
กระบวนการการพฒันาแนวทางไปสูก่ารบรรลุ

เป้าหมายยุทธศาสตร ์(วิชา ยศ.๑๔๐๒)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ประจ าสาขาวชิานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 
โทร. 098-9165624 email : somboon.sir@mahidol.ac.th



จาก MDGs สู ่SDGs
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WORLD OUT OF BALANCE

• The First Driver: Globalization

• The Second Driver: Demographics

• The Third Driver: The New Consumers

• The Fourth Driver: Natural Resources and the 
Environment

• The Fifth Driver: Regulation and Activism

Open Boarders, Lingering Fears

most likely scenario
The Wild Cards

•Global epidemic

•Major wars

•Country Disintegration

•Terrorist Resurgence

•Hacker Hell

•Quantum Leap



Inter-Generational Values
(ค่านิยมของคนแต่ละยุคสมัย)

VETERANS

(1920-1945)
BABY-BOOMERS

(1946-1965)

Generation X

(1966-1980)

Generation Y

(1981-2000)

• Respect Authority

• Disciplined

• ความเป็นระเบยีบ

• ชอบความเป็น 
Uniformity

• เชือ่ใน Logic 
(Uncomfortable w talk of 

Feelings & Too Personal 

Info.)

• Past Oriented (Future 

is a product of History)

• Believe in Law & 

Order

• Conservative 

Spending

• Believe in Growth & 

Expansion 

• Learned about 

Teamwork

• Health and Wellness

• Youth

• Work

• Job Stability

• Involvement

• การมเีจา้นายที ่“ดดุนั” 

ถอืเป็นสว่นหนึง่ของ 
Work Package

• อดทนไวก้อ่น สกัวัน

หนึง่ วันของเราจะมา
• Fight for Principle

• Diversity

• Balance

• Technoliteracy (มคีวามรู ้

ความช านาญทาง 
เทคโนโลย)ี
• Fun (“Work to Live” not 

“Live to Work”)

• Informality (ความไมเ่ป็น
ทางการ-ตามสบายไมม่ี
พธิรีตีรอง)
• Pragmatism (ปฏบิตัไิด ้
เป็นรปูธรรม)
• Self-Reliance (พึง่ตวัเอง

และ ไมช่อบการใชเ้สน้
สาย)
• Skeptical/Cautious

• ชอบความผาดโผน
• Systematic (ชอบความ

เป็นระบบ)

• Optimism

• Confidence

• Achievement

• Sociability

• Morality

• Diversity 

(Multiculturalism)

• Street smarts

• Convenience-

oriented

• ชอบไดร้ับการกระตุน้
ใหต้ืน่ตาตืน่ใจ 
(Stimulation Junkies)

• Immediate 

Gratification (Happy 

ทันท)ี
• Image-Driven



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 

(พ.ศ.2560 - 2564) 

ดา้นความม ัน่คง 

ดา้นการสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนั 

ดา้นการสรา้งการเตบิโตบน
คณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรกบั

สิง่แวดลอ้ม 

การพฒันาและ
เสรมิสรา้งศกัยภาพคน 

ดา้นการสรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเทา่เทยีมกนั

ทางสงัคม

ดา้นการปรบัสมดลุ
และพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั

แผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 จะสอดรบักบักรอบยุทธศาสตรช์าตริะยะยาว 20 ปี 
ในลกัษณะของการถา่ยระดบัจากยุทธศาสตรร์ะยะยาวลงสูก่ารปฏบิตัใิน

ช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ.2579

2558
2560 2561 2562 2563 2564

www.nesdb.go.th

เป้าหมายการพฒันาทีย่ ัง่ยนื (ปี พ.ศ. 2573)
17 เป้าหมาย (Goals) และ 169 เป้าประสงค ์(Targets)

2565 - 2569 2570 - 2574 2575 - 2579

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 14

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 15

Thailand 4.0

Ref: www.nesdb.go.th
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Company Logo
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วสัิยทศัน์

วัตถุประสงค์/
เป้าหมายหลัก
(ความต้องการ)

พนัธกจิ

กลยุทธ์

ปรับ
ค่านิยม

วฒันธรรม

อา้งอิงจากอุทิศ ขาวเธียร:การวางแผนกลยทุธ์

SWOT

พันธกจิสมมุติผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ดา้น

การด าเนินงาน

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง
ดา้น

การบริหาร-จดัการ

แนวทางการวางแผนกลยทุธ์

ช่วงการวิเคราะห์
สถานการณ์ร่วม

ช่วงการก าหนด
เป้าประสงค์ร่วม
อย่างมีบูรณาการ

ช่วงการก าหนด
แนวทางร่วม

ปรับ
กลไก

ตดิตาม
ประเมนิผล

ยุทธศาสตร์



การติดตามและประเมินผล

1.ระบบการติดตาม

2.ระบบประเมินผล

3.ก าหนดการ

โครงการ

แผนงาน

วตัถปุระสงค ์

หลกั

ช่วงเวลา/ ผลผลติ Milestone/Benchmarking

Indicators 

เกณฑ-์ผลลพัธ ์
(Achievement)

