การเปนวิทยากรการสรางและใช

แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร

โดย
อดิศร วงศ์คงเดช
ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาสุขภาพภาคประชาชน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

คํานํา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนเครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลงองคกรรูปแบบใหมที่ปรับปรุงจาก
เครื่องมือการบริหารจัดการภาคธุรกิจมาใชในทางสังคม เพื่อใชเปนตัวเชื่อมหรือตัวดึงยุทธศาสตรที่ทุกภาค
สวน ทุกหนวยงาน ทุกองคกรที่ตางสรางยุทธศาสตรที่มุงหวังสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม โดย
การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยไปสูส ังคมแหงภูมปิ ญญาและการเรียนรู เพื่อใหประชาชนลุกขึ้นมามี
บทบาทในงานสรางสุขภาพ ตามวิสัยทัศน “ประชาชนสามารถแสดงบทบาทในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สภาพแวดลอมและสังคมโดยรวมไดอยางยั่งยืน ดวยความ ตัง้ ใจ เต็มใจ มีจิตสํานึกที่ดีและมี
ศรัทธาในการพัฒนา” ที่กําหนดไว เพื่อใหสุขภาพอยูใ นมือของคนทั้งประเทศ เนื่องดวยสุขภาพของประชาชน
ชุมชนหรือสุขภาวะของชุมชนตองสรางโดยชุมชน ประชาชน ชุมชนเปนเจาภาพและเปนเจาของสุขภาพ
ตนเอง
เอกสาร การเปนวิทยากรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของการทําหนาทีเ่ ปน
วิทยากรเรื่องการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ในชวงระหวางป 2548 – 2552 ของผูเขียนที่ไดเริ่ม
พัฒนาตนเองตั้งแตการศึกษาเรียนรูเพื่อใหเกิดทักษะ การลงมือทําในพื้นที่ การฝกฝนการถายทอด และการ
สรุป ถอดบทเรียน เผยแพรสูสังคม ซึ่งไดรวบรวมเนื้อหาวิชาที่คาดวาจะเปนประโยชนตอการดําเนินงาน และ
เปนการสรางประสบการณแกผูที่จะทําหนาที่วิทยากรในการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ในกรณี
พื้นที่ตาง ๆ ตอไป

อดิศร วงศ์คงเดช

ข

สารบัญ
หนา

บทนํา ทําความรู้จักกับ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์

๑

บทที่ ๒ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และแผนการสอน

๒๖

บทที่ ๓ บทบาทของวิทยากรกระบวนการ

๔๒

บทที่ ๔ คู่มือการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์สําหรับ
วิทยากร

๔๘

ค

บทนํา
ทําความรู้จักกับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ( Strategic Route Map ) คืออะไร
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรไมใช แผนยุทธศาสตร แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร คือ
1. เครื่องมือชวยบริหารจัดการยุทธศาสตรที่มีอยูมากมาย ของหลายกลุม หลายองคกร ที่ดําเนินการใน
พื้นที่เดียวกัน กลุมเปาหมายเดียวกันใหเคลือ่ นไปในทิศทางเดียวกันเกิดพลังขับเคลื่อนที่ทรงอานุภาพในการ
บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ประสงค (goal) จุดหมายปลายทาง (destination) และทิศทางขององคกรที่
กําหนดไว
2. เทคนิคที่ประณีตในการเปลี่ยน (transform) เปาประสงค (strategic objective) หรือสิ่งที่ตองการ
เปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนแปลงอะไรที่หลากหลายและแตกตางกันใหเปนแผนงาน โครงการอยางประณีต
เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางมีเหตุมีผล มีหลักวิชา อันนํามาซึ่งคําตอบของความเปนรูปธรรม ของวิสัยทัศนและ
เปาหมายขององคกร
3. ระบบการติดตามควบคุมกํากับและประเมินผลความกาวหนาอยางตอเนื่อง โดยตัวชี้วัดที่เหมาะสม
ทําใหสามารถปรับปรุงหรือแกไขกิจกรรมตามแผนงาน โครงการหรือสิ่งตางๆที่สอแววหรือมีเคาลางวาจะ
ลมเหลวหรือไมประสบผลไดทนั
4. เครื่องมือสื่อสารที่จะชวยใหทุกภาคสวนทั้งระดับบุคคลและองคกรดําเนินงานไปสูจุดหมาย
ปลายทางเดียวกันอยางเชื่อมประสานสอดคลองกัน
นอกจากนี้ผูบริหารทั้งในสวนสาธารณสุขและภาคสวนอื่นที่ไดเรียนรู เรื่อง แผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร ไดแสดงทัศนะไววา
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเครื่องมือที่ชวยในการบริหารของทุกหนวยงานของทุกองคกร
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเครื่องมือที่แสดงใหเห็นรูปธรรมของการใชคนเปนศูนยกลางอยาง
แทจริง ดวยการใชคนเปนศูนยกลางนัน้ เราตองลงมาดูในหมูบานวามีสินทรัพยของชุมชนอะไรบางที่จะเปน
ฐานในการพัฒนา มีปญหาอะไร มีความตองการอะไร ซึ่งโดยรวมแลวคนเราหรือในหมูบาน ชุมชนของเรา จะ
พบวามีปญหาหลักๆอยู 3 ประการ คือ 1) การทํามาหากิน 2) สุขภาพ และ 3) ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน
หากเรามีการเฝาระวัง จะทําใหรูวาปญหาและความตองการคืออะไร แลวเราจะทําอะไร โดยการมี
สวนรวมของคนในชุมชนของเรา ขณะเดียวกันเราตองไมมองเพียงแคหมูบาน ชุมชนหรืออบต.เราอยางเดียว
แตตองเติม อบต.ที่อยูขางเคียงที่เปนรอยตอและเปนจุดเชื่อม เราจะตองเชื่อมรอยตะเข็บในการควบคุมปองกัน
โรค
1

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรใหอะไรกับเราบาง
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรใหความชัดเจนเรือ่ ง “จุดหมายปลายทาง” ทําให
1. ชุมชนมีแผนงานโครงการของตนเอง โดยคนในชุมชนมีสวนรวมสรางและกําหนดกิจกรรมดวย
ตนเองแบบคิดเอง ทําเอง ตัดสินใจเอง
2. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพ ที่ดําเนินการโดยประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
3. บุคลากรระดับทองถิ่นสามารถสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เพื่อพัฒนาชุมชนได
4. มีการแลกเปลี่ยนประสบการณและการเรียนรูระหวางทองถิ่น เพื่อขยายงานพัฒนาใหครอบคลุม
อยางรวดเร็ว
5. ประชาชนในทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรม
6. องคกรปกครองสวนทองถิ่นรวมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและ
ตอเนื่อง
7. ชุมชน มีระบบเฝาระวังทีม่ ีประสิทธิภาพ (ครอบคลุมทุกดานทั้งดานสุขภาพและสังคม)โดยองคกร
อสม. ในทองถิ่น ตําบล เปนแกนนําหลักในการสรางและบริหารระบบเฝาระวังของชุมชนที่มีประสิทธิภาพ
8. ชุมชนมีมาตรการทางสังคม โดยองคกรทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) เปนแกนหลักในการดําเนินการ
มาตรการทางสังคม ภายใตการไดรับการสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจะชวยอะไร
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจะชวย
1.เสริมสรางพลังชุมชนในการตัดสินใจกําหนดเปาประสงค จุดหมายปลายทางและกําหนดวิถีทางที่
จะใหบรรลุผลไดดว ยตนเอง
2.
ปรับบทบาทประชาชนใหลุกขึน้ ยืนไดดว ยตนเองหรือพึ่งตนเองไดดานสุขภาพและการพัฒนา
สังคม
3. ปรับกระบวนทัศนของภาครัฐและประชาชนในทางบวกและเชิงรุก
4. เชื่อมประสานกิจกรรมการดําเนินงานของทุกภาคสวนในพืน้ ที่เดียวกันใหเสริมพลังกัน
5. ใหเหตุผลของความสําเร็จและความลมเหลวของโครงการที่ดําเนินการไดอยางมีเหตุมีผล
ยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร และแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มีความแตกตาง/เชื่อมโยงสัมพันธกันอยางไร?
• ยุทธศาสตร (Strategy) คือ 1. วิธีการ (กลุม กลยุทธ) สําคัญที่ทําใหไปถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไวดี
ที่สุด (เร็วที่สุด สมบูรณที่สุด ไดผลตอบแทนมากที่สุด)หรือวิธีการที่จะทําใหงานสําเร็จ
2. จุดสําคัญที่ทําใหเกิดการตื่นตัวหรือเกิดการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร = การเปลี่ยนแปลง
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• แผนยุทธศาสตร (Strategic Plan)เปนการวางแผนเพื่อนําองคการไปสูภาพลักษณใหม กาวสูวิสยั ทัศน
ที่ตองการในอนาคต เปนกรอบในการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นให
มุงไปสูสถานการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง เปนการวางแผนในภาพรวม
ขององคการทุกกลยุทธที่กําหนดขึ้นเปนปจจัยที่ชี้อนาคตขององคการนั้น
• แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route Map) คือ เครื่องมือบริหารการเปลี่ยนแปลง ที่จะใช
บริหารจัดการยุทธศาสตรที่ชุมชน ทองถิ่น องคกรสรางขึ้นหรือมีอยูแ ลวใหเกิดความสําเร็จ
ดังนั้น แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร = แผนในการจัดการไปสูการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง ยุทธศาสตร แผนยุทธศาสตร และ แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ไมใชสิ่งเดียวกัน แตก็ไมไดมนี ัยที่
ขัดแยง แตอยูรวมกันเหมือนครอบครัวเดียวกัน ซึ่งแสดงใหเห็นไดดังภาพขางลาง

ตําแหนงของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
Strategic Route Map : SRM

วิสัยทัศน/พันธกิจ
ยุทธศาสตร

แผนยุทธศาสตร

แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
แผนงาน/โครงการ การปฏิบัติขององคกรและบุคคล
แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรชวยทําใหครอบครัวยุทธศาสตรเขมแข็งและอบอุนขึ้น

นอกจากนี้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรยังสามารถอธิบายจุดสําคัญของยุทธศาสตรไวไดในกระดาษแผน
เดียว โดยไมตอ งไปไลเรียงเปดเอกสารเปนเลมหนา ๆ
2.4 มุมมองในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ในกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มีหลักคิดและพิจารณาดวยการใช 4 มุมมอง ที่จําเปนใน
การพัฒนาสูความเขมแข็งของประชาชน โดยมุมมองดังกลาวประกอบดวย
- ประชาชน เมื่อมีองคกรใด ๆ หรือการดําเนินงานใดๆ ควรมองไปถึงประชาชน วา มีองคกรนี้แลว
หรือการดําเนินงานนีแ้ ลว ประชาชนจะเปนอยางไร ประชาชนจะแสดงบทบาทอยางไร เขมแข็งอยางไร ทั้งใน
มิติของ บุคคล ครอบครัวและชุมชน ชุมชนจะตองมีมาตรการทางสังคมอะไร ระบบเฝาระวังอะไรของชุมชน
และโครงการอะไรที่ชุมชนรวมคิดรวมทํา เพื่อที่จะใหประชาชนแสดงบทบาท
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- ภาคีเครือขาย ในการพัฒนาสูความยั่งยืน ไมมีองคกรใดที่จะพัฒนาไดสําเร็จดวยตนเองเพียงองคกร
เดียว จึงจําเปนตองมองวา ใคร องคกรใด ที่จะเปนหุน สวนในการทํางานรวมกัน ใคร องคกรใดเหลานั้นจะ
แสดงบทบาทอะไรอยางไร ที่จะสงผลถึงระดับประชาชนและชุมชน
- กระบวนการ ไดแก กระบวนการบริหารจัดการทีส่ ําคัญ ที่จะสงผลใหภาคีเครือขายและภาค
ประชาชนแสดงบทบาท เชน กลไกการประสานงานที่ดี การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล การบูรณา
การแผน การบริหารเครือขาย ระบบการสื่อสารที่เขาถึงทุกครอบครัว
- รากฐาน ไดแก สิ่งที่ตองเตรียมใหพรอม มีอยางนอย 3 เรื่อง คือ คน (เรื่องของทีมงานหรือคนทํางาน
อันไดแก บุคลากรและแกนนํา) ขอมูล (เรือ่ งระบบขอมูลของชุมชน กฎระเบียบที่ทนั สมัย) และ องคกร (เรื่อง
ขององคกรทั้งในดานโครงสราง/บทบาทขององคกรและวัฒนธรรมองคกรที่เอื้ออํานวยหรือไมเอื้ออํานวยตอ
การทํางาน)

มุมมองในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
มุมมองเชิงคุณค่า (ระดับประชาชน)
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ระดับภาคีเครือข่าย)
มุมมองการบริหารจัดการ(ระดับกระบวนการ)
มุมมองการเรียนรู้และพัฒนา(ระดับรากฐาน)

ทําความเขาใจกับคําและความหมายของคําบางคํา
ในการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรที่ผานมา หลายทานมีขอสงสัยและมักจะติดขัดอึดอัดใจอยูบา ง
ในประเด็นดังตอไปนี้
1. จุดหมายปลายทาง กับเปาประสงคของยุทธศาสตร คืออะไรกันแน แตกตางกันอยางไร
2. กลยุทธ มีคําอื่นอีกไหมทีจ่ ะทําใหเขาใจไดงายกวาการใชคํานี้
ขอทําความเขาใจในที่นวี้ า
1) จุดหมายปลายทางกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic objective) เปนเหมือนเหรียญ
ที่ตองมีสองดานและเราจะตองมองสองดานเสมอ โดยมีเราและองคกรเปนจุดที่อยูตรงกลาง
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จุดหมายปลายทาง คือ สิ่งที่ตองการเห็นหรือใหเกิดขึ้น เปนการมองออกไปจากตัวเรา
หรือองคกรของเรา คือ การมองออกไปสูอนาคต
เปาประสงค คือ การมองเขาหาตัวเราหรือองคกรของเราวา ที่จะตองเปลี่ยนแปลงอะไร
ใน
ตัวเรา เพื่อใหเกิดจุดหมายปลายทาง หรือหากตองการจะใหเกิดอะไรขึ้นหรือจุดหมายปลายทางที่เรา
เรียกกัน เราจะตองเปลี่ยนแปลงอะไรบาง ดังนั้นเปาประสงค ก็คือ เปลี่ยนแปลงอะไร
นับตอแตนไี้ ปในการพูดถึงเปาประสงคหรือเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรจะวงเล็บไวเสมอวา
(เปลี่ยนแปลงอะไร)
2) กลยุทธ คือ วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหสําเร็จ หรือทําอยางไรการเปลี่ยนแปลงนั้นจึง
จะสําเร็จ หากจะเรียงความเชื่อมโยง เปนเหตุเปนผล จะไดดังนี้ หากเราตองการใหเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี(้ ในแตละ
ระดับแตละมุมมอง) เราจะตองเปลี่ยนแปลงอะไร และจะทําอยางไร
นับแตนไี้ ปในการพูดถึงกลยุทธจะวงเล็บไวเสมอวา (ทําอยางไร)

กระบวนการขั้นตอนการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
กระบวนการ ขั้นตอนสําคัญของการสรางและใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร (Strategic Route
Map: SRM) คือ “สราง 4 ขั้นตอน” และ “ใช” 3 ขั้นตอน รวมทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน ไดแก
1. การประเมินสถานการณ
( Situation Analysis) ที่ควรดําเนินการดวยวิธีสุนทรีย
ปรัศนีและใชแผนที่ความคิด (Mind Map)
2. การกําหนดจุดหมายปลายทาง (Destination Statement)
3. การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและตรวจสอบยุทธศาสตร (Strategic Route Map
Construction)
4. การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model
Construction: SLM)
5. การนิยามเปาประสงคหรือการอธิบายการทํางาน (Strategic Objective Definition) )
6. การทําแผนปฏิบัติการ(Action Plan / Mini - SLM)
7. การเปดงาน (Launching)
ดานการเรียนรูแ ละฝกอบรม โดยสวนใหญจะไดเรียนรูครบถวนทุกกระบวนการทั้ง 7
ขั้นตอน แตในทางปฏิบัติแลวทุกระดับโดยสวนใหญจะมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ฉบับภาพรวม(ฉบับ
ใหญ) พรอมทัง้ จุดหมายปลายทาง ระยะเวลา 3 ป 4 ป หรือ 5 ป แตกตางกันไปตามแตละพื้นที่จะกําหนด
ระยะเวลากัน มีเปนจํานวนมากที่มีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model
Construction: SLM) หรือบางสวนจะทําตารางอธิบายการทํางาน (ตาราง 11 ชอง) และมักจะหยุดกันตรงนี้ ไม
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ทราบวาจะใชอยางไรหรือนําไปใชอยางตอไปในองคกร หรือทองถิ่น ชุมชน ตลอดจนถายระดับตอไปยัง
ระดับอื่นๆอยางไร
เมื่อพิจารณาเนื้อหาผลงาน ผลผลิตของทุกระดับแลว โดยสวนใหญจะอยูในกระบวนการสราง
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เทานั้น ซึ่งเปนเพียงการตอบ 3 คําถามสําคัญเทานั้น คือ
1. เราอยูที่ไหน (ของการพัฒนา) ? นําไปสู .... การประเมินสถานการณ
2. เราจะไปไหน ? นําไปสู...การกําหนดจุดหมายปลายทาง
3. เราจะไปอยางไร? นําไปสู...การเขียน(สราง)แผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร
ซึ่งในขอที่ 3 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ยังประกอบดวย 2 ขั้นตอนยอย คือ
1) การตรวจสอบแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกับ ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ และ
2) การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (Strategic Linkage Model : SLM)
ขั้นตอนการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร มีดังนี้
ขั้นตอนที1่

การประเมินสถานการณ ดวยแนวคิดกระบวนการเขาถึงเชิงบวก (Positive Approach)

การที่มุงคนหาปญหา เพื่อ เอามาเปนตัวตั้งของการพัฒนาทําใหเกิดแนวคิดในการตามแกปญหาที่เกิด
ในอดีตตลอดเวลา หรืออีกนัยหนึ่ง ก็คือ มองเห็นแตการซอม มากกวา การสราง ซึ่งไมสอดคลองกับการ
พัฒนาสุขภาพที่ตอง ใชหลัก “สราง นํา ซอม” ดังนั้น แทนที่จะเอา “ปญหา” เปนตัวตั้ง ควรหันมาเอา
“ ปญญา” เปนตัวตั้ง ดวยการเขาถึง (approach) ชุมชนดวยแนวคิดเชิงบวก
การประเมินสถานการณดว ยการตั้งคําถามเชิงบวก และวิเคราะหจากศักยภาพของชุมชน ขุมพลัง
ชุมชน และสินทรัพยชุมชน โดยใชแบบสํารวจขุมพลังชุมชนและสินทรัพยชุมชนเปนเครื่องมือชวยในการ
วิเคราะหรวมดวย จะชวยสรางพลังใหระเบิดจากภายใน(Internalization) นําไปสูการสรางแรงบันดาลใจ
(Inspiration) ซึ่งกอใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค นวัตกรรม (innovation) ขึ้นมาได
เทคนิคในการระดมความคิดควรใชแผนทีค่ วามคิด (Mind Map) เปนเครื่องมือ ภายใตหลักการสําคัญ
คือ “ทุกความคิดมีคา อยาฆาทิ้ง” การระดมความคิดในขั้นนี้ อาจจะออกมาดังในภาพขางลาง
การระดมความคิดในขั้นตอนนี้ ตองมุงใหเกิดการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกกลุมอยางทั่วถึง และ
ใหไดเนื้อหาไมนอยเกินไป เพราะมีความสําคัญตอการนําไปใชในขัน้ ตอไป
ขั้นตอนที่ 2

การกําหนดจุดหมายปลายทาง

นําเอาความหวังในอนาคต จากขั้นการประเมินสถานการณ ของทั้ง 4 มุมมอง มาเขียนเปนจุดหมาย
ปลายทาง โดยอาจเขียนในรูป แผนผังจุดหมายปลายทาง หรือเขียนในรูปแผนที่ความคิด ดังตัวอยางในภาพ
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•
•
•
•
•
•
•
•

เมื่อเขียนเสร็จแลวตองพิจารณา/ปรับปรุงใหเปนไปตามเงื่อนไขของจุดหมายปลายทาง ซึ่งไดแก
ไมใชการแสดงวิสัยทัศนหรือพันธะกิจ
อธิบายภาพอนาคตที่คาดหวังอยางชัดเจน
กรอบเวลา 3- 5 ป
แสดงความเปนไปได (ในอํานาจของกลุม/องคกร)
เปนความคิดใหมๆ ที่มีคุณคาตอองคกร/ประชาชน/สังคม
มีประมาณ 20-30 จุดหมายปลายทาง
ประกอบดวยผังจุดหมายปลายทางและคําอธิบาย
อธิบายยุทธศาสตรเดิมที่ใชอยู (ถามี)

