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Powerpoint Templates

“ทศิทางการทาํงาน” 

ของ องค์กร

อกี 5 ปี

ข้างหน้าจะเป็นอย่างไร



ปัญหาสังคม
เพิ�มขึ �น รวดเร็ว 

ซับซ้อน และ
ทบัซ้อนกัน

องค์กรภาครัฐ

ลดขนาดลง 
งบประมาณ + คน

ระบบราชการ
ปรับเปลี�ยน 
แนวทางการ

ทาํงาน

•สถานการณ์ที�เกดิขึ �นจริงในสังคม



ระบบคดิ 
และ 

ทฤษฎี

การบรหิารจดัการเชงิกลยทุธ ์
(Strategic Management)



P-R-O-A-C-T-I-V-E

P-Plan
วางแผน

E-Effective
เน้นผลลัพธ์

V-Vision
มองอนาคต

I-Innovation

นวัตกรรม
T-Time management

การบริหารเวลา

C-Communicate

การสื�อสาร

A-Adapt
การปรับตัว

R-Readiness
เตรียมความพร้อม O-Organize

การจดัการ



PCDA Model

PDCA 
Model

P
Planning

D
Doing

C
Checking

A
Acting



Program Management

Input
ปัจจัยนําเข้า

Activities
กระบวนการ

Output
ผลงานหรือผลผลิต

Outcome
ผลลัพธ์

Or
Impact to 

environment
ผลที�สังคมได้รับ

Feedback

+ -

องค์กร

Environment

- Real management
- Theory- purposes

- Man
- Money
- Material
- Manage

ment
- Etc.



ความเข้าใจเบื�องต้นเกี�ยวกบั 
ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ฯ

• ยุทธศาสตร์ กับ กลยุทธ์ มาจากศพัท์องักฤษ Strategy 
หรือ กรีก Strategia แปลวา่ “การเป็น นายทพั”

• ยุทธศาสตร์ เป็นคาํที�ใช้ในการวางแผนของทหาร ต่อมาได้

ขยายออกมาใช้ใน ส่วนต่างๆของราชการและระดับชาติ

• กลยุทธ์ ใช้กับเรื�องหรือองค์กรหรือหน่วยงาน 

ขนาดเล็กของภาครัฐ หรือเรียกว่า “แผนพฒันา”



การวางแผนยุทธศาสตร์
Strategic Planning ความหมายว่า

  “การระดมความคดิ และกาํหนด
วธีิการทาํงาน ร่วมกนั เพื�อให้บรรลุ 
เป้าประสงค์สูงสุดขององค์กรนั�นๆ โดย
ใช้ทรัพยากรที�มอียู่อย่างจํากดันั�น และ 

     เกดิความคุ้มค่าสูงสุด”

การวางแผนยุทธศาสตร์
Strategic Planning ความหมายว่า

  “การระดมความคดิ และกาํหนด
วธีิการทาํงาน ร่วมกนั เพื�อให้บรรลุ 
เป้าประสงค์สูงสุดขององค์กรนั�นๆ โดย
ใช้ทรัพยากรที�มอียู่อย่างจํากดันั�น และ 

     เกดิความคุ้มค่าสูงสุด”



ภาพรวม องค์กร



มุ่งเน้น 
“ผลลพัธ์”

ภาพ อนาคต

สั �น

กลาง

ยาว

อนาคต



ความสําคญัของ สิ�งแวดล้อม (ปัจจยัภายนอกองค์กร)



กระบวนการจดัทาํแผนยุทธศาสตร์ ม ี๕ ข้อ
• ๑ .วเิคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอกทางยุทธศาสตร์  

เพื�อ 

• การสังเคราะห์นโยบาย และ แผนยุทธศาสตร์

• การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ทั �ง ภายในและภายนอก ขององค์กร



๒. ศึกษาทศิทางขององค์กร เพื�อ กาํหนด 

•วสัิยทศัน์

•พนัธกจิ

•เป้าประสงค์

ร่วมกัน



๓.วเิคราะห์ปัจจัยต่างๆ ขององค์กรที�จะ
สนับสนุนการทาํงานให้

บรรลุ พนัธกจิ และเป้าประสงค์ 
เพื�อได้

•ประเดน็ยุทธ์ศาสตร์



๔.กาํหนดตวัชี�วดั ของเป้าประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์ เพื�อ

•ตวัชี �วัด 
•ทั �งเชิงผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ

•ค่าเป้าหมาย



๕.กาํหนด โครงการ/กจิกรรม

ที�จะทาํ เพื�อให้
บรรลุเป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์

•กลยุทธ์



ตาํแหน่ง ยุทธศาสตร์
(Strategic Position)

