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๒

คํานํา
กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม
สื่อบุคคล สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออื่นๆ โดยการดําเนินงานจะประกอบไปด้วยผู้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องหลาย
ส่ ว นงานตามภารกิ จ หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย แต่ ภ ารกิ จ หลั ก ด้ า นการประชาสั ม พั น ธ์ ซึ่ ง ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ คื อ
“นักประชาสัมพันธ์” กลับไม่ได้รับการกล่าวขาน หรือเป็นที่รู้จักเท่ากับ “นักจัดรายการ” หรือ “ผู้สื่อข่าว” หรือ
ปัจจุบันคือ “นักสื่อสารมวลชน” ทั้งๆที่เป็นผู้รับผิดชอบในภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งอาจมีที่มาจาก
หลายสาเหตุซึ่งจะไม่ขอกล่าวถึง แต่ผู้เขียนจะมองอีกมุมหนึ่งว่า หากนักประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์
ต้องการให้ผลงานด้านการประชาสัมพันธ์ของตนเองเป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้อื่น ตัวเราในฐานะ
นักประชาสัมพันธ์จะต้องทําอย่างไรจึงจะประสบความสําเร็จ ก็ได้คําตอบว่า เราจะต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มี
คุณสมบั ติพึงประสงค์ และต้องทํางานประชาสัม พันธ์ เชิงรุก ซึ่งจะต้ องค้ นคว้าหาความรู้ ทั้งในและนอกตํารา
โดยเฉพาะความรู้ในเรื่อง “การวางแผนประชาสัมพันธ์” ดังนั้น คงจะดีไม่น้อยหากมีใครในกรมประชาสัมพันธ์ได้
รวบรวมความรู้เหล่านั้นไว้ในที่เดียวกัน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ได้นําไปใช้
ดั ง นั้ น ผู้ เ ขี ย นในฐานะ “นั ก ประชาสั ม พั น ธ์ ”อาชี พ ที่ มี ป ระสบการณ์ เ คยปฏิ บั ติ ง านทั้ ง ใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีโอกาสทําหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ระดับปฏิบัติจนถึงระดับบริหาร ในระยะเวลา
กว่า ๒๐ ปีที่รับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ ทําให้เห็นถึงภาพรวมของการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์
และยังได้มีประสบการณ์ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ในหลายๆหลักสูตร ตั้งแต่ระดับ
ปฏิบัติจนถึงระดับบริหาร อาทิ หลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์รุ่นที่ ๒๒” หลักสูตร “นักประชาสัมพันธ์รุ่นที่ ๔”
หลักสูตร “นักบริหารงานประชาสัมพันธ์รุ่นที่ ๔๔” นอกจากนี้ยังมีโอกาสเข้าอบรมหลักสูตรด้านการบริหารกับ
หน่ วยงานภายนอก อาทิ หลั กสู ตร “การระดมสรรพกําลังเพื่อการทหารรุ่นที่ ๗” ของกรมสรรพกําลังทหาร
หลักสูตร “การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการรุ่นที่ ๑๐๗” และหลักสูตร “พัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ ๒”
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ทําให้ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับประสบการณ์จาก
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ผู้เขียนจึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และ
การอบรมดังที่กล่าวมาแล้ว จัดทําคู่มือ“การวางแผนประชาสัมพันธ์”ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์
ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ทําหน้าที่ “นักประชาสัมพันธ์” ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่องค์กรของตนและหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และทําให้
การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้
ผู้เขียนขอขอบคุณ ผู้ บังคั บบัญชาและเพื่ อนร่ วมงานทุกระดับในกรมประชาสั ม พันธ์ ที่มีส่วน
ผลักดันให้เกิดคู่มือเล่มนี้ และขอขอบคุณครูอาจารย์ตลอดจนวิทยากรทุกสถาบันผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ทํา
ให้สามารถนํา มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ สุดท้ายขอขอบคุณครอบครัว ผู้เป็นกําลังใจและสนับสนุนให้การทํางาน

๓

เป็นไปด้วยความราบรื่นปราศจากปัญหาอุปสรรคข้อกังวลใดๆ ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือ“การวางแผน
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก” เล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านสมดังเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

ธันวาคม ๒๕๕๔

บทนํา
๑. ผลการประเมินโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ประจําปีงบประมาณ
๒๕๕๔ ในตัวชี้วัดที่ ๓.๑.๘ ร้อยละของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์
พิเศษ จํานวนทั้งหมด ๓ โครงการ ผลการประเมินใน ๔ ประเด็นหลัก สรุปได้ดังนี้
๑. การจัดทําโครงการประชาสัมพันธ์ ผลความพึงพอใจอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ จากระดับ ๕
ซึ่งในปีนี้ กรมประชาสัมพันธ์เปิดโอกาสให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ มีส่วนร่วมในกระบวนการและขั้นตอนการ
ทํางานมากขึ้น ทําให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการทํางานได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสาเหตุที่ยังไม่สามารถทําให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการเกิดความพึงพอใจสูงสุด อาจเป็นเพราะ เรื่องของการทําแผน และการโอนงบประมาณ
ในช่วงเริ่มต้นโครงการล่าช้ากว่าที่ควรจะเป็น ส่งผลกระทบให้การดําเนินงานบางอย่างต้องเลื่อนออกไป นอกจากนี้
แม้ว่าแผนงานที่ทางกรมประชาจัดทํามามีความเหมาะสมกับงบประมาณที่ทางหน่วยงานเจ้าของโครงการสนับสนุน
แต่หากมีแผนทางเลือกให้หลากหลายรูปแบบ และมีการวิเคราะห์ประกอบว่า แต่ละแผนมีข้อดีข้อด้อยอย่างไร เพื่อ
แสดงถึงความเชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพในการวางแผน ก็จะนําไปสู่ระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้นได้
๒. การประสานงานในการดําเนินโครงการประชาสัมพันธ์ ผลความพึงพอใจอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย
๓.๖๙ จากระดับ ๕ ซี่งหน่วยงานเจ้าของโครงการส่วนใหญ่เห็นว่า การประสานงานในปีนี้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย แม้จะมีปัญหาติดขัดบ้างในบางประการ แต่ด้วยความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงานที่
มีจุดมุ่งหมายสูงสุดในการทํางานร่วมกัน คือ เพื่อประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทําให้ทุกฝ่ายต่างพยายามร่วมมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดี
๓. ความครอบคลุมของเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ในกิจกรรมและสื่อต่างๆตามโครงการประชาสัมพันธ์
ผลความพึงพอใจอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย ๓.๖๙ จากระดับ ๕ เนื้อหาที่นํามาเผยแพร่ส่วนใหญ่กรมประชาสัมพันธ์จะ
ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล หรือ กําหนดประเด็นที่ต้องการนําเสนอ เพื่อให้งานที่ผลิต
ขึ้นมาตอบวัตถุประสงค์ในการจัดทําโครงการให้มากที่สุด ส่วนรูปแบบของสื่อที่ผลิตขึ้นมักเรียบง่ายไม่ค่อยน่าสนใจ
ในส่วนของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่บุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์นํามาใช้ในการพัฒนารูปแบบการผลิตสื่อหรือ

๔

กิจกรรมต่างๆ มีความน่าสนใจมากขึ้นกว่าปีก่อนๆ มองในภาพรวมแล้วหน่วยงานเจ้าของโครงการมีความพึงพอใจ
ในเนื้อหา และรูปแบบกิจกรรมมากขึ้น
๔.การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการประชาสัมพันธ์ ผลความพึงพอใจอยู่ที่ระดับค่าเฉลี่ย
๓.๓๘ จากระดับ ๕ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ทุกหน่วยงานมีความพึงพอใจการดําเนินงานด้านการรายงานผล
ของกรมประชาสัมพันธ์อยู่ในระดับดีกว่าที่คาดหวัง เมื่อเทียบกับการรายงานผลในปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่มีข้อที่
ควรพัฒนาคือ ขาดการรายงานผลในเชิงคุณภาพด้านความพึงพอใจและความเข้าใจของประชาชน
ดังนั้น เมื่อพิจารณาค่าร้อยละของระดับความพึงพอใจโดยรวมของหน่วยงานเจ้าของโครงการ
พบว่า อยู่ที่ร้อยละ ๗๘.๐ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ ๗๒.๐ จึงถือว่ากรมประชาสัมพันธ์ผ่านเกณฑ์ตาม
คํารับรองที่ ๓.๑.๘ โดยมีข้อเสนอแนะจากการประเมิน ดังนี้
- กรมประชาสั ม พั น ธ์ ค วรเน้ น การบริ ห ารงานแบบราชการยุ ค ใหม่ โดยเปลี่ ย นแนวคิ ด ของ
ผู้ปฏิบัติงานให้มีความกระตือรือร้นในการแสวงหาข้อมูล การยึดถือความเป็นกลาง และการเอาใจใส่ดูแลให้ความ
ช่วยเหลือหน่วยงานเจ้าของโครงการอย่างใกล้ชิด
- กรมประชาสัมพันธ์ควรปรับปรุงในส่วนของการบริหารจัดการเพื่อลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิต และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
- กรมประชาสัมพันธ์ควรส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการทํางานด้านสื่อ ทั้งในเรื่องรูปแบบ
และเนื้อหา โดยปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาของงานให้มีความทันสมัย และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ให้ดึงดูดความสนใจของ
ประชาชนให้มากขึ้น
- กรมประชาสัมพันธ์ควรพัฒนาความเป็นมืออาชีพด้านการสื่อสารมวลชน ให้ทัดเทียมกับภาค
เอกชน
จากผลการประเมิน ถึงแม้กรมประชาสัม พันธ์จะผ่านเกณฑ์ ค่าเฉลี่ยที่ตั้งไว้ร้อยละ ๗๒ และ
สามารถทําได้ร้อยละ ๗๘ แต่หากดูการประเมินเป็นรายประเด็นแล้ว จะเห็นว่าในแต่ละประเด็นหน่วยงานเจ้าของ
โครงการมีความพึงพอใจอยู่ที่ค่าเฉลี่ย ๓.๓๘ และ ๓.๖๙ จากคะแนนเต็ม ๕ ซึ่งยังถือว่าเป็นคะแนนที่ไม่สูง จึงเป็น
เรื่องที่ท้าทายว่า กรมประชาสัมพันธ์จะยกระดับความพึงพอใจให้สูงขึ้นอยู่มนระดับ ๔ หรือ ๔.๕ ได้อย่างไร
๒. หลักการและเหตุผล
กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจหลักในการดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อกิจกรรม
สื่อบุคคล สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่ออื่นๆ โดยการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในแต่ละปีงบประมาณ
จะเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีที่กําหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กรมประชา
สัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ดังนั้น การดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในแต่
ละปี จึงเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้มีแผนงาน / โครงการ และงบประมาณรองรับที่ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามคํา
ของบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์เสนอขึ้นไปและได้รับการจัดสรร
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นอกเหนือจากจากแผนงาน / โครงการด้านการประชาสัมพันธ์ที่กรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการ
ตามยุทธศาสตร์โดยได้รับงบประมาณประจําปีแล้ว ยังมีแผนงาน/โครงการอีกส่วนหนึ่ง ที่กรมประชาสัมพันธ์ได้รับ
การ ประสานจากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ได้รับงบประมาณประจําปี ให้ดําเนินการ
ด้านการประชาสัมพันธ์ให้ ซึ่งแผนงาน/โครงการประเภทนี้จะมีชื่อเรียกว่าโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษตามที่มา
ของงบประมาณที่กรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้ตั้งของบประมาณเอง แต่มีหน่วยงานอื่นขอตั้งงบประมาณ และนํามาให้
กรมประชาสัมพันธ์ดําเนินการในรูปแบบการเบิกแทนกัน หรือจัดจ้างแบบมีสัญญา หรือข้อตกลงในการดําเนินการ
ซึ่งการดําเนินโครงการประชาสั มพันธ์พิเศษให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการนั้น จะต้องมีค วามชัดเจนในทุก
กระบวนการ และทุกระดับ การปฏิบัติจึงจะบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะต้องดําเนินการแบบครบวงจรจึงจะสามารถ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานเจ้าของงบประมาณได้
และจากผลการประเมินความพึงพอใจของ
หน่วยงานเจ้าของโครงการตามที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้น ถึงแม้ว่ากรมประชาสัมพันธ์จะผ่านเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมาย
ไว้ที่ร้อยละ ๗๒.๐ และสามารถผ่านได้ที่ร้อยละ ๗๘.๐ แต่ถ้ามองในรายละเอียดและข้อเสนอแนะที่หน่วยงาน
เจ้าของโครงการสะท้อนออกมาจะพบว่า หัวใจสําคัญของการดําเนินงานจะอยู่ที่ “การวางแผนประชาสัมพันธ์”
โดย “นักประชาสัมพันธ์” ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการนั้นๆ ที่จะดําเนินการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ และขับเคลื่อนให้แผนงานโครงการบรรลุความสําเร็จ
ดังนั้น กรมประชาสัมพันธ์ จึงถือเป็นภารกิจจําเป็นที่จะต้องดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “นักประชาสัมพันธ์” ทั้งที่เป็นข้าราชการโดยตําแหน่ง หรือเจ้าหน้าที่ในตําแหน่งอื่นแต่ได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่นักประชาสัมพันธ์ จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติของ “นักประชาสัมพันธ์” อย่างครบถ้วน คือ มีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการดําเนินงานประชาสัมพันธ์ ผู้เขียนในฐานะ
นักประชาสัมพันธ์ทั้งโดยตําแหน่ง และความรับผิดชอบ จึงได้รวบรวมความรู้และประสบการณ์ในการปฏบัติหน้าที่
“นักประชาสัมพันธ์” ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี จัดทําคู่มือ “การวางแผนประชาสัมพันธ์” ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ
กรมประชาสั ม พั นธ์ทั้ งในส่ ว นกลางและส่ วนภู มิ ภาคที่ ทําหน้าที่ “นัก ประชาสัม พัน ธ์” ใช้ เป็ น แนวทางในการ
ดําเนินงาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ และทํา
ให้การดําเนินการ ด้านการประชาสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งในคู่มือเล่มนี้ จะแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนแรกจะกล่าวถึงการวางแผนในภาพรวม เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจหลักการวางแผน
และวิธีการวางแผนในภาพรวม สําหรับส่วนที่ ๒ จะกล่าวถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกท่านได้นําไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติจริงได้ เพื่ อให้เกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ คือ การดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของ
กรมประชาสมัพันธ์ สร้างความพึงพอใจให้กับหน่วยงานเจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ สามารถ
ผ่านเกณฑ์ค่าเฉลี่ยได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ในทุกๆครั้งที่มีการประเมิน ก็จะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
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บทที่ ๑
การวางแผน
ในบทนี้จะกล่าวถึงการวางแผนโดยทั่วไป ซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกล่าวใน ๓
ส่วน คือ การจัดทําแผน การนําแผนไปฏิบัติ และ การประเมินผลแผน เพราะเมื่อนักประชาสัมพันธ์ มีความรู้
ความเข้าใจเรื่องวางแผนแล้วก็จะสามารถนําไปใช้เป็นหลักในการวางแผนประชาสัมพันธ์ได้จริง
การวางแผน
สิ่งแรกที่ทุกคนจะต้องทําความเข้าใจก่อน คือ การวางแผนในภาพรวม
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แผน คือ อะไร ทําไม ต้องวางแผน มีแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวางแผนกล่าวไว้เป็นตํารา
มากมาย ในที่นี้จะสรุปจากความรู้ที่ได้การศึกษา การอบรมหลักสูตรต่างๆ และประสบการณ์จากการทํางานจริง
ดังนี้
แผน (Plan) คือ การกําหนดสิ่งที่จะทําไว้ล่วงหน้า อย่างมีขั้นตอน
ความสําคัญของการวางแผน ทุกองค์กรควรมีการวางแผน เพราะการวางวางแผนจะทําให้การ
ทํางานเกิดผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ หรือ ทําให้การทํางานเกิด 6E คือ
Efficiency

