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ยุทธศาสตรของตนเพื่อใชเปนกรอบในการบริหารจัดการ 

กลุมงานนโยบายและยุทธศาสตร สํานักนโยบายและแผน จึงไดดําเนินการจัดทํา 
คูมือฉบับนี้ข้ึน เพ่ือใหบุคลากรในสังกัดสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เกิดความเขาใจในเรื่องการ
วางแผน การบริหารเชิงยุทธศาสตร  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหสามารถนําไปสู
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บทนํา 

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมกับการวางแผนยุทธศาสตร  
  ปจจุบันประเทศไทยกําลังเผชิญกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของ 
กระแสโลกาภวิัฒน การกาวเขาสูยุคขอมูลขาวสารของสังคมโลก การเปดเสรีทางการคาและการลงทุน  
ตลอดจนปจจยัภายใน อาท ิการเปลี่ยนแปลงของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  “แผนยุทธศาสตร” จึงเปนเครื่องมือสําคญัในการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเพ่ือ 
ชวยใหหนวยงานภาครัฐสามารถปรับตัวไดทันกับกับการเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันในกระบวนการ 
จัดทําแผนยุทธศาสตร จะชวยใหเห็นโอกาสและภัยคุกคามที่หนวยงานภาครัฐตองเผชิญ ซึ่งจะนาํไปสู 
การปรับวิธีการทํางานใหมีความยืดหยุน  ปรับตัวไดอยางเหมาะสม  ทันเวลาและตอเนื่อง  มีความ 
รับผิดชอบตอประชาชนเพิ่มขึ้น และมีการบริหารทรัพยากรอยางประหยัด โดยนําศักยภาพทรัพยากรที่มีอยู 
มาใชประโยชนอยางคุมคา 
   
แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดมีการจดัทําแผนยุทธศาสตร ฉบบัที ่1 (พ.ศ. 2547-2551) 
และไดประกาศใชเมื่อวันที ่14 กุมภาพันธ 2546 โดยมีการประเมินสถานภาพขององคกร และกําหนดวิสัยทัศน 
ภารกิจ เปาหมาย คานิยมหลกั กลยุทธ ตวัชี้วัด เพ่ือนาํไปจดัทาํแผนปฏบิตัิราชการ จดัทาํคาํของบประมาณ
รายจายประจาํป และตดิตามประเมินผล  
  ตอมาสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดจัดทาํแผนยุทธศาสตรวุฒิสภา พ.ศ. 2548-2552 ข้ึน 
โดยมีวตัถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางการดาํเนินการของวุฒสิภา และเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินการ
ของวุฒิสภาและเปนแผนแมบทของการจัดทําแผนปฏบิตัิราชการของสํานกังานเลขาธิการวฒุิสภา โดย
ไดประกาศใชเมื่อวันที่  5 สิงหาคม 2548 

  ดังนั้น สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงจําเปนตองมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2547-2551)  เพ่ือใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
วุฒิสภา พ.ศ. 2548-2552  โดยสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร
สํานกังานวฒุิสภา พ.ศ. 2548-2552 (ปรบัปรุงใหม) ข้ึน โดยไดประกาศใชเมือ่วันที ่5 สิงหาคม 2548  
  อยางไรก็ตาม การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา            
พ.ศ. 2548-2552 (ปรับปรุงใหม) ยังประสบปญหาในทางปฏบิัตอิยูมาก เนื่องจากองคประกอบของ
ผลผลิตและตัวชี้วัดผลงานตามภารกิจหลัก ยังไมสอดคลองกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสวนราชการสังกัดรัฐสภา และสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในปจจุบัน 

 สวนที่ 1 
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  นอกจากนี้ ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตาม
มาตรการปรับคาตอบแทนพิเศษ ตัวชี้วัดดานกระบวนการภายใน ระบุใหมีแผนยุทธศาสตร 
แผนปฏิบัติการ และการบริหารงบประมาณที่มีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน ตลอดจนมีการศึกษา
วิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) ใหครบทกุดาน และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน/ 
ผูมีสวนไดเสีย นอกจากนี้การกําหนดเปาประสงค ยุทธศาสตร/กลยุทธ และเปาหมาย ที่ครอบคลมุทั้ง 
5 ดาน คือดานพันธกิจ ดานผูรับบริการและสาธารณะ ดานการเงิน ดานกระบวนการภายใน และดาน
การเรียนรูและนวัตกรรม  มีการบริหารความเสี่ยง และการประเมินความคุมคา ประกอบกับมีความ
จําเปนที่ตองมีการใหความรูเก่ียวกับแนวคิด หลักการและวิธีการวางแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปแกผูบริหารและบุคลากร โดยจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการเรียนรู 
(Action  leaning) ตลอดจนการฝกปฏิบัตกิารจัดทําแผนโดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) 
(Workshop) เพ่ือใหผูบริหาร ผูอํานวยการกลุมงานและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ไดมีสวนรวมใน
กระบวนการจดัทําแผนในทกุข้ันตอน   
  
วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 1. เพ่ือเปนแนวทางปฏิบตัใิหแกผูดํารงตาํแหนงเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
ซึ่งมีภาระหนาที่ และความรับผิดชอบดานการวางแผน การจัดทาํแผนยุทธศาสตร และบุคลากร
ที่สนใจ ตลอดจนเปนการสรางความเขาใจ สรางกระบวนการเรียนรูรวมกันเพื่อยกระดบัคุณภาพบุคลากร
ใหกาวทันวิทยาการและองคความรูใหม ๆ และนําองคกรไปสูองคกรแหงการเรียนรู 

 2. เพ่ือใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทาํแผนยุทธศาสตรของหนวยงานภายในสงักัด
สํานกังานเลขาธกิารวฒุิสภา และสามารถนําเทคนิคการวางแผนยุทธศาสตรไปปรับใชในการบริหารจัดการ
อยางเหมาะสม 

 3. เพ่ือใหเกิดความสะดวก รวดเร็วในการศึกษา คนควา และสามารถนําไปสูการ
ปฏิบัติงานดานการวางแผนยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  
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องคความรูเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร 

 
ความหมายของการวางแผน 

เทียนฉาย  กีระนันทน (มปท : 1-2) ไดใหความหมายของการวางแผนวา หมายถึง  
“กระบวนการอยางหนึ่งที่ใชในการกาํหนดกรอบและแนวทางในการดาํเนินงาน เปนกระบวนการที่ชวย
ในการตัดสนิใจเลือกกิจกรรมที่จะดําเนินการ ทิศทาง และวิธีการดาํเนินการ เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค
และเปาหมายที่กําหนดขึ้น ภายใตระยะเวลาที่กําหนด และภายใตทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด เปนระบบ 
มีความตอเนื่องสอดคลองในการกาํหนดและตัดสินใจลวงหนาสําหรับกิจกรรมหนึ่งๆ วาจะทําอะไร 
อยางไร เมื่อใด ที่ใด โดยใคร” นอกจากนียั้งระบุวา  “แผน”  เปนผลผลิตของการวางแผน โดยแผนเปน
ผลลัพธที่เปนเอกสารที่ไดจากกระบวนการวางแผนทั้งกระบวนการสําหรับใชเปนหลักฐานยืนยันการวางแผน
ที่ไดจดัทําข้ึน 

 
 

 
 (ทศพร  ศิริสัมพันธ. 2539) ไดใหความหมายของแผนยุทธศาสตรไว ดงันี ้ 

1.  เปนเอกสารที่ระบ ุวิสัยทศัน  ภารกิจ และกลยุทธตาง ๆ  ในการดําเนินงานขององคกรหนึ่ง ๆ   
 2.  เปนแผนระยะยาว  ที่บอกถึงทิศทางการดาํเนินงานขององคกร  สําหรับใชเปน 
เครื่องมือในการประสาน และกํากับติดตามการดาํเนินงานในสวนงานตาง ๆ ขององคกรใหเปนไปใน
ทิศทาง และจงัหวะเวลาที่สอดคลองกัน 
 3. เปนเอกสารที่จัดทําข้ึนจากการวิเคราะหสภาพการณภายนอก และภายในองคกรเพื่อ
คาดคะเนแนวโนมของสถานการณ และกําหนดแนวทางการดาํเนนิการขององคกรใหสอดคลองเหมาะสม
กับแนวโนมของสถานการณดังกลาว               
 
 
 
 
 
 

ความหมายของแผนยุทธศาสตร Strategic Plan 

 สวนที่ 2 
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ขอแตกตางระหวางการวางแผนยุทธศาสตร กับการวางแผนทั่วไป 

  การวางแผนยุทธศาสตร เปนการวางแผนเพื่อนาํองคกรไปสูภาพลักษณใหม                
กาวสูวิสัยทัศนที่ตองการในอนาคต  การวางแผนยุทธศาสตรจึงเปนการวางแผนในภาพรวมของ
องคกร ทุกประเด็นยุทธศาสตรที่กําหนดขึ้น  เปนปจจัยที่ช้ีอนาคตขององคกรนั้น 
  การวางแผนทัว่ไป เปนการวางแผนเพื่อแกปญหา การปองกันปญหา หรือการพัฒนา
ผลผลิตขององคกร  ดังนั้น  การวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุงหมายเพียงเพื่อการใหไดแนวทางในการดําเนินงาน
ที่ทําใหงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพเทานั้น  
 

วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

 
1. เพ่ือใหองคกรพัฒนาตนเองไดทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง  เพราะการ 

วางแผนยุทธศาสตรใหความสําคัญกับการศึกษาวิเคราะหบริบทและสภาพแวดลอมภายนอก
และภายในองคกรเปนประเด็นสําคัญ  ซึ่งจะทําใหการปรับเปลี่ยนทิศทาง ภารกิจ วัตถุประสงคและ 
กลยุทธขององคกรเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสมกับสภาพการณนัน้ ๆ  
  2.  เพ่ือชวยใหการวางแผนปฏิบัติการ (Action Plan) สําหรับแตละโครงการ
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร โดยกําหนดเปาหมายของแผนงาน/โครงการ กิจกรรมที่ตองปฏิบัติ
และผลที่คาดวาจะไดรับ รวมทั้งการใชทรัพยากรและงบประมาณของแตละโครงการไดชัดเจนยิ่งข้ึน  
 

ความจําเปนและประโยชนของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร 
 

ทศพร ศิริสัมพันธ (2539:12) ไดกลาวถึงความจําเปนของการวางแผนเชิงกลยุทธ หรือ
ยุทธศาสตรวามีความจําเปนอยางมากสําหรับผูบริหารขององคการสมัยใหมที่มุงหวังผลสําเร็จในการ
ดําเนินงาน เนื่องจากในปจจุบันสภาพแวดลอมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและขยายตัวอยางรวดเร็ว 
ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งกอใหเกิดผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและภัย
อุปสรรคตอองคการ นอกจากนี้ ผูบริหารขององคการมีความจําเปนที่จะตองพิจารณาจัดสรรทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งในแงของงบประมาณบุคลากร ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ  ประกอบกับการขยายตัวและความสลับซับซอนขององคการทําใหผูบริหารจะตองพยายามกําหนด
ทิศทาง จุดมุงหมาย วัตถุประสงค และแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจน  
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ดังที่ ไดกลาวมาแลววา  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  เปนเครื่องมือสําคัญของ 
ผูบริหารในการปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอม  โดย
การวางแผน ยุทธศาสตรเปนประโยชนหลายประการตอการบริหารงานในองคการตางๆ ซึ่งสามารถ
สรุปไดดังนี้  

1. ชวยทําใหผูบริหารของแตละหนวยงานหันมาใหความสนใจอยางแทจริงในเรื่องของ
องคการมากขึ้น 

2. กระตุนใหผูบริหารทราบถึงปญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงตางๆ  
ที่อาจจะเกิดขึ้นและเตรียมหามาตรการรองรับไวลวงหนาอันเปนการลดความเสี่ยงและความเสียหายที่จะ
เกิดข้ึนกับองคการ 

3. ชวยทําใหผูบริหารเกิดความเขาใจในธรรมชาติของการดําเนินงานอยางชัดเจนขึ้น 
และมองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคต 

4. ชวยระบุถึงโอกาสและลูทางในการดําเนินงานในอนาคตใหการปรับเปลี่ยน   ทิศทาง
และภารกิจงานขององคกรเปนไปอยางถูกตอง เหมาะสม 

5. ชวยทําใหการกําหนดวัตถุประสงค แผนงาน/โครงการ และการใชทรัพยากรของ
องคการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ชวยสรางความเขาใจที่ถูกตองรวมกันระหวางสมาชิกขององคกรและทุกฝาย 
ที่เก่ียวของเก่ียวกับทิศทางและการดําเนินงาน ตลอดจนความคาดหวังตาง ๆ  

7. ชวยกอใหเกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิดการดําเนินงาน       
กิจกรรมตาง ๆ  อันเปนการผนึกกําลังภายในองคกร 

กลาวโดยสรุป การวางแผนยุทธศาสตรเปนการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด
อยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิพล เปนเคร่ืองมือสําคัญของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนองคกรให
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง การจัดทําแผนยุทธศาสตรเปนการตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ    
  

องคการกําลังจะกาวไปทางไหน (Where are your going?)  
สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What it the environment?) และ 
องคการจะไปถึงจุดมุงหมายไดอยางไร (How do you get there?)    
โดยมีกระบวนการจัดทําแผน คือ  
(1) การกําหนดภารกิจหลักขององคการ (Mission Determination)   
(2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environmental Analysis)  
(3) การวิเคราะหสภาพองคกรภายใน (Organizational Analysis)  
(4) การกําหนดวัตถุประสงคระยะยาวขององคการ และ 
(5) การวิเคราะหและจัดวางกลยุทธขององคการ  
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การบริหารเชิงยุทธศาสตร (Strategic Management Process) 

เปนกระบวนการปฏิบัติงานที่มีการดําเนินการอยางเปนระบบ  มีอยู  3  ข้ันตอน คอื 
1. การวางแผนยุทธศาสตร  (Strategic Planning)  
2. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation)  
3. การควบคุม ติดตามและประเมินผล  (Strategic Control)  
 
 
 
 
 
 
 

การวางแผนยทุธศาสตร สวนใหญมีกระบวนการที่เร่ิมตนดวยขั้นตอนการเตรียมการ          
ซึ่งเปนขั้นตอนของการสรางความเขาใจรวมกันถึงเหตุผล ความจําเปนที่จะตองมีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
การใหความรูเก่ียวกับเรื่องการวางแผน  กระบวนการจัดทําแผน  เพ่ือใหบุคลากรไดมีสวนรวมใน
กระบวนการจัดทาํแผน โดยทั่วไปมักจะใชรูปแบบการระดมสมองจากกระบวนการมีสวนรวมกันคิด 
รวมกันทํา บนพื้นฐานความมีเหตุผล และบรรยากาศที่สรางสรรค  
  ประเด็นสาํคัญประการหนึ่งก็คือ การจัดหาวิทยากรหรือผูประสานงานกลุม ที่มีความ
เช่ียวชาญทําหนาที่วิทยากรเพื่อกระตุนใหเกิดการระดมความคิด เช่ือมโยงประเด็นตางๆ ตลอดจนการ
สรุปวิเคราะหผลที่ไดจากการระดมความคดิในแตละเร่ืองดวย 

สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดรวมกับสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพใน
ราชการ (สปร.) ดาํเนนิการจดัทาํแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒสิภา ฉบับที ่2 (พ.ศ. 2551-2555) 
และแผนปฏิบตัิราชการประจําปของสํานักงานเลขาธกิารวุฒิสภา ซึง่ในขั้นตอนการจดัทําแผนยุทธศาสตร
ดังกลาว ไดจัดใหมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการเรียนรู (Action  leaning) เพ่ือใหความรู  
เก่ียวกับเรื่องการวางแผน กระบวนการจดัทาํแผน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพ่ือให
ผูบริหาร ผูอํานวยการกลุมงานและเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน ไดมีสวนรวมในกระบวนการจัดทําแผนในทุก
ข้ันตอน   
 

 
1. ภารกิจของผูประสานงานกลุมคือ (1) ชวยชี้แจง แนะแนวทางขั้นตอน กํากับเวลา (2) ชักจูงใหสมาชิกกลุมไดแสดง

ความคิดเห็นและประเด็นขอเสนอของตน (3) รวบรวมผลการหารอืกลุมยอยใหเปนประเด็นหลกัท่ี สั้น กระชับ 
และชัดเจน (4) แนะนาํและชวยในการจัดการขอมูล และการนําเสนอผลการหารอื (5) ผูประสานงานตองไมชักจงู
ประเด็น ไมมีอคติ หรอืแกตางให เนนเฉพาะความเห็นของกลุมเปนหลัก  

2. การหารือใหยึดหลัก AIC (Appreciation-Influence-Control) กลาวคือ พยายามทําความคุนเคยระหวางกัน รวม
แสดงความคิดเหน็อยางเปนประชาธิปไตยในทุกขั้นตอน ไมวิจารณผูอื่น โดยเฉพาะชวงนาํเสนอในกลุมยอย ถา
สอบถามใหถามเพื่อความกระจางเทานั้น พยายามเกลาประเด็นใหชดัเจนที่สุดเทาท่ีจะทําได    

 สวนที่ 3 

การวางแผนยุทธศาสตร  
(Strategic  Formulation) 

การนําแผนไปปฏิบัติ  
(Implementation) 

การติดตามและประเมินผล
 (Evaluation & Control) 
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โดยทั่วไปการวางแผนยุทธศาสตร คือการตัดสินใจเพื่ออนาคตขององคกร โดยตอง 
คํานึงถึงคาํถามที่ตองหาคาํตอบ 3 ประการ คือ 

 
คําถาม วิธีการ/เครื่องมือ ผลลัพธ 

1. ปจจุบันการดําเนินงานของ
สํานักงานเปนอยางไร  
Where  are  we  now ? 

วิเคราะห  
- สภาพแวดลอมภายนอก 
- สภาพแวดลอมภายใน 
- นโยบาย  
- ผูมีสวนไดเสีย 
- ผูรับบริการ  

 
S     =     จุดแข็ง 
W   =     จุดออน 
O    =     โอกาส 
T    =     อุปสรรค 

2. ในอนาคตเราตองการไปที่ใด  
Where do we want to be ? 

นําขอมูลที่ไดจากการ
วิเคราะห SWOT มาเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการกาํหนด
ทิศทางของสํานักงาน 

• วิสัยทัศน 
• พันธกิจ 
• วัตถุประสงค 
• เปาหมาย 

3. ทําอยางไรจะไปถึงจุดน้ัน  
How will we get there ? 

