เทคนิค
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์

จัดทําโดย
งานแผนและงบประมาณ
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี

ส่วนที่ 1
บทนํา
การบริหารจัดการแนวใหม่กับการวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยกําลังเผชิญกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของกระแสโลกาภิวัตน์
การก้าวสู่ยุคข้อมูลข่าวสารของสังคมโลก ตลอดจนปัจจัยต่างๆ อาทิ การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ดังนั้ น การวางแผนจึ ง เป็ น หลั ก การสํ า คัญ ขั้นต้ น ของกระบวนการบริห าร แผนที่ ดี จ ะช่ ว ยให้ ก าร
บริหารงานสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รูปแบบของแผนมีหลายอย่างต่างกัน สุดแต่ว่าจะวางแผนขึ้นมาสําหรับ
ภารกิจใด และเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใด แผนงานเปรียบเสมือนเข็มทิศช่วยชี้ช่องทางในการดําเนินงาน อย่างไร
ก็ดีไม่ว่าแผนนั้นจะดีเด่นสักปานใดก็ตาม หากผู้ใช้แผนไม่ดําเนินตามแผนหรือไม่ให้ความสนใจแก่แผนงานนั้น
เท่าที่ควรแล้ว แผนนั้นก็ไร้ความหมาย แผนงานเป็นหลักและรากฐานในการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากการ
วางแผนและการติดตามผลที่ดีแล้ว โอกาสที่จะทํางานให้ได้ผลดีมีอยู่น้อยมาก ผู้บริหารควรสนใจและให้
ความสําคัญแก่แผนอย่างเพียงพอ หากยอมเสียเวลาเพียงเล็กน้อยสําหรับการวางแผน จะไม่ต้องเสียเวลาเสีย
แรงงาน และเสียเงินจํานวนมาก เพื่อแก้ไขอุปสรรคและปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การจัดทําแผน จึงเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารจัดการขององค์กร เพื่อช่วยให้หน่วยงานสามารถ
ปรับตัวได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกันในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ จะช่วยให้เห็น
โอกาสและภัยคุกคามที่หน่วยงานต้องเผชิญ ซึ่งจะนําไปสู่การปรับวิธีการทํางาน การเตรียมรับและพัฒนาให้ทัน
ความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมของสังคมโลก ทั้งในด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและ
วัฒนธรรม ทั้งของประเทศและสังคมโลก และมีการบริหารทรัพยากรอย่างประหยัด โดยนําศักยภาพทรัพยากร
ที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555 – 2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มีการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลสุ วรรณภูมิ และได้ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30 มิ ถุนายน 2555 โดยได้รั บความเห็นชอบที่ ประชุม สภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2555 วันที่ 14 มิถุนายน 2555 โดยมี
การประเมินสถานภาพขององค์กร และกําหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ ตัวชี้วัด เพื่อนําไปจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ และเพื่อใช้ในการการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี และติดตามผลการประเมิน
อย่างไรก็ตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราราชมงคลสุวรรณภูมิระยะ 5
ปี (พ.ศ. 2555-2559) ยังประสบปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก เนื่องจากผู้ใช้แผนไม่ดําเนินตามแผนหรือไม่ให้
ความสนใจแก่ แ ผนงานนั้ น เท่ า ที่ ค วรแล้ ว แผนนั้ น จึ ง ยั ง ไม่ ป ระสบผลสํ า เร็ จ เท่ า ที่ ค วร แผนงานเป็ น หลั ก
และรากฐานในการปฏิบัติงานทั้งปวง ถ้าปราศจากการวางแผนและการติดตามผลที่ดีแล้ว โอกาสที่จะทํางาน
ให้ได้ผลดีมีอยู่น้อยมาก ผู้บริหารที่ควรสนใจและให้ความสําคัญแก่แผนอย่างเพียงพอ หากยอมเสียเวลาเพียง
เล็ กน้อยสําหรับการวางแผน จะไม่ ต้องเสียเวลาเสี ยแรงงาน และเสียเงินจํานวนมาก เพื่อแก้ไขอุปสรรค
และปรับปรุงองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ

วัตถุประสงค์ของการจัดทําเทคนิคการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
1. เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งมีภาระหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้านการวางแผน การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และบุคลากรที่สนใจ ตลอดจนเป็นการสร้างความเข้าใจ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรให้ก้าวทันวิทยาการและองค์ความรู้ใหม่ ๆ
และนําองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
2. เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธ์ภายในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ และสามารถนําเทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร์ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
3. เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการศึกษา ค้นคว้า และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติงานด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 2
องค์ความรู้เกีย่ วกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ
ความหมายของการวางแผน
เทียนฉาย กีระนันท์ (มปท : 1-2 ) ได้ให้ความหมายของการวางแผนว่า หมายถึง “กระบวนการอย่าง
หนึ่งที่ ใช้ ในการดํ าเนิ นงาน เป็นกระบวนการที่ช่วยในการตัดสิ นใจเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ ทิศทาง
และวิ ธีก ารดํ า เนิ น การ เพื่ อ ให้บ รรลุวั ตถุ ป ระสงคื แ ละเป้ าหมายที่ กํา หนดขึ้น ภายใต้ ร ะยะเวลาที่ กํ า หนด
และภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่งจํากัด เป็นะระบบ มีความต่อเนื่องสอดคล้องในการกําหนดและตัดสินใจ
ล่วงหน้าสําหรบกิจกรรมหนึ่งๆ ว่าจะทําอะไร อย่างไร เมื่อใด ที่ใด โดยใคร” นอกจากนี้ยังระบุว่า “แผน”
เป็นผลผลิตของการวางแผน โดยแผนเป็นผลลัพธ์ที่เป็นเอกสารที่ได้จากกระบวนการวางแผนทั้งกระบวนการ
สําหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันการวางแผนที่ได้จัดทําขึ้น
ความหมายของการแผนยุทธศาสตร์ Strategic Plan
(ทศพร ศิริสัมพันธ์.2539) ได้ให้ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ไว้ ดังนี้
1. เป็นเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ต่างๆ ในการดําเนินงานขององค์กรหนึ่งๆ
2. เป็นแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององค์กร สําหรบใช้เป็นเครื่องมือในการ
ประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในส่วนงานต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปในทิศทาง และจังหวะเวลา
ที่สอดคล้องกัน
3. เป็นเอกสารที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอก และภายในองค์กร เพื่อคาดคะเน
แนวโน้มของสถานการณ์ และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับแนวโน้ม
ของสถานการณ์ ดังกล่าว
ข้อแตกต่างระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์ กับการวางแผนทั่วไป
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนเพื่อนําองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ
ในอนาคต การวางแผนยุทธศาสตร์จึงเป็นการวางแผนในภาพรวมขององค์กร ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่กําหนด
ขึ้น เป็นปัจจัยที่ชี้อนาคตขององค์กรนั้น
การวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหา การป้องกันปัญหา หรือการพัฒนาผลผลิตของ
องค์กร ดังนั้น การางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อการให้ได้แนวทางในการดําเนินงานที่ทําให้งานของ
องค์กรบรรลุผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้น
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
1. เพื่อให้ได้องค์กรพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง เพราะการวางแผนยุทธศาสตร์ให้
ความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอก และภายในองค์กรเป็นประเด็นสําคัญ
ซึ่งจะทําให้การปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
กับสภาพการณ์นั้น ๆ
2. เพื่อช่วยให้การวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับแต่ละโครงการสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ โดยกําหนดเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ต้องปฏิบัติและผลที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณของแต่ละโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ความจําเป็นและประโยชน์ของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
ทศพร ศิริสัมพันธ์ (2539:12) ได้กล่าวถึงความจําเป็นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือยุทธศาสตร์ว่า
มีความจําเป็นอย่างมากสําหรบผู้บริหารขององค์การสมัยใหม่ที่มุ่งหวังผลสําเร็จในการดําเนินงาน เนื่องจากใน
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบทั้งที่เป็นโอกาสและภัยอุปสรรคต่อองค์การ นอกจากนี้ ผู้บริหาร
องค์การมีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของ
งบประมาณบุคลากร ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ประกอบกับการขยายตัวและสลับซับซ้อนขององค์การ
ทําให้ผู้บริหารจะต้องพยายามกําหนดทิศทาง จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ของผู้ บ ริ ห ารในการ
ปรับเปลี่ยนองค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดยการวางแผนยุทธศาสตร์เป็นประโยชน์
หลายประการต่อการบริหารงานในองค์การต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1. ช่วยทําให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานหันมาให้ความสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององค์การมากขึ้น
2. กระตุ้นให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและ
เตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าอันเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายทีจะเกิดขึ้นกับองค์การ
3. ช่วยทําให้ผู้บริหารเกิดความเข้าใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอย่างชัดเจนขึ้นและมองเห็นภาพ
ของการพัฒนางานในอนาคต
4. ช่วยระบุโอกาสและลู่ทางในการดําเนินในอนาคตให้การปรับเปลี่ยน ทิศทางและภารกิจขององค์กร
เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม
5. ช่วยทําให้การกําหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการใช้ทรัพยากรขององค์การเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
6. ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันระหว่างสมาชิกขององค์กรและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทิศทาง
และการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังต่างๆ
7. ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการดําเนินงานกิจกรรมต่างๆ อันเป็น
การผนึกกําลังภายในองค์กร
กล่าวโดยสรุป การแผนยุทธศาสตร์เป็นการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผล เป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์เป็นการตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
- องค์กรจะก้าวไปทางไหน (Where are you going?)
- สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร (What it the environment?) และ
- องค์การจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร (How do you get there?)
โดยมีกระบวนการจัดทําแผนคือ
(1) การกําหนดภารกิจหลักขององค์การ (Mission Determination)
(2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)
(3) การวิเคราะห์สภาพองค์กรภายใน (Organizational Analysis)
(4) การกําหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การ และ
(5) การวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ขององค์การ

ส่วนที่ 3
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management Process)
เป็นกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ มีอยู่ 3 ขั้นตอน คือ
1. การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning)
2. การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation)
3. การควบคุม ติดตามและประเมินผล (Strategic Control)
การวางแผนยุทธศาสตร์
(Strategic Planning)

การนําแผนไปปฏิบัติ
(Implementation)

การติดตามและประเมินผล
(Evaluation & Control)

การวางแผนยุทธศาสตร์ ส่วนใหญ่มีกระบวนการที่เริ่มต้นด้วยขั้นตอนการเตรียมการซึ่งเป็นขั้นตอน
ของการสร้างความเข้าใจร่วมกันถึงเหตุผล ความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การให้ความรู้
เกี่ยวกับเรื่องการวางแผน กระบวนการจัดทําแผน เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผน
โดยทั่ ว ไปมั ก จะใช้ รู ป แปลการระดมสมองจากกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มกั น คิ ด ร่ ว มกั น ทํ า บนพื้ น ฐาน
ความมีเหตุผล และบรรยากาศที่สร้างสรรค์
ประเด็นสําคัญประการหนึ่งก็คือ การจัดหาวิทยากรหรือผู้ประสานงานกลุ่ม ที่มีความเชี่ยวชาญทํา
หน้าที่วิทยากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการระดมความคิด เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ตลอดจนการสรุปวิเคราะห์ผลที่ได้
จากการระดมความคิดในแต่ละเรื่องด้วย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2555-2559 ซึ่งในขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯดังกล่าว ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใน
ลักษณะการเรียนรู้ (Action leaning) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน กระบวนการจัดทําแผน การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อํานวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ได้มีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดทําแผนในทุกขั้นตอน

หมายเหตุ : ภารกิจของผู้ประสานงานกลุ่มคือ (1) ช่วยชี้แจง แนะแนวทางขั้นตอน กํากับเวลา (2) ชักจูงให้สมาชิกกลุ่มได้แสดงความเห็นและ
ประเด็นข้อเสนอของตน (3) รวบรวมผลการหารือกลุ่มย่อยให้เป็นประเด็นหลักที่ สั้น กระชับ และชัดเจน (4) แนะนําและช่วยในการจัดการข้อมูล
และการนําเสนอผลการหารือ (5) ผู้ประสานงานต้องไม่ชักจูงประเด็น ไม่มีอคติ เน้นเฉพาะความเห็นของกลุ่มเป็นหลัก

โโดยทั่วไปการรวางแผนยุทธศาสตร์
ธ
คือการตั
ก ดสินใจเพพื่ออนาคตขอององค์กร โดยยต้องคํานึงถึงคํ
ง าถามที่
ต้องหาคําตอบ 3 ประการ คือ
คําถาม
วิธีธกี าร/เครื่องมืมือ
1 . ปั จ จุ บั น ก า ร ดํ า เ นิ น ข อ ง วิเคราะห์
หน่วยงานนเป็นอย่างไร
- สภาพแวดล้อมภายนออก
Where are
a we now
w?
- สภาพแวดล้อมภายใน
- นโยบาย
- ผู้มีส่วนไดด้ส่วนเสีย
- ผู้รับบริการ
2. ในอนนาคตเราต้ อ งการไปที
ง
่ ใ ด นํ า ข้ อ มู ล ทีท่ ไ ด้ จ ากการรวิ เ คราะห์
Where do
d we wantt to be?
SWOT มาเป็นข้อมูลพื
ล ้นฐานใน
การกําหนดดทิศทางของหหน่วยงาน
3. ทําอย่างไรจึงจะไปถึถึงจุดนั้น
How will we get thhere?

