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การวางแผนเชิงกลยุทธ์
(Strategic Planning)

การวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นแนวคดิทีม่รีากฐานมาจากการท า
พชัิยสงครามในทางทหาร  ซ่ึงจะเห็นว่าค าศัพท์ “กลยุทธ์” หรือ 
“Strategy” น้ัน  มาจากภาษากรีก 2 ค ารวมกนั คือ 
“stratos” ซ่ึงหมายถึงกองทัพ และ “legie” ซ่ึงหมายถึงการ
น าหรือผู้น า

กล่าวอกีนัยหน่ึง กลยุทธ์เป็นเร่ืองของการวางยุทธศาสตร์
บัญชาการรบเพ่ือน ากองทพัเข้าท าลายล้างศัตรู  โดยการใช้สรรพ
ก าลงัและอุบายเล่ห์เหลีย่มอนัชาญฉลาด  ให้เกดิประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดน่ันเอง
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การวางแผนกลยุทธ์

1. การก าหนดภารกจิและวัตถุประสงค์หลกัขององค์การ

2. การตรวจสอบและวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ

3. การก าหนดกลยุทธ์หลกั

• การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ

• การติดตามและประเมินผลแผนกลยุทธ์

แสดงส่วนประกอบและขั้นตอนของการวางแผนกลยุทธ์
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ความหมายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• การวางแผนกลยุทธ์ เป็นกระบวนการซ่ึงองค์การพยายาม
ที่จะสร้างอนาคต  ภาพของตนและพฒันาแนวทางการ
ด าเนินงาน  ตลอดจนกรรมวธีิปฏิบตัิต่าง ๆ เพ่ือให้
บรรลุผลดงักล่าว (Strategic planning is the 

process by which an organization envision 
its future and develops the necessary 
procedure and operations to advice that 
future)
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ลกัษณะทีส่ าคญัของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. การมุ่งเน้นอนาคต

2. การมุ่งเน้นจุดหมายรวมขององค์การ

3. การมุ่งเน้นกระบวนการ

4. การมุ่งเน้นภาพรวม
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ประโยชน์ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• ช่วยให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานหันมาให้ความสนใจอย่าง
แท้จริงในเร่ืองขององค์การมากขึน้

• กระตุ้นให้ผู้บริหารทราบถึงปัญหาอุปสรรค  ตลอดจนการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้และเตรียมหามาตรการ
รองรับไว้ล่วงหน้า  อนัเป็นการลดความเส่ียงและความเสียหายที่
จะเกดิขึน้ต่อองค์การ

• ช่วยให้ผู้บริหารเกดิความเข้าใจในธรรมชาตขิองการด าเนินงาน
อย่างชัดเจนขึน้  และมองเห็นภาพการพฒันางานในอนาคต

• ช่วยระบุถึงโอกาสและลู่ทางในการด าเนินงานในอนาคต  ให้การ
ปรับเปลีย่นทศิทางและภารกจิขององค์การเป็นไปอย่างถูกต้อง
เหมาะสม
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• ช่วยท าให้การก าหนดวตัถุประสงค์ แผนงาน/โครงการและการใช้
ทรัพยากรขององค์การเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

• ช่วยสร้างความเข้าใจทีถู่กต้องร่วมกนัระหว่างสมาชิกของ
องค์การและทุกฝ่ายทีเ่กีย่วข้องกบัทศิทางและการด าเนินงาน  
ตลอดจนความคาดหวงัต่าง ๆ 

• ช่วยก่อให้เกดิการประสานงานและบูรณาการทางด้านความคดิ  
การด าเนินงาน กจิกรรมต่าง ๆ อนัเป้นการผนึกก าลงัภายใน
องค์การ

ประโยชน์ของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)
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องค์ประกอบ/สาระส าคญัของแผนกลยุทธ์

1. ก าหนดวสัิยทศัน์

2. ก าหนดพนัธกจิ

3. ก าหนดเป้าหมาย

4. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

4.1 ภายใน

4.2 ภายนอก

4.3 การวเิคราะห์ SWOT
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5. การก าหนดกลยุทธ์

6. การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิ

- แผนงาน/โครงการ

- โครงการ กจิกรรม

7. การติดตามประเมนิผลกลยุทธ์

องค์ประกอบ/สาระส าคญัของแผนกลยุทธ์(ต่อ)
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กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์
• กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์เป็นเร่ืองทีผู่้บริหารระดบัสูงของ
องค์การจะต้องตอบค าถามหลัก 3 ประการคอื
- องค์การก าลงัจะก้าวไปทางไหน (Where are you going ?)