ประสิทธิภาพ หมายถึง มีความสามารถในการทําให้เกิดผลงาน

Effectiveness ประสิทธิผล หมายถึง งานเกิดผลสําเร็จตามที่ต้องการ
Economy

ประหยัด หมายถึง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

Equality

เสมอภาค หมายถึง เกิดความเท่าเทียมกันในการทํางาน และความรับผิดชอบ

Engagement ผูกพัน หมายถึง เกิดพันธสัญญา หรือ คํามั่นสัญญาในการทํางาน
Empowerment มอบอํานาจ หมายถึง มีการมอบอํานาจ หรือกระจายอํานาจในการทํางาน
คุณประโยชน์ของการวางแผนที่มีต่อองค์กร
จากความสําคัญของการวางแผนดังกล่าวมาแล้ว จะเห็นว่าหากนักบริหารทํางานตามภาระหน้าที่
ด้านการวางแผนด้วยความรับผิดชอบ องค์กรจะได้รับประโยชน์รวม ๗ ประการ ได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลง (Change Oriented)
หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในองค์กร ในกรณีภายนอกการวางแผนมีส่วนช่วย
ให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนกรณีภายในการ
วางแผนช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนเงื่อนไขภายในก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่อาจนําไปสู่ความไม่แน่นอนและความ
เสี่ยงต่างๆ (Uncertainty and Risks) ที่จะเป็นผลเสียหายต่อองค์กรโดยรวม
๒. การทํางานเป็นระบบ (Systems Oriented)
หมายถึง การเสริมสร้างกระบวนการทํางานต่าง ๆ (Processes) ที่จะช่วยให้การปรับเปลี่ยน
ทรัพยากรที่จําเป็น (Inputs) ไปสู่ผลงานและผลลัพธ์ที่คาดหมาย (Expected outputs and outcomes) ได้
อย่างถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาหรือความต้องการที่มาจากสภาพแวดล้อมขององค์กร
๓. การมุ่งสู่อนาคตอย่างมีทิศทาง (Future direction Oriented)
การสร้างอนาคตขององค์กรเป็นความรับผิดชอบของผู้นํา ซึ่งเรื่องของอนาคตมีมิติที่ต้องวินิจฉัย
ด้วยความรอบคอบสองด้าน คือ ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ด้านหนึ่ง กับ ความเสี่ยง (Risk) อีกด้านหนึ่ง
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ดังนั้น นักบริหารจะทําให้คนในองค์กรมุ่งสู่อนาคตได้ต่อเนื่อง กับสามารถชี้ให้เห็นด้วยว่าโอกาสของความสําเร็จอยู่
ที่ใด
๔. บรรลุสิ่งที่พึงประสงค์ (Goal Oriented)
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์เปรียบเสมือนเส้นชัยที่นักบริหารต้องการไปให้ถึงและได้รับชัยชนะ
ซึ่งโดยปกติย่อมจะครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น ลูกค้า ผลิตภัณฑ์ การใช้ทรัพยากร ผลกําไร สถานะตําแหน่งใน
การแข่งขัน ความเป็นผู้นํา และความสามารถในการแข่งขัน ฯลฯ ซึ่งการทํางานโดยรู้จุดหมายปลายทางจะทําให้
นักบริหารรู้ว่าควรใช้ศาสตร์และศิลปะใดในการกําหนดกลยุทธ์และกลวิธีอย่างแยบยล
๕. สร้างคุณภาพงาน (Quality Oriented)
การแข่งขันในเชิงคุณภาพระหว่างองค์กรเป็นหัวใจของการบริหารไปสู่ความเป็นเลิศมาโดยตลอด
องค์กรใดต้องการให้มีการจัดการในเชิงคุณภาพที่ดีและประสบความสําเร็จ จําเป็นต้องคํานึงถึงการวางแผนที่แยบยล
๖. การริเริ่มและพัฒนา (Innovative and development Oriented)
ในการทํางานเชิงรุก (Offensive strategy) หรือ การทํางานที่จะป้องกัน (Preventive) ปัญหา
หรือความต้องการ มีความสําคัญอย่างมากในปัจจุบัน การวางแผนเชิงกลยุทธ์มีประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้าง
ความคิดริเริ่ม หรือ นวัตกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างโอกาสในการพัฒนากิจการให้ยืนอยู่แถวหน้าตลอดเวลา
๗. สร้างความสมานฉันท์ (Cohesion Oriented)
การสร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดขึ้นในองค์กร มิได้หมายถึงเพียงการรับบุคลากรที่มีคุณภาพดี สุขภาพดี
แต่ยังหมายถึง การวางแผนที่ดีทําให้สมาชิกทุกคน ทุกหน่วยงานย่อย รู้โดยชัดเจนว่าใครทําอะไร อย่างไร กับใคร
เมื่อใด และเพื่อใคร ดังนั้น ผลที่เกิดตามมาคือ ความราบรื่น ความร่วมมือ และความสมัครสมานสามัคคีที่จะ
เกิดขึ้นในการทํางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกองค์กร
จะเห็นโดยชัดเจนว่า การวางแผนเป็นทักษะ หรือเครื่องมือทางความคิดที่สําคัญของนักบริหาร
ทุกระดับ ทั้งนี้ เพราะโดยภาระหน้าที่นั กบริหารมีความรับผิดชอบในการนําองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางที่
พึงประสงค์ ด้วยการคิดค้นทางเลือก หรือวิธีการที่เหมาะสม หากนักบริหารขาดความสามารถในการวางแผน
ย่อมเป็นผลให้องค์กรนั้นขาดความพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็วและบางครั้งก็รุนแรง
อีกด้วย ที่สําคัญก็คือการขาดทักษะในการกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์และกลวิธีที่
เหมาะสม ย่อมจะทําให้องค์กรตกอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบอย่างยิ่งในการแข่งขัน
ดังนั้น การวางแผนจึงมิใช่เป็นเพียงการทําหน้าที่ของผู้นําเท่านั้น แต่ยังเป็นจิตสํานึกที่นักบริหาร
ทุกคนต้องใช้ประกอบการตัดสินใจของตนเองเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าต่อองค์กรอีกด้วย

๙

วงจรของแผน
ก่อนที่จะเริ่มลงมือวางแผน จําเป็นจะต้องเข้าใจวงจรของแผนก่อนว่าประกอบไปด้วย ขั้นตอน
สําคัญ ๓ ขั้นตอน คือ
การจัดทําแผน
( PF = Plan Furmulation )
การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

( PI = Plan Implementation ) และ

การประเมินผลแผน

( PE = Plan Evaluation )

ดังภาพแสดงวงจรของแผน

วงจรของแผน (Plan Cycle)

PE

PF

Plan Evaluation

Plan Formulation

PI
Plan Implementation
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ขั้นตอนแรก : การจัดทําแผน (Plan Formulation)
การวางแผนเป็นภาระหน้าที่ของนักบริหาร
เป็นที่ยอมรับกันว่าภาระหน้าที่ของนักบริหารในองค์กรทุกประเภท “การวางแผน” (Planning)
คื อ งานอั น ดั บ แรกที่ มี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการทํ า หน้ า ที่ ข องนั ก บริ ห าร นั ก วิ ช าการและนั ก บริ ห ารส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นตรงกันว่าความสําคัญขององค์กรทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรนั้นใช้ “แผน” (Plan) เป็นเข็มทิศ
นําทาง หรือ เป็นตัวกําหนดแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า ‘การวางแผนเป็นรากฐานที่
สําคัญของการสร้างความสําเร็จในการบริหารงาน’
สําหรับนักประชาสัมพันธ์แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในระดับปฏิบัติ หรือระดับบริหารก็ตาม การวางแผน
เป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งในการทํางาน ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องมีความรู้ด้านการวางแผน เพื่อจะได้นําความรู้
ด้านการวางแผนนี้มาใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ต่อไป ซึ่งขั้นตอนแรกของการวางแผน คือการวิเคราะห์ข้อมูล
ข้อมูลที่ควรนํามาวิเคราะห์ คือ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้เราทราบจุดแข็ง(S) จุดอ่อน(W)
โอกาส(O) และภัยคุกคาม(T) ขององค์กรตามหลัก SWOT Analysis ก่อนที่จะกําหนดรายละเอียดอื่นๆให้ถูกต้อง
ต่อไป
หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment Analysis)
เพื่อสร้างความสําเร็จในการทํางาน องค์กรจะต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ดังนั้น
องค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ที่คํานึงถึงสิ่งที่สภาพแวดล้อมต้องการ กับสิ่งที่กิจการจะต้องสนองตอบ ขณะเดียวกันก็
จะต้องคํานึงถึงกลยุทธ์ที่สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องที่กิจการต้องการกับสิ่งที่จะได้รับจากสภาพแวดล้อม
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประเมิ น หาโอกาส (Opportunity) ในการสร้ า งความสํ า เร็ จ ขององค์ ก ร ซึ่ ง ความไม่ แ น่ น อนของ
สภาพแวดล้ อ มเป็ น ส่ ว นประกอบระหว่ า งระดั บ ของความสลั บ ซั บ ซ้ อ น (Complexity) กั บ ระดั บ ของการ
เปลี่ยนแปลง (Change) ในสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมภายนอกมักจะคุกคาม
(Threats) ต่อกิจการและต่อนักกลยุทธ์ เพราะมันจะทําให้เกิดข้อจํากัดของความสามารถของนักกลยุทธ์ในการ
กําหนดแผนระยะยาว และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ทั้งนี้ เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างกิจการกับสิ่งแวดล้อม
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป (General environment)
หลักนิยมทั่วไป คือใช้หลักที่เรียกกันย่อๆว่า PEST Analysis คือ
๑. การเมือง (Political Component = P)
เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐบาล ที่น่าจะมีผลทั้งในเชิงบวก และเชิง
ลบต่อการดําเนินงาน เช่น นโยบายการเงินการคลัง การนําเข้าการส่งออก การส่งเสริมการลงทุน การควบคุม
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มลพิษ การประกันสังคม การประกันราคา กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายแรงงาน การส่งเสริมการใช้วัตถุดิบใน
ประเทศ เป็นต้น
๒. เศรษฐกิจ (Economic Component = E)
เป็นการวิเคราะห์เศรษฐกิจระดับมหภาค เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ อัตราการว่างงาน
อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต้นทุนด้านที่ดินสิ่งก่อสร้าง แหล่งและราคาพลังงาน ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ เป็นต้น

