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สมควร  ทรัพย์บ ารุง* 

 
บทน า 
 เมื่อวันจันทร์ท่ี 16 สิงหาคม 2553 ได้มีโอกาสเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) สู่การปฏิบัติและการติดตามผล โดยสาระส าคัญของการ

ถ่ายทอดคือ การก าหนดให้หน่วยงาน (คณะ/ส านัก/สถาบัน) ด าเนินการใน 3 เรื่องด้วยกัน คือ 1) การจัดท าแผน

กลยุทธ์ ฉบับท่ี 11 ของหน่วยงาน 2) ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลผลิตในแผนกลยุทธ์ ฉบับท่ี 11 ของ

หน่วยงาน และ 3) ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนกลยุทธ์ ฉบับท่ี 11 

ของหน่วยงาน และหลังจากนั้น คือ เมื่อวันจันทร์ท่ี 23 สิงหาคม 2553 ฝ่ายวางแผนพัฒนาและเทคโนโลยี ได้มี

หนังสือท่ี 0516.03/589 แจ้งให้หน่วยงานจัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานระยะ 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555-2559 โดยหน่วยงานจะต้องด าเนินการ 1) จัดท าแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ท่ี

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 11 (ตามแบบฟอร์ม PD-S4) 2) ก าหนดค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัดผลผลิตในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ท่ีสัมพันธ์กับผลผลิตในแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 11 (ตามแบบฟอร์ม PD-S3) 3) ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ท่ีสัมพันธ์กับตัวชี้วัดเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับท่ี 11 (ตามแบบฟอร์ม PD-S5) และ 4) จัดท าแผนท่ียุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) ดังนั้น ผู้เขียนในฐานะท่ีได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานกับหน่วยงานใน

กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงมีแนวความคิดว่าควรจะสร้างความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ

คณะท างานเครือข่ายด้านการวางแผนและการติดตามประเมินผลแผนในเรื่องการจัดท าแผนกลยุทธ์และการแปลง

แผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพื่อท่ีหน่วยงานจะได้สามารถตอบค าถามหรือตอบโจทย์ท้ัง 3 ประการข้างต้นได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนค าถามหรือโจทย์ข้อท่ี 4 จะได้ด าเนินการในโอกาสต่อไป  
 

แผนกลยุทธ์คืออะไร 
  ค าว่า “กลยุทธ์” หรอื “ยุทธศาสตร”์ นั้น รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ เดชะรินทร์ และคณะ ได้ให้ค านิยาม

ไว้ในหนังสือเรื่อง Strategy Map : แผนท่ียุทธศาสตร์ว่า สิ่งท่ีองค์กรท าเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งยุทธศาสตร์

ไม่ใช่งานประจ า แต่หมายถึง การพัฒนางานประจ าหรือ การสร้างงานใหม่ ท้ังนี้การท่ีอ งค์กรจะด าเนินการไปสู่

ความส าเร็จได้ จ าเป็นต้องมีวิธีการบริหารจัดการท่ีเรียกว่า การบริหารยุทธศาสตร์หรือการบริหารเชิงกลยุทธ์และมี

ตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน ซึ่งตัวชี้วัดความส าเร็จของแต่ละองค์กรก็จะไม่เหมือนกัน ถ้าเป็นองค์กรเอกชน

ความส าเร็จอาจอยู่ท่ีตัวเลขทางการเงิน ในขณะท่ีถ้าเป็นหน่วยราชการ ความส าเร็จจะอยู่ท่ีการบรรลุวิสัยทัศน์ 

 
 

* นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 8 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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 “แผนกลยุทธ์” คืออะไร หรือเป็นอย่างไรนั้น มีหลากหลายมุมมองตามวัตถุประสงค์และบทบาทหน้าท่ี

ขององค์กร แต่สามารถสรุปได้ว่า แผนกลยุทธ์คือ การตัดสินใจวางแผนอย่างมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการ

ท างานท่ีชัดเจน มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเพื่อให้องค์กรสามารถด ารงอยู่ใดในอนาคต โดยอาศัยการมี

ส่วนร่วมของทุกฝ่ายหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตาม

พันธกิจ (Mission) ขององค์กรและท าให้องค์กรอยู่รอดในระยะยาวได้ ส่วน “การวางแผนกลยุทธ์” นั้น เป็น
กระบวนการก าหนดเป้าหมายระยะยาวขององค์กร (Long Range Goals) การเลือกวิถีทาง (Means) เพื่อให้บรรลุ
จุดหมายนั้น ท้ังนี้ การวางแผนกลยุทธ์ซึ่งเป็นแผนของผู้บริหารระดับสูงจะมีความเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการ ซึ่ง

