
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น:

จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ




โดย

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 



จัดพิมพ์โดย

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น

สถาบันพระปกเกล้า

พฤศจิกายน2555






ดร.ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณ

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ
NationalLibraryofThailandCataloginginPublicationData.

ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณ.
  การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น:จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ.--กรุงเทพฯ:สถาบัน
พระปกเกล้า,2555.
  102หน้า.
  1.การพัฒนาชุมชน.I.ชื่อเรื่อง
307.14
ISBN=978-974-449-687-4

วปท.55-73-1000.0

พิมพ์ครั้งที่1 พฤศจิกายน2555

จำนวนพิมพ์ 1000เล่ม

บรรณาธิการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรทัยก๊กผลและอติพรแก้วเปีย

ผู้จัดรูปเล่ม  นายสุชาติวิวัฒน์ตระกูล
และออกแบบปก

ลิขสิทธิ์ของสถาบันพระปกเกล้า

พิมพ์ที่   
บริษัทธรรมดาเพรสจำกัด
86ซอย50/1ถนนจรัญสนิทวงศ์แขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกทม.10700
โทร.0-2883-0342-4แฟ็กซ์.0-2435-6960

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาฯอาคารรัฐประศาสนภักดีชั้น5
เลขที่120หมู่3ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพฯ10210
โทรศัพท์02-1419563-77โทรสาร02-1438175
เว็บไซต์www.kpi.ac.th


การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น: 
จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ 



คำนำ


หนังสือการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น:จาก

แนวคิดสู่การปฏิบัติเล่มนี ้มีจุดมุ ่งหมายเพื ่อเสริมสร้าง

แนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ให้แก่นักวิเคราะห์นโยบาย

และแผนผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นและผู้สนใจ

โดยทั ่วไปให้มีความหลากหลายในมุมมองด้านการจัดทำ

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นซึ่งได้รับอิทธิพลจากแนวคิดในการ

กำหนดย ุทธศาสตร ์จากสำน ักค ิดวางแผนจนกระท ั ่ ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้กลายเป็นแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบของกระทรวงที่ทำหน้าที่ส่งเสริม

และกำกับดูแลองค์กรปกครองท้องถิ่น

หนังสือนี้นำเสนอแนวคิดในการวางแผนในส่วนแรกและ

ส่วนที่สองเป็นการประยุกต์แนวคิดจากส่วนแรกไปสู่การจัดทำ
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ส่วนที่1แนวคิดทฤษฎี



การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี่


จะต้องเริ่มต้นด้วยจากว่าเราจะต่อสู้เรื่องอะไรก่อน

เมื่อกำหนดเรื่องหรือประเด็นที่จะทำการต่อสู้แล้ว

ก็ให้มาทำการวิเคราะห์สถานะภายใน

และสภาวการณ์แวดล้อมภายนอกครับ


กล่าวคือ...

เป็นการหาว่าถ้าจะทำการต่อสู้ ในเรื่องนั้นๆ


ให้หาสถานะภายในว่ามีอะไรดีๆ
ในหน่วยงาน

ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ในการทำงานนี้ ได้บ้าง


เรียกว่า การหาจุดแข็ง 



บทที่1
ความเป็นมาและแนวคิดในการ
กำหนดยุทธศาสตร์













ความเป็นมา: ยุทธศาสตร์คืออะไร 

ในระยะซัก15ปีที ่ผ่านมาผมได้มีโอกาสเดินทางท่องเที ่ยว

แต่ไม่ได้หมายความว่าไปไหนก็ท่องคำว่า“เที่ยว”ไปเรื่อยๆ

อย่างนั้นหรอกครับแต่ว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวชมก็อีกแหละ

ไม่ได้หมายความว่าเที่ยวไปชมไปว่าดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็น

อันว่าผมหมายถึงได้มีโอกาสไปเยี่ยมรับฟังการดำเนินงานหรือ

กล่าวง่ายๆก็คือการบรรยายสรุปของทั้งภาคเอกชนที่ดำเนิน

ธุรกิจภาคที่เป็นประชาชนหน่วยงานไม่แสวงหากำไรตลอด

ทั้งหน่วยงานภาครัฐซึ่งหมายรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่น

ในทุกประเภทก็มักจะมีประเด็นที่มักจะถูกนำเสนอและผู้ไป

ศึกษาดูงานก็มักจะถามก็คือมักจะถามว่าหน่วยงานของท่านมี

ยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานอย่างไรซ่ึงคำตอบก็มีหลากหลาย

บางหน่วยงานก็ตอบเป็นวิสัยทัศน์บางหน่วยงานก็ตอบเป็น

วีธีการทำงานบางส่วนก็เอาคำขวัญของหน่วยงานหรือพื้นที่

มาตอบครับกล่าวคือคำตอบที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์นั้นมีความ
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หลากหลายและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันเสียทีเดียวแต่อย่างไรก็ตาม

แนวความคิดที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ก็มีความเหมือนกันอยู่บ้างในส่วนนี้

ผมจะขอเชิญชวนท่านมาร่วมเสวนาในประเด็นความเป็นมาของยุทธศาสตร์

กันก่อนละกันนะครับ

หากจะเสวนาเรื่องยุทธศาสตร์ผมว่าท่านน่าจะคุ้นเคยกับคำว่าคำว่า

จอมยุทธ์ในภาพยนตร์กำลังภายในกันมาพอสมควรผู้ที่ได้ฉายาว่าจอมยุทธ์

มักจะเป็นยอดของนักต่อสู้และมักจะได้ชัยชนะในการต่อสู้ถ้าหากจะย้อน

กลับมาดูคำว่ายุทธศาสตร์ของเราดูบ้างนะครับความหมายก็อยู่ในเทือก

เดียวกันละครับแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของการต่อสู้และการต่อสู้นั้นก็เป็นการ

สู้เพื่อให้ได้ชัยชนะครับ

ยุทธศาสตร์ที ่เราเสวนากันอยู ่ตอนนี ้นะครับแปลมาจากคำภาษา

อังกฤษว่าstrategyซึ่งคำแต่ดั้งยังไม่เสริมคือดั้งเดิมว่าstrategoซึ่งแปลว่า

บทบาทของนายพล(general)ผู้ควบคุมกองทัพและใดๆในโลกล้วนอนิจจัง

แม้แต่ความหมายของคำก็มีการเปลี่ยนแปลงคำว่าstrategoก็เปลี่ยนแปลง

ความหมายเป็นศิลปะของนายพล(theartofthegeneral)ซึ่งเป็นทักษะทาง

จิตวิทยาและการแสดงตนทางพฤติกรรมของนายพลและเมื่อ450ปีก่อน

คริสตศักราชก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงความหมายมาเป็นทักษะการจัดการ

ซึ่งหมายถึงการบริหารความเป็นผู้นำการพูดและการใช้อำนาจ

ขยับเข้ามาอีกในสมัยพระเจ้าอเลกซานเดอร์มหาราช(Alexander)หรือ

ประมาณ330ปีก่อนคริสตศักราชคำว่ายุทธศาสตร์ก็ได้ถูกนำมาใช้ใน

ความหมายของทักษะในการใช้กำลังที่จะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามและสร้าง

ระบบที่เป็นหนึ ่งเดียวของการปกครองโลก1โดยพระเจ้าอเลกซานเดอร์

มหาราชและเจ้าชายฟิลิป(Philip)ได้ใช้แนวความคิดดังกล่าวในการทำ

สงครามโดยกำหนดให้มีจุดมุ่งหมาย(goal)ที่ชัดเจนที่จะนำมาเซโดเนีย

 1 QuinnandRoger,1980,quotedinH.MintzbergandJ.B.Quinn,TheStrategy

Process(NewJersey:PrenticeHallInternational,1996),p.2.
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ให้หลุดพ้นจากอิทธิพลของรัฐกรีกมีการควบคุมพื้นที่ที ่สำคัญต่อการรบ

การบริหารจัดการทรัพยากรการหลีกเล่ียงท่ีจะเข้าโจมตีณจุดท่ีฝ่ายตรงข้าม

มีความเข้มแข็งและได้เปรียบการสร้างกลลวงในการยกทัพเพื่อลวงฝ่าย

ตรงข้ามให้เข้าใจผิดการประสานและสนธิกำลังพลการใช้ความได้เปรียบใน

เชิงภูมิศาสตร์การบริหารจัดการขนส่งเสบียงอาวุธและกำลังพลการสร้าง

โครงสร้างในการบังคับบัญชาการหาข่าวความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้าม

การรักษาฐานที่มั ่นและอาณาเขตครอบครองการเข้าตีเมื ่อได้เปรียบทั้ง

ต่อหน้าและการกระหนาบตีจากด้านหลังตลอดทั้งการวางแผนรองรับหาก

กองทัพตกอยู่ในวงล้อมการบริหารจัดการกองทัพดังกล่าวทำให้กองทัพของ

มาเซโดเนียเป็นกองทัพที่เข้มแข็งมีวินัยและขวัญกำลังใจที่ดีที่สุดในโลก

ขณะนั้น

แนวความคิดในการบริหารจัดการกองทัพดังกล่าวนะครับก็ได้ส่งผล

ต่อแนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในยุคสมัยใหม่(modernera)ไม่เพียงแต่ใน

ด้านสงครามเท่านั้นแต่ยังหมายถึงสาขาอื่นๆทั้งในการดำเนินงานของภาค

รัฐและภาคเอกชน2ครับ

มุมมองเชิงยุทธศาสตร์เป็นการมองในลักษณะของการกำหนดเป้า

หมายและทิศทาง“เอาชนะ”คู ่ต ่อสู ้หรือการดำเนินงานที ่ก ่อให้เกิด

“ประสิทธิผล”ในประเด็นที ่มีความสำคัญต่อผลสำเร็จขององค์การใน

ภาพรวมซึ่งจะแตกต่างกับกลยุทธ์(tactic)ที่เป็นการเน้นเอาชนะในการรบ

ย่อยๆเป็นครั้งๆซึ่งเป็นการรบหรือเอาชนะภายใต้ยุทธศาสตร์การนำเอา

แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานจึงเป็นการใช้ทรัพยากร

ที ่มีอยู ่เพื ่อมุ ่งสู ่การบรรลุจุดมุ ่งหมายภายใต้สภาวการณ์หรือข้อจำกัด

ในปัจจุบันตลอดทั ้งแนวโน้มของสภาวการณ์ในอนาคตที ่มี“กำหนด

เป้าหมายและทิศทางการดำเนินงาน”อย่างชัดเจน

 2 H.MintzbergandJ.B.Quinn,TheStrategyProcess(NewJersey:PrenticeHall

International,1996),pp.7-8.
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ขยับเข้ามาอีกถึงยุคหลังสงครามโลกครั ้งที ่สองภาคเอกชนได้นำ

แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารงานก่อนและต่อมาหน่วยงานภาค

รัฐได้นำมาปรับใช้3ก่อนที่จะมีการนำแนวคิดการบริหารเชิงยุทธศาสตร์มาใช้

ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนั้นได้มีการนำแนวทางการบริหารงาน

แบบดั้งเดิม(traditionalapproach)มาใช้ในการดำเนินงานโดยแนวทาง

การบริหารงานดังกล่าวจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการของกระบวนการภายใน

หน่วยงานเป็นการปฏิบัติงานในระยะสั้นๆและเน้นขั้นตอนตามแนวทาง

การปฏิบัติที่ได้รับมาอย่างเป็นทางการจึงพอสรุปได้สั้นๆนะครับว่าเป็นการ

ปฏิบัติงานแบบเป็น“กิจกรรมรายวัน”การปฏิบัติงานในลักษณะนี้จึงไม่

สามารถเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานและไม่สามารถที่จะ

มองเห็นจุดมุ่งหมายระยะยาวในอนาคตของหน่วยงานได้4

แนวความคิดการบริหารที่เน้นการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน

ในระยะยาวเป็นแนวทางหนึ่งที่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง

ของแนวทางการบริหารงานแบบดั้งเดิมโดยมีการคำนึงถึงปัจจัยภายนอก

ที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานและมีการกำหนดจุด

มุ ่งหมาย(goals)และวัตถุประสงค์(objectives)ที ่ช ัดเจนนอกจากนั ้น

การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ยังเน้นการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดในการ

ปฏิบัติงานที่มุ่งเน้นการปฏิบัติงานประจำเป็นรายวันไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อ

มุ่งสู่จุดมุ่งหมายในอนาคตโดยในการกำหนดจุดมุ่งหมายนั้นเป็นการวาง

ตำแหน่งหรือกำหนดบทบาทของหน่วยงานในอนาคตซึ่งต้องเผชิญกับความ

ไม่แน่นอนและในการดำเนินงานก็จะต้องเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลัก

ซึ่งจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนลงไปว่าในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม

จะต้องให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างไรซึ่งในการปฏิบัติงานผู้ที่รับผิดชอบในการ

ดำเนินงานจะต้องร่วมในการกำหนดวัตถุประสงค์และจัดลำดับความสำคัญ

 3 O.E.Hughes,PublicManagementandAdministration:AnIntroduction

(NewYork:ST.Martin’sPress.Inc,1994),p.169.
 4 Ibid.,pp.268-288.
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ของกิจกรรมมิใช่เป็นเพียงผู้รับแนวทางการดำเนินงานจากผู้บริหารแต่เพียง

ฝ่ายเดียว5ครับ

คุยมาตั้งยาวหลายหน้าเกือบลืมเข้าประเด็นตรงๆว่ายุทธศาสตร์คือ

อะไรครับตัวผมเองก็มีโอกาสได้ศึกษาหาข้อมูลที ่สรุปให้เห็นตรงกันว่า

ยุทธศาสตร์คืออะไรหามานานพอสมควรครับประมาณสองทศวรรษคือ

ประมาณยี่สิบปีครับแต่ก็ล้มเหลวความเห็นยังแตกต่างกันราวกับคำว่า

“และ”ในมาตรา68แห่งรัฐธรรมนูญปี50ยังไงยังงั้นกล่าวคือยังหาข้อ

สรุปที่ตรงกันไม่ได้เลยครับ

ที ่ผมอยากจะนำเสนอให้ท่านผู ้อ่านทราบโดยส่วนตัวแล้วผมว่า

Mintzburgได้นำเสนอไว้ว่าคำว่ายุทธศาสตร์หรือStrategyพอจะสรุป

ลักษณะของการใช้งานเป็นอักษรตัวPห้าตัวครับคือคำว่าPlanPloy

PatternPositionและก็Perspectiveครับ

เริ่มต้นจากคำแรกเลยนะครับคำว่าPlanในภาษาไทยแปลว่าแผน

ครับส่วนคำว่าPlanningแปลว่าการวางแผนไม่ใช่แพลนแล้วนิ่งนะครับ

ผมเชื่อร้อยเปอร์เซนต์ครับว่าถ้าแพลนแล้วไม่นิ ่งที่นิ ่งเพราะไม่ได้แพลน

ฮ่าๆๆเท่าที่เห็นการแพลนนิ่งในประเทศแถวๆนี้เป็นการเติมคำในตาราง

แล้วทำปกส่งให้คนอยากได้แผนหรือคนสั่งให้ทันตามเวลาส่วนที่จะทำจริง

ค่อยว่ากันขอให้ส่งแผนให้ทันเป็นใช้ได้ผมเห็นใจคนทำครับเราอาชีพ

เดียวกันแต่ผมรำคาญคนสั่งให้ทำเพราะคนสั่งทำไม่ค่อยจะเป็นดีแต่คิด

ตารางให้คนอื่นเติมตามที่คนสั่งอยากเห็นแบบนี้แพลนมันจึงนิ่งไงคร้าบ

เอาละครับย้อนกลับมาคำว่าแผนต่อก่อนนะครับ

ในบ้านเราการใช้ยุทธศาสตร์ในความหมายว่าแผนมีความชัดเจนที่สุด

ครับจะเห็นได้ว่าในระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นปี2546และปี2548ก็กำหนดไว้ชัดเจนครับว่าให้จัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ประเด็นนี ้และครับที ่เป็นที ่มาของน.ส.หรือกล่าวเต็มๆว่า

 5 Ibid.,p.169.
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หนังสือเล่มนี้ครับแผนยุทธศาสตร์ก็มีการจัดทำกันในหลายระดับทั้งแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาประเทศแผนยุทธศาสตร์พัฒนาภาคแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาจังหวัดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอำเภอแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาหมู่บ้านแผนยุทธศาสตร์พัฒนาชุมชนฮ่าๆๆและ

อื่นๆอีกมากมายขอสรุปง่ายๆก่อนว่ายุทธศาสตร์ในบ้านเราใช้ในลักษณะ

ของการวางแผนมากที่สุดเลยครับย้ำอีกทีหนังสือเล่มนี้ก็จะชวนท่านคุย

ยุทธศาสตร์ในลักษณะของการวางแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่นนี่แหละ

ครับ

มาดูความหมายที่สองก่อนนะครับคือคำว่าPloyอ่านเป็นภาษาไทย

ว่าพลอยครับท่านทราบหรือไม่ครับว่ามันแปลว่าอะไรลองสำรวจดูแหวน

ที่นิ้วของท่านมีพลอยอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเพราะผมเองก็ไม่มี

ถึงแม้จะไม่มีก็คงจะพอนึกได้ใช่มั ๊ยครับว่าคนเขาใส่แหวนพลอยทำไม

ถูกต้องนะครับเขาใส่เพื่อให้คนอื่นดูว่าเขาสวยขึ้นหากไม่ได้เป็นเช่นนั้นก็ชม

ว่าตัวเองสวยขึ้นก็ได้เมื่อได้ใส่แหวนพลอยบางคนได้แหวนพลอยแล้วยังสวย

ไม่พอใจคือยังไม่สะใจอยากได้แหวนเพชรมาใส่เพิ ่มจนมีแหวนเพชร

มากมาย(อิอิรู้นะคิดอะไร)แต่ผมเห็นว่าทั้งพลอยและเพชรไม่ได้ทำให้สวย

ขึ้นหรอกครับเพราะนางแบบสวยๆตามปกนิตยสารบางฉบับเขาไม่ค่อยจะ

ใส่อะไรให้ปิดบังความสวยเลยกล่าวมาตั้งนานเพียงแต่จะบอกว่าพลอย

ในภาษาอังกฤษแปลว่ากลลวงครับคนขายพลอยขายเพชรเขามีกลลวงให้

เราซื้อว่าถ้าใส่แล้วจะสวยฮ่าๆๆที่จริงเราสวยเท่าเดิมในระดับประเทศผม

เคยได้ยินเมื่อหลายปีก่อนครับว่าจะไม่มีปฏิวัติ“ผมจะไม่ทำครับไม่เคย

คิดจะทำครับ”เมื่อมีการไว้วางใจเขาก็ทำพอทำเสร็จก็บอกว่าจะไม่เป็น

นายกเองแต่ตอนหลังก็เป็นเองและบอกว่าเสียสัตย์เพื่อชาติครับ

คำที ่สามคือคำว่าPatternซึ ่งในภาษาไทยแปลว่ารูปแบบครับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมักจะถูกนำไปใช้ในลักษณะของรูปแบบการทำงานที่ได้

จากการศึกษาและถอดแบบจากระบบที่ได้ดำเนินการมาแล้วและได้มี

การนำรูปแบบการทำงานนั้นๆไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและคนทำงานใน
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หน่วยงานน้ันๆก็ยึดรปูแบบเดียวกันในการทำงานยุทธศาสตร์ในความหมาย

ของคำว่ารูปแบบในประเทศเราไม่ค่อยกล่าวถึงกันนัก

คำที่สี่คือคำว่าPositionแปลว่าการวางตำแหน่งเป็นลักษณะของ

การกำหนดสถานะหรือตำแหน่งที่จะทำให้ตนเองได้เปรียบในการต่อสู้หรือ

การแข่งขันเพื่อให้ตนเองได้ชัยชนะในการต่อสู้หรือแข่งขันในที่สุดยุทธศาสตร์

ที่เป็นลักษณะของการวางตำแหน่งเพื่อให้ได้เปรียบในการต่อสู้ผมว่าต้อง

ย้อนไปที่ยุคสามก๊กละครับโจโฉบอกเล่าปีในวงสุราว่าลักษณะของมังกร

คือยามใหญ่ฟ้อนเมฆเหินหาวยามเล็กให้ซ่อนตัวตนยามหลบให้ซ่อนในใต้

เกลียวคลื่นยามปรากฏให้ผงาดกลางเวหาซี่งพอจะอนุมานไว้ว่าผู้ที่จะมี

อำนาจหรือเป็นผู้ชนะในอนาคตเมื่อเป็นใหญ่มีอำนาจต้องสร้างบารมีให้

ปรากฏเมื ่อตกอับลำบากก็ให้อยู ่แต่พอประทังไม่บุ ่มบ่ามสร้างปัญหา

ถ้าต้องรอคอยจังหวะโอกาสก็อย่าให้คู่แข่งรู้และต้องเฝ้าระวังอย่าให้พลาด

โอกาสเมื่อมีโอกาสและมั่นในว่าประสบผลสำเร็จให้ลงมืออย่างเด็ดขาด

เฉียบพลันความหมายของยุทธศาสตร์ในแนวนี้ในภาครัฐเห็นท่าจะลำบาก

เพราะการทำงานยังจะต้องคำนึงถึงกฏระเบียบและความรับผิดชอบต่อสังคม

และอื ่นๆอีกมากมายเอาเถอะครับขอให้รู ้ไว ้ก ่อนว่ามีคนที ่ใช ้คำว่า

ยุทธศาสตร์ในความหมายนี้ก็แล้วกันรู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกไหจริงมั๊ยครับ

ตัวPที่ห้าคือPerspectiveมีคำอยู่สองคำรวมกันเป็นคำเดียวคือ

คำว่าperซึ่งแปลว่าทะลุและคำว่าspectซึ่งอ่านว่าสะเป๊กตามสำเนียง

บ้านเราแปลว่ามองหรือเกี่ยวกับตาตาที่เป็นอวัยวะในการมองนะครับ

ไม่ใช่คุณตาคุณยายเช่นspectaclesก็เกี่ยวกับตาเพราะมันแปลว่าแว่นตา

แต่ขาของแว่นตาก็เกี่ยวกับหูแต่ว่าคำว่าspectในรากศัพท์ภาษาอังกฤษ

ไม่เกี่ยวข้องกับหูเกี่ยวข้องแต่กับตาและไม่เกี่ยวกับยายงงมั๊ยครับฮ่าๆๆ

เอาละครับสรุปเป็นว่าperspectiveมีความหมายว่ามองเห็นมองทะลุ

อ่านขาดส่องซอด(สำเนียงอีสาน)บางคนก็แปลว่ามุมมองในการดำเนินงาน

ครับที่เห็นเป็นรูปธรรมในการกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานที่พบโดย

ทั่วไปก็การกำหนดวิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์เป็นมุมมองในการดำเนินงาน
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ซึ่งบ้านเรารวมหมายถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นก็ถูกกำหนดให้มีวิสัยทัศน์

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ ่งในส่วนของวิสัยทัศน์เราจะได้คุยกันใน

รายละเอียดในบทต่อๆไปครับ

จบประเด็น5PของMintzburgไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับนั่นเป็น

ความเห็นของกูรูด้านยุทธศาสตร์ที่พยายามจะอธิบายว่ายุทธศาสตร์ถูกใช้

งานในลักษณะใดบ้างสรุปให้เห็นอีกครั้งว่ามันถูกใช้งานในลักษณะของแผน

กลลวงรูปแบบตำแหน่งและมุมมองครับเอ้าแล้วไพบูลย์เห็นเป็นอย่างไร

ครับ

สำหรับผมแล้วขอกลับเข้ามาในประเทศไทยเราละกันนะครับเท่าที่

เห็นคุยกันในและนอกวงการยุทธจักรฮ่าๆเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ครับพอจะ

เห็นเป็นประเด็นหลักๆดังนี้ครับ

ประเด็นแรกเมื่อเอ่ยถึงคำว่ายุทธศาสตร์มักจะมีความรู้สึกว่าเป็น

เรื ่องหลักๆเรื ่องสำคัญๆที ่จะต้องทำให้ได้และมักจะถูกใช้คู ่กับคำว่า

ประเด็นหรือไม่ก็ระดับเช่นคำว่าประเด็นยุทธศาสตร์คือเรื่องอะไรที่สำคัญ

ที่เราจะต้องทำกล่าวคือไม่ทำไม่ได้และหากมีใครมาพูดว่า“เฮ้ยเรื่องนี้

เป็นระดับยุทธศาสตร์ไม่ทำไม่ได้”ก็จะหมายความว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆ

หากไม่ทำก็อาจจะทำให้ประสบกับความพ่ายแพ้หรือความเสียหายอย่าง

ใหญ่หลวงเช ่นประเด็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู ้ก ับยาเสพติดได้แก่

การป้องกันการปราบปรามและการบำบัดรักษาหากไม่ทำอย่างใดอย่างหน่ึง

ก็ยากที่จะเอาชนะยาเสพติดได้เป็นต้นนอกจากนั้นหากใช้กับคำว่าจุด

แล้วก็จะได้คำว่าจุดยุทธศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญใครยึดจุดยุทธศาสตร์

ได้ก็เป็นฝ่ายที่ได้เปรียบ

ประเด็นที่สองเป็นเรื่องของวิธีการดำเนินงานหลักๆและการต่อสู้

ดิ้นรนเพื่อให้ได้ชัยชนะหากเป็นการปฏิบัติงานของคนทำงานก็จะเน้นหนัก

ไปท่ีการกำหนดทิศทางหลักของการดำเนินงานว่าจะดำเนินการไปในทิศทางใด

เช่นจังหวัดเพชรบุรีกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดว่าจะพัฒนาไปสู่การ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

เป็นจังหวัดการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศและประวัติศาสตร์ครับในการจัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาในบ้านเรามักจะหมายถึงการกำหนดทิศทาง

การดำเนินงานที่สำคัญครับ

ประเด็นที่สามเป็นเรื่องของเป้าหมายปลายทางของการดำเนินงาน

ในแง่เป้าหมายในการดำเนินงานระดับยุทธศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่าเป็น

เป้าหมายหลักๆของการดำเนินงานเป็นเป้าหมายที่เน้นผลสัมฤทธิ ์ของ

การดำเนินงานกล่าวคือมุ่งเน้นให้เกิดความสำเร็จไม่ใช่เพียงเสร็จตาม

กระบวนงานท่านคงจะเข้าใจความแตกต่างของคำว่าเสร็จและสำเร็จได้

นะครับผมเองก็หลายครั้งที ่ทำงานเสร็จแต่ไม่สำเร็จเช่นถอดหัวเทียน

เครื่องยนต์มาทำความสะอาดแล้วก็ประกอบเข้าไปเสร็จครับแต่เครื่องยนต์

ไม่ติดผมเสร็จครับแต่ไม่สำเร็จผมเห็นหลายที่ครับสร้างศูนย์จำหน่ายสินค้า

ของชุมชนสร้างเสร็จและมีพิธีเปิดครับต่อมาไม่นานไม่มีใครมาซื ้อมา

ขายอะไรเลยแบบนี้ก็เสร็จแต่ไม่สำเร็จเช่นเดียวกันครับถ้าองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีประชาชนใน

ท้องถิ ่นมีรายได้จากการท่องเที ่ยวเป็นเงาตามตัวแบบนี้ก็ถือว่าประสบ

ผลสำเร็จครับยุทธศาสตร์การพัฒนาในประเทศไทยเน้นผลสำเร็จและต้อง

ยั่งยืนครับ

ประเด็นที่สี่เป็นเรื ่องของการพยายามสร้างความแน่นอนในการ

ดำเนินงานในภาพรวมแต่ให้เกิดความยืดหยุ ่นในภาพย่อยถึงแม้ว ่า

ยุทธศาสตร์จะเป็นเรื่องของการกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้เกิดความ

ชัดเจนในภาพใหญ่แต่ในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์จะต้องมีความ

ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับสภาวการณ์ของแต่ละพื้นที่และเหตุการณ์เช่น

การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เมืองอาจใช้การจัดแข่งขันดนตรีในชุมชน

แต่ในหมู่บ้านชนบทอาจจะเป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างหมู่บ้านเป็นต้น

ประเด็นที่ห้าเป็นเรื่องของการจัดลำดับความเร่งด่วนของประเด็นที่

จะดำเนินงานผมว่าท่านผู้อ่านคงจะคุ้นชินกับการประกาศนโยบายเร่งด่วน

พร้อมกับยุทธศาสตร์ซึ่งหมายถึงวิธีการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่สำคัญ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

พร้อมกับการประกาศวาระแห่งชาติหรือวาระแห่งท้องถิ่นบางยุคก็ประกาศ

เป็นสงครามรวมทั้งมาตรการในการดำเนินงานทั้งระยะเฉียบพลันระยะสั้น

ระยะกลางระยะยาวแต่ไม่เคยได้ยินระยะยาวมากครับจากเดิมแผน

ยุทธศาสตร์มีระยะยาวเป็น10ปี20ปีแต่ในยุคโลกาภิวัฒน์ผมเห็นว่า

ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในภาครัฐลดอายุเหลือเพียง

ประมาณ4ปีแล้วก็ให้มีการทบทวนและจัดลำดับความเร่งด่วนในประเด็น

ที ่จะทำเนินงานทุกปีครับดูเหมือนว่ายุทธศาสตร์ในภาครัฐจะลดห้วง

การทบทวนแผนลงเรื่อยๆไม่แน่ครับในอนาคตอาจจะต้องทบทวนกันเป็น

รายไตรมาสอิอิ+!!!!!เออ..แล้วการกำหนดยุทธศาสตร์จะต้องตอบคำถามที่

สำคัญอะไรบ้างนะ?