Data

Variable
Source

Who/How

Timing

Best Practices

Upgraded Performance

Report
อา้งอิงจากอุทิศ ขาวเธียร

&



กลยทุธ์

การจดัท ากลยทุธ์

การสร้างกลยุทธ์ท่ีให้ความส าคญัต่อความ
ท้าทายเชิงกลยุทธ์ และเสริมสร้างความ
ไดเ้ปรียบเชิงกลยทุธ์และโอกาสเชิงกลยทุธ์

ระบบงานท่ีส าคัญ  และวิ ธีการในการ
ตดัสินใจเก่ียวกบัระบบงานท่ีส าคญั

ใหร้ะบุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัและ
เป้าประสงคท่ี์เก่ียวขอ้ง

• ถามถึงกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ท่ี
ตอบสนองความจ าเป็นท่ีอาจเกิดขึ้นใน
เ ร่ื อ งก า ร เปลี่ ยนแปลงแบบพลิ กผั น 
( transformational change)  แ ล ะ ก า ร
จัดล าดับความส าคัญของการเปลี่ยนแปลง

• ถ ามถึ ง ก า ร เ ต รี ย ม ก า รส า ห รั บ ก า ร
เปลี่ ยนแปลง ในสภาพแวด ล้อม ด้ าน
กฎระเบียบข้อบังคับ

• หมายเหตุกล่าวถึงประเด็นส าคัญประเด็น
หน่ึง ท่ี ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์  คือ 
ความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลสารสนเทศท่ีซับซ้อนขึ้นและมี
ปริมาณมากขึน้เร่ือย ๆ



กลยุทธ์
การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั

วิธีการท่ีสถาบนัแปลงวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธไ์ปสู่
แผนปฏิบติังาน พร้อมทั้งระบุวา่มีแผนอะไรบา้ง

วิธีการในการน าแผนไปสู่การปฏิบติัพร้อมทั้งตวัวดั
และตวับ่งช้ีท่ีส าคญัในการติดตามความกา้วหนา้

มีการคาดการณ์ของผลตวัวดัและตวับ่งช้ีเหล่าน้ีโดยเป
รีนยเทียบกบัคู่เทียบท่ีส าคญั



การก าหนดประเด็นยทุธศาสตรจ์าก SWOT

23

Strengths

Weaknesses

Opportunities Threats

s
W

TO

ยทุธศ์าสตรเ์ชงิรกุ ยทุธศ์าสตรเ์ชงิรับ

ยทุธศ์าสตรเ์ชงิปรับ ยทุธศ์าสตรเ์ชงิถอย

SO ST

WO WT



การก าหนดเป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั
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• เป้าประสงค์ - สิง่ทีจ่ะวัด / จะวัดอะไร / What to 
measure?

• ตวัชีว้ัด - จะวัดอยา่งไร / How to measure?

• ภายใตเ้ป้าประสงคแ์ตล่ะประการ อะไรคอืตวัชีว้ัดที่
จะบอกไดว้า่สามารถบรรลเุป้าประสงคด์งักลา่ว

• ตวัชีว้ัด สามารถพจิารณาไดใ้นแง่ ปรมิาณ / 
คณุภาพ / ตน้ทนุ / เวลา

• สตูร KPIs = 2C1T (content-criteria-target)



การก าหนดเป้าหมาย
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• Stretch Target 

– เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาและเปล่ียนแปลงอยา่งมหาศาล
• Small Step Target

– เพื่อก่อใหเ้กิดการพฒันาและปรับปรุงอยา่งค่อยเป็นค่อยไป
• Baseline Target

– เพื่อรักษาและป้องกนัผลการด าเนินงานไม่ใหต้ ่ากวา่ท่ีปัจจุบนั



แผนงาน/โครงการ

26

• เ ป็นส่ิง ท่ีหน่วยงานจะท า  หรือ ด า เ นินการ เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงคท่ี์ตั้งไว้

• เป้าประสงคแ์ต่ละประการ จะตอ้งมีแผนงาน/โครงการมารองรับ
• แผนงาน/โครงการจะตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาด าเนินการ
• แผนงาน/โครงการจะต้องมีการก าหนดหน่วยงานเจ้าภาพ     

(อาจเป็นการท างานร่วมกนัระหวา่งหน่วยงาน/ส่วนงาน)



Strategic Conceptualization

❖ เพิม่เติมจุดเน้น

2

7



กลไกของการคิดเชิงกลยุทธ์ 
(Mechanism of Strategic Thinking)

