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กลุ่ม : ตัวชีว้ัดการมีส่วนร่วม

1. การปรับตัว (Adaptation)

2. การบรรลุจุดหมาย (Goal-attainment)

3. รักษาแบบแผน และแผ่ขยาย – สมาชิกใหม่, การ
เรียนรู้, วัฒนธรรมกลุ่ม, อารมณ์ผูกพนั



ประเภทของกลุ่ม: กลุ่มสร้างประโยชน์

ลักษณะพืน้ฐานของกลุ่ม

แบบแผนการมีส่วนร่วม

แบบแผนการส่ือสาร (verbal/ non-verbal/ symbols)

การยึดเกี่ยวกันของกลุ่ม (motivation, morality).



ลักษณะของกลุ่มสร้างประโยชน์ (2)

มีกลุ่มย่อยในกลุ่มใหญ่

บรรยากาศในกลุ่ม

มาตรฐานของกลุ่ม   

ขัน้ตอนการด าเนินกลุ่ม

ออกแบบลักษณะของผู้น า

พฤตกิรรมของสมาชกิกลุ่ม.



คุณลักษณะกลุ่มที่พงึประสงค์

1. บรรยากาศของกลุ่ม (Group Atmosphere)

2. ปริมาณ/ คุณภาพของการแลกเปล่ียน การถกเถียง

3. งาน / วัตถุประสงค์ของกลุ่ม

4. การรับฟัง

5. การโต้แย้ง

6. การตัดสินใจ

7. การวจิารณ์.



บรรยากาศของกลุ่ม (GROUP ATMOSPHERE)

ประกอบด้วย
แบบตงึเครียด (Tense/frustration)
แบบหนีหน้า (Flight)
แบบต่อสู้ (Fight)
แบบท างาน (Work)
แบบเล่น (Play).



บรรยากาศของกลุ่ม (GROUP ATMOSPHERE) (2)

แบบแข่งขัน (Competitive)

แบบร่วมมือ (Cooperative)

แบบเฉ่ือยชา (Sluggish)

แบบรางวัลตอบแทน (Rewarding).



การก าหนดบรรยากาศของกลุ่ม

1. ขนาด รูปร่าง และที่ตัง้ของกลุ่ม
2. รูปแบบผู้น า
3. ระบบการตดิต่อส่ือสาร
4. จุดหมายปลายทางและวัตถุประสงค์
5. ก าหนดแนวปฏบิัต ิกฎ ระเบียบ
6. กรรมวธีิของการตัดสินใจ.



บทบาทของผู้น ากลุ่ม

1. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและร่วมมือ

2. ก าหนดนิยาม เป้าหมาย และแนวทางการจัดการกลุ่ม

3. ก าหนดการด าเนินกลุ่ม กฎเกณฑ์ วัฒนธรรม

4. ผลักดนัให้สมาชิกกลุ่มเป็นผู้ตดัสินใจ.



บทบาทของสมาชิกกลุ่ม

แบบผู้น าเป็นศูนย์กลาง

1. ผู้รับใช้ที่ ซ่ือสัตย์ (The faithful servant)

2. ผู้แข่งขันกันเอง (The sibling rival)

3. ผู้ต่อต้าน (The rebel).



บทบาทของกลุ่มแบบสมาชิกเป็นศูนย์กลาง

1. บทบาทเร่ืองงาน (ริเร่ิม, แสวงหาข้อมูล, ส่งข้อมูล, 
ส่ือสารความคิด, สรุปความ, ให้ความเหน็, ประเมินผล
, สรุป, กระตุ้น).

2. บทบาทสร้างและรักษากลุ่ม (ส่งเสริม, 
ประนีประนอม, รักษาประโยชน์, รักษามาตรฐาน, เป็น
ผู้ตามที่ดี, สังเกตการณ์, เสนอแนะ).



โครงสร้างของแผน

แผน (Plan)

Sectors

Sub-sectors

Programs

Sub-programs

Projects Objectives Activities

นโยบาย (Policy)



ที่มาของยุทธศาสตรก์ารพฒันาเมืองผูสู้งอายตุน้แบบ





ทศิทางจุดเนน้ของแผนบูรณาการเชิงยทุธศาสตร ์ปี 2560

การพฒันาศกัยภาพคน
ตามชว่งวยั

- เป็นการพัฒนาทีเ่นน้ “คน” เทา่นัน้
- เนน้ด าเนนิการกับกลุม่เป้าหมายทีอ่ยูน่อก
ระบบโรงเรยีน

- เนน้การพัฒนาทีต่ัวผูส้งูอาย ุการพัฒนา
ทักษะผูส้งูอายใุหอ้ยูอ่ยา่งมคีณุคา่ และ
ไดรั้บการพัฒนาคณุภาพชวีติ และเขา้ถงึ
สวสัดกิารสงัคม