วสัิยทัศน์ 
(vision)

พันธกจิ (mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue)

เป้าหมาย (Goal)
กลยุทธ์ (Strategy)

เชิงรุก SO
Offensive

เชิงรับ ST
Defensive

ฟื� นฟู WO
Turn Around

ป้องกนัตัว WT
Regressive

วธีิการ แนวคดิ 

(Road map)

นโยบาย

Policy

ปัจจัยภายนอกและภายใน
External & Internal

SWOT  Analysis



• ๑ .วเิคราะห์ปัจจัยภายใน-ภายนอก

ทางยุทธศาสตร์  เพื�อ 

• การสังเคราะห์นโยบาย และ แผนยุทธศาสตร์

• การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม

ทั �ง ภายในและภายนอก ขององค์กร



๑.การวางแผนยุทธศาสตร์
 

๑.การวางแผนยุทธศาสตร์
 กาํหนดเป้าหมาย (ความต้องการ)ชัดเจน

กาํหนดทศิทางการทาํงาน (Means) ที�ผลกัดนัให้สําเร็จ

 ทั�งใน ระยะ สั�น กลาง ยาว และ อนาคต

องค์กรสามารถ   “ตดิตามประเมนิผล”
การทาํงานงานตามแนวทาง(Means)ได้



๒.แนวคดิในการวางแผนยุทธศาสตร์

 

๒.แนวคดิในการวางแผนยุทธศาสตร์

 ปัจจยัที�มผีลกระทบต่อองค์กรทั�งภายในและภายนอก 
ที�สนับสนุนและขดัขวางการพฒันาองค์กร ตลอดเวลา

องค์กรจะต้องปรับสภาพให้สอดคล้องกบั

ปัจจยัสิ�งแวดล้อม และ สามารถตดิตามประเมนิ
สถานการณ์ในการดาํเนินงานให้เกดิประโยชน์สูงสุด



๓.ขั�นตอนการทาํแผนยุทธศาสตร์
 

๓.ขั�นตอนการทาํแผนยุทธศาสตร์
 ทาํการศึกษา  นโยบาย /ทศิทางขององค์กร

วเิคราะห์ปัจจยัที�มผีลกระทบต่อองค์กรอย่างละเอยีด

กาํหนด วสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ 
ตวัชี�วดั กลยุทธ์ 

แปลง กลยุทธ์ ให้เป็น โครงการฯ (เน้นผลลพัธ์สูงสุด)



Powerpoint Templates

“แนวคดิและวเิคราะห์”

สภาพแวดล้อม 

เพื�อการจดัทาํแผน

ยุทธศาสตร์
ขั �นที� ๑
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- S.W.O.T Analysis

– T.O.W.S   matrix 
Organizational Analysis

Environmental Analysis

- ทฤษฏรีะบบ - 4M - 7-S

- C-PEST - TEMPLES

แนวคดิในการวเิคราะห์องค์กร



แนวคดิที�ใช้ในการทาํแผนและการแปลงไปสู่การปฏิบัติแนวคดิที�ใช้ในการทาํแผนและการแปลงไปสู่การปฏิบัติ

 Situation Analysis            (ทฤษฎรีะบบ)

 SWOT Analysis      (จุดอ่อนจุดแขง็)

 TOWS Analysis     (ความสัมพนัธ์)

 Balance Scored Card
(ความสมดุลขององค์กร) 

“ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย สําคญัที�สุด”



S.W.O.T Analysis

T =  THREATS

อุปสรรค O = 

OPPORTUNITIES     

โอกาสW
WEAKNESSES     

จุดอ่อน

S
STRENGTHS

จุดแขง็



SWOT matrix ?  คอือะไรกนั

SO เชิงรุก
รุกไปข้างหน้า ,ขยาย

ST เชิงรับ
สร้างพนัธมิตร

WO ฟื� นฟู (เชิงหลบ)
พฒันาภายในองค์กร

จ้างเหมา (Out Sourcing)

WT ประคองตวั
(เชิงหลกี) 

ปรับเปลี�ยนภายใน

โอกาส Opportunities

จุดแขง็
Strong

จุดอ่อน
weak

อุปสรรค THREATS
ภายใน

ภายนอก

3



ใบงานวิเคราะห SWOT
เขียนขอความดวยประโยคสั้น กระชับ ไดใจความ

งานรายบุคคล
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค ของตนเองกับการ
ทํางานในหนาท่ี (รายบุคคล)