ขั้นตอนที่ 3

การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

ในขั้นตอนนี้จะมีสิ่งที่ทําใหหลายทานมีขอ สงสัยและมักจะติดขัดอึดอัดใจอยูบาง ในประเด็น
ดังตอไปนี้
3. จุดหมายปลายทาง กับเปาประสงคของยุทธศาสตร คืออะไรกันแน แตกตางกันอยางไร
4. กลยุทธ คําอื่นอีกไหมที่จะทําใหเขาใจไดงา ยกวาการใชคาํ นี้
ขอทําความเขาใจในที่นวี้ า
2. จุดหมายปลายทางกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร (Strategic objective) เปนเหมือนเหรียญที่ตองมี
สองดานและเราจะตองมองสองดานเสมอ โดยมีเราและองคกรเปนจุดที่อยูตรงกลาง
จุดหมายปลายทาง คือ สิ่งที่ตองการเห็นหรือใหเกิดขึ้น เปนการมองออกไปจากตัวเราหรือองคกร
ของเรา คือ การมองออกไปสูอนาคต
เปาประสงค คือ การมองเขาหาตัวเราหรือองคกรของเราวา ที่จะตองเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเรา
เพื่อใหเกิดจุดหมายปลายทาง หรือหากตองการจะใหเกิดอะไรขึ้นหรือจุดหมายปลายทางที่เราเรียกกัน เรา
จะตองเปลี่ยนแปลงอะไรบาง ดังนั้นเปาประสงค ก็คือ เปลี่ยนแปลงอะไร
นับตอแตนไี้ ปในการพูดถึงเปาประสงคหรือเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรจะวงเล็บไวเสมอวา
(เปลี่ยนแปลงอะไร)
3. กลยุทธ คือ วิธีการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหสําเร็จ หรือทําอยางไรการเปลี่ยนแปลงนั้นจึงจะสําเร็จ
หากจะเรียงความเชื่อมโยง เปนเหตุเปนผล จะไดดังนี้ หากเราตองการใหเกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้(ในแตละระดับแตละ
มุมมอง) เราจะตองเปลี่ยนแปลงอะไร และจะทําอยางไร
นับแตนไี้ ปในการพูดถึงกลยุทธจะวงเล็บไวเสมอวา (ทําอยางไร)
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เมื่อมีจุดหมายปลายทางแลว ก็ตองสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ที่จะไปสูจุดหมายปลายทาง โดย
ใชวิธีคิดที่เทียบเคียงกับการทําแผนที่หมูบา นเพื่อใหผูรวมกระบวนการเขาใจงายไดดงั นี้
•
แผนที่หมูบานมีการแบงอาณาเขตตามละแวก - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร แบงอาณาเขต
ตามระดับของมุมมอง
•
แผนที่หมูบาน แสดงจุด/สิ่งสําคัญของหมูบาน (เชน วัด โรงเรียน บานผูน ํา แหลงน้ํา ฯลฯ)
โดยวางไวตามละแวกตาง ๆ - แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร แสดงจุด/สิ่งสําคัญของยุทธศาสตร
ซึ่งก็คือ เปาประสงคของยุทธศาสตร (Strategic objective) และกลยุทธของเปาประสงคนั้น ๆ
โดยวางไวตามระดับมุมมองตาง ๆ
•
แผนที่หมูบาน แสดงถนนหนทางเชื่อมโยงระหวางละแวกตาง ๆ – แผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร แสดงลูกศรที่เชื่อมโยงระหวางมุมมองตาง ๆ ในเชิงเหตุและผล (หางลูกศรเปนเหตุ
หัวลูกศรเปนผล)
ทั้งนี้ การจัดทําแผนที่โดยการกําหนดสิ่งสําคัญของยุทธศาสตรวางลงไปในมุมมองตาง ๆ มีขั้นตอน
ดังนี้
1. จัดกลุมจุดหมายปลายทาง นํามาปรับใหเปนเปาประสงคของยุทธศาสตร (เปลี่ยนแปลงอะไร)แตละ
ระดับสั้นๆ โดยมี กลองละ 1 เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) เพื่อสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (ทั้ง 4
ระดับ)
2.กําหนดแนวทางหลัก/วิธีการใหญ ๆ ที่จะทําใหบรรลุแตละเปาประสงคของยุทธศาสตร
(เปลี่ยนแปลงอะไร)แตละระดับ แลวเขียนเปน หัวขอยอยในกลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)จนครบทุก
กลอง โดยแนวทางหลัก/วิธกี ารใหญ ๆ เหลานี้ เรียกวา กลยุทธ (ทําอยางไร) (ควรจะมี 2-3 กลยุทธ (ทํา
อยางไร) ตอ 1 เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร) )
3. กําหนดความเชื่อมโยงเชิงเหตุผลของแตละกลองเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) ของแตละระดับ
วามีความสัมพันธตอกันระหวางระดับที่เหนือขึ้นไป พรอมทั้งเขียนลูกศรเชื่อมโยงเปาประสงค(เปลี่ยนแปลง
อะไร)
แตละกลองในแตละระดับ โดยมีหลักการโยงลูกศรดังนี้
3.1) เขียนลูกศรแสดงความเชื่องโยง เชิงเหตุและผล โดยกลองที่อยูหางลูกศรเปนเหตุ กลองที่
อยูหวั ลูกศรเปนผล
3.2) ลูกศรหนา/ใหญ ใชเมื่อมีการเชื่อมโยงจากหลายกลองสูหลายหลายพรอมกัน (เปนเหตุ
เปนผลยกทั้งชัน้ ของมุมมอง) สวนลูกศรบาง/เล็กใชเฉพาะการเชื่อมโยงระหวางกลองตอกลอง
4. ทบทวนและทําความเขาใจภายในกลุม จนสมาชิกทุกคนมีความเขาใจในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ของกลุม
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การตรวจสอบแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
เมื่อเราสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรขึ้นมาแลว ตองทําการตรวจสอบวา แผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตรที่ไดสรางขึ้นนี้ สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตรขององคกร ทองถิ่น รวมทั้งอําเภอ จังหวัด หรือ
สวนกลางไดหรือไม โดยนําเอายุทธศาสตรบรรดาที่มีอยูมาตรวจดูวา ยุทธศาสตรและกลยุทธที่บรรจุไวใน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับที่สรางขึ้น มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธเหลานั้นหรือไม หาก
ไมมีก็จัดการเพิ่มเติมสวนทีข่ าดหายไป
ภาพตัวอยาง การตรวจสอบแผนที่ยุทธศาสตรกับยุทธศาสตร
ประชาชน

ตัวอยาง:แผนที่ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ภายในป พ.ศ. ๒๕๕๑ (ระยะ ๒ป)
สรางโครงการพัฒนาสุขภาพชุมชนให
สอดคลองกับความตองการของชุมชน
-จัดเวทีประชาคม ระดมความคิดเห็นและสรุป
ความตองการ
-จัดทําและเสนอโครงการตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ
-ติดตามประเมินผลงานรวมกัน

ยุทธศาสตร
ที่ ๕ วรวมกัน
•มีกิจกรรมของครอบครั

กระบวนการ

ภาคี

อปท. มีการสนั บสนุนดาน
งบประมาณ
•จัดระบบการติดตามและประเมินผล
•จัดตั้งศูนยประสานงาน/ประชาสั มพันธ
•พัฒนาองคความรูเครือขาย
•จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู

สรางทีมงานใหเกิดการรวมกลุมและ
สรางความเขมแข็งในตําบล
-ประสานงานทุกองคกรและจัดทําทีมงาน
-สรรหาทีมงานที่มีใจเสียสละ ความสามารถ
-กําหนดทีมงานเปนกลุมตามกิจกรรม
1
•วางแผนพัฒนาตามกลุมกิจกรรม

พืนฐาน
้

พัฒนาระบบข อมูลดานสุขภาพ

ขั้นตอนที่ 4

รณรงคสงเสริมครอบครัว /ชุมชนใหมี
ความสามัคคี +มีสวนรวมในการ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน

ใหครบถวน และทันสมัย
-หาแหลงขอมูลหลัก ครบถวน
-อบรมเจาหนาที่ที่รับผิดชอบใหมี
ความรู
-การจัดเก็บที่ทันสมัย

•มีกิจกรรมรวมกันในชุมชน
•มีการประชาสัมพันธ
•มีการรณรงคควบคุมปองกันโรค

พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ
ใหมีประสิทธิภาพ
• จัดหนวยเคลื่อนที่ตรวจ
สุขภาพปละ 2 ครั้ง
•จัดหนวยเคลื่อนที่ผูสูงอายุ
•จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู
•ติดตามประเมินผล

างแรงจูงใจการดูแล
ยุทธศาสตรทสร
สุี่ ข๓
ภาพ

ยุทธศาสตรที่ ๔

องคกรภาครัฐ/เอกชน/องคกรพัฒนา
ภาคเอกชนสนับสนุนทรัพยากรในการ
พัฒนาแบบมีสวนรวม
•จัดระบบความรวมมือ

อ
ยุท•ประสานงานความร
ธศาสตรทวมมืี่ ๒

•สรางสัมพันธภาพที่ดีระหวางหนวยงาน

สรางจิตสํานึ กและการรับรูสูการ
ปฏิบัติจริง
-เพิ่มประสิทธิภาพสื่อใหเกิดแรงจูงใจ
-รณรงคอยางตอเนื่อง
-พัฒนาการสื่อสารใหมีประสิทธิภาพ
-สรางรูปแบบการติดตาม

ยุทธศาสตรที่ ๑

รพ./สอ.สนับสนุนบุคลากรใหความรู
แก ประชาชนอยางตอเนื่อง
•ติดตอประสานงาน/รวมมือกับ
บุคลากร
•จัดกิจกรรมรวมกัน
•มีการปรับปรุงแผนงานโครงการ
สงเสริมการเชื่อมโยง
เครือขายและจัด
กระบวนการแลกเปลี่ยน
เรียนรู
-จัดใหมีสถานที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู
-จัดการเสวนา/เวทีแลกเปลี่ยน
•สรางโครงการสูขนั้ ตอนการปฏิบัติจริง
•มีการจัดเก็บขอมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู
บ

สงเสริมและสรางจิตสํานึกและ
ปรับพฤติกรรมสุขภาพในชุมชน

พัฒนาความรูสุขภาพ
อนามัย

-ประชาสัมพันธ
-อบรมใหความรู
-จัดหาวัสดุ+อุปกรณ และสถานที่

-ศึกษาดูงาน
-ฝกอบรมใหความรู ความเขาใจ
-จัดทํากิจกรรมดานสุขภาพ
อนามั ย

-กระตุนและเผยแพรขอมูลดานสุขภาพ

•จัดแขงขันกีฬาผูสูงอายุ
•จัดประกวดสุขภาพผูสูงอายุ
•ประชาสัมพันธ

•การเยี่ยมบานผูปวย

พัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนใหดี
ตามวิถีชุมชน
•อบรมการปฏิบัติงาน
•วางแผนคาชาจาย
•ประกอบสัมมาชีพและ
มั่นคง

เครือขายขุมชน รร/วัด มีสวนรวมในการ
พัฒนาสรางสุขภาพกาย/จิตใหชุมชน
•ประสานงานขอความรวมมือ
•รงรงคสรางกิจกรรม
•ประชาสัมพันธ
•ติดตามประเมินผล

มุงการบริหารจัดการที่ดี
โปรงใส เปนธรรม มี
ประสิทธิภาพ
•มีสวนรวมในการจัดสรร
ทรัพยากร
•ขยายผลการบริหารจัดการให
มีการตอยอด

สรางระบบติดตามและ
ประเมินผล
•กําหนดใหมีคณะกรรมการ
ประเมินผล
สรางรูปแบบติดตาม

ปรับปรุงและพัฒนาศูนยการ
เรียนรูกระจายไปทุกหมูบาน

สงเสริมการสรางแรงจูงใจ ศึกษาดูงาน

-ศึกษาหาขอมูลทีจ่ ําเปน
-ปรับปรุงศูนยขอมูลการเรียนรูให
ครอบคลุมและทัว่ ถึง
-พัฒนาบุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
-ประชาสั มพันธการใหบริการ

-เผยแพรบุคคลตัวอยาง
-จัดกิจกรรมเผยแพรความดี
-มอบเกียรติบัตร รางวัล
-คนดี ศรีแม เหียะ (กิจกรรม)
-รวมพลังทําความดี

การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ

หลังจากไดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรแลว ถือวา ยังไมไดแผนที่ฉบับพรอมใช แตไดฉบับที่เปนภาพรวม
เทานั้น การรวมกันสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ ตามขั้นตอนดังนี้
1) สมาชิกกลุมรวมกันพิจารณาแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรที่ไดสรางมากอนหนานี้ แลวเลือก
เสนทางที่สั้นที่สุด สะดวกที่สุดที่จะไปถึงจุดหมายปลายทาง โดยโดยพิจารณาเลือกเปาประสงค(เปลี่ยนแปลง
อะไร) พรอม กลยุทธของแตละเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร) ในแตละระดับวา อะไรที่มีความสําคัญมาก
จะตองปฏิบัติ ภายใน 2 ป (หรือตามระยะเวลาที่กําหนดโดยมีเวลานอยกวาแผนที่ฯ ฉบับใหญ) เพื่อใหบรรลุ
จุดหมายปลายทางที่กําหนด
2) นําเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ที่เลือกแลวมาวางตามระดับหรือมุมมองทั้ง 4 มุมมอง คือ
มุมมองระดับประชาชน ภาคี กระบวนการ และรากฐาน
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ประชาชน

(ในสวนนีจ้ ะมีกลอง 2 ลักษณะ คือ (1) ฉบับสําหรับผูบริหาร จะสรางกลองเปาประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร)โดยไมตองระบุกลยุทธ (ทําอยางไร) ไวภายใตกลอง และ (2) ฉบับสําหรับผูจัดการหรือผู
ปฏิบัติ จะสรางกลองเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) พรอมทั้งระบุกลยุทธสําคัญ(ทําอยางไร) ไวภายใต
กลองดวย)
3) เขียน/กําหนดลูกศรที่แสดงความเชื่อมโยงสัมพันธกันเชิงเหตุและผล
โดยบางกลอง
เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)อาจเปนเหตุที่จะสงผลถึงกันในมุมมองระดับเดียวกันและมุมมองระดับถัดขึ้น
ไปได ทั้งนีต้ องใหตัดสินใจใหน้ําหนักวา กลองใดเปนเหตุ กลองใดเปนผลอยางชัดเจน จะไมมีกลองที่เปน
เหตุเปนผลกลับไปกลับมา (ไมมีลูกศร 2 หัว หรือ ลูกศรที่ชี้สวนทางกัน) เมื่อเขียนเสร็จแลว ทุกกลองตองมี
ลูกศรเขาหา ยกเวนกลองลางสุด และทุกกลองตองมีลูกศรออก ยกเวนกลองที่อยูบนสุด
4) ตรวจสอบและทบทวน/สรุปภาพรวมของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการที่กลุม
รวมกันจัดทํามาใหสมาชิกกลุมไดรับฟง ทําความเขาใจ เห็นภาพเดียวกัน เพื่อใหเกิดการยอมรับรวมกันและมี
มติความเห็นชอบในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการที่จัดทําขึ้น กอนนําเสนอผูบ ริหาร
5) นําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการที่ไดสรางขึ้นมาในขอ 4 เสนอผูบริหารของ องคกร
เพื่อใหความเห็นชอบ อนุมตั ิดําเนินการกอนดําเนินการใดๆตอไป โดยผูบริหารองคกรมีอํานาจในการปรับ/
เลือกเสนทาง
ภาพตัวอยาง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบตั ิการ (Strategic Linkage Model (SLM))
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (SLM):
เด็กอายุ 0-18 ป มีการเจริญเติบโตสมวัยเต็มศักยภาพ ภายในป 2554

ชุมชน มีมาตรการทางสังคม/นโยบาย
สาธารณะดานการเจริญเติบโต

ประชาชนปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในการบริโภค
อาหารและออกกําลังกาย

ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดย ชุมชน
ในการดูแลเด็กแบบมีสวนรวม

รากฐาน

กระบวนการ

ภาคี

ชุมชน มีระบบเฝาระวังที่มี
ประสิทธิภาพ
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อปท.รวมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและ
สนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอและ
ตอเนื่อง

กลุม องคกรในและนอกพื้นที่มีบทบาท
และศักยภาพในการบูรณาการการ
ดําเนินงานรวมกัน

หนวยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุน
และประสานงานอยางเขมแข็ง

ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการองคกรและภาคีเครือขาย
รวมถึงระบบเฝาระวังที่มีประสิทธิภาพ
ระบบขอมูลและสารสนเทศ
มีคุณภาพ ทันสมัย เขาถึงงาย

การวิจัยพัฒนาและการจัดการ
นวัตกรรมที่ดี

องคกรแหงการเรียนรู มีวัฒนธรรม
องคกรที่ดี
บุคลากร แกนนํามีสมรรถนะที่
เหมาะสมสอดคลองกับยุทธศาสตร

3.2 การใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรขั้นพืน้ ฐาน
1. หัวใจความสําเร็จและการกําหนดตัวชี้วดั ในกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
1. หัวใจของความสําเร็จ (Critical Success Factor : CSF ) หมายถึง “สิ่งที่จุดประกายทีก่ อใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ (หรือปฏิกิริยาลูกโซ)ทีน่ ําไปสูความสําเร็จ”
2. เครื่องชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI ) หมายถึง “ เราทําหรือจะทําอะไรที่กอใหเกิด
ปฏิกิริยาลูกโซในขอ1”
การคนหาหัวใจของความสําเร็จ
ภายในวัตถุประสงคของยุทธศาสตร (เปลี่ยนแปลงอะไร (Strategic Objective) )ในแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตรปฏิบัติการ แตละกลองวัตถุประสงคของยุทธศาสตร (เปลี่ยนแปลงอะไร) จะมีหัวใจของความสําเร็จ
(Critical Success Factor : CSF ) แฝงอยูก ลองวัตถุประสงคของยุทธศาสตร(เปลี่ยนแปลงอะไร) กลองละ 1 ตัว
และมีเครื่องชีว้ ัดความสําเร็จ(Key Performance Indicator : KPI )กํากับอยูคูกันกลองวัตถุประสงคของยุทธ
ศาสตร(เปลี่ยนแปลงอะไร) 1 ตัว เชนกัน หรือกลาวในแงหนึ่งคือ ใน 1 กลองวัตถุประสงคของยุทธศาสตร
(เปลี่ยนแปลงอะไร) จะมีหวั ใจของความสําเร็จ(Critical Success Factor : CSF) 1 ตัวและมีเครื่องชีว้ ัด
ความสําเร็จ(Key Performance Indicator : KPI )กํากับอยู 1 ตัว
สิ่งที่ทาทายคือ ความสามารถกลั่นกรอง เลือกเฟนหาหัวใจความสําเร็จ หรือ Critical Success Factor
(CSF)และหาเครื่องชี้วัดความสําเร็จ(Key Performance Indicator : KPI )ของยุทธศาสตรใหพบ
ประเภทของเครื่องชี้วดั
เครื่องชี้วัดที่ใชในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรมี 3 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 แสดงผลลัพธ (Outcome) ที่สาํ คัญของการเปลี่ยนแปลง ใชชื่อวา ตัวชี้วดั ผลลัพธ (Key
Result Indicator : KRI )
ประเภทที่ 2 แสดงผลการปฏิบัติ (Performance) ใชชื่อวา ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator :
PI )
ประเภทที่ 3 แสดงปฏิบัติการสําคัญที่สงผลตอวัตถุประสงคของยุทธศาสตร เปนลูกโซใชชื่อวา
ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI
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เครื่องชี้วัดทัง้ 3 ประเภทมีลักษณะเฉพาะดังนี้
(1) ตัวชี้วัดผลลัพธ(KRI) จะแสดงผลลัพธที่สําคัญที่ไดจากการปฏิบัติตามแผน วัดผลสําเร็จของ
โครงการ ซึ่งเปนเรื่องอดีตทีเ่ กิดจากผลพวงของการใชกระบวนการตางๆ หลายอยาง แตไม
สามารถบอกไดวาเกิดจากกระบวนการใด ไมสามารถปรับทิศทางของงานได เหมาะสําหรับ
ผูบริหารระดับสูง ผูควบคุมนโยบาย บอกไดวาเกิดผลกับนโยบายอยางไรบาง แตไมสามารถบอก
ที่มาที่ไปหรือเบื้องหลังของผลที่ได
ขอสังเกตเกี่ยวกับตัวชี้วัดผลลัพธ(KRI)
1)
2)
3)
4)
5)

ตัวชี้วดั ผลลัพธ (KRI)แสดงวา “เราไดทําอะไรไปแลว”(Output / Outcome )
มีลักษณะเปนอดีต(Historical )
เปนผลรวมของกระบวนการตางๆหลายอยาง ไมสามารถระบุที่มาที่ไปได
ไมบอกวา “ไดทํา (process) อยางไร ใครทํา” จึงใชปรับทิศทางไมได
เหมาะสําหรับรายงานผูบริหารระดับสูงหรือสังคมทั่วไปที่ไมตองการรายละเอียด แตไม
เหมาะสําหรับผูมีหนาที่บริหารจัดการ

ตัวอยาง เชน
• รอยละของเด็กที่อานออกเขียนได
• อัตราปวยดวยโรคไขเลือดออก
(2) ตัวชี้วัดผลงาน(PI) เปนเครื่องชี้วัดที่หนวยงานตางๆ สรางขึ้นสําหรับตอบสนองการปฏิบัติงานใน
สวนที่รับผิดชอบหรือใชในการวางแผนงบประมาณ ใชไดทั้งเพื่อแสดงอดีต (ผลงานที่ผานมา หรือปจจุบัน
(กําลังทําอะไรอยู)
ขอสังเกตเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดผลงาน(PI)
1) ตัวชี้วดั ผลงานแสดงวา “เราทําอะไรบาง” แตไมบอกวาอะไรมีความสําคัญสูงสุด
2) มีจํานวนมาก อยูระหวาง ตัวชี้วัดผลลัพธ(KRI) กับตัวชีว้ ัดผลสําเร็จ ( KPI)
3) เปนแหลงที่มาของตัวชี้วัดผลสําเร็จ ( KPI) อีกทีหนึ่ง ใชประกอบกับตัวชี้วดั ผลสําเร็จ ( KPI)
โดยเฉพาะในองคกรระดับปลายหรือระดับปฏิบัติการ
4) เปนตัวชีว้ ัดทีก่ รมกองตางๆสรางขึ้นสําหรับควบคุมการปฏิบัติงานในสวนที่รับผิดชอบหรือ
วางแผนงบประมาณ
5) อาจไมมีผลโดยตรงตอการบรรลุเปาหมายในระยะสั้น แตมีผลตอการพัฒนาหรือสุขภาพของ
คนในระยะยาว
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6) ใชไดทั้งเพื่อแสดงอดีต(ผลงานที่ผานมา)หรือปจจุบัน(กําลังทําอะไรอยู)
ตัวอยาง เชน
•
•
•
•
•

มีการศึกษาวิจยั องคความรู
มีศูนยประสานงานเครือขาย
มีฐานขอมูลที่พรอมใชงานอยางมีประสิทธิภาพ
จํานวนคูมือ/สื่อ/ศูนยการเรียนรู
จํานวน อสม.ที่ไดรับความรูเ รื่องไขเลือดออก

(3) ตัวชี้วัดผลสําเร็จ(KPI) เปนตัวชี้วดั ที่มีผลกระทบตอยุทธศาสตรอยางมีนัยสําคัญและกวางขวาง
(หลายมุมมอง) ตองมีการติดตาม ตอบสนองโดยผูบริหารระดับCEO เปนเครื่องนําทางสูความสําเร็จ กลาวคือ
ผูปฏิบัติทราบลวงหนา วาตองทําอะไรที่สําคัญที่สุดจึงจะบรรลุตามเปาประสงคของยุทธศาสตร (Strategic
objective) โดยการบรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรใด ๆ (ที่อยูหางลูกศร) จะตองสงผลสะเทือนไปถึง
เปาประสงคของยุทธศาสตรที่อยูเหนือขึน้ ไป (ที่อยูห ัวลูกศร)
ขอสังเกตเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดผลสําเร็จ (KPI)
1) มีลักษณะเปนปจจุบันหรืออนาคต โดยตอบคําถาม “เราตองทําหรือจะทําอะไรที่กอใหเกิด
ปฏิกิริยาลูกโซที่นําไปสูความสําเร็จ”
2) ใชติดตามงานที่เกิดขึ้นเปนรายวัน/ทุกวันหรือเปนปจจุบนั (Real Time)
3) การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) มี หนึ่ง KPI ตอ หนึ่งเปาประสงคของยุทธศาสตร
(Strategic objective) โดย KPI คือ การกระทําที่สําคัญที่สุด ถาไมทําการกระทํานั้น จะไม
บรรลุเปาประสงคของยุทธศาสตรเลย
4) ตัวชี้วดั ความสําเร็จ (KPI) มักจะบอกการกระทํา/กระบวนการที่ สะทอนไปยังระดับของ
เปาประสงคของยุทธศาสตรตามมุมมองตาง ๆ เชน
- มุมมองระดับประชาชน (เพงเล็งที่บทบาทประชาชน) KPI จะเปนการกระทําที่สําคัญ
ของประชาชน /ชุมชน
- มุมมองระดับภาคีเครือขาย (เพงเล็งที่บทบาทภาคีเครือขาย) จะเปนการกระทําที่สําคัญ
ของภาคี เครือขายแตละกลุม/องคกร
ตัวอยางตัวชี้วดั ความสําเร็จ : KPI
• รายงาน/แจง การพบผูสงสัยวาปวยโรคไขหวัดนกภายใน 1 ชั่วโมง
• เดินออกกําลังกายอยางตอเนือ่ งวันละ 30 นาที(ไมใช 3 วัน/สัปดาห)
• ดําเนินการตามขอตกลงการดําเนินงานรวมกัน(ไมใชมีเพียงการลงนามในเอกสาร)
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• การแลกเปลี่ยนและใชขอมูลสารสนเทศระหวางเครือขาย
• ประชาชนทําลายแหลงเพาะพันธุยุงทุกสัปดาห
2. ขั้นตอนการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 5

