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นายบุญรัตน สุขมาก

ชวยเลาภาพกวางๆ ของการนําการวิจัยไปพัฒนางานของจังหวัดนครนายกใหฟงหนอย
นายถาวร ชูพูล
หลายสิ่งหลายอยางที่เราเคยทํานั้นปกติแลวมันก็คืองานวิจัยดีๆ นี่เอง เพียงแตวาเรา
ขาดการจดบันทึก การจําและสรางระบบขึ้นมา แตพอเราเอาระบบวิจัยเขาไป การทํางานคอนขาง
จะงายขึ้นเยอะและในสวนงานสงเสริมการเกษตรของจังหวัดคอนขางที่จะหลากหลายและยุงยาก
ในสวนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการคิดวามุมมองการทําวิจัยในงานประจําคอนขางที่จะงายกวาของ
สวนสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตรอําเภอ เนื่องจากวาเรามีเนื้องานมีเปาหมายชัดเจน
นายบุญรัตน สุขมาก

บอกหัวขอวิจยั ที่ทําวาชื่อเรื่องอะไร ?
นายถาวร ชูพูล

การวิจัยเกี่ยวกับเรื่องแนวทางการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรอยางมีสวนรวม จ.นครนายก
และปนี้เอาแนวคิดจากที่ผานมา มาทําที่อําเภอองครักษ
นายบุญรัตน สุขมาก

ถามคุณปรีชาวาที่คุณถาวรพูดมามีอะไรผิดไหม ?
นายปรีชา เจียรนัย

ไมมีอะไรผิด ผมไมแนใจวาทุกทานคิดเหมือนผมหรือเปลา วามุมมองของนักสงเสริมการเกษตรกับ
คําวาวิจัย มันเหมือนกับของแสลง เปรียบเสมือนผูปฏิบัติธรรม หรือ นักปฏิบัติธรรม และมองภาพของคนที่นุงขาว
หมขาวนั่งอยูตามวัด สวนภาพของนักสงเสริมอยางรุนของพี่บุญรัตน รุนของผม ตองสะพายยามเขาพื้นที่
สวนภาพของนักวิจัย คือ คนที่เครงในเรื่องของการเรียนรู พอพูดถึงงานวิจยั เราก็ไมอยากจะจับ พอเราไดอานไดฟง
คนที่เขาทํางานวิจัย เคยไดยินชือ่ ของศาสตราจารยนายแพทยวจิ ารณ พาณิช ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี
และอีกหลายๆ ทาน ซึ่งพยายามจะสื่อสารวางานวิจัยไมใชงานที่อยูไกลมือ ไมใชงานที่ยาก แตกอนภาพของ
นักสงเสริมคือ รับความรูที่มันสําเร็จแลวเอาไปใหเกษตรกร คืองานที่เราทําอยูเดิม แตวาตอนหลังทุกอยางมันเปลี่ยน
ทุกคนก็พยายามสื่อสารวางานวิจัยไมใชของยาก
Å ถอดเทปจากการสัมมนา โครงการวิจัยและพัฒนางานของศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะดาน ครั้งที่ 2

ระหวางวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2552 ณ หองประชุมกรมสงเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5
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นายปรีชา เจียรนัย
คําวาวิจยั ก็คือ Research คือ การคนหาซ้ําๆ จําเจ แตวามันก็คือการคนหาคําตอบอยางเปนระบบ
มีแบบแผน และตองเชื่อถือได เพราะฉะนั้นมันก็คือการหาคําตอบ ถามวายากไหม ถากระบวนการดีมันก็ไมยาก
งานวิจัยมันมีชีวิตและเราตองคนหาคําตอบอยูตลอดเวลา เพราะเราตองเจอปญหาอยูตลอด ประเทศไทย
เปนประเทศที่ใชความเห็นประกอบความรูสึกในการแกไขปญหา เวลาประชุมก็จะเต็มไปดวยความเห็น เพราะฉะนั้น
มันเปนสังคมที่ใชความเห็นในการตัดสินปญหา ซึ่งขัดกับคําวา Research คือการคนหาอยางเปนระบบเชื่อถือได
พอมาชวงหลังๆ ภาพของนักวิจยั ที่มองงานวิจัยเปนของแสลง หากใครติดตามจะเห็นวาเกิด PAR ขึ้น
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม และคําวา R2R คือสิ่งที่กองวิจยั ฯ กําลังใหพวกเราทํา เปนการนํางานประจํา
มาเปนงานวิจัย พยายามสื่อสารวามันไมใชเรื่องยาก ในชวงตอไปจะพูดถึงวา R2R ในพื้นที่ทําอะไรบาง
และยุง ยากไหม ทําแลวไดผลอะไรบาง