1
ก าหนด
เป้าหมาย

2
วเิคราะห์

Outside-In

Inside-Out

3
วางแผน

Evidence Based-

VS

Scenario Based

Analysis

4
ปฏิบัติ

Alignment



จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญั
เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

❖การออกแบบและด าเนินการให้มรีะบบงานทีแ่ข่งขันได้

❖การเสริมสร้างและจดัการนวตักรรม

❖คว ามสามารถ ในก าร ใ ช้ โ อก าส เ ชิ งกลยุ ท ธ์  (Strategic 
Opportunities)และจัดการกับความท้ายทายที่เกิดขึน้ตลอดเวลา
จากส่ือสังคมออนไลน์

31



จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญั
เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

❖การตัดสินใจในระบบงานเชิงกลยุทธ์
▪ การปกป้องทรัพยสิ์นทางปัญญา
▪ การใชป้ระโยชนอ์ยา่งเตม็ท่ีกบัสมรรถนะหลกัขององคก์าร
▪ การตดัสินใจมอบหมายงานใหผู้อ่ื้นท าให้

❖การออกแบบระบบงานและโครงสร้างองค์การที่สามารถ
ท าก าไรและยัง่ยืน

❖สารสนเทศและการตัดสินใจระบบงาน

32



จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญั
เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

❖ผู้น าทีเ่น้นบทบาทระดบัสูงกล้าเส่ียงด้วยปัญญา (intelligent risks)

❖ก ากบัดูแลองค์การด้วยความรับผดิชอบต่อสังคมวงกว้างและมี
แผนสืบทอดต าแหน่ง

❖มุ่งเน้นลูกค้าด้วยการรับฟังเสียง สร้างความผูกพนักบัลูกค้า ตลาด
และข้อมูล

❖KM เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

33



จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญั
เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

❖ปรับเปลี่ยนขีดความสามารถและอัตรา ก าลังให้เหมาะสมกับ
บริบทองค์การเชิงรุกสอดคล้องกบัความต้องการในอนาคต

❖ปรับใหญ่ทางการปฏิบัตกิารให้สอดคล้องกบัการตดัสินใจทางกล
ยุทธ์ และเปลี่ยนเป็น Work Processes ที่สามารถบรรลุ Core 
Business

34



จุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ทีส่ าคญั
เพ่ือความยัง่ยืนขององค์การ

❖เน้นการควบคุมต้นทุน การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การ
เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัย ภาวะฉุกเฉินและการ
จัดการนวตักรรม

❖เน้น Core Value  
▪ Agility
▪ Focus on the Future
▪ Managing for Innovation

35



พรบ.การศึกษา 2542
ประกนัคณุภาพการศึกษา

สมศ. สกอ. วิชาชีพ

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา
ระบบราชการไทย

องคก์าร

ระบบ คน

Strategic 
planning

Service quality 
improvement

Total Quality 
Management

มหาวทิยาลัย

ทุนนิยม
ตะวนัตก

การค้าเสรี 
(FTA)

ความเสียเปรียบ
ทางเทคโนโลยี

การรกุคืบ
ทาง

วฒันธรรม

21st Century Skill

1 - ASEAN 1 - ASEAN

1 - ASEAN1 - ASEAN



21st Century Skill 
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 

❖Life & Career Skills

❖Learning & Innovation Skills

❖Information Media & Technology Skills

37



ส่ิงทีต้่องเรียนรู้
ใน 21st Century Skill 

ประกอบด้วย  

❖3 Rs-Reading,’Riting,’Rithmetics

❖7Cs-Critical thinking & Problem solving-Creativity
&innovation-Collaboration teamwork & leadership-Cross-
cultural understanding-Communication information & 
media literacy-Computing &information  & media literacy-
Career

❖L-Learning self-reliance
38



เข้าใจสภาพแวดล้อมในการแข่งขัน

✓ท าไมองค์กรของท่านต้องแข่งขนั?
✓องค์กรของท่านต้องแข่งขนักบัใคร ในเร่ืองใด?
✓องค์กรของท่านใช้วิธีใดในการแข่งขนั?
✓สภาพแวดล้อมใดส่งผลต่อการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการ
บริหารเชิงกลยุทธ์อย่างไร



WORLD OUT OF BALANCE

❖ The First Driver: Globalization

❖ The Second Driver: Demographics

❖ The Third Driver: The New Consumers

❖ The Fourth Driver: Natural Resources and the 
Environment

❖ The Fifth Driver: Regulation and Activism

Open Boarders, Lingering Fears

most likely scenario The Wild Cards

•Global epidemic

•Major wars

•Country 

Disintegration

•Terrorist Resurgence

•Hacker Hell

•Quantum Leap



การเปลีย่นแปลงของ 5 บริบทในการพฒันา
1.บริบทด้านการรวมตัวของกลุ่มเศรษฐกิจของโลก

2.บริบทด้านเทคโนโลยีสู่ยุค Molecular Economy

3.บริบทด้านสังคม

4.บริบทด้านส่ิงแวดล้อม

5.บริบทด้านพฤติกรรมผู้บริโภค

•กลุ่มเศรษฐกจิเอเชีย  จีนและอนิเดยี
•ความไม่สมดุลของอเมริกา •การเคลือนย้ายของเงนิทุนระหว่างประเทศ