โดยใชเครื่องมือวิเคราะห
TOWS  MATRIX  

• ประเด็นยุทธศาสตร 
• กลยุทธ  

 
 
 

Where are we now ?
ปจจุบันการดําเนินงานเปนอยางไร

Where are we now ?Where are we now ?
ปจจุบันการดําเนินงานเปนอยางไรปจจุบันการดําเนินงานเปนอยางไร

Strengths Weakness Opportunities ThreatsS OW T

ประเมินปจจัยภายใน ประเมินปจจัยภายนอก
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ขั้นตอนที่ 1  การวิเคราะห SWOT  
 
การวิเคราะห SWOT เปนกระบวนการสําคัญในการตั้งประเด็นคําถาม และมุงหา 

คําตอบที่จะนาํไปสูผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ เพ่ือการพัฒนา เปนการศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับ
ปจจัยตางๆ ทีม่ีผลตอการดาํเนินงานโดยมีประเด็นสําคญัที่ตองพิจารณา ดังนี ้

1. สถานการณในขณะนั้น เปนอยางไร 
2. สถานการณทีเ่กิดขึ้นนัน้ มผีลกระทบตอความเปนอยูของบุคลากรหรือไม มากนอย

เพียงใด 
3. อะไรคือมูลเหตุที่ทําใหเกิดสภาพการณเชนนั้น 
4. มีใครบางที่เขามามีสวนเกี่ยวของ และ/หรือมีสวนไดเสียกับสถานการณที่เกิดขึ้น 
5. องคกรมีขีดความสามารถในการเผชิญและแกไขปญหานั้นหรือไม 
ในการระบุประเด็นปจจัยที่มผีลกระทบตอการบริหารจัดการภายในองคกร ควรพิจารณา

จากสภาพแวดลอมภายนอก วามีประเด็นใดท่ีเปนโอกาส หรือเปนแรงที่เอ้ือตอการบรหิารจัดการ  เพ่ือ
การพัฒนา และมีประเด็นใดท่ีเปนภัยคุกคาม หรือเปนอุปสรรคที่ทาํใหการบริหารงานสะดุดหยุดลง
หรือเกิดปญหาอยางรุนแรง และยอนกลับมาพิจารณาวา  เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณภายนอกที่
เกิดข้ึน ภายในองคกรมีขีดความสามารถอะไรบางที่จะฉกฉวยโอกาส  และหรือ/การเผชิญกับวิกฤตการณที่
เกิดขึ้นไดหรือไม  มีประเดน็ปจจัยใดที่เปนจุดแข็งที่สามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีประเดน็ใดบางที่
เปนจุดออนทีต่องรีบแกไขหรือปองกัน  โดยการวิเคราะหดังนี้  

 1  การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก เปนการตรวจสอบ ประเมิน และกรอง
ปจจัยหรือขอมูลจากสภาพแวดลอมภายนอกที่มีผลกระทบตอองคกร  เพ่ือหาโอกาสและภัยคุกคาม 
ไดแก สภาวะเศรษฐกิจและสังคม การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การเมืองและกฎหมาย ความ
ตองการของผูรับบริการ นโยบายรัฐบาลที่เก่ียวของ ตลอดถึงสถานการณตางประเทศที่เกี่ยวของ  

     2 การวิเคราะหสถานการณภายใน เพ่ือหาจุดแข็งและจดุออน โดยทั่วไป 
จะพิจารณาจากตัวแบบ 7S ของ R.Waterman ดังนี้คือ 

(1.1) โครงสรางองคกร (Structure) 
(1.2) ระบบการปฏิบัติงาน (System) 
(1.3) จํานวนบคุลากร (Staff) 
(1.4) ความสามารถของบุคลากร (Skill) 
(1.5) ยุทธศาสตร / กลยุทธองคกร (Strategy) 
(1.6) รูปแบบการบริหาร (Style) 
(1.7) วิสัยทัศน / คานิยมรวมในการปฏบิตัิงาน (Share values) 
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สถานการณขางตน ทั้งที่เปนโอกาสและอปุสรรคเปนปจจัยที่เกิดขึ้น ณ ชวงเวลาใด
เวลาหนึ่ง ดังนั้น ในการจดัทําแผนยุทธศาสตร ขององคกรในแตละชวงเวลา ผลการพิจารณา SWOT 
ขององคกรอาจจะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

  
การบรรจุประเด็นจากการวิเคราะหลงผัง SWOT 

          

ผลการประเมินโดยใชผลการประเมินโดยใช   TOWS MatrixTOWS Matrix

จุดแข็งจุดแข็ง จุดออนจุดออน

โอกาสโอกาส

ภัยคุกคามภัยคุกคาม

3355 11

33

11

 
ตารางที่ 1  Graph  แสดงการประเมิน SWOT 

      ลําดบัตอไปคอืการนาํประเดน็การวิเคราะหที่รวบรวมไดจากการทาํ  SWOT ทั้งหมด มา
จัดอนัดบัความสําคญั  เพ่ือใหงายตอการประเมินสภาวะแวดลอม  โดยการนาํโอกาส  และขอจาํกัด ซึ่ง
เปนสวนปจจัยภายนอก จุดแข็ง  และจุดออน  ซึ่งเปนปจจัยภายในองคกรมาลงผัง โดยผังจะ
ประกอบดวยแกนปจจัยภายนอก และแกนปจจัยภายใน ตัดกนัในลกัษณะเปน Graph นํามาวิเคราะห 
SWOT Analysis จะไดน้าํหนักความสําคัญของปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอองคกร การเก็บขอมูล
และประมวลน้ําหนัก จะทําใหสามารถกําหนดตําแหนงขององคการได 

 
SWOT ยอมาจาก   S  =  Strengths หมายถึง จุดแข็ง   W  =  Weakness  หมายถึง จุดออน   
                              O  =  Opportunities  หมายถึง โอกาส  T =  Threats  หมายถึง ขอจํากัด/อุปสรรค 
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   ตัวอยาง  การวิเคราะห SWOT  
แผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2  (พ.ศ. 2551-2555) 

   สําหรับแผนยุทธศาสตรสํานกังานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบบัที่ 2 (พ.ศ. 2551-2555) 
นําขอมูลมาวิเคราะหสถานภาพขององคกร ตามแนวทางจากตัวแบบของ Malcolm Baldridge 
National Quality Award (MBNQA)  ซึ่งเปนเกณฑรางวัลคุณภาพแหงชาต ิซึ่งประกอบดวย 

1) ภาวะผูนําและความเปนผูมียุทธศาสตรของผูบริหาร  
2) การแปลงยุทธศาสตรสูการปฏิบัต ิ  
3) การมุงเนนลูกคา สมาชิกและผูรับบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจ  
4) การวัดผล การวิเคราะห การจัดการความรูและการจัดการความเสี่ยง  
5) การบริหารจัดการและการพฒันาทรัพยากรมนุษย  
6) การจัดการกระบวนการ  
7) ผลการดาํเนินงาน 

ขอดีคือการจดักลุมตัวชี้วัดตามแนวของ MBNQA ไดแยกตัวชี้วัดดานปจจัยที่เอ้ือใหเกิด
ผลงาน (Enablers) กับตัวชี้วดัผลงานออกจากกันให เห็นชัดเจน และใหน้ําหนักใกลเคียงกัน โดยหวัขอ
ที่ 1- 6 เปน ตัวชี้วัดดานปจจัยที่เอ้ือใหเกิดผลงาน และหัวขอที่ 7 เปนตวัชี้วัดดานผลงาน  
การวิเคราะหปจจัยภายนอก ประกอบดวยโอกาส และขอจํากัด (Opportunities & Treats) 

1) บริบทของปจจัยภายนอก ประกอบดวย สถานการณทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
 กระแสการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

2) ความตองการ ความคาดหวัง การสนับสนุนหรือเปนภัยคุกคามของผูมีสวนไดเสีย 
(Stakeholders Analysis) ประกอบดวย สมาชิกสภา พรรคการเมือง องคกรอิสระ ส่ือมวลชน            
ภาคประชาสังคม ตางประเทศ และบุคลากร 

3) กรอบกติกาตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายปฏิรูประบบราชการ นโยบายของรัฐบาล  
และกฎหมายธรรมาภิบาล 
  

ขั้นตอนที่ 2  การกําหนดวิสัยทัศน 
 
Where do we want to be?     ในอนาคตเราตองการไปท่ีใด 

 วิสัยทัศน (Vision) กพร.ไดใหความหมายวา “วิสัยทัศน” หมายถึง สภาพที่สวน
ราชการตองการเปนในอนาคต วิสัยทัศนอธิบายถึงทิศทางที่สวนราชการตองการจะมุงไป ส่ิงที่สวน
ราชการตองการจะเปน หรือภาพลักษณที่สวนราชการตองการในอนาคต โดยวิสัยทัศนจะตอง
เช่ือมโยงเปาหมาย พันธกจิ คานิยม  และความเชื่อมั่นเขาดวยกัน 
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ลักษณะของวิสัยทัศนที่ด ี      
                1. มีมุมมองแหงอนาคต (Future perspective)  สอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และคานยิมขององคกร 
                 2.  ริเร่ิมโดยผูนํา และสมาชิกมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Share and Supported)                
มีความนาเช่ือถือ ทุกคนเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม การมีสวนรวมของสมาชิกจะกอใหเกิดความผูกพัน 
(Commitment) รวมกัน และทุกคนพรอมที่จะใหการสนบัสนุน 
                3.  มีสาระครบถวน  และชัดเจน  (Comprehensive & Clear)  สะทอนใหเห็นถึง
จุดหมายปลายทางและทิศทางที่จะกาวไปในอนาคตที่ทุกคนเขาใจงาย 
  4. ใหความฝน  และพลังดลใจ (Positive & Inspiring)  ทาทาย  ทะเยอทะยาน  สามารถ  
ปลุกเรา และสรางความคาดหวังที่เปนสิ่งพึงปรารถนาที่มองเห็นได นั่นคอื มีเสนทางที่ทาทายความสามารถ 

ตัวอยาง   วิสัยทัศนของสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 วิสัยทัศน  (Vision) 

 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาเปนองคกรที่มีความเปนมืออาชีพ ในการสนับสนุนการ
ดําเนินงานดานนิติบัญญัติของชาติ 
 
 
มืออาชีพ (Professionalism) 

พจนานุกรม  Longman  หมายถึง "บุคคลผูซ่ึงทํางานในงานที่จําเปนตองไดรับการศึกษา 
และฝกอบรมเปนพิเศษ  บุคคลผูซ่ึงมีประสบการณสูงและทํางานไดดีมาก" (someone  who  works  in a  job  that  needs  
special  education  and  training ,  someone  who  has  a  lot  of  experience  and  does  something  very  well)  
(คํานาม)  และ"แสดงวาบุคคลไดฝกอบรมมาเปนอยางดีและเกงในการทํางานของเขา/เธอ"  (Showing  that  someone  has  
been  well  trained  and  is  good  at  his/her  work)  (คําคุณศัพท) 

การทํางานอยางมืออาชีพ คืออะไร    
กพร. ไดใหความหมายคําวา “มืออาชีพ” หมายถึง ผูท่ีมีความสามารถและประสบการณสูงในงาน 