จดุเนน้

พลเรอืเอก ณรงค ์พพัิฒนาศัย (ประธาน)
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์(เจา้ภาพหลัก)
โดย ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ

การสรา้งความเสมอภาค
เพือ่รองรบัสงัคมผูส้งูอายุ

จดุเนน้

- การสรา้งกลไก มาตรการ ระบบเรยีนรู ้
ทีเ่ป็นเชงิโครงสรา้งเพือ่สรา้ง
สภาพแวดลอ้ม นวตักรรม ทีเ่อือ้ตอ่การ
ด ารงชวีติส าหรับรองรับสงัคมผูส้งูอาย ุ
(รวมทกุกลุม่วยั)

นายสมคดิ จาตศุรพีทิักษ์ (เจา้ภาพหลัก)
กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย ์(เจา้ภาพหลัก)
โดย กรมกจิการผูส้งูอายุ

การพฒันาระบบ
ประกนัสขุภาพ

จดุเนน้

- การบรกิารสาธารณสขุส าหรับผูส้งูอายุ
ทีม่ภีาวะพึง่พงิ

พลเรอืเอก ณรงค ์พพัิฒนาศัย (ประธาน)
ส านักงานหลักประกนัสขุภาพแหง่ชาติ

(เจา้ภาพหลัก)

การพฒันาเมอืงของ
เทศบาล พล.

จดุเนน้

ภมูิทศัน์สวยงาม

ประชาชนมีความสุข

เทศบาลพษิณุโลก



ขอ้มูลพื้นฐานดา้นผูสู้งอายตุามแผนพฒันา 2558-2560

อายุ (ปี) จ านวน (คน) ชาย หญิง

45-49 4,647 2,313 2,334

50-54 5,798 2,537 3,261

55-59 5,341 2,334 3,007

60-64 4,150 1,718 2,432

65-69 2,993 1,209 1,784

70-74 2,271 975 1,296

75-79 1,829 783 1,046

>80 2,658 985 1,673

รวม 29,687 12,854
32,242

16,833
38,104



องคป์ระกอบของยทุธศาสตร์



Strategic Planning Process 



วตัถปุระสงค์

เป้าหมาย (Purpose): ปรัชญาและอุดมการณ์ที่ต้องการไปถึง

วัตถุประสงค์ (Objective): 

• แนวทางหรือหลักเพื่อก าหนดวธีิการกระท า

• สิ่งที่ต้องการหามาใหม่ (new acquisition) และรักษาให้อยู่
ต่อไป (retentiveness).



การจ าแนกวตัถปุระสงค์

(TREWATHA & NEWPORT 1976)

พจิารณาตามเวลา (ระยะสัน้, ระยะที่ท าได้, ใน
ฝัน) 

พจิารณาตามลักษณะงาน

พจิารณาตามคุณค่าและความส าคัญ.



ลกัษณะของวตัถปุระสงค์

เป็นไปได้ (Sensible)

วัดได้ (Measurable)

ท าได้ (Attainable)

มีเหตุผล (Reasonable)

มีเวลาพอ (Time)



ระดับของวัตถุประสงค์
(HICKS & GULLETT 1981)

วัตถุประสงค์ระยะสัน้ (Immediate Objective)

วัตถุประสงค์ที่พอท าได้ (attainable Objective)\

วัตถุประสงค์สุดท้าย /ในฝัน (Ultimate/ Visionary 
Objective).



แผนภมูิแสดงระดบัของวัตถุประสงค์

ระยะเวลา

วัตถุประสงค์ในฝัน

วัตถุประสงค์พอท าได้

วัตถุประสงค์ระยะสัน้



ตัวชีว้ัด (INDICATORS)

หมายถงึข้อมูลทัง้เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่น ามาใช้เพื่อชี ้
ให้ทราบถงึการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในสังคม.



การสร้างตัวชีว้ัดจะท าได้อย่างไร?

น าข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพมาจ าแนกเป็นกลุ่มเพื่อ
แสดง “คุณลักษณะ” หรือการเปล่ียนแปลงในมิตย่ิอย

ประมวลเป็นข้อมูลสนเทศส าหรับก ากับและตดิตาม 

น าทฤษฎี/ ข้อมูลเชิงประจักษ์มาก าหนดน าหนัก (Weight)  
เพื่อสะท้อนความต้องการหรือพฤตกิรรมของคนในสังคม.



