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ทำไมจึงต้องค้นหำและกำหนดค่ำกลำง
อมร นนทสุต
7 พ.ค. 2554
ด้วยมีคำถำมทีพ่ บบ่อยว่ำ ขณะนี้ เรำกำลังมีกำรใช้แผนทีท่ ำงเดินยุทธศำสตร์เป็ นเครือ่ งมือ
ในกำรบริหำรจัดกำรงำนสร้ำงสุขภำพและป้ องกันโรคอยู่แล้ว ทำไมจึงต้องนำเรือ่ งค่ำกลำงเข้ำมำอีก ให้เป็ น
กำรยุ่งยำกเพิ่มขึ้น หรือเรำจะเลิกใช้แผนทีท่ ำงเดินยุทธศำสตร์แล้ว ?
คำตอบคือ เรำไม่ได้ เลิกใช้ แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ แต่เรำสร้ ำงเครี่องมือชิ้นใหม่ คือกำร
จัดกำรค่ำกลำงขึ้นมำ เพื่อให้ กำรใช้ แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น เครื่องมือทั้งสองจะ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อใช้ ร่วมกันก็จะสำมำรถหลีกเลี่ยงปัญหำบำงประกำรซึ่งอำจจะเกิดจำกกำรใช้
เครื่องมือเพียงชนิดเดียวได้
เหตุผล
เรำมีเหตุผลหลำยประกำรในกำรนำเรี่องกำรจัดกำรค่ำกลำงเข้ ำสู่ระบบสุขภำพ
ประกำรที่ 1 เรำทรำบมำตลอดถึงควำมลำบำกของผู้บริหำรและผู้ปฏิบัติในระดับปลำยที่
จะทำควำมเข้ ำใจ รวมทั้งพัฒนำทักษะควำมสำมำรถในกำรสร้ ำงและใช้ แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์อย่ำง
สมบูรณ์แบบ ดังนั้น เรำจึงได้ ตัดสินใจใช้ วิธกี ำร “ถ่ำยระดับ” แผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์จำกส่วนกลำงสู่
ระดับปลำย ในช่วงของกำรถ่ำยระดับ ก็ได้ มีกำรนำบำงขั้นตอน ไปจัดวำงไว้ ในระดับต่ำงๆขององค์กร
(กระทรวงสำธำรณสุข) นั่นคือ กำรกำหนดจุดหมำยปลำยทำง กำรสร้ ำงแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ฉบับ
หลักไปจนถึงแผนที่ฯฉบับปฏิบัติกำร (SLM)ได้ รับกำรวำงไว้ ท่รี ะดับกรม กล่ำวอีกนัยหนึ่ง ส่วนกลำงเป็ นผู้
กำหนดเครื่องมือเหล่ำนั้น เนื่องจำกต้ องรับผิดชอบกำรพัฒนำระบบสำธำรณสุขทั้งประเทศอยู่แล้ ว ส่วน
ตำรำงนิยำมเป้ ำประสงค์ของยุทธศำสตร์ (ตำรำง 11 ช่อง) นั้น ได้ กำหนดให้ เป็ นควำมรับผิดชอบของ
ระดับเขตของกรมวิชำกำรต่ำงๆ คือกำรวำงกลยุทธ์ กิจกรรมสำคัญ ไปจนถึงงำนวิชำกำร (ช่องที่ 2 ถึง 4
ส่วนช่องที่ 1 มีท่มี ำจำกแผนที่ฯ SLM อยู่แล้ ว) ดังนั้น งำนในระดับท้องถิ่น/ตำบล ซึ่งเป็ นระดับปลำยจึงมี
เพียงกำรตรวจสอบ ปรับปรุงสิ่งที่ส่วนกลำงและเขตได้ ดำเนินกำรมำ แล้ วกำหนดรำยละเอียดต่อไปจนครบ
11 ช่องซึ่งจะทำงำนได้ ง่ำยขึ้นมำก เพรำะไม่ต้องสร้ ำงแผนที่ฯทั้งฉบับทุกขั้นตอนอีกต่อไป
อย่ำงไรก็ดี กำรปรับปรุงหรือกำหนดงำนวิชำกำรและงำนสังคมในช่องที่ 4 และ 5 ด้ วยกำร
จัดกำรประชุมปฏิบัติกำรเพียง 2-3 วันนั้น เรำไม่อำจจะยืนยันได้ ว่ำ สิ่งทีส่ มำชิกผูเ้ ข้ำประชุมเพียงไม่กีค่ น
(เมือ่ เทียบกับคนทัง้ จังหวัด) กำหนดขึ้น จะเป็ นงำนทีด่ ีทีส่ ดุ สำหรับทุกคน ถึงแม้ ว่ำเรำจะพยำยำมป้ องกัน
