บทสรุปผูบริหาร
การพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ สิ่งสําคัญประการแรกคือตองรูจักองคกร บุคลากรทุกคนในองคกร
ตองมองภาพขององคกรเปนภาพเดียวกัน องคกรตองมีการวางแผนและกําหนดทิศทางขององคกรเพื่อนําไป
เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาองคกรใหเหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร โดย
จะตองมีการสื่อสารใหบุคลากรขององคกรรับรู และรวมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ อันจะ
สงผลใหองคกรสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามพันธกิจและเป2าประสงคที่ตั้งไว
ดังนั้นการวางแผนยุทธศาสตรหรือการวางแผนกลยุทธ (Strategic Planning) ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของ
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ จึงเปนเงื่อนไขหรือปCจจัยความสําเร็จประการหนึ่งของการบริหารงานสมัยใหม
หากองคกรมีการวางแผนยุทธศาสตรหรือวางแผนกลยุทธที่ดี และแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางเปนระบบ
ผูขอรับการประเมินไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการวางแผนยุทธศาสตร และการแปลงยุทธศาสตร
ไปสูการปฏิบัติ จึงไดจัดทําผลงานทางวิชาการ เรื่อง “เทคนิคการวางแผนยุทธศาสตรกับการพัฒนาองคกร” ขึ้น
เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรขององคกร และสามารถนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทําและ
วางแผนยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธในการปฏิบัติภารกิจหรือการบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
ความหมายของแผนยุทธศาสตร (Strategic Plan)
(ทศพร ศิริสัมพันธ.2539) ไดใหความหมายของแผนยุทธศาสตรไว ดังนี้
1) เปนเอกสารที่ระบุ วิสัยทัศน ภารกิจ และกลยุทธตางๆ ในการดําเนินงานขององคกรหนึ่งๆ
2) เปนแผนระยะยาว ที่บอกถึงทิศทางการดําเนินงานขององคกร สําหรบใชเปนเครื่องมือในการ
ประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนงานตางๆ ขององคกรใหเปนไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่
สอดคลองกัน
3) เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นจากการวิเคราะหสภาพการณภายนอก และภายในองคกร เพื่อคาดคะเน
แนวโนมของสถานการณ และกําหนดแนวทางการดําเนินการขององคกรใหสอดคลองเหมาะสมกับแนวโนม
ของสถานการณดังกลาว
ความหมายของการวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning)
การวางแผนยุทธศาสตร (Strategic Planning)1 หมายถึง การกําหนดเป2าหมายและวัตถุประสงค
โดยรวมขององคการ รวมถึงวิธีการในการบรรลุเป2าหมาย (Judith Gordon, 1990) ซึ่งอยูในรูปของแผนที่
แสดงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของเป2าหมายและกิจกรรมตางๆ ซึ่งมององคการเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
(James Brian Quinn, 1996)
การกําหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณในอนาคตที่ตองการใหเกิด จะตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่รอบดานคือ จะตองคํานึงถึงสภาพการณที่ตองการใหเกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององคกร
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดลอม รวมทั้ง
จะตองเปนระบบ กลาวคือ จะตองดําเนินไปอยางเปนขั้นเปนตอน
1

เอกสารประกอบการบรรยาย ผศ.ดร. ปกรณ ศิริประกอบ

การวางแผนยุทธศาสตรจะตองตอบคําถามหลัก 3 ประการ คือ
1. องคกรกําลังจะกาวไปทางไหน (Where are you going?)
2. สภาพแวดลอมเปนอยางไร (What is the environment?)
3. องคกรจะไปถึงจุดหมายไดอยางไร (How do you get there?)
ดังนั้น ลักษณะของแผนยุทธศาสตรมีดังนี้
๑) มององคการแบบภาพรวม (Holistic)

๒) มุ งเนนอนาคต โดยวางแผนตั้ งแตแผนปฏิ บั ติ การระยะสั้ น ๑ ปf แผนระยะกลาง ๓ ปf และแผน
ยุทธศาสตร ๕ ปf
๓) ใหความสําคัญกับสภาพแวดลอม
กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร
กระบวนการในการวางแผนยุ ทธศาสตร จะตองกํา หนดวิสัย ทัศน (Vision) ภารกิ จหรื อพัน ธกิ จ
(Mission) เป2าประสงคหรือจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา (Goal) ประเด็นยุทธศาสตรหรือยุทธศาสตร (Strategy)
และกลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา โดยอาจจัดลําดับขั้นตอนตาง ๆ ไดดังนี้
๑. วิเคราะหปCจจัยทางยุทธศาสตร

