
กำหนดกลยุทธ�และแนวทาง
เพ�อ่สร�างความเปล่ียนแปลงแบบมุ�งผลสัมฤทธ์ิ 
Define result-based change strategies and approaches

ความร�วมมือด�านการพัฒนา

คือการช�วยคนให�สามารถพัฒนา

และพ�่งตนเองได� 

Development cooperation

is help people to help themselves.

หลักการนี้เป�นแนวทางสู�ความสำเร็จสำหรับงานพัฒนา

The SEP provides a framework for successful development.

หากต�องการก�อให�เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงนั้นจะต�องเกิดข�้นในทั้งสี่ระดับ

Changes needed to be done on all

4 levels in order to be sustainable.

หลักการการพัฒนาศักยภาพ
เพ�่อการเปลี่ยนแปลง (โมเดลผ�เสื้อ)
Capacity development
“Butterfly” model for change processes

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
Sufficiency Economy Philosophy  (SEP)

ในขั้นแรก เราต�องว�เคราะห�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย

ป�ญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงสาเหตุ และผลกระทบของป�ญหานั้น

First we analyse stakeholders, their problems, the causes and the effects. 

จากนั้น เราจ�งจะสามารถ

กำหนดเป�าประสงค� และผลลัพธ�

อันพ�งประสงค�ของโครงการได� 

Then we define the objectives

and results we want to achieve.

ห�วงโซ�ผลสัมฤทธิ์ 
Results Chain Model

ตารางเหตุผลสัมพันธ� / Logframe

โดยทั่วไปแล�ว ทุกโครงการจะต�อง

ดำเนินงานตามหลักดังกล�าว

Tentatively it works like that

in every single project.

เราออกแบบกิจกรรมเพ�่อพัฒนาศักยภาพของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพ�่อให�พวกเขาสามารถสร�างความเปลี่ยนแปลง กำหนดตัวช้ีวัด และประเมินความเสี่ยงได�ด�วยตนเอง 

We define capacity development activities to make stakeholders make the changes, identify indicators and assess risks.

“…Cooperative stakeholders, as well as VCA and PCA, both executives and cooperative officers, must have comprehensive

or world views, visions and tangible future goals. They must have strategy in business planning and marketing, by

analyzing similarities, differences, weaknesses, strengths and local contexts. The available resources that can be used

directly and indirectly should be identified  and gathered to create uniqueness through processing and adding value…” 

Asst. Prof. Opas Panya, former lecturer at the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University (a Thai expert).

“…ทุกภาคส�วนที่ดำเนินงานเกี่ยวข�องกับสหกรณ� ทั้ง VCA และ PCA ทั้งระดับผู�บร�หารและเจ�าหน�าที่สหกรณ�

ต�องมีมุมมองแบบภาพกว�าง ในลักษณะ World views มีว�สัยทัศน� (Vision) และมองถึงอนาคตอย�าง

มีเป�าหมาย การวางแผนธุรกิจและการทำการตลาดก็ต�องเป�นไปอย�างมีกลยุทธ� โดยใช�หลักพ�จารณา

ความเหมือน ความต�าง จ�ดอ�อน จ�ดแข็ง บร�บทของพ�้นที่ ศึกษาว�ามีทรัพยากรอะไรบ�างที่จะนำมาใช�ประโยชน�

ได�ทั้งทางตรงและทางอ�อม ผ�านกระบวนการแปรรูปและเพ��มมูลค�าเพ�่อสร�างเอกลักษณ�…” 

ผศ. ดร. โอภาส ป�ญญา อดีตอาจารย�ประจำคณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร� มหาว�ทยาลัยมหิดล (ผู�เชี่ยวชาญไทย)

ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกฝ�ายเข�ามามีส�วนร�วมและเป�นเจ�าของโครงการ
Ensure participation and ownership of all stakeholders

