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SMART Planning
โดย ณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ทฤษฎีการบริหารการศึ กษา ในปั จจุบันมีอยู่มากมายหลายทฤษฎี และใช้อยู่ในกลุ่ม
ที่ เกี่ ย วข้อ งกับการจัดการศึ ก ษา ซึ่ ง แต่ ละกลุ่ม ต่ า งเลื อ กใช้ท ฤษฎี ที่ คิ ดว่า ได้ผ ลดี และเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของหน่ วยงานที่รับผิ ดชอบอยู่ ทฤษฎีการบริหารการจัดการศึกษาที่เลือกนามาใช้และ
ได้รับการยอมรับจากนั กจัดการศึ กษาเหล่านั้ นส่วนใหญ่เป็ นทฤษฎี ที่นามาจากต่างประเทศและผูใ้ ช้
เชื่อมัน่ ว่าใช้จดั การศึกษาอย่างได้ผลจึงไม่ได้มีการคิดหาแนวทางหรือวิธีคิดใหม่ ๆ ที่น่าจะดีกว่าได้ผล
มากกว่า ลงทุนน้อยกว่า ใช้ระยะเวลาสู่ความสาเร็จน้อยกว่า ทฤษฎีแบบเดิมๆ ที่เคยใช้มา
ความเป็ นมาของ SMART Planning
กระบวนการสู่ความสาเร็จ จาก MOP วิวฒ
ั นาการมาเป็ น MOPP และนาสู่กระบวนการ
จัดการศึกษาในรูปแบบ SMART Planning ดร.ประทีป วีระพัฒนนิ รนั ดร์ กล่าวไว้ว่า MOP เป็ นกระบวนการ
ในการกาหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร และกาหนดวิธีการในการติดตาม ซึ่งนามาใช้ใน บริษัท ไอ ซี ซี
อินเตอร์เนชัน่ เนล จากัด (มหาชน) โดยนายบุญเกียรติ โชควัฒนา ผูน้ ากลุ่ม ไอซีซี เครือสหพัฒน์ เป็ นผู ้
ค้นพบพลังสร้างสรรค์ของตัวอักษรภาษาอังกฤษ 3 ตัว คือ MOP ย่อมาจากคาว่า Mission (ภารกิจ/
หน้าที่/การมอบหมาย) Objective (จุดมุ่งหมาย/วัตถุ ประสงค์) Pollicy (นโยบาย) ในปี พ.ศ. 2540
ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้ นในประเทศไทย จึงเป็ นช่วงการเสาะหากลยุ ทธ์ใหม่ ๆ มาผลักดันให้บริษัท
เจริญก้าวหน้า และ MOP ถูกนามาใช้เป็ นกลยุทธ์ส่คู วามสาเร็จ โดยมีแนวทางกากับ สนับสนุ น ให้มุ่งสู่
จุดมุ่งหมายอย่างชัดเจน และนาเรื่องจิตใต้สานึ กมาผสมผสาน ส่งผลให้กลยุทธ์ MOP มีพลังมากยิ่งขึ้ น
ด้วยแนวคิดที่วา่ มุ่งมั ่น มั ่นใจ ไม่กลัว และคิดบวก
ดร.ประทีป วีระพัฒนนิ รนั ดร์ ได้พฒ
ั นาต่อยอด MOP มาเป็ น MOPP ในสถานศึกษาซึ่ง
เป็ นกระบวนการสู่ความสาเร็จ (Process to success) บนพื้ นฐานความเชื่อร่วมกันที่วา่ พลังจิตมีความสาคัญ
รากฐานของความสาเร็จเกิดขึ้ นจาก (1) ความมุ่งมั ่นอย่างไม่มีเงื่อนไข (2) ความมั ่นใจว่าเราทาได้
(3) ความไม่กลัวปั ญหาอุปสรรคทั้งปวง (4) การคิดบวก ทุกปั ญหามีทางออก ไม่มีอะไรยากเกิน
ความสามารถของเรา MOPP จึงเป็ นกระบวนการวางแผนที่สร้างความเข้าใจร่วมกัน ตั้งแต่ข้นั ตอน
การกาหนดเป้าหมาย จนถึงการกาหนดกิจกรรมและโครงการเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนจากการทางานตามหน้าที่ไปสู่การทางานด้วยใจ เป็ นการวางแผนที่ผูจ้ ดั ทาแผนเป็ นผูน้ า
แผนไปปฏิบตั ิและรับผิดชอบผลงานที่เกิดขึ้ น หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ ง ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทา ร่วม
รับผิดชอบ
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องค์ประกอบ ของ MOPP
M (Mission) คือ เป้าหมาย (ธง) ที่ตอ้ งการบรรลุ เรียกว่า “เป้าใหญ่”
O (Objective) คือ สิ่งที่ตอ้ งการบรรลุ เรียกว่า “เป้าย่อย”
P (Policy)
คือ นโยบายหรือหลักการที่ยึดเป็ นแนวปฏิบตั ิ
P (Project)
คือ โครงการที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ “เป้าย่อย”
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ (1) โครงการขยายผล และ (2) โครงการวิจยั และพัฒนา

กรอบการเขียน MOPP

MOPP
M : Mission
O : Objective
P : Policy
P : Project

CP1
CP2
CP3
CP4

M & O : ต้องมีเป้าหมายที่เป็ น ตัวเลข”
และมีกาหนดเวลา”ที่จะบรรลุกากับไว้
CP : “จุดคอขวด”คือ จุดที่ตอ้ งดูแลเป็ น
พิเศษ และใช้ในการกาหนด “O”