เป็นแผนของผู้บริหารหรือแผนงานระดับล่าง 

 นอกจากนี้ การท่ีจะกระท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุผลส าเร็จได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยการบริหารเชิงกลยุทธ์มา

ขับเคลื่อนแผนด้วย ซึ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์คือ การตอบค าถามท่ีส าคัญ 4 ประการให้ได้ครบและสมบูรณ์ ซึ่ง

ได้แก่ 1) ปัจจุบัน เราอยู่ ณ จุดไหน (Where are we now ?) ซึ่งเครื่องมือท่ีน่าจะตอบค าถามนี้ได้ดีคือ การ

วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค หรือท่ีรู้จักกันว่า SWOT Analysis 2) ในอนาคตเราต้องการไปสู่จุด
ไหน  (Where do we want to be?) ซึ่งก็คือการก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และทิศทางขององค์กร 3) เราจะไปสู่
จุดนั้นได้อย่างไร (How do we get there?) ซึ่งก็คือ การก าหนดยุทธศาสตร์หรือประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy 
Formulation) และ 4) เราจะต้องท าหรือปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อไปถึงจุดนั้น (What do we have to do or 
change in order to get there?) ซึ่งก็คือการแปลงยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Strategy Execution) 
นั่นเอง 
 

กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์เป็นอย่างไร 
 องค์กรทุกองค์กรต่างก็มีเป้าหมายของตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ คือ 1) การ

น าพาองค์กรสู่ความส าเร็จ 2) สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีได้วางไว้ 3) การประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 4) สามารถ

ก่อให้เกิดคุณค่าหรือประโยชน์ให้กับผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้ 5) การเป็นองค์กรชั้นเลิศ (Excellence Organization) และ 
6) การเป็นองค์กรท่ีมีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Organization) ดังนั้น ด้วยเหตุท่ีการวางแผนกลยุทธ์
เป็นการวางแผนเพื่อน าองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ท่ีต้องการในอนาคตภายใต้สภาพแวดล้อมและ

บริบทในการด าเนินงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา การวางแผนกลยุทธ์จึงจ าเป็นต้อง

ด าเนนิการเป็นกระบวน ซึ่งกระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยท่ัวไปจะประกอบด้วย 1)  การวิเคราะห์ปัจจัย

ทางยุทธศาสตร/์กลยุทธ์ 2) การก าหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน 3) การวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ีต้องมุ่งเน้น/ให้

ความส าคัญท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ 4) การก าหนดเป้าประสงค์ส าหรับแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ 5) การก าหนด

ตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละเป้าประสงค์ และ 6) การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งท่ีจะกระท าให้บรรลุเป้าประสงค์ 
 

องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง 
 จากแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ (การตอบค าถามท่ีส าคัญ 4 ประการ) และกระบวนการในการจัดท า

แผนกลยทุธ์ (6 กระบวนการ) ดังกล่าว สามารถก าหนดองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
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กระบวนการในการจัดท าแผนกลยุทธ์   องค์ประกอบของแผนกลยุทธ์ 

1. การวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์/กลยุทธ์หรือ 
SWOT Analysis 

 

2. การก าหนดทิศทางขององค์กร/หน่วยงาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 

3. การวิเคราะห์ถึงประเด็นท่ีต้องมุ่งเน้น/ให้

ความส าคัญท่ีจะบรรลุวิสัยทัศน์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

4. การก าหนดเป้าประสงค์ส าหรับแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

5. การก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของแต่ละ

เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย 

6. การก าหนดกลยุทธ์หรือสิ่งที่จะกระท าให้บรรลุ

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 

     

ค าต่างๆ ในองค์ประกอบของแผนกลยุทธ์มีความหมายอย่างไร 

 1. วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ภาพท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้นในอนาคตโดยมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริงใน
ปัจจุบัน หรือเป็นข้อความแสดงภาพท่ีหน่วยงานอยากจะเป็นในช่วง 4-5 ปี ข้างหน้า และเกิดจากการวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์ศักยภาพของหน่วยงาน ซึ่งมีข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ

สนับสนุนการวิเคราะห์หรือจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตของหน่วยงานท่ีต้องการจะมุ่งไปภายในช่วงเวลาในอนาคตท่ี

ก าหนดไว้ หรือสิ่งท่ีอยากให้หน่วยงานเป็นใน 3-5 ปีข้างหน้า (หลักการเขียน : หน่วยงานอยากจะเป็นอะไร โดย