๑.การสังเคราะหนโยบายและยุทธศาสตร
๒. การวิเคราะหสภาพแวดลอม

๒. การกําหนดทิศทางของหนวยงาน

วิสัยทัศน/พันธกิจ/เป2าประสงค

๓. การวิเคราะหถึงประเด็นสําคัญที่ตองมุงเนนหรือให
ความสําคัญเพื่อที่จะบรรลุพันธกิจ/เป2าประสงค

ประเด็นยุทธศาสตร

๔. การกําหนดตัวชี้วัดและเป2าหมายของแตละ
เป2าประสงคเชิงยุทธศาสตร

ตัวชี้วัด/คาเป2าหมาย

๕. การกํ า หนดกลยุ ท ธหรื อ สิ่ ง ที่ จ ะทํ า เพื่ อ ให
บรรลุประเด็นยุทธศาสตร เป2าประสงคเชิง ยุทธศาสตร

กลยุทธ

การวางแผนยุทธศาสตรหรื อกลยุทธ นอกจากจะกํ าหนดสาระของแผนกลยุทธ อั นไดแก พัน ธกิ จ
เป2 า ประสงค นโยบาย กลวิ ธี ห รื อ มาตรการ อั น เปนยุ ท ธศาสตรแลว การวางแผนยุ ท ธศาสตรจะตองมี
องคประกอบและกระบวนการที่สําคัญ ดังนี้
1) การวิเคราะหผูมีส-วนไดเสีย (Stakeholders Analysis)
ผูมีสวนไดเสียตอองคกร (Stakeholder Influence) ซึ่งมีอิทธิพลตอการวางแผนและการดําเนินงานของ
หนวยงาน จําแนกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้
1.1) ผูมีสวนไดเสียภายในองคกร (Internal Stakeholders) ไดแก ผูบริหารทุกระดับและ
เจาหนาที่ระดับปฏิบัติงาน
1.2) ผูมี สวนไดเสียโดยตรงในการรับบริ การ (Marketplace Stakeholders) เชน ผูรับบริการ
พันธมิตร ผูรับจาง และขายครุภัณฑและวัสดุในการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบพัสดุ เปนตน
1.3) ผูมีสวนไดเสียในสังคมแตอยูนอกองคกร (External Stakeholders) เชน คณะกรรมการคุมครอง
ผูบริโภค คณะกรรมการอาหารและยา สถาบันการเงิน สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย องคกรพัฒนาเอกชน และสื่อมวลชน รวมทั้งกลุมการเมืองที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ตลอดจนศาลยุติธรรม และศาลปกครอง เปนตน ซึ่งทําหนาที่ในการกํากับดูแลและป2องกันและแกไขขอขัดแยง/
ขอรองเรียนระหวางผูใหบริการและผูรับบริการ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทั้งสองฝuาย
2) การวิเคราะหสภาพแวดลอม
การวิเคราะหสภาพแวดลอม เปนการวิเคราะหสภาพองคการ หรือหนวยงานในปCจจุบัน เพื่อ
คนหาจุดแข็ง จุดจุดออน โอกาส อุปสรรค หรือสิ่งที่อาจเปนปCญหาสําคัญในการดําเนินงานสูสภาพที่ตองการใน
อนาคต โดยปกติจะใช SWOT Analysis
3) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) โดยการจัดทําวิสัยทัศนของหนวยงาน ควรจัดทําเมื่อเรากําหนด
พันธกิจของหนวยงานเปนที่เรียบรอยแลว จากนั้นจึงนําพันธกิจทั้งหมดมาพิจารณาในภาพรวม วาหนวยงาน
จะตองดําเนินการเรื่องใดบางและเพื่อใหหนวยงานบรรลุพันธกิจไดครบถวนทุกขอ หนวยงานตองมีความเปน
เลิศ ดานใด หรือควรมุงเนนไปในทิศทางใด
4) การกําหนดพันธกิจ (Mission) ในการกําหนดพันธกิจ จะตองทราบวาหนาที่หรือภารกิจหลักตาม
กฎหมายที่องคกรตองดําเนินการคืออะไร และจําเปนตองทราบวาเป2าประสงคหรือผลลัพธที่ตองการใหเกิดขึ้น
จาก การดําเนินงานคืออะไร ดังนั้นพันธกิจ จึงเปนสิ่งที่องคกรตองปฏิบัติ (ตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย)
เพื่อใหบรรลุเป2าประสงคและวิสัยทัศนที่กําหนดไว การกําหนดพันธกิจ ทําใหเราทราบทิศทาง (Direction)
และขอบเขตของการดําเนินงาน
5) การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Issue)
ประเด็นยุทธศาสตร หมายถึง ประเด็นหลักที่ตองคํานึงถึง ตองพัฒนา ตองมุงเนน ประเด็น
ยุทธศาสตรนี้สามารถทําไดโดยการนําพันธกิจแตละขอมาพิจารณาวาในพันธกิจแตละขอนั้นหนวยงานตองการ
ดํ า เนิ น การใดเปนพิ เ ศษและหลั ง จากไดดํ า เนิ น การดั ง กลาวเปนที่ เ รี ย บรอยแลวตองการใหเกิ ด ผลการ
เปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ทั้งนี้ ในการจัดทําประเด็นยุทธศาสตรของแตละหนวยงานนั้น จําเปนอยางยิ่งที่
จะตองนําแผนยุทธศาสตรของหนวยงานหลักหรือหนวยงานตนสังกัดมาเปนหลักประกอบการพิจารณาดวย