•Biotechnology;Material Technology;Nano technology
•นวตักรรมการผลติ การบริการ กระทบการด าเนินธุรกจิ – วถิีชีวติ จริยธรรม คุณภาพประชาคม

•สังคมประชาคมผู้สูงอายุ
•สังคมประชาคมเมือง

•ภัยคุกคามใหม่ การก่อการร้าย
•ค่านิยมและความต้องการใหม่

•ความรู้และการจัดการ
•สุขภาพและการจัดการ

•ภาวะโลกร้อน ภูมอิากาศ
•ความหลากหลายทางชีวะภาพ

•ปัญหาและการจัดการทรัพยากร
•ปัญหา และการจัดการส่ิงแวดล้อม

•การเปลีย่นแปลงโครงสร้างอายุประชาคม
•การขยายตวัของเมือง กลุ่มชุมชน •การปรับตวั ค่านิยม รสนิยม 



"You can either take action or wait for a miracle to 

happen. Miracles are great but they are unpredictable."
Peter Drucker

The Failure of Strategy



เป้าหมายและกลยุทธก์ารแข่งขนั: องคก์รภาครฐั ….. 

Characteristics

▪ Public value helps define value in the public realm 

not just the private market.

▪ Public value focuses attention on what the public 

values and not just what the producers value.

▪ Public value highlights longer term outcomes not 

just short term inputs and outputs.

▪ Public value highlights the process of ‘co-creation’ 

or effective network governance.

“Public value” – “is what the public values: what it is 
prepared to give time, money and 
freedom for….” 



การวิเคราะหส์ภาพแวดลอ้มในการแข่งขนั

✓ SWOT

✓ PEST

✓ Five Forces Analysis



การวิเคราะหย์ุทธศาสตร์ (Strategic Analysis) 



PEST

❖ Political: local, national and international 
political developments – how will they 
affect the organisation and in what way/s?

❖ Economic: what are the main economic 
issues – both nationally and internationally 
– that might affect the organisation?

❖ Social: what are the developing social 
trends that may impact on how the 
organisation operates and what will they 
mean for future planning?

❖ Technological: changing technology can 
impact on competitive advantage very 
quickly!



Five-Forces

❖ Developed by Michael Porter: forces that shape and 
influence the industry or market the organisation 
operates in.

▪ Strength of Barriers to Entry - how easy is it 

for new rivals to enter the industry?

▪ Extent of rivalry between firms – how competitive

is the existing market?

▪ Supplier power – the greater the power, the less control the 

organisation has on the supply of its inputs.

▪ Buyer power – how much power do customers 

in the industry have?

▪ Threat from substitutes – what alternative products 

and services are there and what is the extent 

of the threat they pose?



การวิเคราะหขี์ดความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ร

❖ การวิเคราะหท์รพัยากรทางการ

บริหาร 4M

❖ การวิเคราะหขี์ดความสามารถ

หลกัขององคก์ร (Core 

Capability) 

❖ การวิเคราะห์7S



System

Structure

StyleStrategy

Staff

Shared 

Values

Skill

7-S Frame Work Mc Kinsey



Competitive Strategy

กลยุทธก์ารแข่งขนั

Michael E. Porter’s 

Five generic Competitive Strategy

ข่งขนั



Competitive Strategy

❖A competitive strategy consists of moves to 
▪ Attract customers
▪ Withstand competitive pressures
▪ Strengthen an organization’s market position

❖The objective of a competitive strategy is to generate a competitive 
advantage, increase the loyalty of customers and beat competitors

❖A competitive strategy is narrower in scope than a business strategy
❖Five competitive strategies are

▪ Overall low-cost leadership strategy
▪ Best cost provider strategy  
▪ Broad differentiation strategy
▪ Focused low-cost strategy
▪ Focused differentiation strategy
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ใชค้วามสามารถในการลดตน้ทุน ณ.ระดบั

การผลิตหน่ึง

▪ มุง่ตลาดส่วนแคบดว้ยคุณภาพของ

ผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานและเชื่อถือไดใ้น

ราคาถูกกวา่คู่แขง่ขนั

Cost focus:



Best-Cost Provider Strategy

❖Striving to give customers more value for the money by combining an 
emphasis on low cost with an emphasis on upscale differentiation
▪ Combines low-cost and differentiation

❖The objective is to create superior value by meeting or beating customer 
expectation on product attributes and beating their price expectations