ท่ีทําทํางานทุกครั้งจะทําไดบรรลุเปาหมาย โอกาสท่ีจะลมเหลวผิดพลาดแทบจะไมมี ผูบริหารสามารถไววางใจไดเม่ือ 
มอบหมายงานใหทํา  

องคประกอบสําคัญของความเปนมืออาชีพ มีอยางนอย 3  ประการ คือ  

1. มีความรูอยางแทจริงในเรื่องท่ีทํา รูหลักวิชา รูเหตุรูผล ท่ีไปที่มาของเรื่องท่ีทําอยารอบดานและ 
สามารถคาดคะเนเพื่อหาทางแกไขไดกรณีท่ีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น 
  2. มีความสามารถในการประยุกตความรูไปใชไดอยางเหมาะสม ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นไดจาก 
ประสบการณ ไหวพริบปฏิภาณ จนกลายเปนความเชี่ยวชาญพิเศษที่คนทั่วไปไมมี 
  3.มีความสามารถในการประสานสัมพันธท่ีดีกับผูรับบริการ สื่อสารทําความเขาใจไดดี มีการ
สนทนาที่สรางสรรค รูจักอดทนอดกลั้น เพ่ือท่ีจะไดทําผลงานที่ตอบสนองความตองการไดถูกตอง  
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ขั้นตอนที่ 3  การกําหนดพันธกิจ  

 
 พันธกิจ (Mission)  กพร.ไดใหความหมายวา “พันธกิจ” หมายถึง หนาที่โดยรวม
ของสวนราชการ พันธกิจ เปนการตอบคําถามวา “สวนราชการตองการบรรลุอะไร” พันธกิจอาจ
กําหนดผูรับบริการและผูมีสวนไดเสียหรือกลุมเปาหมายที่สวนราชการใหบริการ ความสามารถที่โดด
เดนของสวนราชการ หรือเทคโนโลยีที่สวนราชการใช    

           ในการกําหนดพันธกิจ  จะตองทราบวาหนาที่หรือภารกิจหลักตามกฎหมายที่องคกร
ตองดําเนินการคืออะไร  และจําเปนตองทราบวาเปาประสงคหรือผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการ
ดําเนินงานคืออะไร  ดังนั้น  พันธกิจ  จึงเปนสิ่งที่องคกรตองปฏิบัติ (ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย) 
เพ่ือใหบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนที่กําหนดไว  การกําหนดพันธกิจ ทําใหเราทราบทิศทาง 
(Direction) และขอบเขตของการดําเนินงาน 

  ลักษณะของการเขียนพันธกิจหรือคํากลาวพันธกิจ ไมมีขอบังคับหรือกฎเกณฑ
ตายตัววาจะตองดําเนินการในลักษณะอยางไร ซึ่งจะมีอยูสองลักษณะ ไดแก การนํามากลาวรวมกัน
เปนขอเดียว หรือจะแบงเปนขอยอยก็ได  

  พันธกิจขององคกรแบงไดเปน 2 ระดับ  
  1. พันธกิจดั้งเดิม คือพันธกิจเดิมขององคกร ซึ่งเปนบทบาทหนาที่ขององคกรที่
สังคมกําหนดใหหรือบทบาทหนาที่ขององคกรที่มีตอสังคม พันธกิจนี้ถูกกําหนดเมื่อริเร่ิมใหมีการ
กอตั้งองคกร และจะคงอยูกับองคกรตลอดไป จะมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปรับปรุงหรือปฏิรูป
องคกร 
  2. พันธกิจตามเปาประสงค เปนพันธกิจที่องคกรจะตองปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุตาม
ความคาดหวังขององคกรตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว ดังนั้นพันธกิจในสวนนี้จึงปรับเปลี่ยนไดตาม
สถานการณที่เปลี่ยนไป  
  การตรวจสอบความเปนไปไดของพันธกิจ  
  การกําหนดพันธกิจจะตองคํานึงถึงความเปนไปไดและความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ 
รวมถึงอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และบทบาทที่สังคมกําหนดใหองคกร ซึ่งองคกรจะตองดําเนินการ
ใหถูกตองตามขอบัญญัติและระเบียบกฎเกณฑ ทั้งนี้ รางพันธกิจที่เหมาะสมและเปนไปได จะตองระบุ
ถึงเง่ือนไขและปรัชญานําทาง หรือคานิยมหลักที่ยึดมั่นในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ  

ตัวอยาง   พันธกิจของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา    
พันธกิจ  (Mission)  
1)  ใหบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานดานนิติบัญญัติ เพ่ือประโยชนสาธารณะของชาติ 
2)  เสริมสรางความรู ความเขาใจ ในบทบาทหนาที่การดําเนินงานดานนิติบัญญัติแก 

สาธารณชน 
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  กุญแจแหงความสําเร็จ  (Key Success Factors : KSF)   
  เปนปจจัยที่ผลลัพธที่เกิดขึ้นจะทําใหหนวยงาน มีความสําเร็จในการบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร โดยปจจัยเหลานี้จะตองกอใหเกิดอยางถูกตอง และเหมาะสม กุญแจแหงความสําเร็จ
จะขึ้นกับลักษณะของการดําเนินงาน  
 

      ตัวอยาง กุญแจแหงความสําเร็จของหนวยงาน 
สถาบัน กุญแจแหงความสําเร็จ 

  สถาบันการเงิน 
  ธุรกิจคอมพิวเตอร 

  ความนาเช่ือ 
  ช่ือเสียงดานเทคโนโลยีเปนที่ยอมรับของลูกคา 

 

ขั้นตอนที่ 4  การกําหนดเปาประสงค/เปาหมาย 

  การกําหนดเปาประสงค/เปาหมาย กพร.ไดใหความหมายวา “เปาประสงค” 
หมายถึง สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดําเนนิการทีต่องการบรรลุ เปาประสงคเปนไดทั้งระยะสั้น
และระยะยาว เปนจุดหมายปลายทางที่ชี้นําการปฏิบัติการ  เปาประสงคในเชิงปริมาณที่เปนจุดหรือ
ชวงที่เปนตัวเลข มักเรียกวา “เปาหมาย” เปาหมายอาจเปนการคาดการณจากขอมูลเชิงเปรียบเทียบ
หรือขอมูลเชิงแขงขัน 

  ตัวอยาง   เปาหมายสูงสุด  (Ultimate Outcome) 
เปาหมายสูงสุด  (Ultimate Outcome) 
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาสามารถปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกสาธารณะ  และเปนหนึ่งในสถาบันหลักในการพัฒนางานดานนิติบัญญัติของชาติ  

 
การทํางานแบบ Knowledge  Worker  คืออะไร  

ในยุคปจจุบันที่กําลังเขาสูสังคมแหงความรู  สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ระบบราชการใน 
บทบาทใหม ซ่ึงสวนใหญเปนงานที่เกี่ยวของกับเอกสารขอมูล ก็จําเปนตองพัฒนาความรูความสามารถของขาราชการให
สามารถทํางานอยางมืออาชีพ และมีความเชี่ยวชาญในโลกยุคขอมูลขาวสาร ซ่ึงนอกจากจะตองมีความรูความสามารถอยางมือ
อาชีพใน 3 ประการขางตนแลว ยังตองการความสามารถเพิ่มอีกอยางนอย 3  เรื่อง ไดแก  

1. ความสามารถในการใชอุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือใหทํางานไดเบ็ดเสร็จดวยตนเอง 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศ  

2. ความสามารถในการคิด วิเคราะหจากการรับทราบขาวสารขอมูล ความเคลื่อนไหวทั่วโลกในเวลา 
อันรวดเร็ว เพ่ือสรางทางเลอืกเชงินโยบายใหทันกับสถานการณท่ีเปลีย่นไป  

ขาราชการที่ไดรับการพัฒนาจนมีความสามารถขางตนทั้ง 6 ประการ นี้ คือเจาหนาท่ีชาํนาญการ 
(Knowledge Worker)  ซ่ึงเปนบุคลากรที่ระบบราชการไทยในอนาคตตองการ 
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ขั้นตอนที่ 5  คานิยม (Values) 

 
  คานิยม (Values) กพร.ไดใหความหมายวา “คานิยม” หมายถึง หลักการและ

พฤติกรรมชี้นําที่คาดหวังใหสวนราชการและบุคลากรปฏิบัติ คานิยมสะทอนและเสริมสรางวัฒนธรรม
ที่พึงประสงคของสวนราชการ คานิยมสนับสนุนและชี้นําการตัดสินใจของบุคลากรทุกคน และชวยให
สวนราชการบรรลุ    พันธกิจและวิสัยทัศนดวยวิธีการที่เหมาะสม 

ตัวอยาง   คานิยมหลักของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
คานิยมหลัก   (Core Values) 
1)  ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 
2)  มุงผลสัมฤทธิ ์
3)  จิตบริการ 
4)  โปรงใส สุจรติ 
5)  การทํางานเปนทีม 
6)  ไมเลือกปฏิบตั ิ

 
ขั้นตอนที่ 6  การกําหนดกลยุทธ 

 
How  will  we  get  there ?  ทําอยางไรจึงจะไปถึงจุดนั้น 

เมื่อไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถปุระสงคขององคกรแลว ข้ันตอนตอไปคือ
การกําหนดกลยุทธ เพ่ือใหสามารถบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคที่วางไว การกําหนด            
กลยุทธ  เปนผลจากการวิเคราะหสถานภาพขององคกรที่ไดใหน้าํหนักความสาํคัญในแตละปจจัย ทั้ง
ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก มากําหนดเปนแนวทางการดาํเนินงานที่เช่ือมโยงสอดคลองกัน
กับตําแหนงในปจจุบันขององคกร หลังจากการวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) และบรรจุ
ประเด็นวิเคราะหลงในผัง SWOT  แลว จะเปนการประมวลประเดน็ในผัง SWOT สําหรับตัวแบบที่ใช
ในการวิเคราะห เพ่ือวางกลยุทธที่นิยมใชไดแก 