คำถามหลักในการกำหนดยุทธศาสตร์ 

จากที่ได้เสวนากันมายาวนานนะครับคำถามหลักๆของการกำหนด

ยุทธศาสตร์เท่าที่ได้มีการประมวลและก็บอกกล่าวกันต่อมาจนหารากเหง้า

ไม่เจอต้องกราบขออภัยครับสืบค้นไม่ได้จริงๆว่าท่านใดพูดก่อนแต่เป็น

อันว่าผมไม่ได้พูดเองละกันนะครับคำถามหลักๆที่ว่านั้นก็มีหลายกระแส

และมีหลายองค์ประกอบแต่ที่ผมจะนำเสนอมิตรรักแฟนเพลงในโอกาสนี้

กระผมเห็นส่วนตัวว่าเป็นคำถามหลักและสำคัญจริงคือขาดไม่ได้เลยครับ

ก็มีอยู่3คำถามหลักที่จะต้องหาคำตอบครับได้แก่เราจะไปที่ไดเราอยู่

ตรงไหนเราจะไปอย่างไรผมก็จะขอรับใช้อธิบายทีละข้อตามลำดบันะครับ

คำถามที่1เราจะไปที่ใดฮ่าๆๆความหมายของมันไม่ใช่ว่าเราจะ

เดินทางตรงๆนะครับแปลว่าเราต้องการทำอะไรให้สำเร็จให้ได้ในระดับใด

ที่ที่เราจะไปซึ่งเป็นนี้นะครับอาจจะเป็นสภาพการณ์หลักๆหรือจุดหลักๆ

ที่เราต้องการไปให้ถึงในอนาคตของการกำหนดยุทธศาสตร์อาจจะเป็น

คำตอบในลักษณะท่ีแตกต่างกันออกไปอาจจะอยูร่ปูของวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย

วัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพก็ได้ครับ

ก็สุดแท้แต่เจตนารมณ์ที่จะสื่อให้เห็น
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

คำถามที่2เราอยู่ตรงไหนคำถามนี้ก็ไม่ได้ถามว่าเรายืนหรือนั่ง

หรือนอนหรือนั่งและนอนหรือนอนและ/หรือนั่งอยู่ที่ไหนตรงๆหรอกนะครับ

ผมว่าภาษาที่มันทำให้เราสับสนพอสมควรเป็นอันว่าเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่อง

กันกับคำถามที่1ครับหมายความว่าถ้าคำถามที่1บอกชัดแล้วว่าเราจะไป

ให้ถึงจุดใดคำถามตามข้อนี้ก็จะเป็นหาจุดเริ่มต้นที่จะดำเนินการเพื่อไปให้

ถึงจุดที่กำหนดไว้ครับยกตางหยั่ว..ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายในการ

ดำเนินงานว่าโรงเรียนทั้ง12โรงในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดจะต้องมีวงดุริยางค์(ประกอบด้วยกลองตุ้ม(ภาษาผมเองนะครับ

ผมหมายถึงกลองเบสนะครับ)1ลกูกลองแต๊ก2ลกูและฉาบ1คู)่ครบทุกโรง

จากการสำรวจพบว่ามีโรงเรียนที่มีวงดุริยางค์แล้ว3โรงครับที่เรามีอยู่แล้ว

3โรงที ่แหละครับเป็นการบอกว่าเราอยู ่ที ่ไหนการบอกที่อยู ่ของเราใน

ปัจจุบันตามนัยนี้นะขอรับต่อไปผมจะพาท่านเรียกว่าข้อมูลฐานหรือภาษา

อังกฤษว่าBaselineครับ

คำถามนี้มีองค์ประกอบมากนิดหน่อยครับถ้าเรารู้ข้อมูลฐานหรือ

Baselineแล้วมันจะทำให้เราทราบอะไรต่อละขอรับผมจะลองถามท่านดูนะ

ครับจำนวนโรงเรียนทั้งหมดมีเท่าใดครับตอบได้เลยว่า12ครับBaseline

ของเราตอนนี้เท่าใดครับคำตอบคือ3ครับแล้วเหลืออีกกี่โรงที่ยังไม่มีและ

เราจะต้องดำเนินการให้มีคำตอบคือ9โรงครับตัวเลข9โรงนี่แหละครับ

ต่อไปก็จะเรียกว่าช่วงห่างระหว่างที่ที่เราจะไปและที่ที่เราอยู่เรียกเป็นภาษา

อังกฤษว่าแก๊ป(Gap)และจะกลายเป็นเป้าหมายในระดับการจัดทำแผนงาน

โครงการต่อไปครับ

คำถามที่3เราจะไปอย่างไรเป็นคำถามที่ต่อเนื่องจากคำถามที่1

และ2ครับคือเมื ่อคำถามที ่1บอกว่าเราจะไปที ่ใดและคำถามที ่สอง

บอกว่าเราอยู่ตรงไหนแล้วก็มีช่วงห่างระหว่างที่ที่เราจะไปและที่ที่เราอยู่แล้ว

ก็จะเป็นการค้นหาคำตอบให้ได้ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเติมเต็ม

ช่วงห่างให้ได้ครบจากตัวอย่างก็คือการหาคำตอบว่าจะทำอย่างไรให้ได้

ครบ12โรงเรียนหรืออาจจะมองว่าทำอย่างไรจะได้เพิ่มอีก9โรงเรียนเพื่อ
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ให้มีวงดุริยางค์ครบ12โรงเรียนก็ได้ครับคำตอบอาจจะเป็นเชิญชวน

ศิษย์เก่าสนับสนุนหรือตั ้งงบประมาณจัดซื ้อหรือขอสนับสนุนองค์กร

การกุศลหรือขอรับบริจาคจากสมาคมผู้ปกครองนักเรียนเป็นต้นหลายๆ

ท่านเรียกการหาคำตอบตามคำถามข้อที่3นี้ว่าเป็นการกำหนดยุทธศาสตร์

ในการดำเนินงานครับ

การหาคำตอบในคำถามที ่3หรือการกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

ดำเนินงานนี่นะครับถ้าสังเกตให้ดีนะครับจะเป็นการเป็นการหาคำตอบที่มี

ความเป็นเทคนิคค่อนข้างมากมีแนวคิดมากมายสั ่งสมกันมาจนหาจุด

เริ่มต้นได้ยากด้วยข้อจำกัดทางด้านเวลาและหน้ากระดาษฮ่าๆๆกระผมจะ

ขอพาท่านไปทัศนาแนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่ท่านผู้รู้ได้กรุณา

รวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์ของท่าน

ผู้อ่านเลยนะครับ



แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ 

หัสสะเดิมเร่ิมต้นท่ีผมได้มาทำงานด้านการวางแผนน่ีนะครับในขณะน้ัน

ผมเองก็อยู่ในส่วนภูมิภาคในต้นๆปีงบประมาณประมาณซักไตรมาสแรก

เมื่อเงินเข้าก็คือเมื่อได้รับงบประมาณแล้วในส่วนกลางเขาก็มักจะเรียก

คนภูมิภาคเข้ามาหลงทางในกรุงครับเพราะส่วนใหญ่เขาจัดในโรงแรม

แผนที่สมัยก่อนก็ยังไม่มีให้มีแต่เบอร์โทรโรงแรมแต่ก็โทรไม่ทันครับเพราะ

สมัยโน้นจะโทรทางไกลเข้ากรุงเทพนี่นะจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการ

จังหวัดจังหวัดที่ผมอยู่ตอนซักยี่สิบกว่าปีที ่แล้วโทรนาทีนึงตั ้ง18บาท

ค่าเช่าที่พักก็เบิกได้คนละ152บาทต้องนอนม้านั่งในหัวลำโพงตอนนั้น

“สะดวกสบาย”ในการเดินทางเข้ามาหลงกรุงจริงๆครับเจตนาเค้าก็มิได้

ให้ผมมาหลงหรอกครับแต่ผมเป็นคนบ้านนอกเลยหลงทางเองเขาเชิญมา

รับฟังแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเนื้อหาในการทำส่วนใหญ่ก็คงเดิมจาก

ปีก่อนๆครับที่แตกต่างบ้างก็รูปแบบและชื่อของตารางครับตลอดทั้งชื่อของ
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ช่องและคำจำกัดความและในหนังสือสั่งการให้มาประชุมเขาก็แจ้งว่าให้มา

รับฟังแนวทางการจัดทำแผนซึ่งต่อมาอีกไม่นานก็มีคำว่าแผนยุทธศาสตร์

ซึ ่งก็จะมีการชี ้แจงอยู ่ทุกๆปีกิจกรรมที่ผมเห็นว่ามีการชี ้แจงไม่ใช่เป็น

แนวทางการกำหนดแผนหรือยุทธส่งยุทธศาสตร์อะไรหรอกครับแต่เป็นการ

ชี้แจงวิธีการกรอกข้อมูลลงตารางแล้วก็กลับปีถัดไปก็ทำตารางใหม่แล้ว

ก็ชี้แจงวิธีกรอกตารางอีกทีครับ

ผมว่าที ่เป็นปัญหาที ่จะต้องชี ้แจงวิธีการกรอกตารางซ้ำซากและ

ซ้ำซ้อนในการจัดทำแผนพัฒนาในอดีตตลอดมาเนื่องจากว่าเราไม่ได้ชี้แจง

แนวคิดในการวางแผนกันให้เข้าใจก่อนมีแต่การส่ังการให้ทำตามแนวคิดครับ

ในเรื่องของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ก็เช่นเดียวกันผมว่าที่ต้องฝึกอบรม

หรือประชุมเชิงปฏิบัติการกันมากในแต่ละปีก็เนื่องจากไม่ได้มีการปูพื้นฐาน

ด้านแนวคิดในการกำหนดหรือการก่อตัวของยุทธศาสตร์ก ันให้ด ีพอ

คนสั่งการเองก็ไม่ได้เน้นการให้คำแนะนำพื้นฐานแนวคิดส่วนใหญ่ก็เน้นการ

ขีดเส้นตายว่าต้องดำเนินการให้เสร็จภายในวันนั้นวันนี้ถ้าทำไม่ทันก็ถูก

คาดโทษหลายที่รวมทั้งที่ผมเองก็เคยทำทำไม่ทันก็กันหรือจองเลขหนังสือ

นำส่ง(ฮิฮิ!!!)ในวันที่เขากำหนดให้ส่งไว้จะได้มีเลขส่งย้อนหลังว่าตัวเอง

ส่งทันวันที่กำหนดที่งานช้าไม่ทันผมว่าไม่ใช่ว่าคนทำทำไม่เป็นนะครับทำ

เป็นครับเพียงแต่ไม่ได้รับการสร้างสมแนวคิดในการทำยุทธศาสตร์ที่ผ่าน

มาสร้างสมกันแต่ระเบียบและตารางที่จะให้กรอกแต่แนวคิดที่อยู่เบื้องหลัง

ที่เป็นพื้นฐานไม่ได้อธิบายกันครับ

ผมยังไม่หลงทางนะครับเพียงแต่ชวนท่านระลึกชาติว่าทำไมจึงต้องมี

การประชุมอธิบายเรื่องการจัดทำยุทธศาสตร์กันอยู่ทุกปีและก็งงกันอยู่ทุกปี

เอาละครับก็ขอวกเข้าเนื้อหาแนวคิดผมไม่อยากเรียกว่าทฤษฎีครับแต่ก็มี

หลายท่านก็เรียกมันว่าเป็นทฤษฎีซึ่งก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะแม้แต่ผลไม้

ลูกเดียวกันคนกรุงเทพและภาคกลางเรียกว่าฝรั่งคนเหนือเจียงใหม่เรียก

บะก้วยคนลำปางเปิ้นฮ้องว่าบะมั่นคนอีสานบ้านผมเอิ้นว่าบักสีดาข้นต๊าย

เรียกช่มผู ่ครับถ้าจะกล่าวถึงแนวคิดเรื ่องจุดเริ ่มต้นหรือการก่อตัวของ
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ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกันกับประเด็นที่เราได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ก็ต้อง

ระลึกถึงท่านอาจารย์มินซ์เบอร์กและคณะ6ละครับเพราะท่านได้นำเสนอ

แนวคิดการก่อตัวของยุทธศาสตร์ไว้ได้น่าสนใจครับ

เมื่อมีการชี้แจงแนวคิดในการศึกษาการก่อตัวของยุทธศาสตร์ที่สำคัญ

อาจแบ่งเป็น3กลุ ่มใหญ่ๆหรือกลุ ่มสำนักคิดได้แก่สำนักคิดกลุ ่มแรก

แนวคิดที่เป็นเชิงข้อเสนอ(prescriptive)กลุ่มสำนักคิดที่สองจะมีลักษณะเชิง

พรรณนา(descriptive)และกลุ่มสำนักคิดที่สามรูปแบบเฉพาะสถานการณ์

(configurationschool)กระผมจะขออนุญาตรับใช้ท่านที่ละกลุ่มสำนักนักคิด

ละกันนะครับ

กลุ่มสำนักคิดที่แรกเป็นกลุ่มที่มีแนวความคิดเชิงข้อเสนอ

(prescriptive)ในกลุ่มสำนักคิดนี้นะครับการกำหนดยุทธศาสตร์ของเขา

หายใจเข้าหายใจออกก็จะท่องอยู่เสมอว่ายุทธศาสตร์ควรจะกำหนดโดย

วิธีใดไม่ได้สนใจตัวยุทธศาสตร์ว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเขาสนใจวิธีกำหนด

ยุทธศาสตร์ไม่ได้สนใจเรื่องเนื้อหาของยุทธศาสตร์กล่าวให้งงซ้ำหรือเปล่า

ไม่รู ้ครับกลุ่มนี้เขาบอกวิธีกำหนดยุทธศาสตร์ไม่ได้บอกว่าเรื ่องนี้ควรมี

ยุทธศาสตร์อะไรยกตัวอย่างถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องขยะล้นถังในชุมชนเขาจะ

บอกให้นำเอามูลมาใส่เครื่องมือในการคิดของเขาผลออกมาเช่นไรก็ให้ว่ากัน

ตามนั้นแนวคิดกลุ่มนี้จึงเป็นการพยายามสร้างแบบเครื่องมือให้นักวิเคราะห์

เอาไปใช้ครับและกลุ่มแนวคิดน้ีมีอิทธิพลสงูมากในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาในภาครัฐของไทยท้ังส่วนกลางส่วนภมิูภาคและท้องถ่ินตลอดท้ัง

การเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาและการฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม

และบริษัทที ่ปรึกษาต่างๆเอาละครับกลุ ่มสำนักคิดที ่เป็นกลุ ่มประเภท

ข้อเสนอมีอยู่3สำนักคิดหลักด้วยกันครับ

 6 สรุปความจากH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,StrategySafari:A

GuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:TheFreePress,

1998).
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สำนักนักคิดแรกในกลุ่มสำนักคิดที่เป็นพวกข้อเสนอเรียกว่าสำนัก

ออกแบบ(designschool)ว่าแล้วไงครับเขาออกแบบกระบวนการกำหนด

ยุทธศาสตร์ให้เราผมว่าท่านผู้อ่านอันเป็นที่รักยิ่งของกระผมทุกท่านน่าจะ

เคยได้ยินได้ฟังและได้ร่วมในการบวนการวิเคราะห์SWOTมาแล้วแหละครับ

แต่ว่าการวิเคราะห์SWOTในบ้านเรามันหัวมังกุดท้ายมังกือฮ่าๆๆๆค่อยๆ

ว่ากันนะครับ

สำนักออกแบบเขาแนะนำอย่างนี้ครับการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์นี ่

จะต้องเริ ่มต้นด้วยจากว่าเราจะต่อสู้เรื ่องอะไรก่อนเมื่อกำหนดเรื่องหรือ

ประเด็นที ่จะทำการต่อสู ้แล้วก็ให้มาทำการวิเคราะห์สถานะภายในและ

สภาวการณ์แวดล้อมภายนอกครับกล่าวคือ...เป็นการหาว่าถ้าจะทำการ

ต่อสู้ในเรื่องนั้นๆให้หาสถานะภายในว่ามีอะไรดีๆในหน่วยงานที่เราจะเอา

ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานนี้ได้บ้างเรียกว่าการหาจุดแข็งภาษาอังกฤษ

เขียนว่าjudkhaengฮ่าๆๆไม่ใช่ครับเอาใหม่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า

Strengthหรือแทนด้วยตัวSครับวิธีทำก็เขียนจุดแข็งลงไปเป็นข้อๆครับ

แล้วต่อไปก็ให้หาจุดที่ไม่ดีหรือจุดด้อยของหน่วยงานหากจะไปสู้กับเขา

ก็วิเคราะห์แล้วก็เขียนไปเป็นข้อๆครับพอได้จุดแข็งจุดอ่อนหนำอกหนำใจ

แล้วนะครับไม่มีใครบอกได้ว่าเมื่อใดจะหนำอกหนำใจคนทำการวิเคราะห์

ตัดสินใจเอาเองแล้วก็ให้หาว่าอะไรที่เป็นจุดแข็งที่โดดเด่นก็ให้แยกรายการ

หรือlistรายการจุดแข็งออกมาเป็นสมรรถนะที่โดดเด่นหรือDistinctive

Competenciesส่วนอักษะย่อก็DCครับฮ่าๆๆขอใช้ภาษาAECหน่อยนะ

ครับเพราะตอนที่เขียนหนังสือนี้ประเทศต่างๆในแถบนี้คุยแต่เรื ่องAEC

อู้ยยย!!เกือบลืมไปครับจุดอ่อนเนี่ยแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าWeakness

หรือย่อสั้นๆว่าWครับ

หลังจากได้จุดแข็งจุดอ่อนและสมรรถนะท่ีโดดเด่นแล้วสำนักนักคิดน้ี

เขาก็แนะนำวิธีการเราต่อนะครับว่าให้ลองประเมินไล่เรียงปัจจัยภายนอก

ว่ามีอะไรดีๆที่อยู่ข้างนอกหน่วยงานเราแล้วมันจะมาช่วยเราในการทำงาน

ในประเด็นน้ันๆได้ส่ิงดีๆท่ีอยูน่อกหน่วยงานเราแล้วมาช่วยเราทางสำนักคิด
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เรียกว่าเป็นOpportunityหรือแทนด้วยตัวอักษรOแปลเป็นลูกครึ ่งว่า

O-กาสหรืออาจจะเป็นโอ-Gasถ้าเป็นไทยเต็มตัวก็โอกาสครับอีกนั่นแหละ

ก็เช่นเดียวกันกับการหาจุดแข็งและจุดอ่อนละครับทำเป็นlistฮ่าๆๆเป็น

ข้อๆนะครับหลังจากได้รายการโอกาสจนพอใจแล้วหาวิธีวัดเองนะครับว่า

จะพอใจหรือไม่พอใจขนาดไหนถึงจะพอเอาเป็นว่าถ้าพอใจในจำนวนข้อ

ของโอกาสแล้วก็ให้ไปประเมินเพื่อหาว่าสิ่งที่ไม่ดีต่อการทำงานของเราหรือ

สิ่งที่จะมาขัดขวางเราพูดง่ายๆก็คืออุปสรรคจากภายนอกในการทำงานใน

เรื่องนั้นๆมีอะไรบ้างอุปสรรคตามที่ผมว่านี่นะครับบางท่านก็พาคนอื่น

เรียกว่า“ภัยคุกคาม”ซึ่งก็แล้วแต่ความนิยมส่วนตัวครับส่วนผมชอบคำ

ภาษาอังกฤษมากกว่าครับมิใช่ชอบฝรั ่งสีดาบะมั่นบะก้วยหรือช่มผู ่

หรอกครับแต่ผมว่ามันสื่อได้ดีนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าThreatครับ

วิธีพูดก็คือเอาลิ้นแตะตรงโคนฟันหน้าและเพดานนิดหน่อยแล้วก็เปล่งเสียง

ว่าสาธุมิใช่ๆๆเปล่งเสียงว่าเทรท(สะกดว่าทนำรเป็นทะรอทะรอเอะ

ทะเทระเทระทอเทร็ท)ผมไปทำแผนชุมชนชาวบ้านบอกว่ามันพูดยาก

ขอเรียกเป็นภาษาบ้านๆว่าทุเรศได้มั ๊ยผมก็ว่าความหมายอยู ่ในโทน

เดียวกันครับคือไม่ดีเป็นอันว่าผมขอใช้คำว่า“อุปสรรค”ละกันนะครับ

เพราะไม่ใช่ปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางงานเราทุกอย่างจะเข้ามาหาเราและมา

คุกคามเราเสมอไปตัวสุดท้ายนี้ย่อเป็นภาษาอังกฤษโดยตัวอักษรTครับ

หลังจากได้โอกาสและอุปสรรคจนพออกพอใจแล้วก็ให้หาประเด็น

โอกาสที่ดีที่สุดมาทำเป็นรายการปัจจัยผลสำเร็จหลักภาษาอังกฤษเรียกว่า

KeySuccessFactorมีคนเอามาย่อว่าKFSครับตกลงขั ้นตอนในการ

ประเมินสถานะภายในของหน่วยงานปัจจัยภายในจะได้จุดแข็ง(S)จุดอ่อน

(W)โอกาส(O)และอุปสรรค(T)หรือรวมกันเข้าเป็นSWOTไงละครับ

นอกจากนั้นนะครับเมื่อได้จุดแข็งและจุดอ่อนแล้วจะต้องกำหนดรายการ

สมรรถนะที่โดดเด่นหรือDCและเมื่อได้โอกาสและอุปสรรคแล้วจะต้อง

กำหนดปัจจัยผลสำเร็จหลักหรือKFSครับ
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ในขั้นตอนการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนซึ่งเป็นปัจจัยภายในนะครับ

มีการถกเถียงกันอย่างที่กระผมได้รับใช้ท่านมาละครับว่าเมื่อใดถึงจะพอดี

ควรจะมีประเด็นใดบ้างที่จะพิจารณามีคนคิดมากมายครับว่าจะใช้อะไร

บ้างแต่มีแนวคิดที่ค่อนข้างได้รับความนิยมคือแนวคิด7Sของแมคคินซี่ย์

ครับผมคัดลอกมาจากกูเกิลเรียกกันว่า7SModelครับก็จะขอเล่าลักษณะ

ของแบบคร่าวๆครับ

รูปที่ 1 ภาพแนวคิด 7S Model ของ Mckinsey 
























แหล่งที่มา:http://eiamsri.wordpress.com

 

Structureแปลว่าโครงสร้างครับหากหน่วยงานมีโครงสร้างที่มีความ

ชัดเจนที ่จะรองรับภารกิจในการดำเนินงานในเรื ่องนั ้นๆมีผู ้ร ับผิดชอบ

มีทรัพยากรก็ถือว่าเป็นจุดแข็งครับหากไม่มีก็ถือไปในทางตรงกันข้ามนั่น

ก็คือเป็นจุดอ่อนครับ
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Systemแปลว่าระบบคำว่าเป็นระบบคือไม่สับสนติดขัดครับคือมี

การประสานงานกันระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรภายในที ่สอดรับและ

ช่วยเหลือกันเป็นทีมงานหากไม่สับสนติดขัดก็เป็นจุดแข็งหากไม่เป็นเช่นดังว่า

ก็เป็นจุดอ่อน

Styleแปลว่าสไตล์ครับหุหุๆๆจะแปลยังไงดีทับศัพท์ก็น่าจะเข้าใจ

อยู ่นะครับเป็นอันว ่าล ักษณะอุปนิส ัยใจคอในการทำงานของคนใน

หน่วยงานสอดคล้องกับงานที่จะทำหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นงานวิชาการ

ก็ต้องเป็นนักถกเถียงนำเสนอแนวคิดหลักการให้แตกต่างหลากหลายให้เกิด

องค ์ความรู ้ต ่อยอดเพราะหากพูดเหมือนกันก ็จะเป ็นการสวดมนต์

งานบริหารก็ต้องนำหลักการไปทำให้เกิดผลและแก้ไขปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

ไม่ใช่ดีแต่พูดและมัวแต่ถกเถียงเป็นต้นนี่ไม่ได้ว่าใครนะครับหากสไตล์

เหมาะสมกับงานก็เป็นจุดแข็งหากผิดสไตล์ก็เป็นจุดอ่อนครับ

Staffแปลว่าคนครับคนในที่นี้เขาอยากจะเห็นว่ามีการเตรียมความ

พร้อมของกำลังคนสำรองว่าต่อไปในอนาคตใครจะมาทำต่อได้มีการเตรียม

คนไว้หรือไม่ถ้ามีการเตรียมคนไว้อย่างดีและพอเพียงก็จะถือว่าเป็นจุดแข็ง

ครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนครับ

Skillsแปลว่าทักษะในการทำงานครับหากเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ณปัจจุบัน

ในหน่วยงานมีทักษะในการดำงานในประเด็นที่จะดำเนินการก็หมายความว่า

เป็นจุดแข็งหากทำอะไรไม่เป็นซักกะอย่างก็เป็นจุดอ่อนครับ

Strategyแปลว่ายุทธศาสตร์ครับหน่วยงานใดมียุทธศาสตร์ในการ

ดำเนินงานในเรื่องนั้นๆอย่างชัดเจนคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก็จะเป็น

จุดแข็งครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นจุดอ่อน

SharedValueแปลว่าค่านิยมร่วมซึ่งหมายถึงความเชื่อร่วมกันว่าจะ

ต้องดำเนินงานเพื่อบรรลุผลการดำเนินงานเดียวกันครับ
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7Sไม่ใช่สูตรสำเร็จดอกนะขอรับเพียงแต่เป็นการกำหนดมุมมองเวลา

วิเคราะห์มุมมองในการวิเคราะห์อาจจะมีเพ่ิมเติมได้เช่นการวิจัยและพัฒนา

การตลาดและอื่นๆอีกมากมายครับ

ในส่วนของการประเมินปัจจัยภายนอกก็เช่นเดียวกับการประเมิน

ภายในละครับหาข้อสรุปที่ตรงกันไม่ได้ว่าควรจะดูเรื ่องอะไรบ้างก็มีคน

เสนอไปต่างๆนานาซึ่งก็ไม่ได้ผิดนะครับส่วนพิมพ์นิยมในประเทศไทย

ก็เป็นPESTModelดังภาพที่ผมไปเลือกโหลดมาจากกูเกิลเช่นเดียวกันครับ

ซึ ่งตัวแบบนี้ก็ไม่ค่อยซับซ้อนหรอกนะขอรับกระผมเพราะมันมีแค่4ตัว

ดังแผนภาพตัวแบบนี่แหละครับ  

รูปที่ 2 ภาพ PEST Analysis 



















แหล่งที่มา:http://smehro.wordpress.com/chapter-2/



PoliticalChangeแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับหากการ

เปลี่ยนแปลงทางการเมืองสนับสนุนการดำเนินงานของเราก็เป็นโอกาสครับ

หากเปลี่ยนแล้วทำตรงกันข้ามกับที่เราทำอยู่ก็เป็นอุปสรรคผมเองก็ไม่แน่ใจ

ครับว่าเรื่องข้าวจะจำนำหรือประกันราคาดีกว่ากันถ้าผมเห็นว่าจำนำดีกว่า

ประกันและคิดในใจว่าจะทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองปรากฏว่า
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รัฐบาลสนับสนุนการรับจำนำการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ก็เป็นโอกาสครับหาก

รัฐบาลบอกว่าผมสนับสนุนการประกันราคาอันนี้ก็จะกลายเป็นอุปสรรคของ

ผมละครับนี่เป็นการสมมติตัวอย่างนะครับ

EconomicChangeแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครับหาก

เรามุ่งหวังว่าจะพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นปัจจุบันเศรษฐกิจ

ทั้งโลกอยู่ในภาวะที่มีการเติบโตมีการจ้างงานกันมากมายสินค้าก็ขายดิบ

ขายดีคนแย่งกันจองแย่งกันซื้อขายอะไรก็รวยได้กำไรอย่างนี้ก็เป็นโอกาส

ครับแต่เศรษฐกิจซบเซาติดลบคนตกงานสินค้าเราก็เน่าคาโกดังขาย

เลหลังขาดทุนก็ยังหาคนซื้อไม่ได้แถมรัฐบาลก็ยังหาแหล่งเงินกู้เพื่อจ่าย

เงินเดือนไม่ได้อาหละสิแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคครับ

Socia lChangeแปลว ่าการเปล ี ่ยนแปลงทางด ้านส ังคมการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมหมายถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อค่านิยมหรือ

ความสัมพันธ์กันระหว่างคนในสังคมหากสนับสนุนการดำเนินงานของเราก็

จะเป็นโอกาสหากขัดขวางการดำเนินงานของเราก็จะกลายเป็นอุปสรรค

TechnologyChangeแปลว่าการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครับ

หากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสนับสนุนการดำเนินงานของเราก็เป็น

โอกาสครับหากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทำให้เราแย่ลงจะกลายเป็น

อุปสรรคในการดำเนินงานครับ

แต่อย่างไรก็ตามครับPESTModelก็ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายนะครับ

มีคนคิดประเด็นอื ่นๆเพิ ่มเข้ามาเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อม

(EnvironmentChangeหรือE)การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย(LegalChange)

การเปลี่ยนแปลงการแข่งขันและอื่นๆอีกมากมาย

ที่กล่าวมาข้างต้นยังไม่จบกระบวนการแนวคิดจากสำนักคิดออกแบบ

นะครับเพราะเราเพิ่งจะได้การประเมินสถานะซึ่งเป็นปัจจัยภายในได้แก่

จุดแข็งจุดอ่อนและสมรรถนะที่โดดเด่นและประเมินสภาวการณ์แวดล้อม

ได้แก่โอกาสอุปสรรคและปัจจัยผลสำเร็จหลักเท่านั้นเองนะครับสำนัก
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คิดออกแบบเขายังแนะนำเราต่อครับว่าเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้แล้วต่อไปให้นำ

สมรรถนะที่โดดเด่นหรือDCที่ได้มาจากจุดแข็งและปัจจัยผลสำเร็จหลัก

หรือKFSมาจับคู่กันเพื่อสร้างทางเลือกยุทธศาสตร์ครับพูดง่ายๆก็คือนำจุด

แข็งที่เด่นๆมาจับคู่กับโอกาสที่ดีๆเพื่อสร้างแนวทางเลือกในการดำเนินงาน

ในเรื่องนั้นๆยกตัวอย่างถ้าประเด็นในการดำเนินงานของผมคือการสร้าง

อาชีพเสริมในครัวเรือนจุดแข็งที่โดดเด่นหรือสมรรถนะที่โดดเด่นของสมาชิก

ในครัวเร ือนผมคือทำขนมจีนเส้นสดและน้ำยาเก่งและอร่อยและมี

ประสบการณ์ในการเปิดร้านขายขนมจีนที่รัฐอะลาสก้ามาหลายปีภายหลัง

เบื ่อที ่จะทำเนื ่องจากรวยแล้วเลยยกร้านบริจาคเป็นของมูลนิธิแล้วกลับ

เมืองไทย(แต่ตอนนี้จนเลยต้องหารายได้เพิ ่ม)ณปัจจุบันปรากฏว่าทั ้ง

คนไทยและต่างประเทศนิยมกินขนมจีนเส้นสดเนื่องจากมีผลการวิจัยว่า

ย่อยง่ายและมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินบีครบที่ร่างกายต้องการ

นี่แหละครับเป็นโอกาสที่เด่นหรือเป็นปัจจัยผลสำเร็จหลักครับถ้าเป็นดังนี้

ถ้าจับคู่สมรรถนะที่โดดเด่นของครอบครัวผมกับโอกาสหรือปัจจัยแห่ง

ผลสำเร็จก็อาจจะได้ทางเลือกยุทธศาสตร์ในการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว

ได้แก่อาจจะตั้งร้านขายขนมจีนน้ำยาโดยทำเองอาจจะทำแค่ขนมจีนหรือ

น้ำยาขายให้คนอื่นตั้งร้านอาจจะเปิดโรงเรียนสอนทำขนมจีนอาจจะเปิด

โรงเรียนสอนทำน้ำยาอาจจะเขียนหนังสือขนมจีนพันล้านอาจจะต้ังเครือข่าย

ขนมจีนโลกรวมขนมจีนร้อยสูตรน้ำยาร้อยหม้อเปิดร้านบริการใหญ่ที่สุด

ในโลกการเปิดสปาที่ถูและคลึงแผ่นหลังด้วยขนมจีนในที่โล่งกลางแสงแดด

แล้วทาซ้ำด้วยแกงไตปลาเห็นมั๊ยครับว่าหลังจากวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกแล้วต้องวิเคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกครับ

หลังจากได้ทางเลือกเยอะรอบคอบรอบด้านแล้วนะครับก็จะไปสู่

กระบวนการคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินงานละครับ

มุมมองที่ใช้ในการมองก็จะเป็นเรื่องของความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของ

การต่อสู้ความสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันความได้เปรียบในการ

ดำเนินงานและเป็นนวัตกรรมและก็ความเป็นไปได้รวมหมายถึงค่านิยมใน
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การบริหารและการยอมรับได้ของคนในสังคมรอบข้างแล้วก็เลือกวิธีที่ดี

ที่สุดมาเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานครับ

ผมขอกล่าวโดยสรุปนะครับว่าแนวความคิดแบบสำนักออกแบบ

แบ่งเป็นการประเมิน3รอบใหญ่ๆคือรอบแรกกำหนดประเด็นที่จะทำการ

วิเคราะห์ก่อนว่าจะกำหนดยุทธศาสตร์ดำเนินงานในเรื ่องอะไรแล้วก็มา

ประเมินรอบที่สองคือประเมินปัจจัยภายในคือจุดอ่อนและจุดแข็งตลอดทั้ง

สมรรถนะที่โดดเด่นจากจุดแข็งและประเมินปัจจัยภายนอกคือโอกาสและ

อุปสรรคตลอดทั้งปัจจัยผลสำเร็จหลัก(จะประเมินภายในหรือภายนอกก่อน

ก็ได้หรือจะประเมินไปพร้อมกันก็สุดแต่ความสามารถของผู้ประเมินคริคริ..)

