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ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทกั ษ
จุดมุงหมายของวันนี้คือการสรุปสิ่งที่นาจะเปนประโยชนตอพวกทานทุกคน เพื่อนําไปใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต ณ วันนี้ประเทศไทยไดผานพนวิกฤตการณทางเศรษฐกิจมาแลว
อยางไรก็ตามเราจะตองไมลืมวา เราไดบทเรียนอะไรบางจากวิกฤตการณครั้งนี้ ประสบการณใน 6 ป
ที่ผานมามีตนทุนมหาศาล ดังที่ Professor Krungman กลาวไววา ความรุนแรงและความเสียหายจาก
วิฤตการณป 2540 มากเกินวาที่คนที่มองโลกในแงรายจะจินตนาการได
ผมจึงตองการใหทุกทาน
จําบทเรียนในครั้งนี้ อยาเปนคนไทยทีล่ ืมงายเปนอันขาด
คํากลาวที่วา ภายใตวิกฤตยอมมีโอกาสเสมอ สามารถใชไดกับครั้งนีเ้ ชนกัน เราไดบทเรียนจาก
วิกฤตการณครั้งนี้หลายประการดวยกัน
• จุดออนของประเทศอยูท ี่ไหน
• รูจักความระมัดระวังมากขึ้น เพราะความประมาทสรางผลเสียหาย
• ใครคือมิตรแทและมิตรเทียมของเรา
• ใหโอกาสในการปฏิรูปประเทศครั้งใหญ
ผูวาแบบบูรณาการเองก็คงไมสามารถเกิดขึ้นเชนกันหากไมมีวิกฤตการณครั้งนี้ วิกฤตการณ
ครั้งนี้จึงเปดโอกาสใหมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสรางความเขมแข็ง
การปฏิรูประบบราชการครัง้ ใหญจึง
เกิดขึ้น อยางไรก็ตามการปฏิรูปการบริหารงานราชการเพียงประการเดียวยังไมเพียงพอ โลกในปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว หากเราปรับตัวไมทันจะไมสามารถพัฒนาประเทศไปได และผูวาราชการ
จังหวัดแบบบูรณาการนี้เองที่จะเปนหัวหอกสําคัญ ทานตองกาวทันโลก เขาใจในสิ่งที่รัฐบาลทํา และทาน
ตองเปนผูชวยทานนายกฯ เพื่อใหเราบรรลุเปาหมายตามวาระแหงชาติรวมกัน กระผม กพ. และ กพร.
จึงมีหนาที่ที่จะเตรียมความพรอมใหแกพวกทาน เพื่อเผชิญตอความเปลี่ยนแปลงในอนาคต ในฐานะที่
ผมเคยเปนอาจารยมากอน ผมเชื่อวาการพัฒนาคนเปนสิ่งที่สําคัญมาก วิชาการบริหารเชิงกลยุทธ ที่ผม
เคยสอน เปนวิชาที่มีเนือ้ หาที่สามารถประยุกตใชกับการบริหารประเทศได เพื่อวิเคราะหวาอะไรคือ
ยุทธศาสตรของประเทศ
เปรียบประเทศเสมือนรถ เรามีเครื่องยนตอยูทั้งหมด 76 เครื่องยนต หากเครื่องยนตทั้งหมด
สามารถเดินเครื่องเต็มกําลังได ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาอยางกาวกระโดดไดอยางแนนอน ในวันนี้
ผมจึงมุงที่จะปรับ (Tune) ใหทุกทานเขาใจถึงนโยบาย และทิศทางที่เราจะกาวไป หากยอนกลับไปในป
2520 ไทยคือเศรษฐกิจการเกษตรอยางแทจริง คนสวนใหญคือเกษตรกร รัฐบาลขณะนั้นมุง สงเสริม
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเขา (Inward-Oriented Strategy) ชวยเหลือผูผลิตภายในประเทศ