LOA / S
A1
A2
A3

LOA = List of Actions, A = Action, S = Strategy
P - project มี 2 ประเภท คือ (1) โครงการเพื่อ
ใช้ขยายผล และ (2) โครงการวิจยั และพัฒนา
(R & D project) ซึ่งตั้งโจทย์จากจุดคอขวด”
ประเภทที่ 3 & 4 เท่านั้น

ภาพแสดง : กรอบการเขียน MOPP

ที่มา : ดร.ประทีป วีระพัฒนนิ รนั ดร์. เอกสารประกอบการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง (SMART
Planning), 2553.
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จาก MOPP สู่ SMART Planning
ภายหลัง จากได้มี ก ารน าแผนกลยุ ท ธ์แ บบมี ส่ ว นร่ ว มทัว่ ทั้ง องค์ก ร (MOPP) เข้า สู่
สถานศึกษา โดยเริ่มจากสถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปี การศึกษา
2552 และใช้ฝึกอบรมให้กบั ผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาผูน้ าการเปลี่ยนแปลง ณ สถาบัน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ในโครงการพัฒนาผูน้ า
การเปลี่ยนแปลงสาหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาดังกล่าว ดร.ประทีป วีระพัฒนนิ รนั ดร์ ได้พฒ
ั นาแผนกลยุทธ์
ทัว่ ทั้งองค์กร MOPP เป็ น SMART Planning”หรือเรียกสั้นๆ ว่า ฉลาดวางแผน”โดยได้ปรับวิธีการเขียน
MOPP ให้มีความชัดเจนตรงประเด็นมากยิ่งขึ้ น วัดได้แม่นยามากขึ้ น มีแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบตั ิอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องหนุ นเสริมสู่ จุดเด่น”(Excellence) และระยะเวลาที่กาหนดไว้ ที่สาคัญ SMART Planning”
ง่ายต่อการนาไปปฏิบตั ิในทุกหน่ วยงานและองค์กร

กรอบคิด (Concept) ของ SMART Planning
SMART Planning คือ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Strategic
Planning Process) บนฐานคิด “การพึ่งตนเอง” เป็ นการวางแผนที่มีเป้าหมายชัดเจน (ต้องการอะไร?
เท่าไร? เมื่อไร?) และกาหนด (1) เฉพาะสิ่งที่ตอ้ งทา คือ “จุดคอขวด” (Critical Point : CP) หรือ
“สนามรบ” (2) ทาเท่าที่จาเป็ น มี “ตัวชี้ วัด” (KPI) กากับแต่ละ “จุดคอขวด” และ (3) ทาเมื่อจาเป็ น
เท่านั้น มี “แผนปฏิบตั ิการ” (Action Plan) ชัดเจน
SMART Planning กาหนดให้ผูร้ บั ผิ ดชอบงานเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนและนาแผนงานนั้นไป
ปฏิบตั ิ ให้ความสาคัญกับการตรวจสอบปั ญหาในสถานที่จริง แก้ปัญหา วัดผลสัมฤทธิ์ และวิจยั พัฒนา
ด้วยตนเอง และเน้นการทางานเป็ นทีมอย่างมีความสุข