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ปัญหำนี้ โดยกำรคัดเลือกคนที่มีศักยภำพสูงหรือผู้ท่เี คยทำงำนสำเร็จมำก่อน รวมทั้งปรับแก้ วิธกี ำรค้ นหำ
คนเหล่ำนั้นด้ วยแผนที่ควำมคิด อย่ำงไรก็ดี เรำพบว่ำ ในบำงครั้ง สิ่งที่ถูกกำหนดไว้ ในแผนที่ทำงเดิน
ยุทธศำสตร์กย็ ังสู้งำนที่ทำอยู่จริงในพื้นที่ไม่ได้ ดังนั้น หำกให้ ผ้ ูปฏิบัติทำงำนตำมแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์
ก็มีโอกำสที่ส่งิ ดีๆที่เคยทำอยู่เดิมจะถูกละเลยหรือไม่ได้ รับกำรสนับสนุนซึ่งกลับจะเป็ นผลเสียในภำยหลัง
นี่คือเหตุผลที่เรำต้ องทรำบว่ำ ในขณะที่กำลังสร้ ำงแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์น้ัน พื้นทีก่ ำลัง
ทำงำนอะไรกันอยู่ หำกเรำสำมำรถค้ นพบควำมจริงได้ กำรบรรจุงำนทั้งทำงวิชำกำรและสังคมในช่องที่ 4
และ 5 ของตำรำง 11 ช่องย่อมมีพ้ ืนฐำนมำจำกควำมเป็ นจริงซึ่งจะดีกว่ำกำรคิดเอำเองแน่นอน
งำนที่พ้ ืนที่ส่วนใหญ่หรือจำนวนมำกกำลังปฏิบัติอยู่น้ัน เรำเรียกว่ำ “ค่ำกลำง” หรือ Norm
เมื่อได้ ตัดสินใจว่ำจะใช้ ค่ำกลำงแทนสิ่งที่กำหนดขึ้นจำกที่ประชุมปฏิบัติกำรแผนที่ทำงเดิน
ยุทธศำสตร์แล้ ว สิ่งที่ต้องปรับตำมมำคือ วิธกี ำรจัดประชุมปฏิบัติกำร ซึ่งเดิมเรำใช้ วิธีให้ ผ้ ูเข้ ำประชุมคิดหำ
งำนที่จะบรรจุลงไปในช่อง 4-5 ของตำรำง 11 ช่อง ต่อไปนี้ เรำจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของกำรประชุมเป็ น
เพื่อค้ นหำงำนที่เป็ นค่ำกลำงของแผนงำนสำคัญๆ และเมื่อได้ มำแล้ ว ก็จะนำไปบรรจุลงในตำรำง 11 ช่อง
เพื่อดำเนินกำรตำมขั้นตอนต่อไป
ประกำรที่ 2 เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องกำรขยำยควำมสำเร็จของกำรพัฒนำให้ ครอบคลุมพื้นที่
มำกขึ้น สิ่งที่เรำนิยมทำกันคือใช้ วิธพี ัฒนำพื้นที่ต้นแบบ ซึ่งมีช่ ือเรียกต่ำงๆกัน เรำจะค้ นหำพื้นที่ๆมี
ศักยภำพดีแล้ วสนับสนุนด้ วยทรัพยำกรให้ ได้ พัฒนำขีดควำมสำมำรถเพิ่มขึ้นไปอีก โดยหวังว่ำ พื้นที่อ่นื ๆ
จะได้ ใช้ เป็ นที่เรียนรู้
คำถำมคือ เรำจะสำมำรถใช้ วิธกี ำรนี้ในกำรขยำยงำนที่ดีๆไปสู่พ้ ืนที่อ่นื ได้ 1. รวดเร็วพอ 2.
กว้ ำงขวำงพอ หรือไม่?
ข้ อพิศูจน์อย่ำงหนึ่งที่เรำคงเห็นกันอยู่เสมอคือ แม้ แต่พ้ ืนที่รอบๆศูนย์กำรเรียนรู้กไ็ ม่
ปรำกฏว่ำมีกำรพัฒนำขึ้นสู่ระดับเดียวกับต้ นแบบไม่ว่ำเวลำจะผ่ำนไปนำนเท่ำใด ทั้งนี้คงเนื่องจำกเหตุผล
หลำยประกำรทั้งที่กล่ำวถึงได้ และไม่ควรกล่ำวถึง แต่ส่งิ ที่เป็ นคำถำมที่คำใจเรำก็คือ เป็ นเพรำะเรำได้ สร้ ำง
อุปทำน (Supply)คือพื้นที่ต้นแบบกำรเรียนรู้ ก่อนสร้ ำงอุปสงค์ (Demand) คือควำมต้ องกำรของพื้นที่
ผู้เรียน ใช่หรือไม่?
