
การบรหิารเชงิกลยุทธ์
(Strategic Management)



5/25/20132

6. การจดัการ
กระบวนการ

5. การมุง่เน้น
ทรพัยากรบคุคล

4. การวดั การวเิคราะห ์ และการจดัการความรู้

3. การให้ความสําคญั
   กบัผู้รบับรกิารและ
  ผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย

1. การนํา
องคก์ร

2. การวางแผน
เชงิยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์

ลกัษณะสําคญัขององคก์ร

7. ผลลพัธ์
การดาํเนินการ

  เกณฑค์ุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั

มาตรา 11, 26, 39-40, 43-44

มาตรา 8, 24-25, 29-32, 41-42 มาตรา 8, 10, 21, 23-25, 30-32, 35-38

มาตรา 9, 20, 22, 45-46มาตรา 8,27-28

มาตรา  8-9, 12-20, 22,  33-34 มาตรา 11, 26-28, 33-34,  47-49



หมวดที ่ 2 การจดัทาํยทุธศาสตร์

5/25/20133

ให้อธิบายว่าส่วนราชการมีวิธีการ
อย่ า ง ไรในการกําหนดประ เ ด็น
ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์
และกลยุทธห์ลกั รวมถงึการยกระดบั
ความสามารถในการแขง่ขนั ผลการ
ดาํเนินการโดยรวม และความสําเร็จ
ในอนาคต



5/25/20134



กระบวนการจดัทาํยุทธศาสตร์

5/25/20135

๑. ส่วนราชการมกีระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร์
โดยรวมอยา่งไร ให้ระบุ

 ขัน้ตอนและผู้เกีย่วขอ้งทีส่ําคญั
 กรอบเวลาทีใ่ช้ในการวางแผนระยะสั้นและระยะยาว
 กจิกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

๒. ส่วนราชการไดน้ําปจัจยัตอ่ไปนี้มาวางแผนยุทธศาสตร์
อยา่งไร

 ความต้องการ ความคาดหวงัของผู้รบับรกิาร ผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสีย

 สภาพการแขง่ขนั
 นวตักรรมและการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยี
 จุดแข็ง จุดออ่น โอกาส อุปสรรค



เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร์

5/25/20136

๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์ และกลยุทธห์ลกัมอีะไรบ้าง

๔. ส่วนราชการให้ความสําคญักบัความท้า
ทายตอ่องคก์รอยา่งไร



การถา่ยทอดกลยุทธเ์พือ่นําไปสู่การปฏบิตัิ

5/25/20137

๕. วธิกีารถา่ยทอดแผนปฏบิตักิารเพือ่
นําไปสู่การปฏบิตัิ

๖. แผนปฏบิตักิารทีส่ําคญัของส่วนราชการ
๗. แผนหลกัดา้นทรพัยากรบุคคลที่

ตอบสนองตอ่ยทุธศาสตร์
๘. ตวัชีว้ดัทีส่ําคญัทีใ่ช้ตดิตามความก้าวหน้า

ของแผนปฏบิตักิารมอีะไรบา้ง



การคาดการณผ์ลการดาํเนินการ

5/25/20138

๙. เป้าหมายการดาํเนินงานของแผนปฏบิตัิ
การตามตวัชีว้ดัมอีะไรบา้งและเป็นเช่นใด 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั

 เป้าประสงคเ์ชงิยุทธศาสตร์
 ผลการดาํเนินงานทีผ่า่นมา
 ผลการดาํเนินงานทีค่าดไว้ของคูแ่ขง่
 ระดบัเทยีบเคยีงทีส่ําคญั (Benchmark)



ความหมาย

5/25/20139

เป็นกระบวนการซึง่รวมกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั 3 ประการคอื.-

การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ ์ (Strategic Analysis)
การกาํหนดกลยุทธ ์ (Strategy Formulation)
การปฏบิตัติามกลยุทธแ์ละการควบคุม 

(Strategy Implementation and Control)



ความท้าทายในโลกธุรกจิ

5/25/201310

การกระตุน้ให้เกดิการเปลีย่นแปลง
(Accelerating rates of Change)

การแขง่ขนัทีม่ากขึน้ (Increasing Competition)
ความเป็นโลภาภวิตันข์องธุรกจิ

(Globalization of Business)
การเปลีย่นแปลงดา้นเทคโนโลยี

(Technological Change)



