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การพัฒนาองค�กรสู�ความเป�นเลิศ สิ่งสําคัญประการแรกคือต�องรู�จักองค�กร บุคลากรทุกคนในองค�กร
ต�องมองภาพขององค�กรเป�นภาพเดียวกัน องค�กรต�องมีการวางแผนและกําหนดทิศทางขององค�กรเพ่ือนําไป
เป�นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองค�กรให�เหมาะสมและเป�นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค�กร โดย
จะต�องมีการสื่อสารให�บุคลากรขององค�กรรับรู� และร�วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัติ อันจะ
ส�งผลให�องค�กรสามารถดําเนินภารกิจได�อย�างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามพันธกิจและเป2าประสงค�ท่ีตั้งไว� 

ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตร�หรือการวางแผนกลยุทธ� (Strategic Planning) ซ่ึงเป�นจุดเริ่มต�นของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� จึงเป�นเง่ือนไขหรือปCจจัยความสําเร็จประการหนึ่งของการบริหารงานสมัยใหม� 
หากองค�กรมีการวางแผนยุทธศาสตร�หรือวางแผนกลยุทธ�ท่ีดี และแปลงยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัติอย�างเป�นระบบ 

ผู�ขอรับการประเมินได�เล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนยุทธศาสตร� และการแปลงยุทธศาสตร�
ไปสู�การปฏิบัติ จึงได�จัดทําผลงานทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตร�กับการพัฒนาองค�กร” ข้ึน 
เพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�กับบุคลากรขององค�กร และสามารถนําไปเป�นแนวทางปฏิบัติในการจัดทําและ
วางแผนยุทธศาสตร�หรือแผนกลยุทธ�ในการปฏิบัติภารกิจหรือการบริหารจัดการได�อย�างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
ความหมายของแผนยุทธศาสตร� (Strategic Plan) 

(ทศพร ศิริสัมพันธ�.2539) ได�ให�ความหมายของแผนยุทธศาสตร�ไว� ดังนี้ 
1) เป�นเอกสารท่ีระบุ วิสัยทัศน� ภารกิจ และกลยุทธ�ต�างๆ ในการดําเนินงานขององค�กรหนึ่งๆ 
2) เป�นแผนระยะยาว ท่ีบอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององค�กร สําหรบใช�เป�นเครื่องมือในการ

ประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในส�วนงานต�างๆ ขององค�กรให�เป�นไปในทิศทาง และจังหวะเวลาท่ี
สอดคล�องกัน 

3) เป�นเอกสารท่ีจัดทําข้ึนจากการวิเคราะห�สภาพการณ�ภายนอก และภายในองค�กร เพ่ือคาดคะเน
แนวโน�มของสถานการณ� และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององค�กรให�สอดคล�องเหมาะสมกับแนวโน�ม
ของสถานการณ�ดังกล�าว 

ความหมายของการวางแผนยุทธศาสตร� (Strategic Planning) 
การวางแผนยุทธศาสตร� (Strategic Planning)1 หมายถึง การกําหนดเป2าหมายและวัตถุประสงค�

โดยรวมขององค�การ  รวมถึงวิธีการในการบรรลุเป2าหมาย (Judith Gordon, 1990) ซ่ึงอยู�ในรูปของแผนท่ี
แสดงความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันของเป2าหมายและกิจกรรมต�างๆ ซ่ึงมององค�การเป�นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
(James Brian Quinn, 1996) 

การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ�ในอนาคตท่ีต�องการให�เกิด จะต�องต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของ
ข�อมูลท่ีรอบด�านคือ จะต�องคํานึงถึงสภาพการณ�ท่ีต�องการให�เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค�กร 
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล�อมต�าง ๆ ท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล�อม รวมท้ัง
จะต�องเป�นระบบ กล�าวคือ จะต�องดําเนินไปอย�างเป�นข้ันเป�นตอน 

                                           
1

  เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร. ปกรณ� ศิริประกอบ 



การวางแผนยุทธศาสตร�จะต�องตอบคําถามหลัก  3  ประการ  คือ 
1. องค�กรกําลังจะก�าวไปทางไหน (Where are you going?) 