การท าอะไร ด้วยคุณภาพอย่างไร) 

 2. พันธกิจ (Mission) หมายถึง กรอบ ขอบเขต การด าเนินงานของหน่วยงาน หรือ ขอบเขต ภารกิจ 
บทบาท หน้าท่ีท้ังที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อก าหนดต่าง ๆ รวมท้ังที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ ท้ังนี้

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ หรือข้อความระบุหน้าท่ีความรับผิดชอบหรือบทบาทซึ่งก าหนดจะท าในช่วง 4-5 ปีข้างหน้าท่ี

สอดคล้องกับกฎหมายการจัดต้ังหน่วยงาน (หลักการเขียน : หน่วยงานมีหน้าท่ีต้องท าอะไรตามภารกิจท่ีได้

ก าหนด/บัญญัติขึ้นและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์) 

 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) หมายถึง ประเด็นหลักต้องค านึงถึง ต้องพัฒนา ต้องมุ่งเน้น

หรือประเด็นหลักในการพัฒนาหรือประเด็นหลักท่ีหน่วยงานจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ (หลักการเขียน : ต้อง

ท าอะไร เน้นท่ีจุดไหน มีความโดดเด่นจากคนอื่นอย่างไร) 

 4. เป้าประสงค์ (Goal) หมายถึง สิ่งท่ีหน่วยงานต้องการบรรลุหรือเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์ (หลักการเขียน : ใคร ได้อะไร ด้วยคุณภาพอย่างไร) 

 5. ตัวช้ีวัด (Key Performance Indicator) หมายถึง สิ่งท่ีจะเป็นตัวบอกว่าหน่วยงานสามารถบรรลุเป้า 
ประสงค์หรือไม ่

 6. เป้าหมาย (Target) หมายถึง ตัวเลขหรือค่าของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง 



 4 

 7. กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง สิ่งท่ีหน่วยงานจะกระท า/ต้องกระท าเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ หรือ
แนวทาง มาตรการหรือวิธีด าเนินงานส าคัญ อันถือว่าเป็นกุญแจส าคัญต่อการบรรลุตามวัตถุประสงค์ รวมท้ังเป็น

เงื่อนไขในการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ หรือแนวปฏิบัติท่ียึดเป็นกรอบส าหรับการคัดเลือก

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจะด าเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดหมายท่ีองค์กรก าหนดขึ้น 

(หลักการเขียน : ท าอะไร เพื่ออะไร ด้วยวิธีการอย่างไร) 
 

ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์มีอะไรบ้าง 
 ด้วยเหตุท่ีแผนกลยุทธ์เป็นแผนรวมขององค์กร ดังนั้น การจัดท าหรือการวางแผนกลยุทธ์จึงจ าเป็นท่ี

จะต้องให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder) ทุกฝ่ายในองค์กร และด้วยเหตุนี้จึง
ส่งผลให้การด าเนินงานมีขัน้ตอนหลายขั้นตอน ดังนี้ 

 1. ข้ันเตรียมการ 

1) จัดตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน (Internal Stakeholder)  
2) วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้เสียในการรับบริการโดยตรง 

(Marketplace Stakeholders) และผู้มีส่วนได้เสียในสังคมที่อยู่นอกองค์กร (External Stakeholders) 
3) รวบรวมกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยเฉพาะมาตราท่ีเกี่ยวข้องจากกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎกระทรวงหรือกฎ ก.พ.อ.ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติและแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

4) รวบรวมข้อมูลมาตรฐานสากล หรือมาตรฐานวิชาชีพหรือข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องหรือ

มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

5) รวบรวมนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะค าแถลงนโยบาย แผนบริหารราชการแผ่นดินและมติ

คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน 

6) รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากรายงานสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 

7) รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ

สภาพแวดล้อมภายนอกของหน่วยงาน 

 2. ข้ันประเมินศักยภาพของหน่วยงาน/วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
 1) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยผู้บริหารหน่วยงาน 

 2) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยผู้ปฏิบัติงานหรือผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน 

 3) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงาน 

 3. ข้ันจัดวางทิศทางของหน่วยงาน 

 1) ประเมินสถานภาพจากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 2) จัดท าร่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

 3) รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงาน (Internal Stakeholders) ผู้มีส่วนได้เสีย
โดยตรงในการรับบริการ (Marketplace stakeholder) และผู้มีส่วนได้เสียในสังคมแต่อยู่นอกองค์กร (External        
. 
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Stakeholders) เกี่ยวกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและการประเมินสถานภาพของหน่วยงาน และร่างวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ 