การนิยามเปาประสงคของยุทธศาสตรหรือการอธิบายการทํางาน

ในขั้นตอนนี้ปจ จุบันไดมีการปรับปรุงชื่อตารางและองคประกอบของตารางดังนี้
1. ชื่อตารางปรับเปลี่ยนเปน ตารางอธิบายการทํางาน เรือ่ ง..................... (ตามประเด็น)
2. องคประกอบของตาราง
ชองที่ 1 เดิม เปาประสงค เปน เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)
ชองที่ 2 เดิม กลยุทธ เปน กลยุทธ (ทําอยางไร)
ชองที่ 3 เดิม กิจกรรม เปน กิจกรรม (ทําอะไร)
ชองที่ 4 และ 5 เดิม มาตรการ เปน มาตรการ (งาน) แบงออกเปน มาตรการทางวิชาการ (งานวิชาการ)
กับมาตรการทางสังคม (งานสังคม)
ชองที่ 6 – 11 เหมือนเดิม ดังภาพขางลางนี้
ตารางอธิบายการทํางานเรื่อง .....................................................
เปาประสงค
(เปลี่ยนแปลง
อะไร)

กลยุทธ (ทํา
อยางไร)

กิจ กรรม
(ทําอะไร)

มาตรการ (งาน)

มาตร การ
ทางวิชาการ
(งานวิชาการ)

ตัวชี้วัด
ผลงาน
(PI)

ตัวชี้วัด
ผลสําเร็จ
(KPI)

เปาหมาย/กลุม
เปา หมาย

ระยะ เวลา
ดําเนิน การ

งบ
ประมาณ

มาตร การ
ทางสังคม
(งานสังคม)

หลังจากไดแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (SLM) แลว ก็พรอมที่จะนําไปสูการปฏิบัติ สิ่ง
ที่ตองทําความเขาใจก็คือ เปาประสงคของยุทธศาสตร (เปลี่ยนแปลงอะไร) และกลยุทธ(ทําอยางไร) ทีว่ างไว
ในแผนทีน่ ั้น เปนการวางภาพกวาง ๆ ใหเอาไปใชไดหลากหลาย แตในการจะปฏิบตั ิตองระบุกิจกรรมและการ
กระทําที่ชัดเจน ดังนั้นจึงตองกําหนดประเด็น/เรื่องที่จะทํากอน เนื่องจากกิจกรรมและการกระทําของแตละ
ประเด็นก็แตกตางกัน เชน กิจกรรมและการกระทําของประเด็นไขเลือดออก ก็จะแตกตางจากกิจกรรมและการ
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ผูรับ
ผิดชอบ

กระทําของประเด็นอาหารปลอดภัย โดยการนิยามเปาประสงคของยุทธศาสตรหรือการอธิบายการทํางาน ก็คือ
การอธิบายวา เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร) และกลยุทธ(ทําอยางไร) ตาง ๆ จะไปสูการปฏิบัติอยางไร ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1) กําหนดประเด็นเนื้อหาดานสุขภาพที่ตองการเนนหนักในพื้นที่ ขางหนา 1 ประเด็น เชน เรื่อง การ
พัฒนาคุณภาพเด็กไทย ใหเติบใหญอยางมีคุณภาพ ศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย วัณโรค อาหาร
ปลอดภัย เบาหวาน เปนตน
2) ปรับจุดหมายปลายทางใหสอดคลองและเจาะจงกับประเด็นที่ตั้งไว
3) จากจุดหมายปลายทางที่ปรับแลว
นําไปปรับเปาประสงคในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับ
ปฏิบัติการ ( SLM) ใหสอดคลองกัน
4) รวมกันอธิบายวา เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)นี้ จะทําใหบรรลุไดอยางไร ใชกลยุทธ (ทํา
อยางไร) กิจกรรม (ทําอะไร)ขั้นตอนวิธีการใด อยางไร แลวสรางเครื่องชี้วัด โดยใชตารางอธิบาย
การทํางาน (ตาราง 11 ชอง) ตามขั้นตอนดังนี้
(1) นําเปาประสงค จากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการ(SLM) มาบรรจุลงในชองที่ 1
(2) แตละเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) ใหนํากลยุทธ (ดูจากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับ
ใหญ) มาบรรจุลงในชองที่ 2
***ในกรณีการฝกปฏิบัติครั้งนี้ใหกลุมรวมกันเลือกกลยุทธ (ทําอยางไร) ที่มีความสําคัญและเชื่อวาจะนําไปสู
การบรรลุเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)นัน้ ได (เปนกลยุทธที่มีพลังเหนือกลยุทธอื่น ๆ ในกลอง
เปาประสงคเดียวกัน) มา 1 กลยุทธ(ทําอยางไร)
(3) รวมกันคิดกิจกรรมสําคัญของแตละกลยุทธ(ทําอยางไร) (ประมาณ 3-5 ขอตอกลยุทธ) ในแตละ
เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) และเขียนลงในชองกิจกรรมสําคัญ(ทําอะไร) ตองการคิดใหมๆ หรืออาจนํา
กิจกรรม
ที่มีมาใส ชองที่ 3
(4) ใหรายละเอียดของกิจกรรมสําคัญในชองที่ 3 วาทําอยางไร ประมาณ 3-5 ขอ หรือระบุอาการกระทํา
(กริยา) หรือวิธีการทํากิจกรรมสําคัญแตละกิจกรรมวาทําอยางไร เชน เก็บรวบรวมขอมูล ออกแบบฐานขอมูล
แลกเปลี่ยนขอมูล โดยแบงเปนวิธีการทางวิชาการ(ชองที่ 4) และวิธีการทางสังคม (ชองที่ 5)
(5) กําหนดตัวชี้วดั ผลงาน (PI) ในแตละการกระทํา (ชองที่ 6) โดยใหกําหนดเฉพาะการกระทํา (หรือ
งาน) ที่จําเปนตองใชทรัพยากร เชน งบประมาณ คนหรืออุปกรณพิเศษ เทคโนโลยีเฉพาะ หรือเมื่อผูบริหาร
กําหนดใหรายงาน
(6) ดําเนินการจนครบทุกเปาประสงคของยุทธศาสตร(เปลี่ยนแปลงอะไร)และกลยุทธ(ทําอยางไร)สําคัญ
ทุกขอ (โดยยังมิตองกําหนดและเขียนตัวชีว้ ัดความสําเร็จ ( KPI) เปาหมายภายใน 1 ป และผูรับผิดชอบประจํา
กลุม)
(7) หาหัวใจแหงความสําเร็จ หรือที่เรียกวา CSF ใหพบที่อยูในชุดการกระทํา (ชอง 4และ5) เชน การ
แลกเปลี่ยนขอมูล (ทําใหเกิดปฏิกิริยาลูกโซ)
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(8) เมื่อไดหวั ใจแหงความสําเร็จหรือCSFแลว ก็ใหพจิ ารณากําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จ (KPI) โดย
คัดเลือกจากตัวชี้วดั ผลงาน ( PI ) จํานวนมาก (ในชอง 6 ) คัดเลือกเพียง 1 ตัวตอ 1 เปาประสงคของยุทธศาสตร ลง
ใน (ชอง 7)
*** ในการฝกปฏิบัติในหองประชุม จะทําเพียง 7 ชอง (สวน ชองที่ 8-11 ตองทําเมื่อมีเวลาเพียงพอและมีความ
ชัดเจนวาจะลงมือทําในพื้นที่ ) ***
การหาหัวใจแหงความสําเร็จ(CSF) / ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ (KPI) ตองมุงมั่นตั้งใจ อยาพยายามเหมาวา
ตัวชี้วดั ผลงาน (PI) ตัวใดตัวหนึ่งคือ ตัวชีว้ ดั ความสําเร็จ (KPI)
หากหา ตัวชีว้ ัดความสําเร็จ (KPI) ไมได แสดงวาการกระทําที่คิดไวอาจไมใหผลตอบแทนที่ดพี อ
ดังนั้นตองระดมสมองพิจารณาดวยความคิดริเริ่มใหมๆ จากการกระทําใหม ๆ จากกิจกรรมใหม รวมทั้งอาจจะ
ตองกําหนดกลยุทธใหม ๆ
การกระทําใหใชความคิดริเริม่ ใหม ๆ นี้ ใหพิจารณาใน 2 สวนหลัก คือ “วิธีการทางวิชาการ” ซึ่ง
กําหนดภายใตเงื่อนไขทางวิชาการ (หมายถึง ตามหลักการวิชาการตองมีขั้นตอน มีการกระทําแบบนี้จึงจะไดผล)
และ “วิธีการทางสังคม” ซึ่งกําหนดภายใตเงื่อนไขทางสังคม เวทีประชาคม รวมทั้งการคํานึงถึงดานคุณธรรม
(กลาวคือ การใชหลักการวิชาการอาจจะยังไมไดผล เนือ่ งจากเรื่องพฤติกรรมสุขภาพเปนเรื่องที่ทาํ แทนกันไมได
จึงตองใชวิธกี ารทางสังคมมาเสริม เชน การกําหนดกติกาชุมชน ที่จะใหรางวัล หรือ ใหโทษ ทั้งนี้ตองเปนสิ่งที่
สังคม/ทองถิ่นนั้นยอมรับ )
ขั้นตอนที่ 6

การสรางแผนปฏิบตั ิการ ( Mini - SLM)

***การดําเนินกิจกรรมนี้ ตองทําภายหลังที่ทําตารางอธิบายวิธีการทํางาน (อยางนอย ชอง 1-7 ) เสร็จ
เรียบรอยแลว*** (แตในการดําเนินการจริง ตองผานการอธิบายวิธีการทํางานระบุตัวชีว้ ัดความสําเร็จ( KPI)
อยางชัดเจนกอน)
1) ใหกลุมพิจารณา ตารางอธิบายเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)
ของแตละเปาประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร) วา ตัวชี้วัดความสําเร็จ หรือ KPI (ดูชองที่ 7) อยูในกิจกรรมใด (ดูชองที่ 3) ใหถือวา
กิจกรรมนั้น
มีความสําคัญ เปนกิจกรรมหลัก (กิจกรรมทีม่ ีหัวใจความสําเร็จ) ถาไมดําเนินการก็จะ
ไมบรรลุเปาประสงค
2) นํากิจกรรมหลักที่ได (จากขั้น(3)) ไปวางลงแทนตําแหนงของเปาประสงค (ที่กิจกรรมนั้นบรรจุอยู)
ในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (SLM) และแสดงความเชื่อมโยงของลูกศรเหมือนเดิมตาม SLM
จะได แผนปฏิบัติการ (Mini - SLM) ที่แสดงกิจกรรมหลักซึ่งจะทําใหบรรลุเปาประสงคทุกเปาประประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร)
3) นํากิจกรรมที่เหลือจากตารางนิยามเปาประสงค (ถือวา กิจกรรมเหลานั้น เปนกิจกรรมเสริม) ไป
วางลงในเสนทางความเชื่อมโยงตามลําดับขั้น วา กิจกรรมเสริมตาง ๆ เกิดขึ้นกอนหรือ เกิดหลังกิจกรรมหลัก
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เสร็จแลว จะได แผนปฏิบตั ิการ (Mini- SLM) ฉบับสมบูรณที่แสดงทั้งกิจกรรมหลัก(ตองทํา) และกิจกรรม
เสริม (ควรทํา) ซึ่งจะทําใหบรรลุเปาประสงคทุกเปาประประสงค
4) ใหอธิบายภายในกลุมใหเขาใจ และทบทวนลําดับขั้นของกระบวนการนี้
3.3 การใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในขัน้ กาวหนา
1. การถายระดับ(Cascading) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
เทคนิคการถายระดับนี้ จะชวยใหการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในระดับที่ลดหลั่นลงไป เชน
จากกรม กอง สูจังหวัด จากจังหวัดสูอําเภอ และจากอําเภอสูตําบลหรือทองถิ่นทําไดงายขึ้น โดยการสรางแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับหลักจะทําในระดับจังหวัด เมื่อถึงระดับอําเภอ จะแปลงแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
จังหวัดออกเปนแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (SLM) ที่ใชภายใตบริบทของอําเภอนัน้ แตทั้งนี้ มี
ขอแมวา จังหวัดไมมีความแตกตางกันในภูมิศาสตร ลักษณะประชากร และบริบทอื่นๆมากนัก หากความ
แตกตางภายในจังหวัดมีมาก เชน บางจังหวัดมีความเจริญสูงอยูในโซนหนึ่งของจังหวัด แตอกี โซนยังลาหลัง
ดวยมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน เชน มีทิวเขากั้นแบงระหวางโซนอยู หรือบางจังหวัดใหญมี
ประชากรมาก มีความหลากหลายทางลักษณะเฉพาะตางๆ ของประชากร กลุมชนเผาหรือกลุมชาติพันธุ กรณี
เหลานี้ อาจตองสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับหลักเปน 2 ฉบับตามลักษณะทีแ่ ตกตางกันนี้ เพราะบริบท
ที่แตกตางกันยอมมีกลยุทธและวิธีการที่จะนําไปสูความสําเร็จที่แตกตางกัน หรือแมแตอาจตองมีการกําหนด
จุดหมายปลายทางที่แตกตางกัน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจะสรางขึ้นอยางนอยเปน 3 ระดับ คือระดับจังหวัด อําเภอ และตําบลหรือ
ทองถิ่น การถายระดับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจากระดับอําเภอสูตําบลนั้น เปนขัน้ ตอนสุดทายของการสราง
และใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรกอนเปดงาน ขั้นตอนนีม้ ีความสําคัญมาก เนื่องจากจะเปนขัน้ ตอนหลัก
สําหรับกรรมการกองทุนสุขภาพตําบลทีต่ องทําไดดว ยตนเอง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรที่จะใชในระดับ
ตําบลนั้นเราใชชื่อวา แผนปฏิบัติการ หรืออาจจะเรียกวาเปน Mini-SLM
คําแนะนําสําหรับการถายระดับ หลังจากทีก่ ระทรวง/กรม ในสวนกลาง ไดจัดทําแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตร ไปจนถึงการนิยามเปาประสงคหรือที่เรียกใหมวาตารางอธิบายการทํางานแลวก็พรอมดําเนินการ
ถายระดับสูระดับตาง ๆ ซึ่งมีแนวทางดังนี้
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กระบวนการระดับจังหวัด
กรณีจังหวัดยังไมไดสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบตั ิการ ระดับ
จังหวัด
 จังหวัดสรางจุดหมายปลายทาง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและ SLM ที่ไมไดกําหนดโดยกรมวิชาการ
สําหรับใช คุมงานในจังหวัด โดยสามารถดําเนินการวิธีหนึ่งวิธีใดไดดังนี้
1. ดําเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตั้งแตขั้นที่ 1 - 4
2. นําจุดหมายปลายทาง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและ SLM ระดับอําเภอหรือตําบล จํานวน 1 ใน 3
ของอําเภอหรือตําบลทั้งหมดในจังหวัดมาปรับปรุงเปนของระดับจังหวัด
3. นําจุดหมายปลายทางและSLM ของรวมระหวางกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคมาประยุกตให
เหมาะสมกับบริบทของจังหวัด เพื่อปรับเปนจุดหมายปลายทางและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด
 จังหวัดกําหนดประเด็นที่จะใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง การทํางาน
จะทําคราวละประเด็น
 จังหวัดปรับจุดหมายปลายทางและแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ (SLM)ใหสอดคลองกับ
ประเด็นทีจ่ ังหวัดไดเลือกไว
 สรางตารางอธิบายการทํางาน (ตาราง 11 ชอง) ของ SLM ในประเด็นที่เลือก (ชองที่ 1 2 3 4 6 7)

กรณีจังหวัดมีแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ ระดับจังหวัด
 สรางจุดหมายปลายทาง แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและ SLM ที่ไมไดกําหนดโดยกรมวิชาการสําหรับ
ใช คุมงานในจังหวัด
 ตาราง อธิบายการทํางาน (หรือนิยามเปาประสงคเดิม (ตาราง 11 ชอง) ) ของ SLM ที่สรางขึ้นเหลานั้น
(ชองที่ 1 2 3 4 6 7)
 รับ SLM รวมของกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคจากศูนยหรือสํานักงานเขต นํามากําหนดประเด็น
แลวอธิบายการทํางาน(ตาราง 11 ชองบางสวน) ที่บูรณาการงานสรางเสริมสุขภาพและปองกันโรค
เขาดวยกัน
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กระบวนการระดับอําเภอ
ปรับแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรระดับจังหวัดใหสอดคลองกับบริบทของอําเภอ การปรับเริ่มทําที่
จุดหมายปลายทางกอนแลวจึงกาวไปตามขัน้ ตอน หรือถาไมมีแผนที่ฯจังหวัดก็ใหสรางแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร(ฉบับหลัก)และแผนทีฯ่ ฉบับปฏิบัติการของอําเภอพรอมตารางอธิบายการ
ทํางานซึ่งปรับปรุงใหมใหมี 11 ชอง แตในระดับอําเภอจะอธิบายการทํางานแตละขอเพียง 6 ชอง
คือชอง 1 2 3 4 6 7
(1) ในกรณีของแผนที่ฯ SLM รายประเด็นที่สรางพรอมอธิบายการทํางานมาแลวจากกรม
วิชาการ ใหนําทั้งสองสิ่งนั้นมาปรับใหเหมาะสมกับบริบทของอําเภอกอน
(2) ดังนั้น ในระดับอําเภอจะมีแผนที่ฯ (SLM) อยู 2 ประเภทคือ
3.1 แผนที่ฯที่มาจากจังหวัดที่ปรับใหเขากับบริบทของอําเภอแลว หรือสรางที่อําเภอเอง
กรณี หลังนีจ้ ะเหมาะสมกับบริบทอยูแลว จึงไมตองปรับแตอยางใด แผนที่ฯที่มาจากจังหวัดหรือที่สรางเองนี้
จะยังไมกําหนดประเด็น การกําหนดประเด็นจะไปทําที่ระดับตําบล
3.2 แผนที่ฯที่ไดมาจากกรมวิชาการพรอมตารางอธิบายการทํางานเปนรายประเด็น ทั้งสอง
สิ่งนี้นํามาปรับใหเขากับบริบทของอําเภอกอน
(4) การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในระดับอําเภอ ใชวิทยากรจากตําบลที่ผานการอบรม
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรแลวเปนผูดําเนินการ โดยมีเจาหนาที่สาธารณสุขระดับอําเภอและจังหวัดเปน
ผูรวมงาน
(5) ใหสงแผนที่ฯและตารางอธิบายการทํางานที่มีในระดับอําเภอใหกบั ทีมระดับตําบลที่ผาน
การอบรมแลวนําไปเติมเต็มตาราง 11 ชองและสรางแผนปฏิบัติการรายประเด็นเพื่อใชตามความเหมาะสม
ตอไป
2. การจัดกลุมงาน (Job Family)
(1) การสรางกลุมงาน
จากแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ จะมีการมอบหมายงานใหสวนตางๆนําไปปฏิบัติ แต
การปฏิบัติจะเกิดผลสําเร็จได ตองมีการจัดกลุมงานและวางตัวผูรับผิดชอบที่เหมาะสม ในขั้นนี้ทีมผูสรางแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตรจะพิจารณาความสอดคลองของเปาประสงคของยุทธศาสตร(เปลี่ยนแปลงอะไร)ที่
ปรากฏในแผนที่ฯฉบับปฏิบัติการ จากนั้น จะจัดกลุม เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ที่มีลักษณะสอดคลอง
กันเขาไวเปนกลุมงานเดียวกัน
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ในการสรางกลุมงาน กลุมภารกิจทีจ่ ัด ควรมีภาระงานที่ใกลเคียงกัน และซอนทับ/เชื่อมโยงกันทุก
กลุม
ไมควรจัดกลุมภารกิจงานใหอยูในมุมมองหรือระดับเดียวกันทั้งหมด และไมควรจัดกลุมงานเปน
แทง(Silo) ที่ไมเกี่ยวของกัน เนื่องจากจะทําใหเกิดอุปสรรคในการเชื่อมโยงงาน ความสัมพันธภายในองคกร
และการทํางานเปนทีม วางตัวบุคลากรที่รับผิดชอบแตละกลุมภารกิจงาน ควรใหเนือ้ ที่แตละกลุมทับซอนกัน
อยางนอย 1 เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) เหตุผลเพื่อใหมีการประสานงานอยางใกลชิดระหวางกลุมงาน
ตางๆ ผานเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร) ที่ทับซอนกัน อาจใชชื่อวาเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)
ทําไมตองสรางกลุมงาน
เหตุผลของการสรางกลุมงานก็เพื่อ (1) การสรางทางเดินทีล่ ะเอียดขึ้นโดยมุงเนนทางเดินภายในกลุม
งาน ในรูปของแผนปฏิบตั กิ าร (2) ใหมีการประสานและพึ่งพาอาศัยกันระหวางสมาชิกภายในและระหวาง
กลุมงาน (3) สามารถสับเปลี่ยนบทบาทหนาที่ระหวางผูท ี่รับผิดชอบและผูปฏิบัติที่อยูภายในกลุมงานเดียวกัน
ไดสะดวกตามความจําเปน (4) ชวยในการควบคุมกํากับโดยการตั้งผูรับผิดชอบประจํากลุมงานเพิ่มขึ้นอีก
ระดับหนึ่ง
วิธีการสรางกลุมงาน
1. พิจารณาความสอดคลองของเปาประสงคของยุทธศาสตรที่ปรากฏในแผนที่ฯฉบับปฏิบัติการที่ได
สรางไวกอนหนานี้
2. รวบรวมและจัดกลุมเปาประสงคของยุทธศาสตรที่มีลักษณะสอดคลองกันในแตละระดับเขาไว
เปน กลุมงานเดียวกันจัดเปนกลุมงาน
สิ่งที่ควรพิจารณาในการสรางกลุมงาน
• ในการสรางกลุมงานมีหลักการสําคัญ คือ นํากลองเปาประสงคของยุทธศาสตรที่
สอดคลองกันไวดว ยกัน และควรมีเปาประสงคที่อยูตางระดับกันรวมอยูดวย
• การสรางกลุมงานควรใหเนื้อที่แตละกลุมทับซอนกันอยางนอย 1 เปาประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร) (บางกรณีอาจมีมากกวา 1 เปาประสงคก็ได ขึ้นกับลักษณะการกําหนดกลุมงาน) เหตุผล
เพื่อใหมกี ารประสานงานอยางใกลชิดระหวางกลุมงานตางๆผานเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)ที่ทับซอน
กันนั้น (อาจใชชื่อวา “เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)เชื่อมโยง”)
• ในหนึ่งกลุม งานอาจจะประกอบดวย 3 – 5 กลองเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) โดย
เฉลี่ยใหแตละกลุมรับผิดชอบกลองเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) ดวยจํานวนเทา ๆ กัน หากมากกวานี้
อาจจะทําใหเกิดภาวะเกินกําลังความสามารถบริหารจัดการของผูรับผิดชอบ
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• จํานวนกลุมงานที่เหมาะสมในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการของแตละองคกร
ขึ้นอยูกับจํานวนกลองเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) สวนใหญเทาที่พบจะประกอบดวย 4 กลุมงาน เปน
จํานวนที่เหมาะสมสําหรับองคกรที่แผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรฯมีเปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร) ประมาณ
13 – 14 ขอ
สิ่งที่ไมควรทํา
• อยารวมเฉพาะกลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ทีอ่ ยูในระดับเดียวกันไวในกลุม งาน
เดียว โดยไมมกี ลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ตางระดับเลย(ไมมีหัว) เพราะจะทํากลุมงานจมอยูใน
มุมมองเดียว ไมเห็นความเชื่อมโยงและทําใหการกําหนดจุดสูงสุดของกลุมงานจะทําไมได
• ไมควรรวมกลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ครบทั้ง 4 ระดับไวในกลุม งานเดียว
เพราะจะเปนภาระที่หนักเกินไปสําหรับการควบคุมกํากับของผูจัดการกลุมงาน อีกประการหนึ่ง จะทําใหกลุม
งาน
ไมจําเปนตองพึ่งพากลุมงานอื่นๆเลย จะเปนผลเสียดานการประสานงาน และจะทําใหเกิด
สภาวะทีท่ ําใหกลุมงานนี้ปดตัวเองจากเพื่อนกลุมงานอื่น เพราะไมตอ งพึ่งกลุมงานอื่นและไมใหกลุมงานอื่น
ไดพึ่ง เกิดสภาวะความเปนเอกเทศขึ้นภายในองคกร อันเปนสิ่งที่ไมพึงปรารถนา สภาวะเชนนี้เรียกวาเปน
“ไซโล” (Silo Effect) เชนเดียวกับไซโลเก็บธัญพืชที่ไมกระทบกระเทือนจากสภาพแวดลอม (ตัดขาดจาก
บริบทแวดลอม)
(2) การวางตัวผูรับผิดชอบ
ตั้งแตขั้นตอนตอไปนี้ หากตองการความรวมมือระหวางสาขา ใหพิจารณาจัดบุคคลที่อยูตางสาขาเขาเปนผูรับผิดชอบตอ
องคประกอบตางๆของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