ความท้าทายในโลกธุรกจิ (ตอ่)

5/25/201311

การเปลีย่นแปลงลกัษณะของหน่วย
แรงงาน
(Changing Nature of the Work Force)

การขาดแคลนทรพัยากร (Resource 
Shortages)

การเปลีย่นแปลงจากสังคมอุตสาหกรรม
เป็นสังคมทีต่อ้งใช้ความรู้ (Transition from 
Industrial to Knowledge Society)



ความท้าทายในโลกธุรกจิ (ตอ่)

5/25/201312

ภาวะเศรษฐกจิและสภาพตลาดทีไ่ม่
แน่นอน
(Unstable Economic and Market Conditions)

ความตอ้งการของลกูค้าเพิม่ขึน้
(Increasing Demands of Constituents)

ความสลบัซบัซ้อนของสภาพแวดลอ้มใน
การบรหิารเชงิกลยุทธ์ (Complexity of the 
Strategic Management Environment)



21th-century Business Direction

5/25/201313

๑. ยุคโลกาภวิตัน์ (Globalization)
๒. ยุคสารสนเทศ (The Maze of 

Information Management)
๓. ยุคความเปลีย่นแปลงทาง

เทคโนโลย ี (The Way of Technology)
๔. ยุคของความเปลีย่นแปลง (Change 

and More Change)



Excellence in an Organization

5/25/201314

Network Excellence
Technology Excellence
People Excellence
Service Excellence



ประโยชนจ์ากการบรหิารเชงิกลยุทธ์

5/25/201315

ช่วยปรบัปรุงการสื่อสารให้ดขีึน้ 
(Improved Communication)
มผีลติผลทีด่ี (Great Productivity)
ช่วยให้เกดิความเข้าใจในการทาํงาน

(Increased Understanding)
ทาํให้กลยุทธม์ปีระสิทธผิลมากขึน้

(More Effective Strategies)



ประโยชนจ์ากการบรหิารเชงิกลยุทธ์

5/25/201316

มพีนัธะสัญญา (Enhanced Commitment)
ผลติผลสงูขึน้ (Higher Productivity)
ทําให้ธุรกิจมีอํานาจ มีความคิดริเริ่ม 
การคาดการณล์ว่งหน้า (Allow Firm to 
Influence, Initiate, and anticipate)
ทําให้ธุรกิจมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า
แทนทีจ่ะแก้ปญัหาภายหลงั
(Be Proactive rather than Reactive)



ความสําคญัในการบรหิารเชงิกลยุทธ์

5/25/201317

มจีุดมุง่หมายเพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย
ขององคก์าร
เกีย่วข้องกบัผู้ทีไ่ดผ้ลประโยชนจ์าก
องคก์าร
นํามาซึง่ขอบเขตหลายช่วงเวลา
เกีย่วข้องทัง้ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล



5/25/201318

วเิคราะหค์วามคาดหวงัของผู้รบับรกิาร
และผู้มสี่วนไดส้่วนเลยี

กาํหนดวสิัยทศัน ์ พนัธกจิ  เป้าประสงคห์ลกั (ถ้าม)ี
และประเด็นยุทธศาสตร ์ ตามลาํดบั โดยให้สอดคลอ้งกนั

กาํหนดเป้าประสงคเ์ชงิกลยทุธ ์  ในระดบัองคก์ร
(ภายใต้พนัธกจิ หรอืประเด็นยุทธศาสตร)์

กาํหนดตวัชีว้ดัผลการดาํเนินงานหลกั และกลยทุธต์ามลาํดบั
องคก์รสามารถกาํหนดโครงการรเิริม่ไว้ลว่งหน้าได้

นํากลยุทธท์ีต่้องดาํเนินการในแตล่ะปี
มากาํหนดโครงการ วตัถุประสงค ์ และตวัชีว้ดัระดบั

โครงการ

กาํหนดงบประมาณของโครงการ

วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มองคก์รทัง้ภายใน และ
ภายนอก โดยใช้ SWOT Analysis

จดัทาํแผนทีก่ลยทุธโ์ดยกาํหนดเป้าประสงคแ์ตล่ะมติิ
Balance Scorecard – BSC.

