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บทคัดย่อ

	 บทความฉบับนี้มุ่งหวังที่จะเสนอมุมมองของการบริหารประเด็นในฐานะเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการองค์การในโลกที่
เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงและไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว	 โลกใบเดิมที่มีแต่ความราบเรียบได้มลายหาย
ไปแล้ว	 เหลือเพียงโลกที่ลื่นไหลและซับซ้อน	 การบริหารประเด็นจึงต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน	 โดยสามารถจัดจ�าแนกปัจจัยสู่ความ
ส�าเร็จของการบริหารประเด็นเป็น	5	 ส่วนที่ส�าคัญ	 ได้แก	่ การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 การพัฒนาระบบการ
บริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์	การจัดท�าตัวชี้วัดขีดความสามารถภายในองค์การ	และการสื่อสารการมีส่วนร่วมในการบริหารประเด็น

Abstract

 This article aims at providing a view of issue management as a useful management tool in a dynamic environment. 
As the global environment has changed from calm and gentle to slippery and complex one, the concept of issue 
management must adapt to that change as well. There are five key factors that lead to the success of issue management: 
(1) Selecting the target group, (2) Fostering human resources, (3) Developing strategic issue management system, (4) Setting 
internal	performance	indicator	and	(5)	Encouraging	participant	communication	in	terms	of	issue	management.					

	 ในโลกยุคโลกาภิวัตน์อย่างเช่นในปัจจุบันนี	้ผู้บริหารขององค์การหนึ่งๆ	ต้องเผชิญความต้องการของผู้คนหลากหลายกลุ่ม	อาท	ิ
ผู้บริโภคเรียกร้องให้บริษัทซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค	นักสิ่งแวดล้อมเรียกร้องให้บริษัทหันมาคืนก�าไรให้สังคมมากขึ้น	หน่วยงานภาครัฐเรียกร้อง
ให้องค์การเคารพกฎกติกาของกฎหมาย	ผู้ถือหุ้นเรียกร้องให้องค์การบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล	พนักงานภายในองค์การเรียกร้องค่า
จ้างแรงงานและสภาพแวดล้อมในการท�างานที่ดียิ่งขึ้น	ในขณะที่	คู่แข่ง	ลูกค้า	ภาครัฐ	องค์การตรวจสอบอิสระ	สหภาพแรงงาน	ชุมชน	
และนกัรณรงค์	ต่างจ้องเล่นงานและซ�้าเตมิองค์การทีก่่อให้เกดิปัญหาสงัคม	เหล่านีล้้วนเป็นประเดน็น่าปวดหวัทีผู่บ้รหิารต้องบรหิารจดัการ
ทั้งสิ้น	
	 ด้วยเหตุนี้	นักวิชาการด้านการบริหารประเด็น	อาทิ	Robert	Heath	(2002)	และ	Barrie	Jones	(1980)	ได้น�าเสนอบทความที่เรียก
ร้องให้ผูบ้รหิารเปลีย่นทศันคตจิากการบรหิารทีมุ่ง่เน้นการท�าก�าไร	โดยเน้นการสร้างยอดขาย	ลดค่าใช้จ่าย	โดยไม่ค�านงึถงึประเดน็ปัญหา
จากภายในและภายนอกองค์การทีส่ะสมรอวนัปะท	ุมาเป็นการบรหิารประเดน็ทีเ่ป็นทางออกทีส่�าคญัขององค์การในการเปิดรบัต่อสญัญาณ
อันตราย	เพื่อตรวจจับสิ่งผิดสังเกตที่เป็นชนวนของประเด็นปัญหา	และสร้างภูมิคุ้มกันภัยก่อนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงต่อองค์การ
	 หากจะกล่าวถึงการบริหารประเด็น	คงจะไม่สามารถละเลยที่จะกล่าวถึง	Howard	Chase	ที่ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกแขนงวิชาของการ
บริหารประเด็นจนเป็นที่ยอมรับจากผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงในการน�าไปปฏิบัติในองค์การของตน	ซึ่ง	Howard	Chase,	(1980)	เน้น
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ย�้าว่า	 การศึกษาศาสตร์ในการบริหารประเด็นจะช่วยให้ผู้บริหาร
องค์การสามารถบ่งชี้	วิเคราะห์	จัดล�าดับความส�าคัญ	และด�าเนิน
การจัดการประเด็นปัญหาได้อย่างลุล่วง	 ซึ่งศาสตร์ในการบริหาร
ประเด็นจะเป็นองค์ประกอบส�าคัญในการท�างานขององค์การที่
ต้องการเติบโตในโลกแห่งอนาคต
	 บทความฉบับนี้มุ่งหวังที่จะเสนอมุมมองของการบริหาร
จัดการประเด็นในฐานะเครื่องมือการจัดการองค์การในโลกที่เต็ม
ไปด้วยความยุ ่งเหยิงและไม่แน่นอนของสภาวะแวดล้อมที่
เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	จากเศรษฐกจิ	สงัคม	การเมอืง	ภยัพบิตัิ
ทางธรรมชาติ	และเหตุการณ์อื่นๆ	ซึ่งองค์การที่เตรียมตัว				ต่อ
การจัดการกับประเด็นต่างๆ	 ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมเท่านั้น	 จึง
จะสามารถอยู่รอดอย่างยั่งยืนในโลกปัจจุบัน

