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แนวคิดในการก าหนดข้อมลูท่ีจะใช้ในการตดัสินใจแก้ปัญหา/ก าหนดยทุธศาสตร์ สามารถ
เปรียบเทียบได้กบัการตดัสินใจปลกูพืช ว่าจะปลกูพืชอะไร เตรียมดินแบบไหน คณุสมบตัิ
อย่างไร และต้องดแูลรักษาอย่างไร (ผงัด้านซ้าย)  ซึง่สอดคล้องกบัการก าหนดยทุธศาสตร์/
แก้ปัญหา (ผงัตรงกลาง)  โดย ในการแก้ปัญหามีขัน้ตอน 4 ขัน้ คือ 1. วิเคราะห์ปัจจยั โดย
ต้องก าหนดว่าจะใช้ข้อมลูอะไรมาอธิบาย 2. จดัท าชดุข้อมลูตามปัจจยัในขัน้ตอนแรก 3. 
ก าหนดแผนงานโครงการท่ีสอดคล้องกบัปัญหา/ยทุธศาสตร์ 4. ก าหนดกิจกรรมตาม
โครงการในขัน้ตอนท่ี 3

ทัง้ 4 ขัน้จะก่อให้เกิดรายการข้อมลู/ชดุข้อมลูท่ีสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหา (ผงั
ด้านขวา)  
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ในการก าหนดยทุธศาสตร์ ผู้ว่าฯ ต้องเป็นผู้ก าหนดนโยบายในการ Sharing 

Information 
เม่ือได้เร่ิมนโยบายดงักล่าวแล้ว ส่วนราชการในจงัหวดัจะมีการใช้ข้อมลูร่วมกนั นัน่คือ มี
การเกิด Information Sharing
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สถานการณ์/ปัญหาท่ีประเทศเผชิญมีหลกัๆอยู่ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรฯ 
และการบริหารจดัการภาครัฐ
โดยในการน าเสนอครัง้นี ้จะยกปัญหาด้านเศรษฐกิจ (กบัดกัรายได้ปานกลาง) และปัญหา
ด้านสงัคม (ความเหล่ือมล า้) มาเป็นตวัอย่าง
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จากค ากล่าวที่ว่า Information is a power นัน้ ปัจจบุนัคงจะต้องเพิ่มลงไปอีกว่า 
นอกจากมี Information แล้ว จะต้องน าไป sharing และ integration จงึจะเกิด power 
และ Prosperity  คือ เกิดความเจริญ มัง่คัง่ ไปจนความอยู่ดี กินดี   
ดังนัน้ ถ้าเรามีข้อมูลและสารสนเทศครบถ้วน สมบูรณ์ เม่ือน าไปจดัท ายทุธศาสตร์
ประเทศ หรือ Country strategy ก็จะเป็นไปในทิศทางท่ีถกูต้อง เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึง่ผลท่ีได้ในท่ีสดุก็จะตกอยู่กบัประชาชน โดยยทุธศาสตร์เหล่านัน้ ควรจะต้อง
เกิดจากฐานข้อมลูของประเทศท่ีมีอยู่จริง เป็นปัจจบุนั ไม่ได้เกิดจากความรู้สกึ
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กับดักรายได้ปานกลาง (Middle-Income Trap) หมายถึง สภาวะท่ีประเทศหนึ่ง สามารถ
ยกระดับจาก “ประเทศยากจน” ไปเป็น “ประเทศรายได้ปานกลาง” ส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 
แตแ่ล้วก็หยุดชะงัก ไม่สามารถยกระดับต่อไปเป็น “ประเทศรายได้สูง” ได้
โดยตวัชีว้ดัท่ีน ามาใช้ คือ รายได้ประชาชาติต่อหวั
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ธนาคารโลก ได้ก าหนดระดบัรายได้ของประเทศออกเป็น 3 ระดบั คือ ประเทศยากจน 
ประเทศรายได้ปานกลาง(ระดบัล่าง-ระดบัสงู) และประเทศรายได้สงู 
โดยใช้รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหวัเป็นตวัแบ่งกลุม่ 
ทัง้นี ้ประเทศท่ีถกูจดัให้อยู่ในกลุ่มรายได้สงูจะมีรายได้ประชาชาติต่อหวัมากกว่า 12500 
USD

ประเทศไทยถกูยกระดบัจาก “ประเทศรายได้ปานกลางระดบัล่าง” เป็น “ประเทศรายได้
ปานกลางระดบัสงู” ในปี 2554 
โดยการเจริญเติบโตของประเทศไทย เร่ิมหยดุชะงกัมาหลายปี ไม่สามารถยกระดบัต่อไป
ได้ นัน่คือ ประเทศไทยติดกบัดกัรายได้ปานกลาง
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อตัราการเติบโตของรายได้ประชาชาติต่อหวัของไทย ค่อนข้างต ่า เม่ือเทียบกบัมาเลเซีย
และสิงคโปร์
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หนึง่ในวิธีท่ีประเทศไทยจะพ้นกบักบัดกัรายได้ปานกลาง คือ การเพิ่ม GDP
โดยในท่ีนี ้จะยกตวัอย่างวิธีการเพิม่ GDP 3 แบบ คือ 1.การใช้นวตักรรม 2. การปรับ
โครงสร้างภาคเกษตร/อตุสาหกรรม/บริการ 3. KM & Value Chain

