กำหนดกลยุทธและแนวทาง
เพ�อ่ สรางความเปลีย่ นแปลงแบบมุง ผลสัมฤทธิ์

Define result-based change strategies and approaches
ความรวมมือดานการพัฒนา
คือการชวยใหคนสามารถพัฒนา
และพ�่งตนเองไดอยางเหมาะสม
Development cooperation
to support people to help themselves.

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ�ยง
Sufficiency Economy Philosophy (SEP)
หลักการนี้เปนแนวทางสูความสำเร็จสำหรับงานพัฒนา
The SEP provides a framework for successful development.
หลักการการพัฒนาศักยภาพ
เพ�่อการเปลี่ยนแปลง (โมเดลผ�เสื้อ)
Capacity development
“Butterfly” model for change processes
หากตองการกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงนั้นจะตองเกิดข�้นในทั้งสี่ระดับ
Changes needed to be done on all
4 levels in order to be sustainable.

ในขั้นแรก เราตองว�เคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย
ปญหาที่พวกเขาเผชิญ รวมถึงสาเหตุ และผลกระทบของปญหานั้น
First we analyse stakeholders, their problems, the causes and the effects.
จากนั้น เราจ�งจะสามารถ
กำหนดเปาประสงค และผลลัพธ
อันพ�งประสงคของโครงการได
อยางเหมาะสม
Then we define the objectives
and results we want to achieve.

“…ทุกภาคสวนที่ดำเนินงานเกี่ยวของกับสหกรณ ทั้ง VCA และ PCA ทั้งระดับผูบร�หารและเจาหนาที่สหกรณ
ตองมีมุมมองแบบภาพกวาง ในลักษณะ World views มีว�สัยทัศน (Vision) และมองถึงอนาคตอยาง
มีเปาหมาย การวางแผนธุรกิจและการทำการตลาดก็ตองเปนไปอยางมีกลยุทธ โดยใชหลักพ�จารณา
ความเหมือน ความตาง จ�ดออน จ�ดแข็ง บร�บทของพ�้นที่ ศึกษาวามีทรัพยากรอะไรบางที่จะนำมาใชประโยชน
ไดทั้งทางตรงและทางออม ผานกระบวนการแปรรูปและเพ��มมูลคาเพ�่อสรางเอกลักษณ…”

ผศ. ดร. โอภาส ปญญา อดีตอาจารยประจำคณะสิ�งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาว�ทยาลัยมหิดล (ผูเชี่ยวชาญไทย)

“…Cooperative stakeholders, as well as Vietnam Cooperative Alliance (VCA) and Provincial Vietnam Cooperative
Alliance (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 analysing 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…”

โดยทั่วไปแลว ทุกโครงการจะตอง
ดำเนินงานตามหลักหวงโซผลสัมฤทธิ์
Tentatively it works like the
“Results Chain Model”
in every single project.

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

“การมีว�สัยทัศนแตไมลงมือทำ จะเปนเพ�ยงความฝนลมๆ แลงๆ
แตการกระทำที่ไรว�สัยทัศน จะนำมาซึ่งฝนราย”
(สุภาษิตญี่ปุน)

Vision without action is a daydream.
Action without vision is a nightmare.
(Japanese Proverb)

ตารางเหตุผลสัมพันธ / Logframe
เราออกแบบกิจกรรมเพ�่อพัฒนาศักยภาพของผูมีสวนไดสวนเสียเพ�่อใหพวกเขาสามารถสรางความเปลี่ยนแปลง กำหนดตัวช้ีวัด และประเมินความเสี่ยงไดดวยตนเอง
We define capacity development activities to make stakeholders make the changes, identify indicators and assess risks.