ด้ วนเหตุน้ ี กำรนำเรื่องค่ำกลำงเข้ ำมำใช้ กเ็ พื่อสร้ ำงจุดเทียบวัดที่แสดงว่ำพื้นที่ส่วนใหญ่กำลัง
ทำงำนอะไรอยู่ท่เี กี่ยวกับแผนงำนต่ำงๆ เมื่อมีค่ำกลำง(ของจังหวัด) แต่ละพื้นที่กส็ ำมำรถตรวจสอบได้ ว่ำ
งำนของตนเทียบได้ กบั ค่ำกลำงหรือไม่ สูงต่ำกว่ำอย่ำงไร เมื่อทรำบแล้ วก็จะเกิดควำมต้ องกำรที่จะทำงำน
ให้ ดีย่งิ ขึ้น เพื่อให้ อย่ำงน้ อยก็เกำะกลุ่มไปกับส่วนใหญ่ได้ นี่คือกำรสร้ ำงอุปสงค์ให้ เกิดขึ้นกับพื้นที่ส่วนใหญ่
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เมื่อค้ นหำค่ำกลำงได้ แล้ ว สำธำรณสุขจังหวัดจะประกำศค่ำกลำงทีค่ ำดหวังภำยในระยะเวลำ
ทีก่ ำหนด หลังจำกนั้น ก็จะมีกำรประกำศใหม่เป็ นระยะๆเพื่อยกระดับของค่ำกลำงให้ สงู ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เพื่อให้ เกิดควำมต้ องกำรพัฒนำขึ้นกับพื้นที่ส่วนใหญ่หรือทั้งหมด วิธนี ้ ีจะเหมำะสมกว่ำกำรประกำศ
ค่ำกลำงปัจจุบันที่ค้นพบ เพรำะค่ำกลำงปัจจุบันจะไม่ก่อให้ เกิดแรงกระตุ้นใดๆในพื้นที่ส่วนใหญ่ซ่ึงมีกำร
ปฏิบัติงำนเทียบเท่ำหรือเป็ นที่มำของค่ำกลำงอยู่แล้ ว จะมีผลก็เฉพำะกับพื้นที่ทมี ีระดับกำรพัฒนำต่ำกว่ำ
ค่ำกลำงซึ่งจำนวนพื้นที่ดังกล่ำวคงจะมีไม่มำก
ประกำรที่ 3 กำรประกำศค่ำกลำงจะทำให้ กำรพัฒนำของพื้นที่ต่ำงๆเป็ นไปอย่ำงพร้ อม
เพรียงในครำวเดียวกัน ทุกพื้นที่มีสิทธิท่จี ะพัฒนำเท่ำๆกัน เป็ นกำรยกระดับ “ทั้งแผง” แนวคิดนี้จะ
ตรงกันข้ ำมกับแนวคิดกำรสร้ ำงต้ นแบบ
กำรพัฒนำของพื้นที่ท้งั หมดจะค่อยเป็ นค่อยไปเป็ นขั้นๆและเป็ นไปในทิศทำงเดียวกัน
ตำมที่ค่ำกลำงกำหนด กำรขยำยงำนจะเป็ นไปได้ มำกกว่ำ เพรำะปัญหำหนึ่งที่ได้ รับทรำบในกรณีกำรใช้
พื้นที่ต้นแบบคือพื้นที่ดังกล่ำวมีระดับกำรพัฒนำสูงกว่ำพื้นที่ท่วั ไปมำกจนทำตำมอย่ำงไม่ได้ นอกจำกนี้ ยัง
มีปัญหำเรื่องศักดิ์ศรีเข้ ำมำเกี่ยวข้ องด้ วย
แต่ท้งั นี้ไม่ได้ หมำยควำมว่ำกำรสร้ ำงต้ นแบบเป็ นสิ่งที่ไม่เหมำะสม เพียงแต่ปัญหำอยู่ท่คี วร
จะทำอะไรก่อนหลัง อย่ำงไรก็ดี หำกจะมีคำถำมว่ำถ้ ำเช่นนั้นทำไมไม่จัดกำรเรื่องค่ำกลำงก่อนกำรสร้ ำง
โรงเรียนนวัตกรรมฯ คำตอบก็คือ ค่ำกลำงเป็ นสิ่งที่ริเริ่มขึ้นใหม่ภำยหลังจำกที่ได้ ประสบปัญหำบำง
ประกำรจำกกำรทำงำนเรื่องแผนที่ทำงเดินยุทธศำสตร์ ปั ญหำเหล่ำนี้ไม่มีใครทรำบล่วงหน้ ำได้ แม้ แต่
ในขณะที่เรำกำหนดให้ มีกำรสร้ ำงโรงเรียนนวัตกรรมฯก็ตำม
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