"การเป�ดโอกาสให�ชาวนาเข�ามามีส�วนร�วมในโครงการและร�วมดำเนินโครงการ

ตั้งแต�ต�น (เช�น การจ�างงานคนในพ�้นที่มาทำงานก�อสร�าง) ทำให�เกิดความรู�สึก

มีส�วนร�วมและความเป�นเจ�าของ พวกเขาเข�ามาร�วมในการดำเนินงานโครงการ

อย�างจร�งจัง และสุดท�ายก็สามารถเพ��มผลผลิตทางการเกษตรได�ตามเป�าหมาย" 

ดร. แบร�น เลารุทช�คัท อดีตที่ปร�กษา โครงการแม�สาว พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๒๔

“By including the farmers into project planning and implementation

from an early stage (also, for example, by offering paid work during

the construction phase), it was made sure that they developed

a sense of ownership for the project and in the end could increase

their agricultural production.” 

Dr. Bern Lauruschkat, former Advisor of the Mae Sao Project, 1975-1981

“หากปราศจากความร�วมมือที่ดีกับองค�กรที่เกี่ยวข�อง โครงการคงจะไม�สามารถบรรลุเป�าหมายได� ความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้ส�วนหนึ่ง

เกิดจากการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�ส�วนเสียหลักในระยะการเร��มต�นและการวางแผนโครงการ ซึ่งก�อให�เกิดความเข�าใจร�วมกัน

เกี่ยวกับขอบเขต กลยุทธ� และแผนงานของโครงการ รวมทั้งบทบาทและความรับผ�ดชอบของแต�ละฝ�าย และเมื่อมีการนำแนวทางการ

มีส�วนร�วมมาใช�ตั้งแต�ต�น ชีว�ตการทำงานของเราก็จะง�ายข�้นเพราะจะได�รับการสนับสนุน (ทั้งในด�านว�ชาการและการบร�หารจัดการ) 

เป�นอย�างดีในเวลาต�อมา รวมถึงการร�วมแบ�งป�นความรับผ�ดชอบในระยะการดำเนินโครงการด�วย  นอกจากนี้เราได�มีการพัฒนากลไก

และกระบวนการร�วมในการทำงานร�วมกัน รวมถึงแบ�งป�นบทเร�ยนเพ�่อปรับปรุงและแสว    งหาแนวทางการแก�ป�ญหาอย�างสม่ำเสมอ”

มร. Le Duce thang (ผู�จัดการโครงการ สหพันธ�สหกรณ�แห�งประเทศเว�ยดนามภาคกลาง) พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘ 

“Without good cooperation with organizations concerned, the project wouldn’t reach its goal.  This is due

to the involvement of key stakeholders at the inception and planning phase, which help create mutual

understanding on the project scope, strategy and plan, and also role and responsibilities of each party.

Once the participatory approaches are applied at the beginning, it later makes our lives easier to get support

(both technical and administrative) and share responsibility during the implementation phase as well.

We have developed joint mechanism and processes to work together and regularly share the lessons

learned for improving further solutions.”

Mr. Le Duc Thang (Project Manager, VCA Central), 2013-2015

เพ�่อบรรลุเป�าหมาย การทำงานร�วมกันระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทั้งหมด เป�นสิ�งที่สำคัญมาก

In order to achieve the results, it is very important, that all relevant stakeholders work together.

“การมีว�สัยทัศน�แต�ไม�ลงมือทำ จะเป�นเพ�ยงความฝ�นลมๆแล�งๆ 

แต�การกระทำที่ไร�ว�สัยทัศน� จะนำมาซึ่งฝ�นร�าย”
(สุภาษิตญี่ปุ�น)

Vision without action is a daydream.
Action without vision is a nightmare.