1. The Growth – Share Matrix (BCG) 
2. GE Model  
2. ADL. Portfolio- Matrix  
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แนวทางการกําหนดกลยุทธ แนวทางการกําหนดกลยุทธ 

  Stars Situation (SO)  
ภายนอกเอื้อและภายในเดน (ดาวรุง : Star)  

    *กลยุทธเชิงรุก (Aggressive Strategies) 
   ใชจดุแข็งไปชวงชิงโอกาส  โดย สราง เปด 
   เพ่ิม บุก รุก ขยาย  ดังนี ้ 
       - ขยายงาน             
       - รณรงค 
       - สงเสริม               
       - กระจายงาน 
       - สนับสนุน           
       - เพ่ิมเครือขาย 
       - เพ่ิมเปาหมาย        
       - พัฒนา (งาน)  
 
? Question Marks Situation (WO)  
       ภายนอกเอื้อแตภายในดอย 
       (คําถาม : Question) 
   *กลยุทธพลิกฟน (Turn Around  
     Strategies) การแกไขจุดออนเพื่อชวงชิง 
   โอกาส หรือ หาจดุแข็งจากภายนอกมาเสริม 
   โดยการปรบัปรุง พัฒนา แกไข ทบทวน  
   และหาพันธมิตร(Alliance) 
   - ปรับปรุง      
   - เพ่ิมชองทาง 
   - พัฒนา         
   - สรางเครือขาย 
   - รวมทุน        
   - หาแนวรวม    
 

 Cash Cows Situation (ST) 
     ภายนอกฉดุแตภายในเดน  
       (แมวัวใหวัว : Cash cows) 
     *กลยุทธการรักษาเสถียรภาพ (Stability    
      Strategies)  เพ่ิมประสิทธิภาพภายในและ 
    ใชจุดแข็งเพ่ือลดความเสียหายที่เกิดจากภัย 
    คุกคาม โดยการปรับปรุง พัฒนา ลดตนทุน 
    ลดระยะเวลา ดังนี ้ 
     - ขยายงานที่เปนจดุแขง็     
     - ควบคุม 
     - หลีกเล่ียงอุปสรรค           
     - คุมครอง   
     - ปกปองรักษา 
 

 Dogs Situation (WT) 
ภายนอกฉุดและภายในดอย (สุนัข : Dog) 
*กลยุทธตัดทอน (Retrenchment 
Strategies) 
 การเลิก/ลดภารกิจบางดานที่มีจุดออนและ  
ภัยคุกคาม หรือ คิดใหม ทําใหม โดยการ เลิก 
ลด ถายโอน  ดังนี้  
- การปรับเปลี่ยน Re-engineering  
 - ทบทวน                  
- ลดกิจกรรม  

       - ชะลอการดําเนินงาน  
      - ถายโอน    
      - แกไข ปรับปรุงส่ิงที่เปนจุดออน  
     

 
 

 

ตัวอยาง  BCG  Model  
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การใช  BCG  Model  สําหรับวางแผนเพื่อจัดสรรทรัพยากร  สําหรับหนวยงานที่มีหลาย 
กิจกรรม  หลายหนาที่ หลายบทบาท  เพ่ือวิเคราะหวา หนาที่หรือบทบาทใดมีอัตราการเติบโต มีการ
พัฒนา และสวนของผลงานเปนอยางไร เพ่ือใชวางแผนจดั (Portfolio) ของหนาที ่บทบาท  หรือกิจกรรม 
(Portfolio  Planning) 

ตัวอยาง     การวิเคราะห เพื่อกําหนดตําแหนงของของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 

TOWS   MATRIXTOWS   MATRIX

WTWT
DOGSDOGS

STST
CASH COWSCASH COWS

ภาวะคุกคามภาวะคุกคาม
(Threat)(Threat)

WOWO
??

SOSO
STARSTAR

โอกาสโอกาส
((Opportunity)Opportunity)

จุดออนจุดออน
((Weak)Weak)

จุดแข็งจุดแข็ง
((Strength)Strength)

ปจจัยภายในปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอกปจจัยภายนอก

 
 

ผลการประเมินโดยใชผลการประเมินโดยใช  TOWS MatrixTOWS Matrix

จุดแข็งจุดแข็ง จุดออนจุดออน

โอกาสโอกาส

ภัยคุกคามภัยคุกคาม

3355 11

33

11 3.123.12

 
 

ปจจัยแวดลอม
ภายใน

ปจจัย
แวดลอมภายนอก

จุดแข็ง (S)
1.
2.3.4.5.

การกําหนดกลยุทธ
จุดออน (W)
1.
2.3.4.5.

โอกาส (O)1.2.3.4.5.
อุปสรรค (T)
1.
2.3.4.5.
ที่มาท่ีมา  ::  ประยุกตจากประยุกตจาก  TOWS Matrix : Thomas L. TOWS Matrix : Thomas L. WheelenWheelen and J. David Hungerand J. David Hunger

SO Strategies

ST Strategies

WO Strategies

WT Strategies

ยุทธยุทธศาสตรเชิงรุกศาสตรเชิงรุก
(Growth)(Growth)

เชิงปองกันตัวเชิงปองกันตัว
(Stability)(Stability)

เชิงปองกันตัวเชิงปองกันตัว
(Stability)(Stability)

เชิงถอนตัวเชิงถอนตัว
(Retrenchment)(Retrenchment)
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เปนการประเมินสถานการณที่องคกรเผชิญอยู ในรูปตางรางไขว (TOWS Matrix)              
วาองคกรตกอยูในสถานะใดใน 4 สถานะ (Wheelen & Hunger , 2000 : 115) 

• SO  สถานการณภายในเปนจุดแข็ง และภายนอกเปนโอกาส 
• WO สถานการณภายในเปนจุดออน และภายนอกเปนโอกาส 
• ST  สถานการณภายในเปนจดุแข็ง และภายนอกเปนภัยคุกคาม 
• WT สถานการณภายในเปนจดุออน และภายนอกเปนภัยคุกคาม  

ตําแหนงเชิงยุทธศาสตรของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
จากผลการประเมินสภาพแวดลอมภายในเพื่อพิจารณาจดุแข็งและจุดออน (Strengths 

& Weaknesses) และการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก  เพ่ือพิจารณาโอกาสและภัยคุกคาม 
(Opportunities & Threats)  ที่มีผลตอการดําเนินงานและผลสาํเร็จขององคกร โดยใชตาราง Tows 
Matrix เปนเครื่องมือในการวิเคราะหตําแหนง พบวา สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภามีตาํแหนงเชิงยุทธ
ศาสตรอยูที่ WT (ภายในองคกรเปนจุดออน ภายนอกเปนภยัคุกคาม) โดยมีรายละเอียดและการวิเคราะห ดังนี ้
 

 จุดแข็ง (S) จุดออน (W) 
โอกาส (O) 
 

(SO) ยุทธศาสตรเชิงรุก  
(Growth Strategy) 

(WO) ยุทธศาสตรเชิงปองกันตัว 
(Stability Strategy) 

ภัยคุกคาม 
(T) 
 

(ST) ยุทธศาสตรเชิงรุก  
(Growth Strategy) 
 

         สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
(WT) ยุทธศาสตรเชิงถอนตัวหรือ
ปรับปรุงยกเครื่องใหม (Retrenchment 
or Reengineering Strategy) 

จากการวิเคราะหสถานการณดานตางๆของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ผลที่ได คือ  
จัดอยูในตําแหนงจุดออนและภัยคุกคาม  ดังนั้น ทางเลือกยุทธศาสตร หากเปนภาคเอกชน ก็คือ 
การถอนตัว  แตเนื่องจากเปนองคกรภาครัฐไมสามารถจะถอนตัวได จาํเปนที่จะตองมีการยกเครื่อง
องคกร หรือปรับบทบาทใหม (New Roles) เพ่ือใหการดาํเนินการขององคกรสามารถแกปญหา
จุดออนและจดัการกับภัยคกุคามไดอยางรวดเร็วทันตอความคาดหวัง และสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและรุนแรงโดยการดําเนินงานตามพันธกิจใหม เร่ิมตนจากการปรับบทบาทมุงสูความ
เปนมืออาชีพ Professionalism โดยเปลี่ยนจากการทํางานธุรการ ที่ไดใหความสําคัญกับการจัดการ
เชิงกระบวนการ เปลี่ยนเปน “หุนสวนทางยทุธศาสตร” Strategic Partner ของสมาชิกวุฒิสภา ประกอบดวย  

1. Strategic Partner  การเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 
2. Change Agent  การเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงในการดาํเนินการแบบเชงิรุก 
3. Service Leadership มีภาวะผูนําในการบริการ การจัดการกับปญหา 
4. Parliamentary Business Expert การเปนผูเช่ียวชาญในงานนิติบัญญัติของชาติ   
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ยุทธศาสตรสาํนักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
เพ่ือเปนการบรรลุวิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงคขององคกรไดจัดทํายุทธศาสตร

ขององคกร  จากผลการดําเนินการในการวิเคราะหตําแหนงทางยุทธศาสตร  (Positioning)  ไดกําหนดยุทธ
ศาสตรไว  5  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 2 ความเปนมืออาชีพในการสนับสนุนดานวิชาการ  

องคความรู ขอมูลและระบบสารสนเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 3 การพัฒนาระบบปฏิบัติงาน  การบริการในระดับ

มาตรฐานสากลและมีความเปนองคกรธรรมาภบิาล 
 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 4 การใหความรู  การสื่อสาร  การประชาสัมพันธ  

และการสรางภาพลักษณขององคกรนิติบัญญัติ
แหงชาต ิ

 ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  “FAST TEAM” 

 

 

การวางยุทธศาสตร การนํายุทธศาสตร
ไปปฏิบติ

การควบคุมเชิง
ยุทธศาสตร

วิสัยทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย 
Balanced 
Scorecard
กลยุทธ
Strategy Map