คุณลักษณะของตวัชีว้ัดที่ดี

ส่ือความหมายที่ชัดเจน ไม่ก ากวม

สะท้อนถงึความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้

มีความหมายต่อการจัดท านโยบายสาธารณะ

ครอบคลุมมิตทิางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุข
ภาวะ และธรรมาภบิาล.
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แนวปฏิบัต ิ(PROCEDURE)

นิยาม

รายละเอียด ระเบียบ หรือค าส่ังตามเหตุผลที่
ก าหนดไว้ในการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการตามนโยบาย.
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หลักการก าหนดแนวปฏิบัติ

• จ ากัดแนวปฏิบัตทิี่จะก่อให้เกิดปัญหาให้มีน้อยที่สุด

• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นโยบาย และเป้าหมายขององค์กร

• ก่อให้เกิดประโยชน์ ไม่ซ า้ซ้อน

• แสดงให้เหน็ถงึวิธีการท างานที่มีความเช่ือมโยงกัน

• มีการประมาณการค่าใช้จ่าย.
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ขัน้ตอนของการก าหนดแนวปฏิบัติ

• ผู้ปฏบัิตต้ิองเข้าใจแนวทางการปฏบัิติ

• จัดระบบตรวจสอบความเข้าใจของผู้ปฏบัิต ิปัญหา
อุปสรรค

• มีการทดสองใช้และตรวจสอบว่าเหมาะสม

• ปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ.
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ประเภทของแนวปฏิบัติ

แนวปฏบิัตแิห่งสถาบัน (Institutional Procedures) ได้แก่ 
ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่ใช้กับหน่วยงานหรือสถาบันทัง้หมด

แนวปฏบิัตขิองการท างาน (Work Procedures) ได้แก่ 
ระเบียบปฏิบัตทิี่ก าหนดขึน้ เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะของ
หน่วยงาน มี 2 ลักษณะคือ ที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้กับทุกคน 
และที่ก าหนดขึน้เพื่อใช้กับคนบางประเภท.
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มาตรฐาน (STANDARD)

นิยาม

เคร่ืองประกอบการพจิารณา (Criteria) เพื่อใช้ก าหนดว่า มีการปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว้หรือไม่อย่างไร

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเปรียบเทยีบระหว่างการกระท าและผลของการ
กระท าตามแผน กับการกระท าและผลของการกระท าจริง

วิธีการ (Means) ของการเปรียบเทยีบการกระท าสิ่งเดยีวกันระหว่างสิ่ง
ที่คาดหมายกับการกระท าจริง.
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ประเภทของมาตรฐาน

1. มาตรฐานที่ระบุผลของการกระท าไว้อย่างชัดเจน 
ได้แก่ คุณภาพ ปริมาณงาน เวลาที่ใช้ และต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่าย

2. มาตรฐานด้านกระบวนการ ได้แก่มาตรฐานด้านตัว
บุคคล หน้าที่การงาน และมาตรฐานเกี่ยวกับปัจจัย
ทางร่างกาย.



เทคนิคการสือ่สารเพือ่ออกแบบยทุธศาสตร ์



รูปแบบของการตดิต่อส่ือสารในกลุ่ม (1)

จ าแนกตามเคร่ืองมือที่ใช้

ภาษาพดู

ภาษากาย

ภาษาสัญลักษณ์.



รูปแบบของการตดิต่อส่ือสารในกลุ่ม (2)

จ าแนกตามทศิทางการส่ือสาร

การส่ือสารแบบมีจุดศูนย์กลาง (Centralized 
communication) เช่น กลุ่มการบังคับบัญชา



รูปแบบของการตดิต่อส่ือสารในกลุ่ม (3)

การส่ือสารแบบไม่มีศูนย์กลาง

ส่ือสารสองทาง



เทคนิคการส่ือสารสองทางเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

 Press conference/ press release

 แผ่นพับ จดหมายข่าว

 บอร์ดข่าว

 รายการวทิยุ โทรทัศน์

 การศึกษาดูงาน

 การประชุม สัมมนา.



แผนที่ความคิด และออกแบบอนาคต

 การมสีว่นรว่มเชงิปฏบิตักิาร

 เรือ่งเกา่เลา่ใหม่

 สงัเคราะห์

 จนิตนาการ

 เทคนคิเวลา (Time-line approach).



APPRECIATION INFLUENCE CONTROL (AIC)

สรา้งความรู ้

ก าหนดเป้าหมายที่จะไป (Benchmarking)

ออกแบบกจิกรรม

ก าหนดความรบัผิดชอบ.



เทคนิคการประชาคม

สร้างสัมพันธ์

เข้าใจคน เข้าใจวัฒนธรรม

แกล้งโง่ 

ตรวจสอบข้อมูลหลายแหล่ง 

หลากหลาย ทางเลือก ง่าย

ภาคีภาคส่วน

แลกเปล่ียนข้อมูล.



END OF LECTURE


