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        ตามท่ี ไดเขารวมโครงการการบริหารยุทธศาสตร  จดัข้ึนระหวางวันท่ี 4 – 6  
มีนาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะสุโกศล สรุปประเด็น การบริหารยทุธศาสตรและ
กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร ดังน้ี 
         ยุทธศาสตร  คือ  สิ่งท่ีองคกรทําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ เริม่จาก 4 คําถาม ท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับองคประกอบของการบริหารยุทธศาสตร  

1) ในอนาคต  เราตองการไปสู  จุดไหน  เช่ือมโยงกับการกําหนด
วิสัยทัศน  และทิศทางขององคกร 
            2)  ปจจุบัน  เราอยู  ณ  จุดไหน  เช่ือมโยงกับการวินิจฉัย
องคกร  เชน  วิเคราะห SWOT 
            3)  เราจะไปสูจดุน้ันไดอยางไร  เช่ือมโยงกับ  การกําหนดยุทธศาสตร  และ
การเขียนแผนท่ียุทธศาสตร 
            4)  เราจะตองทําหรือปรับเปลีย่น  อะไรบาง  เพ่ือไปถึงจุดน้ันน้ัน  เช่ือมโยง
กับการแปลงยุทธศาสตรสูการปฏบัิติ  เชน  การกําหนดแผนงานโครงการ  และการ
ติดตามประเมินผลระดับองคกร   
        องคประกอบของการบริหารยุทธศาสตร    ประกอบไปดวยกระบวนการท่ี
สําคัญ  4  ข้ันตอน  ไดแก 
       1.  การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร   
การวิเคราะหถึงปจจุบันและสภาวะตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับองคกร  ท้ังภายนอกและ
ภายในองคกรดวยเครื่องมือตาง ๆ  ท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะไดมีความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับปจจัยตาง ๆ  รวมท้ังสถานะของตัวองคกรไดอยางชัดเจนยิ่งข้ึน  การวิเคราะห
ทางยุทธศาสตรจะบอกใหทราบวาปจจัยหรือสภาวะแวดลอมภายนอกมีลักษณะ
อยางไร  มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด  และกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอองคกร
ไดอยางไรบาง  นอกจากน้ีการวิเคราะหทางยุทธศาสตรจะชวยใหองคกรทราบถึง
ทรัพยากรและความสามารถ ตาง ๆ  ท่ีมีอยูภายในองคกรวาเปนจุดแข็ง  หรือจุดออน
อยางไร  ซึ่งการวิเคราะหทางยุทธศาสตร  เปรียบเสมือนการตอบคําถามท่ีสําคัญคือ
ปจจุบันองคกรของเราอยู  ณ  จุดไหน  
      2.  การกําหนดทิศทางขององคกร  
       เปนการกําหนดทิศทางท่ีองคกรตองการมุงไปสู  เปรียบเสมือนเปนผลลัพธระดับสงู
ท่ีองคกรตองการท่ีจะบรรลุไดแก  การกําหนดทิศทาง  วิสัยทัศน  คานิยม  เปาประสงค
ระยะสั้นและระยะยาวขององคกร  การกําหนดทิศทางขององคกรจะเปนการบงช้ีวา
องคกรจะมุงไปในทิศทางใด  ในการกําหนดทิศทางขององคกรน้ันเปรียบเสมือนการตอบ
คําถามท่ีสําคัญท่ีสุดและมักจะเปนคําถามท่ีถูกถามมากท่ีสุดก็คือ  องคของเราตองการ
ตองการไปสูจุดไหน ซึ่งการตอบคําถามน้ีจะชวยใหผูบริหารระดับสูงสามารถพิจารณาได
วาทิศทางหรือสิ่งท่ีองคกรจะเปนในอนาคตขางหนาคืออะไร   การกําหนดทิศทางของ
องคกรท่ีดีและชัดเจนยอมกอใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป 
      3.  การกําหนดยุทธศาสตร  
       เปนการนําขอมูลและความรูตาง ๆ  ท่ีไดรับจากการกําหนดทิศทางขององคกรและ
การวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายในองคกรมาจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับและ
รูปแบบตาง ๆ  รวมท้ังการประเมินและคัดเลือกยุทธศาสตรใดท่ีมีความเหมาะสมกับ
องคกรมากท่ีสุด 
 