นายบุญรัตน สุขมาก

เนื่องจากศูนยมีพื้นฐานแตกตางกัน ลักษณะการพัฒนาตางกัน การไปชวนกลุม เขามาเขาสูกระบวนการวิจัย
มีกระบวนการอยางไร ?

นายถาวร ชูพูล

ในสวนการดําเนินการแบบมีสวนรวม ถาเราคิดวาจะทํางานวิจยั เกี่ยวกับอะไรเราก็ไปดูเปาหมายวา
จะทํากับกลุมไหน อันดับแรก ตองดูวาเขามีความพรอมอยากจะทํากับเราหรือเปลา สอง คือใหสรางทีมงาน
เพราะทําคนเดียวไมไดตองหาทีมงานที่คุยกันรูเรื่อง หลังจากนั้น สาม ทําความคุนเคยกับกลุม ที่เราจะไปทําวิจัยดวย
เชน จ.นครนายก เราก็ไปทําความคุนเคยกับกลุมแมบาน มีปญหาอะไรก็พูดคุยกัน มีปญหาจะแกอยางไร
พอเขาไปหลายๆ ครั้ง ความสนิทสนมก็จะเกิดขึ้น ปญหาก็จะเริ่มทะลักออกมา จากครั้งแรกๆ ที่เขาไมกลาพูดออกมา
หลังๆ เขาจะเริ่มเปนคนพูด อยากจะฝากวาการทําวิจัยแบบมีสว นรวม ตองสรางทีมงาน และสรางความคุนเคยกับกลุม
ดูวาปญหาความตองการของเขาคืออะไร แลว คอยจัดเวทีเล็กๆ กอน ซึ่งการจัดเวทีตองเปดกวาง
เพราะอาจจะไมไดอยางที่เราคิด เนื่องจากพี่นองเกษตรกรอาจจะเขาใจชา ในกระบวนการที่ทํามีหลายรูปแบบ
ทั้งการพูดคุย การจัดเวทีเรียนรู
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เขาไปกี่ครั้งกอนจะคิดวาเริ่มไดขอมูลมา ?
นายถาวร ชูพูล

ประมาณ 5 ครั้ง หลังจากคุนเคยก็บอกเขาวาที่เราเขาไปทําอะไร ชาวบานจะเขาใจวาทํางานวิจยั คือได
งานวิจัยแลวกลับไปเลย แตงานวิจัย PAR หลังจากไดผลการวิจัยเสร็จแลวเขาสามารถนําไปใชแกไขปญหาของเขา
ได การจัดทําเวที ครั้งแรก ที่กําหนดไวนาจะเขาไปทําความคุนเคย สอง คือไปทบทวนขอมูลที่เขามีอยู หลังจากนั้น
วิเคราะหวากลุมเขามีจุดออนจุดแข็งอยางไร ความตองการของเขา อยากจะเห็น อยากจะทําอะไร หลังจากรูว าเขา
อยากจะทําอะไรแลว ดูวาอันไหน สามารถจะพาเขาไปเรียนรูบริเวณใกลเคียงได หลังจากนั้นใหเขามาจัดทํา
แผนพัฒนา ไปดูงานที่มีกิจกรรมใกลเคียงกันแลว กลับมาคิดวาเขานาจะทําอะไรตอ จากนั้นประชุมจัดทําแผนของ
กลุม มีการประชาพิจารณแผน เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กลุมทําน้ําพริก ตอนนี้กลุมวิเคราะหตัวเองแลววามี
จุดออนจุดแข็งอะไร จะพัฒนาไดอยางไรใครมีขอเสนอแนะ ซึง่ หลายคนที่เขาไปใหขอเสนอแนะ เขามักจะใหการ
สนับสนุนดวย ในการจัดเวทีวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง บางครั้งเราก็จะมีเวทียอย ทิ้งการบานใหเขาคิดตอ เชน ลอง
คิดตนทุนการผลิตวาจริงๆ แลวเทาไร กลุมน้ําพริกทีนี่เขาอยากไดเมนูใหมโดยเฉพาะทําน้ําพริกแกง ซึง่ ดูวาคนทํามี
ความรูไหม ทําแลวไปขายตรงไหน ทําอยางไร คนเก็บรักษามีความรูไหม เราใหแนวคิดเขาไปหลายอยาง กลุม
น้ําพริกนรกจึงไดปรับสูตรใหมเปนน้ําพริกสวรรค ทําไมถึงตั้งชือ่ นี้ เหตุผลคือการตลาดเพราะนรกกับสวรรคมันอยู
ใกลกัน ซึ่งแนวความคิดนี้เกิดจาก เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู

นายบุญรัตน สุขมาก

เนื่องจากกลุมเปาหมายจะเปนผูรวมทําการวิจยั ดวย แลวเขามีสวนเกี่ยวของอยางไรบาง ?

นายถาวร ชูพูล

ในชวงเก็บขอมูลเราจะมีฐานขอมูลเดิมอยู หลังจากเราเขาไปเราจะถามวาขอมูลถูกตองไหม ถาไมใช
ใหลองคิด ในสวนการตลาดถามความคิดเห็นวาตอนนี้ตลาดตองการน้ําพริกรสชาติเปนอยางไร ใหเขาเอาไปคิด
เก็บขอมูลมาใหเรา ถึงเวลาวิเคราะหใชไมใชเขาจะโตเถียงกันเอง และมีอยูครั้งหนึ่ง ดวยความเคยชินของนักสงเสริม
ขึ้นเวทีกอน นําเสนอเสร็จ คนฟงบอกวาที่เจาหนาที่เกษตรพูดไมใช ซึ่งตอไปทําใหเกษตรกรมีสว นรวมจัดเวทีแลว
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เนื่องจากอันนี้กค็ ือเปาหมายคือเราอยากใหเขามีสวนรวม เปนผูรวมวิจัยอยางแทจริง เรามีบทบาทยิ่งนอยยิ่งดี
ผูที่ยังไมเคยทําสวนนี้มีคําถามไหม ?