- สภาพแวดล้อมเป็นอย่างใด (What is the environment?) การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ ภายนอกองค์การ เพ่ือหาข้อมูล
เกีย่วกบัโอกาส-ภัยอุปสรรค จุดแขง็-จุดอ่อน ซ่ึงจะช่วยท าให้สามารถ
ประเมินสถานการณ์มีช่องว่างระหว่างสถานภาพในปัจจุบัน  องค์การและ
สภาพการณ์อนัถึงประสงค์ในอนาคตหรือไม่จะสามารถปิดช่องว่างดังกล่าว
ได้อย่างไร
- องค์การจะไปถึงจุดมุ่งหมายได้อย่างไร (How do you get there ?)
ผู้บริหารขององค์การจะต้องพจิารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่
เหมาะสมเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการวิเคราะห์ทางเลือกกล
ยุทธ์ต่าง ๆ และพจิารณาตัดสินใจ
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การก าหนดวสัิยทัศน์
วิสัยทัศน์  หมายถึง  ความตั้งใจอย่างกว้าง ๆ รวมทุก
อย่างทีเ่กีย่วกบัอนาคต เช่น ในอกี 5 ปี หรือ 10 ปี
ข้างหน้า  องค์การจะท าอะไร จะเป็นอะไรและจะอยู่
ตรงไหน
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การก าหนดภารกจิหลกัขององค์การ
(Mission Determination)

• ภารกจิหลกัขององค์การจะช่วยท าให้ผู้บริหารและสมาชิกของ
องค์การมวีสัิยทศัน์และความคาดหวงัร่วมกนั  เกีย่วกับ
เป้าประสงค์สุดท้ายขององค์การว่าเราก าลงัจะด าเนินงานหรือ
ประกอบอะไร (What business are we in?) ลูกค้าทีเ่รา
จะต้องให้บริการน้ันคือใคร (What customers do we 

serve?) และท าไมถึงต้องจดัตั้งองค์การนีข้ึน้มาหรือองค์การนี้
ธ ารงอยู่ไปท าไม (Why does this organization 

exist?)
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ภารกจิหลกัขององค์การ ประกอบด้วย
• ผลติภัณฑ์หรือบริการขององค์การ

• ลูกค้าและตลาด

• เทคโนโลยี

• จุดมุ่งหมาย

• ปรัชญาการด าเนินงานขององค์การ

• แนวความคดิเกีย่วกบัตนเอง

• ภาพลกัษณ์ขององค์การ
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สภาพแวดล้อมภายนอก

สภาพแวดล้อมภายใน

องค์การ

เศรษฐกิจ

เทคโนโลยี สังคม

การเมืองลูกค้า
ผู้รับบริการ

แรงงาน ผู้สนับสนุน

สภาพการ
แข่งขัน
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (รู้เขา)
• เป็นการพจิารณาปัจจยัภายนอก  ซ่ึงใช้กรอบการวเิคราะห์สภาพ
สังคม เทคโนโลย ีเศรษฐกจิและการเมือง เพ่ือดูว่ามปีระเดน็
สถานการณ์ใดบ้างทีส่่งผลกระทบต่อองค์การ  และสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ส่งผลเสียต่อองค์การ จะเป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคกบั
หน่วยงาน โดยจะต้องให้น า้หนักคะแนนกบัประเดน็สถานการณ์
ทีเ่กดิขึน้ตามความรุนแรงของผลกระทบน้ัน ๆ
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
(Organization Analysis)