แตปญหาก็คอื เงินเริ่มไมเพียงพอ ป 2524 เราจําเปนตองลดคาเงินบาทเปนครั้งแรก และตองลดอีกเปน
ครั้งที่สองในป 2527 ซึ่งเปนปที่เราเผชิญปญหาการขาดดุลสามประการ คือ ขาดดุลการคลัง ขาดดุล
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การคา และขาดดุลการชําระเงิน เราจึงตองรองขอความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ
(IMF) เราจึงปรับกลยุทธมงุ สงเสริมการสงออก (Export-led growth strategy) โดยการระดมทุนจาก
ตางประเทศ สงเสริมการสงออกและการทองเที่ยว
ในป 2532 เปนปรุงเรืองของไทย ญี่ปุนยายฐานการผลิตอันเนื่องมาจากการสูญเสียความ
ไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ญี่ปุนจึงยายโรงงานมาเพื่อใชแรงงานไทยราคา
ถูกในการผลิต การทองเที่ยวก็เติบโตอยางมากควบคูไปกับการสงออกและการลงทุนจากตางประเทศที่
เติบโตอยางมากเชนเดียวกัน จนมีหลายทานที่บอกวาเราเขาสูยุคทอง
อยางไรก็ตามการเติบโตที่
เกิดขึ้นเปนไปแบบกระจุกตัว มีคนเพียงกลุมเดียวเทานั้นที่ไดรับอานิสงสนี้ ในขณะที่ภาคการเกษตรอัน
เปนประชากรสวนใหญกลับไมไดรับการพัฒนา สังคมไทยจึงแบงแยกเปนสองชั้น เกษตรที่ยากจน กับ
อุตสาหกรรมที่ร่ํารวย เราฝนจะเปน NICs ทั้งที่ฐานรากของประเทศยังยากจนอยู
ป 2538 หลังจากดําเนินการ BIBF เงินทุนไหลเขามหาศาล แตเรากับใชเงินเหลานี้ลงทุนใน
ภาคเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูงและไมกอใหเกิดการผลิตที่แทจริง ไดแก ธุรกิจการเงิน ตลาดหุน และ
อสังหาริมทรัพย ฟองสบูฟูขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ฐานรากยังออนแอและความสามารถในการแขงขันต่ํา ใน
ที่สุดเราขาดดุลการคาอยางตอเนื่อง และในทีส่ ุดเกิดการโจมตีคาเงินบาท การปองกันคาเงินบาทไม
ประสบผลสําเร็จ และสูญเสียเงินสํารองระหวางประเทศจํานวนมาก เราจึงตองกูเงินจาก IMF อีกครั้งและ
ปฏิบัตติ ามเงือ่ นไขที่กองทุนฯวางไว ในขณะนั้น ผมไดถามนักวิชาการ IMF ทานหนึ่งวา ทานใหเราขึ้น
ดอกเบี้ยสูง ลดการใชจายภาครัฐ ทั้งที่เศรษฐกิจกําลังหดตัว แลงจะแกปญหาไดหรือ ในป 2542-2543
เศรษบกิจโตที่ประมาณ 4% อีกครั้ง แตอันนี้เปนภาพลวงตา เราโตเพราะเราลดคาเงิน การสงออกจึง
เพิ่มขึ้น เศรษฐกิจโลกยังดีอยู และมีเงินสนับสนุนจาก Miyasawa Plan แทจริงแลว ภาคการผลิตที่
แทจริงยังออนแออยู ธนาคารไมปลอยกู คนไมยอมลงทุน ธุรกิจขนาดเล็กไปไมรอด ทุกคนเฝาถามวา
เมื่อไรเศรษฐกิจจะฟน แตไมมีใครสงสัยวา ทําอยางไรถึงจะฟน นักลงทุนตางชาติบอกวา ถาเราเองยังไม
รูทิศทางของประเทศตน เขาจะมั่นใจไดและกลามาลงทุนไดอยางไร ไทยถูกมองวาเปนตนเหตุแหง