ปรากฏการณ์โลกเชิงพลวัต

	 โลกในอดีตอาจสงบเงียบและไม ่ต ้องกังวลกับการ
เปลี่ยนแปลงที่ผันผวน	 แต่ในปัจจุบันโลกใบเดิมที่มีแต่ความราบ
เรียบได้มลายหายไปแล้ว	เหลือเพียงโลกที่ลื่นไหลและซับซ้อน	ซึ่ง
คงไม่มอีะไรสามารถอธบิายได้ดไีปกว่าค�าพดูของ	สวุทิย์	เมษนิทรย์ี	
(2553)	 ที่ชี้ให้เห็นแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนจากสถานะที่คงรูปสู่
โลกใหม่ทีม่สีถานะทีเ่ลือ่นไหลไร้แบบ	ในยคุปัจจบุนัทีป่รากฏการณ์
ต่างๆ	 รอบตัวกลายเป็นเรื่องที่คาดเดาได้ยาก	มีความไม่แน่นอน
และความซับซ้อนในระดับสูง	 นับตั้งแต่การค้ารูปแบบใหม่	 การ
ปรับเปลี่ยนความต้องการของผู้บริโภค	 การเกิดขึ้นของคู่แข่งราย
ใหม่ๆ	ความกังวลและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นมากมายบนโลก	ไม่ว่า
จะเป็นจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศโลก	ความผนัผวนของ
ราคาสินค้า	 การตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
กฎระเบยีบใหม่ๆ	มาตรฐานต่างๆ	โรคระบาด	ความรนุแรงทางการ
เมือง	 การก่อการร้าย	 และอื่นๆ	 อีกมากมาย	 ท�าให้การบริหาร
จัดการเพื่อเตรียมการรับมือกับปรากฏการณ์ต่างๆ	เหล่านี้ไม่อาจ
ท�าได้โดยการแก้ไขปัญหาแต่เพียงแบบเฉพาะหน้าอีกต่อไป
	 Tony	Jaques	(2009)	ได้แสดงทศันะไว้ว่า	ในโลกทีม่สีภาวะ
ลื่นไหล	ประเด็นจะถูกน�ามาใช้โดยหลากหลายฝ่ายเพื่อเอาชนะใจ
สาธารณชน	การบรหิารประเดน็จงึเป็นการแสดงจดุยนืขององค์การ
ต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง	 เป็นเครื่องมือช่วยหาแนวร่วมและแรง
สนับสนุนจากภายในและภายนอกองค์การ	 และโน้มน้าวให้ผู้มี
อ�านาจปรับเปลี่ยนกฎระเบียบให้เอื้อประโยชน์ต่อองค์การของตน	
แต่ในขณะเดียวกัน	นักเคลื่อนไหวหรือกลุ่ม	NGOs	ก็ใช้ประโยชน์
จากการบรหิารประเดน็ในการต่อต้านองค์การธรุกจิขนาดใหญ่และ
เรียกร้องการมีส่วนร่วมของสังคมให้เกิดการตื่นตัวกับประเด็น
ปัญหาหนึง่ๆ	ของตน	การบรหิารประเดน็จงึสามารถน�าไปใช้ได้ทัง้

ในองค์การธุรกิจ	ภาครัฐ	องค์การอิสระ	นักเคลื่อนไหว	กลุ่มพลัง
ประชาชนสาขาต่างๆ	 หรือแม้แต่พนักงานในองค์การธุรกิจก็ยัง
สามารถใช้การบริหารประเด็นให้เกิดประโยชน์กับตนได้
	 กล่าวอีกนัยหนึ่ง	 การบริหารประเด็นคือการต่อรอง
ประนปีระนอมประโยชน์ระหว่างองค์การธรุกจิกบักลุม่ต่างๆ	ไม่ว่า
จะเป็น	NGOs	กลุม่นกัเคลือ่นไหว	กลุม่ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี	(ซึง่รวม
ถึง	ชุมชน	พนักงาน	คู่ค้า	ลูกค้า	ฯลฯ)	โดยอาจมีความเกี่ยวข้อง
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ	 และองค์การระหว่างประเทศ	 ที่ท�า
หน้าที่สอดส่องตรวจตราการบริหารจัดการประเด็นหนึ่งๆ	 นั้นให้
เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่ได้ก�าหนดไว้

แผนภูมิ 1	การใช้ประโยชน์จากการบริหารประเด็นของกลุ่มต่างๆ

 

 