ใหผมู สี ว นไดสว นเสียทุกฝายเขามามีสว นรวมและเปนเจาของโครงการ
“หากทานอยากเดินใหเร็ว พวกทานควรแยกกันเดิน
แตหากพวกทานอยากเดินไปให ไกล พวกทานตองเดินไปดวยกัน”
(สุภาษิตแอฟร�กัน)

“If you want to go fast, go alone.
If you want to go far, go together.”
(African Proverb)

"การเปดโอกาสใหชาวนาเขามามีสวนรวมในโครงการและรวมดำเนินโครงการ
ตั้งแตตน (เชน การจางงานคนในพ�้นที่มาทำงานกอสราง) ทำใหเกิดความรูสึก
มีสวนรวมและความเปนเจาของ พวกเขาเขามารวมในการดำเนินงานโครงการ
อยางจร�งจัง และสุดทายก็สามารถเพ��มผลผลิตทางการเกษตรไดตามเปาหมาย"
ดร. แบรน เลารุทชคัท อดีตที่ปร�กษา โครงการแมสาว 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

Ensure participation and ownership of all stakeholders

เพ�่อบรรลุเปาหมาย การทำงานรวมกันระหวางผูมีสวนไดสวนเสียทั้งหมด เปนสิ�งที่สำคัญมาก
In order to achieve the results, it is very important, that all relevant stakeholders work together.
“หากปราศจากความรวมมือที่ดีกับองคกรที่เกี่ยวของ โครงการคงจะไมสามารถบรรลุเปาหมายได ความสำเร็จที่เกิดข�้นนี้สวนหนึ่ง
เกิดจากการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียหลักในระยะการเร��มตนและการวางแผนโครงการ ซึ่งกอใหเกิดความเขาใจรวมกัน
เกี่ยวกับขอบเขต กลยุทธ และแผนงานของโครงการ รวมทั้งบทบาทและความรับผ�ดชอบของแตละฝาย และเมื่อมีการนำแนวทางการ
มีสวนรวมมาใชตั้งแตตน ชีว�ตการทำงานของเราก็จะงายข�้นเพราะจะไดรับการสนับสนุน (ทั้งในดานว�ชาการและการบร�หารจัดการ)
เปนอยางดีในเวลาตอมา รวมถึงการรวมแบงปนความรับผ�ดชอบในระยะการดำเนินโครงการดวย นอกจากนี้เราไดมีการพัฒนากลไก
และกระบวนการรวมในการทำงานรวมกัน รวมถึงแบงปนบทเร�ยนเพ�่อปรับปรุงและแสวงหาแนวทางการแกปญหาอยางสม่ำเสมอ”
นาย Le Duce thang ผูจัดการโครงการ สหพันธสหกรณแหงประเทศเว�ยดนามภาคกลางพ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๘

“Without good cooperation with organisations 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, Vietnam Cooperative Alliance (VCA) Central, 2013-2015

เพ��มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงาน และการสื่อสาร
Optimise working and communication processes

“หลักสูตร Train of Trainers (ToT) ไมใชเร�่องใหมสำหรับติมอร-เลสเต แตการฝกอบรมครั้งนี้
ไดสอนว�ธีคิดว�เคราะหอยางเปนระบบ เชน การใชเคร�่องมือตนไมปญหาซึ่งชวยใหนักสงเสร�มทุกคน
ไดเขาใจถึงสภาพการณอยางถองแท แตสิ�งที่ตองเนนย้ำ คือ เราจะมีกลไกขับเคลื่อนอยางไร
หลังจากสิ�นสุดการอบรม ทำอยางไรเราจ�งจะเอาบทเร�ยนเหลานี้มาใชใหเกิดประโยชน
นี่เปนโจทยสำคัญที่ตองรวมกันคิดรวมกันทำ เพ�่อใหเกิด
ผลลัพธตอการพัฒนาระบบสงเสร�มการเกษตรของประเทศ”