เมื่อสรางกลุมงานขึ้นแลว ตอไปจึงวางตัวผูรับผิดชอบประจํากลุมงาน หรือ ผูจัดการกลุมงาน ซึ่งไม
จําเปนตองคัดเลือกมาจากฝายหรือหนวยงานที่เปนทางการฝายใดฝายหนึ่ง แตใหพจิ ารณาจากความสามารถ
ทํางานตามเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)นั้นๆสําเร็จเปนสําคัญ
นี่เปนลักษณะของการจัดงานแบบใช
บทบาทเปนตัวกําหนด ผูบริหารและคณะผูจัดการกลุมงานจะรวมกันคัดเลือกผูรับผิดชอบประจําเปาประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร) หากจะเสริมศักยภาพของบุคลากรควรเปดโอกาสใหแตละบุคคลสมัครใจและไดเลือก
งานที่ตนเองสนใจ ตองการจะทําใหสําเร็จ ในกระบวนการวางตัวผูรับผิดชอบนี้หากเปนกระบวนการกลุมที่มี
คุณภาพจะทําใหไดผลในการจัดวางผูรับผิดชอบไดดี
การคัดเลือกจะทําเปน 2 ขั้น คือ ขั้นแรก ผูบริหาร/CEOจะคัดเลือกผูรับผิดชอบกลองเปาประสงค
(เปลี่ยนแปลงอะไร) เชื่อมโยงระหวางกลุม งานกอน (คือกลองที่อยูตรงบริเวณที่ 2 กลุมงานทับซอนกัน ซึ่งจะ
มีประมาณ 3 - 5 กลอง) เพราะกลองเหลานี้จะมีความสําคัญมากกวากลองอื่นๆ จึงตองพิจารณาคนที่เหมาะสม
จริงๆ
ขั้นตอไป จึงวางตัวผูรับผิดชอบประจํากลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)อื่นๆจนครบทุกกลอง
จะไดรูปการจัดองคกรเพื่อบริหารแผนปฏิบัติการ ในแตละกลองจะบอกตําแหนงและชื่อดวย พรอมทั้งให
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กลุมนําเสนอภาพรวมของการสรางกลุมงานและการจัดผูร ับผิดชอบ ตลอดจนการจัดรูปองคกรของพื้นที่/
องคกร
บทสรุป การวางตัวผูรับผิดชอบ จะเปนการแตงตั้งผูรับผิดชอบประจํากลุม งานและแตละกลอง
เปาประสงค (เปลี่ยนแปลงอะไร)โดยผูรับผิดชอบจะประสานกับกลุมงานอื่นในกรณีความรับผิดชอบทับซอน
และจะติดตามความกาวหนาโดยดูตวั ชี้วดั ผลสําเร็จ (KPI) เปนคูๆภายในกลุมงาน

ขอสังเกต
1).ในกรณีของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
กลุม งานและบุคลากรถูกจัดขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อ
ประโยชนในการขับเคลื่อน
ซึ่งตางกับวิธีจัดการตามปกติที่จะมอบความรับผิดชอบใหกับฝายหรือแผนก
ตางๆ ที่มีบทบาทความรับผิดชอบใกลเคียงตามที่กําหนดไวในผังองคกรปกติ เหตุผลคือ การขับเคลื่อนแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรที่มีหลายมิติ
(ระดับหรือมุมมอง)
ตองการการทํางานเปนทีมของบุคลากรที่มี
ความสามารถหลายดานโดยไมถูกจํากัดวาตองสังกัดหนวยงานหนึ่งหนวยงานใดเทานั้น การจัดงานรูปแบบนี้
มีที่ใชกันอยูในชื่อที่เรียกวา Task Force หรือ Functional Organization
2).ประโยชนของการจัดรูปงานแบบนี้อกี ประการหนึ่งคือ
สามารถโยกยายถายเทผูปฏิบัติงานได
สะดวกจนกวาจะสามารถจับคูงานกับผูปฏิบัติใหเหมาะสมกันที่สุด ซึ่งหากทุกอยางลงตัวและการขับเคลื่อน
ไดผลดีแลว ในอนาคตจะสามารถปรับปรุงผังองคกรใหเปนรูปแบบใหมที่มีรากฐานมาจากการจัดกลุมงานที่มี
ประสิทธิภาพ
3).การจัดกลุมงานใหมีพื้นที่ทับซอนกันอยูห นึ่งกลองเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)จะมีประโยชน
เพื่อใหเกิดการประสานงานระหวาง 2-3 กลุมงาน เนื่องจากการวางกลยุทธ(ทําอยางไร)เพื่อใหบรรลุ
เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)กลุมใดกลุมหนึ่ง อาจตองอาศัยขอมูล และความรวมมือ ตลอดจนจังหวะของ
การบรรลุจากกลุมงานอื่นดวย
4). สําหรับการวางตัวผูรับผิดชอบ จําเปนตองเชิญผูบริหารสูงสุดขององคกรมาเปนผูพิจารณาวางตัว
3. การทดสอบระบบปฏิบัติการ
การทดสอบระบบปฏิบัติการมีวัตถุประสงคที่จะทราบวา มีการตอบรับกันระหวางกลุมงานในเชิง
เนื้อหาและจังหวะเวลา หรือไม เพียงใด การทดสอบนี้จะเปนการพิสูจนใหเห็นความรวมมือประสานงาน
ระหวางกลุมงาน และหากกลุมงานอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานระหวางสาขา ก็จะยิ่งชวยใหเห็นลูทาง
ซึ่งจะแตกตางจากโดย
ของการประสานงานระหวางสาขาโดยใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรเปนเครื่องมือ
สิ้นเชิงจากการประสานงานโดยระบบกรรมการ ที่คุนเคย
การทดสอบนี้ จะใชเหตุการณสมมุติซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ (1) เมื่อมีหรือ (2) เมื่อไมมี เหตุดว นเหตุรา ย
ตัวอยางของกรณีเหตุดวน เชนเมื่อมีเหตุตอ งสงสัยวาจะมีไขหวัดนกเกิดขึ้นในพื้นที่ กลุมงานตางๆจะนําเอา
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แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรยอยที่สรางเฉพาะเรื่องไขหวัดนกออกมาใช (โปรดระลึกวาการสรางแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรฉบับยอยตองกําหนดประเด็นหรือวาระเสียกอน)
กลุมงานใดจะเปนผูรับผิดชอบในการตั้งตน
กระบวนการ เริ่มตั้งแตการตรวจสอบยืนยัน การรายงาน จากนัน้ จะรายงานไปยังทีใ่ ดในความรับผิดชอบของ
กลุมงานใด กลุมงานนั้น เมื่อไดรับรายงานตองรายงานใหกลุมงานใดทราบเพื่อปฏิบัติการ สวนรายละเอียด
ของการปฏิบัติการก็สามารถตรวจสอบไดจากตารางนิยามวัตถุประสงคที่ทุกกลุมงานตองมีอยูแลว ปฏิบัติการ
ทั้งหมดสามารถติดตามไดจากตัวชีว้ ัดผลสําเร็จประจํากลุม งานตางๆ
ขอบกพรองตางๆที่อาจพบไดในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรก็จะคนพบไดจากการทดสอบนี้
หาก
คนพบก็จะไดแกไขกอนเกิดเหตุการณจริง
การทดสอบตองกระทําเปนระยะๆ เพือ่ ซักซอมใหผูปฏิบัติงานจําไดขึ้นใจวา หนาที่ของตนมี
อะไรบาง เมื่อเกิดเหตุการณจริง จะสามารถปฏิบัติการไดทันทีไมติดขัดหลงลืม
ในกรณีเหตุไมดวน การทดสอบระบบปฏิบัติการยอมทําไดตลอดเวลา ซึ่งตางกับเมื่อมีเหตุดว น
เหตุราย การปฏิบัติจริงจะทําไดตอเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นเทานั้น ดังนั้น จึงตองมีการสรางเหตุการณสมมุติขึ้นเพื่อ
ทดสอบระบบ
ตัวอยางของกรณีเมื่อไมมีเหตุดวนเหตุรายหรือการทดสอบระบบ โดยฝกซอมทดสอบระบบแบบบน
โตะ(Tabletop Exercise) เชนกรณีอาหารปลอดภัย ดวยการนํากิจกรรมสําคัญของแตละกลุมงานมาลําดับ
กิจกรรมกอนหลังในการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดของทุกกลุมงานจนถึงผลผลิตสุดทายอันเปนจุดหมาย
ปลายทางขององคกร
4. การสรางปณิธานสวนบุคคล
ความสําคัญของตัง้ ปณิธานสวนบุคคล
1. เพื่อใหแนใจวาเปาประสงค(ปณิธาน)ในการทํางานของบุคคลสอดคลองและสนับสนุนเปาประสงค
ของยุทธศาสตร(เปลี่ยนแปลงอะไร)ขององคกร
2. ชวยใหเกิดการปรึกษาหารือระหวางสมาชิกในกลุมงานและจัดสรรกิจกรรมระหวางกัน ทุกคนจะ
ทราบบทบาทหนาที่หลักของคนอื่นๆในกลุมงาน
3. ทั้งผูจัดการและผูปฏิบัติจะเขาใจเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ของกลุมงานตรงกันและชัดเจน
4. ชวยใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)ตางๆ เพราะภายหลังกําหนด
เปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร) สวนบุคคลครบถวน ทุกคนจะเห็นภาพรวมกันวาเปาประสงค(เปลี่ยนแปลง
อะไร) ขอใดไดรับการสนับสนุนนอยเกินไป มากเกินไป หรือไมมีการสนับสนุนเลย รวมทั้งเหมาะสมกับ
น้ําหนักที่ใหไวสําหรับเปาประสงคนั้นๆหรือไม ทีมงานก็จะรวมกันแกไข
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5. สวนเปาประสงค(เปลี่ยนแปลงอะไร)เกีย่ วกับการพัฒนาสวนบุคคลก็จะชวยใหสามารถสราง
โครงการพัฒนาบุคลากรไดตรงจุด
6. ทําใหการประเมินผลงานมีความยุติธรรม เพราะจะเปนการประเมินตามเปาประสงค(เปลี่ยนแปลง
อะไร)และเครือ่ งชี้วัดที่เห็นชอบรวมกัน
แนวคิดตอการตั้งปณิธานสวนบุคคล
(1) การปฏิบัติการตามแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจะใหผลดีที่สุดถามีความรวมมือระหวางสาขา
(2) บางกิจกรรมอาจตองใชกําลังคนหรือใชเทคนิควิชาการมาก
ซึ่งการไดรับแรงสนับสนุนจาก
แรงงานและประสบการณความรอบรูจากหลายคนนาจะไปไดดกี วาและเร็วกวา
(3) เปนการสงเสริมการทํางานเปนทีมโดยไมตองแขงขันกันเอง
การตั้งปณิธานสวนบุคคลมีลักษณะเฉพาะอยางหนึ่งคือเปนขั้นตอนทีข่ ึ้นอยูกับการตัดสินใจของ
ทีมงานผูปฏิบัติเอง
เมื่อตัดสินใจแลวจะเปนหนาที่ของผูจัดการกลุมงานที่จะตรวจสอบความเหมาะสม
โดยเฉพาะในประเด็นตอไปนี้
1. ความสมดุลของผูที่ทําหนาที่ดานตางๆในแผนปฏิบัตกิ ารของกลุมงาน ดังนั้นจึงตองใชวิธี
เจรจากันภายในกลุมงานตลอดเวลา
2. การตรวจสอบความเชื่อมโยง และการพึง่ พาผลงานระหวางกลุมงานตางๆที่ตองมี
3. การวางน้ําหนักของงานในชวงเวลาหนึง่ ก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะการวางน้ําหนัก นอกจาก
จะทําใหทีมงานทราบลําดับความสําคัญของงานของตนแลว
ยังมีผลตอการจัดสรรงบประมาณและการ
ตั้งเปาหมายของแผนงานโครงการตางๆดวย
4. การวางน้าํ หนักเปนหนาที่ของหัวหนากลุมงานที่รับผิดชอบ หัวหนากลุมงานจะมีบัญชี
ปณิธานของสมาชิกทุกคนในกลุมงานในบัญชีนั้น ในสวนที่เปนเปาหมายก็จะเปนบทบาทของหัวหนากลุม
งานเปนผูกําหนดเชนเดียวกัน สวนชองแผนการพัฒนา จะเปนบทบาทของคณะที่ประกอบดวยหัวหนาองคกร
(CEO) หัวหนากลุมงานและผูรับผิดชอบ เรื่องการพัฒนาบุคลากร เปนผูกําหนด
5. เมื่อไดกาํ หนดแผนปฏิบัติการของกลุมงานและตั้งเปาประสงคสวนบุคคลไดแลว ให
ผูจัดการ กลุม งานรวมกับผูบ ริหารกลับไปพิจารณาตารางชวยนิยามเปาประสงคอยางละเอียดที่ผานมาอีกครั้ง
เพราะอาจตองปรับแกตัวชี้วดั ใหเหมาะสมกับสภาพของงานที่กําลังดําเนินอยู รวมทั้งลงน้ําหนักใหกจิ กรรม
สําคัญและเปาหมายในตอนนี้ดวยโดยเพิ่มจํานวนชองลงในตารางชวยนิยามเปาประสงค
วิธีการทํา
1. บุคลากรแตละคนทําตารางรายการปณิธานสวนบุคคลไมเกิน 5 ขอสําหรับกิจกรรมที่สนับสนุน
เปาประสงคของยุทธศาสตรโดยตรง บวกดวยการพัฒนาตนเองไมเกิน 2 ขอในสวนที่เชื่อวายังขาดอยู
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2. เจาของรายการจะใหน้ําหนักเปาประสงคสวนบุคคลที่สอดคลองกับน้าํ หนักที่ปรากฏในตาราง 11
ชอง เปาประสงคเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองจะไดรับน้ําหนักสูงสุด
3. ในรายการปณิธานสวนบุคคลจะแสดงตัวชีว้ ัด และเปาหมายสําหรับปดวย
4. ถาผูตั้งปณิธานเปนผูปฏิบัติ จะเนนงานของตนไปที่กระบวนการและกิจกรรมเปนสําคัญ ถาผูตั้ง
ปณิธานเปนผูจ ัดการ จะเนนทั้งกระบวนการและผลผลิต
5. ผูปฏิบัติและผูรับผิดชอบเปาประสงคจะทราบและติดตามเกณฑตัวชีว้ ัดผลสําเร็จ(KPI) ตลอดเวลา
หากมีเหตุผลที่เชื่อวากระบวนการจะไมเปนไปในทิศทางที่ถูกตอง ก็จะตัดสินใจแกไขหรือรายงานไปตาม
ชองทางที่กําหนดไว
6. ผูรับผิดชอบเปาประสงคเปนผูรับผิดชอบผลผลิตของงาน และวิเคราะหตัวชีว้ ัดผลงาน(PI)
7. ปณิธานของสมาชิกทุกคน(รวมทั้งผูจัดการกลุมงาน) เทากับเปาประสงคของกลุมงาน
ขอสังเกต
• น้ําหนัก หมายถึง การกําหนดความสําคัญของกิจกรรมเพื่อการกระจายงานใหเหมาะสมกับสถานภาพ
ในขณะนัน้ ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขของงบประมาณ ระดับความสําเร็จของงาน และบริบทตางๆในแตละ
ชวงเวลา
• หัวหนากลุมงานจะเปนผูกําหนดน้ําหนักภายในกลุมงาน
• การกําหนดน้ําหนักของงานภายในองคกรจะมี 2 ขั้นตอน กลาวคือ ขั้นที่1 ผูบริหารองคกร (CEO)จะ
เปนผูกําหนดน้ําหนักของงานขององคกรวาจะใหน้ําหนักในแตละกลุม งานมากนอยเทาใด(กําหนด
เปนอัตรารอยละ)เพื่อความสําเร็จของงานตามจุดหมายปลายทางที่กําหนดไว น้ําหนักของทุกกลุมงาน
รวมกันแลวเทากับ 100 และเมื่อผูบริหารองคกรใหน้ําหนักกับกลุมงานแลว ขั้นที่ 2 หัวหนากลุมงาน
แตละกลุม จะกําหนดน้ําหนักกิจกรรมภายในกลุมของตนเอง น้ําหนักของทุกกิจกรรมในกลุมงาน
รวมกันแลวเทากับ 100
• น้ําหนักของงานจะปรับไดตลอดเวลา (อาจจะปรับทุกเดือนตามความกาวหนาของงาน) และจะใชเปน
ตัวคูณสําหรับการจัดสรรงบประมาณภายในองคกรดวย
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บทที่ ๒
ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้และแผนการสอน
หลักการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ
เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเรื่อง การสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร จัดใหสําหรับผูที่
ทํางานพัฒนา ซึ่งเปนผูใหญ ไมมีหนาที่เรียน ดังนั้น การเปนวิทยากรแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรจึงจําเปนที่
จะตองมีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูสําหรับผูใหญ ซึ่งหลักการสําหรับการเรียนรูสําหรับผูใหญมี
ดังนี้
หลักการเรียนรูของผูใหญ
ตั้งแตชวงทศวรรษที่ 70 ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญนั้นมีกรอบคิดที่นักวิชาการและผูจัดฝกอบรมนํามาศึกษาและ
ใชอยางกวางขวาง Malcome S. Knowles (1973) ไดตั้งสมมติฐานในเรื่องลักษณะการเรียนรูของผูใหญเอาไว 4 ขอ
คือ
1. เมื่อคนเราเติบโตขึ้น ผูใหญมีแนวโนมที่จะชอบการชี้นําดวยตัวเอง (Self-direction)
2. ประสบการณของผูใหญนั้นเปนทรัพยากรการเรียนรูที่ทรงคุณคา ดังนั้นการเรียนรูแบบมีสวนรวม (Active
Participation) จากประสบการณของผูใหญควรจะนํามาใชเปนวิธีการจัดการฝกอบรม
3. ผูใหญนั้นมักจะใหการตระหนักรูถึงเรื่องราวเฉพาะที่มาจากชีวิตจริง ดังนั้นการจัดฝกอบรมควรจะใชเรื่องใน
ชีวิตจริงมาเปนแนวทางการจัดการฝกอบรม
4. ผูใหญตองการที่จะเรียนรูทักษะและใฝหาความรูที่จําเปนในการเพิ่มขีดความสามารถของตนในการทํางานและ
นําทักษะที่ไดเรียนรูมาใชงานไดทันที
Robert W. Pike (1989) ไดเขียนหลักการในการจัดการฝกอบรมใหกับผูใหญชื่อวา “Pike Laws of
Adult” โดยมีกฎสําคัญ 4 ขอคือ
กฎขอที่ 1 ผูใหญเปนเด็กเล็กๆ ในรางกายที่ใหญ
กฎขอที่ 2 คนเรามักจะไมขัดแยงกับขอมูลที่เรามีอยู
กฎขอที่ 3 ถาคุณรูสึกสนุกมากเทาไร การเรียนเรียนรูก็มีมากขึ้นเทานั้น
กฎขอที่ 4 การเรียนรูจะยังไมเกิดขึ้น หากพฤติกรรมไมไดเปลี่ยนแปลง
การเรียนรูของผูใหญและการเล็งผลเลิศของนักพัฒนา
Irving Lorge (1947) ไดกลาวถึงวิธีการเรียนรูของผูใหญวา “การที่เราจะจัดการศึกษาใหผูใหญไดดีนั้นเราตอง
เขาใจเสียกอนวาเขาตองการอะไร” Lorge ยังไดระบุความตองการของผูใหญในการเรียนรูไว 4 ดานคือ
1. เพื่อที่จะไดเพิ่มพูนบางอยาง (To gain something)
2. เพื่อที่จะไดเปนบางสิ่ง (To be something)
3. เพื่อที่จะไดทําบางสิ่ง (To do something)
4. เพื่อที่จะประหยัดบางอยาง (To save something)
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ขอแตกตางของการเรียนรูระหวางผูใหญกับเด็ก
ผูใหญนั้นแตกตางจากเด็กนั้นมีความแตกตางที่เห็นไดชัดเรื่องแนวคิดสวนตัว (Self-concept) ประสบการณ
และความพรอมในการเรียนรู สวนการเรียนรูของเด็กนั้นจะมีลักษณะเปนแบบ เหยือก (ผูสอน) กับถวย (ผูเรียน) - Jug and
mug