งานกลุมยอย
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส 
ของ กรมฯ

งานตามกลุม/ฝายใน
สังกัด กยผ.
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง โอกาส 
อุปสรรค ของทีมงานกับการ
ทํางานของฝาย/กลุม และองคกร

วิธีการแกไข
จุดออน /ปญหาอุปสรรค ในการ
ปฏิบัติงาน/องคกร

วิธีการใชประโยชน/สรางคุณคา
จุดแข็ง/โอกาส ในการปฏิบัติงาน/
องคกร

ระดับบุคคล/กลุม
ระดับหนวยปฎิบัติ
ระดับ นโยบาย 



        เทคนิคตารางสัมพันธ (Matrix)        เทคนิคตารางสัมพันธ (Matrix)2

         เป็นการกาํหนดกลยุทธ์ โดยอาศัยการ
พจิารณาความสัมพนัธ์ระหว่างผลการวเิคราะห์
และประเมนิปัจจยัที�ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั�ง 

ปัจจัยภายนอก  และ  ปัจจัยภายใน 
แล้วหา กลยุทธ์ ของ องค์กร
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การสังเคราะห์ SWOT matrix

• SO

• WO

• ST

• W T

ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

แก้ W
เพยีงตวัเดยีว

ประโยชน์สูงสุด คอื ประชาชนและประเทศชาต ิ

ระยะอนาคต



ใบงาน SWOT MATRIX
เขียนขอความดวยประโยคสั้น กระชับ ไดใจความ

Matrix 
Issue

โครงการ/
กิจกรรม

ป 61-64
(พ.ศ. เปาหมาย 

และวงเงิน)
ป
 65-69 

ป
 70-74 

ป
 75-79 

SO

WO

ST

WT



การวเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
Organizational Analysis

การวเิคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
Organizational Analysis

        วเิคราะห์ จุดแขง็ (Strengths)   และจุดอ่อน (Weaknesses)

INPUT

ปัญหา

PROCESS

กระบวนการ
แก้ไข/ปรับปรุง

OUTPUT

ผลผลติ
ตามตวัชี�วดั

ด ีนําไปพฒันาต่อ

ไม่ด ีนําไปปรับปรุง แก้ไข 



กรอบแนวคดิกบัการพฒันาภายใน องค์กร
4M

•บุคลากร

 [Man]

•งบประมาณ
[ Money ]

• เครื�องมอื กลไกภาครัฐ

[Materials]

• การบริหารการจัดการ

[Management]
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การจดัการเชิงกลยทุธ์ปัจจยัภายใน 7S มุ่งสู่ 
Vision Mission และ Goal

Strategy
กลยุทธ์

System
ระบบ คดิ

Structure
โครงสร้าง

Staff
ผู้ปฏิบตัิงาน

Skill
ทกัษะ

Shared Value
ส่วนแบ่ง

Style of upper 
Manager
เทคนิคผู้บริหาร



การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร มิตทิี� ๑
Environmental Analysis
การวเิคราะห์ปัจจัยภายนอกองค์กร มิตทิี� ๑
Environmental Analysis

        C-PEST  โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรค ( Threats)

องค์กร
ทมี

Customer?
(ความต้องการ......)

Economics 

(เศรษฐกจิ)

Politics
(นโยบาย กฏหมาย)

Technology
(การตดิต่อสื�อสาร)

Social 

(พฤติกรรมองค์กร)



การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์กร มติทิี� ๒
Environmental Analysis

การวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกองค์กร มติทิี� ๒
Environmental Analysis

 TEMPLES

E M PT L E STechnology
เทคโนโลยี

Economy
เศรษฐกจิ

Markets
การตลาด

Politics
การเมือง นโยบาย

Society
พฤตกิรรมองค์กร

Environment
สภาพแวดล้อม

Law
กฎหมาย พรบ.



Powerpoint Templates

กาํหนดทศิทาง
ขององค์กร

ขั �นตอนที� ๒



๒. ศึกษาทศิทางขององค์กร เพื�อ กาํหนด 

•วสัิยทศัน์

•พนัธกจิ

•เป้าประสงค์

ร่วมกัน



วสัิยทศัน์ (Vision)
ความว่า ข้อความ หรือ ถ้อยคาํแถลง ที�ระบุความ

ต้องการขององค์กร และ การดาํเนินงาน

ที� ต้องการทาํให้สําเร็จ ภายใต้ เงื�อนไขของ
สถานการณ์ที�ได้จากการวเิคราะห์เอาไว้นั�นเอง

Vision = Information + Inspiration



คาํถาม เพื�อการกาํหนด วสัิยทศัน์
1. อะไรคอื สิ�งที�องค์กรของเรา    

   “ต้องการอะไร” ?
2. “เป้าหมาย หรือ นโยบาย” ขององค์กร

จะเป็นอย่างไรในอนาคต ?