โดยใช้เครืองมื
อ่ อวิเคราะหห์
TOWS MAATRIX

ผลลัพธ์
S = จุดแข็ง
W = จุดอ่อน
O = โอกาส
T = อุปสรรคค

 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 วัตถุประสงค์
 เป้าหมายย
 ประเด็นยยุทธศาสตร์
 กลยุทธ์

Where are wee now ?

ปัจจุบันกาารดําเนินงานเเป็นอย่างไร

S

Strengt

W

ประเมิมินปั จจัยภายในน

Weaknees

O

Opop
prtunities

T

ประเมิมินปั จจัยภายนอก

Threats

ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์ SWOT
การวิเคราะห์ SWOT เป็นกระบวนการสําคัญในการสําคัญในการตั้งประเด็นคําถาม และมุ่งหาคําตอบ
ที่จะนําไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา เป็นการศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการดําเนินงานโดยมีประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณา ดังนี้
1. สถานการณ์ในขณะนั้น เป็นอย่างไร
2. สถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของบุคลากรหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
3. อะไรคือมูลเหตุที่ทําให้เกิดสภาพการณ์เช่นนั้น
4. มีใครบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
5. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผชิญและแก้ไขปัญหานั้นหรือไม่
ในการระบุ ป ระเด็ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การบริ ห ารจั ด การภายในองค์ ก ร ควรพิ จ ารณาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ว่ามีประเด็นใดที่เป็นโอกาส หรือเป็นแรงที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนา
และมีประเด็นใดที่เป็นภัยคุกคาม หรือเป็นอุปสรรคที่ทําให้การบริหารงานสะดุดหยุดลงหรือเกิดปัญหาอย่าง
รุนแรง และย้อนกลับมาพิจารณาว่า เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้น ภายในองค์กรมีขีด
ความสามารถอะไรบ้างที่จะฉกฉวยโอกาส และหรือ/การเผชิญกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีประเด็นปัจจัย
ใดที่เป็นจุดแข็งที่สามารถนํามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีประเด็นใดบ้างที่เป็นจุดอ่อนที่ต้องรีบแก้ไขหรือ
ป้องกัน โดยการวิเคราะห์ดังนี้
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปัจจัยหรือข้อมูลจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อองค์กร เพื่อหาโอกาสและภัยคุกคามได้แก สภาวะเศรษฐกิจและสังคม
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเมื องและกฎหมาย ความต้องการของผู้รับบริการ นโยบายรัฐบาล
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงสถานการณ์ต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
2. การวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน โดยทั่วไปจะพิจารณาจากตัวแบบ 7S
ของ R.Waterman ดังนี้คือ
(1.1) โครงสร้างองค์กร (Strucure)
(1.2) ระบบการปฏิบัติงาน (System)
(1.3) จํานวนบุคลากร (Staff)
(1.4) ความสามารถของบุคลากร (Skill)
(1.5) ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์องค์กร (Strategy)
(1.6) รูปแบบการบริหาร (Style)
(1.7) วิสัยทัศน์ / ค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน (Share values)
สถานการณ์ข้างต้น ทั้งที่เป็นโอกาสและอุปสรรคเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา ผลการพิจารณา SWOT ขององค์กรอาจจะ
เปลี่ยนแปลงไปด้วย

การบรรจุประเด็นจาการวิเคราะห์ลงผัง SWOT

ตารางที่ 1 แสดการประเมิน SWOT
ลําดับต่อไปคือการนําประเด็นการวิเคราะห์ที่รวบรวมได้จากการทํา SWOT ทั้งหมด มาจัดอันดับ
ความสําคัญ เพื่อให้ง่ายต่อการประเมินสภาวะแวดล้อม โดยการนําโอกาส และข้อจํากัด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก
จุดแข็ง และจุดอ่อน ซึ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรมาลงผัง โดยผังจะประกอบด้วยปัจจัยภายนอก และปัจจัย
ภายใน ตัดกันในลักษณะเป็น Graph นํามาวิเคราะห์ SWOT Analysis จะได้น้ําหนักความสําคัญของปัจจัย
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กร การเก็บข้อมูลและประมวลผลน้ําหนัก จะทําให้สามารถกําหนดตําแหน่งของ
องค์การคได้

หมายเหตุ : SWOT ย่อมาจาก S = strengths หมายถึง จุดแข็ง
W = Weakness หมายถึง จุดอ่อน
O = Opportunities หมายถึง โอกาส
T = Threats หมายถึง ข้อจํากัด/อุปสรรค

การวิเครราะห์ปัจจัยภาายนอก ประกอบด้วยโอกาสส และข้อจํากัด (Opportunities & Treeats)
1) บริบทของงปัจจัยภายนนอก ประกอบบด้วย สถานกการณ์ทางการรเมือง เศรษฐฐกิจ สังคม กรระแสการ
เปลี่ยนแปปลง ทั้งภายในและภายนออกประเทศ
2) ความต้องการ ความคาาดหวัง การสนนับสนุนหรือเป็นภัยคุกคามมของผู้มีส่วนไได้เสีย (Stakeeholders
ร สระ สื่อมวลลชน ภาคประะชาสังคม ต่างประเทศ
Analysiss) ประกอบด้ด้วย สมาชิกสภา พรรคการรเมือง องค์กรอิ
และบุคลากร
ล
ก
ฐธรรมมนูญ กฎหมาายปฏิรูประบบบราชการ นโยบายรัฐบาล และกฎหมายยธรรมาภิ
3) กรอบกติกาตามรั
บาล
ขััน้ ตอนที่ 2 กาารกําหนดวิสัยทัศน์

