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การประเมินผลการดํ าเนินงานระดับฝายของ ทศท. :
เพ่ืออะไร หรือเพ่ือใคร?∗∗∗∗

สุเมธ  วงศพานิชเลิศ**

                                               
∗  บทความน้ีเปนความคิดเห็นของผูเขียนที่สืบเน่ืองมาจากการมีสวนรวมในฐานะรองหัวหนาโครงการวิจัยเรื่อง �การประเมินผลการบริหารงาน
ของสวนงานในองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย� ซ่ึงกํ าลังดํ าเนินงานอยู ผูเขียนขอขอบคุณองคการโทรศัพทแหงประเทศไทยที่เปนผูใหทุน
สนับสนุนการวิจัยน้ี

** ดร. สุเมธ ดํ ารงตํ าแหนงผูเชี่ยวชาญอาวุโส ฝายการวิจัยทรัพยากรมนุษยและพัฒนาสังคม สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

 ลมแหงการเปลี่ยนแปลงในปจจุบัน

ในยุคโลกาภิวัฒนท่ีการคา การลงทุนขามประเทศ
ระหวางกันในโลกทํ าไดอยางเสรีมากข้ึน การแขงขันกัน
ยอมทวีความรุนแรงมากข้ึนตามมา เปนการแขงขันกันเพื่อ
ผลิตและขายสินคาและบริการของตนเองใหแกประเทศ
อ่ืนๆ ในโลกมากขึ้น หรือแขงขันกันเพื่อดึงดูดใหนักลงทุน
จากตางประเทศมาลงทุน ผลิตสินคา และบริการในประ-
เทศตนเองมากข้ึน ซ่ึงย่ิงการผลิตในประเทศใดมีขนาดใหญ
ข้ึน ก็ย่ิงทํ าใหตนทุนต่ํ าลง (หรือท่ีตํ าราทางเศรษฐศาสตร
เรียกวา �การประหยัดจากขนาด� หรือ �Economy of
Scale�) หรือย่ิงการผลิตมีความหลากหลายย่ิงข้ึน (Econ-
omy of Scope) ก็ย่ิงดึงดูดใหประเทศอ่ืนในโลกหันมาคา
ขายและลงทุนในประเทศนั้นๆ มากข้ึน  กลายเปนวัฏจักร
ความดีความไดเปรียบ

กระแสความเปล่ียนแปลงทางการคาการลงทุนขาม
พรมแดนอยางเสรีมากข้ึน  บวกกับการแขงขันระหวาง
ประเทศท่ีทวีความรุนแรงข้ึน จึงสงผลกระทบตอกิจการโทร
คมนาคมของทุกประเทศในโลกดวยกันท้ังส้ิน
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ประเทศใดที่มีโครงขายและบริการโทรคมนาคมที่ดี
พรอม ยอมมีผูตองการจะติดตอคาขาย หรือไปลงทุน
มากกวาประเทศที่บริการไมเพียงพอ หรือมีอัตราคา
บริการที่สูง

ในแงหนึ่งนอกจากความสํ าคัญท่ีมีสูงตอการพัฒนา
สังคมและเศรษฐกิจแลว โครงขายและบริการโทรคมนาคม
ท่ีทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพท่ีดี อีกท้ังอัตราคา
บริการท่ีต่ํ า กลายเปนโครงสรางและปจจัยพื้นฐานท่ีขาดมิ
ได โดยนับวันความสํ าคัญตอการคาเสรีของโลกจะย่ิงเพ่ิม
สูงข้ึน ประเทศใดท่ีมีโครงขายและบริการโทรคมนาคมท่ีดี
พรอมดังกลาว ยอมมีผูตองการจะติดตอคาขาย หรือไปลง
ทุนมากกวาประเทศท่ีบริการไมเพียงพอ หรือมีอัตราคา
บริการท่ีสูง

ในอีกแงหนึ่ง การจะไดมาซึ่งโครงขายและบริการ
โทรคมนาคมท่ีดีดังกลาวมีโอกาสเกิดข้ึนนอย หากประเทศ
นั้นๆ ยังมีโครงสรางตลาด (Market Structure) การให
บริการในลักษณะผูกขาดเม่ือเทียบกับประเทศอ่ืนท่ีมีการ
เปดธุรกิจโทรคมนาคมใหแขงขันอยางเสรี  ซึ่งนอกเสียจาก
จะขัดกับหลักการการคาเสรีแลว การผูกขาดในกิจการท่ีมี