          ยุทธศาสตร  คือ  สิ่งท่ีองคกร
ทําเพ่ือนําไปสูความสําเร็จ เริ่มจาก
คําถาม ท่ีสามารถเช่ือมโยงกับ
องคประกอบของการบริหารยุทธศาสตร       
      1)  ในอนาคต  องคกรจะไปสู
จุดไหน โดยเช่ือมโยงกับการกําหนด
วิสัยทัศน  และทิศทางขององคกร 
เพ่ือใหไปในแนวทางเดียวกัน 
            2)  สํารวจปจจุบันขององค
กรอยุ   ณ  จุดไหน  โดยเช่ือมโยงกับ
การวิเคราะหองคกร  เชน  วิเคราะห 
SWOT  
            3)  องคกรจะไปสูจุดน้ันได
อยางไร  เช่ือมโยงกับ  การกําหนด
ยุทธศาสตร  และการเขียนแผนท่ี
ยุทธศาสตร โดยมีปจจัย 4 มิติ ของ 
Balanced  Scorecard  และตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงาน 
            4)  องคกรจะตองทําหรอื
ปรับเปลีย่น  อะไรบาง  เพ่ือไปถึงจุดน้ัน
น้ัน  เช่ือมโยงกับการแปลงยุทธศาสตรสู
การปฏิบัติใหหนวยงานรับทราบ  
        องคประกอบของการบริหาร
ยุทธศาสตร    ประกอบไปดวย
กระบวนการท่ีสําคัญ  4  ข้ันตอน  
ไดแก 
       1.  การวิเคราะหเชิงยุทธศาสตร   
การวิเคราะหถึงปจจุบันและสภาวะ 
ตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของกับองคกร  ท้ัง
ภายนอกและภายในองคกรดวย
เครื่องมือตาง ๆ  ท่ีเหมาะสมเพ่ือท่ีจะได
มีความรูและความเขาใจเก่ียวกับปจจัย
ตาง ๆ  รวมท้ังสถานะของตัวองคกรได
อยางชัดเจนยิ่งข้ึน   
     2.  การกําหนดทิศทางขององคกร  
 เปนการกําหนดทิศทางท่ีองคกร
ตองการมุงไปสู  เปรียบเสมือนเปน
ผลลัพธระดับสูงท่ีองคกรตองการท่ีจะ
บรรลไุดแก  การกําหนดทิศทาง  
วิสัยทัศน  คานิยม  เปาประสงคระยะ
สั้นและระยะยาว ขององคกร 
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     4.   การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ   
       เปนข้ันตอนสุดทายท่ีมีความสําคัญในการบริหารยุทธศาสตร  เมื่อองคกรได
กําหนดทิศทางขององคกร  วิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ  และจัดทํายทุธศาสตรแลว  
จะตองนํายุทธศาสตรท่ีไดวางแผน  จัดทําและคดัเลือกไวมาดําเนินการประยุกต
ปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  ซึ่งการนํายุทธศาสตร  ไปสูการ
ปฏิบัติเปรียบเสมือนการตอบคําถามวาเราจะตองทําหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบาง  เพ่ือ
นํายุทธศาสตรท่ีไดกําหนดไวไปสูการปฏิบัติ   
        

  ในหนวยงานภาครัฐท่ีจะพัฒนาองคกรในการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance  Management  System)  โดยอาศัยแนวคิด  Balanced  Scorecard  
ซึ่งมีเครื่องมือในการบริหารหลักๆ  ภายใตแนวคิดน้ีอยู  2  เครื่องมือ  คือ  

1) แผนท่ียุทธศาสตร  (Strategy Map) เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการ
แนวใหม เพ่ือใชในการอธิบายและแสดงความเช่ือมโยงและความสัมพันธเชิงเหตุและผล
ของปจจัยตางๆ 4 มิติของ Balanced Scorecard  
1)      มิติดานการเงิน (Financial Perspective) 
2)      มิติดานลูกคา (Customer Perspective) 
3)      มิตดิานกระบวนการภายใน (Internal Perspective) 
4)      มิติดานการเรียนรูและการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 
            2)  ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน   
KPI เปนตัวยอมาจากคําวา Key Performance Indicator  ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จ เปน
ตัววัดคุณคาท่ีประเมินผลออกมาเปนตัวเลข/จํานวน/ปริมาณไดชัดเจน และแสดงใหเห็น
วาองคกรน้ันมีศักยภาพเพียงไร หรือประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีวางไวหรือไม 

 

การกําหนดทิศทางขององคกรจะเปน

การบงช้ีวาองคกรจะมุงไปในทิศทางใด  

ซึ่งการกําหนดทิศทางขององคกรท่ีดี

และชัดเจนยอมกอใหเกิดประโยชนตอ

องคกรตอไป 

      3.  การกําหนดยุทธศาสตร เปน
การนําขอมูลและความรูตาง ๆ  ท่ีไดรับ
จากการกําหนดทิศทางขององคกรและ
การวิเคราะหปจจัยภายนอกและภายใน
องคกรมาจัดทําเปนยุทธศาสตรในระดับ
และรูปแบบตาง ๆ  รวมท้ังการประเมิน
และคัดเลือกยุทธศาสตรใดท่ีมีความ
เหมาะสมกับองคกรมากท่ีสุด  
     4.   การนํายุทธศาสตรไปสูการ
ป ฏิ บั ติ  เ ป น ข้ั น ต อ น สุ ด ท า ย ท่ี มี
ความสําคัญในการบริหารยุทธศาสตร  
เมื่อองคกรไดกําหนดทิศทางขององคกร  
วิเคราะหปจจัยดานตาง ๆ  และจัดทํา
ยุทธศาสตรแลว  จะตองนํายุทธศาสตร
ท่ีไดวางแผน  จัดทําและคัดเลือกไวมา
ดําเนินการประยุกตปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผล
ลัพธตามวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว  ซึ่งการ
นํายุทธศาสตร  ไปสูการปฏิบัติ        
 


