ
ระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เรำเขียนไป
เยอะแยะ เอกสำรหลกัฐำนเป็นตัง้เลยนะ ตวัหนึ่งหมดไป 8 ป่ำ ใช้ต้นไม้เยอะมำกเลย ไม่รู้แค่ไหน
ถึงจะพอไง” บำงครัง้กรมต้องจัดท ำเอกสำรหลกัฐำนขึน้มำเพิ่มเติมเพื่อให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์      
กำรวดัผลได้ ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
เม่ือเอกสำรบำงอย่ำงมนัไม่ได้มีตำมกระบวนกำร สมมติ เขำจะต้องวดัโน่นน่ีนัน่ 
จะต้องเอำเอกสำรรำยงำนกำรประชมุ มีเร่ืองของกำรเชิญกำรประชมุ มีเร่ืองของ
กำรลงนำมซึง่เรำท ำหมด แตบ่ำงกระบวนกำรเรำไม่ได้มีกำรจดบนัทกึไว้ เช่น เร่ือง
กำรเชิญประชุม บำงทีเรำไม่ได้เก็บเอกสำรมำ พอถึงเวลำท่ีเขำจะวัดจะตรวจ     
เรำก็หำไม่เจอ . . . มีบำงส่วนท่ีเอกสำรต้อง Make ขึน้มำเพรำะในย่อย ๆ ท่ีเป็น 
Bullet ของเขำ บำงทีเรำไม่ได้ท ำเตรียมแล้วมันก็คนละหน่วยงำนกัน บำงทีมำ
สอบถำมมำตำมอยำกดเูร่ืองนัน้เร่ืองนีซ้ึง่บำงทีเรำท ำจบไปแล้ว 

 
อีกทัง้ ตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรไม่ได้ครอบคลมุถึงภำรกิจ     

ทกุด้ำนของกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“กำรก ำหนดตวัชีว้ดัน่ำจะมีควำมยืดหยุ่นมำกกว่ำแนวปัจจบุนัเพรำะแนวปัจจบุนั ทกุคนมีตวัชีว้ดั
ประมำณ 3 ตวั 4 ตวั 5 ตวัมำประกอบกนัซึง่บำงทีงำนรำชกำรมนัก็ค่อนข้ำงหลำยมิติ แค่ 4-5 ตวั    
ก็อำจจะน้อยไป” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ปกติเรำก็จะมีอยู่ 4-5 ตวั ส่วนใหญ่   
ก็จะถูกไปท ำค ำรับรองเกือบหมด สมมติ ขำวคำดแดงก ำหนดร้อยละ 65 อำจจะมีโครงกำร 20 
โครงกำร แต่พอมำเป็นค ำรับรองอำจแค่ 10 โครงกำร” อีกทัง้ กำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัยงัท ำให้กำร
ขบัเคลื่อนภำรกิจของกรมบำงอย่ำงถูกลดควำมส ำคญัลง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “สว่นหนึง่สื่อ สว่นหนึง่ไมส่ื่อคือ ถ้ำคณุจะวดัให้
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มนัเป๊ะ มนัก็ไม่รู้ก่ีตวัชีว้ดัแล้วกระบวนกำรในกำรวดัมนัก็ยิ่งยำก มนัก็ต้องเลือกใช่ไหม เพียงแตว่่ำ
มันก็มีข้อจ ำกัดไง กำรใช้ระบบนีซ้ึ่งอันนีม้ันก็ไม่ได้แปลว่ำ ว่ำ ก.พ.ร. ไม่ดี ก็เป็นทัง้โลก ถ้ำคุณ
มุ่งเน้นพวกตวัชีว้ดั สิ่งท่ีควรท ำก็จะถกูลดควำมส ำคญัลง” ท่ีผ่ำนมำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นกำร
มุ่งเน้นให้กรมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลเป็นส ำคญั แต่ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของกรมกลบั
ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรก ำหนดตวัชีว้ดัดงักลำ่ว ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ.(2559, 
กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

อะไรท่ีถกูวดัก็จะถกูท ำ อะไรท่ีไม่ถกูวดัก็จะไม่ถกูท ำ สมยัก่อน Mindset ของคน    
ท ำให้ผู้ประกอบกำรเก่ง ท ำอะไรไม่รู้ ท ำให้เขำเก่ง เดี๋ยวนีไ้ม่ ท ำให้ผู้ประกอบกำร
สอบผ่ำน ท ำให้ผมน่ี ท ำให้ฉนัน่ีสอบผ่ำนตำมท่ีวดั วดัอะไรบ้ำง วดัแบบประเมิน
ควำมพึงพอใจใช่ไหม ผมก็ให้ควำมส ำคญักับแบบประเมินควำมพึงพอใจ ผม
ไม่ได้สนใจหรอกเขำเก่ง ไม่เก่ง แตว่ำ่ประเมินควำมพงึพอใจ ประเมินวำ่ดี  

 
นอกจำกนี ้บุคลำกรต่ำงต้องขบัเคลื่อนตวัชีว้ดับงัคบัให้ได้ตำมเกณฑ์ท่ี

ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ไม่ว่ำจะเป็นกำรประหยดัพลงังำนด้ำนต่ำง ๆ กำรประหยดังบประมำณ  
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ตวัชีว้ดัภำคบงัคบัซึง่เรำไม่ได้เจรจำเกณฑ์อยูแ่ล้ว ไม่มีเจรจำเกณฑ์ก็คือ เรำ
ต้องท ำตำมท่ีเขำก ำหนดเกณฑ์ขึน้มำ เขำมีก ำหนดเกณฑ์เป็น KPI เป็น Milestone เรำก็ต้องท ำ
ตำมอย่ำงนัน้” อีกทัง้ นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนัก
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ช่วงแรกก็เหมำะสมท่ีเรำมีมำตรกำร
เพื่อท่ีจะให้รู้ว่ำ ให้เกิดกำรประหยัด มันก็ดีขึน้” ท่ีผ่ำนมำ ก.พ.ร. ก ำหนดให้ส่วนรำชกำรต้อง
ประหยดัเพิ่มขึน้ทุกปี แต่ในทำงปฏิบตัิ ไม่สำมำรถท ำเช่นนัน้ได้ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ตวัชีว้ดัลดคำ่น ำ้คำ่ไฟ มนัลดจนลดไม่ได้
แล้ว มนัลดจนเหลือแต่กระดกูแล้ว ยงัจะเอำมำวดัอีก เพียงแต่คงท่ีเข้ำไปว่ำให้เป็นภำคบงัคบัไป    
ไม่ต้องเป็นตวัชีว้ดัแล้ว” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “พี่ก็เหน่ือยกบัตวัชีว้ดันีน้ะ 
พอมำปีนีก็้ขอลดลงอีกแล้ว ปีหน้ำก็ต้องลดลงอีก มนัไมรู้่จะประหยดัยงัไงแล้ว แล้วมนัเป็นภำพรวม
ของทัง้กรม” ทัง้นี ้กรมจ ำเป็นต้องใช้สถำนท่ีในกำรจดัอบรมโครงกำรต่ำง ๆ ให้แก่กลุ่มป้ำหมำย
ผู้ รับบริกำรตำมควำมรับผิดชอบของกรม ดงันัน้ กำรใช้นโยบำยประหยดัพลงังำนตำมท่ี ก.พ.ร. 



350 
 

 

ก ำหนดจงึเป็นไปไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “งำน Routine ไม่ต้องเลยคือ บำงทีกำรวดัก็ไม่ได้ช่วยอะไร อย่ำงค่ำไฟ เรำบอกว่ำ เรำ
ต้องให้บริกำรกบั SMEs ต้องให้เอกชนมำใช้สถำนท่ีบริกำร แต่ให้ลดค่ำไฟ มนัสวนกนั ขดัแย้งกนั
เพรำะต้อง Declare ได้ น่ีคือหลับหูหลับตำกัน” ด้วยเหตุนี ้กรมจึงหำวิธีกำรด้วยกำรจัดอบรม    
นอกสถำนท่ีหรือแม้กระทัง่กำรประหยดัน ำ้มนั กรมใช้วิธีกำรเช่ำรถจำกภำยนอกแทนกำรใช้รถของ
กรมเพื่อให้กรมสำมำรถประหยดัพลงังำนตำมเกณฑ์ของ ก.พ.ร. ได้ อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรดงักลำ่ว
ไม่ได้เป็นวิธีท่ีท ำให้กรมเกิดกำรประหยดัได้อย่ำงแท้จริงเน่ืองจำกกรมต้องน ำงบประมำณท่ีได้ไปใช้
กับส่วนอ่ืนอยู่ดี ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนัก
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นกำรประหยดัค่ำน ำ้และค่ำไฟ     
ไว้ว่ำ “กรณีค่ำไฟท่ีเรำใช้เพดำนต ่ำสดุแล้ว ลดไม่ได้แล้วคือไม่ประชุมท่ีกรม ไปประชุมท่ีโรงแรม
อย่ำงนีค้ือต ่ำแล้วกลำยเป็นว่ำ เรำต้องไปใช้บริกำรโรงแรมบ่อยขึน้ บำงทีเต็มเพดำน เรำก็ต้องหำ
ช่องบริหำรจดักำร จดั SMEs เยอะขึน้ เรำก็ใช้ห้องประชมุบอ่ย ๆ ไม่ได้ คำ่น ำ้ คำ่ไฟคือไปใช้สถำนท่ี
จดัสมัมนำข้ำงนอก” ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล ส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงวิธีกำรประหยดัน ำ้มนัของกรมไว้ว่ำ 
“ทำงกรมเรำก็ผลกัภำระคือมนัขึน้อยู่กบักำรบริหำรของผู้ใหญ่ อย่ำงกำรประหยดัน ำ้มนั เรำก็ไม่ใช้ 
เรำก็ไปเช่ำรถหรือไฟฟ้ำเรำก็มีกำรปิด . . . เรำต้องใช้รถออกพืน้ท่ีบ่อย ๆ เรำก็เลยเปลี่ยนนโยบำย
ว่ำ ถ้ำกรณีท่ีเป็นเร่ืองเช่ำได้ก็ให้เช่ำ มนัก็จะไม่ได้เบิกน ำ้มนัไปเบิกงบประมำณอ่ืนแทน นัน่คือทำง
บริหำร” ดงันัน้ เกณฑ์กำรวดัดงักล่ำวไม่ได้สร้ำงประโยชน์ให้กบักรมและประชำชนกลุ่มเปำ้หมำย
ของกรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ช่วยของประเทศชำติจริง แต่ SMEs ได้อะไร SMEs ได้อะไรจำกตรงนี ้SMEs 
ไม่ได้อะไรเลย ๆ ต้นทุนกำรบริกำรเหรอ ถูกลงเหรอ มันก็ไปแปลงอย่ำงอ่ืนมำ     
ท ำอีก มนัไม่ได้ช่วยให้ท ำอยำ่งนัน้ได้เลย สิ่งท่ีคณุจะจบัคือคณุจะจบักระบวนกำร
ท่ีสง่ไปยงัผู้ รับบริกำร ณ ตอนนี ้จบัเลย จดัซือ้จดัจ้ำงถึงผู้ รับบริกำรเท่ำไร กล้ำท ำ
ไหม ๆ กำรจดัซือ้จดัจ้ำงถึงผู้ รับบริกำรเท่ำไร ไม่วดั ทกุอยำ่งเลย กำรจดัซือ้จดัจ้ำง
ถึง SMEs ถึงผู้ รับบริกำรเท่ำไร มนัจะวดัไหม นัน่แหละตวัชีว้ดัท่ีท ำให้เกิด ไม่มี  
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อีกทัง้ เกณฑ์กำรวัดดงักล่ำวยังได้ส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของ
บคุลำกรเช่นกนัเน่ืองจำกกรมต้องปฏิบตัิตำมมำตรกำรของ ก.พ.ร. ท ำให้ต้องมีกำรควบคมุกำรใช้
งำนอย่ำงเข้มงวดเพื่อให้สำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผล ขณะเดียวกัน บุคลำกรยงัคงต้องท ำงำน
อย่ำงตอ่เน่ืองจึงท ำให้สง่ผลกระทบในทำงลบตอ่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบคุลำกรภำยใน
กรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 
 

ทุกวนันีม้นัไม่ได้ตอบโจทย์ เรำต้องให้บริกำร แล้วดูดิ ไม่ใช่ คนท ำงำนกันแทบ
ตำย ร้อนก็ร้อน แล้วชีวิต Happy Workplace จะอยูต่รงไหน ท ำงำนลว่งเวลำร้อน 
จะมีสมำธิท ำงำนตรงไหน คณุภำพชีวิตควรจะดีไหม ไม่ใช่ว่ำ ให้บริกำร ประหยดั
ซะจนเอำชีวิต สขุภำพอนำมยัของคนในองค์กรจนไม่เหลือแล้ว ขณะท่ี ผู้ ใหญ่คน
ท่ีก ำหนดอยู่ไหม ก็ไม่อยู่ พี่สงสำรน้อง ๆ พี่ บำงทีเปิดให้น้อง ๆ พดัลมดงึออกไป
เพรำะพี่ไม่คอ่ยได้อยู ่ไปประชมุเป็นหลกัก็จะไมค่อ่ยได้เปิด แล้วน่ีงำนถึงส่ีทุ่ม  

 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ 

ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้
 

เร่ืองประหยดัไฟอย่ำงกรมพี่ เวลำเปิดกนัก็แปดโมงคร่ึง ปิดก็คือสี่โมง ตวันีม้นัก็
ช่วยได้ในเร่ืองหลักกำร แต่ในควำมเป็นจริงแล้วมันจะเกิดควำมผำสุกในกำร
ท ำงำนไหม มนัมีผลกระทบกับตวัอ่ืน แล้วมนัประหยดัได้จริงหรือเปล่ำ . . . มนั
เหมือนมนัท ำให้บรรยำกำศไมน่่ำท ำงำน บำงทีเรำก็จ ำเป็นต้องท ำงำน บำงทีมนัก็
มีกำรประชมุพรุ่งนี ้มนัก็ต้องเร่งท ำเร่ืองภำยในวนันีใ้ห้เสร็จ แล้วบรรยำกำศร้อน ๆ 
แบบนีอ้ยำกท ำไหม 

 
ดงันัน้ แม้ว่ำ กรมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลของส ำนกังำน ก.พ.ร. แต่

กำรวดัผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำไม่สำมำรถท ำให้กรมเกิดกำรประหยดัได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “หำแนวทำงมำตรกำรท่ี     
เดน่ ๆ ของแตล่ะหน่วยงำน หยิบมำสกัตวั แล้วก่อให้เกิด Movement ทัง้องค์กรคือ รำชกำรไทยโลภ       
เอำตัวชีว้ัดครอบคลุมหมดทุกด้ำน มันก็เลยตำยกันหมด เหน่ือย ครอบคลุมหมดทุกด้ำนเลย          
พอมำวดั KPI ลดรำยจ่ำย วดัคำ่น ำ้ คำ่ไฟ คำ่ประปำ คำ่ทกุอย่ำง” นอกจำกนี ้กำรก ำหนดให้แตล่ะ
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ส่วนรำชกำรน ำ PMQA มำใช้ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กบักรมเช่นกนัเน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ไม่ได้สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ตลอดจนไม่ได้มีกำรวดัผลอย่ำงต่อเน่ืองและเป็นระบบจึงท ำให้      
กรมไม่ได้เห็นถึงควำมส ำคญัและน ำ PMQA มำใช้อย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “PMQA มนัก็ไม่ใช่ ดแูล้ว PMQA เป็นอะไรท่ี
น่ำเบื่อมำก แล้วมนัแบบท ำก็ได้ ไม่ท ำก็ได้ เยอะเกิน มนัก็ไม่เกิดประโยชน์ไง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “PMQA ท ำ บงัคบั ท ำ 2 ทีเลิก ท ำไม
ไม่ท ำสกั 10 ปี ถ้ำท ำจริง ๆ นะ มนัจะดีตอ่ประเทศชำติมำกเลย ทกุคนจะท ำเป็นระบบ น่ีคณุท ำ ท ำ
ตลกมำกเลย ท ำหมวดนีก้่อน ท ำ 2 หมวด ไม่บงัคบัแล้ว แล้วแต่ให้ส่วนรำชกำรเป็นควำมสมคัรใจ 
ใครบ้ำท่ีไหนมนัจะท ำ เลิก เดี๋ยวจะมีอะไรอีก เดี๋ยวก็มีมำใหม่” ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัควรเป็น
ตวัชีว้ัดท่ีมีควำมท้ำทำยท่ีสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง ซึ่งผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ตวัชีว้ัดมันต้องเป็นเร่ืองท่ีท้ำทำย เร่ืองใหม่ ๆ ท่ีต้องกำรให้เกิด Movement ใน
องค์กรนัน้ เกิด Movement ในองค์กรนัน้ เร่ืองเดียวแล้วสร้ำงแรงกระเพื่อมให้
หมดทัง้กรม แล้วเอำตวัเดียวพอ แล้วมนัจะมำโยงให้มนัเห็นผล เอำตวัเดียวพอ 
มวัแต่ท ำตวัชีว้ดั ไหนเขำจะต้องให้บริกำรอีก มนัจะเอำเวลำไหนมำท ำ ภำรกิจ
เยอะแยะ . . . เอำตวัเดียวท ำให้ส ำเร็จ 3 ปีส ำเร็จออกโครงต่อเน่ืองแล้วสร้ำงเป็น
มำตรฐำนเลยแล้วก็ต่อไปก็ว่ำกันใหม่ให้เขำได้มำตรฐำน ไม่ใช่เปลี่ยนทุกปีเลย 
มนัไมมี่ควำมตอ่เน่ือง ไมไ่ด้อะไรเลย 

 
จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของกรม

ให้ควำมส ำคญักบักำรผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลของส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นส ำคญั ขณะเดียวกนั กำร
รับผิดชอบตวัชีว้ดัได้ท ำให้ภำรกิจบำงอย่ำงถูกลดควำมส ำคญัลง นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ได้ให้ควำม 
ส ำคญักับกระบวนกำรในกำรวดัผลทุกกระบวนกำรซึ่งกรมต้องจดัเตรียมเอกสำรหลกัฐำนตำมท่ี 
ก.พ.ร. ก ำหนดให้ได้อยำ่งครบถ้วน อีกทัง้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดับงัคบัตำมเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดนัน้ 
ในทำงปฏิบตัิ ไม่สำมำรถท ำได้ท ำให้กรมต้องหำวิธีกำรวดัเพื่อให้ผำ่นเกณฑ์กำรวดัด้วยกำรควบคมุ
กำรใช้ทรัพยำกรโดยจดัฝึกอบรมนอกสถำนท่ีหรือกำรเช่ำรถภำยนอกเพื่อประหยดัพลงังำน อีกทัง้ 
กำรจดัท ำ PMQA เป็นกำรรำยงำนตำมเอกสำรเป็นส ำคญั แต่ไม่ได้ท ำให้กรมน ำมำใช้ประโยชน์ได้
อยำ่งแท้จริง 
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3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
กรมให้ควำมส ำคญักบักำรผ่ำนกำรวดัผลตำมเกณฑ์ท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. 

ก ำหนดเพื่อให้ได้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรมำกท่ีสดุ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้วำ่ “ทกุคนก็แข่งกนัเพื่อ 
5 นโยบำยเขำคือ 3 เขำบอกวำ่ เปำ้หมำยคือ 3 คะแนน แตว่ำ่ท้ำยท่ีสดุ ทกุคนก็แข่งกนัท่ี 5 คะแนน 
ทกุกรม ทกุหน่วยงำน” ขณะเดียวกนั ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องกำรให้สว่นรำชกำรเกิดควำมท้ำทำยจงึ
ได้ก ำหนดค่ำเปำ้หมำยตวัชีว้ดัให้สงูขึน้ทกุปี ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ช่วง 11 ปีท่ีผ่ำนมำ ก็เสนอ
ตัง้งบเสร็จ ก.พ.ร. ก็หยิบเอำตวัชีว้ดัในพระรำชบญัญตัิมำใส่ ท ำได้เท่ำนี ้แล้วก็เพิ่มให้ว่ำ ให้ท ำได้
เพิ่มขึน้อีก เอำ Baseline มำ สมมติ ตัง้เป้ำไว้ 90 ได้ 90 ปีหน้ำต้องเพิ่มจำก 90 เป็น 95” อีกทัง้ 
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เขำจะเอำท้ำทำย สมมติว่ำ ปีนีเ้รำได้ค่ำนีเ้สร็จ เขำอำจจะ
ไปวำงค่ำท่ี 3 หรือ 1 แล้วแต่ว่ำ ตวัชีว้ดันีง้่ำยหรือยำกซึง่ตรงนีเ้รำเรียกว่ำ กำรเจรจำ” ทัง้นี ้กำรตัง้ 
เป้ำหมำยตวัชีว้ดัในแต่ละปี กรมได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีผ่ำนมำเป็นส ำคญั โดยนกั
ทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “แตล่ะปีเวลำตัง้ตวัชีว้ดั เรำก็จะมองจำกผลงำนปีก่อน ๆ ด้วย เรำก็จะต้อง
ตัง้ระดบัขึน้มำเพื่อเป็นควำมท้ำทำยให้สูงขึน้ไปอีก ปกติเรำอำจจะเอำตวัท่ีควรจะเป็น 5 มำตัง้ไว้
แค่ 3 เพื่อเป็นส่วนกลำง แล้วหลงัจำกนัน้ 4 และ 5 ให้เป็นควำมท้ำทำยขึน้ไป” อีกทัง้ นกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
เรำก็ต้องมำทวนว่ำ สมมติว่ำ ฐำนของปีท่ีแล้วมนัได้เท่ำนี ้เรำก็ไม่ตัง้คำ่เปำ้หมำย
ท่ีมันเยอะขึน้ ต้องดูข้อมูลในกำรวำงเป้ำแต่ละปีซึ่งจะไม่วำงเกินจำกท่ีเรำท ำ
ได้มำกนักจะเห็นแนวโน้มบำงปีเท่ำกัน . . . ถ้ำเป็นตัวใหม่ ๆ เรำจะตัง้ไว้ท่ี 3    
เป็นหลกั แล้วก็บวกลบเอำ แต่ถ้ำเป็นตวัท่ีเรำเคยท ำ เขำจะดจูำกค่ำท่ีเรำท ำได้
แล้วเอำมำวำงใหม่ 

 
อยำ่งไรก็ตำม บำงครัง้กรมไมส่ำมำรถบรรลผุลตำมเปำ้หมำยท่ีส ำนกังำน 

ก.พ.ร. ก ำหนดไว้ได้เน่ืองจำกเปำ้หมำยดงักลำ่วท ำได้ยำก ซี่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
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กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ท้ำทำยในเชิงตวัเลข บำงอนัท ำไม่ได้ ท ำไม่ได้
คือท ำไม่ได้ . . . คณุมีอย่ำงท่ีไหน เอำอนันีเ้พิ่มขึน้ ๆ เรำต้องอธิบำย บำงอย่ำงมนัไม่เพิ่มขึน้ ลด
ต้นทุน มนัจะเพิ่มได้ขนำดไหน มนัลดมำแล้ว ปีต่อไปรำยเดิม มนัก็ลดไม่ได้เท่ำไรแล้วนะ ต่อให้
อยำกเพิ่ม มนัลดมำแล้ว” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงทีเรำต้องปรับ บำงทีถ้ำ
เขำเอำไปไว้ท่ี 1 เรำต้องแจงว่ำท ำไม เรำประสบปัญหำอะไรท่ียงัไม่สำมำรถท ำได้ถึงตรงนัน้หรือ
อำจจะมีกำรวดัช่วงท่ีมนัละเอียดขึน้ เช่น 0.1 0.2” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้

 
เวลำเจรจำคือ เรำบอกวำ่ งำนของกรมแตล่ะกรมมนัไมเ่หมือนกนั แล้วถ้ำเกิดมอง
กลุม่เปำ้หมำย คำ่เกณฑ์มนัไมค่วรวิ่งไปเร่ือย ๆ มนัก็ควรจะนิ่งระดบัหนึง่เพรำะวำ่   
เป็นกลุ่มใหม่ ถ้ำคุณยอมรับในฐำนข้อมูลเรำบ้ำงนะก็ควรท่ีจะใช้เกณฑ์นิ่งสกั      
3-4 ปี ให้มันดูเสถียรก่อนแล้วค่อยปรับ Growth มันขึน้มำก็ได้ ปรับเกณฑ์ก็ได้     
ให้ดชู่วงหนึ่งนะว่ำ มนัใช้ได้ไหม แล้วตวัเกณฑ์นีม้นัเป็นค่ำท่ีมนัเป็น ไม่ใช่เปลี่ยน
ทุกปี มนัวิ่งไม่ทัน เกณฑ์ควรจะใช้เป็นช่วงเวลำ 3 ปีถึงจะเปลี่ยนหรือมำคยุกัน
ใหมห่รือดคูำ่เฉลี่ย 

 
อีกทัง้ กลุ่มเป้ำหมำยในกำรวดัผลของกรมไม่ได้เป็นกลุ่มเป้ำหมำยเดิม

ทกุปี ดงันัน้ กำรก ำหนดค่ำเปำ้หมำยให้เพิ่มสงูขึน้ในแต่ละปีตำมเกณฑ์ของ ก.พ.ร. จึงไม่ได้ท ำให้
กรมสำมำรถบรรลผุลตำมเปำ้หมำยตวัชีว้ดัดงักลำ่วได้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
ก.พ.ร. ต้องวิเครำะห์มำว่ำ กำรก ำหนด KPI ควรเน้นท่ี KPI ท้ำทำยหรือค่ำเป้ำ 
หมำยท้ำทำย มนัต่ำงกนั อย่ำงปรับปรุงประสิทธิภำพ เพิ่ม Productivity บอกว่ำ 
ปีหน้ำต้องเพิ่มค่ำขึน้มำ มนัเพิ่มไม่ได้นะเพรำะว่ำเรำไม่ได้ท ำกบัรำยเดิม ท ำกบั
หนูปีนี ้ปีหน้ำหนูไม่ได้ท ำแล้วเพรำะหนูท ำแล้ว ท ำรำยใหม่ ค่ำมนัก็จะเร่ิมจำก
ศนูย์ใหม ่แล้วมนัจะเพิ่มได้ไง มนัก็เพิ่มไมไ่ด้ เปำ้ท่ีสงูขึน้ พี่ต้องนัง่ชีแ้จงมำก   
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ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็กลุม่เปำ้หมำยในกำรวดัเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ไม่ใช่ว่ำ เอำผลของปีท่ีแล้วมำวดั วดักบักลุ่มปีนี ้ปีนีเ้รำได้งบประมำณมำใช่ไหม
คะ มนัไม่ถกูไง กลุม่แตล่ะปีไมใ่ช่ซ ำ้รำยเดิม กลุม่เจ้ำเดิมมีผลติภำพเพิ่มขึน้เท่ำไร       
ไม่ใช่ เรำเป็นกลุม่ใหม่ เพรำะฉะนัน้ กลุม่ใหม่กว่ำจะท ำได้ มนัก็ต้องใช้ระยะเวลำ    
ในกำรด ำเนินกำรและจัดเก็บผลลัพธ์ เกณฑ์ก็ต้องปรับทุกปี แต่ต้องผ่ำนกำร
เจรจำด้วยเหตดุ้วยผล . . . เรำวดักำรด ำเนินงำนของกรม เรำวดักบักลุ่มใหม่คือ
เรำไม่ได้ท ำกับกลุ่มเดิม เพรำะฉะนัน้ ค่ำคะแนนไม่ควรจะวิ่งหนี กลุ่มใหม่มนัก็
ควรจะเป็นเกณฑ์เดิม เรำเจรจำกนัอยูอ่ยำ่งนี ้

 
ทัง้นี ้กำรก ำหนดเป้ำหมำยท่ีท้ำทำยของ ก.พ.ร. ท ำให้กรมไม่ได้ก ำหนด

ตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำย ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง
ประเด็นนีว้่ำ “บำงตวัมนัต้องเพิ่มในเชิงของตวัชีว้ดัตวัมนัเอง ไม่ได้ท้ำทำยในค่ำเป้ำหมำย . . . น่ี
ตัวชีว้ัดไม่ท้ำทำย แต่ค่ำเป้ำหมำยท้ำทำย ผิดเลย ถ้ำตัวชีว้ัดท้ำทำย เขำจะท ำให้เขำพัฒนำ
กระบวนกำร กระบวนงำน” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยทุธศำสตร์และแผน 
งำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “บำงทีเขำก็ก ำหนดแบบ
ว่ำ พอท ำได้ แต่ตวัชีว้ดัท่ีดีจริง ๆ มนัก็ต้อง  ท้ำทำยนิดนึง” ท่ีผ่ำนมำ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้ไม่ได้
เป็นตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำยอย่ำงแท้จริง แต่เป็นเพียงค่ำเปำ้หมำยตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำยซึง่ไม่ได้ท ำให้กรมเกิด
กำรพฒันำอย่ำงแท้จริง แต่กลบัส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้ำหมำยของกรมท ำให้ไม่ได้รับกำรพฒันำ
อย่ำงจริงจังเน่ืองจำกกรมต้องท ำให้ตัวชีว้ัดสำมำรถบรรลุผลตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำว 
ควำมวำ่ 
 

ปัจจบุนันีท้้ำทำยในแง่คำ่เปำ้หมำย พอท้ำทำยในคำ่เปำ้หมำย เป็นตวัท่ีไปท ำร้ำย
ผู้ รับบริกำรท ำให้รำยท่ีไม่มีศกัยภำพก็ไม่สำมำรถเข้ำถึงก็เพื่อให้ได้ตวัชีว้ดั เอำ
รำยท่ีเก่ง ๆ ท ำไงก็ได้ แต่ว่ำ รำยท่ีมนัไม่เก่งไม่เอำมำท ำเพรำะมนัจะตกตวัชีว้ดั 
งัน้มันต้องมำก ำหนดเลยว่ำ คุณต้องมีค่ำเป้ำหมำยว่ำ คุณต้องเอำรำยท่ีไม่มี
ศกัยภำพ แล้วไมต้่องวดั KPI ให้นี ้แตว่ดัผลสดุท้ำยของกำรพฒันำ  
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ดงันัน้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องท ำให้ส่วนรำชกำรเกิดกำรพฒันำได้อย่ำง
แท้จริง ไม่ใช่เป็นเพียงกำรให้ควำมส ำคญักับคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “กระบวนกำรของกำรวดัท่ีแบบว่ำ    
ท้ำทำยในแง่ของ Movement เร่ืองของกำรพฒันำองค์กรตวัเอง ไม่ใช่ค่ำเป้ำหมำยท่ีท้ำทำย . . . 
กล้ำก ำหนด KPI ท้ำทำยไหม แตท้่ำทำยต้องให้ท้ำทำยแบบวำ่ลว่งหน้ำนะ ให้เขำเตรียมตวัวำงแผน 
ไม่ใช่ปีนีง้บประมำณมำแล้ว แล้วค่อยมำบอกว่ำก ำหนดตวัชีว้ดัท้ำทำย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วน
พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “เคยเสนอ
มำนำนแล้วให้ช่วงเวลำกำรก ำหนดเกณฑ์ไม่ใช่เปลี่ยนทุกปี ก็บอกว่ำ เรำไม่ควรจะเล่นกบัตวัเลข 
เข้ำใจไหม เรำควรจะเล่นกับประสิทธิภำพในกำรท ำงำนเท่ำนัน้เอง ไม่เล่นกับ 1, 2, 3, 4, 5 ไม่ใช่
เลน่กบัวำ่ เพื่อเอำคะแนน 5 คะแนน ไมใ่ช่ แตเ่ขำบอกวำ่เปำ้หมำยคะแนนก็คือ 3 แตจ่ริง ๆ ไม่”  

จะเห็นได้ว่ำ กรมให้ควำมส ำคญักบัคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำก
เป็นเกณฑ์กำรวดัผลว่ำ กรมสำมำรถผ่ำนกำรประเมินผล ขณะท่ี ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้สว่น
รำชกำรตัง้ค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัให้สงูขึน้ทุกปีเพื่อให้เกิดควำมท้ำทำย แต่กรมไม่สำมำรถบรรลไุด้
เน่ืองจำกท ำได้ยำกและกลุ่มเป้ำหมำยในกำรวดัไม่ได้เป็นกลุ่มเดิมทุกปี นอกจำกนี ้ตวัชีว้ดัท่ีถูก
ก ำหนดขึน้ไมไ่ด้เป็นตวัชีว้ดัท่ีท้ำทำยอยำ่งแท้จริง แตก่ลบัเป็นคำ่เปำ้หมำยท่ีท้ำทำย     

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
ตวัชีว้ดัในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรต้องสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิ 

งำนของกรมได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ดงันัน้ กรมจึงเลือกก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถเห็นผลได้ภำยใน
ระยะเวลำหนึ่งปีตำมปีงบประมำณของภำครัฐ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
จริง ๆ กำรท ำงำนให้ได้มุ่งผลสัมฤทธ์ิ บำงครัง้ระยะเวลำก็เป็นข้อจ ำกัดท่ีส ำคญั     
ด้วยกรอบกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ โดยเฉพำะสว่นรำชกำร อย่ำงเช่น กรมสง่เสริม
อุตสำหกรรมมีงบประมำณเป็นรอบหมำยควำมว่ำเร่ิมต้นวันท่ี 1 ตุลำคม สิน้สุด    
วนัท่ี 30 กนัยำยน ในกระบวนกำรส่งเสริมภำคอตุสำหกรรมก็มีหลำยกระบวนกำรท่ี
สำมำรถด ำเนินกำรได้เสร็จภำยในระยะเวลำ 1 ปี  
 

อย่ำงไรก็ตำม ตวัชีว้ดับำงตวัชีว้ัดจ ำเป็นต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัผล       
ซึ่งไม่สำมำรถเห็นผลได้ในหนึ่งปี ดังนัน้ จึงเกิดเป็นข้อจ ำกัดส ำหรับกำรก ำหนดตัวชีว้ัดบำงตวั 
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โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ระยะเวลำกำรชีว้ดัไม่ใช่ปีเดียววดัเลย วดัไม่ได้หรอก 3 ปี
วดัผลสดุท้ำยว่ำ จะได้อะไร 5 ปีวดัผลสดุท้ำยเพรำะกระบวนกำรกำรพฒันำบำงกระบวนกำร มนั
ต้องใช้ 5 ปี 3 ปีถึงจะเห็นผล มนัต้องใช้ระยะเวลำ ปีหนึ่งมนัจะเก็บอะไร ท ำงำนยงัไมเ่สร็จเลย KPI 
แบบนีก็้ตกแล้ว” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ 
“ระยะเวลำเป็นข้อจ ำกดั กำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีมนัถกูต้อง เหมำะสม แล้วครอบคลมุกบัวตัถปุระสงค์
หรือเปำ้หมำยในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นเร่ืองไมง่่ำย” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรม
ช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงั
ได้กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
เรำท ำงำนทัง้ปี 12 เดือน แต่เรำจะวดัผลท่ีเกิดขึน้ใน 9 เดือน แล้วก็รำยงำนผล         
12 เดือน ตรงนีค้ือ 3 เดือนเรำไปตำม มันยังมีช่วงเวลำ แต่มันสัน้แค่นัน้เอง        
คือ วดัตรงท่ี 9 เดือนมี Output เท่ำไร เสร็จแล้วก็เอำ Output ไปวดั Outcome ว่ำ
เกิดอะไรขึน้ก็อำจจะไม่ค่อยดีก็ได้เพรำะว่ำบำงทีเขำยังไม่ได้ท ำ ท ำแล้วยัง ไม่         
เกิดผลก็มี เพรำะฉะนัน้ ตวัค่ำเป้ำหมำยเรำเลยไม่ก ำหนดสงู ก ำหนดแค่เพดำน
เดิม ๆ เพรำะวำ่เรำต้องประเมินในสว่นท่ีเป็นไปได้แคไ่หน 

 
ทัง้นี ้ตวัอย่ำงของตวัชีว้ดัท่ีกรมจ ำเป็นต้องอำศยัระยะเวลำในกำรวดัเพื่อ

ติดตำมผลท่ีได้อย่ำงต่อเน่ือง อำทิ กำรพฒันำวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม ซึ่งนกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “SMEs บำงทีมนัต้องพฒันำตอ่เน่ือง 3 ปี 5 ปี มนัถึงจะเห็นผล 
บำงทีบอกท ำปีนีจ้บให้เก็บเลย บำงทีมนัไม่ได้ เป็นเร่ืองควำมน่ำเช่ือถือด้วย มนัยงัไม่ได้ ” อีกทัง้ 
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ยกตวัอย่ำงเก่ียวกบัตวัชีว้ดัอย่ำงกำรสร้ำงตรำสินค้ำและกำรปรับบอ่บ ำบดั
น ำ้เสียซึง่ต้องใช้ระยะเวลำในกำรวดัผล ดงันี ้

 
อย่ำงเร่ืองกำรสร้ำงแบรนด์ มนัต้องใช้ระยะเวลำคือส่วนมำกเขำได้แบรนด์เสร็จ 
เขำไปขำยหรือยงั เรำต้องไปตำมไง บำงทีเขำอยำกได้ปีต่อปี เรำก็ต้องประมำณ
กำร ถำมว่ำปีถดัไป เรำไปถำมแบรนด์ท่ีเคยใช้ ใช้ได้ไหม อนันีค้ือโอเคจะเห็นแล้ว



358 
 

 

หรืออย่ำงเร่ืองเรำไปปรับบ่อบ ำบดัน ำ้เสีย อำจจะปีแรกลดได้ 1 % แต่พอปีถดัไป 
บ่อบ ำบดันีมี้มูลค่ำท่ีเพิ่มขึน้อำจจะลดให้เขำได้ถึง 20 % เพรำะเกิดกำรส่งต่อ       
ก็เหมือนกบัสร้ำงผู้ประกอบกำรใหม่ ถำมว่ำ เรำวดัได้ไหมว่ำ เขำลงทุน เรำรู้ แต่
ถำมว่ำ เขำอยู่ตอ่ไหม ต้องไปดอีูก 3 ปีข้ำงหน้ำ อนันีค้ือ กำรติดตำมซึง่เป็นงำนท่ี
เรำต้องมำวำงแผน 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 

ยงัได้ยกตวัอยำ่งตวัชีว้ดัเช่นกนัอยำ่งกำรพฒันำผู้ประกอบกำรใหมเ่พื่อสง่เสริมให้เกิดอำชีพ ดงันี ้
 

ผมยกตวัอย่ำงให้เห็นเป็นรูปธรรม พฒันำผู้ประกอบกำรใหม่ วตัถุประสงค์เพื่อ
สง่เสริมให้เกิดสร้ำงอำชีพอะไร คณุอบรมแค ่10 วนั ไปโน่นน่ีนัน่ ถ้ำสร้ำงอำชีพได้
จริงก็ไม่ต้องเรียนแล้วหรือกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำเข้ำไปในโรงงำน มนัต้องท ำ
ควำมรู้จกั ต้องวิเครำะห์โรงงำนก่อน ต้องเข้ำไปพดูคยุ ไป Mobilize ไปขบัเคลื่อน
ให้พนักงำนมีวินัย เอำแนวทำงกำรเพิ่มประสิทธิภำพไปปฏิบัติ กว่ำจะส่งผล
ออกมำให้โรงงำนสำมำรถลดต้นทนุ ลดของเสียได้ บำงครัง้ไมส่ำมำรถด ำเนินกำร
ให้เสร็จได้ภำยในระยะเวลำประมำณ 10 เดือน แต่ว่ำ สดุท้ำยต้องเอำแล้วเพรำะ 
ว่ำ Performance Management มนัมำแล้ว คณุของบประมำณมำ คณุต้องกำร
ลดต้นทนุ 3 % ใช่ไหม ต้องกำรเพิ่มยอดขำย 6 % 9 % ใช่ไหม  

 
ดงันัน้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ควรมีกำรปรับปรุงระบบกำรวัดผลให้มีระยะ 

เวลำในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรท่ียืดหยุ่นและเหมำะสมกับกำรปฏิบตัิงำนของ
กรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
กำรท ำงำนต้องมีกำรวดัผล ระบบกำรวดัผลในปัจจุบนัสำมำรถถูกปรับปรุงให้       
ดีขึน้ได้โดยถ้ำมีระยะเวลำในกำรผ่อนกำรประเมิน เช่น ผมท ำงำนเสร็จวันท่ี           
30 กนัยำยน วนัท่ี 15 ตลุำคม ผมส่งผลแล้วเพรำะถ้ำผมไม่ส่งผลก็จะไปค ำนวณ
เงินเดือนขึน้ไมไ่ด้ซึง่บำงครัง้ไมส่ำมำรถวดัผลภำยในเวลำอนัสัน้หรือวำ่ บำงทีกำร
ท ำงำนของผมต้องรอเวลำกว่ำผลมนัจะออก เพรำะงัน้ ก็คือกรอบเร่ืองระยะเวลำ 
ผมคิดว่ำ อำจจะมีกำรปรับ น่ำจะมีกำรปรับให้มนัมีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึน้ 
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อีกทัง้ บำงครัง้กำรประกำศเกณฑ์กำรวดัผลตวัชีว้ดัจำกหน่วยงำนกลำง
ล่ำช้ำซึ่งล่วงเลยไปจนถึงช่วงไตรมำสท่ีสองของกำรท ำงำน ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 
กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กำร
ประกำศค ำรับรอง ค ำรับรองสว่นใหญ่มนัจะประกำศช่วงปลำยไตรมำสหนึง่ ไตรมำสสองซึ่งจะต้อง
ประกำศก่อนปีงบประมำณในแตล่ะรอบ เพรำะ ฉะนัน้ ในไตรมำสหนึง่ ไตรมำสสอง ตอนคร่ึงปีแรก
ท่ีเรำประเมิน เรำอำจจะน ำค ำรับรองมำใช้ไม่ได้เพรำะว่ำค ำรับรองมนัช้ำ รอบเวลำมนัเหลื่อมกนั” 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
สมยัก่อนแรก ๆ เขำถกูนะ เขำชีแ้จงก่อนเลยนะ พวกพี่ก็จดัชีแ้จงเลย แต่ปัจจบุนั    
มนัเหมือนคนท ำก็เพลำลงอะไรก็ไม่รู้ ควำมเข้มข้นมนัลดลง . . . ปัจจุบนันี ้งำน
มำถึงคร่ึงทำงแล้ว KPI ยังไม่มำเลย 3 เดือนไปแล้ว ท ำมำแล้ว KPI ยังไม่มำน่ี
เสร็จเลยนะเพรำะ KPI มนัต้องเตรียมข้อมลูลว่งหน้ำไง เตรียมเก็บข้อมลูลว่งหน้ำ
ไง KPI ต้องมำก่อนเสมอ สมยัก่อนพี่จ ำได้เลย KPI มำก่อน แล้วพี่จะชีแ้จงจดัท ำ
เป็นระบบหมด คน Awareness แล้วเรำก็เอำจริงเอำจงักบัเร่ืองพวกนีแ้ล้วหำยไป  

 
ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 

กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ควำมลำ่ช้ำในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเช่นกนั ควำมวำ่      
 

KPI เป็นตวัวดัท่ีเป็นมำตรฐำนสำกลอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ำ บำงตวัชีว้ดั ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. กว่ำจะชีแ้จงเกณฑ์คือ เขำจะมีหน่วยงำนกลำง กว่ำหน่วยงำนกลำงจะ
ออกเกณฑ์มำได้ มนัล่ำช้ำ บำงที 6 เดือนซึ่งหน่วยปฏิบตัิเขำท ำงำนไปแล้วหรือ
แม้กระทัง่เรำมีระบบกำรจดัเก็บผลลพัธ์ก็จริง แต่กว่ำจะเจรจำเสร็จ เรำเปลี่ยน
ระบบไมไ่ด้ไง มนัจะท ำให้ผู้ปฏิบตัิงำนเขำท ำงำนไปแล้ว กวำ่จะเสร็จ  

 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้

กล่ำวถึงประเด็นควำมล่ำช้ำของกระบวนกำรต่ำง ๆ ซึง่ส่งผลให้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของกรมเป็นไป
ด้วยควำมยำกล ำบำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบซึ่งเป็นไปได้ยำก 
ควำมวำ่ 
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ในทำงปฏิบตัิจริง ๆ ถึงแม้วำ่ จะเร่ิม 1 ตลุำคมถึง 30 กนัยำยน มนัก็ไม่ได้สำมำรถ
ท ำได้ 12 เดือน กว่ำงบประมำณจะมำ กว่ำจะเร่ิมด ำเนินกำร กว่ำจะหำกลุ่ม 
เป้ำหมำย เหลือเวลำจริง ๆ อย่ำงเก่งประมำณ 10 เดือน 9 เดือน เพรำะงัน้ 
กระบวนกำรบำงอย่ำงถ้ำไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เสร็จภำยในรอบก็จะเป็น    
ควำมยำกล ำบำกในกำรก ำหนดตัวชีว้ัดซึ่งถ้ำต้องกำรตัวชีว้ัดถึงระดับท่ีเป็น
ผลลพัธ์หรือผลกระทบมีควำมสุ่มเสี่ยงมำกท่ีตวัชีว้ัดท่ีก ำหนดจะเป็นตวัชีว้ดัท่ี     
เกินควำมเป็นจริง  

 
บำงปีหน่วยงำนกลำงมีกำรยกเลิกเกณฑ์ตวัชีว้ดัและเปลี่ยนแปลงใหม่     

อีกครัง้ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรปฏิบตัิงำนของกรมโดยตรง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “บำงทีท ำไปแล้ว พอ
ชีแ้จงไปแล้วกลบัไปเปลี่ยนเกณฑ์อีกก็มี มีบำงปีนะ” ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ดัด้ำนไอทีท่ีหน่วยงำนกลำง
มีกำรเปลี่ยนแปลง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ตวัชีว้ดัในกระทรวงไอที ถึงได้เสนอ ยกเลิกเถอะ เขำก็บอกว่ำ ท่ีจ ำได้   
ก็คือว่ำ ทำงผู้บริหำรเขำมำขอเปลี่ยนเกณฑ์ก็ไม่รู้ว่ำ ทำงกระทรวงเขำอะไรนะ เขำบอกน ำเสนอ
ผู้ใหญ่แล้ว ผู้ใหญ่ให้เสนอให้เปลี่ยนเกณฑ์ ทำงกระทรวงเขำเองนัน่แหละ” ปัจจบุนัหน่วยงำนกลำง
ได้ปรับปรุงให้มีกำรประกำศเกณฑ์กำรวัดมำยังส่วนรำชกำรต่ำง ๆ รวดเร็วยิ่งขึน้เพื่อให้กรม
สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงทันท่วงที ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำระบบบริหำร ส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “สมยัอดีตมนัหลำยเดือน ตลุำคม 
พฤศจิกำยน ธันวำคม กว่ำจะเร่ิมมกรำคม เพิ่งจะเร่ิมเจรจำกันเสร็จซึ่งช้ำ แต่เดี๋ยวนีป้รับเร็วขึน้    
เรำขอให้เร็วขึน้เพรำะว่ำตุลำคม พฤศจิกำยน ธันวำคม เขำท ำงำนกันไปแล้ว เรำจะบอกว่ำ  มำ
จัดเก็บผลลพัธ์อีก เขำไม่รับทรำบเกณฑ์แล้ว ย้อนกลบัไปเก็บผลลัพธ์ก็เก็บล ำบำกแล้ว” ดงันัน้ 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องประกำศหลกัเกณฑ์กำรวดัผลล่วงหน้ำเพื่อให้ส่วนรำชกำรสำมำรถวำงแผน
และเตรียมพร้อมส ำหรับกำรขบัเคลื่อนงำนได้อย่ำงบรรลผุล ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 
กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้
 

กำรประกำศหลกัเกณฑ์ควรจะต้องประกำศก่อนรอบกำรประเมินคือ เรำจะต้อง
ประกำศก่อนเพื่อให้เขำสำมำรถวำงแผนในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัหรือกำรรับงำน
ของเขำได้คือ ถ้ำเรำประกำศไปว่ำ ปีนีค้ณุจะรับงบประมำณไปเท่ำไร ในปีนีคุ้ณ
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จะต้องมีผลผลติเท่ำไร มนัจะท ำให้เขำคิดแผนรองรับได้ด้วย แตถ้่ำเรำประกำศช้ำ 
งำนเขำอำจจะไมส่มัพนัธ์กนั ต้องท ำลว่งหน้ำ ๆ 

 
จะเห็นได้ว่ำ ระยะเวลำกำรวดัผลภำยในหนึ่งปีส ำหรับกำรจดัท ำตวัชีว้ดั

ตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรท ำให้เกิดเป็นข้อจ ำกัดส ำหรับกำรก ำหนดตวัชีว้ัดบำงตัว ชีว้ัด 
โดยเฉพำะตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบ อีกทัง้ บำงปีหน่วยงำนกลำงมีกำรประกำศเกณฑ์
กำรวดัท่ีลำ่ช้ำและยงัได้มีกำรยกเลิกและเปลี่ยนแปลงเกณฑ์กำรวดัเช่นกนัซึง่สง่ผลกระทบโดยตรง
ตอ่กำรปฏิบตัิงำนของกรม 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
บุคลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรมีจ ำนวนจ ำกดั ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร

ส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่ววำ่ “ปัญหำเร่ืองของบคุลำกรของพฒันำระบบด้วย จ ำนวนคนแตล่ะกรมมีเท่ำนี ้2-3 คน ไม่
เกินนี ้แล้วก็อยู่กันนำน ปี พ.ศ. 2545 มนัจะมีพฒันำระบบอีกแบบหนึ่ง แต่ว่ำ ก็จะมีเบือ้งต้นมำ
ก่อน มำเร่ือย ๆ จนรัฐบำลเร่ิมมำ พอปี พ.ศ. 2547 ก็เป็นรูปเป็นร่ำงขึน้มำ แตค่นยืนพืน้อยูน่ำนมำก 
นำนจนเบื่อแล้ว” ขณะท่ี งำนของกลุ่มพัฒนำระบบบริหำรต้องรับผิดชอบมีจ ำนวนมำก  ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

รู้จกักนัหมดเพรำะอยู่มำนำน งำนค่อนข้ำงโหลดเพรำะว่ำจะท ำให้เรำรู้สึกว่ำวนั 
หยุดเรำต้องท ำงำนหมด Long Weekend เรำก็มำท ำงำนเพรำะว่ำมีแค่นี ้คนมี   
แค่นี ้มีก ำหนดระยะเวลำ เพรำะฉะนัน้ อย่ำงถ้ำเกิดกลุ่มพวกพี่ท ำ ก็คือไม่ท ำให้
รู้สึกว่ำ พลำดเร่ืองเวลำไง ถ้ำส่งล่ำช้ำ มนัจะถกูหกัวนัละ 0.5 คะแนน เขำก็เป็น
มำตรฐำนของเขำมำนำนแล้ว แตว่่ำ เรำไม่เคยลำ่ช้ำเลยนะเพรำะเรำก็ต้องมำท ำ
วนัหยดุกนัหมด ถำมท่ีโต๊ะได้เลย ก็ต้องมำท ำวนัหยดุกนัหมด 

 
อีกทัง้ บคุลำกรของกลุม่พฒันำระบบบริหำรยงัคงต้องกำรได้รับโอกำสใน

กำรพฒันำตนเองเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ ทกัษะ และควำมสำมำรถ ตลอดจนโอกำสควำมก้ำวหน้ำ
ในกำรท ำงำนอย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ว่ำ “มนัต้องมีวิธีเยียวยำคนท่ีอยู่นำน ๆ ท ำยงัไงให้กลุม่
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พฒันำระบบ เขำรู้สึกว่ำ มีทำงเดิน มี Career Path ของเขำด้วย ตวันีจ้ะเป็นยงัไง เขำจะไปยงัไง 
เขำจะมีองค์ควำมรู้ยงัไงเพิ่มขึน้ ต้องมี Career Path ท่ีชดัเจนของกลุ่มพฒันำระบบ” นอกจำกนี ้
บุคลำกรในส่วนของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรมีกำรเปลี่ยนแปลงท ำให้บุคลำกรบำงส่วนท่ีเข้ำมำ
ท ำงำนตอ่จำกเดิมยงัไมมี่ควำมเข้ำใจเก่ียวกบังำนท่ีต้องรับผิดชอบอยำ่งถ่องแท้ ทัง้นี ้นกัทรัพยำกร
บคุคลปฏิบตัิกำร กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงวำ่ “ถ้ำจะพดูในมมุมองของผู้ปฏิบตัิเลย จำกท่ีเห็นก็คือ เจ้ำหน้ำท่ีท่ีดแูลรับผิดชอบในเร่ือง
กำรท ำตวัชีว้ดัในแต่ละหน่วยงำน บำงปีก็จะเปลี่ยนคนไปเร่ือยซึ่งขำดควำมต่อเน่ือง  คนท่ีมำต่อ
บำงทีก็ไม่เข้ำใจ บำงทีก็ท ำผิดท ำถกู” บำงครัง้กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้แก่บคุลำกรแตล่ะ
ส ำนกัยงัไม่มีควำมชดัเจน ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบไม่มีควำมชดัเจน พอเวลำมำถ่ำยทอดเรำ เขำก็ไม่รู้เร่ือง 
เรำก็ไม่ได้วำ่เขำหรอกนะ แตเ่ขำต้องเป็นหน่วยงำนในกำรท่ีจะประสำนเพื่อเขำจะ
ได้รู้ด้วย แล้วให้ค ำแนะน ำเรำได้ ไม่ใช่ให้เรำไปคยุกบัหน่วยนัน้ หน่วยนีเ้พรำะว่ำ
ตวัชีว้ดัของเขำก็ต้องสง่มำท่ีน่ีประสำนมำท่ีพี่ท่ีเดียวเลย เขำจะถำมอะไรจะเข้ำมำ
ตอบอะไรเขำก็จะต้องมำตกลงกับหน่วยงำนนี ้แล้วอยู่ ๆ เขำมำบอกให้เรำไป 
ประสำน มนัก็ไม่ใช่  

 
จะเห็นได้ว่ำ งำนท่ีกลุ่มพฒันำระบบบริหำรต้องรับผิดชอบมีจ ำนวนมำก 

หำกแตจ่ ำนวนบคุลำกรมีจ ำกดั อีกทัง้ ยงัมีกำรเปลี่ยนบคุลำกรท่ีรับผิดชอบท ำให้บคุลำกรท่ีเข้ำมำ
ใหม่ยงัคงต้องเรียนรู้งำนในส่วนนีอ้ย่ำงจริงจงั นอกจำกนี ้บุคลำกรยงัคงต้องได้รับโอกำสในกำร
พฒันำตนเองและควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำงำน 

5.2.6.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
                       ในช่วงแรก ส ำนกังำน ก.พ.ร. ตรวจและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร
อย่ำงจริงจงั กรมต่ำงตื่นตวัและให้ควำมส ำคญักับกำรประเมินผลของ ก.พ.ร. แต่เม่ือระยะเวลำ
ผ่ำนไป ควำมเข้มข้นในกำรตรวจเพื่อติดตำมและประเมินผลลดลงส่งผลให้กรมได้ลดควำมส ำคญั
ในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรลง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ช่วงแรก ๆ ก็ยังพอได้อยู่เน่ืองจำกมันเป็น    
เร่ืองใหม่ คนยงัไม่รู้แนวไงว่ำ ท ำแบบเข้มงวดเลย เดี๋ยวเขำต้องมำตรวจอนันี ้ตอนหลงัมนัรู้แล้ว 
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เป็นแนวไปแล้ว กำรตรวจสอบไม่ได้ลึกมำกมำย มนัก็เลยไม่มีใครมำตรวจหรอก ตรวจแค่นี ้เดี๋ยว
มนัก็ได้” ทัง้นี ้ก.พ.ร. มีกำรติดตำมและประเมินผลด้วยกำรพิจำรณำจำกเอกสำรหลกัฐำนท่ีกรมได้
จดัท ำเป็นส ำคญั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง
วำ่ “ก.พ.ร. ไม่ได้มำนัง่ตำมแบบพวกพี่ ก.พ.ร. ตำมได้เอกสำร ยงัไงก็ถกู ลงพืน้ท่ีจริงหรือเปลำ่ ไม่ใช่ 
ถ้ำคุณสร้ำงเป็น Auditor นะ จะเห็นภำพได้แค่ประเมิน ไม่ต้องสนใจควำมพึงพอใจยงัไม่ได้เลย 
แล้วจะเห็นกระบวนกำรอีกเยอะ” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ในส่วนของรำยงำน ก.พ.ร. รำยงำน
ตำมเอกสำร” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “สมมติ ตวัชีว้ดัไอที กระทรวงไอซีทีบอกให้เรำส่งผ่ำนระบบ
ไป เรำก็ได้คะแนนนิดเดียว แต่พอมำ Site Visit มำดูระบบตัวจริงก็มำดูของจริงว่ำ เรำมีระบบ    
อย่ำงนี ้บำงทีเอกสำรแนบมนัไม่ต้องหมดหรอก มนัเป็นระบบ เรำบอกมีครบ แต่พอถึงเวลำแจ้ง
คะแนนมำก็เท่ำเดิมตำมในระบบท่ีประเมินผลไป” 

นอกจำกนี ้กรมได้มีกำรจ้ำงหน่วยงำนภำยนอกมำติดตำมและประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำนเพื่อให้ได้ทรำบถึงข้อมูลท่ีเป็นจริง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ท่ีน่ีจ้ำง Third Party มำติดตำมประเมินผลในกำร
เอำจริงเอำจงั แตไ่ม่ได้เอำผลนัน้มำจดักำรกนัเท่ำไร ก็ลบูหน้ำปะจมกูกนัอยำ่งงี”้ อีกทัง้ นกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “เรำไม่ได้ประเมินผลด้วยตวัเอง เรำจ้ำงบริษัทท่ีปรึกษำมำติดตำมวำ่กำร
ด ำเนินงำนของเรำเป็นอย่ำงไร ช่วงระหว่ำงด ำเนินกำรเป็นอย่ำงไร ผลจุดไหนมีปัญหำ เรำก็จะได้
ปรับแก้ไขคือเอำกำรติดตำมมำปรับระหว่ำงกำรด ำเนินงำน” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรม
ช ำนำญกำร ส่วนยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “อนันีท่ี้เรำจ้ำงผู้ติดตำม เรำไม่ได้จ้ำงเจ้ำเดียว เรำจ้ำงหลำยเจ้ำ . . . ต้องท ำให้
มันเข้มข้นนิดนึง ก็ต้องใช้ระบบนี ้พอเรำจ้ำง Third Party มำช่วยท ำ มันก็ท ำให้เรำเห็นอะไรได้      
ไวขึน้ จะได้รีบแก้ไขได้ทนั” หำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัมีกำรติดตำมและประเมินผลในรูปแบบเดิม
ดงัเช่นท่ีผ่ำนมำไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เน่ืองจำกไม่ได้ทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีแท้จริงของกรม 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย ลงพืน้ท่ี คณุยงัไปกับคนของกรมเลยแล้วใครจะกล้ำ
บอกว่ำ ไม่ดี ถ้ำคณุให้เขำส่งรำยช่ือผู้ รับบริกำรทัง้หมด แล้วคณุลงไปสุ่มเองโดย
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ไม่บอก แต่ทุกวนันี ้มนัสุ่ม ติดตำมสุ่มวดัควำมพึงพอใจนะ พอบอกจำก ก.พ.ร. 
เขำก็ตอบดีเหมือนกนัหมดแหละ . . . ก.พ.ร. ต้องมีกำรติดตำม ประเมินผลท่ีไม่ใช่
ไปกับหน่วยงำน พี่เองพี่จ้ำง Third Party มำไปติดตำมประเมินผลต่ำงหำก ได้ 
Fact เยอะแยะ แตเ่วลำ ก.พ.ร. มำ เดี๋ยวจะไปติดตำมผลอนันี ้เขำก็เอำดี ๆ ให้ดสูิ 
หน่วยงำนใครจะเอำไมด่ีให้ด ูเขำก็ต้องแอบไปดแูล้วจะรู้จริงวำ่ ท่ีท ำไว้ KPI มนัใช่ 
ไม่ใช่คือพ่ีไม่ได้มองแง่ลบนะ แตน่ี่คือ Fact หมดทกุหน่วยงำน  

 
ขณะเดียวกนั กรมได้มีกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนแตล่ะส ำนกัอย่ำงจริงจงัและ

เป็นระบบ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ทกุวนันีข้องพี่ท ำติดตำมประเมินผลว่ำกนัตำมเนือ้ผ้ำเลย ผิดก็ตัง้กรรมกำรสอบสวน
เลย ต้องเอำผลมำใช้ มนัต้องเอำผลมำใช้ ใช้ในกำรประเมิน มำดดูิ พี่ท ำตวัชีว้ดัไว้ บำงคนนะสนใจ 
ท ำอย่ำงเข้มงวด บำงคนไม่สนใจเลยเพรำะไมมี่ผลอะไรตอ่เขำ” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญ
กำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ว่ำ “กรมเรำให้ควำมส ำคญัมำกกับกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิรำชกำร แล้วก็เม่ือมีปัญหำ กรมก็
ไม่ได้เพิกเฉยคือเชิญมำคุยกันท่ีจะแก้ปัญหำให้มนัดีท่ีสุด” ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร 
กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีไ้ว้
เช่นกนัว่ำ “เป็นเชิงบงัคบัซึ่งกนัและกนัอยู่แล้ว อำจจะไม่ต้องรอกำรประเมิน 6 เดือน ออกมำก็ได้ 
มันมีกำรตำมเป็นกำรภำยในอยู่แล้วและเขำค่อนข้ำงท่ีจะตำมถ่ี ตำมกันแบบเข้มแข็ง แล้วมี        
ท่ำนรอง ผู้บริหำรท่ีเขำก ำกบัดูแลหน่วยงำน เขำก็จะออกไปตรวจงำนคือเรียกแบบว่ำแน่น เข้มข้น 
Check List ตำมนัน้ตลอด” ทัง้นี ้กรมได้มีกำรประชุมเพื่อติดตำมกำรปฏิบตัิงำนกบัทุกส่วนอย่ำง
ตอ่เน่ือง อีกทัง้ ยงัได้ก ำหนดให้แตล่ะส ำนกัมีกำรรำยงำนควำมคืบหน้ำในแตล่ะสปัดำห์ให้รับทรำบ 
ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัจะมีระบบตรวจสอบจำกส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์    
เขำก็จะมีคะแนนของเขำมำให้ดเูลยวำ่คณุมำประเมินเทำ่นี ้สมมติประเมินสำม ตวัเลขท่ีมนัโชว์ มนั
ใช่หรือเปล่ำ มันมีระบบสอบทำนกันอยู่ ด้วยเปอร์เซ็นต์ด้วยกำรรำยงำนผลเพรำะว่ำมันจะมี          
กำรติดตำมผลในกำรประชุมกรมอยู่ตลอด” นอกจำกนี ้นกัทรัพยำกรบคุคลปฏิบตัิกำร กลุม่บริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั 
ควำมวำ่  
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ส่วนติดตำมของส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์มีอยู่เร่ืองหนึ่งคือ กำรรำยงำนควำม
คืบหน้ำของโครงกำรกิจกรรมซึง่จะต้องรำยงำนทุกสปัดำห์ในทกุ ๆ วนัจนัทร์ก็คือ
อย่ำงท่ีเห็น มีกำรติดตำมอยู่ตลอดเวลำ . . . กำรติดตำมกำรประเมินผล เขำจะมี
กำรจดัประชุม Conference กนัอยู่บ่อย ๆ คือ Conference กบัทกุหน่วยงำนเลย
เพื่อกำรตำมงำนตรงนีแ้หละคือ ต้องบอกก่อนว่ำ ทำงกรมก็จะมีหน่วยงำนทำง
ภูมิภำคอยู่แล้วก็คือ อำจจะยำกในกำรมำท ำควำมเข้ำใจให้ตรงกันหมด เพรำะ 
ฉะนัน้ แนวทำงท่ีมันน่ำจะท ำได้ จริง ๆ ก็คือกำร Conference น่ำจะง่ำยท่ีสุด
หรือไม่ก็อำจจะมีกำรจดัประชมุตวัเจ้ำหน้ำท่ีขอเชิญจำกเป็นหวัหน้ำฝ่ำย  

 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรท ำให้สำมำรถประเมินผลบคุลำกร

แต่ละคนได้ชดัเจน ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัเป็นแนวคิดท่ีดีและถ้ำ
ในทำงปฏิบตัิสำมำรถท ำได้ตำมแนวทำงท่ีชดัมนัก็ดีคือมองว่ำ ถ้ำใครท ำงำนเยอะก็ได้เยอะ ใคร
ท ำงำนน้อยก็ได้น้อยและถ้ำเป็นไปตำมหลกักำรท่ีว่ำจริง ๆ  พี่ว่ำมนัเป็นสิ่งท่ีดี เป็นควำมคิดท่ีดีท่ี
คนท ำงำนหนกัจะได้รับผลตอบแทนในตรงนัน้” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ว่ำ “จดุแข็ง
ของชุดใหม่ท่ีมนัวดัได้ชดัเจนขึน้ มนัสะท้อนได้มำกขึน้แล้วก็มีผลตอ่กำรน ำไปใช้ในกำรพฒันำงำน
ได้มำกขึน้ แต่เรำยงัไม่ได้ไปพูดนะว่ำมีประสิทธิภำพหรืออะไรยงัไง อนันัน้คือในทำงปฏิบตัิ แต่พูด
ถึงเกณฑ์ก่อน” ผู้บงัคบับญัชำและผู้ ใต้บงัคบับญัชำต้องยอมรับและท ำควำมเข้ำใจร่วมกนัถึงกำร
วดัและประเมินผล ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำคณุท ำดี คณุก็ต้องได้ดี แต่ถ้ำ
คุณท ำไม่ดี ผลลพัธ์คุณก็ต้องออกมำไม่ดี แล้วทุกคนก็จ ำเป็นท่ีจะต้องรับทรำบเหมือนกันหมด     
ทุกคน” อีกทัง้ นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนักบริหำร
ยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัต้องดวู่ำส่วนรับตวัไหนมำจำก ผอ. 
บำงเร่ืองให้ท ำเฉพำะส่วนนี ้บำงเร่ืองก็กระจำยทุกส่วน พอถ่ำยทอดจำก ผอ.ส ำนกั เรำก็มำดวู่ำ
ส่วนเรำรับเร่ืองอะไรซึ่งกระบวนกำรถ่ำยทอดลงมำถึงเจ้ำหน้ำท่ีนี ้เรำก็ต้องมำคยุกนัว่ำ  ตวัชีว้ดันี ้
ใครเป็นรับตรง ส่วนไหนท่ีเป็น Support” ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร
ประกอบด้วยกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนจำกกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร
ของส ำนกังำน ก.พ.ร. ประกอบกับกำรวดัถึงพฤติกรรมของบุคลำกรด้วยสมรรถนะ 5 ด้ำนตำมท่ี
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ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด โดยนักทรัพยำกรบุคคลปฏิบตัิกำร กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกั
บริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ว่ำ “จริง ๆ มนัก็จะมี 1) กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิ     
2) บริกำรท่ีดี 3) กำรสัง่สมควำมเช่ียวชำญในงำนอำชีพ 4) กำรยดึมัน่ในควำมถกูต้องและจริยธรรม 
5) กำรท ำงำนเป็นทีม” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้
 

ปัจจบุนัมีกำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีชดัเจนเร่ืองตวัชีว้ดัผลงำนซึง่สำมำรถวดัได้ อีกสว่น
หนึ่งคือ ตัวชีว้ัดด้ำนสมรรถนะ 5 ด้ำน ตัวนีก็้จะเป็นเกณฑ์ท่ีชัดเจน ถำมว่ำ ดี
หรือไม่ดีหรือแตกต่ำงกันอย่ำงไร ตวัใหม่ก็จะพฒันำขึน้มำใหม่ สำมำรถชีว้ดัได้
ชดัเจนขึน้ อิงกับระบบของเอกชนได้ชดัเจนขึน้ มนัจะสะท้อนของกำรพฒันำได้
ชดัเจนมำกขึน้  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้

กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนรำชกำรมนัมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือ กำรปฏิบตัิงำน     
อีกส่วนหนึ่งก็คือ พฤติกรรม พฤติกรรมก็เป็นเร่ืองกำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิ กำรท ำงำน
เป็นทีม กำรอะไรต่ำง ๆ ซึง่ก็เป็นเร่ืองดลุยพินิจส่วนหนึ่งประกอบกบัพฤติกรรมท่ี
แสดง ออก เพรำะงัน้ ตอบค ำถำมว่ำ ได้ถูก Deploy ลงมำไหม ระดบัส ำนกัก็ได้
ถูก Deploy มำอย่ำงชัดเจน เร่ืองกำรรำยงำนผล เร่ืองอะไรต่ำง ๆ ชัดเจนมำก 
ส่วนกำร Deploy ลงไปถึงระดบักลุ่ม ส่วน ฝ่ำยก็ท ำ ท ำไปได้สกั 60-70 % แล้ว 
ตอ่ไปมนัก็จะชดัเจนมำกยิ่งขึน้  

      
อย่ำงไรก็ตำม เกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรแต่ละหน่วย 

งำนแตกต่ำงกันเน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดเพียงกรอบกว้ำง ๆ ให้แก่ส่วนรำชกำร ดงันัน้ 
กำรประเมินผลบคุลำกรจึงไม่ได้มีเกณฑ์มำตรฐำนกลำงท่ีใช้กบัทกุส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
แต่ขึน้อยู่กับกำรประเมินของผู้บงัคบับญัชำของแต่ละกรม ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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มนัเหมือนวงจรมนัผิดอะไรไปสกัอย่ำงหนึ่งเพรำะผมเคยดูระบบของเมืองนอก      
เร่ืองประเมินบคุลำกรโดยท่ีมีตวัชีว้ดัเหมือนกบัวำ่ คือเขำท ำซีเรียสแบบจริงจงัเลย         
เขำไม่ได้ให้ผู้ บังคับบัญชำโดยตรงนะ ผมดูบริษัทเมืองนอกนะ เขำมีผู้ บังคับ 
บญัชำโดยตรง ก็มีอะไรตำ่ง ๆ ดหูลำยมิติมำกเลย ท ำให้ผลประเมินตวันัน้ แตข่อง
เรำสำยเดียว มนัก็ไม่ใช่ มนัก็แล้วแต ่กรมอ่ืนก็ใช้อีกแนวหนึง่ มำตรฐำนหนึง่ มนัก็
เลยไมค่อ่ยได้ ยงัไมค่อ่ยเวิร์ก  

 
ในทำงปฏิบตัิ จ ำนวนงำนท่ีบคุลำกรแตล่ะคนรับผิดชอบมีจ ำนวนไม่เท่ำกนั อีกทัง้ 

ควำมยำกง่ำยของตวัชีว้ดัท่ีแต่ละคนได้รับแตกต่ำงกนั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร 
ส่วนยุทธศำสตร์และแผนงำน ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้ำ่ “ตวัชีว้ดักลำยเป็นวำ่ คนท่ีรับโครงกำรไปท ำเยอะ ๆ ก็จะมีตวัชีว้ดัเยอะ พดูง่ำย ๆ มีตวั
ทอนคะแนนเยอะมำก ถ้ำเทียบกัน คนหนึ่งท่ีรับ 5 โครงกำร อีกคนหนึ่งรับ 2 โครงกำร สมมติว่ำ
โครงกำรมี 1-2 ตวัชีว้ดั คนท่ีรับ 5 โครงกำรก็ต้องมีตวัชีว้ดั 5 โครงกำรทัง้หมดซึง่จดุนีเ้ป็นเหลื่อมล ำ้
กนัอยู”่ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็
ดงักลำ่วไว้ ควำมว่ำ  
 

ทกุวนันีเ้ปลำ่เลย บำงคนไม่แย่งขัน้ เอำน้อย ๆ เอำน้อย ๆ รำย ในขณะท่ี ชำวบ้ำน   
ท ำ 100 รำย ตวัเองท ำ 10 รำย ก็ได้ 2 ขัน้เท่ำกัน คนก็ไม่ท ำสิ เร่ืองอะไรจะท ำ
เยอะ ปีหน้ำฉันท ำน้อย ๆ บ้ำง ท ำน้อย ท ำง่ำย ท ำได้ส ำเร็จได้ดีด้วย ก็ได้ขัน้          
พี่บอกไม่ได้ ปีหน้ำจะต้องก ำหนดไว้ว่ำ ท ำ 100 รำยได้แค่นี ้ถ้ำคุณอยำกท ำ         
50 รำย คณุแค่นี ้คณุเลือกเอำ คณุจะเอำก่ีรำย งัน้ต้องมีเปำ้ท่ีถ่ำยทอดลงมำ แต่
รับผิดชอบกนัอยำ่งนี ้แล้วก็ให้เขำได้มำเป็นก้อน ให้เขำไปบริหำรกนัเอง  

 
อีกทัง้ นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกั

บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 

บำงหน่วยงำนรับเยอะ บำงหน่วยงำนรับนิดเดียวแล้วกลำยเป็นว่ำ เปอร์เซ็นต์เขำ
เท่ำกนั สมมติวำ่ ตวัชีว้ดันี ้น ำ้หนกัตวันีมี้อยู ่20% คนรับน้อยก็เสร็จแล้ว แตค่นรับ
เยอะยงัไม่เสร็จเลยก็เลยมำเป็น Debate ใหม่ กำรเลยมำปรับเป็น 2 อนั ฐำนะ
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หน่วยบริหำร ฐำนะหน่วยปฏิบัติคือแบ่งตำมฟังก์ชันใหม่ แต่ก็ยังอยู่ในกรอบ
ตวัชีว้ดัเดิมคือ รับเยอะก็ยงัรับเยอะ แต่ว่ำ วดัน ำ้หนกัใหม่ ถ้ำเป็นหน่วยบริหำรก็
เพิ่มนิดนงึ หน่วยปฏิบตัิก็เพิ่มซึง่จะมีคณะกรรมกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของบคุคล 

 
นอกจำกนี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล 

ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

เรำถ่ำยทอดตวัชีว้ดัไปให้ ผอ.ส ำนกั แต่เรำไม่ได้ลงลึกในรำยละเอียดนะว่ำ รับ
ตวัชีว้ดัไปแล้ว ข้ำงในคุณจะไปด ำเนินกำรอย่ำงไร อนันัน้จะแล้วแต่บ้ำนแต่ละ
หลงัซึ่ง ผอ. ท่ำนต้องไปชีแ้จงและก ำหนดตวัชีว้ดัถ่ำยทอดรำยบุคคลไปด้วยกนั 
บำงส ำนักก็อำจจะ Pattern หนึ่ง บำงส ำนักก็อำจจะอีก Pattern เพรำะฉะนัน้   
ตรงนีก็้จะเกิดกำรวดัท่ีแตกตำ่งกนั ถ้ำถำมว่ำ หลกักำรใช่ไหม หลกักำรท่ีให้ไป ใช่ 
แต่หลกักำรนัน้ไม่ใช่หลกักำรท่ีตำยตวั มนัก็เลยอำจจะมีปัญหำในทำงปฏิบตัิท่ี    
ไม่เหมือนกนั แตว่ำ่ ตอนหลงัก็มีกำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดั 

 
ในทำงปฏิบตัิ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรยงัไม่ได้พิจำรณำจำก

ผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละคนอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ผมว่ำยงัไม่ค่อยดีนะ แต่ก่อนผมก็เอำตรงนีม้ำเป็นตวั
ประเมิน ปรำกฏว่ำ อีกท่ีไม่ใช้แบบนี ้ผมประเมินลกูน้องผมตำมกรอบน่ีวำ่ตำมจริงเลย กลำยเป็นสู้
เพื่อนไม่ได้ เพื่อนบำงท่ีก็ประเมินอีกแบบหนึ่ง มันก็เลยไม่ค่อยนั่นเท่ำไร ผมว่ำไม่ค่อยเวิร์ก เรำ
ประเมินตำมกรอบกลำยเป็นลกูน้องเรำสู้ ไม่ได้” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ 
ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ช่วง
หลงัมำน่ีมนัไม่ค่อยได้ผลหรอกเพรำะมนัไม่ได้ประเมินไปตำมควำมเป็นจริง มนัไม่ค่อยโปร่งใส     
ผลกำรประเมินท่ีออกมำมนัไม่ค่อยโปร่งใส อย่ำงพี่ไม่รู้สกึว่ำ มนัจงูใจนะ . . . แต่พอในทำงปฏิบตัิ
จริง ๆ แล้ว มนักลบัได้ไม่เท่ำไร เหมือนบำงอย่ำง Concept ดี คิดดี แต่พอเอำมำท ำจริงแล้ว มนั
กลบัท ำไม่ได้” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
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กำรเลื่อนขัน้ก็เอำตวันีม้ำเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำด้วย ก็เป็นสว่นหลกัแหละ 
เบือ้งต้นก็ดูตรงนีก้่อน แต่ว่ำ ยงัไงก็ได้เลื่อนแค่นัน้ ไม่แตะ โดยทฤษฎีใช่ แต่ว่ำ   
โดยปฏิบตัิจริง มนัมีข้อจ ำกดัอีกเยอะมำก ทัง้มิติเร่ือง 1) ควำมล ำเอียง 2) ควำม
ยืดหยุ่น 3) ควำมพวกพ้องคือมีหมด แล้วก็ขึน้อยู่กบัลกัษณะของหน่วยงำนด้วย 
บำงหน่วยประเมินเคี่ยวจะตำย กว่ำจะได้คะแนนเท่ำนี ้บำงหน่วยน่ีเอำไปเกือบ
ร้อยเลยก็ยงัเห็นอยู ่ระดบัคะแนนมนัก็ยงัเหวี่ยงกนัอยู ่ 

 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่  
 

ส ำหรับระบบในปัจจบุนัและโดยเฉพำะกำรไม่เอำจริงเอำจงั ไม่ต่อเน่ืองท ำให้คน
เห็นว่ำท ำไปก็งัน้แหละ ไม่ได้อะไรแล้วก็ผลนีไ้ม่ได้ถูกไปท ำอะไร ไม่ได้ถูกเอำไป
ประเมิน ผลงำนไมไ่ด้ใช้ผลนีเ้ป็นตวัประเมินควำมดีควำมชอบ กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
ท ำให้ตำย เปำ้ได้สงู ไม่ได้ขึน้ก็มี ไม่ต้องท ำอะไรเลยก็ได้ขึน้ . . . ท้อ พี่ไม่เห็นเลย 
พี่สงสำร ไปไกลมำก ตอนนีมี้นะเป็นท่ีเอือมระอำของคนก็มนัเป็นภำระ แล้วไม่ได้
เกิดผลอะไรตอ่คนท่ีตัง้ใจท ำ ตัง้ใจท ำกนังก ๆ ไม่ได้อะไร ในขณะท่ี คนไม่ตัง้ใจท ำ
ตำม KPI ได้ 

 
นอกจำกนี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนดงัเช่นท่ีผ่ำนมำไม่สำมำรถวดัให้เห็นถึง

คณุภำพของบคุลำกรได้อย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “วดัควำมดีของคน วดัยงัไง สอนให้คนเป็นคนดี วดัยงัไงก็ไม่รู้ สอนให้คน
เป็นคนเก่ง มนัอำจจะมี Proxy ใช่ไหมในกำรวดั แต่ว่ำ คนดีวดัยงัไง ไม่รู้ เดี๋ยวนีเ้ขำไม่สอนแล้ว 
ควำมเป็นคนดี ต้องสอนควำมเป็นคนเก่ง อันนีม้ันก็เป็น Fact อยู่แล้ว” อีกทัง้ กำรวัดผลยังไม่
สำมำรถสร้ำงควำมเป็นธรรมกนัให้เกิดขึน้แก่บคุลำกรได้อย่ำงแท้จริง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
กลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “เน่ืองจำกงำนรำชกำรเป็นงำนหลำยหน้ำ หลำยมติิ 
มันไม่ได้ดูแค่สุดท้ำยคุณต้องท ำก ำไรให้สูงสุด เพรำะงัน้ ควำมเป็นธรรม ควำมเท่ำเทียม มันก็
อำจจะยำกในกำรก ำหนดให้มันเท่ำเทียมกัน” ยกตวัอย่ำงตวัชีว้ัดประสิทธิภำพในกำรเบิกจ่ำย
งบประมำณของแต่ละส ำนกั ซึ่งผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
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ผมยกตวัอย่ำงง่ำย ๆ สมมติว่ำ วดัประสิทธิภำพในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้
เป็นไปตำมแผน ส ำนักผมมีคนอยู่ 20 คนได้เงิน 20 ล้ำน อีกส ำนักหนึ่งมีคน        
20 คน ได้เงิน 180 ล้ำน ผ่ำนไป 6 เดือน ผมต้องใช้เงินคร่ึงหนึ่ง เขำต้องใช้เงิน
คร่ึงหนึ่ง ผมต้องใช้เงิน 10 ล้ำน เขำต้องใช้เงิน 90 ล้ำน เขำใช้ได้แค่ 70 ผมใช้ได้ 
12 ล้ำน ผมก็เงินเดือนขึน้เยอะ เขำก็เงินเดือนขึน้น้อยซึง่รำชกำรก็เป็นแบบนีเ้ยอะ 
ถำมว่ำถูก Deploy ไหม ก็ถูก Deploy มำ แล้วถึง Performance ไหม ก็มำ แต่
เป็นธรรม เท่ำเทียมไหม ไม่เท่ำ  

 
ทัง้นี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเช่นนีจ้ึงได้บัน่ทอนขวัญและก ำลงัใจให้แก่

บคุลำกรท่ีรับผิดชอบในกำรท ำงำนเป็นอยำ่งมำก ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  

 
บำงคนไม่มี KPI เลย วิ่งหำอยำ่งเดียวก็ยงัได้เลย . . . มนัต้องกล้ำ ไม่ได้ 2 ขัน้ 2 ปี
ต้องเอำออก น่ีไม่กล้ำท ำทัง้นัน้ เงินเดือนสี่หมื่น เดินไปเดินมำ ไปดูสิ รำชกำรยงัมี 
ในขณะท่ี เงินเดือนสองหมื่นหวัฟกูนั หวัผกุนัอยู ่สองหม่ืนก็นัง่ถอดถอนใจ สี่หมื่น       
เดินมำเซน็ช่ือ หำยไปไหนไมรู้่ มนักล้ำเอำออกไหม ระบบรำชกำรไม่เอำออก พอพี่
ท ำ ใจร้ำย นำงมำรร้ำย แต่นัน่คือ สิ่งท่ีสมควรจะท ำ แล้วพอเขำร้องมำ เดี๋ยวเขำ
ร้อง ๆ บอกจะกลวัอะไร เขำมีผลงำนท่ีไหน มนัไม่มี มนัมีข้อมลูชดัเจนอยู่ ระบบ
รำชกำรก็จะเป็นอยำ่งนี ้มนัออกไมไ่ด้  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องปรับวิธีกำรวดัและกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนให้

เหมำะสม สอดคล้องกับบริบทของส่วนรำชกำรและสำมำรถน ำมำใช้กับส่วนรำชกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิผล เป็นรูปธรรม และสร้ำงควำมเป็นธรรมให้เกิดขึน้แก่ทุกฝ่ำย ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

ผมเห็นพวกบริษัทชัน้น ำของโลกเลย เคยไปพูดคุยกับฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลเขำ 
คณุมีประเมินหรือ Career หรืออะไร เขำมีระบบยงัไง ระบบประเมินคน เขำมอง
ทกุมมุ แต่เหมือนควำมละเอียด เขำจะปฏิเสธกำร Bias แล้วประเด็นท่ีประเมินก็
พอเหมำะพอควร แตว่่ำ มนัจะปฏิเสธเร่ืองของ Bias เพรำะงัน้ ก็ตำมผลงำน กำร 
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Bias มนัจะถกูลบไป ถกูหกัล้ำงออกไป ตอ่ไปผมก็ไม่กล้ำประเมินซีซ้ัว้ Bias อะไร
แล้ว คนอ่ืนประเมินดีหมด ผม Bias ได้ยงัไง มนัก็จะมีวิธี  

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำว 

ถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

ต้องเปลี่ยนรูปโฉมกำรพฒันำของหน่วยงำนให้สอดคล้องกบั Trend มนัต้องเอำ
จริงเอำจังในแง่ของกำรวดัผลและเอำจริงเอำจังในแง่ของกำรเอำผลไปใช้ด้วย    
ในกำรพิจำรณำประเมินคนถึงจะได้ผลไง ต่ำงประเทศท่ีเขำได้ผลก็เขำเอำไป
ประเมินคนเลย . . . มันต้องเอำตวัชีว้ัดนัน้มำเป็นผลด้วย ยอมให้ผิดพลำดได้
เท่ำไร มันถึงจะเกิดกำรก ำกับได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ยอมให้มีข้อร้องเรียนได้
เท่ำไร ท่ีเหลือไม่ให้ไปเป็นศนูย์ มนัเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม แต่ว่ำ ข้อร้องเรียนท่ีเป็น 
Fact นะเพรำะเมืองไทยมีข้อร้องเรียนแบบกลัน่แกล้งก็มี 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

ก.พ.ร. น่ำจะท ำเคร่ืองมือในกำรประเมินตวัชีว้ดัท่ีเป็นระบบ สมมติ ก.พ.ร. ท ำ
อะไรสกัอย่ำงหนึ่งใช้กับคน 2 ล้ำนคน มนัก็ไม่น่ำจะท ำไม่ได้นะก็ท ำเข้ำไป แล้ว
คนก็ไปใสซ่ึง่ถ้ำอย่ำงนัน้ มนัอำจจะท ำให้มีกระบวนกำรในกำรประเมินลกัษณะท่ี
เป็นรอบด้ำน อำจจะไม่ถึง 360 อำจจะ 180 องศำอะไรตำ่ง ๆ มนัก็มีกำรประเมิน
ทัง้ท่ีเป็นผลกำรปฏิบตัิงำน มีกำรประเมินในมิติอ่ืนช่วยด้วยก็อำจจะท ำให้เกิด
ควำมเป็นธรรมมำกขึน้ 

 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกั

บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่  
 

ทกุวนันีใ้ครท ำไมด่ี ใครท ำเร่ืองเลวร้ำยปกปิดกนัน่ำด ูเหมือนกบัว่ำแตก่่อน ก่อนท่ีจะ
มำให้ผู้ อ่ืนรับทรำบมนัก็ต้องผ่ำนกระบวนกำรแล้วในภำคของรำชกำร ไม่ใช่อยู่ ๆ     
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จะมำนัน่เลยไมไ่ด้ มนัต้องพิสจูน์ได้แล้วจริง ๆ วำ่ คนนีท้ ำผิดจริง ๆ หรือวำ่เป็นท่ีรู้กนั
ทุกคนว่ำ คนนีม้นัแย่นะซึ่งสิ่งนีต้้องเป็นสิ่งท่ีคนในองค์กำรเขำมองเป็นสิ่งเดียวกัน
แล้วก็ออกมำเปิดเผยให้คนข้ำงหลงัท่ีเขำเข้ำมำให้ด ำเนินตำมแตส่ิง่ท่ีดี 

 
จะเห็นได้ว่ำ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลส่วนรำชกำร

อย่ำงจริงจงั เป็นเพียงกำรตรวจจำกเอกสำรของกรมเป็นหลกั ขณะท่ี กรมได้มีกำรจ้ำงหน่วยงำน
ภำยนอกมำติดตำมและประเมินผลเพื่อได้ทรำบถึงข้อเท็จจริง อีกทัง้ กรมมีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิ  
งำนแต่ละส ำนักอย่ำงจริงจังและต่อเน่ืองเพื่อให้สำมำรถทรำบผลอย่ำงทันท่วงที  นอกจำกนี ้
หน่วยงำนกลำงไม่ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลบุคลำกรอย่ำงชดัเจน ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบั   
แตล่ะสว่นรำชกำร ในทำงปฏิบตัิ กำรประเมินบคุลำกรยงัไม่ได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนของ
บคุลำกรได้อย่ำงแท้จริง แตย่งัขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชำเป็นส ำคญั อีกทัง้ กำรประเมิน 
ผลกำรปฏิบตัิงำนดงัเช่นท่ีผำ่นมำไมส่ำมำรถวดัให้เห็นถึงคณุภำพของบคุลำกรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

5.2.6.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
    1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
  ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ออกนโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำร

ท่ีสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลตำมท่ีก ำหนด ทัง้นี ้ในช่วงแรก ผู้บริหำรระดบัสงูได้รับเงินเป็นหลกั
แสน ขณะท่ี บคุลำกรเองได้หลกัพนัหรือหลกัร้อยซึง่ในทำงปฏิบตัิจริง บคุลำกรระดบัปฏิบตัิกำรเป็น
ผู้ รับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นหลัก ดงันัน้ นโยบำยดงักล่ำวจึงไม่ได้ช่วยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจท่ีดีให้แก่
บคุลำกรได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ถึงประเด็นนีว้ำ่ “ตอนนัน้รู้สกึผู้บริหำรได้เป็นแสนเหมือนกนันะ ลกูน้องได้เป็นหม่ืนก็ดดูี กำรวดัของ
เรำได้ตงัค์ผมเห็นว่ำดี แต่ว่ำตวัวัดมันไม่ดี แล้วมันได้บ้ำง ไม่ได้บ้ำง มันก็ดูคือตลกไง สมมติว่ำ  
หน่วยรำชกำรมี Performance ดี อะไรดี ถำมว่ำได้ตงัค์ มนัดไูม่ Consistency เท่ำไร มีได้ดี คนก็
แฮปปีอ้ยู่แล้ว” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ไว้ว่ำ “ทุกคนท ำงำนหนกัข้ำงล่ำง แล้วผู้บริหำรเงินเดือนเยอะอยู่แล้ว มนัไม่ใช่ไปกระจุกผู้บริหำร 
เงินเดือน คนเงินเดือนเยอะไม่ได้แปลว่ำท ำงำนเยอะ เสร็จแล้วกลำยเป็นคนเงินเดือนเยอะได้ดี
มำกกว่ำอีก ตอ่ให้ได้คะแนนน้อยกว่ำก็เงินเดือนเยอะ ก็ได้เยอะ นัน่เป็นตวัท ำลำยเลย” นอกจำกนี ้
ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “จุดประกำยนิดนึง แต่มันก็ไม่ได้มำกมำย อย่ำงเฉลี่ยมนัก็หน่วยงำนอย่ำงพี่          
คนมนัเยอะ มนัก็จะเหลือไม่ก่ีพนั สองพนับ้ำง เจ็ดร้อยบ้ำงก็แล้วแต ่มนัไม่ได้เยอะมำกมำย” อีกทัง้ 
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นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักบริหำรกลำง กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีเ้ช่นกันว่ำ “เงินตรงนีค้ือถ้ำไปกระจำยมนัน้อยมำก มนั
อำจไมเ่กิด Impact แตก็่มี Feedback เหมือนกนัวำ่ ได้มำร้อย สองร้อย ท ำไมได้น้อย มนัก็อำจเกิด
ค ำถำมว่ำ ให้มำเกิดผลดีหรือเปล่ำหรือให้มำในภำพรวมแล้วมองถึงองค์รวมแล้วมนัเกิด Impact 
จริง ๆ บำงคนเขำบ่น” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยุทธศำสตร์และแผนงำน 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “เอำจริง ๆ มนัก็ไม่ได้จูงใจ 
มนัได้น้อย . . . แล้วตวัเงินเอง มนัก็ไม่ได้มำก ตวัเงินมนัเป็นหลกัร้อย มนัไม่ดงึอยู่แล้ว” นอกจำกนี ้
นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “เรำเรียกโบนิดคือได้มำร้อยถึงสองร้อยบำท มนัก็
ไม่ได้จูงใจหรอก . . . โบนิด ๆ คือ เขำก็บอกห้ำมบอก แต่เรำก็คุยกัน” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนัก
บริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นกำรจดัสรรเงินรำงวลัตำมนโยบำยของ
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไว้ ควำมวำ่  

      
ผมว่ำ ตลก ข ำมำก ไม่รู้คิดได้ไง อธิบดีได้โบนัสสำมแสน ข้ำรำชกำรได้โบนัส    
สองพนั ไม่รู้ ก.พ.ร. คิดได้ไง แต่ผมเป็นคนนะ ผมเงินเดือนขึน้สองพนั อธิบดีขึน้
สำมแสนคือ คณุไม่ต้องไปเอำ Professor ไปเอำหลกักำรมำจำกไหน มนัอธิบำย
ไม่ได้เพรำะวำ่พอให้ก็พำดหวัขำ่ววำ่ไง ข้ำรำชกำรเฮ สำมหมื่นล้ำน คณุคิดไหมว่ำ 
สำมหมื่นล้ำน มนัหำรเท่ำไร ได้สำมพนั สองพนั  

 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ 

ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 

ในเร่ืองกำรจดัสรร พี่ว่ำ มนัไม่คอ่ยยตุิธรรม เช่น โบนสัของผู้บริหำรแค่เปอร์เซ็นต์
ของเขำนิดเดียวก็เป็นเงินเยอะกว่ำอีกกลุ่มหนึ่งเยอะ ตอนนัน้พี่จ ำได้ท่ีเขำจดัสรร
ปีแรก ๆ มนัแค่ประมำณหลกัร้อย น่ำจะสองร้อยถึงสำมร้อยนะท่ีเป็นข้ำรำชกำร
ซึง่มนัไม่จงูใจ แตช่่วงหลงั ๆ รู้สกึจะได้เป็นพนับำท . . . มนัก็ดีนะเพิ่มขึน้มำพนัถึง
สองพนับำท แต่ถ้ำถำมว่ำ มนัมีควำมยุติธรรมในกำรแบ่งไหม พี่มีควำมรู้สึกว่ำ  
มนัไมค่อ่ยยตุิธรรม  
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ทัง้นี  ้กำรจัดสรรเงินรำงวัลไม่ได้มีกำรก ำหนดเกณฑ์ท่ีชัดเจนท ำให้       
ส่วนรำชกำรแต่ละแห่งต้องจดัสรรเงินเองตำมควำมเหมำะสม ซึง่นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญ
กำร ส่วนติดตำมและประเมินผล ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
ไว้ว่ำ “ก็แล้วแต่นโยบำยหน่วยงำนด้วย สมมติให้เงินหน่วยงำนไป หน่วยงำนจะแบ่งไม่เหมือนกนั
หมำยถึงว่ำ หน่วยงำนท่ี ผอ. เขำให้ส่วนมำกกว่ำลกูน้อง แต่บำงท่ีก็บอก Average ซึ่งเวลำมำคยุ
กนั เรำท ำงำนเหมือนกนั แล้วท ำไมได้ไม่เท่ำกนั อนันีค้ือปัญหำท่ีเกิดขึน้” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ทกุวนันีก้ ำหนดเปอร์เซน็ต์ ก ำหนดโควตำมำให้เปรียบเทียบหนึง่ร้อยหมด สดุท้ำย
เงินเดือน ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. น่ียิ่งดีเลย เอำเงินเดือนมำเป็นตวัตัง้ ส ำนกัไหนมีคน
เงินเดือนเยอะ ๆ ก็ได้เงินเดือนเยอะ ก็ได้ขัน้เยอะ ได้เปรียบเยอะ ส ำนักไหน
เงินเดือนน้อย ๆ คนเข้ำมำ เงินเดือนใหม่ คนเกษียณไปหมดแล้วไง รับคนใหม่    
เข้ำมำ เงินเดือนพืน้ฐำนของคนทัง้ส ำนกัน้อยก็ได้ขัน้น้อย ในขณะท่ี ท ำงำนกัน
แทบตำย จะให้เยอะก็ไม่ได้ โควตำมนัจ ำกดั พี่ถึงบอกว่ำ มนัไปกันหมด มนัทบั 
ต้องรือ้ รือ้ทัง้ระบบ 

 
นโยบำยดงักลำ่วได้ก่อให้เกิดปัญหำ สร้ำงควำมขดัแย้งให้เกิดขึน้ระหว่ำง

บุคลำกรภำยในกรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “โบนสัให้แบบไม่ก่ีตงัค์ คนท ำงำนแทบตำย โบนสัไม่ได้เป็นเคร่ืองจงูใจ . . . 
ไม่มี Incentive อะไรเลย ท ำทุกวนันี ้พี่พยำยำมบอก ก.พ.ร. มำตลอดนะ ระบบโบนสัท่ีเขำให้นะ 
มนัสร้ำงควำมแตกแยก มนัไม่ใช่สร้ำงผลงำนคนเพรำะมนันิดเดียวเองนะ เขำะฆ่ำกนัตำยด้วยเงิน
ไม่ก่ีบำท ไม่มีประโยชน์เลย” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ“ข้ำรำชกำรแตกแยกกนัจะเป็นจะตำยเพรำะโบนสัน่ี คนหนึ่งได้ 2,300 บำท คนหนึ่งได้ 
2,350 บำท จะเถียงกนั เรำไม่ได้เถียงเร่ืองเงิน เรำเถียงเร่ืองศกัดิ์ศรี ไม่ถกู มำกกว่ำพ่ีบำทนึง พ่ีก็   
ไม่ยอมเพรำะว่ำพี่ว่ำ พี่ไม่ได้ท ำงำนแย่กว่ำเขำ มันไม่มี Bottom Line ก็ทะเลำะกัน” นอกจำกนี ้
ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบัติงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “โบนสัรำยคนมนัไม่ค่อยเวิร์กเท่ำไรคือ มีแล้วเกิดกำรเปรียบเทียบกนัเยอะ
คือ ไม่ได้บอกว่ำ ไม่ดีนะ มนัก็บอกว่ำ มนัไม่ได้กระตุ้นให้เกิดควำมขยนั เกิดควำมอะไรยงัไง ให้มนั
แบบ Change เข้ำใจไหมคือ จริง ๆ มนัก็ไม่ได้เปลี่ยนนะ แตม่องวำ่ มนัดีกวำ่โบนสั”  
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ต่อมำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ใช้นโยบำยกำร
จดัสรรงบเหลือจ่ำยจำกงบประมำณท่ีกรมได้รับมำจดัสรรเป็นสิ่งจูงใจให้แก่บุคลำกร ทัง้นี ้อธิบดี
กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “เงินเหลือ ถ้ำได้
คะแนนแล้วก็กลบัไปใช้ ผมว่ำ ไม่ค่อยเวิร์ก เหมือนกับเรำประหยดังบประมำณเท่ำไร ถ้ำเรำได้
คะแนนดี สมมติ ผมประหยดังบประมำณได้ห้ำล้ำน ผมจะคืนไปใช่ไหม ผมก็คืนไปแล้วก็ดคูะแนน
ผม แล้วเขำก็จะคืนมำให้ผมสองล้ำนห้ำหรือคืนก่ีเปอร์เซ็นต์ได้เพื่อจดักิจกรรมโน่นกิจกรรมน่ีก็เป็น
สิ่งจูงใจอนัหนึ่ง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“เขำก็แบ่งเงินกบัพวกเขำเองคือ มนัไม่จบ ไม่มีเงินให้ คณุไปกนัเงินพวกคณุกนัเอง เงินท ำงำนคณุ
แสดงว่ำ ถ้ำผมประหยดัเงินได้มำก ผมต้องมำแจกกนัเองใช่ไหม มนัใช่ไหม ใช่วิธีคิดไหม เรำมีไหม 
. . . คิดง่ำยมำกเลย อย่ำมีดีกว่ำ มนัไม่มีประโยชน์ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย พูดตรง ๆ” ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “พอเหลือแล้วจะ
ให้เอำโบนสัสว่นท่ีเหลือมำท ำประโยชน์ให้ตอ่องค์กรก็เอำไปผกูมดัในเร่ืองท่ีมนัไม่ใช่ มนัก็ไม่ได้เกิด
ประโยชน์เหมือนท่ีต่ำงประเทศก็คือระบบไม่ได้อิงกบัต่ำงประเทศได้อย่ำงแท้จริงไง มนัก็เลยไม่จงู
ใจให้คนท่ีจะท ำ” นอกจำกนี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล 
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “หลงั ๆ เขำไม่ได้ให้เป็น
เงิน เขำให้เป็นสิ่งท่ีอยำกซือ้ให้ไปพัฒนำหน่วยงำน สมัยก่อนมันเป็นเงินก่อน เสร็จแล้วก็แบ่ง
เปอร์เซ็นต์ท่ีมนัไหลลงมำสู่คนปฏิบตัิ” ทัง้นี ้กำรจดัสรรจำกงบเหลือจ่ำยก็ไม่ได้ส่งผลให้บคุลำกรมี
แรงจงูใจในกำรท ำงำนจำกนโยบำยดงักลำ่วเช่นกนั ซึง่ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้
 

ทุกวนันีค้ือบอกว่ำ เหลือแล้วมำเป็นเงินจูงใจ เขำยงัท ำให้เหลือเลย แต่มนัเหลือ
แล้วจูงใจได้คร่ึง แล้วคร่ึงก็ยงัมำบอกอีกให้จดัสมัมนำ ให้ซือ้ครุภณัฑ์ เขำไม่เอำ
หรอก แทนท่ีจะบอกว่ำ เหลือแล้วมำจ่ำยกนั จ่ำยกนัเองสิ เป็นสิทธ์ิประโยชน์ของ
เขำ แล้ว ไม่ต้องให้โบนสัของเขำเอง ไปจ ำกดั ห้ำมไปดงูำนตำ่งประเทศ ให้เฉพำะ
อบรม ให้เฉพำะซือ้ครุภณัฑ์  

 
ระบบดงักล่ำวจึงยงัไม่เหมำะสมกบัส่วนรำชกำร นโยบำยท่ีผ่ำนมำไม่ได้

สร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรของกรมได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ในเชิงระบบมนัควรจะมีไหม ในเชิงระบบรู้สกึ
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ว่ำ มนัยงัไม่คอ่ยใช่ คนได้ตงัค์แฮปปีอ้ยูแ่ล้ว แตถ้่ำมองในเชิงระบบของประเทศแล้ว งำนพวกอยำ่ง
นีท่ี้เรำท ำ ถึงแม้ท่ีเรำจะประหยดังบประมำณซึง่จริง ๆ แล้ว มนัใช่หรือเปล่ำ ผมยงัว่ำมนัไม่ค่อยใช่
เท่ำไร” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “ผมไม่รู้ 
ก.พ.ร. คิดอะไร ผมไม่เห็นมีมรรคผลอะไรท่ีเกิดขึน้กับประเทศชำติกับ ก.พ.ร. นี ้ท ำลำย สดุท้ำย      
ก็ชัดเจน ก็ไปไม่รอด ตอนนีก็้ไม่มีแล้วโบนัส” นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร
ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประด็นนีว้่ำ “ไม่ได้สำมำรถเป็น
ตวัชีว้ดัท่ีบอกว่ำมนัจะดึงให้คนท ำงำนมำกขึน้ ไม่เก่ียว มนัขึน้อยู่กบันโยบำยผู้บริหำรมำกกว่ำว่ำ    
ให้ควำมส ำคญักบัเร่ืองนี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “สร้ำงขวญัก ำลงัใจไหม ตรงนีแ้ทบจะ
ไม่ค่อยมีส่วนเท่ำไรเพรำะว่ำอย่ำงหำรตกกนัมำ เจ้ำหน้ำท่ีได้คนละพนั ห้ำร้อยอะไรอย่ำงนีซ้ึ่งมนั
ไม่ได้ Motivate เร่ืองงำน แล้วมนัจะเกิดกำรเปรียบเทียบไงวำ่ ของเรำได้หลกัพนั อบต. ได้หลกัหม่ืน 
เอกชนได้หลกัแสนอะไรอย่ำงนี ้ถ้ำจะ Motivate จริง ๆ มนัต้องให้มนัดีกว่ำนี”้ อีกทัง้ นกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ควำมไมเ่หมำะสมของนโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลั ควำมวำ่  

 
ส ำหรับตัวเงินแล้ว พี่เฉย ๆ แต่พี่ว่ำ  มันน่ำจะมีกำรสร้ำงขวัญและก ำลังใจให้
เกิดขึน้ รู้สึกว่ำ คนในกรมขวญัและก ำลงัใจลดลง ท ำงำนดีแล้วไม่ได้ดี หลำย ๆ 
คนจะรู้สึกอย่ำงนัน้ มนัจะต้องมีกำรกระตุ้นตรงนีข้ึน้มำให้ได้ ท ำงำนน่ีไม่ว่ำจะ
ท ำงำนพลำดหรืออะไร แต่ถ้ำท ำด้วยใจ แล้วผู้ บริหำรจะต้องมำช่วยเม่ือเกิด
ปัญหำอะไรขึน้  

 
กำรจดัสรรเงินให้แก่สว่นรำชกำรไม่สำมำรถท ำได้เฉกเช่นเดียวกบัเอกชน

เน่ืองจำกงบประมำณท่ีส่วนรำชกำรได้รับมีจ ำนวนจ ำกัด ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “รำชกำรเงินเดือนน้อย ได้ก็แฮปปี ้พอไปเทียบ
กับเอกชนมนัก็แฮปปีก้ลำยเป็นของตลกไปเลย . . . โบนัสมนักุ๊ กก๊ิก ๆ จูงใจอะไร ไปดูเทียบกับ
เอกชน เงินเดือนเขำเป็นเร่ืองเป็นรำวเลย ระบบรำชกำรไม่ต้องเยอะ เอำพอดี ๆ” ดงันัน้ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ต้องออกแบบนโยบำยให้สำมำรถใช้กบัสว่นรำชกำรไทยได้อย่ำงเหมำะสม ทัง้นี ้อธิบดีกรม
สง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะวำ่ “วิธีกำรท่ีท ำมำของ ก.พ.ร. น่ี ผมวำ่
มนัยงัมีจดุท่ีต้องเพิ่มเติมปรับปรุงให้ดี” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำกล้ำท ำก็ต้องกล้ำรือ้ระบบ มนัถึงจะได้ผลดี ถ้ำไม่กล้ำรือ้
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ระบบ ไม่ได้อะไร ท ำไปก็เท่ำนัน้ ท ำลบูหน้ำปะจมกู พี่บอกว่ำไม่มีดีกว่ำ มนัไม่ขลงัไง มนัไม่มีควำม
ศกัดิ์สิทธ์ิ ไม่มีดีกว่ำ” ทัง้นี ้กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรภำครัฐสำมำรถท ำได้ในหลำก 
หลำยรูปแบบ อำทิ กำรจัดท ำในรูปแบบสวัสดิกำรของรัฐ กำรปรับฐำนเงินเดือนของบุคลำกร      
กำรสร้ำงควำมภำคภมูิใจให้แก่บคุลำกร หรือแม้กระทัง่กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมท่ีดีในกำรท ำงำน 
ทัง้นี ้อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ถ้ำไปท ำ
สวสัดิกำรหรือฐำนเงินเดือนให้มนัแน่น ๆ ผมวำ่ มนัดดูีกวำ่มำให้กุ๊กก๊ิก ๆ ในเชิงระบบผมวำ่ จดัสรร
อะไรให้มนัเป็นเร่ืองเป็นรำว ก ำลงัคนให้มนัพอดี ชดัเจนหรือวำ่ฐำนเงินเดือนให้มนัดดูี ให้เขำอยูไ่ด้” 
อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร สว่นยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “พวกใบประกำศสว่นหนึง่ซึง่เฉพำะเจำะจงลงไปแบบนี ้
มนัก็ดีเพรำะบำงทีคนรับรำชกำร เขำรับด้วยอดุมกำรณ์ก็มีเยอะ แล้วสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน
ก็เหมือนอยู่บ้ำนคือเหมือนท ำบรรยำกำศให้มนัดีขึน้” นอกจำกนี ้นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
สว่นหนึ่งก็อำจจะมีทำงออกในเร่ืองของกำรประกำศเกียรติคุณแล้วก็จะไปโยงกบั
ข้ำรำชกำรดีเด่น เขำก็ต้องดูเร่ืองผลกำรปฏิบตัิงำนด้วย เพรำะฉะนัน้ มนัก็ล้อกบั
ตวันี ้คณุก็จะถูกส่งเสริมในด้ำนอ่ืนได้ทัง้กล่อง ได้ทัง้เงิน กำรยกย่องชมเชยจำก
ผู้ บริหำรในเวทีต่ำง ๆ ก็ต้องไปคู่กัน ผู้ บริหำรเขำก็มองว่ำเงินมันน้อย กำรให้
ควำมส ำคญัด้ำนจิตใจคือช่องท่ีเสริม 

 
อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำร

ยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นกำรสร้ำงขวัญและก ำลงัใจให้แก่
บคุลำกรไว้ ควำมวำ่ 
 

กำรจดัสรรเงินรำงวลั สิ่งจงูใจอะไรตำ่ง ๆ เพื่อกระตุ้นให้กบับคุลำกร จริง ๆ มนัจะ
มีหลำยอยำ่งนะ เช่น เร่ืองจดัเป็นเงิน จดัเป็นสวสัดิกำรของรำชกำร หรือจดัเป็นได้
เลื่อนต ำแหน่ง แต่แต่ละแท่ง ๆ ของมัน มันมีข้อจ ำกัดอยู่เยอะอย่ำง 1) จัดสรร
โบนสัก็ให้ไปเยอะไม่ได้เพรำะข้ำรำชกำรมีเยอะ 2) จดัสรรสวสัดิกำรตอนนีก็้เร่ิม
ลดลงแล้ว 3) จัดสรรต ำแหน่งมันก็จะมีหลำยปัจจัย ก็ต้องลองดูว่ำ  มันส ำคญั      
อยูแ่ล้วไง ทฤษฎีของกำรบริหำรก็ควรจะต้องมี แตย่งัไมรู้่วำ่คืออะไร  
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ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
บำงทีกำรท ำงำนเป็นกำรถกูส่งให้ท ำตำมนโยบำยหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่อย่ำปล่อย
ให้เด็กรู้สึกว่ำถ้ำมนัเกิดผิดพลำดอะไรขึน้มำอย่ำงนีเ้พรำะในกำรท ำงำนมนัจะมีใน
เร่ืองของระเบียบท่ีเรำต้องยดึถือ แตด้่วยกำรท ำงำนถ้ำผู้ใหญ่สง่มำให้ท ำซึง่เรำเองก็
ต้องท ำ แต่ถ้ำมนัผิดพลำดขึน้มำ ผู้ ใหญ่ต้องมำกล้ำรับผิดชอบแทนเรำ ตรงนีม้นัคือ
ขวญัและก ำลงัใจให้คนท ำงำนตอ่ไปได้แคนี่ก็้พอ ไม่ต้องเร่ืองเงินหรอก แคเ่ขำกล้ำท่ี
จะมำปกปอ้งเรำ เวลำท่ีเรำมีปัญหำพี่วำ่คนก็เต็มใจท่ีจะท ำแล้ว 

 
จะเห็นได้วำ่ กำรจดัสรรเงินรำงวลัให้แก่สว่นรำชกำรดงัเช่นท่ีผำ่นมำไม่ได้

ช่วยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้เกิดขึน้กบับุคลำกรได้ อีกทัง้ ยงัได้สร้ำงควำมขดัแย้ง
ระหวำ่งบคุลำกรภำยในกรมอีกด้วย ดงันัน้ นโยบำยดงักลำ่วจงึยงัไมเ่หมำะสมกบัสว่นรำชกำร  

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
กระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนจำกค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรเพื่อน ำผลท่ีได้จำกกำรประเมินมำพัฒนำกรมยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้ให้เกิดผลอย่ำงเป็น
รูปธรรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้วำ่ “ท ำแล้วให้พฒันำองค์กร ตวัเขำเองด้วย ตอนนีไ้ม่มีนะ . . . พอมนัถกูบดิเบือนไป มนั
ไม่ได้อะไรจำกกำรปรับปรุงคนนะ” อีกทัง้ นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำร
สำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ไม่คอ่ยมีสว่นเท่ำไร 
ไม่ได้เอำมำเป็น Feedback เช่น รู้แล้วว่ำ คนนีท้ ำอะไรได้เท่ำไร ควรจะท ำอย่ำงนัน้อย่ำงนี ้พี่มอง
ว่ำ มนัไม่จริงเพรำะว่ำอยำ่งของพี่ ถ้ำผู้บริหำรบอกวำ่ เรำท ำตรงนัน้ตรงนีใ้ห้ถึงตำมเปำ้หมำยนี ้มนั
ไม่มีนะ” เน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรติดตำมและประเมินผลส่วนรำชกำรอย่ำงจริงจงั 
เป็นเพียงกำรพิจำรณำจำกเอกสำรของกรม ดังนัน้ กรมจึงไม่ได้น ำผลท่ีได้จำกกำรประเมินมำ
ปรับปรุงหรือพฒันำ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ก.พ.ร. ต้องมำติดตำม ประเมินผลอย่ำงจริง ๆ จงั ๆ ไม่ใช่มำอยู่บน Paper มำดู
เลย ท ำได้ ไม่ได้จนได้เป็นมำตรฐำนแล้วปล่อย แล้วก็จบักระบวนกำรใหม่มำอีก 
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พี่วำ่ ถ้ำท ำแบบนีต้ัง้แตต่อนนัน้ ป่ำนนีไ้ด้ทกุกระบวนงำนแล้ว ไม่ต้องมำนัง่สะเปะ 
สะปะ น่ำเสียดำย ตอนนัน้เมื่อตอนท ำขัน้ตอนเสร็จ หน่วยงำนทิง้ ได้หรือเปลำ่ไมรู้่  

 
อีกทัง้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรนัน้ แต่ละคนสำมำรถ

กรอกแบบฟอร์มกำรประเมินในส่วนของกำรพัฒนำเพื่อแจ้งควำมประสงค์ถึงควำมต้องกำรท่ี
ตนเองต้องกำรพฒันำและน ำไปจดัท ำเป็นแผนพฒันำรำยบคุคลตอ่ไปซึง่สอดคล้องกบักำรวำงแผน
เส้นทำงควำมก้ำวหน้ำในงำนของบคุลำกร ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำร
ทรัพยำกรบคุคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
ในกำรประเมินผลมนัจะมีอยู่ช่องหนึ่งคือ เร่ืองของกำรประเมิน แล้วแนวทำงใน
กำรพฒันำผู้ ท่ีได้รับกำรประเมินอย่ำงไรบ้ำง เข้ำใจว่ำ ในระยะของกำรประเมินก็
คือ กำรพฒันำคือ ถกูน ำผลตวันีไ้ปพฒันำคน ๆ นัน้ให้มีผลสมัฤทธ์ิในกำรท ำงำน
ได้มำกขึน้ เพรำะฉะนัน้ ถำมว่ำ มนัคือเส้นทำงควำมก้ำวหน้ำไหม มนัก็อำจจะ
เป็นส่วนหนึ่งท่ีเป็นข้อมูลในกำรน ำผลกำรปฏิบตัิงำนตวันีม้ำพฒันำเขำ แล้วก็   
ตกลงกนัวำ่ คณุควรจะเตมิเตม็อะไรบ้ำง  

 
ส ำหรับกำรพฒันำบุคลำกรยงัขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บงัคบับญัชำว่ำ

ต้องกำรให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชำไปพฒันำด้ำนใดเพิ่มเติมหรือไม่ ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ตวันีม้นัก็แล้วแต่ผู้บงัคบับญัชำว่ำ เขำจะให้ควำมส ำคญัแค่ไหนในกำรเติมและสว่น
หนึ่งนีก็้คือ กำรน ำมำขึน้เงินเดือน จะบอกว่ำ มนัไม่ใช่ 100 % คงไม่ใช่ กำรขึน้เงินเดือนก็คือควำม 
ก้ำวหน้ำของเขำ แต่จุดส ำคญัก็คือ ก.พ. ในเร่ืองของกำรพฒันำ กำรปรับปรุงกำรท ำงำนของคนนี ้
ให้มีประสิทธิภำพมำกขึน้” อย่ำงไรก็ตำม ในส่วนของกำรปรับปรุงและพฒันำกำรปฏิบตัิงำนของ
บุคลำกรแต่ละคนมกัเป็นกำรสื่อสำรทำงวำจำมำกกว่ำกำรเขียนเป็นลำยลกัษณ์อกัษรลงในแบบ 
ฟอร์มกำรประเมิน ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกั
บริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำท ำแบบนีห้มำยถึงว่ำ เอำผล
จำกกำรประเมินมำท ำเพื่อให้ต่อยอดตวัชีว้ดัของแต่ละรำย ท ำให้งำนดีขึน้เร่ือย ๆ สร้ำงผลงำนได้
ขึน้เร่ือย ๆ เท่ำท่ีเห็นมีเพียงแตว่่ำ พดูคยุกนั เช่น งำนนีน้ะมนัควรจะใช้เวลำน้อยกวำ่นีน้ะหรือวำ่ถ้ำ
คณุมีเวลำเหลือ คณุก็ไปจดัไปท ำอะไรมำเพิ่มเติมแบบนีน้ะ มีกำรพดูคยุกนั” ทัง้นี ้กำรใช้ประโยชน์
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จำกแบบฟอร์มกำรประเมินตำมท่ีหน่วยงำนกลำงก ำหนดจึงไม่ได้ถกูน ำมำใช้อย่ำงจริงจงัและไมไ่ด้
สง่ผลตอ่กำรพฒันำบคุลำกรเท่ำไรนกั ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำร
สำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
ไม่มีแบบว่ำ ตวัชีว้ดัคณุ คณุบอกจะท ำเท่ำนี ้คณุท ำไม่ได้นะ มนัไม่ถึงขนำดนัน้ก็
ดจูำกผลงำนไปแล้วก็ว่ำกนัไป แล้วแต่ว่ำแต่ละคนจะประเมินยงัไง แต่ไม่ได้เอำ
ผลกำรประเมินนัน้มำสง่ผลตอ่แตล่ะคน เช่น เม่ือประเมินมีคน 1, 2, 3, 4 แล้วคน
ท่ีได้ 1 ควรจะพฒันำตนเองในด้ำนไหนหรือยงัขำดอะไรเพรำะเขำรู้น่ีวำ่ ท ำไมคณุ
ถึงได้แค่ 1 เขำก็จะสอน ทัง้นี ้ก็จะมีกำรพูดคุยและให้เขำพัฒนำท ำให้ควำม 
สำมำรถของตวัเขำมีมำกขึน้ เช่น คณุอำจจะอบรมน้อยไปนะ คณุควรจะไปอบรม
เพิ่มนะ แตจ่ริง ๆ มนัก็แล้วแตว่่ำ ใครอยำกจะอบรมก็อบรมไป ใครไม่อยำกอบรม 
มนัก็ไม่มีผล  

 
อย่ำงไรก็ตำม กรมเองได้มีกำรพฒันำบคุลำกรอยู่แล้ว ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร

ส่วนแผนปฏิบตัิงำนและงบประมำณ ส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงวำ่ “จริง ๆ กรมก็มีเร่ืองพฒันำบคุลำกรอยูแ่ล้ว จะในเร่ืองเก่ียวกบัยทุธศำสตร์ก็ดี เร่ืองแผน
งบประมำณก็ดี เร่ืองกำรน ำผลกำรติดตำมไปเพื่อปรับปรุงให้กบัหน่วยงำนก็ดีก็มีหมด” ดงันัน้ ผลท่ี
ได้จำกกำรประเมินตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรไม่ได้มีกำรน ำมำปรับปรุงและพัฒนำกำร
ปฏิบตัิงำนของกรมให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ 
ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
พี่ก็เป็นหนึ่งในคนท่ีท ำงำนในฝ่ำยสำรสนเทศก็ไม่ได้ถกู Complain แบบนัน้ อนัท่ี
จริงอำจจะต้องปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนของตนเองก็ได้ แต่ด้วยว่ำ  เรำ   
ไม่รู้ว่ำ แคนี่เ้รำเป็นมืออำชีพหรือยงั แตใ่นสว่นกำรท ำงำนเรำก็ท ำกนัเต็มท่ีทกุคน
นะ . . . ภำครัฐทกุหน่วยงำนมนัไม่ได้เข้มมำกขนำดนัน้ ไม่เหมือนกบัเอกชนเวลำ
ประเมิน เขำก็จะดเูลย ถ้ำคณุท ำแบบนีม้นัไมไ่ด้นะ 
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จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนเพื่อน ำผลท่ีได้
จำกกำรประเมินมำปรับปรุงและพฒันำองค์กำรและบคุลำกรนัน้ยงัไม่ได้น ำมำใช้ให้เกิดประโยชน์
อยำ่งจริงจงั 

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
ส่วนรำชกำรต้องปรับตวัตำมกำรเปลี่ยนแปลงของรัฐบำล ปัจจุบนักรม

ต้องขบัเคลื่อนภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปีซึ่งส่งผลต่อกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำรเช่นกัน ทัง้นี ้นักวิชำกำรอุตสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนติดตำมและประเมินผล 
ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัเหมือนเปลี่ยน
ตำมวฏัจกัรของผู้บริหำร อย่ำงท่ำนประยทุธ์ท่ีมำใหม่ก็จะมียทุธศำสตร์ 20 ปี ก็จะมำครอบ เรำก็
ต้องปรับใหม ่. . . พอเรำเปลี่ยนตวัชีว้ดัใหม ่ข้อมลูท่ี Support ก็ต้องเปลี่ยนใหม่” อีกทัง้ นกัวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ สว่นบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัมำจำกเร่ืองของนโยบำยว่ำตอนนี ้เวลำนี ้เขำเน้นเร่ืองอะไร ดิจิทลั 
สำรสนเทศ ไอที มนัก็เลยท ำให้เป็นตวัผลกัดนั ทัง้หมดพ่ีวำ่ขึน้อยูก่บันโยบำย . . . พอมนัถกูผลกัดนั
จำกนโยบำยต่ำง ๆ ผู้บริหำรเขำต้องให้ควำมส ำคญักว่ำ” อีกทัง้ นโยบำยรัฐบำลท่ีเป็นนโยบำย
เร่งดว่นตำ่ง ๆ หรือกำรใช้อ ำนำจมำตรำ 44 ล้วนสง่ผลโดยตรงตอ่กำรท ำงำนของสว่นรำชกำร ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรส่วนพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้ 

 
บำงทีอำจจะมีนโยบำยเร่งด่วนเข้ำมำ นโยบำยรัฐมนตรี นโยบำยผู้ บริหำรท่ี
เปลี่ยน บำงทีมีค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติเข้ำก็เปลี่ยน แล้วตอนนีมี้ 
Thailand 4.0 มี Industry 4.0 เข้ำมำ ทุกอย่ำงมันก็เปลี่ยนเข้ำมำเร่ือย ๆ ต้อง     
รีวิวทุกปี ทุกช่วงเวลำด้วยซ ำ้เพรำะปีนีก็้ 2-3 รอบด้วยซ ำ้ แล้วปีใหม่นีก็้คือ กำร   
บรูณำกำรหน่วยหลกัคือ ส ำนกังบประมำณ สภำพฒัน์ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องคิด
ร่วมกนัแล้วก ำหนดยทุธศำสตร์ชำติ 

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 

ได้กล่ำวถึงประเด็นของกำรเปลี่ยนแปลงของนโยบำยรัฐบำลซึ่งกรมต้องรับมำปฏิบตัิอย่ำงจริงจงั 
ควำมวำ่ 
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ตอนนีเ้ร่ิมให้ควำมส ำคญั มำตรำ 44 มำแล้วปลดไง ก็เร่ิมให้ควำมส ำคญั มนัคือ    
ต้องเอำจริงเอำจงั แตเ่ม่ือก่อนไม ่ก็หำยไปพกัหนึง่ . . . ถ้ำตวั KPI ไม่ได้มำตรำ 44 
ขลงัไหม เขำย้ำยส่วนรำชกำรเลย ทกุคนก็ต้องไล่ลงมำ เล่นท่ีหวัอย่ำงเดียว แล้ว     
หวัก็ไล่ลงมำเอง ไม่ต้องวดั ไม่ต้องวดัอะไรกับข้ำงในเลยว่ำ ส ำนกันี ้ๆ เล่นท่ีหวั
อย่ำงเดียวน่ีแหละ เดี๋ยวหัวกระจำยเอง แต่ต้องเอำเด็ดขำดก่อน ต้องเอำจริง     
เอำจงั มำตรำ 44 หลอกไมไ่ด้เพรำะไมไ่ด้มำวดัท่ีกระบวนกำร ให้วดัผลท่ีหวั  
 

ดงันัน้ สภำพแวดล้อมภำยนอกทำงกำรเมืองซึง่น ำมำสู่กำรเปลี่ยนแปลง
รัฐบำลท ำให้กรมต้องปรับตวัในกำรน ำนโยบำยตำ่ง ๆ มำปฏิบตัิให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและสง่ผลตอ่
กำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนเช่นกนั 

 
5.2.7  ส านักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

   5.2.7.1  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน  
1)  ควำมสอดคล้องระหว่ำงยุทธศำสตร์กรมกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ

รำชกำร 
                                    ตัง้แต่เร่ิมมีกำรก ำหนดให้ส่วนรำชกำรจัดท ำตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรนัน้ กรมได้ขบัเคลื่อนด้วยแผนยทุธศำสตร์ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนจงึถกูก ำหนดขึน้
จำกยุทธศำสตร์ของกรมซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยของรัฐบำลและถ่ำยทอดลงมำยงักระทรวง ทัง้นี ้
เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึง
ประเด็นดงักล่ำวว่ำ “ปี พ.ศ. 2547 กระทรวง กรมก็ขบัเคลื่อนด้วยแผนยุทธศำสตร์ มีตวัชีว้ดั มี     
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเร่ือยมำโดยดึงตวัชีว้ดัมำจำกยทุธศำสตร์ต่ำง ๆ” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่ม
พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ 
“ตวัชีว้ดัโดยปกติท่ีเสนอ มนัจะมีตวันโยบำยของรัฐบำลเป็นตวัตัง้ ตวันโยบำยของกระทรวงเป็น
กรอบ แล้วก็ตวัยทุธศำสตร์ของหน่วยงำนท่ีเรำจะต้องผลกัดนั” เพรำะฉะนัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัจึง
มำจำกนโยบำยส่วนกลำงประกอบกบัพนัธกิจของกรมซึง่ท ำให้บุคลำกรมีเปำ้หมำยในกำรปฏิบตัิ  
งำน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “กำรท่ีมีตวัชีว้ดั ส่วนใหญ่จะก ำหนดมำจำกพวกนโยบำยท่ีได้รับกำรถ่ำยทอดจำก
ระดบับนลงมำตำมล ำดบักบัในสว่นของตวัภำรกิจหลกัของแตล่ะกรม มนัก็จะท ำให้คนในองค์กรมี
เปำ้ท่ีชดัเจน แล้วก็มนัจะเป็นเคร่ืองมือหนึง่ของผู้บริหำรสำมำรถท่ีจะผลกัดนันโยบำยที่ส ำคญั ๆ”  
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ดังนัน้ จำกเดิมท่ีกรมไม่ได้มีกำรตัง้เป้ำหมำยองค์กำรอย่ำงชัดเจนจึง
ส่งผลให้บุคลำกรภำยในกรมต่ำงปฏิบตัิหน้ำท่ีไปในทิศทำงเดียวกันเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำย ทัง้นี ้
หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ตวัระบบกำรบริหำรผลสมัฤทธ์ิเป็นเคร่ืองมือท่ีดีเพรำะว่ำท ำให้ทุกคนมุ่งไปใน
ทิศทำงเดียวกนั ไม่กระจดักระจำย มนัก็เสมือนกบัตวัยทุธศำสตร์ท่ีมียทุธศำสตร์เป็นตวัตัง้ ทกุคน    
รู้ว่ำ เรำจะต้องมุ่งไปทำงนี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้เช่นกนัว่ำ “ก็ดีขึน้ในระดบัหนึ่งท่ีท ำให้คนในรำชกำรรู้จกักำรท ำงำนโดยมี
เปำ้หมำย มีธงไว้ชดัเจน” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ยังได้กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “ตวัชีว้ัดเรำจะเป็นคนก ำหนด แต่ว่ำเรำต้องให้
สอดคล้องกบันโยบำยหรือวำ่นโยบำยจดัสรรงบประมำณจะเป็นลกัษณะนัน้ตำมยทุธศำสตร์”  

อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบัติ กำรเช่ือมโยงระหว่ำงยุทธศำสตร์ต่ำง ๆ     
ของประเทศเองยงัไม่เป็นในทิศทำงเดียวกนั ไม่ว่ำจะเป็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน 
งบประมำณ หรือบคุลำกร ยงัคงเป็นไปในรูปแบบตำ่งคนตำ่งท ำ ซึง่เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “จริง ๆ มนัมี
ยทุธศำสตร์ทกุตวั ยทุธศำสตร์งบประมำณ ยทุธศำสตร์กำรบริหำรรำชกำร แต่ว่ำเคยคยุตัง้แต่แรก
เลยว่ำยุทธศำสตร์พวกนีต้้องเป็นอนัเดียวกัน พอไปท ำงบประมำณต้องดึงจำกยุทธศำสตร์ แผน
แม่บทอนันีไ้ป แต่พอท ำจริง วนันีย้งัไม่เป็นตวัเดียวกันเลย งบประมำณก็ไปอีกทำงหนึ่ง ” อีกทัง้ 
บำงครัง้บคุลำกรต้องก ำหนดตวัชีว้ดัให้สำมำรถสอดคล้องกบัยทุธศำสตร์เอง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุม่
งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “บำงทีคน
ท่ีเขำก ำหนดยุทธศำสตร์ขึน้มำ เขำก็ไปดึงงำนของเรำใส่เข้ำไปในยุทธศำสตร์ พอใส่ยุทธศำสตร์
เสร็จ เขำก็บอกว่ำไปช่วยท ำตัวชีว้ัดให้สอดคล้องกับยุทธศำสตร์มำด้วย ยุทธศำสตร์ใหญ่เลย 
ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธศำสตร์จดัสรร” เพรำะฉะนัน้ จำกแผนยทุธศำสตร์ตำ่ง ๆ ท่ีไม่ได้ขบัเคลื่อนกนั
อย่ำงเป็นระบบตัง้แต่ต้นจึงท ำให้บุคลำกรจึงยงัไม่สำมำรถปฏิบตัิงำนให้บรรลผุลตำมเปำ้หมำยท่ี
ก ำหนดไว้ได้ ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “จริง ๆ แล้ว ธงมนัต้องจงูคนขึน้ไปได้ ธงเป็นตวัผลกัดนัให้คนท ำงำนขึน้ไปหำธง ถ้ำ
ถำมวำ่ส ำเร็จก่ีเปอร์เซน็ต์ ผมให้คร่ึงเดียว ให้ 50 % กบัแรงท่ีออกไป”  

ทัง้นี ้กำรถ่ำยทอดยทุธศำสตร์ลงมำยงัระดบัต่ำง ๆ นัน้ยงัไม่เช่ือมโยงกนั
จึงท ำให้ระบบรำชกำรไม่ได้ขบัเคลื่อนไปในทิศทำงเดียวกนัได้อย่ำงแท้จริง ซึง่เลขำธิกำรส ำนกังำน
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “จริง ๆ เวลำ
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ตัง้กรรมกำร PMQA ยทุธศำสตร์หรืออะไรก็แล้วแต่ มนัต้องเป็นคนกลุ่มเดียวกนั ทุกอย่ำงมนัต้อง 
Alignment แล้วก็ใช้ระบบเข้ำมำจบั ทุกอนัน่ีมนัเหมือน Mapping ของยุทธศำสตร์ มนัต้องดึงถึง
หมด ทกุวนันีต้ำ่งคนตำ่งท ำ ไม่มีควำมเช่ือมโยง” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยังได้กล่ำวถึง
ประเด็นกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรของกรมยงัไม่สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์อย่ำงชดัเจนซึง่กรมเอง
ได้พยำยำมปรับเช่นกนั ควำมวำ่ 

  
ถ้ำดโูดยหลกักำรจะต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกบัยทุธศำสตร์อยูแ่ล้ว . . . ผอ. เขำไป
เซ็นกบัผู้ ใหญ่ ของเรำภำพมนัไม่ค่อยชดัเจนหรอก พอดีตอนนีเ้รำพยำยำมจะท ำ
ให้มนัทกุอยำ่งชดัเจนคือจะท ำแผนด้ำนบคุคลให้สนบัสนนุยทุธศำสตร์ มนัจะต้อง
ท ำให้เป็นเร่ืองเป็นรำว มนัก็จะได้เป็นภำพชดัเจนขึน้ แล้วก็ถ่ำยทอดได้ อนันีก้ ำลงั
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร มนัจะถูกบงัคบัมำจำกตวัอ่ืนด้วย จำกเร่ือง PMQA ด้วย 
เร่ืองยทุธศำสตร์ของกรมด้วย เร่ืองของคนเข้ำไปเช่ือมโยง เรำก็เลยจะต้องท ำแผน  

 
จะเห็นได้ว่ำ ยทุธศำสตร์ชำติ ยทุธศำสตร์กระทรวง และยทุธศำสตร์กรม

ยงัไม่ได้ถกูถ่ำยทอดลงมำอยำ่งเป็นระบบท ำให้บคุลำกรของกรมไม่สำมำรถขบัเคลื่อนไปในทิศทำง
เดียวกนัได้อยำ่งแท้จริง  

2)  กำรยอมรับและกำรท ำควำมเข้ำใจเก่ียวกับค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำร 

บคุลำกรภำยในกรมรับรู้ถึงกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรซึง่เป็น
เคร่ืองมือในกำรติดตำมผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรโดยมีกำรลงนำมสัญญำค ำรับรอง
ระหว่ำงผู้บงัคบับญัชำกับผู้ ใต้บงัคบับญัชำของกรมอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษรท ำให้ผู้บริหำรใน   
แต่ละระดบัเองต้องร่วมรับผิดชอบให้กำรปฏิบตัิงำนสำมำรถขบัเคลื่อนอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึน้ 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำว 
ถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

      
พอใช้ระบบในเร่ืองของมุ่งผลสมัฤทธ์ิ ผู้บริหำรในทุก ๆ ระดบัเน่ืองจำกว่ำ เขำมี
ตวัชีว้ดัท่ีจะถกูวดั มนัเป็นกำรประเมินประสิทธิภำพจำกเขำ ท ำให้เขำต้องหนัมำ
สนใจท่ีจะต้องผลกัดนั กำรด ำเนินงำนให้ได้ตำมตวัชีว้ดัหรือว่ำตำมค ำรับรองท่ีให้   
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ค ำสญัญำไว้กบัผู้บริหำรท่ีเหนือขึน้ไป มนัก็จะท ำให้กำรด ำเนินงำนมีควำมชดัเจน 
แล้วก็เป็นระบบมำกขึน้ ผลกัดนัได้มำกขึน้  

 
ผู้บริหำรระดบัสงูและผู้อ ำนวยกำรแต่ละกองภำยในกรมเข้ำร่วมประชุม

เพื่อรับรู้และท ำควำมเข้ำใจในกำรท ำตวัชีว้ดัโดยมีบุคลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรท ำหน้ำท่ี
เป็นสื่อกลำงในกำรประสำนงำนระหว่ำง ก.พ.ร. กับบุคลำกรภำยในกรม อย่ำงไรก็ตำม ในทำง
ปฏิบตัิ บคุลำกรทกุคนยงัไม่ได้รับกำรถ่ำยทอดข้อมลูอยำ่งทัว่ถึงท ำให้ควำมเข้ำใจในกำรท ำตวัชีว้ดั
ของแต่ละบุคคลแตกต่ำงกัน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ส่วนใหญ่คนท่ีจะรู้ก็คือ ระดบัผู้บริหำร แล้วก็ลงมำได้แค่ระดบั ผอ. มนัก็ไม่ได้ลง
มำถึงเจ้ำหน้ำท่ีเท่ำไร มนัไม่มีกำรถ่ำยทอดถึงตวับุคคลคือมนัมีบำงกองเท่ำนัน้
แหละท่ีจะท ำ แต่ก็มีถ่ำยทอดคือ ได้งำนมำตวันีก็้จะถ่ำยทอดลงมำว่ำ กองเรำ
จะต้องท ำอะไร แล้วก็ให้แต่ละบุคคลท ำแผนขึน้ไปเพื่อใช้ในกำรประเมินผลกำร
ปฏิบตัิงำน แตม่นัก็ไม่ได้ถึง พี่คดิวำ่ มนัไมไ่ด้เอำมำดอูะไรมำกมำยตรงนัน้หรอก   