กับดักของการบริหารประเด็น

	 แม้ว่า	 การบริหารประเด็นจะได้รับการยอมรับว่าเป็น
ศาสตร์ในการบริหารที่จ�าเป็นต้องมีในองค์การ	 แต่เชื่อได้ว่า
มากกว่าครึ่งขององค์การขนาดใหญ่ทั่วโลกยังขาดการบริหาร
ประเด็นที่ เป ็นระบบ	 ในขณะที่นักวิชาการด้านการจัดการ	
(Zabriskie	&	Huellmantel,	1991;	Bronn	&	Bronn,	2002)	ต่างมอง
ว่าการบริหารประเด็นเป็นเพียงค�าที่ประดิษฐ์ประดอยขึ้นให้ดูสวย
หรูส�าหรับผู้บริหารองค์การ	 ในการยกระดับองค์การของตนไปสู่
การเป็นองค์การชั้นน�าในด้านการจัดการ	แต่ในความเป็นจริงแล้ว	
กลับขาดการบูรณาการและบริหารประเด็นอย่างเป็นรูปธรรมจาก
ทกุฝ่ายทีเ่กีย่วข้องภายในองค์การ	ท�าให้ผลลพัธ์ของการจดัการเป็น
แบบแยกส่วนและกระจัดกระจาย	 ขาดเอกภาพในการบรรลุ
เป้าประสงค์ของการบรหิารประเดน็อย่างแท้จรงิ	หรอือาจกล่าวอกี
นัยหนึ่งว่า	 การบริหารประเด็นปรากฏแต่ในแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การในเชิงสัญลักษณ์เพื่ออวดอ้างกับองค์การอื่นๆ	ว่าองค์การ
ของตนเองเป็นองค์การที่ทันสมัย	 และมีระบบการบริหารจัดการ
ประเด็นที่เป็นสากล	 แต่ไม่ได้มุ ่งหวังที่จะน�าระบบการบริหาร
ประเด็นนั้นไปปฏิบัติจริงให้เกิดประโยชน์	
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	 จดุอ่อนอกีประการหนึง่ของการบรหิารประเดน็เกดิจากการ
ทีผู่บ้รหิารระดบัสงูขององค์การมกัรายล้อมด้วยผูท้ีเ่หน็ด้วยและไม่
โต้แย้งหรือวิพากษ์วิจารณ์	หรือคนที่พยายามกันผู้บริหารระดับสูง
ออกจากผูป้ฏบิตังิานในระดบัล่าง	ท�าให้ดเูหมอืนว่าผูบ้รหิารระดบั
สูงอยู่ห่างไกลจากพนักงาน	จน	Stocker	(1997)	เปรียบเปรยไว้ว่า
ผู้บริหารระดับสูงคือคนที่รับรู้ข่าวร้ายขององค์การได้ช้าที่สุด	และ
ไม่มีสิ่งใดเคลื่อนตัวได้ช้าเท่ากับข่าวร้ายจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน
ขององค์การ	 ผู ้บริหารระดับสูงจึงมักถูกปิดกั้นจากสัญญาณ
อันตรายอันเกิดจากประเด็นปัญหา	 ทั้งที่จริงแล้วประเด็นปัญหา
มากมายมีจุดเริ่มต้นที่ไม่ร้ายแรง	 แต่เมื่อประเด็นขยายตัวออกไป
อย่างกว้างขวาง	 ก็สายเสียแล้วที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์การจะ
รู้ตัวและหันมาให้ความสนใจอย่างจริงจัง
	 เพื่อหลีกเลี่ยงกับดักดังกล่าว	Heath	(2002)	ได้เสนอแนะ
ว่าในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน	 องค์การต้อง
รู้จักเตรียมการบริหารประเด็นไม่ว่าจะเป็นในด้านการวางแผน
เชิงกลยุทธ์	ที่ช่วยให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นอุปสรรคและโอกาส
ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น	 ในด้านการจัดระบบในองค์การที่ต้อง
เน้นการสร้างความเข้าใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์การเห็นถึงคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการของ
องค์การ	ในด้านการส�ารวจสภาพแวดล้อม	ทีเ่ป็นการสอดส่อง	การ
บ่งชี้	 การติดตาม	 การวิเคราะห์	 และการจัดล�าดับความส�าคัญ
ประเด็นปัญหาภายในองค์การ	 และในด้านการตั้งรับอย่างรัดกุม
และการรุกอย่างชาญฉลาด	 ที่เป็นการเตรียมการทั้งส่วนวิธีการ	
เครื่องมืออุปกรณ์	 และบุคลากร	 ไว้จัดการกับประเด็นปัญหาให้
เหมาะสมกับสถานการณ์

ปัจจัยสู่ความส�าเร็จในการบริหารประเด็นในโลกเชิงพลวัต

	 จากแนวคิดของการบริหารประเด็นที่ได้กล่าวไปแล้วข้าง
ต้น	ท�าให้เหน็ว่า	เมือ่โลกได้เปลีย่นแปลงจากเดมิทีเ่คยคงรปูไปเป็น
โลกใบใหม่ทีล่ืน่ไหลมพีลวตั	การบรหิารประเดน็จงึต้องเปลีย่นแปลง
ไปด้วยเช่นกัน	โดยสามารถจัดจ�าแนกปัจจัยสู่ความส�าเร็จของการ
บริหารจัดการประเด็นไว้ได้		5	ส่วนส�าคัญ	ได้แก่	การก�าหนดกลุ่ม
เป้าหมาย	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	การพฒันาระบบการบรหิาร
ประเด็นเชิงกลยุทธ์	 การจัดท�าตัวชี้วัดขีดความสามารถภายใน
องค์การ	และการสื่อสารการมีส่วนร่วมในการบริหารประเด็น

การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
	 การแยกแยะกลุ่มเป้าหมายมีความส�าคัญ	 เพราะในการ
บริหารประเด็นนั้น	 กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มมองประเด็นในมุม
มองที่แตกต่างกันออกไป	 เหมือนดั่งที่	Tony	Jaques	(2010)	 ได้
กล่าวไว้ว่า	 “การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็นหัวใจส�าคัญของการ
บริหารประเด็น	การวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายผิด
พลาดน�าไปสู่การบริหารประเด็นที่ผิดเป้า”	 กลุ่มเป้าหมายแต่ละ
กลุ่มนั้นอาจมีความสนใจในสาระเนื้อหาที่แตกต่างกันออกไปใน
ประเด็นปัญหาเดียวกันได้
	 ตัวอย่างเช่นกรณีของการจัดการประเด็นการรั่วไหลของ
น�า้มนัจากเรอืบรรทกุน�า้มนัในทะเลแอตแลนตกิเหนอื	(Bakir,	2006)	
ซึ่งผู้บริหารประเด็นของบริษัทเชลล์ไม่เข้าใจว่ากลุ่มกรีนพีซที่เป็น	
กลุม่นกัอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมต้องการให้ด�าเนนิการอย่างหนึง่	นกัการ
เมอืงของสหรฐัฯ	ต้องการให้บรษิทัด�าเนนิการอกีอย่างหนึง่	ในขณะ
ที่บริษัทสาขาของบริษัทเชลล์ในยุโรปกลับด�าเนินการจัดการอีก
อย่างหนึ่งซึ่งตรงข้ามกับบริษัทแม่ในสหรัฐฯ	 ก�าหนดไว้	 ความล้ม
เหลวในการแยกแยะกลุ่มเป้าหมายและการขาดความเข้าใจใน
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน	 ท�าให้บริษัทเชลล์
ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในการเอาชนะใจสาธารณชนต่อการแก้ไข
จดัการประเดน็ปัญหาในกรณกีารรัว่ไหลของน�้ามนัจากเรอืบรรทกุ
น�้ามันของบริษัท

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 องค์การสมัยใหม่ต้องเป็นองค์การที่มีชีวิต	 และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ก้าวไปอย่างรวดเร็วของโลก
สมัยใหม่ได้	โดยการมีกลไกภายในองค์การที่สามารถเปิดรับ	แปล
ความหมาย	 และตอบสนองต่อสิ่งเร ้าภายนอก	 และสร้าง
กระบวนการในการเรยีนรูแ้ละปรบัพฤตกิรรมต่อสถานการณ์ใหม่ๆ	
ในอนาคตได้อยู่เสมอ	(Heath,	1990)
	 การบริหารประเด็นเป็นศาสตร์ที่มีพลวัต	ที่ช่วยกลั่นกรอง
ข้อมลูทีส่�าคญัออกจากข้อมลูทีไ่ม่ส�าคญั		ในขณะทีท่รพัยากรมนษุย์
คือบุคคลที่จะช่วยคิดและปฏิบัติให้การบริหารประเด็นบรรลุผล	
โดยอาศยักรอบวางแผนทีม่กีารจดัวางอย่างเป็นระบบในองค์การที่
ช่วยสนับสนุนให้บุคคลๆ	 นั้นสามารถบริหารประเด็นได้อย่างต่อ
เนือ่งและมปีระสทิธภิาพ	โดยไม่ใช่รปูแบบการบรหิารประเดน็แบบ
ต่างคนต่างคดิ	ต่างคนต่างท�า		คนใหม่มาคดิใหม่	คนเก่าไปความ
คิดเดิมก็มักเลือนหาย
	 ในหลายกรณีที่การบริหารประเด็นต้องการการคิดนอก
กรอบจากแนวปฏิบัติแบบเดิมๆ	 ในการวิเคราะห์และท�าความ
เข้าใจกบัประเดน็ปัญหา	และวธิกีารในการคดินอกกรอบคอืการน�า
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กลุ่มคนที่มีความคิดหลากหลายมาร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในองค์การของพวกเขา	โดยใช้
วิธีการตั้งค�าถามและการทดลองฝึกปฏิบัติ	ท�าให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้	 ซึ่งองค์การที่มีรูปแบบเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ	 นี้จะมี
แนวโน้มที่จะประสบความส�าเร็จในการน�าการบริหารประเด็นมา
ใช้ภายในองค์การได้ง่ายกว่าองค์การที่มีลักษณะการบริหารแบบ
เป็นขั้นเป็นตอนซึ่งก่อให้เกิดความอุ้ยอ้ายเชื่องช้าในการตัดสินใจ
	 นอกจากนี้	การพัฒนาบุคลากรให้รู้จักเปิดรับต่อสัญญาณ
เตอืนภยัอย่างรวดเรว็	จะท�าให้สามารถรูว่้าข้อมลูใดเรือ่งใดประเดน็
ใดเป็นประเด็นที่ส�าคัญควรให้ความสนใจ	 และน�าไปสู่การตัดสิน
ใจจัดการกับประเด็นปัญหานั้นได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที	 ซึ่ง
สามารถสร้างกระบวนการเหล่านี้ได้ด้วยโครงสร้างวัฒนธรรม
องค์การที่มีเอกลักษณ์ของการใส่ใจในประเด็นปัญหา

การพัฒนาระบบการบริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์

	 นับแต่วันที่	Howard	Chase	(1982)	 ได้ประดิษฐ์ค�าว่า		
“การบริหารประเด็น”	 หรือ	 “Issue	Management”	 และให้ค�า
จ�ากัดความว่าคือความสามารถในการเข้าใจและก�าหนดทิศทาง
ของการจัดการกับประเด็นปัญหาให้ไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่วาง
ไว้	 กลุ ่มนักวิจัยด้านการบริหารประเด็น	 อาทิ	Dutton	and	
Ottenmeyer	(1987)	และ	Daft	and	Weick	(1984)	พยายามต่อย
อดความคดิของ	Chase	โดยได้เสนอแนวคดิเรือ่งการพฒันาระบบ
การบริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์	(Strategic	Issue	Management	
หรือ	SIM)	ที่น�ามาใช้ส�าหรับการติดตาม	ตรวจสอบวิเคราะห์	และ
จัดการประเด็นปัญหาอย่างเป็นระบบ	 มีการท�านายและคาดเดา
ประเด็นปัญหาอย่างเป็นแบบแผนในเชิงปริมาณที่สามารถวัดออก
มาได้	 โดยเสนอว่า	หากกระท�าการบริหารประเด็นนั้นทั้งแบบเชิง
รบัและเชงิรกุ	จะช่วยให้ฝ่ายบรหิารประเดน็สามารถเข้าถงึประเดน็
ปัญหาและจัดการกับประเด็นนั้นๆ	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดย
อาศัยการจัดวางระบบ	4	ส่วนให้ท�างานสนับสนุนสอดประสานซึ่ง
กันและกันให้มากที่สุด	ประกอบด้วย
	 1.	ระบบจัดเก็บข้อมูล	 เป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นปัญหาอย่างเชิงรับ	โดยการค้นคว้าข้อมูลประวัติ	สถิติ	
จากการสังเกต	 การรายงาน	 หรือจากแหล่งข่าวต่างๆ	 เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด
	 2.	ระบบการติดตาม	เป็นการติดตามประเด็นปัญหาที่น่า
สงสยัผดิปรกตอิย่างเชงิรบั	โดยอาศยัการสอดส่องและเฝ้าตดิตาม
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในประเด็นต่างๆ	อย่างสม�่าเสมอ		
	 3.	ระบบการเตอืน	เป็นการชีร้ะบปุระเดน็ปัญหาอย่างเชงิรกุ	
โดยจะเป็นการแจ้งเตือนแก่ฝ่ายบริหารประเด็นและผู้ที่เกี่ยวข้อง				

เมือ่ได้มกีารตรวจพบสญัญาณพริธุผดิปรกตใินประเดน็ปัญหาหนึง่ๆ		
	 4.	ระบบการเข้าแทรกแซง	เป็นการควบคมุประเดน็ปัญหา
อย่างเชิงรุก	 โดยอาศัยทรัพยากรที่องค์การมีอยู่ทั้งหมดในการเข้า
แทรกแซงและจัดการกับประเด็นปัญหาที่ได้รับการแจ้งเตือนแล้ว
นั้นโดยทันที

	 การพัฒนาระบบการบริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์	 (SIM)	 มี
บทบาทส�าคญัในการแยกแยะและวเิคราะห์ผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้
และความเป็นไปได้ของการเกดิขึน้ในมมุมองทีแ่ตกต่างหลากหลาย	
ไม่ใช่เป็นเพียงน�าฐานข้อมูลการจัดการประเด็นปัญหาจาก
คอมพิวเตอร์ใส่ตรงที่เกิดปัญหา	แล้วประเด็นปัญหาจะหมดไป	ซึ่ง	
Ashley		และ	Morrison	(1995)	ได้เสนอแนะว่าในการพัฒนาระบบ
การบรหิารประเดน็เชงิกลยทุธ์	ควรจ�าลองสถานการณ์ของประเดน็
ต่างๆ	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดที่เป็นระบบในการหาแผนที่ของ
ทางเลอืกต่อประเดน็ปัญหา	โดยมขีัน้ตอนของการสร้างแบบจ�าลอง
สถานการณ์	5	ขั้น	ประกอบด้วย

แผนภูมิ 2

ที่มา :	ดัดแปลงจาก	Ashley		และ	Morrison	(1995)