ความสํ าคัญ ท่ีรองรับและเก้ือหนุนการคาการลงทุนเสรี
อยางเชนบริการโทรคมนาคม จึงยากเปนทวีคูณท่ีจะ
ปกปองและสามารถจะอธิบายชักจูงชาวตางชาติใหมาคาขาย
หรือลงทุนในประเทศนั้นๆ ได  มิหนํ าซํ้ า ประเทศท่ียังคง
ผูกขาดในกิจการ เชน โทรคมนาคม นอกจากจะเสียเปรียบ
ประเทศคูแขงแลว ยังมีโอกาสถูกตัดออกจากเครือขายการ
ใหบริการโทรคมนาคมระหวางประเทศในโลก ท่ีนับวันจะ
โตวันโตคืน หากประเทศนั้นๆ ขาดโครงสรางพื้นฐานดาน
โทรคมนาคมท่ีทันสมัยและอัตราคาบริการต่ํ า เทคโนโลยี
การส่ือสารโทรคมนาคมท่ีกาวหนา และเปล่ียนแปลงอยาง
รวดเร็วในปจจุบัน สามารถจะ �Bypass� โครงขายและ
บริการของผูใหบริการหรือกระท่ัง  Bypass ประเทศใดใน
โลกไดอยางงายดายพอๆ กับกดปุมสวิตซเลยทีเดียว

จะดีหรือเลวก็ตาม ประเทศไทยคงไมมีทางเลือก
หากวาเรายังตองการเปนสวนหนึ่งของการคาระหวาง
ประเทศท่ีเสรีมากข้ึนในโลกดังเชนท่ีผานมา ฉะนั้นการเปด
ตลาดโทรคมนาคมใหแขงขันเสรีอยางเปนข้ันเปนตอนจึง
เปนเร่ืองยากจะหลีกเล่ียงได ทํ าใหองคการโทรศัพทแหง-
ประเทศไทย (ทศท.) จํ าเปนจะตองปรับตัวเองเพื่อให
สามารถตอบสนองตอสภาวะท่ีเปล่ียนไป ย่ิงเร็วย่ิงดีท่ีสุด

การแขงขันทํ าใหบริการมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ราคาถูกลง
และคุณภาพดีข้ึน จึงทํ าใหการใชบริการเพ่ิมสูงข้ึน

 โอกาสหรือวิกฤติ ? ทางเลือกอยูในมือเรา

ในความเปนจริงแลว กระแสการคาการลงทุนเสรี
รวมถึงการแขงขันเสรีในกิจการโทรคมนาคม สามารถสง
ผลกระทบเชิงลบตอ ทศท. ไดอยางแนนอน หาก ทศท. ไม
มีการเตรียมพรอมพอ แตในขณะเดียวกัน วิกฤติดังกลาว
ยอมสามารถจะแปลงเปนโอกาสไดเชนกัน โดยเปนท่ี
ประจักษมาแลวในหลายๆ ประเทศท่ีไดเปดตลาดแขงขัน
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ในบริการโทรคมนาคมพบวา การแขงขันทํ าใหบริการมี
ปริมาณเพิ่มข้ึน ราคาถูกลง และคุณภาพดีข้ึน จึงทํ าใหการ
ใชบริการเพิ่มสูงข้ึนอยางรวดเร็ว จากการท่ีตลาดขยายตัว
อยางรวดเร็วนี้เองทํ าใหผูประกอบการผูกขาดรายเดิมแม
จะมีสัดสวนการครองตลาดท่ีนอยลงเนื่องจากมีคูแขงเกิด
ข้ึน แตในภาพรวมแลว  ผูผูกขาดรายเกาท่ีแขงขันไดดีกลับ
มีรายไดและผลกํ าไรท่ีโตเสียย่ิงกวาเดิม ดวยขอไดเปรียบ
อยูแลวหลายประการ กลาวคือ

•  มีโครงสรางพื้นฐาน และโครงขายท่ีใหญ และ
ครอบคลุมพื้นท่ีมากท่ีสุด

•  มี Brand Name เปนท่ีรูจักติดปากของผูบริโภค
มานาน

•  มีฐานลูกคาในมือจํ านวนมากอยูแลว

•  มีพนักงานท่ีเปยมดวยประสบการณ และ

•  ยังมีเงินสด และสินทรัพยสะสมในมือจํ านวน
มหาศาล เปนตน

 แตการเปล่ียนวิกฤติเปนโอกาสสํ าหรับผูผูกขาดราย
เดิมอยาง ทศท. ยังจํ าเปนท่ีจะตองมีการปรับเปล่ียนองคกร
และวัฒนธรรมการทํ างานควบคูไปพรอมๆ กับการแปรรูป
จากการเปนรัฐวิสาหกิจมาเปนบริษัทมหาชนท่ีมีการดํ าเนิน

งานแบบเอกชนในท่ีสุดเพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความ
สามารถ อาทิ

•  มีความคลองตัวในการบริการและการจัดการ
•  สามารถจะกํ าหนดนโยบายและทิศทางของตัว
เอง ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมือง

•  สามารถจะแกไขปญหาอุปสรรคและปรับ
เปล่ียนทันสภาวะทางตลาดและความรุดหนา
ของโลก

•  สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน  เทคโนโลยี และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ อยางทันทวงที  เพื่อขยายและ
ยกระดับคุณภาพบริการอยางเพียงพอตอความ
ตองการของตลาดและผูใช

กลาวไดวา ทศท. เปนรัฐวิสาหกิจแหงแรกของประเทศ
ไทยก็ได ที่มีวิสัยทัศน และมีความมุงมั่นสูงที่จะเตรียม
ตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลง

 ในการนี้  กลาวไดวา ทศท. เปนรัฐวิสาหกิจแหง
แรกของประเทศไทยก็ได ท่ีมีวิสัยทัศน (Vision) และมี
ความมุงม่ันสูงท่ีจะเตรียมตัวรับมือกับการเปล่ียนแปลงและ
รักษาสวนแบงตลาดและผลประโยชนของ ทศท. ดังเห็นได
จากการดํ าเนินการในโครงการหลายๆ โครงการ อยางเชน
�โครงการปรับเปล่ียนองคกร (Transformation)� �โครงการ
ประเมินผลการบริหารของสวนงานในองคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย� และ �โครงการพัฒนาคุณภาพระบบ
ISO 9002� เปนตน

 ดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงานคืออะไร และทํ าไม

 การประเมินผลการบริหารงานโดยอาศัยระบบการช้ี
วัดผลการดํ าเนินงานท่ีดี นับเปนเคร่ืองมือสํ าคัญชนิดหนึ่ง
สํ าหรับการบริหารและการตัดสินใจของผูบริหารในโลกยุค
โลกาภิวัฒน
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 การท่ีเราจะปรับปรุงตัวเราเองไดนั้น กอนอ่ืนเรา
ตองเขาใจเสียกอนวาทํ าไมเราจึงตองเปล่ียน ตองเปล่ียน
อะไร และอยางไร  และอะไรคือจุดหมายหรือเปาหมายท่ี
ตองการจากการปรับปรุงเปล่ียนแปลงนั้น

ดัชนีช้ีวัดผลการดํ าเนินงานก็คือ สิ่งแรกที่จะบอกเราได
วาเราตองมีการปรับปรุงแกไข เปล่ียนแปลงอะไรบาง
และในทิศทางใด

 ดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงาน (KPI หรือ Key
Performance Indicators) ก็คือ ส่ิงแรกท่ีจะบอกเราไดวา
เราตองมีการปรับปรุงแกไข เปล่ียนแปลงอะไรบางและใน
ทิศทางใด เนื่องจากการวัดผลการดํ าเนินงานจะใหขอมูลท่ี
สามารถบงชี้วา มีอะไรท่ีเปนขอบกพรอง และเกิดจาก
สาเหตุใด ทํ าใหเราสามารถตัดสินใจไดตอไปวาควรจะปรับ
ปรุงแกไขอยางไร อีกท้ังดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงานนี้เอง
จะเปนเคร่ืองบงบอกถึงการแกไขหรือปรับเปล่ียนท่ีตามมา
วาไดสงผลสํ าเร็จตามเจตนารมณและเปาหมายท่ีคาดหวัง
ไวหรือไมเพียงใด

 �ระบบดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงาน� จึงเปรียบ
เสมือนขอมูลท่ีไดจากการวัดไขดวยปรอท การฟงอัตราการ
เตนของหัวใจ การตรวจเลือด การฉายภาพเอกซเรย ฯลฯ
ซึ่งกลายเปนเครืองมือท่ีขาดมิไดสํ าหรับแพทยท่ีจะวินิจฉัย
วาผูเขารับการวินิจฉัยมีสุขภาพดีเปนปกติหรือไม จํ าเปน
ตองรับการเยียวยารักษาอยางไรจึงจะเหมาะสมฉันใด ดัชนี
ชี้วัดผลการดํ าเนินงานก็คือเคร่ืองมือท่ีจะใหขอมูลท่ีถูกตอง
สํ าหรับการตัดสินใจอยางใดอยางหนึ่งของผูบริหารฉันนั้น

ระบบดัชนีช้ีวัดผลการดํ าเนินงานที่เหมาะสมไมสามารถ
จะจัดหาไดจากแหลงใดในโลก ไมมีสูตรสํ าเร็จรูป ไมมี
มาตรฐานสากลที่จะหยิบยืมมาใชไดทันที

 ระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานจัดหาไดจากไหน
อยางไร

 โดยท่ัวไปแลว ระบบดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงานท่ี
เหมาะสมไมสามารถจะจัดหาไดจากแหลงใดในโลก ไมมี
สูตรสํ าเร็จรูป ไมมีมาตรฐานสากลท่ีจะหยิบยืมมาใชได
ทันที  เนื่องจากองคกรหรือกิจการแตละแหงจัดต้ังข้ึนมามี
ภารกิจและเปาหมายท่ีแตกตางกัน  แมแตองคกรหรือ
บริษัทท่ีดํ าเนินกิจการหรือธุรกรรมเดียวกันก็มักจะมี
วิสัยทัศน กลยุทธ (Strategy) วิธีการดํ าเนินธุรกรรม
(Business Processes) รวมถึงโครงสรางองคกร (Organi-
zation Structure) ท่ีแตกตางกันอยางส้ินเชิง ระบบช้ีวัดผล
การดํ าเนินงานจึงยอมมีความหลากหลายแตกตางกันจาก
องคกรหนึ่งเทียบกับอีกองคกรหนึ่ง โดยท่ัวไปแลว ดัชนีชี้
วัดผลการดํ าเนินงานท่ีนิยมใชในหมูบริษัทหรือกิจการให
บริการโทรคมนาคมในโลก มักประกอบดวย การวัดผลงาน
ในดานสํ าคัญๆ เชน ดานการเงิน ดานการพัฒนาและการ
ลงทุน ดานความพึงพอใจของลูกคา และดานประสิทธิภาพ
ในการใหบริการ ดังตัวอยางในตารางท่ี 1
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อยางไรก็ตาม ตัวอยางดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงาน
ในตารางท่ี 1 มีความเหมาะสมสํ าหรับการชี้วัดผลในระดับ

องคกรโดยรวมเทานั้น หลายดัชนีกลับไมสามารถใชในการ
ชี้วัดผลในระดับหนวยงานยอยในองคกรได โดยเฉพาะ
หนวยงานท่ีทํ าหนาท่ีในลักษณะสนับสนุนภายใน การ
ชี้วัดผลการดํ าเนินงานในระดับหนวยงานยอยจึงตองมี
การพัฒนาข้ึน (customer-made) ใหตรงตามภารกิจ
หนาท่ี และเปาหมายของหนวยงานยอยเปนการเฉพาะเปน
รายๆ ไป

 ในอีกมิติหนึ่ง ไมมีองคกรใดท่ีจะหยุดนิ่งอยูกับท่ี
ตลอดไป หากแตทุกองคกรตางตองพัฒนากาวไปขางหนา
บางดีข้ึน บางแยลง อีกท้ังวิสัยทัศน เปาหมาย และกลยุทธ
ทางธุรกิจ แมแตโครงสรางและกระบวนการดํ าเนินธุรกรรม
ลวนเปล่ียนแปลงไดทุกเม่ือ ฉะนั้น ดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนิน
งานขององคกรนั้นๆ ยอมจํ าเปนตองปรับเปล่ียนใหเหมาะ
สมสอดคลองกับสถานภาพหรือเปาหมายท่ีเปล่ียนไป

 ตารางที่ 1  ตัวอยางของดัชนีช้ีวัดผลการดํ าเนินงานบริษัทโทรคมนาคมในโลก

 การเงิน
(Finance)

 การลงทุนและการพัฒนาโครงขาย
(Investment & Network Development)

 - อัตรากํ าไร (Profit margin)
 - อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on asset)
 - สัดสวนกระแสเงินสดตอรายจายฝายทุน

(Cash flow to capital  expenditure ratio (Capex))
 - อัตราผลตอบแทนภายในทางเศรษฐกิจ

(EIRR (Economic Internal Rate of Return))
 - หน้ี/ทรัพยสิน (Debt/Assets)

 - สัดสวนจํ านวนเลขหมายโทรศัพทตอประชากร 100 คน
(Telephone penetration ratio)

 - สัดสวนจํ านวนโทรศัพทมือถือตอประชากร 100 คน
(Mobile phone penetration ratio)

 - เงินลงทุน/รายได (Capital  expenditure/Revenue)
 - การลงทุนสํ าหรับการวิจัยและพัฒนา/รายได

(R&D  expenditure/Revenue)
 - สัดสวนของโครงขายที่เปนระบบดิจิตอล (% Digitization)

 ความพึงพอใจของลูกคา
(Customer Satisfaction (QoS))

 ประสิทธิภาพของการดํ าเนินงาน
(Operational  Efficiency)

 - ระยะเวลารอสายโทรศัพท (Waiting time for phone line)
 - อัตราเรียกไมสํ าเร็จ (Call failure rate)
 - แกคืนดีเหตุเสีย (Faults clearance rate)
 - สัดสวนโทรศัพทสาธารณะที่ใชได (Public phones in working order)
 - ราคา (Pricing)

 - จํ านวนเลขหมายตอพนักงาน (Lines per employee)
 - รายไดตอพนักงาน (Revenue per employee)
 - สัดสวนรายไดตอทรัพยสิน (Revenue to assets ratio)
 - คาใชจายตอคูสาย (Expenditure per line)
 - ประสิทธิภาพการผลิตรวม (Total  factor productivity)

 ท่ีมา:  ITU, Arthur Andersen.