 
อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 

ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้เช่นกนั ควำมวำ่  
 
หน่วยท่ีต้องรับผิดชอบก็คือ ทำงส่วนกำรพฒันำระบบ ถ้ำระดบัผู้บริหำร เขำก็
ได้รับกำรถ่ำยทอดอยู่แล้ว เขำจะมีประชมุตลอด แตถ้่ำระดบัลำ่ง ๆ บำงทีมนัยำก
ท่ีจะไปไม่ถึง มนัอยู่ท่ีว่ำ พอผู้บริหำรท่ีเวลำประชุมแล้ว เอำไปถ่ำยทอดต่อไหม    
ถ้ำถ่ำยทอดต่อคือ เด็ก ๆ ไม่มีโอกำสท่ีจะได้เข้ำประชุมอย่ำงนีอ้ยู่แล้ว ก็อยู่ท่ีว่ำ    
มีกำรไปถ่ำยทอดต่อไหม มนัต้องเป็นไปตำมล ำดบัชัน้ แต่ถ้ำจบในห้องประชุม     
ก็จบ น่ีมนัก็เป็นปัญหำนิดหน่อยนะ  

 
ดงันัน้ ผู้บริหำรแต่ละระดบัต้องเข้ำมำร่วมขบัเคลื่อนและถ่ำยทอดให้แก่

บุคลำกรภำยในกรมรับรู้และร่วมรับผิดชอบในกำรท ำตัวชีว้ัดให้เกิดขึน้อย่ำงเป็นระบบทั่วทัง้
องค์กำร ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
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กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “ในสว่นของผู้บริหำรของ สมอ. เองก็จะต้องมำผลกัดนักบัหน่วยท่ีเก่ียวข้องก็
ถ่ำยทอด เป็นระบบมำกขึน้ในส่วนของกำรถ่ำยทอดเพื่อมุ่งไปสู่ทิศทำงเดียวกัน” ทัง้นี ้กำรจดัท ำ
ตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจงึเป็นอีกควำมรับผิดชอบหนึง่ท่ีเพิ่มเข้ำมำให้บคุลำกรของ
กรมต้องปฏิบัติ ไม่ท ำไม่ได้ ซึ่งหัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร  กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “พอผู้บริหำรไปลงนำมค ำรับรองกบัผู้บงัคบับญัชำในระดบั
กระทรวงแล้ว ผู้บริหำรเองเขำก็จะมำท ำค ำรับรอง มีข้อผูกพนัระหว่ำงหน่วยงำนภำยในว่ำ  จะมี  
กำรแบ่งชัดเจน โฟกัสท่ีชัดเจนเน่ืองจำกว่ำมันเป็นเคร่ืองมือใน   กำรผลักดันนโยบำยท่ีส ำคญั 
ฉะนัน้ มนัจะมีงำนท่ีนอกเหนือจำกภำระงำนประจ ำท่ีเพิ่มเข้ำมำ” ดงันัน้ จึงต้องยอมรับว่ำ ตวัชีว้ดั
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นเพียงหนึ่งในงำนของกรมท่ีต้องรับผิดชอบซึ่งบุคลำกรได้ให้
ควำมส ำคญัในกำรท ำตวัชีว้ดัแตกต่ำงกนัเน่ืองจำกแต่ละคนมีภำระงำนมำกมำยท่ีต้องรับผิดชอบ 
ซึง่หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง 
ประเด็รดงกลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ตวัชีว้ดัก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพรำะว่ำบำงคนไม่ใช่ว่ำ เป็นงำนภำระประจ ำอย่ำง
เดียว งำนรำชกำรมนัจะมีงำนประเภทไปเป็นคณะกรรมกำรอนันัน้อนันีอ้นัโน้น 
อยำ่งเช่น จะซือ้ต้องมีคณะกรรมกำรจดัรับจดัจ้ำง แตม่นัไมไ่ด้เป็นตวัชีว้ดั บำงคน
ฉันไม่เสีย เวลำตรงนัน้ ฉันเอำเวลำมำท ำตัวชีว้ัดดีกว่ำ ก็เกิดปัญหำอย่ำงนัน้
เหมือนกนัคือ งำนส่วนรวมไม่ให้ ไม่ร่วม อะไรท่ีเป็นตวัชีว้ดั มนัก็ขึน้อยู่กบัแต่ละ
คน มนัก็ไม่ได้ถึงกบัวำ่ดีทัง้หมด ก็มีสว่นเสียอยูบ้่ำง 

 
จำกกำรน ำเคร่ืองมือให้กรมมำปฏิบตัินัน้ต้องยอมรับวำ่ บคุลำกรบำงสว่น

ยงัไม่ยอมรับเร่ืองกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนจึงท ำให้ไม่เข้ำใจถึงกำรท ำตวัชีว้ดัอย่ำงชดัเจนตัง้แต่ต้น   
ไม่ว่ำจะเป็นวตัถปุระสงค์กำรวดั กระบวนกำรวดั หรือแม้กระทัง่วิธีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีถกูต้องซึ่ง
หน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนักงำน ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องสร้ำงควำมพร้อมให้แก่ส่วนรำชกำรเกิดกำร
ยอมรับและเข้ำใจในเจตนำรมณ์และวิธีกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ประโยชน์ให้เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
ตรำบใดท่ียงัเป็นภำคบงัคบัจำก ก.พ.ร. แล้วก็ลงมำบีบให้มีกำรสร้ำงตวัชีว้ดั แล้ว
หน่วยงำนเองก็ยงัไม่เข้ำใจ ไม่ยอมรับเร่ืองของกำรวดัผล ตรงนีม้นัก็ต้องไปปรับ
ทศันคติตัง้แต่ตรงนัน้เลย เพรำะงัน้ ตวัคนท่ีมีนโยบำยเร่ืองกำรวดัก็ต้องเปลี่ยน
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ปรัชญำว่ำ จะวดัไปเพื่ออะไร หน่วยงำนท่ีเป็นเจ้ำของข้อมลูก็ต้องเข้ำใจว่ำ วดัไป
แล้วมนัได้ประโยชน์อะไร แล้วยินดีท่ีจะใช้เคร่ืองมือตวันีม้ำปฏิบตัิ 

 
อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 

ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงประเด็นควำมเข้ำใจเก่ียวกบั
กำรจดัท ำตวัชีว้ดัของบคุลำกรเช่นกนั ดงันี ้ 
 

กำรถ่ำยทอดและท ำควำมเข้ำใจเร่ืองตวัชีว้ดั บำงคนก็ไม่ได้เข้ำใจตรงนีส้กัเท่ำไร    
คือใช้ คงใช้อยู่แล้ว แต่ว่ำ เต็มท่ีหรือเปล่ำ น่ำจะดแูล้วยงัไม่เต็มท่ี . . . ถ่ำยทอด
แล้ว คนต้องเข้ำใจว่ำ ตวัชีว้ดัมนัคืออะไร มนัท ำยงัไง มนัมำจำกไหน กำรก ำหนด
ตวัชีว้ดั มนัก ำหนดยงัไงให้มนับรรลวุตัถุประสงค์ได้คือถ้ำก ำหนดไปเร่ือย ๆ แต่   
ไม่รู้ว่ำ ท ำไมจะต้องท ำอย่ำงนัน้ให้มนัถึงเปำ้หรือท่ีมำของตวัชีว้ดัคืออะไร ถ้ำไม่รู้ 
มนัก็ยำกที่จะท ำให้ถึงเปำ้ได้  

 
ดังนัน้ ผู้ บริหำรระดับสูงจึงต้องเป็นผู้ น ำในกำรขับเคลื่อนให้บุคลำกร

ภำยในกรมมีกำรท ำควำมเข้ำใจและยอมรับกับกำรเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้เพื่อร่วมกันรับผิดชอบ
และปฏิบตัิตำมเป้ำหมำยไปในทิศทำงเดียวกัน ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์  
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “ถ้ำพดูกนัแล้วทกุเร่ือง หวัใจมนัคือ บคุลำกร
ส ำคญัท่ีสดุ ควำมเป็น Leadership ผู้บงัคบับญัชำ Top Management ต้องเข้ำไป แตว่ำ่ทัง้นีท้ัง้นัน้ 
มันต้องหลกัของคุณธรรม Merit System จริง ๆ เพรำะท่ีผ่ำนมำ หลำยหน่วยมีปัญหำเพรำะว่ำ   
กำรบริหำรแบง่ฝักฝ่ำย แบง่พวก แบง่นำย” 

จะเห็นได้วำ่ บคุลำกรของกรมรับรู้ถึงควำมรับผิดชอบในกำรจดัท ำตวัชีว้ดั
ตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม บุคลำกรแต่ละคนให้ควำมส ำคญัแตกต่ำงกันไป
เน่ืองจำกภำระงำนท่ีต้องรับผิดชอบจ ำนวนมำก ขณะเดียวกนั กำรสื่อสำรเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจให้แก่บคุลำกรภำยในกรมนัน้ กรมได้มีกำรจดัประชมุระหวำ่งผู้บริหำรและผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
ต่ำง ๆ เพื่อไปถ่ำยทอดให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชำต่อไป แต่กำรถ่ำยทอดนัน้ยงัไม่ทัว่ถึงทกุคนจึงไม่ได้
ท ำให้บุคลำกรเกิดกำรยอมรับเคร่ืองมือทัง้หมดซึ่งน ำมำสู่ควำมไม่พร้อมในกำรท ำควำมเข้ำใจถึง
กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้เช่นกนั  
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5.2.7.2  กำรน ำไปปฏิบตัิ 
    1)  ควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดัในกำรน ำมำใช้กบักรม 
  กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมมกัก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิต

เป็นส ำคัญซึ่งสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำง ๆ ท่ีกรมต้องขับเคลื่อน ทัง้นี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ 
“ปีแรก ๆ ปี พ.ศ. 2547-2548 พวกนีด้ี น ำเอำมำใช้วดั Performance มนัชดัว่ำ ผลผลิตก็เกิดจำก
กิจกรรมท่ีทกุคนมีสว่นร่วมเป็นต้นทนุ ทีนีผ้ลผลิตท่ีออกมำในบคุคล มนัก็เป็นในระดบักอง สง่ตอ่ใน
ระดบักรม มนัก็ต้องแชร์กนั” อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิตเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ในกำรสะท้อนกำรปฏิบตัิงำนของกรม แต่ยงัไม่ครอบคลมุภำรกิจส ำคญัทัง้หมดซึง่ในช่วงแรกของ
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัไม่ได้มีกำรควบคมุจ ำนวนตวัชีว้ดัจึงท ำให้มีตวัชีว้ดัเป็นจ ำนวนมำกและก ำหนด
เป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ต้น ๆ ไม่ได้คมุเร่ืองจ ำนวน ฉะนัน้ มนัก็จะเป็นตวัชีว้ดัท่ี
เยอะ กระจำยไปเยอะซึง่มนัก็เป็นงำนหลกั แต่ว่ำ มนัเป็นชิน้ย่อย ๆ ไม่ได้เป็นผลลพัธ์เพรำะว่ำเขำ
ต้องกำรผลลพัธ์จำกกำรท ำงำน ไม่ใช่ผลผลติ” ดงันัน้ ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์ท่ีเกิดจำกกำรปฏิบตังิำน
ของกรมจึงยงัไม่ค่อยได้ถกูก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
บำงทีคนเรำท ำงำนมีหลำยมิติ ยิ่งรำชกำรยิ่งมีหลำยมิติ ไม่ใช่ Output อย่ำงเดียว 
มนัมี Output ด้วย มนัมีคณุภำพงำนด้วย มนัต้อง Take Care สงัคม ทกุอย่ำงซึง่
วดัทกุอย่ำงออกมำไม่ได้ วดัได้แค่บำงตวัเพรำะถ้ำเกิดเรำคิดไม่ถกูต้องหรือวดัได้
ไม่ดี มันจะท ำให้แต่ละคนโถมตัวเองไปท ำงำนในสิ่งท่ีเป็นตัวชีว้ัดเพื่อให้ผ่ำน
ตวัชีว้ดั บำงครัง้อำจจะละเลยภำรกิจอ่ืนท่ีส ำคญัท่ีวำงอยู ่เพรำะงัน้ ตวันีต้้องระวงั
ก็ต้องใช้ด้วยควำมระมดัระวงั แตเ่ห็นด้วยนะถ้ำวำงไว้ดี ๆ เห็นด้วยมำใช้ 

 
ทัง้นี ้กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเน้นในเชิงปริมำณนัน้เป็นกำรวดัท่ีท ำให้

ละเลยหรือไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพของงำนออกมำผ่ำนตัวชีว้ัด ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรศูนย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “ถ้ำ KPI ท่ีวำงไว้
ผิด มนัก็วิ่งไปทำงนัน้ วิ่งไปจ ำนวน ยกตวัอย่ำงง่ำย ๆ สมมติว่ำเอำจ ำนวนใบอนุญำตเป็นตวัตัง้ 
KPI ก็วิ่งไปออกใบ อนุญำต ถ้ำไม่ออกใบอนญุำต ผมท ำคะแนนผมเสีย เพรำะงัน้ มีแนวโน้มท่ีจะ
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ออกใบอนุญำต ทีนีเ้ร่ืองของคณุภำพ มำตรฐำน มนัมีธงจะออกใบอนุญำตไม่ได้ไง” เพรำะฉะนัน้       
กำรก ำหนดตวัชีว้ดัสำมำรถก ำหนดในระดบัผลผลิตซึง่สะท้อนถึงปริมำณงำนท่ีกรมสำมำรถท ำได้ 
อย่ำงไรก็ตำม เป้ำหมำยท่ีส ำคญัมำกกว่ำกำรวดัในเชิงปริมำณคือ  คุณภำพของงำนจำกกำรให้ 
บริกำรแก่ประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยของกรมซึง่บำงครัง้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัในเชิงปริมำณเป็นเพียง
ควำมต้องกำรในกำรบรรลุผลคะแนนตวัชีว้ดัซึ่งอำจไม่ได้สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงท่ีเกิดขึน้กับ
กรม ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
มนัก็สะท้อน Output มนัออกมำได้ มนัท ำงำนเยอะแค่ไหน ใบอนุญำตเยอะ แต่    
ถำมว่ำ มนัตอบโจทย์อีกโจทย์หนึ่งหรือเปล่ำ ตรงนัน้เป็นโจทย์ท่ีส ำคญัท่ีส ำคญั
กว่ำ สมมติ เรำมองเป้ำหมำยของพระรำชบญัญัติเรำจริง ๆ เขำต้องกำรให้มนั      
มีควำมปลอดภัย คุ้ มค่ำในกำรใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ำต่ำง ๆ มันต้องคุ้มค่ำ ต้อง
ปลอดภยัตอ่ประชำชน แล้วคณุก็ต้อง KPI ออกใบอนญุำตเยอะ ๆ ได้คะแนนผำ่น 
ถ้ำเกิดไปตรวจเจอของไม่ดี แล้วให้ตกเยอะ ๆ ผมอำจจะตก KPI ก็ได้ แต่ภำพนี ้
ไม่ใช่ แต่อนันีส้ะท้อนให้เห็นว่ำ มนัมี Conflict ในตวันีอ้ยู่ มนัต้องแยบยล ชำญ
ฉลำดกวำ่นีใ้นกำรท่ีจะตัง้ตวั KPI 

 
กำรวัดผลในเชิงปริมำณเพียงอย่ำงเดียวจึงยังไม่สำมำรถสะท้อนถึง

คณุภำพกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงครอบคลมุ ขณะเดียวกนั ควำมยำกง่ำยของงำนแตล่ะชิน้  
ท่ีบุคลำกรได้รับมอบหมำยมีควำมแตกต่ำงกันซึ่งเม่ือเกิดกำรเปรียบเทียบผลงำนด้วยตวัเลขใน    
กำรบรรลเุป้ำหมำยตวัชีว้ดัจึงมกัเกิดปัญหำกบักรมอย่ำง สมอ. เช่นกัน ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำ
ระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่  

 
วดัด้วยจ ำนวนมนัก็จะมีปัญหำ หลำย ๆ ครัง้ตวัชีว้ดัมนัจะเหมือนกับวดัยำกว่ำ       
อนัไหนดีกว่ำอนัไหน มนัไม่เหมือนกบับำงหน่วย อย่ำงเช่น ในเร่ืองของกระทรวง 
มหำดไทย ควำมรวดเร็วในกำรท ำบตัรประชำชนคือ Process มนัเหมือน ๆ กนัไง 
ฉะนัน้ มันวัดด้วยควำมเร็วได้ แต่กำรท่ีเขำก ำหนดมำตรฐำนใช้เวลำมำกกับ       
อีกคนหนึ่งใช้เวลำน้อยกว่ำ มนัไม่ได้หมำยถึงว่ำ คนท่ีใช้เวลำมำก เก่งน้อยกว่ำ      
มนัเป็นควำมยำกง่ำย แล้วก็จะมีในเร่ืองของกำรบริหำรผลประโยชน์ด้วย 
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เน่ืองจำกลกัษณะของงำนรำชกำรมีหลำยปัจจัยเข้ำมำเก่ียวข้องท ำให้    
กำรประเมินคณุภำพของผลงำนระหว่ำงบุคลำกรแต่ละคนโดยอำศยัข้อมลูตวัชีว้ดัในเชิงปริมำณ
เพียงอย่ำงเดียวจึงไม่เพียงพอต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ควำมยำกง่ำยของผลงำนไม่เท่ำกนั มนัก็จะมีผลกระทบตอ่กำรก ำหนดเปำ้หมำย    
คือ ปัจจบุนัด้วยควำมท่ีคนไทยเขำเข้ำใจไงว่ำถ้ำสำขำนีม้นัไม่ได้ง่ำย ๆ มนัก็เป็น    
กำรประเมินแบบไม่ได้ใช้ข้อมูลเชิงปริมำณอย่ำงเดียว มันต้องใช้ Sense ด้วย 
ต้องบวกประกอบ มนัจะไมเ่หมือนกบัตำ่งประเทศท่ีวำ่ ใช้ข้อมลูตวัเลขอย่ำงเดียว 
อนันีม้นัต้องดอูะไรหลำย ๆ เร่ืองเลย ปัจจยัหลำย ๆ ปัจจยั  

 
ดงันัน้ ตวัชีว้ดัจึงจ ำเป็นต้องสำมำรถถกูก ำหนดไม่เพียงแค่ตวัชีว้ดัในเชิง

ปริมำณหรือวดัให้เห็นเพียงกระบวนกำรของกำรปฏิบตัิงำนของกรมเท่ำนัน้ แต่ยังต้องสำมำรถ
ก ำหนดให้เห็นถึงคณุภำพได้อีกด้วยเพื่อให้สอดคล้องกบักำรปฏิบตัิงำนของกรม ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัน่ำจะเข้ำไปดใูน
สำระ น่ำเข้ำไปถำมว่ำในทัง้เชิงตวัเลขและเชิงกระบวนกำร เชิงคณุภำพ หน่วยงำนพฒันำอะไรขึน้
ไป เป็นสำระนีม้ำกกวำ่ท่ีจะไปตัง้ตวัเลขในขัน้บนัไดขึน้ไป มนัก็ดไูม่คอ่ยมีประโยชน์เท่ำไร”  

นอกจำกนี ้สมอ. ยงัประสบกบัปัญหำด้ำนกำรเก็บข้อมลูตวัชีว้ดัในระดบั
ผลลพัธ์เน่ืองจำกวดัยำกจึงยงัเป็นข้อจ ำกัดในควำมสำมำรถท่ีต้องกำรสะท้อนถึงตวัชีว้ดัเช่นกัน 
โดยหวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “สมอ. จะมีปัญหำในเร่ืองของกำรเก็บข้อมลูในส่วนของผลลพัธ์ มนัจะวดัยำก บำงทีเรำคิดว่ำ  
ตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนควรจะเป็นแบบนี ้อย่ำงเช่น เรำเก็บว่ำ ตวัมำตรฐำนเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
ภำคอตุสำหกรรม แตก่ำรท่ีจะวดัวำ่ขีดควำมสำมำรถท่ีเพิ่มขึน้อนัเน่ืองมำจำกตวัมำตรฐำนตรงนีจ้ะ
วดัจำกตรงไหน” ในทำงปฏิบตัิ กรมจึงยงัคงประสบปัญหำในส่วนของระบบฐำนข้อมลูในกำรจัด 
เก็บตวัชีว้ดั อำทิ กำรวดัควำมสำมำรถในกำรส่งออกสินค้ำท่ีได้เคร่ืองหมำยมำตรฐำน ซึ่งหวัหน้ำ
กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เรำ
จะวดัจำกควำมสำมำรถในกำรส่ง ออกสินค้ำท่ีได้เคร่ืองหมำยมำตรฐำน มนัก็จะมีปัญหำในส่วน
ของตวัระบบฐำนข้อมูล . . . ตวัมำตรฐำนของเรำ เรำก ำหนดเป็นชิน้ ๆ อย่ำงเช่น มำตรฐำนน ำ้ 
มำตรฐำนพัดลม แต่อย่ำงของกรมศุลเขำเก็บเป็น Sector” อีกทัง้ กำรวัดมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
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อตุสำหกรรมเอง ผู้ประกอบกำรเองอำจไม่ได้ขอรับกำรรับรองมำตรฐำนจำก สมอ. เสมอไป หำก
ผลิตภณัฑ์นัน้ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนจำกนำนำชำติเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตนีุ ้กำรวดัผลจึงวดัได้
ยำก ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงวำ่ “สนิค้ำท่ีสง่ออกไปทัง้หมดก็ไม่ใช่วำ่ทัง้หมดได้รับกำรรับรองมำตรฐำน บำงสว่นถ้ำเขำมี
แบรนด์ของเขำ แบรนด์ดัง ๆ เขำอำจจะไม่ขอมำตรฐำนก็ได้ ไม่ขอมำตรฐำนไทย แต่ว่ำเขำได้
มำตรฐำนของประเทศอื่น เขำก็ขำยได้ . . . เขำก็ไม่จ ำเป็นต้องมำขอมำตรฐำนไทย วดัยำก” อีกทัง้ 
เหตผุลท่ีคนมกัประกอบกำรตดัสินใจเลือกซือ้สินค้ำไมไ่ด้มำจำกมำตรฐำนของสนิค้ำเป็นอนัดบัแรก 
แตม่ำจำกรำคำของสนิค้ำเป็นส ำคญั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
เร่ืองมำตรฐำนเป็นเร่ืองตำมท่ีว่ำสงัคมไทย เวลำเรำซือ้ของ บำงทีเรำก็ไม่ได้ดเูร่ือง
มำตรฐำนเป็นหลกั เรำจะดท่ีูรำคำเป็นหลกั จำกท่ี Survey มำ เวลำท่ีเขำเลือกซือ้
สนิค้ำ คณุเลือก คณุตดัสินใจจำกอะไร จำกรำคำมำเป็นอนัดบัแรก แบรนด์อนัดบั
สอง ต่อให้แบรนด์ มีแบรนด์ แต่ไม่มีมำตรฐำน เขำซือ้แบรนด์ พอมีมำตรฐำน     
แต่ไม่มีแบรนด์ บำงทีคนไม่ซือ้ ฉะนัน้ ก็ไม่ใช่ว่ำ  มำตรฐำนจะส ำคญัท่ีสุด ก็วดั
ยำกอีก แตอ่นันีเ้ป็นตวัหนึง่ท่ีเรำใช้วดัผล  

 
ดงันัน้ กำรจัดเก็บข้อมูลบำงตวัชีว้ัดจึงเก็บได้ยำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 

ฐำนข้อมลูในกำรวดัตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์นัน้จึงยงัเป็นเพียงกำรวดัควำมพึงพอใจในมำตรฐำน
ของผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรมเท่ำนัน้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  

 
ฐำนข้อมูลในเร่ืองของกำรวัดผลลัพธ์บำงตัวมันไม่มี ยำก ก็จะวัดได้แต่พืน้  ๆ       
อย่ำงเช่น ก ำหนดมำตรฐำนจ ำนวนเท่ำไร พอก ำหนดไปแล้ว ผู้ ใช้มำตรฐำนมี
ควำมพึงพอใจกับมำตรฐำนท่ีเรำก ำหนดมำกน้อยแค่ไหนเพรำะว่ำมำตรฐำน   
ส่วนหนึ่งคือ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ อีกส่วนหนึ่งคือ คุ้ มครองผู้ บริโภค ฉะนัน้ 
ผู้บริโภคใช้สินค้ำท่ีแสดงเคร่ืองหมำยมำตรฐำนแล้ว เขำพงึพอใจกบัสินค้ำตรงนัน้
มำกน้อยแคไ่หนก็จะวดัได้แคนี่ ้ 
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จะเห็นได้วำ่ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของกรม
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นระดบัผลผลิตซึง่ไม่ได้ครอบคลมุภำรกิจส ำคญัของกรมทัง้หมดและไม่สำมำรถ
สะท้อนถึงคณุภำพของกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงชดัเจนเน่ืองจำกกรมเกิดข้อจ ำกดัเก่ียวกบั
ระบบฐำนข้อมลูในกำรจดัเก็บตวัชีว้ดั โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์ซึ่งบำงตวัชีว้ดันัน้
วดัได้ยำกท ำให้ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์จงึมกัเป็นกำรวดัควำมพงึพอใจของผู้บริโภค 

2)  กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรม 
จำกกำรริเร่ิมในกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้โดยให้

สว่นรำชกำรก ำหนดตวัชีว้ดัเพื่อต้องกำรติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงเป็นระบบ เกิดเป็นรูปธรรม
ซึ่งกรมก็ยงัคงต้องปฏิบตัิรำชกำรตำมพนัธกิจ ขณะเดียวกนั บุคลำกรก็ไม่สำมำรถละเลยกบักำร
รับผิดชอบตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเช่นกนั ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “จริง ๆ ในส่วนของ     
ทกุสว่นรำชกำร งำนหลกัเขำก็ยงัต้องให้ควำมส ำคญัตอ่เน่ือง เพียงแตว่่ำพอหยิบยกมำเป็นตวัชีว้ดั 
ทกุหน่วยเขำก็จะต้องมำให้ควำมส ำคญักบัตวันีเ้ป็นพิเศษ แต่ตวัอ่ืนก็ยงัคงต้องท ำอยู่เพรำะว่ำมนั
เป็นภำรกิจตำมกฎหมำย ไม่ท ำไม่ได้” กรมก ำหนดตวัชีว้ดัมิติประสิทธิผลตำมแผนปฏิบตัิรำชกำร
ซึง่เป็นตวัชีว้ดัมิติส ำคญัในกำรสะท้อนถึงภำรกิจของกรมและได้ทรำบถึงผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้
ซึง่เป็นมิติท่ีมีกำรเจรจำต่อรองตวัชีว้ดัระหว่ำงกระทรวงกบัหน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำว 
ถึงไว้ว่ำ “มิติภำยนอกก็คือ เป็นตวัชีว้ดัตำมนโยบำยท่ีส ำคญั แล้วก็ตำมภำรกิจหลกัของกระทรวง 
ของกรม มนัก็จะเป็นตวัชีว้ดัมิติภำยนอกก็คือเป็นผลลพัธ์ของกำรด ำเนินงำนของแต่ละกรม ของ   
แต่ละกระทรวงซึ่งตรงนีจ้ะไม่สำมำรถบงัคบัได้ มนัจะเป็นตวัชีว้ดัท่ีเกิดจำกกำรเจรจำต่อรองซึ่ง      
แตล่ะปีมนัจะเปลี่ยนไป” ในปัจจบุนัส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดให้ลดจ ำนวนตวัชีว้ดัลงเพื่อให้สว่น
รำชกำรเลือกตวัชีว้ดัส ำคญัไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ปัจจบุนัเขำก็ก ำหนดวำ่ไมเ่กิน 
5 ตวั ไมเ่กิน 10 ตวั ปัจจบุนัไมเ่กิน 5 ตวัคือพยำยำมท่ีจะเอำตวัชีว้ดัเฉพำะท่ีส ำคญั ๆ จริง ๆ” 

อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตัิ ส่วนรำชกำรไม่ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญัท่ี
สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “ถ้ำคณุไม่สำมำรถสร้ำงตวั Key Performance Indicator 
ตวันีข้ึน้มำได้ มนัก็เท่ำนัน้แหละ ก็เป้ำหลอกอยู่ดี มนัก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ท ำยงัไงให้กำรตัง้เป้ำ
เป็นเป้ำหมำยท่ีแท้จริงขององค์กรให้ได้” ทัง้นี ้เน่ืองจำกกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนถูกก ำหนดจำก
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คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรท ำให้กรมต้องหำวิธีกำรวดัเพื่อให้บรรลผุลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรให้
มำกท่ีสดุโดยไม่ให้กรมต้องตกตวัชีว้ดัจึงสง่ผลให้วตัถปุระสงค์กำรวดัแตกตำ่งจำกเจตนำรมณ์เดิม 
โดยผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่ 

 
ปัญหำในทำงปฏิบัติท่ีมันเกิดขึน้ทุกวันนี ้เร่ิมต้นอันแรกเร่ืองของกำรก ำหนด
เปำ้หมำย เปำ้หมำยท่ีก ำหนดเอำผลกำรวดัไปผกูพนักบัเร่ืองอ่ืน ๆ เยอะแยะมำก 
เพรำะงัน้ สิ่งท่ีรำชกำรกลัวท่ีสุดคือกลัววัดแล้วไม่ได้เป้ำ วิธีกำรท่ีง่ำยท่ีสุดคือ    
ก ำหนดเป้ำให้ท ำได้ พอมีกำรก ำหนดเป้ำให้ท ำได้แล้ว กระบวนกำรดี ๆ ท่ีสร้ำง
ขึน้มำ มนัไมไ่ด้ขบัเคลื่อนองค์กร  

 
เม่ือมีกำรน ำมำปฏิบตัิจนบคุลำกรของกรมสำมำรถเรียนรู้และเคยชินกบั

กำรวดัผลดงักล่ำวแล้ว กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเป็นกำรก ำหนดเพื่อให้สำมำรถเจรจำต่อรองตวัชีว้ัด      
ได้ง่ำยและผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี  ้เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ 
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
บำงครัง้ก็มี Free Rider ถ้ำทุกคนตรงนีมี้ศกัยภำพ ถ้ำมำจบับริหำรดี ๆ สร้ำงคน
ให้มีคณุภำพเป็นเร่ืองท่ีดี แตพ่อตอ่มำ ๆ พอใช้ตอ่มำจนถึงขณะนีใ้นปี พ.ศ. 2559 
คือ คนเร่ิมรู้ เร่ิมหำค ำตอบแทนตวัชีว้ดัมนัท ำมำจำกค ำตอบ มนัก็ต่อรองเอำท่ี     
ง่ำย ๆ คือ มนัไม่ได้วดัในสิ่งท้ำทำยและในสิ่งใหม่และมีกำร Check List จริง ๆ 
ปกติตวัชีว้ดัมนัต้องมีกำร Check List วำ่ อะไรท่ีมนัครบก ำหนดหรือตวันีม้นับรรลุ
แล้วท่ีสะท้อน Core Business จริง ๆ 

 
ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดขึน้มำนัน้จึงยงัไม่ใช่ตวัชีว้ดัส ำคญัท่ีสำมำรถสะท้อน

ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริงและแน่นอนว่ำยงัไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคณุภำพ     
กำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงครอบคลมุ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “ตวัชีว้ดัท่ีสร้ำงขึน้มำ มนับอกคณุภำพได้ทุกมิติ
หรือเปล่ำ ไม่ใช่ เรำหยิบแค่ตวัหนึ่งซึ่งเรำอำจจะเลือกเป็น KPI Key Performance ซึ่งจริง ๆ แล้ว 
บำงตวัไม่ใช่ Key ระบบรำชกำรไม่ได้หยิบ Key ขึน้มำเป็นตวัวดั หยิบอะไรก็ได้ท่ีผ่ำนเป็นตวัวดั” 
ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัของกรมจึงมีวิธีกำรหรือเทคนิคกำรวดัผลเพื่อให้ได้มำซึง่คะแนนกำรปฏิบตัิ
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รำชกำร ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “ออกใบอนญุำตเยอะ ๆ ก็คงไม่ใช่เอำของไม่มีคณุภำพออกใบอนญุำต อนันีไ้ม่ใช่
นะ แต่ผมมีวิธีให้ใบอนญุำตเยอะ ๆ ผมก็กระจำยให้มีกำรยื่นขอหลำย ๆ ครัง้ ก็ได้ใบอนญุำตเยอะ
นะซึ่งมันก็เป็นเร่ืองเดียวกันทัง้หมดคือมันมีเทคนิคท่ีจะท ำให้มันผ่ำน KPI โดยท่ีไม่ต้องมีอะไร
เพิ่มเติม” ดงันัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงมีวิธีกำร
วดัท่ีไม่เป็นไปตำมข้อเท็จจริงทัง้หมดเน่ืองจำกกำรก ำหนดเปำ้หมำยท่ียำกจะบรรลผุลของ ก.พ.ร. 
ประกอบกับภำระงำนท่ีกรมต้องรับผิดชอบมำกมำยท ำให้จ ำเป็นต้องหำวิธีกำรให้สำมำรถบรรลุ
เปำ้หมำยของตวัชีว้ดัให้ได้ ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล 
ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 
 

ตอนตัง้ตวัชีว้ดั มนัต้องตัง้ตำมข้อเท็จจริง ไม่ใช่ Make ตัง้ตำมข้อเท็จจริง ตำมท่ี     
คณุคิดวำ่ คณุท ำได้ มนัก็ต้องตอบโจทย์อยูแ่ล้วเพรำะวำ่คณุต้องท ำอยูแ่ล้ว แตถ้่ำ
แบบ Make เพื่อให้มนัเป็นไปตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด มนัก็หืดขึน้คอ พอถึงเวลำท ำ
ได้หรือเปลำ่ ไม่รู้ แตค่นก็อำจจะเร่ิมไมส่นใจแล้ว บอกก็มนัท ำไมไ่ด้ ตัง้ไว้แล้วก็ท ำ
ไม่ได้จะให้ท ำไงดี  

 
ส ำหรับตวัชีว้ดัภำคบงัคบัเป็นตวัชีว้ดัท่ีไม่ได้อยู่ในภำรกิจหลกัของส่วน

รำชกำร แต่ส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรต้องวดัผลเฉกเช่นเดียวกนัเน่ืองจำกเป็น
ภำรกิจพืน้ฐำนท่ีทุกหน่วยงำนต้องร่วมกันรับผิดชอบ อำทิ กำรประหยดัน ำ้ กำรประหยดัไฟ กำร
ประหยดัน ำ้มนั กำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณ ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
ส่วนใหญ่เขำบงัคบัตวัท่ีงำนจะเหมือน ๆ กนั อย่ำงเช่น กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
ตัวนีบ้ังคับว่ำ รัฐบำลเขำเร่งรัดกำรใช้จ่ำย เพรำะฉะนัน้ ในรอบ 3 เดือนแรก
จะต้องใช้ให้ได้ก่ีเปอร์เซ็นต์ 6 เดือนแรกจะต้องใช้ให้ได้ก่ีเปอร์เซน็ต์ อนันีจ้ะบงัคบั
กบัในเร่ืองของกำรประหยดัพลงังำนอยำ่งไฟฟำ้ ประหยดัน ำ้มนั ประหยดัน ำ้ ช่วง
น ำ้ขำดแคลน ตอนนีมี้ตวัชีว้ดับงัคบัท่ีทุกหน่วยงำนจะต้องมีมำตรกำรประหยดั 
ส่วนใหญ่ตวับงัคบัจะไม่ใช่เป็นตวัท่ีอยู่ในภำรกิจหลกั มนัจะเป็นตวัท่ีทุกหน่วย 
งำนจะต้องท ำ ท ำได้เหมือนกนั เป็นภำรกิจพืน้ฐำนท่ีจ ำเป็น  

 



395 
 

 

อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดเกณฑ์กำรวดัผลของตวัชีว้ดับงัคบัเพื่อให้กรม
ต้องบรรลตุำมเปำ้หมำยนัน้ยงัคงประสบปัญหำเน่ืองจำก ก.พ.ร. ไม่ได้พิจำรณำจำกพืน้ฐำนควำม
เป็นจริงและไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกับส่วนรำชกำรในแต่ละปี ทัง้นี ้
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ 
“ต้องเข้ำใจว่ำ บำงทีต้องคิดถึง Baseline ว่ำ มนัจะมีตวัตัง้ต้นเท่ำไรว่ำ จะประหยดั ขณะหนึ่ง มนั
ต้องอยู่บนฐำนเดียวกันก่อน หน่วยงำนต้องมีข้อมูลท่ีเป็น Baseline” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ม
งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั 
ควำมวำ่  

 
กำรเปรียบเทียบแต่ละปี มนัแล้วแต่สถำนกำรณ์แต่ละปี อย่ำงกรณีตอนท่ีปิดตกึ    
แล้วก็ตรงนัน้กำรใช้น ำ้ ใช้ไฟ มนัก็จะลด จะมำเปรียบเทียบกบัปัจจุบนัมนัเทียบ
กนัไม่ได้ ต้องมำดดู้วย สถำนกำรณ์เป็นยงัไง มนัไม่สำมำรถจะมำวดัได้ ควรจะมี
ข้อ ยกเว้นหรือมีข้อมลูท่ี Support วำ่ ท ำไมมนัถึงเป็นอยำ่งนี ้แล้วตวัเลขมนัลดลง 
ตวัเลขมนัเพิ่มขึน้เพรำะอะไร มนัจะเทียบกนัไมไ่ด้ ต้องดปัูจจยั 

 
วิธีกำรวดัผลเช่นนีจ้ึงยงัไม่ใช่วิธีกำรวดัท่ีเหมำะสมเน่ืองจำกบคุลำกรต่ำง

ได้รับผลกระทบโดยตรงต่อกำรท ำงำน ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  
 

วิธีกำรวดัมันผิดหรือเปล่ำ เช่น ประหยัด ผมประหยัดน ำ้มัน ผมก็ไม่ออกตรวจ
โรงงำน น ำ้มนัก็ประหยดั ถูกไหม ไม่ใช่ คือมนัต้องมีวิธีวดัท่ีมนัต้องต่อ Output 
หรือต่ออะไรสกัอย่ำงหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงว่ำ บำงทีมนัใช้เยอะขึน้จริงเพรำะ  
มนัมีปัญหำ ออกพืน้ท่ีเยอะก็ใช้น ำ้มนัเยอะ แต่เรำเข้ำไป Take Care ปัญหำ เรำ
ตก KPI ถูกไหม ผู้ประกอบกำรมำติดต่อเรำเยอะขึน้ แอร์เรำเปลืองขึน้ ใช้ไฟฟ้ำ
เยอะขึน้ ใช้ลฟิต์เยอะขึน้ ไฟก็กิน ไม่ถกูนะ  

 
นอกจำกนี ้ตวัชีว้ัดบงัคบับำงตวัชีว้ดัยงัท ำให้กรมต้องไปหำข้อมูลจำก

หน่วยงำนอ่ืนเพื่อท ำให้กรมไม่ต้องตกตวัชีว้ดัเน่ืองจำกบำงตวัชีว้ดัไม่ใช่ภำระรับผิดชอบของกรม
โดยตรง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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บำงตวัก็ยงัไม่สะท้อน มนัก็อำจจะเป็นภำระของกรมในกำรหำข้อมลู บำงตวัชีว้ดั     
ก็ยำกท่ีจะหำข้อมูล อนันีจ้ะเป็นตวัชีว้ดัท่ีเขำบงัคบั แต่บงัคบัถ้ำสำมำรถท ำได้      
ก็โอเค ถ้ำแบบบังคับให้เรำไปหำข้อมูลหรือไม่มีเก่ียวข้องกับหน่วยงำนเรำก็
ล ำบำก มนัก็ต้องพยำยำมหำงำนท่ีจะ Serve ตวัชีว้ดันัน้ ๆ ให้ได้ มนัเป็นตวัชีว้ดั
ใหญ่ กว้ำงทัง้ประเทศ เรำก็ต้องพยำยำมหำงำนบำงอย่ำงมำ Serve เข้ำไป ไม่งัน้
เรำก็จะไม่ได้คะแนน ไม่ได้เป็นตวังำนท่ีแท้ของเรำ ไม่ใช่เป็นงำนหลกั ตวัท่ีเขำ
ก ำหนด ถ้ำเป็นตวัท่ีไม่ก ำหนด เรำก็สำมำรถเลือกได้ เรำก็เอำตวัของเรำเองเพรำะ
เรำมีข้อมลู 

 
เพรำะฉะนัน้ หน่วยงำนกลำงจึงต้องกลับไปพิจำรณำและทบทวนถึง

วิธีกำรวดัผลตวัชีว้ดับงัคบัเหลำ่นีเ้พื่อให้สว่นรำชกำรสำมำรถสะท้อนกำรปฏิบตัิงำนออกมำได้อยำ่ง
สมัฤทธ์ิผล ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรส่ือสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำว 
ถึงไว้ว่ำ “เร่ืองของกำรคิดวิธีกำรวัด มนัไม่น่ำจะสำมำรถคิดตรง ๆ ว่ำ  หน่วยงำนนีล้ดน ำ้ ลดไฟ
เท่ำไร มนัควรจะคิดตอ่สดัสว่น Activity หรือสดัสว่นบริกำรท่ีมนัออกไปวำ่ มนัเท่ำไร ยงัไง ไปหำวิธี
คิดมำ แต่ว่ำให้มนัสะท้อนควำมเป็นจริงของกำรประหยดั” อีกทัง้ กำรพฒันำคณุภำพกำรบริหำร
จดักำรภำครัฐหรือ PMQA เป็นอีกหนึ่งตวัชีว้ดับงัคบัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดให้ทกุสว่นรำชกำร
ต้องปฏิบตัิอย่ำงตอ่เน่ืองเพื่อให้กรมเกิดกำรพฒันำกำรบริหำรจดักำรภำยในองค์กำร ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้

 
นโยบำยของ ก.พ.ร. ตวัชีว้ดัมนัเป็นเคร่ืองมือ เป็นเคร่ืองมือหนึ่งในกำรผลกัดนั
นโยบำย อย่ำงท่ีบอกว่ำ PMQA เป็นตวัท่ีจะพฒันำระบบกำรบริหำรจดักำรของ    
สว่นรำชกำร ฉะนัน้ ก.พ.ร. ก็จะเป็นตวัชีว้ดับงัคบัอยูช่่วงหนึง่ แล้วเขำก็คิดว่ำอนันี ้  
ทุกหน่วยเข้ำท่ี ทุกหน่วยจะต้องมีกำรพัฒนำ ปรับปรุงเป็นนิสัย เป็นอะไรท่ี
ตอ่เน่ือง Maintain อยูเ่สมอ   

 
แม้ว่ำ กำรน ำ PMQA มำใช้เปรียบเสมือนหวัใจของกำรพฒันำองค์กำร 

แตส่ ำนกังำน ก.พ.ร. ก็ไม่ได้ติดตำมกำรขบัเคลื่อนของกรมอย่ำงตอ่เน่ืองเป็นประจ ำทกุปีท ำให้กรม
ก็ไม่ได้น ำมำปฏิบตัิอย่ำงจริงจงัเช่นกนั ซึ่งเลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “จริง ๆ PMQA ก็ครบกระบวนกำรนะ 
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อนันัน้คือหวัใจเลย เขำก็นัน่ไป คนมนัก็ล้ำไป แต่จริง ๆ มนั Automatic ถ้ำท ำครบระบบ ทุกอย่ำง
ท ำให้มนั Automatic แล้วก็ใช้ระบบของไอทีเข้ำมำจบั มนัเป็นเหมือนว่ำ มำตรฐำนสำกล ก็แผ่วลง
เพรำะว่ำควำม Alignment ต้องมี” ดงันัน้ กำรขับเคลื่อน PMQA ของบุคลำกรภำยในกรมจึงยงั
ไม่ได้น ำมำปฏิบตัิอย่ำงตอ่เน่ือง  

จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนในมิติประสิทธิผลตำม
แผนปฏิบตัิรำชกำรซึง่เป็นมิตหิลกัในกำรสะท้อนกำรปฏิบตัิงำนนัน้ กรมยงัไมไ่ด้เลือกตวัชีว้ดัส ำคญั
อย่ำงแท้จริง หำกแต่เป็นกำรเลือกตวัชีว้ดัเพื่อให้สำมำรถเจรจำต่อรองตวัชีว้ดัและผ่ำนเกณฑ์กำร
วัดผลของส ำนักงำน ก.พ.ร. เป็นส ำคัญ อีกทัง้ วิธีกำรวัดผลตัวชีว้ัดบงัคับของ ก.พ.ร. เองต้อง
ปรับปรุงให้เข้ำกบับริบทตำมสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกบัส่วนรำชกำรและท ำให้ส่วนรำชกำรเกิด
กำรพฒันำได้อยำ่งสมัฤทธ์ิผล 

3)  กำรก ำหนดคำ่คะแนนและคำ่เปำ้หมำยตวัชีว้ดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรได้ก ำหนดให้      

ส่วนรำชกำรต้องก ำหนดตวัชีว้ดัและบรรลุเป้ำหมำยตวัชีว้ดันัน้ซึ่งสะท้อนออกมำในรูปแบบของ
คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตัง้แตห่นึง่ถึงห้ำคะแนน ทัง้นี ้กรมได้เลือกก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถบรรลุ
เปำ้หมำยตำมเกณฑ์กำรวดัท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดเพื่อให้ผ่ำนกำรวดัผล ซึง่ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม
งบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “เรำก็ท ำท่ี
เรำสำมำรถท ำได้ เรำก็ก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีวำ่สำมำรถท ำได้ ตวัชีว้ดัท่ีเรำก ำหนดเอง เรำก็ต้องเลือกเอำ
ตวัชีว้ดัท่ีเรำสำมำรถท ำได้ มนัเป็นธรรมดำอยู่แล้วเพรำะเรำจะมีกลุ่มข้อมลูอยู่แล้ว ตวัชีว้ดัตวันีท่ี้
เรำท ำได้แค่ไหนท่ีเรำสำมำรถได้ 5 เพรำะว่ำได้ 3 มันเป็นพืน้ฐำนเบือ้งต้น” เพรำะฉะนัน้ กำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัของกรมจึงพิจำรณำจำกควำมเป็นไปได้ในกำรบรรลผุลเน่ืองจำกควำมรับผิดชอบ
ของส่วนรำชกำรไม่ได้มีเพียงตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเท่ำนัน้ แต่ยงัมีภำรกิจหลกัท่ี
บุคลำกรต่ำงต้องขบัเคลื่อนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของกรม ซึ่งนกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร
พิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “จริง ๆ ถ้ำตัง้ในสิ่งท่ีมนัเป็นไปได้ มนัก็จะมีโอกำส อีกนิดเดียวก็จะถึงเปำ้แล้ว ก็ท ำ 
แตถ้่ำบำงทีมนัห่ำงไกล ท ำยงัไงก็ไม่ถึงสกัที ไมไ่ด้ คนก็ท้อเพรำะเดี๋ยวนีง้ำนท่ีท ำมนัก็หนกัอยู่” 

อีกทัง้ ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องกำรให้ส่วนรำชกำรก ำหนดเป้ำหมำยของ
ตวัชีว้ัดท่ีเพิ่มสูงขึน้ทุกปีเพื่อท ำให้ส่วนรำชกำรเกิดควำมท้ำทำยและเกิดกำรพัฒนำยิ่งขึน้ ทัง้นี ้   
นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “อย่ำงถ้ำเรำก ำหนดตวัชีว้ดัน้อย ๆ เหมือนกับคุณท ำงำน     
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ไม่ท้ำทำย ท ำไปเร่ือย ๆ ไม่ได้ท้ำทำย คณุจะต้องก ำหนดตวัชีว้ดัสงู ๆ เพื่อให้มนัท้ำทำย มนัเหมือน 
กับเป็นภำคบงัคบัอำจจะสูงขึน้หรืออะไร เหมือนคุณต้องพฒันำให้ท้ำทำย” โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง 
เป้ำหมำยของตัวชีว้ัดในระดับคะแนนท่ี 4 และ 5 ซึ่ง  เป็นเป้ำหมำยท่ีท้ำทำยมำกยิ่งขึน้และ
บรรลุผลได้ยำก ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบริหำร กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “เขำต้องกำรท่ีจะใช้ตวันีเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรท่ีจะพฒันำ ถ้ำเรำ
อยำกจะได้ท่ีระดบั 4 หรือระดบั 5 เขำก็จะดงึเปำ้หมำยให้สงูซึง่เป็นเปำ้หมำยท่ีท้ำทำยจะท ำได้ยำก 
ฉะนัน้ มนัก็เป็นเหตหุนึง่ท่ีท ำให้หนว่ยงำนรำชกำรต้องมีกำรมำคิดในเร่ืองกำรปรับปรุงกระบวนกำร
เพื่อให้หน่วยงำนเพิ่มขึน้แบบก้ำวกระโดด”  

อย่ำงไรก็ตำม วิธีกำรก ำหนดเป้ำหมำยดงักล่ำวยงัเป็นกำรวดัผลท่ีไม่ได้
ท ำให้ส่วนรำชกำรเกิดกำรพฒันำอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “วิธีกำรพฒันำของ ก.พ.ร. คือว่ำก็ไปท ำให้เป้ำหมำย
เพิ่มขึน้ทุกปี บีบให้เพิ่มขึน้ทุกปีซึ่งผิด ผิดนะ ต้องตอบว่ำ เร่ืองนีผ้ิด” เน่ืองจำกกรมต้องกำรผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินตัวชีว้ัดตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนด กรมจึงต้องเลือกตวัชีว้ัดท่ีสำมำรถ
บรรลุผลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรได้ ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “สดุท้ำยมนั
จะมีกำรประเมิน แล้วเขำมองว่ำประเมินแล้วอย่ำงนีม้นัไม่ใช่เปำ้ตำมท่ีเขำต้องกำร มนัก็จะไม่ผ่ำน 
มันก็ตกบำงตัวชีว้ัด ตัวชีว้ัดนีม้ันกระทบทัง้กรม ผลคะแนนพอมันตก มันก็เสีย” ขณะเดียวกัน 
ก.พ.ร. เองไมไ่ด้เข้ำใจตวัชีว้ดัของกรมอยำ่งถ่องแท้ท ำให้กำรเจรจำตอ่รองเปำ้หมำยตวัชีว้ดัระหว่ำง
กรมกับ ก.พ.ร. เป็นกำรเจรจำท่ีไม่ได้สอดคล้องกับกำรปฏิบตัิงำนจริงทัง้หมด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่ 

 
เวลำคุย ลกัษณะมนัก็คือ กำรต่อรอง หน่วยรำชกำรก็จะเอำเป้ำต ่ำ ๆ ให้วดัได้ 
ก.พ.ร. ก็อยำกจะได้ดึงขึน้มำสงู ๆ ไม่ก็ต้องท้ำทำย ก็เป็นอย่ำงงีไ้ปตลอด มีไหม
หน่วยรำชกำรไปบอกวำ่ ผมอยำกจะท้ำทำยตวันีเ้ลย ก.พ.ร. ให้ต ่ำไป ผมวำ่ ถ้ำให้
แค่นีไ้ป ผมพฒันำตวัเองไม่ได้ ไม่มี เพรำะงัน้ ตวัเลขก็หลอกกันไปหลอกกันมำ 
ผมพูดตรง ๆ ตวัเลขก็หลอกกัน ก.พ.ร. บำงทีก็เข้ำใจลึกซึง้ ก็สำมำรถต่อรองให้
ตวัเลขมนัใกล้ควำมจริงขึน้ บำงทีไม่เข้ำใจตวัเลขก็เอำแล้ว 
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อีกทัง้ บำงครัง้กำรก ำหนดเปำ้หมำยตวัชีว้ดัเป็นกำรวดัท่ีไม่ได้ตอบโจทย์
เป้ำหมำยของกรมโดยตรง แต่กลำยเป็นกำรตอบโจทย์ควำมต้องกำรของหน่วยงำนกลำงซึ่ง       
กรมต้องปฏิบตัิตำมเปำ้หมำยของส ำนกังำน ก.พ.ร. เพื่อให้ผำ่นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้
นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
บำงทีมันไม่ได้ตอบโจทย์เป้ำ บำงครัง้มันตอบโจทย์เป้ำของคนท่ีอยำกให้เรำ     
ก ำหนดตวัชีว้ดัเป้ำมำจำกอะไร เรำก็ต้องไปสนอง Need เพื่อให้มำตรงกบัเปำ้ท่ี    
เขำต้องกำร ทัง้ ๆ ท่ี จริง ๆ วตัถปุระสงค์เปำ้ของเรำอำจจะต้องไปอีกทำงหนึ่งก็ได้ 
ก ำหนดตำมมมุมองเขำ เขำก็มองว่ำ เปำ้ควรจะเป็นอย่ำงงี ้เรำก็ต้องพยำยำมท ำ
เปำ้ให้ตำมมมุมองเขำ 

 
จะเห็นได้ว่ำ กำรวัดผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรด้วยผลคะแนน

กำรปฏิบตัิรำชกำรตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดนัน้ท ำให้กรมเลือกตวัชีว้ดัท่ีง่ำยต่อกำรผ่ำน
เกณฑ์กำรประเมินผล อีกทัง้ กำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยท่ีต้องเพิ่มสูงขึน้ทุกปีของ ก.พ.ร. ยังเป็น
เกณฑ์ท่ีไม่ได้ท ำให้กรมเกิดกำรพัฒนำ แต่กลับท ำให้กรมไม่ได้สะท้อนผลกำรปฏิบัติงำนจำก
ตวัชีว้ดัส ำคญัได้อยำ่งแท้จริง 

4)  ควำมสอดคล้องระหวำ่งระยะเวลำกบัตวัชีว้ดั 
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ

รำชกำรได้ถูกก ำหนดให้วดัผลในระยะเวลำหนึ่งปีตำมปีงบประมำณ เม่ือกรมน ำมำปฏิบตัิ เกิด
ข้อจ ำกัดท่ีไม่สำมำรถก ำหนดตัวชีว้ัดในระดับผลลัพธ์ได้เน่ืองจำกตัวชีว้ัดนัน้จ ำเป็นต้องใ ช้
ระยะเวลำในกำรวดัผลมำกกวำ่หนึง่ปีจงึจะสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อยำ่งเป็น
รูปธรรม เพรำะฉะนัน้ กำรก ำหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์จงึไมส่ำมำรถท ำได้ เช่น กำรขอมำตรฐำน
ผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรมของผู้ประกอบกำร ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
กำรวดัผลลพัธ์ บำงทีมนัต้องใช้ระยะเวลำ อยำ่งเช่นบอกวำ่ กำรท่ีมำขอมำตรฐำน  
แล้วมำท ำตำมมำตรฐำน แล้วจะท ำให้ต้นทนุลดลง ในปีแรกมนัไมล่ดหรอกเพรำะ
มนัจะต้องลงทุน ปรับปรุงอะไรเพิ่มคือ มนัต้องใช้ระยะเวลำเพรำะว่ำเวลำท่ีท ำ
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ตำมมำตรฐำน เขำต้องปรับปรุงกระบวนกำรผลผลิต ปรับปรุงในเร่ืองของระบบ
กำรควบ คมุคณุภำพของเขำอำจจะต้องท ำโน่นเพิ่ม ท ำน่ีเพิ่ม มนัก็เลยจะท ำให้
เกิดกำรลงทุน ท่ีเรำบอกว่ำ เพิ่มขีดควำมสำมำรถ ส่วนหนึ่งต้องลดลง มนัไม่ได้
ลดลงในปีท่ีหนึ่ง ปีท่ีสอง แต่มนัจะลดลงในส่วนของระยะยำวท่ีว่ำพอปรับปรุง
แล้ว จ ำนวนของเสียหรืออะไรลดลง แต่มนัไม่ได้เห็นผล แต่ถ้ำเป็นตวัชีว้ดัตรงนี ้
เขำวดัปีตอ่ปีซึง่มนัจะไมท่นั 

 
จะเห็นได้ว่ำ กำรก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำร

ปฏิบตัิรำชกำรจึงมกัก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิต แต่ตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์จ ำเป็นต้องใช้
ระยะเวลำซึง่ไมส่ำมำรถเห็นผลได้ภำยในระยะเวลำหนึง่ปีตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด 

5)  บทบำทของกลุม่พฒันำระบบบริหำร 
แม้ว่ำ กลุ่มพฒันำระบบบริหำรเป็นส่วนส ำคญัท่ีท ำหน้ำท่ีเป็นผู้ประสำน 

งำนด้ำนตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรระหว่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. กับกรมเพื่อถ่ำยทอด
ข้อมลู สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ตลอดจนให้ค ำแนะน ำปรึกษำแก่บคุลำกรแตล่ะกองภำยในกรม แต่
บคุลำกรของกลุม่พฒันำระบบบริหำรยงัไม่ได้รับควำมส ำคญัจำกกรมเท่ำไรนกัและควำมก้ำวหน้ำ
ของบุคลำกรเหล่ำนีย้งัมีน้อยซึ่งส่งผลต่อขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรเช่นกนั
เน่ืองจำกภำระรับผิดชอบของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรจ ำเป็นต้องอำศยัควำมรู้ ทกัษะ และควำม 
สำมำรถหลำยด้ำนซึง่ต้องกำรได้รับกำรพฒันำอย่ำงต่อเน่ือง ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำน
ผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
มนัต้องให้ควำมส ำคญักับหน่วยพฒันำระบบรำชกำร แต่ละหน่วยส่วนรำชกำร     
กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำรในแง่ของ Authority เร่ืองควำมก้ำวหน้ำเขำก็น้อย     
แล้วก็หลำย ๆ หน่วยคือ เอำคนท่ีไม่ค่อยมีศกัยภำพมำอยู่ตรงนี ้หน่วยพัฒนำ
ระบบรำชกำรก็ท ำเหมือน ก.พ.ร. น้อยในกรม ในกระทรวง แต่พวกนีเ้ป็นหัวใจ
และขบัเคลื่อนตรงนี ้

 
จะเห็นได้ว่ำ กลุม่พฒันำระบบบริหำรของกรมยงัคงต้องได้รับกำรพฒันำ

และควำมก้ำวหน้ำเป็นอย่ำงยิ่งเน่ืองจำกบคุลำกรในส่วนนีต้้องท ำหน้ำท่ีเป็นตวักลำงประสำนงำน 
และถ่ำยทอดข้อมลูในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร 
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5.2.7.3  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน 
                       ในช่วงแรก ส ำนักงำน ก.พ.ร. มีกำรติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงจริงจัง 
อย่ำงไรก็ตำม ก.พ.ร. ไม่ได้ติดตำมอย่ำงต่อเน่ืองท ำให้บคุลำกรของกรมไม่ได้รู้สกึถึงควำมเอำจริง
เอำจังจำกหน่วยงำนกลำงจึงท ำให้ควำมส ำคัญในกำรจัดท ำตัวชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติ
รำชกำรของกรมนัน้ลดลง ซึ่งเลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำร
สัมภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึงประเด็นดังกล่ำวไว้ว่ำ “หน่วยงำนกลำงพวกนีจ้ะต้องเป็นหลักท่ี
เข้มแข็ง มีปีแรก ๆ โอเค มนัก็เหมือนเข้มข้น จริงจงั ๆ แตร่ำชกำรมนัก็นัน่อยู่แล้ว พอไม่ตำมกนัจริง 
ไม่จีก้ันจริง เขำก็เฉย ๆ ขึน้ซึ่งส่วนหนึ่งเขำก็แอนตีด้้วยอยู่แล้วตอนแรก ๆ” ดังนัน้ ผลจำกกำร
ติดตำมดงักล่ำวท ำให้กำรวดัผลของกรมเป็นกำรก ำหนดตวัชีว้ดัโดยค ำนึงถึงคะแนนกำรปฏิบตัิ
รำชกำรเป็นส ำคญั ซึ่งผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “กำรประมวลผล กำรตดิตำมผล กระบวนกำรวดั ติดตำมผลมนัไมด่ีเท่ำท่ีควร 
กำรวัดหลงัจำกมีเป้ำหมำยเรียบร้อยแล้ว กำรติดตำมกำรวัดต่ำง ๆ ข้อมูลต่ำง ๆ ท่ีเสนอขึน้ไป 
บำงครัง้ก็เป็นข้อมลูท่ีไม่เข้ำใจ บำงครัง้เป็นข้อมลูท่ีเบี่ยงเบนเพื่อให้ผลกำรวดัมนัออกมำดี”  

กระบวนกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเป็นกระบวนกำรส ำคญัท่ีหน่วยงำนกลำง
ต้องติดตำม ตรวจสอบกำรได้มำซึ่งข้อมูลตัวชีว้ัดอย่ำงจริงจังเพื่อยืนยันว่ำตัวชีว้ัดดังกล่ำวได้
สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงแท้จริง แต่ในควำมเป็นจริง ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัไม่ได้มี  
กำรติดตำมกำรได้มำซึ่งข้อมูลตวัชีว้ัดของส่วนรำชกำรอย่ำงเข้มข้น ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนักงำน
มำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ถ้ำพดูในแง่
ของกำรวดั Performance หน่วยงำนกลำงเองจะต้องเข้มข้น วนันีเ้อง หน่วยงำนกลำงก็ปล่อยให้  
นึกอยำกให้กระทรวงน ำร่องก็ให้กระทรวงน ำร่องลงมำตรวจสอบเองคือมนัยงัมองผิดเป้ำอยู่บำง
เร่ืองคือบำงอนัมอง Means เป็น End” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้เช่นกนัวำ่ “จริง ๆ มนัควรจะมี น่ำจะมีกระบวนกำรเหมือนกบั
เป็นกระบวนกำร Audit อะไรก็ตำมแต่ เป็นกำรท่ีเข้ำไปดอีูกทีหนึ่ง นอกจำกผลกำรวดัท่ีเกิดขึน้ใน
พืน้ท่ีแล้ว มันควรจะเข้ำมำ Audit ดูเร่ืองของกระบวนกำร ดูเร่ืองของกำรได้มำซึ่งข้อมูลต่ำง ๆ 
เพื่อท่ีจะเข้ำไปกระตุ้นพืน้ท่ีให้มนัเกิด” นอกจำกนี ้กำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบตัิรำชกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ผ่ำนระบบ e-SAR เป็นเพียงหนึ่งในระบบกำรรำยงำนผลตวัชีว้ดั
ไปยงัหน่วยงำนกลำงอย่ำงส ำนกังำน ก.พ.ร. เพียงหน่วยเดียว ไม่ได้ครอบคลมุกำรรำยงำนผลของ
กรมทัง้หมดเน่ืองจำกหน่วยงำนกลำงแต่ละหน่วยใช้ระบบกำรรำยงำนผลแตกต่ำงกันท ำให้ส่วน
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รำชกำรต้องรำยงำนผลไปยงัหน่วยงำนกลำงแยกทีละหน่วยงำน ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
e-SAR มนัก็ไม่ครอบคลมุอยูด่ี ตรงนีป้อ้นข้อมลูเข้ำได้ แล้วของส ำนกังบประมำณ 
ผมท ำไง ก็ Paper อยู่ดี ถ้ำเกิดเขำรวมระบบกันเรียบร้อยแล้ว กำรวดัผลต่ำง ๆ 
สำมำรถเช่ือมไปได้ จริง ๆ แล้ว กำรวดัผลท่ีดี ผมมองถึงขนำดว่ำ มนัควรท่ีจะเอำ
ไปข้อมลูผลกำรปฏิบตัิ งำนภำยในท่ีท ำอยู่ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่งตรงเข้ำไป
ตำมระบบ แล้วก็ไปทีเดียวได้เลย คนท ำงำนก็ใส่เข้ำไป แล้วมีประมวลเอง แล้วก็
วดัเองซึง่วนันีไ้ม่ใช่  

 
ขณะเดียวกนั ระบบกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของ สมอ. ยงัคงประสบปัญหำ

เช่นกันเน่ืองจำกไม่มีกำรเช่ือมโยงข้อมูลภำยในกรมอย่ำงเป็นระบบ ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “วนันีค้ือมี
ปัญหำของหน่วยงำนเองด้วยเพรำะหน่วยงำนยงัไม่สำมำรถท ำระบบรำยงำนผลรวมขององค์กรได้ 
อนันีก็้เป็นประเด็นปัญหำเหมือนกนั” นอกจำกปัญหำของกำรเช่ือมโยงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
แล้ว กรมยังประสบกับปัญหำเก่ียวกับกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรภำยในองค์กำรซึ่งท่ีผ่ำนมำ 
ผู้บริหำรได้เน้นเก่ียวกบักำรปฏิบตัิพนัธกิจหลกัของกรมเป็นส ำคญัท ำให้กำรพฒันำภำยในกรมยงั
ไม่ได้รับกำรบริหำรจดักำรอย่ำงเต็มท่ี ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

ระบบท่ีน่ีเป็นด้ำนวิชำกำร เพรำะงัน้ ระบบกำรติดตำมงำนและระบบไอทีคอ่นข้ำง
อ่อนแอเน่ืองจำกมีปัญหำภำยในบุคลำกรและระบบ Back Office ต่ำง ๆ ไม่มี   
เพรำะงัน้ กำร Feed Back กำรติดตำมงำน กำร Report ผู้บริหำรจะไม่ค่อยรู้    
ช่วงที่ผำ่นมำ ผู้บริหำรจะติดอยูก่บัใบอนญุำตไม่ได้มำดใูนองค์กร เพรำะงัน้ ตรงนี ้
มนัคอ่นข้ำงออ่นแอ สมอ. แตถ่ำมวำ่ องค์กรรำชกำรมนัเดนิได้ไหม มนัเดนิได้  

   
ทัง้นี ้หำกสำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศเข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนไปยงัหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ ได้จะท ำให้กำรรำยงำนผลขบัเคลื่อนอย่ำง
เป็นระบบ ซึ่งผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง
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ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “กำรใช้ไอทีเข้ำไปช่วย ท ำรำยงำนผลรวมของหน่วยงำน เป็นระบบประมวลผลรวม
ต่ำง ๆ ว่ำเอำทุกกระดำนท่ีเก่ียวข้องมำบูรณำกำรเรียบร้อยแล้ว สร้ำงเป็นฟอร์ม เป็นอะไรสกัตวั
หนึ่งเป็นเร่ืองกำรรำยงำนผล” ดงันัน้ หำกกำรรำยงำนผลของสว่นรำชกำรสำมำรถเช่ือมโยงกนัเป็น
ระบบเดียวกนัได้จะท ำให้บคุลำกรลดภำระในกำรปฏิบตัิงำน อีกทัง้ กรมสำมำรถเช่ือมโยงข้อมลูไป
ยงัหน่วยงำนกลำงต่ำง ๆ และรัฐบำลยงัสำมำรถติดตำมกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรได้อย่ำง
ทันท่วงทีซึ่งส่งผลให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ำย ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้
 

มันควรจะไปผูกกับกำรปฏิบตัิงำนประจ ำวนัของเจ้ำหน้ำท่ีเลยเพรำะว่ำตวัเอง
ท ำงำนก็คีย์เข้ำไป สิน้เดือนก็ไม่ต้องมำนั่งรวม Excel ไม่ต้องไปส่งให้ส ำนักนัน้ 
ส ำนักนี ้พอสิน้ปีก็ไม่ต้องไปนั่งยุ่ง ข้อมูลมันอยู่ในระบบ แล้วก็สำมำรถรวมไป
รำยงำนได้เลย แล้วก็ตรงกลำงก็ดตูำมข้อมลู เขำก็สำมำรถมีข้อมลูส่งตรงได้เลย 
จริง ๆ มนั Real Time ด้วยซ ำ้ไปท ำให้รัฐบำลมีข้อมลูแบบ Real Time ด้วยซ ำ้ไป
วำ่ เรำท ำอะไรได้แคไ่หน 