SMART Planning ต่างจากการวางแผนทั ่วไปตรงไหน?
การวางแผน คือ การนางานในอนาคตมาทาในกระดาษ เพื่อยกระดับคุ ณภาพของ
ผลผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน และลดต้นทุนในการผลิตหรือการบริการ การวางแผนที่ดีตอ้ งช่วย
ให้บรรลุเป้าหมายได้ดีกว่า ถูกกว่า และเร็วกว่า เพราะป้องกันปั ญหาที่อาจเกิดขึ้ นในขั้นตอนการปฏิบตั ิ
ได้มาก
การวางแผนทัว่ ไป คือ การกาหนดกิจกรรม เพื่อให้บรรลุวตั ถุ ประสงค์ในระยะเวลาที่
กาหนด แต่ SMART Planning เป็ นกระบวนการจัดทาแผนที่มีเป้าหมายชัดเจนกว่า และกาหนดเฉพาะ
สิ่งที่ ตอ้ งท า (ต้องทาอะไร?) ทาเท่ าที่ จาเป็ น (ต้องท าเท่าไร?) และทาเมื่อจาเป็ นเท่านั้ น (ต้องท า
เมื่อไร?) ส่วนสิ่งที่น่าทาและสิ่งที่ควรทาจะถูกตัดทิ้ งออกไป จึงขจัดความสูญเปล่าในการทางานได้มาก
SMART Planning ให้ความสาคัญกับการเรียนรูร้ ่วมกันผ่านการปฏิบตั ิ ทาให้เกิดการ
ปรับเปลี่ ย นทัศนคติ ข องผูป้ ฏิ บัติงานที่ มีต่องาน เพื่อนร่วมงาน และองค์ก ร อีก ทั้งกระตุ น้ ให้คิดบวก
ไม่ ก ลัว ปั ญหา มี ค วามมุ่ ง มัน่ และมัน่ ใจมากขึ้ น เป็ นการสร้า งวัฒ นธรรมการท างานเป็ นที ม อย่ า ง
มีความสุข เพราะขจัดปั ญหา (จุดคอขวด) ในการพัฒนาคนได้เป็ นอย่างดี คือ
1. คนทาไม่ได้คิด คนคิดไม่ได้ทา ทาให้การแก้ปัญหาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
แก้ไม่ถูกที่ ไม่ถูกวิธี และไม่ถูกเวลา เพราะขาดความเข้าใจในข้อจากัด ทรัพยากร และสถานการณ์ที่เป็ นจริง
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2. ใช้วิธีสั ่งให้ทา สอนให้จา บอกให้เชื่อ คนทางานไม่ได้ฝึกคิดและตัดสินใจ ทาให้คิด
ไม่เป็ น และแก้ปัญหาด้วยตนเองไม่ได้ ซึ่ งแท้จริงแล้ว ไม่มี “สูตรสาเร็จ ” ในการสร้างความสาเร็จ
แต่ตอ้ งมีความรูค้ วามสามารถในการบริหารจัดการเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้เกิด “ความลงตัวพอดี”
3. ขาดเป้าหมายสุดท้ายร่วมกัน ทาให้การขับเคลื่อนและการแก้ปัญหาไร้ทิศทาง และ
ขาดพลัง เพราะการมีเป้าหมายร่วมกันเป็ นปั จจัยสาคัญในการทางานเป็ นทีม
4. คิ ด แบบแยกส่ ว น การคิ ด แบบเหตุ เ ดี ย วผลเดี ย วท าให้เ กิ ด การแก้ปั ญหาแบบ
“ตาบอดคลาช้าง” “ลิงแก้แห” “ย้ายปั ญหาจากที่หนึ่ งไปซุกไว้อีกที่หนึ่ ง” หรือ “พายเรือในอ่าง” เพราะ
สิ่ งทั้งหลายที่ อยู่ในโลกนี้ มี ความสัม พัน ธ์กัน ทั้ง นั้ น ไม่ไ ด้อ ยู่ลาพัง โดยตัวของมันเอง และไม่มีสิ่ งใด
เกิดขึ้ นมาลอยๆ โดยไม่มีเหตุปัจจัย หนึ่ งสิ่ง (ผล) เกิดจากหลายเหตุ และหนึ่ งเหตุ ทาให้เกิดหลายสิ่ง
(ผล) ตามมาเป็ นปฏิกิริยาลูกโซ่ กล่าวคือ “มีนัน่ เพราะมีนี่ ทาสิ่งนี้ จึงเกิดสิ่งนั้น”

องค์ประกอบของ SMART Planning
SMART Planning ใช้ในการจัดทาแผนงานได้ทุกระดับ ทั้งระดับสถานศึกษา กลุ่มสาระ/
แผนกวิชา และห้องเรียน หรือแม้แต่นาไปประยุกต์ใช้กบั นักเรียน นักศึกษา ผูน้ าชุมชน ฯลฯ โดยหลักคิด
มีองค์ประกอบ ดังนี้
S (Specific) มีความเฉพาะเจาะจง
M (Measurable) วัดผลสัมฤทธิ์ได้
A (Actionable) ปฏิบตั ิได้
R (Relevant) สอดคล้องกับ SI
T (Time-based) มีกาหนดเวลาบรรลุ

ขั้นตอนใน SMART Planning
SMART Planning มี 6 ขัน้ ตอน ประกอบด้วย
1. กาหนด “จุดเด่น” (Excellence) เป้าหมายในระยะยาว คือ อะไร?
2. กาหนด “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic Issue : SI) ถ้าต้องการบรรลุ “จุดเด่น”
ที่กาหนดไว้ ต้องทาเรื่องสาคัญๆ อะไรบ้างในระยะเวลา 2-3 ปี ?
3. กาหนด “ภารกิจ” (Mission : M) หรือ “ธง” ในระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เป้าหมาย
ของการทางานในแต่ละ SI มีอะไรบ้าง?
4. กาหนด “จุดคอขวด” (Critical Point : CP) หรือ “สนามรบ” ถ้าต้องการบรรลุ M
ที่กาหนดไว้ ต้องจัดการ “ปั ญหา” อะไรบ้าง?
5. กาหนด “ตัวชี้ วัด” (KPI) ของ CP ต้องจัดการแต่ละ CP ให้สาเร็จเมื่อไร?
6. กาหนด “ชุดกิจกรรม” (List of Actions : LOA) และ “โครงการ” (Project : P)
วิธีการจัดการแต่ละ CP ทาอย่างไร? ต้องทาโครงการอะไรบ้าง?
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ขั้นที่ 1 กาหนดจุดเด่น”(Excellence)
“จุดเด่น” (Excellence) คือ สิ่งที่คนอื่นไม่มี หรือองค์กรอื่นไม่มี เป็ นการบ่งบอกถึงสิ่งที่
วาดหวังในระยะยาว ภาพฝั นในอนาคต สิ่ งที่ ปรารถนาให้เกิดขึ้ น หรื อเป้าหมายระยะยาว ซึ่ งเป็ น
สิ่งจาเป็ นอย่างยิ่ง ทั้งในการวางแผนระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร บริษัท ชุมชน ฯลฯ เพราะ “จุดเด่น”
กาหนด “จุดยืน” (Positioning) หรือ “ทิศทางการพัฒนา” (Direction of Development) เปรียบเสมือน
“เข็มทิศ” ที่ช่วยให้เดินไม่หลงทาง การพัฒนาจึงไม่สะเปะสะปะ หรือไร้ทิศทาง
การกาหนด “จุดเด่น” เริ่มจากการตั้งคาถามว่า เราต้องการมี “จุดเด่น” อะไร? โดยคิด
วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และค้นหาศักยภาพที่ มีอยู่ แล้วกาหนด
“จุดเด่น” เพื่อสร้างความหวัง และกระตุน้ ให้เกิดแรงบันดาลใจ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความ
มุ่งมัน่ ที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมให้บรรลุ “จุดเด่น” ที่กาหนดไว้ ด้วยการค้นคว้า ศึกษา วิจยั พัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการใหม่ๆ อาจเป็ นการสร้าง “ตราสิ นค้า” (Brand) หรือ “ภาพลักษณ์”
(Image) ตัวอย่างเช่น “หอมกรุ่นจากเตาทุกวัน” เป็ น “จุดเด่น” ของฟาร์มเฮาส์ เป็ นต้น
ในวิ ก ฤตที่ ก าลัง เผชิ ญ อยู่ ทั้ ง เศรษฐกิ จ สัง คม การเมื อ ง การศึ ก ษา วัฒ นธรรม
สิ่ งแวดล้อม ฯลฯ ทุ ก ชุ มชน บริ ษั ท องค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่ น สถานศึ ก ษา ฯลฯ ควรหันกลับมา
ทบทวน “จุดเด่น” ของตนเองให้ชดั เจน เพื่อใช้วิกฤตเป็ นโอกาสสร้าง “จุดเปลี่ยน” (Turning Point)
นาการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ และเพิ่ม “คุณค่า” ให้แก่องค์กร โดยการพัฒนาอย่าง “สมดุล”
ทั้งด้านคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรเป็ นส่วนหนึ่ งในการสร้างสังคมไทยให้อยู่เย็น
เป็ นสุข