• การวเิคราะห์สภาพองค์การจะช่วยท าให้เห็นถึงขีดสมรรถนะ
ขององค์การในด้านต่าง ๆ เช่น โครงสร้างและระบบการจดัการ
กระบวนงานและเทคโนโลย ีบุคลากร การเงนิการตลาด เป็นต้น 
เพ่ือพจิารณาถึงข้อได้เปรียบหรือจุดแข็ง (strength) ที่ควร
เสริมสร้างและน ามาใช้ประโยชน์อย่างเตม็ทีแ่ละข้อจ ากดัหรือ
จุดอ่อน (weakness) ทีค่วรปรับปรุงแก้ไขและขจดัออกไป
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (รู้เรา)
• เป็นการวเิคราะห์หาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อการบริหารจดัการ
ภายในองค์กร  โดยอาจพจิารณาจากบุคลากร ทกัษะความ
ช านาญ รูปแบบการบริหาร การจดัโครงสร้าง กลยุทธ์การ
ด าเนินงาน ระบบการท างานและค่านิยม วฒันธรรมร่วมของคน
ในองค์การเป็นต้น และจะต้องให้ค่าน า้หนักคะแนนที่แสดงถึง
ผลกระทบน้ัน ๆ
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การวเิคราะห์ SWOT

• ผู้บริหารขอองค์การสามารถน าข้อมูลเกีย่วกบัจุดแข็ง-จุดอ่อน
และโอกาส-ภัยอุปสรรค ทีไ่ด้รับจากการวเิคราะห์องค์การและ
สภาพแวดล้อมมาใช้ประโยชน์ในการพจิารณาและตดัสินใจหา
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ได้  โดยจะน าจุดแข็ง-จุดอ่อนภายใน มา
วเิคราะห์เปรียบเทยีบกบัโอกาส-ภัยอุปสรรคจากภายนอก  เพ่ือดู
ว่าองค์การก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์เช่นใด  และภายใต้
สถานการณ์เช่นน้ันองค์การควรจะท าอย่างไรในเชิงกลยุทธ์ 
โดยทัว่ไปในการวเิคราะห์ SWOT นี ้ผู้บริหารขององค์การ
มกัจะเผชิญกบัสถานการณ์ใน 4 รูปแบบดงัทีแ่สดงไว้ใน
แผนภาพ
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• S = Strengths (จุดแขง็)

• W = Weaknesses (จุดอ่อน)

• O = Opportunity (โอกาส)

• T = Threats (ภัย/อุปสรรค)

SWOT
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โอกาส

ภยัอปุสรรค

สถานการณ์ที่ 3

“กลยุทธ์การพลกิฟ้ืนสถานการณ์”

สถานการณ์ที่ 1

“กลยุทธ์เชิงรุก”

สถานการณ์ที่ 2

“กลยุทธ์การป้องกนัตัว”

สถานการณ์ที่ 4

“กลยุทธ์การแตกตัว”