 
นอกจำกนี ้กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรกรม

พิจำรณำจำกตวัชีว้ดัท่ีแต่ละบคุคลได้รับผิดชอบ ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่ม
บริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ในแบบประเมินมันก็จะมีตัวนีต้ัวชีว้ัดผลงำนของทุกคนอยู่แล้ว แล้วก็ประเมินในส่วนท่ีเป็น
ผลสมัฤทธ์ิผลงำนก็ดจูำกตวัชีว้ดัตรงนี ้อย่ำงไปรับรองกบัผู้บงัคบับญัชำว่ำจะท ำอะไรก็ต้องตำม 
เอำตัวนัน้มำดู” อย่ำงไรก็ตำม กำรจัดสรรหน้ำท่ีรับผิดชอบตัวชีว้ัดของแต่ละบุคคลไม่มีควำม
ชดัเจนท ำให้กำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรไม่ได้เช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบท ำให้ส่งผลกระทบต่อ
กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
กำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัก็คือกำรจดัท ำค ำรับรองระดบับุคคล เหมือนกับผู้บริหำรมี
ภำระผูกพันกับผู้บงัคบับญัชำขึน้ไปก็คือปลดั แล้วผู้บริหำรมำท ำค ำรับรองกับ 
ผอ. แล้ว ผอ. ก็ไปท ำกับหวัหน้ำกลุ่ม หัวหน้ำฝ่ำยก็คือแบ่งงำนกันไปอย่ำงเป็น
ระบบเพรำะวำ่ถ้ำให้เป็นก้อน กองนีไ้ปท ำก็จะดวูำ่ แล้วใครหรือว่ำให้กลุม่นี ้3 คน 
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แตไ่ม่ได้แบง่เปำ้ท่ีชดัเจน มนัก็อำจจะล้มเหลวได้ ทกุคนก็จะท ำตำมท่ีตวัเองท ำได้ 
ไม่ได้มีเปำ้คือ บำงทีตำมหลกักำรมนัดี แตก่ำรน ำเอำมำปฏิบตัิมนัยำก 

 
บุคลำกรภำครัฐมีหน้ำท่ีรับผิดชอบงำนมำกมำยซึ่งผู้ ใต้บงัคบับญัชำต้องปฏิบตัิ  

งำนต่ำง ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำยจำกผู้บังคับบัญชำซึ่งบำงครัง้ท ำให้กำรรับผิดชอบงำนด้ำน
ตวัชีว้ดัถกูลดควำมส ำคญัลง ดงันัน้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยพิจำรณำถึงงำนด้ำนตวัชีว้ดั
เพียงอย่ำงเดียวจึงไม่สำมำรถสะท้อนถึงกำรปฏิบตัิงำนของบุคคลนัน้ได้ครอบคลมุทัง้หมด ทัง้นี  ้
หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
อยู่ท่ีผู้บริหำรคือ รำชกำรมันจะมีอยู่ข้อหนึ่งงำนท่ีได้รับมอบหมำยจะอยู่ในข้อ
สดุท้ำยของในทกุระดบั ด ำเนินงำนตำมท่ีได้รับมอบหมำย ดงันัน้ เขำมอบหมำย
อะไรมำหรือว่ำมนัต้องท ำไง ถึงบอกไงว่ำหลกักำรดี แตใ่นทำงปฏิบตัิ มนัก็อำจจะ
มีข้อจ ำกัดในบำงเร่ือง กำรท่ีเขำไม่ได้ตำมตวัชีว้ดัอำจจะไม่ได้หมำยถึงว่ำ  เขำ
ท ำงำนแย ่ 

 
นอกจำกนี ้กำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรยงัไมไ่ด้น ำ ไปใช้กบั

บคุลำกรทกุคนทัว่ทัง้กรม ท ำเพียงบำงกองเท่ำนัน้ ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ 
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “แม้กระทัง่กำรวดั Individual 
Scorecard บำงกองก็มี บำงกองก็ไม่มี แล้วก็วดัไม่เหมือนกันอีก” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้

 
ปัญหำของเรำคือ วนันีต้วัชีว้ดัของท่ีน่ียงัไม่ไปถึงบคุคล เขำไม่เข้ำไปถึง จริง ๆ มี
ประโยชน์คือวนันีย้งัไม่เข้ำไปถึง ยงัไม่ Implement ว่ำงัน้เถอะเพรำะจริง ๆ แล้ว     
ป่ำนนีม้นัก็ต้องเปำ้หมำยท่ีเป็น KPI องค์กรมำแตกของหน่วยงำน ของหน่วยงำน    
ก็ต้องกระจำยมำท่ีบคุคล เซ็นสญัญำของบคุคลแล้วใช่ไหม พอ 1 ตลุำคม แต่ละ
คนต้องมีธง คณุวิ่งตำมเปำ้คณุ อนันีข้้อหนึง่ท่ีหน่วยงำนเรำยงัไมไ่ปถึงตรงนัน้  
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ทัง้นี ้กำรประเมินผลบคุลำกร นอกจำกพิจำรณำผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำน ก.พ.ร. ร้อยละ 70 แล้ว ยงัต้องประเมินสมรรถนะของแตล่ะบคุคล
ตำมเกณฑ์ของส ำนกังำน ก.พ. อีกร้อยละ 30 ด้วย ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่
บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง ดงันี ้

 
เดิมคือเรำใช้ 75:25 เพรำะเรำมองถึงผลสมัฤทธ์ิของงำนมำกกวำ่ แตว่่ำตอนนีเ้รำ
ตดัเป็น 70:30 ดูเร่ืองสมรรถนะมำกขึน้ แต่ว่ำ ก.พ. เขำก ำหนดมำว่ำไม่ต ่ำกว่ำ
ร้อยละ 70 อยู่แล้วคือ ตอนหลงัเรำต้องเร่ิมเอำจริง จริง ๆ คณุท ำงำนเก่ง บำงที
พฤตกิรรมต้องบอกวำ่ แยก็่เลยเขำก็ต้องเร่ิม ก็เลยต้องมำปรับตรงนีใ้ห้เหมำะสม  

 
ในช่วงแรก กรมให้แต่ละกองรับผิดชอบในกำรประเมินผลผู้ ใต้บงัคบับญัชำด้วย

ตวัเองซึง่แตล่ะกองมีเกณฑ์ในกำรพิจำรณำแตกตำ่งกนั ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ 
กลุ่มบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ตอนแรกแตล่ะกองให้เม็ดเงินไป แล้วคณุไปบริหำรจดักำรเอำซึง่มนัก็เลยอำจจะบำง
กอง ฉนัดีเดน่ จริง ๆ มนัไมเ่ปิดเผยเปอร์เซน็ต์แตล่ะคนเขำห้ำมเปิดเผยอยูแ่ล้ว เหมือนคนอำจจะไป
คุยกันเองท ำให้ดีเด่นของกองนี ้มนัอำจจะได้เปอร์เซ็นต์น้อยกว่ำดีเด่นของบำงกอง” ต่อมำในปี 
พ.ศ. 2559 กรมได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลบคุลำกรให้เป็นมำตรฐำนเดียวกนัทัว่ทัง้กรม ทัง้นี ้
นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ตอนหลงัเพื่อให้มำตรฐำนของกรม ก ำหนดให้ชดัเจนเลยว่ำ 
ถ้ำดีเด่น เปอร์เซ็นต์ท่ีได้ต้องอยู่ระหว่ำงนีถ้ึงเท่ำนี ้แล้วดีมำกก็จะอยู่เท่ำนีถ้ึงเท่ำนีซ้ึ่งตรงนีก็้จะอยู่
ในมำตรฐำนเดียวกนัทัง้กรม เพียงแตว่ำ่ Range มนัจะกว้ำงขึน้” ดงันัน้ วิธีกำรประเมินผลบคุลำกร
ของกรมจึงได้ปรับให้มีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึน้ภำยใต้งบประมำณท่ีมีอย่ำงจ ำกดั จำกท่ีบำงกอง
เคยประเมินผลบคุลำกรเหมือนกนัทัง้หมดท ำให้ต้องพิจำรณำตำมเกณฑ์ท่ีกรมก ำหนดให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันทัง้องค์กำร ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บุคคล ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “เม่ือก่อนมนัก็มี
บำงกองประเมินดีเด่นหมด ข้อเท็จจริงมนัเป็นไปไม่ได้ ตอนนีโ้อเค ประเมินดีเด่นหมดไม่ได้ มนัก็
ต้องมำดีมำกบ้ำง ดีเด่นบ้ำง วิธีประเมินก็เปลี่ยนไป . . . มนัก็เลยมีข้อได้เปรียบ เสียเปรียบบ้ำง   
เพิ่งมำใช้ปี พ.ศ. 2559 ”  
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จะเห็นได้ว่ำ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้ติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของ
กรมอย่ำงจริงจังท ำให้กำรก ำหนดตวัชีว้ัดตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของกรมไม่ได้ท ำให้
สะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำงแท้จริง อีกทัง้ กำรรำยงำนผลด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรม
ยงัคงต้องปรับปรุงให้มีกำรเช่ือมโยงข้อมลูเกิดขึน้อยำ่งเป็นระบบ นอกจำกนี ้แม้ว่ำ กำรประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรต้องพิจำรณำจำกตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนท่ี
บุคลำกรได้รับมอบหมำย แต่กำรจัดสรรหน้ำท่ีรับผิดชอบตัวชีว้ัดของแต่ละบุคคลยังไม่ชัดเจน      
อีกทัง้ บคุลำกรให้ควำมส ำคญักบัตวัชีว้ดัแตกตำ่งกนัประกอบกบัยงัไมไ่ด้น ำมำใช้กบัทกุคนในกรม
ท ำให้กำรประเมินผลท่ีพิจำณำจำกตวัชีว้ดัเพียงอย่ำงเดียวจึงยงัไม่สำมำรถสะท้อนคณุภำพของ
กำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรได้อยำ่งชดัเจน 

5.2.7.4  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน 
    1)  กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร 
  ในช่วงแรก ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้สร้ำงแรงจูงใจให้แก่ส่วนรำชกำรโดย

ก ำหนดสิง่จงูใจในรูปแบบของตวัเงินเพื่อเป็นกำรกระตุ้นบคุลำกรภำครัฐให้เกิดขวญัและก ำลงัใจใน
กำรปฏิบตัิงำน ทัง้นี ้นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำน
เลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้ำ่ “เหมือนโบนสัมนัก็ดี ไม่งัน้มนัก็
เหมือนชีวิตนิ่ง ๆ แต่มนัก็เหมือนกระตุ้นนิดนึงคือเงินตรงนัน้  จะขึน้อยู่กบัคะแนนท่ีได้ด้วย มนัก็มี
ประโยชน์เพรำะอย่ำงน้อยมนัก็ตวัประตุ้นนิดนึง ให้คนรู้สกึ Active ขึน้” อย่ำงไรก็ตำม กำรจดัสรร
สิ่งจงูใจของส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้ช่วยสร้ำงขวญัและก ำลงัใจให้แก่บคุลำกรของกรมอย่ำงแท้จริง 
อีกทัง้ ยงัท ำให้บคุลำกรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีไมใ่ช่ตวัชีส้ ำคญัส ำคญัของกรมเน่ืองจำกต้องเลือกตวัชีว้ดั
ท่ีสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัตำมท่ีส ำนักงำน ก.พ.ร. ก ำหนดเพื่อไม่ให้กรมต้องตกตัวชีว้ดั ทัง้นี ้
เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึง
ประเด็นดงักลำ่ว ดงันี ้

 
Reward มนัมีไม่จริง แต่ก่อนมนัมีโบนสั โบนสัเยอะมำก โบนสัเด็ก ๆ ก็ได้เยอะ      
พอตอนหลงัโบนัสก็ไม่มี มีก็นิดเดียวคือถำมว่ำหลกักำรให้โบนัสถูก ไม่ถูก นั่น   
อีกเร่ืองหนึง่นะ อำจจะไมถ่กูก็ได้ พอไมมี่โบนสัก็ตก ไมต่กก็ไม่เป็นไร ตวัชีว้ดัก็เอำ
ตวัท่ีแบบไม่ใช่ท้ำทำยมำวดั คือถ้ำเอกชน เขำพร้อมท่ีจะตกเพรำะเขำสู้ ในเร่ือง
ของก ำไรขำดทนุ เขำสู้กบัเร่ืองช่ือเสียง แตร่ำชกำรมนัอะไรแบบนี ้จริง ๆ Reward 
มนัต้องมีอยำ่งแท้จริงคือ ไม่ใช่เร่ืองเงินอยำ่งเดียว  



407 
 

 

เม่ือบคุลำกรได้รับกำรจดัสรรเงินรำงวลัยงัคงเกิดประเด็นตำมมำคือ กำร
เปรียบเทียบเงินรำงวลัท่ีแต่ละคนได้รับ ทัง้นี ้นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำร
ทรัพยำกรบุคคล ส ำนกังำนเลขำนุกำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ 
“พอมำจดัสรรก็มีคนเห็นด้วยบ้ำง ไม่เห็นด้วยบ้ำง คือเงิน คนอยำกได้ แต่ตอนจดัสรรมนัก็มีเร่ือง 
ท ำไมได้เท่ำโน้นเท่ำนี ้มนัก็มีบ้ำง” อีกทัง้ เงินรำงวลัท่ีบคุลำกรภำครัฐได้รับแตกตำ่งจำกภำคเอกชน
ท่ีสำมำรถเรียกได้อย่ำงเต็มปำกว่ำได้รับโบนัสอย่ำงแท้จริงเน่ืองจำกงบประมำณภำครัฐท่ีมีอยู่
อย่ำงจ ำกดัท ำให้นโยบำยกำรจดัสรรเงินรำงวลัไปยงับคุลำกรจงึเป็นจ ำนวนเพียงหลกัร้อยหรือหลกั
พนัเท่ำนัน้ ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
เม่ือก่อนนีจ้ะมีกำรจดัสรรเงินรำงวลัซึ่งมนัไม่เยอะหรอก มนัก็แค่ไม่ก่ีร้อย มนัไม่           
เหมือนภำคเอกชนท่ีเขำได้เป็นเดือน ๆ ก็มี แต่ว่ำในปัจจุบัน มันไม่มี ไม่มีงบ 
ประมำณท่ีมนัจะจดัสรรตรงนี ้ตำมหลกักำร เรำก็จะบอกว่ำ ให้เขำเช่ือมโยงใน
เร่ืองของกำรพิจำรณำเงินเดือน ตำมหลกักำร แต่ว่ำ  เร่ืองเหล่ำนี ้กำรเลื่อนขัน้
เงินเดือนมนัเป็นเร่ืองลบั เรำก็ไม่รู้ว่ำ เขำเช่ือมโยงมำกน้อยแค่ไหนเพรำะมนัเป็น
เร่ือง Sensitive อนันีปั้จจยันอกเหนือกำรควบคมุ  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. 

(2559, กำรสมัภำษณ์) ยังได้กล่ำวถึงประเด็นควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรจัดสรรเงินรำงวัลของ
ภำครัฐกบัภำคเอกชน ควำมวำ่ 

 
รำชกำร กำรจะได้โบนสัเทียบกบัภำคเอกชนมนัไม่ได้ ของเรำหลกัพนั หลกัร้อย       
ของเขำเป็นหลกัหม่ืน หลกัแสน พ่ีว่ำ มนัไม่เกิดประโยชน์ ถ้ำสำมำรถท ำได้อย่ำง
เอกชนอยำ่งนัน้ ถ้ำรัฐมีเงินนะ แตรั่ฐก็ไม่มีเงินเลย ก็คนเยอะ แตน่ี่ก็คือ เขำอำจจะ
มองในแง่ท่ีวำ่ ช่วยนิดๆ หน่อย ๆ  แตว่ำ่ มนัก็ไม่ได้มีผลอะไรเลยนะกบัสถำนกำรณ์ 
สภำพสภำวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั เงินจ ำนวนนีเ้หมือนกบัวำ่ได้มำก็ไม่มีประโยชน์ 
ไม่ได้ช่วยให้มีขวญัก ำลงัใจขึน้มำเลย  
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แม้ว่ำ กำรจดัสรรเงินรำงวลัตำมนโยบำยของส ำนกังำน ก.พ.ร. ต้องกำร
ให้บุคลำกรภำครัฐได้รับเงินตำมผลกำรปฏิบตัิงำนคือ ไม่ได้น ำจ ำนวนเงินทัง้หมดท่ีกรมได้รับมำ
แบ่งตำมจ ำนวนของบุคลำกรในจ ำนวนเท่ำ ๆ กัน อย่ำงไรก็ตำม ควำมแตกต่ำงของจ ำนวนเงินท่ี
บุคลำกรแต่ละคนได้รับจำกกำรพิจำรณำตำมผลกำรปฏิบัติงำนก็ไม่ได้แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัย 
ส ำคญัหรือเรียกได้ว่ำ แทบจะไม่มีควำมแตกต่ำงกนัจึงท ำให้นโยบำยกำรจดัสรรเงินดงักล่ำวไม่ได้
ช่วยกระตุ้นให้บคุลำกรต้องกำรท ำงำนตวัชีว้ดัมำกยิ่งขึน้ ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มงบประมำณ กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีไ้ว้ ควำมวำ่ 

 
โดยส่วนใหญ่ท่ีน่ีนะคือ เขำจะไม่ให้ควำมแตกต่ำงกันมำกเท่ำไร บำงปีก็ไม่หำร
เฉลี่ย แต่ว่ำ บำงปีก็บอกว่ำ หำรเฉลี่ยไม่ได้หรอก เขำจะดูว่ำ  ใครดีเด่นตำม       
กำรประเมิน ดีเด่นก็ได้เท่ำนี ้ดีมำกก็ได้เท่ำนี ้ก็ลดหลั่นกันไป แต่กำรลดหลั่น        
ก็แตกต่ำง แตกต่ำงกันไม่ก่ีสิบบำทเพรำะว่ำเงินเรำน้อย พี่ว่ำ ไม่ค่อยรู้สึกอะไร
เท่ำไร มนัไมไ่ด้สร้ำงแรงจงูใจให้มำช่วยคดิวำ่ เรำท ำแตล่ะปี ๆ ได้ผลงำน เขำเรียก 
ว่ำ ได้ตวัชีว้ัด ได้คะแนนตวัชีว้ัดสูงแล้วจะได้เงินมำ มันไม่ใช่เพรำะเงินท่ีได้มำ   
มนัไมท่ ำให้เกิดควำมรู้สกึท่ีเรำอยำกจะมีขวญัก ำลงัใจในกำรท ำงำนมำกขึน้  

 
กำรสร้ำงแรงจงูใจของ สมอ. จึงไม่ได้พิจำรณำเพียงควำมส ำเร็จของกำร

บรรลผุลตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเท่ำนัน้ แต่ยงัพิจำรณำถึงงำนอ่ืน ๆ ท่ีบุคลำกร
ได้รับจำกผู้บงัคบับญัชำ ไม่ว่ำจะเป็นงำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษหรืองำนเร่งด่วนจำกกระทรวง 
ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยุทธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ส่วนใหญ่ผู้บังคับบัญชำเขำก็จะพิจำรณำปัจจัยอ่ืนประกอบไปด้วย อำจจะมี     
แรงจงูใจวำ่ คนท่ีท ำงำนให้สว่นรวม สว่นกลำงตรงนีน่ี้ก็จะให้ก่ีเปอร์เซน็ต์ ปัจจบุนั
ก็มีหลำย ๆ กรมใช้อยู่ก็คือ ในเร่ืองของแรงจูงใจว่ำถ้ำคุณส ำเร็จตำมตัวชีว้ัด
อำจจะให้น ำ้หนกัท่ี 80 % แล้วก็ใครท่ีไปท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำยเป็นพิเศษหรือ
สว่นกลำงท่ีไม่ใช่ตวัชีว้ดัอำจจะ 20 % 30 % อยู่ท่ีผู้บงัคบับญัชำจะก ำหนด ถ้ำให้
ควำมส ำคญักบัตวัชีว้ดัมำกก็จะให้น ำ้หนกัสงู 

              



409 
 

 

นอกจำกนี ้กรมเองมีข้อจ ำกดัทำงด้ำนโอกำสควำมก้ำวหน้ำของบคุลำกร
เน่ืองจำกต ำแหน่งท่ีรองรับมีจ ำกดัท ำให้กำรเลื่อนต ำแหน่งของบคุลำกรภำยใน สมอ. เป็นไปได้ช้ำ 
ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึง
ประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “สมอ. ควำมก้ำวหน้ำของคนน้อย คนท่ีน่ีเป็นคนเก่ง นกัวิชำกำร นกัวิทยำศำสตร์ 
วิศวกร กำรเจรจำต่ำงประเทศอะไรต่ำง ๆ เก่ียวกบัเร่ืองกำรค้ำ เศรษฐกิจ แต่กำรลื่นไหลต ำแหน่ง
มนัน้อย มนัช้ำ”  

จะเห็นได้ว่ำ ท่ีผ่ำนมำ กำรสร้ำงแรงจูงใจของส ำนกังำน ก.พ.ร. จึงยงัไม่
สำมำรถสร้ำงขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนให้แก่บุคลำกรของกรมเพิ่มมำกขึน้ ในทำงกลบักนั 
หำกพิจำรณำกนัแล้ว นโยบำยกำรจดัสรรสิ่งจงูใจดงักลำ่วได้สง่ผลโดยตรงตอ่กำรวดัผลกำรปฏิบตัิ 
งำนท่ีท ำให้กรมไม่ได้ก ำหนดตวัชีว้ดัส ำคญัไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรซึ่งยงัไม่เป็นไปตำม
วตัถปุระสงค์กำรวดัท่ีต้องกำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิรำชกำรของสว่นรำชกำรอยำ่งเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้
ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตวัโบนสั
ถำมว่ำ กำรจงูใจเชิงบวกได้ ปัญหำคือว่ำ มนักลบัไปท่ีจดุเดิมว่ำ ถ้ำคณุไม่สำมำรถตัง้ตวัวดัจริง ๆ 
ถ้ำคุณไม่สำมำรถสร้ำงตวั Key Performance Indicator ตวันีข้ึน้มำได้ มันก็เท่ำนัน้แหละ ก็เป้ำ
หลอกอยู่ดี มนัก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร ท ำยงัไงให้กำรตัง้เปำ้เป็นเปำ้หมำยท่ีแท้จริงขององค์กรให้ได้” 
ดงันัน้ ส ำนกังำน ก.พ.ร. จึงต้องสร้ำงแรงจูงใจท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลำกรภำครัฐเพื่อสร้ำง
ขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนอยำ่งสมัฤทธ์ิผล 

2)  กำรพฒันำองค์กำร 
กระบวนกำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อน ำผลท่ีได้มำปรับปรุงและ

พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้ดีขึน้ยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้กับกรมอย่ำงจริงจัง ทั ง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ดงันี ้

 
กำรวดัผลท่ีมีประสิทธิภำพ กระบวนกำร Action ก็ต้องเกิดขึน้ แม้ว่ำ ผลกำรวดั
มนัจะผ่ำนตำมเกณฑ์หรือไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์ มนัก็ต้องมีกระบวนกำรแก้ไข กำร
พฒันำขึน้ มนัก็ท ำให้วงจร PDCA มนัหมนุ แต่วนันีว้งจร PDCA มนัไม่หมนุหรือ
มนัหมนุ มนัก็หมนุอยู่กบัท่ี ไม่เป็นขดสปริง . . . PDCA มนัควรจะหมนุด้วยตวัเอง 
เป็นขดสปริงขึน้ไป ๆ ไมห่ยดุ น่ีคือภำพท่ีผมเห็น กำรใช้ของเรำยงัเป็นอยำ่งงัน้อยู่ 
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เน่ืองจำกตวัชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดขึน้ไม่ใช่ตัวชีว้ัดส ำคัญของกรม แต่เลือก
ตวัชีว้ดัท่ีต้องกำรให้กรมสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตัง้แต่แรก ดงันัน้ 
จึงไม่ได้มีกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนหลงัจำกได้รับกำรประเมิน ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศ
และกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ตอนนีจ้ะเจอว่ำบำงหน่วยงำนท่ีไม่มี 
Action เลยเพรำะอะไร วดัผ่ำนหมด วดัผ่ำนหมดเพรำะอะไร เพรำะตวัวดันีแ้บบชิว ๆ สบำย ๆ ” 
ประกอบกบัส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดวิธีกำรวดัด้วยกำรก ำหนดเปำ้หมำยของตวัชีว้ดัให้เพิ่มสงูขึน้
ทกุปีเพื่อต้องกำรให้สว่นรำชกำรเกิดกำรพฒันำ แตเ่ม่ือกรมน ำมำปฏิบตัิ วิธีกำรวดัดงักลำ่วไมไ่ด้ท ำ
ให้กรมสำมำรถพัฒนำกำรปฏิบัติงำนอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำร
สื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

เร่ือง Act ตวั Act ก็มีปัญหำว่ำ หลงัจำกวดัไปเรียบร้อยแล้วคือ กำรน ำผลกำรวดั      
มำท ำ มนัไม่มี ยกตวัอย่ำงเช่น คือผลกำรวดัท่ีไม่ได้ จริง ๆ แล้ว มนัต้องเอำมำ
แก้ไขซึง่รำชกำรก็พยำยำมท่ีจะท ำผลกำรวดัให้ได้ พอได้เรียบร้อยแล้ว มนัไม่ต้อง
ปรับปรุง จริง ๆ แม้ว่ำ ได้แล้ว มนัต้องมีกำรปรับปรุง เพิ่มเติม พฒันำต่อซึง่ตรงนี ้
มันไม่ได้เช่ือมต่อ พัฒนำ วิธีกำรพัฒนำของ ก.พ.ร. คือว่ำก็ไปท ำให้เป้ำหมำย
เพิ่มขึน้ทกุปี บีบให้เพิ่มขึน้ทกุปีซึง่ผิด 

 
จะเห็นได้ว่ำ กำรพัฒนำผลกำรปฏิบัติงำนยังไม่ได้ถูกน ำมำใช้กับกรม 

ทัง้นี ้กำรวัดผลดงักล่ำวต้องไม่ละเลยกระบวนกำรในกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนโดยต้องให้
บุคลำกรของกรมร่วมกันปรับปรุงและพัฒนำให้เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ซึ่งผู้ อ ำนวยกำรศูนย์
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประด็นนีไ้ว้ ควำมวำ่  

 
เวลำวดัผล ใครท่ีวดัผลแล้วเจอปัญหำ แล้วมีแผนกำรปรับปรุงดี ๆ น่ำจะให้แต้ม
เขำเยอะ ๆ เยอะกว่ำคนท่ีวดัผลแล้วไม่เห็นปัญหำอะไรเลย Success เพรำะว่ำ
คนท่ีวัดผลแล้วผ่ำน มันไม่มีกำรพัฒนำ คนท่ีวัดผลแล้วไปเจอปัญหำ แต่ว่ำ  มี
ปรับปรุงคนนีมี้กำรพฒันำ คณุจะได้มำกกวำ่ แตว่นันีไ้ม่ใช่ วนันีผ้ิดแล้ว 

 
แม้ว่ำ กระบวนกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนเพื่อพฒันำกำรปฏิบตัิ งำน

ของกรมตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรยังไม่ได้เกิดขึน้ แต่กรมเองมีแนวทำงในกำรพัฒนำ
องค์กำรเช่นกนัซึง่ผู้บริหำรระดบัสงูของกรมได้ให้ควำมส ำคญัและพยำยำมปลกูฝังคำ่นิยมองค์กำร
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แก่บุคลำกรเป็นอย่ำงยิ่งโดยต้องกำรให้ทุกคนสำมำรถปฏิบตัิตำมไปในทิศทำงเดียวกันได้ ทัง้นี ้
เลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสัมภำษณ์) แสดงทัศนะถึง
ประเด็นนีว้่ำ “ท่ีเน้นก็คือ TISI Trust, Integrity, Standard, International ท่ีติดอยู่ท่ีป้ำย ค่ำนิยม
องค์กร ท ำยงัไงให้เป็นหน่วยงำนโปร่งใส สจุริต เท่ียงธรรม บริกำรได้ประทบัใจ แล้วก็ต้องท ำให้มือ
สะอำด” ทัง้นี ้ผู้บริหำรระดบัสงูของกรมจ ำเป็นต้องเป็นผู้ขบัเคลื่อนส ำคญัและเป็นแบบอยำ่งท่ีดีแก่
บคุลำกร อีกทัง้ ต้องสร้ำงบคุลำกรท่ีสำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้แก่บคุลำกรอ่ืน ๆ ให้กำรปฏิบตัิตำม
ได้เช่นกนั ซึง่เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะไว้ว่ำ “คนท่ีเป็น Top จะต้องมือสะอำดก็คือต้องมองภำพรวมแล้วก็บริหำรด้วยควำมสจุริต 
เท่ียงธรรม มือสะอำด แล้วก็พี่เลีย้งส ำคญัเป็นต้นแบบ บุคคลต้นแบบ รำชกำรต้องเดินแนวทำง
พอเพียง” ขณะเดียวกัน กำรพัฒนำจะสำมำรถบรรลุผลได้จ ำเป็นต้องอำศยักำรท ำงำนเป็นทีม
เช่นกนั ซึง่เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทัศนะว่ำ “ผู้น ำต้องทุ่มเทไปด้วยกัน พูดเป็นเสียงเดียวกัน ท ำงำนบนพืน้ฐำนของควำมเป็นทีม     
พดูง่ำยๆ คือทีม มนัเดินด้วยตวัเองไม่ได้ ควำมส ำเร็จของคนไม่ได้เกิดจำกคน ๆ เดียว ทีมส ำคญั
ท่ีสดุ ปัญหำของประเทศไทยก็คือท ำงำนเป็นทีมไมค่อ่ยเก่ง”  

อย่ำงไรก็ตำม สิ่งท่ีเกิดขึน้กบัระบบรำชกำรท่ียงัคงเป็นข้อจ ำกดัคือโอกำส
ในกำรพัฒนำสมรรถนะของบุคลำกรภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นควำมรู้ ทักษะ และควำมสำมำรถซึ่ง
แตกตำ่งจำกเอกชนท่ีพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้ำงโอกำสในกำรพฒันำอย่ำงไม่หยดุนิ่ง ทัง้นี ้
เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ ดงันี ้

 
สิ่งส ำคญัมำกของรำชกำรอีกสิ่งหนึ่งก็คือ รำชกำรไม่พร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง         
ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง กำรโยกย้ำย Rotate ไม่ค่อยมี แต่เอกชนเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลำ งัน้กำรท่ีอยู่ไหนนำน ๆ นอกจำกควำมรู้ท่ีหยุดนิ่งคงท่ีแล้ว มันไม่ 
Dynamic เฉ่ือยชำซึ่งนโยบำยพวกนีม้ันต้องชัดและน ำไปใช้จริง 4 ปี Rotate 
หลกักำรมี แต่ไม่เคยเอำมำใช้ หลกัเร่ือง Put the Right Man on the Right Job     
. . . ทุกคนแหละส่วนใหญ่อยำกท ำงำน แต่ว่ำ เขำได้ท ำงำนในท่ีท่ีเหมำะหรือไม่ 
ได้วำงและให้โอกำสเขำหรือเปลำ่ บำงทีเรำต้องหยิบพวกนีเ้หมือนกนั       

    
นอกจำกนี ้ส่วนรำชกำรยงัคงเกิดข้อจ ำกัดในเร่ืองของระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศ แม้ว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศสำมำรถเข้ำมำช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรปฏิบตัิงำน
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แก่บุคลำกร สำมำรถเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงำนต่ำง ๆ และจัดเก็บเป็นฐำนข้อมูลภำครัฐเพิ่ม 
มำกขึน้ หำกแตท่ี่ผ่ำนมำ ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐยงัไมไ่ด้รับกำรพฒันำอยำ่งจริงจงั  
ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะ
ถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้วำ่ “ผู้น ำจะต้องเอำมำใช้จริงจงัแล้วก็ใสใ่จ ส ำคญัคือผู้น ำต้องให้ควำมส ำคญั
ในไอที วนันีไ้อทีของประเทศไม่ดีเพรำะว่ำผู้น ำไม่ได้ให้หวัใจกบัไอที งัน้คนท่ีมำดเูขำเรียกว่ำซีไอโอ
เปลี่ยนแปลงประจ ำ เปลี่ยนแปลงบ่อย งัน้คนท่ีท ำหน้ำท่ีนีม้ันต้อง Concentrate เข้มข้น ผู้ น ำ
องค์กรต้องให้ Authority”  

จะเห็นได้ว่ำ กระบวนกำรสดุท้ำยตำมหลกักำรของเคร่ืองมือกำรบริหำร    
ผลกำรปฏิบัติงำนคือ กำรทบทวนกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนท่ีต้องกำรปรับปรุงและพัฒนำ       
กำรปฏิบตัิงำนจึงไม่ได้ถกูน ำมำใช้ภำยในกรมอย่ำงจริงจงัเน่ืองจำกตวัชีว้ดัท่ีถกูเลือกในค ำรับรอง
กำรปฏิบตัิรำชกำรเป็นตวัชีว้ดัท่ีไม่ใช่ตวัชีว้ดัส ำคญั แตเ่ป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถผ่ำนเกณฑ์กำรวดัของ
ส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นส ำคญั 

3)  สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
ส่วนรำชกำรต้องปรับตัวตำมนโยบำยของรัฐบำลให้ขับเคลื่อนไปใน

ทิศทำงเดียวกนักบันโยบำยของประเทศซึง่ปัจจบุนักระทรวงอตุสำหกรรมได้ตอบรับนโยบำยกำรมุ่ง
ไปสู่อุตสำหกรรม 4.0 โดย สมอ. เองได้ขบัเคลื่อนตำมนโยบำยรัฐบำลซึ่งต้องน ำมำก ำหนดเป็น
ตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่  

 
ภำรกิจหลกัของ สมอ. ก็คือ กำรก ำหนดมำตรฐำน กำรก ำหนดมำตรฐำนตรงนี ้    
ก็จะตอบโจทย์ของนโยบำยของรัฐบำล . . . ปีนี ้Thailand 4.0 แล้วในส่วนของ
กระทรวงอตุสำหกรรมก็ต้องรับมำเป็น Industry 4.0 ก็ต้องมำดวูำ่มีนโยบำยอะไร
ท่ีเก่ียวกบั Thailand 4.0 กระทรวงอตุสำหกรรมจะต้องท ำอะไรบ้ำง แล้วก็ในสว่น
ของ Industry 4.0 ในแต่ละกรมภำยใต้กระทรวงอุตสำหกรรมจะต้องไปท ำ
อะไรบ้ำงที่จะต้องผลกั ดนัให้ได้ ตวันีเ้ขำก็จะเอำมำก ำหนดเป็นตวัชีว้ดั 

 
นอกจำกพันธกิจท่ีกรมต้องขับเคลื่อนแล้ว กรมต้องพร้อมรับนโยบำย

เร่งด่วนจำกรัฐบำลมำรับผิดชอบ ยกตัวอย่ำง ช่วงกลำงปี พ.ศ. 2558 กระทรวงได้รับนโยบำย
เร่งด่วนเร่ืองยำงพำรำซึง่กรมได้รับมอบหมำยในกำรก ำหนดมำตรฐำนของยำงพำรำ ทัง้นี ้หวัหน้ำ
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กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนี ้
ไว้ว่ำ “อย่ำงเช่นปีท่ีแล้ว มันมีปัญหำเร่ืองยำงแล้วเขำต้องกำรท่ีจะยกระดับสินค้ำคือ  เกษตรมี
ปัญหำในเร่ืองของผลิตภณัฑ์ไม่มีใครมำซือ้ . . . มนัก็จะมีนโยบำยเร่งด่วนมำกลำงปีว่ำ จะต้องเร่ง
ก ำหนดมำตรฐำนท่ีเก่ียวกับยำง อะไรท ำด้วยยำงก็ต้องมีมำตรฐำน แล้วมำตรฐำนตรงนัน้มันมี
อะไรบ้ำง” อีกทัง้ นโยบำยกำรปรับลดอตัรำก ำลงับุคลำกรจำกหน่วยงำนกลำงเป็นปัจจัยท่ีส่วน
รำชกำรต้องน้อมรับและปฏิบตัิตำม ซึง่นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงไว้ ดงันี ้
 

เวลำท ำงำนจริง บำงทีสถำนกำรณ์มนัเปลี่ยน อะไรท่ีเรำวำงแผนวำ่ เรำจะต้องท ำ
อย่ำงนีต้ำมแผน แต่พอสถำนกำรณ์มนัเปลี่ยน มีนโยบำยใหม่มำหรือก ำลงัคนท่ี
เคยเซตว่ำจะต้องมีคนเท่ำนี ้ท ำเท่ำนี ้คนมนัหำยไปไงซึง่บำงเร่ืองมนัควบคมุยำก 
ก ำลงัคนท่ีมนัลดลงหรืออะไร มนัก็จะท ำให้บำงเร่ืองจะให้ท ำตำมแผนได้เป๊ะ ๆ        
ก็เป็นเร่ืองท่ียำกมำก มันอยำกจะให้ท ำให้เป็นไปตำมแผนได้ค่อนข้ำงยำก มี
ปัจจยันอกเหนือกำรควบคมุ 
 

นอกจำกนี ้ยังเกิดกรณีท่ีกรมไม่สำมำรถควบคุมได้อีกเช่นกันนั่นคือ
จ ำนวนของบคุลำกรท่ีลดลงระหวำ่งกำรปฏิบตัิงำน ขณะท่ี ภำระงำนยงัคงเท่ำเดมิสง่ผลให้บคุลำกร
ท่ียังปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่นัน้ต้องรับผิดชอบงำนท่ีเพิ่มมำกขึน้จึงท ำให้กลำยเป็นข้อจ ำกัดในกำร
ขบัเคลื่อนงำนตำ่ง ๆ ซึง่หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงตวัในเร่ืองของกำรก ำหนดมำตรฐำน ควำมต้องกำรมำตรฐำน   
คือ อย่ำงผู้บริโภคเวลำท่ี Survey ไป เขำก็จะบอกว่ำเขำต้องกำรมำตรฐำน อยำกให้ทุกอย่ำงมี
มำตรฐำนทุกเร่ืองซึ่งจริง ๆ ทุกอย่ำงมีมำตรฐำนมันดี แต่จะมีข้อจ ำกัดในเร่ืองของอัตรำก ำลัง        
ขีดควำมสำมำรถในกำรท ำ” อีกทัง้ นกัทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุ่มบริหำรทรัพยำกร
บคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นจ ำนวนบคุลำกรท่ี
ลดลงกบัภำระงำนท่ีบคุลำกรต้องรับผิดชอบเช่นกนั ควำมวำ่  

 
เผอิญคนมนัออกไป แล้วจะท ำยงัไง เป้ำมนัอยู่เท่ำเดิมใช่ไหม มนัก็ต้องท ำงำน    
หนกัขึน้เพื่อให้มนัได้เป้ำ เขำจะฟังไหมว่ำ บำงทีเป้ำมนัออกมำในภำพกอง แล้ว     
มนัจะมำสรุปในภำพของกอง แตค่นมนัหำยไปแล้ว คนท่ีจะต้องมำท ำตรงนี ้อยำ่ง
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งำนบำงเร่ืองมนัต้องใช้ทกัษะ ประสบกำรณ์ มนัไม่ใช่ว่ำ  มนับรรจุ 5 วนั 10 วนั 
แล้วท ำได้ กว่ำจะเป็น กว่ำจะมีประสบกำรณ์ มนัใช้เวลำค่อนข้ำงเยอะเลยแหละ 
ปัจจยับำงอยำ่งนอกเหนือกำรควบคมุ Make ให้ตำมท่ีเขำต้องกำร  

 
หำกภำครัฐมีระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิผลเข้ำมำช่วย

อ ำนวยควำมสะดวกกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรภำครัฐ สำมำรถเช่ือมต่อฐำนข้อมลูต่ำง ๆ อย่ำง
เป็นระบบแล้วจะช่วยลดภำระในกระบวนกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรได้มำกขึน้ ทัง้นี ้เลขำธิกำร
ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ 
“สิ่งท่ีขำดอีกอนัหนึ่งของรำชกำรคือ ระบบไอที ฐำนข้อมลูค่อนข้ำงอ่อนแอ จริง ๆ อนันีม้นัอำจจะ
ก้ำวไปสูจ่ดุปลำยค ำตอบนิดนึงคือว่ำ จริง ๆ ถ้ำเรำบริหำรโดยใช้ฐำนข้อมลู ใช้ระบบไอทีเข้ำมำจบั 
เร่ืองของคน เร่ืองอะไร ปัญหำมนัจะลดลงเยอะในแง่ของคนไม่พอ”  

จะเห็นได้ว่ำ สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร ไม่ว่ำจะเป็นนโยบำยของ
รัฐบำลหรืออตัรำก ำลงัท่ีลดลงจึงเป็นปัจจัยท่ีกรมเองไม่สำมำรถควบคุมได้และยงัส่งผลต่อกำร
ปฏิบตัิงำนของบคุลำกรเช่นกนั 

จำกผลกำรศึกษำข้ำงต้นได้น ำมำสู่ค ำตอบของประเด็นค ำถำมวิจัยคือ กระบวนกำรใน     
กำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทยเป็นอย่ำงไร  ทัง้นี ้ผลกำรศึกษำ      
จำกทัง้ 7 กรมของกระทรวงอุตสำหกรรม ได้แก่ 1) ส ำนักงำนปลดักระทรวงอุตสำหกรรม (สป.)            
2) ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) 3) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
(สอน.) 4) กรมโรงงำนอตุสำหกรรม (กรอ.) 5) กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) 
6) กรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (กรอ.) และ 7) ส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) 
พบวำ่ กระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรยงัไม่สำมำรถบรรลุ
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรวัดท่ีต้องกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติรำชกำรของส่วน
รำชกำรและสำมำรถปฏิบตัิงำนตอบโจทย์ควำมต้องกำรประชำชนได้อย่ำงมีคุณภำพสูง โดยมุ่ง
ผลสมัฤทธ์ิของงำนและก ำหนดผู้ รับผิดชอบงำนแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนเน่ืองจำกเม่ือน ำมำสู่กำร
ปฏิบตัิจริง แตล่ะกระบวนกำรในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของแตล่ะกรมของกระทรวง
อตุสำหกรรมยงัคงประสบกบัปัญหำและข้อจ ำกดั  

ทัง้นี ้กระบวนกำรในกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำร
ไทยประกอบด้วย 4 กระบวนกำร ได้แก่ กระบวนกำรแรก กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิ 
งำน กระบวนกำรท่ีสอง กำรน ำไปปฏิบตัิ กระบวนกำรท่ีสำม กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน และ 
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กระบวนกำรสดุท้ำย กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน จำกผลกำรศกึษำของแตล่ะกรมดงัท่ีได้น ำเสนอ
ข้ำงต้นสำมำรถสรุปสำระส ำคญัในแตล่ะกระบวนกำรจำกกำรน ำมำปฏิบตัิของสว่นรำชกำร ดงันี ้

1)  กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน กำรก ำหนดตวัชีว้ดัเร่ิมต้นจำก
กำรพิจำรณำตำมแผนยทุธศำสตร์ของกรม อย่ำงไรก็ตำม ควำมสอดคล้องของยทุธศำสตร์ตัง้แต่
ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์กระทรวง และยุทธศำสตร์กรมยงัไม่เช่ือมโยงกันอย่ำงเป็นระบบจึง    
ท ำให้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัไม่ได้สะท้อนถึงยุทธศำสตร์ของกรมโดยตรงเน่ืองจำกเป็นยุทธศำสตร์       
ท่ีกว้ำง อีกทัง้ กำรถ่ำยทอดตวัชีว้ดัลงมำยงัระดบับคุคลยงัไม่ทัว่ถึงทัง้กรม แต่ท ำได้เพียงบำงกอง/
ส ำนัก/ศูนย์เท่ำนัน้ กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรจึงยังไม่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์อย่ำงชัดเจน 
นอกจำกนี ้ถึงแม้ว่ำ บุคลำกรต้องลงนำมสญัญำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรและน ำเคร่ืองมือมำ
ปฏิบตัิ แต่กำรยอมรับและควำมเข้ำใจในเคร่ืองมือของบคุลำกรภำยในกรมไม่ได้เป็นไปในทิศทำง
เดียวกันทัง้หมด ทัง้นี ้บุคลำกรได้ให้ควำมส ำคญักับกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัแตกต่ำงกันเน่ืองจำก
ภำระงำนท่ีต้องรับผิดชอบมีเป็นจ ำนวนมำกท ำให้ต้องจดัล ำดบัควำมส ำคญัของงำนประกอบกบั
ควำมไม่เข้ำใจในเร่ืองตวัชีว้ดัอย่ำงชัดเจนตัง้แต่วตัถุประสงค์กำรวดั กระบวนกำรวดั ตลอดจน
วิธีกำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีถูกต้อง แม้ว่ำ กรมได้ใช้วิธีกำรสื่อสำรทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทำงกำรและไม่
เป็นทำงกำร แต่กำรกระจำยข่ำวสำรยงัไม่ทัว่ถึงทัง้กรมท ำให้เกิดช่องว่ำงในกำรประสำนงำนเพื่อ   
ขอควำมร่วมมือไปยงับุคลำกรแต่ละกอง/ส ำนัก/ศูนย์ซึ่งบุคลำกรบำงส่วนมองว่ำ เป็นกำรสร้ำง
ภำระท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ส่วนรำชกำรและท ำให้งำนบำงอย่ำงของกรมท่ีต้องขบัเคลื่อนตำมภำรกิจได้     
ถกูลดควำมส ำคญัลงเน่ืองจำกบคุลำกรมีจ ำนวนเท่ำเดิม ขณะท่ี ต้องรับผิดชอบงำนเพิ่มขึน้ ดงันัน้ 
บุคลำกรจึงให้ควำมส ำคัญกับกำรเลือกตัวชีว้ัดท่ีสำมำรถบรรลุคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อ
ต้องกำรรักษำภำพลกัษณ์ของกรมเพื่อไมใ่ห้ตกตวัชีว้ดัและไม่ให้เป็นท่ีโหล่ของกระทรวงซึง่แตกตำ่ง
จำกวตัถปุระสงค์กำรวดัแรกเร่ิมท่ีต้องกำรสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมอย่ำงเป็นรูปธรรม 

2)  กำรน ำไปปฏิบตัิ ในประเด็นควำมเหมำะสมของตวัชีว้ดันัน้เกิดข้อจ ำกดัในกำร
วดัผลเน่ืองจำกภำรกิจและลกัษณะกำรท ำงำนของแตล่ะกรมแตกตำ่งกนั ทัง้นี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดั
ผลกำรปฏิบตัิงำนประกอบด้วยตวัชีว้ดัระดบักระทรวงและตวัชีว้ดัระดบักรม ส ำหรับตวัชีว้ดัระดบั
กระทรวง ส ำนกังำน ก.พ.ร. เป็นผู้ก ำหนดตวัชีว้ดัให้กระทรวงรับมำปฏิบตัิและได้ก ำหนดตวัชีว้ดัให้
แต่ละกรมรับผิดชอบอย่ำงชัดเจน ขณะท่ี ตัวชีว้ัดระดับกรม กระทรวงเป็นผู้ รับผิดชอบในกำร
ถ่ำยทอดตวัชีว้ดัให้กรมรับมำปฏิบตัิตำมพนัธกิจของแต่ละกรม ทัง้นี ้เม่ือส่วนรำชกำรน ำมำปฏิบตัิ 
ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงท่ีกรมรับมำปฏิบตัิจำก ก.พ.ร. มกัประสบปัญหำเน่ืองจำก ก.พ.ร. ไม่เข้ำใจ
ถึงบทบำทและภำรกิจของกระทรวงอย่ำงแท้จริง อำทิ ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงบำงตวัชีว้ดั กระทรวง
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ต้องไปดึงข้อมูลจำกกระทรวงอ่ืนมำประกอบตัวชีว้ัดเน่ืองจำกตัวชีว้ัดดังกล่ำวไม่ได้เป็นควำม
รับผิดชอบของกระทรวง หรือบำงตวัชีว้ดัไม่ได้เก่ียวข้องกบักระทรวงอตุสำหกรรมเพียงกระทรวง
เดียว ดงันัน้ กำรน ำข้อมลูมำประกอบตวัชีว้ดัจ ำเป็นต้องใช้ข้อมลูจำกกระทรวงอื่นมำวดัผล ขณะท่ี 
ตวัชีว้ดัระดบักรมท่ีกระทรวงได้เจรจำและถ่ำยทอดมำยงัแต่ละกรมนัน้ไม่ประสบปัญหำกับกำร
วดัผลเน่ืองจำกกระทรวงเข้ำใจถึงบทบำทและภำรกิจของแต่ละกรมอย่ำงชดัเจน อีกทัง้ กระทรวง
ยงัได้ตัง้กฎเกณฑ์ในกำรวดัผลร่วมกันเพื่อให้แต่ละกรมได้ปฏิบตัิตำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันทัง้
กระทรวง   

กำรก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของแต่ละ
กรมมักเป็นตัวชีว้ัดระดับผลผลิต ตัวชีว้ัดท่ีถูกก ำหนดขึน้เป็นตัวชีว้ัดท่ีสะท้อนถึงปริมำณงำน      
และกระบวนกำรในกำรปฏิบตัิงำนของกรมเป็นส ำคญัเน่ืองจำกเง่ือนไขระยะเวลำท่ีจ ำกดัในหนึ่งปี
ท ำให้ยำกต่อกำรก ำหนดตวัชีว้ัดระดบัผลลพัธ์และผลกระทบซึ่งจ ำเป็นต้องอำศยัระยะเวลำใน    
กำรสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำน อย่ำงไรก็ตำม กำรก ำหนดตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตสำมำรถสะท้อน
ผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้เพียงส่วนหนึ่งเท่ำนัน้ แต่ยังไม่สำมำรถสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพ    
ของกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง นอกจำกนี ้กำรก ำหนดตวัชีว้ดัมิติภำยนอก มิติท่ีหนึ่ง 
ประสิทธิผลตำมแผนกำรปฏิบตัิรำชกำรมกัเป็นกำรก ำหนดตวัชีว้ดัท่ีไมใ่ช่ตวัชีว้ดัส ำคญัหรือตวัชีว้ดั
ท่ีท้ำทำยของกรมอย่ำงแท้จริง แต่เป็นตวัชีว้ดัท่ีสำมำรถวดัผลได้แน่นอนและมีข้อมลูครบถ้วนตำม
กระบวนกำรท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดจนบำงครัง้เกิดกำรสร้ำงเอกสำรหลกัฐำนเพื่อให้ผ่ำนกำรประเมิน
เน่ืองจำก ก.พ.ร. ให้ควำมส ำคญักบักระบวนกำรในกำรวดัผลในแต่ละกระบวนกำรอย่ำงละเอียด
และกรมค ำนึงถึงคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้ผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดจึง   
ท ำให้แตล่ะกรมเกิดกำรหำวิธีกำรวดัท่ีสำมำรถบรรลเุปำ้หมำยตวัชีว้ดั ขณะเดียวกนั เกณฑ์กำรวดั 
ผลตวัชีว้ดับงัคบัท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดให้ทกุส่วนรำชกำรวดัผลเหมือนกนัทัง้มิติภำยนอก มิติคณุภำพ
กำรให้บริกำร และมิติภำยใน มิติประสิทธิภำพของกำรปฏิบตัิรำชกำรและมิติกำรพฒันำองค์กำร 
ตวัชีว้ดัเหล่ำนีย้งัไม่ได้มีกำรปรับให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึน้จริงกับส่วนรำชกำรซึ่งได้
สง่ผลกระทบทำงลบตอ่สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของบคุลำกรจึงน ำมำสูก่ำรตัง้ค ำถำมของสว่น
รำชกำรไปยงั ก.พ.ร. ถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดเกณฑ์กำรวดัผลท่ีเกิดขึน้  

อีกทัง้ ประเด็นกำรก ำหนดค่ำเป้ำหมำยตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. ท่ีตัง้เพิ่มสูงขึน้ทุกปี
เป็นกำรให้ควำมส ำคญัในเชิงปริมำณโดยละเลยถึงประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยผู้ รับบริกำรของกรม 
กำรวดัเช่นนีจ้ึงไม่สอดคล้องกบัควำมเป็นจริงและวิธีกำรดงักล่ำวไม่ได้ท ำให้กรมเกิดกำรพฒันำได้
อย่ำงแท้จริง แต่กลบัท ำให้กรมเลือกตวัชีว้ัดท่ีง่ำยต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยมำกยิ่งขึน้ นอกจำกนี ้
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แม้ว่ำ กลุ่มพฒันำระบบบริหำรเป็นผู้ รับผิดชอบส ำคญัในกำรประสำนงำน สื่อสำร และถ่ำยทอด
ข้อมลูด้ำนตวัชีว้ดัในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรระหว่ำงหน่วยงำนกลำงคือ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. กบับุคลำกรภำยในกรม แต่กลุ่มพฒันำระบบบริหำรไม่มีอ ำนำจในกำรสัง่กำรให้บุคลำกร  
แต่ละกอง/ส ำนกั/ศนูย์ปฏิบตัิตำมได้ ท ำได้เพียงขอควำมร่วมมือในกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเท่ำนัน้ 
อีกทัง้ บคุลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรยงัไม่ได้รับกำรพฒันำอย่ำงจริงจงัประกอบกบัโอกำส
ควำมก้ำวหน้ำในงำนยงัมีน้อยซึ่งส่งผลต่อขวญัและก ำลงัใจในกำรปฏิบตัิงำนเป็นอย่ำงมำกจึง      
ท ำให้ไม่มีใครต้องกำรท ำงำนในส่วนนีแ้ละเกิดกำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรอยู่บ่อยครัง้จึงท ำให้กำร
รับผิดชอบงำนขำดควำมต่อเน่ือง ทัง้นี ้บคุลำกรของกลุ่มพฒันำระบบบริหำรเองต้องกำรให้กรมมี
กำรเตรียมกำรในกำรสืบทอดต ำแหน่งเพื่อเรียนรู้งำนและสำมำรถรับช่วงตอ่งำนได้  

3)  กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ในช่วงแรก ก.พ.ร. มีกำรตดิตำมและประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรอยำ่งจริงจงั แต ่ก.พ.ร. ไม่ได้มีกำรตดิตำมอย่ำงตอ่เน่ืองและไม่ได้มี
กำรตรวจสอบกำรได้มำซึ่งข้อมลูของตวัชีว้ดั แต่เป็นกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนจำกเอกสำรท่ี
ส่วนรำชกำรรำยงำนเท่ำนัน้จึงท ำให้ส่วนรำชกำรเห็นถึงควำมไม่เอำจริงเอำจงัจำกหน่วยงำนกลำง 
ดงันัน้ กำรให้ควำมส ำคญัในกำรรับผิดชอบท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของส่วน
รำชกำรลดลง นอกจำกนี ้ก.พ.ร. ยงัก ำหนดให้แตล่ะสว่นรำชกำรรำยงำนผลกำรปฏิบตัิรำชกำรตำม
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรทำงระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) เพื่อติดตำมผลกำรปฏิบตัิงำนอย่ำง
ต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตัิ กำรรำยงำนผลในช่วง 6 เดือนแรก บำงครัง้ส่วนรำชกำรยงั    
ไม่สำมำรถรำยงำนผลได้เน่ืองจำกผลกำรปฏิบตัิงำนยงัไม่เกิดขึน้ นอกจำกนี ้ระบบ  e-SAR ยงัไม่มี
ควำมเสถียร บำงครัง้ไมส่ำมำรถใช้งำนได้ซึง่ท ำให้เกิดควำมลำ่ช้ำในกำรรำยงำนผล  

ส ำหรับกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนในระดบับุคลำกรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิ
รำชกำร หน่วยงำนกลำงไม่ได้ก ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินผลอย่ำงชดัเจน แต่เป็นเพียงกรอบใน
กำรวดัโดยสงัเขปเท่ำนัน้ ดงันัน้ กำรประเมินผลจึงขึน้อยู่กบัวิธีกำรของแต่ละส่วนรำชกำร ในทำง
ปฏิบตัิ กำรจดัสรรหน้ำท่ีรับผิดชอบตวัชีว้ดัของแตล่ะบคุคลไม่มีควำมชดัเจน อีกทัง้ จ ำนวนตวัชีว้ดั
ท่ีแต่ละคนรับผิดชอบไม่เท่ำกนัประกอบกบัควำมยำกง่ำยของตวัชีว้ดัยงัมีควำมแตกต่ำงกนั  ทัง้นี ้
กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนไม่ได้พิจำรณำจำกผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรอย่ำงแท้จริง แต่
ขึน้อยูก่บัดลุยพินิจของผู้ประเมินเป็นส ำคญัท ำให้เกณฑ์กำรให้คะแนนของแตล่ะบคุคลแตกตำ่งกนั
ซึง่น ำมำสู่ประเด็นของควำมไม่เป็นธรรมในกำรประเมินผลของผู้บงัคบับญัชำ อีกทัง้ กำรประเมิน  
ผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำยงัไม่สำมำรถสะท้อนถึงคณุภำพของกำรปฏิบตัิงำนและคณุภำพของบุคลำกร
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม นอกจำกนี ้บุคลำกรยงัมีงำนตำมภำรกิจ งำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษจำก
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ผู้บงัคบับญัชำ ตลอดจนงำนเร่งด่วนเฉพำะหน้ำท่ีต้องรับผิดชอบซึง่งำนตวัชีว้ดัเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ในควำมรับผิดชอบของบุคลำกรเท่ำนัน้  ดงันัน้ กำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของบุคลำกรจึงยงั   
ไม่เหมำะสมและสำมำรถใช้ได้กบับริบทในกำรท ำงำนของสว่นรำชกำรได้อยำ่งแท้จริง 

4)  กำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน ส ำหรับกำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจแก่บคุลำกร
ภำครัฐ ในช่วงแรก ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 ส ำนักงำน ก.พ.ร. ได้มีนโยบำยจัดสรรเงิน
รำงวลักำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรปฏิบตัิรำชกำรให้แก่สว่นรำชกำร หำกสว่นรำชกำรนัน้สำมำรถผำ่น
เกณฑ์กำรวดัผลกำรประเมินตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด ทัง้นี ้จำกนโยบำยดงักลำ่วจงึท ำให้สว่นรำชกำร
ให้ควำมส ำคัญกับคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำรเป็นส ำคัญ อย่ำงไรก็ตำม นโยบำยนีไ้ม่ได้ท ำให้
บุคลำกรเกิดขวญัและก ำลงัใจในกำรท ำงำนได้อย่ำงแท้จริงเน่ืองจำกจ ำนวนเงินท่ีแต่ละคนได้รับ
เป็นเพียงหลกัร้อยหรือหลกัพนั อีกทัง้ ไม่ได้มีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคญั ขณะเดียวกัน 
ผู้บริหำรระดบัสงูได้รับเงินเป็นหลกัแสนท ำให้เกิดประเด็นกำรเปรียบเทียบถึงกำรท ำงำนและน ำมำ
ซึง่ควำมขดัแย้งระหวำ่งบคุลำกร ตอ่มำ เน่ืองจำกข้อจ ำกดัทำงด้ำนงบประมำณภำครัฐท ำให้ในชว่ง
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. ได้เปลี่ยนนโยบำยมำเป็นกำรจดัสรรเงินเหลือจ่ำย
จำกงบประมำณท่ีแต่ละส่วนรำชกำรได้รับ แต่นโยบำยดงักล่ำวไม่ได้ท ำให้บุคลำกรรู้สึกถึงควำม
พิเศษในกำรได้มำเน่ืองจำกเป็นสิ่งท่ีแต่ละกรมต้องได้รับอยู่แล้ว อำทิ อุปกรณ์ส ำนกังำน กำรจดั
ฝึกอบรม อย่ำงไรก็ตำม กำรสร้ำงขวญัและก ำลงัใจยงัคงเป็นสิ่งจ ำเป็นส ำหรับบุคลำกรภำครัฐ 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง แรงจงูใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน  

ส ำหรับกระบวนกำรทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนเพื่อน ำมำปรับปรุง แก้ไข และ
พฒันำกำรปฏิบตัิงำนยงัไม่ได้ถกูน ำมำใช้กบัส่วนรำชกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมเน่ืองจำกตวัชีว้ดัท่ีถกู
ก ำหนดขึน้เป็นตวัชีว้ดัเพ่ือผ่ำนเกณฑ์กำรวดัผลเป็นส ำคญั ดงันัน้ กำรพฒันำผลกำรปฏิบตัิงำนจำก
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงไม่ได้น ำมำใช้กบักรม นอกจำกนี ้สภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร 
ไม่ว่ำจะเป็นสภำพแวดล้อมทำงกำรเมืองซึง่สง่ผลโดยตรงต่อกำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยด้ำน ๆ ของ
ภำครัฐ กำรเปลี่ยนแปลงผู้บริหำรของสว่นรำชกำร กำรปรับลดอตัรำก ำลงัภำครัฐและงบประมำณ
ภำครัฐท่ีมีจ ำกัดล้วนส่งผลต่อกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรทัง้สิน้ อีกทัง้ สภำพแวดล้อมทำง
เศรษฐกิจยงัได้ส่งผลต่อกำรขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัเน่ืองจำกกรมไม่สำมำรถควบคมุได้ซึ่งตวัชีว้ดับำง
ตวัชีว้ดัไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงอตุสำหกรรมตำมท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดเพียงกระทรวง
เดียวเท่ำนัน้ อำทิ ตวัชีว้ดั GDP ภำคอตุสำหกรรม แต่ตวัชีว้ัดนีย้งัครอบคลมุไปยงัหลำยกระทรวง
จึงเกิดเป็นข้อจ ำกดัในกำรสะท้อนผลตวัชีว้ดัดงักล่ำว ตลอดจนข้อจ ำกดัทำงด้ำนกำรพฒันำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศของภำครัฐได้สง่ผลกระทบตอ่กำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรเช่นกนั 
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5.3  ความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  

จำกกระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทย ท่ีได้
น ำเสนอผลกำรศึกษำในประเด็นท่ีผ่ำนมำ จะเห็นได้ว่ำ กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรอง    
กำรปฏิบตัิรำชกำรของส ำนกังำน ก.พ.ร. นัน้ยงัคงประสบกบัปัญหำระหว่ำงกระบวนกำรในกำรน ำ  
มำใช้กบัส่วนรำชกำรในหลำกหลำยประเด็นด้วยกนัจึงน ำมำสู่ค ำถำมกำรวิจยัประกำรสดุท้ำยคือ 
กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีน ำมำใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อย่ำงไร โดย
ค ำถำมกำรวิจยันีป้ระกอบด้วย 2 ประเด็นคือ ประเด็นแรก ควำมเหมำะสมของเคร่ืองมือในกำรน ำ 
มำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย และประดน็ท่ีสอง กำรสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร  

ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สรุปผลคะแนนกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ         
7 กรมในกระทรวงอตุสำหกรรม ตัง้แต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2547 จนถึงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 
ดังแสดงในตำรำงท่ี 5.1 จะเห็นได้ว่ำ แต่ละกรมไม่เพียงแค่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินในระดับ              
3 คะแนนขึน้ไปตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดไว้เบือ้งต้นเท่ำนัน้ หำกแตผ่ลคะแนนรวมโดยเฉลี่ย
ของแต่ละกรมล้วนได้ตัง้แต่ 4.5 คะแนนขึน้ไปจำก 5 คะแนนเต็มทัง้สิน้ ดังนัน้ กำรวัดผลและ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรจำกคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ก ำหนดจึงต้องเป็นข้อมลูท่ีสำมำรถสะท้อนให้ประชำชนได้เห็นถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละสว่น
รำชกำรได้อย่ำงชดัเจนเน่ืองจำกวตัถปุระสงค์ของกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำ
ใช้นัน้เพื่อต้องกำรปรับปรุงประสิทธิภำพกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยแต่ละส่วนรำชกำรสำมำรถปฏิบตัิ 
งำนบริกำรประชำชนกลุม่เปำ้หมำยได้อยำ่งมีคณุภำพสงู  

อย่ำงไรก็ตำม จำกประเด็นผลกำรศกึษำเก่ียวกบักระบวนกำรในกำรน ำกำรบริหำรผลกำร
ปฏิบตัิงำนมำใช้กบัส่วนรำชกำรไทยท่ีผ่ำนมำ แต่ละส่วนรำชกำรต่ำงประสบปัญหำในกำรจดัท ำ 
ตัง้แตก่ระบวนกำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำน กระบวนกำรน ำไปปฏิบตัิ กระบวนกำร
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำน ตลอดจนกระบวนกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำน ดงันัน้ กำรประเมินผล
กำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรจงึยงัไมส่ำมำรถบรรลตุำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัได้ ขณะเดียวกนั          
ผลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ใช้เป็นหลกัฐำนเชิงประจกัษ์ท่ีต้องกำรสะท้อนให้
เห็นถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรผ่ำนค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรนัน้ไม่ได้สอดคล้องกบั
ผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีเกิดขึน้จริงของแต่ละส่วนรำชกำร ดงันัน้ จึงกล่ำวได้ว่ำ ผลคะแนนกำรปฏิบัติ
รำชกำรสำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของแตล่ะกรมในกระทรวงอตุสำหกรรมได้เพียงบำงสว่น
เท่ำนัน้ 
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ตารางที่ 5.1  ผลคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรของ 7 กรม กระทรวง
อตุสำหกรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2559  

          
ปี  

(พ.ศ.) 
สป. 

(คะแนน) 
สศอ. 

(คะแนน) 
สอน. 

(คะแนน) 
กรอ. 

(คะแนน) 
กพร. 

(คะแนน) 
กสอ. 

(คะแนน) 
สมอ. 

(คะแนน) 
2547 N/A 4.8653 4.2076 4.4369 4.6417 4.7531 4.8207 

2548 4.6612 4.8242 4.8471 4.8701 4.8351 4.5183 4.7695 

2549 4.7111 4.8332 4.8567 4.8498 4.8684 4.4723 4.6373 

2550 4.3732 4.5668 4.5474 4.4632 4.3690 4.3757 4.3061 

2551 4.6223 4.8023 4.6781 4.5193 4.6253 4.3686 4.5034 

2552 4.4415 4.6753 4.5998 4.6049 4.4463 4.7745 4.6779 

2553 4.2543 4.6970 4.5303 4.6297 4.6607 4.7894 4.7351 

2554 4.6886 4.6915 4.7462 4.7279 4.3714 4.7858 4.3904 

2555 4.1932 4.4024 4.2888 4.4804 4.4311 4.4639 4.0623 

2556 4.7384 4.7917 4.8600 4.6582 4.8107 4.5937 4.1923 

2557 4.0976 4.6858 4.9344 4.8120 4.1000 4.5322 4.5476 

2558 4.5949 4.5609 4.2514 4.5406 4.7205 4.2889 4.2246 

2559 4.6697 4.3527 3.6998 4.4340 4.5020 4.8474 4.8670 
เฉล่ีย* 4.5038 4.6730 4.5421 4.6175 4.5679 4.5818 4.5180 

 

แหล่งที่มา: ดดัแปลงจำกกระทรวงอตุสำหกรรม, ม.ป.ป; ส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำระบบ
รำชกำร, 2560.   