(Japanese Proverb)

 “หากท�านอยากเดินให�เร็ว พวกท�านควรแยกกันเดิน

แต�หากพวกท�านอยากเดินไปให�ไกล พวกท�านต�องเดินไปด�วยกัน”
(สุภาษิตแอฟร�กัน)

“If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”

(African Proverb)



เพ��มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และการสื่อสาร
Optimize working and communication processes

ติดตามและขับเคลื่อนให�เป�นไปตามเป�าประสงค�ที่ตั้งไว� 
Monitor and steer towards the set targets 

เร�ยนรู� และสร�างสรรค� เพ�่อให�ได�ผลลัพธ�ที่ดียิ�งข�้น 
Learn and innovate to achieve better results

แต�ละกิจกรรมและผลลัพธ�จะต�องมีความสอดคล�องกันเพ�่อหลบหลีกจากทางตันหร�อความล�มเหลว

Each activity and result need to be well synchronized in order to avoid stagnation or even failure.  

“หลักสูตร ToT ไม�ใช�เร�่องใหม�สำหรับติมอร�-เลสเต แต�การฝ�กอบรมครั้งนี้ได�สอน

ว�ธีคิดว�เคราะห�อย�างเป�นระบบ เช�น การใช�เคร�่องมือต�นไม�ป�ญหาซึ่งช�วยให�นักส�งเสร�มทุกคน

ได�เข�าใจถึงสภาพการณ�อย�างถ�องแท� แต�สิ�งที่ต�องเน�นย้ำ คือ เราจะมีกลไกขับเคลื่อนอย�างไร

หลังจากสิ�นสุดการอบรม ทำอย�างไรเราจ�งจะเอาบทเร�ยนเหล�านี้มาใช�ให�เกิดประโยชน� 

นี่เป�นโจทย�สำคัญที่ต�องร�วมกันคิดร�วมกันทำเพ�่อให�เกิด

ผลลัพธ�ต�อการพัฒนาระบบส�งเสร�มการเกษตรของประเทศ

Sua.Ex.Sr. Deolindo Da Silva อธิบดีส�วนเกษตรกรรม 

กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร�-เลสเต

“ToT courses are not new to Timor-Leste. However, this training provided 

knowledge of analytical thinking in a systematic manner, for example, 

through the use of tools, such as problem trees. This helps create a thorough 

understanding of the situation among extension workers.  It is important that 

emphasis be placed on the driving mechanism to be employed after completion 

of the training and what should be done to put these lessons into practice and 

make use of them. These are pressing questions that must be considered 

and worked out together in order to achieve outcomes in the development 

of the country’s agricultural extension system.”

Sua.Ex.Sr. Deolindo Da Silva, Director General of Agriculture, 

Ministry of Agriculture and Fisheries of Timor-Leste

“ทุกอย�างอยู�ในเนยแล�ว”
หมายถึง ทุกอย�างดำเนินไปอย�างเร�ยบร�อย (สุภาษิตเยอรมัน)

“Everything is in butter.”
(German Proverb)

“ประเทศไทยเป�นประเทศหุ�นส�วนที่สำคัญของเยอรมนี  และเยอรมนีเองก็ให�ความสำคัญกับการลดช�องว�างด�านการพัฒนา

การพัฒนาประเทศของไทยนั้น มันเป�นหน�าที่หลักของรัฐบาล เป�นหน�าที่หลักของคนไทยซึ่งจ�ดเด�นของรัฐบาลเยอรมัน

คือเขาฟ�ง เขาไม�พยายามที่จะเอาโครงการที่เขาต�องการมานำเสนอ อันนี้เป�นหลักซึ่งอาจจะพ�ดได�ว�า ownership เป�นของไทย

จ�ดเด�นของการพ�จารณาของเยอรมันนี่ก็คือ โครงการต�องมีเป�าหมายชัดเจน และก็วัตถุประสงค�ชัดเจน แผนงานนี่ต�องสอดคล�องกัน

เพราะว�าเยอรมันนี้เป�น…หลังๆ ในช�วงถ�าจำไม�ผ�ด ๒๕ ป�ที่แล�วเขาเร��ม ZOPP เทคนิค ผมเป�นคนแรกของไทย หร�อเปล�าก็ไม�ทราบ

ที่ไปเข�าฝ�กอบรม Problem Tree อันนี้ทางเยอรมันเขาทำมานานแล�ว ดังนั้นในเร�่องของกลไกการประสานงานมันท�าทาย”