8 รายงานทีดีอารไอ ฉบับท่ี 23

ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานจึงควรมุงวัดผลดํ าเนินงาน
เฉพาะในสิ่งที่สํ าคัญ มีผลกระทบตอองคกรสูง หรือมีผล
กับการสรางความพึงพอใจแกลูกคา หรือมุงเนนในสิ่งที่
สะทอนความตองการของลูกคา

 กระบวนการพัฒนาและใชระบบช้ีวัดผลการ
ดํ าเนินงานจึงเปนเร่ืองตอเน่ืองไมหยุดน่ิง ตองเกิดจาก
ภายในองคกรเอง ไมใชมีผูหยิบย่ืนมาใหหรือบังคับใชจาก
ภายนอก และเนื่องจากการพัฒนาและการใชระบบช้ีวัดผล
การดํ าเนินงานยอมเกิดตนทุนเพิ่มเพื่อแลกกับประโยชนท่ี
ตามมา ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานจึงควรมุงวัดผล
ดํ าเนินงานเฉพาะในสิ่งที่สํ าคัญ มีผลกระทบตอองคกร
สูง หรือมีผลกับการสรางความพึงพอใจแกลูกคา หรือ
มุงเนนในสิ่งที่สะทอนความตองการของลูกคาเปนสํ าคัญ  

ตองเปนสิ่งที่สามารถวัดไดอยางชัดเจน มีขอมูลพรอม
หรือไมก็สามารถจัดหาขอมูลไดโดยงาย ไมนํ าไปสูการ
บิดเบือนทางพฤติกรรมจากการใช  นอกจากนี้แลว ผู
ปฏิบัติงานตางตองมีสวนรวมเปนเจาของในการพัฒนา
และใชระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงาน จึงจะนํ าไปสูการ
พัฒนาอยางมีคุณภาพ และประสิทธิผลของระบบและการ
ไดมาซึ่งผลประโยชนตางๆ ของการวัดผลการดํ าเนินงาน
ในท่ีสุด

 กระบวนการของการพัฒนาและการใชระบบช้ีวัด
ผลการดํ าเนินงานโดยท่ัวไป จึงประกอบดวยข้ันตอน
สํ าคัญๆ ตางๆ ดังแสดงในแผนผังท่ี 1

 ความสํ าคัญของการมีสวนรวม

 การมีระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานและการใชระบบ
ดังกลาวในองคกรใดๆ แมวาจักตองมีจุดเร่ิมตนจากวิสัย
ทัศน นโยบายและความมุงม่ัน (Commitment) ของกลุมผู
บริหารและผูกํ าหนดนโยบายสูงสุดขององคกรนั้นๆ แตการ
พัฒนาระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานและการนํ าระบบมาใช
จะย่ังยืน สามารถสนองนโยบายและวิสัยทัศนของฝาย
บริหารไดดี และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณ
ไดก็ตอเม่ือผูเก่ียวของในทุกๆ ระดับขององคกรมีความเขา
ใจและใหการยอมรับเปนฉันทานุมัติในวงกวาง

 กระบวนการมีสวนรวมของผูเก่ียวของในทุกๆ 
ระดับและทุกๆ ฝาย (Consensus Building) ในทุกข้ันตอน
ของการพัฒนาระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานมีความสํ าคัญ 

 แผนผังที่ 1  ข้ันตอนของกระบวนการพัฒนาและการใชระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงาน

 

 

 

 

 กระบวนการปฏิบัติงาน
(Work Process)

 กิจกรรม / ผลงาน
ที่จะวัดผล

 ตัวแปร / ดัชนี
ชี้วัดผล

 เปาหมาย /
เกณฑมาตรฐาน

 ตัดสินใจเพื่อการเปล่ียนแปลงใดๆ  ประเมินผลและรายงานเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน
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ย่ิงยวดอยางนอยในสองมิติ มิติท่ีหนึ่งคือ ทํ าใหเกิดความรู
สึกรวมกันวาเปนเจาของระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาใช อันเปน
การสรางไมเพียงแตความเขาใจท่ีดี หากยังเปนการสราง
การยอมรับอยางแทจริง  มิติท่ีสองคือ ทํ าใหไดระบบดัชนีชี้
วัดผลการดํ าเนินงานท่ีตรงเปาหมาย มีความคงทน
(Robustness) และกล่ันกรองมาจากมุมมองของบุคลากร
ภายในองคกรจากระดับลางจนถึงระดับบน โดยผูท่ีเก่ียว
ของเฉพาะอยางย่ิงผูปฏิบัติภารกิจสํ าคัญๆ ในดานตางๆ มี
ตัวแทนเขารวมในกระบวนการพัฒนาต้ังแตเร่ิมตนจนเสร็จ
ส้ิน หรือมีสวนรวมแมกระท่ังในการตัดสินใจเพ่ือการปรับ
ปรุงหรือเปล่ียนแปลงใดๆ ท่ีเกิดจากการใชระบบดังกลาว
ภายในองคกร