แผนกลยุทธ ์
๔ ปี

แผนปฏบิตัิ
การ
ประจาํปี

กาํหนด
ตวัชีว้ดั
(KPIs) ตาม
หลกั 
Result 
Based 
Managem
ent



ผู้มสี่วนไดเ้สีย (Stakeholders)

5/25/201319

 หมายถงึบุคคล  คณะบุคคล  หรอืนิตบิุคคล  ทีม่ี
ส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
องคก์รไมท่างใดก็ทางหนึ่ง ได้รบัผลกระทบทัง้ด้านบวก  
และด้านลบจากการดาํเนินงานขององคก์ร เช่น ลูกค้า 
ผู้ถอืหุ้น ผู้ปฏบิตังิานในองคก์ร องคก์รภาครฐั องคก์ร
เอกชน คูแ่ขง่ขนั ฯลฯ

 องค์กรมีความจําเป็นต้องกําหนดผู้มีส่วนได้เสียของ
องค์กรให้ชัดเจน เข้าใจความคาดหวัง หรือความ
ต้องการของเขา และหาทางตอบสนองความต้องการ 
หรอืความคาดหวงันั้นไว้เป็นการเบือ้งต้น





การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธ์
(Strategic Analysis)



การวเิคราะหเ์ชงิกลยุทธใ์นระดบัองคก์ร

5/25/201322

การกําหนดกลยุทธ์ขององค์การจะต้อง
พิ จ า รณ า ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย น อ ก 
(External Environment) สภาพแวดล้อม
ภายใน (Internal Environment) เพือ่เป็น
ข้อมูลในการพิจารณาโอกาส อุปสรรค 
จุดแข็ง และจุดอ่อน และความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

 เรยีกอกีอยา่งหนึ่งวา่ SWOT Analysis



ปจัจยัแวดลอ้มภายนอก

5/25/201323

 หมายถงึ สิ่งแวดล้อมขององคก์ารซึ่งองคก์ารไม่
สามารถควบคุมได้ และอาจเป็นประโยชน ์ หรอื
เป็นภยัคุกคามทีส่ําคญัตอ่องคก์ารในอนาคต 

 หากสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นประโยชน ์ หรอืเป็นปัจจยั
ด้านบวกหรือเอื้อต่อการดําเนินงานขององคก์ร 
เราเรยีกวา่ โอกาส (Opportunities)

 หากสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นภยัคุกคาม หรือปัจจัย
ด้านลบต่อความสําเร็จขององค์การในอนาคต 
เราเรยีกวา่ อุปสรรคหรอืภาวะคุกคาม (Threats)



ปจัจยัแวดลอ้มภายนอกทีค่วรพจิารณา

5/25/201324

 สิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกจิ (Economic Environment) เช่น 
ปัจจยัเกีย่วกบัรายได้ประชาชาต ิ รายได้ต่อหวัประชากร 
รายได้ครวัเรือน อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ราคานํ้ามนั ราคาสินค้า เป็นต้น

 สิ่งแวดล้อมทางสังคม (Social Environment)  เช่น สภาพ
สังคม  ลักษณะครอบครัว  ความสัมพันธ์ในชุมชน 
ครวัเรอืน ครอบครวั เป็นต้น

 สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม (Cultural Environment)  เช่น 
คา่นิยมการศึกษา การนับถอืและความเชื่อศาสนา ความ
เชือ่ ขนบธรรมเนียมประเพณี การแตง่กาย การบรโิภค 
ศิลปะ เป็นต้น

 สิ่งแวดล้อมประชากรศาสตร์ (Demographical Environment)  
เช่น อตัราเกดิ อตัราตาย การย้ายถิน่ฐานทีอ่ยู่ ความ
หนาแน่นของประชากร เป็นต้น



ปจัจยัแวดลอ้มภายนอกทีค่วรพจิารณา

5/25/201325

 สิ่งแวดล้อมทางการเมอืง (Political Environment)  เช่น 
นโยบายทางการเมือง  นโยบายพรรคการเมือง 
เสถยีรภาพทางการเมอืง นักการเมอืงทุกระดบัตัง้แต่
ระดบัชาติถึงระดบัท้องถิ่น การมีส่วนร่วมทางการเมอืงของภาคส่วน เป็นต้น

 สิ่งแวดล้อมด้านกฎหมาย (Legal Environment)  เช่น 
ข้อกําหนดในพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา 
พร ะ ร าชกํ า หนด  กฎกร ะท ร ว ง  ข้ อ บัญญัต ิ
กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั เป็นต้น