หลกัการเขยีน วสัิยทศัน์หลกัการเขยีน วสัิยทศัน์
 สั�น กะทดัรัด จดจําได้ง่าย

 บอกถึง “ความท้าทาย ความต้องการ” ขององค์กร

 บอกถึง ความคดิ ความคาดหวงั

 บอกให้ทราบถึง สิ�งที�ต้องการ หรือ ระดบัของการให้บริการ

 กระตุ้น ความสนใจ ของสมาชิกทุกคน ในองค์กร 

รวมทั�งผู้รับบริการ และ ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน



ใบงานความคาดหวัง
เขียนขอความดวยประโยคสั้น กระชับ ไดใจความ

ภาพรวมองคกร/ภาพลกัษณ องคกรฯ. ที่อยากใหเปน 

คุณภาพบริการ ที่อยากใหเปน 

ลักษณะการทํางาน/กลไกที่ใชขับเคลื่อนงาน 

คุณลักษณะทีมงานที่คุณตองการ



พนัธกจิ (Mission)

ความว่า ข้อความ หรือ ถ้อยคาํแถลง ถึง 

ขอบข่ายในการปฏิบัตขิององค์กร และ

การดาํเนินงานที�ต้องการสร้างให้เกดิขึ�น 

ให้บรรลุผล ตามวสัิยทศัน์ที�ระบุไว้

 ภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย



ใบงานพันธกิจ
เขียนขอความดวยประโยคสั้น กระชับ ไดใจความ

เขียนลักษณะงาน/ภาระงานที่
สําคัญ

และทําให องคกร บรรลุวิสัยทัศน   
คนละ 3 ขอ (ขอละ 1 แผน)



เป้าประสงค์ (Goal)  
ความมุ่งหวงัขององค์กร ที�ต้องการให้เกดิขึ�น

สูงสุด โดยต้องนํา พนัธกจิ มาพจิารณา 
ตามประเดน็ยุทธศาสตร์ และ คาํนึงถงึ 

        ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย เป็นสําคญั



Powerpoint Templates

ขั�นตอนที� ๓
การวเิคราะห์ความสําคญัที�ต้องการที�จะ

บรรลุพนัธกจิและเป้าประสงค์ 
เพื�อได้

“ประเดน็ยุทธศาสตร์”



ประเดน็ยุทธศาสตร์  (Strategic issues)

ความว่าประเดน็สําคญัหรือ

 “จุดเน้นที�องค์กรให้ความสําคญั” 
เป็น ลาํดบัต้นๆ กาํหนดจาก

วเิคราะห์ ปัจจยัภายในและภายนอก / นโยบาย
และ ความต้องการของ ผู้บริหารระดบัสูง



Powerpoint Templates

ขั�นตอนที� ๔

กาํหนดตัวชี�วดั ของเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ เพื�อ

“ตวัชี�วดั & ค่าเป้าหมาย”



ตวัชี�วดั  (Key performance indicator )

KPI ความว่า ตัวบ่งชี�ความสําเร็จ

ควรตรงกบั นโยบาย 
วตัถุประสงค์ที� ทาํได้จริง จัดเกบ็ง่าย



ไมมีทิศทาง           ตัวชี้วัด
มีทิศทาง               ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ตัวชี้วัด ความสําเร็จ

ตัวชี้วัด + เกณฑ

วิธีเขียนตัวชี้วัด

51



ตัวชี�วดั (KPIs : Key Performance Indicators)

• เชิงปริมาณ [Quantity] ตัวเลข

• เชิงคุณภาพ [Quality] ความรู้สึก 
อารมณ์ ความคดิส่วนตัว



 รอยละ (Percentage) 

 สัดสวน (Proportion)

 อัตราสวน (Ratio)

 อัตรา (Rate)

 จํานวน (Number)

 คาเฉลี่ย (Average or Mean)

     คาของตัวชี้วัด                
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มิติของตัวชี้วัด

  ปริมาณ   (Quantity) เชิงประจักษ

   คุณภาพ   (Quality)    เชิงพรรณนา
   ตนทุน     (Cost)          งบประมาณ
   เวลา      (Timeliness)  จุดคุมทุน

2Q  1C   1T

ตัวชี้วัด  สามารถสะทอนใหเหน็มุมมองถึง  4 มิติ 
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ตัวชี้วัด

