
เอกสารประกอบการบรรยายวชิา ยศ. ๑๕๐๒

กระบวนวธีิการตดัสินใจจัดสรรทรัพยากร                          
เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยุทธศาสตร์

รองศาสตราจารย์อจัฉราพรรณ  จรัสวฒัน์
(Assoc.prof. Atcharapan Jaraswathana)

ส ำหรับ
นักยุทธศาสตร์ (ทหารและพลเรือน)   รุ่นที่ ๑๔

วนัศุกร์ที ่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ 
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น.

บรรยำยผำ่นระบบ web conference ดว้ยโปรแกรม Zoom Cloud Meetings 
ณ หอ้งเรียนบณัฑิตยว์ทิยำลยั ๑  ศูนยศึ์กษำยทุธศำสตร์ สถำบนัวชิำกำรป้องกนัประเทศ



สาระส าคญั

1. การประเมินและวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรที่เหมาะสมเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
ทางยุทธศาสตร์

2. การก าหนดความต้องการทรัพยากรที่เหมาะสม
ในการบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
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การวเิคราะห์ภาวะแวดล้อม/ 
อทิธิพลภายใน

องค์ประกอบหลกั  :  การวางแผนยุทธศาสตร์ 

ก าหนด
แนวทาง/ 
วธีิการ
วางแผน

ยุทธศาสตร์

วจิยัแนวโน้ม/แรงกดดนั *
-ด้านการเมือง
-เศรษฐกจิ และสังคม
- วทิยาการ & เทคโนโลยี
- ศาสนาและวฒันธรรม

ศึกษากลุ่มเป้าหมาย
- ลูกค้า/ ผู้เสียภาษี
- ผู้สนับสนุน
- ผู้มอีทิธิพล

การวเิคราะห์ภาวะแวดล้อม/ 
อทิธิพลภายนอก

โอกำส/ ภำวะคุกคำม

ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์หลกั

จุดอ่อน/ จุดแขง็

ยุทธวธีิ/ กฎทีม่ีอยู่
- แนวปฏิบัติทัว่ไป
- บทบาทหน้าทีก่ลไก
- แนวทางการปรับ/ เปลีย่น

ศึกษาวจัิยทรัพยากร
- ประชากร
- เศรษฐกจิการเงินการคลงั
- ระบบข้อมูล-การติดต่อ
- ความพร้อมต่างๆ 

ร่างพนัธกจิ
(และบทบาท/ ค่านิยมหลกั)

ร่างวสัิยทศัน์

ร่างวตัถุประสงค์
(และ อาณตัิ)

ศึกษาวจิยัคู่แข่ง
- ก าลงัอ านาจ
การแข่ง
ศึกษาวจิยัพนัธมติร
- พลงัความร่วมมือ
- ปัญหาความขัดแย้ง
- การสมานฉันท์

ยุทธวธีิด าเนินการ
- ทางเลือกการปฏิบัติ
- ล าดบัความเป็นไปได้
- ล าดบัความส าคญั
- อุปสรรค
- ข้อจ ากดั
- วธีิการ/ เทคนิค
- แผนงานทีเ่หมาะสม
- แนวทางการปฏิบัติ
- กลไก/ กระบวนการ

ศึกษาผลงาน
- ผลลพัธ์
- ประวตัิผลงาน
- บุคลากร
- การได้รับรางวลั

ปรับ/ ก าหนด  
องค์กร/ กลไก
กระบวนการ
บริหาร/ จดัการ
กฎระเบียบ
และ
การตดิตาม
ประเมนิผล

- การเปลีย่นแปลง  
องค์กร

- การปรับ
พฤตกิรรม

- การก าหนด
แนวทางการ
ปฏิบัติ

- การเปลีย่นแปลง
วฒันธรรมองค์กร

- แผนทีก่าร
ด าเนินการ 

- แผนทียุ่ทธศาสตร์

วสัิยทศัน์
พนัธกจิ-วตัถุประสงค์แผน

Applied from ; Strategic Planning : 
1988;87-73537
John M.Bryson & Robert C.Einsweiler