วิธีท่ี 1 สามารถท าได้โดยยกระดบัเทคโนโลยีในภาพรวม
สร้างมลูค่าเพิม่ทางปัญญา สร้างนกัคิด นกัวิจยั โดยเร่ิมจากการศกึษา อีกทัง้ ผู้น าต้องมี
วิสยัทศัน์
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วิธีท่ี 2 การปรับโครงสร้างภาคเกษตร/อตุสาหกรรม/บริการ

เม่ือดผูลิตภาพแรงงานแยกแต่ละภาค จะพบว่า ภาคการผลติมีการเติบโตสงูสดุ สงูกว่า
ภาคบริการ และภาคเกษตร
เพราะในอดีต ประเทศไทยมุ่งเน้นพฒันาด้านการผลิตเป็นหลกั  แต่ปัจจบุนัสดัส่วนของ
ภาคบริการใน GDP สงูถึง 50% 
และแรงงานร้อยละ 45 ก็อยู่ในภาคบริการ ดงันัน้ ภาครัฐควรกระตุ้นในภาคบริการให้มาก
ขึน้ เพ่ือเพิ่ม GDP (ท่ีมา ดร.เดือนเด่น TDRI)

ภาคบริการ เช่น ไฟฟ้า ก๊าซ น า้ประปา ขายส่ง ขายปลีก ขนส่ง ส่ือสาร การเงิน บริหาร
ราชการ โรงแรม ภตัตาคาร การเช่าท่ีพกัอาศยั การศกึษา
สขุภาพ บริการสงัคม บริการชมุชนและสงัคม บริการรับใช้ในบ้าน
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วิธีท่ี 3 คือ
1.การพฒันาสะสมองค์ความรู้เพ่ือใช้ต่อยอด 
2.การพฒันาสินค้าและบริการให้มีมลูค่าเพิม่ขึน้ โดยวิเคราะห์จดุด้อยจดุเด่นใน Value 
Chain
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วิธีการท่ีใช้เพ่ือเพิ่ม GDP สามารถน ามาใช้ในระดบัจงัหวดั ซึง่ก็คือ การเพิ่ม GPP ได้
การเพิ่ม GDP ของประเทศย่อมเกิดจากการเพิม่ GPP ของจงัหวดั
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แผนภมูิแสดงผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่ของโลกและประเทศอ่ืนๆ รวมทัง้ไทย
พบว่า ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียของโลก
และน้อยกว่าเวียดนามประมาณ  2 เท่า 
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แผนภมูิแสดงผลผลิตข้าวเฉล่ียต่อไร่ของประเทศและจงัหวดัตวัอย่าง
พบว่า สริุนทร์มีผลผลิตข้าวเฉล่ียน้อยกว่าค่าเฉล่ียของประเทศ จงึควรแก้จดุอ่อน 
ในขณะท่ี ชยันาทมีค่าเฉลี่ยสงูกว่าประเทศ ควรส่งเสริมจดุแข็ง
ดงันัน้ ควรใช้ จ.ชยันาท เป็นโมเดลในการศกึษาเพ่ือเพิ่มผลผลติให้สงูขึน้
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ตวัอย่างการวิเคราะห์ข้อมลูข้าว จ.สริุนทร์ เพื่อทบทวนประเด็นยทุธศาสตร์
โดยเร่ิมต้นจากการสกดัปัจจยัท่ีส าคญั(CSF) ท่ีจะท าให้ข้าวมีผลผลติเพิม่สงูขึน้
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รายการข้อมลูท่ีบ่งบอกสถานการณ์การผลิตข้าว
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ศกึษารายการข้อมลูท่ีเก่ียวข้องพบว่า สถานการณ์การเพาะปลกูข้าวหอมมะลิ สริุนทร์ อยู่
ในเขตชลประทานเพียง 6295 ไร่ นอกเขตชลประทานสงูถึง 3137699 ไร่
ส าหรับปริมาณน า้ฝนโดยเฉล่ียสงูกว่า 1000 มิลลิเมตร ซึง่ใกล้เคียงกบัปริมาณน า้ฝนท่ี
เหมาะสม (1300 มิลลิเมตร)
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มีเพียง 2 อ าเภอท่ีสงูกว่าค่าเฉล่ียประเทศ คือ ชมุพลบรีุ และ รัตนบรีุ
ส่วนอ าเภอท่าตมูมีผลผลติเฉลี่ยต่อไร่ต ่าท่ีสดุ 363 กก./ไร่ 
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แผนท่ีแสดงข้อมลูพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลกูข้าวและเส้นทางน า้ เพ่ือก าหนดพืน้ท่ีท่ี
จะส่งเสริมการเพิ่มผลผลติข้าว
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ตวัอยา่งโครงการ/มาตรการทีส่อดคล้องกบัประเด็นยทุธศาสตร์
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แผนท่ีแสดงข้อมลูพืน้ท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับการปลกูข้าว เส้นทางน า้ และความยากจน เพ่ือ
ก าหนดพืน้ท่ีโครงการ
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ความเหล่ือมล า้ มี 4 มิติ คือ เศรษฐกิจ ทรัพยากร เทคโนโลยี และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
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ตวัอย่างสถานการณ์เหล่ือมล า้ของไทย ด้านเศรษฐกิจ