จุดอ่อน จุดแขง็



22

สถานการณ์ที ่1 (จุดแขง็-โอกาส)
• สถานการณ์นีเ้ป็นสถานการณ์ที่พงึปรารถนามากที่สุด 
เน่ืองจากองค์การค่อนข้างทีจ่ะมจุีดแขง็ภายใน
ค่อนข้างมาก ประกอบกบัการเปลีย่นแปลงใน
สภาพแวดล้อมค่อนข้างทีจ่ะให้โอกาสแก่องค์การในหลาย
อย่าง ดงัน้ันผู้บริหารขององค์การควรก าหนดกลยุทธ์ใน
เชิงรุก (aggressive strategy) เพ่ือดงึเอาจุดแขง็ทีม่อียู่
มาเสริมสร้าง ปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่เปิดให้มา
หาประโยชน์อย่างเต็มที ่(น าจุดแขง็มาใช้ขยาย , ด าเนินการ
เอง)
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สถานการณ์ที ่2 (จุดอ่อน-ภยัอปุสรรค)
• สถานการณ์นีเ้ป็นสถานการณ์ทีเ่ลวร้ายทีสุ่ด  เน่ืองจาก
องค์การก าลงัเผชิญอยู่กบัอุปสรรคจากภายนอก และมี
ปัญหาจุดอ่อนภายในอยู่หลายประการ ดงัน้ันทางเลือกที่ดี
ทีสุ่ดส าหรับผู้บริหารขององค์การ คือ กลยุทธ์การตั้งรับ
หรือป้องกนัตัว (defensive strategy) เพ่ือพยายามลด
หรือหลบหลกีภัยอุปสรรคต่าง ๆ ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
ตลอดจนหามาตรการทีจ่ะท าให้องค์การเกดิความสูญเสีย
น้อยทีสุ่ด รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคภายในต่าง ๆ
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สถานการณ์ที ่3 (จุดอ่อน-โอกาส)
• องค์การมโีอกาสทีเ่ป็นข้อได้เปรียบด้านการแข่งขนัอยู่
หลายประการ แต่ติดขดัอยู่ตรงทีม่ปัีญหาอุปสรรคภายใน
ทีเ่ป็นจุดอ่อนอยู่หลายอย่างเช่นกนั ดงัน้ันทางออกส าหรับ
ผู้บริหารขององค์การ คือ กลยุทธ์การพลกิตัว 
(turnaround oriented strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไข
จุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมทีจ่ะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดให้ (แก้ไขจุดอ่อนแล้วค่อยคว้าโอกาส, อุดจุดอ่อน เช่น 
การจ้างเหมา (Out-Souring), ร่วมลงทุน (Joint 

Venture)
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สถานการณ์ที ่4 (จุดแขง็-ภยัอปุสรรค)
• สถานการณ์นีเ้กดิขึน้จากการทีส่ภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อ
การด าเนินงาน แต่ตัวองค์การเองมข้ีอได้เปรียบที่เป็นจุด
แขง็อยู่หลายประการ ดงัน้ัน แทนทีผู้่บริหารขององค์การ
จะรอจนกระทัง่สภาพแวดล้อมเปลีย่นแปลงไป ผู้บริหาร
ขององค์การสามารถทีจ่ะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือ
กระจายกจิการ (diver sification strategy) เพ่ือใช้
ประโยชน์จากจุดแขง็ทีม่อียู่ในการสร้างโอกาสในระยะยาว
ส าหรับผลติภัณฑ์หรือตลาดด้านอ่ืน ๆ แทน
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เง่ือนไขความส าเร็จของการวางแผนเชิงกลยุทธ์
1. ผู้บริหารระดบัสูงขององค์การต้องมองเห็นความส าคญัของ

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ให้การสนับสนุนและผูกพนักบัภารกจิ 
วตัถุประสงค์และกลยุทธ์อย่างจริงจงั

2. การมส่ีวนร่วมและการยอมรับจากบุคคลฝ่ายต่าง ๆ ในองค์การ
จะช่วยท าให้เกดิความผูกพนัต่อแผนกลยุทธ์ขององค์การและ
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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3.   ควรพยายามลดงานเอกสาร (paperwork) เกีย่วกบัการวางแผน
ลงให้เหลือเท่าทีจ่ าเป็นและใช้เวลาส่วนใหญ่กบัการคดิวางแผน
เป็นหลกั อย่างไรกด็แีผนงานต่าง ๆ จะต้องมกีารเขียนขึ้นเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรทีชั่ดเจนสามารถท าความเข้าใจได้ง่ายและ
ถูกต้อง มกีารเผยแพร่ให้บุคคลฝ่ายต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องได้รับ
ทราบ เพ่ือใช้ส าหรับการอ้างอิงในการจดัสรรทรัพยากรและ
การด าเนินงานขององค์การ

4.   ไม่ควรยดึกบักระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ อย่างตายตวั
5.   การตดัสินใจดงักล่าวจะต้องอาศัยเทคนิควธีิการวเิคราะห์เชิงกล

ยุทธ์ต่าง ๆ ประกอบกบัข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมา
สนับสนุน

เง่ือนไขความส าเร็จของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)
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การก าหนดกลยุทธ์