อัตราการเกณฑทหาร

ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม

ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ

เวลาที่ใชในการทําบัตรขาราชการ

คาใชจายตอแผนพับ

รอยละ 100

ระดับ 4 รอยละ 70

  ผูปกครองรอยละ 80 มีความพึงพอใจตอการเรียนของบุตรหลาน

1 ใบตอนาที

100 แผน 1,200 บาท

ตัวชี้วัดความสําเร็จ



  ตัวชี้วัดความสําเร็จ
Key  Performance Indicator :KPI

เปนตัวชี้วัดความสําเร็จของเปาประสงคเชิงกลยุทธ

การ
กาํหนด

เปนเครื่องมือหรือดัชนีที่ใชในการวัดผลการดําเนินงานวา

สําเร็จบรรลุเปาประสงค หรือลมเหลว



ข้อคาํนึงถงึการกาํหนด  ตวัชี�วดั 

•SMART



•S [Specific] เป็นรูปธรรม ชัดเจน จับต้องได้

•M [Measurable] วัดผลผลิต ประเมนิได้

•A [Attainable] สามารถทาํได้สาํเร็จ

•R [Realistic] อยู่บนพื �นฐานของความเป็นจริง

•T [Time Bound] เวลากาํหนด กรอบแน่นอน



ค่าเป้าหมาย [Target]

• ทั �งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

•ค่าเป้าหมาย(Target)









Powerpoint Templates

ขั�นตอนที� ๕

กาํหนดสิ�งที�จะทาํ เพื�อให้
บรรลุเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

เพื�อ “กลยุทธ์”



กลยุทธ์ หมายถงึ แนวคดิหรือวธีิการทาํงานที� “แยบยน”
 เพื�อให้บรรลุผลสําเร็จตามวสัิยทศัน์ และเป้าประสงค์
        กลยุทธ์จะบ่งบอกถงึลกัษณะการเคลื�อนตวัของหน่วยงาน

 ว่าจะก้าวไปสู่ เป้าหมายที�ต้องการ ในอนาคตได้อย่างไร

“องคกร” จะไปถึง 

เปาหมาย ที่ตองการไดอยางไร ?”

กลยุทธ (Strategies)
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สรุปข้อความกลยุทธ์

ทิศทางหรือ
จุดเนน

(จะทําอะไร?) + 

การเขียนขอความกลยุทธ

กิจกรรม/
แนวทาง

(จะทําอยางไร?)
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แนวทาง/วิธีการกําหนดกลยุทธ

11 วิธีการทางตรง  (Direct  approach)

เปนการกําหนดกลยุทธโดยอาศัยขอมูล
จากการศึกษา สถานการณขององคกร เพื่อเปนขอมูลและหา
เหตุผลในการตอบคาํถามวา 

 เมื่อ “องคกร” เปนอยางนีแ้ลวจะทาํอยางไร ? 
(Then….How?)”
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วิธีการ เนนเปาประสงค (Goals approach)

          เปนการกําหนดกลยุทธโดยใช เปาประสงค หรือ ความ
ตองการ ขององคกร เปนตัวนําทาง  คือกําหนด
กลยุทธเพื่อใหบรรลเุปาประสงคที่กําหนดไว  
วิธีนี้มุงตอบสนองผลลพัธและผูรับ
ผลประโยชน  เพื่อตอบคําถามวา 

“ เราจะทําอยางไรเพือ่ใหใครไดประโยชน? 
 (How and For Whom ?)”

2

แนวทาง/วิธีการกําหนดกลยุทธ
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         เปนแนวทาง/วิธีการกําหนดกลยุทธโดยใชเปาประสงค (Goals approach)  

นําทาง วิธีนี้จึงเนนที่เปาประสงคขององคกรเปนหลัก 

      แลวจึงระดมความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสยี

       เพ่ือกําหนดกลยุทธใหบรรลุเปาประสงค เปนการกําหนด กลยุทธ ที่มุง

ตอบสนอง

                    ผลลัพธขององคกร

        การระดมความคิดจาก ผูมีสวนไดสวนเสีย        การระดมความคิดจาก ผูมีสวนไดสวนเสีย2.1
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ประเภทผูมีสวนไดสวนเสีย Stakeholders

1.ผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร 

- ผูบริหารและเจาหนาทีบุ่คลากรภายในองคกร

2.ผูมีสวนไดสวนเสียโดยตรง ในการรับบริการ  

- หนวยงานสายงาน ในสถาบันฯ หรือ กระทรวงฯ

3.ผูมีสวนไดสวนเสียในสงัคม แตอยูนอกองคกร

-หนวยงานรัฐ หรืออื่นๆ และประชาชน

2.2



     

        การระดมความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสีย        การระดมความคิดจากผูมีสวนไดสวนเสีย2.3

กระบวนการจัดทํา

ยุทธศาสตรที่ ……..ยุทธศาสตรที่ ……..