❖Keys to success
▪ Match close competitors on key product attributes and beat them on cost
▪ Expertise at incorporating upscale product attributes at a lower cost than competitors
▪ Contain costs by providing customers a better product



Advantages of Best-Cost Provider 

Strategy

❖Competitive advantage comes from matching close competitors on 
key product attributes and beating them on price

❖Most successful best-cost providers have skills to simultaneously 
manage costs down and product quality up

❖Best-cost provider can often beat an overall low-cost strategy and a 
broad differentiation strategy where
▪ Customer diversity makes product differentiation the norm 
▪ Many customers are price and value sensitive



ความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัขององคก์รทา่น

✓ กลยุทธก์ารแข่งขนัขององคก์รท่าน 

ควรเป็นแบบใด เพราะอะไร?
✓ อะไรคือหวัใจของการสรา้งความ

ไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนั?



เราจ าเป็นตอ้งหาทางจดัการกบัความเปลีย่นแปลง 
ดว้ยเหตผุลดงันี้

เพ่ือความสามารถในการอยู่รอด (Survivability)
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถทางการแขง่ขัน 

(Competitive Advantage)

เพือ่เพิม่ขดีความสามารถใน

การพึง่พาตนเอง (Self Reliability)

เพือ่ความยั่งยนื (Sustainability)

เพือ่ยังคงสรา้งมลูคา่เพิม่แบบเดมิ

หรอืแบบใหม ่(Value  Creation)



ดงัน ัน้การบรหิารความเปลีย่นแปลง จงึมอียู่
สองวถิที ีอ่าจใชว้ธิที ีค่ลา้ยคลงึกนั

❖ Outside-in change management: การบรหิารความ
เปลีย่นแปลงเพือ่รบัมอืกบัพลงัขบัเคลือ่นภายนอกดว้ยการ  
สรา้งความเปลีย่นแปลงภายในองคก์ร

❖ Inside-out change management: การบรหิารใหเ้กดิความ
เปลีย่นแปลงจากภายในเพือ่รบัมอืหรอืสง่ผลตอ่ภายนอก



เปลีย่นปรงุ-เปลีย่นแบบ-เปลีย่นโฉม

❖ เปลีย่นปรงุ คอื การเปลีย่นสว่นประกอบของปจัจยัน าเขา้เพือ่
สง่ผลใหก้ระบวนการเกดิการเปลีย่นแปลง

❖ เปลีย่นแบบ คอื การเปลีย่นแบบแผนการไหลเลือ่นของ
กจิกรรมเพือ่ใหเ้กดิ C&S (Consequence & Sequel) ใหม่

❖ เปลีย่นโฉม คอื การเปลีย่นองคป์ระกอบของผลผลติหรอืการ
สรา้งผลผลติอยา่งใหมท่ ีใ่หค้ณุคา่ (Value Proposition) ที่
แตกตา่งจากเดมิ ในระดบัพืน้ผวิ หมายถงึ การเปลีย่นแปลง
สญัลกัษณท์ีท่ าใหเ้กดิการรบัรูท้ ีแ่ตกตา่งจากเดมิ



Change  Management
By Dr.Aran Sotthibandhu

ผูน้ า คือ บุคคลที่มีคุณลกัษณะในการเหน่ียวน าผูอ่ื้นใหป้ฏิบตัติาม 

โดยการใชอ้  านาจและอิทธิพล (Power & Influence)

SPEAKER

ROLE MODEL
พลงัคานงดั

ส่งผลให้เกิด

พลงัคานงดั (leverage activity) หมายถงึ กจิกรรมทีผู่น้ าลงมอืท าแลว้กอ่ใหเ้กดิ
ผลกระทบตอ่การบรหิารในสามลกัษณะ ประการแรก สง่ผลใหเ้กดิการใชค้วามพยายาม
เพิม่ข ึน้ ประการทีส่อง สง่ผลใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นวธิกีารทีค่าดไมถ่งึและประการทีส่าม
คอื สง่อทิธพิลตอ่หนว่ยงานขา้งเคยีง



กลไกของการคดิเชิงกลยุทธ์ 
(Mechanism of Strategic Thinking)

1
ก าหนด
เป้าหมาย

2
วเิคราะห์

Outside-In

Inside-Out

3
วางแผน

Evidence Based-

VS

Scenario Based

Analysis

4
ปฏิบัติ

ถ่ายทอด-เช่ือมโยง

Vision=WOW! 
(Direction, Positioning)

Going Where? By When? & What Look?

SHARE OF MINDS

          :
                

          :
                  

          : 
       

          :       

Red 

Ocean Blue 

Ocean

White 

Ocean
(CSR)•       …..