๓. สังคมและวัฒนธรรม (Sociocultural Component = S)
เป็นการวิเคราะห์สภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ อัตราการรู้หนังสือ ระดับการศึกษา
จารีตประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ ภาษา วิถีการใช้ชีวิต ลักษณะการตั้งถิ่นที่อยู่อาศัย การยอมรับนับถือผู้นํา เครือ
ญาติ อายุ เพศ อาชีพ แนวโน้มของประชากร การอพยพโยกย้ายถิ่น รวมทั้งโครงสร้างทางสังคมอื่นๆ
๔. เทคโนโลยี (Technological Component = T)
เป็นการวิเคราะห์สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ที่จะมีผลต่อการผลิตสินค้าหรือบริการ
ลักษณะของเครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องกล ความรู้และวิทยาการแขนงต่างๆ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
การแลกเปลี่ ย นความรู้ ร ะหว่ า งกิ จ การ ความก้ า วหน้ า ด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นาในสาขาที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้อุปกรณ์อัตโนมัติ
สภาพแวดล้อมของงาน (Task environment)
เป็นการวิเคราะห์โดยการทําความเข้าใจ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทั้งหลายอย่าง
ละเอียด กลุ่มที่จะละเลยไม่ได้ก็คือ กลุ่มลูกค้า (Customers) คู่แข่งขัน (Competitors) ผู้ผลิตหรือจัดหาสินค้า
(Suppliers) ธนาคาร/สถานบันการเงิน (Creditors) ผู้ถือหุ้น (Shareholders) หน่วยงานของรัฐที่จะต้องติดต่อ
เสมอ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานต่าง ๆ องค์กรชุมชน กลุ่มผลประโยชน์ สหภาพแรงงานหรือสมาคม
พนักงาน สภาการค้า สภาอุตสหกรรม ซึ่งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของงานนี้ถือในเรื่องสําคัญมาก
หลักการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเป็นการตรวจสอบสมรรถนะขององค์กร ที่จะช่วยบ่งบอกถึง
จุดแข็ง (Strengths) ที่จะนําใช้ให้เป็นโยชน์ กับจุดอ่อน (Weaknesses) ที่จะต้องปรับปรุงแก้ไข ซึ่งจะทําให้กลยุทธ์
ที่กําหนดมีความแหลมคม การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกอาจทําได้ดี แต่ถ้าหากภายในองค์กรขาดความพร้อม
ก็เปรียบได้กับการทําสงครามที่ ซุนวู นักปราชญ์ชาวจีนเคยชี้ให้เห็นว่า “แม้นเราสามารถจําลองสถานการณ์ต่างๆ
ได้อย่างแม่นตรง แต่มิได้ทําการเตรียมความพร้อมทางด้านทรัพยากร และไม่มีการซ้อมรบให้คุ้นเคยกับสิ่งที่น่าจะ
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เกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างๆ ย่อมเป็นการยากที่จะได้ชัยชนะในการรบ” ดังนั้น ความระมัดระวังในการวิเคราะห์
และเตรียมความพร้อมภายในจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่ง
แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในมีจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการวิเคราะห์ ดังนี้
จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์
เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ขององค์กรจากทรัพยากร และ
สมรรถนะในการใช้ทรัพยากร ได้แก่ โครงสร้างองค์กรและนโยบาย (Structure and Policy) การบริการ (Service)
หมายถึ ง ผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ และความพึง พอใจของผู้ รับ บริ ก าร บุค ลากร (Manpower) หมายถึ ง อั ต รากํ า ลั ง
คุณภาพบุคลากร การบริหารบุคคล การเงิน (Money) หมายถึง ประสิทธิภาพด้านการเงิน และการระดมทุน วัสดุ
อุปกรณ์ (Material) การบริหารจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการทํางาน ภาวะผู้นํา วัฒนธรรม
องค์กร ฐานข้อมูลและสารสนเทศ ระบบการวางแผนและประเมินผล การสื่อสารภายในองคืกร และการสร้าง
เครือข่าย
ขอบเขตการวิเคราะห์ พิจารณาจาก
• ปัจจัยสําคัญของความสําเร็จ (Critical Success Factor = CSFs) ในที่นี้จะใช้คําว่า
สมรรถนะอันโดดเด่น (Core or Distinctive Competencies)
• ความเชื่อโยงของคุณค่า หรือค่านิยม (Value chain) ซึ่งในที่นี้จะใช้คําว่าโซ่ร้อยค่านิยม
• กระบวนการหลักของธุรกิจ (Core business processes)
เมื่ อ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เสร็ จ แล้ ว ขั้ น ตอนต่ อ ไปของการวางแผน คื อ การกํ า หนดลํ า ดั บ ชั้ น ของ
เจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ ซึ่งหมายถึง ความยุ่งยาก หรือ ความซับซ้อน หรือ ความสําคัญของกระบวนการทํางาน ซึ่ง
ประกอบกั นขึ้นเป็ นแผนเรี ยงลําดับตามความสําคัญ ในเชิงการบู รณาการ การจําเพราะเจาะจง และปริ มาณ
ผู้เกี่ยวข้อง ตามแผนภาพต่อไปนี้
แผนภาพลําดับชั้นของเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ (Hierarchy of Strategic Intent)
Fewest in
Number

Most
Integrative
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วิสัยทัศน์ (Vision)
ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง เจตจํานง หรือ ความตั้งใจที่กว้างขวาง
ครอบคลุมทุกๆเรื่องขององค์กร และที่สําคัญมากก็คือต้อง คิดไปข้างหน้า (Forward thinking) วิสัยทัศน์ เป็น
การแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังในอนาคต โดยมิได้ระบุวิธีดําเนินงาน สําหรับวิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด
คือสิ่งที่สามารถจุดประกายความคิดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรที่จะร่วมกันทํางานเพื่อมุ่งไปสู่สิ่งที่อยากเป็นร่วมกัน
คือ สภาพที่ดีที่สุด (The Best) เกิดผลผลิตมากที่สุด(The Most) และสถานภาพยิ่งใหญ่ที่สุด (The Greatest)ภารกิจ
หรือ พันธกิจ ( Mission)
เพื่ อ ให้ วิสัยทั ศ น์ ที่ กําหนดซึ่ง มักจะมี สภาพที่ ค่อนข้ างเป็น นามธรรมสามารถแปรเปลี่ ยนเป็ น
รูปธรรม คือ เป็นสิ่งที่เห็นได้ หรือเป็นจริงได้ในปัจจุบัน จึงจําเป็นต้องกําหนด ภารกิจ หรือ พันธกิจ ขึ้น ซึ่งก็คือ
ข้อความที่แสดงแนวคิดและวิธีการดําเนินงานเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้แล้ว
ดังนั้น การกําหนดภารกิจขององค์กรหนึ่งจะนําไปสู่ประโยชน์ขององค์กรอย่างน้อย ๓ ประการคือ
๑๔

ประการแรก

ภารกิจเป็นสิ่งที่กําหนดขอบเขต (Boundaries) และจุดมุ่งเน้น (Focus) ของ
องค์กร
ประการที่สอง ภารกิจเป็นแนวทางในการกําหนดความรับผิดชอบของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders) กั บ เ ป็ น แ น ว คิ ด ใ น ก า ร กํ า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ต่ า ง ๆ
(Standards)ขององค์กร
ประการที่สาม ภารกิจเป็นสิ่งที่นําไปใช้สําหรับการวางข้อกําหนดด้านพฤติกรรม หรือ
จริยธรรมของสมาชิกในองค์กรอีกด้วย
จุดมุ่งหมาย (Goals)

เพื่อให้ภารกิจที่วางไว้มีความเป็นไปได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักบริหารจะต้องกําหนดจุดมุ่งหมาย
(Goals) ด้านต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหาร ซึ่งจุดมุ่งหมาย
(Goals) คือ ผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย(Eng results)ที่องค์กรหนึ่งวางไว้ล่วงหน้าเพื่อบรรลุภารกิจที่กําหนดไว้ โดยแบ่งเป็น
๒ ระดับคือ
ผลผลิต (Outputs) หมายถึง สิ่งที่เรา(องค์กรเจ้าของแผน)ทําให้เขา(กลุ่มเป้าหมาย) การกําหนด
ผลผลิตที่ดีควรมีลักษณะ “ปริมาณ คุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย พึงพอใจ” หมายถึง
มี ปริมาณงาน เพียงพอต่อความต้องการของผู้รับ
มี คุณภาพงาน ตรงตามความต้องการผู้รับ
มี ระยะเวลา การทํางานที่เหมาะสม ไม่สั้นจนเร่งรีบ หรือไม่นานเกินไปจนเกิดความล่าช้า
มี ค่าใช้จ่าย ที่เป็นต้นทุนการทํางาน ไม่สูงเกินไปจนเป็นภาระ หรือ ต่ําเกินไปจนไม่ได้ปริมาณ
และคุณภาพที่ต้องการ และทําให้ผู้รับเกิดความพึงพอใจ ในผลของการปฏิบัติงานนั้นๆ

ผลลัพธ์(Outcomes) หมายถึง สิ่งที่เขา(กลุ่มเป้าหมาย)อยากได้จากเรา(องค์กรเจ้าของแผน)
การกําหนด ผลลัพธ์ที่ดีควรมีลักษณะ “ตรงกลุ่ม เสมอภาค เป็นธรรม สุจริต รับผิดชอบ” หมายถึง
ให้บริการได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ให้บริการได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน
ให้บริการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชัง
การทํางานเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑๕

เพื่อให้จุดมุ่งหมายด้านต่างๆ ที่กําหนดไว้ สามารถนําไปสู่การดําเนินงานได้ (Operational)
จึงจะต้องระบุลักษณะของผลงานที่ต้องการให้เกิดขึ้นว่ามีลักษณะอย่างไร (Outputs) ซึ่งก็คือ วัตถุประสงค์นั่นเอง
การกําหนดวัตถุประสงค์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ๔ ประการ แต่ละองค์ประกอบต้องมีลักษณะโดยรวมที่ควรถือ
เป็นหลักในการกําหนดวัตถุประสงค์ คือ หลัก SMART + 4C ดังนี้
• คุณลักษณะของผลงาน(Attributes) มีลักษณะ Sensible Specific Attainable Assignable
• ตัวชี้วัด (Index) มีลักษณะ Measurable Reasonable Realistic
• เป้าหมาย (Target) มีลักษณะ ๔ C Challenging Controlable Consistency Coordinating
• ห้วงเวลา (Time frame) มีลักษณะ Time Available
เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และตรวจสอบวัตถุประสงค์ ใคร่ขอเสนอหลักที่นิยมใช้กันในหมู่นัก
วางแผนมาโดยตลอด คือ หลัก SMART หรือ SMART Principle ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่คํานึงถึงหลักการที่สําคัญรวม ๕ ประการของการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ดี ได้แก่
ประการแรก ต้องมีความเป็นไปได้ และระบุเครื่องชี้วัดที่ชัดเจน (Sensible and Specific =S)
ประเด็นเรื่องความเป็นได้ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากสําหรับการกําหนดวัตถุประสงค์ เพราะ
เรื่องที่มักจะเป็นปัญหาอยู่เสมอในการบริหารงาน คือ วัตถุประสงค์ที่กําหนดไม่อาจที่จะนําไปปฏิบัติได้ เนื่องจากมี
ความคาดหวังที่สูงหรือต่ําเกินไป และในหลายกรณีอาจจะเป็นการเพ้อฝันค่อนข้างมาก จึงเป็นผลให้วัตถุประสงค์
เช่นนั้นไม่ท้าทายให้เกิดความมุ่งมั่นในหมู่ผู้ปฏิบัติ ดังนั้น จึงต้องคํานึ่งเสมอว่าผลงานที่ต้องการจะเป็นสิ่งที่สามารถ
ปฏิบัติได้ ขณะเดียวกันก็ควรที่จะระบุไว้ด้วยว่าในการวัดความสําเร็จของวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ผู้บริการจะใช้อะไร
เป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจน
ประการที่สอง ต้องระบุเป้าหมายที่วัดได้ (Measurable targets =M)
เพื่อให้เครื่องชี้วัดที่กําหนดไว้เป็นประโยชน์ทั้งผู้บริหารและนักวางแผนในการวัดหรือประเมิน
ความสําเร็จได้อย่างแม่นตรง จําเป็นต้องระบุเป้าหมายที่ต้องการในเชิงประมาณหรือคุณภาพ สุดแล้วแต่กรณีอัน
จะทําให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหรือประเมินผลสามารถตรวจวัดได้ว่าแผนที่วางไว้บรรลุผลหรือไม่ มากน้อย
เพียงใด
ประการที่สาม ต้องบรรลุผลที่ต้องการกับสามารถมอบหมายได้ (Attainable and Assignable=A)
เพื่อให้เป้าหมายในเชิงปริมาณและคุฯภาพที่วางไว้ดําเนินไปสู่จุดมุ่งหมายและภารกิจที่ต้องการ
จําเป็นต้องคํานึงด้วยว่าเป็นสิ่งที่สามารถมอบหมายให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการได้

ประการที่สี่ ต้องอธิบายได้และทําให้เป็นจริงได้ (Reasonable and Realistic=R)

๑๖

สิ่งที่ ผู้มีส่ วนได้เสียมักจะถามคือ ทําไมจึงกํ าหนดผลลัพธ์ ผ ลงานที่ ต้องการ ตามปริ ม าณและ
คุณภาพที่กําหนด ทําไมจึงไม่ทํามากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น จะทําได้หรือ จะเป็นประโยชน์ต่อองค์การหรือไม่
มากน้อยเพียงใด คําถามเหล่านี้นักบริหารและนักวางแผนต้องอธิบายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจ และมีความมั่นใจว่า
วัตถุประสงค์ที่วางไว้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความจริง
ประการที่ห้า ต้องกําหนดกรอบเวลาอย่างเหมาะสม (Time abailable =T)
เพื่อให้ปัญหาหรือความต้องการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขหรือตอบสนองได้อย่างทันกาล จึงมี
ความจําเป็นต้องกําหนดกรอบเวลาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อผลที่จะตามมาสองด้าน คือ ด้านแรก ลูกค้า
ผู้รับบริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปฏิบัติสามารถรู้ได้ว่าผลงานที่ต้องการจะแล้วเสร็จเมื่อใด และอีกด้านหนึ่ง
คือ ในการติดตารมและควบคุมงาน กรอบเวลาที่วางไว้จะถูกใช้เป็นจุดตรวจสอบ (Milestone) ที่จะมีการรายงาน
ผลการดําเนินงานต่างๆ ได้
และเพื่อให้การกําหนดวัตถุประสงค์ดังกล่าวมา มีความชัดเจนสมกับเป็นการวางแผนเชิงรุก
นอกจากวัตถุประสงค์จะต้องมีลักษณะ SMART ตามที่กล่าวแล้ว นักวางแผนที่ดีควรนํา 4C มาประกอบด้วย
คือ Challenging หมายถึง วัตถุประสงค์ควรมีความท้าทาย Controlable หมายถึง วัตถุประสงค์ต้องควบคุมได้
Consistency หมายถึง วัตถุประสงค์ต้องคงเส้นคงวาไม่เปลี่ยนแปลงไปมา และสุดท้าย Coordinating หมายถึง
วัตถุประสงค์ต้องสามารถทําให้เกิดการประสานในการทํางานได้
แผนหรือกลยุทธ์ (Plans or Strategies)
สิ่งที่จะกําหนดในระดับล่างสุด คือ แผนต่าง ๆ ที่จะบรรจุกลยุทธ์และกลวิธี (Strategies and
tactics)
ที่มอบหมายให้นักบริหารระดับต้นรับผิดชอบเพื่อการดําเนินงานทั้งส่วนของงานประจํา (Routine
activities or Normal tasks) และงานชั่วคราว หรือโครงการ (Temporary or Project activities) ว่าาจะต้อง
ดําเนินการอย่างไร ซึ่งถือเป็นการกําหนดวิธีการ (Means) ในการทํางาน
การวางแผนในระดับล่างสุดนี้ จะประกอบด้วยการวางแผนดําเนินงาน (Operation plans)
ที่ชี้ให้เห็นว่าองค์กรจะมอบหมายให้พนักงาน
- ทํากิจกรรมที่เป็นงานประจําอะไร ? อย่างไร ?
- แต่ละกิจกรรมจะได้รับการจัดสรรทรัพยากรในรูปของงบประมาณและอัตรากําลัง เท่าไร?
- การมอบหมายอํานาจหน้าที่และความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน
- การจัดวางกําหนดการหรือตารางเวลาการทํางาน (Scheduling) เพื่อใช้เป็นฐานในการกําหนด
จุดตรวจสอบและการรายงานผลการทํางาน

๑๗

แผนภาพแสดงการวางแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ
(4)
กําหนดทรัพยากร
Inputs
or
Resources

(๑)

(3)

(2)

กําหนด
กระบวนการ
Processes
or
Means

กําหนดผลงาน
Outputs
or
Objectives

กําหนดผลลัพธ์
Outcomes
or
Goals

(๓)

(๔)

(๒)

(1)

จากรูปภาพ เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวางแผน (Planning) กับการดําเนินงาน หรือการนําแผนไป
ปฏิบัติ (Implementation) ซึ่งจะเห็นว่า
ก. กระบวนการวางแผน เริ่มต้นจาก (1) การกําหนดผลลัพธ์ หรือจุดมุ่งหมายของ
แผนงานเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงตามด้วย (2) การกําหนดผลงานหรือผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาที่
ต้องการให้งานสําเร็จ (3) การกําหนดกระบวนการ หรือรายละเอียดของวิธีการดําเนินงาน และ (4) การกําหนด
ปัจจัยหรือทรัพยากรที่จําเป็น เป็นลําดับต่อเนื่องกัน
ข. กระบวนการดําเนินงาน เป็นการนําแผนที่วางไว้แล้วไปปฏิบัติอันเป็นการทํางาน
ของผู้ปฏิบัติงานที่เริ่มต้นกลับด้านกันกับการวางแผน คือ (๑) การนําทรัพยากรตามปริมาณและคุณภาพที่ได้รับการ
จัดสรรไปใช้ตาม (๒) กระบวนการที่วางไว้โดยจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ขั้นตอน กฏเกณฑ์ เวลา
ค่าใช้จ่าย พฤติกรรมที่กําหนด อันจะเป็นผลให้องค์กรได้รับ (๓) ผลงานตามที่คาดหมายไว้ในแผนทั้งในเชิงปริมาณ
คุณภาพและเวลา อันจะทําให้เกิด (๔) ผลลัพธ์ ที่จะยังประโยชน์ต่อองค์การ ดังที่กําหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ไว้
องค์ประกอบการวางแผนขององค์กรภาครัฐ ประกอบด้วย
• องค์ประกอบด้านโครงสร้างของการวางแผนขององค์กรภาครัฐ
- การวางแผนขององค์กรภาครัฐ เป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน
- การวางแผนขององค์กรภาครัฐ เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากร
- การวางแผนขององค์กรภาครัฐเป็นการตัดสินใจเพื่อกําหนดอนาคตของประเทศ
- การวางแผนเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติ
• องค์ประกอบของการวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๘

- การวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis)
เป็นการทําหน้าที่ของนักวางแผนที่จะช่วยประมวลปัญหา เสนอต่อนักบริหารว่าใน
ขณะที่ทําการวิเคราะห์ปัญหาสาธารณะที่น่าจะเป็นปัญหาเชิงนโยบาย มีปัญหาอะไรบ้าง แต่ละปัญหามีสาเหตุมา
จากอะไร มีข้อเท็จจริงที่ประมวลจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่จะใช้เป็นข้อมูลยืนยันความชัดเจน
ของปัญหาอย่างไร
- การจัดลําดับความสําคัญของปัญหา (Setting Piority)
เป็นการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัญหาและสาเหตุต่างๆ เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ปัญหาที่สอดคล้องกับความเป็นจริงด้วยการใช้หลักเกณฑ์ที่ครอบคลุมกว้างขวาง และคํานึงถึงโอกาสที่เป็นไปได้ใน
การแก้ปัญหาให้สําเร็จ
- การกําหนดวัตถุประสงค์และทางเลือก (Setting Objectives and Ulternatives)
เป็นการกําหนดลักษณะและระดับของผลลัพธ์ อันเป็นสภาพที่จะเกิดขึ้นหลังจากปัญหา
ได้รับการแก้ไข ผนวกด้วยแนวทางหรือวิธีการต่างๆ ที่ควรจะดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
- การวิเคราะห์และประเมินทางเลือก (Analysis and Appraisal)
เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของทางเลือกที่กําหนด โดยเปรียบเทียบกับบรรทัดฐาน
ด้านต่างๆ (Criteria) ที่ผู้กําหนดนโยบายวางไว้ จากนั้นจึงจัดทําข้อเสนอในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง คือ ประมวล
ข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อนักบริหาร เพื่อจัดลําดับทางเลือก หรือ ประมวลข้อมูลและจัดทําลําดับทางเลือก เพื่อให้นัก
บริหารตัดสินใจว่าจะเลือกทางเลือกใด
กิจกรรมและบทบาทในขั้นการวางกลยุทธ์
ในขั้นตอนนี้ นักวางแผนจะต้องใช้ความรู้และทักษะของนักวิเคราะห์มาช่วยนักบริหารในกิจกรรม
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
• รวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม หรือสถานการณ์
ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
• ระบุปัญหาและความต้องการที่นักบริหารควรให้ความสนใจว่ามีอะไรบ้าง
• วิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยว่าสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและความต้องการเกิดจากอะไร
• กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการแก้ปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
• กําหนดกลยุทธ์หรือวิธีการในการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการ
กลยุทธ์ คืออะไร
กลยุทธ์ คือ แผน (Strategy is a plan = P1)
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องค์กรทั้งหลายกําหนดกลยุทธ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสิ่งกําหนดทิศทาง (Direction) หรือเป็นแนวทางใน
การดําเนินงานในอนาคต (a guide or action into the future) หรือ วิถีทางในการที่จะก้าวเดินจากที่หนึ่งไปยังอีก
ที่หนึ่ง ซึ่งถ้าพิจารณาในความหมายนี้จะเห็นได้ว่าองค์กรทุกประเภทล้วนมีกลยุทธ์เพื่อรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ
ทั้งสิ้น เพราะทุกองค์กรจะมีแนวทางการดําเนินงาน ไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ตาม ดังนั้น กลยุทธ์
ในความหมายที่หนึ่ง หรือ P1 ก็คือ แผน (Plan) นั่นเอง
กลยุทธ์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a pattern = P2)
กลยุทธ์ในความหมายที่สอง หรือ P2 เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผนด้านพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา (Consistency behavior overtime) อันสะท้อนว่าในการวางแผนใน
อนาคตจําเป็นต้องคํานึงถึงวิวัฒนาการขององค์กรที่สืบเนื่องจากอดีต และขณะเดียวกันการใช้บทบาทของนัก
บริหารในการวางแผนเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จําเป็นต้องคํานึงถึงความสามารถ หรือความคาดหวังของผู้ปฏิบัติด้วย
เพราะในหลายกรณีปรากฎว่าเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ หรือสิ่งที่ผู้บริหารตั้งใจจะทํา (Intended strategies) อาจจะ
เป็นไปไม่ได้ แต่ผู้ปฏิบัติอาจใช้ความชํานาญด้านต่างๆปรับกลยุทธ์ในระหว่างปฏิบัติ (Emergent strategies) จน
แปรเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นจริง (Realized strategies) ก็ได้
กลยุทธ์ คือ การกําหนดฐานะหรือตําแหน่ง (Strategy is position = P3)
กลยุทธ์ในความหมายที่สาม หรือ P3 เน้นไปที่ความสําคัญของฐานะ หรือตําแหน่งของกิจกรรมใน
สนามการแข่งขัน ดังนั้น สินค้าหรือบริการที่เสนอออกไป จําเป็นต้องเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละ
ประเภท หรือแต่ละตลาด (The Determination of Particular Products in Particular Markets) ใน
ความหมายนี้แสดงให้เห็นว่า การขาดความเข้าใจฐานะ หรือตําแหน่งทางการตลาด หรือการขาดความรู้ที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการแข่งขันย่อมจะนําไปสู่ความล้มเหลวในการเสนอบริการต่างๆ ด้วย
กลยุทธ์ คือ ทัศนภาพ (Straegy is a perspective = P4)
กลยุทธ์ในความหมายที่สี่ หรือ P4 เน้นความสําคัญของการพิจารณาสภาพที่แท้จริงภายในองค์กร
หรือคุณลักษณะ (Character) ที่น่าจะเป็นขององค์กร หรือ ทัศนภาพ หมายถึง วิธีการดําเนินงานที่ต้องการให้คน
ในองค์กรยึดถือร่วมกัน (Organization’s way of doing things) หรือ แนวคิดในการดําเนินธุรกิจ (Concept of
the business) ซึ่งถือเป็นจุดหมายที่ต้องการให้สมาชิกขององค์กรยึดถือร่วมกัน ตัวอย่างเช่น องค์กรมุ่งเน้นให้
พนักงานยึดถือหลักการทํางานที่ประกอบด้วย “คุณภาพ บริการ สะอาด และให้คุณค่า” (Quality Service
Cleanliness and Value)
กลยุทธ์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a ploy = P5 )
กลยุทธ์ในความหมายที่ห้า หรือ P5 เป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ
ในสถานการณ์ที่มีการต่อสู้หรือการแข่งขัน สิ่งที่ทุกคนต้องการ คือ การเอาชนะเพราะนั้นคือเดิมพันที่สําคัญ ดังนั้น
ในความจําเป็นเช่นนั้น ทุกฝ่ายจึงต้องวางกลยุทธ์โดยคํานึงถึงการใช้อุบายในการดําเนินงาน (Maneuver) (ไม่ว่าจะ
เป็นกุศโลบายหรือเล่ห์เหลี่ยม) หรือกลวิธี (Tactics) ในการเดินทางหมาก เดินเกม เพื่อเอาชนะฝ่ายตรงข้ามให้ได้
(A specific maneuver intended to outwit an opponent or competitor)
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การกําหนดกระบวนการและเนื้อหาของวิธีการ
เมื่อได้วิธีการแล้วพยายามตอบคําถาม ที่จะให้ได้รายละเอียดของวิธีการต่างๆ ที่จะนําไประบุไว้ใน
ขั้ น ตอนของกระบวนการแก้ ไ ขปั ญ หา ซึ่ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ การกํ า หนดโครงการ (Project
formulation) เพื่อแก้ไขสาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้น และมีเข็มมุ่งไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ล่วงหน้า
คําถามที่ต้องตอบมีทั้งหมด ๘ คําถาม คือ
• จะทําทําไม (Why)
เป็นการอธิบายวัตถุประสงค์เฉพาะของวิธีการเรื่องนี้ว่า จะทําทําไม อันเป็นหลักการและ
เหตุผลที่แสดงถึงความสําคัญของวิธีการ และจะทําเพื่อให้ได้อะไร อันเป็นเหตุผลสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์หลักที่
กําหนดไว้
• จะทําอะไร (What)
เป็นการพิจารณาว่าวิธีการต่างๆที่กําหนดไว้นั้น จะต้องมีกิจกรรมหลักที่สําคัญอะไรบ้าง
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด อันแสดงถึงความครอบคลุม ความสมบูรณ์ที่เรียกในภาษาชาวบ้านว่า “ครบระบบ ครบวงจร”
โดยอาจใช้หลักที่เรียกว่า “โครงสร้างการจําแนกงาน” (Work Breakdown Structure = WBS) ซึ่งเรื่องนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดรูปงานและวางระบบการทํางาน
• จะทําที่ไหน (where)
เป็นการพิจารณาเรื่องของสถานที่ดําเนินการอันอาจเกี่ยวข้องกับสภาพทางกายภาพ
การใช้สถานที่ที่ดี การจัดการด้านสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในบางกรณีอาจจะสัมพันธ์กับการจัดการด้านการ
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ การศึกษาความเป็นไปได้ทางสภาพแวดล้อม ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างอาคารสถานที่
ปฏิบัติงาน เป็นต้น
• จะทําเมื่อไร (When)
เป็นการวางกรอบเวลาในการดําเนินการโครงการให้สอดคล้องกับเวลาเป้าหมายที่ได้
กําหนดไว้ การวางกําหนดการของกิจการต่างๆ การเรียงลําดับกิจกรรม การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยใช้ Gantt
Charts หรือ ใช้ PERT/CPM Charts เป็นต้น
• จะทําโดยใคร (Who)
เป็น การคาดการณ์ ด้า นกํา ลัง คนที่ ต้อ งการ หน่ ว ยงานที่ รับผิ ดชอบ การมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบต่างๆ ซึ่งการจัดองค์กรเพื่อดําเนินโครงการควรคํานึงถึงจํานวนหน่วยงานที่
รับผิดชอบ การพิจารณาเรื่องการจ้างเหมา สัมปทาน การจัดทํานิติกรรมสัญญาต่างๆ ให้ครอบคลุมด้วย
• จะทําเพื่อใคร (for Whom)
เป็นการพิจารณาถึงกลุ่มบุคคลที่จะได้รับประโยชน์ หรือ กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้
ได้รับผลลัพธ์ไปใช้ประโยชน์ ขณะเดียวกันก็ต้องพิจารณาให้ครอบคลุมถึงผู้ที่ไม่ได้รับประโยชน์ที่อาจจะได้รับ
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ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ ในที่นี้อาจพิจารณาถึงผลตอบแทนจากโครงการที่จะเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
• จะทําอย่างไร (How)
เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดขั้นหนึ่งในการวางแผน เพราะถ้าตอบคําถามนี้ไม่ชัดเจนแผนที่
กําหนดจะเป็นเพียงความคาดหวังหรือความฝันที่ไม่เป็นจริง หรือจะเรียกว่าการสร้างวิมานในอากาศก็ว่าได้
การตอบคําถามนี้จึงมีคําถามย่อยที่ตามมาอีกหลายคําถามคือ
- ขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อ ๒ มีอะไรบ้าง
- แต่ละขั้นตอนเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่เดิมหรือไม่ อะไรบ้าง
- จะต้องมีการแก้ไขกฎเกณฑ์เดิมหรือไม่ อะไรบ้าง และต้องเสนอกฎเกณฑ์ใหม่ในเรื่อง
ใดบ้าง จะมีขั้นตอนอย่างไร
- จะต้องใช้ความรู้หรือเทคโนโลยี (Technical know how) และความชํานาญการใน
เรื่องใดบ้าง จะแสวงหาการสนับสนุนจากที่ใด
- จะกําหนดมาตรฐานของการปฏิบัติการ (Standard Operating Procedures = SOP)
อะไรบ้าง และอย่างไร
• จะจ่ายเท่าไร(How much)
เป็นการคํานวณรายละเอียดของค่าใช้จ่าย(Costs)ที่ครอบคลุมงบประมาณด้านต่างๆทุก
ด้านไม่ ว่าจะเป็น งบลงทุ น งบดําเนิ นการ และค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมทุกรายการ โดยฐานการคิด
ค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นราคามาตรฐานที่เป็นอยู่จริง ทั้งราคาปัจจุบัน และราคาที่คิดปรับค่าเวลา ค่าเสียโอกาส ตาม
หลักการวิเคราะห์โครงการที่ดี ทั้งนี้ จะต้องสอดคล้องกับกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานนั้นด้วย

การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
หลังจากที่ได้ดําเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งภายนอกและภายในแล้ว การดําเนินการในขั้นตอน
ต่อไปนี้ คือ การกําหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) อันเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการตัดสินใจที่มีคุณค่ามากที่สุด
ต่อการกําหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต (Ends) และการเลือกเส้นทาง หรือวิธีการ (Means) ที่เป็นไปได้มาก
ที่สุด ในกรณีเช่นนี้การประมวลข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการวิเคราะห์มากําหนดเป็นกลยุทธ์ในระดับองค์กรโดยรวม
(Corporate-level Strategy) อันถือเป็นกลยุทธ์หลัก (Grand Strategy) ที่ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ตัดสินใจว่า
ควรใช้กลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ใดในการเผชิญสถานการณ์ต่างๆ
กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้ ถือเป็นนโยบายขององค์กรที่ผู้บริหารระดับกลางจะนําไปใช้เป็น
กรอบสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์ของระดับหน่วยงาน (Business – level Strategy ) ได้แก่ ระดับฝ่ายต่าง ๆ ทั้ง
ในสายงานหลัก และสายงานสนับสนุน ซึ่งจะต้องคํานึงถึงการแปลงกลยุทธ์หลักของผู้บริหารระดับสูงให้องค์กร
สามารถรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage)เอาไว้ให้ได้ ซึ่งหมายความว่านักบริหาร
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ระดับกลางจําเป็นต้องจัดทํารายละเอียดของกลวิธี(Tactics) หรือแผนดําเนินงาน (Operation or action plans)
ทั้งในส่วนของงานประจํา(tasks) และงานที่ต้องลงทุนเป็นโครงการ (Projects) ทั้งเชิงรุกและรับต่อไป
การกําหนดกลยุทธ์หลัก (Grand Strategies)
การกําหนดกลยุทธ์หลัก เป็นกลยุทธ์ระดับองค์กรโดยรวม ที่จะชี้ให้เห็นถึงทิศทางการเจริญเติบโต
ขององค์กร และเจตนารมณ์ในการสร้างสมรรถนะในการแข่งขันหรือสร้างพันธมิตรในธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ที่จะให้
คําตอบต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกว่า
- องค์กรของเราควรที่จะขยายตัวออกไป(รุก) หรือจะถอนตัว(ถอย) หรือจะดําเนินต่อไปโดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงใด (ตรึงอยู่ในมั่น)
- องค์กรของเราควรจะมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญของกิจกรรมอยู่ในธุรกิจเดิม(Focus) หรือควรที่จะ
กระจายธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ ๆ (Diversification)
- ถ้าหากองค์กรของเรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความเติบโตและขยายตัว เราควรที่จะดําเนินการ
โดยวิธีพัฒนาความสามารถจากภายใน(Internal) หรือควบรวมกับองค์กรอื่นๆ หรือร่วมลงทุนกันกับองค์กรอื่นๆ
(External)
สรุปข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
จากที่กล่าวมาในประเด็นต่างๆจะเห็นว่าในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ใด นักบริหารและนักวางแผน
จําเป็นต้องคํานึงถึงบรรทัดฐานและเงื่อนไขต่างๆ บางประการ ดังต่อไปนี้
• บรรทัดฐานหลัก
- กลยุทธ์ที่ดีต้องตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก
- กลยุทธ์ที่ดีต้องคํานึงถึงการรักษาสถานภาพและความได้เปรียบในการแข่งขัน
- กลยุทธ์แต่ละด้านที่กําหนดต้องมีความสอดคล้องต้องกัน
- กลยุทธ์ที่ดีต้องคํานึงถึงความยืดหยุ่น
- กลยุทธ์ที่ดีต้องสอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์
- กลยุทธ์ที่ดีต้องมีความเป็นไปได้ในการดําเนินงาน