หลังจากนั้นก็ดำเนินการประเมินรอบที่สามเพื่อสร้างทางเลือกในการดำเนิน

งานจากสมรรถนะที่โดดเด่นที่ได้จากจุดแข็งและปัจจัยผลสำเร็จหลักจาก

โอกาสเมื่อได้ทางเลือกหนำอกหนำใจแล้วก็ประเมินรอบที่สี่เพื่อเลือกทาง

เลือกทีดีที่สุดมาเป็นยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานครับ

แนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์แบบสำนักคิดออกแบบมี

จุดอ่อนค่อนข้างเยอะครับคือยากที่จะยืนยันว่าอะไรคือจุดแข็งอะไรคือ

จุดอ่อนอะไรคือโอกาสอะไรคืออุปสรรคสิ่งที่มีอยู่มั่นใจได้อย่างไรว่าเป็น

จุดแข็งและเมื่อใดหรือระดับใดถึงจะตัดสินว่าเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนตัวอื่นๆ

ก็เช่นเดียวกันนะครับใครละครับจะเป็นคนยืนยันความถูกต้องผมอ่าน

การวิเคราะห์SWOTของหลายหน่วยงานพบว่าจุดแข็งคือมีงบประมาณ

เป็นของตนเองมีเจ้าหน้าที ่ครบตามกรอบโครงสร้างมีอาคารสถานที ่

จุดอ่อนคืองบประมาณไม่พอเจ้าหน้าที่ไม่เก่งอาคารเก่าแก่ชำรุดยิ่งกว่า

รถหมดงวดงงครับนอกจากนั้นการคิดแบบเลือกทางที่ดีที ่สุดก็อาจจะ

ทำให้เดินทางผิดก็ได้ครับเพราะข้อมูลที ่ทราบอาจจะไม่ครบถ้วนและ

ไม่หยุดนิ่งให้มานั่งวิเคราะห์หรือไม่ก็อาจจะเป็นการจำกัดกรอบความคิด

ทำให้ไม่เกิดนวัตกรรมครับทำไมโลกทั้งใบจะถูกย่อให้เหลือเพียง2จุด1โอ

และ1อุป(จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค)เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไป

ในวงการวิชาการที ่ศึกษายุทธศาสตร์นะครับว่าSWOTเคยโด่งดังมาก
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ในอดีตแต่ปัจจุบันทั้งในวงวิชาการและการปฏิบัติในประเทศต้นบับลดน้อย

ถอยลงเหลือเป็นการศึกษาพื ้นฐานเพื ่อทราบผมแปลกใจครับในบาง

ประเทศแถบนี้แหละครับเอะอะก็ให้วิเคราะห์SWOTฮ่าๆๆล่าสุดที่ผมเห็น

คือให้ทำSWOTว่ากลุ่มจังหวัดทั้ง18กลุ่มของประเทศหนึ่งจะแข่งขันกับ

ประเทศอื่นๆในAECได้หรือไม่ดูผิวเผินอาจจะบอกว่าทำได้ง่ายๆครับแต่

ถ้าเข้าใจแล้วจะเห็นได้ว่ายากมากครับแค่หน่วยในการวิเคราะห์คือระดับ

กลุ่มจังหวัดกับระดับประเทศจะวิเคราะห์เปรียบเทียบอย่างไรแล้วข้อมูลอีก

9ประเทศจะเอามาจากไหนคริคริๆๆแต่เขาก็สั่งให้ทำกันนะแล้วก็ทำเป็น

เอกสารรายงานไปแถวๆคลองที่ใช้ดูดน้ำ(หลอด)ด้วยครับ

SWOTก็ทำได้ครับหากสามารถยืนยันข้อมูลได้ว่าข้อมูลที่เราได้มา

เป็นจริงและเป็นวิทยาศาสตร์ตามที่แนวคิดนี ้เขาอยากให้เป็นและไม่มี

สถานการณ์อะไรที่เข้ามากระทบให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ในความเป็นจริง

สถานการณ์ก็เปลี่ยนข่าวสารปัจจัยภายนอกก็หลากหลายจนไม่รู้จะเชื่อใคร

ข่าวที ่พอจะเชื ่อได้และยืนยันตรงกันหลายช่องโทรทัศน์และสถานีวิทยุ

ผมก็เห็นมีเพียงข่าวพยากรณ์อากาศครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะทำนายได้ทั้งหมด

ดังนั้นSWOTไม่ใช่เพียงวิธีเดียวที่จะใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์นะครับ

และที่ใช้อยู่ก็นิยมกันในประเทศที่ไม่ค่อยเจริญนักครับและก็มิใช่เรื่องใหม่นะ

ครับคำว่าSWOTเริ่มคุยกันและโด่งดังตั้งแต่ปี1965แต่ซาลงในทศวรรษที่

1980ครับตอนที่ผมเรียนเรื่องยุทธศาสตร์เมื่อทศวรรษที่1990อาจารย์บอก

ว่าดีสำหรับเป็นกรณีสมมติสำหรับเป็นกรณีศึกษา(casestudy)ที ่ฝึกให้

นักศึกษาอภิปรายกันในห้องกล่าวคืออาจารย์ให้กรณีศึกษามาแล้วก็แบ่ง

นักศึกษาเป็นกลุ่มระดมความคิดแล้วก็สรุปนำเสนอแล้วก็จบซ่ึงผมก็เห็นว่า

ในการวิเคราะห์SWOTของหลายๆหน่วยงานก็เป็นคล้ายๆกันเลยครับ 

ไหนๆก็ไหนๆและก็ไหนๆนะครับขอวกเข้าบรรยากาศการวิเคราะห์

SWOTในประเทศไทยเราซักหน่อยผมว่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยได้ให้

ความสำคัญที่จะศึกษาและวิเคราะห์กันอย่างจริงจังหรอกครับทำก็ตามแบบ

พิธีคือทำตามที่มีคนออกแบบให้พอแล้วๆไปเท่านั้นและที่สำคัญที่ผมมี
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โอกาสได้สัมผัสกับงานวิเคราะห์SWOTนะครับคือทำSWOTโดยไม่รู้ว่าจะ

สู้กับอะไรเป็นการวิเคราะห์รวมๆฮ่าๆๆๆในบางครั้งผมเห็นเขาวิเคราะห์ลม

มรสุมที่พัดผ่านประเทศไทยเป็นทั้งโอกาสเป็นทั้งอุปสรรคและการวิเคราะห์

ก็ทำกันในลักษณะของการแบ่งกลุ่มย่อยบางที่ก็ใช้วิธีนับเพื่อจัดกลุ่มแล้วก็

เลือกประธานที่อายุมากที่สุดเลขากลุ่มที่อายุน้อยที่สุดเพื่อทำสไลด์นำเสนอ

แล้วเลขาก็นำเสนอตอนบ่ายประธานเองก็กลับไปแล้วฝ่ายผู ้จ ัดงาน

ก็รวบรวมเอกสารล่ารายชื่อและลายเซ็นต์ให้ครบเพื่อทำหลักฐานเบิกค่า

ห้องประชุมอาหารและเบรกตลอดทั้งค่าตอบแทนวิทยากรเป็นอันเสร็จพิธี

ทำให้ไม่มีใครจำบทวิเคราะห์SWOTได้และที่สำคัญครับผมไม่ค่อยจะเห็น

ว่ามีการดำเนินการวิเคราะห์ให้ตลอดกระบวนการตามที่สำนักคิดนี้เขาเสนอ

ครับคือไม่ค่อยจะเห็นว่ามีการกล่าวถึงหรือทำจริงในวิเคราะห์เพื่อกำหนด

สมรรถนะที่โดดเด่นหรือปัจจัยผลสำเร็จหลักไม่ค่อยจะเห็นว่ามีการสร้าง

ทางเลือกยุทธศาสตร์และประเมินทางเลือกกันเลยครับหรือเป็นเพราะว่าเห็น

ว่าวิธีการวิเคราะห์SWOTไม่มีประโยชน์มากนักเพราะประเทศต้นกำเนิดก็ใช้

น้อยเต็มทนก็เลยทำพอเป็นพิธีครับหลายคนถามผมครับถ้าไม่ทำSWOT

แล้วจะทำอย่างไรมันจะเป็นยุทธศาสตร์ได้หรือค่อยๆตามผมไปนะครับ

ทำได้ครับแต่ใจเย็นๆนะครับผมขอร่ายแนวคิดทั้งหมดเพื่อเป็นฐานก่อน

ผมคุยเรื ่องSWOTมายาวครับเนื่องจากว่ามันเป็นฐานคิดในแนวคิดของ

สำนักคิดในกลุ่มเดียวกันซึ่งจะได้นำเสนอต่อไปครับ

สำนักคิดที่สองสำนักคิดการวางแผน(PlanningSchool)สำนักคิดนี้

นะครับมีรากฐานมาจากแนวคิดทฤษฎีระบบผมว่าท่านทั้งหลายน่าจะคุ้นชิน

กับทฤษฎีระบบที ่ว ่าด้วยปัจจัยนำเข้ากระบวนการและปัจจัยส่งออก

หรือInputProcessOutputหรือIPOผสมผสานกับแนวความคิดเรื่องระบบ

เครือข่าย(cybernatics)ที่สำคัญนะครับได้นำเอาแนวคิดSWOTของสำนัก

คิดออกแบบมาทำรายละเอียดหรือchecklistเป็นขั้นตอนในการดำเนินงาน

ในรายละเอียดโดยมีขั ้นตอนในการดำเนินงานอย่างเป็นทางการในทาง

ปฏิบัติของราชการไทยก็คือหนังสือสั่งการหรือระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน

โดยจุดเน้นหนักของสำนักคิดนี้อยู่ที่การดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
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งบประมาณและแผนปฏิบัติการ(actionplan)ในรายละเอียดเพื่อดำเนินการ

ครับ

ขั้นตอนซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ของ

แนวคิดนี้ได้แก่ขั้นตอนแรกการกำหนดจุดมุ่งหมาย(goal)แต่จังหวัดและกรม

ต่างๆเรียกว่าเป้าประสงค์วัตถุประสงค์และเป้าหมายการดำเนินงานโดยให้

สามารถกำหนดตัวเลขในการดำเนินงานได้ขั้นตอนที่สองเป็นการวิเคราะห์

สภาวการณ์แวดล้อมภายนอกเพื่อทำนายและเตรียมความพร้อมโดยมักจะมี

รายการให้ตรวจสอบและพิจารณาดำเนินการเช่นวิเคราะห์เรื่องเศรษฐกิจ

สังคมสิ่งแวดล้อมการศึกษาอาชีพความมั่นคงเป็นต้นในขั้นตอนที่สาม

เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในที่มีรายการให้วิเคราะห์และตรวจสอบเช่น

การประชาสัมพันธ์การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบ

บริหารจัดการระบบปฏิบัติการหรือให้บริการระบบการเงินการคลังและ

ระบบบริหารงานบุคคลเป็นต้นแล้วก็ทำการวิเคราะห์เพื่อกำหนดทางเลือก

เช่นเดียวกับการทำSWOTก็อย่างที่ผมได้กราบเรียนรับใช้มาแล้วนะครับว่า

แนวความคิดของสำนักคิดยุทธศาสตร์แบบการวางแผนนำเอาความคิดแบบ

SWOTมาใช้ทั้งหมดโดยการนำเอามาทำรายละเอียดและเพิ่มความเป็น

ทางการเม่ือได้ทางเลือกในการดำเนินงานมาแล้วลำดับต่อไปท่านเดาซิครับว่า

ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไร

ในขั ้นตอนที่สี ่ก็เป็นขั ้นตอนการประเมินเพื ่อเลือกยุทธศาสตร์ไง

ละครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการวิเคราะห์หลายสิ่งเพิ่มเข้ามาจากSWOTเช่น

เรื่องความเสี่ยงผลตอบแทนต่อการลงทุนการสร้างคุณค่าให้แก่ผู้ที่มีส่วนได้

ส่วนเสียผลกระทบทางลบเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดมาเป็นแนวทาง

หรือยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานครับในขั้นตอนที่ห้าขั ้นตอนที่ว่าด้วย

รายละเอียดของการปฏิบัติงานครับจะมีการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

ด้วยการแตกเป็นกลยุทธ์หรือกิจกรรมย่อยๆแต่ละกิจกรรมก็จะแบ่งเป็น

ขั้นตอนตามลำดับอย่างชัดเจนว่าอะไรทำก่อนและหลังเพื่อสะดวกในการ

ควบคุมและติดตามประเมินผล
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สำหรับท่านที่ทำหน้าที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่นคงจะพอเห็นรางๆแล้ว

นะครับว่ามาถึงตอนนี้ภาพค่อนข้างจะชัดขึ้นว่า(ตกลงว่าจะรางๆหรือชัดๆ)

ที่ท่านวางแผนอยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่มาจากแนวความคิดการวางแผนนี่เอง

เพราะเวลาทำยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นก็เรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์

ภายในแผนยุทธศาสตร์ก็มีท้ังการวิเคราะห์ปัจจัยภายในภายนอกการกำหนด

จุดมุ่งหมายการกำหนดเป้าหมายการกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การ

จัดทำแผนดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการการจัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน

ตลอดทั ้งการจัดทำขั ้นตอนการวางแผนและกำหนดการแล้วเสร็จและ

วันส่งแผนฮ่าๆๆๆเห็นแล้วยังครับว่ามาจากสำนักคิดทั้งสองที่กล่าวมาแล้ว

ข้างต้นทั้งนั้นเออ!แล้ววิสัยทัศน์อยู่ไหนคริคริ..อยู่ข้างหน้าโน้นเดี๋ยวจะเล่า

ให้ฟังครับเพราะกลุ่มที่ทำวิสัยทัศน์ไม่ใช่กลุ่มแนวความคิดนี้ครับขอผมเล่า

กลุ่มนี้ซึ ่งเคยโด่งดังที่สุดก่อนนะครับสมัยทศวรรษที่1970หรือประมาณ

พ.ศ.2513ใครที่ทำงานวางแผนแล้วมะรุ(ไม่รู้)SWOTกับการวางแผนแล้วจะ

เฉิ่มสะหยึยกึ๋ยเลยละครับเพราะว่ายังเหลืออีกสำนักคิดนึ่งอ้อ!!เกือบลืมไป

ครับจุดอ่อนของแนวคิดแบบวางแผนก็คล้ายกับแนวคิดแบบออกแบบนะ

ครับเพราะว่ามาจากกรอบคิดเดียวกันเอาละครับได้เวลาเสวนาแนวคิด

สุดท้ายของกลุ่มแนวความคิดยุทธศาสตร์ที่เป็นเชิงข้อเสนอ(prescriptive)

แล้วละครับ

สำนักคิดที่สามสำนักคิดการวางตำแหน่ง(positioningschool)เป็น

สำนักคิดที่มีพื้นฐานแนวคิดดั้งเดิมจากซุนวูแนวคิดนี้ถึงแม้จะอยู่ในกลุ่ม

เดียวกันกับสำนักคิดออกแบบและสำนักคิดวางแผนแต่ก็มีความแตกต่าง

นั่นคือไม่ได้บอกเพียงวิธีการที่ควรจะดำเนินการเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์แต่

ยังบอกด้วยว่าเรื่องไหนควรจะทำอย่างไรและการกำหนดยุทธศาสตร์ก็ให้

กำหนดเฉพาะประเด็นที่มีความสำคัญหรือกำหนดยุทธศาสตร์หลักๆโดย

เป็นการพิจารณาในลักษณะของการวางตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม

กับสถานการณ์แวดล้อมมากที่สุด
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สำนักคิดนี้แสวงหายุทธศาสตร์หลักๆจากการวิเคราะห์และกำหนด

ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่เป็นตัวอย่างเห็นได้ชัด

ก็ได้แก่BCGMatrixที่ผมว่าหลายท่านคงคุ้นชินกับมันดีนะครับ

รูปภาพที่ 3 การวิเคราะห์แบบ THE BCG MATRIX 





























แหล่งที่มา:http://marketingthai.blogspot.com/2010/07/bcg-matrix.html



ภาพข้างบนนี้ผมคัดและค้นมาจากกูเกิลครับดูที่แกนYก่อนนะครับ

จะเป็นเรื ่องของการเติบโตสูงขึ ้นไปจะเป็นhighล่างลงมาจะเป็นlow

(รวมกันเข้าเป็นไฮโลว์หุหุ)คือหมายความว่ายิ่งอยู่สูงบนแกนYก็ยิ่งจะมี

โอกาสเติบโตได้มากในแกนXซ่ึงแสดงการครอบครองตลาดจากซ้ายไปขวา

ก็เป็นhighและlowในลักษณะเดียวกันกับแกนY
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ที่นี้ลองมาดูนะครับว่าเขาวิเคราะห์กันอย่างไรเขาเปรียบเทียบให้เห็น

เป็นพื้นฐานเบื้องต้นดังนี้นะขอรับสินค้าใดที่ทั้งเติบโตสูงและครอบครอง

ตลาดสูงก็ถูกจัดให้อยู่ในตำแหน่งพวกดาวรุ่งพุ่งแรงครับจะต้องสนับสนุน

ดาวรุ่งเหล่านี้ให้รุ่งยิ่งขึ้นรีบกอบรีบโกยในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างฐานให้

ขายดีต่อไปและในอนาคตถ้าไม่เติบโตแล้วก็ต้องครองตลาดให้ได้ต่อไป

สินค้าใดที่ถูกจัดว่าอยู่ในตำแหน่งครองตลาดได้มากแต่เติบโตน้อย

เรียกว่าเป็นตำแหน่งแม่วัวนมครับคือขายกินได้ตลอดถึงแม้จะไม่เติบโตแต่

ก็ขายกินได้เรื่อยๆเป็นรายได้หลักดังนั้นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้ก็คือต้อง

รักษาฐานที่มั่นคงให้ขายได้อย่างต่อเนื่องยาวนานหากสินค้าใดถูกจัดให้อยู่

ในกลุ่มที่เติบโตน้อยการตลาดก็น้อยตำแหน่งที่ถูกจัดให้อยู่ได้แก่การเป็น

หมาครับขอใช้คำว่าหมานี่แหละครับเพราะบ้านผมเรียกหมาครับส่วนท่าน

ใดจะเรียกสุนัขผมก็จะหมายถึงหมานี่แหละครับถ้าสินค้าตัวใดถูกจัดให้อยู่

ในกลุ่มหมาแล้วละก้อเขาแนะนำให้กำจัดออกไปได้แก่ขายกิจการขาย

ทอดตลาดเพราะอยู ่ไปก็รังแต่จะเป็นภาระทีนี ้ก็มาดูอีกต่อไปนะครับ

หากว่าสินค้าที่การเติบโตสูงแต่ครอบครองตลาดน้อยซึ่งถูกเรียกว่าอยู่ใน

ตำแหน่งของเด็กมีปัญหาเขาก็แนะนำให้เลือกตัวที่ดีที่สุดเอามาลงทุนทำการ

ตลาดเพิ่มเพื่อให้กลายเป็นดาว

อีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมเห็นเอามาใช้กันเยอะครับเรียกว่าGoalGrid

วิธีการคิดก็คล้ายๆกันครับดูตำแหน่งแห่งที่เช่นเดียวกันลองดูนะครับ
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รูปภาพที่ 4 ตารางเป้าหมาย The Goals Grid 





















แหล่งที่มา:http://www.advocus.co.uk/Tools_Tips/Tools_Techniques/Tools_Techniques.html



คำอธิบายง่ายๆก็คืออะไรที่ไม่มีและต้องการก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์

สร้างอะไรที่มีและยังต้องการก็ต้องอนุรักษ์และพัฒนาอะไรที่มีอยู่เกิดอยู่

(เช่นกลากเกลื้อนพยาธิลำใส้)แต่เราไม่ต้องการก็ต้องกำจัดออกไปอะไรที

เรายังไม่มีมันยังไม่เกิดและเราก็ไม่ต้องการมันก็ต้องป้องกันมิให้มันเกิดครับ

ท่ีมีช่ือเสียงและเป็นท่ีรูจั้กกันอย่างกว้างขวางในวงการศึกษายุทธศาสตร์

มิใช่อื่นไกลหรอกครับก็MichaelE.Porterแหละครับโดยเป็นผลงานที่ออก

เมื่อปีพ.ศ.2528(เก๊าเก่าแต่ก็แปลกฮะมีคนนำเสนอว่าเป็นเรื่องใหม่นะ

ครับ)โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเรื ่องตัวแบบวิเคราะห์การแข่งขันห้าพลัง

ฮ่าๆๆๆผมแปลให้มันเป็นช่ือค่ายมวยไทยเองครับท่านปรมาจารย์พอร์ทเทอร์

หรือพอร์ตเตอร์ฮ่าๆๆผมเรียกว่าพอร์ทเทอร์เพราะอ่านแบบอังกฤษครับ

อังกฤษไม่มีตอเต่าครับที่ตอเยอะๆอยู่ในไทยตัวแบบวิเคราะห์การแข่งขัน

ของท่านพอร์ทเทอร์ให้ความสำคัญกับพลังทั้งห้าหรือห้าพลังฝรั่งเรียกว่า

FiveForcesครับกล่าวคือทั้งห้าพลังที่จะกล่าวต่อไปนี้แหละครับเป็นสิ่งที่มี
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อิทธิพลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันยุทธศาสตร์ก็มักจะเกี่ยวข้อง

เกี ่ยวสวิงกับการต่อสู ้ดิ ้นรนแข่งขันเพื ่อให้ได้ชัยชนะและความอยู ่รอด

ปลอดภัยละครับลองดูนะครับว่าพนมทวนเล็กห้าพลังฮ่าๆๆชื่อนักมวย

ครับฉายาเขาคือขุนเข่าคอมพิวเตอร์คนนี้เคยชกกับสามารถพยัฆอรุณ

มาแล้วแต่ผมจำไม่ได้ว่าใครชนะขอเข้าเรื่องนะครับว่าพลังทั้งห้าหรือFive

Forcesที่ส่งอิทธิพลต่อตำแหน่งทางยุทธศาสตร์มีอะไรบ้างพอสงัเขปนะครับ

พลังที่หนึ่งไม่ใช่ม้ากระทืบโรงฮ่าๆเอิ๊กนั่นมันยาดองของแท้มันคือ

สินค้าหรือผู ้ผลิตที ่เข ้ามาใหม่ถ้ามีผู ้ เข ้ามาใหม่ผู ้อยู ่แต่เก่าก็ต้องใช้

ยุทธศาสตร์ป้องกันสุดฤทธิ์สุดเดชละครับพลังที่สองอำนาจต่อรองของผู้ผลิต

ของส่งให้เราถ้าเขามีอำนาจมาเราก็จะแย่ดังนั้นยุทธศาสตร์ที่ต้องหาแนว

ร่วมหรือผู้ขายของหลายรายหรือหาวัตถุดิบของของทดแทนก็ต้องถูกงัดออก

มาใช้พลังที่สามอำนาจต่อรองของผู้ซื ้อถ้าผู้ซื ้อมีอำนาจมากเราก็จะแย่

ลูกค้าพยายามซื้อถูกแต่ขอคุณภาพดีหากเจอแบบนี้คนขายก็อาจจะใช้

กลยุทธ์ออกโปรโมชั่นเพื่อให้ลูกค้าซื้อจำนวนมากพลังที่สี่สินค้าทดแทนที่จะ

เข้ามาคนขายก็อาจจะต้องสร้างศรัทธาให้ลูกค้ายึดมั่นพร้อมพัฒนาสินค้า

ตัวเองให้ดีกว่าพลังที่ห้าการแข่งขันภายในกลุ่มการค้าเดียวกันยุทธศาสตร์

ในการสร้างคุณค่าเพิ่มฮ่าๆๆทำสิ่งเดิมให้มีประโยชน์มากขึ้นก็เป็นทางเลือก

ยุทธศาสตร์

ครบห้าพลังแล้วยังมีต่อนะครับตาลุงพอร์ทเทอร์ยังแนะนำตำแหน่ง

แห่งที่ของความเป็นผู้นำอีกนะครับว่าหากจะเป็นผู้นำก็ต้องเป็นผู้นำประการ

แรกผู้นำในการลดต้นทุนคือใช้ทุนน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไร

น้อยนะครับผู ้นำประการที่สองคือผู ้นำในความแตกต่างพูดเป็นภาษา

สังคมวิทยาหรือชาติพันธ์วรรณาก็เรียกว่าอัตลักษณ์ครับคือแตกต่างจาก

คนอื่นๆอย่าไปลอกเลียนแบบใครที ่สำคัญคือแตกต่างแล้วคุณค่าต้อง

เพิ่มขึ ้นบริการต้องดีขึ ้นครับประการที่สามเป็นผู้นำที่มีความชัดเจนว่า

จะเน้นหนักหรือทำในเรื่องอะไรเป็นหลักไม่สะเปะสะปะว่างั้นเถอะ
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นี ่เป็นเพียงตัวอย่างเบื ้องต้นสำหรับแนวความคิดในการกำหนด

ยุทธศาสตร์แบบการวางตำแหน่งนะครับที่ผมเห็นเอามาใช้บ่อยก็อีตอนนำ

มาทำแนวทางการพัฒนาครับแต่อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้ก็ได้รับการ

วิพากษ์วิจารณ์ว่ามองเฉพาะเรื่องสิ่งเรื่องของว่าอะไรอยู่ตำแหน่งไหนไม่ได้

มองว่าถึงแม้ตำแหน่งไม่ดีแต่ถ้าได้คนดีๆ(เช่นผมผู้เขียน)ไปดำเนินการ

สถานการณ์อาจจะเปลี ่ยนไปก็ได ้ฮ ิฮ ิ . .และการกำหนดยุทธศาสตร์

ในลักษณะการตีกรอบแบบนี้อาจจะทำให้ไม่เกิดการเรียนรู้สิ ่งใหม่ๆครับ

วิธ ีการกำหนดยุทธศาสตร์แบบนี ้น ิยมทำโดยหน่วยงานหรือบริษัทให้

คำปรึกษาครับ

กลุ่มสำนักคิดที่2จะมีลักษณะเชิงพรรณนา(descriptive)ซึ่งมีสำนัก

คิดที ่สำคัญ6สำนักคิดครับผมจะขอไล่ไปที ่ละสำนักคิดละกันนะครับ

สำนักคิดแรกในกลุ ่มนี ้ได้แก่สำนักคิดผู ้ประกอบการ(entrepreneurial

school)ถามว่ามันคืออะไรถ้าจะให้ง่ายนะครับลองมาเริ่มจากภาษาไทย

ก่อนนะครับคำว่าผู้ประกอบการอาจจะเป็นหรือไม่เป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะ

ครับคำสองคำคือ“ผู้ประกอบ”มาบวกกับคำว่า“การ”ถ้าผู้ประกอบ

ก็คือผู้นำสิ่งต่างๆมาประกอบการก็คืองานฮ่าๆๆเอาง่ายอย่างนี้หละครับ

ปี้น้องตางเหนือ(พี่น้องทางเหนือ)ถามกันว่า“เดือนนี้บ่อได้ไปยะการ

ยะงานก่อ”ก็แปลว่าเดือนนี้ไม่ได้ไปทำการทำงานหรืออิอิผมก็เลยแปล

คำว่าการเป็นงานเอาดื้อๆแบบนี้แหละดังนั้นผู้ประกอบการจึงแปลโดยผม

ว่าผู้ที่หาสิ่งของหรือความคิดมาประกอบกันให้เป็นการเป็นงานครับ

ยกตัวอย่างให้เห็นบ้างนะครับว่าลักษณะของผู ้ประกอบการตาม

แนวคิดสำนักนี้เป็นอย่างไรกาลครั้งหนึ่งนานจนผมจำไม่ได้ว่าปีไหนเพราะ

ว่านานมากจริงๆยังมีที่ดินไร่มันสำปะหลังอยู่ข้างลำธารมีถนนดินซึ่งเป็น

ทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านผ่านด้านหน้าพอดีถนนดินนั้นตัดผ่านถนนใหญ่

ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ1กิโลเมตรที่ถนนใหญ่ห่างจากไร่น้อยคอยรัก

แห่งนี้ซัก2กิโลเมตรมีปั๊มน้ำมันใหญ่ที่คนชอบมาจอดพักเล่นกินอาหาร

กลางวันนายก.ก็ไปใช้บริการเป็นประจำแต่อาหารก็ไม่ค่อยจะมีรสชาติดี
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เท่าใดสถานที่ถึงจะกว้างแต่ก็แออัดเนื ่องจากคนเยอะนายก.ซึ ่งเป็น

เจ้าของเห็นว่าปลูกมันสำปะหลังก็ประสบผลการขาดทุนมาหลายปีเพราะ

ปัญหาโรคพืชและดินเสื่อมคุณภาพก็เลยเริ่มจะมองเห็นว่าไม่น่าจะไหวต่อ

ไปหากจะทำมาหากินแบบเอามัน(สำปะหลัง)เข้าว่าเลยกลับมาคิดใหม่ว่า

จะทำอะไรดีหนอ

เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานายก.ได้ไปประชุมประชาคมกับองค์การ

บริหารส่วนตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาสามปีฮ่าๆๆๆชาวบ้านที่อยู ่

หมู่บ้านที่อยู่ถัดไปจากไร่มันสำปะหลังของตาคนนี้แหละโดยห่างออกไปอีก

1กิโลเมตรมีครัวเรือนกว่า200ครัวเรือนเดือดร้อนในการเดินทางและขน

ผลิตผลทางการเกษตรไปจำหน่ายซึ่งนายก.เองก็ได้สนับสนุนแนวคิดนี้

(เนื่องจากผ่านที่ตนเองคริคริ)

ต่อมาเมื ่อเดือนที่ผ่านมา(เดือนไหนก็ตั ้งเองละกันนะครับ)อบต.