หมายเหตุ: * เฉพำะส ำนกังำนปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (สป.) มีผลคะแนนเฉลี่ย 12 ปี ตัง้แต่
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2548-พ.ศ. 2559 และอีก 6 กรม ได้แก่ ส ำนักงำนเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม (สศอ.) ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย (สอน.) กรม
โรงงำนอตุสำหกรรม (กรอ.) กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (กพร.) กรม
สง่เสริมอตุสำหกรรม (กสอ.) และส ำนกังำนมำตรฐำนผลติภณัฑ์อตุสำหกรรม (สมอ.) 
มีผลคะแนนเฉลี่ย 13 ปี ตัง้แตปี่งบประมำณ พ.ศ. 2547-พ.ศ. 2559 
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5.3.1  ความเหมาะสมของเคร่ืองมือในการน ามาใช้กับส่วนราชการไทย   
เคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนท ำให้วิธีกำรคิด วิธีกำรท ำงำนของระบบรำชกำรไทย

เปล่ียนแปลงไป สว่นรำชกำรต้องให้ควำมส ำคญักบักำรวดัผลกำรปฏิบตัิรำชกำรโดยมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ของงำนและก ำหนดผู้ รับผิดชอบงำนแต่ละระดบัอย่ำงชดัเจนเพื่อให้สำมำรถปฏิบตัิงำนตอบโจทย์
ประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยได้อย่ำงมีคณุภำพสงู ทัง้นี ้บคุลำกรภำครัฐต้องท ำงำนให้บรรลเุปำ้หมำย
ของตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมท่ีได้ก ำหนดไว้ภำยใต้ยุทธศำสตร์ของแต่ละส่วนรำชกำร ทัง้นี ้
หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ 
“เคร่ืองมือนีบ้รรลุผลในระดับหนึ่งของมันแล้ว บรรลุผลก็คือมัน Shift Paradigm หรือว่ำวิธีคิด 
วิธีกำรท ำงำนในระดบัหนึ่งเพื่อมำดเูร่ืองของ Performance กบัดเูร่ืองของยทุธศำสตร์มำสนบัสนนุ
จดุนีไ้ด้” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ถ้ำในแง่ของส ำนกังำน ก.พ.ร. 
ตวั ก.พ.ร. พี่ว่ำคือ จริง ๆ โดยหลกักำรเขำดีเพรำะว่ำหน่วยงำนภำครัฐปัจจุบนัมนัไม่สำมำรถจะ
ท ำงำนแบบเดิมได้แล้ว ไม่ใช่ว่ำ คณุจะท ำงำนแบบตำมภำรกิจประจ ำ ปกติได้เฉย ๆ คณุจะต้องคดิ
อะไรท่ีมนัไกลกว่ำนัน้ ไม่งัน้ก็คือ มนัก็วนเวียนอยู่แค่นี”้ นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มพฒันำระบบ
บริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ “เคร่ืองมือตวันีถ้้ำเกิด
ว่ำเรำเอำมำใช้ให้มนัมีประโยชน์ เรำเอำมำใช้ แล้วเรำมีกำรติดตำม ตัง้แตมี่กำรวำงแผนท่ีดีในกำร
ถ่ำยทอดตวัชีว้ดั แล้วมีกำรติดตำมเป็นระยะอย่ำงสม ่ำเสมอ น ำมำปรับปรุง มนัก็สำมำรถพฒันำ
ตวัเองได้เร่ือย ๆ ปัญหำอยู่ตรงไหน ควรจะแก้ยงัไง” อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “งำนด้ำน
บริกำร กำรบริกำรประชำชนน่ีดีขึน้ กำรบริกำรประชำชนดีขึน้ ท่ีผมเห็นนะแทบจะอย่ำงเดียวเลย 
กำรบริกำรประชำชนดีขึน้ . . . ได้อย่ำงเดียวคือ กำรบริกำรท่ีดีขึน้เพรำะมนัภำคบงัคบั เขำบงัคบั 
ฉะนัน้ ได้ด้ำนกำรบริกำรดีขึน้”  

อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตัิ แต่ละส่วนรำชกำรจะสำมำรถน ำเคร่ืองมือมำใช้ประโยชน์
ตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัได้มำกหรือน้อยเพียงใดเท่ำนัน้ ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “มันเป็นเคร่ืองมือท่ีมนัก็มี
ประวตัิศำสตร์ของมนั มนัก็สอดคล้องกบัประวตัิศำสตร์ในช่วงหนึ่ง แล้วก็คิดเคร่ืองมือนีเ้ข้ำมำใส่ 
มนัก็ต้องมีประโยชน์ แต่ว่ำ เรำไม่มีเคร่ืองมือหนึ่งมำเปรียบเทียบว่ำ ถ้ำเอำเคร่ืองมือนัน้น่ำจะมี
ประโยชน์กว่ำ” อีกทัง้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะไว้วำ่ “เคร่ืองมือทกุอย่ำงถกูก ำหนดให้ท ำอะไร เรำท ำได้หมดแหละ แตว่่ำท้ำยท่ีสดุแล้ว 
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หน่วยงำนรัฐจะน ำมำใช้ประโยชน์ให้มนัสมกบัวตัถปุระสงค์ของเคร่ืองมือหรือไม่” ทัง้นี ้อธิบดีกรม
ส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะเช่นกนัว่ำ “กำรวดัพวกนีม้นัเหมือนเป็น
แนว เป็นกรอบให้เรำท ำงำน แล้วให้พอเห็นภำพวำ่ คณุท ำงำนแล้วก็ขบัเคลื่อนไปสูเ่ปำ้หมำย”  

ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้น ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรพร้อม
กนัทัง้ประเทศ ขณะท่ี ส่วนรำชกำรยงัไม่มีควำมรู้และควำมเข้ำใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือ ดงันัน้ เม่ือได้
ก ำหนดให้แต่ละส่วนรำชกำรต้องท ำสญัญำจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร กระบวนกำรแต่ละ
กระบวนกำรระหว่ำงกำรน ำมำปฏิบตัิจึงประสบกบัปัญหำและข้อจ ำกดัของกำรวดัผล บคุลำกรยงั
ไม่สำมำรถก ำหนดตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนได้อยำ่งถกูต้องและไมไ่ด้สอดคล้องกบัยทุธศำสตร์ของ
แต่ละส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “เร่ืองของกำรก ำหนดตวัชีว้ดัซึ่งมนัไม่โยงเป็นเขียน Kaplan และ 
Norton และท ำเป็น Strategy Map ออกมำ แต่เรำก็คิดก่อนว่ำจะเอำตวัชีว้ดัอะไร เสร็จแล้วเรำไป
โยง ทุกกรมก็จะมี Strategy Map ของตวัเองแล้วมนัก็อธิบำยอะไรไม่ค่อยได้” อีกทัง้ อธิบดีกรม
สง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “สดุท้ำยฐำนมนัก็ไม่แน่น ทกุอย่ำง
ก็เลยฐำนไม่แน่น ทุกอย่ำงมันก็เลยจะหลดุ ระบบของเรำมนัก็จะหลวมนิดนึงเพรำะวิธีคิดของเรำ
ท ำไปแล้วมนัต้องใหญ่ มนัต้องเร็ว มนัต้องเยอะ มนัเลยเกิด Impact เร็วซึ่งหลำย ๆ อย่ำงมนัเป็น
ธรรมชำติของมนั” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นดงักล่ำวเช่นกนั
ว่ำ “มนัไม่เกิดประโยชน์ หลกักำรมนัดี แต่ว่ำพอเอำสิ่งท่ีต้องกำรมำให้ส่วนรำชกำรท ำ มนัไม่ได้
เกิดผลอยำ่งงัน้ ไม่ได้เกิดผลอยำ่งที่เรำคิดไว้ เพรำะงัน้ หลำย ๆ คนก็เลยบอกวำ่ไมน่่ำจะต้องมีตอ่”  

ทัง้นี ้วิธีกำรวดัและประเมินผลของส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้มีควำมสอดคล้องกบัภำรกิจของ      
ส่วนรำชกำร ซึง่อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง
ทศันะว่ำ “ผมมองว่ำในกระบวนกลไกเร่ืองของกระบวนกำรเก่ียวกบัตวัชีว้ดัทัง้หลำย ถ้ำจะเอำมำ
ใช้ต่อไปควรจะมีกำรยกเคร่ืองทัง้หมด ตวัชีว้ดัเหล่ำนีค้วรจะต้องสะท้อนภำรกิจท่ีแท้จริงของกรม” 
อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะไว้ว่ำ “ระบบของ ก.พ.ร. มนัไม่ได้สอดคล้องกบัภำรกิจหรือมนัสอดคล้องกบัภำรกิจก็
เป็นภำรกิจท่ีเขำท ำได้คือ ถ้ำเป็นแก่นก็ต้องเป็นแก่นท่ีต้องท ำได้ แต่ว่ำ ท่ีท ำได้แล้ว มนัจะไปวดั
ท ำไม” ขณะเดียวกนั ลกัษณะกำรท ำงำนของระบบรำชกำรไทยได้มีหลำยปัจจยัเข้ำมำเก่ียวข้อง 
อำทิ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้ บังคับบัญชำกับผู้ ใต้บังคับบัญชำ สภำพแวดล้อมภำยนอกของ      
สว่นรำชกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “คณุ
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คิดไหมวำ่รำชกำรเขำคิดยงัไง เงินเดือนเขำเท่ำไร เขำต้องเจออะไรบ้ำง นำยเขำก็เลือกไม่ได้ ลกูน้อง
เขำก็เลือกไม่ได้ งำนเขำก็เปลี่ยนไม่ได้ เขำมุ่งมำแล้ว เขำท ำงำน 20 ปีมำแล้ว เขำจะอยู่เกษียณ 
แล้วคุณเอำระบบอะไรมำ ข ำ ๆ มำ จะเอำอย่ำงโน้นอย่ำงนีอ้ย่ำงนัน้นะ เขำผ่ำนโลกมำเยอะ ” 
ขณะท่ี ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ดงันี ้ 

 
ของเรำมี Process นำยไม่ให้เวลำ นำยไม่คยุด้วย นำยไม่มอบงำนอะไรอย่ำงนี ้
มนัก็จะเป็นประเด็นล้ำนแปด เช่น KPI บุคคลต้องชดัซึ่งไม่มีคนอ่ืนมำเก่ียวข้อง    
ท่ีผมพยำยำมอธิบำยมันก็เหมือนกับกระทรวง กรม มันเก่ียวข้องกับกรมอ่ืน 
กระทรวงอ่ืน GDP อุตสำหกรรมจะต้องเพิ่มขึน้ 3 % มันจะขึน้ได้ไง ถ้ำ Export    
ไม่ดี กระทรวงจะดีได้ไง ถ้ำเศรษฐกิจโลกไม่ดีซึ่งตรงนีจ้ะคมุยงัไง แต่ถ้ำอำจำรย์
ไม่เขียน Paper อำจำรย์โดนคนเดียวชดัเจน ฉะนัน้ มนัจึงดีในระบบหนึ่ง ไม่ดีใน
ระบบหนึง่ 

 
ท่ีผ่ำนมำ แต่ละส่วนรำชกำรต้องให้ควำมส ำคญักับกำรรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นอย่ำงมำก

จนกระทั่งส่งผลกระทบต่อกำรขับเคลื่อนงำนตำมภำรกิจ ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ดงันี ้ 

 
ระบบเร่ืองตัวชีว้ัด ผมไม่ปฏิเสธหรอกว่ำมันดี แต่ในช่วง Transition เรำท ำให้
น ำ้หนกัจนเกินไปหรือตอนเรำเอำเข้ำใช้อำจจะไม่ได้ดบูริบทของเมืองไทยมำกนกั 
กำรท่ีเข้ำมำทีละ Phase มนัเร็วไป ตอนหลงัก็เลยต้องถอยเอำพอดี ๆ ต้องดนูิดนงึ 
ต้องปรับให้มนั ก็เหมือนเป็นเคร่ืองมือจุดหนึ่ง แต่ว่ำ ก็ต้องให้ตวัเป้ำหมำยกำร
ท ำงำน ตอนนีม้นักลำยเป็นวำ่ เปำ้หมำยธรรมดำก็ไม่นัน่ มำเลน่ตวัชีว้ดั  

 
จำกท่ีประเทศไทยได้รับอิทธิพลทำงแนวควำมคิดกำรจดักำรภำครัฐแนวใหม่ (NPM) จำก

ประเทศตะวนัตก ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ริเร่ิมน ำเคร่ืองมือกำรจดักำรอย่ำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิ 
งำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทย แนวควำมคิดกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนได้รับอิทธิพลมำจำก
ประเทศตะวนัตก ดงันัน้ รูปแบบกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้จึงเป็นวิถีของตะวนัตกซึ่งก ำหนดให้มีกำร
วดัผลอยำ่งชดัเจนและยอมรับถึงผลกำรวดัอย่ำงตรงไปตรงมำซึง่ประเทศไทยได้น ำแนวคดิดงักล่ำว
มำใช้ ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, 
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กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “เหตผุลหนึง่ท่ีพี่มองวำ่ ไม่ประสบควำมส ำเร็จก็คือวำ่ประเทศ
เรำยงัยึดติดกับกำรท่ีจะ Copy อะไรจำกต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ มำกกว่ำท่ีจะคิดถึงระบบรำชกำร
ตัวเอง” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “มนัท ำให้กระบวนกำรวดัผลส ำเร็จล้มเหลวอยู่ตรงนีเ้ลยคือฝร่ังสอนให้วดั คณุก็วดั
แบบฝร่ัง แตภ่ำยใต้กำรวดั มนัมีควำมคดิ มนัมีปรัชญำอยูข้่ำงใน แล้วท่ีชีใ้ห้เห็นวำ่ควำมคิดพืน้ฐำน
ของฝร่ังเป็นคนท่ีชดัเจน พร้อมท่ีจะถกูตรวจสอบ เป็นคนท่ียอมรับควำมจริง ยอมรับคะแนน” ทัง้นี ้
รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้เช่นกนั ดงันี ้

 
เจตนำรมณ์กำรเขียนระบบฝร่ังมำคุยกันว่ำ ปีนีเ้ขำสั่งมำให้หน่วยเรำต้องท ำ  
อย่ำงงี ้ๆ เป้ำเป็นเท่ำนี ้งัน้ผมจะตกลงกับคุณ เป้ำอย่ำงนีน้ะ ส่วนของคุณ         
คุณต้องรับผิดชอบส่วนนีน้ะ โอเคนะ ฟังดูเหมือนง่ำย แต่งำนของรัฐน่ีมนัไม่ได้
มองถึงเร่ืองก ำไร มนัเป็นประโยชนสว่นรวม มนัประโยชน์ตอ่สำธำรณะ มนัก็ไปวดั   
อยำ่งนัน้ บำงทีก็ไม่ได้  

 
อย่ำงไรก็ตำม วฒันธรรมไทยมีควำมแตกต่ำงจำกตะวนัตกเน่ืองจำกวฒันธรรมไทยยงัคง

ค ำนึงถึงกำรรักษำภำพลักษณ์เป็นส ำคัญส่งผลให้วิธีกำรวัดผลตำมวิถีของประเทศตะวันตกท่ี
ยอมรับถึงกำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจนจึงไม่สำมำรถน ำมำใช้กับส่วน
รำชกำรไทยได้อย่ำงสัมฤทธ์ิผล กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ยังไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ทัง้นี ้
หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ 
“วฒันธรรมบ้ำนเรำมนัเป็นวฒันธรรมท่ีรักษำหน้ำกนั มนัจะไม่เหมือนวฒันธรรมของทำงตะวนัตก
ซึ่งเขำตรงไปตรงมำ ผิดก็ว่ำผิด ถูกก็ว่ำถูก แล้วเขำไม่ฝังใจ ไม่อะไร ก็จบ แต่ถ้ำมนัรู้สึกเสียหน้ำ 
เดี๋ยวคนเขำเอำไปซุบซิบกนัทัง้ปีก็มีส่วน แต่ก็ไม่รู้จะออกแบบตวัชีว้ดัหรือระบบยงัไงให้สอดคล้อง
กับวฒันธรรมไทย” อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “มนัแตกตำ่งกนั ใช่ แล้วน่ีเคร่ืองมือหนึ่งใช้มำทัง้ประเทศ
เลยร้อยกว่ำกรมอย่ำงงี  ้แต่ละกรมวัฒนธรรมก็ต่ำงกันถูกไหม มันถึงไม่ได้ผลไง ” นอกจำกนี ้
นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้เช่นกันว่ำ “ฝร่ังเขำ Gentleman Agreement เขำยึดถือควำมเป็นส่วนบุคคล เคำรพ
ควำมคดิ แตค่นไทยไมใ่ช่ คนไทยเรำชอบแบบขอแอบ ขอด”ู ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและ
กำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
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วิถีของคนเอเชีย โดยเฉพำะไทยต่ำงกบัวิถีฝร่ัง เพรำะงัน้ เอำเคร่ืองมือฝร่ังมำใช้     
คิดต่อนิดนึงว่ำ วิถีคนเอเชียมันอีกแบบหนึ่ง วิถีฝร่ัง คุณเอำเป้ำหมำยมำตัง้         
วิ่งแขง่ ชนเปำ้กนั เขำ Fair เขำสู้กนั เขำยอมรับเปำ้หมำย เขำยอมรับ แตค่นเอเชีย
พอเอำเป้ำมำตัง้ บำงทีมันจะกลำยเป็นผลร้ำยมำกกว่ำผลดีหรือเปล่ำ คือคน
เอเชียอำจจะมี Ego สงู อำจจะมีควำมเป็นตวัตนสงู . . . วฒันธรรมเรำ เร่ืองเห็น
หน้ำตำเหนือกวำ่ทกุอยำ่ง Ego สงู เพรำะงัน้ เร่ืองพวกนีม้นัอำจจะไมใ่ช่ซะทีเดียว
ก็ได้ ก็ต้องกลบัไปทบทวนดวูำ่ ยงัไง แล้วปรับให้มนัเหมำะสมกบัวิถีแบบของไทย  

 
อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรยุทธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึง

ประเด็นควำมแตกตำ่งระหวำ่งวฒันธรรมไทยกบัวฒันธรรมตำ่งประเทศไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

บอกได้เลยนะคือ ไทยไมย่อมรับควำมจริง ไม่เหมือนตำ่งประเทศ ตำ่งประเทศเขำ
ประเมิน วิเครำะห์ สภำพแวดล้อมปัจจยัภำยใน ภำยนอกเพื่อหำทำงแก้ไข เพื่อ
พฒันำ ของเรำพอพดู ไม่ได้ เหมือนว่ำองค์กร เขำบอกว่ำ อนันีก้ำรบริหำรจดักำร
ไม่ดี ไม่ได้ ว่ำนำย เดี๋ยวเสียช่ือเสียงภำพลกัษณ์ลง มนัก็เลยท ำให้ปิดไว้ พอปิดไว้
ก็ได้รับกำรแก้ไข งัน้ไม่มีประโยชน์ของกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อม  

 
ก.พ.ร. ไม่ได้ศกึษำถึงรูปแบบกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ของแต่ละประเทศโดยละเอียดถึงข้อดี

และข้อจ ำกัดก่อนท่ีจะน ำเคร่ืองมือมำปรับใช้กับประเทศไทยอย่ำงจริงจัง ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ระบบ Performance-
based ของภำครำชกำร เข้ำใจว่ำ ท ำกันหมดแล้ว แต่ว่ำวิธีคิดเขำเป็นยังไงแค่นัน้เอง แล้วสิ่งท่ี
น่ำสนใจก็คือจำกรำกเหง้ำ เรำจะ Adapt มำยงัไงระหว่ำงระบบของสหรัฐอเมริกำ องักฤษ หรือใน
อำเซียนของเรำก็คือสิงคโปร์ มนัถอดมำ 100 % ไม่ได้แน่นอน เรำถอดมำขนำดไหน ยงัไง” อีกทัง้ 
อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ถ้ำจะท ำก็ต้องไปด ูModel ของประเทศท่ีเขำมีระบบรำชกำรท่ีดี ๆ เขำท ำยงัไง แต่
บำงทีเรำด ูModel ตำ่งประเทศ เรำดแูคผ่ิว ๆ แล้วเรำก็เอำมำเลย แตว่่ำ ท่ีเอำมำ
เลย ผมว่ำ สว่นส ำคญั สมมติว่ำ จะเอำทยอยเข้ำมำยงัไงและรู้เร่ืองท่ีเขำท ำให้เรำ
เห็นภำพใหญ่ ๆ ว่ำ เขำดี จริง ๆ ระบบของสิงคโปร์ดี ระบบองักฤษดี พวกเรำยก
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มำทัง้แท่งเลย โดยท่ีเรำไม่ได้ศกึษำบริบทอะไรตำ่ง ๆ ได้อย่ำงเต็มท่ีเท่ำไร พอเอำ
มำสวม มนัก็มนัไมค่อ่ยพอดี 

 
ขณะเดียวกนั ไม่สำมำรถปฏิเสธได้ว่ำ ประเทศไทยยงัคงมีระบบอปุถมัภ์ในกำรช่วยเหลือ    

ทัง้ในทำงบวกและลบซึ่งได้ฝังรำกลึกมำอย่ำงยำวนำน ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและ     
กำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ประเทศไทยเรำมีระบบท่ีเรียกวำ่
ระบบอุปถัมภ์หนำแน่นมำก ๆ อุปถัมภ์จะมีทัง้ข้อดี ข้อดีก็คือ กำรช่วยเหลือเกือ้กูลกนั แต่ข้อเสีย
ของระบบอุปถัมภ์ท่ีมีเกิดขึน้ก็คือ กำรช่วยในสิ่งท่ีไม่ถูกต้อง แต่กลไกของสงัคมเรำแยกไม่ออก
ระหว่ำงระบบอปุถมัภ์ข้อดีหรืออปุถมัภ์ข้อเลว” อีกทัง้ รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะว่ำ “คนก็เป็นคนอีกแบบหนึ่ง คนไทยมนัเป็นระบบแบบเขำเรียกว่ำ
ระบบอปุถมัภ์ ฉะนัน้ มนัก็ผู้ น้อยตำมผู้ ใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่ มนัมีข้อดีข้อเสียต่ำงกนั มนัอำจจะ
ไม่เหมำะกบัระบบนีก็้ได้” ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้เช่นกนัว่ำ “ระบบรำชกำรมนัไม่ได้ประเมินจริงจงัเพรำะมนัมี
ระบบอปุถมัภ์ มนัมีระบบ Senior น่ีคือวฒันธรรมไทย” ทัง้นี ้ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัไม่สำมำรถหล่อ
หลอมท ำให้วฒันธรรมของเคร่ืองมือกลำยเป็นวฒันธรรมในกำรปฏิบตัิงำนของ  ส่วนรำชกำรให้
สำมำรถปฏิบตัิตำมได้ ซึ่งหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะไว้วำ่ “อำจจะเป็นแนวคิดหรือวฒันธรรมซึง่ส ำนกังำน ก.พ.ร. เองไม่สำมำรถท ำแนวคิด
นีใ้ห้เป็นท่ียอมรับหรือซึมซำบในหมู่หน่วยรำชกำรได้” อีกทัง้ อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและ
กำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะ ควำมวำ่ 

 
ระบบรำชกำรมีจุดอ่อนของมนัอยู่ก็คือ เป็นหน่วยงำนท่ีมีควำมอนรัุกษ์สงูมำก ๆ      
เขำเรียกว่ำ ควำมคิดเปลี่ยนแปลงน้อยมำก ๆ สว่นใหญ่นะ . . . แม้แตน่กัวิชำกำร
สิ่งแวดล้อม วิศวกรเหมืองแร่ คือท ำงำนอยู่ตรงไหน จะให้เปลี่ยนงำนเป็นเร่ืองท่ี
ยำกมำก ๆ ยกเว้นคนท่ีมี Active สงูและมีควำมท้ำทำย มีควำมมัน่ใจ แต่ถ้ำคน
พืน้ฐำนโดยทัว่ไปซึ่งคนส่วนใหญ่ กำรเปลี่ยนแปลงเร่ืองนีเ้ป็นควำมยำกล ำบำก
พอสมควร  

 
กำรเปลี่ยนแปลงค่ำนิยมและวฒันธรรมท่ีถกูปลกูฝังไว้มำอย่ำงยำวนำนของระบบรำชกำร

สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ยำก ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำร
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สมัภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ค่ำนิยม วิธีคิดของข้ำรำชกำรในแต่ละพืน้ท่ี ในแต่ละเร่ืองจะถูก
ปลกูฝังมำเป็นลกัษณะท่ีเร่ืองนัน้ค่อนข้ำงจะยืนนำน ในสิ่งท่ีเรำก ำลงัพดูถึงกำรน ำเคร่ืองมือต่ำง ๆ 
มำใช้ก็คือเพื่อต้องกำรท่ีจะปรับเปลี่ยนและผลักดันให้คนพัฒนำ” ดังนัน้ กำรน ำเคร่ืองมือกำร
บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนจำกต่ำงประเทศโดยปรำศจำกกำรปรับให้สอดคล้องกบัวฒันธรรมไทย
ดงัเช่นท่ีผ่ำนมำจึงยงัไม่สำมำรถบรรลุผลตำมวตัถุประสงค์ของกำรวดัได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้รอง
อธิบดีกรมโรงงำนอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะไว้ว่ำ “ผมก็ยงัรู้สึกว่ำระบบ
อย่ำงนีม้นัยงัไม่ใช่ลกัษณะท่ีเข้ำกบัวฒันธรรมองค์กรแบบไทย ๆ นะ ไม่ใช่แตผ่ม ไม่ใช่แตแ่บบท่ีฟัง
มำนะ แม้แตใ่นกรมอ่ืน ในกระทรวงอื่น” นอกจำกนี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมือง
แร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
กำรท่ีเคร่ืองมือบำงตวั หลำย ๆ ตวัมีควำมเหมำะสมกับภำคส่วนตรงนัน้ ตรงนี ้
หรือภำคส่วนย่อยเล็ก ๆ น้อย ๆ ทัง้หลำย เช่น หน่วยงำนรำชกำรของประเทศ
นิวซีแลนด์อำจจะมีใช้เคร่ืองมือตวัใดตวัหนึ่งมำพฒันำตวัเองให้มีประสิทธิภำพ
ยิ่งขึน้ เช่น เทศบำลหนึง่ในประเทศนิวซีแลนด์ แตก่ำรท่ีจะเอำกรณีตวัอยำ่งนัน้มำ
ใช้กบัประเทศไทยทัง้ประเทศมนัมีควำมเหมำะสมหรือไม่  

 
นอกจำกนี ้เม่ือน ำมำสู่กำรปฏิบตัิ ยงัได้เกิดประเด็นค ำถำมจำกส่วนรำชกำรในประเด็น

ของควำมเหมำะสมของวิธีกำรในกำรวดัผลเน่ืองจำกเป็นแนวคิดจำกภำคเอกชนและได้น ำมำใช้กบั
ภำครำชกำร ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะวำ่ “ไม่ได้วำ่ระบบมนัไมด่ี ระบบมนัดี แตค่ณุไปเอำระบบของภำคธุรกิจมำ คณุเอำมำเป็นดุ้น
มำใช้ มนัไม่เข้ำกนักบัระบบของรำชกำร มนัเข้ำกนัได้ยำก” อีกทัง้ อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำน
และกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “เร่ืองสดุท้ำยท่ีส ำคญัมำกท่ีสดุก็คือใน
ส่วนของ ก.พ.ร. เองควรต้องกลบัไปวิเครำะห์ว่ำเคร่ืองมือท่ีเรียกว่ำ Performance Management 
ซึง่มนัประสบควำมส ำเร็จในของบริษัทภำคเอกชนในหลำย ๆ สว่นมีควำมเหมำะสม สอดคล้องกบั
ระบบรำชกำรไทยหรือไม่” ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะเช่นกนัว่ำ “เรำต้องเข้ำใจก่อนว่ำผมว่ำเดิมน่ี เขำไปใช้กบั
เอกชน มนัไม่ได้ไปใช้กบัรำชกำร รำชกำรมนัมีขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบตัิของมนัอยู่แล้ว แตน่ี่
เอำมำใช้กบัรำชกำร มนัถึงผิดเพีย้นไป เขำไปใช้กับเอกชนมนัจะตรงเลย” ขณะท่ี หวัหน้ำผู้ตรวจ
รำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่  
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วิธีกำรเอำ Performance-based มำใช้ระหว่ำงภำครัฐกับภำคเอกชนก็ยังมี
ลกัษณะต่ำง ๆ เอง . . .  ประกำรท่ีส ำคญัก็คือ ผลของกำรวดั มนัมีผลต่อองค์กร
นัน้อย่ำงไรกับผลของกำรวดักระทรวงมนัมีผลต่อกระทรวงยงัไง ลกัษณะมนัก็
แตกต่ำงกนัเน่ืองจำกลกัษณะของ Nature ก็คือ เรำไปเอำระบบตวัชีว้ดัแบบหนึ่ง
ท่ีเขำออกแบบมำ ถึงแม้ว่ำ เรำจะปรับช่ือ แล้วก็ปรับลกัษณะตวัชีว้ดัไปก็จริง แต่
ว่ำ ระบบใหญ่ ๆ สมมติ ถ้ำวดั Performance-based ได้จริง ๆ ระบบท่ีมีปฏิกิริยำ
ตอ่ Performance ท่ีดีหรือไม่ดี มนัเหมือนหรือแตกตำ่งกบัเอกชนกนัอยำ่งไร  

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 

ได้กลำ่วถึงประเดน็ควำมแตกตำ่งระหวำ่งภำครัฐและภำคเอกชนไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

เอกชนจะตัง้เป้ำเลยว่ำ ยอดขำยคณุต้องเท่ำนี ้Growth ก่ีเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่ำไป     
มนัก็วดัได้ แตง่ำนรำชกำรมนัวดัเป็นตวัเลขอยำ่งนัน้ชดัเจนไมไ่ด้ อย่ำงเช่น 1 งำน
ของกลุ่มหนึ่งอำจจะเท่ำกบัอีกกลุ่มหนึ่งอำจจะเป็นหลำย 10 งำนก็ได้ ควำมยำก
ง่ำยของงำนแตกต่ำงกัน แล้วมันเอำมำเปรียบเทียบกันค่อนข้ำงยำกกว่ำของ
เอกชนท่ีเขำเป็นตวัเลข แล้วเขำก็มีกำรวดัท่ีจริงจงัคือก ำไรขำดทุนเป็นเม็ดเงินท่ี
ชดัเจน  

 
เป้ำหมำยของภำครัฐคือ ผลประโยชน์สำธำรณะ ท ำอย่ำงไรให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย

ของแต่ละส่วนรำชกำรได้รับประโยชน์จำกกำรบริกำรมำกท่ีสดุ อีกทัง้ ภำครัฐยงัต้องค ำนึงถึงเป้ำ 
หมำยหลำยประกำรในเวลำเดียวกนั ไม่ใช่เพียงก ำไรหรือกำรสร้ำงผลตอบแทนสงูสดุให้แก่องค์กำร
เฉกเช่นเอกชน ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะว่ำ “เน่ืองจำกภำครำชกำรนัน้ไม่ Based on ก ำไร ไม่ Based on ยอดขำย เพรำะฉะนัน้ กำร
จะวดัว่ำภำครำชกำรมนัดีขึน้นะในภำพรวมอย่ำงไร มนัค่อนข้ำงเป็นเชิงคณุภำพเหมือนท่ีก ำลงัท ำ
อยู่หรือว่ำเชิงนำมธรรม มันก็เลยท ำให้เห็นกำรออกแบบกำรวัด Performance หรือตัว KPI ก็
ค่อนข้ำงล ำบำก” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นควำมสอดคล้องกับระบบกำรท ำงำนของส่วน
รำชกำรว่ำ “ตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. เอำมำใช้ โดยหลกักำรมนัแล้วสอดรับกบัระบบกำรท ำงำนของภำครัฐ
หรือเปล่ำเพรำะภำครัฐไม่ได้มีหน้ำท่ีในกำรก ำกับดูแลอย่ำงเดียวนะ มีทัง้หน้ำท่ีในกำรส่งเสริม 
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บริกำร รวมถึงควำมมัน่คง” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุ่มแผนและงบประมำณ กองบริหำรยทุธศำสตร์ 
กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็นนีว้่ำ “หน่วยงำนรำชกำรเรำไม่ได้ท ำเพื่อก ำไร เรำท ำ
เพื่อให้ประชำชน ให้ผู้ ท่ีมำรับบริกำรกบัเรำได้รับบริกำรท่ีดีจำกเรำ ได้งำนได้สะดวก หน่วยงำนไม่
ต้องกำรก ำไร เรำต้องกำรแคใ่ห้ว่ำผู้ ท่ีมำรับบริกำรกบัเรำได้รับกำรบริกำรท่ีดีจำกเรำแล้วก็สำมำรถ
ท่ีจะด ำเนินกำรต่อไปได้อย่ำงดี” ดงันัน้ เม่ือน ำเคร่ืองมือกำรจดักำรอย่ำงกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิ  
งำนไปใช้กับเอกชนจะสำมำรถวัดผลกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงชัดเจนมำกกว่ำภำครัฐเน่ืองจำก
บุคลำกรต่ำงมีหน้ำท่ีรับผิดชอบเพื่อมุ่งไปสู่กำรได้ผลก ำไรสูงสุดและเม่ือบุคคลใดสำมำรถท ำได้
ตำมเป้ำหมำยจะได้รับผลตอบแทนตำมผลกำรปฏิบัติงำนของตนอย่ำงเป็นรูปธรรม ขณะท่ี 
บุคลำกรภำครัฐต้องรับผิดชอบตำมพันธกิจท่ีได้รับ นอกจำกงำนประจ ำยังต้องรับผิดชอบงำน
เร่งดว่นเฉพำะหน้ำ งำนท่ีได้รับมอบหมำยพิเศษจำกผู้บงัคบับญัชำ จะเห็นได้ว่ำ เปำ้หมำยระหวำ่ง
เอกชนกบัรำชกำรนัน้แตกตำ่งกนัตัง้แตต้่น ดงันัน้ กระบวนกำรในกำรน ำเคร่ืองมือมำปฏิบตัิจึงต้อง
แตกตำ่งจำกเอกชนเช่นกนั ซึง่เลขำธิกำรส ำนกังำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์ อตุสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ระบบนีเ้ป็นระบบท่ีดีซึง่เอกชนเขำก็ใช้อยู่ เพียงแตว่ำ่ ข้อเสียของระบบรำชกำรคือ
กระบวนกำรมนัเยิ่นเย้อ ถ้ำมองในแง่ของคน ศกัยภำพหรือเรียกวำ่ Competency 
มันไม่เท่ำกัน แล้วก็บำงส่วนในเร่ืองของ Accountability มันไม่เหมือนเอกชน
เพรำะเอกชนวดัท่ี Performance เต็มท่ี วดัท่ี Product วดัท่ีผลก ำไร เพรำะฉะนัน้ 
มนัวดัตวัคน แต่รำชกำรมนัไม่ได้วดัตวันัน้ในแง่ว่ำ Productivity ในแง่ของก ำไร
ขำดทนุ แตม่นัดท่ีู Service ช้ำเร็ว  

 
อีกทัง้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดง

ทศันะเก่ียวกบัเคร่ืองมือดงักลำ่วถึงควำมไม่เหมำะสมกบัระบบรำชกำรไทยไว้ ควำมวำ่  
 
สว่นรำชกำรไมเ่หมำะตัง้แตแ่รกกบักำรใช้เคร่ืองมือนีเ้น่ืองจำกระบบรำชกำรไมไ่ด้
มุ่งเน้นประสิทธิผลในแง่ของกำรสร้ำงผลตอบแทน มีปัจจัยท่ี KPI ท ำไม่ได้     
หลำยเร่ือง ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของวฒันธรรมของภำครัฐ หน้ำท่ีควำมรับผิดชอบท่ี
ไม่ใช่ตำม Job เม่ือมีค ำรับรอง งำนทกุอยำ่งถกูจดัท ำกรอบตรงนัน้ ขณะท่ี งำนใน
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หน้ำท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเคยท ำก็ไม่คอ่ยท ำและเสีย อำทิ งำนช่วยเหลืออะไรบำงอยำ่งที่เป็น
ตวัสนบัสนนุ ทัง้นี ้งำนของหน่วยงำนภำครัฐต้องดแูลทัง้สงัคมและประเทศ 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ทกุระบบท่ีเอำมำจำกตำ่งประเทศต้องเอำมำประยกุต์เข้ำกบัของไทย ไม่ใช่เอำมำ   
ทัง้ดุ้น ทุกอันแหละต้องมำประยุกต์ ฝร่ังมำนะ ระบบตำยหมด ไม่ได้เกิดอะไร     
มนัไม่ได้ถูก สดุท้ำยคนก็ท ำ ท ำ ๆ ไปเหอะ ท ำแค่พอผ่ำน ไม่เหมือนภำคเอกชน 
ภำคเอกชนยงัขลงัเข้ำตลอด เอำท ำเปำ้เท่ำนี ้ท ำไม่ได้ โยกเลย จนกว่ำจะท ำเปำ้
ได้แล้วค่อยขึน้ ของเรำเหรอ ท ำเป้ำไม่ได้เหรอ อย่ำงมำกไม่ได้ขัน้ ขัน้หนึ่งก่ีตงัค์
เอง ไมค่อ่ยเห็นนะท่ีท ำแล้วไมไ่ด้เปำ้ ไมไ่ด้ขัน้ก็ยงัได้ ถ้ำคนนัน้เป็นคนของนำย  

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้ศกึษำและวิเครำะห์ถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้อย่ำงละเอียดจึงท ำให้

สว่นรำชกำรประสบปัญหำในกำรน ำมำปฏิบตัิจริง ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “สำมำรถท ำให้คนเรำมองถึงผลกำรท ำงำน
มำกขึน้ อนันีข้้อดี แตว่่ำกำรวดัโดยใช้ระบบ Balanced Scorecard แม้จะประยกุต์แล้วก็ตำม เรำก็
ประยกุต์ในเชิงรูปแบบคือ เนือ้หำก็จริง แตเ่ป็นเนือ้หำของรูปแบบ เรำไม่ได้เอำหลกักำรมำแล้ว มำ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเรำ” อีกทัง้ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะไว้ ดงันี ้

 
ถ้ำเรำขยำยเปรีย้งเดียว แล้วเรำไม่รู้ลกึ ๆ รำยละเอียด มนัก็ออกมำไม่แน่น ครำว
นี ้ไม่แน่น เรำมีใหญ่โต ทัว่หมดแล้ว ทกุคนต้องใช้ระบบตวันีแ้ล้ว แตว่่ำ มนัหลวม 
มัน Burden มันโน่น มันน่ี แล้วจะถอยมำ มันก็ถอยยำกแล้ว แทนท่ีค่อย ๆ ขึน้   
ขึน้ทีละชัน้ มันขึน้หมดเลย มันอยู่สูงแล้ว แล้วมันไม่แน่น แล้วไปแก้หรือไปรือ้    
มนัก็เลยกลำยเป็นใช้เวลำกวำ่ท่ีจะไปสูเ่ปำ้หมำยก็เลยช้ำ สว่นใหญ่กำรขบัเคลือ่น 
ไม่ใช่เร่ืองตวัชีว้ดัอย่ำงเดียวนะ อยำ่งอื่นมนัก็จะเป็นแนวนีด้้วย   
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วิธีกำรน ำเคร่ืองมือมำปฏิบตัิของ ก.พ.ร. ไม่ได้ออกแบบเคร่ืองมือให้เข้ำกบัสว่นรำชกำรได้
อย่ำงแท้จริง วิธีกำรวดัดงัเช่นในรูปแบบท่ีผ่ำนมำจงึยงัไม่เหมำะกบัระบบรำชกำรไทย ทัง้นี ้หวัหน้ำ
กลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “อยู่ท่ีเขำมอง อยู่ท่ีมมุมองเขำ 
วิธีกำรวดัมีเยอะแยะ เพียงแต่เขำเลือกตวัอะไรมำวดั แค่นัน้แหละ ไม่ไปไหนเลย กลบัถอยหลงัลง
คลอง เขำไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมำกมำย กฎ กรอบเขำหลวม ๆ” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนกับริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ระบบนีม้นัไม่เหมำะกบับ้ำนเรำเพรำะ
บ้ำนเรำยงัใช้ระบบท่ีไม่ได้อิงด้วย Performance เยอะ เยอะมำก ๆ พอบอกวำ่ Performance ใครก็
จะท ำให้ตรงนีค้่อนข้ำงล ำบำก ดีในช่วงแรก ท ำให้คนตื่นตวั เสร็จแล้วคณุไม่ประยุกต์ คณุก็ยงัใช้ 
Pattern เดิม” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กลำ่วถึงประเดน็ควำมเหมำะสมของกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้กบัสว่นรำชกำร ควำมวำ่  
 

วิธีกำร Implement เคร่ืองมือ เหมือนเขำคิดอยู่บนหอคอย หน่วยปฏิบตัิเขำไม่ได้
ลงมำด ูเขำไมไ่ด้ลงมำแทรกซมึด ูเขำก็เลยไมรู้่ปัญหำ เหมือนเขำโยนเคร่ืองมือคือ
ดี เป็นหน่วยงำนท่ีดี เป็นหน่วยงำนกลำงคิดให้ แตจ่ะขบัเคลื่อนภำครัฐก็ต้องมำดู
หน่อยนงึ มนัขบัเคลื่อนได้จริงไหม ขำดบรูณำกำรน่ีแหละท ำให้เรำไม่สำมคัคี 

  
กระบวนกำรในกำรจดัท ำค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรแต่ละกระบวนกำรท่ีผ่ำนมำ ตัง้แต่

กำรเตรียมกำรและวำงแผนผลกำรปฏิบตัิงำนจนกระทัง่ถึงกำรทบทวนผลกำรปฏิบตัิงำนนัน้  แตล่ะ
กรมต่ำงประสบปัญหำในทกุกระบวนกำร ซึง่หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “ถ้ำดใูนวงจร PDCA มนัก็ Weak ทกุขัน้ตอน มนัก็เลย
ไม่สำมำรถท่ีจะดเูอำตวัชีว้ดัมำเพิ่มประสิทธิภำพได้อย่ำงเต็มท่ี ระบบมนัค่อนข้ำงดี แต่ว่ำ  คนยงั  
ไม่เข้ำใจปรัชญำของระบบ มนัสร้ำง Paradigm ขึน้มำ แล้วก็สร้ำงวฒันธรรมของกำรท ำงำนคือ
ระบบภำครัฐมนัก็สร้ำงยำก” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ทุกคนไม่ว่ำต ำแหน่งไหน งำนท่ีตวัเองได้รับมำ จะต้องท ำ PDCA งำนท่ีตวัเองได้
รับมำก็ต้องท ำ PDCA ให้ทุกคนมีกำรท ำงำนแบบ PDCA ถำม ณ วันนีมี้ก่ีคนท่ีท ำตำม PDCA” 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้

 
เคร่ืองมือดี แต่คนท่ีวิเครำะห์แล้วก็เอำใช้งำนเพื่อปรับปรุงประบวนกำรท ำงำน    
อำจจะไม่ได้ตัง้ใจหรือไม่ได้ให้ควำมใส่ใจกับเร่ืองตัว PDCA ทัง้หลำย PDCA             
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ก็คือเรำวำงแผนในเชิงยทุธศำสตร์แล้วเรำท ำ แล้วก็มีกำรก ำกบัดแูล กำรติดตำม          
กำรวัดผล แล้วก็เอำตวันัน้มำปรับปรุงอะไรต่ำง ๆ กำรวำงแผนมี กำรปฏิบตัิมี         
แตก่ำรท่ีจะซีเรียสกบักำร Check กบักำร Action คิดว่ำน้อย  

 
เน่ืองจำกส ำนกังำน ก.พ.ร. ใช้วิธีกำรในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละส่วนรำชกำร

เหมือนกันทัง้หมดทัง้ประเทศ เม่ือส่วนรำชกำรน ำมำปฏิบัติจึงประสบปัญหำ ทัง้นี ้อธิบดีกรม
สง่เสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้ำ่ “ก.พ.ร. เอำตวัระบบเดียว
จะมำวดัทกุอยำ่งบน Nature เดียวกนัหมด กำรท ำงำนของแตล่ะเร่ือง แตล่ะสว่นมนัก็ไมเ่หมือนกนั 
เอำก ำลงัพอดี” อีกทัง้ รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้เปรียบเทียบ
ถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้กบัส่วนรำชกำรว่ำเสมือนเสือ้โหล “ในหลกักำรพดูยงัไงมนัก็ดีใช่ไหม แต่
เน่ืองจำกระบบรำชกำรมนัเป็นระบบท่ีมีระเบียบ มีกฎหมำย มีวิธีปฏิบตัิเยอะมำกใช่ไหมครับและก็
ในแตล่ะหน่วยงำนก็มีกฎหมำยเฉพำะท่ีไปปฏิบตัิ ตวัชีว้ดับำงเร่ืองท่ี ก.พ.ร. ก ำหนด มนัเหมือนกบั
แบบเสือ้โหล ตดัทีเดียวต้องใช้ด้วยกันเหมือนกัน บำงทีมนัก็ล ำบำกนะ” ทัง้นี ้รองผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึงประเด็นกำรออกแบบ
เคร่ืองมือของส ำนักงำน ก.พ.ร. ไว้ว่ำ “เน่ืองจำก ก.พ.ร. ไม่ได้เข้ำมำท ำ Customize รำยหน่วย
รำชกำร ใช้ระบบเคร่ืองมือกลำงท่ีเป็นตวัรวมซึ่งมันไม่ Match กับทุกหน่วย” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรกลำง สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้เปรียบกำรวดัของส ำนกังำน ก.พ.ร. เสมือน
ไม้บรรทดัโหลโดยกลำ่วถึงไว้ว่ำ “กำรวดัแบบมนัเหมือนไม้บรรทดัโหล ปีหนึ่งก็วดัออกมำ KPI ด้ำน
บคุคลอนันี ้ด้ำนไอทีอนันี ้ด้ำนบริหำรจดักำรควำมรู้ ด้ำน Innovation อนันี ้แตเ่หมือนกบัเขำไม่ได้ดู
ว่ำ Background แต่ละหน่วยไม่เหมือนกัน KPI มันเหมำ” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “เขำท ำกว้ำงเป็นทะเลเลย 
อำจจะไม่คอ่ยตรงประเด็นกบับำงหน่วยงำน กำรวดัมนัต้องสัง่ตดั วดัให้ตรงจดุหรือเขำแคต้่องกำร
แค่กลำง ๆ แค่นัน้เอง รำชกำรมีหลำยจดุมำกเลย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส่วนดชันีอตุสำหกรรม
และวิเครำะห์ข้อมลู สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงวำ่ “มนัไมจ่ ำเป็นวำ่คณุก ำหนดแล้ว มี 
ก.พ.ร. แล้วทกุคน ทกุหน่วยต้องมี KPI เหมือนกนัหมด มนัไม่ใช่ปพูรมหมดเลย” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็นนีว้่ำ “แต่ละหน่วยอย่ำ
ใช้มำตรฐำนเดียวกัน หน่วยท ำบริกำร ขัน้ตอนไม่ยุ่งยำกเพรำะ Flow เขำชัด หน่วยท่ีท ำบริกำร
หลำยอนัต้องหำอะไรท่ีเป็นตวั Flow ท่ีเขำท ำเพื่อองค์กร องค์กรท่ีท ำประโยชน์เพื่อ SMEs พฒันำ
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แล้ว SMEs ได้อะไรอย่ำงเดียว” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำล
ทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็ระหวำ่งบริบทของแตล่ะสว่นรำชกำร ดงันี ้

 
บริบทของแตล่ะท่ีไม่เหมือนกนั แล้วน ำหลกักำรเดียวมำใช้กบัทัง้หมดมนัก็เป็นไป
ไม่ได้ มนัอำจจะเหมำะกบั 2-3 หน่วยงำนหรือเอกชน แต่มนัไม่เหมำะกบัรำชกำร
หรือกระทรวงบำงกระทรวง แม้แตก่ระทรวงเดียวกนัยงัมีลกัษณะไมเ่หมือนกนัเลย
ซึง่อนัท่ีจริงมนัก็ต้องมีกำรศกึษำแตล่ะกระทรวง ๆ ไป ไม่ใช่เหมำรวมศกึษำทฤษฎี
นี ้แล้วเอำไปใช้ทัง้หมดกระทรวงซึง่ผมมองว่ำ มนัไม่ใช่ ก.พ.ร. อำจจะใช้ยำพำรำ
ไง ยำครอบจกัรวำล แตว่ำ่ ใช้แล้วมนัก็ไม่ได้ถกูกบัโรคทกุโรค ข้อจ ำกดัมนัเยอะ 
   
นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้เปรียบกำรน ำ

เคร่ืองมือมำใช้กบัสว่นรำชกำรเหมือนตดัเสือ้โหล ควำมวำ่  
 

ท ำอย่ำงส่วนรำชกำรก็เหมือนตดัเสือ้โหล โดยส่วนใหญ่เสือ้โหลมันก็ใช้ได้ แต่       
บำงหน่วยงำนท่ีมีลกัษณะแตกต่ำง มนัจะแยกยงัไง จะแยกก็ไม่แยกทัง้หมด ก็
ต้องแยกเป็นบำงสว่นอีก พี่ก็ถึงบอกวำ่ มนัก็เหน่ือยไง เหน่ือยส ำหรับสว่นรำชกำร
ท่ีมันเฉพำะ เฉพำะของแต่ละท่ีอยู่แล้ว กำรสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ รับบริกำรก็จะ มี
ควำมแตกตำ่งกนัไป 

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ไม่ได้เข้ำใจในบทบำทและภำรกิจของแต่ละส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริง 

ทัง้นี ้รองผู้ อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทัศนะถึง
ประเด็นนี ้ ไว้ว่ำ “ระบบ KPI ต้องสอดคล้องกับสิ่งท่ีมันควรจะเป็น ถ้ำคุณจะเอำมำใช้ในภำค
รำชกำร คณุต้องมำปรับให้มำกกว่ำนี ้ปรับให้เหมำะสมกบัส่วนรำชกำรแต่ละส่วนรำชกำร” อีกทัง้ 
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทัศนะว่ำ “เขำมีตัง้ร้อยกว่ำกรม เขำไม่มีเวลำไปดูในรำยละเอียดหรอก ผมมองนะ แล้วบำงทีน่ี 
ภำรกิจนีเ้ขำไม่รู้ว่ำภำรกิจนีย้ำกง่ำยมำกน้อยเท่ำไหนในควำมเป็นจริง” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
นโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงประเด็น
ดงักล่ำวว่ำ “เขำยงัไม่เข้ำใจไม่รู้ว่ำ เขำแบ่งบริหำรอย่ำงไรนะว่ำ คนนีด้แูลกระทรวงไหนอะไรยงัไง 
ผมดแูล้วว่ำ บำงทีในกำรก ำหนดในเร่ืองของ Format มนัจะไม่ส ำคญัว่ำเหมือนกบัว่ำ ทกุกระทรวง
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ต้องมี Format เหมือนกันหรือไม่ ทุกกรมภำรกิจไม่เหมือนกันนะ” ขณะท่ี หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้เช่นกนั ดงันี ้

 
ในสว่นของตวัส ำนกังำน ก.พ.ร. เองคือ เขำเห็นแตต่วักลไก กลไกของกำรก ำหนด
ตวัชีว้ัดเพื่อมำวัด Performance-based ขึน้มำเพื่อให้บรรลุยุทธศำสตร์ แต่เขำ    
ไม่รู้ลกัษณะงำนของแต่ละกระทรวง น่ีก็คือจดุอ่อน เพรำะฉะนัน้ ลกัษณะกำรตัง้
ตวัชีว้ัดอะไรพวกนี ้คุณจะต้องเข้ำใจงำนกระทรวง คุณถึงจะตัง้แล้ว ถึงได้รู้ว่ำ     
ตวัไหนมนัวดั Performance ได้ยอดเย่ียม  

 
นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึง

ประเด็นของควำมจ ำเป็นในกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ให้สำมำรถใช้ได้จริงกบัระบบรำชกำร ควำมวำ่ 
 
คนคิดระบบก็ต้องเข้ำใจรำชกำรมำก ๆ กว่ำนีค้ือ ผมคิดเช่ือเลยนะ คนคิดระบบก็
คงเป็นใครสักคนท่ีรุ่นใหม่ ไฟแรง อยำกคิดโน่น อยำกคิดน่ี อยำกจะท ำโน่น 
อยำกจะท ำน่ี แตว่ำ่ ขำดประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนในระบบรำชกำร คิดไปเองวำ่
ถ้ำบีบตรงนีแ้ล้วมนัจะหด แต่ไม่รู้หรอกว่ำ บีบตรงนีแ้ล้วมนัโผล่ตรงไหนใช่ไหม
ครับ บีบตรงนี ้มนัก็จะหำยไป ไม่ใช่หรอก บีบตรงนีม้นัจะไปโผลตรงโน้น รำชกำร
ไม่ใช่แบบนัน้ . . . เพรำะงัน้ รำชกำรมนัไมใ่ช่หนึง่บวกหนึง่เป็นสอง 

 
แม้ว่ำ แต่ละส่วนรำชกำรต่ำงไม่ปฏิเสธว่ำ เคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนเป็น

เคร่ืองมือท่ีดี แตเ่ม่ือน ำมำใช้กบัสว่นรำชกำร ส ำนกังำน ก.พ.ร. เองจ ำเป็นต้องรับฟังและติดตำมผล
ท่ีได้จำกกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้เช่นกนัเพื่อน ำผลไปปรับปรุงและพฒันำวิธีกำรวดัให้เข้ำกับบริบท
ของส่วนรำชกำรมำกยิ่งขึน้ ท่ีผ่ำนมำ ส่วนรำชกำรเปรียบเสมือนหนทูดลองของหน่วยงำนกลำงใน
กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะ
ไว้ว่ำ “ส่วนรำชกำรในช่วง 10 กว่ำปีน่ีเปลี่ยนระบบอยู่เร่ือย ถ้ำเป็นบริษัทคงปิดกิจกำรไปแล้วล่ะ 
คุณเปลี่ยนระบบบริหำรจัดกำรอยู่เร่ือยไง แล้วเป็นกำรเปลี่ยนแบบเหมือนทุกคนโดนเป็นหนู
ทดลอง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ 
“ส ำนักงำน ก.พ.ร. พอได้เคร่ืองมือใหม่อะไรมำก็จะมำลองให้กับรำชกำร แล้วก็ไม่เคยปล่อยให้
ด ำเนินกำร แต่ไม่เคยประเมินผลเลย ไม่เคยมำประเมินผลเคร่ืองมือหรืออะไรทัง้สิน้ ” ทัง้นี  ้
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ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงว่ำ 
“ตวัชีว้ดัจดัท ำพวกนีม้นัน่ำจะมีกำรประเมินเป็นครัง้ใหญ่ จบัประเด็นกนัจริง ๆ จงั ๆ ว่ำ  ประเด็น
จริง ๆ มนัคืออะไรกนัแน่ อยู่ ๆ มำวดัส่วนรำชกำร วดัแล้ว ท่ีผ่ำนมำท ำมำแล้วตัง้ก่ีปี มนัได้ผลเป็น
ยังไง สรุปให้เป็นรูปธรรม ให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่ำ มันได้อะไรขึน้มำ มันต้องมีกำรทบทวน” 
นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กอง
บริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กล่ำวถึงประเด็นกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้กับ
สว่นรำชกำรเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ลักษณะของกำรท ำตัวชีว้ัดค ำรับรองเร่ืองกำรด ำเนินงำนของเรำเป็นอย่ำงงี ้
กระบวน กำรทัง้หมดมนัเลยออกมำเป็นว่ำก็คือ เรำท ำงำนตำมปกติ แล้วมนัก็
ไม่ได้ช่วยยก ระดบัประสิทธิภำพก็ยงัเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง โอเคว่ำ
เรำรู้ว่ำควร สิ่งท่ีควรจะเป็นคืออะไร แต่ว่ำ ในกระบวนกำรมนัไม่ได้ผลกัดนัให้มนั
ไปถึงจดุนัน้ มนัก็ยงัติด ๆ อยู่ เช่น เร่ืองขอบเขต เวลำ ศกัยภำพของคนท่ีจะมำท ำ
เร่ืองพวกนีด้้วย  

 
ตลอดระยะเวลำกว่ำ 12 ปี ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2559 ท่ีก ำหนดให้สว่นรำชกำร

ต้องจัดท ำค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรนัน้ เคร่ืองมือดังกล่ำวท ำให้ส่วนรำชกำรมีกำรวัดและ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนได้อย่ำงชดัเจนเพียงใด ส่วนรำชกำรได้รับประโยชน์และเกิดกำรพฒันำ
จำกเคร่ืองมือนีไ้ด้มำกหรือน้อยแค่ไหน เป็นไปตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัหรือไม่ ประเด็นต่ำง ๆ 
เหลำ่นีจ้ึงจ ำเป็นต้องมีกำรทบทวนอย่ำงจริงจงั อีกทัง้ หน่วยงำนกลำงต้องท ำให้สว่นรำชกำรเข้ำใจ
ถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ได้อย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “มนัต้องท ำไปพร้อม ๆ กัน ใน
ขณะเดียวกนั มนัต้อง Shift Paradigm ไปอีกขึน้หนึ่ง ให้ทุกคนเข้ำใจประโยชน์ของตวัชีว้ดัต่อเขำ
หรือต่อองค์กร แล้วระบบกำรวัดมันก็จะต้องเอือ้ต่อควำมรู้สึกนีเ้พรำะเร่ิมตรงไหน . . . ถ้ำเรำ
สำมำรถ Shift Paradigm ได้ก็มีโอกำสท่ีจะพัฒนำตัวชีว้ัดขึน้มำ” อีกทัง้ รองอธิบดีกรมโรงงำน
อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “บริหำรจดักำรภำครัฐก็เปลี่ยนแปลงอยู่
เร่ือย ๆ นะ มนัก็ล ำบำกเหมือนกนันะ เป็นตวัเรำคืออะไร แล้วเรำจะมุ่งหวงัให้คนของเรำดีเป็นยงัไง 
แล้วเรำก็ได้พัฒนำ สร้ำงระบบท่ีประคองคนของเรำให้ไปสู่ตรงนัน้ . . . น่ำจะมีอะไรท่ีท ำให้
ข้ำรำชกำรหรือระบบ Lean เนียน ท ำแล้ว Smooth” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
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สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ส ำนักงำน ก.พ.ร. ควรทบทวนเคร่ืองมือของตวัเอง 
ทบทวนโดยกำรติดตำมและประเมินใหม่ อำจจะด้วยแบบสอบถำม มนัมีเคร่ืองมือเยอะแยะท่ีจะ
ประเมินเพื่อทบทวนเคร่ืองมือตวัเองวำ่จะปรับปรุงให้ดีขึน้อยำ่งไรหรือมีปัญหำ อปุสรรคอย่ำงไร ถ้ำ
จะให้เขำอยู่ต่อต้องหันมำมอง” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “อะไรก็ตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. หรือส ำนกังำน ก.พ. คิดขึน้มำเพื่อเป็น
เคร่ืองมือใหม่ ๆ ท่ีจะใช้ในรำชกำรนะ ตวัเองท ำให้ถ่องแท้ก่อน ให้เห็นผลชดัเจนก่อน แล้วเอำมำให้
คนอ่ืนใช้ อยำ่งเช่น ถ้ำคดิวำ่ระบบโบนสัดี ส ำนกังำน ก.พ.ร. ลองหำวิธีจ่ำยโบนสัคนของตวัเองตำม
ผลงำน ลองดเูกิดอะไรขึน้” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “หลกักำรของ PDCA โดยเฉพำะเร่ือง
ของกำรติดตำมประเมินผล พี่เห็นว่ำ ภำครัฐควรจะมีไหม ระบบนีค้วร แต่เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำร
ติดตำมประเมินผลควรเป็นอะไรนึกคิดกนัใหม่ อำจจะไม่ใช่ตวั PDCA อำจจะไม่ใช่ตวัค ำรับรองก็
ได้ให้มนัเหมำะสมกบัรำชกำร” ขณะท่ี อธิบดีกรมส่งเสริมอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่ว ควำมวำ่ 

 
ตอนนีเ้หมือนวัฒนธรรมในกำรใช้ตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. บ้ำนเรำก็พอสมควรแล้ว    
มันก็ท ำอะไรไปเยอะ มันก็ต้องไป Consolidate กับตวัชีว้ัดอ่ืน ผมว่ำ ต้องปรับ 
Approach ของตัวชีว้ัดนีม้ำนิดนึง ก.พ.ร. ในฐำนะดูเร่ืองระบบ ในฐำนะเป็น       
ตวัหลกั ก็ต้องมำรีวิวว่ำ เขำท ำมำ 10 กว่ำปีแล้วซึง่เขำก็ต้องบอกว่ำ เขำดี ก็ต้อง
เอำ Third Party มำดูหน่อยว่ำ มันใช่ไหม มันต้องลดทอนอะไรไปบ้ำง ท ำให้       
มนัพอดี ๆ ตวั แล้วก็เอำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ก็ต้องมีคนมือ Flow มำประเมิน 
มำวิจยั  

 
นอกจำกนี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง

ทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

เคร่ืองมือตวันีมี้ควำมเหมำะสมกบัสว่นรำชกำรไทยหรือไม่หรือจะมีเคร่ืองมืออ่ืนท่ีมนั
มีประสิทธิภำพมำกกว่ำนีเ้ข้ำมำใช้ เคร่ืองมือนีอ้ำจจะเหมำะสมกบัองค์กรหนึ่ง แต่    
ไม่จ ำเป็นต้องเหมำะสมกบัองค์กรหนึ่ง อำจจะเหมำะสมกบัองค์กรขนำดเล็ก แต่จน
มำใช้กบัประเทศไทยไม่จ ำเป็นต้องเหมำะสมเสมอไป . . . หลำย ๆ ครัง้ กำรประเมิน



437 
 

 

จะมองเพียงแต่ว่ำ ของเก่ำมีจุดอ่อนอย่ำงนี ้ๆ ก็จะพัฒนำระบบใหม่ขึน้มำโดย
คำดหวังไว้ แต่ขณะเดียวกัน ระบบใหม่ท่ีพัฒนำมันก็มีจุดอ่อนของมัน จุดอ่อน 
ข้อบกพร่องของมนั ได้ประเมินผล ได้เจอจุดอ่อน ข้อบกพร่องเหล่ำนัน้เปรียบเทียบ
กบัข้อดีของเก่ำของใหม่เพรำะว่ำข้อดีของระบบรำชกำรหรือกำรท ำงำนอะไรในอดีต
มนัก็มีข้อดีของมนั ไม่งัน้สว่นรำชกำรมนัอยูไ่ม่ได้หรอก 

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยและยทุธศำสตร์ สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ถ้ำเกิดสำมำรถท่ีจะท ำให้วิเครำะห์จริง ๆ จงั ๆ ในเร่ืองของตวัชีว้ดัจริง ๆ จงั ๆ แล้ว
เอำมำสู่กระบวนกำรในกำรปรับปรุงจริง ๆ อย่ำงตัง้ใจ เป็นรูปธรรม เคร่ืองมือ
เหล่ำนีม้ันเพียงพอ แต่อยู่ท่ีคนปฏิบัติหรือคนใส่ใจว่ำครบทัง้ Loop หรือเปล่ำ      
ถ้ำให้ดีก็ต้องใส่ใจทัง้ Loop กำรวำงแผน กำรปฏิบตัิ กำรติดตำม แล้วก็เอำไป
ปรับปรุง  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง

ประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่ 
 

อยำกให้ ก.พ.ร. ทบทวนซิว่ำ เคร่ืองมือนีอ้ำจจะเป็นแบบสอบถำมหรืออะไรก็ได้     
ควรจะทบทวนเคร่ืองมือนีส้่งมำยงัหน่วยงำนผู้ปฏิบตัิว่ำ เขำรู้สกึอย่ำงไร เป็นยงัไง
ในกำรน ำใช้เคร่ืองมือตัวนี ้ให้เขำทบทวนว่ำ มันบรรลุประสิทธิผลตำมท่ีเขำจะ
น ำมำเป็นเคร่ืองมือในกำรวดั ผลสมัฤทธ์ิของหน่วยงำนจริงไหม แต่เขำก็ไม่เคยท ำ
เลย ไมส่ื่อสำรเพ่ือให้เรำรู้สกึอินไปกบัเคร่ืองมือนี ้ 

 
ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง

ประเด็นดงักลำ่วไว้เช่นกนั ควำมวำ่ 
 

ยุคท่ีผ่ำนมำ 10 ปีท่ีผ่ำนมำ ตวัชีว้ดัเป็นตวัชีว้ดัเชิงลบก็ไม่ว่ำกัน แต่ไปข้ำงหน้ำ 
มนัควรจะเป็นตวัชีว้ดัเชิงบวก มองกำรพฒันำมำกกว่ำกำรท่ีจะไปชีผ้ิดชีถู้กใคร 
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แล้วคณุจะใช้ตวัชีว้ดัได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ตัง้ต้นคิดใหม่ ตัง้แต่ปรัชญำของมนั
เลย แล้ววตัถุประสงค์ท่ีคณุวดั แล้วกำรท่ีคณุท ำให้หน่วยงำนรำชกำรมีส ำนึก มี
ควำมเข้ำใจในเร่ืองของศำสตร์ เร่ืองของ PDCA เพื่อท่ีจะวัดเพื่อสะท้อนอะไร
ขึน้มำ . . . คนท่ีน ำเคร่ืองมือมำใช้ก็ต้อง PDCA เหมือนกนัก็ต้องมีกำรด ูติดตำม 
แล้วก็พฒันำวำ่เคร่ืองมือท่ีใช้มนัเหมำะสมหรือเปลำ่ 

 
ก.พ.ร. จ ำเป็นต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจถึงบริบทของประเทศให้เห็นผลได้อย่ำงเป็น

รูปธรรม ส่วนรำชกำรแต่ละส่วนมีพนัธกิจท่ีต้องรับผิดชอบแตกต่ำงกนัไป ลกัษณะกำรปฏิบตัิงำน   
จึงแตกต่ำงด้วยเช่นกัน ดงันัน้ ก่อนท่ีหน่วยงำนกลำงจะน ำเคร่ืองมือมำใช้กบัส่วนรำชกำรจึงต้อง
ศึกษำท ำควำมเข้ำใจถึงลักษณะควำมแตกต่ำงขององค์กำรแต่ละรูปแบบอย่ำงละเอียดและ
รอบคอบ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เม่ือน ำเคร่ืองมือนัน้มำใช้กบัระบบรำชกำรทัง้ระบบ ดงันัน้ ส ำนกังำน 
ก.พ.ร. ต้องศึกษำและท ำควำมเข้ำใจลกัษณะของส่วนรำชกำรไทยอย่ำงรอบด้ำนและออกแบบ
เคร่ืองมือให้เข้ำกบัแต่ละส่วนรำชกำร ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, 
กำรสัมภำษณ์) ได้แสดงทัศนะถึงประเด็นนีว้่ำ “หน่วยงำนภำครัฐมีลักษณะหลำกหลำย  ทัง้
หน่วยงำนกลำง ๆ หน่วยงำนเอียงไปทำงด้ำนวิจยัและพฒันำ หน่วยงำนท่ีใช้อ ำนำจพวกต ำรวจ 
ทหำร เพรำะฉะนัน้ จินตภำพหรือทศันคติกบัเส้นแบง่กลำง ๆ ตวัชีว้ดั มนัก็ไม่สำมำรถไปตอบโจทย์
ได้ทัง้ 3 กลุ่ม ไม่นับรำยละเอียดท่ีแตกต่ำงกันของแต่ละกระทรวง” ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “มนัก็ต้องเข้ำใจบริบทของงำนนัน้ ๆ ประเทศ
นัน้ ๆ หรือท ำแคบ่ำงสว่น บำงตอนท่ีมนัส ำคญัหรือท ำน ำร่องก่อน เพรำะฉะนัน้ สว่นใหญ่อนันีก็้เป็น 
Nature ของเรำ ปีหนึ่งเอำให้เสร็จเลย ปูพืน้ทั่วประเทศ แนวก็จะเป็นอย่ำงนัน้ ” อีกทัง้ รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ถ้ำจะท ำ
ให้ดีขึน้ ต้อง Fit กับของแต่ละหน่วยงำน ต้องไม่ไปท ำให้งำนท่ีเป็นภำรกิจส ำคญัท่ีไม่สำมำรถท ำ
เป็นตวัชีว้ดัได้ มนัเสียไปด้วย งำนบำงอย่ำงคิดเป็นตวัชีว้ดัยำกเพรำะผลมนัเป็น Impact ไปสู่ภำค
ประชำชน” ทัง้นี ้รองอธิบดีกรมโรงงำนอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้เช่นกนั
ว่ำ “เรำอำจจะยงัไม่มีใครมำนัง่วิเครำะห์พฤติกรรม แนวควำมคิดของคนไทยท่ีจะมำประยกุต์เข้ำ
กบัระบบงำนของเรำให้เหมำะสม กลบักนั ไม่ใช่คดิระบบงำนให้เหมำะสม เรำต้องเข้ำใจตวัเรำก่อน 
แล้วเรำคอ่ยมำสร้ำงระบบงำน” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กลำ่วถึงไว้วำ่ “ต้องคิดเป็นข้ำรำชกำร ไม่ได้คิดนะวำ่จะเอำเคร่ืองมืออยำ่งนีไ้ปท ำ แล้วมนัจะเกิด 1, 
2, 3, 4 . . . คือไม่ได้คิดเป็นแท่งตรงนะ มนัไม่ใช่ทฤษฎีฝร่ังมำ คนไทยท ำได้หลำยแบบ ฝร่ังก็เป็น
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เหมือนกนั เพียงแตว่ำ่ ระบบรำชกำรไทยมนัมีข้อจ ำกดั มีอะไรเยอะเหมือนกนั” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
สว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “จริง ๆ 
มนัเป็นหลกัมำตรฐำนสำกลอยู่แล้ว กำรมีตวัชีว้ดั เมืองนอกเขำก็พดูถึง KPI อยู่แล้ว เรำต้องปรับ  
มำให้เหมำะสมและนโยบำยของ ก.พ.ร. ต้องนิ่งด้วยไง” นอกจำกนี ้ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักบริหำร
ยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ต้องวดัใหม่ แล้วก็ KPI ตอนนีไ้ม่ตอบ
โจทย์น่ีแล้ว ไม่ตอบโจทย์ Trend ในอนำคตน่ีแล้ว ต้องเปลี่ยนรูปโฉมกำรพฒันำของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับ Trend” นอกจำกนี ้หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล  กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “จริง ๆ ถ้ำถำมว่ำ มนัช่วยไหม มนัช่วย แต่
ควรระบุให้ชดัว่ำ เคร่ืองมือนีจ้ะใช้กบัหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีหน้ำท่ีในกำรบริกำรอย่ำงเดียวไหม แต่
ถ้ำหน่วยงำนภำครัฐท่ีมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดนโยบำยหรือกำรสง่เสริมก ำกบัดแูล มนัเหมำะสมไหม
ท่ีเอำเคร่ืองมือมำใช้” อีกทัง้ นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และ
ติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนั ดงันี ้