ทรัพยากรทางการบริหาร





1.  ลกัษณะทรัพยากรทางการบริหารตามองค์ประกอบของการวางแผนยุทธศาสตร์
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2. ลกัษณะการจัดสรรทรัพยากรตามประเภทยุทธศาสตร์

การยกร่างยุทธศาสตร์ : การจับคู่สภาพแวดล้อม

เร่งปรับปรุงแก้ไข เร่งขยาย

ลด-เลกิ ไม่เส่ียง-รักษาสภาพ

ปรับปรุง เพิม่ช่องทาง 
พฒันา สร้างเครือข่าย ร่วมทุน 
เร่งรัด หาแนวร่วม ร่วมมือ

ขยายงาน ส่งเสริม
กระจายงาน สนับสนุน เพิม่เครือข่าย

เพิม่เป้าหมาย พฒันา

ขยายงานทีเ่ป็นจุดแขง็
ควบคุม รักษา หลกีเลีย่งอุปสรรค

ป้องกนั

ทบทวน ลดกจิกรรม
ชะลอการด าเนินการ  ถ่ายโอน

ปรับเปลีย่นกจิกรรม

* *

*

ลกัษณะ
ทรัพยากรที่
เหมาะสม/ 
สอดคล้องกบั
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์

W S

T

O
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ยุทธศาสตร์  แผนงาน/ โครงการ การจัดสรรงบประมาณ

“ยทุธศำสตร์/ แผนงำน/ โครงกำร ดีและส ำคญัอยำ่งไร
ไม่มีควำมหมำย หำกไม่สมัพนัธ์กบัการจัดสรรงบประมาณ”
แผนงาน-โครงการ ขนาด  งบประมาณทีม่ี

(ตามล าดบัความส าคญั) น้อย
(- - - -)

ปานกลาง
(...........)

มาก
(-----)

แผนงาน-โครงการทีส่ าคญัมาก

แผนงาน-โครงการทีส่ าคญัปานกลาง

แผนงาน-โครงการทีส่ าคญัน้อย

3. การจัดสรรงบประมาณตามกรอบยุทธศาสตร์
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• คน   เศรษฐทรัพย ์ (Human Capital)

4.  ทรัพยากรทางการบริหาร     การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

• วสัดุ-อุปกรณ์ (Material)

• กำรคลงั/ งบประมำณ (Fiscal) 

• วิทยำกำร  & เทคโนโลย ี (Science & Technology)

ทรัพยากรทางการบริหาร           การบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
Administrative  Resource

นอกงบ
กรอบงบประมำณ
งบลบั, พิเศษ

กำรจดัสรร
(Budgeting)
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5.  ทรัพยากรทางการบริหาร    Administrative Support

Internal  Resource

Quality

External  Resource

Resource  Assurance

Accreditation

Specification

Allocation ?

Measurement  
Subjective

Objective

Satisfaction

Standardization
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• ปฏรูิป
• เสริมรากฐาน
• ฟ้ืนสมรรถนะ
• แก้ยากจน

เป้าประสงค์

กลไก
ผลกัดัน
ตรวจสอบ

กลยุทธ์

เป้าประสงค์

กลไก
ผลกัดัน
ตรวจสอบ

กลยุทธ์

แผน
ระดับปฏบิัติ

แผน
ระดับนโยบาย

การด าเนินการ
แผนงาน-โครงการ (1)

ดัชนีความก้าวหน้า
ช่วงแรก

ดัชนีความก้าวหน้า
ช่วงกลาง ดชันีผลผลติ

ดชันีผลลพัธ์
ผลกระทบตามเป้าหมาย

ของแผน

ดชันีผลกระทบข้างเคยีง 
(บวก-ลบ)

ดัชนีความก้าวหน้า
ช่วงแรก

ดัชนีความก้าวหน้า
ช่วงกลาง ดชันีผลผลติการด าเนินการ

โครงการ (2)

(วตัถุประสงค)์

(เป้ำหมำย)