• เงื่อนไขที่ต้องพิจารณา
- ความเพียงพอของทรัพยากรโดยเฉพาะทางการเงิน
- ทัศนคติในเชิงบวกที่มีในการเผชิญความเสี่ยง
- สมรรถนะขององค์กรโดยรวม
- ความสัมพันธ์กับองค์กรของรัฐ กับหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการจัดหาวัตถุดิบและการ
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ติดต่อลูกค้า
- ความว่องไวในการตอบโต้ หรือโต้กับสถานการณ์ที่นอกเหนือความคาดหมาย
ทักษะสําหรับการสร้างความสําเร็จในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ในการนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จ นักบริหารจําเป็นต้องใช้ทักษะเฉพาะ ๔ ประการ
เป็นอย่างน้อย ได้แก่
• สร้างปฏิสัมพันธ์ (Interacting skills)
เป็นการแสดงออกถึงการกําหนดพฤติกรรมของตนเองและผู้อื่น ในอันที่จะทํางานให้
บรรลุวัตถุประสงค์ นักบริหารอาจจะจําเป็นต้องเล่นบทบาทในการมีอิทธิพลต่อผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ซึ่งนั กบริหารที่เข้ าใจความรู้ สึ กของผู้อื่น และมีทักษะในการต่อรองที่ดีย่อมจะเป็นผู้ได้ รับความสําเร็จในการ
ปฏิบัติงาน
• การแบ่งปันการจัดสรร (Allocating skills)
นักบริหารที่ดีจําเป็นต้องมีทักษะในการแบ่งปันหรือจัดสรรทรัพยากรตามลักษณะของงาน
และโครงการต่างๆ อย่างเหมาะสม นักบริหารที่สามารถ ย่อมจัดสรรทรัพยากรเพื่อการลงทุนในโครงการใหม่ๆ ที่
สําคัญและมีความเสี่ยงสูง ส่วนงานหรือโครงการที่สามารถระดมทรัพยากรได้ด้วยศักยภาพของตน ย่อมจะได้รับ
การจัดสรรน้อยกว่า
• กํากับดูแล (Monitoring skills)
เป็นความสามารถในการใช้ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อ ปรับ แก้ปัญหาที่เกิดในกระบวนการ
ปฏิบ ัต ิง าน นัก บริ ห ารที่ ดี ต้ อ งมี ร ะบบการติ ด ตามและควบคุ ม งานที่ ดี เพื่ อ วิ เ คราะห์ ค วามก้ า วหน้ า ในการ
ดําเนินงาน
• จัดองค์กร (Organizing skills)
ความสามารถในการสร้างความแข็งแกร่ง โดยการสร้างองค์กรที่ไม่เป็นทางการ หรือ
เครือข่ายที่เหมาะสมสําหรับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นักบริหารที่ดีต้องรู้จักผู้คนภายในองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่
อยู่ภายนอกองค์กร ต้องสร้างความผูกพัน การยอมรับนับถือ ให้ความสนใจ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความสะดวก
ในการทํางานร่วมกัน
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ขั้นตอนที่สอง : การนําแผนไปปฏิบัติ ( Plan Implementation )
เมื่อวางแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ขั้นตอนที่สอง ซึ่งถือเป็นหัวใจของการที่แผนจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่ คือ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ ๓ ส่วน คือ
๑) การเตรียมความพร้อม สิ่งที่องค์กร หรือผู้บริหารจะต้องเตรียมในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
คือ งาน เงิน และคน
งาน หมายถึง การจัดทําแผนปฏิบัติ (Action Plan) ประกอบด้วย การกําหนดโครงการ
ย่อย และกิจกรรม รองรับ การกําหนดรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้น การกําหนดระยะเวลาดําเนินการ
ให้ ชั ด เจน ดั ง นั้ น ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบต้ อ งเข้ า ใจลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ และความเชื่ อ มโยงของแผนงาน/โครงการ
ดังนี้
นโยบาย (Policy) Æ แผนงาน (Plan) Æ โครงการ (Project) Æ กิจกรรม (Activity)
เงิน หมายถึง การดําเนินการด้านงบประมาณทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับแผน ทั้งในระดับ
โครงการและระดั บกิจ กรรม ทั้ งนี้ จะต้อ งคํานึงถึ ง กฏ ระเบี ยบ ข้ อบั งคับของทางราชการ นอกจากนี้ การ
เตรียมการด้านการเงินควรมีข้อมูลด้านการลงทุน หรือ ต้นทุนต่อหน่วยในการดําเนินแผนงานนั้นๆ เพื่อประเมิน
ความคุ้มค่าในการลงทุน หรือหาจุดคุ้มทุนในการดําเนินงาน หากพบว่าไม่มีความคุ้มทั้งด้านการเงิน และด้านอื่นๆ
ก็อาจจะยุติโครงการก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้
คน หมายถึง บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามแผนทุกคนที่เกี่ยวข้อง โดยการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบ หรือการจัดตั้งทีมงานเพื่อดําเนินแผนงานงาน/โครงการ ทั้งนี้ เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะสรรหา
คัดเลือกทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง (HPPT : High Performance Project Team) ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
คน (People) ภาวะผู้นํา (Leadership) งานที่ได้รับมอบหมาย (Task) และองค์กร(Organization) ทั้ง ๔ ส่วนนี้
เมื่อประกอบกันแล้วจะทําให้ได้ทีมงานที่พึงประสงค์
๒) การสื่อสารแผน เป็นขั้นตอนที่สําคัญในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ จะต้องมี
การสื่อสารแผนก่อนการลงมือปฏิบัติจริง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเกิดการรับรู้ เข้าใจ และย้ําเตือน
ในรูปแบบต่างๆกัน อาทิ
ประชุม เพื่อชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
ที่ถูกต้องตรงกัน ทําให้ทราบหน้าที่ของตนว่าจะต้องดําเนินการอะไรก่อน หลัง ตามลําดับความสําคัญ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ แสดงรายละเอี ย ดที่ ชั ด เจน เป็ น ลํ า ดั บ ขั้ น ตอน อธิ บ าย
ความหมาย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด หรือ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ ให้เกิดความ
ต่อเนื่อง
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นิเทศงาน เพื่อติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
การปฏิ บัติงานจริง ไม่ใ ห้ เกิ ดความเสียหายหรือล่าช้า ผู้บริ หารหรือผู้ ที่ทํ าหน้ าที่ใ นการกํ ากั บดูแลแผนงาน/
โครงการ จําเป็นต้องนิเทศการปฏิบัติงานในหน่วยปฏิบัติเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
รายงาน เพื่อย้ําเตือนให้ผู้ปฏิบัติตระหนักถึงความรับผิดชอบที่มีต่อแผนงาน/โครงการ
ผู้บริหารจําเป็นต้องตรวจสอบการรายงาน เพื่อให้ทราบว่าผู้ปฏิบัติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น รวามทั้งแผนงาน/โครงการมีความก้าวหน้า หรือมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อ
การแก้ไขได้ทันท่วงที
๓.) การควบคุมและติดตามการปฏิบัติการ การควบคุมเพื่อการนําแผนไปสู่การปฏิบัติบรรลุผล
สําเร็จตามที่ตั้งไว้ จําเป็นต้องมีการควบคุมและติดตามการทํางานอย่างใกล้ชิด ซึ่งการควบคุมและการติดตามการ
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมผู้บริหาร หรือผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ ต้องให้ความสนใจในการควบคุมด้าน
ต่างๆ ดังนี้
การควบคุมคุณภาพ โดยใช้หลัก QC : Quality Control หรือการควบคุมคุณภาพ
ผลผลิต ตามรายการที่กําหนดไว้ใน PDCA : Plan Do Check Act
การควบค่าใช้จ่าย โดยใช้กลไกภายองค์กรที่มีอยู่แล้ว เช่น กรมประชาสัมพันธ์มีการ
แต่งตั้ง คณะกรรมการจัดสรรทรัพยากร คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณแผนงาน/โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ประหยัดและไม่เปิดโอกาส
ให้มีช่องทางในการทุจริตการดําเนินงาน
การควบคุมเวลา โดยการจัดทําตารางปฏิบัติงาน (Gantt Chart) ให้สอดคล้องกับ
แผนงาน/โครงการที่กําหนดไว้ และมีการตรวจสอบอยู่เสมอว่าการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน ก้าวหน้า หรือล่าช้า
กว่าแผน
ปัจจัยแห่งความสําเร็จ การนําแผนไปสู่การปฏิบัติจะเกิดความสําเร็จมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่
กับปัจจัยสนับสนุน ๗ ประการ หรือ 7S คือ Strategy Structure System Style Staff Skill Share value
หมายถึง กลยุทธ์ต้องดี โครงสร้างองค์กรเอื้อต่อการทํางาน ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีเอกภาพ วิธีการทํางานที่
มีประสิทธิภาพ บุคลากรหรือทีมงานมีประสิทธิภาพสูงมีทักษะการทํางานที่พึงประสงค์ และสุดท้ายบุคลากรที่
เกี่ยวข้องมีค่านิยมร่วมที่เป็นหลักในการทํางานร่วมกัน จะเห็นว่าการนําแผนไปสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสําเร็จนั้น
จะต้องเกี่ยวพันกันกับขั้นตอนแรก คือ การจัดทําแผน ดังนั้นผู้ที่ทําหน้าที่ในการวางแผนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ทั้ง ๒ ขั้นตอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะต้องเกิดจากการฝึกทักาะในการวางแผน จึงจะทําให้เกิดความสําเร็จได้
ขั้นตอนที่สาม : การนําประเมินผลแผน ( Plan Evaluation)
แนวทางการประเมินผลและการประเมินความสําเร็จของแผน
การประเมินผลแผน/โครงการ (Plan Project Evaluation) มีวัตถุประสงค์หลัก นอกจากเพื่อ
ประเมินคุณค่าและความเหมาะสมของนโยบาย หรือแผนงาน/โครงการแล้ว ยังเป็นการพิจาณาความสอดคล้อง
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ของแผนงาน/โครงการว่าเป็นไปตามกรอบนโยบายกฎหมายและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กําหนดไว้หรือไม่ และที่
สําคัญเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่นําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน/โครงการ และสภาพแวดล้อมของแผนงาน/
โครงการ สําหรับการประเมินความสําเร็จของแผนงาน/โครงการ (Plan/Project Performance Evaluation)
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการควบคุมแผนงาน/โครงการ โดยการเปรียบเทียบผลความก้าวหน้าและค่าใช้จ่ายใน
การดํา เนินแผนงาน/โครงการว่าเบี่ ยงเบนจากแผนการดํา เนินงานหรือ ไม่ เป็ นการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของ
แผนงาน/โครงการด้านผลผลิต ค่าใช้จ่าย และกรอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน
การประเมินผลแผนงาน/โครงการในระบบเปิด มีแนวคิดที่สําคัญอยู่ที่ พิจารณาการประเมินผล
ในฐานะเป็นเครื่องมือวัดความสําเร็จหรือความล้มเหลวในการนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ การมุ่งนําเสนอ
ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะเพื่อนําไปสู่การตัดสินใจหรือการปรับปรุงมาตรการดําเนินงาน มุ่งสนองตอบความต้องการ
ของประชากรผู้รับบริการและเป็นสิ่งหนึ่งของกระบวนการทางการเมืองที่เน้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเชิง
นโยบาย และการให้ความสําคัญเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับทราบข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการดําเนิน
แผนงาน/โครง การสาธารณะ
หลั ก การสํ า คั ญ ของการประเมิ น ผลในระบบเปิ ด เน้ น ในเรื่ อ งการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน
ความชั ด เจนและโปร่งใส ระบบข้ อมู ล การประเมิ น ผล การตรวจสอบสาธารณะ ความถู กต้ อ งและเป็น กลาง
ความเสมอภาคและเป็นธรรม และการปราศจากอคติและการเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อสนองตอบเป้าหมายหรือ
ผลลัพธ์สุดท้าย คือ ผลประโยชน์สาธารณะ การตอบสนองความพึงพอใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคและความเป็น ธรรมในสั งคม การปรับปรุ งพัฒนาการบริห ารภาครั ฐ และเสริม สร้า ง
นวัตกรรม รวมถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวัฒนธรรมสู่การบริหารจัดการที่ดี
องค์ประกอบของการประเมินผล ได้แก่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รับบริการหรือลูกค้า
หน่วยปฏิบัติซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินงาน หน่วยงานสนับสนุนงบประมาณเพื่อการประเมินผล ระบบ
ข้อมูลเพื่อการประเมินผล เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด เวทีสาธารณะและการรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณะ
และการนําเสนอผลการประเมินให้สาธารณชนได้รับทราบ และมีการติดตามผลการตัดสินใจในนโยบายต่อไป
กระบวนการประเมินผลในระบบเปิด ประกอบด้วยขั้นตอนที่สําคัญ ๕ ขั้นตอนคือ การวางแผนการประเมิน การ
จัดเตรียมองค์กรการประเมินผล การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล และการนําเสนอผล
การประเมินผลแผนงาน/โครงการในระบบเปิด ประกอบด้วยเกณฑ์ที่สําคัญ ๘ เกณฑ์ และแต่
ละเกณฑ์มีตัวชี้วัดรวม ๒๗ ประการ คือ
๑.) เกณฑ์ความก้าวหน้า ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๔ ประการ ได้แก่ ผลผลิตเทียบกับเป้าหมาย
จํานวนกิจกรรมที่แล้วเสร็จ ทรัพยากรและเวลาที่ใช้ไป
๒.) เกณฑ์ประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัด ๔ ประการ ได้แก่ สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย ผลผลิตต่อ
กําลังคน ผลผลิตต่อหน่วยเวลา และการประหยัดทรัพยากรการจัดการ
๓.) เกณฑ์ประสิทธิผล ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๔ ประการ ได้แก่ ระดับการบรรลุเป้าหมาย ระดับ
การมีส่วนร่วม ระดับความพึงพอใจ และระดับความเสี่ยงของโครงการ
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๔.) เกณฑ์ผลกระทบ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ คุณภาพชีวิต ทัศนคติและ
ความเข้าใจ และการเปลี่ยนพฤติกรรม
๕.) เกณฑ์ ค วามสอดคล้ อ ง ประกอบด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ๓ ประการ คื อ ประเด็ น ปั ญ หาหลั ก
มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา และความต้องการ/ข้อเรียกร้องของประชาชนเป้าหมาย
๖.) เกณฑ์ความยั่งยืน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ
สมรรถนะด้านสถาบัน และความเป็นไปได้ในการขยายผล
๗.) เกณฑ์ความเป็นธรรมในสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สําคัญ ๓ ประการ คือ ความเป็น
ธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ ความเป็นธรรมระหว่างเพศ และความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันและอนาคต
๘.) เกณฑ์ ค วามเสี ย หาย ประกอบด้ ว ย ตั ว ชี้ วั ด ที่ สํ า คั ญ ๓ ประการ คื อ ผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคมและวัฒนธรรม
เกณฑ์และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้น สามารรถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลแผนงาน/โครงการ
ในระบบเปิด ซึ่ งครอบคลุ ม ทั้ ง ๔ มิติ ได้แ ก่ มิติด้ า นเศรษฐกิจ และสั งคม มิ ติด้ านการบริ ห ารจั ด การ มิ ติด้า น
ทรัพยากร และมิติดานสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และตัวชี้วัดจะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตรในทุกขั้นตอนของกระบวนการแผนงาน/โครงการ เพื่อวัดถึงความสําเร็จและ
ความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ พัฒนาการด้านต่างๆ ซึ่งในทางปฏิบัติจําเป็นต้องนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
ลักษณะแผนงาน/โครงการ โดยกําหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพื่อประมวลเป็นตัวชี้วัดรวม (Composit indicators)
ของแต่ละแผนงาน/โครงการต่อไป
นอกจากนี้หากมองถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินผลจะทําให้ทราบว่า ผู้ที่รับผิดชอบควรจะ
ประเมินองค์ประกอบใดของแผนงาน/โครงการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
ประเมินความสําเร็จ/ความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ ให้ประเมิน Inputs และ Process
การประเมิน Inputs โดยยึดหลัก ๓M+T หมายถึง คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และ
เทคโนโลยี (Technology) ว่ามีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการดําเนินแผนงาน/โครงการหรือไม่ การประเมิน
Process โดยยึดหลัก MAC หมายถึง การบริหารจัดการ (Management) กระบวนการผลิต (Operation)
และการสื่อสาร (Communication)
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อแผนงาน/โครงการ ให้ประเมิน Outputs Outcomes Impacts
หมายถึง โดยตรวจสอบว่า ผลผลิต (Inputs) ผลลัพธ์ (Outputs) และผลกระทบ (Impact) ที่เกิดขึ้นจากแผนงาน
โครงการว่าเป็นไปตามที่วางแผนไว้หรือไม่ ทั้งในแง่ ปริมาณ คุณภาพ และผลกระทบ
ประเมินความสอดคล้องของแผนงาน/โครงการต่อนโยบายด้านสังคม ให้ประเมิน Social
Context หรือ บริบททางสังคม โดยยึดหลัก NOVTL หมายถึง ความต้องการของประชาชน (Need) วัตถุประสงค์
ของแผนงาน/โครงการ (Objective) ค่านิยมของสังคม (Value) ขนบธรรมเนียมประเพณี (Tradition) และวิถีชีวิต
ของประชาชน (Life style)
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การประเมินผลแผนงาน/โครงการถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของวงจรแผนหนึ่ง และถือเป็นจุดเริ่มต้น
ของอีกแผนหนึ่งได้เช่นกัน หมายถึงการนําผลการประเมินไปปรับปรุงก่อนที่จะเริ่มต้นจัดทําแผนใหม่ขึ้นมา ทั้งนี้
เพื่อให้ได้แผนงาน/โครงการที่สมบูรณ์ที่สุดนั่นเอง