ขั้นที่ 2 กาหนด “ประเด็นยุทธศาสตร์” (Strategic Issue : SI)
SI คือ ประเด็ นสาคัญๆ ที่ตอ้ งดาเนิ นการในกาหนดระยะเวลาที่ ชดั เจน เพื่อมุ่งไปสู่
“จุดเด่น” ที่กาหนดไว้ หรือในช่วงนี้ ต้องทาเรื่องสาคัญๆ อะไรบ้าง? ทั้งระยะสั้น (Short-term Strategic
Issue : SSI) เช่น 3 หรือ 6 เดือน และระยะยาว (Long-term Strategic Issue : LSI) เช่น 3 ปี
เริ่มจากการศึ กษานโยบาย ความต้องการขององค์กร วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อม
อย่ า งรอบด้า น จ าแนกแยกแยะความจ าเป็ นและความเป็ นไปได้ ข องสิ่ ง ที่ ต ้อ งการบรรลุ โดยยึ ด
“ประสิทธิ ผล” หรือ “ประโยชน์ ” ที่ ตอ้ งการให้เกิดขึ้ น ทั้งระยะสั้น และระยะยาว จากนั้ นประเมิน
ศัก ยภาพ ข้อ จ ากัด และทรัพ ยากรที่ มี อ ยู่ ทั้ง ของที ม งาน องค์ก ร และภาคี พัน ธมิต ร อาทิ ความรู ้
เทคโนโลยี นวัตกรรม ทักษะ ประสบการณ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ งบประมาณ เครือข่ายความร่วมมือ ฯลฯ
วิเคราะห์อย่างเชื่อมโยงรอบด้าน แล้วกาหนด “ปั จจัยความสาเร็จ” (Key Success Factor : KSF)
ในการบรรลุ “จุดเด่น” ที่กาหนดไว้ กล่าวคือ ถ้าต้องการบรรลุ “จุดเด่น” นั้น ต้องมี KSF อะไรบ้าง?
“ถ้าไม่มี จะไม่บรรลุ” KSF เหล่านั้นต้องเป็ นปั จจัยที่ทีมงาน “สามารถจัดการได้” เท่านั้น เพื่อให้ได้
แผนงานที่ทีมงานสามารถนาไปปฏิบตั ิได้ดว้ ยตนเอง และควรมีไม่เกิน 5-10 KSF
จานวน SI ไม่ควรมากเกินไป (ไม่เกิน 5-10 ประเด็น?) ให้ใช้หลักคิด “เร็ว ช้า หนัก
เบา” และ “ทาน้อย (20) ได้มาก (80)” ในการกาหนด SI ตัวอย่างเช่น IT เพื่อการจัดการอาชีวศึกษา
นั ก ศึ ก ษาขาดวิ นั ย ผลสั ม ฤทธิ์ วิ ช าภาษาไทยต ่า หลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้อ งกั บ ความต้อ งการของ
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ผูป้ ระกอบการ การออมทรัพย์ของเกษตรกร ต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน ประสิทธิภาพการผลิต
รองเท้าตา่ เป็ นต้น