6. ความสัมพนัธ์ของการจัดสรรทรัพยากร ดชันี ผลผลติ-ผลกระทบ-ผลลพัธ์

การจดัสรรทรัพยากร

การจดัสรรทรัพยากร

การจดัสรรทรัพยากร

การจดัสรรทรัพยากร

การจดัสรรทรัพยากร
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7. การจดัสรรทรัพยากร

New  Entrant
คู่แข่งใหม่/ ช่องทางใหม่

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน (Competitive  Environment)

Competitive  Rivalry
ความรุนแรงทางการแข่งขัน

Substitute  Product
สินค้าทดแทน

Buyer / ผู้ซ้ือSupplier
ผู้ผลติ

การจัดสรรทรัพยากร

การจัดสรรทรัพยากร

การจัดสรรทรัพยากร

Customer/ ลูกค้า

Partnership / 
หุ้นส่วน
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8.  ความขดัแย้งในการจดัสรรทรัพยากร

ความขัดแย้ง
ในการจัดสรรทรัพยากร

1. ขอ้มูลข่ำวสำร (Communication)
2. ค่ำนิยม (Values)
3. วฒันธรรม  (Culture)
4. นโยบำย (Policy)
5. วิธีคิด (Thinking)
6. ควำมยติุธรรม (Justice)
7. กำรจดักำรในทีม (Management)
8. ควำมอคติ (Bias)

ทรัพยากรจ ากดั
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9. ประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากร

ประสิทธิภาพ
การจัดสรรทรัพยากร

1. บูรณำกำร  (Integration)
2. ปรับเปล่ียนได ้(Adaptation)
3. กำรบรรลุเป้ำหมำย                              

(Goal  Attainment)
4. ทรัพยำกรแฝง (Latency)
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10. การจดัสรรทรัพยากรให้เกดิประโยชน์สูงสุด

การจัดสรรทรัพยากร
ให้เกดิประโยชน์สูงสุด

1. เชิงระบบ (Systematic)
2. เชิงเน้ือหำ (Content)
3. เชิงบริบท (Context)
4. เชิงกระบวนกำร (Process)
5. เชิงผลผลิต – ผลลพัธ์ 

(Output-impact – outcome)
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11.  ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกบัสภาพแวดล้อม-ส่ิงแวดล้อมในองค์กร

ยุทธศาสตร์ ไม่สำมำรถ
แยกออกจำกกระบวนการได ้
โดยกระบวนกำรจะเช่ือมโยง
ส่วนประกอบต่ำงๆ เขำ้ดว้ยกนั 
และไม่มีองค์กรใดด ำเนินกำร
ส ำเร็จ โดยขำดแคลนทรัพยากร

13

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



12. การจดัสรรทรัพยากรในมิตคุิณภาพ

มติิเดิม พิจำรณำคุณภำพท่ี ความพงึพอใจ 
(Satisfaction) ของลูกค้า (Customer)

มติิเดมิ พิจำรณำคุณภำพท่ี ความพึงพอใจ
(Satisfaction) ของลูกค้า (Customer)
แล ะข ย ำ ย ไป ถึ ง ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ รั บ
ประโยชน์ (Stakeholder) ทั้ง ภายใน
และภายนอกองค์กร
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13.  การจัดสรรทรัพยากรตามทกัษะของผู้บริหาร

โซ่ขอ้กลำง/ เป็นหน่ึงเดียว/ สนัติวธีิ 
(Harmony)

มุมำนะ/ มุ่งมัน่/ สมบูรณ์แบบ 
(Diligence)ผูท้ำ้ทำย/ ผูป้กป้อง 

(Challenger)

ทำงเลือกอนั
หลำกหลำย 
(Options)

นกัสร้ำงคน
พี่น้ีมีแต่ให/้ ผูใ้ห้

(Giving)

ช่ำงสงสยั 
(Doubt) เนน้ผลงำน/ ริเร่ิม

(Perform)

มีชีวติชีวำ-อำรมณ์ซ้ึง-โศกซ้ึงตรึงใจ 
(Mood)

นกัคิด/ รอบรู้  
(Knowledge)

