 
ในระดบัใหญ่ ๆ บำงทีเขำมีคนเก่ง อย่ำงกระทรวงกำรคลงั กระทรวงพำณิชย์     
เขำก็จะมีทีมท่ีเขำสำมำรถท่ีจะท ำงำนให้บรรลเุป้ำแล้วก็เป็นไปตำมหลกั กำรท่ี 
ก.พ.ร. ก ำหนดได้เลย ถ้ำเป็นส่วนรำชกำรท่ีเล็กลงอย่ำงกระทรวงอุตสำหกรรม
หรือว่ำกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งบำงทีไม่ได้มีตัวชีว้ัดท่ีส ำคัญในเชิงเศรษฐกิจซึ่ง      
เรำให้ควำมส ำคญัและมุ่งเน้นอยู่ อย่ำงเร่ือง GDP มันไม่มี พอรัฐบำลไม่ได้ให้
ควำมส ำคญัมำก หน่วยงำนพวกนีก็้เหมือนกับว่ำ ไม่ได้เห็นควำมส ำคญั แล้วก็
ไม่ได้ใฝ่รู้ครับวำ่ ในหลกักำรท่ี ก.พ.ร. เอำมำให้น่ี มนัเป็นเร่ืองท่ีดี แล้วก็ควรจะเอำ
มำท ำจริง ๆ จงั ๆ  

 
ดงันัน้ กำรออกแบบเคร่ืองมือจึงควรท ำวิจยัแบ่งรูปแบบองค์กำรแต่ละรูปแบบเพื่อให้กำร

วดัเข้ำกบับริบทแตล่ะองค์กำร อำทิ กรมทำงด้ำนนโยบำยท่ีรับผิดชอบงำนวิชำกำรอย่ำงส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม ส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรคลงั หรือส ำนกังำนเศรษฐกิจกำรเกษตร แม้ว่ำจะ
คนละกระทรวงกนั แตก่รมเหลำ่นีต้ำ่งท ำงำนเชิงนโยบำย ซึง่ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อุตสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “คนท่ีรับเร่ืองนีไ้ปท ำก็น่ำจะ
หนกัใจอยู่เหมือนกนัเพรำะมนัเป็นองค์กรค่อนข้ำงใหญ่ รำชกำรทัง้ประเทศ เรำไม่ว่ำใครหรอก แต่
เรำว่ำ ถ้ำจะแก้ให้ถกูจุดมนัต้องแยกกนัประเมิน จดักรุ๊ปกนัไหม กรุ๊ปท่ีท ำงำนด้ำนอย่ำงงีค้ล้ำย ๆ 
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กนั . . . มำสงัเครำะห์ วิเครำะห์ออกมำ แล้วออกมำเป็นนโยบำย” อีกทัง้ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำน
เศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้เสนอแนะแนวทำงในกำรพฒันำระบบบริหำร
ด้วยกำรสร้ำงทีมวิชำกำรเข้ำมำช่วยส่วนรำชกำรซึ่งได้กล่ำวถึงไว้ว่ำ “ถ้ำคุณไม่ Customize มนั
จะต้องมำวำงแผน พัฒนำระบบบริหำรร่วมกันกับหน่วยกลำง หน่วยของภำครัฐมำกขึน้ ต้องมี
ทีมงำนเรียกวำ่ Third Party วิชำกำรท่ีเป็นกลำงมำช่วย Balance” นอกจำกกำรออกแบบเคร่ืองมือ
ให้เหมำะสมกับแต่ละหน่วยงำนแล้ว กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ยังต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสมกับ
ลักษณะงำนของแต่ละบุคคลอีกด้วย ทุกคนไม่จ ำเป็นต้องปฏิบัติตำมรูปแบบท่ีก ำหนดมำให้
เหมือนกนัทัง้หมดเน่ืองจำกลกัษณะงำนของแต่ละประเภทย่อมมีรูปแบบกำรท ำงำนท่ีแตกตำ่งกนั 
ทัง้นี ้รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึง
ประเด็นกำรออกแบบรูปแบบกำรท ำงำนของแตล่ะบคุคล ควำมวำ่  
 

รูปแบบกำรท ำงำนของบำงคน เขำเรียกว่ำ แนวคิดกำรบริหำร ถ้ำคณุไปก ำหนด    
ตำยตวั คณุไปท ำให้คนเหมือนเคร่ือง บำงคนมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ในเชิงของกำร
ท ำงำนเหนือกวำ่คนปกติ เขำไม่จ ำเป็นต้องท ำตำม KPI ท่ีเป็นมำตรฐำน ไปวดักนั
ท่ี Outcome ผลท่ีออกมำมนัดี เก่งกว่ำพวกท่ีท ำตำม KPI ด้วยซ ำ้ไป มนัก็ต้องไป
หำรูปแบบของกำรวดัมำให้มนัเหมำะสมยงัไง  

 
หน่วยงำนกลำงควรให้ควำมส ำคญักบัพฒันำกำรในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรมำกกว่ำ

กำรวดัผลด้วยกำรประเมินออกมำเป็นตวัเลข ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้วำ่ 

 
ถ้ำท่ีเขำจะวดัว่ำ ตอนนีแ้ต่ละคนไปได้เท่ำไรแล้วก็คือสนใจเร่ือง Growth แค่นัน้
ดีกว่ำ ตอนนี ้Performance ผมอยู่แค่ 20 คุณอยู่ท่ี 80 ก็ไม่เป็นไร เรำไม่วัดกัน   
แตว่่ำ 20 ถำมว่ำ คณุจะพฒันำขึน้มำได้ไหม คณุ 80 คณุจะพฒันำได้ไหมหรือถ้ำ 
80 แล้วก็อำจจะไม่ต้องพฒันำขึน้ เพียงแต่ว่ำ Keep 80 นีไ้ปให้ได้ อย่ำให้มนัตก  
ก็เป็นสิง่ท่ีน่ำสนใจ ไมใ่ช่วำ่ ทกุคนต้องได้ 80  

 
ดงันัน้ ต้องออกแบบกำรวดัให้เหมำะสมกับบริบทของแต่ละบุคคลเช่นกัน ทัง้นี ้หัวหน้ำ

ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “มนัก็จะท ำให้แต่
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ละคนมีควำมหลำกหลำยในกำรวดั เขำสำมำรถท่ีจะกล้ำวดัวำ่เขำแค ่20 เพื่อท่ีเขำจะพฒันำขึน้มำ
ได้ก็เป็นจุดท่ีน่ำสนใจ เป็นมมุมองหรืออำจจะดขู้อจ ำกดัเขำก็ได้ ต้องมองสอดคล้องในบริบทของ
แตล่ะคน” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรสว่นดชันีอตุสำหกรรมและวิเครำะห์ข้อมลู ศนูย์สำรสนเทศเศรษฐกิจ
อตุสำหกรรม สศอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “มนัขึน้อยู่กบัคนใช้เคร่ืองมือ ทุก ๆ ขัน้ 
ทุก ๆ ตอนคือทุกขัน้ตอนของกำรใช้เคร่ืองมือจะต้องมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแล้วก็ใช้อย่ำงถูกต้อง 
เหมำะสมกบับุคคลทัง้ตวัผู้ ใช้ด้วยซึ่งมนัยำก เพรำะงัน้ เรำจะเอำตวัอะไรมำทดแทนเพื่อจะท ำให้
มนัเพิ่มเชิงคณุภำพท่ีมีควำมเป็นธรรม ถกูต้องมำกยิ่งขึน้” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ดงันี ้
 

แนวคิดมนัก็ดี แต่ว่ำ ผลท่ีได้ ผมว่ำ ยงัไม่ดีเท่ำท่ีควร . . . มนัก็ต้องรู้ว่ำ ธรรมชำติ
ของข้ำรำชกำรไทยเป็นแบบไหน ยงัไง มนัต้องให้เหมำะกบัรำชกำรไทย ไม่ใช่ว่ำ 
มำตัวชีว้ัดดีอย่ำงงี ้ข้ำรำชกำรทุกคนต้องท ำอย่ำงงี ้ไม่ใช่เพรำะมันต้องดูบำง 
อย่ำงให้เหมำะสมด้วยกบัข้ำรำชกำรไทย แล้วให้เกิดควำมรู้สกึท่ีวำ่ ให้ข้ำรำชกำร
ทกุคนเห็นพ้องต้องกนัท่ีวำ่ ควรจะเดินทำงทำงนี ้ไมใ่ช่มำบงัคบั  

 
ทัง้นี ้ชำติชำย ณ เชียงใหม่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำร

ผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทยไว้ว่ำ “เคร่ืองมือนีถื้อว่ำ ประสบควำมส ำเร็จหรือไม่ 
เรียกได้ว่ำ เพิ่งเร่ิมท ำ เป็นไปได้บ้ำง แต่มนัตอบโจทย์ได้ตรงจุดไหม ลองดท่ีูผ่ำนมำ มนัสำมำรถ
เรียกได้ว่ำ Change Management ได้หรือยงั มนัเปลี่ยนงำนดีขึน้ได้หรือไม่ เปลี่ยน Attitude ของ
คนได้หรือไม”่ อีกทัง้ พส ุเดชะรินทร์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงเช่นกนัวำ่ “กำรเอำเคร่ืองมือ
ด้ำนกำรจดักำรมำใช้คือ Change Management Process กระบวนกำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง 
เคยท ำงำนแบบนีอ้ยู่ดี ๆ วันดีคืนดี  มี KPI มี Scorecard มี PMQA มี Blueprint for Change มี
อะไรต่ำง ๆ มำจบั ฉะนัน้ มีกำรท ำงำนมำกขึน้ ค ำถำมคือท ำไมต้องท ำ เพรำะ ก.พ.ร. บอกให้ท ำ 
มนัก็ท ำไปเพื่ออย่ำงนัน้” ขณะท่ี กลัยำณี เสนำส ุ(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงข้อจ ำกดัของ
กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ว่ำ “ในเร่ืองของข้อด้อยก็คงหนีไม่พ้นในเร่ืองของภำระงำนท่ีเพิ่มขึน้จะต้องมี
กำรรำยงำน เก็บรวบรวมข้อมลูมำกยิ่งขึน้ซึง่อนันีเ้กิดจำกแตก่่อนไม่มีกำรเก็บรวบรวมข้อมลูตำ่ง ๆ 
ไว้ให้เป็นระบบ เพรำะฉะนัน้ จะต้องมีกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ภำระงำนก็จะเพิ่มมำกขึน้” นอกจำกนี ้
ด ำรงค์ วฒันำ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงกำรน ำเอำวฒันธรรมของประเทศตะวนัตกมำใช้
กบัระบบรำชกำรไทยไว้ว่ำ “วฒันธรรมขององค์กำรรำชกำรไทยยงัไม่ได้ปรับให้อยู่ในแนวทำงของ 
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NPM ซึ่งเป็นค่ำนิยมของตะวนัตกส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งเป็นค่ำนิยมท่ีเก่ียวข้องกับกำรบริหำรเชิง
เอกชนธุรกิจเข้ำมำ อันนีค้ือปัญหำส ำคัญ บำงทีจึงท ำไปโดยเกณฑ์ท่ีให้ท ำ แต่ว่ำ สำระจริง ๆ 
อำจจะไมไ่ด้ผลตำมนัน้ อนันีค้ือปัญหำส ำคญัเลย”  

จะเห็นได้ว่ำ เคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนซึ่งได้รับอิทธิพลทำงแนวควำมคิดมำ
จำกประเทศตะวนัตกและได้น ำมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทยนัน้ วิธีกำรวดัดงักล่ำวจึงเป็นรูปแบบของ
ตะวนัตกซึง่มีวฒันธรรมแตกต่ำงจำกประเทศไทยท ำให้เม่ือมีกำรน ำมำใช้จึงท ำให้รูปแบบของกำร
วดัผลจึงมีวิธีกำรท่ีเปลี่ยนแปลงไป ดงันัน้ เม่ือส ำนกังำน ก.พ.ร. น ำเคร่ืองมือมำใช้กบัส่วนรำชกำร
ทัง้ประเทศจึงจ ำเป็นต้องศึกษำบริบทของประเทศอย่ำงชัดเจนและรอบด้ำนเน่ืองจำกค่ำนิยม      
และวฒันธรรมของแต่ละประเทศแตกต่ำงกัน อีกทัง้ ระบบรำชกำรไทยยงัคงมีระบบอุปถัมภ์ทัง้
ในทำงบวดและทำงลบซึ่งส่งผลต่อกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรในแต่ละกรม
แตกต่ำงกัน อีกทัง้ จ ำเป็นต้องศึกษำถึงรูปแบบของหน่วยงำนภำครัฐแต่ละประเภทโดยละเอียด
เพื่อให้เข้ำกับบริบทของแต่ละส่วนรำชกำรได้อย่ำงเหมำะสมเน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำ ก.พ.ร. ไม่ได้
ออกแบบเคร่ืองมือให้เข้ำกบับริบทของแต่ละส่วนรำชกำรตัง้แต่ต้นท ำให้กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ใน
แต่ละกรมของกระทรวงอตุสำหกรรมจึงประสบปัญหำและไม่สำมำรถปฏิบตัิได้ตำมวตัถปุระสงค์
กำรวดัของเคร่ืองมือได้อยำ่งแท้จริง  
 

5.3.2  การสะท้อนผลการปฏิบัตงิานของส่วนราชการ 
ทุกเคร่ืองมือย่อมมีทัง้ข้อดีและข้อจ ำกัด ประเด็นส ำคัญคือจะท ำอย่ำงไรให้เคร่ืองมือ

สำมำรถน ำมำใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิผล วตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริง
ของกำรวดัคืออะไรและน ำมำใช้อย่ำงไรเน่ืองจำกผลลพัธ์ท่ีได้จะออกมำแตกต่ำงกัน ทัง้นี ้ปลดั  
กระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่ว ควำมวำ่  
 

KPI ตวันัน้วดัควำมสำมำรถของคนในกระทรวงอุตสำหกรรมไหม มนัก็วดั แต่ก็
เป็นหน้ำท่ี ในมุมมองของผมคือไม่รู้ คุณก็ต้องชวนให้เขำไปลงทุน ผลกัดนัให้
เศรษฐกิจดี คุณก็ต้องไปสร้ำงควำมเช่ือมัน่ อะไรก็ว่ำไปตำมเร่ือง ถำมว่ำ  มนัมี
ประสิทธิภำพไหม ก็ไม่ ค ำถำมก็คือ เรำมี KPI เพื่ออะไร ถ้ำ KPI เพื่อประสทิธิภำพ 
ภำยใต้บริบทของกระทรวง มนัก็ต้องตัง้ KPI อีกแบบหนึ่ง มนัเป็น Process ท่ีมนั
มีอยู่ แต่ถ้ำเป็น KPI ในอีกประเด็นหนึ่งเพื่อประเทศ มันก็ต้องเล่นบทท่ีเป็น 
Across Sector  
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ทัง้นี ้ในกำรน ำเคร่ืองมือมำปฏิบตัิ ส ำนกังำน ก.พ.ร. ยงัคงเน้นกระบวนกำรในกำรวดัผล
มำกกวำ่กำรมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัท ำให้สว่นรำชกำรต้องจดัเตรียมเอกสำร
ในแต่ละกระบวนกำรเป็นจ ำนวนมำกตำมเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนกลำงก ำหนดเน่ืองจำก ก.พ.ร. ได้
ตรวจสอบและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนโดยพิจำรณำจำกเอกสำรท่ีส่วนรำชกำรได้รำยงำนมำยงั 
ก.พ.ร. เป็นส ำคัญ ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะว่ำ “ในทำงปฏิบตัิไม่ได้ท ำ มนัไม่ได้ท ำ มนัเคยท ำอย่ำงไหน 
มันก็ท ำอย่ำงนัน้แหละ แต่น่ี โหย ต้องมีรำยงำนขัน้หนึ่ง ต้องท ำอันนี ้ท ำได้ ท ำเอกสำรให้ ท ำ
หลกัฐำนปลอม อยำกมีรำยงำนกำรประชุมเหรอ เขียนรำยงำนกำรประชุมให้ แล้วมันจะได้อะไร
แบบนีถ้กูไหม” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้
ว่ำ “มนัจะเกิดควำมโกลำหลวำ่ เร่ืองบำงเร่ืองน่ี ท ำไมต้องใช้เอกสำรหลกัฐำน มนักลบัมำสูร่ำชกำร
สมบูรณ์แบบเลย ทุกอย่ำงต้องท ำงำนด้วยเอกสำร” อีกทัง้ หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำม
ประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “กำรท่ีเอำตวัชีว้ดั
อนัท่ีส ำรวจรำยละเอียดทัง้หมดแล้วมำใช้กบัรำชกำร โดยสว่นตวัแล้วนะ พี่ไมค่อ่ยจะเห็นด้วยเท่ำไร
แล้วก็เช่ือว่ำ ทุกส่วนรำชกำรก็ไม่เห็นด้วย เพรำะฉะนัน้ มันก็สะท้อนต่อไปว่ำ แล้วผู้บริหำรของ
หน่วยงำนต่ำง ๆ เขำให้ควำมส ำคญัไหม เขำก็ไม่ให้ควำมส ำคญัเท่ำไร” นอกจำกนี ้นักวิชำกำร
อตุสำหกรรมช ำนำญกำร ปฏิบตัิหน้ำท่ีแทนหวัหน้ำกลุม่งำนงบประมำณ ส ำนกับริหำรกลำง สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงว่ำ “ก.พ.ร. เขำก ำหนดมำนะว่ำ ให้ท ำและก็ต้องมีเอกสำรแนบ แต่
มันก็ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์จริง ๆ ยังไม่ส ำเร็จเพรำะมันเป็นแค่เอกสำรแนบให้ ก.พ.ร. ตรวจ
เท่ำนัน้และก็ไม่ได้น ำมำใช้จริง ๆ เพรำะเขำก็แคด่หูน้ำนัน่แหละ เขำไม่ได้ดงูำน” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “มนั
ไม่ได้ตอบโจทย์จริง ๆ ว่ำถ้ำคณุท ำแบบนีแ้ล้วส ำนกังำนอ้อยจะดีขึน้ อนันีม้นัตอบโจทย์ในด้ำนตวั
บุคคลมำกกว่ำ ถ้ำจะให้ดีควรเตรียม Paper ให้น้อยลงแล้วก็วัดให้มันถูกจุด ไม่ต้องอ้อมค้อม”      
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรสว่นพฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงไว้ว่ำ “บำงทีอย่ำงมองในเชิงของเอกสำรเยอะเกิน ไม่ใช่ท ำเอกสำร แต่ละเร่ือง น่ีเอกสำร
เยอะมำกนะสมยัก่อน สมยันีก็้ยงัเยอะอยู่นะ ตวัหนึ่งน่ีเยอะ” ทัง้นี ้อธิบดีกรมสง่เสริมอตุสำหกรรม 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
บำงทีกระบวนกำรขัน้ตอน เอกสำรต่ำง ๆ มนั Burden เกินไป แล้วก็วดัละเอียด
เกินไป . . . ต้อง Balance ว่ำ ใช้เอกสำร ใช้เวลำกันเยอะมำกมำย เอำเอกสำร
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ต้องตรวจ ต้องไม่เช่ือ มนัเลยกลำยเป็นบรรยำกำศวำ่ ท ำงำนเอกสำรไป เน้นหนกั
ในเอกสำรแล้วคุณโกหกผมหรือเปล่ำ แนวมันจะเป็นแบบนัน้ มันใช่หรือเปล่ำ   
คุณท ำแบบนีจ้ริงหรือเปล่ำ คุณวดัละเอียดไป พอวดัละเอียดไป เอกสำรก็เป็น     
ตัง้ ๆ ก็เลยรู้สกึวำ่มนัไมใ่ช่  

 
อีกทัง้ จำกกำรเน้นกระบวนกำรในกำรวัดผลกำรปฏิบัติงำนท ำให้ส่วนรำชกำรต้องใช้

ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรในด้ำนต่ำง ๆ ไปกับกำรจดัท ำตวัชีว้ดัตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร
เป็นจ ำนวนมำก ไม่ว่ำจะเป็นงบประมำณ คน เวลำ ตลอดจนภำรกิจบำงภำรกิจท่ีต้องขบัเคลื่อน
กลบัถกูลดควำมส ำคญัลงเช่นกนั ทัง้นี ้เลขำธิกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน ำ้ตำลทรำย 
(2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “บำงครัง้ถ้ำเรำมวัแต่มำนัง่ท ำตวัพวกนี ้มนัก็  
ไม่มีเวลำมำท ำงำน ครัน้จะให้เอำคนส่วนหนึ่งมำท ำเร่ืองนี ้คนมนัก็น้อย มนัก็มีคนได้อยู่นิดเดียว 
ไม่รู้จะท ำยงัไง แต่ว่ำถ้ำไม่มีกำรวดั มนัก็ลม ๆ แล้ง ๆ อีก มนัก็เหมือนว่ำมนัเป็นภยัคกุคำมกนัอยู่     
สองตวันีซ้ึง่ก็ไม่รู้เหมือนกนัวำ่จะท ำยงัไง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและ
น ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “บำงทีต้องเสียคน ๆ หนึ่งไปเช่ือไหมท ำ
เร่ืองรวบรวมเอกสำร มันไม่ได้ให้เรำลงไป Action หรือพัฒนำอะไร ผมไม่อยำกให้ประเมินด้วย
กระดำษอะไรพวกนีม้ำกมำยจนเกินไป ท ำไมเรำไม่มีตวัใหญ่ ๆ แล้วก็ประเมินกนั เช่น 6 เดือน คณุ
ต้องถึงจุดนีซ้ึ่งบำงทีมนัเป็นเร่ืองระยะยำว 3 ปี 5 ปี มนัถึงจะเห็นผล” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มนโยบำย
และแผน ส ำนกันโยบำยอตุสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึง
ว่ำ “กำรท่ีต้องมำวดักระบวนกำรท ำงำนของเรำนัน้ท ำให้เสียเวลำในกำรท ำงำนในส่วนอ่ืน ๆ กลบั
ต้องมำเสียเวลำในกำรวดักระบวนกำรท ำงำนของเรำเอง . . . บคุลำกร 110 คน ทกุคนมีหน้ำท่ีหลกั
ท่ีต้องท ำนอกเหนือจำกกำรท ำตำมเกณฑ์เหล่ำนีซ้ึง่มนัท ำให้เสียเวลำในกำรปฏิบตัิงำนหลกั” ทัง้นี ้
ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทัศนะไว้ว่ำ “อีกอันหนึ่งท่ีเป็นผลเสียของระบบนีม้ำกก็คือเป็นงำนเอกสำรซะเยอะ เป็นระบบ
เอกสำรซะเยอะ เสียเวลำ แทนท่ีคนจะไปท ำงำนอะไรอย่ำงอ่ืนก็ต้อง มัวต้องมำจัดท ำเอกสำร       
ท ำอะไรเพื่อรำยงำนเขำ . . . เสียเงิน เสียก ำลังคน เสีย เวลำ เสียเวลำน่ีเสียมำกเลย” อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ระยะหลงัน่ี ผมก็รู้
ว่ำต่ำงคนต่ำงเบื่อ มนัท ำมำนำนแล้ว เบือ้งต้นก็เหมือนจะดี มำเจอปัญหำหลำย ๆ เร่ืองนะครับ 
แม้แต่ในช่วงของกำรติดตำมตรวจวดัท่ีต้องตรวจสอบเอกสำร เอกสำรอะไรค่อนข้ำงวุ่นวำยก็เบื่อ
กันไปเอง” ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. 
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(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ในเร่ืองของกำรจดัหำเอกสำรประกอบเป็นหลกัฐำนว่ำ ท ำ
ตำมตวัชีว้ดันะซึ่งตรงนีส้ิน้เปลืองมำกทัง้ระยะเวลำและเอกสำร . . . ทุกวนันีถ้ำมว่ำ  กระดำษเรำ
ประหยดัไหม ไม่ประหยดันะ เพรำะฉะนัน้ ตวัชีว้ดันีก็้ต้องมองว่ำ ควรจะมีหรือไม่มี ท ำไมไม่ไปดู
เร่ืองคณุภำพของเนือ้งำนมำกกว่ำ” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรศนูย์เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงเช่นกนัว่ำ “มนัก็เกิดปัญหำคือว่ำแทนท่ีจะมำท ำงำน
ท่ีเป็นภำรกิจของกรมกลบัต้องมำนัง่เขียนเอกสำร นัง่เขียนตวัชีว้ดั คนตรงนี ้   คนในสว่นรำชกำรก็
น้อยอยู่แล้ว ต้องเสียก ำลังคนต้องมำนั่งท ำพวกนีข้ึน้มำ จริง ๆ มันไม่จ ำเป็นขนำดนัน้ ” อีกทัง้        
นกัทรัพยำกรบคุคลช ำนำญกำรพิเศษ กลุม่บริหำรทรัพยำกรบคุคล ส ำนกังำนเลขำนกุำรกรม สมอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
จริง ๆ แต่ละปี พี่ก็หมดประดำษกับเร่ืองพวกนีเ้ยอะ สุดท้ำยก็ไม่ได้อะไรขึน้มำ 
จริง ๆ ถ้ำก ำหนด Scope มำเลย โอเค จะให้เพิ่มก่ีเปอร์เซ็นต์ แล้วท ำให้มนัเข้ำ
เป้ำ แค่นัน้ก็จบ แต่ทุกวนันี ้มนัไม่ได้ก ำหนดเป้ำมำ เรำก็ต้องท ำแบบเต็มท่ีท่ีสดุ
เพื่อท่ีจะเห็นว่ำส ำคญั เขำก็จะให้มำ พอสุดท้ำยไม่ได้ มนัก็หมดกระดำษ มนัก็
นโยบำยใหม่มำก็เอำ ท ำไปอีก จริง ๆ เร่ืองนีม้นัก็วนอยู่หลำยรอบแล้ว . . . เสีย 
ดำยกระดำษเพรำะว่ำถ้ำบอกว่ำ เรำจะ Paperless ไม่รู้เม่ือไรมนัจะ Paperless 
ได้เพรำะวำ่ทกุอยำ่งเวลำสง่งำนมนัจะต้องใช้เอกสำรทัง้นัน้ 

 
ส ำนกังำน ก.พ.ร. ได้ก ำหนดวิธีกำรวดัและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรด้วย

คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรซึ่งส่งผลให้ส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคญักบักำรบรรลผุลตำมเป้ำหมำย
ตวัชีว้ดัตำมเกณฑ์กำรวดัท่ี ก.พ.ร. ก ำหนดไว้ ทัง้นี ้อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสำหกรรม (2559, กำร
สมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นดงักล่ำวว่ำ “ทุกคนก็กลำยเป็นนัน่ตวัชีว้ดัไปเหมือนกบักลวัว่ำ
ตัวชีว้ัดมันจะไม่ผ่ำน มันก็เลยไม่ได้ไปมุ่งเป้ำท่ีงำนซึ่งสมัยก่อนคนก็ไปมุ่งเป้ำท่ีตัวงำนซึ่งผม          
ไม่แน่ใจประเทศท่ีพฒันำแล้วมำก ๆ เขำท ำกันมำกน้อยแค่ไหน กลำยเป็นทุกคนกลำยเป็นชีว้ดั      
ไปหมด” อีกทัง้ นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “จริง ๆ เม่ือถำมว่ำ เอำมำเพื่อเป็นตวัวดัว่ำ
หน่วยงำนนีไ้ด้เท่ำนีเ้อำไปโชว์ต่อสำธำรณะหรือต่ำงประเทศว่ำ ผลในภำพรวมทกุกรมเป็นอย่ำงไร 
ถ้ำเป็นแบบนี ้โอเค มนัต้องกำรใช้ ก็วดัไป กรมก็ท ำไป แต่ไม่ใช่ว่ำ ถ้ำไม่มีตวัชีว้ดั กรมก็ไม่ท ำงำน 
แต่ถำมว่ำอยำกได้อย่ำงนัน้ก็ต้องวดั” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุ่มยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
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กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกนัว่ำ “กำรจดัท ำตวัชีว้ดัมนั
น่ำจะมีแนวคิดท่ีว่ำตวัชีว้ดัตวัท่ีจดัท ำท่ีก ำหนดมำสะท้อนต่อบทบำทภำรกิจของรัฐจริง แล้วมนัสื่อ
ให้เห็นวำ่ถ้ำท ำได้ตำมตวัชีว้ดั หน่วยรำชกำรนัน้จะเป็นหน่วยรำชกำรท่ีมีกำรพฒันำกำรท ำงำนท่ีดี” 

ดังนัน้ ส่วนรำชกำรจึงเลือกก ำหนดตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบัติงำนโดยค ำนึงถึงคะแนนกำร
ปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้กรมผ่ำนเกณฑ์กำรวดัตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนดมำกกว่ำกำรสะท้อน
ผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูเลือกจึงไม่ใช่ตวัชีว้ดัส ำคญัของสว่นรำชกำร 
ขณะเดียวกนั กำรก ำหนดตวัชีว้ดัจำกหน่วยงำนกลำงท่ีให้สว่นรำชกำรรับมำปฏิบตัินัน้ ตวัชีว้ดับำง
ตวัชีว้ดัไม่ได้สะท้อนถึงภำรกิจของส่วนรำชกำรอย่ำงแท้จริงเช่นกัน ทัง้นี ้หัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำร
กระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นนีว้่ำ “เขำไม่ต้องกำรวดั 
Performance แตเ่ขำต้องกำรได้คะแนน 5 มนัก็เลยออกแบบมำอย่ำง เวลำใช้งำนออกมำอีกอย่ำง 
ถ้ำเป็นไปตำมคะแนนท่ีได้ หน่วยรำชกำรไทยเรำเลิศหมดเลยนะเพรำะ 4.5, 4.6, 4.7 ทัง้ ๆ ท่ี 
แนวคิดก็คือ ทุกคนมันน่ำจะ 3 นิด ๆ ไม่เกิน 4 เกิน 4 น่ีเก่งมำกแล้ว” อีกทัง้ อธิบดีกรมส่งเสริม
อตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “ก.พ.ร. จะมำตรวจเอกสำร จะต้องท ำอะไร 
บำงทีผมก็เห็น จะท ำไม่ได้ เดี๋ยวคะแนนหมวดนีต้ก มนัก็เลยเป็นแบบนีไ้ป ผมว่ำ ก.พ.ร. ก็เข้ำใจ 
เห็นหน่วยไหน ๆ ก็ออกมำแนวนีเ้พรำะว่ำมนัมำติดอยู่ตรงนี ้มนัเลยเป็นกบัดกัไปเลย” ทัง้นี ้อธิบดี
กรมอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้วำ่ “ทกุหน่วยงำน
ก็สำมำรถท ำคะแนนระดบั 4 กวำ่ ๆ จำก 5 คะแนนเตม็อะไรทัง้หลำย ทกุคนก็ได้อยูใ่นเกณฑ์ดีหมด
นะก็คือเป้ำหมำยอย่ำงเดียวท่ีพยำยำมท ำก็คือเพื่อให้ได้ตำมคะแนนมำกกว่ำกำรสะท้อนตวัชีว้ดั
โดยรวม น่ีคือส่วนท่ีตัวชีว้ัดเฉพำะกรมท่ีก ำหนดขึน้มำนะ” นอกจำกนี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำ
อตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “ในควำมเป็น
จริง มนัไมไ่ด้ท ำ ไปดเูหอะ รำชกำรหน่วยงำนท่ีท ำจริง ๆ ต้องกำรพฒันำจริง ๆ เพื่อให้ได้ผลจริง ๆ น่ี 
หนึง่ร้อยผมวำ่ มีไม่ถึงสบิหรอกเรียกวำ่ Make กนัทัง้นัน้คืออยำกได้อยำ่งนีเ้หรอ จดัให้ แตม่นัไมใ่ช่” 
ทัง้นี ้หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำร
สัมภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ทุกกรมเหมือนกัน พยำยำมหำตัวเลขมำใส่ ผ่ำน แต่ถำมว่ำ กรมนี ้
ภำรกิจหลกัในกำรบริหำรจดักำรแร่ Fail ไหม อนันีพ้ี่ก็ตอบไม่ได้นะเพรำะถ้ำมนัไม่ Fail มนัคงไม่มี
ปัญหำเร่ืองร้องเรียนหรืออะไรทกุวนันี”้ อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ทุกวนันีมี้หลำยอย่ำงท่ีหลอกกนัอยู่เยอะแยะ เป็นข้อมลูท่ีไม่จริงก็
เยอะแยะ งัน้ตรงนี ้พ่ียงัมองว่ำ มนัเป็นประเด็นค่อนข้ำงเยอะ . . . หน่วยงำนก็ไปหลอกข้อมลูเขำ
มำ เรำก็ไม่ว่ำอะไร แต่หลอกข้อมูลมำน ำเสนอก็ได้ ฉันท ำให้เธอ ท ำได้ แต่มันไม่ใช่ Fact” ทัง้นี ้
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นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำรพิเศษ ส่วนบริกำรสำรสนเทศ ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้เช่นกนัว่ำ “เขำให้ท ำก็ท ำ ๆ ไปด้วยควำมท่ีว่ำ ขดักบัหลำย ๆ สิ่ง
หลำย ๆ อย่ำงขดักบัข้อเท็จจริง รำยงำนก็ไม่ได้รำยงำนตำมควำมเป็นจริง ท ำไม่ได้ก็บอกว่ำ ท ำได้ 
ถ้ำเจอคนท่ีท ำตรงนีแ้ล้วเขำมองแล้ว เขำไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี ้เขำก็จะไม่สบำยใจนะ แล้วมนัก็
ส่งผลต่อตวัเขำเองด้วย มนัเหมือนกับกำรหลอก” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัตรวจและประเมินผล 
สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ ควำมวำ่  

 
ทุกหน่วยมองเห็นเหมือนกนัเลย ยกเลิกเถอะ หลอกกนัไปหลอกกนัมำ มนัส่อถึง
หน่วยรำชกำรเร่ิมเบื่อกบัระบบนีแ้ล้ว มนัไม่ใช่ของจริง หลอกไปหลอกมำ . . . มนั
ผิดตัง้แต่ต้นทำงแล้ว พอเรำท ำตวัชีว้ดั ทกุกระทรวงชินกบัวฒันธรรมเดิม ๆ เรำก็
ยังท ำตวัชีว้ดันีเ้หมือนเป็นตวัแทน ส ำนักงำน ก.พ.ร. กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
กระทรวงก็ไปหยิบตวัแทนตวัชีว้ัดยุทธศำสตร์บำงตวัมำซึ่งไม่สะท้อนภำพงำน
กระทรวงเลย  

 
ทัง้นี ้คะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำรจำกกำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรตำม     

ค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรจึงไม่ได้สะท้อนถึงกำรปฏิบัติงำนท่ีเกิดขึน้จริงของแต่ละกรมของ
กระทรวงอุตสำหกรรมเน่ืองจำกภำรกิจส ำคัญท่ีกรมต้องรับผิดชอบไม่ได้ถูกน ำมำก ำหนดเป็น
ตวัชีว้ดัไว้ในค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรเน่ืองจำกต้องอำศยัระยะเวลำและบรรลผุลได้ยำก ดงันัน้ 
ผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรจึงเป็นคนละส่วนกบัผลกำรปฏิบตัิงำนจริงของ
สว่นรำชกำร เคร่ืองมือจงึไมไ่ด้ถกูน ำมำใช้ในกำรวดัและประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำร
ได้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ผมบอกเลย งำนมนัไม่ได้จริงคือเร่ืองของ ก.พ.ร. น่ีเป็นเร่ือง
หลอกกนัทัง้หมด งำนไม่ได้ตำมเป้ำหมำยจริง ได้เป้ำหมำยจริง ผมพูดจริง ๆ เลยนะ” นอกจำกนี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “หลำยปีแล้วท่ีมนัค่อย ๆ หำยไป ค่อย ๆ 
หำยไปเร่ือย ๆ แล้วเรำจะท ำงำนตำมตวัชีว้ดั ตำม PMQA แต่มนัเป็นเร่ืองของกำรท ำในเชิงของ
เอกสำรมำกกวำ่ มำกกวำ่งำนท่ีเรำจะท ำจริง ๆ แล้วก็เป็นสิง่ท่ีเรำพยำยำมจะโยงจำกสิ่งท่ีเรำท ำอยู่
แล้วให้มำตอบให้ได้แค่นัน้เอง แต่ว่ำโดยเป้ำจริง ๆ มนัไม่ใช่เลย” นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกั
บริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวำ่ “คนไมศ่รัทธำตอ่ระบบกำรประเมินผล 
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ไม่ศรัทธำต่อระบบค ำรับรองปฏิบตัิรำชกำร แล้วถำมว่ำ Performance ไหม ไม่มี ไม่มีเลย ไม่อยู่
ตรงนัน้เลย ต้องมำท ำตำ่งหำก” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุม่พฒันำระบบบริหำร สป. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ไม่สะท้อน กระทรวงคมนำคม คะแนนตวัชีว้ดัเขำก็ได้ 4 กว่ำเหมือนกนั แต่
มนัไม่สะท้อนท่ีเขำโดน กรมกำรบินพลเรือนคือทกุคนบอกว่ำ ไหนคะแนนดี เหมือนกรมต ำรวจได้
คะแนนดี ไหนคะแนน จับผู้ ร้ำย ไม่มี มนัไม่ได้วดั เรำวดัอะไรก็ไม่รู้ คะแนนน่ีมนัถึงไม่ได้บ่งบอก
อะไร บอกเลย” ขณะท่ี หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 
 

พอระบบมันบิดมำอย่ำงนี ้หน่วยงำนก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ตวัชีว้ัดในกำรประเมิน 
Performance ของตวัเอง จริง ๆ แล้ว หน่วยงำนน่ำจะประเมินว่ำ ถ้ำสมมติเป็น
ตัวชีว้ัดในท ำนองเดียวกัน ปีนีไ้ด้ 3.9 ปีนีไ้ด้ 4.1 ปีนีต้กมำ 3.7 ท ำไมมันขึน้ ๆ      
ลง ๆ ท ำไมอีกตวัชีว้ดัหนึง่มนั Keep ได้ ท ำไมตวัชีว้ดัมนัขึน้ เรำก็จะได้มำ Monitor 
แบบนี ้เรำก็จะได้ย้อนกลบัมำแก้  

 
อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงประเด็น

กำรน ำเสนอผลกำรปฏิบตัิงำนในค ำรับรองกำรปฏิบตัิงำนขึน้อยูก่บัควำมสำมำรถของคนเขียน ดงันี ้
 
เอำเข้ำจริงนะ ไม่เก่ียวกบัว่ำ เกณฑ์กำรประเมินหรือเกณฑ์ในกำรบอกว่ำ ควรจะ
แจงผลยงัไง มนัจะเป็นเกณฑ์กว้ำง ๆ ไงขึน้อยู่กบัควำมสำมำรถของคนเขียนว่ำ
จะเขียน เล่ำยงัไงให้ดแูล้วมีน ำ้หนกั หนกัแน่น น่ีเป็นควำมสำมำรถในกำรเขียน     
ก็ไม่ได้บอกอะไรจริงจงัเท่ำไร อยู่ท่ีควำมสำมำรถของคนเขียน เป็นควำมสำมำรถ
ของกองยทุธศำสตร์หรือกองอะไร ถ้ำเขียนเก่งก็ดดูี ถ้ำเขียนไม่เก่งก็ดูเหมือนไม่ดี 
อะไรลกัษณะนี ้แตไ่ม่ได้วดัของจริง  

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึง

ประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 
เรำท ำเหมือนท ำตอบโจทย์เพื่อให้ได้คะแนน แล้วจริง ๆ คะแนนเรำถำมว่ำ เรำก็    
ได้สงูนะ เรำก็ได้ 4 กว่ำ เต็ม 5 เรำก็ได้ 4 กว่ำ แต่เวลำเรำไป Defend เรำก็โดนดุ
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ว่ำ กรมท ำอะไรอยู่ กระทรวงท ำอะไรอยู่ ไม่เห็นจะมีผลงำนอะไรออกมำเลย       
แต่เรำบอกเรำก็ท ำ เรำก็ตอบโจทย์ออกมำก็ได้ ดผูลกำรประเมิน ทกุส่วนรำชกำร
ก็ได้เยอะ  

 
ดงันัน้ กำรก ำหนดวิธีกำรวดัและประเมินวดัผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำท ำให้กำรน ำเคร่ืองมือกำร

บริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้จึงยงัไม่สำมำรถสะท้อนผลกำรปฏิบตัิงำนของกรมได้อย่ำงแท้จริง 
ทัง้นี ้หวัหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะวำ่ “มนัยงัมี
ขีดจ ำกดัก็คือยงัไม่ได้วดัควำมแตกต่ำงของ Performance หรือยงัไม่สะท้อน Performance จริง ๆ 
คือ มนัได้เลีย้วขึน้มำแล้ว แต่ว่ำก็ขึน้ ๆ ลง ๆ มนัก็คงต้องปรับตวัระบบตวัชีว้ดั ” นอกจำกนี ้รอง
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะไว้ว่ำ “ถ้ำคณุ
ท ำรูปแบบ Balanced Scorecard แบบเสือ้โหลก็จะเป็นออกมำแบบนี ้ทุกคนก็ท ำ Paper ท่ีจะวดั
อยำ่งเดียว มนัไมไ่ด้มำเปลี่ยนตวั Process เปลี่ยนไส้ในอยำ่งแท้จริง” ทัง้นี ้อธิบดีกรมอตุสำหกรรม
พืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะไว้ว่ำ “หลำย ๆ ครัง้ พอผลกัดนัเข้ำ
มำในสว่นรำชกำรจะเอำเคร่ืองมือโน้นเคร่ืองมือนีม้ำใช้น่ี บำงทีมนัก็ได้ท ำเพรำะวำ่เป็นค ำสัง่ แตม่นั
อำจจะไม่ได้ภำพสะท้อนท่ีเป็นของจริงก็ได้นะในหลำยอนั” ทัง้นี ้หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร 
สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “สิ่งท่ีเขำวำงไว้มนัดี แต่ถำมว่ำ หน่วยงำนเม่ือน ำมำ 
Implement แล้ว ประโยชน์ท่ีได้กลับไม่เต็มท่ี” ทัง้นี ้ผู้ อ ำนวยกำรกองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “ยงัไมบ่รรลเุพรำะมนัอะไรละ่ มนัถกู มนัท ำท่ำจะดีในระหวำ่ง
ทำง แล้วระบบท ำให้มนัรวน ท ำให้มนัเสื่อมลงนิดนงึ ไม่ได้แย ่มนัก็มีสว่นดีอยู ่แตร่วม ๆ มันก็ ขึน้ ๆ 
ลง ๆ อยู่” ทัง้นี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล 
กองบริหำรยุทธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงเช่นกันว่ำ “เรำมีควำมรู้เพิ่มขึน้ว่ำ   
เรำน่ำจะต้องใช้หลกักำรบริหำรท่ีมนัเป็นสำกลมำกขึน้ เป็นหลกักำรท่ีถูกต้องมำกขึน้ แต่ว่ำ ควำม
อยำกท่ีจะท ำหรือวำ่ผลสมัฤทธ์ิท่ีเรำจะมองเห็นได้จำกกำรท ำพวกนี ้เหมือนเรำยงัคิดไม่ได้ เรำยงั ๆ 
ติดอยู่เดิม ๆ ซึ่งอำจจะเป็นปัญหำจำกระบบด้วยท่ีว่ำมันก็เลยท ำให้วน Loop อยู่แค่นี ”้ อีกทัง้ 
ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “จริง ๆ ไม่
มีใครผิดคือ วนันีไ้ม่มีใครผิด คือคนท่ีคิดเจตนำดี แล้วก็เอำมำใช้ก็ไม่ผิด แตปั่ญหำคือวำ่ ระหวำ่งใช้ 
มนัต้องมำสอดส่องดวู่ำ มนัเกิดรูโหว่ตรงไหน มนัไม่ได้เปำ้หมำยท่ีแท้จริง ต้องถำมว่ำ ท ำไมหน่วย
รำชกำรจงึไมย่อมก ำหนดเปำ้หมำยจริง ๆ ออกมำก็ต้องถำมคนก ำหนดวำ่ท ำไง”  
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ดงันัน้ กำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรจึงยงัไม่ได้ท ำให้
สว่นรำชกำรได้รับประโยชน์และเกิดกำรพฒันำตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัได้อยำ่งแท้จริง หำกแต่
เป็นเพียงกำรให้ควำมส ำคญัและหำวิธีกำรเพื่อให้สำมำรถบรรลผุลตำมเปำ้หมำยของตวัชีว้ดัตำมท่ี
หน่วยงำนกลำงก ำหนด ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงประเด็นนีไ้ว้ว่ำ “หน่วยงำนรู้ดีกันหมดทุกหน่วย แต่เพียงจะมีใครกล้ำพูดไหมหน่วยงำน       
ทกุหน่วยเพรำะพี่อยู่ในวงัวนพวกนี ้พี่จะถำมหมดทกุคน ทกุหน่วยนัน่แหละ ก็คยุกนั ท ำ ๆ ไปเถอะ 
เดี๋ยวมนัก็ผ่ำน ก็วนมำใสใ่หม่ เดี๋ยวมนัก็ผ่ำน มนัก็เลยไม่เกิดประโยชน์ไง มนัรู้เทคนิคกำรหลอกซึง่ 
ก.พ.ร. ตำมทนัไหม ไม่ทนัหรอก” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, 
กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ปรัชญำเดิมคือว่ำ วำง KPI ไว้เพื่ออะไร ถ้ำวำงไม่ดี มนัก็ท ำให้สิ่งท่ี
บุคคลด ำเนินกำรมนัเบี่ยงเบนไป คนมีแนวโน้มท่ีจะท ำให้ KPI ผ่ำน” นอกจำกนี ้หวัหน้ำกลุ่มแผน
และงบประมำณ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้ว่ำ “ท่ีผ่ำนมำ แคก่ระตุ้นกบัถ้ำได้คะแนน
ดีก็เป็นควำมภำคภูมิใจ ถ้ำได้คะแนนไม่ดี ท ำไมเรำท ำได้แค่นีเ้อง มันก็มีผลอยู่แค่นีน้ะ ” ทัง้นี ้
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร กลุ่มยุทธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำร
ยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนัว่ำ “ถ้ำเรำให้ควำมส ำคญัจำกตวัชีว้ดั
ค ำรับรองท่ีแค่เป็นอยู่ในปัจจุบนั มนัก็จบแค่นัน้ มนัก็ผ่ำนเพียงแค่ตวัเลข ดแูค่ปัญหำเฉพำะหน้ำ
ตรงนัน้ มนัก็ไม่ได้เกิดกำรพฒันำเช่ือมโยง” อีกทัง้ ข้อร้องเรียนตำ่ง ๆ จำกประชำชนกลุม่เปำ้หมำย
ของแต่ละส่วนรำชกำรยังคงเกิดขึน้ ทัง้นี ้ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพัฒนำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำร
เหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะว่ำ “ผมว่ำ อย่ำงจะประเมินกรมมำ มนัก็ดเูร่ือง
ร้องเรียนอะไรอย่ำงงีก็้ได้เพรำะเร่ืองร้องเรียนในกรม พอท ำ ๆ ไปเร่ืองร้องเรียนมำกขึน้ ๆ ก็แสดงวำ่
มนัก็ต้องไม่ค่อยดี” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงั
ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
เอำเข้ำจริง ประชำชนยงัร้องเรียนบำนเลย มีข้อร้องเรียน มนัขดัแย้งกนัไหม เพรำะ 
ฉะนัน้ ตรงนีค้ือผลในทำงลบ มนัต้องมำเอำมำพิจำรณำ ไม่มีใครกล้ำเอำตวันีม้ำ
พิจำรณำ ข้อร้องเรียนเคยเอำมำพิจำรณำ แต่ว่ำสดุท้ำยก็ไม่รู้อะไร ไม่เห็นได้เลย   
. . . ระบบมนัต้องจับได้แล้ว มนัต้องได้มำตรฐำนของกำรท ำงำนแล้ว น่ีเละขึน้
เร่ือย ๆ เลย แทบไม่ต้องยืนยนัด้วยค ำพดูเลย มนัยืนยนัด้วยผลของมนั ถ้ำระบบดี
จริง ไม่เกิดกรณีร้องเรียนเป็นวำ่เลน่หรอก  
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ในทำงกลบักนั ยงัท ำให้ประสิทธิผลบำงเร่ืองกลบัแย่ลงไปจำกเดิม อดุมกำรณ์ของภำครัฐ
บำงอย่ำงกลบัค่อย ๆ ลดเลือนไปจำกกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้ซึง่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมในกำรปฏิบตัิงำนของบคุลำกรเปลี่ยนแปลงไป จดุแข็งประกำรหนึ่งของสงัคมไทยคือ
ควำมช่วยเหลือเกือ้กลู มีน ำ้ใจให้แก่กนัและกนั เม่ือส่วนรำชกำรต้องถกูประเมินผลตำมค ำรับรอง
กำรปฏิบัติรำชกำร ภำระหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลท่ีได้รับมอบหมำยกลำยเป็น      
ต่ำงคนต่ำงท ำหน้ำท่ีเพื่อให้บรรลุผลตำมเป้ำหมำยของตวัชีว้ดัท่ีก ำหนด ทัง้นี ้รองผู้ อ ำนวยกำร
ส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ดงันี ้

 
เรำใช้งบประมำณทุ่มเทกันไปใช้เวลำ เสียบุคลำกรไปท ำเร่ืองพวกนี ้แต่ว่ำ
สมัฤทธิผลท่ีได้ยังได้ไม่เต็มท่ี หลำยเร่ืองมันกลบัไปทำงตรงข้ำม กลำยเป็นว่ำ      
ท ำให้ประสิทธิผลบำงเร่ืองแย่ลง เร่ืองควำมมีน ำ้อกน ำ้ใจ ควำมกระตือรือร้น ช่วย 
เหลือคนกลำยเป็นลดลงไป . . . ในเชิงอดุมกำรณ์ของภำครัฐ มนัไม่มีอดุมกำรณ์
แบบเดิม กำรท ำงำนเพื่อประโยชน์ของประชำชนหรือว่ำของผู้ รับบริกำรท่ีแท้จริง 
คุณไปวัดแต่ตัวชิน้งำนท่ีส ำเร็จ บำงอย่ำงประชำชนเขำมำหวังพึ่งค ำแนะน ำ      
เขำมำหวงัพึ่งโน่นน่ีนัน่ท่ีมนัไม่ใช่เร่ืองของตวั KPI ท่ีวดัอย่ำงเดียว พอเป็น KPI 
หน่วยงำนเรำไม่ได้ท ำเร่ืองนี ้จบ ไมใ่ห้ควำมช่วยเหลืออะไรตอ่แล้ว 

 
อีกทัง้ ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอุตสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำร

สมัภำษณ์) ได้แสดงทศันะถึงประเด็นดงักลำ่วไว้วำ่  
 
ข้อเสียน่ีผมว่ำ มันท ำลำยระบบรำชกำร ในควำมรู้สึกผมนะ มันท ำลำยระบบ
รำชกำรคือ สมยัก่อนรำชกำรน่ีจะรักกนั จะมีระบบ Senior มีพี่มีน้องเพรำะว่ำมนั
ต้องเอือ้กนั พอมำเป็นอย่ำงนี ้ทกุคนก็จะมีตวัชีว้ดัของตวัเอง ทกุคนก็จะไม่สนใจ
คนอ่ืน ก็จะเอำเฉพำะตวัชีว้ดัของตวัเอง เพรำะงัน้ มนัท ำให้ระบบรำชกำรเสีย . . . 
มนัท ำให้เป็นตวัใครตวัมนั ไม่มีควำมสมัพนัธ์ ไม่คอ่ยมีอะไรกนั แล้วก็ท่ีเอำมำใช้น่ี
ไม่ได้ผลด้วย  

 
กำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนตำมค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำรไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงคณุภำพ    

ในกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรได้อย่ำงแท้จริง แต่เป็นกำรวดัผลเพื่อคะแนนกำรปฏิบตัิรำชกำร
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ตำมเกณฑ์ท่ีหน่วยงำนกลำงก ำหนด ขณะเดียวกนั ประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยของส่วนรำชกำรกลบั
ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรน ำเคร่ืองมือดงักล่ำวมำใช้อย่ำงแท้จริง ทัง้นี ้ผู้ รับบริกำรของกระทรวง
อตุสำหกรรมประกอบด้วยสองส่วนส ำคญัคือ ผู้ประกอบกำรและประชำชนท่ีได้รับผลกระทบจำก
กำรประกอบกิจกำรของผู้ประกอบกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร.  (2559, กำร
สมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นีว้ำ่ “กระทรวงอตุสำหกรรม ลกูค้ำเรำมี 2 ประเภทก็คือ ผู้ประกอบกำร
ท่ีมำขอใบอนุญำตจำกเรำ นัน่คือลกูค้ำโดยตรง แต่ลกูค้ำอีกประเภทหนึ่งก็คือ ประชำชนผู้ ได้รับ
ผลกระทบจำกกำรประกอบกิจกำร” ลกัษณะกำรท ำงำนของกระทรวงจึงแตกต่ำงจำกหน่วยงำน
ด้ำนบริกำร ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้ว่ำ 
“ถ้ำเขำต้องกำรวดัควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำร ถ้ำเขำไปเอำหน่วยงำนด้ำนบริกำรทัว่ไป อย่ำง 
เช่น กรุงเทพมหำนคร กรมกำรปกครอง หรืออะไรก็ตำมท่ีชำวบ้ำนมำติดต่อ แล้วขอรับบริกำร 
วิธีกำรวดัควำมพงึพอใจ มนัก็คนกลุม่เดียวก็คือแคป่ระชำชนวำ่เขำชอบใจในกำรให้บริกำรแคไ่หน” 
ทัง้นี ้ปลดักระทรวงอุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงบทบำทของกระทรวงไว้ 
ควำมวำ่ 

 
กระทรวงอุตสำหกรรมเป็นกระทรวงท่ีถูกสร้ำงขึน้มำเป็น Regulator เป็นหลกั      
มีพระรำชบญัญัติเต็มไปหมดซึ่งเป็นพระรำชบญัญัติในลกัษณะท่ีสร้ำง ก ำหนด 
ควบคมุมำกกวำ่ท่ีจะเป็นแบบสง่เสริม แตว่นันี ้ภำพของหน่วยงำนตำ่ง ๆ หรือกำร
ปรับปรุงรำชกำรตำ่ง ๆ รวมทัง้เร่ืองบทบำท ควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยี กำรตัง้
สมำคม สถำบนัต่ำง ๆ ออกมำคอ่นข้ำงเยอะท ำให้งำนทำงด้ำน Regulator เร่ิมมี
ควำมยำกล ำบำกมำกยิ่งขึน้เพรำะวำ่ขดักนั  

 
ดงันัน้ วิธีกำรท่ีใช้ในกำรวดัผลกำรปฏิบตัิงำนของแต่ละส่วนรำชกำรจึงต้องแตกต่ำงกัน 

ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเดน็นี ้ควำมวำ่  
 

พอเป็นกระทรวงอตุสำหกรรมหรือกรมเหมืองแร่ ผู้ รับบริกำรเรำมี 2 ด้ำน โรงงำน
หรือลกูเหมือง เขำก็จะดวู่ำ เรำอนญุำตหรือก ำกบัดแูลถกูใจเขำมำกน้อยแค่ไหน 
แต่ถ้ำอนุญำตถูกใจเขำมำก อนุญำตเร็วอำจจะมีข้อผิดพลำด เกิดผลกระทบ
ชำวบ้ำนเดือดร้อน ชำวบ้ำนก็จะไมพ่อใจกำรท ำงำนของเรำ งัน้วิธีกำรวดัควำมพงึ
พอใจ มนัก็มีข้อแตกตำ่งกบัหน่วยงำนท่ีมีผู้ รับบริกำร 2 แบบกบัโดยตรง 
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ประชำชนกลุม่เปำ้หมำยของสว่นรำชกำรไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ ทัง้นี ้

ผู้อ ำนวยกำรกลุม่พฒันำระบบบริหำร ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กรอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่ว 
ถึงไว้ว่ำ “เรำมีแต่ผลผลิตออกมำ แล้วไม่รู้ว่ำ ผลผลิตนัน้ถูกใช้ประโยชน์หรือว่ำตรงตำมควำม
ต้องกำรของผู้ รับบริกำรไหมเพรำะว่ำเขำเน้นกำรบริกำรกับผู้ รับบริกำร เน้นผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพรำะฉะนัน้ เรำต้องไปวดัตรงนัน้ซึ่งเรำยงัไม่เคยคิด บำงทีมนัให้เห็นง่ำยไง” อีกทัง้ ผู้อ ำนวยกำร
ศนูย์สำรสนเทศและกำรสื่อสำร สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงว่ำ “ปัญหำแรกคือปัญหำ
ของกำรท่ีก ำหนดเป้ำหมำยท่ีไม่เหมำะสม ก ำหนดเป้ำหมำยไม่สะท้อนกับควำมต้องกำรของ
ประชำชนหรือว่ำตวัชีว้ดัท่ีก ำหนดเป็นตวัชีว้ดัท่ีก ำหนดเพื่อให้ผ่ำนให้ได้เข้ำไป น่ีคือปัญหำ น่ีเป็น
ปัญหำใหญ่ของเรำ” นอกจำกนี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร กลุม่วิชำกำรและสำรสนเทศ
อุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย ส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อยและน ำ้ตำลทรำย สอน. 
(2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ผู้ ท่ีได้รับประโยชน์จำกตรงนัน้ก็แทบไม่มีเลย กลำยเป็นว่ำ
เรำมำท ำสิ่งท่ีหลอกลวงใส่กนั พ่ีว่ำมนัก็ไม่ Fair ด้วยกนัทัง้คู่ ประโยชน์ท่ีจะได้รับตำมเจตนำรมณ์
เรำมนัลดลง ประสิทธิภำพมนัก็ได้ไม่เต็ม” อีกทัง้ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมอ้อย   
และน ำ้ตำลทรำย สอน. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงไว้วำ่ “2-3 ปีก็ควรจะดวูำ่ ชำวบ้ำน โรงงำน 
ผู้ประกอบกำรเขำดีขึน้อย่ำงไรซึง่มนัต้องตอบในเร่ืองนีใ้ห้ได้ก่อน ถ้ำตอบได้ว่ำ รำยได้เพิ่มขึน้ อยู่ดี
มีสขุหรือไม่ อนันัน้ถือวำ่ตอบโจทย์ ผมวำ่ผมคนหนึง่แหละท่ีวำ่จะเปลี่ยน เรำก็อยำกรับเป็นเจ้ำภำพ
หลกัในสิ่งท่ีเรำอยำกจะวดั” ทัง้นี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้
กล่ำวถึงว่ำ “รำชกำรตัง้โจทย์มำต้องท ำให้ได้เพรำะว่ำไป Promise กับส ำนกังบประมำณมำแล้ว 
เพรำะงัน้ มันก็จะมีควำมสุ่มเสี่ยงท่ีจะท ำให้กำรด ำเนินงำนอำจจะไม่ได้มุ่งเน้นกำรเพิ่มขีด
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของลูกค้ำ ควำมเก่งของลูกค้ำจริง ๆ แต่เป็นกำรท ำให้ส ำเร็จตำม
ตวัชีว้ดั” ดงันัน้ จึงท ำให้กำรบริกำรบำงอย่ำงท่ีประชำชนกลุ่มเปำ้หมำยของกรมควรจะได้รับกลบั
ไม่ได้รับเน่ืองจำกไม่ได้เป็นตัวชีว้ัดผลกำรปฏิบตัิงำนท่ีอยู่ในค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ทัง้นี ้    
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเศรษฐกิจอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็น
ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
ก.พ.ร. โชว์วำ่ ผลของค ำรับรองมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดี มีผลในเชิงปริมำณ แตค่ณุไปวดัดู
สิว่ำ ประชำชนได้ประโยชน์จำกกำรท ำระบบ คณุไปวดัตรงนัน้หรือเปล่ำว่ำ เขำ
เห็นผลท่ีได้จำกกำรพฒันำระบบของเรำมำกน้อยแคไ่หน บำงอนัเขำกลบัไม่ได้รับ
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บริกำรไปเลยเพรำะว่ำมันไม่ได้อยู่ใน KPI ท่ีเขำเคยได้ เจ้ำหน้ำท่ีบำงคนเขำก็
เรียกวำ่ หวัหมอ งำนนีไ้ม่ได้อยูใ่น KPI ของเขำ เขำไม่ท ำ . . . บำงทีคณุไปลดเวลำ 
ลดคน ลดงบประมำณ ลดไปแล้วได้อะไร คือก็ได้แค่ลด แต่สมัฤทธิผลของมนัได้
ในเชิงจ ำนวน แตค่ณุภำพ ลกูค้ำเขำได้ประโยชน์หรือเปลำ่ 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึง

ประเด็นดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 
 

มนัถกูท ำตวัชีว้ดัท่ีมนัเกินจริง ตวัชีว้ดัท่ีเกินจริงมนัส่งผลกระทบต่อทัง้องค์กรและ
ผู้ รับบริกำรเพื่อให้ได้ตวัชีว้ัดนัน้ก็กลำยเป็นกลุ่มเป้ำหมำยท่ีมีศกัยภำพเท่ำนัน้      
ท่ีได้รับบริกำร กลุ่มเป้ำหมำยท่ีควรได้รับกำรพฒันำกลบัไม่ได้ถูกน ำมำปฏิบตัิ 
เป้ำหมำยท่ีต้องได้รับกำรพฒันำเพรำะว่ำต้องได้ตวั KPI ดงันัน้ KPI นีจ้ะเป็นผล
ในทำงลบตอ่ผู้ รับบริกำรจงึท ำให้ตัง้ไว้สงู ๆ เขำอยำกให้ท้ำทำย ๆ  

 
ทัง้นี ้ส ำนักงำน ก.พ.ร. ต้องเปลี่ยนวิธีกำรวัดและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วน

รำชกำรโดยต้องไม่พิจำรณำจำกตวัชีว้ดัผลกำรปฏิบตัิงำนเพียงอย่ำงเดียว โดยผู้ เช่ียวชำญด้ำน
พฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมืองแร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็น
นีว้่ำ “ส ำนกังำน ก.พ.ร. จะต้องไม่ประเมินแต่ละกรมบนพืน้ฐำนค ำรับรองอย่ำงเดียว ต้องประเมิน
ในหลำยมิติ ถ้ำอย่ำงนัน้อะโอเค อย่ำงนัน้ถึงจะประเมินได้ ถ้ำคณุประเมินแค่ตำมค ำรับรองอย่ำง
เดียวนะ คุณไม่ได้ตรงและไม่ได้อะไร” เน่ืองจำกวิธีกำรกำรวดัผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำยงัไม่สำมำรถ
สะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรและควำมรับผิดชอบของบุคลำกรแต่ละคนท่ีต้อง
รับผิดชอบได้อย่ำงครอบคลมุ ด้วยเหตนีุ ้กำรวดัผลจึงได้ละเลยถึงปัจจยัต่ำง ๆ ท่ีได้ส่งผลกระทบ
ต่อกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำร ซึง่ผู้ เช่ียวชำญด้ำนพฒันำอตุสำหกรรมพืน้ฐำนและกำรเหมือง
แร่ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดงทศันะถึงประเด็นนีไ้ว้วำ่ “คณุต้องหำเคร่ืองมือมำประเมินใน
หลำยมิติ เช่น ประเมินควำมสขุของบุคลำกร ประเมินควำมเจริญก้ำวหน้ำของบุคลำกร คณุต้อง
ประเมินให้ครบรอบด้ำน คุณถึงจะประเมินกรมได้ ถ้ำคุณเอำน่ีเป็นเคร่ืองมืออย่ำงเดียวไม่ควร
ประเมิน ไม่ได้อะไร แล้วมนัจะเกิดข้อผิดพลำด” นอกจำกนี ้นกัวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญ
กำร กลุม่ยทุธศำสตร์และติดตำมประเมินผล กองบริหำรยทุธศำสตร์ กพร. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
กล่ำวถึงว่ำ “ถ้ำคิดโดยองค์รวมตำมหลกักำรบริหำร มนัก็ควรจะครบวงจร เร่ืองนีโ้อเค เร่ืองด่วน
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ส ำคญัต้องท ำอยูแ่ล้ว แตเ่ร่ืองอ่ืน คณุก็ต้องไมข่ำด แล้วมนัก็ต้องคอ่ย ๆ ขบัเคลื่อนไปเร่ือย ๆ แตท่กุ
วนันีม้นัก็ท ำอยู่แค่เร่ืองบำงเร่ืองท่ีโอเคว่ำมนัเร่งด่วน จ ำเป็น อะไรอย่ำงนีก้ว่ำเร่ืองอ่ืนแล้วลืมไป
เลย” อีกทัง้ หวัหน้ำกลุ่มพฒันำระบบบริหำร กองบริหำรยทุธศำสตร์ สมอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) 
ได้กลำ่วถึงประเดน็ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่ 

 
ในชีวิตจริง มนัจะมีงำนท่ีได้รับมอบหมำย บำงทีจะเยอะยิ่งกว่ำภำรกิจหลกัซะอีก 
กำรไปประชมุ เขำก็ไม่ได้นบัแล้ว ไม่ได้สำมำรถท่ีจะน ำไปวดัเป็นผลงำนได้ มนัมี
งำนท่ีได้รับมอบหมำยอ่ืน ๆ อีก ไปประชุมแทนก็เยอะ เก่ียวบ้ำง ไม่เก่ียวบ้ำง             
ก็แล้วแต่เจ้ำนำยจะให้ บำงทีถ้ำเจอเจ้ำนำยท่ีเขำขีเ้กียจ บำงทีเขำไม่ไปประชุม
ไหนเลย ก็ใช้ลกูน้อง มนัก็ต้องไปซึง่มนัไม่ได้เป็นตวัชีว้ดั เรำก็อำจจะมีผลกระทบ 
งำนท่ีมนัเป็นตวัชีว้ดั มนัก็อำจจะน้อยลง แต่มนัก็ไม่ได้สะท้อนว่ำเรำไม่ได้ท ำงำน 
เรำก็ท ำงำนเต็มเวลำ เพียงแต่ว่ำ เรำไม่ได้ท ำงำนในสว่นของตำมในตวัชีว้ดั มนัก็
จะมีประเด็นพวกอยำ่งนีเ้หมือนกนั  