Wheree do we Want
W to bee ? ในอนาคตตเราต้องการรไปที่ใด
วิสัยทัศน์ (Vision) กพร. ได้
ไ ให้ความหมมายว่า “วิสัยทัทศน์” หมายถึถึง สภาพที่ส่ววนราชการต้องการเป็
อ
น
ในอนาคต วิสัยทัศน์อธิ
อ บายถึงทิศทางที
ท ่ส่วนราชชการต้องการรจะมุ่งไป สิ่งทีท่ส่วนราชการต้องการจะเป็น หรือ
ภาพลักษณ์
ษ ที่ส่วนราชชการต้องการรในอนาคต โดดยวิสัยทัศน์จะต้
จ องเชื่อมโยงเป้าหมาย พันธกิจ ค่านิยม และ
ความเชือมั
อ่ ่นเข้าด้วยกััน
ลักษณะขของวิสัยทัศน์ที่ดี
1. มีมุมมองแแห่งอนาคต (FFuture persppective) สอดดคล้องเหมาะะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
สังคมวัฒนธรรม
ฒ
และคค่านิยมองค์กร
2. ริเริ่มโดยผูผู้นํา และสมาชิชิกมีส่วนร่วมคิดและให้การรสนับสนุน (SShare and Supported)) มีความ
ใ ่จะปฏิบัติติตาม การมีส่วนร่
ว วมของสมาชิกจะก่อใหห้เกิดความผูกกพัน (Comm
mitment)
น่าเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจที
ร่วมกัน และทุ
แ กคนพร้้อมที่จะให้การสนับสนุน
3. มีสาระครบบถ้วน และชัดเจน
ด (Compprehensive & Clear) สะท้
ส อนให้เห็นนถึงจุดหมายปปลายทาง
และทิศทางที
ท ่จะก้าวไปปในอนาคตที่ทุทกคนเข้าใจง่าย
4. ให้ความฝัน พลังดลใจ (Positive & Inspiring) ท้าทาย ทะเยออทะยาน สามมารถปลุกเร้า และสร้าง
ความคาดดหวังที่เป็นสิ่งพึ
ง งปรารถนาาที่มองเห็นได้ นั่นคือ มีเส้นทางที่ท้าทายคความสามารถถ

ตัวอย่าง วิสัยทัศน์ของมหาวิ
อ
ทยาลัลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู
ว
มิ
วิสัยทัศน์น (Vision)

“มหาวิทยาาลัยชั้นนําด้านวิ
า ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพือชุ
อ่ มชนสังคม และนานาชาติ”

หมายเหตุ : พจนานุกรม Longdo dict หมายถึง ชั้นหน้า หรือแถวหน้าชั้นหนึ่ง, แถวหน้า, แนวหน้า, ยอดเยี่ยม,
ดีเยี่ยม, ชั้นเลิศ, ชั้นแนวหน้า เช่น เพราะเขาได้ดีกรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเป็นใบเบิกทาง โอกาสจะได้งานและ
เงินดีจึงมีมาก
ขั้นตอนที่ 3 การกําหนดพันธกิจ
พันกิจ (Mission) กพร. ได้ให้ความหมายว่า “พันกิจ” หมายถึง หน้าที่โดยรวมของส่วนราชการ พันธ
กิจเป็นการตอบคําถามว่า “ส่วนราชการต้องการบรรลุอะไร ” พันธกิจอาจกําหนดผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียหรือกลุ่มเป้าหมายที่ส่วนราชการให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการ หรือเทคโนโลยีที่
ส่วนราชการใช้
ในการกําหนดพันธกิจ จะต้องทราบว่าหน้าที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องค์กรต้องดําเนินการคือ
อะไร และจําเป็นต้องทราบว่าเป้าประสงค์หรือผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นจากการดําเนินงานคืออะไร ดังนั้น
พันธกิจ จึงเป็นสิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ (ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย) เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์และวิสัยทัศน์ที่
กําหนดไว้ การกําหนดพันธกิจ ทําให้เราทราบทิศทาง (Direction) และขอบเขตของการดําเนินงาน
ลักษณะของการเขียนพันธกิจหรือคํากล่ าวพันธกิจ ไม่มีข้อบั งคับหรือกฎเกณฑ์ ตายตั วว่าจะต้อง
ดําเนินการในลักษณะอย่างไร ซึ่งจะมีอยู่สองลักษณะ ได้แก่ การนํามากล่าวรวมกันเป็นข้อเดียวกัน หรือจะแบ่ง
ข้อย่อยก็ได้
พันธกิจขององค์กรแบ่งได้ 2 ระดับ
1. พันธกิจดั้งเดิม คือพันธกิจเดิมขององค์กร ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ขององค์กรที่สังคมกําหนดให้หรือ
บทบาทหน้าที่ขององค์กรที่มีต่อสังคม พันธกิจนี้ถูกกําหนดเมื่อริเริ่มให้มีการก่อตั้งองค์กร และจะคงอยู่กับ
องค์กรตลอดไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงหรือปฏิรูปองค์กร
2. พันธกิจตามเป้าประสงค์ เป็นพันธกิจที่องค์กรจะต้องปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตามความคาดหวังของอค์
กรตามวิสัยทัศน์ที่ได้กําหนดไว้ ดังนั้น พันธกิจในส่วนนี้จึงปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป
การตรวจสอบความเป็นไปได้ของพันธกิจ
การกําหนดพันธกิจจะต้องคํานึงถึงความเป็นไปได้และความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ รวมถึงอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย และบทบาทที่สังคมกําหนดให้องค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องดําเนินการให้ถูกต้องตามข้อบัญญัติและ
ระเบียบกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ ร่างพันธกิจที่เหมาะสมและเป็นไปได้ จะต้องระบุถึงเงื่อนไขและปรัชญานําทาง หรือ
ค่านิยมหลักที่ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ
ตัวอย่าง พันธกิจของของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พันกิจ (Mission)
1) ผลผลิตและพัฒนากําลังคนที่มีคุณภาพ
2) วิจัยและสร้งนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม
3) บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

4) สืบสานศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) บริหารจัดการที่ทันสมัย และมีธรรมาภิบาล
กุญแจแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors : KSF)
เป็นปัจจัยที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะทําให้หน่วยงาน มีความสําเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
โดยปัจจัยเหล่านี้จะต้องก่อให้เกิดอย่างถูกต้อง และเหมาะสม กุญแจแห่งความสําเร็จจะขึ้นกับลักษณะของการ
ดําเนินงาน
ตัวอย่าง กุญแจแห่งความสําเร็จของหน่วยงาน
สถาบัน
กุญแจแห่งความสําเร็จ
- สถาบันการศึกษา
- ความเป็นมืออาชีพ
- ชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีเป็นที่ยอมรับของผูร้ ับบริการ
ขั้นตอนที่ 4 การกําหนดเป้าประสงค์/เป้าหมาย
การกําหนดเป้าประสงค์/เป้าหมาย กพร.ได้ให้ความหมายว่า “เป้าประสงค์” หมายถึง สภาพใน
อนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ต้องการบรรลุ เป้าประสงค์เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นจุดหมาย
ปลายทางที่ ชี้ นํ า การปฏิ บั ติ ก าร เป้ า ประสงค์ ใ นเชิ ง ปริ ม าณที่ เ ป็ น จุ ด หรื อ ช่ ว งที่ เ ป็ น ตั ว เลข มั ก เรี ย กว่ า
“เป้าหมาย” เป้าหมายอาจเป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงปริมาณเทียบหรือข้อมูลเชิงแข่งขัน
หมายเหตุ : การทํางานแบบ Knowlede Worker คืออะไร
ในยุคปัจจุบันที่กําลังเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สังคมมีการปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ระบบราชการใน
บทบาทใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูล ก็จําเป็นต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของข้าราชการให้สามารถทํางานอย่างมือ
อาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร

ขั้นตอนที่ 5 ค่านิยม (Values)
ค่านิยม (Values) กรพ.ได้ให้ความหมายว่า “ค่านิยม” หมายถึง หลักการและพฤติกรรมชี้นํา
ที่ ค าดหวั ง ให้ ส่ ว นราชการและบุ ค ลากรปฏิ บั ติ ค่ า นิ ย มสะท้ อ นและเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์
ของส่วนราชการ ค่านิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และช่วยให้ส่วนราชการบรรลุ
พันธกิจและวิสัทัศน์ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ตัวอย่าง ค่านิยมหลักของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ค่านิยมหลัก (Core Values)
เป็นคนดี มีความรู้ รักสู้งาน

ขั้นตออนที่ 5 การกํําหนดกลยุทธ์ธ

How will
w we geet there?? ทําอย่างไรจึงจะไปถึ
ง
งจุดนั้น
เมื่อได้กําหนดดวิสัยทัศน์ พัพนธกิจ และวัวัตถุประสงค์ขององค์
ข
กรแล้ล้ว ขั้นตอนต่ออไป คือการกํกําหนดกล
อ สามารถบบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสสงค์ที่วางไว้ การกํ
ก าหนดกลลยุทธ์ เป็นผลลจากการ
ยุทธ์ เพื่อให้
วิเคราะหห์สถานภาพขอององค์กรที่ได้ให้น้ําหนักคววามสําคัญในแต่ละปัจจัย ทั้งปัจจัยภายยในและปัจจัยภายนอก
ย
มากําหนนดเป็นแนวทาางการดําเนินงานที
ง ่เชื่อมโยงสอดคล้องกัันกับตําแหน่งในปั
ง จจุบันขอององค์กร หลัังจากการ
วิเคราะหห์สถานการณ์ (SWOT Analysis)
A
และบรรจุประเด็นวิเคราะห์ห์ลงในผัง SWOOT แล้ว จะเป็นการ
ประมวลประเด็นผัง SWOT สําหรับตั
บ วแบบที่ใช้ในการวิ
ใ
เคราะะห์ เพื่อวางกลลยุทธ์ที่นิยมใช้ช้ได้แก่
1. The Groowth – Sharre Matrix (BCCG)
2. GE Moddel
3. ADL. Poortfolio – Maartix
ตัวอย่าง BCG Moodel
แนวทางกาารกําหนดกลยยุทธ์

แนวทางการก
แ
กําหนดกลยุททธ์

Staars Situation (SSO)

Caash Cows Situation (ST)
ภายนอกฉุดแต่
แ ภายในเด่น
ภายนอกเอื้อและภายในเดด่น (ดาวรุ่ง : Staar)
(แม่วัวให้วัว : Cash cows)
*กลยุทธ์์เชิงรุก (Aggresssive Strategiees) ใช้จุดแข็งไปป
า กษาเสถียรภภาพ (Stability Strategies)
* กลยุทธ์การรั
ช่วงชิงโอกาส โดยสร้างเปิปด เพิ่ม บุก รุก ขยาย
ข ดังนี้
เพิ่ ม ประสิ ทธิ
ท ภ าพภายในแและใช้ จุ ด แข็ ง เ พื่ อ ลดความ
- ขยายงาาน
เสียหายที่เกิดจากภัยคุกคาม โดยการปรับปรุรุง พัฒนา ลด
- รณรงค์
ต้นทุน ลดระะยะเวลา ดังนี้
- ส่งเสริม
- ขยายงานทีที่เป็นจุดแข็ง
- กระจายยงาน
- ควบคุม
- สนับสนุนุน
- หลีกเลี่ยงอุอุปสรรค
- เพิ่มเครืรือข่าย
- คุ้มครอง
- เพิ่มเป้าหมาย
า
ษ
- ปกป้องรักษา
- พัฒนา (งาน)

? Question Marks Situuation (WO)
อ
ภายนอกเอื้อแต่ภายในด้อย
(คําถาม : Question)
*กลยุทธ์พลิกฟื้น (Turnn Around Sttrategies) การร
แก้ ไ ขจุ ดอ่
ด อ นเพื่ อ ช่ ว งชิชิ ง โอกาส หรื อ หาจุ ด แข็ ง จากก
ภายนอกมาเสริมโดยการรปรับปรุง พัฒนาา แก้ไข ทบทวนน
และหาพัันธมิตร (Alliancce)
- ปรับปรุรง
ง
- เพิ่มช่องทาง
- พัฒนา
- สร้างเครือข่าย
- ร่วมทุน
- หาแนวร่วม

Dogs Situattion (WT)
ภายนอกฉุดและภายในด้
แ
อย (สุนัข : Dog)
* กลยุทธ์ตดทอน
ดั
(Retrencchment Strateegies)
การเลิก/ลดดภารกิจบางด้านที
น ่มีจุดอ่อน แลละภัยคุกคาม
หรือ คิดใหม่ ทําใหม่ โดยการรเลิก ลด ถ่ายโอนน ดังนี้
- การปรับเปปลี่ยน Re-engineeering
- ทบทวน
- ลดกิจกรรมม
- ชะลอการดดําเนินงาน
- ถ่ายโอน
- แก้ไข ปรับปรุงสิ่งที่เป็นจุดอ่ออน