การปรับเปลี่ยน:-
• กระบวนงาน 
• โครงสราง
• เทคโนโลยี 
• คน
• ฯลฯ

แผนปฏิบัติการ

กํากับติดตามและ    
ประเมินผลการดําเนินงาน
ทบทวนสถานการณเพ่ือ
ปรับแตงยุทธศาสตร

กระบวนการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร
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2. การนํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ  (Strategic Implementation) 
 

ในข้ันตอนนี้ เปนการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ โดยอาศัยแผนปฏิบัติการเปน 
เครื่องมือสําหรับใชเปนแนวปฏิบัติ สําหรับสวนงานตางๆ  ใหเปนไปอยางสอดประสานกัน  
ทั้งในแงทิศทางและจังหวะเวลา  โดยการจัดทําแผนปฏิบตัิการนั้นอาจใชรูปแบบตางๆ  กันไดหลายแบบ                 
เชน  การใชการวางแผนโครงการแบบเหตุผลสัมพันธ (Logical  Framework  Project  Planning) 
หรือ อาจเขียนในทาํนอง Gantt Chart ก็ได นอกจากนี ้ ยังมีบทบาทในการรวมกันนําแผนยุทธศาสตร 
ไปสูการปฏบิตั ิ โดยวิธีการ จัดการประชมุสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพ่ือใหบุคคากรไดเกิด
การเรียนรูแผนและนําแผนไปสูการปฏิบัต ิ ทั้งนี้ จะตองไดรับการสนับสนนุจากผูบริหารระดับสงูและ
ฝายที่เก่ียวของดวย 
 

3. การควบคุม ติดตามและประเมินผล  (Strategic Control) 
 

การควบคุม เปนการติดตามการตรวจสอบ  (Monitoring)  และการประเมินผล  
(Evaluation) เพ่ือใหการปฏิบัติงานดาํเนนิไปอยางตอเนื่อง 

 การติดตามและประเมินผล  ซึ่งหมายถึงการคอยติดตามตรวจสอบความกาวหนา 
ปญหาอุปสรรค  ตลอดจนความสําเร็จและลมเหลวของโครงการกิจกรรมตางๆ ซึ่งวิธีการในการติดตาม
ประเมินผลนั้น คือการคอยติดตามขาวสารขอมูล  โดยเฉพาะที่เก่ียวกับตัวชี้วัดความสําเร็จตางๆ ที่ได
กําหนดไว  และคอยแกไขปญหาอุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนถึงการคอยติดตามใหการ
สนับสนุนแกผูปฏิบัติงานในสวนงานตางๆ ในทุกๆ ดาน ใหสามารถปฏิบัติงานตามกลยุทธใหไดผล 
อยางมีประสิทธิภาพ  

การวางยุทธศาสตร
•แผนการบริหารราชการแผนดิน

•แผนปฏิบัติราชการ 5 ป

การวางแผนปฏิบัติการ
•แผนปฏิบัติราชการประจําป 
(ผลผลิต-กิจกรรม-ทรัพยากร)

การวัดผลการดําเนินงาน
ตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ
•เงินรางวลัตามผลงาน

การติดตามประเมินผล  
และ                    

การทบทวนยุทธศาสตร
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แนวทางจัดทําเพื่อใหเกิดความสําเร็จ Blue Print for Change  
 การพจิารณากาํหนดโครงการเพื่อบรรจุลงในแผนปฏบิัตกิาร  สําหรับที่จะนาํยุทธศาสตร

ไปสูการปฏิบัตินั้น นอกจากจะตองคาํนึงถึงโครงการที่สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ
ที่ไดกําหนดไวแลว ก็ยังตองคาํนึงถึงโครงการและกิจกรรมสาํหรับการที่จะปรับเปลี่ยนพัฒนา           
ขีดความสามารถขององคกร  ใหสามารถที่จะนําแผนยุทธศาสตรนั้นไปสูการปฏิบัตใิหเกิดผลสาํเร็จ 

นอกจากนี้ในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ยอมมีชองวางระหวางเปาหมายหรือ
ส่ิงที่ควรจะเปนกับผลผลิตหรือส่ิงที่เกิดขึ้นจริง  ซึ่งอาจเก่ียวเนื่องกับองคประกอบหลายประการ  
เชนกระบวนงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ คน และฯลฯ 
ดังนั้น จําเปนตองมีขอเสนอเกี่ยวกับแนวทางการจดัทาํเพ่ือใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งโดยสวนใหญแลวการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรและ  กลยุทธในการดําเนินงาน  มักตองมีการเปลี่ยนแปลงในปจจัยสําคัญของ
องคการในดานตางๆ ดังนี ้

1. การจดัโครงสรางขององคการ เชน การเพิ่ม หรือลดหนวยงานเพื่อนาํยุทธศาสตรไป 
 ปฏิบัติ หรือการมอบหมายงานใหม หรือการออกแบบกระบวนงานใหม ที่เกิดขึ้นจากแผนยุทธศาสตร 
  2.  การปรบัเปลี่ยนระบบ ระเบียบ ข้ันตอน/วิธกีารปฏบิตัิงาน  การนาํระบบสารสนเทศ
มาใช เพ่ือรองรับยุทธศาสตรการดาํเนนิงานใหม  
  3. การจัดกรอบอัตรากําลังและบรรจุ  แตงตั้ง  โยกยายบุคลากรใหม การวิเคราะห
สมรรถนะบุคลากร และการพฒันาบุคลากร เพ่ือใหไปปฏบิตัิหนาทีต่ามยุทธศาสตรใหม 
  4. การพฒันาทักษะ  ความรู  ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรในสวนงานตางๆ 
ใหมีความเขาใจถึงยุทธศาสตรและกลยุทธใหม  และสามารถปฏิบัติงานตามแผนดังกลาวได  การสราง
เสริมหรือปรบัแตงวฒันธรรมในการทาํงานของคนในองคกรใหมใหสอดคลองกับยุทธศาสตร การสรางความ
เขาใจรวมกันในทุกระดับถึงยุทธศาสตรและกลยุทธใหม และเหตุผลความจาํเปนที่ตองเลือกใช
กลยุทธนัน้ๆ  โดยมุงใหทุกคนไดมีวิสัยทศันรวม (Shared Vision) คือ ใหทุกคนมองเห็นภาพขององคการ
ในสภาพที่พึงปรารถนา เพ่ือสรางแรงบนัดาลใจใหทุกคนรวมแรงรวมใจกันดําเนนิงานตามยุทธศาสตร
และกลยุทธที่ไดกําหนดไว การจดัหาและจดัสรรงบประมาณและวัสดุอุปกรณตางๆ ที่จําเปนสาํหรับการ
พัฒนาองคกรในดานตางๆ เพ่ือใหสามารถนํายุทธศาสตรไปสูการปฏบิตัิไดอยางมีประสิทธิผล 
 
 
ในการนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติของภาครัฐ ไดใหแตละหนวยงานไดมีการใหขอเสนอการปรับเปลี่ยนองคกร  (Blue Print 
for Change) ใน 4 ประเด็น คือ  

 ดานการจัดโครงสราง  (Structure)      
 ดานกระบวนการทํางาน  (Process)  
 ดานบุคลากร  (People) 
 ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) 
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เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมที่นํามาประยุกตใช มีดังน้ี       
ตัวแบบการประเมินองคกร (Performance Appraisal Systems) 
  การวัดผลการดําเนินงานในอดีตจะเห็นวาเนนการวัดผลดานการใชงบประมาณ             
ซึ่งปญหาการวัดผลดานการเงินเปนการวัดผลการดําเนินงานในอดีตไมสามารถประเมินใหเห็น
ความสามารถในการดําเนนิการในปจจุบนัและอนาคตไดดี ปจจุบนัตัวแบบการวัดผลจะมีการวัดหลาย
มิติ (Multi dimension)  ซึ่งตองคาํนึงถึงความสําเร็จของหนวยงานทั้งอดีต ปจจุบัน และอนาคต 
  มีหลายองคกรไดมีการออกแบบการประเมินองคกร โดยกําหนดตวัแปรที่ใชวัดผล
การดําเนินงานเพื่อเสริมสรางความสามารถดานการแขงขัน ลักษณะของการประเมินผลที่ดีควรจะ 

 เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน ภารกจิ และเปาหมาย 
 สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกรและระบบการประเมินผลงาน 
 มีการสนับสนนุจากผูบริหาร 
 รวมอยูในกระบวนการวางแผนกลยุทธ 
 ความสมดุลของการประเมินดานตาง ๆ 
 เปนที่ยอมรับของบุคลากรในองคกร 
 เปนระบบ ยอนกลับเพื่อพัฒนาผลการดาํเนินงานใหดข้ึีน 
 เปนกระบวนการพัฒนาตัวเองของบุคลากรและพนักงาน 

  ระบบการบริหารที่ใชระบบการจัดการทีใ่ชผลการปฏิบตังิานเปนพืน้ฐาน มีช่ือเรียกวา  
Performance Based Management System : PBMS 
 