บทที่ ๒
การวางแผนประชาสัมพันธ์
ในบทนี้จะกล่าวถึงการวางแผนประชาสัมพันธ์ โดยนําความรู้เรื่องการวางแผนจากบทที่แล้วมาใช้
และยกตัวอย่างควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเห็นภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเมื่อนักประชาสัมพันธ์
ได้ รั บมอบหมายให้วางแผนประชาสั ม พั นธ์ จะต้ องทําความเข้าใจก่อนให้ถ่องแท้ก่อ นว่า ได้รับ มอบหมายให้
“วางแผน” หรือ “เขียนแผน” เพราะจะมีความสําคัญและขั้นตอนที่ไม่เท่ากัน ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่
จะวางระบบการ “วางแผน” ขององค์กรไว้ให้ชัดเจน และเป็นระบบ ดังนี้

๒๙

การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์ กร เป็นหน้ าที่หลั กของหน่วยวางแผนขององค์ กร ถ้าเป็ น
ส่วนกลางก็หมายถึง สํานักพัฒนานโยบายและแผน (สนผ.) ส่วนภูมิภาคก็หมายถึง ส่วนแผนงานและพัฒนางาน
ประชาสัมพันธ์ (สผป.) ของสํานักประชาสัมพันธ์เขต ๑-๘ (สปข.๑-๘) ทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลักในการดําเนินการ
โดยจะต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร จึงต้องดําเนินการ
ในรูปคณะกรรมการ และคณะทํางาน เพื่อให้การดําเนินการแต่ละขั้นตอนเป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ที่ทํา
หน้าที่เป็นผู้แทนของสมาชิกทุกคนในองค์กร คือผ่านทางคณะกรรมการและคณะทํางานนั่นเอง โดยปกติแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรจะมีอายุ ๕ ปี เพื่อวางแผนและกําหนดทิศทางขององค์กรล่วงหน้า และทอนลงมาเป็นแผน
บริหารราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ตามลําดับ
การวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ นอกจากการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรซึ่ง
ต้องดําเนินการในรูปของคณะกรรมการ และคณะทํางานต่างๆแล้ว เมื่อหน่วยงานต้องการวางแผนยุทธศาสตร์การ
ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมประชาสัมพันธ์ที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่แล้ว หรือได้
รับการประสานจากหน่วยงานภายนอกให้ดําเนินการให้ในรูปแบบโครงการประชาสัมพันธ์พิเศษ ก็ควรดําเนินการ
ในรูปคณะกรรมการหรือคณะทํางานเช่นเดียวกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร แต่องค์ประกอบอาจจะน้อยลงแต่ให้
ครองคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อให้การระดมความคิดเห็นในขั้นตอนการคิดกลยุทธ์
ครอบคลุมสื่อทุกๆประเภท และผู้ที่จะมาเป็นคณะกรรมการในนามของหน่วยงานจะต้องเป็นผู้ที่สามารถตัดสินใจ
ได้ในการกําหนดกลยุทธ์ หรือกิจกรรมในแผนงานโครงการนั้นๆ
ดังนั้น คณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในส่วนกลาง ควรประกอบด้วย
(๑) ผู้ที่เป็นต้นทางในการไปรับนโยบายจากระดับบริหาร (รมต.นร. อปส. หรือ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ) ในฐานะผู้ไปประชุม
(๒) ผู้แทนสํานัก/กองที่เกี่ยวข้อง
(๓) ผู้แทนหน่วยสื่อในส่วนกลาง
(๔) เจ้าหน้าที่ของ สนผ.เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคควรประกอบด้วย
(๑) ผู้ที่เป็นต้นทางในการไปรับนโยบายจากระดับบริหาร (อปส. ผวจ. หรือ
หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ)ในฐานะผู้ไปประชุม
(๒) ผู้แทนส่วน/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
(๓) ผู้แทนหน่วยสื่อในพื้นที่
(๔) เจ้าหน้าที่ของ สผป.เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์มีหน้าที่กํากับติดตามและดูแลการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามวงจรของการวางแผน คือ การจัดทําแผน การนําแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลแผน
การวางแผนประชาสัมพันธ์ หมายถึง การดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ที่มีความยุ่งยาก
ซับซ้อนน้อยกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ จะต้องเริ่มที่การ
๓๐

กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของแผนซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ในคนๆเดียว แต่ต้องดําเนินการในรูป
คณะกรรมการ/คณะทํางานตามที่กล่าวมาแล้ว แต่การวางแผนประชาสัมพันธ์ไม่จําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้าประสงค์ใหม่ เพราะเป็นการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่แล้ว ดังนั้น การวางแผน
ประชาสัมพันธ์จึงสามารถดําเนินการได้โดยนักประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบหลัก และใช้
กระบวนการสอนงานโดยผู้บังคับบัญชา(Coaching) หรือระบบพี่เลี้ยงโดยผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อน(Mentoring)
หรือการปรึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทํารายละเอียดในรูปแบบโครงการแต่ละหัวข้อตามลําดับดังนี้
(๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง โครงการที่กําลังจะเขียนนี้ตอบสนองยุทธศาสตร์ใดใน
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการประชาสัมพันธ์ของชาติ
และนโยบายรัฐอย่างมีเอกภาพ (สามารถดูประเด็นยุทธศาสตร์ได้จากแผนยุทธ ศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙ )
(๒) กลยุ ทธ์ หมายถึ โครงการที่กําลังจะเขี ยนนี้ ใ ช้ก ลยุทธ์ใดในแผนยุ ท ธศาสตร์ของ
องค์กร เช่น กลยุทธ์ที่ ๑.๒ พัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาลอย่างมีเอกภาพ
(สามารถดูประเด็นยุทธศาสตร์ได้จากแผนยุทธศาสตร์กรมประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙ )
(๓) โครงการหลัก หมายถึง โครงการที่กําลังจะเขียนนี้อยู่ภายใต้โครงการหลักโครงการใด
ในแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่มีการกําหนดและจัดสรรงบประมาณประจําปีไว้แล้ว เช่น โครงการประชาสัมพันธ์
สร้างความรู้ความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญของรัฐบาล (สามารถดูโครงการหลักได้จากแผน
บริหารราชการ ๔ ปี หรือแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ)
(๔) โครงการย่อย หมายถึง ชื่อโครงการที่กําลังจะเขียน ซึ่งหน่วยปฏิบัติได้รับมอบหมาย
ให้ดําเนินงานในปีงบ ประมาณนั้น อาจเหมือนหรือแตกจากชื่อของโครงการหลักก็ได้ เช่น โครงการประชาสัมพันธ์
เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (หน่วยปฏิบัติเป็นผู้กําหนดชื่อโครงการย่อยเอง ตามมติที่
ประชุม หรือวิธีการอื่นที่แต่ละแห่งใช้ดําเนินการ)
(๕) กิจกรรม หมายถึง ชื่อกิจกรรมที่กําลังจะเขียนซึ่งหน่วยปฏิบัติได้รับมอบหมายให้
ดําเนินงานในปีงบประมาณนั้น เช่น โครงการสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (หน่วยปฏิบัติเป็นผู้กําหนดชื่อกิจกรรมย่อยเองตามมติที่ประชุม หรือวิธีการอื่นที่แต่ละแห่งใช้
ดําเนินการ)
อนึ่ง หากเป็นโครงการภายในของกรมประชาสัมพันธ์ควรเขียนหัวข้อที่ (๑) - (๓) ทุกครั้ง
เพื่อแสดงถึงการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของกรมประชาสัมพันธ์ หากเป็นโครงการพิเศษที่มีหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณประสานขอความร่วมมือมาอาจไม่แสดงก็ได้ แต่ถ้าโครงการพิเศษนั้นสามารถนํามานับเป็นผลผลิตของ
กรมประชาสัมพันธ์ได้ ก็ควรแสดงหัวข้อ (๑) - (๓) ไว้ด้วยเพื่อความชัดเจนในการดําเนินงาน