แจ้งว่าได้ประสานงานกับอบจ.เพื่อพัฒนาถนนเชื่อมโยงผ่านพื้นที่3อบต.

และ1เทศบาลเป็นระยะทาง15กิโลเมตรและองค์การบจ.หรืออบจ.

นี ่แหละก็ได้มีการสำรวจออกแบบและอยู ่ระหว่างการดำเนินการตาม

ขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อหาผู้รับจ้างมาสร้างถนนฮ่าๆๆไวยังกะหนังการ์ตูน

นายก.ทราบดังน้ันก็มานอนคิดว่าท่ีดิน20ไร่ท่ีปลกูมันอยูจ่ะทำอะไรดี

ลักษณะของที ่ดินก็เป็นเนินสูงต่ำรูปสี ่เหลี ่ยมคางหมูติดถนนประมาณ

150เมตรตอนท้ายๆมีลำธารเล็กๆไหลผ่านไม่ตลอดปีต้นไม้ไม่มีเลยเพราะ

โดนโค่นเพื ่อเป็นพื้นที ่ปลูกมันสำปะหลังจะทำอะไรดีถ้าจะเลิกปลูกมัน

สำปะหลัง

วันหนึ่งนายก.ไปที่ปั๊มน้ำมันที่ว่านี่แหละก็เลยสังเกตเห็นว่าเฮ้ย!!!

เงินมันมากับคนนี่หว่ายิ่งคนเข้าเยอะเงินมันก็จะมาเยอะฮ่าๆๆเงินมันมา

กับคนมากกว่ามากับมัน(สำปะหลัง)คนมันไม่ชอบลำบากชอบสบายชอบ

สวยงามที่ปั๊มมีกล้วยไม้แขวนอยู่ไม่กี่ดอกคนก็ไปยิ้มใส่กล้องถ่ายรูปชูสองนิ้ว

ข้างกล้วยไม้ชอบไปรุมอยู่ที ่อาหารเสริมสุขภาพหันมาดูไร่มันสำปะหลัง

โอ๊ยไม่รู้คนจะมาดูอะไรฮ่าๆๆๆ
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เอาละวะเห็นประเด็นแล้วจะสร้างสวนมัน(สำปะหลังเป็นสวน

สบาย..สบาย)ปลูกพืชให้มันร่มรื่นมีบริเวณสระน้ำและศาลากลางน้ำเป็นที่

ทานอาหารซื้อของที่ระลึกที่จอดรถที่ร่มรื่นห้องน้ำที่สะอาดที่สุดในโลก

มีสนามเด็กเล่นมีห้องพักทั้งชั่วคราวและค้างคืนติดระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย

มีร้านกาแฟทำป้ายทางเข้าทำเว็บไซด์โฆษณาแบ่งเป็นโซนๆเน้นความ

เป็นธรรมชาติปลูกป่าขึ้นใหม่มีอ่างเก็บน้ำจุดมุ่งหวังสูงสุดคือจะเปลี่ยน

ไร่มันสำปะหลังผู้เดียวดาย“เป็นแหล่งพักผ่อนที่สบายสำหรับทุกนัก

เดินทาง”.....นี่และเขาเรียกว่าการคิดที่จะประกอบการละครับคือมองเห็น

ว่าจะทำการหรือประกอบการอะไรเห็นมั๊ยครับว่าผู ้ประกอบการเน้นหา

โอกาสมากกว่าเน้นปัญหาครับพอเห็นโอกาสและภาพที่ชัดเจนก็มีแรงฮึดที่

จะทำแบบนี้เรียกว่าเกิดวิสัยทัศน์หรือVisionครับไม่ได้สนใจเอาปัญหาที่

จินตนาการว่าจะเกิดในอนาคตเป็นตัวตั้งต้นหรือสารตั้งต้นแต่คิดก่อนครับ

ว่ามุ่งมั่นอยากทำทำอะไรให้เกิดปัญหาค่อยวางแผนลุยกันภายหลังว่าจะทำ

อย่างไร

ในทางตรงกันข้ามกับผู้ที่มิใช่นักประกอบการนะครับจะเริ่มต้นด้วย

โอ๊ยปวดหัวมันสำปะหลังก็ขาดทุนหนี้ธ.ก.ส.ก็ยังไม่ได้ใช้ตัวเราก็แก่ลง

ทุกวันเงินทุนก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีเศรษฐกิจก็ไม่ดีเพื่อนบ้านทำร้านขาย

ของชำก็เจ๊งหาเบียร์มากินแก้เซ็งผัดเผ็ดกบเป็นกับแกล้มจะได้นอนหลับปีนี้

ทำไร่มันสำปะหลังต่อไปก่อนขาดทุนก็จะทำอย่างไรเรามันอาชีพนี้ก็ต้อง

ทนวะอยูอี่กไม่ก่ีปีเราก็จะตายแล้วแหละช่างมันเถอะคิดไปก็ไร้ค่าบ้านเมือง

ไม่ใช่ของเราคนเดียวฮ่าๆๆๆตาน่ีมองไม่เห็นอนาคตเลยไม่คิดจะประกอบการ

อะไร

ย้อนกลับมาที ่นายก.อีกที ่ครับมาดูว่าเขาทำอย่างไรต่อนะครับ

เขาเริ่มจากไม่มีความรู้ว่าจะนำความมุ่งหวังของเขาไปสู่การปฏิบัติอย่างไร

ก็เลยไปแสวงหาผู้รู้ในการปรับปรุงพื้นที่ก็วิทยาลัยเกษตรแถวอำเภอบ้านแก

นั่นแหละครับแล้วก็ไปหาผู้รู้ด้านภูมิสถาปัตย์จากสถาบันการศึกษาเพื่อขอ

คำแนะนำพร้อมเสนอขอรับเป็นที ่ฝึกงานออกแบบของนักศึกษาฮ่าๆๆ
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แกเลยได้แบบเบื้องต้นมาครับตอนนี้เลยเห็นภาพชัดเจนขึ้นครับว่าพื้นที่ตรง

ไหนจะทำอะไรทำเมื ่อไหร่จะลดการปลูกมันสำปะหลังเพื ่อนำพื้นที ่มา

พัฒนาตรงไหนในแต่ละปีเห็นเป็นระยะๆโอ๊ยถามอะไรตอบได้ชัดเจนครับ

คนมีวิสัยทัศน์นี่มองเห็นมองทะลุอ่านขาดส่องซอดโดยเฟสแรกจะทำ

แหล่งน้ำศาลาที่พักกินกาแฟสนามเด็กเล่นสวนดอกไม้สวยๆหลากสีและ

มีลูกแกะให้ป้อนนมและอุ้มถ่ายรูปเฟสที่สองต่อไปจะทำตลาดน้ำปลูกผัก

ปลอดสารพิษและทำให้สวนดอกไม้หลากหลายยิ่งขึ้นมีที่พักมากขึ้นขาย

สินค้าโอท็อปและต่อด้วยรีสอร์ทที่พักและห้องสัมมนาและเฟสต่อไปจะ

เป็นการเติมเครื ่องเล่นสวนสนุกและเกมส์แรลลี ่รวม4เฟสแล้วเสร็จ

ประมาณซัก10ปีแล้วก็จะจดทะเบียนบริษัทนำเข้าระดับทุนในตลาดทุน

ฮ่าๆๆขยายกิจการซื้อพื้นที่รอบข้างสร้างสนามฟุตบอลรองรับการมาฝึกซ้อม

ของสโมสรฟุตบอลในไทยลีกส์พอๆๆก่อนครับ

และแล้วในปีถัดมาอบจ.ก็ก่อสร้างถนนแล้วเสร็จนายก.จึงหอบ

เอกสารสิทธิ์และโครงการพร้อมแบบไปเสนอขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อดำเนิน

การในเฟสแรกเพื่อเป็นค่าก่อสร้างฝายเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำพร้อมปลูก

บัวและพืชน้ำอื ่นๆทำลานจอดรถหินคลุกทำสวนดอกไม้1งานทำร้าน

กาแฟและขนมขบเคี้ยว(ซื้อแฟรนไชส์)ทำสวนผักปลอดสารพิษและซุ้ม

ที่พักคอกแกะและแพะเล็กให้คนมาป้อนนมและถ่ายรูปก่อสร้างกังหันลม

เพื่อผลิตไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์เพื่อทำน้ำพุส่วนที่ยังไม่ได้

ดำเนินการก็ยังปลูกมันสำปะหลังต่อหรือให้เขาเช่าปลูกฮ่าๆๆสมมติว่าเขา

ประสบผลสำเร็จนะครับเฟสต่างๆที่ผมเล่ามาก็จะมีการดำเนินการอย่าง

ต่อเนื ่องจนบรรลุวิสัยทัศน์ของเขาครับคือเป็นที ่พักที ่สบายสำหรับทุก

นักเดินทางคือจะกินจะเล่นจะนอนจะดูกีฬาถ่ายรูปขึ้นFBก็แสนสบาย

ครับ

จากที่กล่าวมาแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าแนวความคิดในการกำหนด

ยุทธศาสตร์ของสำนักนี้เน้นกระบวนการการกำหนดยุทธศาสตร์จากผู้นำ

ที ่เข้มแข็งมีวิสัยทัศน์ตลอดทั้งนวัตกรรมและความคิดริเริ ่มสร้างสรรค์
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โดยเห็นว่าสภาวะแวดล้อมของการบริหารสามารถจัดการได้และหาทางออก

ได้ครับ

ย้อนกลับมาที่การประยุกต์ใช้แนวคิดแบบผู้ประกอบการในองค์กร

ปกครองท้องถิ่นหน่อยนะครับจะเห็นได้ว่าระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าการจัดทำแผนขององค์กรปกครองท้องถิ่นพยายามที่จะให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองท้องถิ่นทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำเป็นผู้ประกอบการภาครัฐที่

มองเห็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานหรือเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ใน

การดำเนินงานฝ่ายการเมืองถูกบังคับให้แสดงนโยบายและเป้าหมายส่วน

ฝ่ายประจำเวลาจะแต่งตั้งผู้บริหารผู้สมัครสอบหรือคัดเลือกเป็นผู้บริหาร

ต้องแสดงวิสัยทัศน์ถ้าเป็นสอบเข้าเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ก็ไม่ต้องแสดงวิสัยทัศน์จริงมะ

ผมเน้นย้ำอีกทีละกันนะครับว่าแนวความคิดในการกำหนดวิสัยทัศน์

ตามแนวความคิดแบบสำนักคิดผู้ประกอบการนี้เป็นแนวความคิดที่เน้นการ

กำหนดวิสัยทัศน์โดยผูน้ำซ่ึงจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์ให้มีความชัดเจนว่า

ผู้นำจะนำหน่วยงานไปสู่ผลสำเร็จณจุดใดในอนาคตหากเป็นวิสัยทัศน์ของ

การพัฒนาท้องถิ่นก็ต้องบอกให้ชัดว่าการพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ต้องการบรรลุถึงจุดใดในอนาคต

หลายท่านที่เคยฟังการบรรยายของผมตามอาคารสถานที่ต่างๆฮ่าๆๆ

ชีวิตผมเป็นจิ้งจกตึกหากินอยู่ในตึกขอให้ผมยกตัวอย่างวิสัยทัศน์ที่ผมเห็น

ว่าชัดเจนดีนะครับในระดับประเทศก็ต้องยกให้ประเทศมาเลเซียเขาละครับ

“เป็นประเทศพัฒนาแล้วในปี2020”หรือวิสัยทัศน์2020ส่วนของประเทศ

ไทยที่ผมเห็นว่าดีนะครับเป็นของระดับกระทรวงออกเมื่อประมาณพ.ศ.

2553มั๊งคือไม่แน่ใจครับเพราะนานมาแล้วเป็นของกระทรวงสาธารณสุข

ครับ“สุขภาพดีถ้วนหน้าปี2543”แต่ในตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกว่าวิสัยทัศน์

(ส่วนของระดับประเทศผมไม่แน่ใจครับ)ระดับจังหวัดผมว่าจังหวัดเพชรบุรี

ครับ“เปน็แหลง่ผลติอาหารและการทอ่งเทีย่วชัน้นำในระดบัอาเซยีน”



3�
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ส่วนระดับท้องถิ ่นก็เทศบาลเมืองเขาสามยอดครับ“คุณภาพชีวิตดี

ทุกด้านการศึกษาพื้นฐานเป็นเลิศ”

ที่นี ้ก็หันมาดูลักษณะที่ดีของวิสัยทัศน์ตามความเห็นของไพบูลย์

บ้างนะครับลักษณะของวิสัยทัศน์ที่ดีประการแรกคือจะต้อง“สื่อให้เห็น”

ว่าในการดำเนินงานของเราต้องการจะบรรลุผลสำเร็จณจุดใดเป็นการบอก

จุดที่เราต้องการและมุ่งมั่นว่าจะต้องทำให้สำเร็จนะครับคำว่าเป็นจุดที่จะไป

ให้ถึงหรือสภาพการณ์ที่เราจะต้องไปให้ถึงควรเป็นคำนามครับเพราะถ้า

เป็นคำกริยาก็จะกลายเป็นแนวทางในการดำเนินงานไปแล้วจุดที่ต้องการไป

ให้ถึงนี่นะครับถ้าเป็นวิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาผมเห็นว่าไม่จำเป็นต้องกล่าว

ว่าจะต้องน่าอยู่หรือยั่งยืนให้เปลืองความจำเนื่องความน่าอยู่และยั่งยืนต้อง

เป็นประเด็นเป้าหมายพื้นฐานของทุกการพัฒนาอยู่แล้วครับการพัฒนาแปล

ว่าทำให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่ชั่วคราวอันนี้ก็ชัดเจนในความหมายอยู่แล้ว

แหละครับอย่างวิสัยทัศน์ของประเทศมาเลเซียก็ไม่เห็นว่าจะมีคำว่าน่าอยู่

และยั่งยืนหรอกครับแต่มันก็ยังสื่อให้เห็นได้ว่าจะต้องเกิดคืออะไรความน่า

อยู่อย่างยั่งยืนครับแต่ถ้าหากอยากจะมีก็ไม่ว่ากันครับ

ลักษณะที่สำคัญประการที่สองคือวิสัยทัศน์จะต้องสามารถดำเนิน

การให้บรรลุได้มิฉะนั้นก็จะเป็นวิสัยเท็จครับดังนั้นการกำหนดวิสัยทัศน์

จะต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติไม่ใช่อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัด

ภาคอีสานจะเป็นแหล่งดำน้ำทะเลดูปลาวาฬขั้วโลกใน4ปีข้างหน้าครับ

อย่างนี ้เป็นนวนิยายเป็นแค่ความฝันหรือเรื ่องคุยกันเล่นๆนอกจาก

“สื่อให้เห็น”แล้วก็ต้อง“เป็นให้ได้”ด้วยครับ

ลักษณะที ่สำคัญประการที ่สามคือจะต้องจำได้แค่ชายตาครับ

วิสัยทัศน์มีรากศัพท์มาจากคำว่าการมองเห็นดังนั้นวิสัยทัศน์จะต้องให้

เข้าใจได้ง่ายไม่ต้องท่องก็ขอให้จำได้วิสัยทัศน์ที่ดีไม่ต้องเขียนก็จำได้ครับ

ที่ยกตัวอย่างมาผมไม่ต้องท่องเลยครับฟังเขาเล่าให้ฟังหัวขี้เลื่อยอย่างผม

ก็จำได้ครับฟังครั ้งเดียวจำได้เลยคือฟังแล้วมันสื ่อครับว่าจะเป็นอะไร

ส่วนใหญ่ที่ผมจำได้ดีก็คือวิสัยทัศน์มันสั้นและชัดผมเห็นวิสัยทัศน์ของ
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บางแห่งนะครับอู้ยยย!!!นิทานร้อยบรรทัดก็ไม่ปานถามก็ไม่มีใครจำได้

ท่านจำวิสัยทัศน์ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท่านได้หรือไม่ครับถ้ายัง

ไม่ได้ก็แสดงว่าวิสัยทัศน์หน่วยงานท่านยังไม่ชัดครับ

ลักษณะที่สำคัญประการที่สี่คือล้ำหน้าและท้าทายครับวิสัยทัศน์ใน

การดำเนินงานจะต้องเป็นเรื่องที่ก้าวไปข้างหน้าและท้าทายความสามารถ

ไม่ใช่ว่า“อปท.เราต้องใส่รองเท้ามาทำงานทุกคน”ซึ ่งที ่ใดก็ทำได้

ไม่ท้าทายครับวิสัยทัศน์ประเทศมาเลเซีย2020มีความท้าทายมากครับ

ลักษณะที่สำคัญประการที่ห้าเป็นสัญญาที่มุ่งมั่นแปลว่าอ่านแล้ว

ฟังแล้วก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจที่คนในองค์กรจะต้องร่วมใจร่วมมือเพื่อ

มุ่งสู่ความสำเร็จคือผมหมายความว่าเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันก่อนแล้ว

ค่อยลงมือทำหากร่วมมือก่อนร่วมใจอาจจะทำไปคนละอย่างดังนั้นหน้าที่

ของผู้นำหรือผู้บริหารก็ต้องสื่อสารถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ไปอยู่ในใจของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายนะครับทั ้งฝ่ายการเมืองฝ่ายราชการและฝ่าย

ประชาชนต้องเข้าใจให้ตรงกันและร่วมใจร่วมมือกัน

ลักษณะที่สำคัญประการที่หกเป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสรรค์และชี้นำ

แนวทางการพัฒนาคือเมื่อได้ยินได้ฟังวิสัยทัศน์แล้วผู้รับฟังเกิดจินตนาการ

ถึงสิ่งที่จะต้องร่วมกันทำให้สำเร็จโดยผลสำเร็จจะนำมาซึ่งความผาสุกของ

ทุกฝ่ายและสามารถมองเห็นประเด็นที่จะต้องดำเนินการว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

ที่ควรจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์

เอาซัก6ลักษณะก็พอนะครับเพราะผมถนัดเต็งไม่ชอบโต๊ดคือเอา

เท่ากับ6ด้านของลูกเต๋าก็พอที่ผมเห็นว่าการกำหนดวิสัยทัศน์ที่ไม่ถูกต้อง

ตามหลักการมากๆก็คือการเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมาเป็นวิสัยทัศน์เพราะที่ถูก

ต้องคือวิสัยทัศน์การพัฒนาต้องเป็นสิ่งที่ยังไม่เกิดแล้วเราจะสร้างให้มันเกิด

ในอนาคตส่วนที่มีอยู่แล้วมักจะเป็นคำขวัญครับเช่นคำขวัญของจังหวัด

สุราษฎร์ธานีก็คือเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมมะ

เป็นต้นสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วมิใช่วิสัยทัศน์ครับ
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เอาละครับที ่ผ่านมาผมให้เวลากับสำนักคิดออกแบบซึ ่งเน้นการ

วิเคราะห์SWOTสำนักคิดวางแผนซึ่งมุ่งเน้นการสร้างขั้นตอนการดำเนิน

งานที่เป็นทางการเพื่อมุ่งสู ่การบรรลุวัตถุประสงค์สำนักคิดวางตำแหน่ง

ซึ่งคิดยุทธศาสตร์ตามตำแหน่งแห่งที่ในสถานการณ์หนึ่งๆและสำนักคิด

ผู้ประกอบการซึ่งเน้นเรื่องการกำหนดวิสัยทัศน์จากผู้นำที่มีความเข้มแข็ง

ก็เนื่องจากสำนักคิดเหล่านี้ส่งอิทธิพลอย่างแรงในกระบวนการเรียนรู้และ

กำหนดยุทธศาสตร์ในบ้านเราทั้งภาครัฐและเอกชนครับซึ่งในทางปฏิบัติ

ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นก็จะปรากฏให้เห็นการสั่งการให้วิเคราะห์

SWOTการกำหนดวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายเป้าหมายตัวชี้วัดยุทธศาสตร์

และแนวทางการดำเนินงานหากเราไม่เข้าใจพื้นฐานสำนักคิดก็จะทำให้เรื่อง

เหล่านี้ยากตลอดกาลแต่ถ้าเข้าใจแล้วเทคนิคเหล่านี้ก็ง่ายๆเองครับ

สำนกัคดิทีส่องในกลุ่มท่ีมีลักษณะเชิงพรรณนาได้แก่สำนักความคิด

(cognitiveschool)ซึ ่งในบ้านเราไม่ค่อยจะได้รับความนิยมมากนักและ

ก็ไม่ค่อยส่งผลในการสั่งการให้ปฏิบัติในบ้านเรามากนักเป็นสำนักคิดที่มี

รากฐานความคิดมาจากสาขาจิตวิทยาที่เชื่อว่ามนุษย์ใช้เหตุผลที่มีความ

หลากหลาย(boundedrationality)ในการกำหนดยุทธศาสตร์จึงให้ความ

สำคัญทางจิตใจ(mental)ของมนุษย์เป็นหลักและเห็นว่าการให้เหตุผลเป็น

ระบบการทำงานของสมองที่จะต้องทำการวางกรอบความคิดจากข้อมูลที่

มากมายของสภาวะแวดล้อม7ครับ

กล่าวให้มองเห็นภาพง่ายขึ้นก็คือว่าคนเราต่างกันครับไม่ใช่ต่างกัน

ตอนหลังแต่ต่างกันมาต้ังแต่เกิดสมองและระบบคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน

การแสดงออกและบุคลิกภาพก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์

แม้จะเป็นเรื ่องเดียวกันข้อมูลก็ชุดเดียวกันก็อาจจะกำหนดยุทธศาสตร์

ในการทำงานที่แตกต่างกันยกตัวอย่างท่านว่าถ้าเป็นแม่ชีเทราซ่าเป็นผู้นำ

 7 Simmon,1976quotedinH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,StrategySafari:

AGuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:TheFree

Press,1998),pp.149-173.
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พรรคนาซีจะเกิดสงครามโลกครั้งที่2มั๊ยสรุปก็คือว่าสำนักคิดนี้เห็นว่า

ยุทธศาสตร์ที ่กำหนดออกมานั้นเกิดจากระบบการทำงานของสมองของ

แต่ละคนเป็นการบรรยายให้ฟังว่ายุทธศาสตร์มันมาจากไหนแต่ไม่ได้บอก

หรอกครับว่ายุทธศาสตร์ควรเป็นอย่างไรดูผิวเผินก็ว่ามันไม่น่ารับฟังนะครับ

แต่ถ้าทบทวนให้ดีผมว่ามีผลมากครับผู้บังคับบัญชาของผมที่อยู่ในระดับ

ยุทธศาสตร์หลายๆท่านมีความแตกต่างครับตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่

ผ่านมาผมเห็นบางท่านแม้แต่เป็นเรื่องที่ควรจะสนุกสนานท่านก็ยังพาลด่า

หาเรื่องได้ครับเช่นงานวันเกิดลูกน้องก็ยังไปด่าวงดนตรีเล่นหนวกหูเรียก

ผู้จัดการโรงแรมมาสั่งสอนลั่นห้องอย่าเอานักร้องแนวเสียงสูงอย่างมนต์รัก

ขวัญโพธิ์ไทยหรือศรเพชรมาร้องในห้องเล็กๆนักร้องแบบนี้ต้องไปร้องเวที

คอนเสิร์ตหรือไม่ก็งานกาชาดที่มีคนเยอะๆฮ่าๆๆทั้งๆที่ท่านมาเป็นแขก

ผู้ทรงเกียรติแต่แขกคนอื่นปรบมือกึกก้องให้กับนักร้องที่ปกด่านะครับมีอีก...

บางท่านก็น้อมรับทุกอย่างมาโดยตลอดทั้งๆที่ไม่ใช่งานของตนเองเฮ้วเอ้า

เฮ ้วๆผมเห็นว่าแนวความคิดของสำนักนี ้ เป ็นจร ิงในโลกปฏิบัต ิคร ับ

ทำSWOTให้ตายเถอะให้ได้แนวคิดเชิงรุกมาเถอะครับผู้มีอำนาจที่สมอง

อุดมไปด้วยแบบอนุรักษ์ก็แทบจะหาหนทางไม่เจอละครับว่าจะรุกดังที่ได้ทำ

SWOTมา

ที ่ผ่านมาประเทศเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแนวคิดนี ้มากนัก

นะครับแต่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ทั้งในการเตือนให้รู้ว่าข้อมูลอาจจะถูก

บิดเบือนด้วยระบบทางสมองของทั้งผู้วิเคราะห์และผู้มีอำนาจในการตัดสิน

ครับการคำนึงถึงเรื ่องนี้จะทำให้การพิจารณายุทธศาสตร์ของเรามีความ

รอบคอบมากขึ้นครับ

สำนักคิดที่สามในกลุ่มที่มีลักษณะเชิงพรรณนาได้แก่สำนักคิดการ

เรียนรู้(learningschool)มีรากฐานความคิดจากสาขาจิตวิทยาโดยเน้นการ

ก่อตัวของยุทธศาสตร์ที่เกิดจากสิ่ง2สิ่งครับได้แก่สิ่งที่ไม่คาดฝันและไม่มี

ความแน่นอนและสิ่งที่พอจะมีความแน่นอนให้เห็นได้บ้างแนวความคิดแบบ

สำนักออกแบบวางแผนแผนและวางตำแหน่งตลอดทั้งแนวคิดในการ
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กำหนดยุทธศาสตร์แบบผู้ประกอบการมีความโน้มเอียงไปในทางที่คิดว่า

ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้พยากรณ์ได้แต่สำนักคิดนี้เห็นว่าไม่ได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมด

และไม่น่าจะสามารถกำหนดยุทธศาสตร์อะไรที่มีระยะเวลาในการดำเนินงาน

ได้ในระยะยาวนักทั้งนี้เนื ่องจากมีสิ ่งที่เราไม่สามารถรู้ได้เข้ามาอยู่โดย

ตลอดดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์และการเรียนรู้ปรับปรุงจะต้องเกิดขึ้น

และมีการสั่งสมประสบการณ์ของคนในองค์การอย่างต่อเนื่องเพราะสภาวะ

แวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ยากแก่การทำความเข้าใจแนวความคิดของสำนักคิดนี้

จึงเห็นว่าการกำหนดยุทธศาสตร์มิได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนซึ่งเน้น

ความแน่นอนมากนักและยุทธศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเรียนรู้ที่

ต่อเนื่องครับ8จะเห็นได้แล้วนะครับว่าสำนักคิดนี้ไม่ได้คิดยุทธศาสตร์คน

เดียวครับเพราะเขาเน้นว่าเป็นการเรียนรู้และสั่งสมความรู้ด้วยกัน

ที่เห็นในเชิงปฏิบัตินะครับก็ได้แก่การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ

องค์กรปกครองท้องถิ่นนี่ไงครับผมก็ถามบรรดามิตรรักแฟนเพลงผมเสมอ

ละครับว่าแผนสามปีทำไมจึงต้องทำทุกปีเหตุที่ต้องทำทุกปีก็เพื่อให้เกิดการ

เรียนรู้ครับและนอกจากนั้นหากมองในมุมมองงบประมาณแล้วนะครับ

ตอนเราทำงบประมาณก็เป็นงบประมาณรายปีครับแผนสามปีเป็นแผนที่

บรรจุโครงการไว้3ปีตามระเบียบแล้วจะนำเอาโครงการในปีแรกมาจัดทำ

งบประมาณส่วนโครงการที่เหลืออีก2ปีเอาไว้พิจารณาปีหน้าและปีถัดไป

ปีหน้ามาถึงก็เอาโครงการในปีที่2และ3จากแผนเดิมมาพิจารณาปรับปรุง

แล้วก็พิจารณาโครงการเพิ่มต่อท้ายอีก1ปีจึงครบเป็นมีโครงการเรียงกันอยู่

3ปีเช่นเดิมแล้วโครงการในปีที่2และ3จากแผนเดิมก็จะขยับตามลำดับ

กลายมาเป็นโครงการปีที่1และ2และโครงการปีที่เพิ่มขึ้นใหม่ก็จะเป็น

โครงการในปีที่3ซึ่งการจัดทำแผนพัฒนาสามปีก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ

แผนแบบนี้บางคนก็เรียกว่าRollingPlanครับ

 8 Lindblom,1959,andQuinn,1980quotedinH.Mintzberg,B.Ahlstrandand

J .Lampel ,StrategySafari :AGuidedTourThroughWildofStrategic

Management(NewYork:TheFreePress,1998),pp.174-231.
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สำนักคิดที่สี่ในกลุ ่มแนวความคิดแบบพรรณนาได้แก่สำนักคิด