•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

Research

Educate

Service

Internal 

Mngmnt

                                          

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Project Mngmnt
                

-Proj. Characteristic
- Goal, Scope, Schedule, Work 
Breakdown Structure, 
Resource Allocation, Baseline 
Budget, Status Report
- Managing Project Team
- Socio Cultural Issue 
(Leadership, Prblm Slvng, 
Teamwork, Negotiation, 
Politics, Cust Expectation

IT & Public 
Relations

(Computing, 
Communication,

Content)

Brand Mngmnt
Creating/Influencing

Perception

Confirming via
Experience

Reassuring 
through Recall

Process Re-Engineering
•Baseline Tools (Core 
Process, Performance 
Assessment)
• Improvement Technique 
(Benchmark, Six-Sigma)
• Implementation (Proj. Set-
Up, Implementation Tools)

Financial Mngmnt
(                 )

-Finance (Cash-Flow Forecast, Credit 
Rating, EVA, Business Valuation, Ratio 
Analysis, Balanced Sheets & Income 
Statement)
- Risk Mngmnt (Operational Risk, 
Financial Risk, Business Risk, Liability-
Product/Process Risk, Political Risk

Change Mngmnt
-      ,   , Mind-Spirit

-Cycle (Orientation, 
Mobilization, Transition, 
Integration, 
Implementation, 
Institutionalization

Human Capital Mngmnt
-Leadership (Know Your Bricks, 
Mngmnt Philosophy)
- Recruitment, Evaluation, 
Brainstorming, Motto
- Strategic Thinking
- Generational Values
- Planning, Alignment, Execution
- Psychographic Segmentation (Type 
A&B, Fixed&Growth, X&Y)
- Operant Conditioning for 
Managing Behaviors 

Analytical Framework: 
•PESTLE (Politics, Economics, Social, 
Technology, Legal, Environment)
•Scenario Planning & Trend Analysis

IQ, EQ, AQ, MQ
IEAM!!!

                      
&                     

Strategy Map, KPIs, 
และ Balanced 

Scorecards

การใชศ้าสตร์/หลกัวชิาการ
(Foundation)

การใชศิ้ลป์/ทกัษะและความสามารถเฉพาะตวั
(Differentiation)

Sciences & Arts

(SWOT-TOWS, 7s, 4M’s, 

Scenario Planning/ 

Strategic Conversation)

วิสัยทัศน์: เป็นองค์กรช้ันน า
ที่ได้รับความเช่ือมั่นจาก
สาธารณชนด้านการ

…………………..

(สอดคล้องกับภารกิจ)



Vision=WOW! 
(Direction, Positioning)

Going Where? By When? & What Look?

SHARE OF MINDS
          :

                
          :

                  
          : 

       

          :       

Red 

Ocean Blue 

Ocean

White 

Ocean
(CSR)•       …..

•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

•       …..
•         …
•          …
•       …
•          …
•          …
•         …
•         …

Research

Educate

Service

Internal 

Mngmnt

                                          

Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Action Plan Project Mngmnt 

การบริหารโตรงการ
-Proj. Characteristic

- Goal, Scope, Schedule, 

Work Breakdown 

Structure, Resource 

Allocation, Baseline 

Budget, Status Report

- Managing Project Team

- Socio Cultural Issue 

(Leadership, Prblm Slvng, 

Teamwork, Negotiation, 

Politics, Cust Expectation

IT & Public 

Relations

(Computing, 

Communication,

Content)

Brand Mngmnt
Creating/Influencing

Perception

Confirming via
Experience

Reassuring 
through Recall

Process Re-Engineering

• Baseline Tools (Core 

Process, Performance 

Assessment)

• Improvement 

Technique (Benchmark, 

Six-Sigma)

• Implementation (Proj. 

Set-Up, Implementation 

Tools)

Financial Mngmnt  
(การบริหารงบประมาณ)

-Finance (Cash-Flow Forecast, 

Credit Rating, EVA, Business 

Valuation, Ratio Analysis, 

Balanced Sheets & Income 

Statement)

- Risk Mngmnt (Operational Risk, 

Financial Risk, Business Risk, 

Liability-Product/Process Risk, 

Political Risk

Change Mngmnt
-องค์กร, คน, Mind-Spirit

-Cycle (Orientation, 

Mobilization, 

Transition, 

Integration, 

Implementation, 

Institutionalization

Human Capital Mngmnt

-Leadership (Know Your 

Bricks, Mngmnt Philosophy)

- Recruitment, Evaluation, 

Brainstorming, Motto

- Strategic Thinking

- Generational Values

- Planning, Alignment, 

Execution

- Psychographic Segmentation 

(Type A&B, Fixed&Growth, 

X&Y)

- Operant Conditioning for 

Managing Behaviors 

Analytical 

Framework: 
•PESTLE (Politics, Economics, Social, 

Technology, Legal, Environment)

•Scenario Planning & Trend Analysis

IQ, EQ, AQ, 
MQ

IEAM!!!