ขั้นที่ 3 กาหนดภารกิจ”(Mission : M) หรือ“ธง”
M คือ ภารกิจที่ตอ้ งดาเนิ นการให้สาเร็จในระยะเวลาที่กาหนด เปรียบเสมือนการปั ก
“ธง” เพื่อให้ทุกคนในทีมงานมีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจนว่า ต้องการอะไร? ต้องการเท่าไร? และ
ต้องการเมื่อไร? M จึงเป็ นตัวบ่งชี้ “ประสิทธิผล” (Effectiveness) หรือ “ประโยชน์ ” (Benefit)
ที่องค์กรต้องการ และตรวจสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ ซึ่งที มงานต้องมีความมุ่งมัน่ มีความรูค้ วามสามารถ
ในการบริหารจัดการ และมัน่ ใจว่าประสบความสาเร็จอย่างแน่ นอน
กาหนด M ที่ชดั เจนและท้าทาย แต่ตอ้ งมัน่ ใจว่าบรรลุได้ โดยใช้หลักคิด “S-M-A-R-T”
คือ M ต้องชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจง ตรงประเด็น (Specific) วัดผลสัมฤทธิ์ ได้ มีตัวเลขกากับ
(Measurable) มัน่ ใจว่าปฏิบตั ิได้ (Actionable) สอดคล้องกับ SI ที่กาหนดไว้ (Relevant) และมีกาหนด
เวลาทีตอ้ งการบรรลุชดั เจน (Time-based)
M ควรมีก าหนดระยะเวลาไม่เ กิ น 1 ปี เพราะเหตุ ปั จจัย และสถานการณ์แ วดล้อ ม
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก แต่ละ SI อาจมีหลาย M ได้ SI จึงเปรียบเสมือน “ร่ม” ของ M
เขียน M เป็ นประโยคบอกเล่า ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดง M บ่งชี้
“ภารกิจ” หรือผลงานที่ตอ้ งการทาให้สาเร็จ มีตวั เลขกากับ ไม่ใช้คาว่า “ประมาณ มากกว่า หรือน้อย
กว่า” ไว้ขา้ งหน้าตัวเลข มีกาหนดเวลาที่ตอ้ งการบรรลุชดั เจน และให้เขียน M เป็ นประโยคสั้นๆ เพื่อให้
ทุกคนในทีมงานจดจาได้ง่าย
ประเด็น “นักศึ กษาขาดวินัย” เมื่อนาหลักคิด “S” ของ “SMART” มาใช้พิจารณา
จะเกิ ดคาถามตามมาว่า นั ก ศึ กษาทุ กระดับชั้นขาดวินัย? หรือเป็ นปั ญ หาเฉพาะบางระดับชั้น? เมื่อ
วิเคราะห์ขอ้ มูลแล้ว พบว่า “ปวส. 2” เป็ นระดับชั้นที่ ตอ้ งรี บดาเนิ นการ (เร็ว) และให้ความสาคัญ
(หนัก) เพราะจะเกิดประโยชน์มาก (ทาน้อย ได้มาก) ก็ตอ้ งมุ่งไปที่ “ปวส. 2” จากนั้นจึงกาหนด M
ให้มีลกั ษณะครบถ้วนตามหลักคิด “S-M-A-R-T” ตัวอย่างเช่น
M นักศึกษา ปวส. 2 แต่งกายผิดระเบียบลดลงจาก 30% เหลือ 10% ในภาคเรียนที่ 1/2560
ตัวอย่าง M ที่ไม่ถกู ต้อง M = เพิ่มจานวนผูเ้ รียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อม 80 % ในภาคเรียนที่1/2560
ข้อสังเกต เนื่ องจากคาว่า เพิ่มจานวน เป็ นประโยคที่แสดงถึง กิจกรรม ที่ตอ้ งการกระทา เพื่อให้บรรลุภารกิจ
ไม่ใช่ ภารกิจที่ตอ้ งการทาให้สาเร็จ
ฉะนั้น M ที่ถูกต้อง คือ ผูเ้ รียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมเพิ่มขึ้ น 80% ในภาคเรียนที่1/2560
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ขั้นที่ 4 กาหนดจุดคอขวด”(Critical Point : CP) หรือสนามรบ”
CP คือ “จุดคอขวด” (จุดวิกฤติ หรือจุดเป็ นจุดตาย) เป็ น “จุด” ที่คาดว่าอาจเป็ น
“ปั ญหา” ในการบรรลุ M ที่กาหนดไว้ จึงต้องระมัดระวังดูแลหรือบริหารจัดการเป็ นพิเศษ
CP จึงเปรียบเสมือน “สนามรบ” ถ้ารบชนะทุกๆ “สนามรบ” หรือบริหารจัดการ CP ได้
ตามแผนงาน ก็จะบรรลุ M ที่กาหนดไว้
หนึ่งเป้าหมายไปได้หลายเส้นทาง
เมื่อกาหนด M แล้ว ให้ใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบ มอง
สิ่งเดิมในมุมมองใหม่ๆ หรือมองสิ่งเดิมด้วยมุมมองที่แตกต่าง เพื่อสร้างสรรค์ “เส้นทาง” ที่หลากหลาย
ในการบรรลุ M ที่กาหนดไว้ จากนั้นเลือก “เส้นทาง” ที่ “คุม้ ค่า” ที่สุด โดยวัดที่ผลลัพธ์ คือ “ดีกว่า ถูก
กว่า เร็ วกว่า ” ต้องไม่ยึ ดติ ดความรูส้ ึ ก ความเคยชิ น หรื อวิธีก ารเก่ าๆ ถึ งแม้ว่าวิธีก ารเหล่านั้ นเคย
ประสบความสาเร็จมาแล้วในอดีต เพราะเหตุปัจ จัยที่เกี่ยวข้องอาจเปลี่ยนแปลงไปแล้ว แต่ให้ใช้ขอ้ มูล
และความรูป้ ระกอบการตัดสินใจ
หนึ่งผลมาจากหลายเหตุ
วิเคราะห์และค้นหา CP ใน “เส้นทาง” ดังกล่าวอย่างรอบด้าน (360 องศา) แต่ละ CP
ต้องเป็ น “ปั ญหา” เดี ยวเท่านั้น และวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ ห้ามนาหลายๆ “ปั ญหา” มารวมกันไว้ใน CP
เดียวกัน เพราะจะทาให้ไม่สามารถจัดทาแผนในขัน้ ตอนต่อไปได้
ใช้ “หลักคิดทางวิศวกรรม” แบ่ง CP เหล่านั้นออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
1. CP ประเภทที่ 1 “รูส้ าเหตุ รูว้ ิธีแก้”
2. CP ประเภทที่ 2 “ไม่รูส้ าเหตุ แต่รูว้ ิธีแก้” เป็ นวิธี
แก้ปัญหาที่ได้จาก “การลองผิดลองถูก” และถ่ายทอดสืบต่อๆ กันมา
ซึ่งมักเรียกว่า “ภูมิปัญญา” พบว่า ตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศ ล้วนมี “ภูมิปัญญา” สัง่ สมอยู่
มากมายและยังคงใช้ประโยชน์ได้ดี
3. CP ประเภทที่ 3 “รูส้ าเหตุ แต่ยงั ไม่รูว้ ิธีแก้” อาจมี
คาถามว่า รูส้ าเหตุแล้ว ทาไมไม่รวู ้ ิธีแก้? คาว่า “ไม่รูว้ ิธีแก้” ในที่นี้ หมายความว่า ยังไม่มีวิธีแก้ปัญหา
ที่ “คุม้ ค่า” ณ ปั จจุบนั
4. CP ประเภทที่ 4 “ไม่รูส้ าเหตุ ไม่รูว้ ิธีแก้”
SMART planning นาเฉพาะ CP ประเภทที่ 1 และ 2 เท่านั้นมาใช้ในการจัดทาแผนงาน
โดยคัดเลือกให้เหลือเพียง 4 CP เท่านั้น เพราะเป็ น CP ที่รวู ้ ิธีแก้และมัน่ ใจว่าบริหารจัดการได้ดว้ ย
ทีมงาน (คิดพึ่งตนเอง) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ ง เป็ น “สนามรบ” ที่ทีมงานมัน่ ใจว่ารบชนะอย่างแน่ นอน
แล้วใช้หลักคิด “ทาน้อย (20) ได้มาก (80)” จัดลาดับความสาคัญ ให้ CP ที่มีความสาคัญที่สุด เป็ น CP
ลาดับที่ 1 หรือ “CP 1” ระวัง! อย่าสับสนระหว่าง “CP ประเภทที่ 1” และ “CP1”
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ในกรณีที่จานวน CP มีน้อยกว่า 4 แสดงว่า เป้าหมายของ M ที่กาหนดไว้น้ันตา่ เกินไป
หรือ M ไม่มีความท้าทาย ให้เพิ่มตัวเลขในเป้าหมายของ M ให้สงู ขึ้ น ก็จะทาให้ CP มีจานวนเพิ่มมากขึ้ น
ส่วน CP ประเภทที่ 3 และ 4 ให้นาไปเป็ น “โจทย์” สาหรับจัดทาโครงการพัฒนา
“ทางเลือก” ในการแก้ปัญหา และโครงการวิจยั หา “สาเหตุ” ของปั ญหา ตามลาดับ

