
บทความการจัดการความรู 

 

การจัดทําแผนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพ ควรมีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 องคประกอบ ไดแก  

 

1. การวิเคราะหปจจัย ทางยุทธศาสตร/กลยุทธ (SWAT) 

  การวิเคราะห SWOT ซ่ึงเปนกระบวนการสําคัญในการตั้งประเด็นคําถาม และมุงหาคําตอบ  ท่ีจะ

นําไปสูผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา เปนการศึกษาหาเหตุผลเก่ียวกับปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอ

การดําเนินงานโดยมีประเด็นสําคัญท่ีตองพิจารณา ดังนี้ 1. สถานการณในขณะนั้น เปนอยางไร  2. สถานการณ

ท่ีเกิดข้ึนนั้น มีผลกระทบตอความเปนอยูของบุคลากรหรือไม มากนอยเพียงใด  3. อะไรคือมูลเหตุท่ีทําใหเกิด

สภาพการณเชนนั้น 4. มีใครบางท่ีเขามามีสวนเก่ียวของ และ/หรือมีสวนไดสวนเสียกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน  5. 

องคกรมีขีดความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหานั้นหรือไม  ในการระบุประเด็นปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ

การบริหารจัดการภายในองคกร ควรพิจารณาจาก  สภาพแวดลอมภายนอก วามีประเด็นใดท่ีเปนโอกาส หรือ

เปนแรงท่ีเอ้ือตอการบริหารจัดการเพ่ือการพัฒนา  และมีประเด็นใดท่ีเปนภัยคุกคาม หรือเปนอุปสรรคท่ีทําให

การบริหารงานสะดุดหยุดลงหรือเกิดปญหาอยางรุนแรง และยอนกลับมาพิจารณาวา เม่ือเปรียบเทียบกับ

สถานการณภายนอกท่ีเกิดข้ึน ภายในองคกรมีขีด  ความสามารถอะไรบางท่ีจะฉกฉวยโอกาส และหรือ/การ

เผชิญกับวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนหรือไม มีประเด็นปจจัยใดท่ีเปนจุดแข็งท่ีสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีประเด็นใดบางท่ีเปนจุดออนท่ีตองรีบแกไขหรือ ปองกัน โดยการวิเคราะหดังนี้  

  1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรองปจจัยหรือ

ขอมูลจาก  สภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลกระทบตอองคกร เพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคามไดแก สภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองและกฎหมาย ความตองการของผูรับบริการ 

นโยบายรัฐบาล ท่ีเก่ียวของ ตลอดจนถึงสถานการณตางประเทศท่ีเก่ียวของ  

  2. การวิเคราะหสถานการณภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจุดออน โดยท่ัวไปจะพิจารณาจากตัว

แบบ 7S ของ McKinsey ดังนี้คือ (1.1) โครงสรางองคกร ( Structure) (1.2) ระบบการปฏิบัติงาน ( System) 

(1.3) จํานวนบุคลากร ( Staff) (1.4) ความสามารถของบุคลากร ( Skill) (1.5) ยุทธศาสตร /กลยุทธองคกร 

(Strategy) (1.6) รูปแบบการบริหาร (Style) (1.7) วิสัยทัศน / คานิยมรวมในการปฏิบัติงาน ( Share values) 

สถานการณขางตน ท้ังท่ีเปนโอกาสและอุปสรรคเปนปจจัยท่ีเกิดข้ึน ณ ชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง ดังนั้น  ในการ

จัดทําแผนกลยุทธองคกรในแตละชวงเวลา ผลการพิจารณา SWOT ขององคกรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

 

2. การกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  

  วิสัยทัศน หมายถึง  สภาพท่ีสวนราชการตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางท่ีสวน

ราชการตองการจะมุงไป สิ่งท่ีสวนราชการตองการจะเปน หรือภาพพลักษณท่ีสวนราชการตองการในอนาคต 

โดยวิสัยทัศนจะตองเชื่อมโยงเปาหมาย พันธกิจ ความเชื่อม่ันเขาดวยกัน 

ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี 



  1. มีมุมมองแหงอนาคต (Future perspective) สอดคลองเหมาะสี่มกับสภาพแวดลอมทาง

เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคานิยมองคกร 

  2. ริเริ่มโดยผูนํา และสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Share and Supported) มี

ความนาเชื่อถือ ทุกคนเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความผูกพัน

(Commitment) รวมกัน และทุกคนพรอมท่ีจะใหการสนับสนุน 

  3. มีสาระครบถวน และชัดเจน (Comprehensive & Clear) สะทอนใหเห็นถึงจุดหมาย

ปลายทางและทิศทางท่ีจะกาวไปในอนาคตท่ีทุกคนเขาใจงาย 

  4. ใหความฝน พลังดลใจ ( Positive & Inspiring) ทาทาย ทะเยอทะยาน สามารถปลุกเรา 

และสรางความคิดหวังท่ีเปนสิ่งพึงปรารถนาท่ีมองเห็นได นั่นคือ มีเสนทางท่ีทาทายความสามารถ  

 

3. การกําหนดพันธกิจ (Mission)  

   พันธกิจ  คือ คือหนาท่ีหรือภารกิจหลักตามกฎหมายท่ีองคกรตองดําเนินการเพ่ือใหบรรลุ

เปาประสงคและวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว นอกจากนี้ การกําหนดพันธกิจทําใหเราทราบทิศทาง ( Direction) และ

ขอบเขตของการดําเนินงาน ลักษณะของการเขียนพันธกิจไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑตายตัววาจะตอง  

ดําเนินการในลักษณะอยางไร ซ่ึงจะมีอยูสองลักษณะ ไดแกการนํามากลาวรวมกันเปนขอเดียวกัน หรือจะแบง  

ขอยอยก็ได  

   พันธกิจขององคกรแบงได 2 ระดับ 1. พันธกิจดั้งเดิม คือพันธกิจเดิมขององคกร ซ่ึงเปน

บทบาทหนาท่ีขององคกรท่ีสังคมกําหนดให หรือบทบาทหนาท่ีขององคกรท่ีมีตอสังคม พันธกิจนี้ถูกกําหนดเม่ือ

ริเริ่มใหมีการกอตั้งองคกร และจะคงอยูกับองคกรตลอดไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเม่ือมีการปรับปรุงหรือปฏิรูป

องคกร 2. พันธกิจตามเปาประสงค  เปนพันธกิจท่ีองคกรจะตองปฏิบัติเพ่ือใหบรรลุตามความคาดหวังของอค  

กรตามวิสัยทัศนท่ีไดกําหนดไว ดังนั้น พันธกิจในสวนนี้จึงปรับเปลี่ยนไดตามสถานการณท่ีเปลี่ยนไป 

4. เปาหมายหรือเปาประสงค 

  เปาหมายหรือเปาประสงค  คือ การกําหนดระดับผลการดําเนินการท่ีตองการบรรลุ เปาประสงค

เปนไดท้ังระยะสั้นและระยะยาว เปนจุดหมายปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการ เปาประสงคในเชิงปริมาณท่ีเปน

จุดหรือชวงท่ีเปนตัวเลข มักเรียกวา “เปาหมาย” เปาหมายอาจเปนการคาดการณจากขอมูลเชิงปริมาณเทียบ

หรือขอมูลเชิงแขงขัน 

 

5. กลยุทธหรือส่ิงท่ีจะกระทําใหบรรลุเปาประสงค (Strategy) 

  กลยุทธ  คือ วิธีดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว  หากเปนกลยุทธในการทําธุรกิจ  

เปาหมายคือ ความสําเร็จของธุรกิจซ่ึงหมายความวาตองสามารถแยงสวนแบงตลาดจากคูแขงในทองตลาดได  

การจะวางกลยุทธเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือผูบริหารรูวา  ปจจุบันธุรกิจของตนเองอยู  ณ จุดใด ในอนาคตตองการให

ไปสูจุดใด จากนั้นจึงหาวิธีการเพ่ือทําใหไปใหถึงเปาหมายในอนาคตตามท่ีวางไว  

 

6. การกําหนดตวัช้ีวัด (Indicator) หรือตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators : KPIs) 



 

  ตัวชี้วัด  หมายถึง เครื่องมือท่ีใชวัดผลการดําเนินงานหรือประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ของ

องคกร  ซ่ึงสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปขอมูลเชิงประมาณเพ่ือสะทอนประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององคกรหรือหนวยงานภายในองคกร  อาจแปลงาย  ๆ วา “ตัววัดความสําเร็จท่ี

สําคัญ เครื่องมือท่ีใชวัด  และประเมินผลการดําเนินงานในดานตางๆ  ท่ีสําคัญขององคกร  ซ่ึงสามารถแสดงผล

เปนขอมูลในรูปของตัวเลขเพ่ือสะทอนประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานขององคกรหรือหนวยงาน

ตางๆ ภายในองคกร” ตัวชี้วัด 3 ประเภท มีลักษณะดังนี้  

1) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คือ ปริมาณท่ีถูกกําหนดข้ึนเพ่ือใชวัดสิ่งท่ีนับไดหรือสิ่งท่ีมีลักษณะเชิง

กายภาพ โดยมีหนวยการวัด เชน จํานวน รอยละ และระยะเวลา เปนตน ตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะเหมาะสม

สําหรับ การวัดในสิ่งท่ีจัดตองได เปนรูปธรรม และมีความชัดเจน  

2) ตัวชี้วัดเชิงปริมาณท่ีใชวัดสิ่งท่ีเปนนามธรรม เชน ความพึงพอใจ ระดับความเขาใจของผู  

เขารับการอบรม เปนตน สิ่งเหลานี้ แมจะไมมีลักษณะเชิงกายภาพท่ีสามารถนับเปนจํานวนไดอยางชัดเจน แต  

สามารถวัดเปนเชิงปริมาณได โดยสรางเครื่องมือเพ่ือใชวัดสิ่งท่ีเปนนามธรรมเหลานี้ข้ึน เชน การวัดความพึง

พอใจ  อาจทําไดโดยการพัฒนาเครื่องมือวัด ไดแก แบบสอบถามความพึงพอใจ เพ่ือใหผูรับบริการเปนผู

ประเมิน โดยคะแนนสูงหมายถึงพึงพอใจมาก สวนคะแนนต่ํา  หมายถึงพึงพอใจนอย ท้ังนี้ คะแนนท่ีไดรับมา

จากผูรับบริการแตละราย เม่ือนํามาประมวลผลรวมกันจะไดคะแนนเฉลี่ยท่ีแสดงถึงระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการโดยรวม 

3) ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ คือ ตัวชี้วัดท่ีใชวัดสิ่งท่ีไมเปนคาเชิงปริมาณ หรือเปนหนวยวัดใดๆ  

แตจะเปนการวัดท่ีอิงกับคาเปาหมายท่ีมีลักษณะพรรณนา หรือเปนคําอธิบายถึงเกณฑการประเมิน ณ  ระดับ

คาเปาหมายตางๆ ตัวชี้วัดและคาเปาหมายนี้ จึงทําหนาท่ีเสมือนหนึ่งเปนเกณฑหรือกรอบกํากับการใช  

วิจารณญาณของผูประเมิน โดยท่ัวไปการกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ ควรพิจารณาถึงคาเปาหมายควบคูไป  

พรอมกัน เนื่องจากชื่อของตัวชี้วัดเชิงคุณภาพนั้นมีแนวโนมท่ีจะเปนค ากวางๆ ไมเฉพาะเจาะจง เชน ระดับ  

ความสําเร็จของการพัฒนาระบบงาน ระดับประสิทธิภาพในการจัดทํายุทธศาสตร เปนตน ดังนั้น คาเปาหมาย

จึงเปนตัวท่ีจะชวยบอกถึงนิยาม หรือความหมายหรือความคาดหวังของผลสัมฤทธิ์ของงานท่ีตัวชี้วัดนั้นๆ 

 

คุณลักษณะการจัดทําแผนกลยุทธท่ีมีประสิทธิภาพควรมีคุณลักษณะท่ีพึงปฏิบัติดังนี้  

1. สรางความรูความเขาใจในแผน 

  - การเตรียมการจัดทําแผน เริ่มตั้งแตจัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธประชุม

ชี้แจงทําความเขาใจในกระบวนการ อีกท้ังการประชุมบุคลากรท่ีเก่ียวของเพ่ือชี้แจงทําความเขาใจใหตรงกันซ่ึง

จะชวยใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและตรงตามเปาประสงค เพ่ือใหเกิดกลไกในการดําเนินการ

ซ่ึงจะทําใหเกิดความรูและเขาใจในการจัดทําแผนฯเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยการจัดกิจกรรม/โครงการ ตอง

ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของคณะ เพ่ือใหการตัดสินใจ วางแผน

อยางมีระบบ มีทิศทาง มีกระบวนการทํางานท่ีชัดเจนเพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามพันธกิจของคณะ 

นอกจากนี้ตองวางแผน เรื่องระยะเวลาการจัดกิจกรรม/โครงการ ใหสอดคลองกับคณะท่ีวางแผนไว 



 