นายปรีชา เจียรนัย

จริงๆ แลวสามารถแบงประเภทงานวิจัยหลายรูปแบบ รูปแบบที่เราคอนขางเห็นกันอยู คือเอาเรื่อง
การเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลมาเปนตัวแปร เราจะเห็นวามันมีการวิจัยเชิงปริมาณ เนื้องานของหลายทานคงไดทํา
เรื่องนี้ ในการเก็บขอมูลการวิเคราะหขอมูลและหาคําตอบจะมีกระบวนการของมันอยู พูดถึงเปาหมายงานมันไมไดอยูที่
การวิจัย แตเปนการพัฒนางาน เราเอากระบวนการตรงนี้มาเพื่อพัฒนางานของเรา สิ่งแรกที่ผมทําในการเรื่องของ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ เติมคําวามีสวนรวมเขาไป การที่จะทําโดยนักวิจัยโดยนักวิชาการ เราคุนเคยกับการวิจัยแบบนั้น
แต PAR คือเขาไปทําโดยมีทั้งเราทั้งชาวบาน เริ่มตั้งแตการคนหาคําตอบ โจทยเริ่มที่ปญหา มาจากสิ่งที่เราอยากรู
ชิ้นแรกที่ทําคือวิจัยในเรื่องระบบสงเสริมการเกษตร หาปญหาจากการทํางาน ไดความคิดขึ้นมาวาระบบการทํางาน
ของเรามันมีปญหาหรือเปลา มาดูวาระบบการทํางานเราทําอยางไร คือ การไปใหคําปรึกษานอกระบบ แลวมองในสวน
ของเครื่องมือ เชน ขอมูลเวลาจะใชตองไปคน ไปหามา เวลาทํางานเราไมสามารถจะบอกชาวบานไดวาเราพัฒนาเขา
ในรูปแบบไหน ซึ่งพอระบบสงเสริมการเกษตรเปลี่ยน บทบาทของนักสงเสริมก็ตองเปลี่ยน เปนปญหาที่เราตองคุยกัน
ทางกรมสงเสริมการเกษตรก็พยายามที่จะปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตร จึงนําปญหานี้มาพูดคุยตั้งแต
เรื่องการปฏิบัติงาน เรื่องของอัตรากําลังที่มีนอย จะตองแบงงานกันอยางไร แตละโครงการทีต่ องการผลลัพธก็ตอง
มาคุยหาวิธีการแบงคนมอบหมายภารกิจหนาที่ออกไปทํา ในเรื่องขอมูลเราเคยเก็บ เคยสํารวจ มีปญหาอยางพื้นที่
ปลูกขาว ปลูกทุกเดือน พื้นที่เตรียมดิน พื้นที่ปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว เพราะฉะนั้นเราจะเก็บขอมูลรายงานตรงนี้อยางไร
พอรัฐบาลตองแกไขปญหาเรื่องขาว ถามขึ้นมาภายใน 10-20 นาทีตองตอบใหไดวา ณ ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกขาวพันธุอะไร
อยูเทาไร เราก็ตองมาชวยกันหาวิธีการ เราจะทําตรงนี้อยางไร เราคิดวาทําแบบนี้นาจะดีเราก็นําความคิดไปทําในพื้นที่
ผลที่ไดก็จะสะทอนกลับมาวาผลเปนอยางไร ดีไหม ถาไมดีตรงไหนก็ตองมาแกไข ซึ่งก็คือวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
บางทีมีปญหาที่ตองแกอยูเรื่อยๆ เพราะมันคงไมหยุดอยูกับที่ การวิจัยวิสาหกิจชุมชน ผลลัพธ และเปาหมาย
ที่เราตั้งไว คือเราตองหากลยุทธในการพัฒนา ตองการพัฒนางาน พัฒนาเจาหนาที่ใหทํางานแบบนักวิจัยแบบ R2R
ใหมองวาเราทํางานทุกวันก็คือทําอยูบนพื้นฐานขอมูล ถาเปนนักวิจัยเมื่อไดขอ มูลมาตองดูวาขอมูลนี้จริงหรือเปลา
ตองมีการตรวจสอบ ตองมีการวิเคราะห ซึ่งสิ่งเหลานี้ไมใชเรื่องยาก
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มีคําถาม ถาอานตามระบบสงเสริมการเกษตร เริ่มดวยขอมูล ถัดไปก็ทําแผนพัฒนาการเกษตร ขั้นตอนตั้งแต
บันทึกขอมูลจนมาถึงทําแผนถามองตามที่เสนอมามันขามกระบวนการเรียนรู แตวาภาพมันกวาง ขอแรกไปเลือกวา
จะเอาวิสาหกิจชุมชนกลุมนั้นกลุม นี้เพราะเห็นมีการทวนขอมูลอะไรตางๆ ใหเปนปจจุบันกอน แสดงวาถาเกษตร
ตําบลมีการเริ่มตนที่ดีแลวที่จะนําไปสูการวิจยั มาเกือบครึ่งทางแบบนี้พอไดไหม ลองแสดงความคิดเห็น ?
นายปรีชา เจียรนัย

