สรุปผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของชุมชนนักปฏิบัติ(Community of Practice: CoP)
ครั้งที่ 2 ในหัวขอความรู “ตัวชี้วัดรายบุคคล”
เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2552 ณ หองประชุมไพลิน สํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13 (ชลบุรี)
รวบรวมและเรียบเรียงโดย นางนิลวรรณ หนูอิ่ม เจาพนักงานชํานาญการ
และนางสาววันเพ็ญ ทองรักษา นักวิชาการสิ่งแวดลอม

กิจกรรมเตรียมความพรอม
1. สรางบรรยากาศในหองประชุมดวยการเปดเพลงคําสวดของทิเบต ทําใหหองประชุมมีความอบอุนและ
ความแตกตางจากภายนอกของหองประชุมอยางชัดเจน
2. การขอบคุณและชื่นชม เปนสิ่งจําเปนที่บุคลากรของหนวยงานควรเรียนรู และไดปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
จะทําใหเกิดมุมมองและความคิดเชิงบวกในการทํางานและชีวิตประจําวัน การปรับความรูสึกที่คาดหวัง ความ
กังวล และความวิตกตางๆ จะทําใหเกิดการเรียนรูอยางเปดกวาง
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูตองมีการจัดพื้นที่การเรียนรูที่มีความปลอดภัย ไมเสี่ยง และอันตราย ทําใหทุก
คนตองเปดใจตนเอง และยอมรับตอความคิดของผูอื่น
4. กิจกรรมสมาธิบําบัด เปนการนําทาโยคะจํานวน 9 ทา ประกอบกับการหายใจเขายาว หายใจออกยาว
ทําใหทุกคนไดผอนคลาย มีตื่นรูทุกขณะและใกลชิดกับสิ่งที่อยูกับตนเอง
5. กิ จ กรรมวาดภาพ ภาพวาดใจ เป น กิ จ กรรมใหทุ ก คนได อ ยู กั บ ตั ว เองด ว ยการเดิ น อย า งสงบ รั บ รู
ความรูสึกและอารมณของเพื่อนดวยการสัมผัสมืออยางเบาๆ และไดวาดรูปทรงตางๆตามอารมณและความรูสึกที่
ตองการในขณะนั้นๆตามจังหวะของระฆัง โดยวาดภาพในกระดาษจํานวนเทากับผูเขารวมทุกคน หลังจากนั้นให
ทุกคนไดเดินพิจารณาอยางสงบและรับรูทุกขณะ ตัดสินใจเลือกกระดาษที่มีการวาดภาพตางๆจากเพื่อนที่เห็นวา
เราชอบมากที่สุด นําภาพที่เลือกมาวาดภาพตอจากความรูสึก อารมณที่ตองการถายทอดออกมา ไมตองสนใจวา
ภาพจะเปนอยางไรใหวาดจากใจอยางแทจริง หลังจากนั้นใหแลกภาพใหกับเพื่อนที่นั่งขางขวามือไดพิจารณา
ความเปนตัวตนของเจาของภาพทั้งสอง แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและใหกลุมใหญไดอธิบายภาพ ความคิด
ความรูสึก และความตองการของชีวิตทีละคน
กิจกรรมการเตรียมความพรอมเปนการปรับความสมดุลที่ทําใหทุกคนที่เขารวมกิจกรรมไดมี
การฟงอยางลึกซึ้ง การไตรตรอง และการแลกเปลี่ยนการเรียนรูซึ่งกันและกัน เปนการเปดพื้นที่แหง
ความไววางใจและยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น
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งาน พลังกลุม และความสุข สูตัวชี้วัดระดับบุคคล
งานเปนสิ่งที่ตองทําเพื่อการดํารงอยูของชีวิต ทําใหมีความคิดและความรูสึกวาระหวางงานกับชีวิตตอง
แยกออกจากกัน หากปรับเปลี่ยนความคิดวางานกับชีวิตเปนสิ่งที่คูกัน ผลลัพธที่ตามมาคือพฤติกรรมการทํางาน
และการใชชีวิตที่มีผลตอความสุขของชีวิตที่แทจริง ดังนั้นผูเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนไดเรียนรูจากกิจกรรมดังนี้
1. การเรียนรูเกี่ยวกับระบบ โครงสราง หนาที่ และความสัมพันธ ผานกิจกรรมความเหมือนและความตาง
เริ่มจากนําใบไมแหงมากจํานวนหนึ่งเทกองไวกลางหองประชุม ใหผูเขารวมกิจกรรมเดินไปหยิบใบไมแหงคนละ 1
ใบอยางชา ๆและไตร ตรอง หลังจากนั้นนํา ตนไมที่มีทั้งดอกและใบที่สวยงามมาวางไวที่กลางหองประชุม ให
ผูเขารวมกิจกรรมเดินไปหยิบสวนใดสวนหนึ่งของไมคนละ 1 ชิ้นอยางชาๆและไตรตรอง ใหผูเขารวมกิจกรรมได
คิดและพิจารณาความแตกตางและความเหมือนของการหยิบใบไมแหงกับการหยิบสวนใดสวนหนึ่งของตนไม ทุก
คนไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในประเด็นความรูสึกในขณะที่ออกไปหยิบ ความรูสึกเสียดาย และความรูสึก
ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยนํามาเปรียบเทียบกับการทําตัวชี้วัดระดับบุคคลเปนการทําทั้งระบบ หากตัวชี้วัดระดับ
บุคคลไมผานยอมสงผลกระทบตอประชาชน บุคลากร และหนวยงานในระดับตางๆ ชี้ใหเห็นวาตัวชี้วัดระดับ
บุคคลเปนหัวใจสําคัญตอการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ การสรางวัฒนธรรมองคกรที่เปนการมองทั้ง
ระบบโครงสราง หนาที่ ความเชื่อมโยง และความสัมพันธ จะสงผลตอการทํางานที่เกิดความรวมมือ รวมใจ นําสู
องคกรที่มีพลังกลุม และความสุข
2. กิจกรรมการคนพบตนเองจากนพลักษณ ใหผูเขารวมกิจกรรมไดอานแบบทดสอบนพลักษณ และเลือก
หมายเลขที่ตรงหรือใกลเคียงตัวเองมากที่สุด เปนการวิเคราะหเพื่อใหเห็นวาจุดเดน จุดออนของตนเอง ประเด็นที่
ควรพัฒนา ปรับปรุง หากไดนํามาประยุกตใชในการทํางานและชีวิตประจําวัน จะสงผลใหตนเองรูเทาทัน และ
สามารถรับมือกับเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นไดทันทวงที
3. กิจกรรมพลังกลุมจากการยืนในรูปแบบตางๆ เชน รูปแบบการยืนเรียงแถวตอน รูปแบบการยืนสลับฟน
ปลา และรูปแบบการยืนควงแขนเปนวงกลม ใหใชแรงผลักดันใหมากที่สุดนําผลที่เกิดขึ้นมาวิเคราะหรวมกัน จะ
เห็นวาการยืนเปนวงกลมทําใหกลุมมีความแข็งแรงมากที่สุด จากกิจกรรมดังกลาวไมวาปญหาหรืออุปสรรคจะมา
รูปแบบไหน ถาทุกคนรวมพลังและตอสูรวมกัน จะสามารถฝาฝนอุปสรรคและสามารถทําบรรลุเปาหมายได
งาน พลังกลุม และความสุข จะเกิดขึ้นไดตองมีการยึดหลัก คือ รักงาน ขยันหมั่นเพียร
เอาใจใส และไตรตรองตลอดเวลา สิ่งเหลานี้เปนพื้นฐานที่สําคัญสูตัวชี้วัดระดับบุคคล ที่เปนความทา
ทายของบุค ลากรในหน ว ยงาน ผลลั พ ธ ที่ต ามมาคือ ความเมตตา ความไวว างใจ ความร ว มมือ การ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน การยอมรับ และการเรียนรูรวมกัน
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จุดประกายตัวชี้วัดระดับบุคคล
1. กิจกรรมการปาเปา ในลักษณะตางๆ ไดแก รูปแบบเปาหันหนาเขาหาผูปาเปาและเคลื่อนที่ไปมาซายขวา รูปแบบเปาหันหลังใหผูปาเปาและเคลื่อนที่ไปมาซาย-ขวา รูปแบบเปาหันหนาเขาหาผูปาเปาและเปาอยูกับที่
ใหพิจารณาและแสดงความคิดเห็นตอกิจกรรมการปาเปาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรที่มีเปาหมายชัดเจน และ
ตัวชี้วัดระดับบุคคลเสมือนเปนผูที่ตองปาเปา
2. การเรียนรูที่มาของการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร ที่ตองตอบสนองตอสิ่งที่นําเขาสูระบบ ผลประโยชนที่
เกิดขึ้นและผลลัพธที่ตอเนื่อง หัวใจของแผนที่ยุทธศาสตรตองสรางความแตกตางความโดดเดน และกาวกระโดด สู
ความเปนจริงในอนาคต ตองลงมือทําในปจจุบันยอมนํามาสูความตอเนื่องและยั่งยืน ดานคุณภาพ การสรางสรรค
การเรียนรูตลอดเวลา และสรางองคความรู การขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหดําเนินการตองมีการวางแผน การปฏิบัติ
การตรวจสอบ ประเมินผล การพัฒนาและปรับปรุง และสรางมาตรฐานที่ยอมรับ สิ่งที่ตองนํามาพิจารณาในการ
จัดทําแผนที่ยุทธศาสตรที่สําคัญ คือ ผูที่มีสวนไดสวนเสีย ตองยอมรับวาการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรเปนการ
วางแผนในอนาคตสมมติฐานที่นํามาไมมีบทสรุปที่ชัดเจน สามารถที่ปรับเปลี่ยน ออกแบบ พัฒนาไดตลอดเวลา
จนนํามาสูความสมดุลทั้งระบบและโครงสราง ตัวชี้วัดระดับบุคคลตองมีความสัมพันธกับการจัดทําแผนที่
ยุ ท ธศาสตร ต อ งเชื่ อ มโยงตั้ ง แต ร ะดั บ กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม สํ า นั ก ปลั ด กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคที่ 13
3. กิจกรรม LEGO มหาสนุก เปนกิจกรรมที่แบงกลุม 5 คน โดยที่จะมีแบบ LEGO ที่ตอเปนรูปไวใหดูเปน
ตัวอยาง กิจกรรมกําหนดให