การสร้างวฒันธรรมองค์กร
& การจดัการองค์ความรู้



Innovation all around 

❖New Human resource

❖New application 

❖New business 

❖New …

❖New value

❖New normal 

Culture Organization



6
4 แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

(Strategy Implementation  and Operational Excellence)

ประกอบด้วย 2 ส่วนหลกั ๆ คือ
1 Strategic Alignment หรือ การท าให้เกดิความเช่ือมโยงและสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ กล่าวคือ ในการจะท าให้

ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้เกดิผลในการปฏิบัติน้ัน ต้องมีการปรับการบริหารงานภายในและองค์ประกอบต่าง 
ๆ ภายในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนักบัยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ ซ่ึง
องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีจะต้องสอดคล้องกบัยุทธศาสตร์ เช่น

- โครงการและแผนงาน
- โครงสร้างและกระบวนการท างาน
- สมรรถนะและความสามารถของบุคลากร

- วัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน 
- ความรู้และระบบข้อมูล
- การประเมินผลในทุกระดับ (เพ่ือให้เกดิAccountability)
- การจูงใจและผลตอบแทน

ความสอดคล้องท่ีต้องค านึงแบบเช่ือมโยงบูรณาการกบั ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์เจ้าภาพหลกั 
ยุทธศาสตร์ของ Public Sector ส่วนกลาง+ภูมิภาค รวมถึงความสอดคล้องกบั Agenda Base,Area Base, 
Function Base+Problem Base

“กรอบแนวทางการบูรณาการแผนทุกระดับสู่ Future Positioning ท่ีบรรลุร่วมกนั”



6
5 แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 

(Strategy Implementation and Operational Excellence)(ต่อ)

2 Strategic Capability เป็นความสามารถที่องค์กรควรจะม ีซ่ึงเป็นปัจจัยที่
จะท าให้ยุทธศาสตร์ถูกขบัเคล่ือนและเกดิการปฏิบัติ เช่น

- ทักษะ ความสามารถของผู้บริหาร
- ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ

ปฏิบัติ
- การมีหน่วยงานที่รับผดิชอบในการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์
- นวัตกรรมและความยืดหยุ่น
- การท างานร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน
- การแบ่งปันความรู้ที่ส าคัญภายในองค์กร

ควรค า นึงถึง  แผนเงินงบประมาณ แผนบุคลากรที่พ ร้อม
สนับสนุน/ แผนด+ีคนด+ีบริหารดี



บูรณาการ-Integration

ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพฒันา = ความร่วมมือ

1. criteria เกณฑ์/ตวัช้ีวดั (ร่วมทุกระดบั)

2. requirements (context) ข้อเรียกร้อง (ร่วมทุกระดบั)

3. application report รายงานผลการด าเนินการที่สอดคล้อง

4. segmentation (context) รายงานผลแยกตามส่วนงาน

5. projection การน าเสนอในภาพรวมขององค์กร



ความส าคญัของการน ากลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ
เพือ่บรรลยุทุธศาสตร์

Company Logo



แนวคดิและหลกัการส าคญัของ
การพฒันากลยทุธ์

Company Logo



กระบวนการพฒันากลยทุธ์
สูก่ารบรรลเุป้าหมายยทุธศาสตร์

Company Logo



การวเิคราะหช์อ่งวา่งของกลยทุธ ์
(Gap Analysis)

Company Logo



ทกัษะส าคญัในการก าหนดกลยทุธส์ูก่ารปฏบิตั ิ

Company Logo



เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการบรหิารกลยทุธ์

Company Logo



การวเิคราะหก์ลยทุธใ์นช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ด้านการศึกษา

Strategic Challenge Strategic Advantage Strategic Objective
1. จดัการเรยีนการสอนแบบ

ออนไลน์ ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพตามโครงสรา้ง
หลกัสตูร และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละ
รายวชิา 

2. นกัศกึษาสามารถส าเรจ็
การศกึษาตามระยะเวลาของ
หลกัสตูร ทีบ่ณัฑติวทิยาลยั
ก าหนดไว้

3. จ านวนนกัศกึษาทีศ่กึษาแต่
ละหลกัสตูรเป็นไปตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว้

1. คณาจารยแ์ละนกัศกึษา 
สามารถรว่มกนัจดัการเรยีน
การสอน ทางออนไลน์ได้
ครบถว้นตามโครงสรา้ง
หลกัสตูร และบรรลุ
วตัถุประสงคข์องแต่ละ
รายวชิา 

2. คณาจารยแ์ละนกัศกึษา มี
ระบบใหค้ าปรกึษาและดูแล
นกัศกึษาอยา่งใกลช้ดิ  ผา่น
การตดิตามทางออนไลน์จน
ส าเรจ็การศกึษา