ชนะตนเองให้ได้
Change your think 
Change your life
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14. Leadership การจดัสรรทรัพยากร

Managerial  Leaderships’ Role     Quinn (1998)  

1. Understanding self and other
2. Communicating effectively
3. Developing subordinates

1. Building Team
2. Using  participating 

decision making 
3. Managing  Conflict

1. Monitoring Personal Performance
2. Managing collective Performance
3. Managing Organization 

Performance 

1. Managing Projects
2. Designing work
3. Managing across
4. Functions

1. Visioning planning and goal  setting 
2. Designing and organizing
3. Delegating EffectingControl

8 Managerial  Leaderships’ Role

1. Working productivity
2. Fostering a productive work 

environment 
3. Managing time and stress 

Internal External

Flexibility

1. Building and maintaining  a power base
2. Negotiating agreement Commitment 
3. Presenting ideas

1. Living with change
2. Thinking creatively 
3. Creating Change

* *
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15. สภาพแวดล้อมทางการบริหารกบัการจดัสรรทรัพยากร

ภารกจิ  (Task)

• งำนท่ีมอบหมำยให้ เฉพาะหน่วย หรือเฉพำะ สมาชิกในองค์กร เป็นหน้าทีท่ี่
มีควำมผกูพนักบัต ำแหน่งท่ีไดรั้บ แต่ ไม่ผกูพนักบัตวับุคคล  (ไม่จดัสรร
ทรัพยำกร)

• Task  Force คณะกรรมกำรรูปแบบหน่ึง ถูกตั้งมำชัว่ครำว เพ่ือ
ด ำเนินกำรเฉพำะเร่ือง พร้อมกำรจดัสรรทรัพยำกร

• Task  Team กำรรวมตวักนัเพ่ือปฏิบติังำนชัว่ครำว ส่วนมำกเลือกจำก
บุคคลท่ีมีควำมคิด/ พฤติกรรมท่ีผกูพนักนั (ไม่จดัสรรทรัพยำกร)

• Task  Resource กำรบูรณำกำรทรัพยำกรทำงกำรบริหำรร่วมกนั
17
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16. การจดัสรรทรัพยากร  มูลค่าเพิม่

• วกิฤต      โอกาส / ภาวะ   พลงั

1. พฒันำเทคนิค/ วิธีคิด/ ทกัษะ  (Development Cognitive Skill)

2. เสริมสร้ำงภำวะผูน้ ำ (Leader  ship  Empowerment)

3. แกปั้ญหำแบบสร้ำงสรรค ์ (Creative  Problem  Solving)

• บทบาทเหมือนกบัอยู่ในสถานการณ์วกิฤต
(Role  of  Modern  Management in Crisis Situation)

18
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17.  หลกัการจดัสรรทรัพยากรในสภาวะปัจจุบัน

1. ใส่ใจ  เอ้ืออำทร  (Caring)

2. ใส่ใจ จิตวิญญำณ (กรณีทรัพยำกรมนุษย)์  :  Care of the Soul 

3. คิดใหม่ (Enlightment of Think & Decision)

(แนวคิดของ Emmanuel  Kant)

4.  เขำ้ใจถึง ข้อมูลด้านทรัพยากร ที่มีความแตกต่างระหว่างข้อมูล

น าเสนอ/ ข้อมูลความจริง

19
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18. หลกัการจัดสรรทรัพยากรตามแนวคดิ Logistics & Supply Chain

โอกำสสร้างควำมได้เปรียบในกำรแข่งขนั ท่ำมกลำง  
พลวัตร (Dynamic) ของปัจจัยแวดล้อม ท ำให้กำรจดัสรร
ทรัพยำกร ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว เพ่ือรีบเร่งบรรลุเป้าหมาย

โครงสร้างการวางแผนทางธุรกิจ ตั้ งแต่กำรบริหำร
วตัถุดิบ กำรไหลเวียนของขอ้มูล เงินทุน กำรติดต่อส่ือสำร กำร
ควบคุม กำรใช-้กำรจดัสรรทรัพยำกร และกระบวนกำรควบคุม 
ให้ตรงกบัควำมตอ้งกำร ในสภำวะแวดลอ้มทำงธุรกิจปัจจุบนั
(Logistix Partners, Helsinki, Fl. 1999)
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นิยามทางการทหาร : Logistics