วิกฤตการณ (Tomyam Prawn Disease) และนี่เองคือที่มาของนโยบายของรัฐบาล Rethinking เพื่อพา
ประเทศใหหลุดพนจากหายนะ
เมื่อรัฐบาลเขามาทํางาน เรามีภารกิจหลักสองประการ คือ ตองหลุดพนจากภาวะวิกฤต และ
ปองกันไมใหเกิดขึ้นอีก เราไมไดคิดของใหมเอี่ยม แตพยายามนําเอาสิ่งดีๆมาใชใหไดผลสูงสุด เราจะ
หวังพึ่งเศรษฐกิจโลกไมได จึงหันมาเศรษฐกิจทองถิ่น (Local Economy) ยกระดับสินคาเกษตร พยายาม
ใหสินคาเกษตรราคาสูงขึ้น
พักหนี้เกษตรกร
กองทุนหมูบานสงเสริมกาพัฒนาระดับรากหญา
ขณะเดียวกันตองรักษาระดับการสงออกใหได ในภาวะที่เศรษฐกิจโลกถดถอย
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ตอนนี้ GDP เริ่มเปนบวกขึ้นเรื่อยๆ เรากําลังพยายามสรางความยั่งยืนทางการคลังใหเกิดขึ้น
เพื่อสงเสริมความเชื่อมั่นของตางชาติ เราจะทําใหทรัพยสินของรัฐสรางรายไดใหได รัฐบาลยังไดออก
พระราชกําหนดอีกสามฉบับ เพื่อแกปญหาระบบสถาบันการเงิน ขณะเดียวกันพยายามสรางภาวะ
Good Governance เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอรัฐบาลใหมากขึ้น
ผลจากมาตรการขางตนทีก่ ลาวมา ทําใหทั่วโลกเชื่อมั่นไทยมากขึ้น สิ่งที่เราทําตอมาคือ
การตลาดใหแกประเทศ Road show เพื่อที่จะทําใหไทยเปนศูนยกลางของภูมิภาค เราจะไมยอมเขา
IMF อีกแลว เราจะเติบโตอยางแข็งแรงพรอมทั้งลดชองวางในการกระจายรายไดที่มีอยูมากระหวางเมือง
และชนบท ขณะเดียวกันเราตองยกระดับประเทศเราใหกลายเปน Knowledge-based economy จาก
ปจจุบันที่เรายังอยูในเศรษฐกิจกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ตอมาเราตองยกระดับการศึกษาของประเทศทั้ง
ในเชิงเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาศาสตร รวมไปถึงการลดชองวางในการบริหาร สรางฐานขอมูลให
พรอม สรางระบบวิเคราะห ที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการตองกระชับ ไมเยิ่นเยอ เราแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหรัฐวิสาหกิจเขมแข็ง ไมใชตองการขายชาติ อาจารยชัยอนันตเคยกลาวไววา สังคมไทยเปนสังคม
ที่ทอนกําลัง ดังนั้นตอนนี้เราตองรวมกําลังกันแลว ชวงนี้เปนโอกาสที่ดี เสถียรภาพทางการเมืองสูง ถา
เราผนึกกําลังกันอยางพรอมเพรียง เราจะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางแนนอน นักลงทุนมองเราอยูวา
เมื่อไรเราจะแพจีน เขาก็จะยายเงินทุนออกไป ดังนั้นเราจะตองพัฒนาตอใหได ใหเปนเพชรของภูมิภาค
สิ่งที่เราตองทําตอไปคือการปฏิรูปที่ตอเนือ่ ง โดยผานการกระจายอํานาจไปสูผูวาแบบบูรณาการ
และผานเครื่องมือเหลานี้
• ความตอเนื่องของกองทุนหมูบาน
• ปราบปรามยาเสพติด ผูมีอิทธิพล
• การแปลงสินทรัพยเปนทุน