Balanced Scorecard (BSC) 
            เปนเครื่องมือทางการบริหารที่เช่ือมโยงการวัดผลกบัวิสัยทัศนและกลยุทธขององคกร 
หนวยงานพัฒนาโดย Robert S. Kaplan และ David Norton ซึ่งจะมีการวัดและประเมินองคกร 4 ดาน 
ไดแก ผลการดําเนนิงานดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการบริหารภายใน และการเรียนรูและ
การเติบโต BSC จะเริ่มจากองคกรมีวิสัยทัศนและกลยุทธ จากนั้นการวัดความสําเร็จ จะประกอบดวย 
  มุมมองดานการเงิน (Financial Perspective)  
  โดยใหความสําคัญกับการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร ความคุมคาของเงิน
งบประมาณทีใ่ชความสามารถของการใหบริการเทียบกบัผลการปฏบิตัิงานทีผ่านมา รวมถึงการทุจริต
และประพฤตมิิชอบที่ปรากฏ นอกจากนี้ ยังเปนการตอบคําถาม ถาองคกรเราประสบความสาํเร็จดาน
การเงิน ผลการดําเนนิงานทางการเงินควรเปนอยางไรในสายตาของผูมีสวนไดเสีย  
  มุมมองดานกระบวนการบริหารภายใน  (Internal Perspective) เปนการพิจารณา
ยอนกลับไปทีโ่ครงสรางองคกร กระบวนการทํางาน ทรัพยากรมนุษย ความสามารถหลักขององคกร 
วัฒนธรรม และคานิยม  นอกจากนี้ ยังเปนการตอบคําถามวา  เพ่ือตอบสนองความพอใจของผูมี
สวนไดเสียและลูกคา องคกรหนวยงานเราควรมีกระบวนการที่เปนเลศิอะไรบาง 
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   มุมมองดานลูกคา (Customer Perspective) เปนการพจิารณาองคกรจากมุมมอง
ของประชาชนผูรับบริการสาธารณชนที่อยูในสภาวะแวดลอมภายนอกองคกร ผูมีสวนไดเสีย
ประโยชนตางๆ รัฐบาล หนวยงานราชการอื่น ๆ รัฐวิสาหกิจ  องคกรพัฒนาเอกชน 
ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ฯลฯ นอกจากนี้ยังเปนการตอบคําถามเพื่อใหองคกรบรรลุ
วิสัยทัศน เราควรตอบสนองผูรับบริการอยางไร ?  
  มุมองดานการเรียนรูและพัฒนา  (Learning and Growth) เปนการพิจารณา
ความสามารถองคกรตอความเปลี่ยนแปลงการมองไปในอนาคตวาองคกรควรริเร่ิมสรางสรรคอยางไร
เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดดีย่ิงกวาเดมิ และเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน เราจะ
ทําอยางไรในการรักษาความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา 
  ซึ่งการกาํหนดตัวชี้วัดในแตละมิติตองสมดุลกันไมเนนดานใดดานหนึ่ง เชน ถา
องคกร หนวยงานมุงเนนการเงินมากเกินไป เพ่ือบรรลุมุมมองดานการเงินก็จะลดคาใชจายใน
การพัฒนาศักยภาพของคน การวิจัยพัฒนาจะทําใหศักยภาพขององคกร  หนวยงานในอนาคตอาจมีปญหา  
  ในการวัด 4 มุมมองจะครอบคลุมการวัดศักยภาพขององคกรทั้งอดีต ปจจุบัน และ
อนาคต การวัดดานการเงิน การบรรลุพันธกิจเปนการวัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นแลว (Past  =  Looking  back) 
การวัดดานลูกคาและประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเปนการวัดความสําเร็จในปจจบุัน (Present) 
แตการวดัดานลูกคาเปนมุมมองจากภายนอกเขามาภายในองคกร (Looking from outside in) และการ
วัดดานประสิทธิภาพการบริหารงานภายในเปนการวัดจากภายในออกไปภายนอก (Looking from inside out)  
สวนการวัดดานการเรียนรูและการเติบโตเปนการวัดความสําเร็จในอนาคต (Future หรือ Looking ahead)   
  

ปจจัยหลกัแหงความสําเร็จ (Critical Success Factors – CSFs) 
      ปจจัยหลักแหงความสําเร็จ คือ ปจจัยที่สําคัญยิ่งตอการบรรลคุวามสาํเร็จตามวิสัยทัศน 
องคกรมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จเปนแนวทางที่เปนรูปธรรมในการยึดโยงการปฏิบัติงานทุกระดบัให                     
มุงไปในทศิทางเดียวกัน ทําใหเจาหนาที่และผูบริหารขององคกรรูวาตองทําส่ิงใดบางเพ่ือใหผลสัมฤทธิ์ของ
องคกรตอบสนองวิสัยทัศน หากปราศจากปจจัยหลักแหงความสําเร็จวิสัยทัศนขององคกรจะไมได            
รับการตอบสนอง 
      ปจจัยหลักแหงความสาํเร็จไมจาํเปนตองวัดผลได แตทําหนาที่ข้ีนําหรือเปนหลัก
หมายสําคัญตอการบรรลุวิสัยทัศน ปจจัยหลักแหงความสาํเร็จกาํหนดจากวิสัยทัศนหรือพันธกิจ
ขององคกรโดยใชเกณฑตอไปนี ้
  -  มุงความสาํคัญไปที่ผลผลติและผลลัพธ  
  -  มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน พันธกิจ หรือวัตถุประสงคขององคกร  
  -  มีความหมายที่เฉพาะเจาะจงและสามารถเขาใจไดงาย  
  -  ผูบริหารใหการยอมรับ  
  -  องคกรสามารถควบคุมผลใหเกิดขึ้นไดในทางปฏิบตั ิ 
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานหลัก (Key Performance Indicators – KPIs) 
      ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานหลัก วัดความกาวหนาของการบรรลุปจจัยแหงความสาํเร็จ 
หรือผลสัมฤทธิ์ขององคกร โดยการวัดผลการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง เทียบกับมาตรฐานหรือเปาหมาย
ที่ตกลงกันไว 
      ตัวชี้วัดผลการดําเนนิงานหลักที่ดีตองมีความถูกตอง เหมาะสม และสามารถโนมนาว
ใหทุกคนในองคกรและผูมีสวนรวมไดเสียประโยชนตลอดจนสาธารณชนเชื่อถือผลงานที่วัดจาก
ตัวชี้วัดเหลานี ้  และตัวชี้วัดทั้ง 4 ดานมีสวนสนับสนุนกลยุทธใหดาํเนินไปสูการปฏบิัตจินประสบผลสําเร็จ
ความสัมพันธของทั้ง4 ดาน หรือทั้งส่ีมุมมองจะเชื่อมโยงสัมพันธกันหมด  

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ Key Performance Indicator : KPI 
• สามารถสังเกตวัดไดในเชิงปริมาณ 
• วัดผลที่ไดจากการดําเนินงาน (ผลผลิตและผลลัพธ) 
• ประกอบดวยตัววัดผลงาน (บงบอกถึงคุณลักษณะ) และมาตรฐานเทียบเคียงสําหรับบงบอก

ถึงความสําเร็จจากการดาํเนนิงาน (ขอความที่บงบอกถึงปริมาณผลงาน) 
• เปนผลงานหรือเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากการนาํเอาทรัพยากร (input) มาใชในการดาํเนนิกิจกรรม 

(activity/process) 
 สําหรับคาของตัวช้ีวัดที่กําหนด สามารถกําหนดไดใน 5 รูปแบบ ไดแก 

1) จํานวน 
2) อัตรา (รอยละ) 
3) คาเฉล่ีย 
4) อัตราสวน ( A ตอ B) 
5) สัดสวน (a ใน A) 

  นอกจากนั้น ตัวชี้วัดที่กําหนดจะตองมีลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี ก็คือ มีความสอดคลอง
หรือตรงกับประเด็นที่ตองการจะวัด มคีวามเปนรูปธรรมหรือมีความชัดเจน สามารถวัดหรือสังเกตได 
นอกจากนั้นจะตองมีความไว และไดรับการยอมรับจากผูใชผลการประเมิน 
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             กรอบการวิเคราะหเพื่อการกําหนดยุทธศาสตร 
 
 

 
 

 

พันธกิจ

การประเมินสถานการณและ
ผลกระทบจากสภาพแวดลอมภายนอก

การวิเคราะหขีดสมรรถนะในการ
ดําเนินงานขององคการ

วิสัยทัศน
เปาประสงค
กลยุทธหลัก

การวิเคราะหมุมมอง/ความคาดหวังตามแนวทางลิขิตสมดุล
การเงินลูกคา กระบวนงานภายใน นวัตกรรม/การเรียนรู

โอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดออน

การวิเคราะหเพื่อระบุปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอความสําเร็จตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย
การเงินลูกคา กระบวนงานภายใน นวัตกรรม/การเรียนรู

การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักของการดําเนินงาน
ประสิทธิภาพพึงพอใจ ประสิทธิผล คุณภาพ

การกําหนด/ริเริ่มกลยุทธการดําเนินงานระดับปฏิบัติการ
การเงินลูกคา กระบวนการภายใน นวัตกรรม/การเรียนรู
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แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 
   เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่ง “แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)” 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากองคกรไหนไดนําแนวคิดทางการบริหาร Balanced Scorecard มาใช ใหเกิด
ผลไดดี องคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การสื่อสารใหคนในองคกรไดรับทราบถึงยุทธศาสตร
และแปลงยุทธศาสตรนั้นไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล   
แลวทําไมตองมีแผนที่ยุทธศาสตร ? 
  เพราะบุคคลที่จะทราบถึงยุทธศาสตร (Strategy) วิสัยทัศน (Vision)  พันธกิจ 
(Mission) ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ขององคกรมักจะเปนบุคคล
เพียงกลุมหนึ่งเทานั้น เชน ผูบริหาร หรือ  ผูที่ทํางานดานการวางแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  
ในขณะที่ผูใตบังคับบัญชา ก็อาจจะทราบเพียงตัวชี้วัดที่ตนรับผิดชอบวาคืออะไร และจะเชื่อมโยง
วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issues)  เปาประสงค (Goal) ไดอยางไร  ดังนั้น จึง
จําเปนตองมีแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map ) ที่จะบอกถึงทิศทางและการเชื่อมโยงเปาหมายตาง ๆ 
ขององคกรในแตละดานไดอยางเปนรูปธรรม    สําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาไดนําแนวคิด 
Balanced Scorecard มาใชในการบริหาร แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) จึงเปนเสมือนเครื่องมือ
ส่ือสาร และถายทอดกลยุทธ ไปสูคนในองคกรใหมีเขาใจไดอยางชัดเจน และมีความเปนรูปธรรมมากขึ้น 