การเมือง(politicalschool)เป็นแนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ที่

ก่อตัวจากความขัดแย้งและการใช้อำนาจซึ่งแนวความคิดนี้ได้รับอิทธิพล

แนวความคิดจากสาขารัฐศาสตร์ครับโดยการก่อตัวของยุทธศาสตร์เกิดจาก

การเจรจาต่อรองหรือความร่วมมือในการยึดตำแหน่งที่สำคัญที่สามารถเป็น

ผู้กำหนดกติกาไว้ได้ในมุมมองของสำนักคิดนี้นะครับภายในองค์การจะถูก

มองรวมเป็นหน่วยเดียวภายใต้อำนาจที่รวมศูนย์และการรักษาไว้ซึ่งอำนาจ

เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการกำหนดยุทธศาสตร์ทั้งนี้เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งความ

เป็นผู้กำหนดกติกา9

ผมว่าในทางปฏิบัติแล้วแนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ในการ

ดำเนินงานแล้วสำหรับผมนะครับผมว่าอธิบายได้เจ๋งสุดๆๆเลยครับเพราะ

อะไรหรือครับไม่ใช่ว่าผมศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์มาแล้วจะมาเชียร์กัน

ออกหน้าออกตาเป็นสิวฝ้าและน้ำตาหรอกครับเอ๊า!!ขยับมาใกล้ๆกับ

องค์กรปกครองท้องถิ่นเลยก็ได้ครับนายกขององค์กรปกครองท้องถิ่นต้อง

กำหนดนโยบายครับท่านว่าท่านนายกฯกำหนดนโยบายได้ตามใจตนเอง

มั๊ยครับเปล่าหรอกครับกำหนดนโยบายที่จะโดนใจประชาชนส่วนใหญ่

เพราะประชาชนส่วนใหญ่มีอำนาจต่อรองกับท่านสูงนอกจากนั้นยังจะต้อง

ต่อรองกับกลุ่มอำนาจอื่นๆใช่ไหมครับทั้งฝ่ายที่เป็นฝ่ายกำกับดูแลฝ่ายที่

เป็นหน่วยสั่งการจากส่วนกลางจิปาฐะกว่าจะลงตัวแต่ละเรื่องก็หืดขึ้นคอ

ละครับดังนั้นการกำหนดยุทธศาสตร์ตามแนวคิดของสำนักคิดนี้ขึ้นอยู่กับ

อำนาจต่อรองครับความเป็นเหตุเป็นผลทางการเมืองเป็นเรื่องหลักว่างั้น

เถอะ

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับลองมาดูตำแหน่งเจ้าหน้าที่ที่ทำ

เรื ่องแผนสิครับมันคือตำแหน่งเจ้าหน้าที ่ว ิเคราะห์นโยบายและแผน

 9 Allison,1871,andPerrow,1970quotedinH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,

StrategySafari:AGuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:

TheFreePress,1998),pp.232-261.
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นักวิเคราะห์นโยบายและแผนนักบริหารงานนโยบายและแผนโดยมีหน้าที่

แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติผ่านระบบแผนพูดง่ายๆก็คือการวิเคราะห์

นโยบายแล้วก็จัดทำแผนเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติครับนี่เป็นสายงานที่

เห็นชัดๆว่ารองรับแนวคิดการกำหนดยุทธศาสตร์ที่มีหลักคิดแบบสำนักคิด

การเมืองครับเจ้าหน้าที่เหล่านั้นหาได้ชื่อว่าเจ้าหน้าที่วิเคราะห์SWOTและ

แผนเลยครับผมอึดอัดมากเลยครับที่เห็นหนังสือสั่งการจากหน่วยงานภาค

รัฐให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนวิเคราะห์SWOTเป็นหลักไม่ได้

แนะนำเน้นหนักในการวิเคราะห์นโยบายตามชื่อตำแหน่งเลยครับท่านที่เป็น

คนสั่งก็ลองระลึกสตินิดนึงซิว่าเราสั่งเน้นหนักผิดที่จริงจังผิดจุดหรือไม่ครับ

ผมว่าถ้าจะดำเนินการตามแนวความคิดนี้ก็ต้องเน้นการวิเคราะห์

นโยบายครับนโยบายคืออะไรมีคนตอบคำถามไว้เยอะแยะท่านสามารถไป

หาอ่านเอาเองละกันนะครับตามร้านหนังสือตามห้องสมุดตามเว็บไซต์

ตามห้องประชุมสัมมนาห้องเรียนมีมากมายแต่ผมชอบว่ามีนักวิชาการ

ท่านหนึ่งชื่อThomasR.Dyeบอกว่านโยบายคือสิ่งที่ผู้มีอำนาจตัดสินใจว่า

จะทำหรือไม่ทำก็ง่ายดีครับแต่อย่างไรก็ตามครับรู้ว่านโยบายคืออะไรแล้ว

เนี่ยนะรู้คำว่าวิเคราะห์แล้วหรือยังล่ะ

คำว ่าว ิ เคราะห ์ผมเห ็นว ่าเป ็นการพ ิจารณาแยกแยะให ้ เห ็น

องค์ประกอบของสิ่งที่เราต้องการจะรู้ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างมีความ

สัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆอย่างไรครับดังนั้นการวิเคราะห์นโยบาย

ก็ต้องเอาตัวนโยบายที่นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นแต่ละท่านซึ่งได้แถลงเอา

ไว้ต่อสภาละครับมาพิจารณาแยกแยะให้เห็นองค์ประกอบส่วนตัวแล้ว

ผมแยกแยะประเภทของนโยบายก่อนนะครับผมก็เอานโยบายมาแบ่งเป็น

กลุ ่มๆได้แก่กลุ ่มที ่เป็นข้อห้าม/ข้อปฏิบัติที ่จะต้องดำเนินการตามกฎ

ระเบียบกลุ่มที่เป็นการกระจายการทำงานหรือผลประโยชน์ที่กระจายทั่วถึง

กลุ่มนโยบายที่จะเอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มนโยบายที่มุ ่งสร้าง

ความเป็นสถาบันของกลุ่มประชาชนหรือเครือข่ายภาคประชาชนครับ
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ในกลุ่มนโยบายที่เป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติผมเห็นแล้วครับว่านายก

ต้องการห้ามเรื่องใดบ้างผมก็จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

จัดทำแผนเพื่อดำเนินการจัดทำข้อบัญญัติหนังสือสั่งการหรือมาตรการที่

เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎระเบียบให้ถูกต้องตลอดทั้งเตรียมองค์กร

ปฏิบัติและกำกับดูแล

ในกลุ่มนโยบายที่เป็นการกระจายอำนาจในการดำเนินงานผมก็จะดู

ให้ชัดเจนว่ากระจายเรื่องใดมีหน่วยงานไหนเกี่ยวข้องประชุมมอบหมายให้

หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องศึกษารายละเอียดว่าในเรื่องนั้นๆมีระเบียบปฏิบัติ

อย่างไรภาคเอกชนมาทำแทนหรือทำร่วมได้หร ือไม่และจะกระจาย

ประโยชน์และบริการให้ถึงประชาชนในทุกหมู่เหล่าอย่างไรแล้วก็แจกจ่าย

งานให้หน่วยงานรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพให้ชัดเจน

ในกลุ่มนโยบายที่เป็นการเอื ้ออาทรให้แก่คนด้อยโอกาสในสังคม

มีเรื ่องอะไรบ้างมีกลุ่มผู้ด้อยโอกาสที่จะต้องได้รับการดูแลอยู่ณจุดใด

แล้วก็กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและนำไปสู่

การจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับ

ในกลุ่มที่เป็นการสร้างสถาบันทางสังคมหรือเครือข่ายทางสังคมเพื่อ

สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรปกครองท้องถิ ่นจะต้องดำเนินการ

ในเครือข่ายอะไรบ้างจะได้กำหนดหน่วยงานเจ้าภาพในการดำเนินการเพื่อ

จัดทำแผนงานสร้างเครือข่ายและประสานงานเครือข่ายต่อไปในอนาคต

หากดำเนินการวิเคราะห์นโยบายและนำไปสู่การจัดทำแผนที่มีความ

สอดคล้องกับนโยบายก็จะสามารถกล่าวได้อย่างเต็มศักดิ์ศรีว่าฝ่ายประจำได้

นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติแล้วคร๊าบถามตอบได้ว่าแผนงานโครงการใด

สอดคล้องกับนโยบายข้อไหนขออนุญาตซ้ำอีกหน่อยเถอะปัญหาที่ผม

ได้ยินน้องๆนักวิเคระห์บ่นอยู ่เสมอครับว่านายกบ่นว่าแผนยุทธศาสตร์

ไม่สอดคล้องกับนโยบายมันก็สมควรถูกบ่นนะครับเพราะเปิดดูทั ้งเล่ม

ไม่เห็นมีวิเคราะห์นโยบายเลยครับวิเคราะห์แต่SWOTฮ่าๆๆๆก็ไปขอคำยอ
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จากSWOTละกันนะครับผมไม่ได้ว่าSWOTไม่ดีนะครับแต่เราใช้เป็นหรือ

ไม่คนสั่งรู้เรื่องSWOTและจุดอ่อนของมันหรือไม่หรือแค่ตะบี้ตะบันสั่งให้

กันทำอย่างที่เคยทำมากันหลายทศวรรษเฉยๆพอเสร็จไปเป็นปีๆเท่านั้น

ครับเอ๊า!!ให้ความสำคัญต่อนโยบายให้เยอะๆนะครับ

สำนักคิดที่ห้าในกลุ ่มสำนักคิดเช ิงพรรณนาได ้แก ่สำนักคิด

ว ัฒนธรรม(culturalschool)เป ็นสำนักคิดที ่ม ีรากฐานความคิดจาก

มานุษยวิทยา(Anthropology)ครับจะเน้นการก่อตัวของยุทธศาสตร์ที่เกิด

จากกระบวนการของความร่วมมือที ่จะสร้างมุมมองร่วมขององค์การ

(collectiveperspective)เพื่อให้เกิดอุดมการณ์และค่านิยมร่วมกันโดยมีความ

เชื่อว่าการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ขององค์การจะประสบผลสำเร็จได้

ก็ต่อเมื ่อยุทธศาสตร์และวิธีการดำเนินงานที่ได้กำหนดขึ ้นได้กลายเป็น

วัฒนธรรมขององค์การ10ครับ

ผมว่าแนวความคิดนี ้ถูกนำมาใช้เป็นอย่างมากในกระบวนการ

วางแผนในบ้านเราที่ต้องการให้เกิดกระบวนการความร่วมมือของทุกภาค

ฝ่ายกิจกรรมยอดนิยมในบ้านเราได้แก่กิจกรรมการทำประชาคมครับ

กิจกรรมการทำประชาคมก็ถูกอธิบายไว้หลายแนวนักวิชาการสายปกครอง

ก็เน้นย้ำในมุมมองของท่านว่าเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยโดย

การพยายามสร้างเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นนักการศึกษา

ก็บอกเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบก็สุดแท้แต่ใครจะบรรยายครับ

แต่ที่ผมเห็นว่ามีส่วนที่เป็นประเด็นร่วมก็ได้แก่เรื ่องของการพยายามหา

สิ่งร่วมดังที่เราได้ยินในกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนละ

ครับ“แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง”และการมีส่วนร่วมก็เป็นไปในลักษณะที่

มีความเท่าเทียมกันครับไม่ใช่การโพนทะนาประชาราษฎร์ให้รับกฎหมาย

บางฉบับว่าให้รับไว้ก่อนมิฉะนั้นจะหยิบฉบับใดมาใช้ก็ได้ถ้าไม่ดีแล้วค่อย

 10 Norman,1977quotedinH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,Strategy

Safari:AGuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:

TheFreePress,1998),pp.263-283.
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แก้ท ีหลังฮ ่าๆๆๆแบบนี ้จ ึงมีป ัญหาในระยะต่อมาที ่ เห ็นก็ค ือไม่เก ิด

อุดมการณ์ร่วมดังที่เห็นในประเทศไหน...ก้อมะรุ....

สำนักคิดที่หกในกลุ่มสำนักคิดเชิงพรรณนาคือสำนักคิดสภาวะ

แวดล้อม(environmentalschool)เห็นว่าการก่อตัวของยุทธศาสตร์ไม่มีใคร

ทำงานเชิงรุกหรอกเขาว่าอย่างนั ้นนะครับที ่ทำผ่านมาน่ะเป็นเชิงรับ

ทั้งน๊าน...เป็นเชิงรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมดังนั้นการ

เปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงเป ็นปัจจ ัยสำคัญในการกำหนด

ยุทธศาสตร์ส่วนความเป็นผู้นำขององค์การไม่มีบทบาทที่สำคัญเลยครับ

ก็เลยส่งผลให้การกำหนดยุทธศาสตร์จึงไม่มีความแน่นอนและไม่มีทางเดียว

ที่ดีที่สุด11เอ๊า!!ทำไมเขาว่าอย่างง๊าน..??????

ผมเองก็ลองระลึกย้อนหลังไปถึงอดีตแล้วก็เลยเป็นงงๆๆๆๆครับ

ตกลงเราทำยุทธศาสตร์ป้องกันการระบาดของยาเสพติดเป็นการทำงานเชิง

รุกหรือเชิงรับใจนึงซึ่งเป็นใจเดิมก็เห็นว่าเป็นเชิงรุกแหละครับเพราะว่าเรา

รุกไปป้องกันในส่วนที่ไม่เกิดปัญหายาเสพติดแต่พอมาคิดให้ไกลออกไป

หน่อยนึงคือคิดแบบการกำหนดยุทธศาสตร์แบบสำนักคิดสภาวะแวดล้อม

อ้าว!!!กลับกลายเป็นเชิงรับครับเพราะสถานการณ์ที ่บีบบังคับมาคือ

ยาเสพติดมันระบาดอยู่ที ่อื ่นจากเดิมที่ท้องถิ่นอื่นยังไม่มีการระบาดของ

ยาเสพติดเราก็ไม่ต้องทำอะไรพอได้ข่าวว่ามียาเสพติดระบาดเราต้องทำ

กิจกรรมรณรงค์เดิมไม่มีไข้หวัดนกเราก็ไม่ต้องทำอะไรพอมีข่าวว่ามัน

ระบาดในเวียดนามเราก็รณรงค์กันใหญ่ใครตอบได้ครับว่าเรารุกหรือรับ

ฮ่าๆๆๆมะเปนราย..ครับสุดแท้แต่ใครจะสมาทานแนวความคิดแบบใด

ความหลากหลายคือความสวยงามครับเอาละครับเรามาถึงกลุ่มสำนักคิด

สุดท้ายครับ

 11 HannanandFreeman,1997quotedinH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,

StrategySafari:AGuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:

TheFreePress,1998),pp.285-300.
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กลุ่มสำนักคิดที่3สำนักคิดรูปแบบเฉพาะ(configurationschool)เป็น

แนวคิดที่เน้นมุมมองของการเปลี่ยนรูป(transformation)โดยเห็นว่าหาก

องค์การถูกรบกวนก็จะมีการกำหนดยุทธศาสตร์เพื ่อเปลี ่ยนรูปไปสู ่อีก

ลักษณะหนึ่งและองค์การจะคงรูปอยู่ในลักษณะที่เปลี่ยนรูปแล้วในระยะ

หนึ่งแต่เมื่อมีภาวะที่ถูกรบกวนอีกก็จะมีการเปลี่ยนรูปไปอีกอย่างไม่มีที่สิ้น

สุดดังนั้นในสำนักคิดนี้จึงเป็นสำนักคิดแบบแกงโฮะเป็นการผสมผสาน

รูปแบบตามแนวคิดของสำนักคิดต่างๆของการก่อตัวของยุทธศาสตร์ทั้ง

สองกลุ่มตามที่ได้รับใช้กราบเรียนมิตรรักแฟนเพลงมาแล้วละครับโดยหยิบ

วิธีโน้นบ้างนี ้บ้างอย่างละนิดอย่างละหน่อยมาประกอบกันเพื ่อให้เกิด

กระบวนการที่เหมาะสมกับกรณีเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง12ตามแนวทางการ

วางแผนยุทธศาสตร์ในภาครัฐของประเทศไทยผมว่าแหงๆครับเห็นได้ชัด

ว่าใช้สำนักคิดแบบผสมผสานแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นการผสมเพื่อให้

เหมาะกับสถานการณ์ของแต่ละท้องถิ่นหรือเป็นการผสมตามที่ผู้มีอำนาจ

ผสมต้องการให้เป็นฮ่าๆๆๆๆ

แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีการผสมนะครับผมสังเกตได้ว่าการ

กำหนดยุทธศาสตร์ในประเทศไทยแนวความคิดของสำนักคิดวางแผน

ส่งอิทธิพลสูงสุดการจัดทำยุทธศาสตร์ก็เรียกว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ขั้นตอน

การดำเนินงานรายละเอียดองค์ประกอบของแผนกำหนดเวลาแล้วเสร็จ

รูปแบบการจัดทำแผนแม้แต่คำอธิบายศัพท์ถูกกำหนดเป็นทางการและที่

สำคัญก็คือมีระเบียบและหนังสือสั่งการที่เป็นทางการครับแต่อย่างไรก็ตาม

แนวคิดอื่นๆนอกเหนือจากที่ได้กล่าวมาแล้วก็เริ่มมีบทบาทสำคัญมากขึ้น

และที่มีการนำมาประยุกต์ใช้ในบ้านเราและมีชื่อเสียงที่จะต้องนำมาบอก

กล่าวกันเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการค้นคว้าในเชิงลึกเหมือนเจาะบ่อบาดาล

 12 Khandwalla,1970quotedinH.Mintzberg,B.AhlstrandandJ.Lampel,Strategy

Safari:AGuidedTourThroughWildofStrategicManagement(NewYork:

TheFreePress,1998),pp.301-347.;Mintzberg,AhlstrandandLampelquotedinH.W.

VolberdaandT.Elfring,RethinkingStrategy(London:SakePublications,2001),pp.198-211.
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ต่อไปก็ได้แก่แนวความคิดเรื่องBalancedScorecardและStrategyMapของ

Kaplan&Nortonและแนวความคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์แบบBlue

OceanของKim&Mauborgneครับผมจะขอเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใน

คอนเซปท์ฮ่าๆๆแปลว่าอะไรก็ไม่รู้ในBalancedScorecardก่อนนะครับ



วา่ดว้ย Balanced Scorecard และ Strategy Map 

ผมเป็นคนประเภทวิเคราะห์นะครับอะไรผ่านหูผ่านตามาก็ชอบสงสัย

ได้เรื่องแต่ก็ไม่ได้ขอบหาเรื่องแต่เรื่องก็ตามมาเยอะอิอิ..ผมก็พยายามจะ

ไปรับฟังหรือหาอ่านหนังสือแปลเพื่อสำรวจว่าในประเทศไทยแลนด์แดน

สยามสแควร์เน่ียเขาเรียกBSCว่าอย่างไรบ้างเท่าท่ีพบนะครับก็มีประมาณว่า

(ไม่ใช่วันชัยว่า..ฮ่าๆๆผมยังจำได้ทนายคูห่)ูการวัดผลแบบสมดุลยุทธศาสตร์

แบบสมดุลบัตรคะแนนสมดุลลิขิตสมดุล(อ่านว่าลิ-ขิต-สะ-มะ-ดุน)และ

อื่นๆอีกมากมายครับเนื่องจากยังไม่ได้มีการตกลงกันว่าจะใช้คำใดเป็นหลัก

ผมก็ขออนุญาตใช้BSCเป็นชื่อเรียกละกันนะครับเพราะผมกลัวว่าความ

หมายจะเพี้ยนไปหากผมไปกำหนดเพิ่มอีกฮ่าๆๆโบราณท่านว่าตำรายา

ลอกกันสามครั้งกินแล้วตายผมก็จะขอเล่าจากความเข้าใจของผมจากการ

อ่านต้นฉบับละกันนะครับ

เมื่อดูตามชื่อแล้วเนี่ยหากศึกษาจากคำผมว่ามันไม่ได้ยากอะไรเลย

ครับแต่ที่ผ่านมาผมก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงพากันเล่าให้มันยากนักก็มะรุ...(แปลว่า

ไม่รู ้ครับภาษาแชทสมัยทศวรรษที่2010นะครับเผื่อคนศตวรรษหน้ามา

ค้นคว้าจะได้เข้าใจภาษาวัยรุ่นในยุคน้ี)ดตูามศัพท์แล้วคำว่าBalancedแปลว่า

สมดลุไดดุ้ลเสมอกันเทา่กันความหมายก็อยูใ่นแนวน้ีแหละครับส่วนคำวา่

Scorecardแปลว่าบัตรให้คะแนนเครื่องบอกคะแนนกระดานบอกคะแนน

(เช่นในสนามฟุตบอลจะมีป้ายไฟฟ้าหรือเขียนเอาว่าทีมไหนได้กี่ประตู)หรือ

เกจ์วัดค่าก็ได้ครับเมื่อเห็นคำสองคำอยู่ด้วยกันก็น่าจะพอเดาได้ใช่มั๊ยครับ

ว่ามันเป็นเรื่องของการวัดค่าบางสิ่งบางอย่างและก็ต้องวัดให้ได้ดุลถ้าเห็น
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คำว่า“ดุล”ซึ่งแปลว่าเท่ากันเนี่ยนะครับก็ต้องมีหลายอย่างมาเทียบกันหรือ

มาถ่วงกันเอาคำสองคำมารวมกันก็พอจะเห็นภาพว่ามันเป็นการวัดค่า

บางสิ่งบางอย่างและก็วัดหลายๆมุมมองครับคือวัดหลายๆดา้นว่างั้นเถอะ

ยกตัวอย่างการประกวดนางงามซึ่งเขาประกวดความงามนะครับ

เขาวัดอะไรบ้างครับวัดทั ้งส่วนสูง(เป็นเซนติเมตร)วัดรอบเอวรอบอก

(เป็นนิ้ว)วัดน้ำหนัก(วัดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะวัดอยู่นะ)วัดผิวพรรณ

ว่าเนียนมั๊ยฮ่าๆๆนอกจากนั้นก็ยังวัดปฏิภาณไหวพริบวัดว่าพูดภาษา

ต่างประเทศได้หรือไม่ตอนหลังๆจะได้เปรียบหากพูดได้หลายภาษาดูกิริยา

มารยาทดูความสามารถในการแสดงออกซึ่งความเป็นไทยบางทีก็ดูว่าค่าย

ไหนส่งเข้าประกวดฮ่าๆๆๆโอ๊ยดูกันเยอะครับเกจ์วัดหรือว่าช่องที่ให้กาหรือ

ลงคะแนนมีเพียบทั้งนี้เพื่อจะให้ได้นางงามที่งามพร้อมไม่ใช่ดูแต่ความสวยที่

ใบหน้าแต่ขายังกับโต๊ะสะนุกฮ่าๆๆถ้าอย่างนั้นต้องไปเล่นมวยปล้ำหรือ

ฟุตบอลมารยาทก็ต้องดีครับไม่ใช่วีนแตกด่ากรรมการและกระชากมงกุฎ

ฮ่าๆๆท่าไหว้ก็ต้องอ่อนช้อยไม่ใช่ขย่มขะยึกๆเหมือนนักมวยไหว้ครูที่เขา

วัดกันแบบนี้ก็เพื่อที่จะตรวจสอบว่างามจริงและเพียบพร้อมและจะงาม

ต่อไปข้างหน้าสู่การประกวดระดับจักรวาลไม่ใช่ไปงามหน้าข้างหน้าหุหุ..

ย้อนกลับมาที่BSCซึ่งเป็นหัวข้อของเราก่อนนะครับมันเริ่มต้นจาก

การวัดผลการดำเนินงานของบริษัทเอกชนครับเดิมเนี่ยการวัดว่าบริษัทใด

ประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานหรือไม่ก็วัดจากเงินกำไรจากการดำเนิน

งานในปีที่ผ่านมาครับบริษัทไหนมีกำไรต่อหุ้นหรือได้เงินปันผลต่อหุ้นใน

อัตราที่สูงก็จะถือว่าประสบผลสำเร็จเอากันง่ายๆว่าเป็นพุ่มพวงนะครับ

“เงินนะมีไหม”คือได้เงินเท่าไหร่นั่งเองพูดสั้นๆก็คือว่าวัดผลสำเร็จจาก

เงินอย่างเดียว

ความมาแตกตรงที ่ว ่าอ้าว!!เมื ่อดูข้อมูลบริษัทที ่เป็นข่าวว่าจะ

ล้มละลายและถูกฟ้องล้มละลายตลอดทั้งที่ล้มละลายแล้วหลายบริษัท

เป็นบริษัทที ่ทำกำไรได้มากและมีเงินปันผลต่อหุ ้นสูงแต่ปีต่อมาขาดทุน

ท่านอาจารย์ทั้งสองได้แก่KaplanและNortonก็เลยเห็นว่าอืมมม!!วัดเงิน



�1
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

อย่างเดียวไม่น่าจะพอจะต้องวัดอย่างอื่นอีกเพราะการวัดเงินเป็นการวัดไป

ในอดีตแต่การวัดผลสำเร็จในอดีตไม่สามารถที ่จะสร้างความมั่นคงใน

อนาคตได้เอ..แล้วจะวัดอะไรหละถึงจะเป็นการวัดไปสู่อนาคตนี่เป็นคำถาม

ที่สำคัญและนำไปสู่การวัดหลายตัวขึ้นเรียกว่าวัดแบบสมดุลนี่แหละ

มาถึงตรงนี้นะครับก็จะพอเห็นได้ว่าการวัดผลงานแบบสมดุลนี่นะ

พอจะอนุมานได้ใน2ลักษณะคือสมดุลในลักษณะที่เป็นหลายมิติหรือ

หลายมุมมองและสมดุลในลักษณะที่สมดุลของผลงานที่ผ่านมา(การเงิน)

และความมั่นคงในอนาคต

ในส่วนผลงานที่ผ่านมาคือการเงินนั้นวัดแล้วแต่ส่วนที่จะวัดเพื่อสร้าง

อนาคตจะวัดอะไรบ้างอาจารย์ทั้งสองท่านได้เสนอว่าอย่างน้อยๆตัวชี้วัด

ที่จะชี้นำอนาคตจะต้องมองเพิ่มอีกใน3มิติได้แก่มิติแรกมิติของลูกค้าหรือ

ผู้ใช้บริการโดยเน้นว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับคืออะไรกล่าวคือลูกค้าจะต้องได้รับ

ของดีและบริการที่ดีแล้วลูกค้าก็จะไม่หนีไปไหนมิติที่สองมิติของกระบวน

งานภายในเป็นการวัดว่าบริษัทจะต้องเก่งในกระบวนงานใดที่จะตอบสนอง

ต่อความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมิติที่สามการเรียนรู้

และการเติบโตเป็นการวัดว่าบริษัทจะต้องเตรียมคนระบบข้อมูลและ

องค์การ(วัฒนธรรมความเป็นผู้นำการประสานงานและทีมงาน)อย่างไร

เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกระบวนงานได้สรุปได้ง่ายๆก็ขอให้มีตัวชี้วัด

ผลงานในหลายๆมุมมองและให้มองไปทั้งข้างหน้าคือมองลูกค้ามอง

กระบวนงานและมองการพัฒนาองค์การในขณะเดียวกันก็มองไปข้างหลัง

คือมองเรื่องการเงินด้วยครับ

แนวความคิดนี้นะครับโอ๊ย!!!โด่งดังกลายเป็นหนังสือขายดิบขายสุก

ก็ขายดีมีแต่ผมนี่แหละไม่ได้ซื้อหาเงินซื้อไม่ได้หนังสือเขามีขายแต่เราไม่มี

เงินอาศัยอ่านตามห้องสมุดครับ..คนจนทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดอิอิ....อ่าน

แล้วผมก็ว่าถูกต้องของเขาละครับว่าต้องวัดหลายๆอย่างหลายๆมุมมอง

บางท่านอาจจะถามว่า..เอ้า!!!นั่นมันเรื่องการวัดผลงานแล้วมันเกี่ยวอะไร

กับการทำยุทธศาสตร์เล่าฮึ???เกี่ยวตรงที่ถ้าเราจะต้องวัดในมิติทั้งสี่มิติที่ว่า
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มาแล้วนะครับมันก็จะบังคับให้เรากำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่

จะถูกวัดครับคนเรามักจะใส่ใจในสิ ่งที ่ตนเองจะถูกวัดนะจริงป่าว!!

ยกตัวอย่างความสวยวัดที่หน้าตาเสื้อผ้าทรงผมก่อนออกบ้านก็ต้องจัดแจง

สิ่งเหล่านี้แหละให้ดูดีมีชาติตระกูลจานที่แช่จนเน่าอยู่ในกะละมังค่อยว่ากัน

เพราะไม่มีใครมาวัดฮ่าๆๆฮิ๊ว!!!