เปรียบเทียบลักษณะการเรียนรูของเด็กกับผูใหญ
เด็ก
1. พึ่งพาผูอื่นในการเรียน
2. ยอมรับขอมูลที่มีการนําเสนอให
3. คาดหวังวาสิ่งที่รับจะมีประโยชนใชในวันขางหนา
4. มีประสบการณนอยหรือไมมี ในการผูกโยงการเรียนรู เหมือนกระดาษขาวที่ยังไมไดเขียนอะไร
5. มีสวนรวมในการปนความรูไดนอย
ผูใหญ
1. ตัดสินใจเองวาอะไรที่สําคัญควรเรียนรู
2. การยอมรับขอมูลอยูบนพื้นฐานของความเชื่อ และคุณคาที่มีอยูในตัวเอง
3. คาดหวังวาสิ่งที่ไดรับจะนําไปใชไดในทันที
4. มีประสบการณในระดับที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู แตอาจมีความคิดเห็นตายตัวตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
5. มีสวนรวมในการปนความรูไดมาก
คนมักจะคาดหวังในการจัดการสอนผูใหญจะเปนแบบเดิมๆ คือ การพูดใหฟง เนื่องมาจากประสบการณเดิมที่
ตนเองมีอยู แตที่จริงแลวการเรียนรูของผูใหญนั้นมีความซับซอนมาก
หลัก 3 ประการในการเรียนรูแบบผูใหญ
1. การเรียนแบบผูใหญนั้น ตัวเองตองเปนผูรับผิดชอบการเรียนของตนเอง
2. ความรับผิดชอบหลักของผูสอนคือการบริหารกระบวนการเรียนการสอนของผูใหญใหมีประสิทธิภาพ
3. กระตุนใหผูเรียนไดใชความคิดและตัดสินใจใหตัวเอง
Sullivan, Wircenski, Arnold และ Sarkees (1990) ใหความคิดเห็นวาการที่จะทําใหบรรยากาศนาเรียน
นั้น เราตองมีความเขาใจถึงลักษณะการเรียนรูของผูใหญที่จะเขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ซึ่งกระบวนการเรียนรู
ของผูใหญนั้นมีหลัก อยู 5 ประการ คือ
หลักการที่ 1 มีภาวะผูนํา: ผูใหญที่จะเขารับการเรียนรูฝกอบรมนั้นจะตองมีภาวะผูนําในการที่จะกําหนดทิศทางการ
เรียนรูที่ตนเองจะไดรับ
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หลักการที่ 2 ประสบการณ: ประสบการณจะถูกนําไปใชในระหวางการทํากิจกรรมการเรียนรูที่จัดใหเชนการ
อภิปราย กรณีศึกษา หรือ การแกปญหา การจดจํานั้นจะเกิดขึ้นไดดีหากผูเรียนไดพัฒนาการความจํา โดยนําสิ่งที่เรียนและฝก
เหลานั้นมาใชปฏิบัติในทันที และตามดวยกิจกรรมที่ไดมีการทบทวนหรือการใหเขียนสรุปความรู
จากการศึกษาเรื่องการเรียนรูในชวงระยะเวลา 3 วันนั้นพบวา ระดับความสามารถในการจดจําของคนเราตอวิธีการ
เรียนที่แตกตางกันก็จะใหผลแตกตางกันดังแสดงในตารางดานลาง
กิจกรรม
การอาน
การฟง
การเห็น
การเห็นรวมกับการฟง
การที่ผูเรียนพูดออกมา
การลงมือทํา
ที่มา: Pike, 1989

รอยละในการจดจํา
10%
20%
30%
50%
70%
90%

หลักการที่ 3 การเรียกรองความสนใจ: การเรียกรองความสนใจมีพลังในการที่จะกระตุนใหเกิดความสนใจ ผูใหญจะเกิดการ
จูงใจใหเรียนรูเมื่อเขามีความตองการที่จะรูอะไรบางอยาง ดังนั้นผูสอนควรที่จะทําการกระตุน อารมณของความอยากเรียนรู
ใหเกิดขึ้น
หลักการที่ 4 ใหความนับถือ: การสอนผูใหญนั้นผูสอนตองทําใหผูเรียนเห็นความแตกตางและขีดความสามารถที่จะทําให
พวกผูเรียนรูมากขึ้น ผูเรียนนั้นมักจะเปดใจในการเรียนรูถามีความรูสึกยอมรับนับถือ
หลักการที่ 5 การเรียนรูที่มีลักษณะเปน Novel: ลักษณะการเรียนรูแบบ Novel styles คือมีความแตกตางของรูปแบบ
การเรียนรู เพราะผูใหญแตละคนมีการเรียนรูที่แตกตางกันออกไปถึงแมคุณลักษณะดังกลาวจะแฝงอยูความอยากเรียนรู
เหมือนๆ กัน

ไตรยางคการศึกษา
แนวคิด
เนื่องจากไตรยางคการศึกษา เปนองคประกอบพื้นฐานที่ผสู อนทุกคนจักตองเรียนรูทุก
องคประกอบ นอกจากนี้ยังตองเขาใจถึงความสัมพันธของแตละองคประกอบที่เชื่อมโยงและเกี่ยวของสัมพันธ
กัน รวมทั้งความเปนวัฎจักรของไตรยางคอีกดวย ทั้งนี้ เพื่อจักไดทําใหผูสอนเตรียมการสอนไดอยางถูกตอง
ตามหลักวิชาครู และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนแตละครั้ง
องคประกอบของไตรยางค
องคที่ 1 วัตถุประสงคการศึกษา (Educational objective or O)
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องคที่ 2 ประสบการณการเรียนรู หรือ กิจกรรมการเรียนการสอน (Learning experience (L)
or Teaching/Learning and Resources) ซึ่งจะประกอบดวย เนื้อหาวิชา วิธีการเรียนการสอน และสื่อการศึกษา
องคที่ 3 การประเมินผล (Evaluation or E)
องคประกอบไตรยางค

ความสัมพันธของไตรยางคการศึกษา
วัตถุประสงค( Objective)

1.วัตถุประสงค( Objective)
2.ประสบการณการเรียนรู
( Learning experience (LE) )
3. การประเมินผล
(Evaluation or EV)

เนื้อหา
( Content )

วิธีการสอน
( Method)

การประเมินผล (Evaluation or EV)

ไตรยางคการศึกษาเปนสิ่งสําคัญมากในทางการศึกษา ผูท ี่จะเปนครูทดี่ ไี ดควรจะตองรูถึง
องคประกอบของไตรยางคการศึกษาอันไดแก วัตถุประสงค ประสบการณเรียนรู (เนื้อหา และวิธกี ารสอน)
และการประเมินผล อีกทั้งตองรูถึงความสัมพันธของไตรยางคการศึกษาดวย
วัตถุประสงค์การศึกษา (Objective)
แนวคิด
การศึกษาคือการพัฒนาความรูความสามารถใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียน ซึ่งความรูความสามารถ
นั้นมักจะกลาวถึงในรูปของ นามธรรม หากจะใหเปนวิทยาศาสตรจะตองแปลงออกเปนการกระทําใหวดั และ
สังเกตได คือ ใหเปนรูปธรรม ความคาดหวัง หรือความตองการที่จะใหผูเรียนมีความรูความสามารถและ
ความรูสึกนึกคิดที่กอใหเกิดประโยชนในการสรางสรรค ซึ่งผูเรียนแสดงออกใหวดั หรือสังเกตได คือ
วัตถุประสงคการศึกษานัน่ เอง วัตถุประสงคการศึกษาเปนองคประกอบอันแรกของไตรยางคการศึกษาจึง
เปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะใหผูเรียนมุงไปสูท ิศทางที่ตองการ ดังนั้น วัตถุประสงคการศึกษาจึงเปน
องคประกอบอันแรกที่ตองกําหนดไวใหชัดเจน เพื่อใหวัดและสังเกตได
1. คํานิยามของวัตถุประสงค
คือ ความสามารถของผูเรียนภายหลังที่ผานกระบวนการเรียนการสอนแลว
( Educational objective is expected learning outcome )
2. องคประกอบวัตถุประสงค
องคประกอบวัตถุประสงคการศึกษาที่สมบูรณที่สุดมี4 องคประกอบคือ
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1. ผูเรียน (Audience)
2. พฤติกรรมที่แสดงผลของการเรียนรู (Behavior)
3. เงื่อนไขหรือสภาพการณที่กาํ หนดการเรียนรู (Condition)
4. ขีดหรือเกณฑความสามารถ (Degree of acceptable performance)
จะเห็นไดวามีวัตถุประสงคตามตัวอยางทีท่ านไดผานการเรียนมาแลวในหนังสือเลมนี้ มี
หลายตัวอยางที่มีองคประกอบแค 2 องคประกอบเทานัน้ คือ
1. ผูเรียน (Audience)
2. พฤติกรรมที่แสดงผลของการเรียนรู (Behavior)
ซึ่งทั้ง 2 องคประกอบนี้จะขาดไมได ในการเขียนวัตถุประสงคการศึกษาเชิงพฤติกรรม ตอนนี้ทานคงทราบ
แลววาองคประกอบที่จําเปนที่สุดนั้นคืออะไร
ELEMENT OF EDUCATIONAL OBJECTIVE
A
B
C
D

Audience
Behavior
Condition
Degree

3. พิสัยของวัตถุประสงคการศึกษา
การจัดหมวดหมูของวัตถุประสงคการศึกษาเชิงวิทยาศาสตรนี้คือ TAXONOMY OF EDUCATION
นั่นเอง ซึ่งแบงได 3 พิสัย ไดแก
Cognitive Domain เปนวัตถุประสงคการศึกษาที่จดั ไวเพือ่ เสริมสรางผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ทางดานการเพิ่มพูนสติปญญา แนวคิด รวมทั้งทักษะในการแกปญหาดวยการใชสมอง
Affective Domain เปนวัตถุประสงคการศึกษาที่จดั ไวเพือ่ เสริมสรางใหนักศึกษาไดเรียนรู
และพัฒนาจิตใจใหเกิดเจตคติ ความรูสึก อารมณในทางสรางสรรค
Psychomotor Domain เปนวัตถุประสงคการศึกษาที่จดั ไวเพื่อเสริมสรางนักศึกษาในดาน
การแสดงออกทางรางกายเปนการใชกลามเนื้อ ขอตอ ประสาทสัมผัสในการทําหัตถการตาง ๆ เปนตน
Cognitive Domain (ปญญาพิสัย)
เปนการเรียนรูทางดานการเพิ่มพูนสติปญญา แนวคิด รวมทั้งทักษะในการแกปญหา
(Thinking skill) ไดแบงการเรียนรูทางดานนี้ไวเปน 6 ระดับดวยกัน คือ
ระดับที่ 1 ระดับความจํา (Recall = Knowledge) เปนการเรียนรูขั้นต่ําสุด คือ จําได เชน จําชื่อ
ได จึงระบุชื่อสิ่งนั้นได จําคํานิยามได จึงบอกคํานิยามได เปนตน
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ระดับที่ 2 ระดับความเขาใจ (Comprehension) เปนการเรียนรูขั้นสูงกวาขั้นที่ 1 โดยเขาใจถึง
สาเหตุและผลกระทบ จนสามารถอธิบายไดดวยถอยคําของตนเอง
ระดับที่ 3 ระดับนําไปใช (Application) เปนการเรียนรูขนั้ สูงกวาขั้นที่ 2 แตจะตองผานการ
เรียนรูทั้งขั้นที่ 1 และ 2 มากอน แลวจนมีความสามารถเพิ่มขึ้น คือสามารถนําความรูทั้ง 2 ระดับตนไปใชใน
สถานการณใหมได
ระดับที่ 4 ระดับวิเคราะหได (Analysis) เปนการเรียนรูขนั้ สูงกวา 3 ระดับที่กลาวมาแลว แต
ตองมีพื้นฐานทั้ง 3 ระดับมากอน เชน พบคนไขหลาย ๆ คน เปนกามโรคทั้งชนิดเดียวกันหรือตางชนิดกัน
ระยะเดียวกันหรือตางระยะกันก็สามารถแยกแยะไดจากขอแตกตางกัน หรือขอที่เหมือนกัน เหลานัน้ ออกไว
เปนประเด็นเพื่อประกอบการวินิจฉัยได
ระดับที่ 5 ระดับสังเคราะหได (Synthesis) การเรียนรูในระดับนี้ ผูเรียนจะสามารถนําขอมูลที่
วิเคราะหไววาตางกัน เหมือนกัน ฯลฯ มาประมวลเขาดวยกันและจนสามารถใหขอสรุปในสถานการณใหมได
ตั้งสมมติฐานได
ระดับที่ 6 ระดับประเมินผลได (Evaluation) การเรียนรูระดับนี้เปนระดับสูงสุดของการ
เรียนรูดานปญญาพิสัย คือสามารถวิจารณ ความสามารถระดับต่ํากวาได หรือประเมินความรูความสามารถ
ของตนเอง และผูอื่นได หรือวางแผนและรักษาแลว ประเมินผลได วาการรักษานั้นไดผลดีหรือไม การเรียนรู
ระดับนี้จะตองผานการเรียนรูร ะดับทั้ง 5 ขางตนมาแลว
เพื่อใหงายเขา บางสถานศึกษาไดจดั ระดับการเรียนรูเสียใหมเปนสามระดับคือ
ระดับที่ 1 ระดับความจํา (Recall)
ระดับที่ 2 ระดับความเขาใจ (Comprehension)
ระดับที่ 3 ระดับการแกปญหา (Problem Solving)
ซึ่งระดับที่ 3 นี้รวมตั้งแตระดับ การนําไปใช (Application) การวิเคราะห (Analysis) การ
สังเคราะห (Synthesis) และการประเมินผล (Evaluation) เขาไวดวยกันวาเปนความสามารถใน “การ
แกปญหา”
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Affective Domain (เจตคติพิสัย)
เปนการเรียนรูทางดานความรูสึกและอารมณ เพื่อทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลง
หรือการพัฒนาทางจิตใจ
Bloom และพวกไดแบงการเรียนรูทางดานนี้เปน 5 ระดับ หรือ 5 ขั้นดวยกัน
ขั้นที่ 1 เปนขัน้ ที่ผูเรียนยอมรับฟง (Receiving)
ขั้นที่ 2 เปนขัน้ ที่ผูเรียนตอบสนองภายหลังจากที่ไดรับฟงแลว (Responding)
ขั้นที่ 3 เปนขัน้ ที่ผูเรียนตอบสนองแลวไดรับผลทางบวกจึงทําซ้ําอีกจนยึดเปนคานิยมของ
ตนเอง (Valuing)
ขั้นที่ 4 เปนขัน้ ที่ผูเรียนมีคานิยมเกิดขึ้นหลาย ๆ คานิยมแลวจัดเปนระบบ หรือผูกพัน
คานิยมนัน้ พัฒนาขึ้นเปนมโนธรรมของตนเอง (Organizing)
ขั้นที่ 5 เปนขัน้ ที่ผูเรียนไดพฒ
ั นาความรูสึก อารมณของตนเองจนหลอหลอมขึ้นเปน
บุคลิกภาพหรืออุปนิสัยของตนเอง (Characterization)
เราลองมาดูตัวอยางการสรางเจตคติในสิ่งใดสิ่งหนึ่งสักตัวอยาง (ผูเรียบเรียงขอเรียนวาไม
เคยไดรับสินจางรางวัลจากบริษัทขายรองเทาแหงนีเ้ ลย)
ครอบครัวหนึง่ มีพอ แม ลูกชาย และปา (ซึ่งเปนพี่ของพอ) และมีผูชว ยงานบานของแมซึ่ง
เปนคนครัวมีสามีเปนคนขับรถของพอและมีลูกชาย 1 คน
ครอบครัวนี้ชอบดูโทรทัศนไดเห็นโฆษณาในโทรทัศน “บาจารูเฟองเรื่องรองเทา” แมจึง
ไปซื้อรองเทาแตะบาจามาใสกอน พอชมวาแมใสรองเทาแตะบาจานาสบายและสวยดีราคาไมแพง
แมก็รสู ึกเชนนั้นจริงจึงไปซื้อรองเทาสนเตี้ยบาจามาใสเวลานุงกางเกงก็รูสึกวาสบายดีไมบีบ ไมกัด
พอชมวาสวยอีก แมไปซื้อรองเทาผาใบบาจามาใสทําสวน พอก็บอกวาดีดินไมเขาเทา พอจึงไปซื้อ
รองเทาแตะบาจาและซื้อรองเทาหนังหุมสนใสไปทํางาน พอบอกวาสวมสบาย ทาทางจะทนทานดี
ดวย พอจึงไปซื้อรองเทาฟองน้ํากับรองเทาผาใบมาใสอีก
ลูกนั้นเนื่องจากดูโทรทัศนบอ ยมากจึงขอใหแมซื้อรองเทาผาใบสีดําใสชั่วโมงพลศึกษา
รองเทาหนังดํา รองเทาแตะ และรองเทาใสไปเที่ยว
ตอมาสมาชิกครอบครัวนี้ใสรองเทาบาจากันทุกคนและทุกโอกาส ถาทานวิเคราะหขั้นตอน
การพัฒนาความรูสึกของครอบครัวนี้จะไดเห็นขัน้ ตอนคือ
ขั้นที่ 1 Receiving
- แม พอ ลูก ปา ดูโทรทัศนเห็นโฆษณา
ขั้นที่ 2 Responding
- หลังจากฟงโฆษณาแมไปซือ้ รองเทาแตะบาจามาใส
ขั้นที่ 3 Valuing
- หลังจากซื้อรองเทาแตะมาใสไดรบั คําชมเชยรูสึกชอบรองเทา
ยี่หอนี้
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ขั้นที่ 4 Organizing
- ภายหลังจากซื้อรองเทาแตะแลวไปซื้อรองเทาสนเตี้ย ซื้อ
รองเทาผาใบ ยี่หอเดียวกันทัง้ นั้นเกิดรวมคานิยมหลาย ๆ คานิยมมาอยูใ นระบบคานิยม
“เรื่องรองเทา”
คานิยม สวมสบาย
คานิยม ราคาไมแพง
ระบบคานิยม
คานิยม ใสแลวสวย
ขั้นที่ 5 ไมวาจะอยูใ นบาน นอกบาน ทําสวน ไปเทีย่ วชนบท เที่ยวในเมืองก็สวมรองเทาบา
จาตลอดกาล จนเปนเครื่องแตงกายทีแ่ สดงเอกลักษณของผูแตง เพื่อใหงา ยเขา ไดมีผแู นะนําใหรวม
ไวเปนเพียง 3 ระดับ คือ
1. Receiving
2. Responding
3. Internalization ( รวมขั้นที่ 3 – 5)