• ทําใหทองถิ่นมีความเขมแข็ง
ผูผลิตภาคเกษตรตองมองที่อุปสงค คือความตองการของตลาดโลก รวมไปถึงความปลอดภัย
และมาตรฐานของอาหาร หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ OTOP จะเปนแหลงรายไดเพิ่มเติมในชนบท และ
อาจเปนพื้นฐานพัฒนาไปสูอุตสาหกรรม OTOP เองก็จําเปนตองมีสินคาที่ไดมาตรฐานสูงและเหมาะกับ
ความตองการของตลาด เราพยายามยกระดับผลิตภัณฑ OTOP ในขณะนี้เพือ่ นําเขาสูการแขงขันใน
ตลาดโลกในอีกสามปขางหนา ทานผูวาฯเองตองชวยตรงจุดนี้ ทลายกําแพงระบบราชการ ประสานงาน
ระหวาง วิสาหกิจชุมชน OTOP กองทุนหมูบาน และธนาคารเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและยอม ขณะ
เดียวสงเสริมใหสถาบันการศึกษาเขามามีสวนรวมในการออกแบบผลิตภัณฑ
อีกประการหนึ่ง เราตองกําหนดเปาหมายอุตสาหกรรมแนชัด เชนครัวไทยสูโลก เพราะจุดแข็ง
ของเราคือ เกษตรและอาหาร เราจะพัฒนาสิ่งที่เราถนัด คือเกษตรแปรรูป ตองสรางแบรนดอาหารไทย
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ขึ้นใหไดในตลาดโลก เพื่อเปนตัวสรางรายไดใหภาคการเกษตร โครงการเมืองแฟชั่นก็เปนอีกเปาหมาย
ที่สําคัญ เราตองพัฒนาการออกแบบและคุณภาพ เพื่อใหแขงขันได อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปน
จุดแข็งอีกประการหนึ่งของประเทศ แตปญหาคืออํานาจกระจายตามกระทรวง ทําใหยากตอการจัดการ
ดานการทองเที่ยว ตอไปในอนาคตผูว าแบบบูรณาการผูไดรับอํานาจเต็มจะตองดูแลเรื่องนี้อยางครบ
วงจร
ในดานอุตสาหกรรมยานยนต สิ่งทอ อัญมณี แมจะไมใชสิ่งที่เราถนัดที่สุด แตก็มีความสําคัญและ
ควรสงเสริมอยางยิ่งยวด เพราะเปนแหลงเงินทุนและเทคโนโลยี อีกทั้งเปนภาพลักษณของประเทศที่
พัฒนาแลว อันจะสงเสริมความเชื่อมั่นทีม่ ีตอไทยใหมากขึ้น
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตองเขามาดูแลกําหนดทิศทางการลงทุน ภาครัฐเองตองปฏิรูป
ระบบงบประมาณเชนกัน งบถูกจัดตามกระทรวงแตงานเปนลักษณะตามวาระ (Agenda) เราตองปรับ
งบประมาณใหสอดคลองกับงาน ในอนาคตงบประมาณจะมีสามแบบ
1. งบกระทรวง
2. งบตาม Agenda คือตามเรือ่ งงาน
3. งบที่ใหผูวาฯ เพื่อใหเครื่องยนต 76 จังหวัด
บทบาทของทาน คือตองประสานทุกหนวยงานภายในจังหวัด เปนประธานคณะผูบริหาร ที่เขา
ไปนั่งในหัวใจผูรวมงาน เพื่อสรางเสถียรภาพและความมั่งคั่งในการพัฒนา
ทุกทานตองมีหนาที่ที่จะทําใหระบบ Dual Tracks เกิดขึ้นอยางแทจริงในระดับจังหวัดของทาน
ไมใชในระดับประเทศ Dual Tracks ในที่นี้คือ ระบบทางดานจุลภาค เชน สินคาเกษตร การใชแหลงน้ํา
หนึ่งตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Productivity) ควบคูไปกับระบบทางมหภาค ซึ่ง