ลองเอาแนวคิดในการวัดหลายมุมมองมาใช้ในการขับรถนะครับเวลา

ท่านขับรถนี่ดูอะไรบ้างครับ

รูปภาพที่ 5 การวัดหลายมุมมอง 



















แหล่งที่มา:http://www.headlightmag.com/main/index.php?option=com_content&view=

article&id=812:toyota-camry-hybrid&catid=100:hybrid-ev-fuel-cell-vehicle&Itemid=65

 

แน่นอนที่สุดครับก็ต้องดูเกจ์วัดหลายๆเกจ์ครับดูก่อนครับว่าน้ำมัน

มีหรือไม่รอบเครื่องปกติมั๊ยความร้อนเป็นอย่างไรแบตเตอรี่ยังดีมั๊ยวิทยุ/

เครื่องเสียงดังหรือไม่(รถผมดังทุกอย่างยกเว้นแตรกับวิทยุนี่แหละ)แต่

อย่าลืมดูถนนไฟแดงและตำรวจด้วยนะครับไม่ใช่เห็นแต่ว่ามีไฟแดง

รถว่างๆเลยไปโดยไม่ได้ดตูำรวจฮ่าๆๆ(อย่าฝ่าฝืนกฎจรจรนะครับผมพดูเล่น)

ถ้าไม่ดูให้ครบนะครับเราอาจะไปไม่ถึงเป้าหมายปลายทางก็ได้รถอาจจะ
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ไฟตันน้ำมันซ้อตต้องจอดกินข้าวลิงกลางทางลองนึกดูนะครับถ้าเราขับรถ

แล้วมีเฉพาะเกจ์วัดความเร็วเกจ์เดียวแล้วเรายังจะแน่ใจอยู่หรือไม่ครับว่ารถ

เราจะไปถึงเป้าหมายถ้าเราเข้าใจการดูเกจ์วัดของรถยต์ก็พอจะเทียบได้กับ

แนวคิดเรื่องการวัดBalancedScorecardละครับ

รูปภาพที่ 6 ตัวชี้วัดการจัดการที่เป็นตัวแทนโดยปกติ 
กราฟิกหน้าปัด 

























แหล่งที่มาwww.webandmacros.net



เห็นมั๊ยละครับว่าหากจะดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์แนวคิด

BSCเขาแนะนำให้กำหนดยุทธศาสตร์และวัดผลงานอย่างน้อยก็4มุมมอง

หรือจาก4เกจ์วัดได้แก่ทางด้านการเงินลูกค้ากระบวนการภายในและ

การเรียนรู้และเติบโตซึ่งผู้เสนอแนวคิดทั้งสองท่านเห็นว่าหากหน่วยงานหรือ

บริษัทใดกำหนดยุทธศาสตร์และวัดผลงานได้อย่างน้อยใน4มุมมองหรือ

เกจ์วัดก็จะทำให้หน่วยงานมีความมั่นคงและเติบโตต่อไปได้ในอนาคต
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ในการประยุกต์ใช้ในส่วนราชการของประเทศไทยนะครับก็วัดโดย

กำหนดตัวชี้วัดเป็น4มิติเช่นเดียวกันครับได้แก่มิติประสิทธิผลก็คือการ

บรรลุจุดมุ ่งหมายของการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มิติผู ้ร ับบริการ

มิติประสิทธิภาพของกระบวนงานและมิติของการพัฒนาองค์การเดี๋ยวเรื่อง

ตัวชี้วัดผมจะได้รับใช้ในลำดับต่อๆไปนะครับ

เมื ่อเข้าใจBSCแล้วนะครับว่าเป็นการวัดผลงานของหน่วยงาน

ในหลายๆมิติต่อไปก็จะพาท่านไปรู้จักกับแผนที่ยุทธศาสตร์หรือStrategy

Mapนะครับถามว่าทำไมจะต้องเอาสองเรื ่องนี้มาผนวกเข้าด้วยกันครับ

คำตอบก็คือStrategyMapเป็นการนำเอามิติทั้ง4มิติของBSCมาเรียงกัน

ในลักษณะของเหตุและผลเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เห็นองค์รวมของทั้ง4มิติ

ครับโดยมิติที่จะเรียงไว้ล่างสุดคือการเรียนรู้และเติบโตมิติที่อยู่ลำดับถัดขึ้น

ไปข้างบนในลำดับที่สองคือมิติกระบวนการภายในและมิติที่อยู่ลำดับถัดขึ้น

ไปลำดับที่สามก็คือมิติลูกค้าและมิติที่อยู่ลำดับที่สี่คือมิติทางด้านการเงิน

อันนี้เป็นรูปแบบตามแนวคิดของต้นฉบับนะครับ

ลองมาดูลักษณะของการประยุกต์ใช้ในองค์กรปกครองท้องถิ่นของเรา

บ้างนะครับผมขออนุญาตท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอดท่าน

สายใจเลิศวิริยะประภานำแผนที่ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองเขาสามยอด

มาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับผมว่าดูเรียบง่ายแต่ก็ชัดเจนในประเด็นดีครับ
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รูปภาพที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองเขาสามยอด 

แหล่งที่มา:สำนักงานเทศบาลเมืองเขาสามยอด



จากภาพแผนที่ยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่าเมื่อมองไปเบื้องหลังการจัดทำ

แผนที ่ยุทธศาสตร์แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดแผนที ่

ยุทธศาสตร์ภาครัฐของไทยที่นิยมจัดทำกันครับได้แก่แถวล่างสุดเป็นมิติ

ของการพัฒนาองค์การจะเห็นได้ว่ามีการพัฒนาบุคลากรมีการพัฒนาฐาน

ข้อมูลมีการสร้างวัฒนธรรมในการบริการแถวถัดขึ ้นไปเป็นมิติของ

ประสิทธิภาพของกระบวนงานหรือกระบวนงานที่จะต้องเก่งครับได้แก่

กระบวนงานจัดการศึกษาทั ้งในและนอกระบบการสร้างรายได้/อาชีพ

การสร้างเสริมสุขภาพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาระบบบริหาร

ร่วมกับประชาชนแถวที่สามถัดขึ้นไปเป็นมุมมองของลูกค้าคือประชาชน
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ในแถวนี้เป็นการอธิบายว่าประชาชนจะได้อะไรจากแผนที่ยุทธศาสตร์จะ

เห็นได้ว่าประชาชนจะได้รับการศึกษาที่มาตรฐานทั่วถึงได้รับการดูแลด้าน

อาชีพได้รับการดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจคุณภาพ

ชีวิตไม่ตกเกณฑ์จำเป็นพื้นฐานและได้รับการบริการที่เป็นเลิศ

ส่วนแถวบนสุดก็เป็นจุดมุ่งหมายของการบริหารงานยุทธศาสตร์ครับ

คือจุดที่เทศบาลจะบรรลุได้แก่การศึกษาได้มาตรฐานประชาชนก็จะพออยู่

พอกินสภาพแวดล้อมไม่เป็นพิษ/ประชาชนมีร่างกาย/จิตใจเข้มแข็งทั ้ง

ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์จำเป็นพื้นฐานและเป็นหน่วยงานที่มีการบริการที่เป็นเลิศ

ถ้าดูในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลก็คือถ้าแถวล่างสุดดีก็จะส่งผลให้กระบวนงาน

ในแถวที่สองดีถ้ากระบวนงานในแถวที่สองดีก็จะทำให้ประชาชนได้รับ

บริการที่ดีตามแถวที่สามถ้าบรรลุแถวที่สามก็จะทำให้เทศบาลบรรลุจุด

มุ ่งหมายในแถวที ่ส ี ่ถ ้าบรรลุแถวที ่ส ี ่ก ็จะนำไปสู ่การบรรลุว ิส ัยทัศน์

“คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ”ครับเมื่อ

จัดทำแผนที ่ย ุทธศาสตร์แล้วเสร็จนะครับแผนงาน/โครงการก็จะต้อง

สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์นี้ก็จะทำให้เกิดการบูรณาการของแผนงาน/

โครงการละครับ

เป็นอันว่าสรุปกันอีกทีนะครับBSCเป็นการวัดผลงานหลายมุมมอง

วัดไปทั ้งอดีตและอนาคตในอดีตเป็นการวัดด้านการเงินเพื ่ออนาคต

เป็นการวัดมุมมองของลูกค้ากระบวนงานการเรียนรู้และการเติบโตถ้าเอา

มุมมองทั ้ง4มาเรียงกันเป็นลักษณะเหตุและผลก็จะกลายเป็นแผนที ่

ยุทธศาสตร์ครับเอาพอสังเขปประมาณนี้ก่อนนะครับเพราะยังมีอีกแนวคิด

นึงที่มีการกล่าวขวัญถึงกันมากพอสมควรในวงการยุทธศาสตร์ครับที่เล่ามา

เรื่องนี้ใหม่ที่สุดในบรรดาเรื่องที่เล่ามาครับคือเรื่องBlueOceanStrategy

ครับ
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จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ว่าด้วย Blue Ocean Strategy 

ผมก็ยังเป็นคนประเภทชอบสงสัยชื่อนี่แหละครับแนวความคิดเรื่อง

ยุทธศาสตร์แบบบลูโอเชียนนี่ก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรที่จะเข้าใจหรอกครับ

ผมพาท่านระลึกชาติก่อนนิดนึงนะครับตั้งแต่เราได้รู ้เขารู้เรารบร้อยครั้ง

ก็ชนะร้อยครั้งในยุคซุนวูจนถึงยุคSWOTและวางแผนในยุคทศวรรษที่

1960จนกระทั่งก่อนปีคริสต์ศักราช2005แนวความคิดเชิงยุทธศาสตร์ส่วน

ใหญ่เป็นการคิดเพื่อที่จะต่อสู้แข่งขันเริ ่มตั้งแต่ยุคซุนวูที ่แข่งขันกันทาง

อำนาจทหารต้องตีรันฟันแทงแก่งแย่งกันโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันสู้กันเลือด

ท่วมทุ่งเพื่อความเป็นใหญ่เป็นลักษณะใครแพ้ก็เสียเมืองถ้าไม่ตายก็เป็น

เชลยมาจนถึงยุคของการประยุกต์ย ุทธศาสตร์มาใช้ในเร ื ่องของการ

บริหารธุรกิจที่จะต้องครอบครองตลาดให้ได้มากที่สุดพยายามทำให้คู่ต่อสู้

เดี ้ยงเพื่อเอาชัยชนะให้ล้มหายตายจากวงการธุรกิจไปการต่อสู้ดังกล่าว

ผู้ชนะได้ฝ่ายเดียวแต่ที่ได้ก็ต้องบาดเจ็บเช่นเดียวกันครับ

ท่านเจ้าของความคิดนี้คือKim&Mauborgneได้เปรียบเทียบการ

ต่อสู ้ตามยุทธศาสตร์ในอดีตว่าเป็นการซัดกันนัวเนียในตลาดการค้า

ซึ่งท่านทั้งสองเปรียบตลาดเป็นทะเลครับธุรกิจต่อสู้กันดุเดือดทั้งการตลาด

ลดแลกแจกแถมเกทับกันถึงจะขาดทุนก็ยอมเพื่อให้คู่ต่อสู้หมดทางสู้และ

ออกจากการแข่งขันการแข่งขันดังกล่าวบาดเจ็บเลือดสาดกันทั้งคู่ทั้งผู้แพ้

และผู้ชนะที่ล้มหายตายจากวงธุรกิจก็มากการสู้ดุเดือดจนเลือดสาดมาก

จนทำให้ทะเลเป็นสีแดงฮ่าๆๆเรียกว่าRedOceanอ่านว่าเรดโอเชียนหรือ

ทะเลแดงเดือดครับอาจารย์ทั้ง2ท่านบอกว่าทำไมเราต้องไปต่อสู้กันอยู่ใน

ทะเลละครับว่ายหนีไปหาทะเลน้ำเงินที่ธรรมชาติยังสวยหรูที่ที่ยังไม่มีใคร

ไปหรือกล่าวตรงๆว่าขายในตลาดที่ไม่มีใครขายสิทำในสิ่งที่แปลกออกไป

มาสู่การสร้างตลาดใหม่ๆคิดไปกว้างๆไกลๆไม่ใช่มาล่อกันอยู่ในทะเล

แดงเดือดฮ่าๆๆกล่าวง่ายๆก็คือให้สร้างนวัตกรรมใหม่สิครับไม่ใช่ทำแต่

เรื่องเดิมๆพอมีนวัตกรรมเรื่อยๆก็จะได้สิ่งใหม่เรื่อยๆก็จะทำให้การแข่งขัน

เป็นศูนย์ครับทุกฝ่ายก็จะอยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องซัดกันให้เลือดท่วมทะเลอีก
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แนวความคิดนี้ก็ถูกนำมาใช้ในการคิดนวัตกรรมนี่แหละครับผมว่า

นวัตกรรมเบื้องต้นที่เขาแนะนำก็ง่ายดีครับอะไรที่มีมากเกินไปแต่ยังจำเป็น

ก็ลดลงให้พอดีอะไรที่มีน้อยเกินไปแต่จำเป็นต้องมีก็ทำให้มากขึ้นอะไรที่มี

จะมากหรือน้อยแต่ไม่จำเป็นก็ตัดออกอะไรที่ไม่มีและจำเป็นต้องมีก็ต้อง

สร้างขึ้นครับ

ผมใช้เวลาและพื ้นที ่ร ับใช้ท่านผู ้อ่านในการชวนท่านเสวนาเรื ่อง

แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์โดยสังเขปซึ่งถือว่าเป็นภาคทฤษฎีมา

ก็สมควรแก่เวลาญาติโยมครบ3กลุ ่มสำนักคิด10สำนักคิดย่อยและ

3แนวคิดที่ฮิตติดบอร์ดว่าเป็นหนังสือขายดีมาแล้วทีนี้ผมก็จะขออนุญาต

พาท่านไปสู่ห้องสนทนาว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นว่า

เริ่มเป็นการจัดทำยุทธศาสตร์ตั้งแต่เมื่อใด



ความเป็นมาของการกำหนดยุทธศาสตร์ 
พัฒนาท้องถิ่นในประเทศไทย 

อย่างท่ีเคยได้กราบเรียนรับใช้ท่านผูมี้เกียรติท่ีเคารพรักมาแล้วนะครับว่า

แนวความคิดของสำนักคิดการวางแผนส่งอิทธิพลอย่างมากในการจัดทำ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาครัฐในส่วนขององค์กรปกครองท้องถิ่นก็ไม่ได้รับ

การยกเว้นละครับการดำเนินการมีความเป็นทางการโดยได้เริ่มในครั้งแรก

เมื่อปีพ.ศ.2546โดยเป็นการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2546ครับเห็นมั๊ย

ครับว่าเราว่าด้วยความเป็นทางการ

ระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง

ยกเว้นกรุงเทพมหานครต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่น

แผนพัฒนาสามปีและแผนปฏิบัติการประจำปีซึ ่งได้กำหนดให้มีคณะ

กรรมการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน

เป็นคณะผู้ทำหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและได้กำหนด
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ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นซึ่งมีปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆเป็นประธานและเป็นฝ่ายช่วยเหลือและดำเนินการ

จัดทำแผนในทางปฏิบัติว่ากันตรงๆก็คือให้คณะปลัดนี่แหละเป็นคนทำครับ

เห็นชอบมอบปลัดฮ่าๆๆ

ซึ่งเมื่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้จัดทำร่างแผนเสร็จจะต้องนำ

เสนอต่อสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบหากสภา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นชอบแล้วนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงจะสามารถประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้ในกรณีที่

สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เห็นชอบให้ส่งคืนคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อทบทวนและหากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได้ดำเนินการ

ทบทวนแล้วหากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เห็นชอบให้ส่งแผน

ยุทธศาสตร์ให้นายอำเภอท้องที่เป็นผู้พิจารณายกเว้นเทศบาลเมืองหรือ

เทศบาลนครหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด

พิจารณาให้ความเห็นและความเห็นของนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ถือเป็นที่สิ้นสุดเห็นมั๊ยละครับว่าแต่ละขั้นตอนเป็นทางการขนาดไหนนี่ไง

อิทธิพลของสำนักคิดวางแผนที ่มีต่อการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กร

ปกครองท้องถิ่น

ผมว่าหลายท่านคงจำได้นะครับตอนโน้นผู้บริหารขององค์กรปกครอง

ท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งทางอ้อมคือสมาชิกสภาเป็นผู้เลือกต่อมาได้มี

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากการ

เลือกตั้งทางอ้อมโดยสมาชิกสภาท้องถิ่นมาเป็นการเลือกตั้งนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงโดยนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นได้มีโอกาส

แถลงนโยบายต่อประชาชนก่อนการเลือกตั้งและเมื่อได้รับการเลือกตั้งแล้ว

ก็ต้องแถลงนโยบายต่อสภาก็จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนในการจัดทำ

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงครับเริ่มงงหรือ

ยังครับเราอยู่ระหว่างความเป็นทางการเลยรู้สึกเหนื่อยครับผมขออนุญาต

เล่าต่อก่อนละกันนะครับ



�0
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

เราคุยถึงเรื ่องนายกมาจากการเลือกตั ้งโดยตรงนะครับเพื ่อให้

สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างใหม่ที ่นายกมาจากการเลือกตั้งโดยตรง

นะครับตลอดทั้งเพื่อให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงาน

ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ทั้งก่อนการเลือกตั้งและหลังอาหาร

อุ๊ย!!ไม่ใช่..หลังการเลือกตั้งครับเขาจึงยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นพ.ศ.2546และได้ออก

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจใน

การประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ ่นตามที่คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นเสนอโดยไม่ต้องขออนุมัติจากสภาท้องถิ่นยกเว้นกรณีของ

องค์การบริหารส่วนตำบลที่จะต้องนำร่างแผนให้สภาองค์การบริหารส่วน

ตำบลพิจารณาเห็นชอบก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจึงจะสามารถ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ได้ครับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นยังมีผลบังคับใช้ถึงวันที่เรากำลังเสวนากันอยู่นี้และครับคือ

ปีพ.ศ.2555ใช้มาแล้ว7ปีครับแต่อย่าไปตกใจนะครับว่าจะใช้อีกกี ่ปี

ถ้ายกเลิกแล้วหนังสือที่ท่านกำลังอ่านอยู่นี้จะใช้ได้หรือไม่กระผมผู้รับใช้ท่าน

ก็ขอกราบเรียนว่ายังใช้ได้ครับเพราะการเปลี่ยนแปลงระเบียบที่ผ่านมา

เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างและชื่อของคณะกรรมการและขั้นตอนทางธุรการ

ตลอดทั ้งตารางที ่ให้กรอกข้อมูลเท่านั ้นเองส่วนแนวคิดการวางแผน

ยุทธศาสตร์ยังเหมือนเดิมครับถ้าเข้าใจแนวคิดจะเปลี่ยนชื่ออย่างไรก็เข้าใจ

และทำได้จะเรียกว่าฝรั่งช่มผู่บะมั่นบะก้วยฮ่าๆๆมันก็คือบักสีดาบ้านผม

เหมือนเดิมครับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นก็พอๆกันละครับ

เอาละครับเกรงใจว่าท่านจะเหน็ดเหนื่อยจากการทำความเข้าใจกับแนวคิด

ที่มีมากมายต่อไปนี้ผมก็จะชวนท่านลองประยุกต์แนวคิดเพื่อจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นในส่วนที่2และบทที่2–4ต่อไปนะครับ





ส่วนที่2 การประยุกต์แนวคิด
    ในการจัดทำ
    แผนยุทธศาสตร์
    การพัฒนาท้องถิ่น



การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


มีลักษณะผสมผสานแนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์


ตอนกำหนดนโยบายเป็นการผลักดันทางการเมือง


แต่ตอนที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนา


ก็หันมาใช้แนวคิดเชิงผู้ประกอบการครับ


คือว่าด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์
“เพื่อสื่อให้เห็น”  
แล้วก็เข็นให้
“เป็นให้ ได้” 



บทที่2
การวิเคราะห์นโยบายวิสัยทัศน์
และประเด็นยุทธศาสตร์













ในบทนี ้ก ็เป็นบทที ่เกี ่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิด

ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นนะครับอย่างที่

ผมกราบเรียนท่านผู้อ่านที่เคารพแล้วนะครับว่าแนวความคิด

ในการจัดทำยุทธศาสตร์มีมากมายไปหมดดังนั ้นในการ

ประยุกต์ใช้แนวทางที่ผมนำเสนอต่อไปนี้เป็นการเล่าสู่กันฟัง

นะครับว่าที่ผ่านมานั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้างส่วนตัวผม

เองก็ได้มีโอกาสจัดทำแผนเล็กแผนใหญ่เข้าร ่วมประชุม

สัมมนาเป็นผู้ทรงบ้างฮ่าๆก็เลยเห็นว่าแผนยุทธศาสตร์ที่จะ

ประสบผลสำเร็จในการนำไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับแผนนะ

ครับผมขอยืนยันนอนยันว่าแผนยุทธศาสตร์นั้นต้องสอดคล้อง

กับนโยบายครับดังนั้นผมจึงชวนท่านวิเคราะห์นโยบายก่อน

ทำอย่างอื่นละครับ





��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ทำไมจึงต้องวิเคราะห์นโยบาย 

ถ้าผมทำโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์ผมจะเอาการวิเคราะห์นโยบาย

มาขึ้นก่อนครับทำไมจึงต้องวิเคราะห์นโยบายก่อนถ้าตอบง่ายๆก็ผมใช้

แนวคิดของสำนักคิดการเมืองไงฮ่าๆๆการเมืองกำหนดนโยบายฝ่ายประจำ

นำนโยบายไปสู ่การปฏิบัต ิไม่สนองต่อนโยบายแล้วใครจะสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ของท่านละครับแต่ถ้าตอบในหลักการใหญ่หรือคำถามใหญ่

ในการกำหนดยุทธศาสตร์ก็คือคำถามว่าเราจะไปที่ใดในองค์กรปกครอง

ท้องถิ่นนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นได้แถลงนโยบายต่อประชาชนว่าจะ

ทำอะไรให้สำเร็จบ้างและได้แถลงนโยบายอย่างเป็นทางการต่อสภาองค์กร

ปกครองท้องถิ่นจึงเป็นการบอกแล้วว่าในระยะที่ท่านนายกอยู่ในตำแหน่งจะ

พาเราไปที่ใดครับ

“ทำไมต้องวิเคราะห์นโยบายเป็นอันดับแรกฮึไพบูลย์อีโธ่!!!

รูปแบบของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นนะในบทที่1ของ

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นเนี่ยเขาให้เขียนบทที่1เป็นบทนำ”

มีพี่นักวิเคราะห์ของท้องถิ่นที่อาวุโสพอตัวฮ่าๆๆหยอกผมมาผมไม่เถียง

พี่เขาหรอกครับพี่เขาพูดถูกครับบทที่1ของแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดรูปไว้พอสรุปได้ว่าคือบทนำส่วน

บทอื่นๆได้แก่บทที่2เป็นเรื่องข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนา

บทที่3การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาบทที่4เรื ่องวิสัยทัศน์ภารกิจ

พันธกิจจุดมุ่งหมายเป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาและบทที่5เรื ่อง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาและบทที่6เป็นเรื่องการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ครับแต่อย่างนี้นะครับหนังสือ

เล่มนี้ไม่ได้มีเจตนาว่าจะทำตามรูปแบบโครงสร้างของเล่มแผนว่าจะมีกี่บท

ตามที่พี่เขาว่าเพียงอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่าเนื้อหาจะว่าไปตามรูปแบบ

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่ใช้ในปีปัจจุบัน(พ.ศ.2555)ก็ตามครับผมรวม

หมายถึงให้ท่านเข้าใจหลักการแนวคิดพื้นฐานการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถิ่นที่อาจจะเปลี่ยนจำนวนบทหรือรูปแบบตารางการวิเคราะห์
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

เนื ่องจากว่ารูปแบบโครงสร้างของแผนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อใด

ก็ไม่อาจจะคาดเดาได้แต่อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาถึงแม้ว่ารูปแบบของแผน

ยุทธศาสตร์จะมีการเปลี่ยนแปลงจำนวนบทหรือรูปแบบตารางให้น้อยลง

ง่ายลงก็ตามแต่ครับเนื้อหาและแนวคิดพื้นฐานหลักการผมเห็นว่าก็ไม่ได้

เปลี่ยนเลยครับ

ด้วยเหตุผลที่กระผมได้นำเรียนข้างต้นนะครับในการนำเสนอบทที่

เป็นบทนำของผมซึ่งเป็นบทที่1ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ผมจะไม่เน้นหนักในการอธิบายว่าแผนยุทธศาสตร์คืออะไรเพราะอะไรหรือ

ครับก็เพราะว่าระเบียบและหนังสือสั่งการเขาบอกมาแล้วครับถ้าไม่รู ้ว่า

ระเบียบและหนังสือสั่งการหมายความว่าอย่างไรหรือสั่งให้ทำอะไรก็คงจะ

ทำเป็นเล่มแผนออกมาไม่ได้หรอกครับแล้วในบทท่ี1น้ีผมทำอย่างไรหรือครับ

ฮ่าๆๆเอ๊ิกๆในบทนำผมจะบอกตรงๆแบบสุนารีราชสีมาว่า“ถงึเวลาจะบอก

ว่ารักเธอ”ไม่ใช่ครับ...พอดีผมฟังเพลงไปด้วยและเขียนหนังสือนี้ไปด้วย

ในบทนำหรือบทที่1ของแผนยุทธศาสตร์ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นถือ

ปฏิบัติอยู่ณปัจจุบันนะครับผมจะฟันธงลงไปชัดๆเลยครับว่าท่านผู้บริหาร

หรือว่าท่านนายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเรานี่แหละครับจะพาเราไปที่ใด

ตามคำถามหลักข้อที่1ไงครับผมจะเริ่มต้นในบทนำเลยละครับว่า“แผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตำบลหรือเทศบาล

ฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อนำนโยบายของนายก.....”(ยกอะไรก็เติมให้

สอดคล้องกับวรรคหน้าไม่ใช่ว่าด้านหน้าเป็นนายกอบจ.ด้านหลังเป็น

นายกเทศมนตรี..)แล้วก็เอ่ยชื ่อไปเลยว่าชื ่อนาย/นาง/นางสาว/ยศถา

บรรดาศักดิ ์อะไรก็ใส่ให้ครบแล้วก็บอกต่อเลยครับว่า...ซ ึ ่งได้แถลง

ต่อสภา....ไว้เมื่อวันที่...เดือน...พ.ศ....ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยมี

ประเด็นนโยบายที่สำคัญจำนวน....ประเด็นและนโยบายเร่งด่วนจำนวน

.....ประเด็นดังต่อไปนี้”แล้วท่านก็ว่าต่อไปเลยครับว่านโยบายที่ท่านนายก

ได้แถลงเอาไว้มีกี่ประเด็นละครับทั้งประเด็นหลักและประเด็นเร่งด่วน



��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ขอย้ำอีกที่นะครับแยกให้เห็นว่านโยบายมีประเด็นหลักๆอะไรบ้าง

มีประเด็นใดเป็นเรื ่องที่เร่งด่วนบ้างชี้ให้ชัดนะครับแล้วที่สำคัญนะครับ

หากว่ามีความชัดเจนในประเด็นนโยบายแล้วนะครับขอให้หารือกับท่าน

ผู ้บริหารว่าท่านตั้งเป้าในการดำเนินงานตามนโยบายไว้เท่าใดในแต่ละ

ประเด็นหากประเด็นนโยบายมีเยอะตอนเราวิเคราะห์ก็อาจจะใช้การจัด

หมวดหมู่ตามภารกิจที่จะดำเนินการก็ได้ครับถ้าถามว่าทำไมจึงต้องถาม

สายัณห์หรือถามเป้าไม่ใช่ครับเป้าหมายนโยบายก็เป็นการเน้นย้ำไงครับ

ว่าท่านนายกจะพาเราไปที่ใดดังนั้นเป้าหมายนโยบายก็ต้องชัดครับมิฉะนั้น

คนที่จะวิเคราะห์อยู่ก็จะหารู้เป้าที่ท่านชี้ให้ไม่(ฮ่าๆๆพูดแบบคนเมืองเพชร

ครับ“ไม่ได้”ท่านจะพูดว่า“ได้ไม่”)



วิเคราะห์วิสัยทัศน์ตอนไหน  

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะผสมผสาน

แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์ตอนกำหนดนโยบายเป็นการผลักดัน

ทางการเมืองแต่ตอนที่จะสื่อสารทิศทางการพัฒนาก็หันมาใช้แนวคิดเชิง

ผู้ประกอบการครับคือว่าด้วยการกำหนดวิสัยทัศน์“เพื่อสื่อให้เห็น”แล้วก็

เข็นให้“เป็นให้ได้”อย่างที่ผมเคยรับใช้มิตรรักแฟนเพลงในส่วนที่1ว่าด้วย

สำนักคิดผู้ประกอบการมาแล้วนะครับและขอพาท่านระลึกความหลัง(ไม่ถึง

กับระลึกชาตินะครับ)ว่าวิสัยทัศน์มาคู ่ก ับความเป็นผู ้นำใช่มั ๊ยครับ

คนดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเขาให้แสดงวิสัยทัศน์ผมมั่นใจว่าผู้บริหารทุกท่านมี

วิสัยทัศน์ที่ฝังอยู่ในสมรรถนะหลักอยู่แล้วมองเห็นแล้วในใจว่าจะมุ่งมั่นทำ

อะไรดูจากไหนหรือก็การกำหนดนโยบายนั่นไงครับทำไมผมถึงว่าอย่างนั้น

วิสัยทัศน์เป็นนโยบายด้วยหรือใจเย็นนะครับเราจะค่อยๆเสวนากันเพื่อจะ

ได้งงเพิ่มขึ้นฮ่าๆๆเห็นภาพดีขึ้น

สำหรับผมนะครับการที่ผู ้บริหารผลักดันหรือตกลงใจว่าจะทำหรือ

ไม่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ถือว่าเป็นนโยบายการที่ท่านนายกเทศมนตรีเมือง
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จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

เขาสามยอดประกาศวิสัยทัศน์ว่าทั้งก่อนเลือกตั้งและการแถลงนโยบายใน

สภาว่า“4ปีต่อไปนี้คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานจะ

เป็นเลิศ”ผมก็ถือว่าเป็นนโยบายครับเพราะท่านเน้นหนักและมุ่งมั่นที่จะทำ

ให้ผลการดำเนินงานในระยะ4ปีไปในด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษา

พื้นฐานแต่ไม่ใช่ว่าเรื่องอื่นๆไม่ได้ทำนะครับแต่เป็นประเด็นที่เน้นหนักและ

มุ่งมั่น

ผมไม่เชื่อครับว่าผู้บริหารท่านไม่มีวิสัยทัศน์ถึงแม้จะไม่ได้ประกาศ

วิสัยทัศน์ตั้งแต่ตอนหาเสียงหรือตอนแถลงนโยบายเพราะท่านผู้บริหาร

คงต้องมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาอยู่แล้วเพียงแต่ไม่ได้แสดงออกมาและ

เรียกมันว่าวิสัยทัศน์ตัวอย่างเช่นแนวทางการดำเนินงานของกระทรวง

สาธารณสุขประมาณ30ปีท่ีแล้วท่ีผมได้นำเรียนท่านผูอ่้านในส่วนท่ี1มาแล้ว

นะครับว่าแนวทางการดำเนินงานจะมุ่งสู่“สุขภาพดีถ้วนหน้าปี2543”

สำหรับผมแล้วผมถือว่าเป็นวิสัยทัศน์การกำหนดวิสัยทัศน์ไม่จำเป็นต้องมี

ส่วนร่วมอย่างเป็นทางการเสมอไปอย่างแนวทางที่เขาเวียนแนะนำมาหรอก

ครับเพราะผู้นำอาจจะคิดสร้างสรรค์เองได้หรือได้มีการสร้างการมีส่วนร่วม

ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาเพื่อกำหนดนโยบายมาแล้วก็เป็นได้