• เม่ือวสัิยทัศน์และภารกจิชัดเจนเป็นที่ยอมรับแล้ว ขั้นตอน
ต่อมากคื็อการก าหนดกลยุทธ์  ซ่ึงหมายถึงแนวทาง หรือ
วธีิการต่าง ๆ ทีจ่ะน าองค์การไปสู่การบรรลุผลตาม
วสัิยทศัน์ทีไ่ด้ก าหนดไว้ ซ่ึงกลยุทธ์ทีก่ าหนดขึน้น้ัน ควรมี
ความสอดคล้องกบัแนวโน้มทีส่ าคญัทีร่ะบุไว้ในการ
วเิคราะห์สถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ
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การแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
• ในการแปลงกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตัิน้ัน  ต้องอาศัย
แผนปฏิบตัิการเป็นเคร่ืองมือส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบตัิ
ส าหรับส่วนงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างสอดประสานกันทั้ง
ในแง่ทิศทางและจังหวะเวลา  โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
การน้ันอาจใช้รูปแบบต่าง ๆ กนัได้หลายแบบ



การก าหนดกลยุทธ์รอบด้าน

• กลยทุธ์ตอบรับกบัจุดแขง็
• กลยทุธ์ตอบรับแกไ้ขจุดอ่อน
• กลยทุธ์ตอบรับกบัโอกาส
• กลยทุธ์ตอบรับภยัคุกคาม

30



การเปลีย่นกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัตใินรูป
ของแผนงาน/โครงการ

31



1. กลยุทธ์ตอบรับกบัจุดแขง็

• 1.1 แผนงาน …….

• 1.2 แผนงาน …….

32



2. กลยุทธ์ตอบรับแก้ไขจุดอ่อน

• 2.1 แผนงาน …….

• 2.2 แผนงาน …….
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3. กลยุทธ์ตอบรับกบัโอกาส

• 3.1 แผนงาน …….

• 3.2 แผนงาน …….
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4. กลยุทธ์ตอบรับภยัคุกคาม

• 4.1 แผนงาน …….

• 4.2 แผนงาน …….
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ตวัอย่าง

วตัถุประสงค์ มาตรวดัความส าเร็จ
1. 1.

2. 2.

ช่ือแผนงาน.................................หน่วยงานที่รับผดิชอบ.............................
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ตวัอย่าง

โครงการ ตัวช้ีวดั
ความส าเร็จ

ก าหนดเวลา ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ หมายเหตุ

1.

2.

3.

4.

5.
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การตดิตามประเมินผลกลยุทธ์
• ขั้นตอนสุดท้ายของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ได้แก่ การ
ติดตามและประเมนิผลกลยุทธ์ ซ่ึงหมายถึง การคอย
ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค 
ตลอดจนความส าเร็จและล้มเหลวของโครงการ 
กจิกรรมต่างๆ ทีป่ระกอบขึน้เป็นกลยุทธ์ขององค์การ
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แผนกลยุทธ์ทีด่จีงึควบคู่กบัการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัตทิีม่ี
ประสิทธิภาพด้วย ซ่ึงจะพจิารณาได้จาก แผนภาพความสัมพันธ์

ระหว่างกลยุทธ์และการน าไปปฏิบัตไิด้ ดงันี้

ส าเร็จ

Success

เพ้อเจ้อ

Sweet Dream

เส่ียงดวง

Gambling

ล้มเหลว

Failure

การน าไปปฏิบัตดิี การน าไปปฏิบัตไิม่ดี

กลยุทธ์ดี

กลยุทธ์ไม่ดี



ตัวอย่าง การวางแผนกลยุทธ์ของส านักงานปลดั 
ส านักงานนายกรัฐมนตรี

40
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วสัิยทัศน์ (Vision)

• เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นเลิศในการประสานงานและ
บูรณาการการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้ งก ากับ เร่งรัด ติดตามการปฏิบัติ
ราชการตามนโยบายรัฐบาล การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ
และการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามแผนบริหาร
ราชการแผ่นดนิ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
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พนัธกจิ (Mission)
1.  พัฒนาระบบการประสานการบริหารราชการ การตรวจ