 2. สภาพแวดล�อมเป�นอย�างไร (What is the environment?) 
 3. องค�กรจะไปถึงจุดหมายได�อย�างไร (How do you get there?) 

ดังนั้น ลักษณะของแผนยุทธศาสตร�มีดังนี้ 
๑) มององค�การแบบภาพรวม (Holistic) 

 
๒) มุ�งเน�นอนาคต โดยวางแผนต้ังแต�แผนปฏิบัติการระยะสั้น ๑ ปf แผนระยะกลาง ๓ ปf และแผน

ยุทธศาสตร� ๕ ปf 
๓) ให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อม 

กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร� 
กระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตร� จะต�องกําหนดวิสัยทัศน� (Vision) ภารกิจหรือพันธกิจ 

(Mission) เป2าประสงค�หรือจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) ประเด็นยุทธศาสตร�หรือยุทธศาสตร� (Strategy) 
และกลยุทธ�หรือแนวทางการพัฒนา โดยอาจจัดลําดับข้ันตอนต�าง ๆ ได�ดังนี้ 

 
 ๑. วิเคราะห�ปCจจัยทางยุทธศาสตร� 

 ๑.การสังเคราะห�นโยบายและยุทธศาสตร� 
๒. การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม 

   
 ๒. การกําหนดทิศทางของหน�วยงาน  วิสัยทัศน�/พันธกิจ/เป2าประสงค� 

 

 ๓. การวิเคราะห�ถึงประเด็นสําคัญท่ีต�องมุ�งเน�นหรือให�
ความสําคัญเพ่ือท่ีจะบรรลุพันธกิจ/เป2าประสงค� 

  
ประเด็นยุทธศาสตร� 

 

 ๔. การกําหนดตัวชี้วัดและเป2าหมายของแต�ละ
เป2าประสงค�เชิงยุทธศาสตร� 

 ตัวชี้วัด/ค�าเป2าหมาย 

 
 ๕. การกําหนดกลยุทธ�หรือสิ่งท่ีจะทําเพ่ือให�

บรรลุประเด็นยุทธศาสตร� เป2าประสงค�เชิง ยุทธศาสตร� 
 กลยุทธ� 



 
การวางแผนยุทธศาสตร�หรือกลยุทธ� นอกจากจะกําหนดสาระของแผนกลยุทธ� อันได�แก� พันธกิจ 

เป2าประสงค� นโยบาย กลวิธีหรือมาตรการ อันเป�นยุทธศาสตร�แล�ว การวางแผนยุทธศาสตร�จะต�องมี
องค�ประกอบและกระบวนการท่ีสําคัญ ดังนี้ 

1) การวิเคราะห�ผู	มีส-วนได	เสีย (Stakeholders Analysis)  
    ผู�มีส�วนได�เสยีต�อองค�กร (Stakeholder Influence) ซ่ึงมีอิทธิพลต�อการวางแผนและการดําเนินงานของ

หน�วยงาน จําแนกได�เป�น 3 ประเภท ดังนี้ 
1.1) ผู�มีส�วนได�เสียภายในองค�กร (Internal Stakeholders) ได�แก� ผู�บริหารทุกระดับและ 

เจ�าหน�าท่ีระดับปฏิบัติงาน 
1.2) ผู�มีส�วนได�เสียโดยตรงในการรับบริการ (Marketplace Stakeholders) เช�น ผู�รับบริการ 

พันธมิตร ผู�รับจ�าง และขายครุภัณฑ�และวัสดุในการจัดซ้ือจัดจ�างตามระเบียบพัสดุ เป�นต�น  
1.3) ผู�มีส�วนได�เสียในสังคมแต�อยู�นอกองค�กร (External Stakeholders) เช�น คณะกรรมการคุ�มครอง