แลวแผนที่ยุทธศาสตรมีลักษณะอยางไร ?   
  แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  ก็คือ แผนภาพที่แสดงใหเห็นถึงยุทธศาสตรของ
องคกร ในรูปแบบของความสัมพันธตอกันในเชิงเหตุและผล (cause and effect relationships)  
กลาวคือ เปนความสัมพันธระหวางผลลัพธ (Outcome) ที่องคกรปรารถนา ซึ่งเช่ือมโยงกับทุก ๆ มิติ
ทั้ง 4 มิติ  เพ่ือใหนําไปสูผลลัพธที่องคกรตองการ   โดยเฉพาะอยางย่ิงการเช่ือมโยงเขากับสินทรัพยที่
จับตองไมได (Intangible Assets)  เชน ความรู ทักษะของพนักงาน ใหเขากับกระบวนการสรางคุณคา 
(Value-creating processes)  ใหแกองคกรอันจะนําไปสูเปาหมายที่ปรารถนา และที่สําคัญแผนที่ยุทธ
ศาสตรก็เปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะสื่อสารใหเราไดทราบถึงยุทธศาสตรขององคกร  อันจะทําใหทั้ง
ผูบริหารและบุคลากรมีความเขาใจในยุทธศาสตรขององคกรในภาพรวมไดอยางชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ถาอยากจะเขียนแผนที่ยุทธศาสตรจะเริ่มตนอยางไรดี ? 
  แผนที่ยุทธศาสตร ไมไดเปนเครื่องมือที่อยูอยางโดดเดียว ดังนั้น เราจึงตองมองใน
ภาพรวมของทั้งองคกร สําหรับการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  นั้นจะตองมีองคประกอบ
ที่สําคัญ คือ การพิจารณาถึงทิศทางของหนวยงาน อันไดแก วิสัยทัศนขององคกร  ประเด็นยุทธ
ศาสตร และเปาประสงคภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร  ซึ่งจะตองมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  
โดยกระบวนการในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรนั้น มีอยู 3 ข้ันตอนหลัก กลาวคือ 
  ขั้นตอนแรก คือ การยืนยันยุทธศาสตร  จะเปนการยืนยันถึงทิศทางในการพัฒนาที่
องคกรมีความมุงมั่นเกี่ยวกับทิศทางและจุดยืนที่ตองการผลักดันใหเกิดขึ้นหรือเปนวิสัยทัศน (Vision) 
ขององคกร  ซึ่งการที่มีวิสัยทัศนรวมกันของทุกฝายในองคกรจะชวยใหการพัฒนากลยุทธ รวมทั้ง
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ผูบริหาร  บุคลากรในองคกร ตลอดจนถึงบุคคลภายนอก เขาใจภาพขององคกรไดอยางชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน    

ขั้นตอนที่สอง คือ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic  Issues)  ซึ่ง 
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ส่ิงที่ตองคํานึงถึงเปนประเด็นหลักในการนําไปสูวิสัยทัศน  ดังนั้นจึง
ตองกําหนดประเด็นที่สําคัญในการดําเนินการพัฒนาเพื่อใหสามารถบรรลุวิสัยทัศนที่ตั้งไว  ซึ่งก็ไม
ควรมีจํานวนประเด็นยุทธศาสตรที่มากเกินไป เพราะจะทําใหไมมีจุดเนนขององคกร ทั้งนี้ ก็เพ่ือ
สนับสนุนตอพันธกิจ (Mission) ใหนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน (Vision) ขององคกรในทายที่สุด เชน 
ทิศทางการพัฒนาองคกร ตามแผนยุทธศาสตรสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-
2555) ดังนี้  
  ป 2551 ปแหงการมุงมั่นใหบริการงานวิชาการและงานประชุม  
  ป 2552 ปแหงการพัฒนาสูระบบมาตรฐานสากล และเปนองคกรธรรมาภิบาล 
  ป 2553 ปแหงการเปนสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาอิเล็กทรอนิกส 
  ป 2554 ปแหงการเปนองคกรแหงการเรียนรู 
  ป 2555 แหงการเปนองคกรการพัฒนารวมกัน  

  ขั้นตอนที่สาม คือ การกําหนดเปาประสงคที่ตองการบรรลุภายใตแตละประเด็น
ยุทธศาสตร  ซึ่งการกําหนดเปาประสงคนั้นควรเริ่มตนดวยการตั้งคําถามในแตละประเด็นยุทธศาสตร 
ตามมิติทั้ง 4 ดาน คือ มิติดานการเงิน (Financial Perspective)   มิติดานลูกคา (Customer 
Perspective)  มิติดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และ มิติดานการเรียนรูและ
การพัฒนา (Learning and Growth Perspective)  โดยควรระบุเปาประสงคใหสอดคลองกับประเด็น
ยุทธศาสตรตามขั้นตอนที่สอง ซึ่งจะตองมีตัวชี้วัดสําหรับที่จะบอกวาเป าประสงคนั้นบรรลุหรือไม ทั้งนี้ 
ตัวชี้วัดที่ดีก็ควรจะตอบคําถามไดครอบคลุม   ในทุก ๆ มิติ  และเมื่อไดวิเคราะหประเด็นตาง ๆ 
ครบถวนแลวก็มาจัดรวมอยูในภาพเดียวกัน  ซึ่งอาจจะใชลูกศรมาผนวกเปนตัวเชื่อมระหวางกัน
เพ่ือใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางกันในแตละมิติ  

  และนอกจากนี้ Professor  Robert  Kaplan  และ Dr.David Norton ยังมีความเห็นวา
ควรมีองคประกอบอีก 3 ประการ ที่ควรเพิ่มเขามาในการจัดทําแผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)  คือ 
  1. องคประกอบทางดานปริมาณ  คือ การกําหนดกลุมเปาหมายและการหา
ความสัมพันธระหวางเหตุและปจจัยบนแผนที่ยุทธศาสตร 
  2. การกําหนดเงื่อนเวลา  คือ การกําหนดหัวขอทางยุทธศาสตรที่จะสรางคุณคาทั้งใน
ระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว อันจะเปนการสรางความสมดุลและความยั่งยืนของคุณคา   
นั้น ๆ ใหแกองคกร 
  3. การเลือกกําหนดความสําคัญของยุทธศาสตร คือ การเลือกแผนงาน และกิจกรรม 
ที่สามารถทําใหองคกรบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 
  เราอาจจะประยุกตแนวคิดของ Balanced Scorecard  ใหมีมากกวา 4 มิติก็ได ทั้งนี้ก็
เพ่ือความเหมาะสมกับสภาพและลักษณะขององคกร  แผนที่ยุทธศาสตรสามารถนําไปใชไดกับทุก
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องคกรทั้งภาคธุรกิจ  เอกชน  และภาครัฐ  แตความยากงายจะแตกตางกัน  เนื่องจากผลลัพธของแต
ละหนวยงานไมเหมือนกัน  กระบวนการและวัฒนธรรมขององคกรก็มีความแตกตางกัน  
ตัวอยางแผนที่ทางยุทธศาสตร  
ยุทธศาสตรที ่1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพดานการประชุม 
เปาประสงค  เพ่ือใหการดาํเนินการจัดการประชุมเปนไปอยางเรียบรอย ถูกตอง ทุกฝายมี 
                 ความพงึพอใจ 
       

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม

มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ

มิติดานลูกคาและผูมีสวนไดเสีย

กลยุทธ

1. สงเสริมพัฒนานวัตกรรมหรือโครงการพัฒนาใหมเพื่อการพัฒนา
องคกร
2. พัฒนาเทคโนโลยีดานการประชุมเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการ
ประชุม

มิติการพัฒนาองคกรและบุคลากร

5. สงเสริมการกําหนดระเบียบวิธีและมาตรฐานการปฏิบัต ิ                  
(Procedures & Standardization)

กลยุทธ

เพ่ือใหการดําเนินการจัดการประชุมเปนไปอยาง
เรียบรอย   ถูกตอง  ทุกฝายมีความพึงพอใจ

มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการ

Start

3. การพัฒนาระบบสํานักงานยุคไรกระดาษ

4.สงเสริมการนําระบบลูกคาสัมพันธมาประยุกตใช

(CRM - Customers Relation Management)

กลยุทธ

กลยุทธ
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การจัดทําแผนที่ทางยุทธศาสตร 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1. ยุทธศาสตรการพฒันาความเปนมืออาชีพดานงานประชุม 
เราตองพิจารณาวาจะทาํอยางไร ใหบรรลุเปาประสงคตามประเดน็ยุทธศาสตรที่ 1  โดยการพิจารณา
กลยุทธใหสอดคลองกับมติติาง ๆ ใน 4 มิติ และในแตละกลยุทธสํานักตาง ๆ ตองมาพิจารณาดวูา
เก่ียวของกับพันธกิจของสํานกัในดานใด และจะทําอยางไรใหกลยุทธนัน้แปลงไปสูการปฏิบัติ โดย
วิธีการจัดทาํโครงการขึ้นมารองรับ โดยพจิารณาความเชื่อมโยงดังนี้  

  พิจารณากลยทุธ ตามมิติของ Balanced Scorecard     
  เมื่อเราพัฒนาองคกร (มิติการพัฒนาองคกรและบุคลากร)โดยการนํานวัตกรรม
ใหมๆ มาใชในการประชุม การพัฒนาทางดานเทคโนโลยี และอุปกรณตาง ๆ ที่ทันสมัย  ตลอดจน
พัฒนาบุคลากรใหมีความชํานาญ มีทักษะในดานการจัดการประชุม จะทําใหการประชุมมี
ประสิทธิภาพ (มิติดานประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและบริการ) เกิดความรวดเร็ว ประหยัด และ
คุมคา การพัฒนาระบบการใหบริการ การนําระบบลูกคาสัมพันธมาใช จะทําใหผูรับบริการเกิดความ
พึงพอใจ (มิติดานลูกคาและผูมีสวนไดเสีย) มีการกําหนดระเบียบวิธี และมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานทางดานการประชุม ใหเปนไปอยางถูกตอง (มิติประสิทธิผลตามพันธกิจ) สงผลใหบรรลุ
ตามเปาประสงคของยุทธศาสตรที่ 1 ผลลัพธก็จะเชื่อมโยงในลักษณะของความสัมพันธตอกันในเชิง
เหตุและผล (cause and effect relationships)  ไปยังวิสัยทัศนขององคกร  
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