เปา
ประสงค

เชิง
ยุทธฯ

ตัว
ชี้วัด

คา
เปาหมาย
ตัวชี้วัด

กล
ยุทธ

โครงการ
/

กิจกรรม

งบ
ประมาณ

ผูรับ
ผิดชอบ
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วิธีการมุงวิสัยทัศน
                    (Vision of success  approach)

         เปนการกําหนดกลยุทธโดยมุงไปที่ ผลลัพธความสําเร็จ ตามวิสัยทัศนของ องคกร  

วิธีนี้เริ่มจาก

การกําหนด วิสัยทัศนของ องคกร  แลวจึงกําหนดกลยุทธเพ่ือใหบรรลุผลตาม

วิสัยทัศน  และ ตอบคําถามวา 

“ เราจะไปสูจุดหมายที่ตองการไดอยางไร?

 (How do we get there ?)”

3

แนวทาง/วิธีการกําหนดกลยุทธ
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ใบงาน SWOT MATRIX
เขียนขอความดวยประโยคสั้น กระชับ ไดใจความ

Matrix 
Issue

โครงการ/
กิจกรรม

ป 61-64
(พ.ศ. เปาหมาย 

และวงเงิน)
ป
 65-69 

ป
 70-74 

ป
 75-79 

SO

WO

ST

WT



      เปนการกําหนดกลยุทธโดยการแสวงหา กลยุทธจาก

องคกรอื่น ๆ แลวพัฒนา พิจารณา ถึงความเหมาะสมเพื่อ
กําหนดเปนกลยุทธขององคกรของตนเอง
   “การถอดบทเรียน หรือ เลียนแบบ”

4

แนวทาง/วิธีการกําหนดกลยุทธ
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วิธีการทางออม (Indirect  approach)                 



การเลือกกลยุทธ

1

คํานึงถึง.....

สภาพแวดลอมขององคกรที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ

2 ทิศทางขององคกร  ไดแก  
วิสัยทัศน  พันธกิจ และ เปาประสงค
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การจัดกลุมกลยุทธเขาประเด็นยุทธศาสตร

พัฒนา
คุณภาพ

ผูรับบริการ

เสริมสราง
โอกาสทาง
การเรียนรู

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร

จัดการ

ใชผูรับผลประโยชนเปนเกณฑ

พัฒนา
เจาหนาที่

และ
บุคลากร

พัฒนา
องคกร

และแหลง
เรียนรู

 โอกาส  คุณภาพ  ประสิทธิภาพ

ใชเปาหมายการพัฒนาเปนเกณฑ
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ใบงานยุทธศาสตรและกลยุทธ
เลือกกลุมประเด็นยุทธศาสตร
เกณฑผูใชประโยชน
เกณฑเปาหมายการพฒันา

เกณฑ
ประเด็น
ยุทธฯ

จัดกลุม 
Matrix 
issue

กําหนด
กลยุทธ

ก
ําห

น
ด
ป
ระเด็

น
ยุท

ธศาสตร

เป
าป

ระส
งค

KPIs
แ
ล
ะ    

 คาเป
าห

ม
าย



อยา่ลมื !
เมื่อกําหนดกลยุทธแลวควรตรวจสอบวา

มี กลยุทธ ในการแกปญหา อุปสรรค/
จุดออน 

จากการ SWOT แลวหรือไม?

หากตรวจสอบแลว  ยังไมมี  
ควรกําหนด  กลยุทธ  เพิ่มเติม
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี�ยวข้อง ใน
ด้าน ปฎิบัติ