 
อีกทัง้ กลุ่มผู้ ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรท ำงำนของส่วนรำชกำรควรเข้ำมำมีส่วนร่วมใน

กำรวดัเพื่อตอบโจทย์ควำมต้องกำรได้อย่ำงเห็นผลและเป็นรูปธรรมเน่ืองจำกกำรมีส่วนร่วมของ
กลุม่เปำ้หมำยของกรมเป็นสว่นส ำคญัในกำรสะท้อนถึงผลกำรปฏิบตัิงำนของสว่นรำชกำรได้อยำ่ง
แท้จริง ซึ่งเลขำธิกำรส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภณัฑ์อุตสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) แสดง
ทศันะว่ำ “จริง ๆ พลงัท่ีเข้มแข็งคือประชำชน แต่ว่ำ พลงัประชำชนมำได้อย่ำงไร ฐำนควำมรู้ต้องมี    
. . . มนัโยงมำ Performance ว่ำ มนัต้องตรวจ Competency ตรวจควำมโปร่งใสตวันีข้องหวัหน้ำ
สว่นรำชกำรด้วยคือ มนัต้องท ำยงัไงวดั 360 องศำให้ได้ ต้อง 360 องศำจริง ๆ คนเป็นหวัใจส ำคญั” 
ทัง้นี ้นกัวิชำกำรอตุสำหกรรมช ำนำญกำร ส่วนยทุธศำสตร์และแผนงำน ส ำนกับริหำรยทุธศำสตร์ 
กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงว่ำ “ข้อมลู Feedback จำก Third Party ข้อมลูจำกกำร
ติดตำมต่ำง ๆ ถ้ำมีข้อมลูตวันีม้ำสะท้อนในกำรประชุม กำรด ำเนินงำน มนัก็จะเป็นปัจจยัท่ีท ำให้
ตวัชีว้ดัมนัประสบควำมส ำเร็จขึน้มำ” ขณะท่ี ปลดักระทรวงอตุสำหกรรม (2559, กำรสมัภำษณ์) 
แสดงทศันะถึงประเดน็ดงักลำ่วไว้ ควำมวำ่ 

 
วนันีส้ิ่งท่ีเรำอยำกท ำก็คือ ง่ำย ๆ ก็คือ 1) จะมี Third Party เข้ำมำอย่ำงไรในกำร
ช่วยดแูลเรำ 2) มีระบบกำรจดักำรประชำชนอยำ่งไร 3) มีกำรจดักำรเก่ียวกบัเร่ือง
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กำรปรับปรุงเร่ืองของกำรดแูลในกำรเป็น Regulator ให้ทนัสมยัอย่ำงไร ต้องฟัง
คนอ่ืน ให้คนอ่ืนมำช่วยจะมีค่อนข้ำงเยอะมำกขึน้และท่ีส ำคัญท่ีสุดวันนีค้ือ
จะต้องเพิ่มบทบำทกำรเป็น Supporter มำกยิ่งขึน้ วนันีส้งัคม โดยเฉพำะรัฐบำล
คำดหวงัจำกเรำในกำรเป็นผู้สนบัสนุนเอกชน ให้เอกชนท ำและเรำอยู่เบือ้งหลงั    
น่ีคือต้องไมเ่ป็นอปุสรรคกบัภำคเอกชนในกำรด ำเนินงำน 

 
นอกจำกนี ้ผู้อ ำนวยกำรส ำนกับริหำรกลำง กสอ. (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงประเด็น

ดงักลำ่วเช่นกนั ควำมวำ่  
 

ถ้ำให้เกิดผลจริง ๆ ต้องมีตวัชีว้ัดหลำยตวั อำจจะเป็นระหว่ำงกระบวนกำรใน        
กำรด ำเนินงำน ตวัชีว้ดัท่ีหลำยกลุม่ หลำยกลุม่เปำ้หมำย หลำยกลุม่ผู้ปฏิบตัิงำน     
ก็เปลือง Resource พอสมควร แล้วก็เป็นภำระงำนค่อนข้ำงเยอะด้วยเน่ืองจำก
ด้วยควำมเป็นระบบรำชกำร กระบวนกำรในกำรวดั Performance วดัอะไรตำ่ง ๆ 
มักจะต้องเป็นกระบวนกำรท่ีเปิดเผย โปร่งใส แต่ไม่เกิดประสิทธิภำพหรือ
ประสิทธิผลในทำงปฏิบตัิ ถ้ำไมเ่ปิดเผยช่ือก็ตรวจสอบไมไ่ด้ 

 
ทัง้นี ้จิรประภำ อคัรบวร (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงวตัถปุระสงค์ของกำรน ำเคร่ืองมือ

กำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้ว่ำ “วตัถปุระสงค์ของกำรประเมินจะมีผลต่อผู้ตอบประเมินเพื่อ
ได้คะแนน เพื่อรำงวลั Bias เกิดขึน้ทนัที . . . เจตนำของกำรประเมินส ำคญัมำก ๆ มนักลำยเป็นทัง้
ประเทศเลย มันประเมินเพื่อ Score แต่บอกว่ำ ประเมินแล้วต้องเอำมำพฒันำซึ่งมนัใช้ด้วยกัน
ไม่ได้” อีกทัง้ พส ุเดชะรินทร์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักล่ำวถึงวตัถปุระสงค์ของกำรน ำเคร่ืองมือ
มำใช้เช่นกันว่ำ “ขึน้อยู่กับว่ำ เอำตวัชีว้ดัมำใช้เพื่ออะไร ถ้ำเอำมำใช้เพื่อ Control เพื่อ Measure 
เพื่อ Evaluate มนัก็จะเป็นแบบนีท่ี้เป็นเหมือนปัจจบุนั . . . ปัญหำคือ พอใช้ไปสกัพกัหนึง่ ทกุคนจะ
ตกอยู่ในกับดกัของตวั KPI ก็จะวนอยู่ในเร่ืองของ KPI อนันีว้ดัได้ อนันีว้ดัไม่ได้ วดัแล้วจะส่งผล
กระทบอะไรกลบัมำบ้ำง” 

ขณะท่ี พำยพั พยอมยนต์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กลำ่วถึงกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของแตล่ะ
สว่นรำชกำรไว้ว่ำ “สว่นรำชกำรตำ่ง ๆ พยำยำมท่ีจะตัง้เปำ้หมำยตำมตวั KPI โดยพยำยำมท่ีจะให้
เป็นไปตำมในตวัของทำงด้ำน Baseline ทัง้หลำย ไม่ค่อยท้ำทำย น่ีคือปัญหำ เอำใกล้เคียงกับ 
Baseline เพรำะฉะนัน้ ตวั KPI ท่ีตัง้ก็เลยไม่ใช่ในลกัษณะในเชิงท้ำทำย ยงัไงมนัก็ได้อยู่แล้ว ตรงนี ้
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คือเป็นจดุอ่อนอย่ำงมำก ๆ” อีกทัง้ กลัยำณี เสนำส ุ(2559, กำรสมัภำษณ์) ยงักลำ่วถึงกำรก ำหนด
ตวัชีว้ดัไว้ว่ำ “บำงหน่วยงำนก็จะบอกว่ำ ก.พ.ร. ไม่รู้เร่ืองหรอก เรำต้องเป็นคนท่ีมำจดักำรในเร่ือง
ของกำรเซ็นค ำรับรองต่ำง ๆ ก.พ.ร. ไม่รู้เร่ืองงำนของเรำหรอก เพรำะฉะนัน้ บำงหน่วยงำนก็จะมี   
ตัง้ง่ำย ๆ ได้ห้ำ หรือบำงท่ีเขำก็จะมำโอดครวญว่ำ ในเร่ืองของเป้ำหมำยไม่ตรง ไม่เหมำะสมกบั
หน่วยงำนเขำเลย” ขณะท่ี ปัณรส มำลำกุล ณ อยธุยำ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงเช่นกนั
ว่ำ “กำรก ำหนดตวัชีว้ดั กำรเจรจำตอ่รองตวัชีว้ดัมนัยงัไม่คอ่ยได้ฝ่ำยกำรเมืองท่ีมำจริงจงักบัเร่ืองนี ้
เท่ำไรนกั มนัก็จะกลำยเป็นตวัชีว้ดัท่ีรำชกำรตกลงกนัเองซึ่งบำงทีมนัก็ผ่อนปรนกนับ้ำง ตวัชีว้ดัท่ี
มนัไมย่ำกบ้ำง หรือเป็นตวัชีว้ดัท่ีไม่ได้สะท้อนควำมต้องกำรของประชำชนที่แท้จริงบ้ำง” 

ทัง้นี ้พำยพั พยอมยนต์ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้กล่ำวถึงกำรให้ควำมส ำคญัของกำร
ก ำหนดตวัชีว้ดัไว้ว่ำ “ตวัท่ีถกูทอดทิง้แล้วก็ไม่ค่อยได้ดเูลยคือ Impact แม้กระทัง่ในตวั Outcome 
เพรำะกำรท่ีจะออก Outcome บำงทีต้องใช้เวลำ ใน 2 ปี 3 ปีถึงจะเห็น Outcome เป็นผลมำจำก
กำรมี Output เพรำะงัน้ ในตวัท่ีส ำคญัก็คือ ในตวัของ Impact ไม่ได้ดู ไม่ค่อยได้พูดถึง” อีกทัง้ 
ด ำรงค์ วฒันำ (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงไว้เช่นกันว่ำ “มนัเป็นตวัชีว้ดัท่ีมีอคติและแคบซึ่ง
งำนของรำชกำรส่วนใหญ่เป็นงำนเชิงคณุภำพ เป็นงำนเชิงนำมธรรม เก่ียวข้องกบัควำมยตุิธรรม 
ควำมเท่ำเทียมกัน หรือกำรบริกำรสำธำรณะท่ีไม่สำมำรถวดัเป็นตวัเงินได้ ” ขณะท่ี ชำติชำย ณ 
เชียงใหม่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้เสนอแนวทำงในกำรก ำหนดตวัชีว้ดัของระบบรำชกำรไว้ว่ำ   
“1) ปีหนึ่งเรำมี A Must เร่ืองท่ีส ำคญั 2) พฒันำระบบปีละเร่ือง ดงันัน้ KPI ก็จะแบง่เป็น 2 สว่นคือ 
1) KPI พฒันำระบบ และ 2) KPI มุง่ให้เกิดผลลพัธ์ แตผ่ลผลิตไม่ต้องพดูถึง” 

นอกจำกนี ้พำยพั พยอมยนต์ (2559, กำรสมัภำษณ์) กลำ่วถึงกำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำร
ผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้กับว่ำ “ท ำอยู่ 2 อย่ำงคือ Processing กับ Monitoring and Evaluation 
ไม่ได้ไปไกลมำกกว่ำนัน้ Citizen Center ไม่ได้ นั่นคือจุดหมำยปลำยทำง  . . . Performance 
Management จุดหมำยปลำยทำงต้องกำร Citizen Center ประโยชน์สุขแก่ประชำชน มันจึงไม่
คอ่ยได้” อีกทัง้ ด ำรงค์ วฒันำ (2559, กำรสมัภำษณ์) ยงัได้กลำ่วถึงควำมส ำคญัของกำรมีสว่นร่วม
ของผู้ มีสว่นเก่ียวข้องจำกทกุฝ่ำยวำ่ “ในกำรจดัท ำตวัชีว้ดัก็จะต้องอำศยักำรมีสว่นร่วมจำกผู้บริหำร 
ผู้ ท่ีเก่ียวข้องก็คือผู้ปฏิบตัิ และ Stakeholders เพื่อท่ีจะพิจำรณำว่ำ ตวัชีว้ดัท่ีใช้วดัสำมำรถท่ีจะ
สง่ผลไปสูผ่ลงำนตำมท่ีต้องกำรได้หรือไม่ . . . ตวัชีว้ดัจะต้องให้คนได้รับรู้มำกท่ีสดุเท่ำท่ีจะท ำได้ทัง้
ผู้บริหำรและผู้ปฏิบตัิต้องมีกำรรับรู้ มีกำรเข้ำใจตวัชีว้ดัอย่ำงชดัเจน” นอกจำกนี ้ปัณรส มำลำกลุ 
ณ อยธุยำ (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนว่ำ “ไม่ได้ผลเต็มท่ีเพรำะ
กระบวนกำรในกำรมีส่วนร่วมของประชำชน ตัง้แต่ก ำหนดตวัชีว้ดั เจรจำตวัชีว้ดัเหล่ำนีม้นัมีน้อย
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มำก” ทัง้นี ้พส ุเดชะรินทร์ (2559, กำรสมัภำษณ์) กล่ำวถึงกำรน ำเคร่ืองมือมำใช้ว่ำ “กำรน ำมำใช้
สำมำรถใช้ได้เต็มท่ีหรือยงั เต็มท่ีในแง่ท่ีว่ำ มีอะไรครบถ้วนตำมสว่นของกระบวนกำร มี Balanced 
Scorecard มีกำรเก็บข้อมลู มีกำรส่งรำยงำนทุกปี พวกนัน้เต็มท่ีแล้ว แต่ในแง่กำรยกระดบัส่วน
รำชกำร เต็มท่ีไหม ตำมเจตนำรมณ์หรือเปล่ำ ผมมองว่ำ ยังไม่เต็มท่ี Result เห็นเต็มท่ีหรือยงั” 
ขณะท่ี ชำติชำย ณ เชียงใหม่ (2559, กำรสมัภำษณ์) ได้เสนอทำงแก้ไขปัญหำในกำรน ำเคร่ืองมือ
มำใช้กบัระบบรำชกำรไทยวำ่ “มนัเป็น Mechanism มนัจงึมีแตรู่ปแบบ แต ่Content ไม่ได้ Culture 
จึงไม่เปลี่ยน คะแนนได้ห้ำ แต่กลบัมีเร่ืองร้องเรียนจำกประชำชน ทำงออกคือ ต้องไปแก้ระบบงบ 
ประมำณ 1) ระบบงบประมำณ 2 ปี 2) ต้องให้งบประมำณตำม Agenda ให้มำก 3) คนเป็นเร่ือง
ส ำคญัต้อง Develop คนโดยกำรไปท ำ Reprocess ทกุวนันีแ้ทบไม่มี” 

จำกผลกำรศกึษำข้ำงต้นได้น ำมำสู่ค ำตอบของประเด็นค ำถำมวิจยัคือ กำรบริหำรผลกำร  
ปฏิบตัิงำนท่ีน ำมำใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อยำ่งไร จะเห็นได้วำ่ วตัถปุระสงค์
ของกำรวดัท่ีต้องกำรปรับปรุงประสทิธิภำพในกำรปฏิบตัิรำชกำรเพื่อให้สว่นรำชกำรสำมำรถปฏิบตัิ 
งำนให้แก่ประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิผลจึงได้มีกำรวดัและประเมินผลสว่นรำชกำรด้วยกำรจดัท ำ
ค ำรับรองกำรปฏิบตัิรำชกำร อย่ำงไรก็ตำม ในทำงปฏิบตัิ กำรน ำเคร่ืองมือมำใช้สำมำรถสะท้อนถึง
ผลกำรปฏิบตัิงำนของส่วนรำชกำรได้บำงส่วนเท่ำนัน้ เน่ืองจำกกำรวดัผลดงัเช่นท่ีผ่ำนมำท ำให้     
ส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคญักำรบรรลุผลตำมเป้ำหมำยของตวัชีว้ัดเพื่อให้ได้คะแนนกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมท่ีส ำนกังำน ก.พ.ร. ก ำหนด ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก ำหนดจึงไม่ใช่ตัวชีว้ดัส ำคญัของส่วน
รำชกำรอย่ำงแท้จริง ขณะเดียวกนั ยงัท ำให้ประสิทธิผลบำงเร่ืองของส่วนรำชกำรกลบัลดลงและ
ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยของแต่ละส่วนรำชกำรก็ไม่ได้รับประโยชน์จำกกำรน ำเคร่ืองมือนีม้ำใช้
เช่นกัน ดงันัน้ กำรน ำเคร่ืองมือกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนมำใช้กับส่วนรำชกำรไทยจึงยังไม่
สำมำรถบรรลผุลตำมวตัถปุระสงค์ของกำรวดัได้อยำ่งแท้จริง  

 
5.4  สรุป 

ในบทนี ้ผู้ วิจัยได้น ำเสนอผลกำรศึกษำถึงกำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กับ     
ส่วนรำชกำรไทย: กรณีศึกษำ กระทรวงอุตสำหกรรม ซึ่งประกอบด้วยประเด็นค ำถำมกำรวิจัย         
3 ประเด็นด้วยกนั ได้แก่ ประเด็นแรก บทบำทของหน่วยงำนกลำง ประเด็นท่ีสอง กระบวนกำรใน
กำรน ำกำรบริหำรผลกำรปฏิบตัิงำนมำใช้กบัสว่นรำชกำรไทย และประเดน็สดุท้ำย ควำมสอดคล้อง
กบับริบทของประเทศไทย ทัง้นี ้ผู้วิจยัจะน ำเสนอบทสรุปท่ีได้จำกผลกำรศกึษำในบทตอ่ไป 



บทที่ 6 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในบทสดุท้ายนี ้ผู้วิจยัน าเสนอบทสรุปค าตอบของค าถามการวิจยัท่ีได้ก าหนดไว้ จากนัน้
น ามาสูก่ารอภิปรายผล ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิ และข้อเสนอแนะส าหรับ
การวิจยัในอนาคต ตลอดจนประโยชน์และข้อจ ากดัของการศกึษา 
 
6.1  สรุปผลการวจิัย 

 
จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศท่ีได้รับอิทธิพล    

ทางแนวความคิดการจดัการภาครัฐแนวใหมจ่ากประเทศตะวนัตก ทัง้นี ้หนึ่งในเคร่ืองมือท่ีได้น าใช้     
กบัภาครัฐคือ การบริหารผลการปฏิบตัิงานด้วยวตัถปุระสงค์ท่ีต้องการให้ระบบราชการไทยมีการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการและสามารถปฏิบตัิงานตอบโจทย์ประชาชนได้อย่างมี
คุณภาพสูงโดยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบด้วยการมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงาน  
และก าหนดผู้ รับผิดชอบงานในแตล่ะระดบัอยา่งชดัเจนจงึเป็นท่ีมาของเคร่ืองมือและได้น ามาใช้กบั
ส่วนราชการไทยในรูปแบบของสญัญาในการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ด้วยเหตุนี ้จึง
น ามาสู่การศึกษาในครัง้นีโ้ดยมีวตัถุประสงค์การวิจยั 2 ประการคือ 1) เพื่อศึกษาถึงการน าการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทย และ 2) เพื่อเสนอแนวทางส าหรับการน าการ
บริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบัสว่นราชการไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล  

การศกึษาครัง้นี ้ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพโดยการศกึษาจากเอกสารประกอบกบัการ
สมัภาษณ์เชิงลึก ทัง้นี ้ผู้ วิจัยได้เลือกศึกษาส่วนราชการจากหนึ่งในกระทรวงน าร่องของการน า
เคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ กระทรวงอตุสาหกรรม ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2547 กระทรวงอตุสาหกรรมเป็นหนึง่ในสี่กระทรวงน าร่อง ระดบัท้าทาย โดยสว่นราชการต้องจดัท า
แผนยุทธศาสตร์มาเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการในค ารับรอง    
การปฏิบตัิราชการ และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นหนึ่งในกระทรวงน าร่องท่ีเจรจาข้อตกลง        
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรมในสงักดัด้วยตนเอง      
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ผู้วิจยัได้สมัภาษณ์เชิงลกึจากผู้ให้ข้อมลูส าคญั 3 สว่น จ านวนทัง้สิน้ 66 คน ประกอบด้วย 
1) หน่วยงานกลางท่ีได้ริเร่ิมเสนอเคร่ืองมือและท าหน้าท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
การปฏิบตัิราชการของสว่นราชการคือ ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ จ านวน 5 คน 
2) ส่วนราชการคือ 7 กรมของกระทรวงอุตสาหกรรม จ านวน 54 คน ได้แก่ 1) ส านักงานปลัด 
กระทรวงอตุสาหกรรม 2) ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 3) ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาลทราย 4) กรมโรงงานอตุสาหกรรม 5) กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ 6) กรม
สง่เสริมอตุสาหกรรม และ 7) ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม และผู้ให้ข้อมลูส าคญัใน
สว่นของ 3) นกัวิชาการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เก่ียวกบัการน าการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทย จ านวน 7 คน  

ผลการศึกษาท่ีได้จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคญัในส่วนต่าง ๆ ประกอบกับ
การศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องน ามาสู่บทสรุปของค าถามการวิจยัคือ การบริหารผลการปฏิบตัิงาน
ได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับส่วนราชการไทยอย่างไร  โดยแบ่งเป็นประเด็นค าถามการวิจัย              
3 ประการคือ 1) บทบาทของหน่วยงานกลางเป็นอย่างไร 2) กระบวนการในการน าการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทยเป็นอย่างไร และ 3) การบริหารผลการปฏิบตัิงานท่ีน ามา 
ใช้สอดคล้องกบับริบทของประเทศไทยหรือไม่ อยา่งไร  

จากผลการศกึษา พบวา่ การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัภาครัฐไทย
ยังไม่สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการวัดท่ีต้องการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการโดยมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิของงานและก าหนดผู้ รับผิดชอบในแต่ละระดับ  
อย่างชดัเจน ในทางปฏิบตัิ การน าเคร่ืองมือมาใช้ยงัไม่สามารถสะท้อนถึงผลการปฏิบตัิงานของ
ส่วนราชการ ระดบักรมได้อย่างแท้จริงประกอบกับบทบาทและภารกิจในการท างานของแต่ละ   
ส่วนราชการแตกต่างกนัจึงท าให้แต่ละกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมประสบปัญหาและข้อจ ากดั
ในการวดั ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สรุปผลการศึกษาในแต่ละประเด็นของค าถามการวิจยัทัง้ 3 ประการ ดงั
แสดงในตารางท่ี 6.1 ดงันี ้
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ตารางที่ 6.1  สรุปผลการศกึษาถึงการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทย 
 
ค าถามการวจิัย ประเดน็การศกึษา ผลการศึกษา 
1. บทบาทของ
หน่วยงานกลาง
เป็นอยา่งไร 
     
 
 
 
 
 
2. กระบวนการ 
ในการน าการ 
บริหารผลการ     
ปฏิบตัิงานมาใช้
กบัสว่นราชการ
ไทยเป็นอยา่งไร   
    

1. บทบาทของ    
ส านกังาน ก.พ.ร.    
ท่ีมีตอ่สว่นราชการ 
 
 
2. การเช่ือมโยง   
ตวัชีว้ดัระหวา่ง 
หน่วยงานกลาง   
ตา่ง ๆ 
1. การเตรียมการ   
และวางแผนผล  
การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
2. การน าไปปฏิบตัิ 

- สว่นราชการไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนการน ามาปฏิบตัิ 
- บริษัททริสไม่สามารถเป็นท่ีปรึกษาให้แก่สว่นราชการได้ 
- บคุลากรของ ก.พ.ร. ตอบค าถามแก่สว่นราชการแตกตา่งกนั 
- ก.พ.ร. สวมบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบ ขณะที่ สว่นราชการอยู่
ในฐานะผู้ถกูตรวจสอบ  
- หน่วยงานกลางตา่งก าหนดให้สว่นราชการรายงานผลตวัชีว้ดั
และมีแบบฟอร์มแตกตา่งกนั 
- บางตวัชีว้ดัของแตล่ะหน่วยงานกลางมีความซ า้ซ้อนกนัสง่ผลให้
สว่นราชการต้องท างานซ า้ซ้อนและสร้างความสบัสนแก่บคุลากร 
1) ความสอดคล้องระหวา่งยทุธศาสตร์กรมกบัค ารับรองฯ 
- ยทุธศาสตร์ชาติ กระทรวง และกรมไมเ่ช่ือมโยงกนั 
- วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของกรมไมช่ดัเจน 
- ตวัชีว้ดัไม่สะท้อนถงึยทุธศาสตร์ของกรม 
- ตวัชีว้ดัไมไ่ด้ถกูถ่ายทอดลงมายงัระดบับคุคลทัว่ทัง้กรม 
2) การยอมรับและการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าค ารับรองฯ 
- บคุลากรให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตวัชีว้ดัแตกตา่งกนั 
- บคุลากรเลือกก าหนดตวัชีว้ดัท่ีท าให้กรมไมต้่องตกตวัชีว้ดัและ    
ไมเ่ป็นท่ีโหลข่องกระทรวง 
1) ความเหมาะสมของตวัชีว้ดัในการน ามาใช้กบักรม 
- ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงมกัประสบปัญหา 
- การวดัผลยงัคงสะท้อนออกมาในเชิงปริมาณ ตวัชีว้ดัมกัเป็น  
ระดบัผลผลิต ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบยงัเป็นข้อจ ากดั 
2) การก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือสะท้อนผลการปฏิบตัิงานของกรม 
- ตวัชีว้ดัยงัไม่ครอบคลมุทกุภารกิจของแตล่ะกรม 
- การวดัผลให้ความส าคญักบักระบวนการวดั กรมต้องจดัเตรียม
เอกสารแต่ละกระบวนการเป็นจ านวนมากตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
- แตล่ะกรมเลือกก าหนดตวัชีว้ดัท่ีสามารถบรรลผุลตามเปา้หมาย
และมีข้อมลูครบถ้วน 
- ตวัชีว้ดับงัคบับางตวัชีว้ดัไมส่อดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงของ   
สว่นราชการ แต่ละกรมต้องหาวิธีการเพ่ือให้ผ่านเกณฑ์การวดั 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่)  
 
ค าถามการวจิัย ประเดน็การศกึษา ผลการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การประเมินผล 
การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
4. การทบทวนผล  
การปฏิบตัิงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) การก าหนดค่าคะแนนและคา่เปา้หมายตวัชีว้ดัของ ก.พ.ร. 
- แตล่ะกรมให้ความส าคญักบัคะแนนการปฏิบตัิราชการ 
- การก าหนดเปา้หมายท่ีต้องเพิ่มสงูขึน้ทกุปี แต่ไมส่อดคล้องกบั
ความเป็นจริง กรมจงึหาวิธีการเจรจาตอ่รองตวัชีว้ดักบั ก.พ.ร. 
4) ความสอดคล้องระหวา่งระยะเวลากบัตวัชีว้ดั 
- ภารกิจส าคญัของกรมไมส่ามารถวดัผลได้ระยะเวลาหนึง่ปี 
- บางครัง้หน่วยงานกลางแจ้งเกณฑ์มายงัสว่นราชการลา่ช้า 
5) บทบาทของกลุม่พฒันาระบบบริหาร 
- ไมมี่อ านาจสัง่การให้บคุลากรแตล่ะส านกั/กอง/ศนูย์ปฏิบตัิตาม 
- ไมไ่ด้รับการพฒันาจาก ก.พ.ร. และกรมอยา่งจริงจงั 
- โอกาสความก้าวหน้าในงานมีน้อย ขณะที่ ความกดดนัจากการ
ท างานสงูท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบคุลากรอยู่บอ่ยครัง้ 
- ช่วง 6 เดือนแรกไมส่ามารถรายงานผลผา่นระบบ e-SAR ได้ 
- ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลจากการพิจารณาจากเอกสาร
หลกัฐานของแต่ละกรมเป็นส าคญั 
- การประเมินผลบคุลากรขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชา 
- การรับผิดชอบตวัชีว้ดัของแตล่ะคนไมเ่ทา่กนัและความยาก/ง่าย
ของตวัชีว้ดัแตกตา่งกนั 
1) การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากร 
- นโยบายการจดัสรรเงินรางวลัได้สร้างความแตกแยกและเกิดการ
เปรียบเทียบการท างานระหวา่งบคุลากรภายในกรม 
- นโยบายการจดัสรรเงินเหลือจ่ายจากงบประมาณไมไ่ด้สร้างขวญั
และก าลงัใจให้แก่บคุลากรเช่นกนั 
- ส าหรับบคุลากรภาครัฐ แรงจงูใจในรูปแบบที่ไมใ่ช่ตวัเงินมีความ 
ส าคญัมากกวา่ตวัเงิน 
2) การพฒันาองค์การ 
- การพฒันาสว่นราชการและบคุลากรยงัไมไ่ด้เกิดขึน้ 
3) สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศล้วนสง่ผลกระทบต่อการขบัคลื่อนตวัชีว้ดัของกรม 
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ตารางที่ 6.1  (ตอ่)  
 
ค าถามการวจิัย ประเดน็การศกึษา ผลการศึกษา 
3. การบริหาร 
ผลการปฏิบตัิงาน 
ท่ีน ามาใช้
สอดคล้องกบั
บริบทของ
ประเทศไทย
หรือไม ่อยา่งไร  
 

1. ความเหมาะสม   
ของเคร่ืองมือใน 
การน ามาใช้กบั 
สว่นราชการไทย 
 
 
 
2. การสะท้อนผล
การปฏิบตัิงาน   
ของสว่นราชการ 

- แตล่ะกรมยงัไมมี่ความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบัเคร่ืองมือ 
- การวดัเปรียบเสมือนเสือ้โหล ไมส่ามารถน ามาใช้ได้กบัทกุกรม 
- ประเทศไทยยงัคงมีระบบอปุถมัภ์ท่ีฝังรากลกึมาอยา่งยาวนาน 
- แตล่ะกรมค านึงถงึการรักษาภาพลกัษณ์เพ่ือไมใ่ห้ตกตวัชีว้ดั 
- เปา้หมายในการท างานของภาครัฐและเอกชนแตกตา่งกนั 
กระบวนการในการน าเคร่ืองมือมาใช้จงึต้องแตกต่างกนั 
- สว่นราชการเปรียบเสมือนหนทูดลองของหน่วยงานกลาง  
- การวดัผลยงัคงมุง่เน้นกระบวนการมากกวา่ผลสมัฤทธ์ิ 
- ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดไมใ่ช่ตวัชีว้ดัส าคญัหรือตวัชีว้ดัท้าทายของกรม 
- ตวัชีว้ดัไมไ่ด้สะท้อนถงึความรับผิดชอบของบคุลากรได้ทัง้หมด 
- ประสทิธิผลบางเร่ืองของสว่นราชการกลบัแย่ลงกลายเป็นตา่งคน
ตา่งรับผิดชอบตวัชีว้ดัเพ่ือให้บรรลผุลตามเปา้หมาย ขณะที่ 
ประชาชนไมไ่ด้รับการบริการเน่ืองจากไมไ่ด้ถกูก าหนดเป็นตวัชีว้ดั 

 
6.1.1  บทบาทของหน่วยงานกลาง  
ส าหรับบทบาทของส านกังาน ก.พ.ร. ท่ีมีตอ่สว่นราชการ ทัง้นี ้ในมมุมองของสว่นราชการ         

บคุลากรแต่ละกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมต่างเข้าใจและเห็นใจถึงภาระรับผิดชอบท่ีส านกังาน 
ก.พ.ร. ต้องเป็นผู้ท าหน้าท่ีในการตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นราชการทัง้ประเทศ 
อยา่งไรก็ตาม เม่ือมีการน าค ารับรองการปฏิบตัิราชการมาปฏิบตัิ แตล่ะกรมยงัคงประสบกบัปัญหา
และเกิดข้อจ ากดั ดงันี ้

1)  ก่อนการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ ส านักงาน ก.พ.ร. 
ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของการวดั กระบวนการใน
การวดั ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการน าเคร่ืองมือมาใช้ให้แก่สว่นราชการอย่างเป็นรูปธรรม 
ในทางปฏิบตัิ ก.พ.ร. ก าหนดเพียงกรอบการวัดผลการปฏิบตัิงานโดยสงัเขป แต่ไม่ได้ชีแ้จงถึ ง
วิธีการวดัอย่างชดัเจน ทัง้นี ้แต่ละกรมของกระทรวงอุตสาหกรรมต้องศึกษาคู่มือการประเมินผล
การปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการด้วยตนเองเป็นส าคญั อีกทัง้ รายละเอียดใน
คูมื่อของ ก.พ.ร. ยงัต้องน ามาตีความและท าความเข้าใจเพิ่มเตมิเป็นอยา่งมาก 
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2)  ในช่วงแรก ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนกระทัง่ถึง พ.ศ. 2555 ก.พ.ร. 
ได้จ้างหน่วยงานภายนอกคือ บริษัททริสมาเป็นท่ีปรึกษาและสร้างองค์ความรู้ให้แก่ส่วนราชการ 
อย่างไรก็ตาม ทริสไม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกบับทบาทและภารกิจของแต่ละส่วนราชการ 
ดงันัน้ จงึไมส่ามารถให้ค าแนะน าปรึกษาแก่แตล่ะกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมในเชิงลกึได้  

3)  เม่ือแต่ละกรมประสบปัญหา บุคลากรของ ก.พ.ร. ไม่สามารถตอบค าถาม 
อธิบาย หรือให้ค าแนะน าแก่ส่วนราชการได้อย่างชดัเจน อีกทัง้ บุคลากรแต่ละคนท่ีรับผิดชอบใน
ส่วนของการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการมีความรู้และความเข้าใจแตกต่างกนัท าให้ค าตอบ   
ท่ีแต่ละกรมได้รับจากบุคลากรของ ก.พ.ร. จึงแตกต่างกัน นอกจากนี ้ก.พ.ร. ยงัมีการสบัเปลี่ยน
หมนุเวียนผู้ รับผิดชอบของแตล่ะกระทรวงท าให้ขาดความตอ่เน่ืองในการประสาน รับรู้ และการท า
ความเข้าใจระหวา่ง ก.พ.ร. กบัสว่นราชการ 

4)  ท่ีผ่านมา ก.พ.ร. สวมบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบ ขณะท่ี ส่วนราชการอยู่ใน
ฐานะผู้ถกูตรวจสอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการจึงท าให้บทบาทส าหรับการ
พฒันาระบบราชการยงัไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชดัเจน แม้ว่า ท่ีผ่านมา ก.พ.ร. มีการจดัรับฟังความ
คิดเห็นจากส่วนราชการถึงประเด็นปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหว่างการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
แต่ปัญหาดงักล่าวยังไม่ได้รับแก้ไขอย่างจริงจัง ทัง้นี ้แต่ละกรมของกระทรวงอุตสาหกรรมต่าง
ต้องการให้ ก.พ.ร. ร่วมท างานกับส่วนราชการในฐานะคู่คิดในบทบาทของนักพฒันาท่ีสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ สร้างความเข้าใจ ตลอดจนพร้อมให้ค าแนะน า ปรึกษาท่ีดีแก่สว่นราชการได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม 

ส าหรับการเช่ือมโยงตวัชีว้ดัระหว่างหน่วยงานกลางตา่ง ๆ สว่นราชการไม่เพียงรับผิดชอบ
ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานจากส านกังาน ก.พ.ร. เท่านัน้ แตย่งัต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัจากหน่วยงาน
กลางอ่ืน ๆ เช่นกนั ไม่ว่าจะเป็นส านกังาน ก.พ. สศช. ส านกังบประมาณ และกรมบญัชีกลางโดย
ตวัชีว้ดัท่ีส่วนราชการรับมาปฏิบตัิขึน้อยู่กับการก าหนดของหน่วยงานกลางแต่ละหน่วยงานเป็น
ส าคญั ในทางปฏิบตัิ แตล่ะกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมประสบกบัประเด็นปัญหาตา่ง ๆ ดงันี ้

1)  ส่วนราชการต้องรายงานผลตัวชีว้ดัไปยงัแต่ละหน่วยงานกลางในรูปแบบท่ี
หน่วยงานนัน้ก าหนด แม้ว่า บางครัง้เป็นเร่ืองเดียวกัน แต่ส่วนราชการต้องรายงานกลบัไปทีละ
หน่วยงาน ทัง้นี ้ตวัชีว้ดับางตวัชีว้ดัของหน่วยงานกลางจึงเกิดความซ า้ซ้อนส่งผลให้ส่วนราชการ
ต้องท างานซ า้ซ้อนซึ่งเป็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบและสร้างความสบัสนให้แก่บุคลากร ตลอดจน
ส่วนราชการยงัต้องใช้ทรัพยากรทางการบริหารในด้านต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นบคุลากร 
งบประมาณ เวลา และอปุกรณ์ส านกังานเพื่อรับผิดชอบตวัชีว้ดัของหน่วยงานกลาง  
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2)  ปัญหาหนึ่งท่ีระบบราชการไทยประสบมาอย่างยาวนานคือ การไม่ประสาน 
งานกนัระหว่างหน่วยงานกลางต่าง ๆ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัของแต่ละหน่วยงานกลางจึงไม่ได้มีการเช่ือม 
โยงกนัซึง่ท าให้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปฏิบตัิงานของสว่นราชการ ทัง้นี ้หน่วยงานกลางแตล่ะ
หน่วยงานต่างมีเคร่ืองมือให้ส่วนราชการน ามาปฏิบตัิซึ่งบางครัง้ท าให้ส่วนราชการต้องท างาน
ซ า้ซ้อน จากปัญหาท่ีเกิดขึน้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้ก าหนดให้หน่วยงานกลาง 
ได้แก่ ส านกังาน ก.พ.ร. สศช. และส านกังบประมาณร่วมประชมุทบทวนถึงการก าหนดตวัชีว้ดัให้
สว่นราชการรับผิดชอบ  

 
6.1.2  กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการ                

ไทย 
ส าหรับกระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทย ทัง้นี ้

ผู้วิจยัได้สรุปผลการศกึษาในแตล่ะกระบวนการตัง้แตก่ารเตรียมการและวางแผนผลการปฏิบตัิงาน     
การน าไปปฏิบตัิ การประเมินผลการปฏิบตัิงาน และการทบทวนผลการปฏิบตัิงานจากทกุกรมของ
กระทรวงอตุสาหกรรม จ านวน 7 กรม ดงันี ้

กระบวนการเตรียมการและวางแผนผลการปฏิบตัิงาน ได้แก่  
ประเด็นแรก ความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์กรมกับค ารับรองการปฏิบัติ

ราชการ พบว่า 1) ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์กระทรวง และยุทธศาสตร์กรมยังไม่ได้มีความ
เช่ือมโยงและสอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบ อีกทัง้ การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์
ของแต่ละกรมยังไม่มีความชัดเจนและไม่ได้มีการก าหนดเป้าหมายให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม       
และ 2) การก าหนดตวัชีว้ัดยังไม่สามารถสะท้อนถึงยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างแท้จริง อีกทัง้     
การถ่ายทอดตวัชีว้ดัจากกรมลงมายงัระดบับุคคลยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้อย่างทั่วถึงทัง้กรม แต่ท า
เพียงบางส านกั/กอง/ศนูย์เท่านัน้ 

ประเด็นท่ีสอง การยอมรับและการท าความเข้าใจเก่ียวกบัการจดัท าค ารับรองการ
ปฏิบตัิราชการ พบว่า 1) บคุลากรของแต่ละกรมให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตวัชีว้ดัแตกตา่ง
กนัเน่ืองจากภาระงานราชการท่ีบคุลากรแต่ละคนต้องปฏิบตัิมีเป็นจ านวนมากท าให้ต้องจดัล าดบั
ความส าคญัของงาน แม้ว่า ทกุกรมใช้วิธีการสื่อสารทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
แตก่ารกระจายขา่วสารให้แก่บคุลากรของกรมยงัไมท่ัว่ถึงทัง้องค์การ บคุลากรบางสว่นมองวา่ เป็น
การสร้างภาระงานท่ีเพิ่มขึน้ให้แก่ส่วนราชการและยงัท าให้งานบางอย่างท่ีต้องปฏิบตัิตามภารกิจ
ถกูลดความส าคญัลงเน่ืองจากบคุลากรมีจ านวนเท่าเดิม ขณะท่ี งานท่ีรับผิดชอบมีจ านวนมากขึน้ 
และ 2) บคุลากรของแต่ละกรมยงัไม่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือการบริหาร
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ผลการปฏิบตัิงานมาใช้อย่างชดัเจน ตัง้แต่วตัถปุระสงค์ของการวดั กระบวนการในการวดั ตลอด 
จนวิธีการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง ทัง้นี ้บคุลากรของกรมได้เลือกก าหนดตวัชีว้ดั
ท่ีสามารถผา่นเกณฑ์การวดัของ ก.พ.ร. เพื่อไมใ่ห้กรมต้องตกตวัชีว้ดัและเป็นท่ีโหลข่องกระทรวง  

กระบวนการน าไปปฏิบตัิ ได้แก่  
ประเด็นแรก ความเหมาะสมของตวัชีว้ดัในการน ามาใช้กับกรม พบว่า 1) การ

ก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงและตวัชีว้ดัระดบั
กรม ทัง้นี ้ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนดตวัชีว้ดัระดบักระทรวงและให้แต่ละกรมรับมาปฏิบตัิอย่างชดัเจน 
ขณะท่ี ตวัชีว้ัดระดบักรม กระทรวงเป็นผู้ รับผิดชอบในการถ่ายทอดตวัชีว้ัดให้แต่ละกรมรับมา
ปฏิบตัิ อย่างไรก็ตาม ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงมกัประสบปัญหาเน่ืองจาก ก.พ.ร.  ไม่มีความเข้าใจ
เก่ียวกบับทบาทและภารกิจของแต่ละส่วนราชการอย่างแท้จริง อาทิ บางตวัชีว้ดัท่ีกระทรวงรับมา
ปฏิบตัิ กระทรวงต้องไปดงึข้อมลูจากกระทรวงอ่ืนมาประกอบตวัชีว้ดั อีกทัง้ บางบางตวัชีว้ดัไม่ได้
เก่ียวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพียงกระทรวงเดียว แต่ต้องน าข้อมูลจากกระทรวงอ่ืนมา
ประกอบตวัชีว้ดัเช่นกนั ขณะท่ี ตวัชีว้ดัระดบักรมท่ีกระทรวงเจรจาและถ่ายทอดมายงัแต่ละกรม    
ไม่ประสบปัญหาเน่ืองจากกระทรวงเข้าใจถึงบทบาทและภารกิจของแตล่ะกรมอย่างชดัเจน อีกทัง้ 
กระทรวงอตุสาหกรรมได้ตกลงและสร้างความเข้าใจร่วมกนักบักลุ่มพฒันาระบบบริหารของแต่ละ
กรมในการก าหนดกฎเกณฑ์การวดัอย่างชดัเจนเพื่อให้ทกุกรมใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเดียวกนั และ      
2) การวดัผลของส านกังาน ก.พ.ร. ยงัเป็นการวดัผลท่ีต้องสะท้อนออกมาในเชิงปริมาณเป็นส าคญั 
แต่งานราชการบางอย่างเป็นงานเชิงคณุภาพจึงไม่สามารถสะท้อนผลการปฏิบตัิงานออกมาใน
รูปแบบวิธีการวดัท่ีก าหนด ตวัชีว้ดัท่ีถูกก าหนดจึงมกัเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต แต่ยงัไม่สามารถ
ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัในระดบัผลลพัธ์และผลกระทบได้อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ การก าหนดตวัชีว้ดั
ดงัเช่นท่ีผ่านมาจึงยงัไม่สามารถวดัให้เห็นถึงคณุภาพของผลการปฏิบตัิงานของแตล่ะกรมได้อย่าง
แท้จริง 

ประเด็นท่ีสอง การก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อสะท้อนผลการปฏิบตัิงานของกรม พบว่า      
1) ในช่วงแรก ส่วนราชการต้องรับผิดชอบตัวชีว้ัดเป็นจ านวนมาก แต่ตัวชีว้ัดไม่ได้ครอบคลุม        
ทุกภารกิจของกรม แต่ละกรมไม่ได้เลือกตัวชีว้ัดท่ีเป็นภารกิจส าคัญมาก าหนดเป็นตัวชีว้ัดใน        
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ขณะเดียวกัน ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงท่ี ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนดให้แ ก่   
สว่นราชการรับผิดชอบ บางตวัชีว้ดัไม่ได้เป็นตวัชีว้ดัส าคญัของกระทรวงอย่างแท้จริง 2) การวดัผล
ได้ให้ความส าคญักับกระบวนการวดัในทุกกระบวนการ แต่ละกรมต้องจัดเตรียมเอกสารแต่ละ
กระบวนการเป็นจ านวนมากจนบางครัง้ท าให้ส่วนราชการต้องสร้างเอกสารหลกัฐานขึน้มาเพื่อ    
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รองรับตวัชีว้ัดตามเกณฑ์ท่ีก าหนดเพื่อไม่ให้โดนหักคะแนน  3) กรมสามารถก าหนดตวัชีว้ัดมิติ
ภายนอก มิติประสิทธิผลตามแผนการปฏิบตัิราชการ ทัง้นี ้จากการค านึงถึงคะแนนการปฏิบตัิ
ราชการเป็นส าคญั แต่ละกรมเลือกก าหนดตวัชีว้ดัท่ีสามารถบรรลผุลตามเปา้หมายอย่างแน่นอน
และมีข้อมลูตวัชีว้ดัท่ีครบถ้วน ขณะเดียวกนั ตวัชีว้ดัส าคญัหรือตวัชีว้ดัท่ีมีความท้าทายอาจไม่ได้
ถูกก าหนดไว้ในค ารับรองการปฏิบตัิราชการเน่ืองจากบรรลุผลได้ยาก และ 4) ตวัชีว้ดัด้านอ่ืน ๆ     
ไม่ว่าจะเป็นตวัชีว้ดัมิติภายนอก มิติคณุภาพการให้บริการ และมิติภายในทัง้มิติประสิทธิภาพของ
การปฏิบตัิราชการและมิติการพฒันาองค์การเป็นตวัชีว้ดับงัคบัท่ี ก.พ.ร. ก าหนดให้ทกุสว่นราชการ
รับมาปฏิบตัิเหมือนกนัทัง้หมด ทัง้นี ้บางตวัชีว้ดัไม่สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ น้ของ
ส่วนราชการและส่งผลกระทบต่อการปฏิบตัิงานของบุคลากร ในทางปฏิบตัิ แต่ละกรมต้องหา
วิธีการวดัเพื่อให้สามารถผ่านเกณฑ์การวดัตามท่ีก าหนด อาทิ การเปิดและปิดไฟเป็นช่วงเวลา    
การจดัฝึกอบรมภายนอกสถานท่ีเพื่อประหยดัน า้และไฟ การเช่ารถเพื่อลงพืน้ท่ีตรวจราชการเพื่อ
ประหยดัน า้มนั อย่างไรก็ตาม วิธีการตา่ง ๆ ไม่ได้ท าให้แตล่ะกรมสามารถประหยดัได้อย่างแท้จริง
เน่ืองจากสว่นราชการต้องใช้งบประมาณจากสว่นอ่ืนทดแทน  

ประเด็นท่ีสาม การก าหนดค่าคะแนนและค่าเป้าหมายตัวชีว้ัดของส านักงาน 
ก.พ.ร. พบว่า 1) ตัง้แต่การเร่ิมต้นจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ การวัดผลการปฏิบตัิงาน      
ถกูสะท้อนผ่านคะแนนการปฏิบตัิราชการ หากส่วนราชการใดสามารถผ่านเกณฑ์การวดัในระดบั
สามคะแนนขึน้ไปจากห้าคะแนนถือวา่ ผ่านการประเมินผลและสว่นราชการนัน้จะได้รับการจดัสรร
เงินรางวลั ในทางปฏิบตัิ แตล่ะกรมตา่งต้องการบรรลเุปา้หมายตวัชีว้ดัให้ได้ในระดบัคะแนนสงูสดุ
จึงส่งผลให้ส่วนราชการให้ความส าคญักบัการก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อคะแนนการปฏิบตัิราชการ และ 
2) ก.พ.ร. ได้ก าหนดให้ส่วนราชการต้องก าหนดเป้าหมายตวัชีว้ดัเพิ่มสงูขึน้ทกุปีเพื่อให้เกิดความ
ท้าทายในการวดัผล อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ กรมไม่สามารถท าได้และไม่สอดคล้องกบัความ
เป็นจริงเน่ืองจากกลุ่มเปา้หมายตวัชีว้ดัในแต่ละปีไม่เหมือนกนั อีกทัง้ เปา้หมายท่ี ก.พ.ร. ก าหนด
บรรลผุลได้ยาก ทัง้นี ้แตล่ะกรมจึงหาวิธีการในการเจรจาต่อรองตวัชีว้ดักบั ก.พ.ร. เพื่อให้สามารถ
ผา่นการวดัผล 

ประเด็นท่ีสี่ ความสอดคล้องระหว่างระยะเวลากบัตวัชีว้ดั พบว่า 1) บางภารกิจ
ของแต่ละกรมไม่สามารถวดัและประเมินผลได้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภารกิจ
ส าคญัของกรมเน่ืองจากจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามผล ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดจึง
มกัเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิตเป็นส าคญั และ 2) บางครัง้หน่วยงานกลางได้แจ้งเกณฑ์การวดัให้      
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ส่วนราชการน ามาปฏิบตัิล่าช้าจนกระทัง่ถึงไตรมาสท่ีสองหรือไตรมาสท่ีสามของปีงบประมาณ    
ท าให้แตล่ะกรมไม่สามารถขบัเคลื่อนงานได้ทนัในระยะเวลาท่ีก าหนด 

ประเด็นท่ีห้า บทบาทของกลุ่มพฒันาระบบบริหาร พบว่า 1) กลุ่มพฒันาระบบ
บริหารเปรียบเสมือน ก.พ.ร. น้อยของกรมเน่ืองจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหารถูกจัดตัง้ขึน้จาก       
การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการโดยมีหน้าท่ีรับผิดชอบใน       
การประสานงานระหว่างหน่วยงานกลางและบุคลากรภายในกรม อีกทัง้ ต้องถ่ายทอดและสร้าง     
ความเข้าใจเก่ียวกบักระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการให้แก่บคุลากรของกรม 
อย่างไรก็ตาม กลุม่พฒันาระบบบริหารไม่มีอ านาจสัง่การให้บคุลากรแตล่ะส านกั/กอง/ศนูย์ปฏิบตัิ
ตาม แต่ท าได้เพียงประสานเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบตัิเท่านัน้  2) บุคลากรยงัไม่ได้รับการ
พฒันาสมรรถนะทัง้ในด้านความรู้ ทกัษะ และความสามารถจากส านกังาน ก.พ.ร. และกรมอย่าง
จริงจงั 3) โอกาสความก้าวหน้าในงานมีน้อยท าให้ไม่มีใครต้องการรับผิดชอบงานในสว่นของกลุ่ม
พฒันาระบบบริหารอย่างจริงจงัเน่ืองจากต้องแบกรับภาระรับผิดชอบและเกิดความเครียด ความ
กดดนัจากการท างานซึง่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบคุลากรตลอดเวลาและขาดความต่อเน่ือง
ในการรับช่วงต่อของงานซึ่งบุคลากรจ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้และท าความเข้าใจใน
การจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการเป็นอยา่งมาก 

กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงาน พบว่า 1) ส่วนราชการต้องรายงานผลการปฏิบตัิ
ราชการผ่านระบบ e-SAR ไปยงัส านกังาน ก.พ.ร. อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบตัิ ในช่วง 6 เดือนแรก
ยงัไม่สามารถรายงานผลได้เน่ืองจากผลการปฏิบตัิงานของแต่ละกรมยงัไม่เกิดขึน้ อีกทัง้ ระบบ    
e-SAR ยงัไม่มีความเสถียรสง่ผลให้เกิดความลา่ช้าในรายงานผลเข้าระบบและยงัสง่ผลตอ่คะแนน
การปฏิบตัิราชการตามท่ีก าหนด 2) ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยพิจารณา
จากเอกสารหลกัฐานตามท่ีแตล่ะกรมรายงานเป็นส าคญัท าให้การรับผิดชอบตวัชีว้ดัตามค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการของแต่ละกรมถูกลดความส าคญัลง 3) การประเมินผลการปฏิบตัิงานระดบั
บคุคล นอกจากการพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการจากส านกังาน 
ก.พ.ร. แล้ว ยงัมีการพิจารณาจากพฤตกิรรมบคุลากรตามเกณฑ์ท่ีส านกังาน ก.พ. ก าหนด อยา่งไร
ก็ตาม หน่วยงานกลางไม่ได้ก าหนดวิธีการในการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างชัดเจน ดงันั น้    
การประเมินผลจึงขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชาแต่ละกรมเป็นส าคญั ทัง้นี ้ผู้บงัคบับญัชา
บางส่วนได้ให้ผลคะแนนการประเมินล่วงหน้าและให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเขียนคะแนนในแต่ละส่วน
ตามมาให้ตรงกบัผลคะแนนรวมท่ีได้ให้ไว้ และ 4) การรับผิดชอบตวัชีว้ดัระดบับคุคลของแตล่ะกรม
ยงัไมมี่ความชดัเจน แตล่ะคนรับผิดชอบตวัชีว้ดัไม่เท่ากนั อีกทัง้ ความยากง่ายของตวัชีว้ดัแตกตา่ง
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กนั ทัง้นี ้การรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานท่ีบุคลากรแต่ละคนต้องรับผิดชอบ แต่   
ยงัมีงานประจ า งานเร่งด่วนเฉพาะหน้า ตลอดจนงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บงัคบับญัชา 
ดงันัน้ การประเมินผลจากตวัชีว้ดัตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการเพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ
ต่อการประเมินผลบคุลากรเน่ืองจากตวัชีว้ดัยงัไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานของ
บคุลากรได้อยา่งครอบคลมุและยงัไมส่ามารถสะท้อนถึงคณุภาพของการปฏิบตัิงานได้อยา่งแท้จริง 

กระบวนการทบทวนผลการปฏิบตัิงาน ได้แก่  
ประเด็นแรก การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากร พบว่า 1) ในช่วงแรก ตัง้แต่

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ก.พ.ร. มีนโยบายการจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิ
ราชการให้แก่ส่วนราชการท่ีสามารถผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลตามท่ี ก.พ.ร. ก าหนด ด้วยเหตนีุ ้
จงึสง่ผลให้สว่นราชการให้ความส าคญักบัการก าหนดตวัชีว้ดัเพ่ือให้บรรลผุลตามเปา้หมาย ในทาง
ปฏิบตัิ เม่ือแต่ละกรมได้รับการจัดสรรเงินรางวัล บุคลากรได้เงินเพียงหลกัร้อยหรือหลกัพันใน
จ านวนเท่า ๆ กนั ขณะท่ี ผู้บริหารระดับสงูได้เงินถึงหลกัแสน ทัง้นี ้นโยบายดงักล่าวได้สร้างความ
แตกแยกและเกิดการเปรียบเทียบถึงการท างานรับผิดชอบตวัชีว้ดัระหว่างบคุลากรด้วยกนัเองและ
ผู้บริหารระดบัสูง ต่อมาเน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณภาครัฐท าให้มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายเป็นการจดัสรรสิ่งจงูใจจากเงินเหลือจ่ายท่ีแต่ละส่วนราชการได้รับงบประมาณมาจดัสรร
ให้แก่บคุลากรในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 อย่างไรก็ตาม นโยบายนีไ้มไ่ด้ท าให้
บุคลากรเกิดขวญัและก าลงัใจในการท างานเช่นกันเน่ืองจากสามารถจดัสรรได้จากงบประมาณ     
ส่วนอ่ืนอยู่แล้ว อาทิ การจดัฝึกอบรม การเบิกอปุกรณ์ส านกังาน และ 2) ในมมุมองของแตล่ะกรม 
แรงจูงใจในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตวัเงินมีความส าคัญมากกว่าแรงจูงใจท่ีเป็นตวัเงินส าหรับบุคลากร
ภาครัฐ อาทิ การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน การสร้างความภาคภูมิใจ การสร้างสภาพ 
แวดล้อมท่ีดีในการท างาน การประกวดหน่วยงานราชการประเภทตา่ง ๆ  

ประเด็นท่ีสอง การพฒันาองค์การ พบว่า 1) การก าหนดตวัชีว้ดัของแต่ละกรม
เร่ิมต้นจากการให้ความส าคญักบัคะแนนการปฏิบตัิราชการ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดขึน้จึงมกั
เป็นตัวชีว้ัดท่ีมีข้อมูลครบถ้วนและสามารถบรรลุผลได้อย่างแน่นอน ทัง้นี ้กระบวนการในการ
ทบทวนผลการปฏิบตัิงานเพื่อน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง แก้ไข และพฒันาของสว่นราชการ
จึงไม่ได้เกิดขึน้ และ 2) การพฒันาบุคลากรจากการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการยงัไม่ได้
เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมเน่ืองจากตัวชีว้ัดท่ีถูกก าหนดขึน้ไม่มีความชัดเจนและแต่ละคนได้
รับผิดชอบตัวชีว้ัดแตกต่างกัน อีกทัง้ แม้ว่า หน่วยงานกลางได้ก าหนดแบบฟอร์มให้บุคลากร
สามารถระบถุึงความต้องการในการพฒันาตนเองได้ ขณะเดียวกนั ผู้บงัคบับญัชาสามารถระบถุึง
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ความต้องการให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาพัฒนาได้เช่นกัน ในทางปฏิบตัิ บุคลากรไม่ได้มีการรายงาน
ความต้องการอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แตม่กัใช้วิธีการสื่อสารอยา่งไม่เป็นทางการเน่ืองจากเป็น
เร่ืองละเอียดอ่อนและไมต้่องการให้สง่ผลกระทบทางจิตใจแก่บคุคลใด 

ประเด็นท่ีสาม สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ พบว่า สภาพแวดล้อมภายนอก
ได้ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนตวัชีว้ัดตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการเช่นกันเน่ืองจากเป็น
ปัจจยัท่ีแต่ละกรมไม่สามารถควบคมุได้ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่การปฏิบตัิงานของสว่นราชการและยงั
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารของส่วนราชการตามมาท าให้ส่วนราชการต้องมีการปรับตวั
อย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ล้วนเป็นปัจจยัท่ีสง่ผลกระทบตอ่การขบัเคลื่อนตวัชีว้ดัของแตล่ะกรมทัง้สิน้ 

 
6.1.3  ความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย 
ส าหรับความเหมาะสมของเคร่ืองมือในการน ามาใช้กบัสว่นราชการไทย ตลอดระยะเวลา

กว่า 12 ปีท่ีภาครัฐได้น าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัระบบราชการเพื่อติดตาม
และประเมินผลการปฏิบตัิราชการของแตล่ะกรม จากผลการศกึษาสามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้ 

1)  เคร่ืองมือได้ถกูน ามาใช้กบัส่วนราชการพร้อมกนัทัง้ประเทศ หากแต่บคุลากร
ภาครัฐยังไม่มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมืออย่างชัดเจน เม่ือน ามาสู่การปฏิบตัิจึง     
ท าให้แต่ละกรมของกระทรวงอุตสาหกรรมประสบปัญหาในการวัดผลเน่ืองจากบุคลากรยังไม่           
สามารถก าหนดตวัชีว้ดัได้อย่างถูกต้องและไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมได้อย่างแท้จริง   
อีกทัง้ ท่ีผ่านมา ส่วนราชการต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัจากหน่วยงานกลางเป็นจ านวนมากจนกระทัง่
สง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตัิงานตามภารกิจของกรม 

2)  ก.พ.ร. ได้ก าหนดวิธีการวดัผลให้สว่นราชการน ามาใช้เหมือนกนัทัง้ประเทศซึง่
ส่วนราชการได้เปรียบการวดัผลเสมือนเสือ้โหลเน่ืองจากในทางปฏิบตัิ  วิธีการวดัผลดงักล่าวไม่
สามารถใช้ได้กบัทกุกรมเน่ืองจากบทบาท ภารกิจ และลกัษณะการท างานของแต่ละกรมแตกตา่ง
กันซึ่ง ก.พ.ร. ไม่ได้ออกแบบการวดัให้สอดคล้องและเหมาะสมกบัแต่ละส่วนราชการจึงส่งผลให้
กระบวนการในการวดัผลการปฏิบตัิงานของสว่นราชการประสบปัญหาตามมา  

3)  ประเทศไทยยังคงมีระบบอุปถัมภ์ทัง้ในทางบวกและลบซึ่งได้ฝังรากลึกมา
อย่างยาวนานประกอบกบัแต่ละกรมยงัคงค านึงถึงการรักษาภาพลกัษณ์เพื่อไม่ให้กรมตกตวัชีว้ดั
และไม่เป็นท่ีโหล่ของกระทรวง ดงันัน้ การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้จึงยงัไม่
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สามารถหลอ่หลอมให้กลายเป็นวฒันธรรมในการปฏิบตัิงานของสว่นราชการได้ ทัง้นี ้วิธีการวดัผล
ซึ่งได้รับอิทธิพลทางแนวความคิดจากประเทศตะวนัตกท่ีวดัผลการปฏิบตัิงานอย่างตรงไปตรงมา
และยอมรับถึงการวดัผลการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจนจึงไม่สามารถน ามาใช้กบัส่วนราชการไทยได้
อยา่งสมัฤทธ์ิผล  

4)  เปา้หมายในการท างานของภาครัฐแตกต่างจากภาคเอกชน เม่ือน าเคร่ืองมือ
ไปใช้กับภาคเอกชนสามารถวัดผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคลได้อย่างชัดเจนและบุคลากร
ได้รับผลตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานอย่างเป็นรูปธรรม ขณะท่ี บคุลากรภาครัฐต้องรับผิดชอบ
งานประจ า งานเร่งดว่นเฉพาะหน้า ตลอดจนงานท่ีได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บงัคบับญัชา ดงันัน้ 
กระบวนการในการน าเคร่ืองมือมาใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงานของภาครัฐจงึต้องแตกตา่งจาก
ภาคเอกชน 

5)  ท่ีผ่านมา ส่วนราชการเปรียบเสมือนหนูทดลองในการน าเคร่ืองมือมาใช้ของ
หน่วยงานกลางต่าง ๆ ทัง้นี ้ในมมุมองของทุกกรมของกระทรวงอุตสาหกรรม ส านกังาน ก.พ.ร. 
จ าเป็นต้องทบทวนเคร่ืองมืออย่างจริงจงัว่า ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา การน าเคร่ืองมือการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับประเทศสามารถบรรลวุตัถปุระสงค์ของการวดัได้มากหรือน้อยเพียงใด 
แตล่ะสว่นราชการได้รับประโยชน์และเกิดการพฒันาแคไ่หน และประชาชนกลุม่เปา้หมายของกรม
ได้รับประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

ส าหรับการสะท้อนผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ การน าเคร่ืองมือมาใช้กับส่วน
ราชการไทยท าให้มีการให้ความส าคญักบัการมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานและและก าหนดผู้ รับผิดชอบ
งานในแต่ละระดบัอย่างชดัเจนเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานตอบโจทย์ประชาชนกลุ่มเปา้หมายของ
แต่ละส่วนราชการได้อย่างมีคณุภาพสงู ทัง้นี ้บคุลากรภาครัฐจึงต้องปฏิบัติงานให้บรรลเุปา้หมาย
ของตวัชีว้ดั จากผลการศกึษาสามารถสรุปสาระส าคญั ดงันี ้ 

1)  ในทางปฏิบตัิ ส านกังาน ก.พ.ร. ยงัคงเน้นกระบวนการในการวดัผลการปฏิบตัิ 
งานมากกว่าการมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานตามวตัถปุระสงค์ของการวดั ทัง้นี ้แต่ละกรมต้องจดัเตรียม
เอกสารในแต่ละกระบวนการเป็นจ านวนมากเน่ืองจาก ก.พ.ร. ตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานโดยพิจารณาจากเอกสารท่ีส่วนราชการรายงานเป็นส าคญั อีกทัง้ ส่วนราชการต้องใช้
ทรัพยากรทางการบริหารด้านต่าง ๆ เป็นจ านวนมากจนท าให้บางภารกิจท่ีต้องขบัเคลื่อนถูกลด
ความส าคญัลง 

2)  ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนดวิธีการวดัและประเมินผลด้วยคะแนนการปฏิบตัิ
ราชการส่งผลให้แต่ละกรมได้ให้ความส าคญักับการบรรลเุป้าหมายตวัชีว้ดัตามเกณฑ์ท่ี ก.พ.ร. 
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ก าหนด ดงันัน้ ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานท่ีถกูก าหนดจึงไม่ใช่ตวัชีว้ดัส าคญัหรือตวัชีว้ดัท้าทายของ
แตล่ะส่วนราชการ ขณะเดียวกนั ตวัชีว้ดัท่ี ก.พ.ร. ก าหนดให้แตล่ะกรมมาปฏิบตัิ บางตวัชีว้ดัไม่ได้
สะท้อนถึงภารกิจของส่วนราชการ ด้วยเหตุนี ้คะแนนการปฏิบตัิราชการจึงไม่ได้สะท้อนถึงการ
ปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จริงทัง้หมด ผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการเป็นคนละสว่น
กบัผลการปฏิบตัิงานจริงของแตล่ะสว่นราชการ 

3)  การวดัผลการปฏิบตัิงานไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงคณุภาพในการปฏิบตัิ 
งานของแต่ละกรม อีกทัง้ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรไม่สามารถพิจารณาจาก
ตวัชีว้ดัได้เพียงอยา่งเดียวเน่ืองจากวิธีการวดัผลดงักลา่วไมส่ามารถสะท้อนถึงความรับผิดชอบงาน
ของบคุลากรแตล่ะคนได้อยา่งครอบคลมุ  

4)  แต่ละกรมของกระทรวงอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดการพฒันาตามวตัถุประสงค์
ของการวดัอย่างแท้จริง ในทางกลบักนั ยงัได้ส่งผลให้ประสิทธิผลบางเร่ืองของส่วนราชการกลบั   
แย่ลงเน่ืองจากพฤติกรรมในการปฏิบตัิงานของบุคลากรเปลี่ยนแปลงไปกลายเป็นต่างคนต่าง
รับผิดชอบตวัชีว้ดัของตนเองเพื่อให้บรรลผุลตามเป้าหมาย  อีกทัง้ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของ    
แต่ละกรมก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ การบริการ
บางอยา่งที่ประชาชนควรได้รับกลบัไม่ได้รับเน่ืองจากไมไ่ด้ถกูก าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน 

 
6.2  อภปิรายผล 

 
6.2.1  บทบาทของหน่วยงานกลาง  
ส านกังาน ก.พ.ร. ได้น าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการเหมือน 

กันทัง้ประเทศ ขณะเดียวกัน วิธีการวดัผลในรูปแบบดงัเช่นท่ีผ่านมายงัไม่สอดคล้องกบัลกัษณะ
การท างานของแต่ละกรมอย่างแท้จริงเน่ืองจากบทบาทและพนัธกิจของส่วนราชการแตกต่างกัน 
ด้วยเหตนีุ ้จึงสง่ผลให้ความเข้าใจเก่ียวกบัตวัชีว้ดัระดบักรมท่ีแตล่ะสว่นราชการก าหนดหรือแม้แต่
ตวัชีว้ดัระดบักระทรวงที่ ก.พ.ร. เป็นผู้ก าหนดให้แตล่ะสว่นราชการรับมาปฏิบตัิยงัคงประสบปัญหา 
ทัง้นี ้สิ่งส าคญัส าหรับผู้ ท่ีออกแบบเคร่ืองมือการจัดการอย่างการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้
จ าเป็นต้องพึงระลึกอยู่เสมอคือ บุคลากรแต่ละคนต่างมีความรู้ ทกัษะ และความสามารถในการ
ท างานไมเ่ท่ากนัหรืออาจจะมีคา่นิยมและผลประโยชน์ในการท างานแตกตา่งกนั ดงันัน้ วิธีปฏิบตัิท่ี
ดีท่ีสดุส าหรับคนกลุม่หนึง่อาจจะไมใ่ช่วิธีท่ีได้ผลส าหรับอีกกลุม่คนหนึง่ (Tippins and Coverdale,  
2009: 570) 
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ทัง้นี ้หนึ่งในพนัธกิจหลกัของส านกังาน ก.พ.ร. คือ การให้ค าปรึกษาแนะน าเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการบริหารราชการ
แผ่นดินตามเจตนารมณ์ของการพฒันาระบบราชการเพื่อให้เป็นไปตามวิสยัทศัน์คือ ขบัเคลื่อนการ
พัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ืองและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ  (ส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2557ค) การท าหน้าท่ีรับผิดชอบติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการของแต่ละส่วนราชการ ท่ีผ่านมา ก.พ.ร. ยังคงสวมบทบาทในฐานะผู้ตรวจสอบ 
ขณะท่ี แต่ละส่วนราชการอยู่ในฐานะผู้ ถูกตรวจสอบเป็นส าคัญ ในมุมมองของแต่ละกรมของ
กระทรวงอตุสาหกรรมต่างต้องการให้หน่วยงานกลางอย่าง ก.พ.ร. ร่วมท างานกบัส่วนราชการใน
ฐานะคู่คิดในบทบาทนกัพฒันาท่ีสามารถสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพร้อมให้ค าแนะน า 
ปรึกษาท่ีดีแก่ส่วนราชการได้อย่างเป็นรูปธรรมเน่ืองจากบุคลากรของ ก.พ.ร. ยังไม่สามารถให้
ค าแนะน า ปรึกษาเก่ียวกบัการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการให้แก่สว่นราชการได้อย่างแท้จริง  