	 1.	ตกีรอบประเดน็ปัญหา	ตวัอย่างของการตกีรอบประเดน็
ปัญหาเช่น	การจ�ากดักรอบของประเดน็ไว้อยูท่ีป่ระเดน็ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
	 2.	ระบุประเด็นปัญหา	 คือการตั้งค�าถามว่าจะท�าอย่างไร
กบัประเดน็ปัญหานัน้	ตามตวัอย่างประเดน็ด้านสิง่แวดล้อมภายใน
โรงงาน	 อาจสามารถระบุประเด็นปัญหาโดยการตั้งค�าถามว่า	
องค์การจะท�าอย่างไรกับประเด็นปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากคาร์บอนที่ปล่อยโดยโรงงานได้บ้าง
	 3.	ค้นหาปัจจัยที่มีน�้าหนักต่อประเด็น		นั่นคือ	การระบุว่า
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ปัจจัยที่มีน�้าหนักมากที่สุดต่อประเด็นปัญหานั้นๆ	มีอะไรบ้าง	ตามตัวอย่างของประเด็นปัญหาภาวะก๊าซเรือนกระจก	ก็คือ	การเผยแพร่
ข่าวที่เกี่ยวกับ	มหันตภัยร้ายแรงที่ก่อตัวขึ้นอันเกิดจากภาวะเรือนกระจกทางสื่อมวลชน	การออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐในการลดการ
เกิดภาวะเรือนกระจก	 และการเรียกร้องโดยกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้ความส�าคัญต่อภาวะเรือน
กระจก	ปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ล้วนถือว่าเป็นปัจจัยที่มีน�้าหนักต่อการเกิดและการขยายตัวของประเด็นปัญหานี้
	 4.	พัฒนาแบบจ�าลองสถานการณ์	นั่นคือจะมีทางเลือกทางออกของสถานการณ์นี้ได้อย่างไรบ้าง	ตามตัวอย่างของประเด็นปัญหา
ภาวะก๊าซเรือนกระจกสามารถจ�าลองสถานการณ์และทางออกที่เป็นทางเลือกในแต่ละกรณี	อาทิ

 สถานการณ์ ทางออกที่เป็นทางเลือก

	 การเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับมหันตภัยร้าย		 1.	พยายามให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถึงระบบอุปกรณ์การรักษาสิ่งแวดล้อมที่ติดตั้งใน	
	 แรงที่ก่อตัวขึ้นอันเกิดจากภาวะเรือนกระจก	 โรงงาน
	 ทางสื่อมวลชน	 2.	เชญิสือ่มวลชนมาเยีย่มชมโรงงานเพือ่แสดงให้เหน็ว่าโรงงานมกีารรกัษาสิง่แวดล้อม
	 	 ที่ได้มาตรฐาน

	 การออกกฎระเบียบใหม่ของภาครัฐในการ	 1.	อธิบายให้ผู้มีอ�านาจในการออกกฎหมายของภาครัฐทราบถึงผลเสียด้านเศรษฐกิจ	
	 ลดการเกิดภาวะเรือนกระจก	 ที่อาจเกิดจากการออกกฎหมายควบคุมภาวะเรือนกระจกที่เข้มงวด
	 	 2.	อธิบายให้ผู้มีอ�านาจในการออกกฎหมายของภาครัฐทราบว่าโรงงานไม่ใช่ต้นตอ
	 	 ของปัญหาอย่างแท้จริง	แต่เป็นประชาชนผู้ใช้รถ	หรือใช้อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบ
	 	 ของการก่อให้เกิดมลภาวะก๊าซเรือนกระจก

	 การเรียกร้องโดยกลุ่มนักอนุรักษ์ธรรมชาติ	 1.	สนับสนุนการท�างานของนักอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยสร้างเครือข่าย
	 และสิ่งแวดล้อมให้ผู้คนทั่วโลกหันมาให้	 ท�าความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อโรงงานว่าเป็นโรงงานที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 ความส�าคัญต่อภาวะเรือนกระจก	 2.	ท�าโครงการการมส่ีวนร่วมรบัผดิชอบต่อสงัคม	(Corporate	Social	Responsibility)	
	 	 ร่วมกับสังคมและชุมชน	เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์การ	

	 5.	เสนอแนะและลงมือปฏิบัติ	 คือการให้ข้อเสนอแนะและแนวทางปฏิบัติที่เห็นว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดของแต่ละสถานการณ์ที่
จ�าลองนัน้	และลงมอืปฏบิตัติามแผนทีไ่ด้จากแบบจ�าลองสถานการณ์นัน้ในภาคสนามจรงิต่อไป	ตามตวัอย่างของประเดน็ปัญหาภาวะก๊าซ
เรือนกระจกก็คือการน�าสถานการณ์และทางออกที่ได้จ�าลองไว้ไปลงมือปฏิบัติหรือฝึกปฏิบัติจริงในภาคสนาม