ผู�บริโภค คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันการเงิน สภาหอการค�าแห�งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห�ง
ประเทศไทย องค�กรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน รวมท้ังกลุ�มการเมืองท่ีเป�นทางการและไม�เป�นทางการ 
ตลอดจนศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เป�นต�น ซ่ึงทําหน�าท่ีในการกํากับดูแลและป2องกันและแก�ไขข�อขัดแย�ง/
ข�อร�องเรียนระหว�างผู�ให�บริการและผู�รับบริการ เพ่ือให�เกิดความเป�นธรรมท้ังสองฝuาย  

2) การวิเคราะห�สภาพแวดล	อม 
การวิเคราะห�สภาพแวดล�อม เป�นการวิเคราะห�สภาพองค�การ หรือหน�วยงานในปCจจุบัน เพ่ือ

ค�นหาจุดแข็ง จุดจุดอ�อน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งท่ีอาจเป�นปCญหาสําคัญในการดําเนินงานสู�สภาพท่ีต�องการใน
อนาคต โดยปกติจะใช� SWOT Analysis  

3) การกําหนดวิสัยทัศน� (Vision)  โดยการจัดทําวิสัยทัศน�ของหน�วยงาน ควรจัดทําเม่ือเรากําหนด
พันธกิจของหน�วยงานเป�นท่ีเรียบร�อยแล�ว จากนั้นจึงนําพันธกิจท้ังหมดมาพิจารณาในภาพรวม ว�าหน�วยงาน
จะต�องดําเนินการเรื่องใดบ�างและเพ่ือให�หน�วยงานบรรลุพันธกิจได�ครบถ�วนทุกข�อ หน�วยงานต�องมีความเป�น
เลิศ   ด�านใด หรือควรมุ�งเน�นไปในทิศทางใด  

4) การกําหนดพันธกิจ (Mission) ในการกําหนดพันธกิจ จะต�องทราบว�าหน�าท่ีหรือภารกิจหลักตาม
กฎหมายท่ีองค�กรต�องดําเนินการคืออะไร และจําเป�นต�องทราบว�าเป2าประสงค�หรือผลลัพธ�ท่ีต�องการให�เกิดข้ึน
จาก      การดําเนินงานคืออะไร ดังนั้นพันธกิจ จึงเป�นสิ่งท่ีองค�กรต�องปฏิบัติ (ตามหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย) 
เพ่ือให�บรรลุเป2าประสงค�และวิสัยทัศน�ท่ีกําหนดไว� การกําหนดพันธกิจ ทําให�เราทราบทิศทาง (Direction) 
และขอบเขตของการดําเนินงาน 

5) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร� (Strategic Issue) 
ประเด็นยุทธศาสตร� หมายถึง ประเด็นหลักท่ีต�องคํานึงถึง ต�องพัฒนา ต�องมุ�งเน�น ประเด็น

ยุทธศาสตร�นี้สามารถทําได�โดยการนําพันธกิจแต�ละข�อมาพิจารณาว�าในพันธกิจแต�ละข�อนั้นหน�วยงานต�องการ
ดําเนินการใดเป�นพิเศษและหลังจากได�ดําเนินการดังกล�าวเป�นท่ีเรียบร�อยแล�วต�องการให�เกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ท้ังนี้ ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตร�ของแต�ละหน�วยงานนั้น จําเป�นอย�างยิ่งท่ี
จะต�องนําแผนยุทธศาสตร�ของหน�วยงานหลักหรือหน�วยงานต�นสังกัดมาเป�นหลักประกอบการพิจารณาด�วย  

 



6) การกําหนดเปGาประสงค� (Goal) 
การกําหนดเป2าประสงค�/เป2าหมาย กพร. ได�ให�ความหมายว�า “เป2าประสงค�” หมายถึง สภาพใน

อนาคตหรือระดับผลการดําเนินการท่ีต�องการบรรลุ เป2าประสงค�เป�นได�ท้ังระยะสั้นและระยะยาว เป�นจุดหมาย
ปลายทางท่ีชี้นําการปฏิบัติการ เป2าประสงค�ในเชิงปริมาณท่ีเป�นจุดหรือช�วงท่ีเป�นตัวเลข มักเรียกว�า
“เป2าหมาย” เป2าหมายอาจเป�นการคาดการณ�จากข�อมูลเชิงปริมาณเทียบหรือข�อมูลเชิงแข�งขัน 

7) การกําหนดวัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� (Strategic Objectives) 
วัตถุประสงค�เชิงกลยุทธ� หมายถึง จุดมุ�งหมายท่ีชัดเจนขององค�กร หรือการตอบสนองต�อการ

เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงท่ีสําคัญ ความสามารถในการแข�งขันหรือประเด็นทางสังคม และการได�เปรียบ
ทางธุรกิจ/องค�กร 

8) การกําหนดกลยุทธ� (Strategies) 
กลยุทธ� หมายถึง สิ่งท่ีหน�วยงานจะต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเป2าประสงค� โดยการกําหนดกล

ยุทธ� เป�นผลมาจากการวิเคราะห�สถานภาพขององค�กร และปCจจัยต�าง  ๆ ท้ังปCจจัยภายในและปCจจัยภายนอก 
มากําหนดเป�นแนวทางดําเนินงานท่ีเชื่อมโยงสอดคล�องกันกับสถานะในปCจจุบันขององค�กร รวมท้ังปCจจัยแห�ง
ความสําเร็จ (Critical Success Factors : CSF หรือ Key Success Factors : KSF) เป�นสําคัญ กล�าวคือ ต�อง
พิจารณาว�าการท่ีจะบรรลุเป2าประสงค�ข�อหนึ่ง ๆ นั้น มีปCจจัยใดบ�างท่ีมีผลต�อความสําเร็จ และจําเป�นต�องทํา
อย�างไรจึงจะไปสู�จุดนั้น เป�นการประมวลข�อมูลลงในผัง SWOT 

9) การกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร� กลยุทธ�และแผนของหน-วยงาน 

การวางแผนยุทธศาสตร�กรมพัฒนาธุรกิจการค	า 
 เป�นการยกตัวอย�างการวางแผนยุทธศาสตร�ของกรมฯ ในส�วนของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปf
งบประมาณ 2558 ซ่ึงเป�นแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปf ท่ีทุกส�วนงานจะต�องปฏิบัติและขับเคลื่อน โดยทําการ
วิเคราะห�แยกตามกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร� เพ่ือให�สามารถมองภาพรวมได�ชัดเจนยิ่งข้ึน 
 1) วิเคราะห�บทบาทท่ีเป�น นําเสนอภารกิจของกรมฯ ครอบคลุมภารกิจ 3 ด�านคือ ด�านบริการจด
ทะเบียนและข�อมูลธุรกิจ ด�านส�งเสริมพัฒนาธุรกิจ และด�านสร�างธรรมาภิบาลธุรกิจ 
 2) การสังเคราะห�นโยบายและยุทธศาสตร�ภาพรวม โดยสะท�อนให�เห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคล�อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 11 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร�การจัดสรรงบประมาณ
ประจําปf นโยบายของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงพาณิชย� ยุทธศาสตร�กระทรวงพาณิชย� และยุทธศาสตร�กรมพัฒนา
ธุรกิจการค�า 

บทสรุป  
การวางแผนยุทธศาสตร� เป�นเครื่องมือท่ีสําคัญของผู�บริหารในการปรับเปลี่ยนองค�กรให�สอดรับกับการ

เปลี่ยนแปลง กําหนดทิศทางบทบาทภารกิจขององค�การในอนาคต เพ่ือให�บุคลากรภายในองค�กรได�ร�วมกัน
ขับเคลื่อนให�บรรลุตามเป2าประสงค� โดยมีการการแบ�งสรรทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดอย�างมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร� จึงเป�นกระบวนการท่ีสําคัญของการพัฒนาองค�กร และจําเป�น
อย�างยิ่งท่ีบุคลากรขององค�กรจะต�องมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร� ความสําคัญ เทคนิค
กระบวนการต�าง ๆ เพ่ือให�สามารถนําไปใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 

 