 แนวทางและหลักการของการพัฒนาระบบชี้วัดผล

ดวยวิสัยทัศนของผูบริหารระดับสูงท่ีตระหนักถึง
ความจํ าเปนและประโยชนของการมีระบบช้ีวัดผลการ
ดํ าเนินงาน และการใชระบบดังกลาวภายใน ทศท. เพื่อ
ปรับตัวใหสามารถแขงขันไดอยางเขมแข็งในอนาคตอัน
ใกล จึงไดวาจางสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เปนท่ีปรึกษา เพื่อใหการแนะนํ า ชวยเหลือ และทํ างานรวม
กับคณะทํ างานชุดหนึ่งท่ี ทศท. จัดต้ังข้ึน เพื่อพัฒนาระบบ

ชี้วัดผลการดํ าเนินงานของสวนงานตางๆ ใน ทศท. โดย
คาดวา ระบบดังกลาวจะสามารถเร่ิมใชไดต้ังแต 1 ตุลาคม
2542 เปนตนไป

ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานไมสามารถจะลอกเลียน
แบบสํ าเร็จรูป (Import) จากแหลงอื่นหรือองคกรหน่ึง
องคกรใด หากแตตองพัฒนาข้ึนภายในองคกรใหสอด
คลองกับภาระหนาที่และผลงานของแตละฝาย

 การท่ีระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานไมสามารถจะ
ลอกเลียนแบบสํ าเร็จรูป (Import) จากแหลงอ่ืนหรือองค
กรหนึ่งองคกรใด หากแตตองพัฒนาข้ึนภายในองคกรให
สอดคลองกับภาระหนาท่ีและผลงานของแตละฝาย จึงตอง
อาศัยเวลาและความพยายามคอนขางมากเปนธรรมดา อีก
ท้ังแนวทางการพัฒนายังไดเนนการมีสวนรวมจากผูท่ีเก่ียว
ของในทุกกระบวนการและทุกข้ันตอนของการพัฒนาอีก
ดวย อันจะทํ าใหไดระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานท่ีใชงานได
จริงตรงกับภารกิจและหนาท่ีของการดํ าเนินงานของแตละ
ฝายมากท่ีสุด และเปนการสรางการยอมรับ และความเขา
ใจอยางดีในหลักการและเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลว ซึ่ง
หากปราศจากเงื่อนไขเหลานี้ ความสํ าเร็จและประโยชนท่ี
พึงไดยอมไมอาจเกิดข้ึนอยางเต็มท่ีหรืออาจประสบความ
ลมเหลวก็ได

 ในการพัฒนาระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานนอกจาก
คณะทํ างานรวมจะใหความสนใจเปนพิเศษกับกระบวนการ
มีสวนรวม และการยอมรับของแตละฝายแลว ยังใหความ
สํ าคัญเปนพิเศษกับหลักการอีกหลายประการ อาทิ เชน

•  ดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงานแตละตัวจะเปนการ
ชี้วัดผลงานในท่ีสุดของฝายนั้นๆ โดยเฉพาะ
เปนผลงานท่ีมีผลกระทบสูงตอองคกรโดยรวม 
ไมใชเปนการวัดผลของแตละสวน กอง แผนก
หรือ (กลุม) บุคลากรใดๆ ท้ังส้ิน
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•  ดัชนีแตละตัวตองมีความชัดเจน มีประโยชน
(Meaningful) สามารถชี้วัดผลได เปนตนวา
ตองไมมีลักษณะการแปรผันไดตลอดเวลาหรือ
อยางรุนแรง จนไมสามารถจะคาดการณและต้ัง
เกณฑหรือเปาหมายได หรือตองไมทํ าใหเกิด
การบิดเบือนทางพฤติกรรมท่ีเปนผลเสียแก
องคกร

•  ดัชนีจักตองนํ าไปสูการปฏิบัติได มีความคุมทุน
เชน ควรเปนดัชนีท่ีมีขอมูลคอนขางพรอม หรือ
หากไมมีการจัดเก็บในปจจุบัน ก็สามารถจะจัด
หาไดโดยงายหรือดวยตนทุนท่ีต่ํ า เราตองไมลืม
วาระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานยอมเกิดภาระ
ตนทุนในการปฏิบัติ ซึ่งตองมีความคุมคา ไมใช
เปนลักษณะ "การข่ีชางไลจับต๊ักแตน" หรือ
"เผาแบงครอยหาเศษสตางค"