 สิ่งแวดลอ้มภาครฐั (Governmental Environment)  ไดแ้ก่
องค์กรภาครัฐต่างๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กร 
เช่น ส่วนราชการอื่นๆ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อสิระของรฐัอืน่ๆ เป็นต้น



ปจัจยัแวดลอ้มภายนอกทีค่วรพจิารณา

5/25/201326

 สิ่งแวดล้อมทางเทคโนโลยี (Technological 
Environment)  เช่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
และความรู้ในสาขาต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ความก้ า วห น้ าทาง เทคโนโลยีส ารสน เทศ 
คอมพวิเตอร ์ และการสื่อสาร เป็นต้น

 แนวโน้มทางการแขง่ขนั (Competitive Trends)  การ
ดาํเนินงานขององคก์รซึ่งประกอบกจิการ หรอืมี
ลกัษณะงานคล้ายคลงึกบัองคก์ร ซึง่ส่งผลกระทบ 
หรอืได้รบัผลกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งจากการ
ดาํเนินงานขององคก์ร

 อืน่ๆ (Others) เช่นภยัธรรมชาต ิ ภูมอิากาศ



ปจัจยัแวดลอ้มภายใน

5/25/201327

หมายถงึกจิกรรมต่างๆ ภายในองคก์าร ซึ่ง
องคก์ารสามารถควบคุมได้ และมีผลทําให้
การดาํเนินงานภายในองคก์ารประสบผลสําเร็จ 
หรอืลม้เหลวได้

 จุดแข็ง (Strengths) หมายถงึ ลกัษณะเดน่ของ
การดําเนินงานหน้าที่ต่างๆ ภายในองคก์าร 
ลกัษณะเช่นนี้เป็นปจัจยัเอือ้ตอ่ความสําเร็จของ
องคก์าร

 จุดออ่น (Weaknesses) หมายถงึ การดาํเนินงาน
องค์การไม่สามารถกระทําได้ดี อันเ ป็น
อุปสรรคตอ่ความสําเร็จขององคก์าร องคก์าร
จะต้องหาทางแก้ไขจุดออ่นทีเ่กดิขึน้



ปจัจยัแวดลอ้มภายในทีค่วรพจิารณา 
(อยา่งงา่ย)
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 Man  บุคลากร รวมถงึผู้บรหิารขององคก์ร
 Money  งบประมาณทีไ่ดร้บัการจดัสรรแลว้
 Material       วสัดอุุปกรณ ์ เครือ่งมอื เทคโนโลยี
 Management  ระบบบรหิารจดัการทุกดา้น เช่น 
การบริหารงานการเงิน  พัสดุ งบประมาณ 
ทรพัยากรบุคคล การประชาสัมพนัธ ์ เป็นต้น



จุดมุง่หมาย (Purpose)
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หมายถงึ สิ่งทีอ่งคก์ารต้องการในอนาคต 
ส า ม า ร ถ กํ า ห น ด ไ ด้  ๔  ป ร ะ ก า ร 
เรียงลาํดบัจากการเจาะจงน้อยทีสุ่ด ไป
ถงึมากทีสุ่ด คอื.-

วสิัยทศัน ์ (Vision)
พนัธกจิ (Mission)
 เป้าหมาย หรอืเป้าประสงค ์ (Goals)
วตัถุประสงค ์ (Objectives)



วสิัยทศัน ์ (Vision)
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หมายถงึ จนิตภาพเกีย่วกบัองคก์าร
ในอนาคต เป็นการชี้ถึงทิศทางที่
องคก์ารต้องการจะมุ่งไป วสิัยทศัน์
จะอธบิายความทะเยอทะยานสําหรบั
อนาคตขององคก์าร แตไ่มไ่ด้ระบุถงึ
วธิีการที่จะนําไปสู่ ความมุ่งหมายนั้น
อยา่งชดัเจน



การอภปิรายกลุม่: การกาํหนดวสิัยทศัน์
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1. ทา่นต้องการให้องคก์รมภีาพลกัษณใ์น
อนาคตเป็นอยา่งไร หรอืองคก์รมุง่มัน่
จะทาํอะไรให้สําเร็จในอนาคต?

2. เพื่อให้บรรลุผลตามข้อ  1.  ปัจจัย
อะไรบ้างทีส่ําคญัและจะทาํให้บรรลุผล
ได?้

3. เป้าหมายสุดท้ายหรอืผลกระทบทีส่ําคญั
คอือะไร เมือ่องคก์รของทา่นบรรลุผล
ตามข้อ 1. แลว้?