ไดแก การสงออก การลงทุน การทองเที่ยว สิ่งนี้จะเกิดขึ้นไดโดย ทานคิดอยูเสมอวาจะทําอยางไรให
ผลิตผลทางการเกษตรในจังหวัดทานสามารถสงออกได หรือจะมีปจจัยใดใหนักงทุนสนใจเขามาลงทุนใน
โครงการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในจังหวัดทาน หรือทานจะพัฒนา OTOP อยางไรใหเปนที่รูจัก
ใหผลิตอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานจนสามารถสงออกไปขายตางประเทศได ทําอยางไรชาวตางชาติ
ถึงจะรูจัก และอยากที่จะเขามาทองเที่ยวในจังหวัดของทาน เหลานี้คือตัวอยางของการพิจารณา
เชื่อมโยงระบบ Dual Tracks ในระดับจังหวัดของทานใหเกิดขึ้นได
ภูเก็ต เปนตัวอยางที่ดี ทีพ่ ยายามจะทําใหจังหวัดของตนเปน “เพชรของทะเลอันดามัน” ผาน
ทางโครงการทั้งในระดับมหภาค และจุลภาค หลายๆ แหงในประเทศก็มีศักยภาพที่จะทําได เชน ถาเรา
มาพิจารณาทางดานอาวไทย สุราษฎรธานี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช ทําอยางไรคนถึงจะรูจักมากกวาแค
เกาะสมุย, เกาะพังงันที่สวยงามทําอยางไรตางชาติจึงจะรูจัก อาหารทะเลที่สุราษฎรธานีทําอยางไรจึงจะ
ดึงดูดนักลงทุนมาสรางโรงงานแปรรูปอาหาร ผลไมอําเภอหลังสวนที่อรอยที่สุด ทําอยางไรจึงจะสามารถ
สงออกไปได ทานตองมีนโยบายเชิงรุก ที่จะทําใหสิ่งที่ทานมีอยูแลวในจังหวัดเปนที่รูจัก และสามารถ
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พัฒนาได เชียงรายตองเปนศูนยกลางการกระจายสินคา และนักทองเที่ยวใหกับอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง
อันไดแก ไทย จีนตอนใต พมา ลาว เวียดนาม และกัมพูชา ถาเราพัฒนาฐานการผลิต OTOP ใหดีที่
เชียงราย พัฒนาการทองเที่ยวใหดี สนามบิน การเชื่อมโยงโดยเราเปนศูนยกลางก็จะเกิดขึ้นได
นี่คือทั้งหมดที่เราหวังอยากใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ หรือผูวา CEO ทํา ซึ่งผูวา
CEO จะทําทั้งหมดนี้ไดบรรลุเปาหมาย สวนที่สาํ คัญที่สุดที่ผวู าทุกคนตองมีนั่นคือ “ภาวะผูนํา
(Leadership)” และ CEO ตองคิดอยูเสมอวา ทําอยางไรงานถึงจะเดิน ทําอยางไรงานจึงจะสําเร็จ
ผมจะวิจารณผูนําสหรัฐที่สาํ คัญใหฟง เชน ประธานาธิบดี Johnson สมัยสงครามเวียดนาม
Johnson มีความสามารถสูงมากในการเขากับบุคคล (Personal) โดยเขาสามารถประสานงานเชื่อมโยง
การทํางานระหวางบุคคลในครม. และในสภาไดอยางดีมาก สามารถประสานประโยชนผานเครือขาย
บุคคลไดเปนอยางดี แตเขาก็มีจุดออนในดานการสื่อสานกับสาธารณชน จนทําใหในที่สุดเขาตองลงจาก
ตําแหนงเนื่องจากประชาชนที่ตอตานสงครามเวียดนาม
ในขณะที่ประธานาธิบดีทตี่ อ จาก Johnson นั่นคือ Kennedy ซึ่งจะตรงขามกับ Johnson เลย