ศำสตร์ในกำรวำงแผนกำรจดักำรทรัพยำกรและกำรจดักำรกำร
เคล่ือนยำ้ย และบ ำรุงกองก ำลงั ซ่ึงกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย กำร
ออกแบบ กำรพฒันำ  กำรเก็บรักษำ กำรเคล่ือนยำ้ย กำรกระจำย กำร
บ ำรุงรักษำ กำรขนถ่ำย กำรควบคุมทำงวัตถุ กำรจัดสวัสดิกำรแก่
บุคลำกร กำรด ำเนินงำนควบคุมส่ิงก่อสร้ำงต่ำงๆ รวมถึงกำรบริกำร
ต่ำงๆ และกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร

(Logistic and Supply Chain Management,  Ronald  H. 
Ballou, 5th ed., Prentice-Hall International, Inc., 2003)
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The  Council of  Logistical  Management : CLM (2005)

Logistics เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนกำรโซ่อุปทำน
(Supply Chain) เพ่ือช่วยในกำรวำงแผน การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากรทางการบริหาร กำรควบคุมกำรไหลอย่ำง มี
ประสิทธิภำพ และประสิทธิผล กำรเก็บรักษำสินค้ำ บริกำร 
และส่ิงท่ีเก่ียวเน่ืองกบัขอ้มูล จากจุดเร่ิมต้นไปสู่จุดสุดท้าย เพ่ือ
ความต้องการของลูกค้า
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Logistics 
(The Chartered  Institute of Logistics and  Transport : CILT, 2007)

กำรจัดกำรวำงต ำแหน่งของทรัพยำกรทำงกำรบริหำร โดย
สมัพนัธ์กบัเวลำตำมเป้ำหมำย (จดัทรัพยำกรถูกท่ี/ ถูกเวลำ อำจหมำยถึง 
กำรจดักำรยทุธศำสตร์ของโซ่อุปทำนองคร์วม)

โซ่อุปทาน (Supply  Chain)  อนุกรมของเหตุกำรณ์ท่ี
ต่อเน่ืองกนั โดยมุ่งกำรบรรลุเป้ำหมำย (ควำมพึงพอใจของลูกคำ้)
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Logistics 
(The Chartered  Institute of Logistics and  Transport : CILT, 2007) (ต่อ)

กำรประยุกตใ์ช ้Logistics กบักำรจดักำรทรัพยำกรทำงกำร
บริหำร เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพของโซ่อุปทำน

กิจกรรมของ Logistics และโซ่อุปทำน (Supply Chain) จะ
รวมถึงการจัดเตรียมทรัพยากร (จดัซ้ือ/ จดัหำ/ จดัให้มีข้ึน) การผลิต
ตามเป้าหมาย การกระจายการผลติ การก าจัดของเสีย รวมถึง การขนส่ง 
การจัดเกบ็ และวทิยาการ & เทคโนโลยี
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Logistics

กำรด ำเนินงำนท่ีรวบรวมกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหาทรัพยากร
ทางการบริหาร กำรเคล่ือนยำ้ย กำรจัดเก็บและกำรจัดส่งสถำนภำพ
ทั้งหมดของผลผลิต โดยมีการบริหารและการบริหารข้อมูล เป็นปัจจัย
สนับสนุนที่ช่วยให้การด าเนินงานต่างๆ และสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ Logistics จึงเป็นระบบท่ีก่อใหเ้กิดกำรเคล่ือนท่ีและ
ขบัเคล่ือนกิจกรรมต่ำงๆ ขององคก์ร เป็นกำรส่งถ่ำยก ำลงัจำกเฟืองตวัหน่ึง
ไปยงัอีกตวัหน่ึงอยำ่งต่อเน่ือง จนเกิดประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำย
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Holistic  View