4. ข้ันจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ 

 1) สรุปผลการประเมินสถานภาพจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 

 2) สรุปผลการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และผลผลิต 

 3) ก าหนดตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ท้ังเป้าหมายรวมและเป้าหมายรายปี) ตัวชี้วัดผลผลิต (ท้ังเป้าหมาย

รวมและเป้าหมายรายปีท่ีครอบคลุม 4 มิติ คือ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ เชิงเวลาและเชิงต้นทุน) 

 5. ข้ันขออนุมัติแผนกลยุทธ์ต่อผู้มีอ านาจหรือองค์กรท่ีควบคุมนโยบาย กรณีของสถาบันอุดมศึกษาหรือ

มหาวิทยาลัยก็คือ สภามหาวิทยาลัย กรณีหน่วยงานภายในก็คือ คณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 

 6. เผยแพร่แผนกลยุทธ์ต่อสาธารณะ 

 1) ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ได้รับทราบและแสดงความ
คิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 2) ประชาสัมพันธ์แผนกลยุทธ์บน Website ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจสามารถให้
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมกลับมายังหน่วยงานได้ 
 

จะท าให้แผนกลยุทธ์บรรลุผลสัมฤทธ์ิได้อย่างไร 
 เพื่อให้การด าเนินการเพื่อการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดจ าเป็นท่ีองค์กรหรือ

หน่วยงานจะต้องถ่ายทอดและแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) โดยด าเนินการบอกเล่าเรื่องราว
ของกลยุทธ์ (Communication the plan) รวมท้ัง มอบหมายผู้รับผิดชอบกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์ เพื่อให้ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจัดท าแผนงาน/กิจกรรม/โครงการหรือสิ่งท่ีจะด าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ พร้อมท้ังก าหนด

ผู้รับผิดชอบและงบประมาณท่ีจะต้องใช้ส าหรับแต่ละแผนงาน/กิจกรรม/โครงการท้ังในภาพรวมของแผนกลยุทธ์

และจ าแนกเป็นรายปี ซึ่งก็คือ การจัดท าแผนปฏิบัติการ (Develop Action Plan) นั่นเอง ท้ังนี้ แผนปฏิบัติการ
อาจเป็นแผนระยะ 5 ปี ตามกรอบเวลาของแผนกลยุทธ์ หรืออาจเป็นแผนระยะ 4 ปี ตามกรอบแผนปฏิบัติราชการ 

4 ปี ของแผนบริการราชการแผ่นดินก็ได้ 

 นอกจากนี้ การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อให้การใช้ทรัพยากรท้ังองค์กรมีความสอดคล้องและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันคือ มุ่งเน้นไปท่ีกลยุทธ์ องค์กรหรือหน่วยงานจะต้องทยอยหรือน าแผนปฏิบัติการมาจัดท าเป็น

แผนปฏิบัติการประจ าปีหรือแผนปฏิบัติราชการการประจ าปี (Take Action) เพื่อด าเนินการเป็นรายปี (Operation 
plan) รวมท้ัง การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรซึ่งเป็นงานสนับสนุนและงานบริหารท่ัวไปควบคู่ไปด้วย เช่น แผน

บริหารและพัฒนาบุคลากร แผนความต้องการวัสดุครุภัณฑ์ แผนการใช้จ่ายเงิน แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ      

เป็นต้น  

 

จะประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์กันอย่างไร 

 การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) เป็นเครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อน                       
กลยุทธ์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดท้ังผลส าเร็จภายใต้แผนงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีได้ก าหนดขึ้นใน
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แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการประจ าปีและการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามตัวชี้วัดเป้าประสงค์ (ท้ังเป้าหมายรวมและ

เป้าหมายรายปี) และตัวชี้วัดผลผลิต (ท้ังเป้าหมายรวมและเป้าหมายรายปี) ซึ่งก็คือ การประเมินผลลัพธ์ 

(เป้าประสงค์) และผลผลิตท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์นั่นเอง ท้ังนี้การประเมินผลในช่วงระยะเวลาของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์จะเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการพัฒนาองค์กร เพื่อให้องค์กรสามารถน าข้อมูลหรือ

สารสนเทศจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการขององค์กรต่อไป 

 นอกจากนี้ เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธ์ิหรือผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ/แผนปฏิบัติการ

ประจ าปี เป็นไปด้วยความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ รวมถึงทันต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการตอบสนองต่อ