ทีเดียวในแงการสื่อสารกับประชาชน และแมวา JFK จะอยูในตําแหนงเพียงชวงสัน้ ๆ แตเขาก็สามารถ
รวมความรูสึกของคนอเมริกันไดอยางดี
กอนหนานั้นประธานาธิบดี Roosevelt ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทานสามารถมากใหการที่จะ
ทําใหประชาชนเชื่อมั่นในการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะเขารวมสงครามโลก
ทําใหภาคเอกชนเขามา
รวมมือกับรัฐในการที่จะผลิตอาวุธยุทโธปกรณที่จะใชในสงคราม และนําสหรัฐผานพนสงครามโลกได
พรอมกับชัยชนะ
ลองมาดูประธานาธิบดี Gorge W. Bush บาง Bush เปนประธานาธิบดีที่จบ MBA จาก Harvard
Business School จุดแข็งของ Bush คือการมีทีมงานที่แข็งแกรง ตัว Bush เองอาจไมไดเกงมากนัก แต
Team ของเขามีความสามารถที่ดี ประกอบกับการบริหารจัดการทีมงานที่ดีของ Bush ความแข็งแกรงก็
เกิดขึ้นได ทีมงานของ Bush จะทําทุกอยางหลังจากที่ไดมีการวิเคราะหปญหา และวางแผนอยาง
รอบคอบเพื่อหาทางเลือกให Bush เปนคนตัดสินวาจะเลือกทางเลือกใด ดังนั้น Bush จึงมีจุดแข็งดาน
การบริหารเครือขายที่ดี และมีภาวะผูนําที่เด็ดเดี่ยวเขมแข็ง
ที่เลามาทั้งหมดก็เพื่อแสดงใหเห็นวาการเปนผูนําแบบ CEO มีหลายรูปแบบ หลายวิธีการ คราวนี้
เราลองมาพิจารณาถึงตัวทานนายกฯทักษิณบาง จุดเดนของทานนายกฯ ที่ผมพบ คือ
1. ทานนายกฯ เปรียบเสมือนแกวน้ําที่ไมเคยเต็ม ทานจะรับฟงแนวความคิด แลวไปแสวงหา
ความรูเพิ่มเติม อานหนังสือ คนควา แลวจึงนําหลายๆ แนวความคิดมารวมกัน
2. ทานนายกฯ รูจักที่จะเลือกใชคนใหเหมาะสมกับงาน และคลุกคลีใกลชิดกับคนที่ปฏิบัติงาน
3. ทานนายกฯ สื่อสารกับคนไดดี ทานจะเปลี่ยนแปลงประเทศไดอยางไร ถาคนในประเทศไมรับรู
วาเราจะทําอยางไร หรือเราจะไปทางไหน
Prof. Parker เปนนักวิชาการชื่อดังทางดานการบริหารแผนกลยุทธ กลาวถึงสิ่งสําคัญที่สุดของผูนํา
ไววา
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1. ผูนํา จะเปนผูนําไมได ถาไมมีผูตาม ดังนั้นผูนําที่ดีตองรูจักวาผูตามคือใคร และคิดอยางไร
2. ผูน ําที่ดีตองรูจักหาคน และสรางคน และตองไมกลัววาคนที่ทานหามาจะเกงกวาทาน ยิ่งมี
คนเกงมาอยูกับทาน ทานก็จะไดงานมากขึ้น และบารมีของทานก็จะยิ่งโดดเดนขึ้นดวย ทานจะ
ทํางานไดอยางไรถาคนในทีมงานของทานไมเกง ดังนั้นสิ่งที่ทานควรทําอยางยิ่งคือ หาที่ปรึกษา
ที่ดี และผูกใจเขาไวใหได
CEOที่มีประสิทธิภาพ (Effective) ที่ดีจะไมถามวาทํางานแลวจะไดผลตอบแทนอะไร แตจะถาม
วา จะตองทํางานอยางไร และพยายามที่จะหาแนวทางการทํางานวิธีใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพกวาเดิม
และตองคิดวาควรจะหาคนแบบไหน อยางไรมาทํางานจึงจะเหมาะสม และไดผลไดสูงสุด