ราชการและการก ากับติดตามการปฏิบัติราชการใน
ภูมิภาค ให้เป็นต้นแบบและเป็นศูนย์กลางในการก ากับ 
เร่งรัด ติดตามผล การปฏิบัติราชการตามนโยบายของ
รัฐบาล เพ่ือให้สอดคล้องกับพลวัตรของการบริหาร
ราชการแผ่นดนิ

2.  เร่งพัฒนา ปรับปรุงระบบการบริหาร และการพัฒนา
บุคลากร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์การผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สนองตอบต่อ
ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ
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3.   ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและกระบวนการ
ประชาสังคม โดยอ านวยการและประสานการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คุ้มครองสิทธิ 
และพัฒนาการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
คุ้มค่า รวดเร็ว และเกดิประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

4.  ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคญัของ
เอกลกัษณ์ของชาติ โดยเน้นการพทิักษ์รักษาและเทดิทูน
สถาบันพระมหากษตัริย์

พนัธกจิ (Mission)
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5.   เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพนัธ์ภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์เป็นไปอย่างมรีะบบ โดยการเสนอแนะนโยบาย
ด้านการประชาสัมพนัธ์ให้กบัรัฐบาลแก่ส่วนราชการ

6.   ด าเนินการประชาสัมพนัธ์ เพ่ือให้ประชาชนมโีอกาสรับรู้ เกดิ
ความรู้ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพ่ือ
ประโยชน์ในการพฒันาคุณภาพชีวติและมส่ีวนร่วมในการ
พฒันาประเทศรวมทั้งเกดิภาพลกัษณ์ที่ดขีองประเทศไทย

7.   พฒันากฎหมายและนโยบายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อ
เหตุการณ์

พนัธกจิ (Mission)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths)

1. บุคลากรส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นและมี
ทัศนคตทิี่ดต่ีอการท างาน

2. องค์กรมีภาพลกัษณ์ที่ดเีป็นที่ยอมรับ
ของข้าราชการและประชาชนทั่วไป

3. มีระบบการบริหารงานที่เป็นกลไก
ขับเคล่ือนความโปร่งใสในสังคม

4. มีระบบการท างานที่เอือ้ต่อสังคมและ
ประชาชนโดยมีนโยบายในการท างาน
ท่ีมุ่งเน้นในเร่ืองประโยชน์สุขของ
ประชาชน

จุดอ่อน (Weaknesses)

1. มีอตัราก าลงัจ ากดัและจัดโครงสร้างไม่
เหมาะสมกบังาน

2. บุคลากรส่วนใหญ่ปฏิบัตงิานเชิงรับ
มากกว่าเชิงรุก ท าให้ขาดการใช้
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์

3. ขาดการสร้างเครือข่ายการท างานแบบ
บูรณาการ

4. ขาดการพฒันาองค์ความรู้เพ่ือสร้าง
ความช านาญเฉพาะทางให้แก่ผู้ปฏิบัติ
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis) 

จุดแข็ง (Strengths) (ต่อ)

5.  มีการวางแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน
และต่อเน่ือง

6.  มีระบบการตรวจราชการเป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงานต่าง ๆ 

7.  การตรวจราชการได้รับความร่วมมือจาก
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี

8.  มีการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพ่ือการบริหาร

จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)

5.  การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการ
พฒันางานยงัไม่มีประสิทธิภาพ

6.  บุคลากรยงัขาดโอกาสในการแลกเปลีย่น
ความรู้ ประสบการณ์และการเรียนรู้ซ่ึง
กนัและกนั

7.  การตดิตามประเมินผลไม่ได้ด าเนินการ
อย่างจริงจังและต่อเน่ือง

8.  งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานไม่
เพยีงพอต่อการท างานในเชิงสร้างสรรค์
และใช้เป็นค่าตอบแทนจูงใจแก่บุคลากร
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

จุดแขง็ (Strengths) (ต่อ)

9.  ส่ือวทิยุโทรทัศน์ และส่ือ
วทิยุกระจายเสียง มีศักยภาพในด้าน
การครอบคลุมพืน้ท่ี

10. มีบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  
ความเช่ียวชาญ ท้ังทางด้านวชิาการ
และปฏิบัติการ

11. เป็นส่ือของรัฐจึงมีความได้เปรียบสูง
ในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล

จุดอ่อน (Weaknesses) (ต่อ)

9. การบริการรับเร่ืองร้องเรียนยังไม่ดีพอ 
ประชาชนไม่ประทับใจ

10. มีปัญหาความล่าช้าในการด าเนินคดี
แทนผู้บริโภค
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

จุดแข็ง (Strengths) (ต่อ)

12. เป็นหน่วยงานที่เข้าถึงประชาชนโดยตรง

13. ช่วยแก้ปัญหาให้กบัประชาชนในกรณีที่
ไม่ได้รับความเป็นธรรม

14. มีช่องทางในการร้องเรียนหลายช่องทาง

15. มีเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคที่
จะประสานให้ความช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กบัประชาชน

จุดอ่อน (Weaknesses)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities)

1. การที่รัฐบาลมีนโยบายใหม่ ๆ ท าให้
หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาสพฒันา
ระบบและศักยภาพในการปฏิบัตงิาน

2. มีโอกาสได้รับการสนับสนุนทรัพยากร
ด้านการบริหารเพ่ือผลกัดนัการ
ปฏิบัตงิานตามนโยบายจากฝ่าย
การเมืองสูง

3. นโยบายสารสนเทศของรัฐบาล มีผลดี
ต่อการพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัตงิานของหน่วยงาน

ภัยคุกคาม (Threats)

1. ผลการวเิคราะห์โครงสร้างและ
อตัราก าลงัของส านักนายกรัฐมนตรี 
โดย ก.พ.ร. ส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบัตงิานของส านักนายกรัฐมนตรี

2. ภาวะวกิฤตทางเศรษฐกจิ ส่งผลกระทบ
ต่อปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของ
ผู้บริโภคซ่ึงจะมีความรุนแรงและ
ซ ้าซ้อนมากยิง่ขึน้
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)

4.  กระแสโลกาภิวฒัน์ แนวคิด
ประชาธิปไตยและความต่ืนตวัด้านสิทธิ
มนุษยชนเปิดช่องให้สามารถคิดริเร่ิม
โครงการใหม่ ๆ รวมทั้งพฒันางาน
ประจ า

5.  ส านักนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายให้
เป็นเจ้าภาพหลกัและเจ้าภาพรองใน
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญในแผนการ
บริหารราชการแผ่นดนิ

ภัยคุกคาม (Threats)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)

6.  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของ
ประชาชน รวมทั้งสิทธิในการรับทราบ
ข้อมูลข่าวสารของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2540 และพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 เป็นเง่ือนไขให้
องค์การภาครัฐต้องถือปฏิบัตใินการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน โดยเฉพาะ
อย่างยิง่โครงการหรือกจิกรรมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อประชาชน (มีต่อ)

ภัยคุกคาม (Threats)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)

6.  (ต่อ) จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้ส่ือกรม
ประชาสัมพนัธ์เป็นเคร่ืองมือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับ
ทราบและรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้
รัฐบาลน าไปพจิารณาแก้ปัญหาและ
ปรับปรุงนโยบายต่อไป

ภัยคุกคาม (Threats)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)

7. รัฐบาลให้ความส าคัญกับการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและงานประชาสัมพนัธ์
ดังน้ันส่ือของกรมประชาสัมพนัธ์จึง
เป็นช่องทางการส่ือสารที่ส าคัญใน
การเผยแพร่นโยบายและโครงการ
ของรัฐบาล

ภัยคุกคาม (Threats)
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การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis)

โอกาส (Opportunities) (ต่อ)

8.  การปฏิรูประบบราชการท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง กลไก ระเบียบ วธีิการ
ท างาน ตลอดจนพฤติกรรมในการ
ท างานของบุคลากร

9.  ประชาชนผู้บริโภคให้ความสนใจเข้า
มามีส่วนร่วมในงานด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภคมากขึน้

ภัยคุกคาม (Threats)