Psychomotor Domain (จลนวิสัย – ทักษะพิสัย)
เปนการเรียนรูดานทักษะ ไดแกการเคลื่อนไหว การลงมือทํางานซึ่งเกีย่ วของกับ
กระบวนการของสมองและจิต โดยเนนความเคลื่อนไหวของระบบประสาท กลามเนื้อ และขอตอ
ตาง ๆ (มือและเทา)
การพัฒนาการเรียนรูในหมวดนี้แบงตาม R.H.Dave จะมี 5 ระดับ คือ
ขั้นที่ 1 การเลียนแบบ (Imitation) ผูเรียนทําตามอยางผูสอนทีละขั้น ๆ
ขั้นที่ 2 การทําดวยตนเอง (Manipulation) ผูเรียนสามารถทําตามคําแนะนําที่มีไวใหโดย
แยกไดวาขั้นไหนเปนขัน้ แรก ขั้นไหนเปนขั้นหลัง
ขั้นที่ 3 การทําดวยความแมนยําเทีย่ งตรง (Precision) ผูเรียนมีความสามารถทางทักษะ
เพิ่มขึ้นจนสามารถทําไดอยางสวยงาม ประณีต
ขั้นที่ 4 การทําดวยการผสมผสานกิจกรรมที่ตองทําดวยอวัยวะหลาย ๆ สวนพรอม ๆ กัน
(Articulation)
ขั้นที่ 5 การทําดวยการผสมผสานกิจกรรมที่ตองทําดวยอวัยวะหลาย ๆ สวนพรอม ๆ กัน
อยางสม่ําเสมอ โดยรูสึกวาไมไดใชความพยายาม คือ เปนไปตามธรรมชาติ (Naturalization) เพื่อให
งายเขาไดมีผแู นะนําใหรวมไวเปนเพียง 3 ระดับ คือ
ขั้นที่ 1 การเลียนแบบ (Imitation)
ขั้นที่ 2 การทําดวยตนเอง ควบคุมใหเที่ยงตรงได (Control)
ขั้นที่ 3 การทําจนชํานาญเปนอัตโนมัติ (Automatism)
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ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Process)
แนวคิด
การจัดประสบการณการเรียนรู
เพื่อใหบรรลุวตั ถุประสงคการศึกษานั้นมี
ความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวาการสรางวัตถุประสงคการศึกษาเชิงพฤติกรรม การที่ผูเรียนจะเรียน
ไดดยี อมขึ้นอยูกับผูสอนเลือกเนื้อหา วิธีการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุวัตถุประสงค และ
คํานึงถึงหลักการเรียนรูตางๆตามจิตวิทยาการเรียนรู เลือกสื่อการศึกษาที่เหมาะสม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูจึงประกอบดวย การเลือกเนื้อหา การเลือกวิธีการสอน การสอดแทรกจิตวิทยา
การเรียนรูในกิจกรรมตางๆ และการเลือกใชสื่อการศึกษาที่เหมาะสม
การที่ผูเรียนจะเรียนไดดนี ั้น มีตัวแปรสําคัญที่ตองคํานึงถึงอยางนอย 6 ประการ ซึ่งถือวา
เปนจิตวิทยาการเรียนรูเบื้องตน ไดแก
1. ความพรอมของผูเรียน (Law of readiness) หากผูเ รียนไมพรอมจะเรียนครูมี
หนาที่ชักจูงใหเกิดการเตรียมพรอมสําหรับการเรียนรูว ชิ านั้น ๆ ในบางกรณีครูจะเสียเวลารอให
ผูเรียนเกิดความพรอมเองไมได ครูอาจกระทําไดตั้งแตกอ นเขาชั้นเรียน (แนะแนว) ขณะอยูในชัน้
เรียน (การนําเขาสูบทเรียน) เปนตน
2. ความถนัดของผูเรียน (Aptitude) หากผูเรียนมีความถนัดในวิชานั้นสูงและมี
ความพรอม รวมทั้งชอบวิชานั้นดวย ผูเรียนจะประสบความสําเร็จสูง (Aptitude + Attitude →
Achievement)
3. สรางแรงจูงใจใหเกิดความอยากเรียน (Motivation) ครูมีหนาที่จูงใจใหนกั เรียน
เกิดความอยาก (Need or motive) ที่จะเรียน เมื่อมีความอยาก ก็มกั จะมีความพรอมและมีเจตคติ
ตามมา
4. บรรยากาศในขณะเรียน (Academic atmosphere) การสรางบรรยากาศในความ
เปนมิตรระหวางครูกับศิษย ความอบอุน ไมขมขูผูเรียน ไมดูถูกผูเรียน มีการรับฟงความคิดเห็น
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางครู – ศิษย ศิษย – ศิษย การสรางบรรยากาศในขณะเรียนนัน้ ใน
การเรียนกลุมยอยจะสามารถจัดไดดกี วาในกลุมใหญ เพราะจะมี two – way communication ได
มากกวากลุมใหญ
5. การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู (Active participation) หากจะให
ดีใหเริ่มตั้งแตการสรางวัตถุประสงคการศึกษาควรใหผูเรียนรวมดวย จนถึงการจัดหองเรียน การ
ชวยลบกระดาน เลื่อนโตะเกาอี้ ชวยฉายแผนภาพ ชวยออกความเห็นวิจารณ ฯลฯ
6. การไดรูผลความกาวหนาของการเรียนเปนระยะ ๆ (Feedback and formative
evaluation) ซึ่งอาจทําไดหลายวิธี ตั้งแตวิธงี าย ๆ ไปจนถึงการแถลงเปนทางการ วิธีงา ย เชน ครูถาม
ใหผูเรียนตอบ ถาผิดเฉลยวาไมใชเพราะอะไร ถาตอบถูกก็ชมเชยและบอกวาใชเพราะอะไร วิธีที่
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เปนทางการอาจโดยการทํา Pre – Test แลว อธิบายใหเขาใจแลวจึงทํา Post – Teat ก็เปนการ
Feedback และประเมินความกาวหนาได
การเลือกเนื้อหาและวิธีการเรียนการสอน
เมื่อกําหนดวัตถุประสงคการศึกษาเชิงพฤติกรรมแลว ผูสอนจะตองเลือกเนือ้ หา
โดยระบุหัวขอใหตรงตามวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่ไดสรางไวแลวนั้น ซึ่งตามหลักแลวไมวาจะ
เปนวัตถุประสงคการศึกษาหรือเนื้อหาก็ดี จะตองเรียงลําดับความงายไปสูความยากเสมอ หรือเริ่ม
จากสิ่งที่ผูเรียนรูไปสูสิ่งใหม
วิธีการเรียนการสอนอาจแบงตามขนาดของกลุมผูเรียนไดเปน 3 ลักษณะ
ผูเรียนกลุมใหญ (50 คนขึ้นไป)
วิธีสอนมักเปนแบบบรรยาย
ผูเรียนกลุมยอย (นอยกวา 50 คน)
วิธีสอนมักเปนแบบอภิปราย
ผูเรียนกลุมเล็กมาก
หรือเรียนคนเดียว
วิธีสอนมักเปนแบบเรียนดวยตนเอง
วิธีการสอนไมวาจะเปนการสอนแบบบรรยาย แบบกลุม ยอย หรือสวนบุคคลก็ตาม ผูจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนจะตองอาศัยหลักจิตวิทยากาเรรียนรูอยางนอย 6 ประการดังกลาวแลว
ขางตนมาประกอบการตัดสินใจ และสอดแทรกเขาไวในกิจกรรมการเรียนการสอนอยูเสมอ
การเลือกวิธีการสอนนั้นยังตองเลือกใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคการศึกษาอีกดวย
1. ปญญาพิสัย (Cognitive domain)
2. เจตคติพิสัย (Affective domain)
3. ทักษะพิสัย (Psychomotor domain)
1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนดานปญญาพิสัย Cognitive Domain (Concept Learning)
1.1 รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนปญญาพิสัยแบบดั้งเดิม (Traditional
Learning Model) ไดแก การเริ่มจากผูสอน โดยครูบรรยาย ผูเรียนฟงและคิดตาม ผูเรียนทดสอบ
ผูเรียนสรุปผลทดสอบไวเปนความรู
1.2
รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนปญญาพิสัยโดยประสบการณตรง
(Experiential Learning Model) เปนการเริ่มจากผูเรียน โดยใหผูเรียนพบกับสิ่งที่ตองการเรียนรูแลว
คนหาคําตอบดวยตนเอง การเรียนแบบนีแ้ มใชเวลามาก แตผูเรียนจะเกิดความประทับใจ จดจําได
นานกวาแบบที่ 1.1
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2. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนทางดานเจตคติพสิ ัย (Affective Domain)
หลักการจัดการเรียนการสอนในดานเจตคติ
การเรียน
การสอน
1. ดูตัวอยางทีแ่ สดงถึงเจตคติ
1. ใหตวั อยางที่แสดงเจตคติ
2. เลียนแบบเจตคติที่ดีโดยไดรับการกระตุน 2. กระตุนการเลียนแบบเจตคติที่ดีโดยแสดงถึง
ชนิด positive reinforcement
ผลอันเปนที่พึงพอใจที่ตามมา
3. ไมประพฤติในสิ่งที่แสดงเจตคติที่ไมดี เพราะ 3. ระงับพฤติกรรมที่แสดงถึงเจตคติที่ไมดีโดย
เห็นผลที่ไดรบั เปนที่ไมพอใจ
แสดงผลอันเปนที่ไมพอใจทีต่ ามมา
4. ปฏิบัติตนในกลุมเพื่อทดสอบเจตคติที่ดีใน 4. กระตุนพฤติกรรมที่แสดงถึงเจตคติที่ดใี นกลุม
สถานการณที่เหมาะสมอันจะนําไปสูการเกิด
โดยใชหลักกลุมสัมพันธ(group
technique)
เปนอุปนิสัยประจําตัว
เพื่อใหเกิดการผูกมัดตนเอง (commitment)
5. จัดประสบการณใหผูเรียนไดปฏิบัติซ้ํา ๆ เพื่อ
แสดงออกซึ่งเจตคติที่ดี
3. รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนทางดาน Psychomotor
หลักการเรียนการสอนในเรือ่ งทักษะ
การเรียน
การสอน
1. ดูการกระทํา
1. สาธิตการกระทําที่ถูกตอง
2. ลําดับขั้นการกระทํา
2. แนะใหคิดตามลําดับขั้นของการกระทํา
3. ฝกกระทําดวยตนเอง
3. จัดใหมีการฝกกระทําดวยตนเอง
4. แกขอผิดพลาดและทําซ้ําใหม
4. ให feedback
5. ประเมินผลการกระทําของตนเอง
5. encourage ใหประเมินผลการกระทํานัน้ ดวย
ตนเอง
การจัดการเรียนการสอนทั้ง 3 ดาน ดังไดกลาวมาแลวคือ ดานการแกปญหา ดาน
เจตคติ และดานทักษะ ไมวาเราจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใดก็ตาม กระบวรการจัดการเรียน
การสอนจะเปนวงจรที่ไมสนิ้ สุด กลาวคือ หากการจัดการเรียนการสอนของครูยังไมบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่กําหนดไว ครูในฐานะผูสอนจะตองยอนกลับมาประเมินผลแตละขั้นตอนภายใน
วงจรทั้งฝายการเรียนและการสอนวามีขอผิดพลาดหรือบกพรองในขั้นใด เพื่อวาจะไดกลับมาแกไข
ขอผิดพลาดและเสริมขอบกพรองในขั้นนัน้ ๆ ดวยเหตุนี้การจัดการเรียนการสอน ครูอาจจะตอง
ยอนกลับมาเริม่ วงจรใหมที่ขนั้ ที่ผิดพลาด หรือบกพรองนั้น
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สรุป
ในการจัดประสบการณการเรียนรูผูสอนตองคํานึงถึงจิตวิทยาการเรียนรูเบื้องตน
คือ ความพรอมของผูเรียน ความถนัดของผูเรียน แรงจูงใจใหเกิดความอยากเรียน บรรยากาศ
ในขณะเรียน การใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู และการไดรูผลความกาวหนาของการ
เรียนเปนระยะ ๆ
การเลือกวิธีการสอน สามารถแบงไดเปน 3 วิธี ตามวัตถุประสงคทั้งสามหมวด
เพื่อใหเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้ คือ
1. การจัดการเรียนการสอนดานปญญา ซึ่งมี 2 วิธีไดแก แบบประเพณีนยิ มโดยครู
บรรยายผูเรียนฟงและคิดตาม ผูเรียนทดสอบความเขาใจ ผูเรียนสรุปผลทดสอบไวเปนความรู แบบ
ประสบการณตรงโดย ผูเรียนเริ่มเรียนเอง ผูเรียนคิดและสังเกต ผูเรียนสรางความคิดรวบยอด และ
พิสูจนความเขาใจ ทั้งนี้มีครูเปนผูคอยใหความชวยเหลือ
2. การจัดการเรียนการสอนดานทักษะ โดยผูเรียนดูการกระทํา ลําดับขั้นตอนการ
กระทํา ผูเรียนฝกกระทําดวยตนเองและประเมินผลการกระทําของตนเอง
3. การจัดการเรียนการสอนดานเจตคติโดยใหผูเรียนดูตัวอยางที่แสดงถึงเจตคติ
เลียนแบบโดยไดรับการชมเชย ไมประพฤติในสิ่งที่แสดงเจตคติที่ไมดี และปฏิบตั ิตนจนเกิดเปน
อุปนิสัยประจําตัว
4. Attribute หมายถึง ลักษณะรวมหรือลักษณะที่เหมือนกันอยางหนึ่ง หรือมากกวา
ในสิ่งหรือบุคคลนํามาจัดกลุม ไวดว ยกัน
5. Concept แนวคิด ความคิดรวบยอด เกิดจากการประมวลหลาย ๆ ลักษณะรวม
เขาดวยกัน แลวใหความหมายเปนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

การประเมินผล (Evaluation)
แนวคิด
การศึกษาจะครบวงจรไดตองมีการประเมินผลวา เมื่อผูเรียนไดผานกิจกรรมการ
เรียนการสอนแลว ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูถึงวัตถุประสงคการศึกษาที่ไดวางแผนไวหรือไม เพือ่
ความเขาใจทีก่ ระจางขึ้น จะเห็นไดวา กระบวนการศึกษานั้นเปนระบบหรือขบวนการที่ตอเนื่อง ซึ่ง
ระบบการศึกษานั้นก็เหมือนระบบอื่น ๆ คือมี
1) ปจจัยนําเขา หรือวัตถุดิบ คือผูเรียนกอนเขา
เรียน 2) เมือ่ ผูเรียนเขามาเรียนแลวการจะทําใหเกิดการเรียนรูไดจะตองมีสถานที่เรียน มีหลักสูตร
การเรียน มีครู มีสื่อการเรียนมีผูบริหารโรงเรียน ฯลฯ เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ ภายหลังจบการเรียนรูแลว ตองมีการประเมินผลผลิต คือ 3) ตัวผูเรียนที่ผาน
กระบวนการเรียนการสอน (Education Process)แลวนัน้ วามีความรูความสามารถถึงวัตถุประสงคที่
ตองการหรือไม หากเขียนเปนแผนผังก็จะแสดงได ดังนี้
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EDUCATION SYSTEM
CONSTRAINT

INPUT

PROCESS

OUTPUT
EVALUATION

FEEDBACK
ความหมายของการประเมินผล
ถาทานลองวิเคราะหงานของการประเมินผล (Evaluation) อยางเครา ๆ ทานจะ
เห็นวามันประกอบดวยสองสวนใหญๆ คือ
1. การวัดผล
2. การตัดสินผล
“การประเมินผล = การวัดผล + การตัดสินผล”
การตั้งจุดมุง หมายของการประเมินผล
นําไปเทียบกับวัตถุประสงคการศึกษา ซึง่ ใชเปนเกณฑวัดความรู ความสามารถ และ
ทัศนคติ ของผูเรียน การตัดสินจะเปนผานหรือไมผาน วิธีการวัดผลจะรวบรวมไวตั้งแตขนั้ แรก
จนถึงขั้นสุดทาย สะสมไวแลวมาตัดสินภายหลัง การสะสมการวัดไวแลวมาตัดสินภายหลัง ก็คง
เปน Summative evaluation เชนเดียวกัน ดังนัน้ การวัดผลจะเปน Summative หรือ formative
evaluation นั้น ก็แลวแต จุดมุงหมายของการประเมินผลแตละครั้งวาจะวัดเพื่อดูพื้นฐาน
ความกาวหนาการเรียน จุดพรอง การเรียนรูที่ต่ํากวาหรือสูงกวาเกณฑทกี่ ําหนดเหลานี้ เปน
จุดมุงหมายของการวัดผลทั้งสิ้น การทดสอบหรือการวัดผลโดยการสอบนั้น ถาจะวัดความรูปญญา
พิสัยก็ทดสอบดวยการตอบขอเขียนหรือปากเปลา ถาจะวัดทักษะพิสัยก็ตองใหทําหัตถการตาง ๆ ให
ผูวัดดูและสังเกต ดังนัน้
วิธีการทดสอบหรือการวัดผลก็ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคการศึกษาเชิง
พฤติกรรมนั่นเอง และขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวัดและประเมินผลแตละครั้งดวย ทั้งนี้ อยา
สับสน คําวา “วัตถุประสงคการวัดผล” และ “วัตถุประสงคการศึกษา” ถาสับสนโปรดทบทวนใหม
อีกครั้ง
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ในฐานะที่ตองเปนผูตัดสินทานควรรูเรื่องการประเมินผลอยางนอยที่สุด คือ
จะตองสามารถ
1.
2.
3.
4.

นิยาม “การประเมินผลได”
บอกจุดมุงหมายหลักของการประเมินผลได
ตระหนักวาการประเมินผลเปนสวนสําคัญของไตรยางคการศึกษา
เลือกใชเครื่องทอดสอบไดเหมาะสมกับวัตถุประสงค
- บอกขอดีขอเสียของขอสอบชนิดตาง ๆ ได
- บอกขอดีขอเสียของขอสอบปรนัยได

ขอดีขอเสียของขอสอบชนิดตาง ๆ
ขอทดสอบชนิดตาง ๆ ลวนมีขอดีและขอเสียอยูใ นตัวมันเองทั้งสิน้ จากการ
รวบรวมของคณะผูประพันธบทเรียนนี้ พอสรุปไดดังตารางแสดงไว เพื่อทานไดตัดสินใจในการ
สรางขอทดสอบแตละครั้ง นอกจากนี้ภายหลังที่ทานไดศึกษาเรื่องการสรางขอสอบแบบปรนัยแลว
ทานจะมีหลักในการเลือกสรางเครื่องมือทดสอบอยางมัน่ คงยิ่งขึ้น

แผนการสอน
การจัดการเรียนการสอน
เมื่อจะทําการสอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ในขั้นแรกจะตองวางแผนการสอน ซึ่งการ
เตรียมการดังกลาว หากเขียนไดละเอียดเพียงพอ จะเปนประโยชนแกผทู ี่จะสอนไดตอ เนื่องกัน หรือ
ผสมผสานกันได และหากเจาของวิชาไมอยูอาจใหผูอื่นสอนแทนได รายละเอียดแตละขั้นตอนควร
จะมีดังนี้
1. หลักสูตร เปนแมบทที่รวมกิจกรรมการเรียนรูทุกประเภท ที่มุงหวังใหผูเรียน
สามารถปฏิบัตไิ ดเมื่อสําเร็จการเรียนไปแลว
หลักสูตรมีองคประกอบ คือ เปาหมายทีเ่ กีย่ วกับความสามารถของผูเรียน
วัตถุประสงคทั่วไป เนื้อหาวิชาโดยสวนรวม วิธีการสอน การประเมินผล และการบริหารหลักสูตร
อาทิเชน คุณสมบัติของผูเรียน คุณสมบัติของอาจารย การจัดตารางสอนเปนตน
หลักสูตรจึงเปนตัวกํากับการจัดประสบการณการเรียนรูของภาควิชาและของ
รายวิชาหรือกิจกรรมการสอนที่ครูแตละคนรับผิดชอบอยู เมื่อครูไดรับมอบหมายใหทําการสอน
ผูเรียนในหัวขอใดหัวขอหนึง่ รายละเอียดของหลักสูตรจะเปนแนวทางในการวางแผนการสอนของ
ครู

39

2. หัวขอที่สอน เปนหัวขอของเนื้อหาวิชาของหลักสูตร หัวขอที่สอนนี้จะบงถึง
ขอบเขตเนื้อหา
3. คุณสมบัตขิ องผูเรียน ระดับความสามารถของผูเรียนมีผลตอการเลือก
วัตถุประสงคและเนื้อหาวิชา การจะสอนใคร ครูผูสอนจะตองกําหนดขอบเขตของความรูให
เหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับผูเรียนกลุมนัน้ หรือชั้นนั้น มี
3.1 อายุและความเปนผูใหญ
3.2 ระดับความฉลาด
3.3 พื้นความรูท ี่มีมากอน
3.4 อุปนิสัยในการศึกษา
3.5 ความตั้งใจในการศึกษา
3.6 ความรับผิดชอบในการทํางาน
4. วัตถุประสงคการศึกษา ครูที่ดีควรจะบอกผูเรียนตั้งแตแรกสอนวา พวกเขาจะ
เกิดการเรียนรูอ ะไรบาง และจะมีความสามารถระดับใดในการประเมินผล เชน จําได แกปญหาได
ทําได เปนตน ฉะนั้นลําดับแรกของแผนการสอน หรือเอกสารที่จะแจกใหผูเรียนประกอบการเรียน
ควรจะเปนวัตถุประสงคซึ่งจะบอกวาผูเรียนจะไดรับความรูทักษะ และเจตคติ อะไรบาง และใน
ระดับใด
5. เนื้อหาวิชา ลําดับถัดไปครูจะเลือกเนื้อหาวิชาที่จะสอนใหตรงกับวัตถุประสงค
ที่วางไว เทาที่เปนอยูผูเรียนมักจะบนวาครูสอนเนื้อหามากเกินไป จนกระทั่งผูเรียนไมมีเวลาที่จะทํา
ความเขาใจหรือคิดดวยตนเองได อันที่จริงแลวครูมีความปรารถนาดีตอลูกศิษยมากไป จึงพยายาม
ใหรายละเอียดใหมากที่สุด แตถาครูเลือกเนื้อหาใหเหมาะสมกับวัตถุประสงคและเวลาแลว ปญหานี้
ก็จะหมดไป
6. Pre –test กอนที่จะทําการสอนครูควรจะตอบคําถาม 2 ขอ ดังนี้
ก. ผูเรียนพรอมที่จะเรียนรูหวั ขอนี้หรือไม
ข. ตามวัตถุประสงคที่วางไว ผูเรียนมีความรูมากอนหรือไม การที่จะตอบคําถาม
เหลานี้ได จําเปนที่ครูจะตองทดสอบดูกอนที่จะทําการสอน การทดสอบนี้จะชวยใหการสอนงายขึน้
เพราะครูจะทราบวาผูเรียนมีพื้นฐานเดิมเพียงพอที่จะเรียนตอไป หรือถามีความรูในเนื้อหาทีจ่ ะ
สอนแลว ครูอาจจะทบทวนบาง และสอนเรื่องอื่นตอไป
7. กิจกรรมการเรียนการสอนและทรัพยากร การเรียนรูข องผูเรียนจะบรรลุ
วัตถุประสงคหรือไม ขึ้นอยูก ับวิธีการสอน จํานวนผูเรียนมีผลตอการจัดการเรียน การสอน เชน
สอนตัวตอตัว สอนกลุมยอยหรือบรรยายหรืออภิปรายในหองใหญ การสอนโดยทั่วไป มักทําใน
กลุมใหญเพื่อประหยัดเวลาของครู และครูมีความเขาใจวาเมื่อสอนไปแลวผูเรียนไดรับความรูและ
เขาใจเทากันในเวลาเดียวกัน การบรรยายในกลุมใหญเปนวิธีที่ไมไดผล เพราะผูเรียนมี
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ความสามารถในการเรียนรูด วยวิธีการหรือระดับความเขาใจแตกตางกัน และถามุงหมายจะให
ผูเรียนทําไดนนั้ จะสอนโดยการบรรยายอยางเดียวไมได ควรมีการฝกปฏิบัติดวย การสอนอาจจะใช
สื่อการสอน เชน แผนใสและเครื่องฉายภาพขามศีรษะ สไลด ภาพยนตร วิดีโอเทป เทป หรือ
เอกสาร เปนตน ประกอบการสอนดวย ถาจะใหผลดีนั้น จะตองคํานึงถึงการเรียงลําดับเนื้อหาวิชา
เชน จะเรียงจากงายไปยากหรือเริ่มจากการใหขอเท็จจริงและใหสรุปแนวคิด หลักการทฤษฎีเอง
และผูเรียนจะเรียนไดดีที่สุด โดยการฝกฝนการคิดดวยการเชื่อมโยงทฤษฎีหลาย ๆ ทฤษฎีมา
ประกอบกัน ในการแกปญหาตาง ๆ ดวยตนเอง
8. บริการที่สนับสนุนการเรียนการสอน เพือ่ ใหการสอนหรือการเรียนรูของผูเรียน
งายและรวดเร็วขึ้น ครูจะใชสื่อการสอนประกอบการสอนวิธีการตาง ๆ อาจจะเปน สาธิต บรรยาย
อภิปราย สิ่งทีใ่ ชอาจเปนภาพนิ่ง เชน กรณีที่ไมมี มีไมพอ ผลิตไมเปน หรือนํามาใชไมเปน เปนตน
ซึ่งปญหาดังกลาวจะแกไขไดโดยการบริการของฝายบริหาร
9. ประเมินผล เปนสวนสําคัญที่จะทําใหทราบวาผูสอนและผูเรียนไดบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไวหรือไม การสอนเพื่อการเรียนรูจะชวยใหผูเรียน แกไขขอบกพรองของตน
กอนที่จะเรียนในชั้นสูงขึ้นไป ขณะเดียวกันครูก็ควรจะแกไขวิธีการสอนในสวนที่ผูเรียนสอบไมได
ดี
ถาครูไดวางแผนการสอนมาดีตามที่กลาวมาแลว ขางตน การเรียนการสอนก็จะ
กระทําไดไมยาก แตคงตองอาศัยการฝกฝนบางเพื่อจะเปนครูที่ดีได
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บทที่ ๓
บทบาทของวิทยากรกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
บทบาทของวิทยากรกระบวนการ
ในการสงเสริมการมีสวนรวมและขบวนการประชาคม โดยเฉพาะการจัดเวทีประชาคม
การประชุมกลุม ตาง ๆ จําเปนจะตองมีผูทจี่ ะทําใหเกิดผลตามจุดมุงหมายโดยรูปแบบในจุดมุงหมาย
เชนกัน ในขณะเดียวกัน ก็มีการใชเครื่องมือและเทคนิค ที่หลากหลายขึ้นในกระบวนการตาง ๆ จึง
เกิดคําที่ใชเรียกผูที่ทําหนาทีน่ ี้ วา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ซึ่งในความหมายตรงตามราก
ศัพทแปลวา ผูที่ทําใหเกิดความสะดวก หรือผูที่ทําใหเกิดความงาย ซึง่ ในความหมายของการเรียนรู
นาจะหมายถึงผูที่เอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู สวนความหมายที่เปนคําจํากัดความนั้นมีผูใหนิยาม
ดังนี้
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) คือ คนกลางที่ชวยจัดและดําเนินงานการพบปะ
ประชุมอบรมใหเกิดการคิดที่เปนระบบ มีอิสระทางความคิดและสามารถสื่อสารทําความเขาใจกัน
อยางตรงไปตรงมา
ดวยการใชเทคนิคและกระบวนการเรียนรูแ บบมีสวนรวมเปนหัวใจสําคัญ
นอกจากนี้วิทยากรกระบวนการยังชวยสรางเสริมบรรยากาศแหงมิตรภาพ ความรวมมือที่จริงใจ
จริงจัง และขจัดอุปสรรคทางวัฒนธรรมที่ทําใหการคิดและการสื่อสารขาดประสิทธิภาพ (ทวีศกั ดิ์
นพเกษร: 2542)
Facilitator ยังถูกเรียกในชือ
่ อื่นวา “ ผูอํานวยกลุม” ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบในอันที่จะทํา
ใหมีหลักประกันไดวา สมาชิกกลุมไดใชวิธีการทํางานที่กอใหเกิดประสิทธิผล โดยใชเวลาที่สนั้
หรือนอยที่สุดในการทํางาน (วรภา ชัยเลิศวณิชกุล:-) และยังใหความหมายเชิงพฤติกรรมศาสตร
ดวยวา ผูอํานวยกลุม คือ ผูที่ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณ และใหขอมูลยอนกลับถึงสิ่งที่ไดสังเกต ไม
วาจะเปนในดานเนื้อหา วิธกี ารทํางาน ซึ่งรวมทั้งขั้นตอนการทํางานของกลุม โดยผูอํานวยกลุมจะ
ทําหนาที่ไปถึงการเปนผูกระตุนใหกลุมไดพิจารณาถึงองคประกอบตางๆ เพื่อใหงานของกลุมบรรลุ
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
สวนที่จะแตกตางจากวิทยากรในความหมายเดิมอยางไรบางนั้น
สามารถพิจารณาไดจากตารางนี้
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วิทยากรในความหมายเดิม
1. เปนครูนักบรรยาย (Lecturer)

วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
1. เปนครูฝก (Coach) ตั้งคําถาม/สะทอนความคิด
พรอมใหคําปรึกษา
2. เปนผูนําความรูมาให เนนการถายทอดและการ 2. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดความรู เนนการ
ฟง
แลกเปลี่ยนเรียนรู (ตองเตรียมขอมูลความรูมา
ดวย แตไมจําเปนตองสอน/ถายทอด)
3. มีเปาหมายใหผูฟงเชื่อในสิ่งที่นําเสนอ
3. มีเปาหมายใหริเริ่ม เกิดความรู ความคิดใหม
4. วิทยากรเปนศูนยกลาง
4. ผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเปนศูนยกลาง
5. เปนผูตัดสินการเปลี่ยนแปลงของผูเขารวม
5. เปนเพียงกระจกสะทอนใหผูเขารวมกิจกรรม
กิจกรรม
การเรียนรูเปลีย่ นแปลงตนเอง
6. ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนความ
6. ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนความ
รับผิดชอบของวิทยากร
รับผิดชอบของผูเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
รวมกันกับวิทยากร
7. การสื่อสารทางเดียว
7. การสื่อสารสองทาง
8. มีความรูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
8. มีความรูที่เปนสหวิทยาการ(องครวม)
9. ตองตอบคําถามไดทุกอยาง
9. ไมจําเปนตองเปนผูรูทุกอยาง ความรูอยูท ี่การ
เรียนรูรวมกัน
10. สนใจใหรับความรู พึ่งพาวิทยากร
10. สนใจใหเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกัน
นําไปสูพลังทวีคูณและการพึ่งพาตนเอง
11. มุงยกระดับตัวความรู
11. มุงยกระดับความคิด
12. มักเปนระบบปด และไมยืดหยุน
12. เปนระบบเปดและยืดหยุน
13. สนใจเนื้อหามากกวากระบวนการ
13. ใหความสนใจตอกระบวนการ การปฏิสัมพันธ
และการเกิดความรูและวิธีการทํางานของผูเขารวม
สัมมนาใหม ๆ มากกวาการมารับฟงเนื้อหาเพียง
อยางเดียว
บทบาทหนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
บทบาท กับหนาที่ เปนคําที่ควรควบคูกนั ไป แตในกรณีนี้ขอแยกเพื่อความชัดเจนใน
เนื้อหา โดยในสวนของบทบาทจะเนนสิ่งที่ควร(ตอง)จะ(แสดง)เปน และในสวนของหนาที่จะ
เนนสิ่งที่ควร(ตอง) กระทําหรือดําเนินการ
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บทบาทวิทยากรกระบวนการ สอดคลองกับคุณลักษณะในตารางขางตน ไดแก
1. เปนผูจัดกระบวนการใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนผูใหความรูแ ละเปนผูรับ
ความรู
2. เปนโคช คอยชี้แนะ ตัง้ คําถาม สะทอนความคิด
3. เปนกลาง ไมอคติ เปนอิสระ ไมขึ้นตอแรงกดดันของอํานาจใด
4. เปนกระจกสะทอนใหผูเขารวมกระบวนการเรียนรู
ไดเห็นและยอมรับตัวตน
ศักยภาพของตนเองและผูอื่น และเห็นหนทางที่จะพัฒนาได
5. เปนผูรับผิดชอบดูแลทิศทางของกระบวนการ พรอมจะปรับใหเขากับบรรยากาศ/
สถานการณแตละชวง
6. เปนผูใหกําลังใจในการเปลี่ยนแปลง
7. เปนผูสนับสนุนการมีสวนรวมทางความคิด จัดการกับความคิดที่หลากหลายอยาง
สรางสรรค
8. เปนผูนําในการยกระดับความคิดของผูเขารวมกระบวนการใหขึ้นไปสูขั้นที่สูงขึ้น
หนาที่ของวิทยากรกระบวนการ
1. ทําความเขาใจเปาหมายและจุดประสงคของการประชุม
2. เตรียมประเด็นหลัก ตามเปาหมายและวัตถุประสงค เพื่อมอบหมายใหกลุมระดม
สมอง กําหนดกิจกรรมและกระบวนการทีส่ อดคลองตอเนื่องตามลําดับ
3. ประสานงานกับผูจัดประชุมเพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐานทีส่ ําคัญสําหรับผูเขารวม
ประชุมใชประกอบการประชุม โดยสงใหผเู ขาประชุมลวงหนาหรือจัดนิทรรศการใน
วันประชุม
หรือนํามาจุดประกายในชวงเปดประชุม
(ทั้งนี้พิจารณาเกีย่ วกับ
จุดประสงคการประชุมและศักยภาพของกลุม ผูเขาประชุมดวย) หรืออาจเปนขอมูล
เกี่ยวกับประเด็นที่ผูจัดการประชุมตองการนําเสนอ
4. ประสานงานกับผูจัดการประชุมในการกําหนดใหผูเขาประชุมตองสามารถอยูรวม
กระบวนการไดตลอด
รวมทั้งวิทยากรกระบวนการควรทราบขอมูลพื้นฐานของ
ชุมชน/บุคคลเพื่อปรับกระบวนการ/วิธีนําเสนอ
5. ประสานงานกับผูจัดการประชุม เรื่อง ลักษณะที่เอื้อใหเกิดการมีสวนรวมใน การ
เรียนรูและการทํากิจกรรม เชน มีบรรยากาศเปนสวนตัว หองประชุมไมคับแคบ
เกินไป มีกระดาน/ผนังที่ใชติดแผนพลิก
6. ประสานงานกับผูจัดเรื่อง วัสดุอุปกรณ เครือ่ งเขียนที่จําเปน
7. เตรียมงานและนัดหมายทีมวิทยากรประชุมเพื่อทบทวนบทบาทหนาที่ เปาหมายและ
จุดประสงค ลําดับการเรียนรู รวมทั้งการเตรียมการลวงหนา เชน ใบงาน เกม

44

8. หนาที่สําคัญ คือ กระตุนใหสมาชิกทุกคนไดแสดงความคิดเห็นอยางเทาเทียมกัน
สะทอน/ทบทวน/เชื่อมโยง สรุปประเด็นใหตรงกับความหมายที่แทจริงของสมาชิก
ในกลุม ใชศลิ ปะในการตัดการอภิปรายทีย่ ืดเยื้อเกินความจําเปน/นอกประเด็น /อาจ
กระทบตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งในทางเสียหาย
9. สรางบรรยากาศที่เปนกันเอง มีความสนุกสนานในการแสดงความคิดเห็น กระตุน ให
เกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวาสมาชิกที่เขาประชุม
10. สรางความชัดเจนในขอความของสมาชิกบางคนที่เขียนหรือพูดแลวไมสื่อความหมาย
ตามประเด็น ตองซักถาม ใหเขียนหรืออธิบายเพิ่มเติม
11. ตองสามารถยืดหยุน ปรับเปลี่ยนกําหนดเวลาและกระบวนการไดตามความจําเปน ซึ่ง
จะทําใหกระบวนการราบรื่น สงเสริมการมีสวนรวมอยางเต็มที่
12. ไมมีหนาที่บอกหรือสอนวา ชุมชนมีปญหาอะไร จะแกไขอยางไร อนาคตควรเปน
อยางไร แตมหี นาที่ในการกระตุน อธิบาย แมกระทั่งการยกตัวอยางเพื่อใหสมาชิก
มองเห็นภาพหรือไดขอมูลประกอบการทํากิจกรรมได
และยังมีหนาที่ชวยสรุป
ใจความ กรณีสมาชิกกลุมมีปญหาที่บอกไดแตสรุปเปนใจความที่เหมาะสมไมได
13. ตองคํานึงเสมอวา กระบวนการประชุมปฏิบัติการ/การจัดกระบวนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมเปนเพียงจุดเริ่มตนของการลงมือกระทําเพื่ออนาคตที่ดีกวา การมีกิจกรรมลง
มือทําตอเนื่องจากการประชุมตางหากที่สามารถทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไดอยาง
แทจริง
14. ประสานงานใหสมาชิกกลุมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสาร ทักษะ ทรัพยากรที่จําเปน
เพื่อใหกลุมสมามารถวิเคราะห ตัดสินใจและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม
คุณสมบัต(ิ ที่พึงมี)ของวิทยากรกระบวนการ
1. มีจิตใจรักผูอื่น มีความสุขกับการเห็นการยกระดับทางความคิด จิตวิญญาณ และมี
ความเชื่อมั่นในพลังระหวางมนุษย เชือ่ ในศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่เทาเทียมเสมอ
ภาค โดยเฉพาะการเชื่อมั่นในพลังของชุมชน พลังแหงวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ชุมชน
2. เปนคนที่พยายามเปลี่ยนแปลง ฝกฝน พัฒนาตนเองและบุคคลในทีมใหเปนผูรอบรู มี
โลกทัศนที่ถูกตอง (Personal Mastery)
3. ใหความเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูของทีม (Team Learning)
4. มีจิตใจประชาธิปไตย ใจกวาง เปดรับความคิดเห็น ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
และยอมรับความแตกตางหลากหลาย ไมเปนเผด็จการหรือครอบงํากลุม
5. มีวิธีคิดแบบองครวม เชื่อมโยงเปนระบบ
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6. มีความพรอมที่จะเรียนรูจากผูอื่นตลอดเวลา
รวมทั้งพรอมจะเรียนรูจากผูเขารวม
กระบวนการ
7. มีความคิดสรางสรรค ไมติดกรอบ พรอมที่จะขยาย ปรับ หรือเปลี่ยนแบบแผนทาง
ความคิด กลาจินตนาการ
8. สามารถใชสมองซีกซาย-ขวาอยางเชื่อมโยงทั้งศาสตรและศิลปะ
9. มีประสาทสัมผัสที่ดี นอกเหนือจาก ตาดูหูฟงยังตองมีความรูความเห็นที่แจมชัด เปน
นักสังเกตการณ มีความละเอียดออนสามารถรับรูอารมณความรูสึกของคนไดงาย
(แตตองไมเปนคนออนไหวงายตามอารมณ)
10. มีอารมณที่ดี สมาธิดี ใจเย็น ไมตื่นตระหนกงาย ไมฉุนเฉียว ไมเอาแตใจตนเอง มี
ความฉลาดทางอารมณ (EQ)
11. มีความสนุก ตืน่ เตน ตื่นตัวตลอดเวลากับการมีปฏิสัมพันธ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
12. ใหความสําคัญกับกระบวนการสื่อสารระหวางบุคคล โดยเฉพาะ การสื่อสารแบบสอง
ทาง
13. กลาตัดสินใจและมีความรับผิดชอบสูง
แมวาคุณสมบัติที่พึงมีของวิทยากรกระบวนการจะมีมากมายตามที่กลาวมา แตก็ไมงายที่
จะมีคนที่มีคณ
ุ สมบัติครบทุกประการ แตกไ็ มใชเรื่องที่จะไปเสียกําลังใจ ทอถอยวาตนเองไมเหมาะ
กับบทบาทวิทยากรกระบวนการ เพราะคุณสมบัติแทบทุกขอสามารถสราง เรียนรู ฝกฝน เพิ่มเติมมา
ได และสามารถสรางคุณลักษณะที่เหมาะกับแตละคนไดขอเพียงมีคุณสมบัติตามขอ 1 ก็จะ
สามารถทําบทบาทวิทยากรไดในที่สุด
คําวา วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) มักจะทําใหผูคนคิดถึงภาพการดําเนินบทบาท
ในหอง/ลาน/เวทีการประชุม หรือจัดการกระบวนการกลุม แตยังมีนกั พัฒนา นักวิชาการอีกกลุม
หนึ่งมองวา บทบาทของวิทยากรกระบวนการในการพัฒนา นาจะมีมากกวานั้น หรืออาจเรียกวา
กาวหนาไปอีก คือ เปนผูประสาน กระตุน ระดมพลัง/ทุน เปนแกนนําในการผลักดันใหเกิดความ
เคลื่อนไหวของกลุม/ชุมชน ไปสูทิศทางหรือเปาหมายรวมของชุมชน รวมทั้งนาจะเปนผูสราง/ผูจัด
เวที ใหเกิดความรู แนวทาง วิธีการหรือ แนวคิดใหม ๆ อยูเสมอ ดังนั้นเพื่อใหเห็นความตางจาก
บทบาทวิทยากรกระบวนการตามหลักการ จึงมีการเรียกผูที่ดําเนินบทบาทตรงนี้เปนคําใหม คือ
นวัตกร (Innovator) ซึ่งมักจะมาพรอม ๆ กับเรื่องของประชาคม ที่เรียกวา นวัตกรประชาคม
(Civic Innovator)
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นักพัฒนา กับ บทบาทวิทยากรกระบวนการ
โดยทั่วไปนักพัฒนา นักวิชาการมีชีวิตทีอ่ ยูในโลกที่มกี ารแบงงานกันทํา ตามสาขาความ
ชํานาญ โดยวิชาชีพก็บงบอกความเชีย่ วชาญเฉพาะอยูแ ลว ลักษณะดังกลาวมีผลทําใหเราพลอยมีวิธี
คิดแบบแยกสวนไปดวยตามหนาที่การงาน แตเมื่อทํางานกับชาวบาน กับชุมชน จะพบวา ชาวบาน
ไมไดถูกแบงงานตามสาขาอาชีพที่ชัดเจนแบบเรา และจะพบวา ชาวบานจะมีวิธีคดิ แบบองครวม
(Holistic Approach) ไมไดแบงชีวิตออกเปนดานตาง ๆ ดังนั้นการพัฒนาใหสอดคลองกับวิธีคิด
ของชุมชน จึงจําเปนตองปรับกระบวนทัศน (วิธีคิดและโลกทัศน)ในการมองชีวิต มองผูคน และ
สังคมใหเปนแบบองครวม มากขึ้น
กรณีที่แสดงถึงความเปนองครวมไดชัดเจน คือ ปญหาการแพรระบาดของโรคไขหวัดนก
ในไกและสัตวปก ซึ่งสรางแรงสะเทือนไปทั้งประเทศ ทัง้ ดานเศรษฐกิจ การทองเที่ยว สุขภาพคน
การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผูประกอบอาชีพเกี่ยวกับสัตวปก วิธกี าร
แกปญหาโดยการฆาไกจํานวนมาก ก็กระทบถึงดานจิตใจของคนในชุมชนอีกดวย
จากสภาพทีก่ ลาวมา จะเห็นวาปญหาของชุมชน ไมวาเรือ่ งอะไร ก็ยากยิ่งที่จะแกปญหาได
โดยหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง โดยเฉพาะการแกปญ
 หาที่ตองการความยั่งยืน ยิ่งตองการความ
รวมมือจากทุกภาคสวน โดยเฉพาะการมีสว นรวมของประชาชน การทําหนาที่ของนักพัฒนา จึง
จําเปนที่จะตองแสดงบทบาทของวิทยากรกระบวนการ หรือ บทบาทของนวัตกร เพื่อทํางาน
รวมกับชุมชนและหนวยงานสาขาอื่น ในการจัดการปญหา หรือพัฒนางานแบบบูรณาการ ไปสู
เปาหมายที่ตั้งไว
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บทที่ ๔
คู่มือ หลักสูตรการสร้างและใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์
สําหรับวิทยากร
ที่มาและความจําเปน
ในปจจุบนั เราจะพบอยูเสมอวาหนวยงาน/องคกรทุกระดับ มีการกําหนดวิสยั ทัศน พันธกิจ
และยุทธศาสตร แตเมื่อปฏิบัติเราจะพบเสมอวา ผูบริหารวางยุทธศาสตร ผูปฏิบัติงานวางโครงการ
เกิดบรรยากาศ “ตางคนตางคิด ตางคนตางทํา กระบวนการทํางานไมเสริมหนุนกัน” ผลสุดทาย
ประชาชนซึ่งเปนเปาหมายการพัฒนาไดรบั ประโยชนนอ ย
หรือไมไดรับประโยชนจากการ
ปฏิบัติงานขององคกร/หนวยงานนัน้ เลย หนวยงานหรือองคกรที่มีการบริหารจัดการลักษณะเชนนี้
ถือวาเปนในองคกร/หนวยงานที่ประสิทธิภาพต่ํา(Low performance organization)
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร(Strategic Rout Map : SRM) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตร เชื่อมโยงระหวาง“ยุทธศาสตร” กับการ “ปฏิบัติการ” “ผลผลิต” กับ“กระบวนการ”
การทํางานของภาค “รัฐ” กับ “ภาค ทองถิ่นและชุมชน” ทําใหหนวยงาน/องคกรทํางานอยางมี
บูรณาการทั้งภายในองคกร ภาคีเครือขาย และเปาหมายการพัฒนา(ประชาชน)อยางมีทิศทางและมี
เปาหมายเดียวกัน
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรถือวาเปนเรื่องใหมในวงการพัฒนา ดังนัน้ ในระยะเริ่มตนการ
ขับเคลื่อนและขยายผลการสรางและใชแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตรใหเปนเครื่องในการบริหาร
จัดการยุทธศาสตรของหนวยงานอยางกวางขวาง จึงจําเปนตองสราง “วิทยากร” ทีม่ ีความรู เขาใจ
และมีแรงบันดาลใจตอการใชเครื่องมือนีอ้ ยางแทจริง
หลักสูตรการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรสําหรับวิทยากรนั้น
เปนเครื่องมือ
สําหรับบุคคลที่สมัครใจในการทําหนาที่เปนวิทยากร เพื่อเสริมความรูและทักษะในการสรางและใช
SRM แกกลุมเปาหมายตาง ๆ ตามหลักวิชาครู ประกอบดวยสวนสําคัญ 2 สวน คือ
1. หลักสูตรแกน ไดแก วิชาการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ซึ่งวิชานี้ผูเขารับการ
อบรมทุกคน ตองเรียนรูท ั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จนเกิดทักษะในการสรางและใชแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตร เพื่อใชในการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. หลักสูตรเสริม ไดแก วิชาวิทยาศาสตรการศึกษา (วิชาครู) ผูเขารับการอบรม คือ ผูสมัคร
ใจจะปฏิบัติภารกิจในการจัดการฝกอบรมตอไปดวยความสมัครใจ โดยมีฉันทะในการเปนครู มี
ความพากเพียร มีจิตใจมุงมัน่ ในการถายทอดความรู ทักษะ และพัฒนาตนเองอยูเสมอ ซึ่งหลักสูตรนี้
เนื้อหาทั้งหมดอยูในบทเรียนแบบกําหนดการ (Program text) ซึ่งสามารถเรียนรูดวยตนเอง
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2. คูมือสําหรับการฝกอบรม (Training Manual)
2.1 วัตถุประสงคของหลักสูตร
ผูที่ผานการอบรมหลักสูตรนี้แลว จะเปนผูที่มีเจตคติที่ดตี อวิชานี้ มีความรูและ
ทักษะในการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรในหนวยงาน และสามารถนําองค
ความรูไปถายทอดแกกลุมเปาหมายไดอยางถูกตอง ทั้งในชั้นเรียน และนอกชัน้ เรียน และมี
ความสุขเมื่อสามารถชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนรู
2.2 การวิเคราะหกลุมผูเรียน
ผูเรียนจะตองเปนผูที่หมั่นฝกฝนตนเองในการเปนวิทยากร สนใจ ใฝรใู นการศึกษา
องคความรูสําหรับตนเองและผูที่เกี่ยวของ
2.3 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยเนื้อหา 2 สวน คือ
2.3.1 วิชาการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาตร
หลักสูตรนี้ประกอบดวยเนื้อหา 4 หมวด ในแตละหมวดมีรายละเอียดของเนื้อหาหลักดังนี้
หมวดที่ 1 แผนที่ทางเดินยุทธศาสตรกับการสาธารณสุขมูลฐาน ประกอบดวย 2 เนื้อหา ใช
เวลา 2 ชั่วโมง
1. แนวคิด หลักการ ความหมาย คุณคาของการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร ใชเวลา 1 ชั่วโมง
1.1 แนวคิดเบื้องตนเกีย่ วกับแผนที่ยุทธศาสตร
1.2 ความหมายและตําแหนงของแผนที่ยุทธศาสตร
1.3 ประโยชนของแผนที่ยุทธศาสตร
1.4 ขั้นตอนการสรางและใชของแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร
2. ความเชื่อมโยงระหวางแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตรกับการสาธารณสุขมูล
ฐาน ใชเวลา 1 ชั่วโมง
1.1 แนวคิดหลักการของการสาธารณสุขมูลฐาน
1.2 ความเชื่อมโยงของการสาธารณสุขมูลฐานกับแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร
3. ขอควรระวัง กอนเขาสูเนือ้ หาการเรียนการสอน ผูบรรยายควรทําความเขาใจ
กับผูเขารับการอบรมกอน ในเรื่อง คําและความหมายของคําที่ใชในแผนที่
ทางเดินของยุทธศาสตร ซึ่งมีคําที่คลายคลึงกันแตความหมายตางกัน จึงควร
แนะนําใหผูเขารับการอบรมไมควรนําความรูเดิม(คําและความหมาย)มาปะปน
กันในระหวางการอบรม ซึ่งจะทําใหการฝกอบรมไมราบลื่น
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หมวดที่ 2 เปนขั้นตอนสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ประกอบดวย 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 ถึงขั้นตอนที่ 3 ใชเวลารวม 7 ชั่วโมง 30 นาที
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหบริบทและสถานการณ และการใชแผนที่ความคิด(Mind
Map)
1. โดยการบรรยาย 1 ชั่วโมง
1.1 การวิเคราะหและประเมินสถานการณ
2.2 ความจําเปนในการวิเคราะหและประเมินสถานการณ
3.3 วัตถุประสงคของการวิเคราะหและประเมินสถานการณ
4.4 วิธีการใชแผนที่ความคิด(Mind Map)ในการวิเคราะหและประเมิน
สถานการณ
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่
2.2 การวิเคราะหสถานการณและการใชแผนที่ความคิดจากสถานการณ
จริง
3. ขอแนะนํา ในการวิเคราะหสถานการณควรวิเคราะหในมุมมองเชิงบวกใน
ทุกระดับ(มุมมอง)จะทําใหการวิเคราะหมพี ลัง และสรางบรรยาการศใหผู
เขารับการอบรมมีความสุขในระหวางทํางานกลุม
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดจุดหมายทาง(Destination Statement)
1. โดยการบรรยาย ใชเวลา 30 นาที
1.1 ความหมายของจุดหมายปลายทาง
1.2 ความแตกตางระหวางจุดหมายปลายทางกับวิสัยทัศน
1.3 วิธีการกําหนดจุดหมายปลายทาง
1.4 การเชื่อมโยงจุดหมายปลายทางในแตละมุมมอง
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 1
2.2 ปฏิบัติการสรางผังจุดหมายปลายทางและเชือ่ มโยงจุดหมายปลายทาง
3. ขอแนะนําการทําผังจุดหมายปลายทางควรใชขอมูลจากการวิเคราะห
สถานการณจริงของพื้นที่/องคกร และใหทกุ คนที่มีสวนไดสวนเสียเขามา
มีสวนรวมอยางแทจริง และเมื่อทําผังจุดหมายปลายทางเสร็จแลวตองให
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ผูบริหารองคกรลงนามรับรอง เพื่อยืนยันวาการสรางและใชแผนทีย่ ุทธ
ศาสตรจากนี้ไปทรัพยากรทั้งหลายจะตองทุม เทไปในทิศทางตามจุดหมาย
ปลายทางนี้
ขั้นตอนที่ 3 การสรางแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรและตรวจสอบความสอดคลอง
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
1. การบรรยายการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ใชเวลา 30 นาที
1.1 ความหมายพืน้ ฐานของคําสําคัญบางคําที่ตองทําความเขาใจ ไดแก
1) ยุทธศาสตร
2) กลยุทธหรือกลวิธี
3) กิจกรรม
2.2 การกําหนดมุมมองของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
3.3 แนวทางการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
4.4 ขั้นตอนการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
1.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 2
2.2 ปฏิบัติการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
3. บรรยายการตรวจสอบความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรใช
เวลา 30 นาที
3.1 วิธีการและขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคลองเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
4. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 30 นาที
4.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 2
4.2 ปฏิบัติการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและการตรวจสอบ
ความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
5. ขอแนะนําการทําแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตร ควรแยก
วัตถุประสงคของแตละยุทธศาสตร(ในกลองวัตถุประสงคของยุทธ
ศาสตร)ใหจดั เจน(โดยผูเขารับการอบรมเปนผูใหความหมายและแยก
ในแตละกลองวัตถุประสงคของยุทธศาสตร ถาไมชัดเจนจะทําให
ขั้นตอนตอไปของการใชแผนที่ยุทธศาสตรจะสับสน โดยเฉพาะการ
หากลยุทธในแตและกลองวัตถุประสงคของยุทธศาสตร หาจุดเนน
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ไมได และจะสงผลตอการสรางแผนงาน/โครงการและการสราง
ตารางนิยามวัตถุประสงค(ตาราง 11 ชอง)จะเกิดความซ้าํ ซอน
หมวดที่ 3 เปนขั้นตอนการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร ประกอบดวยขั้นตอนที่ 4 ถึง
ขั้นตอนที่ 7 กลาวคือ ใชเวลารวม 11 ชั่วโมง 30 นาที
ขั้นตอนที่ 4 การสรางแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ(Strategic
Linkage Model : SLM)) และจัดกลุมงาน(Job Family) ใชเวลารวม 1
ชั่วโมง 30 นาที
1. บรรยายการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการและการจัด
กลุมงาน(Job Family) ใชเวลา 1 ชั่วโมง
1.1 ความหมายของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ
2.2 ลักษณะของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ
3.3 ประโยชนของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ
4.4 วิธีการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ
5.5 การจัดกลุมงาน(Job Family)
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 4
2.2 ปฏิบัติการสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรปฏิบัติการและจัดกลุม
งาน(Job Family)
3. ขอควรระวัง
• ในการสรางแผนที่ยุทธศาสตรปฏิบัติการควรพิจารณาใหรอบคอบ
โดยเฉพาะควรเลือกวัตถุประสงคของยุทธศาสตรและกลยุทธที่
จําเปน และสงผลตอความสําเร็จตามเปาหมายขององคกรที่ไดวาง
ไว เร็วที่สุด ใชเวลาและทรัพยากรนอยทีส่ ุด แตทั้งนี้ใน SLM ยัง
จะตองคงไวซึ่งรูปแบบของแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรทั้ง 4 ระดับ
(ไมมีระดับใดวางเปลา คือ ไมมีวัตถุประสงคของยุทธศาสตร)
• การเลือกเสนทางเดินของวัตถุประสงคของยุทธศาสตร(ลูกศร
เชื่อมโยง)จะตองเลือกเสนทางเดินที่กลองวัตถุประสงคของยุทธ
ศาสตรสงผลตอกันโดยตรงจริง(ทางออมหรือเปนผลกระทบ ไม
ตองใสเสนทางเดิน) ทัง้ นี้โดยยึดเสนทางที่เปนไปไดในทางปฏิบัติ
จริง
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแผนกลยุทธระดับปฏิบัติการ ใชเวลารวม 6 ชั่วโมง 30 นาที
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1. บรรยายการการจัดทําแผนกลยุทธและการกําหนดเครื่องชี้วัด ใชเวลา
รวม 2 ชั่วโมง
1.1 แนวคิด หลักการ ความหมาย การจัดทําแผนกลยุทธระดับ
ปฏิบัติการ และการกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จ
1.2 ความสําคัญและลักษณะของเครื่องชี้วัดในแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร
1.3 เครื่องมือที่ใชชี้วัดความสําเร็จ
1) หัวใจของความสําเร็จ (Critical Success Factor : CSF)
2) เครื่องชี้วัดความสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI )
1.1 เครื่องชี้วดั มี 3 ประเภท คือ
1) ตัวชี้วดั ผลลัพธ (Key Result Indicator : KRI )
2) ตัวชี้วดั ผลงาน (Performance Indicator : PI )
3) ตัวชี้วดั ผลสําเร็จ (Key Performance Indicator : KPI)
1.2 การใชตารางนิยามเปาประสงคของยุทธศาสตร(ตาราง 11 ชอง)
เพื่อนํามาสรางแผนกลยุทธและกําหนดตัวชี้วดั ความสําเร็จของ
แผนงานโครงการ
1.3 ขอสังเกตในการกําหนดกลยุทธ กิจกรรมสําคัญ และการกระทํา
(มาตรการทางวิชาการและทางสังคม)
1.4 การสรางและการจัดการนวัตกรรม
1) ความหมายของนวัตกรรม
2) แหลงที่มาของนวัตกรรม
3) นวัตกรรมเชิงกระบวนการ
4) นวัตกรรมเชิงรูปแบบบริการ
5) การจัดการนวัตกรรม (Innovation Management)
5.1) การกําหนดเงื่อนไขของการสรางนวัตกรรม (Innovation
Strategy)
5.2) การจัดการบัญชีนวัตกรรม (Portfolio Management)
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 4 ชั่วโมง 30 นาที
2.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 4
2.2 ปฏิบัติการสรางตารางนิยามวัตถุประสงคของยุทธศาสตร(ตาราง 11
ชอง)
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3. ควรระวัง
• ในกระบวนการคิดและทําในขั้นตอนนี้มีเนือ้ หาคอนขางมากและ
ซับซอนอาจทําใหผูเขารับการอบรมเครียดไดจึงควรหากิจกรรม
ผอนคลายมาเสริมในระหวางการการเรียนรู
• ในระหวางการบรรยายวิทยากรควรยกตัวอยางประกอบใหเห็นเปน
รูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องตัวชี้วัดประเภทตางๆ
• ในขั้นตอนนี้วทิ ยากรควรเขาไปจัดกระบวนการเรียนรูใ นกลุมให
มากที่สุด เพราะในขัน้ ตอนนี้ผูเขารับการอบรมจะเขาใจในการ
ทํางานกลุมมากกวาการฟงคําบรรยาย
• ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่สําคัญมากจึงควรใหเวลาใหเกิดการเรียนรูที่
แทจริง ควรคอยๆคิดคอยๆทําทีละชองตาราง จนไดรายละเอียด
ทุกชองตาราง เพื่อนํารายละเอียดเหลานั้นไปจัดทําแผนกลยุทธ
ระดับปฏิบัติไดอยางรอบดาน ชัดเจน
• หากเปนการสรางแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตรในระดับทองถิ่น/
ชุมชน ซึ่งผูเขารับการอบรมเปนระดับชาวบานซึ่งไมคุนเคยกับ
คําศัพททางวิชาการ วิทยากรควรพยายามใชภาษาชาวบาน(ควรลด
ระดับภาษาจากความเปนวิชาการเปนภาษาของชาวบานทีส่ ื่อสาร
กันได) และอาจตองสาธิตการทําตาราง 11 ชอง ใหดูเปนตัวอยาง
ดวย
• หากเปนการทําแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตรในระดับทองถิ่น/
ชุมชน ควรใหความสําคัญมากขึ้นไปอีกในตารางชองที่ 5(การ
สรางมาตรการทางสังคม) ทั้งนี้เพื่อใหเกิดนวัตกรรมในการทํางาน
ที่นอกกรอบ ไมติดกับกรอบการทํางานเดิมๆ
ขั้นตอนที่ 6 การสรางแผนปฏิบตั ิการยอย(Mini-SLM) และการถายระดับ ใชเวลา
รวม 2 ชั่วโมง 30 นาที
1. บรรยายการสรางแผนปฏิบัติการยอย(Mini-SLM) และการถายระดับ ใช
เวลา 1 ชั่วโมง
1.1 ความหมายของการการสรางแผนปฏิบัติการยอย(Mini-SLM)
2.2 วิธีการสรางแผนปฏิบัติการยอย(Mini-SLM)
3.3 การคัดเลือกกิจกรรมสําคัญ