  - ประเมินสถานภาพขององคกร เพ่ือใหทราบสถานภาพและความพรอมการบริหารจัดการหรือการ

ดําเนินงานของคณะฯตองเปนโครงการท่ีจะพัฒนาความรู ทักษะใหเพ่ิมข้ึนแกนักศึกษา การวางแผนการจัด

กิจกรรม โครงการ ฯ ตองมีความทันสมัยและนาสนใจ การวางแผนโดยการนําเอาขอมูลเดิมมาเปนฐานในการ

พิจารณานั้นมีสวนดี  แตควรตองเอาปญหาท่ีเกิดข้ึนมาประกอบการพิจารณาดวย  และตองมีการริเริ่มแผนงาน

ใหมๆ ข้ึนบางเพ่ือตอบสนองความตองการของสถาวการณของสังคมปจจุบัน  และตองสามารถตอบสนองความ

ตองการหรือแกไขปญหาของคณะได หรือมีลักษณะกิจกรรม/โครงการกําหนดข้ึนจากขอมูลท่ีเปนสภาพปญหา

จริงท่ีเกิดข้ึน โดยกําหนดกลุมเปาหมายใหชัดเจนวาตองการจัดกิจกรรมเพ่ือใคร  เพ่ือใหเกิดความคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุดในการจัดจัดกิจกรรม/โครงการ 

  - จัดวางทิศทางการดําเนินงานของคณะฯ ในอนาคต คือ การนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาบริบทท่ี

เก่ียวของ และการประมวลผลจากการประเมินสถานภาพของคณะฯ เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค คานิยมองคกร ใหสอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธของคณะ 

เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคตามพันธกิจของคณะ 

 

2. จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ใหเชื่อมโยงกัน 

  - กําหนดแผนกลยุทธ/แผนยุทธศาสตร คือการกําหนดแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานของคณะฯ สูการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานเพ่ือใหบรรลุผลตามท่ีตั้งไว 

  -    การถายทอดกลยุทธสูการปฏิบัติ เปนการกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ กําหนดตัวชี้วัดคุณภาพ 

กําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัด การพัฒนาแหลงเรียนรู การวางแผนดานบุคลากร การจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการรายป (แผนพัฒนาระยะยาว 5 ป) การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป การวางแผนดานงบประมาณ 

(แผนกลยุทธทางการเงิน) เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน ไดแก  อาจารย บุคลากร เจาหนาท่ีมีความรู และเขาใจถึงความ

เชื่อมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงค  ตัวชี้วัด และกลยุทธกับการปฏิบัติงาน สงผลใหเขาใจ

ภาพรวมของการทํางาน การนําแผนยุทธศาสตรมาใชในการปฏิบัติงานจึงมีประสิทธิภาพ และเกิดความสําเร็จ

ตามท่ีคาดหวังไว และเพ่ือ ทําความเขาใจเพ่ือใหผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบและและดําเนินการไดตามแผน

และระยะเวลา    

 -  จัดทําแผนงานท่ีสอดคลองเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับ  

 

3. สรางระบบการติดตามประเมินผล กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ 

  -  กําหนดกลไกการติดตามประเมินผลใหเปนระบบและมี เอกภาพ เพ่ือใหบรรลุผลการดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธท่ีกําหนดไว 

  -  พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลใหเชื่อมโยงกัน  เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนเพ่ือ

นําไปสูการวางแผนในการปรับปรุงแผน โดย ประชุมรวมกันหลายฝาย ไดแก  ผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา 

อาจารย การวิเคราะหเพ่ือปรับปรุงพัฒนา แผนงาน กิจกรรม โครงการ ใหมีความสอดคลองกับสถานการณ



ปจจุบันและตอบสนองความตองการของนักศึกษาและเติมเต็มสวนท่ีขาดหายไปและนําแผนท่ีไดไปใชในป

ถัดไป 

 -   สรุปรายงาน ประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบ ผลการปฏิบัติงาน วาบรรลุตามวัตถุประสงคอยางมี

ประสิทธิภาพ  และเกิดประสิทธิผลตอไปกระบวนการของการวัดหรือการตรวจสอบท่ีดําเนินเปนประจําหรือ

เปนระยะ โดยการวัดและการตรวจสอบดังกลาว ไดแก การวัดปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต ท่ีเกิดข้ึน

ในชวงระยะเวลาดําเนินงานตามแผน  โดยท่ัวไปมักติดตามในดานการจัดหา  การจัดการและการนําทรัพยากร

ของโครงการมาใชวาเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนและกําหนดการหรือไมอยางไร 
 

 

 