ก็มีข้อถกเถียงกันเป็นธรรมดาของวงวิชาการนะครับว่าถ้านายกฯ

หรือคณะของท่านนายกฯเป็นผู้กำหนดวิสัยทัศน์แล้วจะกลายเป็นวิสัยทัศน์

ของหน่วยงานได้อย่างไรถ้าไม่มีการมีส่วนร่วมก็มีการตอบครับว่าหน้าที่ของ

ผู้นำคือสื่อสารและถ่ายทอดวิสัยทัศน์ให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจและนำไปสู่การจัด

ทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องไปในทิศทางที่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์

ไม่จำเป็นต้องประชุมประชาคมเพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วมของทั้งท้องถิ่นที่ผ่าน

มาผมเห็นหลายที่และเห็นบ่อยๆครับหน่วยงานบางหน่วยจ้างที่ปรึกษาหรือ

วิทยากรมาจัดประชุมประชาคมเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์แต่ท้ายสุดผู้กำหนด

วิสัยทัศน์คือที่ปรึกษาหรือวิทยากรเสียเองแล้วก็ไม่ได้นำไปสู่การปฏิบัติ

ผู้บริหารไปร่วมเพียงพิธีเปิดและอ่านคำเปิดตามที่ฝ่ายจัดงานเขียนให้แล้วก็

ถ่ายรูปเป็นหลักฐานกินกาแฟแล้วก็ลากลับฮ่าๆๆพอได้วิสัยทัศน์ที่ที่ปรึกษา
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ประพันธ์ให้ก็ไม่มีผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ท่านใดจำได้รวมทั้งที่ปรึกษาด้วย

ครับที่จำไม่ได้ประโยชน์ที่ได้ไม่ใช่เชิงยุทธศาสตร์แต่ใช้อ้างเพียงว่าได้ทำให้

เกิดกระบวนการแล้วในระดับธุรการและนำลายชื่อผู้เข้าประชุมไปประกอบ

เบิกค่าอาหารว่างเท่านั้น

เอาละครับที่ปรึกษาที่ดีก็มีนะครับที่จัดกระบวนการจนผู้นำในระดับ

ต่างๆเกิดวิสัยทัศน์ในการทำงานก็เยอะครับวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในแต่ละ

ระดับก็มีขอบเขตภารกิจที่ไม่เท่ากันผมเรียนว่าในระดับยุทธศาสตร์จะต้อง

อาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่มาจากภาคการเมืองเป็นประเด็นหลักส่วนใน

ระดับแผนปฏิบัติการจึงจะอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นฝ่าย

ประจำ

ความเห็นผมวิเคราะห์/กำหนดวิสัยทัศน์ตั้งแต่แรกเลยนะครับจะได้

ทราบว่าเป้าใหญ่หรือที่หลักๆที่เราจะไปอยู่ตรงไหนแล้วท่านก็นำเสนอวิสัย

ทัศน์ในระดับผู้บริหารต่อจากนโยบายให้เกิดความต่อเนื่องในการนำเสนอได้

เลยครับก็ย่อหน้าขึ ้นต้นบรรทัดใหม่ว่า“จากนโยบายที่ได้กล่าวมา

แล้ว...นายก...ได้กำหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็น

ทิศทางในการดำเนินงานว่าและแล้วก็นำเสนอวิสัยทัศน์ ใน

เครื่องหมายคำพูดนะครับ“......”เอาละครับที่นำเรียนผ่านมาในบทนี้

นะครับเราคุยกับคนๆเดียวหรือคนกลุ ่มเดียวได้แก่นายกและคณะ

ผู ้บริหารฝ่ายการเมืองครับเพื ่อทราบนโยบายเป้าหมายนโยบายและ

วิสัยทัศน์ของผู้บริหารฝ่ายการเมืองแต่อย่างไรก็ตามหากคำนึงถึงแนวคิดใน

การกำหนดยุทธศาสตร์แบบสภาวะแวดล้อมที่จะต้องตอบสนองต่อแรง

กระตุ ้นด้านนอก(ซ ึ ่งในทางปฏิบัต ิจร ิงการคำนึงถึงสภาวะแวดล้อม

ท่านนายกและคณะก็น่าจะมีการคำนึงถึงตั้งแต่การกำหนดนโยบายอยู่แล้ว

แหละครับแต่เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลให้เห็นอีกทีก็จะต้องนำเสนอให้เห็น

ครับ)ในย่อหน้าต่อไปครับย่อหน้าถัดไปในบทนำควรจะเป็นอะไรติดตาม

ต่อนะครับ
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ในย่อหน้าถัดไปที่ได้เกริ่นไว้ก็จะเป็นการกล่าวถึงว่าประเด็นนโยบาย

และวิสัยทัศน์ดังกล่าวสอดคล้องปัญหาและศักยภาพของประชาชนและ

พื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นอย่างไรสนับสนุนแนวทางการพัฒนาแผน

พัฒนาอำเภอจังหวัดกลุ่มจังหวัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ตลอดทั้งนโยบายของรัฐบาลในประเด็นใดบ้างครับ

หลังจากที่ได้รับทราบความเชื่อมโยงของนโยบายวิสัยทัศน์ปัญหา

ศักยภาพและแผนพัฒนาในระดับต่างๆแล้วนะครับก็จะเป็นการกำหนด

ประเด็นยุทธศาสตร์หรือเรื่องสำคัญๆและความท้าทายที่จะต้องดำเนินงาน

เพื่อให้บรรลุครับ



การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

เมื่อเราได้ศึกษาความชัดเจนในประเด็นนโยบายวิสัยทัศน์ปัญหา

ศักยภาพแผนพัฒนาอื่นๆและนโยบายของรัฐบาลแล้วนะครับเราจะต้อง

มากำหนดให้มีความชัดเจนว่าถ้าหากจะดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ตามนโยบายและวิสัยทัศน์มีเรื่องอะไรที่เราจะต้องดำเนินการบ้างเช่นหาก

วิสัยทัศน์กำหนดว่าคุณภาพชีวิตดีและการศึกษาได้มาตรฐานเรื่องที่จะต้อง

ดำเนินการหรือประเด็นยุทธศาตร์ก็อาจจะเป็นเรื ่องการมีสุขภาพกาย

และใจแข็งแรงและเรื่องการศึกษาทั้งในและนอกระบบที่มีคุณภาพเป็นต้น

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที ่มีความชัดเจนจะทำให้สามารถสืบค้น

ข้อมูลความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นครับ
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การสืบค้นข้อมูลความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

เมื่อเราได้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนแล้วครับก็ต้องทำการ

วิเคราะห์หรือสืบค้นข้อมูลในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนเพื่อ

จะเป็นการตอบให้ชัดว่าเราจะไปที่ใดให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ ้น

ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีประเด็นการพัฒนาเรื่องการสร้างสุขภาพกายและใจ

ที่แข็งแรงก็จะสามารถวิเคราะห์เพื่อระบุต่อไปได้ครับว่าสุขภาพกายที่ไม่

แข็งแรงเป็นโรคอะไรเป็นกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดสุขภาพใจไม่แข็งแรง

เป็นอะไรกี่คนคิดเป็นร้อยละเท่าใดสมมตินะครับว่าสุขภาพกายไม่แข็งแรง

เป็นโรคเบาหวานร้อยละ65ของประชาชนทั้งหมดเป็นโรคมะเร็งร้อยละ

10เป็นโรคทางเดินอาหารร้อยละ5เป็นผู ้ป่วยทางจิตร้อยละ10ฮ่าๆๆ

(ผมเป็นหนึ่งในจำนวนนี้)เมื่อได้ข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นประเด็นความ

ท้าทายความสามารถในการดำเนินงานแล้วใช่มั๊ยละครับว่าความท้าทายใน

เชิงยุทธศาสตร์ในประเด็นยุทธศาสตร์“การสร้างสุขภาพกายและใจที่

แข็งแรง”ที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้คือการลดและควบคุมโรคไม่ติดต่อ

และการบำบัดและสุขภาพจิตของประชาชนในท้องถิ่นการสืบค้นข้อมูล

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ต้องดำเนินการในทุกประเด็นยุทธศาสตร์ครับ

ผมขอสรุปอีกทีนะครับถ้าเป็นผมทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น

ตอนนี้ในบทนำผมจะนำเสนอดังต่อไปนี้ครับ

ย่อหน้าแรก“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา..อบต./อบจ./เทศบาล...ฉบับ

นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการนำนโยบายของ........นายกอบต./อบจ./

เทศบาล....ซึ่งได้แถลงต่อสภา...เมื่อวันที่...เดือน...พ.ศ....โดยมีนโยบายที่ได้

นำเสนอต่อสภาที ่สำคัญรวม....ประเด็นนโยบายและแต่ละประเด็น

นโยบายมีเป้าหมายการดำเนินงานสรุปได้ดังต่อไปนี ้.........(ท่านก็ใส่

รายละเอียดประเด็นนโยบายและเป้าหมายในแต่ละประเด็นลงไปเลยครับ)

ทั้งนี้ประเด็นนโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายเร่งด่วนรวม..ประเด็นตามลำดับ

คือ..........................”
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ย่อหน้าที่สอง“จากนโยบายที่ได้กล่าวมาแล้ว...นายก...ได้กำหนด

วิสัยทัศน์เพื่อเป็นเป้าหมายสูงสุดและเป็นทิศทางในการดำเนินงานว่า....

“..........”ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินงานตาม

นโยบายโดยองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ประกอบด้วยประเด็นหลักๆ....

ประเด็นได้แก่..........โดยแต่ละประเด็นมีความหมายและสอดคล้องกับ

ประเด็นนโยบายคือ....”(ท่านก็อธิบายต่อตามท่ีท่านเคยวิเคราะห์เอาไว้นะครับ

ส่วนการกำหนดวิสัยทัศน์ก็ย้อนกลับไปศึกษาในบทที่1ละกันนะครับ)

ย ่อหน้าที ่สาม“นโยบายและวิส ัยทัศน์ในการพัฒนาดังกล่าว

สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของประชาชนและพื ้นที ่ขององค์กร

ปกครองท้องถิ่น..จากการสำรวจและจัดประชุมประชาคมพบว่าปัญหาที่

สำคัญของท้องถิ่นมี.....ประเด็นได้แก่.....และศักยภาพที่สำคัญของท้องถิ่น

ได้แก่....................นอกจากนั้นนโยบายและวิสัยทัศน์การพัฒนามีความ

สอดคล้องและบูรณาการไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนาอำเภอ..ได้แก่

ประเด็น....แผนพัฒนาจังหวัด..ได้แก่ประเด็น...แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดได้แก่

ประเด็น......แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แก่ประเด็น....และ

นโยบายรัฐบาลได้แก่ประเด็น...............”(ย่อหน้านี้ต้องการชี้ให้เห็นว่าเรา

ตอบสนองต่อปัญหาและศักยภาพของท้องถิ่นในขณะเดียวกันก็ร่วมมือกับ

แผนพัฒนาในระดับอื่นๆครับ)

ย่อหน้าที่สี่“จากประเด็นนโยบายและวิสัยทัศน์สามารถกำหนดเป็น

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะต้องดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนโยบายและ

วิสัยทัศน์รวม....ประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ประเด็นยุทธศาสตร์แรก........

โดยมีประเด็นความท้าทายในการดำเนินงานหลัก........ประเด็นได้แก่............

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอง..........โดยมีประเด็นความท้าทายในการดำเนิน

งานหลัก......ประเด็นได้แก่........”เราเคยวิเคราะห์เอาไว้แล้วนี่ครับท่านก็

เขียนลงไปได้เลยอิอิ!!เหนื่อยใช่มั๊ยล่ะเหนื่อยก็ต้องทำครับ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

มาถึงตอนนี้ก็จะเห็นว่าเราได้ตอบคำถามในเชิงยุทธศาสตร์ข้อที่1คือ

เราจะไปที่ไหนแล้วนะครับซึ่งการตอบคำถามนี้ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

พ ัฒนาท้องถิ ่นท ี ่ เราทำกันอยู ่ณปี2555จะอยู ่ในบทที ่1ของแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นนะครับแต่ในหนังสือนี้เราเอามาอธิบายกันอยู่ใน

บทที่2เพราะเนื่องจากว่าบทที่1ของหนังสือนี้เราได้ใช้พื้นที่ในการอธิบาย

ความของแนวคิดครับบทในหนังสือนี้กับบทของแผนพัฒนาท้องถิ่นก็เลย

ไม่ตรงกันต่อไปเราจะขึ้นบทที่3ของหนังสือนี้แต่ว่าถ้าเป็นแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นที่ท่านทำ(ณปี2555)จะเป็นบทที่2นะครับงงสิท่า??



บทที่3
ข้อมูลสภาพทั่วไป
และข้อมูลฐานการพัฒนาของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น
และการวิเคราะห์สภาวการณ์
แวดล้อมของประเด็น
ยุทธศาสตร์











ในบทนี้นะครับเป็นการตอบคำถามเชิงยุทธศาสตร์ใน

ข้อที่2นั้นคือปัจจุบันเราอยู่ที่ใดนี่แหละครับท่านยังคงจะจำ

ได้อยู่นะครับว่าบทที่ผ่านมาเราตอบคำถามข้อที่1คือเราจะ

ไปที่ไหนฮ่าๆๆเราได้ไล่เรียงกันมาพอสมควรแล้วว่าเราจะไปที่

ใดบทนี้เราก็จะมาไล่เรียงกันต่อไปครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน

คำถามว่าเราอยู ่ท ี ่ไหนจะตอบเป็นสองเชิงละกันนะครับ

เชิงแรกผมเรียกว่าเชิงกายภาพหรือข้อมูลทั่วไปส่วนเชิงที่2

เป็นเชิงตะกอน..ไม่ใช่ครับเชิงประเด็นยุทธศาสตร์หรือข้อมูล

ฐานการพัฒนา(Baseline)ครับ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 

ผมเคยนำเสนอเรื่องการนำเสนอข้อมูลสภาพทั่วไปนี้ผ่านหนังสือชื่อว่า

ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไปโหลดได้จากเว็ปของวิทยาลัย

พัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้านี่แหละครับเพื่อไม่เป็นการ

เอารัดเอาเปรียบท่านผู้อ่านมากเกินไปผมก็จะขอพาท่านดูพอสังเขปก่อนนะ

ครับว่าข้อมูลสภาพทั่วไปของเราควรจะมีอะไรบ้าง

ข้อมูลที่ควรจะมีก็ได้แก่ข้อมูลทางการปกครองเช่นจำนวนหมู่บ้าน/

ชุมชนประชากรข้อมูลทางภูมิศาสตร์เช่นที่ตั้งลักษณะของพื้นที่เป็นภูเขา

ทุ่งโล่งที่ลุ่มที่ดอนแม่น้ำแหล่งน้ำเส้นทางคมนาคมเป็นต้นข้อมูลสภาพ

ภูมิอากาศเช่นฝนหิมะอุณหภูมิฤดูความชื้นเป็นต้นข้อมูลเศรษฐกิจ

เช่นกิจกรรมการผลิตการบริโภคการค้าขายแลกเปลี่ยนการบริการรายได้

เป็นต้นข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเช่นป่าไม้คุณภาพน้ำ

ขยะสัตว์ป่าพันธุ์พืชแร่ธาตุเป็นต้นข้อมูลเชิงสังคมและวัฒนธรรมข้อมูล

การบริการภาครัฐและอื่นๆตามที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะบอก

ให้ผู ้คนทราบที ่จริงแล้วข้อมูลเหล่านี ้ก็เป็นที ่ทราบกันอยู่แล้วหละครับ

ไม่จำเป็นต้องมากเรื่องก็ได้แต่เนื่องจากการทำยุทธศาสตร์บ้านเราสมาทาน

เอาแนวคิดของสำนักคิดการวางแผนจึงเน้นความเป็นทางการและรายละเอียด

มากมายครับเอาละครับมันอาจจะไม่ดีทั ้งหมดแต่ถ้าจะทำให้มันดี

มันควรจะมีลักษณะอย่างไรครับ

ลักษณะที่สำคัญของข้อมูลเหล่านี้นะครับควรจะมีการปรับปรุงให้

เป็นปัจจุบันให้มากที่สุดผมก็เข้าใจนะครับเพราะเจอปัญหานี้มาเยอะครับ

คือข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันไม่เพียงแต่ข้อมูลภายในนะครับข้อมูลที่เก็บ

โดยหน่วยงานส่วนกลางก็ไม่สมบูรณ์แถมยังขัดแย้งกันอีกไม่อยากบ่นหรอก

ครับว่าเป็นหน่วยงานไหนที่เป็นอย่างนั้นผมก็เข้าใจนะครับการสำรวจ

ข้อมูลก็ทำตามปีงบประมาณได้งบประมาณปีนี้กว่าจะสำรวจเสร็จก็ปีหน้า

กว่าจะแจกจ่ายเผยแพร่ได้ก็อีกปีถัดไปกว่าจะมาถึงมือเราก็ผ่านไปเกือบ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

3ปีเซ็งเป็ด!!!!พอคนตรวจคุณภาพแผนฯซึ่งไม่ได้ทำแผน/หรือไม่เคยทำ

แผนฮ่าๆๆก็มาทำเป็นบ่นว่าข้อมูลไม่ทันสมัยแต่ผมว่าข้อมูลบางอย่างก็ไม่

จะเป็นต้องปรับปรุงบ่อยๆหรอกครับเช่นเขตพื้นที่ท้องถิ่นยกเว้นว่ามันยืด

หดได้ทุกสองชั่วโมงแต่เป็นอันว่าอย่างนี้ละกันนะครับข้อมูลที่คนอื่นเก็บ

อาจจะเป็นปัจจุบันที่สุดเท่าที่หาได้แต่ข้อมูลที่องค์กรปกครองท้องถิ่นเก็บเอง

ขอให้สดปีต่อปีก็น่าจะสุดยอดแล้วแหละครับขอแถมอีกหน่อยนะครับเรื่อง

ข้อมูลทั่วไปเนี่ยมันคันปากครับ

สิ่งที่อยากจะให้ท่านดูเป็นอันดับแรกๆคือข้อมูลที่ปรากฏเป็นข้อมูล

แต่ไม่มีข้อมูลเอ๊ะ!!คืออะไรก็ง่ายสุดครับข้อมูลหน่วยงานผมอ่านแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมาก็เยอะพอสมควรที่เห็นบ่อยมากก็คือเขียน

ในสิ่งที่ไม่มีลงไปครับเช่นมหาวิทยาลัย–แห่งธนาคาร–แห่งโรงแรม

–แห่งโบสถ์คริสต์–แห่งมัสยิด–แห่งโรงรับจำนำ–แห่งสถานีตำรวจ

–แห่งโรงพยาบาล–แห่งวัด1แห่งสมาคม1แห่งเขียนมาตั้งเยอะมีอยู่

2อย่าง

สิ่งหนึ่งที่ผมว่าไม่น่าจะจำเป็นเช่นโครงสร้างหน่วยงานในรายละเอียด

บางที ่วาดแผนผังอาคารแผนผังสำนักกองฝ่ายงานเก้าอี ้นั ่งฮ่าๆๆๆ

รูปถ่ายผู้บริหารสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่เต็มไปหมดถ้าอยากทำแบบนั้นก็ทำ

มาอีกเล่มนึงเถอะครับแล้วก็ทำปกใหม่“โครงสร้างและทำเนียบผู้บริหาร

และเจ้าหน้าที่”จะดีกว่ามั๊ยครับบางแห่งก็พิมพ์ระเบียบกฎเกณฑ์อะไร

มากมายใส่ลงไปบางแห่งก็เล่าประวัติยาวพอๆกับเรื่องสามก๊กประวัติของ

หน่วยงานกินพื้นที่กระดาษกว่าครึ่งเล่มดังนั้นข้อมูลส่วนนี้ขอสั้นๆได้มั๊ย

ครับยุทธศาสตร์ไม่ต้องเล่มโตครับเพราะมันไม่ใช่หนังสือรวมพงศาวดาร

2พันปีขอเป็นเพียงการบรรยายสรุปก็น่าจะพอนะครับ
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ข้อมูลฐานการพัฒนา 

ข้อมูลฐานการพัฒนา(BaselineData)ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาท้องถิ่นในยุคตั้งแต่พ.ศ.2548จนถึงปัจจุบันที่ผมเขียนหนังสือ

เล่มนี้อยู่นี่นะครับก็พ.ศ.2555ในส่วนที่เป็นBaselineDataเขาเรียกว่าข้อมูล

พื้นฐานแต่ผมกลับมาเรียกเป็นภาษาไทยว่าข้อมูลฐานเพราะอะไรหรือครับ

คำตอบก็ง่ายๆครับมันได้จากการปฏิบัติและสังเกตว่ามันเกิดความสับสน

นั่นคือพอเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานคนจำนวนไม่น้อยเลยละครับเข้าใจว่าเป็น

ข้อมูลทั่วๆไปที่ควรรู้พูดง่ายๆก็คือข้อมูลทั่วไปกับข้อมูลพื้นฐานเป็นข้อมูล

เดียวกันเพียงแต่เอามาเรียกชื่อให้ยาวดูดีขึ้นเท่านั้นเองความเข้าใจแบบนั้น

ทำให้ความเข ้าใจคำว่าBasel ineDataท ี ่จะนำไปใช้ในการวางแผน

ยุทธศาสตร์เพี้ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังช้างเลยครับ

ท่านยังจำคำถามหลักในการจัดทำยุทธศาสตร์ได้อยู่นะครับคำถามที่

สองว่ายังไงนะครับดีครับที่จำได้“เราอยู่ที่ใด”ไงแล้วเราก็ได้ยกตัวอย่าง

ข้อมูลฐาน(BaselineData)เรื ่องโรงเรียนและวงดุริยางค์มาแล้วไงครับ

เห็นหรือไม่ครับถ้าเราย้อนกลับไปคำถามที่สองแล้วเนี่ยความหมายของ

ข้อมูลฐานไม่ได้แปลว่าข้อมูลอะไรก็ได้ที่ควรรู้แต่เป็นข้อมูลที่จะต้องหาเพื่อ

เป็นจุดที่บอกว่าถ้าจะทำงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ให้บรรลุเป้าหมายณจุดใดจุดหนึ่งจะต้องบอกให้ได้ว่าตอนนี้เรามีอยู่เท่าใด

ซึ ่งจะนำไปใช้ในการกำหนดค่าเป้าหมายทั ้งเป้าหมายในภาพรวมและ

เป้าหมายในรายปีครับ

ยกตัวอย่างให้เห็นอีกที่ก็ได้ครับสมมติว่านโยบายด้านโครงสร้าง

พื้นฐานบอกว่าจะพัฒนาถนนเชื่อมโยงหมู่บ้านทุกสายให้เป็นถนนคอนกรีต

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคือการสร้างถนนคอนกรีตเชื ่อมระหว่าง

หมู่บ้านข้อมูลพื้นฐานก็จะต้องสามารถบอกได้ว่าถนนทั้งหมดมีกี ่สาย

รวมเป็นความยาวเท่าใดสร้างถนนคอนกรีตแล้วเท่าใดยังคงเหลืออยู่เท่าใด

สมมติว่ามีถนนความยาวทั ้งสิ ้น35กิโลเมตรสร้างแล้ว20กิโลเมตร
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คงเหลือ15กิโลเมตรที่สร้างแล้ว20กิโลเมตรคือตัวเลขฐานที่เรามีอยู่คือ

เรามีเป็นฐานแล้ว20กิโลเมตรดังนั้นตัวเลข20กิโลเมตรจึงเป็นข้อมูลฐาน

(BaselineData)ของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ครับ

ดังนั ้นในทุกประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องมีข้อมูลฐาน

นะครับมิฉะนั้นในอนาคตก็จะไม่สามารถกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดการ

พัฒนาได้เลยครับทั้งนี้ในประเด็นยุทธศาสตร์หนึ่งๆอาจจะมีได้หลายข้อมูล

ฐานนะครับเช่นประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานอาจจะมีข้อมูลฐาน

ด้านถนนไฟฟ้าประปาโทรศัพท์ท่อระบายน้ำสะพานเป็นต้นประเด็น

ยุทธศาสตร์สิ ่งแวดล้อมอาจจะมีเรื ่องขยะน้ำดีน้ำเสียป่าไม้ชายฝั ่ง

ประเด็นเศรษฐกิจก็อาจจะเป็นปัญหาเร่ืองการผลิตการบริโภครายได้หน้ีสิน

และอื่นๆครับทั้งนี้ข้อมูลฐานดังที่ได้ว่ามาแล้วจะต้องสอดคล้องกับประเด็น

นโยบายและสอดคล้องกับนโยบายและวิสัยทัศน์ครับข้อมูลฐานอาจจะเป็น

ข้อมูลเดียวกับความท้าทายครับ



การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 
ของประเด็นยุทธศาสตร ์                        

การวิเคราะห์ประเด็นภาวะแวดล้อมในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

ผมว่าเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะเข้าไปสู่การตอบคำถามเชิงยุทธศาสตร์

ในคำถามที่3ครับคือเราจะทำอย่างไรหรือว่าไปอย่างไรนี ่แหละครับ

ผมว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเข้าได้กับหลายความคิดในเชิงยุทธศาสตร์

อาจจะเป็นการมองในเชิงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกตามแนวคิดแบบ

SWOTหรืออาจจะเป็นการเรียนรูไ้ม่หยุดน่ิงท้ังส่ิงท่ีคาดการณ์ได้และคาดไม่ได้

หรืออาจจะเป็นการมองหาสิ่งที่จะเข้ามากระตุ้นระบบเดิมตามแนวคิดในการ

กำหนดยุทธศาสตร์แบบสภาวะแวดล้อมก็ได้ครับ



��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองท้องถิ ่นณ

ปัจจุบัน(พ.ศ.2555)ได้แนะนำให้ใช้แนวความคิดSWOTหรือสำนัก

คิดออกแบบในการวิเคราะห์ซึ่งก็ไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ว่าอย่าลืมจุดอ่อน

ของวิธีการSWOTนะครับข้อมูลเราต้องยืนยันความถูกต้องเชื่อถือและเป็น

ปัจจุบันมากที่สุดผู้ที่จะทำการวิเคราะห์หากเป็นการประชุมกลุ่มเพื่อทำการ

วิเคราะห์ก็ควรเป็นผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือคลุกคลีตีโมงอยู่กับการทำงานใน

ด้านน้ันๆอย่าทำการนับหน่ึงถึงส่ีแล้วก็แบ่งคนนับหน่ึงไปอยูด้่วยกันท่ีมุมซ้าย

คนนับสองไปอยู่ด้วยกันที่มุมขวาเวทีคนนับสามไปอยู่ด้านซ้ายของหลังห้อง

คนนับสี่ไปอยู่ด้านขวาของหลังห้องเพราะผมกลัวได้นักสิ่งแวดล้อมไปอยู่

กลุ่มวัฒนธรรมกลัวคนฟ้อนรำไปอยู่โครงสร้างพื้นฐานฮ่าๆๆข้อมูลมันจะ

เพี้ยนครับ

เอาละครับบางท่านก็ถามผมว่าแล้วจะทำอย่างไรให้ข้อมูลน่าเชื่อถือ

ครับก็แนวทางในการจัดทำยุทธศาสตร์แบบสำนักคิดวางแผนเป็นการนำ

เอาสำนักคิดSWOTหรือออกแบบมาทำกระบวนการทั้งหมดให้เป็นทางการ

ที่มีความชัดเจนการแสดงข้อมูลจะต้องเป็นตัวเลขที่แน่นอนเพื่อจะสามารถ

คำนวณเวลาค่าใช้จ่ายกำลังคนวัสดุอุปกรณ์ใช่มั๊ยครับดังนั้นในการ

เสนอจุดแข็งท่านก็ต้องเสนอให้เห็นด้วยครับว่าทำไมจึงจัดข้อมูลชุดนั้นว่า

เป็นจุดแข็งเช่นในประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานหน่วยงานอาจจะมี

จุดแข็งด้านบุคลากรเช่นอาจจะอธิบายได้ว่าเนื ่องจากมีบุคลากรด้าน

งานช่างที่ครบถ้วนตามกรอบตำแหน่งคือมีวิศวกรโยธาระดับเชี ่ยวชาญ

6คนจบการศึกษาระดับปริญญาเอก2คนระดับปริญญาโท4คนมี

วิศวกร10คนมีความชำนาญในการดำเนินงานทั ้งออกแบบก่อสร้าง

ควบคุมงานและบริหารโครงการโดยมีอายุการทำงานเฉลี่ยกว่า15ปีและ

บุคลากรดังกล่าวได้รับเชิญเป็นวิทยากรและอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัย

หลายแห่งและทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นนักฟุตบอลของทีม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฮ่าๆๆถ้าอย่างนี้ก็พอสรุปได้ครับว่าเป็นจุดแข็ง

ครับประเด็นอื ่นๆก็ต้องอธิบายให้ได้นะครับอย่าบอกแค่ว่ามีคนครบ

มีงบประมาณมีอุปกรณ์โดยไม่คำอธิบายใดๆเลยทำให้การทำSWOT



��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ที่ผ่านมาผมไม่อยากอ่านเลยครับเหนื่อยเปล่าๆอิอิ!!!!เอ้าก็อย่าลืมนะครับ

วิเคราะห์สภาวการณ์ภายในภายนอกในทุกประเด็นยุทธศาสตร์แยกกันที

ละประเด็นนะครับอย่างทำแกงโฮะนะครับวิเคราะห์ครั้งเดียวใช้ทุกประเด็น

อย่างนั้นผิดหลักการครับ

ในชีวิตจริงของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นตาม

รูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้สั่งการและทำเป็นตัวอย่างมาจะ

อยู่ในบทที่3นะครับซึ่งอย่างที่ผมเคยกล่าวไว้แล้วนะครับว่าชื่อบทนี้ที่ตาม

ตัวอย่างเขาเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ศักยภาพไม่น่าจะครอบคลุมเพราะ

ศักยภาพแปลว่าสิ่งดีๆที่มีอยู่อาจจะพอเทียบเคียงได้กับจุดแข็งครับแต่

ส่วนอื่นๆไม่น่าจะถือว่าเป็นศักยภาพเพราะจุดอ่อนก็ไม่น่าจะเป็นศักยภาพ

เพราะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วส่วนโอกาสและอุปสรรคก็ยิ่งไม่น่าจะเป็นไปได้