การดาํเนินการ

วสัิยทศัน์

ยุทธศาสตร์
ยุทธวธีิ  

ผัง-ยุทธ์ฯ ตดิตาม
ประเมนิผล

ปรับ
พฤตกิรรม

องค์กร

ปรับ
 กลไก

พันธกิจสมมุติ

SWOT
ภาพอนาคต

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กี�ยวข้องใน

ด้าน นโยบาย
การบริหาร จัดการ

พนัธกจิ
เป้าหมาย

สิ�งที�ต้องการ

ช่วงการ
วเิคราะห์
สถานการณ์

ร่วม
ช่วง

กาํหนด
เป้าหมาย

ร่วม

ช่วง
กาํหนด
แนวทาง

ร่วม



วสัิยทศัน์

ยุทธศาสตร์
ยุทธวธีิ  

ผัง-ยุทธ์ฯ

ปรับ
พฤตกิรรม

องค์กร

ปรับ
 กลไก

พนัธกจิสมมุติ

SWOT ภาพอนาคต

พนัธกจิ
เป้าหมาย

สิ�งที�ต้องการ

ช่วง
การวเิคราะห์

สถานการณ์ ร่วม

ช่วง

กาํหนด
เป้าหมาย

ร่วม

ช่วง
กาํหนด
แนวทาง

ร่วม

ตดิตาม
ประเมนิผล



Vision วิสัยทัศน
สิ่งที่อยากจะใหหนวยงานเปน

ในอีก 3-5 ปขางหนา

Mission พันธกิจ กรอบขอบเขต การดําเนินงานขององคกร

Goal เปาประสงคหลัก อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการที่จะ
สําเร็จตามเปาหมาย

Strategic ประเด็นยุทธฯ
ประเด็นหลักตองคํานึงถึงตองพัฒนา

ตองมุงเนนแกไข

Strategic 
Objective เชิงยุทธ ฯ

เปาประสงค
เชิงยุทธ ฯ

อะไรคือสิ่งที่องคกรตองการที่จะ
สําเร็จภายใตประเด็นยุทธ ฯ
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Key 

Indicators

Key 
Performance 

Indicators
ตัวชี้วัด สิ่งที่จะเปนตัวบอกวาองคกรสามารถ

ทําสําเร็จเปาประสงคเชิงกลยุทธหรือไม

Target คาเปาหมาย
ตัวเลข หรือ คาของตัวชี้วัดที่ 

จะตองไปใหถึง

Strategy กลยุทธ
สิ่งที่องคกรจะทําเพ่ือให “สําเร็จ” ตามเปาประสงค

เชิงยุทธ ฯ

Project โครงการ
สิ่งที่องคกรจะทําเพ่ือใหสําเร็จตามเปาประสงค

เชิงกลยุทธ



สงตอจากลางขึ้นบนเม่ือปฏิบัติ

วิสัยทัศน
Vision

พันธกิจ
Mission

เปาประสงคหลัก
Goal

ประเด็นยุทธศาสตร
Strategic Issues

เปาประสงคเชิงยุทธ ฯ
Strategic Objective

ตัวชี้วัด
KPI

คาเปาหมาย
Target

กลยุทธ
Strategic

โครงการ/กิจกรรม
Project/Activity

คิดจากบนลงลางเม่ือวางแผน
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โครงสรางแผนยุทธศาสตรสวนที่ 1 บทนํา
- ภาพรวมขององคกร
- ภารกิจองคกร
- ผลการดําเนนิงานทีผ่านมา

สวนที่ 2 สถานภาพองคกร
 - ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอม
 - ผลการประเมินสถานภาพองคกร

สวนที่ 3 นโยบาย หรือ 
ทิศทางขององคกร
  วิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาประสงคหลกั 

  คานิยม

   สวนที่ 4  การปฏิบัติ หรือ กลยุทธ
เพื่อพัฒนา

 - ประเด็นยุทธฯ เปาประสงค     
เชิงยุทธฯ ตัวชี้วัด เปาหมาย กลยุทธ

- โครงการและงบประมาณ



วสัิยทศัน์

การตรวจทานยุทธศาสตร์เพื�อสร้างความสมดุลการตรวจทานยุทธศาสตร์เพื�อสร้างความสมดุล BALANCED SCORECARD

อดตีด้านการเงนิ

 งบประมาณ

ด้านลูกค้า 

ประชาชน

ด้านการจัดการ

ภายใน

ด้านการเรียนรู้

และเตบิโต

ปัจจุบัน

อนาคต



     ดงันั�น การวดัที�ถูกเลอืกมาใช้กบั  Balanced Scorecard   จงึควรเป็น
ส่วนประกอบตวัหนึ�ง    ในสายโซ่ความสัมพนัธ์ของเหตุและผล   ซึ�งใช้ใน

การสื�อสาร  เพื�อสร้างความเข้าใจในกลยุทธ์ของ องค์กร นั�น

ไปยงัหน่วย อื�นขององค์การ

• สร้างให้เหมาะสมกบั กลยุทธ์ของ องค์กร

• การตั�งสมมตฐิานความสัมพนัธ์ของ เหตุและผล  
• การวดัผลลพัธ์ที�ได้รับ กบั การขบัเคลื�อนผลสัมฤทธิ�ของงาน