Logistics  กำรบริหำรจดักำรด้าน

เวลา และสถำนท่ีท่ี ทรัพยากรทางการบริหาร
จะเคล่ือนที่ผ่ำนไปยงักิจกรรมต่ำงๆ ทุกส่วน
ของระบบกำรผลิต (กำรด ำเนินนโยบำย) และ
กำรบริกำร (ผลกำรด ำเนินนโยบำย) ทั้งน้ี ในทุก
คร้ังท่ีมีกำรเคล่ือนท่ีจะเป็นกำร สร้างคุณค่าเพิ่ม
(Value Added) ในทุกกิจกรรม
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การไหลของวตัถุดบิ

ผู้จดัส่งวตัถุดบิ จดัหาทรัพยากร ด าเนินการผลติ การจดัส่ง ลูกค้า

ยุทธศาสตร์
กจิกรรมภายใต้
ยุทธศาสตร์

ทรัพยากร
ทางการบริหาร ด าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์
ผลผลติ

ผลลพัธ์ตาม
ยุทธศาสตร์

การบรรลุ
เป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์

การไหลของข้อมูลความต้องการของลูกค้า / การไหลของข้อมูล/ ทรัพยากรเพ่ือการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์

การจัดส่งวตัถุดิบ
-บริหำรขนส่ง        -บริหำรวสัดุคงคลงั
-บริหำรกำรสั่งซ้ือ  -บริหำรขอ้มูลวตัถุดิบ

การบริหารการผลติ
-วำงแผนระบบกำรผลิต
-บริหำรขอ้มูลกำรผลิต

การบริหารการกระจายสินค้า
-บริหำรขนส่ง-ขนยำ้ยสินคำ้   -บริหำรคลงัสินคำ้
-บริหำรจดักำรค ำสั่งซ้ือ          -บริหำรขอ้มูลสภำวะตลำด

การสรรทรัพยากรทางการบริหารใน
แต่ละยุทธศาสตร์
-ทรัพยำกรบุคคล/ วสัดุ-ครุภณัฑ์
และงบประมำณ

-พลงัควำมร่วมมือ
-ล ำดบัวธีิกำร/ เทคนิคกำรกระจำย
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำร

การบริหาร-การด าเนินงานโครงการ-
กจิกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
-แผนท่ียทุธศำสตร์
-กำรแปลงยทุธ์สู่กำรปฏิบติั
-กำรก ำหนดแนวปฏิบติั
-กำรเปล่ียนพฤติกรรม/  วฒันธรรมองคก์ร
-กำรปรับองคก์ร/ กลไก กระบวนกำร

การบริหารผลผลติ-ผลลพัธ์ และ
ผลกระทบภายใต้ยุทธศาสตร์
-กำรติดตำม/ ประเมินผลรำย
ยทุธศำสตร์

-กำรประเมินภำพรวมตำมแผนท่ี
ยทุธศำสตร์

องค์ประกอบระบบ Logistics และการจัดการกบัการประยุกต์ใช้เพ่ือการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

ท่ีมำ : อจัฉรำพรรณ  จรัสวฒัน์  ประยกุตจ์ำก Ronald H. Ballou, Logistic and Supply Chain Management, 2003 27
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องค์ประกอบรวมของการจัดการโซ่อุปทาน : การประยุกต์กบัการจัดสรรทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์

ผู้จัดส่งทรัพยากร
ทางการบริหาร

(ผู้จัดการส่งวตัถุดบิ)

ข้อมูลองค์กร, ผลผลติ, การจัดสรรทรัพยากรให้ทัว่ถึง, การบรรลุเป้าหมาย

Functional
Organization

(ผู้บริโภค)
ผลกระทบต่อเน่ือง  ผลลพัธ์ต่อ
ผู้รับบริการ (ทางตรง/ ทางอ้อม)

ผู้จัดสรรทรัพยากร
ทางการบริหาร

(ผู้จัดการวตัถุดบิ)

ผลผลติ
ผลกระทบ
ผลลพัธ์

งบประมาณ
ทีไ่ด้จัดสรร

องค์กร
(บริษัท)