การใช้ BCG Model สําหรับวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากร สําหรับหน่วยงานที่มีหลายกิจกรรม
หลายหน้าที่ หลายบทบาท เพื่อวิเคราะห์ว่า หน้าที่หรือบทบาทใดมีอัตราการเติบโต มีการพัฒนา และส่วนของ
ผลเป็นอย่างไร เพื่อใช้วางแผนจัด (Portfolio) ของหน้าที่ บทบาท หรือกิจกรรม (Portfolio Planning)
การนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ (Strategic Implementation
ในขั้นตอนนี้ เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการเป็นเครื่องมือสําหรับ
ใช้เป็นแนวปฏิบัติสําหรับส่วนงานต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกัน ทั้งในแง่ทิศทางและจังหวัดเวลา โดย
การจัดทําแผนปฏิบัติการนั้นอาจใช้รูปแบบต่างๆ กันได้หลายแบบ เช่น การใช้การวางแผนโครงการแบบ
เหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Project Planning) หรือ อาจเขียนในทํานอง Gantt Chart ก็ได้
นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในการร่วมกันนําแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีการ จัดการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้บุคลากรได้เกิดการเรียนรู้แผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ จะต้องได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงและฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย
การควบคุม ติดตามและประเมินผล (Strategic)
การควบคุม เป็นการติดตามการตรวจสอบ (Monitoring) และการประเมินผล (Evaluation) เพื่อให้
การปฏิบัติงานดําเนินไปอย่างต่อเนื่อง
การติดตามและประเมินผล ซึ่งหมายถึงการคอยติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค
ตลอดจนความสําเร็จและล้มเหลวของโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งวิธีการในการติดตามประเมินผลนั้น คือการ
คอยติดตามข่าวสารข้อมูล โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวชี้วัดความสําเร็จต่างๆ ที่ได้กําหนดไว้ และคอยแก้ไขปัญหา
อุปสรรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามให้การสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานต่างๆ ใน
ทุกๆ ด้าน ให้สามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ให้ได้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางจัดทําเพื่อให้เกิดความสําเร็จ Blue Print for Change
การพิจารณากําหนดโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏิบัติการ สําหรับที่จะนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
นั้น นอกจากจะต้องคํานึงถึงโครงการที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้แล้ว ก็ยัง
ต้องคํานึงถึงโครงการและกิจกรรมสําหรับการที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร ให้สามารถที่
จะนําแผนยุทธศาสตร์นั้นไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสําเร็จ
นอกจากนี้ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ย่อมมีช่องว่างเป้าหมายหรือสิ่งที่ควรจะเป็นกับ
ผลผลิตหรือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจเกี่ยวเนื่องกับองค์ประกอบหลายประการเช่นกระบวนงาน ระบบสารสนเทศ

และการสื่อสาร กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ คน ฯลฯ ดังนั้น จําเป็นต้องมีข้อเสนอกับแนวทางการจัดทํา
เพื่อให้เกิดความเร็จ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์และ กลยุทธ์ในการดําเนินงาน มักต้องมี
การเปลี่ยนแปลงในปัจจัยสําคัญขององค์การในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การจัดโครงสร้างองค์การ เช่น การเพิ่ม หรือลดหน่วยงานเพื่อนํายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ หรือการ
มอบหมายงานใหม่ หรือการออกแบบกระบวนงานใหม่ ที่เกิดขึ้นจากแผนยุทธศาสตร์
2. การปรับเปลี่ยนระบบ ระเบียบ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติงาน การนําระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อ
รองรับยุทธศาสตร์การดําเนินงานใหม่
3. การจัดกรอบอัตรากําลังและบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรใหม่ การวิเคราะห์สมรรถนะบุคลากร
และการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามยุทธศาสตร์ใหม่
4. การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ ให้มีความเข้าใจ
ถึงยุทธศาสตร์ และกลยุท ธ์ ใหม่ และสามารถปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวได้ การสร้างเสริ มหรือปรับ แต่ ง
วัฒนธรรมในการทํางานของคนในองค์กรใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้าใจร่วมกันในทุก
ระดับถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใหม่ และเหตุผลความจําเป็นที่ต้องเลือกใช้กลยุทธ์นั้น ๆ โดยมุ่งให้ทุกคนได้มี
วิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) คือ ให้ทุกคนมองเห็นภาพตามยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้กําหนดไว้ การ
จัดหาและจัดสรรงบประมารณและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ เพื่อให้
สามารถนํายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล
เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ที่นํามาประยุกต์ใช้ มีดังนี้
ตัวแบบการประเมินองค์กร (Performance Appraisal Systems)
การวัดผลการดําเนินงานในอีตจะเห็นว่าเน้นการวัดผลด้านการใช้งบประมาณซึ่งปัญหาการวัดผลด้าน
การเงินเป็นการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไม่สามารถประเมินให้เห็นความสามารถในการดําเนินการใน
ปัจจุบันและอนาคตได้ดี ปัจจุบันตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลายมิติ (Multi dimension) ซึ่งต้องคํานึงถึง
ความสําเร็จของหน่วยงานทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
มีหลายองค์ได้มีการออกแบบการประเมินองค์กร โดยกําหนดตัวแปรที่ใช้วัดผลการดําเนินงานเพื่อ
เสริมสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน ลักษณะของการประเมินผลที่ดีควรจะ
- เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมาย
- สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรและระบบการประเมินผลงาน
- มีการสนับสนุนจากผู้บริหาร
- รวมอยู่ในกระบวนการวางแผนกลยุทธ์
- ความสมดุลของการประเมินด้านต่างๆ
- เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในองค์กร
- เป็นระบบ ย้อนกลับเพื่อพัฒนาผลการดําเนินงานให้ดีขึ้น
- เป็นกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน

ระบบการบริ ห ารงานที่ ใ ช้ ร ะบบการจั ด การที่ ใ ช้ ผ ลการปฏิ บั ติ ง านเป็ น พื้ น ฐาน มี ชื่ อ เรี ย กว่ า
performance Based Management System : PBMS
Balanced Scorecard (BSC)
เป็นเครื่องมือทางการบริหารที่เชื่อมโยงการวัดผลกับวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ขององค์กร หน่วยงาน
พัฒนาโดย Robert S. Kaplan และ David Norton ซึงจะมีการวัดและประเมินองค์กร 4 ด้านได้แก่ ผลการ
ดําเนินงานด้านการเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการบริหารภายใน และการเรียนรู้และการเติบโต BSC จะเริ่ม
จากองค์กรมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ จากนั้นการวัดความสําเร็จ จะประกอบด้วย
มุมมองด้านการเงิน (Financial perspective)
โดยให้ความสําคัญกับการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร ความคุ้มค่าของเงินงบประมาณที่ใช้
ความสามารถของการให้บริการเทียบกับผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา รวมถึงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่
ปรากฏ นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบคําถาม ถ้าองค์กรเราประสบความสําเร็จด้านการเงิน ผลการดําเนินงานทาง
การเงินควรเป็นอย่างไรในสายตาของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มุมมองด้านกระบวนการบริหารภายใน (Internal Perspective) เป็นการพิจารณาย้อนกลับไปที่
โครงสร้างองค์กร กระบวนการทํางาน ทรัพยากรมนุษย์ ความสามารถหลักขององค์กร วัฒนธรรม และค่านิยม
นอกจากนี้ ยังเป็นการตอบคําถามว่า เพื่อตอบสนองความพอใจของผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า องค์กรหน่วยงาน
เราควรมีกระบวนการที่เป็นเลิศอะไรบ้าง
มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) เป็นการพิจารณาองค์กรจากมุมมองของประชาชน
ผู้รับบริการสาธารณชนที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประโยชน์ต่าง ๆ รัฐบาล
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน นอกจากนี้ยังเป็นการตอบ
คําถามเพื่อให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เราควรตอบสนองผู้รับบริการอย่างไร?
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ (Critical Success Factors- CSFs)
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จ คือ ปัจจัยที่สําคัญต่อการบรรลุความสําเร็จตามวิสัยทัศน์องค์กรมี
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จเป็นแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทาง
เดียวกัน ทําให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้วาต้องทําสิ่งใดบ้างเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์กรตอบสนอง
วิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จวิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนอง
ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จไม่จําเป็นต้องวัดผลได้ แต่ทําหน้าที่ชี้นําหรือเป็นหลักหมายสําคัญต่อการ
บรรลุวิสัยทัศน์ ปัจจัยหลักแห่งความสําเร็จกําหนดจากวิสัยทัศน์หรือพันธกิจขององค์กรโดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้
- มุ่งความสําคัญไปที่ผลผลิตและผลลัพธ์
- มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือวัตถุประสงค์ขององค์กร
- มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเข้าใจได้ง่าย
- ผู้บริหารให้การยอมรับ
- องค์กรสามารถควบคุมผลให้เกิดขึ้นได้ในทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs)
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก วัดความก้าวหน้าของการบรรจุปัจจัยแห่งความสําเร็จหรือผลสัมฤทธิ์
ขององค์กร โดยการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับมาตรฐานหรือเป้าหมายที่ตกลงกันไว้
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลักที่ดีต้องมี่ความถูกต้อง เหมาะสม และสามารถโน้มน้าวให้ทุกคนใน
องค์กรและผู้มีส่วนได้เสียประโยชน์ตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัดจากตัวชี้วัดเหล่านี้ และตัวชี้วัดทั้ง 4
ด้านมีส่วนสนับสนุนกลยุทธ์ให้ดําเนินไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลสําเร็จความสัมพันธ์ของทั้ง 4 ด้าน หรือทั้งสี่
มุมมองจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งหมด
ตัวชี้วัดความสําเร็จ Key Performance Indicator : KPI
- สามารถสังเกตได้ในเชิงปริมาณ
- วัดผลที่ได้จากการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ์)
- ประกอบด้วยตัววัดผลงาน (บ่งบอกถึงคุณลักษณะ๗ และมาตรฐานเทียบเคียงสําหรับบ่งบอกถึง
ความสําเร็จจากการดําเนินงาน (ข้อความที่บ่งบอกถึงปริมาณผลงาน)
- เป็นผลงานหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนําเอาทรัพยากร (imput) มาใช้ในการดําเนินกิจกรรม
(activity 2 process)
สําหรับค่าของตัวชี้วัดที่กําหนด สามารถกําหนดได้ใน 5 รูปแบบ ได้แก่
1) จํานวน
2) อัตรา (ร้อยละ)
3) ค่าเฉลี่ยน
4) อัตราส่วน (A ต่อ B)
5) สัดส่วน ( a ใน A)
นอกจากนั้น ตัวชี้วัดที่กําหนดจะต้องมีลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ก็คือ มีความสอดคล้องหรือตรงกับ
ประเด็นที่ต้องการจะวัด มีความเป็นรูปธรรมหรือมีความชัดเจน สามารถวัดหรือสังเกตได้ นอกจากนั้นจะต้องมี
ความไว และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้ผลการประเมิน
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)
เป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่ง “แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หากองค์กรไหนได้นําแนวคิดทางการบริหาร BALANCED Scorecard มาใช้ให้เกิดผลได้ดี องค์ประกอบที่
สําคัญประการหนึ่ง คือ การสื่อสารให้คนในองค์กรได้รับทราบถึงยุทธศาสตร์และแปลงยุทธศาสตร์นั้นไปสู่การ
ปฏิบัติให้บังเกิดผล

แล้วทําไมต้องมีแผนที่ยุทธศาสตร์ ?
เพราะบุคคลที่จะทราบถึงยุทธศาสตร์ (Strategy) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Goal) ขององค์กรมักจะเป็นบุคคลเพียงกลุ่มหนึ่งเท่านั้น เช่น ผู้บริหาร หรือผู้ที่ทํางานด้านการ
วางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในขณะที่ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจจะทราบเพียงตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบว่าคือ
อะไร และจะเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เป้าประสงค์ (Goal) ได้
อย่างไรดังนั้น จึงจําเป็นต้องมีแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ที่จะบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยง
เป้าหมายต่างๆ ขององค์กรในแต่ละด้านได้อย่างเป็นรูปธรรม สําหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิได้นําแนวคิด Balanced Scorecard มาใช้ในการบริหาร แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) จึงเป้น
เสมือนเครื่องมือสื่อสาร และถ่ายทอดกลยุทธ์ ไปสู่คนในองค์กรให้มีความเข้าใจได้อย่างชัดเจน และมีความเป็น
รูปธรรมมากขึ้น
แล้วแผนที่ยุทธศาสตร์มีลักษณะอย่างไร ?
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ก็คือ แผนภาพที่แสดงให้เห็นถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร ในรูปแบบ
ของความสัมพันธ์ต่อกันในเชิงเหตุและผล (Cause and effect relationships) กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างผลลัพธ์ (Outcome) ที่องค์กรปรารถนา ซึ่งเชื่อมโยงกับทุกๆ มิติทั้ง 4 มิติ เพื่อให้นําไปสู่ผลลัพธ์ที่
องค์กรต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงเข้ากับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Assets) เช่น
ความรู้ ทักษะของพนักงาน ให้เข้ากับกระบวนการสร้างคุณค่า (Value-creating processes) ให้แก่องค์กร
อันจะนําไปสู่เป้าหมายที่ปรารถนา และที่สําคัญแผนที่ยุทธศาสตร์ก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะสื่อสารให้เราได้
ทราบถึงยุทธศาสตร์ขององค์กร อันจะทําให้ทั้งผู้บริหารและบุคลากรมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ขององค์กรใน
ภาพรวมได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ถ้าอยากจะเขียนแผนที่ยุทธศาสตร์จะเริ่มต้นอย่างไรดี ?
แผนที่ยุทธศาสตร์ ไม่ได้เป็นเครื่องมือที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว ดังนั้น เราจึงต้องมองในภาพรวมของทั้ง
องค์กร สําหรับการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) นั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ การ
พิจารณาถึงทิศทางของหน่วยงาน อันได้แก่ วิสัยทัศน์ขององค์กร ประเด็นยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์ภายใต้
แต่ ล ะประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง จะต้ อ งมี ค วามเชื่อ มโยงซึ่ง กั น และกั น โดยกระบวนการในการจั ดทํ า แผนที่
ยุทธศาสตร์นั้น มีอยู่ 3 ขั้นตอนหลัก กล่าวคือ
ขั้นตอนแรก คือ การยืนยันยุทธศาสตร์ จะเป็นการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่องค์กรมีความ
มุ่งมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้นหรือเป็นวิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์กรซึ่งการที่มี
วิสัยทัศน์ร่วมกันของทุกฝ่ายในองค์กรจะช่วยให้การพัฒนากลยุทธ์ รวมทั้ง
ขั้นตอนที่สอง คือ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์
หมายถึง สิ่งที่ต้องคํานึงเป็นประเด็นหลักในการนําไปสู่วิสัยทัศน์ ดังนั้นจึงต้องกําหนดประเด็นที่สําคัญในการ
ดําเนินการพัฒนาเพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ ซึ่งก็ไม่ควรมีจํานวนประเด็นยุทธศาสตร์ที่มากเกินไป
เพราะจะทําให้ไม่มีจุดเน้นขององค์กร ทั้งนี้ ก็เพื่อสนับสนุนต่อพันธกิจ (Mission) ให้นําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์