นอกจากนี ้หน่วยงานกลางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส านกังาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. สศช. 
ส านกังบประมาณ และกรมบญัชีกลางจ าเป็นต้องท างานประสานกนัให้ได้อยา่งเป็นระบบ ไม่วา่จะ
เป็นนโยบายและยทุธศาสตร์ งบประมาณ ระบบ และคน อีกทัง้ ยงัจ าเป็นต้องเข้าใจถึงภารกิจท่ี  
แต่ละส่วนราชการต้องรับผิดชอบเน่ืองจากท่ีผ่านมา หน่วยงานกลางแตล่ะหน่วยงานยงัคงตา่งคน
ตา่งท าหน้าท่ีตามภารกิจของตน หากแตไ่ม่ได้ท างานเช่ือมโยงระหว่างกนัซึง่ท าให้สง่ผลกระทบต่อ
การปฏิบตัิงานของส่วนราชการ ดงันัน้ การก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงานกลาง
ต้องไมท่ าให้เกิดภาระและสร้างความซ า้ซ้อนในการท างานแก่สว่นราชการ  
 

6.2.2  กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบัติงานมาใช้กับส่วนราชการ
ไทย  

ตัง้แต่การเร่ิมต้นการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ แต่ละกรมไม่ได้มีกระบวนการ   
เพื่อเตรียมความพร้อมในด้านความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือมาใช้อย่างชดัเจน 
ตัง้แต่วตัถปุระสงค์ของการวดั กระบวนการในการน ามาใช้ ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการ
น าเคร่ืองมือมาใช้ อีกทัง้ วิสยัทัศน์และยุทธศาสตร์ของแต่ละกรมยงัไม่มีความชัดเจนและไม่ได้
สอดคล้องกนัอย่างเป็นระบบสง่ผลให้การถ่ายทอดยทุธศาสตร์ลงไปยงัระดบับคุคลจึงยงัไม่เกิดขึน้
อย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ การก าหนดตวัชีว้ดัจงึไมส่อดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของกรมได้อยา่งแท้จริง
จากการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทยจงึยงัไมไ่ด้มีการก าหนด
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เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายของทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ เพื่อท่ีจะบรรลุ
เปา้หมายขององค์การได้อยา่งชดัเจน (Armstrong, 2015: 9)  

อีกทัง้ กระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการยงัไม่ได้เป็นกระบวนการท่ี
ต่อเน่ืองและตวัชีว้ดัท่ีถูกก าหนดขึน้ไม่ได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมอย่างแท้จริง  แต่เป็น   
การเลือกก าหนดตวัชีว้ดัท่ีมีข้อมลูครบถ้วนและสามารถบรรลเุปา้หมายตวัชีว้ดั  เน่ืองจากท่ีผ่านมา 
แตล่ะกรมยงัคงประสบปัญหาในเร่ืองของการก าหนดยทุธศาสตร์ซึง่ยงัคงเป็นนามธรรมและไม่ได้มี
การตัง้เป้าหมายท่ีชดัเจน ดงันัน้ การจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการของแต่ละกรมจึงยงัไม่ได้
ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบส าคญัของการบริหารผลการปฏิบตัิงานคือ 1) กระบวนการท่ีตอ่เน่ือง
และ 2) ความสอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ (Aguinis, 2013: 2-3) จะเห็นได้ว่า การจดัท า   
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการของแตล่ะกรมไม่ได้ค านงึถึงการถ่ายทอดยทุธศาสตร์อยา่งจริงจงั ขณะ 
เดียวกนั กระบวนการในการจดัท าได้ให้ความส าคญักบัตวัชีว้ดัเป็นส าคญัจึงส่งผลให้การก าหนด
ตวัชีว้ดัไม่ได้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของกรมอย่างแท้จริง  

เม่ือน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาสู่การปฏิบตัิ ผู้บริหารระดบัสงูของกรม
ไม่ได้เป็นผู้ เร่ิมต้นขบัเคลื่อนในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาปฏิบตัิอย่างจริงจัง อีกทัง้ 
ผู้บริหารระดบักลางอย่างผู้อ านวยการส านกั/กอง/ศนูย์ได้ให้ความส าคญัในการรับผิดชอบตวัชีว้ดั
แตกต่างกนั หากแต่เป็นกลุ่มพฒันาระบบบริหารท่ีท าหน้าท่ีในการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
กลางกบับคุลากรภายในกรมเป็นส าคญั แตก่ลุม่พฒันาระบบบริหารไม่มีอ านาจสัง่การให้บคุลากร
ปฏิบตัิตามได้ บุคลากรบางส่วนของแต่ละกรมจึงไม่ยอมรับและสนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงอย่าง
จริงจังเน่ืองจากมองว่า เป็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบให้แก่ส่วนราชการ แม้ว่า แต่ละกรมมีการ
สื่อสารทัง้ในรูปแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ แต่การรับรู้ข้อมูลยังไม่ทั่วถึงทัง้องค์การ 
ดงันัน้ การสื่อสารและท าความเข้าใจกับบุคลากรของกรมจึงยังเป็นข้อจ ากัด ผู้บริหารระดบัสูง 
ผู้บริหารระดบักลาง ตลอดจนบุคลากรระดบัปฏิบตัิการไม่ได้ร่วมกนัขบัเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยน 
แปลงอย่างแท้จริง บคุลากรบางส่วนไม่ได้มองเห็นความจ าเป็นของการน าเคร่ืองมือมาใช้จึงไม่ได้
รู้สึกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลงท าให้การน าเคร่ืองมือมาใช้ไม่ได้เกิดการยอมรับทั่วทัง้
กรม ทัง้นี ้กญุแจส าหรับการเปลี่ยนแปลงขององค์การคือ ภาวะผู้น า ไม่ใช่เพียงแคผู่้บริหารระดบัสงู
เท่านัน้ แต่ยังรวมถึงสมาชิกทุกคนในองค์การ ในทางปฏิบัติ สมาชิกภายในองค์การไม่ได้ร่วม
ขบัเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกนัจงึยงัไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานของบคุลากร
ทุกคนเพื่อสร้างเป็นวฒันธรรมใหม่ได้ ดงันัน้ กระบวนการในการน าเคร่ืองมือมาใช้ของแต่ละกรม
เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานภาครัฐจึงประสบปัญหา (พส ุเดชะรินทร์, 2548: 
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84-87; Kotter, 1996: 175; Kotter and Cohen, 2002: 179-180; Kotter and Rathgeber, 2006: 
130-131)  

ความท้าทายเดียวท่ีเป็นความท้าทายใหญ่ท่ีสดุส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การคือ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้คน กญุแจท่ีจะท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปอย่างบรรลผุลนัน้ต้อง
คิดและวิเคราะห์ให้น้อยลง ขณะท่ี ต้องมองเห็นและรู้สึกให้มากขึน้ (Kotter and Cohen, 2002: 
179) ความคิดและความรู้สกึมีบทบาทส าคญัยิ่งในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึน้ ความคิด
สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรท่ีแตกต่างไปได้ประกอบความรู้สึกยงัสามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีนยัส าคญัและสามารถน าไปสู่ผลลพัธ์ท่ีดีกว่าเดิม (Kotter and 
Rathgeber, 2006: 132) อย่างไรก็ตาม หากการเปลี่ยนแปลงองค์การเร่ิมต้นจากความไม่ชดัเจน 
ไม่สามารถสื่อสาร ถ่ายทอด และสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้เกิดขึน้ได้แล้วนัน้ ความไม่มัน่ใจ
และสบัสนจะถกูเข้ามาแทนท่ีซึง่ก่อให้เกิดมมุมองหรือทศันคติท่ีไมด่ี ไม่ถกูต้องตอ่การเปลี่ยนแปลง
ท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ท าให้เกิดความรู้สึกต่อต้าน ไม่ยอมรับ ไม่สนับสนุนการเปลี่ ยนแปลง และอาจ
น าไปสู่การยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ในท่ีสดุ (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 
83-85)  

ดงันัน้ การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ผู้บริหารระดบัสงูไม่ได้เป็นผู้ ริเร่ิมขบัเคลื่อนด้วยตนเอง
อยา่งจริงจงัเน่ืองด้วยภาระงานราชการท่ีมีเป็นจ านวนมากท าให้ต้องจดัล าดบัความส าคญัของงาน 
ผู้บริหารระดบัสูงจึงยงัไม่ได้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์การอย่างแท้จริง     
อีกทัง้ ผู้อ านวยการส านกั/กอง/ศนูย์แต่ละกรมได้ให้ความส าคญักบัการรับผิดชอบตามค ารับรอง        
การปฏิบตัิราชการแตกต่างกนัท าให้เกิดช่องว่างระหว่างการสื่อสารไปยงัผู้ ใต้บงัคบับญัชา ดงันัน้ 
บทบาทในการเป็นผู้สนบัสนุนการเปลี่ยนแปลงของแต่ละคนจึงยงัไม่ชดัเจน ขณะเดียวกนั แม้ว่า 
บุคลากรของกลุ่มพฒันาระบบบริหารเปรียบเสมือน ก.พ.ร. น้อยของกรมและต้องเป็นตวัแทนให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งท าหน้าท่ีรับผิดชอบและติดตามการจัดท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ    
ของบุคลากรภายในกรม แต่กลุ่มพฒันาระบบบริหารยงัไม่ได้รับการพฒันาสมรรถนะทัง้ในด้าน
ทกัษะ ความรู้ และความสามารถจากส านกังาน ก.พ.ร. และกรมอย่างจริงจงัท าให้บางครัง้จึงยงั   
ไม่สามารถตอบค าถามและข้อสงสยัของบคุลากรภายในกรมได้ทัง้หมด ดงันัน้ เมื่อน าเคร่ืองมือมา
ปฏิบตัิ บคุลากรทัว่ทัง้กรมผู้ซึง่เป็นกลุ่มเปา้หมายของการเปลี่ยนแปลงจึงยงัไม่สามารถขบัเคลื่อน
ไปในทิศทางเดียวกันทัง้หมดเน่ืองจากบุคลากรบางส่วนไม่ได้เกิดการยอมรับ เข้าใจ และพร้อม
ปฏิบตัิตามอย่างจริงจงัจึงกล่าวได้ว่า การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากการน าค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการมาใช้กบัแต่ละกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมยงัไม่สามารถปรับทศันคติและเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมของบคุลากรทกุคนให้พร้อมสง่เสริมและสนบัสนนุการเปลี่ยนแปลง และกระตือรือร้นใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการพฒันาตนเองจากการรับผิดชอบตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานตาม        
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการได้ทัง้หมด (วิชิตร์ แสงทองล้วน และอารีพนัธ์ เจริญสขุ, 2549: 86-88) 
จึงกล่าวได้ว่า การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้จึงยงัไม่สอดคล้องกบัหลกัการส าคญัของ
การบริหารผลการปฏิบตัิงานตามท่ี Sparrow and Hiltrop (1994 quoted in Armstrong, 2015: 
15) ได้อธิบายคือ ผู้บริหารระดบัสงูต้องสนบัสนนุและให้ค ามัน่ในการเข้าไปอยู่ระบบ ประกอบกบั
ผู้บริหารแต่ละระดบัต้องร่วมขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ดงันัน้ การขับเคลื่อน      
ค ารับรองการปฏิบตัิราชการยงัไม่สามารถท าให้แต่ละกรมเกิดการพฒันาได้อย่างแท้จริง เน่ืองจาก
ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรท าให้ไม่เกิดพันธะผูกพันร่วมกันในการสร้างการเปลี่ยนแปลง
องค์การให้ประสบความส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์ของการวดั (Robbins, 1989 อ้างถึงใน วนัชยั 
มีชาต,ิ 2556: 326)  

 
6.2.3  ความสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย  
จากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ส่วนราชการได้มีการปรับกระบวนทศัน์และ

เปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงานภาครัฐ จากเดิมท่ีเน้นเพียงปัจจัยน าเข้าประกอบกับอาศัยกฎ 
ระเบียบเป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงานมาเป็นการมุ่งเน้นผลสมัฤทธ์ิทัง้ในด้านของผลผลิตและ
ผลลพัธ์ตามแนวคิดของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (ทศพร ศิริสมัพันธ์, 2549: 119) ดงันัน้ ทุก
ประเทศจึงต้องมีรัฐบาลท่ีมีความเข้มแข็งประกอบกับระบบราชการท่ีมีความสามารถสูงเพื่อให้
ประเทศสามารถเดินหน้าได้อย่างมัน่คง ด้วยเหตนีุ ้การปฏิรูประบบราชการไทยจึงมีวตัถปุระสงค์
หลกัคือ 1) ยกระดบัความสามารถและประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการเพื่อให้มีคณุภาพการ
บริการท่ีสงูแก่ประชาชน 2) พฒันาขีดความสามารถและประสิทธิภาพของระบบการบริหารงาน
บคุคลและระบบการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานสากล 3) สร้างความเช่ือมัน่แก่สงัคมและประชาชน
ต่อระบบราชการ 4) พฒันาระบบราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลายของ
ประชาชน 5) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ส่วนรวม ตลอดจน 6) สนบัสนุนภาคเอกชน
และประชาชน (จินดาลกัษณ์ วฒันสนิธุ์, 2553: 62)  

อยา่งไรก็ตาม แม้วา่ ภาครัฐได้ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้กบัการท างานของระบบราชการ
และน ามาสูก่ารเปลี่ยน แปลงวิธีการบริหารงาน แตก่ารเปลี่ยนแปลงนัน้ไมไ่ด้ท าให้เกิดความมัน่คง
และยั่งยืนเน่ืองจากยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบตัิตามวตัถปุระสงค์การวดัอย่างแท้จริง (Lewin, 1951 อ้างถึงใน ทิพวรรณ หล่อสวุรรณรัตน์, 
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2557: 274) อีกทัง้ แม้ว่า ภาครัฐประกอบด้วยองค์ประกอบส าคญั 3 ประการของการบริหารผล
การปฏิบตัิงาน (IBM Center for The Business of Government, 2013: 13) แตว่ิธีการน าเคร่ืองมือ
มาใช้ยงัไมเ่หมาะสมและสอดคล้องกบับริบทของแตล่ะสว่นราชการอยา่งแท้จริง ดงันี ้ 

1)  การสร้างวฒันธรรมเน้นผลการปฏิบตัิงาน ในทางปฏิบตัิ เม่ือน าเคร่ืองมือมา
ใช้กับส่วนราชการยงัไม่สามารถหล่อหลอมให้วฒันธรรมของเคร่ืองมือกลายเป็นวฒันธรรมการ
ปฏิบตัิงานของแต่ละกรมของกระทรวงอตุสาหกรรมได้อย่างแท้จริง ทัง้นี ้บริบทส าคญัของการน า
บริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ วฒันธรรมองค์การ หากองค์การขาดวฒันธรรมย่อมไม่สามารถ
ท าให้สมาชิกเกิดการยอมรับและปฏิบตัิตามได้ (Armstrong, 2015: 25; Schiemann, 2009: 52) 
หากสมาชิกคนใดปราศจากค่านิยมร่วมกบัองค์การ สมาชิกคนนัน้ย่อมยากท่ีจะท างานร่วมกนักบั
สมาชิกคนอ่ืนในการบรรลพุนัธกิจขององค์การได้ ขณะเดียวกนั แม้ว่า ผู้บริหารแต่ละคนมี รูปแบบ
การท างานท่ีแตกตา่งกนั หากแตมี่วิสยัทศัน์และคา่นิยมร่วมกนัแล้ว องค์การนัน้ยงัคงสามารถผา่น
พ้นอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายได้ในท่ีสุด (Schiemann, 2009: 64) แนวคิดการจัดการภาครัฐ  
แนวใหม่ไม่ได้น าเอาเพียงแคเ่คร่ืองมือและเทคนิคการจดัการของภาคเอกชนมาใช้ อาทิ Strategic 
Management, Balanced Scorecard, PMQA แตย่งัน าเอาคา่นิยมและวฒันธรรมของภาคเอกชน
มาใช้กบัภาครัฐซึง่ขดัแย้งกนั ดงันัน้ จงึเป็นการสร้างปัญหามากกวา่แก้ไขปัญหาเน่ืองจากเคร่ืองมือ
เหล่านีมี้วนัหมดยคุสมยั เคร่ืองมือมีราคาแพงเน่ืองจากต้องจ้างท่ีปรึกษาในราคาสงู ตลอดจนเป็น
การเพิ่มภาระให้กบัข้าราชการระดบัปฏิบตัิการเน่ืองจากต้องเรียนรู้ใหม่ อาทิ การกรอกแบบฟอร์ม
ต่าง ๆ ดังนัน้ ปัญหาท่ีตามมาคือ การเปลี่ยนค่านิยมของข้าราชการจากการมุ่งเน้นประโยชน์
ส่วนรวมมาเป็นการมุ่งเน้นประโยชน์ส่วนตนซึ่งท าให้ค่านิยมท่ีเคยโดดเด่นในระบบราชการไทย
เปลี่ยนแปลงไป (Bowornwathana, 2008 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 67-68; Denhardt 
and Denhardt, 2000 อ้างถึงใน ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2559: 68)  

เม่ือน ามาสู่การปฏิบตัิ แต่ละกรมจ าเป็นต้องปรับตวัและเรียนรู้เก่ียวกบัเคร่ืองมือ
เป็นอย่างมากเน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ท าให้บคุลากรยงัไม่มีสมรรถนะทัง้ในด้านทกัษะ ความรู้ และ
ความสามารถในเร่ืองของการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาปฏิบตัิซึง่ท าให้บคุลากร
บางส่วนของแต่ละกรมมองว่า เป็นการเพิ่มภาระรับผิดชอบให้แก่ส่วนราชการ อีกทัง้ การสะท้อน
ผลการปฏิบตัิงานด้วยคะแนนการปฏิบตัิราชการท าให้แตล่ะกรมไมต้่องการต้องตกตวัชีว้ดัและเป็น
ท่ีโหล่ของกระทรวงจึงส่งผลให้ต้องการรักษาภาพลกัษณ์ขององค์การ นอกจากนี ้การประเมินผล
การปฏิบตัิงานระดบับุคคลไม่ได้พิจารณาจากตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการอย่างแท้จริงเน่ืองจากหน่วยงานกลางก าหนดเพียงกรอบการวดัผลโดยสงัเขปและตวัชีว้ดั



478 
 

ระดบับุคคลยงัไม่มีความชดัเจน บุคลากรแต่ละคนได้รับผิดชอบตวัชีว้ดัในจ านวนไม่เท่ากันและ
ความยากง่ายของตวัชีว้ดัแตกต่างกนั ทัง้นี ้การประเมินผลขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้บงัคบับญัชา
เป็นส าคญั อีกทัง้ ระบบราชการไทยยงัคงมีระบบอุปถัมภ์ทัง้ทางบวกและทางลบท่ีฝังรากลึกมา
อย่างยาวนานส่งผลให้การประเมินผลบุคลากรจึงมีปัจจยัต่าง ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง ในทางปฏิบตัิ 
ผู้บงัคบับญัชาบางสว่นมกัแจ้งผลคะแนนรวมแก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชาลว่งหน้าและให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชา
ไปแจกแจงรายละเอียดคะแนนแต่ละด้านตามมาให้ได้ผลรวมตามท่ีก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ       
ทศพร ศิริสมัพนัธ์ (2549: 33) ได้กล่าวถึงปัญหาความแตกตา่งระหว่างการบริหารงานภาครัฐและ
ภาคเอกชนคือ ความมีเหตผุลของปัจเจกบคุคล และการละเลยตอ่คณุคา่บางประการ อาทิ การไม่
เลือกปฏิบตัิ ความเท่ียงธรรม และความถกูต้อง  

กระบวนการในการทบทวนผลการปฏิบตัิงานเพื่อพฒันาองค์การและบุคลากร
ของแตล่ะกรมจงึไมไ่ด้เกิดขึน้เน่ืองจากตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดมกัผา่นเกณฑ์การวดัผล อีกทัง้ บคุลากร
เองไม่ได้แจ้งถึงความประสงค์ในความต้องการพฒันาสมรรถนะ ขณะท่ี ผู้บงัคบับญัชาก็ไม่ได้แจ้ง
อย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรลงในแบบฟอร์มให้ผู้ ใต้บงัคบับญัชาทราบเช่นกัน เน่ืองจากเป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อน แม้ว่า ผู้บริหารและบคุลากรมีการจดัประชมุร่วมกนัถึงผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้ แต่
ในทางปฏิบตัิ ไม่ได้มีการทบทวนเพื่อน าผลท่ีได้มาปรับปรุง แก้ไข และพฒันาผลการปฏิบตัิงาน
จากค ารับรองการปฏิบตัิราชการอย่างเป็นรูปธรรม ดงันัน้ จึงยงัไม่ได้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของ
การบริหารผลการปฏิบตัิงานคือ เพื่อท่ีจะพฒันาและปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานของแต่ละบุคคล 
ทีม และองค์การ (Armstrong, 2015: 11) ประกอบกบักระบวนการในการส ารวจข้อมลูย้อนกลบั
เพื่อเสนอแนะแนวทางการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดขึน้ระหวา่งการจดัค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการของส่วนราชการจึงยงัไม่ได้เกิดขึน้อย่างชดัเจน (Vecchio, 1995 อ้างถึงใน วนัชยั มีชาติ, 
2556: 332) นอกจากนี ้ยงัสอดคล้องกบัผลส ารวจของ Watson Wyatt (Pulakos, 2009 quoted in 
Armstrong, 2015: 2-3) พบว่า มีผู้ปฏิบตัิงานเพียงร้อยละ 30 เท่านัน้ท่ีรู้สึกว่า การบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานขององค์การได้ช่วยปรับปรุงผลการปฏิบตัิงานซึ่งการส ารวจนีย้งัท าให้พบว่า ผู้บริหาร
ต่างหลีกเลี่ยงกิจกรรมเก่ียวกบัการบริหารผลการปฏิบตัิงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อมลูย้อนกลบั    
ในเร่ืองของพัฒนาการของผู้ ใต้บังคับบัญชาเน่ืองจากผู้บริหารไม่ต้องการเสี่ยงต่อการท าลาย
ความสมัพนัธ์กบัผู้ ใต้บงัคบับญัชา ขณะเดียวกนั ผู้ ใต้บงัคบับญัชาเองก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมเก่ียวกบั
การบริหารผลการปฏิบตัิงานเช่นกนั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การระบุถึงความต้องการในการพฒันา
ตวัเองเน่ืองจากบคุลากรไม่ต้องการเสี่ยงต่อการได้รับผลตอบแทนและความก้าวหน้าในงาน ทัง้นี ้
ท่ีผ่านมา การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัสว่นราชการไทยยงัคงเป็นเพียงการประเมิน 
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ผลการปฏิบตัิงานเน่ืองจากยงัเป็นการประเมินผลโดยปราศจากข้อมลูย้อนกลบัและการสอนงาน
อย่างต่อเน่ืองเพื่อท่ีจะปรับปรุงผลการปฏิบัติงานนัน้ ไม่ได้มีการสร้างความเช่ือมโยงท่ีชัดเจน
ระหว่างวตัถุประสงค์ผลการปฏิบตัิงานของบุคลากรและเป้าหมายองค์การในการน าไปสู่จุดมุ่ง  
หมาย ท าความเข้าใจร่วมกนัถึงสิ่งท่ีต้องบรรลแุละวิธีในการบรรลผุลซึง่นบัเป็นหวัใจของการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงาน หากการน ามาปฏิบตัิยงัไม่สามารถท าให้สมาชิกองค์การบรรลเุปา้หมายองค์การ 
ไม่อาจเรียกได้ว่า เป็นการบริหารผลการปฏิบตัิงานอย่างแท้จริง (Aguinis, 2013: 3-4) ดงันัน้ จึง
กลา่วได้ว่า เปา้หมายของความพยายามในการพฒันาระบบราชการไทยจากการน าการบริหารผล
การปฏิบตัิงานมาใช้กบัประเทศเพื่อท่ีจะปรับปรุงประสิทธิผลของการปฏิบตัิงานและสขุภาพของ
องค์การจงึไมไ่ด้เกิดขึน้อยา่งแท้จริง (Beckhard, 1969: 100)  

2)  การสร้างแรงกระตุ้นเพื่อน าไปสู่การปฏิบตัิ จากการเร่ิมต้นก าหนดให้สะท้อน
ผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการด้วยคะแนนการปฏิบตัิราชการประกอบกบันโยบายการจดัสรร
เงินรางวลัของส านกังาน ก.พ.ร. โดยหากสว่นราชการใดสามารถผา่นการประเมินผลตามท่ีก าหนด 
สว่นราชการนัน้จะได้รับการจดัสรรเงินรางวลัการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิ ราชการประกอบกบั
การขาดการเตรียมความพร้อมในการสร้างความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับเคร่ืองมือให้แก่ส่วน
ราชการ เม่ือแต่ละกรมน าเคร่ืองมือมาปฏิบตัิจึงไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวดัตัง้แต่
แรกเร่ิม ซึ่งสอดคล้องกับ Parmenter (2015: 46-47) ได้อธิบายถึงการจ่ายค่าตอบแทนตามผล    
การปฏิบตัิงานนบัเป็นความล้มเหลวท่ีเกิดขึน้ทัง้ในองค์การภาคเอกชนและภาครัฐและยงัคงเป็น
หนึ่งในอปุสรรคกีดขวางท่ีใหญ่ท่ีสดุส าหรับการเปลี่ยนแปลงองค์การ ทัง้นี ้การจ่ายค่าตอบแทนจึง       
ไม่ควรน ามาเช่ือมโยงกบั Balanced Scorecard ซึ่งสอดคล้องกบั พส ุเดชะรินทร์ (2548: 74-75) 
กล่าวถึงการจูงใจ หากไม่มีระบบการจงูใจท่ีเหมาะสมและน าผลของตวัชีว้ดัมาผกูกบัการจ่ายผล 
ตอบแทน การก าหนดตวัชีว้ดัจะเป็นเพียงเศษกระดาษ สมาชิกองค์การจะไม่ปฏิบตัิตามเปา้หมาย
และตวัชีว้ดันัน้ อีกทัง้ จะไม่เกิดผลใด ๆ ต่อสมาชิกองค์การ อีกทัง้ Sessa, Pingor and Bragger 
(2009: 340) ยงัได้อธิบายถึงการถกูประเมินผลและการได้รับรางวลัจากการประเมินเป็นสาเหตใุห้
สมาชิกแตล่ะคนต่างให้ความส าคญักบัผลการปฏิบตัิงาน บคุลากรจึงต้องการท าให้เห็นว่า ตนเอง
เป็นผู้ มีความสามารถและไม่ต้องการเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดหรือความล้มเหลวแต่อย่างใด 
ดงันัน้ บุคลากรขององค์การจึงเรียนรู้โดยปรับตวัด้วยการเปลี่ยนเป้าหมายและค้นหาหนทางใน  
การบรรลุเป้าหมายใหม่ ขณะเดียวกัน Kettl (2005: 47) ได้กล่าวถึงผลส ารวจจากผู้ปฏิบตัิงาน
ภาครัฐ 5 ประเทศของกลุ่ม OECD ว่า การจ่ายค่าตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงานเป็นการสร้าง   
แรงกระตุ้นท่ีคอ่นข้างออ่นแอ จากรายงานสามารถสรุปผลได้วา่ 1) ความอิสระตอ่งาน 2) ความรู้สกึ



480 
 

ถึงความส าเร็จ และ 3) การเผชิญกบัความท้าทายของงานล้วนเป็นสิ่งกระตุ้นส าคญัมากกว่าการ
จ่ายคา่ตอบแทนตามผลการปฏิบตัิงาน  

ในทางปฏิบตัิ จึงส่งผลให้เกิดการบิดเบือนวตัถปุระสงค์ของการวดัตามมา แต่ละ
กรมได้ให้ความส าคญักบัการบรรลเุปา้หมายตวัชีว้ดัประกอบกบัระยะเวลาในวดัผลการปฏิบตัิงาน
แบบปีต่อปีท าให้ส่วนราชการได้หาวิธีการวดัเพื่อให้บรรลผุลคะแนนการปฏิบตัิราชการโดยเลือก
ก าหนดตวัชีว้ดัท่ีมีข้อมลูครบถ้วนและสามารถบรรลุผลได้ง่าย ขณะเดียวกัน ตวัชีว้ดัส าคญัหรือ
ตวัชีว้ดัท่ีมีความท้าทายซึ่งต้องเป็นภารกิจหลกัหรือภารกิจส าคญัของแต่ละกรมจึงไม่ได้ถกูน ามา
ก าหนดเป็นตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัไว้ในค ารับรองการปฏิบตัิราชการ ซึ่งสอดคล้องกบั พส ุ
เดชะรินทร์ (2548: 84-87) ได้อธิบายถึงความพร้อมของระบบข้อมลู หากขาดข้อมลูท่ีใช้ส าหรับ    
แต่ละตวัชีว้ดั ในทางปฏิบตัิ บางองค์การจึงเลือกหาทางออกง่าย ๆ โดยพยายามเลือกแต่ตวัชีว้ดั     
ท่ีมีข้อมูลพร้อม แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัท่ีดีเพียงพอ อีกทัง้ Parmenter (2015: 1-2, 51) ยงัได้อธิบายถึง
การก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานเช่นกนัคือ แม้ว่า ตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัท าให้ผู้บริหาร
ได้เห็นถึงการด าเนินงานท่ีส าคญัขององค์การอนัเป็นปัจจยัหลกัแห่งความส าเร็จและติดตามผลการ
ด าเนินงานเหล่านัน้ซึง่ผู้บริหารสามารถช่วยให้ผลการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั อย่างไร  
ก็ตาม องค์การไม่จ าเป็นต้องมีตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกั หากการน ามาใช้วดัเป็นการวดัผล
การปฏิบตัิงานแบบผิด ๆ  

ขณะเดียวกนั หน่วยงานกลางยงัมีการก าหนดเปา้หมายตวัชีว้ดัให้เพิ่มสงูขึน้ทกุปี
เพื่อให้ส่วนราชการเกิดความท้าทายและพฒันาการปฏิบตัิงานให้ดียิ่งขึน้ หากแต่ในทางปฏิบตัิ     
แต่ละกรมไม่สามารถท าเช่นนัน้ได้เน่ืองจากการก าหนดเป้าหมายดงักล่าวไม่สอดคล้องกบัความ
เป็นจริงท่ีเกิดขึน้และบรรลผุลได้ยาก ส่วนราชการจึงหาวิธีการเจรจาต่อรองตวัชีว้ดักบัหน่วยงาน
กลาง อีกทัง้ แต่ละกรมต้องรับผิดชอบตวัชีว้ดัเป็นจ านวนมาก แต่ไม่ได้ครอบคลมุทกุภารกิจ ทัง้นี ้
Locke and Latham (1990 quoted in Schiemann, 2009: 76) ได้น าเสนอถึงหนึ่งในประเด็นท่ีมี
การวิพากษ์วิจารณ์กันมากท่ีสดุจากการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้จริงในองค์การคือ 
การวดัท่ีมากเกินไปหรือน้อยเกินไปซึง่น ามาสูป่ระเด็นการตัง้ค าถามถึงความเหมาะสมในการวดัว่า 
แท้จริงแล้วควรจะเป็นเช่นไร จากการวิจยัพบว่า การรับผิดชอบในระดบับุคคล มีเป้าหมายและ
ตวัชีว้ดัท่ีมากเกินไปซึง่ท าให้ผลการปฏิบตัิงานลดลง แตห่ากเปา้หมายจ านวนมากนัน้มีเวลาท่ีมาก
เพียงพอก็สามารถท าให้ผลการปฏิบตัิงานเพิ่มขึน้เช่นกนั  

อีกทัง้ วิธีการวดัผลดงัเช่นท่ีผ่านมายงัคงเน้นในเชิงปริมาณ แตย่งัไม่ได้สะท้อนถึง
คณุภาพในการปฏิบตัิงานของแต่ละกรม ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดจึงมกัเป็นตวัชีว้ดัระดบัผลผลิต ขณะ 
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เดียวกนั ตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบยงัคงเป็นข้อจ ากดั ดงันัน้ การน าเคร่ืองมือการบริหาร
ผลการปฏิบตัิงานมาใช้จึงยงัไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลลพัธ์และผลกระทบจากการปฏิบตัิงานของ
แต่ละส่วนราชการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่ง Schiemann (2009: 73-78) ได้กล่าวถึงความท้าทาย
สดุท้ายของการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ การประเมินผลกระทบซึง่สามารถช่วยให้
แตล่ะองค์การสามารถน ากลยทุธ์ไปสูก่ารปฏิบตัิ ดงันัน้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดในค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการจึงไมส่ามารถสะท้อนถึงภารกิจหลกัและคณุภาพของการปฏิบตัิงานของแตล่ะสว่นราชการ
ได้อยา่งแท้จริง  

3)  การใช้แนวทางท่ีเน้นหลกัฐานเป็นส าคญั ส านกังาน ก.พ.ร. ได้ให้ความส าคญั
กับทุกกระบวนการในการวดัโดยแต่ละส่วนราชการต้องจัดเตรียมเอกสารในแต่ละกระบวนการ    
เป็นจ านวนมากตามท่ีก าหนด มิฉะนัน้ จะถูกหักคะแนนการปฏิบตัิราชการ อีกทัง้ ก.พ.ร. ยงัคง
ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการด้วยการพิจารณาจากเอกสารหลกัฐาน
ตามท่ีแตล่ะกรมรายงานเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม หนึ่งในองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีสดุในวฏัจกัรของ
การบริหารผลการปฏิบตัิงานคือ การติดตามผลการปฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ืองหรือเรียกได้ว่า เป็น
การบริหารผลการปฏิบตัิงานตลอดทัง้ปีคือ ต้องมีการติดตามผลลพัธ์ท่ีเกิดขึน้และสามารถรับรอง
ได้ว่า น ามาปฏิบตัิได้อย่างถูกทาง เป็นไปตามแผนท่ีวางไว้ซึ่งเก่ียวข้องกับการติดตามของแต่ละ
บคุคล (Armstrong, 2015: 17-23) ด้วยเหตนีุ ้จึงสง่ผลให้บางครัง้แตล่ะสว่นราชการหาวิธีการและ
เกิดการสร้างหลกัฐานเพื่อให้ผ่านเกณฑ์การวัด จากวิธีการวดัผลดงัเช่นท่ีผ่านมาจึงกลายเป็นการ
มุ่งเน้นกระบวนการมากกว่าผลสมัฤทธ์ิและท าให้ไม่สามารถเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวดัท่ี
ต้องการมุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิของงานได้อยา่งแท้จริง ทัง้นี ้จินดาลกัษณ์ วฒันสนิธุ์ (2553: 59) ได้สรุป
รูปแบบการบริหารจดัการภายใต้กระบวนทศัน์ใหม่ว่า เป็นลกัษณะท่ีมีการอาศยัหลายฐานความรู้
ด้วยกนัโดยหนึ่งในปัจจยัส าคญัท่ีระบบการจดัการใหม่ต้องค านึงถึงด้วยการรักษามาตรฐานไว้ใน
ระบบราชการคือ การมุ่งเน้นผลงาน โดยให้ความส าคญักบัผลการด าเนินงานในด้านประสทิธิภาพ 
คณุภาพการบริการ ความเสมอภาคเท่าเทียม ตลอดจนความพงึพอใจของประชาชน  

ดงันัน้ จากการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับระบบราชการไทย แตล่ะ
สว่นราชการไมไ่ด้เกิดการพฒันาจากการน าเคร่ืองมือมาใช้ได้อยา่งแท้จริง ขณะเดียวกนั ประชาชน
ผู้ รับบริการของกรมก็ไม่ได้รับประโยชน์จากการน าเคร่ืองมือมาใช้เช่นกนัประกอบกบัการมีสว่นร่วม
ของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียในการสะท้อนถึงผลการปฏิบตัิราชการตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการจาก
การปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนราชการยงัไม่ได้เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรม แต่กลบัท าให้ประสิทธิผล
บางเร่ืองของส่วนราชการแย่ลงกลายเป็นต่างคนต่างรับผิดชอบตวัชีว้ัดของตนเองเพื่อให้บรรลผุล
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ตามเป้าหมาย ด้วยเหตนีุ ้การบริการบางอย่างท่ีประชาชนกลุ่มเป้าหมายของแต่ละส่วนราชการ
ควรได้รับบริการกลบัไม่ได้เน่ืองจากไมไ่ด้ถกูก าหนดเป็นตวัชีว้ดั  

จะเห็นได้ว่า หากวตัถปุระสงค์ของการวดัเปลี่ยนแปลงไปฉนัใด วิธีการในการน ามาปฏิบตัิ
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปฉันนัน้ ดงันัน้ คะแนนการปฏิบตัิราชการท่ีสะท้อนผ่านค ารับรองการปฏิบตัิ
ราชการจึงไม่ได้มีความสอดคล้องกับผลการปฏิบตัิงานท่ีเกิดขึน้จริงของแต่ละกรมของกระทรวง
อตุสาหกรรม ดงันัน้ การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัประเทศไทยจงึแตกตา่ง
จากแนวคิดของประเทศตะวนัตกและวิธีการวดัผลดงัเช่นท่ีผ่านมายงัไม่สามารถน ามาใช้กบัแต่ละ
กรมได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของส่วนราชการไทย อีกทัง้ ยงัไม่สามารถท าให้    
แต่ละกรมเกิดการพฒันาจากการรับผิดชอบตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการได้อยา่งเป็นรูปธรรม  

 
6.3  ข้อเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาถึงการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทย ผลการ 
ศึกษาท่ีได้สามารถใช้เป็นข้อมลูประกอบในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาแนวทางในการน า
เคร่ืองมือมาปรับใช้กบัส่วนราชการไทยได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทัง้ สามารถน าผลการศึกษาไป
เป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงปฏิบตัิในการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการ
ปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบัส่วนราชการไทยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการ
วิจยัในอนาคตเพ่ือน าไปตอ่ยอดองค์ความรู้ในเชิงลกึมากยิ่งขึน้  

 
6.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
จากการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 รัฐบาลต้องการให้ระบบราชการเกิดการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการเพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน
ได้อยา่งมีคณุภาพสงู ดงันัน้ การน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้จงึมีความส าคญัใน
การปฏิรูประบบราชการ ทัง้นี ้การท่ีจะน าเคร่ืองมือมาใช้กบัประเทศและสามารถบรรลผุลได้ตาม
วตัถปุระสงค์ของเคร่ืองมือนัน้จ าเป็นต้องมีการศกึษาและวิเคราะห์เก่ียวกบัเคร่ืองมืออยา่งรอบด้าน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง หากน าเคร่ืองมือมาใช้กบัสว่นราชการทัง้ประเทศเน่ืองจากเคร่ืองมือดงักล่าวได้
สง่ผลกระทบในวงกว้างตอ่การปฏิบตัิงานของสว่นราชการ ดงันัน้ รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ควรศกึษาและวิจยัถึงความเป็นไปได้ในการน าเคร่ืองมือมาใช้กบัประเทศ ดงันี ้
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1)  การทบทวนถึงการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ รัฐบาลต้อง
ให้หน่วยงานกลางแต่ละหน่วยงานท างานประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นแผนงาน งบประมาณ ระบบ 
และคนให้สามารถเช่ือมโยงและสอดคล้องกันได้ทัง้ระบบ และเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อลด
ภาระรับผิดชอบและลดปัญหาความซ า้ซ้อนในการท างานแก่ส่วนราชการ ตลอดจนให้แต่ละส่วน
ราชการสามารถปฏิบตัิงานด้านตวัชีว้ดัพร้อมกบัขบัเคลื่อนงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล 
อีกทัง้ รัฐบาลควรให้ส านกังาน ก.พ.ร. ซึ่งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบตัิราชการของสว่นราชการทัง้ประเทศได้ทบทวนและน าเสนอถึงผลการด าเนินงานจากการน า
เคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัประเทศอย่างจริงจงัว่า ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปี   
ท่ีผ่านมานัน้ การน าเคร่ืองมือมาใช้กบัส่วนราชการสามารถบรรลวุตัถุประสงค์ของการวดัได้มาก
หรือน้อยเพียงใด แตล่ะสว่นราชการได้รับประโยชน์และเกิดการพฒันาแคไ่หน ตลอดจนประชาชน
กลุม่เปา้หมายของสว่นราชการได้รับประโยชน์หรือไม่ อยา่งไร 

2)  ความสอดคล้องกบัค่านิยมและวฒันธรรมของประเทศไทย การน าเคร่ืองมือ
มาใช้ต้องปรับวิธีการวดัและประเมินผลให้สอดคล้องกบัคา่นิยมและวฒันธรรมการปฏิบตัิงานของ
ระบบราชการไทย อีกทัง้ ต้องออกแบบการน ามาใช้ให้เหมาะสมกับส่วนราชการแต่ละประเภท 
นอกจากนี ้ต้องสร้างขวญัและก าลงัใจในการท างานให้เกิดขึน้แก่บคุลากรภาครัฐอยา่งแท้จริง ทัง้นี ้
ควรให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจในรูปแบบท่ีไม่ใช่ตัวเงินเน่ืองจากข้อจ ากัดทางด้าน         
งบประมาณภาครัฐจึงท าให้ไม่สามารถจดัสรรเป็นเงินรางวลัดงัเช่นในรูปแบบท่ีผ่านมาได้ ดงันัน้    
จึงควรสร้างแรงจงูใจท่ีไม่ใช่ตวัเงิน อาทิ การสร้างโอกาสความก้าวหน้าในงาน การสร้างความภาค 
ภมูิใจให้แก่บคุลากร ตลอดจนสวสัดิการตา่ง ๆ ท่ีบคุลากรควรได้รับ 

3)  บทบาทของหน่วยงานกลาง ส านกังาน ก.พ.ร. ต้องท าหน้าท่ีในบทบาทของ
นกัพฒันาระบบราชการอยา่งเต็มตวั สามารถให้ค าแนะน า ปรึกษา และเป็นคูค่ิดให้แก่สว่นราชการ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้นี ้ก่อนท่ีจะน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาปฏิบตัิ ส านกังาน 
ก.พ.ร. จ าเป็นต้องแสดงถึงเจตนารมณ์ของวตัถปุระสงค์การวดัอย่างชดัเจนประกอบกบัต้องมีการ
เตรียมความพร้อมให้แก่ส่วนราชการด้วยการสร้างความรู้ ความเข้าใจถึงวตัถปุระสงค์ของการวดั 
กระบวนการในการวดัผลการปฏิบตัิงาน ตลอดจนประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการน าเคร่ืองมือมาใช้ให้
ได้อย่างชดัเจนเพื่อให้แต่ละส่วนราชการเกิดการยอมรับ เห็นถึงความส าคญัของการน าเคร่ืองมือ
มาใช้ รู้สึกถึงความต้องการในการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ได้
อยา่งแท้จริง 
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6.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัต ิ 
ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึง พ.ศ. 2559 เป็นระยะเวลากว่า 12 ปีท่ีส่วนราชการ

ได้มีการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ แม้วา่ แตล่ะกรมตา่งมีความคุ้นเคยกบัการน ามาใช้แล้ว 
แตปั่ญหาในแตล่ะกระบวนการระหว่างการน ามาใช้ยงัคงเกิดขึน้และตวัชีว้ดัท่ีรายงานในค ารับรอง
การปฏิบตัิราชการไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบตัิงานของส่วนราชการได้อย่างแท้จริง 
ดงันัน้ การวดัผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการดงัเช่นท่ีผ่านมาจึงยงัไม่สามารถบรรลผุลตาม
วตัถปุระสงค์ของการน าเคร่ืองมือมาใช้ได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ การน าผลการศกึษาไปใช้ประโยชน์
ให้สามารถน าไปใช้กบัสว่นราชการจ าเป็นต้องค านงึถึงประเด็นตา่ง ๆ ดงันี ้ 

1)  การสร้างกฎเกณฑ์ของการน าเคร่ืองมือมาใช้ เม่ือมีการน าเคร่ืองมือมาใช้
จ าเป็นต้องสร้างกฎเกณฑ์และวิธีการในการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานให้บุคลากรทัว่ทัง้
องค์การได้รับทราบ ยอมรับ และเข้าใจอยา่งชดัเจนและเห็นผลอยา่งเป็นรูปธรรม 

2)  การเร่ิมต้นขบัเคลื่อนจากผู้น าองค์การ ผู้บริหารระดบัสูงของแต่ละกรมต้อง
เป็นผู้น าในการขบัเคลื่อนด้วยตนเองอย่างจริงจงัพร้อมกันนัน้ผู้บริหารระดบักลางอย่างผู้อ านวย 
การส านกั/กอง/ศนูย์จ าเป็นต้องสื่อสาร ถ่ายทอดถึงการน าเคร่ืองมือมาใช้ให้แก่ผู้ ใต้บงัคบับญัชา  
ทกุคนรับทราบและตกลงท าความเข้าใจร่วมกนัอยา่งชดัเจน 

3)  ความสอดคล้องระหว่างวิสยัทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ทัง้นี ้วิสยัทัศน์ 
พนัธกิจ และยทุธศาสตร์ของแต่ละส่วนราชการต้องสามารถสะท้อนให้เห็นถึงเปา้หมายท่ีต้องการ
บรรลผุลอย่างเป็นรูปธรรม อีกทัง้ ยทุธศาสตร์กระทรวงและยทุธศาสตร์กรมต้องมีความสอดคล้อง 
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์ชาตอิยา่งแท้จริง 

4)  ความสอดคล้องระหว่างยทุธศาสตร์และการก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงาน
ของส่วนราชการ บคุลากรต้องก าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏิบตัิงานหลกัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของ
กรมให้ได้อย่างเป็นระบบ อีกทัง้ ตวัชีว้ดัท่ีถกูก าหนดขึน้ต้องเป็นตวัชีว้ดัส าคญัท่ีสามารถสะท้อนถึง
คณุภาพการปฏิบตัิงานของแต่ละส่วนราชการ ทัง้นี ้ต้องไม่เพียงก าหนดตวัชีว้ดัในระดบัผลผลิต
เท่านัน้ แตต้่องสามารถก าหนดตวัชีว้ดัระดบัผลลพัธ์และผลกระทบเป็นส าคญั 
 

6.3.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในอนาคต  
การวิจยัครัง้นีส้ามารถน าไปสูค่ าตอบของค าถามการวิจยัคือ การบริหารผลการปฏิบตัิงาน

ได้มีการน าประยกุต์ใช้กับส่วนราชการไทยอย่างไร ทัง้นี ้ส าหรับการวิจยัในอนาคตเพื่อสร้างและ  
ตอ่ยอดองค์ความรู้เก่ียวกบัการน าเคร่ืองมือการจดัการอย่างการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบั
ประเทศไทยนัน้ควรศกึษาเพิ่มเตมิเพื่อท าความเข้าใจมากยิ่งขึน้โดยอาจด าเนินการในประเด็น ดงันี ้ 
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1)  การศึกษาเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการน า
เคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ในแต่ละประเทศ เพื่อให้เห็นถึงข้อดีและข้อจ ากดัจาก
การน าเคร่ืองมือมาใช้อยา่งเป็นรูปธรรมแล้วจงึน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัประเทศไทย        

2)  การศึกษาถึงค่านิยมและวัฒนธรรมในการท างานของระบบราชการไทย    
ตลอดจนศกึษาถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้และความต้องการในการปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานจาก
แตล่ะสว่นราชการ 

3)  การศกึษาสว่นราชการไทยแตล่ะประเภท ทัง้นี ้แตล่ะหน่วยงานมีบทบาทและ
ภารกิจในการท างานแตกต่างกัน ดงันัน้ วิธีการการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิราชการจึงต้อง
แตกตา่งเช่นกนั ดงันัน้ หากได้ศกึษาถึงการน าเคร่ืองมือมาใช้กบักบัสว่นราชการไทยแตล่ะประเภท
อย่างครบถ้วนย่อมสามารถเปรียบเทียบถึงความเหมือนและความแตกต่างได้มากยิ่งขึน้และ
น าไปสู่การออกแบบแนวทางและวิธีการในการน าเคร่ืองมือมาใช้ให้สอดคล้องและเหมาะสมกบั
บริบทของแตล่ะสว่นราชการได้อยา่งแท้จริง  

4)  การสร้างขวญัและก าลงัใจให้แก่บคุลากรภาครัฐ นโยบายท่ีหน่วยงานกลางได้
ออกแบบให้แก่ส่วนราชการดงัเช่นท่ีผ่านมาไม่สามารถท าให้บุคลากรของแต่ละกรมเกิดขวญัและ
ก าลงัใจท่ีดีในการท างานได้อย่างแท้จริง ดงันัน้ การวิจยัเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการในการสร้าง
ขวญัและก าลงัใจให้บคุลากรภาครัฐสามารถน ามาใช้ได้อยา่งมีประสิทธิผลและเกิดความเป็นธรรม
แก่บคุลากรทกุคนจงึเป็นสิง่ควรคา่แก่การศกึษา  

 
6.4  ประโยชน์และข้อจ ากัดของการศกึษา 
 

รัฐบาลได้ก าหนดให้มีการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการ    
พร้อมกันทัง้ประเทศซึ่งส่วนราชการไทยประกอบด้วยกระทรวงจ านวน 20 กระทรวง กรม หรือ         
ส่วนราชการท่ีมีฐานะเป็นกรมจ านวน 161 กรมและหน่วยงานรูปแบบอ่ืนของรัฐ ทัง้นี ้ด้วยเง่ือนไข
ทางด้านระยะเวลาท่ีมีจ ากัด ผู้ วิจัยไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมลูจากทุกส่วนราชการได้ทัง้หมด 
ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเลือกกรณีศึกษาในการเก็บรวบรวมข้อมลู อย่างไรก็ตาม การศึกษาครัง้นีส้ามารถ
ตอบโจทย์วตัถปุระสงค์ของการวิจยัในการน ามาซึง่ข้อมลูท่ีแม่นตรงและเช่ือถือได้เน่ืองจากข้อมลู  
ท่ีได้จากการศกึษา ไม่เพียงจากการศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้ แต่ยงัเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
การสมัภาษณ์เชิงลึกผู้ ให้ข้อมูลส าคญัทัง้ในส่วนของผู้บริหารระดบัสงู ผู้บริหารระดบักลาง และ
บคุลากรระดบัปฏิบตัิการจาก 7 กรมของกระทรวงอตุสาหกรรม อีกทัง้ มีการเก็บรวบรวมข้อมลูจาก
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หน่วยงานกลางท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของส่วนราชการ
โดยตรงคือ ส านกังาน ก.พ.ร. ตลอดจนนกัวิชาการท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
เก่ียวกับการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กับส่วนราชการไทย อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้เก็บรวบรวมข้อมลูจากหน่วยงานกลางอ่ืน ๆ ซึ่งมีความเก่ียวข้องในเร่ืองของ
การก าหนดตวัชีว้ดัจากแตล่ะหน่วยงานกลางให้ทกุสว่นราชการรับมาปฏิบตัิ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมลูดงัท่ีได้กล่าวข้างต้น การศึกษาครัง้นี ้สามารถท าให้เห็นถึงผล
การศึกษาจากการน าเคร่ืองมือมาใช้จริงกับส่วนราชการไทยเพื่อเป็นข้อมลูในทบทวนถึงการน า
แนวความคิดจากประเทศตกมาใช้กบัประเทศมีความเหมาะสม สอดคล้องมากหรือน้อยเพียงใด
กบัประเทศไทย อีกทัง้ ยงัสามารถเป็นข้อมลูประกอบในการวางแผน ปรับปรุง และพฒันาแนวทาง
ในการน าเคร่ืองมือมาปรับใช้กบัสว่นราชการไทยได้อยา่งมีประสิทธิผล 

 
6.5  สรุป 
 

การศกึษาเร่ืองการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการไทย : กรณีศกึษา 
กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการศึกษาถึงการน าเคร่ืองมือการจดัการคือ การบริหารผลการปฏิบตัิ 
งานมาใช้กบัสว่นราชการไทย ทัง้นี ้การศกึษาครัง้นีไ้ด้น าเสนอผลการศกึษาจากค าถามการวิจยัคือ 
การบริหารผลการปฏิบตัิงานได้มีการน ามาประยุกต์ใช้กับส่วนราชการไทยอย่างไร โดยแบ่งเป็น     
3 ประเด็นคือ 1) บทบาทของหน่วยงานกลาง 2) กระบวนการในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิ 
งานมาใช้กบัสว่นราชการไทย และ 3) ความสอดคล้องกบับริบทของประเทศไทย จากผลการศกึษา
ได้น ามาสูก่ารเสนอแนวทางส าหรับการน าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาประยกุต์ใช้กบั
ประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล ทัง้นี ้บทเรียนท่ีได้เรียนรู้จากการศึกษาครัง้นีห้วงัเป็นอย่างยิ่งว่า      
จะเป็นประโยชน์ส าหรับการน าข้อมลูไปประกอบเพื่อพิจารณาในการทบทวน วางแผน ปรับปรุง 
และพฒันาให้สามารถน าเคร่ืองมือมาใช้กบัประเทศได้อยา่งเหมาะสม 
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กระทรวงอตุสาหกรรม.  ม.ป.ป.  ผลคะแนนการปฏิบัตริาชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ.  ค้นวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 จาก http://www.industry.go.th/industry/ 
index.php/th/about/plan/2016-05-12-07-47-44  

กระทรวงอตุสาหกรรม.  ม.ป.ป.  พันธกิจ.  ค้นวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 จาก http://www. 
industry.go.th/industry/index.php/th/about/recommend/2017-11-13-03-05-06 

กระทรวงอตุสาหกรรม.  ม.ป.ป.  ภารกิจ.  ค้นวนัท่ี 9 กมุภาพนัธ์ 2559 จาก http://www. 
industry.go.th/industry/index.php/th/about/recommend/mission 

กระทรวงอตุสาหกรรม.  ม.ป.ป.  วิสัยทศัน์กระทรวงอุตสาหกรรม.  ค้นวนัท่ี 1 ตลุาคม 2560 
จาก http://www.industry.go.th/industry/index.php/th/about/recommend/vission 

https://www.dip.go.th/th/category/2016-07-26-09-30-57/2016-07-26-09-54-
http://www.dpim.go.th/aboutus/article?articleid=16
http://www.industry.go.th/industry/
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กลัยาณี เสนาส.ุ  นกัวิชาการ.  2559 (27 กรกฎาคม).  การสมัภาษณ์. 
จินดาลกัษณ์ วฒันสนิธุ์.  2553.  รวมบทความการจัดการภาครัฐ.  กรุงเทพมหานคร: ห้าง

หุ้นสว่นจ ากดั ทีพีเอ็น เพรส. 
จิรประภา อคัรบวร.  นกัวิชาการ.  2559 (26 กนัยายน).  การสมัภาษณ์.  
จิรวฒัน์ ระโหฐาน.  นกัพฒันาระบบราชการช านาญการพิเศษ สว่นการพฒันาระบบราชการ

กระทรวงอตุสาหกรรม.  2559 (22 กรกฎาคม).  การสมัภาษณ์. 
ชาย โพธิสติา.  2556.  ศาสตร์และศิลป์แห่งการวิจัยเชิงคุณภาพ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 6.  กรุงเทพ  

มหานคร: อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชช่ิง. 
ด ารงค์ วฒันา.  นกัวิชาการ.  2559 (3 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.  
ตนิ ปรัชญพฤทธ์ิ.  2553.  รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทยีบ: เคร่ืองมือในการพฒันา

ประเทศ.  พิมพ์ครัง้ท่ี 5.  กรุงเทพมหานคร: ส เจริญ การพิมพ์ จ ากดั. 
ทศพร ศริิสมัพนัธ์.  ท่ีปรึกษาประจ าส านกันายกรัฐมนตรี (อดีตเลขาธิการ ก.พ.ร.).  2559              

(12 กรกฎาคม).  การสมัภาษณ์. 
ทศพร ศริิสมัพนัธ์.  2549.  ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับการบริหารราชการแนวใหม่.  พิมพ์          

ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ.  
ทวีศกัดิ ์สทูกวาทิน.  2558.  การบริหารทรัพยากรมนษุย์ในภาครัฐของประเทศไทย ใน ต ารา                     

รัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซยีนด้านการจดัการทุนมนุษย์.  ต ารา 
รัฐประศาสนศาสตร์ในประชาคมอาเซียน.  กรุงเทพมหานคร: สขุมุวิทการพิมพ์.  หน้า   
101-154.  

ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์.  2550.  เคร่ืองมือการจัดการ.  กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์        
รัตนไตร. 

ทิพวรรณ หลอ่สวุรรณรัตน์.  2557.  ทฤษฎีองค์การสมัยใหม่.  พิมพ์ครัง้ท่ี 14.  กรุงเทพมหานคร: 
แซท โฟร์ พริน้ติง้ จ ากดั. 

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการ ศนูย์บริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  
2559 (23 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ กลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล ส านกังานเลขานกุารกรม 
ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม.  2559 (19 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัทรัพยากรบคุคลช านาญการพิเศษ กลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล ส านกับริหารกลาง กรมสง่เสริม
อตุสาหกรรม.  2559 (8 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
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นกัทรัพยากรบคุคลปฏิบตัิการ กลุม่บริหารทรัพยากรบคุคล ส านกับริหารกลาง กรมสง่เสริม
อตุสาหกรรม.  2559 (8 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุม่พฒันาระบบบริหาร กองบริหารยทุธศาสตร์ กรม
อตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่.  2559 (16 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.  

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กลุม่ยทุธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองบริหาร
ยทุธศาสตร์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่.   2559 (31 สงิหาคม).   
การสมัภาษณ์. 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนผู้อ านวยการสว่นติดตามและ 
ประเมินผล ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  2559 (15 สงิหาคม).   
การสมัภาษณ์. 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุม่พฒันาระบบบริหาร ส านกังานเศรษฐกิจ
อตุสาหกรรม.  2559 (19 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ กลุม่พฒันาระบบบริหาร ส านกับริหารยทุธศาสตร์ 
กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  2559 (2 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.  

นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏบิตัิการ ศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดั 
กระทรวงอตุสาหกรรม.  2559 (15 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการ กลุม่วิชาการและสารสนเทศอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาล
ทราย ส านกันโยบายอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการอ้อย 
และน า้ตาลทราย.  2559 (15 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.     

นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการ ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนหวัหน้ากลุม่งานงบประมาณ ส านกับริหาร
กลาง ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย.  2559 (11 สงิหาคม).  การ
สมัภาษณ์. 

นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการ สว่นติดตามและประเมินผล ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรม
สง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 (30 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการ สว่นยทุธศาสตร์และแผนงาน ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรม
สง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 (30 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.   

นกัวิชาการอตุสาหกรรมช านาญการพิเศษ สว่นบริการสารสนเทศ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรม
สง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 (30 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
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บญุชนะ อตัถากร.  2528.  ความส าคญัของการบริหารราชการแผ่นดนิกบัการพฒันาเศรษฐกิจ    
และสงัคมของชาต.ิ  ใน การบริหารรัฐกิจ: บทความทางวิชาการ.  อทุยั เลาหวิเชียร 
และประทาน คงฤทธิศกึษากร.  กรุงเทพมหานคร: โรงพมิพ์ภาพพิมพ์.  หน้า 85-89.    

บษุกร วชัรศรีโรจน์.  2548.  การบริหารความเปล่ียนแปลง = Change Management.               
จิรประภา อคัรบวร และจฑุามาศ แก้วพิจิตร.  กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์ (1996) 
จ ากดั. 

ปกรณ์ ศริิประกอบ.  2559.  3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์: แนวคดิ ทฤษฎี และ      

การน าไปปฏิบัตจิริง.  พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพมหานคร: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 
ปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  2559 (9 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ปัณรส มาลากลุ ณ อยธุยา.  นกัวิชาการ.  2559 (19 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้ เช่ียวชาญด้านพฒันาอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและ 

การเหมืองแร่.  2559 (17 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการกลุม่งบประมาณ กองบริหารยทุธศาสตร์ ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม.  

2559 (1 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการกลุม่พฒันาระบบบริหาร ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  2559 

(2 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการกองบริหารยทุธศาสตร์ กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่.  2559 (24 

สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมือง

แร่.  2559 (8 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.   
ผู้อ านวยการศนูย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  

2559 (15 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศโรงงานอตุสาหกรรม กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  2559 (23 สงิหาคม).  

การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศและการสื่อสาร ส านกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม.  2559 

(24 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.  
ผู้อ านวยการศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม.  2559  

(24 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.   
 



491 
 

ผู้อ านวยการสว่นดชันีอตุสาหกรรมและวิเคราะห์ข้อมลู ศนูย์สารสนเทศเศรษฐกิจอตุสาหกรรม 
ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม.  2559 (24 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

ผู้อ านวยการสว่นแผนปฏิบตัิงานและงบประมาณ ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมสง่เสริม
อตุสาหกรรม.  2559 (22 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์.   

ผู้อ านวยการสว่นพฒันาระบบบริหาร ส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 
(21 กรกฎาคม).  การสมัภาษณ์. 

ผู้อ านวยการส านกัตรวจและประเมินผล ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  2559  
(17 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

ผู้อ านวยการส านกันโยบายและยทุธศาสตร์ ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  2559  
(26 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

ผู้อ านวยการส านกันโยบายอตุสาหกรรมอ้อยและน า้ตาลทราย ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและ
น า้ตาลทราย.  2559 (22 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 

ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 (30 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมืองแร่.  2559      

(17 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง ส านกังานคณะกรรมการอ้อยและน า้ตาลทราย.  2559  

(1 กนัยายน).  การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  2559 (11 สงิหาคม).   

การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารกลาง ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม.  2559 (23 สงิหาคม).   

การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมโรงงานอตุสาหกรรม.  2559 (15 สงิหาคม).   

การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารยทุธศาสตร์ กรมสง่เสริมอตุสาหกรรม.  2559 (22 สงิหาคม).   

การสมัภาษณ์. 
ผู้อ านวยการส านกับริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล ส านกังานปลดักระทรวงอตุสาหกรรม.  

2559 (5 สงิหาคม).  การสมัภาษณ์. 
พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546.  ราชกิจจา

นุเบกษา.  ฉบบักฤษฎีกา 120, 100ก (9 ตลุาคม): 1-16. 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 
1. จากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลแนวความคิดการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) จากประเทศตะวันตก ทัง้นี  ้เคร่ืองมือท่ี
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) ได้น ามาประยกุต์ใช้กบัประเทศ
เพื่อตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการไทย ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Management) และน าเคร่ืองมือมาใช้ในรูปแบบของการจดัท าสญัญาค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
(Performance Agreement) 

- เหตผุลและความส าคญัของการน าเคร่ืองมือนีม้าใช้กบัสว่นราชการไทย  
- กระบวนการในการน าเคร่ืองมือมาใช้เป็นอยา่งไร  
- การก าหนด ตดิตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงานสว่นราชการเป็นอยา่งไร 
- ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากการน าเคร่ืองมือนีม้าใช้คืออะไร 

2. ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีท่ีผ่านมา การน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้กบัส่วนราชการ
ไทยเป็นอยา่งไร  
3. ความส าเร็จ/ความล้มเหลว/ปัญหา/อุปสรรคในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ
อะไร เหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเก่ียวกบัการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้

กบัสว่นราชการไทยคืออะไร และในอนาคต เคร่ืองมือนีจ้ะเป็นอย่างไร 



แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การน าการบริหารผลการปฏิบัตงิานมาใช้กับส่วนราชการไทย:  

กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดบัสูง กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1. จากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ส านักงาน ก.พ.ร.) ได้น าเคร่ืองมือการบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance Management) 
มาใช้กับส่วนราชการไทยเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการ โดยกระทรวง
อตุสาหกรรมได้เป็นหนึ่งในกระทรวงน าร่อง กลุ่มระดบัท้าทาย ในการจดัท าสญัญาค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ (Performance Agreement) ตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมาจนถึง
ปัจจบุนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในทศันะของท่าน การน าเคร่ืองมือดงักล่าวมาใช้ในบริบทของ
สว่นราชการไทยเป็นอยา่งไร 
2. การวดัผลการปฏิบตังิานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการของกระทรวง/กรมเป็นอยา่งไร  
3. ความส าเร็จ/ความล้มเหลว/ปัญหา/อุปสรรคในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ
อะไร เหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  
4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเก่ียวกบัการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้
กบัสว่นราชการไทยคืออะไร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การน าการบริหารผลการปฏิบัตงิานมาใช้กับส่วนราชการไทย:  

กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์บุคลากร กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

1. การวางแผนและการน าค ารับรองการปฏิบตัิราชการมาใช้กบักรมเป็นอยา่งไร  
- การก าหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และยทุธศาสตร์กบัการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
- กระบวนการในการจดัท าค ารับรองการปฏิบตัิราชการ  

2. การติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานเป็นอยา่งไร  
- การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบตัิงาน  
- ความสอดคล้องระหวา่งการก าหนดตวัชีว้ดักบัการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 

3. การทบทวนผลการปฏิบตัิงานและการพฒันาองค์การเป็นอยา่งไร 
- การสร้างขวญัและก าลงัใจแก่บคุลากร  
- การพฒันาการปฏิบตัิงานของกรมและบคุลากร      

4. ความส าเร็จ/ความล้มเหลว/ปัญหา/อุปสรรคในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้คือ
อะไร เหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเก่ียวกบัการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้
กบัสว่นราชการไทยคืออะไร  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง การน าการบริหารผลการปฏิบัตงิานมาใช้กับส่วนราชการไทย:  

กรณีศึกษา กระทรวงอุตสาหกรรม 
 

ค าถามส าหรับการสัมภาษณ์นักวิชาการ 
 

จากการปฏิรูประบบราชการไทย พ.ศ. 2545 ประเทศไทยได้รับอิทธิพลแนวความคิดการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) จากประเทศตะวนัตก ทัง้นี ้เคร่ืองมือ
ท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ส านกังาน ก.พ.ร.) น ามาประยกุต์ใช้กบัประเทศ
เพื่อตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสว่นราชการไทย ตัง้แตปี่งบประมาณ พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมาจนถึงปัจจบุนั ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ การบริหารผลการปฏิบตัิงาน (Performance 
Management) และน าเคร่ืองมือมาใช้ในรูปแบบของการจดัท าสญัญาค ารับรองการปฏิบตัิราชการ 
(Performance Agreement) 

1. หลกัการของเคร่ืองมือคืออะไร 
2. การน าเคร่ืองมือดงักลา่วมาใช้กบัความสอดคล้องในบริบทของสว่นราชการไทย  
3. ตลอดระยะเวลากว่า 12 ปีท่ีผ่านมา การวดัผลการปฏิบตัิงานตามค ารับรองการปฏิบตัิ

ราชการของสว่นราชการไทยเป็นอยา่งไร  
4. ความส าเร็จ/ความล้มเหลว/ปัญหา/อปุสรรคในการน าการบริหารผลการปฏิบตัิงานมาใช้ 

คืออะไร เหตใุดจึงเป็นเช่นนัน้  
5. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง แก้ไข และพฒันาเก่ียวกบัการน าการบริหารผลการปฏิบตัิ   

งานมาใช้กบัสว่นราชการไทยคืออะไร  
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