๓๑

(๖) ผู้รับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่รับดําเนินการตามแผนนั้น อาจมีทั้งหน่วยงาน
หลัก หน่วยงานรอง หรือ หน่วยงานสนับสนุนก็ได้
(๗) งบประมาณ หมายถึง งบประมาณที่จะใช้ดําเนินการทั้งหมดของแผนนั้น อาจบอก
ที่ มาด้วยก็ ได้ ว่าเป็ นเงินงบประมาณประจํ าปี หรื องบกลาง หรื อเงินนอกงบประมาณ หรื อเงิน สนั บสนุน จาก
หน่วยงาน
จาก (๑) – (๗) เรียกว่าส่วนต้นของโครงการจะทราบเพียงชื่อและตําแหน่งของโครงการว่าอยู่ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ใดของแผนซึ่งยังไม่มีรายละเอียด นักประชาสัมพันธ์ผู้ได้รับมอบหมายให้เขียนรายละเอียดของ
โครงการจะต้องจัดทํารายละเอียดซึ่งเรียกว่าส่วนเนื้อหาของโครงการแต่ละหัวข้อตามลําดับดังนี้
๑. หลักการและเหตุผล หมายถึง การกล่าวถึงที่มาของการจัดทําโครงการนี้ว่า มีสาเหตุ
อะไรที่เป็นปัญหา และภารกิจหลักของหน่วยงานเราคืออะไรและจะนําวิธีการอะไรมาแก้ปัญหานั้นจึงเป็นเหตุผลให้
จัดทําโครงการนี้ขึ้นมา การเขียนหลักการและเหตุผลนี้ผู้เขียนจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
นั้นๆ ที่มีหลักฐานอ้างอิงได้ และควรเป็นข้อมูลที่ทันสมัย เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
๒. วั ตถุ ป ระสงค์ หมายถึง การกํ า หนดเป้ า หมายของโครงการว่ า ต้ อ งการจะบรรลุ
อะไรบ้าง การเขียนวัตถุประสงค์ที่ดีจะต้องยึดหลัก SMART + 4C ตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่แล้ว คือ ต้องสมเหตุสมผล
เจาะจง เป็นไปได้ อยู่ในความสนใจ ท้าทาย ไม่เปลี่ยนแปลง การกําหนดวัตถุประสงค์ควรแสดงเป็นข้อๆ แต่ละข้อ
มีวัตถุประสงค์เดียว และไม่ควรมีมากเกินไป เพื่อให้ง่ายต่อการกําหนดกิจกรรมรองรับ และการประเมินผล
๓. กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง การกําหนดกลุ่มผู้รับบริการจากการดําเนินโครงการนั้น
อาจแบ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ ผู้รับบริการโดยตรง และกลุ่มเป้าหมายรอง คือผู้ที่ได้รับประโยชน์ทางอ้อม
โดยจะต้องแสดงให้ชัดเจนทั้งประเภท และปริมาณ เช่น กลุ่มเป้าหมายหลัก ประชาชนในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้
จํานวน ๒.๘ ล้านคน กลุ่มเป้าหมายรอง นักท่องเที่ยวในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ คน
๔. พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ หมายถึ ง สถานที่ ที่ จ ะดํ า เนิ น การโครงการนั้ น ๆ เช่ น พื้ น ที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือพื้นที่กรุงเทมหานคร เป็นต้น
๕. วิธีดําเนินการ หมายถึง ขั้นตอนดําเนินโครงการนั้นๆ ควรเป็นขั้นตอนใหญ่ๆ เช่น
การเผยแพร่ผ่านสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล สื่อกิจกรรม
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น หากมีรายละเอียดเยอะ อาจจัดทําเป็นรายละเอียดหรือแผนปฏิบัติแนบท้าย
โครงการ เพื่อแสดงวิธีการทํางาน วันเวลาการเผยแพร่ หรือการออกอากาศ ผู้รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ควบคู่ไป
กับงบประมาณในแต่ละขั้นตอนก็ได้ ในการแสดงขั้นตอนการทํางานนิยมแสดงเป็นตารางตามปฏิทินการทํางาน ซึ่ง
มักจะเป็นปีงบประมาณ คือเริ่มจาก ตุลาคม ไปสิ้นสุดที่ กันยายนของปีถัดไป การแสดงรายละเอียดในแต่ละเดือน
ควรแสดงเป็นตัวเลขที่สอดคล้องกันระหว่างผลผลิต และงบประมาณที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน ไม่ควรแสดงเป็นลูกศร
ที่ ล ากยาวตลอดทั้ ง ปี ซึ่ ง ไม่ ส ามารถบอกรายละเอี ย ดอะไรได้ เ ลย นอกจากบอกกว้ า งๆว่ า จะดเนิ น การใน
ปีงบประมาณเท่านั้น
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๖. งบประมาณ หมายถึ ง งบประมาณที่ จ ะใช้ ดํ า เนิ น การตามโครงการทั้ ง หมด
โดยแสดงยอดรวมไว้ในบรรทัดแรก และแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายเป็นรายการตามกิจกรรม หรือแยกเป็นรายหมวด
เพื่ อ ให้ ง่ า ยต่ อ การชี้ แ จงกรณี มี ก ารตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าของงบประมาณ และการใช้ จ่ า ยว่ า สอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์หรือไม่
๘. หน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานที่จะใช้ในการดําเนินโครงการทั้งหมด ว่ามี
หน่วยใดบ้างอาจมีทั้งหน่วยงานเจ้าภาพหลัก หน่วยงานรอง หรือหน่วยงานสนับสนุน บางครั้งอาจให้แสดงถึง
จํานวนอัตรากําลังที่ใช้ให้ชัดเจน เพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และการคิดต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตก็ได้
๙. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง หมายถึง สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการนั้น
มี ๒ ระดับ คือ ผลผลิต (Inputs) และผลลัพธ์ (Outputs) ซึ่งได้กล่าวไว้แล้วในบทที่แล้วว่า ผลผลิต คือ สิ่งที่เราจะ
ทําให้เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องคนึงถึง ปริมาณคุณภาพ เวลา ค่าใช้จ่าย และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น
รายการวิทยุเพื่อเกษตรกร ๑ รายการ จํานวน ๕๒ ตอน ผลลัพธ์ คือ สิ่งที่ผู้รับบริการอยากได้จากเรา ซึ่งจะต้อง
คนึงถึง ความต้องการที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย ความเสมอภาค เป็นธรรม ความสุจริต และความรับผิดชอบ เช่น
เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับฟังจากรายการไปใช้ในการทําการเกษตรได้
นอกจากการกํ า หนดผลผลิ ต ผลลัพ ธ์ ที่ชั ด เจนแล้ ว นั ก ประชาสั ม พัน ธ์ จ ะต้ อ งกํ า นด
ตัวชี้วัดผลผลิตและผลลัพธ์ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานและการประเมินผล เช่น กําหนดผลผลิตไว้
ว่าจะผลิตรายการให้ได้ ๕๒ ตอน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ผลิตได้ร้อยละ ๑๐๐ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ รายการที่
ผลิตผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ เป็นต้น และการกําหนดตัวชี้วัดผลลัพธ์ จะต้องสัมพันธ์
กันกับผลลัพธ์ เช่น ผลลัพธ์กําหนดว่า เกษตรกรสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากรายการไปใช้ประโยชน์ในการทํา
การเกษตรได้ ตัวชี้วัดก็ต้องกําหนดว่าเกษตรกรจํานวนร้อยละเท่าไรที่เราคาดหวังว่าจะเกิดพฤติกรรมเช่นนั้น ซึ่ง
ควรเป็นจํานวนตัวเลขที่มีความท้าทาย มาสูงจนเป็นไปไม่ได้ และไม่ต่ําจนเกินไป เช่น เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ สามารถนําความรู้ที่ได้จากรายการไปใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรในชีวิตประจําวันได้
๑๐. การติดตามประเมินผล หมายถึง การกํากับติดตามการดําเนินโครงการเพื่อให้
ทราบความก้าวหน้าของโครงการ ปัญหาอุปสรรคที่ควรนํามาแก้ไข และเพื่อทราบผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่า
ประสบผลสําเร็จหรือล้มเหลว ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลว่าควรดําเนินโครงการต่อหรือเปลี่ยนแปลงโครงการหรือยุติ
โครงการ ซึ่ง วิธีการประเมินผลควรกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะใช้วิธีการแบบไหน เช่น จากแบบสอบถาม จากการ
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สังเกตพฤติกรรม การการสํารวจผลการรับชมรับฟัง จากการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ หรือ
จากการประเมินผลโดยวิธีวิจัยและประเมินผลตามหลักวิชาการ
จาก ๑ – ๑๐ เรียกว่าส่วนเนื้อหาของโครงการ ซึ่งจะเป็นส่วนที่มีความสําคัญที่นักประชาสัมพันธ์
ทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในการวางแผนอยู่เสมอ จึงจะสามารถกระทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ทันต่อระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย
ในส่วนท้ายของโครงการ นักประชาสัมพันธ์อาจแสดงชื่อผู้เขียนโครงการ ผู้เสนอโครงการ และ
ผู้อนุมัติโครงการไว้ด้วยก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจําปี และเพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการดําเนินโครงการว่าได้รับความเห็นชอบ หรือการอนุมัติตามขั้นตอนของทางราชการเรียบร้อยแล้ว
แบบฟอร์มการเขียนโครงการที่นํามายกตัวอย่างนี้ เป็นแบบฟอร์มที่กําหนดหัวข้อที่จําเป็นในการ
เขียน ส่วนจะนําเสนอในรูปแบบแนวตั้งหรือแนวนอนขึ้นอยู่กับแต่ละหน่วยงานเจ้าของแผนจะออกแบบ ซึ่งรูปแบบ
ไม่ใช่สาระสําคัญ สาระสําคัญจะอยู่ที่การนําเสนอรายละเอียดให้ครบ ส่วนจะนําไปกรอกลงแบบฟอร์มใดขึ้นอยู่กับ
ความสะดวกและประโยชน์ที่จะนําไปใช้ ดังนั้น นักประชาสัมพันธ์จึงต้องทําความเข้าใจว่าแต่ละหัวข้อ หมายถึง
อะไรและควรนําข้อมูลใดไปแสดง ได้รับมอบหมายให้เขียนโครงการไม่ว่าจะมาในแบบฟอร์มใด ก็สามารถกรอกได้
การวางแผนประชาสัมพันธ์จะต้องมีการกําหนดล่วงหน้าดังที่กล่าวมาแล้วว่า องค์กรต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้ทราบทิศทางการดําเนินในภาพรวมและเป้าหมายที่การจะบรรลุ จากนั้นมีแผนประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องต่างๆที่จะดําเนินการเป็นแผนหลัก มัโครงการหลักรองรับ มีโครงการย่อยเพื่อทําให้โครงการหลักประสบ
ผลสําเร็จ และมีกิจกรรมที่กําหนดให้หน่วยปฏิบัติรับไปดําเนินการ ซึ่งการจัดทําแผนในแต่ละช่วงจะต้องสอดรับ
และสัมพันธ์กัน
จากที่ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง การวางแผนในภาพรวมในช่ ว งแรก เพื่ อ ให้ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นโดยเฉพาะนั ก
ประชาสัมพันธ์ได้เข้าใจความสําคัญและหลักการในการวางแผน และนํามาใช้ในการวางแผนประชาสัมพันธ์ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานจริงจะไม่มีกฏ หรือระเบียบตายตัวว่าจะต้องทําอย่างนั้น อย่างนี้จึงจะถูกต้อง เพียงแต่ในทางปฏิบัติที่
นิยมทําสืบต่อกันมาและเป็นที่ยอมรับกันในหมู่นักวางแผนประชาสัมพันธ์ที่ถ่ายทอดไว้เป็นตํารา ก็สามารถประมวล
มาดังที่กล่าวไว้ในทั้งสองส่วน หากการปฏิบัติจริง นักประชาสัมพันธ์ทุกคนคงต้องแสวงหาความรู้ทั้งในและนอก
ตํารา และหาความเข้าใจจากการลงมือกระทําจริง สุดท้ายหาทักษะความชํานาญจากการกระทําบ่อย ๆ ก็เชื่อว่า
นั ก ประชาสั ม พั นธ์ ข องกรมประชาสั ม พั นธ์ ทุก คนจะเป็ น ผู้ที่ มีคุ ณ สมบั ติค รบถ้ วน คื อ มีค วามรู้ มีค วามเข้ า ใจ
มีทักษะความชํานาญ มีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน และสุดท้ายมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ และ
สามารถเป็นพลังขับเคลื่อนให้องค์กรบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้อย่างแน่นอน
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