ในระบบสงเสริมการเกษตรมีหลายสวน ซึ่งก็เปนโจทยยอยๆ ลงมา เราตองการพัฒนางานองคกรใหมันมี
คุณภาพ เปนที่ยอมรับ ผมพูดเรื่องขอมูลเพราะวามันเปนภาพคอนขางจะเห็นชัดเจน ขอมูลมันก็เปนเครื่องมือ เรา
เขาไปพัฒนางานเกษตรในพื้นที่ ภาพเดิมๆ คือเรามีอะไรจากกรมสงเสริมการเกษตรจากกระทรวงจากจังหวัดหรือ
หนวยงานลงไป เอาไปก็แจกถูกใจคุนเคยก็แจกแลวก็ไปทํากันไดไมไดไมรู นั่นคืองานเดิม แบบใหมแนวคิดใหมก็
คือวาใหเขาเขามามีสวนรวมในการพัฒนา เหมือนเปนการพัฒนาเขาตั้งแตเริ่มตน ก็คือใหเขารูจักคิด การรูจัก
คิดเริ่มตนจากการทําแผนชุมชน ชุมชนจะรูปญหาของเขา ตัวทีจ่ ะสะทอนปญหาไดดีก็คือขอมูล ขอมูลตองเปนขอมูล
จริง แลวการเก็บโดยนักสงเสริมการเกษตรลวนๆ กับการเก็บโดยคนในชุมชนแบบมีสวนรวม เพราะฉะนั้นการเก็บ
ขอมูลพอเราเก็บแลวเราวิเคราะหขอมูล มันจะเห็นปญหา
เพราะฉะนั้นคําวา PAR คือการวิจัยแบบมีสวนรวม ปจจุบันนี้เราพยายามสอนชาวบานใหรูจัก
คนหาปญหาของตนเอง และวิเคราะหหาวิธีการแกปญหาของตัวเอง โดยมีพวกเราคอยเปนพี่เลี้ยงเขา ได
ออกมาเปนแผนซึ่งเราเรียกวา แผนพัฒนาตําบล ทีนี้เราก็จะเอากระบวนการตรงนั้นมาจัดทําแผน มีขอมูลที่
ถูกตองเปนเครื่องมือ ซึ่งกวาจะไดขอมูลจริงตองใชเวลา และหลายเวทีกวาจะไดแนวปฏิบัติ สิ่งที่เราไดคือเครื่องมือที่
เชื่อถือไดพอเรานําเขาไปสูเวทีชมุ ชนของการจัดทําแผนตําบลหมูบาน เราก็จะพูดไดเต็มปากและชาวบานก็จะเชือ่ เรา
แตเดิมเราทําแผนพัฒนาการเกษตรแยขนาดไหน ก็เกิดปญหาในเรื่องของการไมไดรับการสนับสนุนแผน เราก็มาคิด
หาวิธีการในเวทีวิจัยของเราวาเราจะทําอยางไรวาจะผนวกแผนพัฒนาการเกษตรของเรากับแผนพัฒนาตําบลของ
อบต. ซึ่งเราตองไปรูวิธกี ารจัดทําแผนพัฒนาตําบลของเขา มันก็เปนวิธีการตองใชกระบวนการวิจัยที่เราทําเปน
การศึกษาเรียนรู ไดผลออกมาและเขาไปทํา ภาพมันก็สะทอนออกมาวาแผนพัฒนาการเกษตรไดรับการสนับสนุน
มากขึ้นแลวก็สรางความพอใจมากขึ้น เราใชการวิจัยเขาไปทําในงานประจําในงานสงเสริมการเกษตรซึ่งผมคิดวา
มันก็สามารถทําไดทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น R2R คือทําโดยหนวยงานกับงานทีท่ ําอยู แลวหาทางพัฒนางานนั้น
ขึ้นมาโดยใชกระบวนการวิจัย พยายามอยาทิ้งงานวิจัยเพราะมันคือการคนหาคําตอบอยางเปนระบบและ
เชื่อถือได
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ลองสรุปที่ผมถาม 2 เรื่องปนกันทั้งเรื่องวิสาหกิจชุมชนแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบลและ
วิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม พอสรุปไดวา ทานเขาไปในพื้นที่แลวใหเขาลองตั้งเปาหมายวาจะไปทางไหนกัน
จะปรับปรุงอะไร แลวไปชวนเขาทําโดยใชขอมูลเปนตัวเดินเรื่อง คําวาขอมูลตั้งแตตนจนจบขอมูลแบบไหน
ที่จะทําใหเขาคิด และจากขอมูลที่เขาคิดกันจะไปตั้งเปาหมายอะไรดี แสดงวาขอมูลเปนตัวเดินเรื่องตลอด
ผมไมพูดวิจัยสักคําถาพูดแบบนี้นะ ตอมาทําใหมันเขารูปแบบสักนิดก็เรียกวิจยั ก็ได จริงๆ แลวเทคนิคที่เรามองวา
งายแตเราจําเปนตองปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพราะวาปนี้เปนปแหงขอมูล ทานอธิบดีประกาศ แตขอมูลนี้ก็เหมือนกัน
คือจุดเริ่มตนของการวิจยั เทาที่ฟง เพราะวาเขานําเสนอขอมูลเพื่อใหคนสามารถคิดได พอคิดเสร็จจะไปไหนกันตอ