รายยุทธศาสตร์
กบัการบรรลุเป้าหมาย

การปฏิบตัิเพ่ือบรรลุเป้าหมาย
ผู้บริโภค

ทรัพยากร  แนวทางการปฏิบัติ การแปลงสู่การปฏิบตัิ

28

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



19.   สายสัมพนัธ์เชิงยุทธศาสตร์

สายสัมพนัธ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic   Relationship)

ต้นน า้
Upstream

ปลายน า้
Downstream

Strategic  Process
Supply Chain

Dynamic   Environment

Budget - driven

Strategic 
Alliance 
พนัธมติร
เช่ือมโยง
ยุทธศาสตร์
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สายโซ่คุณค่าชีวติทหารตั้งแต่เกดิจนตาย

รัฐบาล/ กอ.รมน. / สบช. / ศรภ./ สถาบันทางสังคม/ ประชาชน

การจัดสรรทรัพยากรของตนเอง

เกดิ การศึกษา
เบ้ืองต้น

การศึกษา
ทหาร

การศึกษา
ช้ันสูง

ท างาน/ สร้างคุณค่า
ให้ชีวติ/ สังคม/ ชาติ

ตาย

ศธ.

ร.ร.นายร้อย 
จปร.

ร.ร.นายเรือ
อากาศ

สถาบัน
อุดมศึกษา

หลกัสูตร
ระดบัสูงของ
แต่ละกองทพั

สถาบัน
อุดมศึกษา
วปอ.

กระทรวงกลาโหม

ส านักงบประมาณ

สนง.ก.พ. / กพร.

นโยบายกองทพั

เหรียญตรา
เกยีรติคุณ
บ าเหน็จ
บ านาญ
บ านาญ
ตกทอด

กองทพั

กองทพั
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ชีวติ
ปัจจุบัน

สายโซ่คุณค่าแบบจ าลองชีวิตอุปทานของ E-Society

ชีวติใหม่
ในสังคมใหม่

กลุ่ม
หลากหลาย

ส่ือสารมวลชน
(บทบาท)

การรับรู้
ข่าวสาร

การเมืองภาค
ประชาชน

เศรษฐกจิ
การศึกษา
ทัว่ไป/ 

นอกระบบ
ความปลอดภัย วทิยาการ

ก้าวหน้า
สังคม
พลวตัร

ความมัน่คง
มติิใหม่

เทคโนโลยี
ข่าวสาร

โลกาภิวฒัน์ เครือข่าย

วฒันธรรม & 
ภาษา

การเมือง  & 
การปกครอง

31

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



Ecology : สาขาวชิาแขนงหน่ึงของชีววทิยาที่วิเคราะห์
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงมีชีวติกบัส่ิงแวดล้อม 
บางคร้ังเรียกว่า “bionomics” 
(The Macquarie Dictionary, 1991)

: แขนงวชิาหน่ึงของชีววิทยาทีว่เิคราะห์เกีย่วกบัส่ิงมีชีวติ      
นิสัยความเคยชิน วถิีชีวติ และความสัมพนัธ์ของ  
ส่ิงมีชีวติเหล่านีท้ี่มีต่อส่ิงแวดล้อมในธรรมชาต ิ
(The Concise Oxford Dictionary, 2000)