ปัญหา/อุปสรรคท่ีเกิดขึ้น องค์กรควรจัดระบบการติดตามผลการด าเนินงาน (Track Station) และการรายงาน
ความก้าวหน้า (Communication Progress) ให้ชัดเจนและเป็นท่ีเข้าใจตรงกัน รวมถึง การก าหนดผู้รับผิดชอบ
การประเมินผลให้ชัดเจนว่า องค์กรจะประเมินผลด้วยตนเองในเรื่องหรือประเด็นอะไร และจะมอบหมายให้

หน่วยงานภายนอกหรือผู้ประเมินอิสระประเมินผลในเรื่องหรือประเด็นอะไร ตลอดจนการก าหนดแนวทางในการ

ประเมินผลว่าจะประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) และ/หรือ ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการด าเนินงาน 
(Post Evaluation) และ/หรือ การประเมินผลกระทบของการด าเนินงาน (Impact Evaluation) หรือประเมินโดย
การใช้เครื่องมือ Balance Scorecard ตามแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามแนวทางของส านักงาน 

ก.พ.ร. 

 

บทสรุป 
 การวางแผนหรือการจัดท าแผนกลยุทธ์มีความส าคัญและจ าเป็นมากในสภาพแวดล้อมและบริบทของการ

ด าเนินงานท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และรุนแรงในปัจจุบัน ท้ังนี้ก็เพื่อให้องค์กรมีทิศทางและแผนงานท่ี

ชัดเจนส าหรับเป็นเคร่ืองมือของผู้บริหารในการน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ดังนั้นกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์

จึงจ าเป็นท่ีบุคลากรทุกคนในองค์กร รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการและมีส่วนร่วมใน

การตัดสินใจในทุกขั้นตอน ต้ังแต่การวิเคราะห์สถานการณ์หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร การ

วิเคราะห์ศักยภาพหรือสภาพแวดล้อมภายในองค์กร รวมถึง การวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภาวะคุกคาม

หรือข้อจ ากัดขององค์กร (SWOT Analysis) ตลอดจนสาระส าคัญขององค์ประกอบต่างๆ ของแผนกลยุทธ์ ซึ่ง

ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Tissue) เป้าประสงค์ (Goal) และ
กลยุทธ์ (Strategy)  
 นอกจากนี้ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติหรือด าเนินการยังขึ้นอยู่กับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กร (Internal Stakeholders) ท่ีจะร่วมรับรู้ (ได้รับการถ่ายทอด) 
แผนกลยุทธ์มากน้อยเพียงใดด้วย ซึ่งการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการนั้น จะกระท ากันในรูปของ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีจะด าเนินการในระยะเวลาของแผนกลยุทธ์และท่ีจะด าเนินการจ าแนกเป็นรายปี โดย

การถ่ายทอดจะเริ่มจากการถ่ายทอดเป้าหมายเป้าประสงค์และเป้าหมายผลผลิตไปสู่การก าหนดกลยุทธ์ ถ่ายทอด

กลยุทธ์ไปสู่แผนงาน/กิจกรรม/โครงการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุกลยุทธ์ และถ่ายทอดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ

ไปสู่ทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ ดังนั้น เมื่อถ่ายทอดถึงขั้น
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การก าหนดทรัพยากรท่ีจะใช้ในการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการแล้วก็จะส่งผลให้มีแผนปฏิบัติการ (ย่อย) ต่างๆ 

เกิดขึ้นตามมา เช่น แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร (Manpower and 

Development Plan) แผนวัสดุครุภัณ์ (Material Plan) แผนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Plan) และแผนการใช้
จ่ายหรือแผนเงิน (Financial Plan) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรท่ีจะคิด พิจารณา และวิ เคราะห์ว่าจะจัดท า

แผนปฏิบัติการ (ย่อย) อะไรบ้าง เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรท่ีได้ก าหนด

ไว้ต่อไป 

 โดยสรุปแล้วการวางแผนกลยุทธ์ จึงเป็นเทคนิคการวางแผนท่ีมองไปในอนาคตระยะยาว โดยมีขอบเขต

การวิเคราะห์ท่ีมีลักษณะท้ัง “กว้าง” และ “ไกล” รวมถึงมีความเป็น “องค์รวม” (ไม่แยกส่วน) จึงมีความเหมาะสม

ส าหรับน ามาใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กรเพื่อความอยู่รอดขององค์กรภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงของ

ส่วนในยุคโลกาภิวัตนท่ี์มีการแข่งขันที่รุนแรงและรอบด้านในปัจจุบัน 
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