Balanced Score Card



     * กาํหนดจุดมุ่งหมายของกลยุทธ ์(วตัถปุระสงค)์

     * เป้าหมาย
     * แผนปฏิบติัการ(ความคิดริเริ�ม)

     * การวดัผลดําเนินงาน (ตวัชี� วดั)

วิสยัทศัน์ &กลยุทธภ์ายใต้ 4 มุมมองที�สําคญัตอ้งนําไป



ประชาชนมีความพึงพอใจในสินคา้และบริการ

มีผลงานเพิ�มขึ�น

ขวญัและกาํลงัใจพนกังานดีขึ�น

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานเพิ�มขึ�น

ด้านประชาชน

ด้านการเงิน หรือ
งบประมาณ

ด้านการเรียนรู้และการเติบโต

ด้านกระบวนการภายใน

ตวัอย่างของการเป็นเหตุและเป็นผลเชื�อมโยงกนั



Powerpoint Templates

“เทคนิคการกาํหนดแผนฯ”

โครงการฯ

ตัวชี �วัด  ค่าเป้าหมาย



คําถามเกี่ยวกับการวางแผน

1. Where are we now?   
ขณะนี้เราอยูที่ไหน
2. Where do we want to be ?
เราตองการไปจุดไหน
3.How do we get there?
เราจะไปถึงที่จุดนั้นไดอยางไร
4.What do we have to do or change in order

to get there?
เราจะตองทําหรือปรับเปลี่ยนอะไร เพ่ือไปใหถึงจุดนั้น
5.How do we measure  our progress and know we have gotten there ?
เราจะวัดความกาวหนาและรูวาไปถึงที่นั้นไดอยางไร
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เริ�มต้นโครงการ
(Project Initiation)

วางแผนโครงการ
(Project Planning)

ดาํเนินโครงการ
(Project Execution)

ปิดโครงการ
(Project Closing)

วงจรชีวติโครงการ ฯ

วงจรการวางแผน
โครงการ



เราจะคน้หาปัญหาและเลือกปัญหาใด

มาทาํโครงการ/กิจกรรม

ใช้หลกั 6 W 1H
 เพื�อกระตุ้นความคิด

เชิงสร้างสรรคค้์นหาปัญหา 

What 
ทาํอะไร

When
ทาํเมื�อไร

Who
ใครทาํ

How 
ทาํอยา่งไร

Where 
ทาํที�ไหน

Why 
ทาํไมตอ้งทาํ

- เป็นปัญหาจรงิที�เกิดขึ� น

- เกี�ยวขอ้งกบัสว่นรวม และสงัคม

- สว่นรวม ในกลุม่หรอืองคก์รมองเห็น
ปัญหานั�น เหมือนกนั

- มีแนวทางแกไ้ขได้

- มีผลในทางสรา้งสรรค์

- กลุม่ทาํไดเ้อง

- ทุกคนพอใจที�จะทาํ

การเลือกปัญหา 

Whom ใครได้ประโยชน์



          บทสรุป จะทาํ/ไม่ทาํโครงการ?

ทบทวนความจําเป็นของ
โครงการ

มองเห็นอนาคตชัดเจน
แน่นอน

เวลาและงบประมาณ

ที�จํากดั 
มั�นใจว่าเรากาํลงัทาํ

สิ�งที�มีคุณค่า

อาจหลงทาง 

แล้วออกนอกทาง

มีหลายวธีิ

ที�จะไปถึงเป้าหมาย



การบริหารโครงการให้มีประสทิธิภาพและ
ประสทิธิผล ต้องนําระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบคุณภาพที�เป็นระบบครบวงจร 
(PDCA) หรือวงจร Demming มาใช้ ซึ�งทุก
ขั �นตอนมีความสอดคล้องสัมพันธ์กัน เป็น
ระบบวงจรคุณภาพ

C – Check  
ร่วมตรวจสอบ

A - Act             
ร่วมนําผลประเมิน           

ไปปรับปรุง

D – Do  ร่วม

ดาํเนินการตามแผน

P-Plan          
ร่วมวางแผน

บริหารโครงการ?

เพื�อความโปร่งใสและยั�งยนื
ระเบียบทางการเงิน
ระเบียบการเขียนโครงการ
 สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง



โครงการ/กิจกรรม  ที่ควรกําหนดใน
แผนพัฒนา.............................................

โครงการ/กิจกรรมใหญๆ  เพื่อบรรลุวิสัยทัศนและ
เปาประสงค

โครงการ/กิจกรรม  เพื่อบรรลุ
คาเปาหมายตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม  เพื่อแกปญหา/

จุดออน/อุปสรรค  จากการทํา SWOT
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Thank you, 