นายถาวร ชูพูล

ถาเราใชกระบวนการวิจยั ที่ไดรับการถายทอด มีการเก็บขอมูล มีการจดบันทึก อยางนอยถาเราจับงาน
ชิ้นงายๆ สักชิ้นหนึ่ง ที่เราอยากทํามีการจดบันทึก ผานกระบวนการ แลวก็เก็บศึกษาขอมูลรวบรวมไว อยางนอย
ปหนึ่งเราไดงานสักชิ้นหนึ่ง ไมอยางนั้นนึกไมออกวาปนี้ทําอะไร
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อยากใหมีคําถามหรือขอคิดเห็นขึ้นมาบาง ?
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ผมไดทํางานอยูที่อําเภอ เรื่องที่เราทํากันประจําคือเรามีการทําแผนพัฒนาตําบล ถาสมมุติวา PAR
ไปเอากระบวนการตรงนี้ลงมา ก็จะไดแผน แตวา ปฏิบัติงานพื้นที่จริงๆ ตองเอา อบต.และกลุมตางๆ ไปรวมดวย
ไมนอยกวาที่กําหนดไว ถาสิ่งทีป่ ฏิบัติกันไมเปนไปตามแผน จริงๆ มันก็ไมเปนไปตามนั้น ซึ่งก็เกิดจากปจจัย
หลายๆ อยางของพวกเราโดยตรง แตตอนนี้ถามาคิดใหม ซึ่งพูดถึงเรื่องพฤติกรรมตอเนื่องอยู ถาสมมุติวา
สํานักงานเกษตรอําเภอไดเอาตรงนี้มาจับมาทําดวยมันก็จะเกิดประโยชนตอกรมสงเสริมการเกษตร ผม เห็นดวย
ในเรื่องของ PAR ถา PAR ลงไปอยูในอําเภอมันเปนผลงานวิจัยของกรมสงเสริมการเกษตร ไมใช
กรมวิชาการแลวเราจะเปนพระเอกในเรื่องของ PAR เพราะมีคน มีงานอยูในมือ ทําอยางไรจะใหมีบันทึกอยางที่วานี้
งายๆ จนกระทั่งเราไปจับตรงนี้ และมีรายงานออกมาโดยสงไปที่กองวิจยั และพัฒนางานสงเสริมการเกษตรมาสู
กรมสงเสริมการเกษตร ก็จะเกิดประโยชน จริงๆ แผนตัวนั้นถาเราเอามาทํา PAR ผลงานเพียบ แตวาตอนนี้ที่เรามุงไป
เราจะเอาใหงายที่สุด ไมไดเอา PAR ไปจับในแผน เพราะวางบประมาณไมไดรับการสนับสนุน แตอาจจะเปนงานพื้นที่
อยางที่ทานทํา ทําอยางไรจะขยายผล นครนายกก็ทํามาเปนตนแบบ ทําอยางไรจึงจะเปนทุกอําเภอในนครนายกและ
เปนภาคเปนเขตตอไป ผมมองวาศักยภาพที่ทํากัน เชนศูนยมันไมใชงานที่ลงไปพื้นที่มันเปนงานที่ปฏิบัติอยูในตรงนั้น
ในเรื่องของ PAR อาจจะทําไดแตศักยภาพคงไมเทาอําเภอ ฝากอําเภอวาถาเราเนนหนักตรงนี้แลวสงไปยังพื้นทีก่ ็จะ
เกิดพลังการวิจยั
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PAR เปนของกรมสงเสริมการเกษตรเราแทๆ ใครแยงไปไมได เพราะลักษณะงานเราใกลมากที่สุด
แตทุกคนไมใชวา ตองทําเรื่องนี้ ทําตามเนื้องานของตัวเอง อีกเรือ่ งคือตัวชีว้ ัดผลตางๆ ตอนนี้มันจะชัดขึ้นเรื่อยๆ
เปาหมายของงานชัดขึ้น เมื่อเราตองเขียนใหชัดเปนเหตุเปนผลเปาหมายตองชัดขึ้น ถาคลุมเครือก็เขียนไมได วา
จะรับผิดชอบอะไรแคไหน แลวเรื่องสมรรถนะก็จะมาบอกดวยวาทานตองทําอะไรเปนบาง ทีนี้กรมก็ปรับเขียน
พันธกิจขึ้นตนดวยศึกษาวิจัย อยูศูนยทานก็ศึกษาวิจัย อบรมหรือขยาย ถาไมอยากทําตองลบทิง้ เมื่อเขียนไวจะ
ไดวาหลักๆ ทานทําอะไร เพราะฉะนั้นอยาหนี