ถึงจุดนี้ผมจะขอบรรยายวาหนาที่ของ CEO ที่ดีตองทําอะไรบาง
1. CEO ที่ดีตองมีการกําหนดรูปแบบ (Form) ยุทธศาสตร หาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภาวะ
คุกคาม ของงาน หรือทรัพยากรที่ตนมีอยู กับนโยบายที่ไดรับมา หรือรูจักที่จะทํา SWOT
Analysis นั่นเอง
2. ตองพัฒนาทางเลือกเชิงกลยุทธ (Develop Strategic Choice) ขึ้นมา โดยตองพิจารณาดูวา
ทางเลือกที่เหมาะสมมีทางเลือกใดบาง CEO ตองเลือกทางเลือกทีด่ ีที่สุด เมื่อไดทางเลือกที่ดี
ที่สุด แลวจึงจะทราบวาตองมีโครงการยอยจํานวนกี่โครงการ ตองใชงบประมาณเทาใด ใชคน
จํานวนเทาใด แตปจจุบันงบประมาณกลับมากอน แลวจึงกําหนดโครงการและทางเลือก ซึ่ง
ตอไปตองมีการปรับปรุง
ทิศทาง → นโยบาย → วิสัยทัศน → ภารกิจ → เปาหมาย → โครงการ → งบประมาณ
3. Implementation หรือการนําแผนงานมาทําใหเกิดเปนรูปธรรม
สวนตอไปจะเปนบทบาทหลัก (Key Role) ของ CEO
1. Path Finder หรือการหาเสนทาง หรือหาทางเลือกที่ดที ี่สุดใหเจอ
2. Aligning คือการเตรียมคน เตรียมระบบ การสื่อสารกับคน การรวมพลัง (Empowering) ของคน
ที่เขามาทํางานผานการใหกําลังใจ และการกระตุน (Inspiration) ไปสูจุดหมายปลายทาง และ
3. ทานตองเปนตัวอยาง เปนผูปฏิบัตใิ หลูกนองเห็น
และทั้ง 3 ขอนี้คือบทบาทหลักของ CEO CEO ไมใชหัวหนา แตตองเปนศูนยกลาง เปนหัวใจ
ของทีม เปนผูประสาน และบริหารจัดการทีมงาน
คนไทยไมใชคนตางชาติ ฝรั่งเดินไดดวยผลตอบแทน แตคนไทยเดินไดดวยใจ เริ่มตน ทานตอง
คิดกอนวาทานคือผูนํา นําใคร คําตอบคือนําพาประชาชนที่คาดหวังในตัวทาน ทานตองกําหนดทิศทาง,
ยุทธศาสตร ทานตองมีทีมงานที่ดี ที่เกง และที่คอยชวยเหลือทาน ทานตองจุดไปในตัวทาน และใน
ทีมงานของทาน ทานตองมีความรับผิดชอบ นั่นคือตองรับทั้งผิด และชอบ ไมใชรับชอบอยางเดียว ทาน
ตองทํางานหนัก และ “คุณธรรม” คือปจจัยที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหทานเขาไปนั่งอยูในจิตใจของคน และ
ของทีมงานทุกๆ คนได แมทานไมมีอํานาจ แตถาทานมีคุณธรรมแลว ทุกคนจะชวยทานเอง
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ผมขออางคํากลาวของเลาจื๊อ วาผูนําที่แยที่สุด คือผูนําที่คนเกลียด แยรองลงมาคือ ผูนําที่คน
กลัว ผูนําที่ดคี ือ ผูนําที่คนรัก แตผูนําทีด่ ีที่สุดคือ ผูนําที่ทําใหทุกคนทําทุกอยางไดดวยตนเอง โดยไม
รูสึกวาถูกบอกใหทําอยางโนน ทําอยางนี้
ขอใหทุกทานเอาใจใส และถือวาเปนโชคดี เปนเกียรติ ไมใชเปนภาระ ที่ทานจะทําใหประเทศ
ไทยของเราเขมแข็ง ไมตกอยูในวังวนของกับดักเชนที่ผา นมา
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