ข้อสังเกต ถ้าแก้ได้ครบ 4 CP เราจะสามารถบรรลุ M ได้ 100 % ตามตัวอย่างนี้ ดังนั้น เราจึงให้
ความสาคัญกับ CP1 มากที่สุด เพราะถ้าแก้ไข CP1 ได้สาเร็จ เท่ากับบรรลุ M ไปแล้ว 50 %
ตัวอย่าง CP ที่ไม่ถูกต้อง
CP = ครูขาดความรูค้ วามเข้าใจในการเขียนแผนกลยุทธ์และการเขียนโครงการ
ข้อสังเกต CP นี้ ใช้ถอ้ ยคาฟุ่มเฟื อย ไม่ชดั เจนว่า ครูขาดความรู ้ หรือขาดความเข้าใจในเรื่องการเขียน
แผนกลยุทธ์ หรือการเขียนโครงการ
ฉะนั้น
CP ที่ถูกต้อง คือ ครูขาดความรูใ้ นการเขียนแผนกลยุทธ์

ขั้นที่ 5 กาหนดตัวชี้ วัด”(KPI) ของ CP
เนื่ อ งจาก CP ไม่มีเ ป้าหมายที่ เป็ นตัวเลข จึ ง บ่ง ชี้ แต่ เ พี ย งว่า “ต้องท าอะไร?” หรื อ
“สนามรบ” อยูท่ ี่ไหน?” แต่ไม่รวู ้ า่ “ต้องทามากน้อยเท่าไร?” และ “ต้องทาให้สาเร็จเมื่อไร?” จึงจัดทา
แผนปฏิบตั ิการ และวัดความสาเร็จในการขจัดหรือการบริหารจัดการ CP ไม่ได้ ต้องกาหนด KPI ของแต่ละ CP
เพื่อบ่งชี้ เป้าหมายที่มีตวั เลขกากับและมีกาหนดเวลาที่ตอ้ งการบรรลุเป้าหมายนั้น
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KPI และ CP มีความหมายตรงกันข้ามเสมอ และ KPI มีจานวนเท่ากับ CP หรือ 1 CP
มี 1 KPI สาหรับวิธีการเขียน KPI ใช้หลักการเดียวกันกับการเขียน M แต่กาหนดเวลาที่ตอ้ งการบรรลุ
เป้าหมายของแต่ละ KPI จะแตกต่างกันออกไปตามความจาเป็ น และเป็ นตัวกาหนดระยะเวลาสิ้ นสุดของ
โครงการด้วย ตัวอย่างเช่น
M : ครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศทุกคนใช้ สื่อ CAI สอนนักเรี ยนชัน้ ม.1-3
ภายในภาคเรี ยนที่ 1/2560
CP1 : ครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศไม่มีความรู้การใช้ สื่อ CAI
KPI1 : ครูกลุม่ สาระภาษาต่างประเทศทุกคนมีความรู้การใช้ สื่อ CAI ภายใน 15 พ.ค. 60
(KPI มีความหมายตรงข้ าม CP มีตัวเลขกากับ มีกาหนดเวลาในการบรรลุ KPI)

ขั้นที่ 6 กาหนดชุดกิจกรรม”(List of Actions : LOA) และโครงการ(Project : P)
LOA คือ “How to” หมายถึง ชุดกิจกรรม (วิธีการ) สาหรับใช้ขจัดหรือบริหารจัดการ CP
ที่ไห้ผล “คุม้ ค่า” ที่สุด วัดที่ผลลัพธ์ ดีกว่า ถูกกว่า เร็วกว่าหรือไม่? อาจตั้งคาถามว่า ใช้สิ่งที่บางกว่า
เบากว่า สั้นกว่า หรือเล็กกว่านี้ ได้อีกหรือไม่? เพื่อเพิ่ม “ประสิทธิภาพ” (Efficiency) ในการทางานให้สูงขึ้ น
กาหนด LOA โดยใช้หลักคิดของทาอิอิจิ โอโน๊ะ ที่ว่า ถ้าต้องการแก้ปัญหาที่ตน้ เหตุ หรือ
ที่ตน้ ตอของปั ญหา ให้ต้งั คาถามว่า “ทาไม” อย่างน้อย 5 ครั้ง (“5 Why”) โดยนาคาว่า “ทาไม” ไปไว้
ข้างหน้า CP (ทาไม+CP) แล้วตอบคาถามว่า “เพราะ...” เป็ นเหตุเป็ นผลตรงตามข้อเท็จจริงต่อเนื่ องกันไป
แล้ว ก าหนดกิ จ กรรม (Action:A) สาหรับ ใช้ข จัดหรื อ บริ ห ารจัดการ CP โดยให้ “กิ จ กรรมที่ 1”
(Action1: A1) เป็ นกิจกรรมที่ใช้ขจัด “ต้นตอ” ของปั ญหาเสมอ จากนั้นกาหนด A2, A3 และ A4
(ถ้ามี) เท่าที่จาเป็ น เพื่อให้บรรลุ KPI ที่กาหนดไว้
หลักการกาหนด P ที่ตอ้ งดาเนิ นการเพื่อให้บรรลุ KPI ที่กาหนดไว้ คือ แต่ละ P ต้อง
ครอบคลุม A ทั้งหมดที่มีอยู่ใน LOA เพื่อใช้ขจัดหรือบริหารจัดการแต่ละ CP นั้น P จึงมีจานวนเท่ากับ
CP เสมอ กล่าวคือ 1 CP มี 1 P หรือ 1 M มี 4 CP และ 4 P
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กรณีตวั อย่างการแก้ไขปั ญหาในสถานศึกษา
ตัวอย่างที่ 1