อภินันท� ภัทรธิยานนท� อดีตผู�อำนวยการสำนักงานความร�วมมือเพ�่อการพัฒนาระหว�างประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

และอดีตข�าราชการกรมว�เทศสหการ ดูแลความร�วมมือไทย-เยอรมัน

“The German Government considers Thailand as an important partner country. They really focus on

reducing the development gaps of developing country. Developing Thailand is the main responsibility of

the Thai Government and the Thai people. A characteristic of our partners from the German Government

is that they listen. The ownership of these projects rests with the Thais. During the project approval process, 

the important issue for the Germans was that the project must contain clear goals and objectives. 

Work plans and steps had to be in-line with each other. If I am not mistaken, it was around 25 years ago, 

Germany came up with the ZOPP-technique (objective-oriented project planning). I am not sure, but maybe 

I was even the first Thai who joined that training. Among others, I learn how to develop “problem trees”. 

This impact-oriented approach, Germany has been using since long. So it was a challenge for us to apply.    

Apinan Phatarathiyanon Former Director-General of Thailand and International Development Cooperation (TICA) 

during 2008-2011 and former Thai-German Desk Officer, Department of Technical and Economic Cooperation (DTEC)

“การทำงานกับทางเยอรมันแตกต�างจากที่คิดไว�ค�ะ เดิมเลยเราก็คิดว�าเขาคงมาทำให�เราหมดนะคะ แต�ไม�ใช� เขาจะติดตามเราตลอดว�า เราทำตามแผนเนี่ย คุณได�ทำตามแผนหร�อเปล�า

เช�น ถ�าบอกว�าเราทำความเข�าใจกับประชาชน หนึ่ง สอง สาม คุณได�ทำตรงนั้นไหม เพราะมันจะถูกวางและกำหนดไว� การจะทำงานให�ประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะต�องเป�นคนทำนะคะ

ผู�เชี่ยวชาญที่เขามา เขาเพ�ยงแต�มาแนะนำเรา ทำอย�างนั้นสิ ทำอย�างนี้สิ อะไรที่คุณขาด คุณอยากได� เพราะฉะนั้นเราจ�งได�มีกระบวนการการเร�ยนรู�การทำงาน ที่นี่นับว�าเป�นประโยชน�

ที่ทำให�เด็ก เจ�าหน�าที่ของเราและเราเองเนี่ยได�เร�ยนรู�การทำงานตรงนี้ด�วย”
คุณเปรมฤดี ชามพ�นท อดีตนายกเทศมนตร�เทศบาลนครพ�ษณุโลก  โครงการจัดการขยะมูลฝอยไทย- เยอรมัน  พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๐ 

"Working with German people is not like what I thought. Originally, I thought they would do everything for us, but not at all. On the other hand, they would

follow up if we implemented as planned. I mean, we ourselves must do step by step. German expert just came to give us advice and suggested what you

should do, should not to do, and what is missing. This benefits our staff and myself for learning such work process. "  
Mrs. Premrudee Charmpoonod Former Mayor of Phitsanulok Municipality Solid Waste Management Programme Phitsanulok Project 1999-2007 

 

“ฟ�งเสียงลมสิ มันกำลังพ�ดกับท�าน

ฟ�งเสียงแห�งความเง�ยบสิ มันกำลังบอกอะไรท�านอยู� 

ฟ�งเสียงหัวใจท�านสิ มันรู�ดีว�าควรจะทำอะไร” 
(สุภาษิตชนพ�้นถิ�นอเมร�กัน)

“Listen to the wind, it talks. 
Listen to the silence, it speaks. 
Listen to your heart, it knows.” 

(Native American Proverb)

“Nothing in life is to be feared,

it is only to be understood.

Now is the time to understand more,

so that we may fear less.”

Marie Curie

“ผ�ดเป�นครู”(สุภาษิตไทย) 

“Failure is a teacher.”(Thai Proverb)