ด้านรายได้ ช่วง 25 ปีท่ีผา่นมา ช่องว่างระหว่างคนรวยกบัคนจนเพิ่มมากขึน้
ด้านทรัพย์สิน พบว่า ครอบครัว สส. 500 ครอบครัว มีทรัพย์สินรวมเท่ากบัครอบครัว 2 
ล้านครอบครัว
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ความเหล่ือมล า้ด้านการเข้าถึงทรัพยากรท่ีดิน พบว่า ท่ีดิน 80% อยู่ในมือของกลุ่มคนท่ีถือ
ครองท่ีดินสงูสดุ 20% 
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กลุ่มประชากร 10 เปอร์เซน็ต์ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ดีท่ีสดุ มีโอกาสเข้าถึงการศกึษาระดบั
ปริญญาตรีมากกว่ากลุ่มประชากร 10 เปอร์เซน็ต์ท่ีมีฐานะความเป็นอยู่ด้อยท่ีสดุ 
ประมาณ 16.3 เท่า
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คนท่ีอยู่นอกเขตเทศบาลเข้าถึงอินเทอร์เน็ตน้อยกว่าคนท่ีอยู่ในเขตเทศบาล
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ในการก าหนดยทุธศาสตร์ ผู้ว่าฯ(ผู้ตดัสินใจและก าหนดนโยบาย) ต้องเป็นผู้ก าหนดชดุ
ข้อมลูส าหรับการตดัสินใจ ซึง่ท าให้เกิดวฒันธรรมการใช้ข้อมลูและสารสนเทศร่วมกนัของ
หน่วยงานในพืน้ท่ี  ส่งผลให้การใช้งบประมาณอย่างมีธรรมาภบิาล และเกิดการบริหาร
จดัการภาครัฐท่ีดี  ท าให้คณุภาพชีวิตของประชาชนดีขึน้
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แนวทางการพฒันากลไกขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์จงัหวดั ภายใต้แนวคิด Win-Win 
Situations ของกลุ่มงานข้อมลูฯ และ
ส านกังานสถิติแห่งชาติ
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ข้อมลูสถิติพืน้ฐานท่ีจงัหวดัพงึมี เช่น  ข้อมลูสถิติส าคญัของจงัหวดั (45 กลุ่มเร่ือง)  และ
ตวัชีว้ดัจงัหวดัแบบบรูณาการ 32 ตวัชีว้ดั    (กระทรวงมหาดไทย)
ข้อมลูจากการส ารวจ/ส ามะโนท่ีสามารถออกผลระดบัจงัหวดั     (ส านกังานสถิติแห่งชาติ)  
การจดัท าตวัชีว้ดัการพฒันาระดบัจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดั เพ่ือขบัเคล่ือนแผนจงัหวดัและ
กลุ่มจงัหวดัสู่ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน    (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและ
สงัคม)   ตวัชีว้ดัพฒันาอย่างยัง่ยืน SDGs (UN)
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ตวัอย่างข้อมลูสถิติพืน้ฐานท่ีจงัหวดัพงึมี

ควรน าตวัชีว้ดัสากล SDGs ท่ีเก่ียวข้องกบัระดบัพืน้ท่ีมาศกึษา และจดัท า เพ่ือให้
สามารถบ่งบอกสถานการณ์ท่ีแท้จริงของประเทศในเวทีโลกได้
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ส านกังานสถิติแห่งชาติ ได้ด าเนินการจดัท าแผนแม่บทสถิติประเทศไทย ผ่านกลไกหลกั 2 
คณะ คือ คณะกรรมการจดัระบบสถิติประเทศไทย ๓ ด้าน
(ด้านเศรษฐกิจ สงัคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านวิชาการ

โดยในระดบัพืน้ท่ี มีการขบัเคล่ือนในรูปแบบของคณะกรรมการสถิติระดบัจงัหวดั/กลุ่ม
จงัหวดั ซึง่มีผู้ว่าฯเป็นประธาน และสถิติจงัหวดั หวัหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์ฯ หวัหน้ากลุ่ม
ข้อมลูฯ เป็นฝ่ายเลขา
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กลไกการทบทวนแผนฯ โดยใช้มติ ครม. 4 มิถนุายน 2556 ท่ีให้เกิดการน าแผนพฒันาสถิติ
ระดบัพืน้ท่ีไปใช้ในการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีของจงัหวดั ดงันัน้ ควรมีการ
ปรับปรุงข้อมลูก่อนการจดัท าแผนปฏิบตัิราชการ
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