•  ระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานโดยรวมของฝายใด
ฝายหนึ่ง จักตองมีความเปนธรรม อีกท้ังจัก
ตองมีลักษณะในเชิงท่ีจะถวงดุลซึ่งกันและกัน
อยางพอเหมาะ เชน ดัชนีกลุมหนึ่ง (หรือตัว
หนี่ง) วัดคุณภาพของผลงานสํ าคัญอันหนึ่ง ก็
ควรตองมีดัชนีอีกกลุม (หรืออีกตัวหนึ่ง) มาชี้
วัดตนทุนหรือประสิทธิภาพของผลงานนั้นๆ 
ประกอบอีกดวย ขณะเดียวกันการต้ังเกณฑและ
นํ้ าหนักของแตละดัชนียังจํ าเปนตองคํ านึงถึง
สภาพความเปนจริงท่ีผานมา รวมถึงปจจัย
ตางๆ ท่ีผูปฏิบัติงานแตละคนไมสามารถควบ
คุมไดอยางเต็มท่ีเปนพื้นฐานประกอบการ
พิจารณาอีกดวย

•  สุดทาย ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานโดยรวม
ควรจะเปนระบบท่ีสามารถสรางแรงจูงใจเปน
อยางดีในทางปฏิบัติ อาทิ เชน ดวยระบบ

รางวัลสํ าหรับผูทํ าดี หรือผูทํ าดีไดรับความพึง
พอใจในผลงานของตนและไดรับการยกยองใน
องคกร

 ระบบชี้วัดผลการดํ าเนินงานที่ดีมีแตไดกับได
สํ าหรับทุกคนและทุกฝาย

ในภาพรวม ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานท่ีดีท่ีมีคุณ
สมบัติดังกลาวขางตน โดยตัวมันเองแลวสามารถสรางแรง
จูงใจไดดี เพราะหากทุกฝายตางมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
มีผลงานท่ีดีข้ึนดวยกัน จะมากหรือนอยก็ตาม ผลลัพธท่ีได
ยอมหนีไมพนท่ี ทศท. โดยรวมจะมีประสิทธิภาพสูงข้ึน
คุณภาพของบริการดีข้ึน ตนทุนบริการต่ํ าลง ขีดความ
สามารถเชิงแขงขันเพิ่มข้ึน และรายไดและกํ าไรยอมสูงข้ึน
ตามมา นั่นจะหมายถึง รายไดและสวัสดิการท่ีดีข้ึน รวมท้ัง
ความม่ันคงกาวหนาในการงานท่ีสูงข้ึนสํ าหรับพนักงานโดย
รวมในท่ีสุดอยางแนนอน



การประเมินผลการดํ าเนินงานระดับฝายของ ทศท.: เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร 11

หากมองจากแงของพนักงานผูปฏิบัติ ดัชนีชี้วัดผล
การดํ าเนินงานยอมจะสงผลดีตอขวัญกํ าลังใจของผูปฏิบัติ
งานไดอยางแนนอน ยกตัวอยางเชน หลากหลายปญหาท่ี
สงผลกระทบสูงตอองคกรและแนวทางขอเสนอแนะการ
แกไขตางๆ ท่ีอาจไมไดรับความสนใจเทาท่ีควรในอดีต เม่ือ
มีดัชนีชี้วัดผลข้ึนมากํ ากับดูแลแลว ยอมจะทํ าใหปญหา
เหลานั้นไดรับการดูแลตอไป ตัวอยางเชน การเกิดเหตุลม
ของชุมสายหรือส่ือสัญญาณ ท่ีสามารถสงผลกระทบสูงมาก
ทํ าให ทศท. เสียรายไดจํ านวนมหาศาล ในแตละคร้ังท่ีเกิด
เหตุบางคร้ังกลับไมไดรับการแกไขโดยทันทีดวยสาเหตุการ
เกรงกลัววาคาลวงเวลาจะสูงผิดปกติ หรือไมมีการจัดสรร
บุคลากรเพียงพอในชวงกลางคืนหรือวันหยุด ในทางตรงกัน
ขาม บางกรณีอาจไปเนนการทํ างานชวงกลางคืนหรือวันหยุด
จนเกินความจํ าเปนก็มี  ดังนั้น ดัชนีชี้วัดผลการดํ าเนินงาน
ซึ่งมองท้ังแงของประสิทธิภาพการกูเหตุชุมสายหรือส่ือ
สัญญาณลมใหคืนดีโดยเร็วท่ีสุด ควบคูกับรายจายดาน
ปฏิบัติการท่ีรวมคาลวงเวลาและการใชวัสดุในการซอมบํ ารุง
รักษา มาถวงดุลซ่ึงกันและกันจะสงผลในทางบวกโดยรวมได

การพัฒนาและการใชระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานท่ี
ดียังเปนการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูหรือการคนพบตัว

เราเองในคํ าถามท่ีเราอาจไมเคยหยุดคิดหรือถามตัวเอง
อยางจริงจัง คํ าถามอยางเชน ในทุกวันนี้เรามีภารกิจอะไร
มีกระบวนการอยางไร ตองพึ่งพาอะไรหรือใคร ท้ังในฝาย
และระหวางฝาย และทายท่ีสุดเรามีบทบาทท่ีสงผลกระทบ
ตอองคกรโดยรวมอยางไร กระบวนการเหลานี้ยังสามารถ
นํ าไปสูความเขาอกเขาใจซึ่งกันและกันดีข้ึน และนํ าไปสูการ
ประสานงาน และรวมมือรวมใจแนบแนนมากข้ึน ไมเฉพาะ
แตภายในฝายดวยกันแตระหวางฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของอีก
ดวย

คุณภาพของบริการก็ดี ความพึงพอใจของลูกคาก็ดี จน
ถึงรายรับ คาใชจายดํ าเนินการและกํ าไรของ ทศท. ตาง
มีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง

คงไมมีใครจะปฏิเสธไดวาคุณภาพของบริการก็ดี 
ความพึงพอใจของลูกคาก็ดี จนถึงรายรับ คาใชจายดํ าเนิน
การและกํ าไรของ ทศท. ตางมีความสัมพันธกันอยางลึกซึ้ง
และไดรับผลกระทบจากหลายฝาย หลายหนวยงานโดย
ตรงและโดยออม ไมเพียงแคข้ึนกับฝายบริการเทานั้น แต
หากยังข้ึนกับทุกกระบวนการ ข้ันตอน เชน การวางแผน
วิสาหกิจ การเขียนแผนงานโทรคมนาคม การเขียนขอ
กํ าหนดจัดซื้อจัดจาง การออกแบบ การจัดหา การควบคุม
โครงการ ตลอดจนถึงการบํ ารุงรักษา (Preventive Main-
tenance) และการซอมแกคืนดี (Corrective Mainte-
nance) และยังรวมถึงงานสนับสนุนในแตละกระบวนการ
ข้ันตอนและในกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีขาดมิไดอีกดวย

 สรุป

โดยสรุปแลว ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานท่ีดีจะ
กลายเปนเคร่ืองมือสํ าคัญท่ีขาดมิไดในยุคท่ี ทศท. แปรรูป
เปนบริษัทมหาชน สามารถแขงขันกันอยางเสรีกับผู
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ประกอบการรายใหมและเกา ท้ังในประเทศและระหวาง
ประเทศไดเปนอยางดีในฐานะผูนํ าดานการใหบริการโทร
คมนาคมในภูมิภาค

ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานเปนสิ่งไมหยุดน่ิงกับที่ และ
ไมใชสิ่งที่จบสิ้นในตัวของมันเอง แตเปนสิ่ง "มีชีวิต" ที่
ตองไดรับการพัฒนา บํ ารุงรักษา และปรับปรุงแกไข
ตามกาลสมัย และสถานภาพที่เปล่ียนไปอยางตอเน่ือง
ไมสิ้นสุด

ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานก็เชนเดียวกับการแขง
ขันเสรีท่ีไมใชเร่ืองของการมีคนได � ก็ตองมีคนเสียเสมอ

ไป (Zero Sum Game) แตจะเปนส่ิงท่ีทุกคนไดดวยกันท้ัง
ส้ิน (Win-Win) ตามสัจธรรมผูทํ าดียอมไดดี

ระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีอยาง
เดียวยังไมเพียงพอ ยังตองเปนกระบวนการท่ีตางคนตางมี
สวนรวมในการพัฒนา มีการยอมรับ และใชอยางมีประ-
สิทธิภาพรวมกัน โดยเฉพาะอยางย่ิงมีความยืดหยุนและมี
ความเปนธรรม

ทายท่ีสุดระบบช้ีวัดผลการดํ าเนินงานเปนส่ิงไม
หยุดนิ่งกับท่ี และไมใชส่ิงท่ีจบส้ินในตัวของมันเอง แตเปน
ส่ิง "มีชีวิต" ท่ีตองไดรับการพัฒนา บํ ารุงรักษา และปรับ
ปรุงแกไขตามกาลสมัย และสถานภาพท่ีเปล่ียนไปอยางตอ
เนื่องไมส้ินสุด
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