แตละกิจกรรมและผลลัพธจะตองมีความสอดคลองกันเพ�่อหลบหลีกจากทางตันหร�อความลมเหลว
Each activity and result need to be well synchronised in order to avoid stagnation or even failure.
“ประเทศไทยเปนประเทศหุนสวนที่สำคัญของเยอรมนี และเยอรมนีเองก็ใหความสำคัญกับการลดชองวางดานการพัฒนา
การพัฒนาประเทศของไทยนั้น มันเปนหนาที่หลักของรัฐบาล เปนหนาที่หลักของคนไทยซึ่งจ�ดเดนของรัฐบาลเยอรมัน
คือเขาฟ�ง เขาไมพยายามที่จะเอาโครงการที่เขาตองการมานำเสนอ อันนี้เปนหลักซึ่งอาจจะพ�ดไดวา ownership เปนของไทย
จ�ดเดนของการพ�จารณาของเยอรมันนี่ก็คือ โครงการตองมีเปาหมายชัดเจน และก็วัตถุประสงคชัดเจน แผนงานนี่ตองสอดคลองกัน
เพราะวาเยอรมันนี้เปน…หลังๆ ในชวงถาจำไมผ�ด ๒๕ ปที่แลวเขาเร��ม ZOPP เทคนิค ผมเปนคนแรกของไทยหร�อเปลาก็ไมทราบ
ที่ไปเขาฝกอบรมการว�เคราะหปญหาดวยการใชตนไมปญหา อันนี้ทางเยอรมันเขาทำมานานแลว
ดังนั้นในเร�่องของกลไกการประสานงานมันทาทาย”
นายอภินันท ภัทรธิยานนท อดีตผูอำนวยการสำนักงานความรวมมือเพ�่อการพัฒนาระหวางประเทศ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๔)
และอดีตขาราชการกรมว�เทศสหการ ดูแลความรวมมือไทย-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.

Sua.Ex.Sr. Deolindo Da Silva อธิบดีสวนเกษตรกรรม
กระทรวงเกษตรและประมง ติมอร-เลสเต

“Train of Trainers (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.”

Mr.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)

Sua.Ex.Sr. Deolindo Da Silva, Director General of Agriculture,
Ministry of Agriculture and Fisheries of Timor-Leste

“คิดและวางแผนกอนทำ”
“Think and plan first, then act.”
(German Proverb)

ติดตามและขับเคลื่อนใหเปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไว
Monitor and steer towards the set targets
“การทำงานกับทางเยอรมันแตกตางจากที่คิดไวคะ เดิมเลยเราก็คิดวาเขาคงมาทำใหเราหมดนะคะ แตไมใช เขาจะติดตามเราตลอดวา เราทำตามแผนเนี่ย คุณไดทำตามแผนหร�อเปลา
เชน ถาบอกวาเราทำความเขาใจกับประชาชน หนึ่ง สอง สาม คุณไดทำตรงนั้นไหม เพราะมันจะถูกวางและกำหนดไว การจะทำงานใหประสบความสำเร็จเนี่ยเราจะตองเปนคนทำนะคะ
ผูเชี่ยวชาญที่เขามา เขาเพ�ยงแตมาแนะนำเรา ทำอยางนั้นสิ ทำอยางนี้สิ อะไรที่คุณขาด คุณอยากได เพราะฉะนั้นเราจ�งไดมีกระบวนการการเร�ยนรูการทำงาน ที่นี่นับวาเปนประโยชน
ที่ทำใหเด็ก เจาหนาที่ของเราและเราเองเนี่ยไดเร�ยนรูการทำงานตรงนี้ดวย”
นางเปรมฤดี 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 experts 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

เร�ยนรู และสรางสรรค เพ�่อให ไดผลลัพธที่ดียิ�งข�้น
Learn and innovate to achieve better results
“ฟ�งเสียงลมสิ มันกำลังพ�ดกับทาน
ฟ�งเสียงแหงความเง�ยบสิ มันกำลังบอกอะไรทานอยู
ฟ�งเสียงหัวใจทานสิ มันรูดีวาควรจะทำอะไร”
(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�ดเปนครู”(สุภาษิตไทย)
“Failure is a teacher.”(Thai Proverb)