M นักเรียน ปวช. 1 ออกกลางคันลดลง 50% จากปี การศึกษา 2559 ภายในปี การศึกษา 2560
CP1 ครูที่ปรึกษา นักเรียน ปวช. 1 ติดตามนักเรียนไม่ต่อเนื่ อง
KPI 1 ครูที่ปรึกษานักเรียน ปวช. 1 ติดตามนักเรียนเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดปี การศึกษา 2560
LOA 1. ถาม ทาไมครูที่ปรึกษา นักเรียน ปวช. 1 ติดตามนักเรียนไม่ต่อเนื่ อง
เพราะครูขาดการเอาใจใส่ในการติดตามนักเรียน................................. A3
2. ถาม ทาไมครูขาดการเอาใจใส่ในการติดตามนักเรียน
เพราะครูไม่มีแผนในการติดตามนักเรียน
1. ถาม ทาไมครูไม่มีแผนในการติดตามนักเรียน
เพราะครูขาดการวางแผนอย่างเป็ นระบบ……………………………………….………….. A2
2. ถาม ทาไมครูขาดการวางแผนการปฏิบตั ิอย่างเป็ นระบบ
เพราะขาดระบบการนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่ อง
3. ถาม ทาไมขาดระบบการนิ เทศติดตามอย่างต่อเนื่ อง
เพราะไม่มีการวางแผนกาหนดเป้าหมายร่วมกัน...................................... A1
สรุป A1 : ประชุมวางแผนกาหนดเป้าหมายการปฏิบตั ิงานร่วมกัน
A2 : วางแผนการนิ เทศติดตามนักเรียนอย่างเป็ นระบบ
A3 : ติดตามนักเรียนทุกคนอย่างต่อเนื่ อง
Project : โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตัวอย่างที่ 2
M = ผูเ้ รียน ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมเพิ่มขึ้ น 80 % ในภาคเรียนที่ 1/2560
CP1 = แนะแนวศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมายไม่ทวั ่ ถึง
KPI1 = แนะแนวศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมายไม่ตา่ กว่า 60% ภายในภาคเรียนที่ 2/2559
LOA 1. ถาม ทาไมแนะแนวศึกษาต่อในโรงเรียนเป้าหมายไม่ทวั ่ ถึง
เพราะแนะแนวเฉพาะช่วงที่มีการรับนักเรียนใหม่
2. ถาม ทาไมแนะแนวเฉพาะช่วงที่มีการรับนักเรียนใหม่
เพราะไม่มีแผนการแนะแนวตลอดทั้งปี ............................................... A2
3. ถาม ทาไมจึงไม่มีแผนการแนะแนวตลอดทั้งปี
เพราะไม่มีขอ้ มูลโรงเรียนเป้าหมาย
4. ถาม ทาไมจึงไม่มีขอ้ มูลโรงเรียนเป้าหมาย
เพราะขาดการประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมาย
5. ถาม ทาไมจึงขาดการประสานงานกับโรงเรียนเป้าหมาย
เพราะไม่มีการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเป้าหมาย .............................. A1
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P (Project) ได้แก่
1. โครงการสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนเป้าหมาย
2. โครงการจัดทาแผนการแนะแนวประจาปี 2559
ในการจัดทาแผนปฏิบตั ิการ (Action Plan) ก็เพียงแต่เพิ่มเติมรายละเอียดของแต่ละ A
ให้ครบถ้วน เช่ นเดี ยวกับการจัดท าแผนทัว่ ๆ ไป โดยตั้งคาถามว่า ท าอย่างไร? ท าที่ ไหน? เริ่ มท า
เมื่อไร? เสร็จเมื่อไร? ใช้อะไรบ้าง? ใครเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ? ใครเป็ นผูส้ นับสนุ น? เป็ นต้น
CP ประเภทที่ 3 เมื่อนามาเป็ น “โจทย์” เพื่อจัดทาโครงการพัฒนา “ทางเลือก”
จนมัน่ ใจว่าได้วิธีแก้ปัญหาที่ “คุ ม้ ค่า” ณ ปั จ จุบันแล้ว CP ประเภทที่ 3 นั้ นก็จะกลายไปเป็ น
CP ประเภทที่ 1 ซึ่งจะถูกนาไปใช้ในการวางแผนจัดทาโครงการขยายผลต่อไป
ส่วน CP ประเภทที่ 4 เมื่อนามาเป็ น “โจทย์” เพื่อจัดทาโครงการวิจยั หา “สาเหตุ” ของ
ปั ญหาได้ชดั เจนแล้ว CP ประเภทที่ 4 นั้นก็จะกลายเป็ น CP ประเภทที่ 3