6) การกําหนดเปGาประสงค (Goal)
การกําหนดเป2าประสงค/เป2าหมาย กพร. ไดใหความหมายวา “เป2าประสงค” หมายถึง สภาพใน
อนาคตหรือระดับผลการดําเนินการที่ตองการบรรลุ เป2าประสงคเปนไดทั้งระยะสั้นและระยะยาว เปนจุดหมาย
ปลายทางที่ชี้ นําการปฏิบั ติการ เป2า ประสงคในเชิงปริ มาณที่ เปนจุ ดหรือชวงที่ เปนตั วเลข มักเรียกวา
“เป2าหมาย” เป2าหมายอาจเปนการคาดการณจากขอมูลเชิงปริมาณเทียบหรือขอมูลเชิงแขงขัน
7) การกําหนดวัตถุประสงคเชิงกลยุทธ (Strategic Objectives)
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธ หมายถึง จุดมุงหมายที่ชัดเจนขององคกร หรือการตอบสนองตอการ
เปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่สําคัญ ความสามารถในการแขงขันหรือประเด็นทางสังคม และการไดเปรียบ
ทางธุรกิจ/องคกร
8) การกําหนดกลยุทธ (Strategies)
กลยุทธ หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุเป2าประสงค โดยการกําหนดกล
ยุทธ เปนผลมาจากการวิเคราะหสถานภาพขององคกร และปCจจัยตาง ๆ ทั้งปCจจัยภายในและปCจจัยภายนอก
มากําหนดเปนแนวทางดําเนินงานที่เชื่อมโยงสอดคลองกันกับสถานะในปCจจุบันขององคกร รวมทั้งปCจจัยแหง
ความสําเร็จ (Critical Success Factors : CSF หรือ Key Success Factors : KSF) เปนสําคัญ กลาวคือ ตอง
พิจารณาวาการที่จะบรรลุเป2าประสงคขอหนึ่ง ๆ นั้น มีปCจจัยใดบางที่มีผลตอความสําเร็จ และจําเปนตองทํา
อยางไรจึงจะไปสูจุดนั้น เปนการประมวลขอมูลลงในผัง SWOT
9) การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จระดับยุทธศาสตร กลยุทธและแผนของหน-วยงาน
การวางแผนยุทธศาสตรกรมพัฒนาธุรกิจการคา
เปนการยกตัวอยางการวางแผนยุทธศาสตรของกรมฯ ในสวนของการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปf
งบประมาณ 2558 ซึ่งเปนแผนปฏิบัติการระยะสั้น 1 ปf ที่ทุกสวนงานจะตองปฏิบัติและขับเคลื่อน โดยทําการ
วิเคราะหแยกตามกระบวนการในการจัดทําแผนยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถมองภาพรวมไดชัดเจนยิ่งขึ้น
1) วิ เคราะหบทบาทที่เปน นํ าเสนอภารกิจของกรมฯ ครอบคลุ มภารกิจ 3 ดานคือ ดานบริการจด
ทะเบียนและขอมูลธุรกิจ ดานสงเสริมพัฒนาธุรกิจ และดานสรางธรรมาภิบาลธุรกิจ
2) การสังเคราะหนโยบายและยุทธศาสตรภาพรวม โดยสะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมโยงหรือสอดคลอง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปf นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ยุทธศาสตรกระทรวงพาณิชย และยุทธศาสตรกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา
บทสรุป
การวางแผนยุทธศาสตร เปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการปรับเปลี่ยนองคกรใหสอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง กําหนดทิศทางบทบาทภารกิจขององคการในอนาคต เพื่อใหบุคลากรภายในองคกรไดรวมกัน
ขับเคลื่อนใหบรรลุตามเป2าประสงค โดยมีการการแบงสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดอยางมีประสิทธิภาพและ
มีประสิทธิผล ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตร จึงเปนกระบวนการที่สําคัญของการพัฒนาองคกร และจําเปน
อยางยิ่งที่บุคลากรขององคกรจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร ความสําคัญ เทคนิค
กระบวนการตาง ๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