การจัดท�าตัวชี้วัดขีดความสามารถภายในองค์การ

	 ผู้บริหารองค์การสามารถก�าหนดตัวชี้วัดประสิทธิภาพของการบริหารประเด็นในด้านต่างๆ	ที่ส�าคัญด้วยกัน	3	ด้านตามแนวทาง
ข้อเสนอแนะของ	Jaques	(2005)	ซึ่งประกอบด้วย	ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างขององค์การ	ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติของผู้บริหารองค์การ	และ
ตัวชี้วัดด้านการบูรณาการจัดการประเด็น	
	 1.	ตัวชี้วัดด้านโครงสร้างขององค์การ	
	 องค์การที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการประเด็นที่ดี	ต้องมีโครงสร้างดังนี้
	 	 •	มีการติดตั้งเครื่องมือกลไกในการค้นหาประเด็นปัญหาในปัจจุบันและอนาคต
	 	 •	มีกระบวนการในการมอบหมายและจัดการประเด็นให้กับบุคลากรในองค์การ
	 	 •	มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบในการติดตามกระบวนการบริหารจัดการประเด็นที่ชัดเจน
	 	 •	มีช่องทางการสื่อสารที่เป็นทางการส�าหรับทุกคนในองค์การในการแจ้งรายงานประเด็นปัญหาให้กับทีมงานบริหารประเด็น
	 	 		และผู้บริหารได้อย่างสะดวก
	 	 •	มีการเสริมสร้างทักษะในการบริหารประเด็นให้กับบุคลากรภายในองค์การ
	 2.	ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติของผู้บริหารองค์การ	
	 ผู้บริหารองค์การถือว่ามีส่วนส�าคัญต่อการบริหารประเด็น	โดยต้องมีตัวชี้วัดการบริหารงานของผู้บริหารองค์การ	ดังนี้
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	 	 •	ผูบ้รหิารองค์การตดิตามการปฏบิตัหิน้าทีก่ารท�างาน
	 	 		ของทีมบริหารประเด็นในระดับปฏิบัติงานอย่างเป็น
	 	 		ระบบ
	 	 •	ผูบ้รหิารองค์การให้ความส�าคญัและตดิตามประเมนิ
	 	 		ผลความก้าวหน้าในประเด็นปัญหาอย่างสม�่าเสมอ
	 	 •	ผู้บริหารองค์การมอบอ�านาจและความไว้วางใจให้
	 	 			กบัทมีงานในการรายงานความคบืหน้าในการบรหิาร
	 	 		จัดการประเด็นปัญหาในองค์การให้แก่ผู้บริหาร
	 	 		องค์การทราบเป็นระยะ	โดยผู้บริหารองค์การยังคงมี
	 	 		อ�านาจทัดทานการท�างานของฝ่ายบริหารประเด็นใน
	 	 		กรณีที่การปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน
	 3.	ตัวชี้วัดด้านการบูรณาการจัดการประเด็น
	 	 การบริหารประเด็นจะส�าเร็จได้ต่อเมื่อทุกฝ่ายในองค์	
	 	 การบรูณาการการท�างานร่วมกนั	โดยสามารถชีว้ดัได้จาก
	 	 •	แผนจดัการบรหิารประเด็นในปัจจบุันและอนาคตได้
	 	 		รับการสนับสนุนจากผู้บริหารองค์การอย่างจริงจัง
	 	 •	การบรหิารประเดน็ถกูก�าหนดไว้เป็นยทุธศาสตร์หลกั
	 	 		ของการบริหารองค์การที่ทุกคนในองค์การต้องถือ
	 	 		ปฏิบัติและให้ความส�าคัญ

การสื่อสารการมีส่วนร่วมในการจัดการประเด็น

	 การบริหารประเด็นเกี่ยวข้องกับการสื่อสารและการ
ท�าความเข้าใจในแผนงานจดัการประเดน็	เพือ่ช่วยให้องค์การตอบ
สนองต่อความต้องการสาธารณะ	ซึง่ต้องท�าอยูบ่นพืน้ฐานของการ
มีส่วนร่วมและการสร้างผลลัพธ์ที่ก่อให้เกิดความสมดุลกับทุกฝ่าย	
ซึง่การสือ่สารการมส่ีวนร่วมนัน้มขีัน้ตอนการด�าเนนิการดงัต่อไปนี้
	 1.	การก�าหนดจุดยืนขององค์การต่อประเด็นปัญหา	 ซึ่ง
เป็นการสื่อสารสาเหตุและปัญหาของประเด็น	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ	 ตลอดจนก�าหนด
โครงสร้างองค์การ	แผนการบรหิารและแนวนโยบายการสือ่สารของ
องค์การในเรือ่งของการบรหิารประเดน็ปัญหา	โดยหยบิยกแนวทาง
การจัดการประเด็นขึ้นมาสื่อสารให้เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
	 2.	การสื่อสารสร้างความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะต้อง
ให้ความส�าคัญกับวิธีการและกระบวนการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ที่มี
ส่วนได้เสยีกบัประเดน็	โดยการสือ่สารต้องสามารถก่อให้เกดิความ
เข้าใจในนโยบายขององค์การ	 สร้างแนวร่วม	 และลดแรงต่อต้าน
ต่อประเด็นที่องค์การพยายามน�าเสนอ
	 3.	การติดตามและแจ้งเตือน	ในกรณีที่เกิดความไม่เข้าใจ
หรือความคลาดเคลื่อนในประเด็นปัญหาที่ได้สื่อสารออกไป	 เพื่อ
น�าไปสู่การจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	โดยอาศัยการ