ข	อเสนอแนะ 
 ดังท่ีกล�าวแล�วข�างต�นว�า การวางแผนยุทธศาสตร� เป�นเครื่องมือท่ีสําคัญในการพัฒนาองค�กร เนื่องจาก
ทําให�ทราบถึงบทบาทขององค�กรท้ังท่ีเป�นอยู�ในปCจจุบันและทิศทางท่ีเป�นไปในอนาคต การรู�จักองค�กรท่ีชัดเจน
จะทําให�การปรับปรุงและการพัฒนาองค�กรเป�นไปอย�างเหมาะสมและเป�นไปในทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองค�กร 
ขณะเดียวกันกระบวนการของการวางแผนยุทธศาสตร�ก็มีหลักการ ข้ันตอนต�าง ๆ และข�อผิดพลาดในการ
ดําเนินการท่ีพบบ�อย ๆ  

 ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร�หรือการวางแผนเชิงกลยุทธ�เพ่ือพัฒนาองค�กรสู�ความเลิศหรือมีการ
บริหารองค�กรท่ีดีอย�างยั่งยืน ควรมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้ 
 1) จัดทําแผนยุทธศาสตร�หรือแผนเชิงกลยุทธ�ท่ีเป�นระบบ เป�นกระบวนการท่ีมีความชัดเจนในทุก
ข้ันตอน สามารถวัดผลได� และกระบวนการมีการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง โดยสามารถนําหลัก PDCA (Plan – 
Do – Check – Act) มาใช� 
 2) จัดทําแผนยุทธศาสตร�ท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจนและเป�นไปในแนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการเชื่อมโยง
กันระหว�างแผนกลยุทธ� และแผนปฏิบัติ รวมท้ังการนําแผนไปปฏิบัติ พร�อมติดตามประเมินผล 
 3) กําหนดวัตถุประสงค�หรือเป2าประสงค�เชิงกลยุทธ�ท่ีมีความสมดุลตามกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
(Stakeholders) ท่ีเก่ียวข�อง 

นอกจากนี้ สิ่งสําคัญท่ีสุดของการวางแผนยุทธศาสตร�หรือผลสําเร็จของการวางแผนยุทธศาสตร�คือ 
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร�ไปสู�การปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and 
Evaluation) ซ่ึงผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญคือ บุคลากรขององค�กร ซ่ึงจะต�องพัฒนาองค�ความรู�ท่ีสําคัญคือ 

1) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร� เพ่ือให�เข�าใจหรือรับรู� ทิศทางขององค�กร วิสัยทัศน� พันธกิจ 
เป2าประสงค� และกลยุทธ�ต�าง ๆ เทคนิคกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�ขององค�กร เพ่ือให�สามารถมอง
ภาพรวมขององค�กรในเชิงยุทธศาสตร� นําไปสู�การกําหนดแผนงาน/โครงการต�าง ๆ ท่ีสอดคล�องกับกลยุทธ�และ
วัตถุประสงค�แต�ละกลยุทธ� และนําไปปฏิบัติให�เกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ท่ีกําหนดไว�   

2) ระบบการวัดผลการดําเนินงานอย�างสมดุล (Balanced Scorecard) เพ่ือนําไปประยุกต�ใช�เป�น
เครื่องมือในการติดตาม และวัดผลการปฏิบัติตามแผน เพ่ือให�ทราบถึงความก�าวหน�าหรือข�อบกพร�องหรือ
ข�อจํากัดของแผนนั้น ๆ เพ่ือจะได�ปรับปรุงแผนให�สามารถนําไปปฏิบัติได�บรรลุตามเป2าหมายและวัตถุประสงค�
ท่ีกําหนดไว�  

ท้ังนี้เพ่ือให�ดําเนินงานในทุกส�วนขององค�กรสามารถตอบสนองและส�งผลต�อการบรรลุพันธกิจ 
เป2าประสงค�ขององค�กร เป�น “องค�กรท่ีมุ�งเน�นยุทธศาสตร�” เพ่ือการพัฒนาองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
 

------------------------------- 