ขอเสนอแนะ
ดังที่กลาวแลวขางตนวา การวางแผนยุทธศาสตร เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาองคกร เนื่องจาก
ทําใหทราบถึงบทบาทขององคกรทั้งที่เปนอยูในปCจจุบันและทิศทางที่เปนไปในอนาคต การรูจักองคกรที่ชัดเจน
จะทําใหการปรับปรุงและการพัฒนาองคกรเปนไปอยางเหมาะสมและเปนไปในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองคกร
ขณะเดียวกันกระบวนการของการวางแผนยุทธศาสตรก็มีหลักการ ขั้นตอนตาง ๆ และขอผิดพลาดในการ
ดําเนินการที่พบบอย ๆ
ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรหรือการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาองคกรสูความเลิศหรือมีการ
บริหารองคกรที่ดีอยางยั่งยืน ควรมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
1) จัดทําแผนยุทธศาสตรหรือแผนเชิงกลยุทธที่เปนระบบ เปนกระบวนการที่มีความชัดเจนในทุก
ขั้นตอน สามารถวัดผลได และกระบวนการมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง โดยสามารถนําหลัก PDCA (Plan –
Do – Check – Act) มาใช
2) จัดทําแผนยุทธศาสตรที่มีทิศทางที่ชัดเจนและเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีการบูรณาการเชื่อมโยง
กันระหวางแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติ รวมทั้งการนําแผนไปปฏิบัติ พรอมติดตามประเมินผล
3) กํ า หนดวั ต ถุ ป ระสงคหรื อเป2 า ประสงคเชิ ง กลยุ ทธที่ มี ความสมดุ ล ตามกลุ มผู มี ส วนไดสวนเสี ย
(Stakeholders) ที่เกี่ยวของ
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญที่สุดของการวางแผนยุทธศาสตรหรือผลสําเร็จของการวางแผนยุทธศาสตรคือ
การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and
Evaluation) ซึ่งผูที่มีบทบาทสําคัญคือ บุคลากรขององคกร ซึ่งจะตองพัฒนาองคความรูที่สําคัญคือ
1) การวางแผนเชิ ง ยุ ท ธศาสตร เพื่ อ ใหเขาใจหรื อ รั บ รู ทิ ศ ทางขององคกร วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ
เป2าประสงค และกลยุทธตาง ๆ เทคนิคกระบวนการวางแผนเชิงยุทธศาสตรขององคกร เพื่อใหสามารถมอง
ภาพรวมขององคกรในเชิงยุทธศาสตร นําไปสูการกําหนดแผนงาน/โครงการตาง ๆ ที่สอดคลองกับกลยุทธและ
วัตถุประสงคแตละกลยุทธ และนําไปปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จตามจุดหมาย (Ends) ที่กําหนดไว
2) ระบบการวัดผลการดําเนินงานอยางสมดุล (Balanced Scorecard) เพื่อนําไปประยุกตใชเปน
เครื่องมือในการติดตาม และวัดผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อใหทราบถึงความกาวหนาหรือขอบกพรองหรือ
ขอจํากัดของแผนนั้น ๆ เพื่อจะไดปรับปรุงแผนใหสามารถนําไปปฏิบัติไดบรรลุตามเป2าหมายและวัตถุประสงค
ที่กําหนดไว
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ใหดํ า เนิ น งานในทุ ก สวนขององคกรสามารถตอบสนองและสงผลตอการบรรลุ พั น ธกิ จ
เป2าประสงคขององคกร เปน “องคกรที่มุงเนนยุทธศาสตร” เพื่อการพัฒนาองคกรอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
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