คนที่ 1 เปนคนที่ไปดูแบบ LEGO และบอกคนที่ 2วาตองตออยางไร
คนที่ 2 รับฟงจากคนที่ 1 และนํามาบอกคนที่ 4 และ 5 ที่เปนคนตอ LEGO สามารถที่พูดได
คนที่ 3 ใหมาดูแบบ LEGO และบอกคนที่ 4 และ 5 หามพูดใหพยักหนาไดอยางเดียว
คนที่ 4 และ 5 เปนคนตอ LEGO
กิจกรรมนี้เปนการทํางานรวมกันที่มีการแบงหนาที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายที่ตองทําใหแลวเสร็จ มีการ
ตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งมีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ ดังนั้นการที่จะบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรตอง
ใหความสําคัญในทุกกระบวนการ
การเห็นคุณคาของตัวชี้วัดระดับบุคคล จะทําใหบุคลากรของหนวยงานไดสัมผัส สะเทือน และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะตองเขามาเปนฟนเฟองที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตรของหนวยงาน มีความมุงมั่นสู
อนาคตที่เกิดจากพลังของบุคลากรอยางเต็มที่
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สรางสรรคตัวชี้วัดระดับบุคคลเพื่อนําไปสูการพัฒนาองคกร
1. ความทาทายในการกําหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล ตองชี้ใหเห็นถึง ความแตกตาง ความโดดเดน และ
การกาวกระโดด การทําตัวชี้วัดระดับบุคคลในลักษณะนี้ถือวาเปนอาวุธที่สําคัญขององคกรที่นําองคกรสูความ
เปนเลิศ
2. การกําหนดเปาหมายในการจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลมีเงื่อนไขที่หลากหลายขึ้นอยูกับบริบท และ
สถานการณที่เหมาะสม ไดแก การกําหนดสิ่งดีที่สุดที่ทําได การกําหนดแบบกาวกระโดดที่พิจารณาจากจุดแข็ง
และโอกาส การกําหนดเชิงนโยบายที่ตองการ การกําหนดเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ตอเนื่อง การกําหนดเทียบเคียงที่
สภาพการณมีความพรอมที่ยอมรับได การกําหนดจากมาตรฐาน และการกําหนดตามความเหมาะสมที่ผานมา
พรอมความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
3. ขอควรระวังในการสรางสรรคตัวชี้วัดระดับบุคคล ตองมีการปรับปรุง พัฒนากระบวนการ กําหนด
เปาหมายที่ทาทายตามสภาพการณที่เปนจริง
ตัวชี้วัดระดับบุคคลเปนสิ่งที่หยุดนิ่งไมไดตองมีการเคลื่อนไหวในความหลากหลายทิศทาง เปน
ความทาทายของบุคลากรในหนวยงานที่ตองประสานความรวมมือในทุกระดับ จงเชื่อมั่นในตนเอง กาว
ไปอยางมั่นคง เพื่อเปาหมายขององคกร

แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงตัวชี้วัดระดับบุคคล
การเชื่อมโยงจากยุทธศาสตรของสํานักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับตัวชี้วัดระดับ
บุคคล มีถายทอดเปาประสงคจํานวน 8 เปาประสงคลงสูตัวชี้วัดระดับบุคคลมีผูรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทํา
ตั ว ชี้วั ดระดับบุคคลทํ า ให ห นว ยงานตอบสนองยุท ธศาสตรข องสํ า นั ก ปลั ด กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดระดับบุคคลนอกจากตอบสนองตามยุทธศาสตรแลว ยังสามารถจัดทําตัวชี้วัดระดับบุคคลเกี่ยวกับ
หนาที่ประจํา หนาที่มอบหมายงานพิเศษ และการพัฒนาตนเอง สําหรับตัวชี้วัดเหลานี้ตองนํามาเชื่อมโยง และ
ความสัมพันธกับยุทธศาสตรเพื่อชี้ใหเห็นวาการบริหารงานอยูบนพื้นฐานยุทธศาสตรเดียวกัน
การมีตัวชี้วัดระดับบุคคลที่เปนเอกสารเปนสวนหนึ่งของจุดเริ่มตนเทานั้น สิ่งที่ตองตามมาคือ
การเขียนโครงการ และกิจกรรมที่จะบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในตัวชี้วัดระดับบุคคล ดําเนินการตองมี
ความเขาใจในกระบวนการทํางานของตนเอง ตัวชี้วัดความสําเร็จ การติดตามตรวจสอบ การพัฒนา และ
ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
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