เข้าถึงข้อมูลที่ส�าคัญที่ทันต่อเวลา	พัฒนาระบบการรวบรวม	และ
ติดตาม	ข้อมูลต่างๆ	ทั้งภายในและภายนอกองค์การ
	 4.	การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 เนื่องจากในการบริหาร
ประเด็นจ�าเป็นต้องได้รับแรงสนับสนุนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	
การสร้างเครอืข่ายการสือ่สารขององค์การนัน้ควรเน้นไปทีก่ารสร้าง
การมส่ีวนร่วมกบัสงัคมและชมุชนในการเป็นบรษิทัทีม่ธีรรมาภบิาล
ในการบริหารองค์การ	 ทั้งนี้	 การให้สนับสนุนงานสาธารณกุศล
ต่างๆ	ล้วนมวีตัถปุระสงค์เพือ่เอาชนะใจคนในสงัคมและสร้างภาพ
ลักษณ์ของการเป็นองค์การที่ดีนั่นเอง
	 ปัจจัยในการบริหารประเด็นทั้งหมดจะส่งผลต่อความ
ส�าเรจ็ได้กต่็อเมือ่ได้สร้างการมส่ีวนร่วมและการยอมรบัร่วมกนัของ
ฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	โดยพยายามหาทางให้ทุกฝ่ายได้ประโยชน์
จากการบริหารประเด็น	 และหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายต้อง
เสียประโยชน์ให้ได้มากที่สุด	(Heath,	1990)	นอกจากนี้	สิ่งที่ควร
ระมดัระวงัไม่ให้เกดิขึน้มากทีส่ดุ	คอืปัญหาการเมอืงในการบรหิาร
ประเด็น	การแย่งงาน	โยนงาน	ความขัดแย้งในเรื่องอ�านาจ	หรือ
ต�าแหน่ง	ซึง่หากเกดิขึน้ในกระบวนการบรหิารประเดน็แล้ว	ผลลพัธ์
ที่ได้รับคงไม่พ้นความหายนะที่จะเกิดขึ้นแก่องค์การนั้นเอง

สรุป

	 Elizabeth	Dougall	(2008)	 กล่าวว่าการบริหารประเด็น
เป็นกระบวนการที่น�าไปสู่ความส�าเร็จได้จริงไม่ใช่เป็นเพียงความ
ปรารถนาหรือความใฝ่ฝัน	นั่นคือการบริหารประเด็นต้องส่งผลให้
องค์การไปสูเ่ป้าหมายทีต่ัง้ไว้	ไม่ว่าจะเป็นการเจรญิเตบิโต	การอยู่
รอดขององค์การ	 หรือการเป็นที่ยอมรับเชื่อถือในชื่อเสียงของ
องค์การในระดับประเทศและระดับโลก	 นอกจากนี้	 การบริหาร
ประเดน็ไม่ได้เกีย่วข้องเฉพาะกบัองค์การทีแ่สวงหาก�าไรเท่านัน้	แต่
เกีย่วข้องกบัทกุองค์การ	ทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	นกัเคลือ่นไหวเพือ่
สิทธิมนุษยชน	 ผู้น�าชุมชน	 ผู้น�าหมู่บ้าน	 สหภาพแรงงาน	 ผู้ใช้
แรงงาน	 ฯลฯ	 ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้การบริหารประเด็นเพื่อ
ประโยชน์กับตนได้ทั้งสิ้น
	 องค์การไม่สามารถจัดการกับประเด็นปัญหาได้โดยใช้คน
เพยีงคนเดยีว	แต่ต้องเปิดโอกาสให้ผูท้ีม่ส่ีวนได้ส่วนเสยีกบัประเดน็
ปัญหาเข้าร่วมในการบรหิารประเดน็ด้วย	เพราะการบรหิารประเดน็
ไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่ง	แต่เป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมตัดสิน
ใจของคนกลุม่ต่างๆ	ทีไ่ด้รบัผลกระทบจากประเดน็ปัญหานัน้	โดย
ความพยายามสื่อสารไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบความคืบหน้า
และเปิดรับการสะท้อนข้อแนะน�าข้อคิดเห็นอย่างสม�่าเสมอ
	 การบริหารประเด็นให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั้น	 จึง
ควรค�านงึถงึปัจจยัทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญัของการบรหิารประเดน็	
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5	 ส่วน	 ได้แก	่ การก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย	 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์	 การพัฒนาระบบการบริหารประเด็นเชิงกลยุทธ์	 การจัด
ท�าตัวชี้วัดขีดความสามารถภายในองค์การ	 และการสื่อสารการมี
ส่วนร่วมในการจัดการประเด็น
	 การบริหารประเด็นยังเป็นเรื่องใหม่ที่ต้องการความเข้าใจ
และน�าไปปฏบิตัใิช้จรงิในองค์การ	มากกว่าเป็นเพยีงเครือ่งมอืการ
จัดการประการหนึ่งที่ผู ้บริหารจัดท�าขึ้นในแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์การแต่ขาดการน�าไปปฏิบัติใช้จริง	 เหมือนดั่งค�ากล่าวของ	

Michael	Regester	และ	Judy	Larkin	(2006)	ที่ว่า	การขาดการ
บริหารประเด็นคือใบเบิกทางของการเกิดวิกฤติการณ์ในองค์การ	
ท�าให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งโลกมีความ
เปลีย่นแปลงลืน่ไหลมพีลวตันี	้การบรหิารประเดน็ถอืเป็นส่วนหนึง่
ของปรชัญาองค์การและเป็นเครือ่งมอืทีส่�าคญัในการบรหิารจดัการ
ทีส่่งผลต่ออนาคตและความอยูร่อดขององค์การ	ทีผู่บ้รหิารองค์การ
ต้องตระหนักและใส่ใจอย่างจริงจัง
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