(Vision) ขององค์กรในท้ายที่สุด เช่น ทิศทางการพัฒนาองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2555-2559) ฉบับที่ 1 ดังนี้
“มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชุมชนสังคม และนานาชาติ”
ขั้นตอนที่สาม คือ การกําหนดเป้าประสงค์ที่ต้องการบรรลุภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการ
กําหนดเป้าประสงค์นั้นควรเริ่มต้นด้วยการตั้งคําถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ตามมิติ 4 ด้าน คือ มิติด้าน
การเงิน (Financial Perspective) มิติด้านลูกค้า (Customer Perspective) มิติด้านกระบวนการภายใน
(Internal Process Perspective) และมิติด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and perspective) โดย
ควรระบุเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามขั้นตอนที่สอง ซึ่งจะต้องมีตัวชี้วัดสําหรับที่จะบอก
ว่าเป้าประสงค์นั้น บรรลุหรือไม่ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ดีก็ควรจะตอบคําถามได้ครอบครอง ในทุกๆ มิติ และเมื่อได้
วิเคราะห์ประเด็นต่างๆครบถ้วนแล้วก็มาจัดรวมอยู่ในภาพเดียวกัน ซึ่งอาจจะใช้ลูกศรมาผนวกเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างกันในแต่ละมิติ
นอกจากนี้ Professor Robert Kaplan และ Dr.David Norton ยังมีความเห็นว่าควรมีองค์ประกอบ
อีก 3 ประการ ที่ควรเพิ่มเข้ามาในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) คือ
1. องค์ประกอบทางด้านปริมาณ คือ การกําหนดกลุ่มเป้าหมายและการหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุ
และปัจจัยบนแผนที่ยุทธศาสตร์
2. การกําหนดเงื่อนเวลา คือ การกําหนดหัวข้อทางยุทธศาสตร์ที่จะสร้างคุณค่าทั้งในระยะสั้น ระยะ
ปานกลาง และระยะยาว อันจะเป็นการสร้างความสมดุลและความยั่งยืนของคุณค่านั้นๆ ให้แก่องค์กร
3. การเลือกกําหนดความสําคัญของยุทธศาสตร์ คือ การเลือกแผนงาน และกิจกรรมที่สามารถทําให้
องค์กรบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
เราอาจจะประยุกต์แนวคิดของ Balanced Scorecard ให้มีมากกว่า 4 มิติก็ได้ ทั้งนี้ก็เพื่อความ
เหมาะสมกับสภาพและลักษณะขององค์กร แผนที่ยุทธศาสตร์สามารถนําไปใช้ได้กับทุกองค์กรทั้งภาคธุรกิจ
เอกชน และภาครั ฐ แต่ ค วามยากง่ายจะแตกต่างกั น เนื่ องจากผลลั พธ์ข องแต่ละหน่วยงานไม่เหมือนกั น
กระบวนการและวัฒนธรรมขององค์กรก็มีความแตกต่างกัน
การจัดทําแผนที่ทางยุทธศาสตร์
เราต้องพิจารณาว่าจะทําอย่างไร ให้บรรลุเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ โดยการพิจารณากล
ยุทธ์ให้สอดคล้องกับมิติต่างๆ และในแต่ละกลยุทธ์สํานักต่างๆ ต้องมาพิจารณาดูว่าเกี่ยวข้องกับพันธกิ จ
ของสํานักในด้านใด และจะทําอย่างไรให้กลยุทธ์นั้นแปลงไปสู่การปฏิบัติ โดยวิธีการจัดทําโครงการขึ้นมา
รองรับ โดยพิจารณาความเชื่อมโยงดังนี้
พิจารณากลยุทธ์ ตามมิติของ Balanced Scorecard
เมื่อเราพัฒนาองค์กร (มิติการพัฒนาองค์กรและบุคลากร) โดยการนํานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการ
ประชุม การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาบุคลากรให้มีความชํานาญ
มีทักษะในด้านการจัดการประชุม จะทําให้การประชุมมีประสิทธิภาพ (มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
และบริการ) เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และคุ้มค่า การพัฒนาระบบการให้บริการ การนําระบบลูกค้าสัมพันธ์

มาใช้ จะทําให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ (มิติด้านลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) มีการกําหนดระเบียบวิธี
และมาตรฐานในการปฏิบัติงานทางด้านการประชุม ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง (มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ)
ส่งผลให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ ผลลัพธ์ก็จะเชื่อมโยงในลักษณะของความสัมพันธ์ต่อกันในเชิง
เหตุและผล (Cause and effect relationships) ไปยังวิสัยทัศน์ขององค์กร