ประโยชน์ของการวางแผนโดยใช้หลัก SMART Planning
1. SMART Planning เป็ นเครื่องมือในการวางแผนแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้าง ปรับปรุง
หรือพัฒนางานในระดับองค์กรทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ และระดับบุคคล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. SMART Planning เป็ นหลักคิดที่สามารถสร้างความชัดเจนในการวางแผนสู่การ
ปฏิบตั ิ สามารถแก้ไขต้นเหตุของปั ญหา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานให้สงู ขึ้ น
3. เป็ นหลักคิดที่สามารถสร้างความมัน่ ใจ และสร้างความเชื่อมัน่ ให้แก่ผูป้ ฏิบตั ิ ในการ
ปฏิบตั ิงานได้บรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

บทสรุป
SMART Planning เป็ นเครื่ องมือใหม่สาหรับการวางแผนกลยุ ทธ์แ บบมีส่วนร่วม
ซึ่งเป็ นกระบวนการวางแผนที่สามารถช่วยปรับเปลี่ยนความเชื่อ ทัศนคติ วิธีคิด และวิธีการทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น เกิดการทางานเป็ นทีมอย่างมีความสุข ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาได้ต้งั แต่
ระดับบุคคล จนถึงระดับองค์กร ทั้งองค์กรขนาดเล็กและองค์กรขนาดใหญ่ ตลอดจนสถานศึ กษาต่าง ๆ
ได้อีกด้วย สาหรับตัวอย่างที่ กล่าวไว้ขา้ งต้นเป็ นเพียงสถานการณ์ที่สมมุติขึ้น การบรรลุเป้าหมาย และ
ขจัดจุดคอขวดในบริบทที่แตกต่างกัน ย่อมใช้วิธีการที่แตกต่างกันออกไป หรืออีกนัยหนึ่ ง การแก้ปัญหา
เดียวกัน อาจใช้วิธีการที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถนาแผนกลยุท ธ์ของที่หนึ่ งไปใช้กบั อีกที่หนึ่ งได้ จึงควร
ทาความเข้าใจหลักคิดและขั้นตอนการจัดทา SMART Planning ให้ถ่องแท้ แล้วนาไปใช้ดว้ ย ด้วยจิตใจ
ที่มุง่ มัน่ มัน่ ใจ ไม่กลัวปั ญหาอุปสรรคใดๆ คิดบวกอยูเ่ สมอ ย่อมนาไปสู่ความสาเร็จอย่างแน่ นอน
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