อยู่แล้วครับมันเป็นปัจจัยภายนอก

ขอทวนอีกทีนะครับยังไม่มีข้อสรุปว่าข้อมูลการวิเคราะห์จะต้อง

มากมายเท่าใดหากจะใช้7SModelหรือPESTและอื่นๆก็ไม่ผิดกติกา

หรอกครับขอให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของเราและก็ได้รับการ

ยอมรับในวงสังคมท้องถิ่นเราก็ถือว่าน่าจะสมเหตุสมผลแล้วค่อยๆเรียนรู้

ปรับปรุงก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาหรอกครับไม่มีอะไรที่มันจะสมบูรณ์ได้ในคราว

เดียวครับ

เมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็อนุมานว่าเราได้สร้างความชัดเจนใน

ประเด็นคำถามเชิงยุทธศาสตร์ที่1และ2แล้วครับก็คือเราได้ทราบที่ที่เรา

จะไปและทราบที่ที่เรายืนอยู่ณปัจจุบันและเห็นสภาวการณ์แวดล้อมมา

พอสมควรต่อไปเราก็จะสู่การสร้างความชัดเจนยิ่งขึ้นในจุดมุ่งหมายและ

เป้าหมายการดำเนินงานวิธีการหรือแนวทางการพัฒนาตลอดทั ้งการ

ติดตามและประเมินผลซึ่งกระผมจะได้รับใช้ท่านผู้อ่านในบทที่4ต่อไปครับ








การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานจะตั้งมากหรือน้อย


ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับ
เช่น


งบประมาณ
ความสามารถของเจ้าหน้าที่
ดินฟ้าอากาศ

เทคโนโลยี
ความยากของงาน


ความเร่งด่วนตามนโยบาย




บทที่4
การกำหนดจุดมุ่งหมาย
เป้าหมายตัวชี้วัดแนวทาง
การพัฒนาและการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์













ในบทที่4นี่นะครับเดิมผมได้แยกออกเป็น2บทคือ

แยกการวิเคราะห์จุดมุ่งหมายเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทาง

การพัฒนาออกเป็นหนึ่งบทและการติดตามและประเมินผล

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์เป็นอีกบทหนึ ่งแต่ต่อมา

ก็เปลี่ยนใจครับเพราะผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันก็เลย

จับเอามารวมกันซะมันจะได้ต่อเนื่องเนื่องจากเรื่องมันต้อง

ต่อกันฮ่าๆๆผมขอไล่ไปทีละประเด็นนะครับ





�2
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

อย่างที่ผมเคยเรียนละครับว่าคำว่าจุดมุ่งหมายในการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นคำย่อมาจากจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนแต่เรียกสั้นๆว่าจุดมุ่งหมายครับแปลมาจากภาษา

อังกฤษว่าgoalครับเรียนอีกครั ้งนะครับว่าถ้าท่านที่อยู ่องค์กรปกครอง

ท้องถิ่นไปประชุมที่จังหวัดกรมหรือกระทรวงหรือสำนักงานก.พ.ร.เขาจะ

แปลคำว่าgoalในภาษาอังกฤษเป็นเป้าประสงค์ครับจะเรียกว่าอย่างไร

ก็แล้วแต่ครับแต่ผมว่าที่มามันก็เหมือนกันครับแล้วความหมายที่ใช้อยู่ใน

วงการวางแผนมันคืออะไรครับ

จุดมุ่งหมายถ้าแปลตรงๆก็แปลว่าที่เรามุ่งว่าจะไปให้ถึงหรือทำให้

บรรลุให้ได้แต่ในกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นบ้านเราจุดนี้จะเป็นจุด

ที่ใช้ในการกำหนดจุดที่จะไปให้ถึงหรือจุดที่เราต้องการจะบรรลุที่เป็นเชิง

คุณภาพของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ครับคือยังไง?ผมต้องอาศัยตัวอย่าง

อีกแล้วละครับถ้าประเด็นยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานจุดที่เราต้องการ

บรรลุคืออะไรครับอ๋อก็“ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนได้มาตรฐาน”

นี่คือจุดมุ่งหมายของเราครับคือเรามุ่งสู่จุดที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานมีความ

ครบถ้วนทุกพื้นที่และได้มาตรฐานที่กำหนดโดยหน่วยงานรับผิดชอบลองอีก

ซักตัวอย่างดีมั๊ยครับ

ถ้าประเด็นยุทธศาสตร์เป็นเรื่องยาเสพติดละครับจุดมุ่งหมายของเรา

ก็ควรจะเป็นว่า“ท้องถิ่นปลอดยาเสพติด”เป็นจุดที่เราต้องการไปให้ถึงใช่

มั๊ยครับถ้าเป็นเรื่องสุขภาพละครับ“ประชาชนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ”

ถ้าการศึกษาละครับ“นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของประเทศ”ถ้าเป็นด้านเศรษฐกิจละครับ“ประชาชนมีรายได้เกินขีด

ความยากจน”เห็นมั๊ยละครับว่าจุดมุ่งหมายจะเป็นจุดผลสำเร็จที่เรา

ต้องการไปให้ถึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ท่านสังเกตเห็นหรือไม่ครับว่าจุดมุ่งหมายเนี่ยเป็นคำประเภทไหน

เป็นคำหวานหรือคำขมหรือคำชมไม่ใช่แบบนั้นทั้งหมดละครับมันเป็น

คำนามครับเนื ่องจากว่าเป็นจุดที ่ เราต้องไปให้ถ ึงในแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์แต่ถ้าเป็นจุดรวมทั้งหมดที่เราต้องการไปให้ถึงเป็นจุดรวมของ

ทุกประเด็นยุทธศาสตร์นั ่นจะเป็นวิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศน์ก็เป็นจุดเช่น

เดียวกันแต่เป็นจุดที่ใหญ่กว่าครับดังนั้นกรุณาอย่าสับสนนะครับบางแผน

ผมเห็นเขียนจุดมุ่งหมายเป็นคำกริยาคำกริยาเป็นวิธีการทำเช่นพัฒนา

แก้ไขยกระดับส่งเสริมก่อสร้างฝึกอบรมกินลมชมวิวคำกริยาเหล่านี้

เป็นวิธีครับต่อไปเราจะเรียกมันว่าแนวทางการพัฒนาครับ

อย่างที่ผมเรียนมาแต่ต้นนะครับจุดมุ่งหมายมาจากการวิเคราะห์

ประเด็นการพัฒนาและประเด็นการพัฒนาก็มาจากการวิเคราะห์ประเด็น

นโยบายและวิสัยทัศน์รวมทั้งปัญหาและศักยภาพของประชาชนและท้องถิ่น

และในแต่ละประเด็นการพัฒนาก็อาจจะมีหลายข้อมูลฐานหรือหลาย

ประเด็นความท้าทายดังนั ้นนะครับภายใต้จุดมุ่งหมายหนึ่งๆอาจจะมี

หลายข้อมูลฐานหลายเป้าหมายย่อยๆหลายตัวชี้วัดผลสำเร็จและหลาย

แนวทางการพัฒนาครับ

หน้าที่ของจุดมุ่งหมายคืออะไรมีองค์ประกอบมากมายอย่างนี้มีไว้

ทำไมไม่มีได้หรือไม่เพราะว่าเหนื่อยกับมันฮ่าๆๆก็เข้าใจได้ครับกับความ

เหนื่อยในการวิเคราะห์แต่ก็ต้องทำนะครับเพราะจุดมุ่งหมายเป็นเป้าหมาย

ที่เป็นผลลัพธ์ในการดำเนินงานครับเป็นการบริหารงานเพื่อมุ่งสู่ผลลัพธ์

ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องวิเคราะห์ให้ชัดเจนครับเพราะจะเป็นกรอบคิดในการ

กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดและแนวทางการพัฒนาตลอดทั้งการติดตาม

และประเมินผลครับ
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การกำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัด 

ถ้าจะคุยเรื่องเป้าหมายและตัวชี้วัดเนี่ยนะครับอาจจะต้องพาท่าน

ขี่ม้าเลียบค่ายซักหน่อยหลายท่านคงเคยไปเข้าสนามยิงปืนงานกาชาดหรือ

งานประจำปีนะครับผมเห็นบางงานมีทั ้งหนังสะติ ๊กปาเป้าที ่ต่างกัน

ก็วิธีการยิงให้กระสุนหรือลูกดอกออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือไม่ว่าปืน

หนังสะติ๊กหรือปาเป้าสิ่งที่ต้องเล็งก่อนยิงก็คือเป้าครับยิงกระต่ายก็ต้อง

เล็งเป้าเช่นเดียวกันครับดังนั้นหากเป้าไม่ชัดหรือเป้าเบลอๆมันก็ยิงไม่แม่น

เล็งไม่แม่นแนบ่ตั๊ดฮ่าๆๆภาษาเหนือครับถ้าเป้าเบลอก็ยิงไม่โดนพอยิง

ไม่โดนก็ไม่ได้แต้มคือวัดผลงานไม่ได้แล้วก็ให้คะแนนไม่ได้เห็นหรือยังละครับ

ว่าเป้ากับการวัดผลสำเร็จมันเป็นของคู่กันเอาละครับผมจะขออนุญาต

ท่านไปคุยเรื่องการตั้งเป้าหมายก่อนนะครับ

การตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ท้องถิ ่นนี ้นะครับเป็นการตั้งเป้าว่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์และจุด

มุ่งหมายเราจะต้องทำอะไรให้สำเร็จและให้สำเร็จเท่าใดคำว่าทำให้สำเร็จ

เท่าใดนี่และครับเป็นการตั้งเป้าหมายการดำเนินงานซึ่งการตั้งเป้าหมาย

ในการดำเนินงานจะตั้งมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างครับเช่น

งบประมาณความสามารถของเจ้าหน้าที่ดินฟ้าอากาศเทคโนโลยีความ

ยากของงานความเร่งด่วนตามนโยบายและอื่นๆครับแต่ที่สำคัญที่จะต้อง

มีคือข้อมูลฐาน(BaselineData)ครับว่าในประเด็นยุทธศาสตร์มีเรื่องใดบ้าง

ที่จะต้องดำเนินการหรือมีความท้าทายใดบ้างที่เราจะต้องทำให้บรรลุแล้ว

เรื่องเหล่านั้นที่เราจะดำเนินการเรามีอยู่แล้วเท่าใดครับอยากจะชวนท่านดู

ความเชื่อมโยงของประเด็นตามตามรางต่อไปนี้ครับ
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ลองมาดูตารางที่ยกมาเป็นตัวอย่างก่อนนะครับท่านคงเดาได้นะครับ

ว่านี่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานดูจากจุดมุ่งหมายก็น่าจะ

เห็นละครับทีนี้มาดูว่าเรื่องที่จะทำในยุทธศาสตร์ด้านนี้นะครับก็จะมีอยู่

2เรื่องๆนะครับสมมติว่ามันมี2เรื่องผมไม่ใช่คนเรื่องมากครับอิอิ!!ได้แก่

เรื ่องถนนและประปาแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีกี ่เรื ่องก็ขึ ้นอยู่กับ

ปัญหาความต้องการและนโยบายของผู้บริหารนะครับคือต้องวิเคราะห์กัน

มาก่อน

ลองดูที่ข้อมูลฐานที่1ซิครับมีถนนทั้งหมดเป็นระยะทาง60กิโลเมตร

ครับยังไม่ได้เป็นคอนกรีต15กิโลเมตรแสดงว่ามีอยู่แล้ว45กิโลเมตรครับ

สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ก็คือจะต้องทำถนนให้ครบตามนโยบายครับก็คือจะ

ต้องทำเพิ่มอีก15กิโลเมตรนั่นคือเป้าหมาย5ปีครับแล้วก็เลยมาดูต่อครับ

ด้านงบประมาณมีเงินทำถนนปีละ6ล้านกิโลเมตรละ2ล้านก็เลยทำได้

แค่ปีละ3กิโลเมตรจึงต้องทำ5ปีปีละ3กิโลครับ

อ้าว!!!คราวน้ีดขู้อมลูฐานท่ี2ต่อนะครับมีระยะทางท่ีจะต้องก่อสร้าง

ท่อเมนประปารวมกันทั้งหมด100กิโลเมตรดำเนินการแล้ว80กิโลเมตร

ยังคงเหลืออยู่20กิโลเมตรที่ยังไม่ได้ดำเนินการเพื่อให้ได้ครบจึงตั้งเป้า

สร้างเพ่ิมครับดแูล้วน่าจะทำได้รวดเร็วจึงกำหนดดำเนินการแล้วเสร็จใน3ปี

ปีแรก5กิโลเมตรปีที่สอง5กิโลเมตรและปีที่สาม10กิโลเมตร

ดูดีๆครับจะเห็นได้ว่าค่าของข้อมูลฐานและค่าของเป้าหมายเป็น

ค่าเดียวกันครับคือมีค่าเป็นจำนวนแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งค่าครับที่จะต้องตรงกัน

นั่นก็คือค่าตัวชี้วัดผลสำเร็จครับ

จากตารางผมเว้นช่องตัวชี้วัดไว้ครับยังไม่ลงไปแต่จะลงให้ภายหลัง

นะครับเนื่องจากว่าเราจะต้องมาคุยกันให้เข้าใจเสียก่อนว่าตัวชี้วัดคืออะไร

ว่ากันตามตัวอักษรเลยนะครับตัวช้ีวัดแปลว่าส่ิงท่ีบ่งบอกเช่นตัวช้ีวัด

ความงามก็หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกความงามตัวชี้วัดความสูงก็หมายถึงสิ่งที่

บ่งบอกความสูงตัวชี้วัดความเร็วก็หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกความเร็วตัวชี้วัด
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ความร้อนก็หมายถึงสิ่งที่บ่งบอกอุณหภูมิตัวชี้วัดความล้มเหลวก็หมายถึง

สิ่งที่บ่งบอกความล้มเหลวแล้วถ้าตัวชี้วัดผลสำเร็จที่เราจะกำหนดในแผน

ยุทธศาสตร์นะครับหมายถึงอะไรก็หมายถึงสิ ่งที ่บ่งบอกว่าเราประสบ

ผลสำเร็จครับในทางกลับกันถ้าสิ่งที่มันบ่งบอกว่าเราประสบผลสำเร็จใน

เรื ่องหลักๆเราจะเรียกมันว่าตัว...อะไรคำตอบที่ถูกต้องโดยไม่ต้องของ

ตัวช่วยก็คือตัวชี้วัดผลสำเร็จหลักครับ

ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นกำหนดให้เราวัดผลสำเร็จหลัก

โดยกำหนดให้มีตัวชี้วัดผลสำเร็จหลักแต่เรียกสั้นๆว่าตัวชี้วัดแต่อย่างไร

ก็ตามเขาก็มักจะเรียกตัวย่อเป็นภาษาอังกฤษว่าKPIซึ่งย่อมาจากKey

PerformanceIndicatorครับเอาละครับผลสำเร็จหลักเราจะดูได้จากที่ใดก็ดู

จากเป้าหมายของเราไงละครับทุกตัวที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ถือว่า

เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันมาจากนโยบายและวิสัยทัศน์ที่ตอบสนองต่อปัญหา

และศักยภาพของประชาชนและพื้นที่ขององค์กรปกครองท้องถิ่นไงครับแล้ว

ตัวชี้วัดนี่กำหนดอย่างไรหรือครับ

ผมว่าตัวชี ้วัดไม่ได้ยากเลยครับหากข้อมูลฐานและเป้าหมายเรา

ชัดเจนที่ผมได้กราบเรียนท่านแล้วไงครับว่าค่าของข้อมูลฐานเป้าหมาย

และตัวชี้วัดจะต้องเป็นค่าเดียวกันเอาละครับขอวกมาที่การกำหนดตัวชี้วัด

ก่อนนะครับเราจะวัดผลสำเร็จก็ต้องดูก่อนครับว่าผลสำเร็จของเราคืออะไร

สมมติว่าผมอยากได้เงิน(ตั้งเป้าว่าจะได้เงิน)5,000บาทอะไรครับคือสิ่งที่บ่ง

บอกว่าผมสำเร็จก็เงินที่ผมได้ไงแล้ววัดเป็นค่าออกมาอย่างไรละครับก็นับ

จำนวนเงินงัย“จำนวนเงินที่ผมได้”หรือพูดย่อๆว่า“จำนวนเงิน”นี่และ

เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าผมประสบผลสำเร็จครับดังนั้นมันจึงเป็นตัวชี้วัด

เอาอีกซักตัวอย่างนะครับถ้าผมจะสร้างถนนคอนกรีตเพ่ิม15กิโลเมตร

อะไรครับคือสิ ่งที ่บ่งบอกว่าผมประสบผลสำเร็จก็ระยะทางถนนหรือ

“ความยาวถนน”ไงครับแล้วหากผมจะสร้างท่อเมนประปาให้ได้อีก20

กิโลเมตรก็ง่ายๆละครับ“ความยาวท่อเมน”ตอนนี้ท่านเองก็สามารถ

กำหนดตัวชี้วัดในตารางตัวอย่างได้เองแล้วใช่มั๊ยครับผมลองยกมาใส่ตาราง

ให้แล้วครับ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

อย่างที ่ผมได้นำเรียนนะครับว่าค่าของตัวชี ้ว ัดข้อมูลฐานและ

เป้าหมายมีความสอดคล้องกันจากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าจากอย่างตัวชี้วัด

ที ่1ตัวชี ้ว ัดคือความยาวถนนข้อมูลฐานก็บ่งบอกถึงความยาวและ

เป้าหมายก็เป็นความยาวครับและในตัวชี้วัดที่2ก็มีความสอดคล้องไปใน

ลักษณะเดียวกันครับทีนี้ในการดำเนินงานจริงตัวชี้วัดข้อมูลฐานและ

เป้าหมายมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับประเด็นการพัฒนาดังนั้นค่าของ

ตัวชี้วัดจึงมีหลายตัวเช่นเดียวกันครับค่าพื้นฐานที่นิยมใช้ในประเทศไทยก็มี

อยูแ่ค่คร่ึงโหลเองครับคือ6ตัวครับได้แก่จำนวนร้อยละค่าเฉล่ียอัตราส่วน

สัดส่วนและอัตราครับ

ค่าที่เป็นร้อยละจำนวนและค่าเฉลี่ยผมว่าไม่นาจะมีปัญหาครับเช่น

เงินเฟ้อร้อยละ3จำนวนผู้ตกงาน200คนค่าเฉลี่ยรายได้ต่อหัวประชากร

เท่ากับ30,000บาท/คน/ปีเป็นต้นจึงไม่ขออภิปรายให้เสียเวลาท่านผู้อ่าน

นะครับจะขอนำเสนอค่าที ่ผู ้คนสับสนกันพอสมควรก็ได้แก่ค่าที ่เป็น

อัตราส่วนสัดส่วนและอัตราครับมันต่างกันอย่างไรรึ?

อัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบส่วนหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งหรือจำนวน

ของสิ่งหนึ่งเปรียบเทียบกับจำนวนของอีกสิ่งหนึ่งแล้วก็แสดงในลักษณะของ

การเปรียบเทียบขั ้นต่ำครับยกตัวอย่างในฟาร์มไพบูลย์สัตว์ปีกมีไก่

300ตัวมีเป็ด500ตัวอัตราส่วนของไก่ต่อเป็ดเท่ากับ300ต่อ500เมื่อ

ทำให้เป็นตัวเลขขั ้นต่ำจึงได้เท่ากับ3ต่อ5ครับแล้วถ้าอัตราส่วนของ

เป็ดต่อไก่ละครับก็5ต่อ3ครับ

สัดส่วนเป็นการเปรียบเทียบส่วนหนึ่งกับทั้งหมดในรูปของตัวเลข

ขั้นต่ำยกตัวอย่างสัตว์ปีกในฟาร์มผมมีทั้งหมดเท่าใดครับ800ตัวถ้าถาม

ว่าสัดส่วนของเป็ดต่อสัตว์ปีกทั ้งหมดเป็นเท่าใดคำตอบคือ500ต่อ

800หรือ5ต่อ8ครับแล้วในทำนองเดียวกันสัดส่วนของไก่ต่อสัตว์ปีก

ทั้งหมดเป็นเท่าใดก้อ300ต่อ800หรือ3ต่อ8ครับ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

อัตราคือการเปรียบเทียบค่าต่อสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านเช่น

อัตราของสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นฝีดาษเท่ากับ2ต่อ1000อัตราการตายในระยะ

3เดือนแรกเท่ากับ5ต่อ10000เป็นต้นเห็นมั๊ยครับว่าค่าของตัวชี้วัดไม่ได้

ยากเลย

ท่านผู ้อ่านคงจะเห็นนะครับว่าการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนา

ท้องถิ่นได้รับอิทธิพลจากแนวความคิดสำนักคิดวางแผนขนาดไหนสังเกต

ได้ว่าความชัดเจนของเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เราอยากได้

เราอยากจะไปจะเห็นได้ว่ามีการไล่เรียงกันตั้งแต่เป้าใหญ่ในระดับนโยบาย

วิสัยทัศน์และเป้าเชิงคุณภาพอย่างจุดมุ ่งหมายซึ ่งนั ่นเป็นภาพรวม

จนกระทั่งถึงเป้าหมาย5ปีและเป้าหมายรายปีตลอดทั้งการกำหนดตัวชี้วัด

เพื่อวัดผลสำเร็จว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ซึ่งการวัดผลเราจะได้กล่าว

ต่อไปในหัวข้อการติดตามและประเมินผลนะครับทั้งหมดเพื่อให้สะดวกต่อ

การสั่งการและควบคุม(command&control)ละครับเป็นการกำหนดหรือ

คาดการณ์ล่วงหน้าแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินงานให้สำเร็จ

(predict&prepare)ชัดๆเลยครับเอาละครับเราเหลือหัวข้อที่จะรับใช้ท่าน

อีก2ประเด ็นเราก ็จะครบการประยุกต ์แนวคิดไปสู ่การจ ัดทำแผน

ยุทธศาสตร์แล้วนะครับ



การกำหนดแนวทางการพัฒนา 

เมื่อเราทราบทั้งเป้าหมายในระดับนโยบายวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมาย

เป้าหมาย5ปีเป้าหมายรายปีและตัวชี้วัดพร้อมทั้งข้อมูลฐานแล้วนะครับ

ก็เป็นอันว่าเราได้ตอบคำถามเชิงยุทธศาสตร์ข้อที่1และ2และต่อไปก็จะ

เป็นการแสวงหาคำตอบให้แก่คำถามเชิงยุทธศาสตร์ข้อที่3ครับคือเราจะ

ไปอย่างไรหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมาย

หรือแนวทางการพัฒนานั่นเองละครับซึ่งจะเป็นบทที่5ของแผนยุทธศาสตร์

พัฒนาท้องถิ่นในรูปแบบที่ดำเนินการอยู่ในปีพ.ศ.2555ครับโดยเขาจะมี

ตารางง่ายๆให้กรอกครับผมยกตัวอย่างให้ก็ได้ครับ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ถ้าถามว่าแนวทางในการพัฒนาได้มาจากไหนครับสามารถวิเคราะห์

และกำหนดได้หลายทางครับถ้าท่านวิเคราะห์SWOTตามแนวคิดของ

สำนักคิดออกแบบและสำนักคิดวางแผนท่านก็จะสามารถหาแนวทางที่

สอดคล้องเหมาะสมกันระหว่างปัจจัยผลสำเร็จหลักและสมรรถนะที ่

โดดเด่นหรือง่ายๆคือความลงตัวระหว่างจุดแข็งและโอกาสที่เราได้เสวนา

กันแล้วไงครับถ้าเอาแนวคิดของแนวคิดการวางตำแหน่งก็อาจจะปรับแกน

Yเป็นความสำคัญต่อผลสำเร็จแกนXแทนความเป็นไปได้ก็จะได้ทางเลือก

ได้แก่เป็นไปได้มากและสำคัญต่อผลสำร็จมากเป็นไปได้มากแต่ส่งผลต่อ

ผลสำเร็จน้อยเป็นไปได้น้อยแต่ส่งผลสำเร็จมากและสุดท้ายเป็นไปได้น้อย

และส่งผลต่อผลสำเร็จน้อยแล้วก็เลือกแนวทางที่เป็นไปได้มากและสำคัญ

ต่อผลสำเร็จมากมาเป็นแนวทางครับแนวความคิดทางวัฒนธรรมก็สามารถ

นำมาใช้ในการกำหนดแนวทางการพัฒนาได้ครับแนวทางใดที่ได้มีการ

ดำเนินการมาแล้วและประสบผลสำเร็จในการดำเนินงานมาแล้วก็สามารถ

นำมาเป็นแนวทางการพัฒนาได้ครับแล้วแนวคิดทางการเมืองละครับใช้ได้

ครับว่าเสียงที่มีพลังมากเขานิยมให้ดำเนินการแบบไหนแต่ก็อย่าลืมเสียง

ของคนส่วนน้อยนะครับหรืออาจจะใช้แนวทางผสมผสานก็ไม่ผิดหรอกครับ

ขึ้นอยู่กับความสมเหตุสมผลของแต่ละสถานการณ์ครับแต่ผมว่าเนื่องจาก

ในแนวทางการพัฒนาเป็นระดับเทคนิคครับควรให้ผู้ที ่มีความเชี่ยวชาญ

หรือมีอาชีพหน้าที ่ท ี ่เกี ่ยวข้องกับประเด็นนั ้นๆเป็นผู ้กำหนดแนวทาง

การพัฒนาครับเพราะเขาจะต้องเป็นผู้นำไปพัฒนาโครงการตามแนวทาง

การพัฒนาเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาสามปีต่อไปครับเช่นแนวทางการพัฒนา

ทางด้านเศรษฐกิจก็น่าจะเป็นสำนักปลัดหรืออาจจะเป็นกองสวัสดิการ

สังคมก็แล้วแต่มุมมองครับด้านโครงสร้างพื้นฐานก็แน่นอนละครับเป็นกอง

ช่างไม่ใช่ว่าเกลียดกองไหนก็มอบกองนั้นหุหุ!!!

มาถึงตรงนี้นะครับก็เป็นอันว่าเราได้ประยุกต์แนวคิดเพื่อจัดทำแผน

พัฒนาท้องถิ ่นจนตอบคำถามเชิงยุทธศาสตร์ได้ครบ3คำถามแล้วครับ

สมมติว่าเราได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์แล้วเสร็จเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถ
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การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ดำเนินการตามแผนให้บรรลุเป้าหมายได้จริงก็ต้องมีการติดตามและ

ประเมินผลครับ



การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร ์

การติดตามคืออะไรเอ่ยง่ายๆก็คือการตามไปดูว่าก้าวหน้าไปถึง

ไหนประเมินผลคืออะไรคือการเทียบผลที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ครับ

สรุปโดยรวมตามประสาคนทำแผนเสร็จแล้วฮ่าๆๆๆคือการให้คนคณะหนึ่ง

ตามไปดูผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าได้ดำเนินการในแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางที่กำหนดไว้หรือไม่แล้วก็วัดผลการดำเนิน

งานตามตัวชี้วัดว่าเป็นไปตามเป้าหมายของการดำเนินงานหรือไม่

ถ้าหากเราจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นแล้วเสร็จนะครับ

ก็แสดงว่าเรามีเป้าหมาย5ปีและเป้าหมายรายปีและมีตัวชี้วัดพร้อมที่จะ

ดำเนินการวัดผลและรายงานผลให้แก่ผู้สั่งให้ไปติดตามได้ครับ

ยกตัวอย่างเป้าหมายการสร้างถนนถ้าสิ้นปีงบประมาณปรากฏว่า

องค์กรปกครองท้องถิ่นสร้างถนนได้3กิโลเมตรและสร้างท่อเมนประปาได้

5กิโลเมตรก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดหรือคิดเป็นร้อยละของ

ผลสำเร็จร ้อยละ100ของทั ้งสองตัวชี ้ว ัดเป็นต้นถ้าได้น้อยกว่าเป้า

ก็สามารถเทียบเคียงร้อยละลดลงตามส่วนครับถ้าประเมินผลการดำเนิน

งานทั้งหมดทุกยุทธศาสตร์ก็อาจจะใช้วิธีหาค่าร้อยละเฉลี่ย(หากยุทธศาสตร์

มีความสำคัญเท่ากัน)หรือเป็นค่าร้อยละเฉลี ่ยถ่วงน้ำหนัก(หากแต่ละ

ยุทธศาสตร์มีความสำคัญไม่เท่ากัน)ครับ

เนื่องจากยุทธศาสตร์มีความชัดเจนทั้งเป้าหมายตัวชี้วัดและแนวทาง

การดำนินงานอยู่แล้วนะครับหน้าที่ของผู้ที่ทำหน้าที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์

ก็คือการเสนอตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม



��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 
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แผนยุทธศาสตร์แล้วก็จัดประชุมคณะกรรมการฯเพื่อกำหนดแนวทางการ

ติดตามและประเมินผล(ว ิธ ีการให้คะแนน)รอบเวลาการประเมินผล

(ประเมินรายไตรมาสครึ ่งปีหรือประเมินรายปีหรือราย5ปี)รอบการ

รายงานผล(รายงานผลเมื่อใด)เป็นต้น

แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์และการประยุกต์แนวคิดไปสู่การ

ปฏิบัติก็เอวังด้วยประการฉะนี ้ขอยุติการเสวนาในคราวนี ้ก่อนนะครับ

ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่กระผมและผู้อ่านทุกท่านครับ

 





��
การจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่ น : 

จากแนวคิดสู่ ก ารปฏิบัติ 

ประวัติผู้เขียน 

ดร.ไพบูลย์โพธิ์สุวรรณ


ผู้จัดการหลักสูตรประกาศนียบัตรการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

สถาบันพระปกเกล้า

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษส่วนวิจัยและพัฒนา

สถาบันดำรงราชานุภาพสำนักงานปลัดกระทวงมหาดไทย  

การศึกษา 

ปริญญาเอก ด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาโท ด้านการวางแผนจากMontanaStateUniversity

   ประเทศสหรัฐอเมริกา

ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต(รัฐศาสตร์)

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศนียบัตร การวางแผนด้านขนส่งและสิ่งแวดล้อม

   จากUniversityPhillipinesและUniversityofSydney

ประสบการณ์ทำงาน 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลาง

ตอนล่าง2

วิทยากรและผู ้ประสานงาน(ผู ้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)

ประจำโครงการการจัดการพัฒนาเมือง(โครงการความร่วมมือระหว่าง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
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เจ ้าหน ้าท ี ่ว ิ เคราะห ์นโยบายและแผนสำน ักงานจ ังหว ัดขอนแก ่น,

หนองบัวลำภู

นักวิจัยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