54

4.4 การถายระดับ (Cascading) แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
5.5 ขั้นตอนสําคัญสําหรับการปฏิบัติการถายระดับแผนทีท่ างเดินยุทธ
ศาสตร
6.6 การสรางแผนปฏิบัติการยอย(Mini-SLM) ระดับตําบล
2. ปฏิบัติงานกลุม ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
1.1 แบงกลุมตามรายพื้นที่ตามขัน้ ตอนที่ 5
2.2 ปฏิบัติการการสรางแผนปฏิบัติการยอย(Mini-SLM)
3. ขอแนะนําและขอควรระวัง
1.1 ปญหาการครอบคลุม การมอบหมายใหทีมงานผูปฏิบัติเปนผูเลือก
กิจกรรมที่จะปฏิบัติ เมื่อดูภาพรวมแลว ทีมงานอาจจะไมได
ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดในแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรอยางสมดุล
2.2 ใหน้ําหนักอยางไร ระหวางการใหนา้ํ หนักเปาประสงคและกิจกรรม
ดวยเหตุผลความถนัดหรือพอใจสวนบุคคล
กับเหตุผลทางยุทธ
ศาสตร
3.3 กําหนดตัวชีว้ ดั อยางไร โดยเฉพาะตัวชี้วดั ความสําเร็จ(KPI)
4.4 วัดคุณภาพของงานอยางไร ในองคกรขนาดใหญเชนหนวยราชการ
ถามีหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพทีว่ างไวแลว ควรถือตามนั้น
4. ขอแนะนํา
ในการถายระดับนอกจากจะนําแผนที่ทางเดินของยุทธ
ศาสตรและSLMขององคกรที่อยูเหนือขึน้ ไป
ผูเขารับการอบรม
(เจาของSRM)ควรวิเคราะหสถานการณขององคกร/พื้นที่ใหละเอียด
รอบดาน กอนที่จะถายระดับมาสูพื้นที่/องคกรของตนเอง
ขั้นตอนที่ 7 การเปดงาน วางระบบ และติดตามความกาวหนา
บรรยายการเปดงาน วางระบบ และติดตามความกาวหนา ใชเวลา 1 ชั่วโมง
1. แนวคิด หลักการ การนําแผนไปปฏิบัติและการนําผลการปฏิบัติมาปรับ
กระบวนการทํางานและปรับแผนที่ยุทธศาสตรปฏิบัติการ
2. การใชประโยชนจากแผนทีย่ ุทธศาสตรในการตรวจสอบโครงการของ
ทองถิ่น ชุมชน หรือองคกร
หมวดที่ 4 บทสรุปแนวคิด หลักการ ความหมาย คุณคาและขั้นตอนของการสรางและใช
แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
บรรยายสรุปรวบยอดในหัวขอตางๆ ดังนี้ (ใชเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที)
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1. แนวคิด หลักการ ความหมาย คุณคาของการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร
2. ความเชื่อมโยงระหวางแผนที่ทางเดินของยุทธศาสตรกับการสาธารณสุขมูล
ฐาน
3. ขั้นตอนสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหบริบทและสถานการณ และการใชแผนที่ความคิด
(Mind Map)
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดจุดหมายทาง(Destination Statement)
ขั้นตอนที่ 3 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและตรวจสอบความ
สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
4. ขั้นตอนการใชแผนที่ยุทธศาสตร
ขั้นตอนที่ 4 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับปฏิบัติการ(Strategic
Linkage Model : SLM)) และจัดกลุมงาน(Job Family)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแผนกลยุทธระดับปฏิบัติการ
ขั้นตอนที่ 6 การสรางแผนปฏิบัติการ (Mini-SLM)
ขั้นตอนที่ 7 การเปดงาน วางระบบ และติดตามความกาวหนา
2.3.2 วิชาวิทยาศาสตรการศึกษา (วิชาครู)
ประกอบดวย การเรียนรูวิชาครูและการสอนแสดง (Micro teaching) ดวย
การเรียนรูเรื่องแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรตามแผนการเรียนรู และแสดงโครงสราง
ประสบการณการเรียนรูตามแผนการเรียนรู ดังนี้
1. ไตรยางคการศึกษา
1.1 องคประกอบของไตรยางคการศึกษา
องคที่ 1 วัตถุประสงคการศึกษา
องคที่ 2 ประสบการณการเรียนรู
องคที่ 3 การประเมินผล
1.2 ความสัมพันธของไตรยางคการศึกษา
2. วัตถุประสงคการศึกษา
2.1 นิยามของวัตถุประสงคการศึกษา
2.2 ความหมายของวัตถุประสงคการศึกษาเชิงพฤติกรรม
2.3 องคประกอบของวัตถุประสงคการศึกษาเชิงพฤติกรรม
2.4 องคประกอบของวัตถุประสงคการศึกษาที่จําเปนที่สุด
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2.5 พิสัยของวัตถุประสงคการศึกษา
2.6 ระดับของวัตถุประสงคการศึกษา
2.7 วิธีการเขียนวัตถุประสงคการศึกษา
3. ประสบการณการเรียนรู (กิจกรรมการเรียนการสอน)
3.1 องคประกอบที่สําคัญที่ชวยใหเกิดการเรียนรูไดดี (จิตวิทยาการ
เรียนรู)
3.2 การเลือกเนื้อหาวิชาตามวัตถุประสงคการศึกษา
3.3 การเลือกวิธีการสอนตามวัตถุประสงคการศึกษา
3.4 การเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสม
4. การประเมินผล
4.1 ความหมายของการประเมินผล
4.2 ขั้นตอนในการประเมินผล
4.3 จุดมุงหมายของการประเมินผล
5. แผนการเรียนการสอน
5.1 องคประกอบของแผนการสอน
5.2 ขั้นตอนของการสรางแผนการสอน
5.3 ประโยชนของแผนการสอน
2.4 ระยะเวลาที่ใชในการฝกอบรม (Duration of course)
ใชเวลา 6 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 36 ชั่วโมง โดยแบงเปน 2 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 การฝกอบรมหลักสูตรวิชา การสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร
ใชเวลา 4 วัน รวม 24 ชั่วโมง
ระยะที่ 2 การเรียนรูวิชาครูและการสอนแสดง ใชเวลา 2 วัน รวม 12 ชั่วโมง
2.5 Expected outcome เมื่อจบการฝกอบรมแลว คาดวาผูเขารับการอบรมสามารถ
 สรางและใชแผนที่ยุทธศาสตรในแตละขัน้ ตอนไดดวยตนเอง
 เห็นประโยชนและคุณคา มีเจตคติที่ดีเมื่อนําไปใชไดจริง
 ถายทอดวิธีการสรางและใชแผนที่ยุทธศาสตรตามหลักวิชาครูอยางมี
ประสิทธิภาพ แกกลุมเปาหมายได
3. Training Course (การเตรียมการกอนการฝกอบรม)
3.1 แผนการสอน
3.1.1 วิชาการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร

57

สวนที่

เนื้อหา/วิชา

1.แผนที่
ทางเดินยุทธ
ศาสตรกับการ
สาธารณสุขมูล
ฐาน
2.การสรางแผน
ที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร

1.1 แนวคิด หลักการ ความหมาย คุณคาของการสราง
และใชแผนทีท่ างเดินยุทธศาสตร
1.2 ความเชื่อมโยงระหวางแผนที่ทางเดินของยุทธ
ศาสตรกับการสาธารณสุขมูลฐาน

ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหบริบทและสถานการณ และการ
ใชแผนที่ความคิด(Mind Map)
ขั้นตอนที่ 2 กําหนดจุดหมายทาง(Destination
Statement)
ขั้นตอนที่ 3 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรและ
ตรวจสอบความสอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร
3. การใชแผนที่ ขั้นตอนที่ 4 การสรางแผนที่ทางเดินยุทธศาสตรฉบับ
ทางเดินยุทธ
ปฏิบัติการ(Strategic Linkage Model : SLM)) และจัด
ศาสตร
กลุมงาน(Job Family)
ขั้นตอนที่ 5 การจัดทําแผนกลยุทธระดับปฏิบัติการ
และการกําหนดตัวชีว้ ัด
ขั้นตอนที่ 6 การสรางแผนปฏิบัติการ (Mini-SLM)ยอย
และการถายระดับ
ขั้นตอนที่ 7 เปดงาน วางระบบ และติดตาม
ความกาวหนา
4. สรุปรวบ
บทสรุปแนวคิด หลักการ ความหมาย คุณคาและ
ยอด
ขั้นตอนของการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธ
ศาสตร
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วิธีการและเวลาที่ใช
ปฏิบตั ิงานกลุม
บรรยาย
และนําเสนอ
1 ชั่วโมง

-

1 ชั่วโมง

-

1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที
30 นาที

1 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง

2 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง 1 ชั่วโมง 30 นาที

2 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 30 นาที
1 โมง

1 ชั่วโมง 30 นาที

1 ชั่วโมง
1 ชั่วโมง
30 นาที

-

3.2 การเตรียมความพรอมของผูเรียน
จะตองมีการวิเคราะหกลุมผูเรียนกอน เพื่อใชในการเตรียมจัดการอบรม เนื่องจากผูที่
สมัครเขารับการอบรมจะประกอบดวย บุคคลที่มีความหลากหลาย ทั้งการศึกษา อาชีพ
ประสบการณ และภูมหิ ลังที่ไมเหมือนกัน สมัครเขารับการฝกอบรมดวยจุดมุงหมายทีต่ างกัน
ดังนั้น การสงใบสมัครใหผูที่สนใจจะเขารับการฝกอบรมกรอก จะตองสงใหถึงผูสมัครแตเนิ่น
ๆ เพื่อจะไดสงกลับมาใหวิทยากรวิเคราะหเพื่อจัดกลุมกอนที่การฝกอบรมจะเริ่มตน ซึ่งขนาด
ของกลุมที่ไดผลควรไมเกิน 12 คน
3.3 การเตรียมความพรอมของการเปนวิทยากร
เปนการเตรียมความพรอมของผูเรียน ใหกา วไปสูการเปนวิทยากรได ซึ่งวิทยากร
จะตองมีความมั่นใจสูงในวิชาที่ตนมีความรูท ี่แมนตรงในเนื้อหาวิชาทีจ่ ะสอน นอกจากนั้น ถามี
ประสบการณในการถายทอดวิชา สอนบอย ๆ ก็จะยิ่งมีความมั่นใจยิ่งขึน้ วิธีเสริมความมั่นใจ
ใหวทิ ยากรอีกวิธีหนึ่งคือ มีความรูในวิชาครูเปนอยางดี อยางนอยที่สุดคือ จิตวิทยาเบื้องตน 6
ขอ ไดแก 1. ความพรอมของผูเรียน 2. ความถนัดของผูเรียน 3. แรงจูงใจใหเกิดความอยากเรียน
4. บรรยากาศขณะเรียน 5. การมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอน และ 6. การไดรูผล
ความกาวหนาของการเรียนเปนระยะ ๆ
3.4 คุณลักษณะของวิทยากร
วิทยากรคือผูเรียนที่สมัครใจเขามาเรียนในหลักสูตรเรื่องการสรางและใชแผนที่
ทางเดินยุทธศาสตรั พรอมที่จะปฏิบัติภารกิจในการจัดฝกอบรมตอไป ดวยฉันทะในการเปนครู
มีความพากเพียร มีจิตใจมุงมั่นในการถายทอดความรู ทักษะ พัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และ
สามารถแสดงบทบาทสําคัญ ดังนี้
• เอื้ออํานวยใหเกิดกระบวนการเรียนรูครบทุกขั้นตอน
• ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง โดยมอบหมายใหผูเรียนไดเรียนรูดวยการปฏิบัติ
• แสวงหารูปแบบหรือกรณีศกึ ษา เพื่อสงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูพนื้ ที่ตน แบบ
• เปนผูประสานและสื่อสารระหวางผูเรียนกับพื้นที่ตนแบบ
• สนับสนุนใหผูเรียนมีทัศนคติที่สงผลใหเกิดการปฏิบัติไดสําเร็จ
• ติดตาม กํากับความกาวหนาของกระบวนการฝกอบรม จนเกิดสัมฤทธิผล
• จัดหาโอกาสใหผูเรียนแตละคน มีความเขาใจในแนวคิดที่ชัดเจน
• ประเมินผลผูเรียนและรับขอประเมินจากผูเรียน
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• ขยายผลการอบรมไปยังกลุม เปาหมายอืน่
• สรุปผลการประเมินและความกาวหนาของกลุมเปาหมายใหกลุมฟง
• กรณีมีความขัดแยงหรือมีการโตเถียง ตองเปนผูคลี่คลายโดยไมตัดสินวาใครถูกใครผิด
3.5 การปฐมนิเทศผูเขารับการอบรม
1. แจงวัตถุประสงคของการอบรม
2. แจงวิธกี ารจัดการเรียนการสอน เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการ เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
3. มอบใบงานใหผูเรียนทราบและเตรียมตัวศึกษาลวงหนา
4. มอบตํารา เอกสาร ใหผูเรียนไดเรียนดวยตนเอง
5. แจงการประเมินผลระหวางการอบรม
6. แจงการประเมินผลเมื่อจบการฝกอบรม
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