3. มชีอ่งทางเพิม่โอกาสดว้ยทุน
สนบัสนุนการศกึษา

1. คณาจารยว์ดัผลประมวล
ความรูข้องนกัศกึษาเป็นไป
ตามหลกัเกณฑข์องบณัฑติ
วทิยาลยั และนกัศกึษามี
ความพงึพอใจในระดบัดแีต่
ละรายวชิา 

2. นกัศกึษาสามารถส าเรจ็
การศกึษาตามหลกัสตูรได้
รอ้ยละ 85 ตามระยะเวลาของ
หลกัสตูรทีบ่ณัฑติวทิยาลยั
ก าหนดไว้

3. นกัศกึษาทีศ่กึษาแต่ละ
หลกัสตูรจ านวนเป็นไปตาม
เป้าหมาย



การวเิคราะหก์ลยทุธใ์นชว่งสถานการณ์ COVID-19 
ด้านวิจยั

Strategic Challenge Strategic Advantage Strategic Objective
1. การด าเนินการวจิยั

ใหเ้สรจ็ตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด

2. การไดร้บัทุน
สนบัสนุน
โครงการวจิยั       
อยา่งต่อเนื่อง

3. บทบาทของสถาบนั
ฯ ต่อการมสีว่นรว่ม
ดา้นการวจิยัใน
สถานการณ์ 
COVID-19

1. การมเีครอืขา่ยความรว่มมอืดา้นวจิยัทีใ่หก้าร
สนบัสนุนและชว่ยเหลอื

2. คณะผูว้จิยัของโครงการ และบุคลากรสาย
สนบัสนุน ในสถาบนัฯ ตดิต่อประสานงานกบั
เครอืขา่ยความรว่มมอื/แหล่งทุนวจิยัอยา่ง
ต่อเนื่อง

3. สถาบนัฯ มเีทคโนโลยสีนบัสนุนการจดัประชุม
รว่มกบัแหล่งทุนและเครอืขา่ยวจิยั

4. มบีุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุนทีม่ ี
ความรูค้วามสามารถในการท าวจิยัในประเดน็
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานการณ์ COVID-19

5. สถาบนัฯ ม ีJournal of Public Health and 
Development ทีอ่ยูใ่นฐานขอ้มลู Scopus

1. มรีะบบสง่เสรมิและ
สนบัสนุนการงานวจิยั
เพือ่ใหง้านวจิยัเสรจ็
ตามระยะเวลาไมน้่อย
กวา่
รอ้ยละ 90

2. ไดร้บัทุนสนบัสนุน
งานวจิยัไมต่ ่ากวา่รอ้ย
ละ 60 ของปีทีผ่า่นมา

3. เกดิการเผยแพร่
ผลงานวชิาการที่
เกีย่วกบัสถานการณ์
COVID-19 ไมน้่อย
กวา่ 2 เรือ่ง



การวเิคราะหก์ลยทุธใ์นช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ด้านบริการวิชาการ

Strategic Challenge Strategic Advantage Strategic Objective
1. ใหก้ารจดัฝึกอบรมใน

รปูแบบออนไลน์มี
คณุภาพเทยีบเท่ากบัการ
จดัฝึกอบรมแบบปกติ

2. ความแตกต่างของทกัษะ
และระดบัความสามารถ
ของวทิยากรและผูเ้ขา้รบั
การอบรมในการใช้
เทคโนโลยี

3. การมบีทบาทชีน้ าต่อการ
มสีว่นรว่มในการเผยแพร่
ความรูเ้พือ่การป้องกนั
และปฏบิตัตินใหห้า่งไกล
จากโรค COVID-19

1. มรีะบบแอพพลเิคชนัทีห่ลากหลาย
สามารถรองรบัการเขา้ถงึการเรยีน
ออนไลน์ของผูเ้ขา้รบัการอบรม

2. มบีุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในการ
สนบัสนุนการจดัการเรยีนการสอนผา่น
ออนไลน์

3. มกีารจดัท าคูม่อื และคลปิ VDO การ
อบรมรปูแบบออนไลน์หลากหลาย
โปรแกรมทีท่างสถาบนัฯ เลอืกใชใ้หแ้ก่
วทิยากรและผูเ้ขา้รบัการอบรม เพือ่น าไป
พฒันาตนเอง

4. มเีครอืขา่ยความรว่มมอืของผูเ้ชีย่วชาญ 
นกัวชิาการจากหน่วยงานภายนอก เพือ่
ขบัเคลื่อนองคค์วามรู ้เรือ่ง COVID-19 สู่
สงัคม

1. ระดบัความส าเรจ็ของการ
ฝึกอบรมไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 
90

2. ระดบัความรูค้วามสามารถ
ของผูเ้ขา้รบัการอบรมไม่น้อย
กวา่รอ้ยละ 90

3. มกีารเผยแพรก่จิกรรม
วชิาการทีเ่กีย่วขอ้งกบั
COVID-19 ไม่น้อยกวา่ 20 
ครัง้
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