พนัธกจิ (Mission)

พันธกิจองค์การ  เ ป็นข้ อความที่
เกีย่วกบัการกาํหนดกจิกรรมหลกั และ
ลกัษณะงานสําคญัขององคก์าร เพื่อ
นําไปสู่วสิัยทศันท์ีอ่งคก์ารกาํหนดขึน้
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ความสําคญัในการกาํหนดพนัธกจิให้ชดัเจน
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 เพื่อให้สามารถระบุจุดมุ่งหมายภายใน
องคก์ารได้

 เพือ่กาํหนดหลกัเกณฑม์าตรฐานในการ
จดัสรรทรพัยากรองคก์าร

 เพื่ อ กํ าหนดบรรยากาศทั่ ว ไปของ
องคก์าร

 เพื่อ เ ป็นหลัก สํ าคัญในการกําหนด
จุดมุง่หมายขององคก์ารและทศิทางของ
องคก์าร



ประเด็นยุทธศาสตร ์ (Strategic Issues)
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หมายถึง สิ่งที่ต้องคํานึงถึงเป็นประเด็น
หลกัในการนําไปสู่วสิัยทศัน ์ การกาํหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์จึงเป็นการกําหนด
ป ร ะ เ ด็ น ที่ สํ า คัญ ที่ ห น่ ว ย ง า น ต้ อ ง
ดําเนินการพฒันาเพื่อให้สามารถบรรลุ
วสิัยทศันท์ีต่ ัง้ไว้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
ไม่ควรมจีํานวนมากเกนิไป เนื่องจากจะ
ทาํให้ประเด็นยุทธศาสตรก์ระจดักระจาย 
ไมม่จีุดมุง่เน้น (Focus)



เป้าประสงคเ์ชงิกลยุทธ ์ (Strategic Goals)
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หมายถงึ เป้าหมายตา่งๆ ทีต่้องการบรรลุใน
แต่ ล ะ พัน ธ กิ จ  หรื อ ใ น แต่ ล ะ ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร ์ ภายใต้กรอบการประเมนิผลการ
ปฏบิตัริาชการ ทีค่ณะรฐัมนตรมีมีตเิห็นชอบ
ให้ปรบัเปลีย่นเมือ่วนัที ่ 30 ก.ย. 2546 และที ่
ก .พ .ร .  เ ห็นชอบในการประ ชุมครั้ งที ่
10/2547 เมือ่วนัที ่ 26 ต.ค. 2547 ซึง่แบง่เป็น 
4 มติ ิ ได้แก่มติดิ้านประสิทธผิลตาม
ยุทธศาสตร์ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
ดา้นประสิทธภิาพของการปฏบิตัริาชการ และ
การพฒันาองคก์าร



SMART
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Specific เฉพาะเจาะจง
Measurable สามารถวดัได้
Achievement บรรลผุลได้
Realistic เป็นจรงิได้
Time Frame มกีรอบระยะเวลา



การวางแผนเชงิกลยุทธ ์ (Strategic Planning)
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กลยุทธ ์  เป็นรูปแบบของการกระทาํซึ่ง
ผู้บรหิารใช้เพือ่ให้บรรลุวตัถุประสงคข์อง
องค์การ  เ ป็นกลยุทธ์ที่ เ ป็นจริง  ซึ่ง
องค์การได้วางแผนไว้    และใช้
โต้ตอบตอ่การเปลีย่นแปลงสถานการณ์

แผนกลยุทธ ์ เป็นข้อความเกีย่วกบัภารกจิ 
และทศิทางในอนาคต   เป้าหมายการ
ทํา งานระยะ สั้น    และระยะยาว
ตลอดจนกลยุทธใ์นการทาํงาน



ปจัจยัสําคญัในการกาํหนดกลยทุธ์

5/25/201338

 จุดมุง่หมายขององคก์ร ซึง่ประกอบดว้ย 
วสิัยทศัน,์    พนัธกจิ, เป้าประสงค,์ และ
อาจรวมถงึนโยบาย

โอกาสและอุปสรรคจากปจัจยัแวดลอ้ม
ภายนอก 
(External Opportunities and Threats)

 จุดแข็งและจุดออ่นจากปจัจยัแวดลอ้ม
ภายใน 
(Internal Strengths and Weaknesses)



การกาํหนดกลยทุธ์ โดยใช้เทคนิค
TOWS Matrix