20. นิเวศวทิยากบัการจัดสรรทรัพยากรและเคร่ืองมือทางยุทธศาสตร์ 

Ecology  :  Meaning 

(Ecology & Strategic  Means Allocation)
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นิเวศวิทยำกับกำรจัดสรรทรัพยำกรและเคร่ืองมือทำงยุทธศำสตร์ 
(Ecology & Strategic Means Allocation) เป็น แนวคิดเชิงนวัตกรรม เพื่อให้
นักยุทธศาสตร์ทั้ งหลายได้มีจิตส านึกและให้ความส าคัญต่อการจัดสรร
ทรัพยากรทางการบริหารใดๆ เพ่ือบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ โดยไม่มี
ขั้นตอนการจัดสรรทรัพยากรใดที่มีส่วนท าลาย ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จึง
เป็นท่ีมำของสไลดก์วำ่ 28 หนำ้ท่ี ณ วนัน้ี นกัยทุธศำสตร์ทั้งหลำยอำจคิดวำ่ ไม่
จ าเป็นต้องรู้ แต่เช่ือเถอะ นกัยทุธศำสตร์อยำ่งท่ำนทั้งหลำยเท่ำนั้น ท่ีจะจดัสรร
ทรัพยำกรทำงกำรบริหำรใดๆ โดยบรรลุเป้ำหมำยเชิงยทุธศำสตร์ควบคู่กบักำร
รักษำส่ิงแวดลอ้ม และธรรมชำติไวไ้ด้

อจัฉรำพรรณ  จรัสวฒัน์

20. นิเวศวทิยากบัการจัดสรรทรัพยากรและเคร่ืองมือทางยุทธศาสตร์  (ต่อ)
(Ecology & Strategic  Means Allocation)
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Environmental  Crisis 

 แนวทำง/ วิธีกำร ท่ีจะหลุดพน้
 กำรเปล่ียนแปลงวิธีคิด วิธีกำรมองโลกแบบใหม่ เรียกวำ่ 

“ecophilosophy” และเกิดแนวคิดเร่ืองจริยธรรมเพื่อดูแล/ ลดปัญหำ 
เรียกวำ่ “environmental ethics” ในกำรบริหำร/ จดัสรรทรัพยำกร

Government Policy   Public   Policy

“Ecophilosophy  Resource  Allocation”
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21.  แนวความคดิเร่ือง  “Limits  to  growth”

 การใช้ทรัพยากรที่ส าคญั

 วกิฤตการณ์ส่ิงแวดล้อม

 การสร้างสังคมยัง่ยืน

การบริหาร & การจดัการ
การจดัสรรทรัพยากร
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“Life – Support  Model”  

การบริการ

การสนับสนุนชีวติ

มวลมนุษย์

ดวงอาทติย์

โลก/ ธรรมชาติ

แนวคดิ การจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
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กายภาพ/ นิเวศน์วทิยา

ส่ิงแวดล้อม
ธรรมชาติ

ทางเลือก
ของมนุษย์

ทรัพยากร
ธรรมชาติ

ทางเลือก
ของมนุษย์มลภาวะ

วทิยากร/ เทคโนโลย ี
วธีิการ/ การจดัการ/ วธีิวทิยาต่างๆ 

ความต้องการ
ปัจจยัด ารงชีวติ
ของมนุษย์ การรับรู้

ความคดิความ
เข้าใจสรรพส่ิง

วทิยาศาสตร์/ เทคโนโลยี
สังคม

ประวตัศิาสตร์
สถาบันทางสังคม

ความกลวั
ความหวงั

โครงสร้างทางสังคม
วฒันธรรม

ชีวทัศน์ โลกทัศน์

(การด ารงชีวติ)
(Life view)

(การมองโลก)
(World view)

จติมนุษย์

-กายภาพ
-ชีวภาพ

-ทางอากาศ
-น า้
-ขยะ
-ของเสียต่างๆ 

การจดัสรรทรัพยากร
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(1)  National  Resource 
……………………………………………………..
……………………………………………………..

(2)  Environmental  Crisis
……………………………………………………..
……………………………………………………..

(3)  Environment  Sustainability (Sustainable  development)
…………………………………………………….
…………………………………………………….

21.  Ecoplilosophy   Resource  Allocation  Conceptual

 Limits   of  Growth   in  Strategic  Allocation 
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The City of Asia   Big Four  Problems
World  Bank

Pollution & Sinks  Management
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Water   Pollution
……………………………………………………..
……………………………………………………..

Land,  Soil  Quality 
…………………………………………………….
…………………………………………………….

Air  Pollution  
……………………………………………………..
……………………………………………………..
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22.  Life – Support  Model

Leadership
Value Resource Allocation

Political Will
(Political  Ecology)
Constitution  Law

Environment  ApproachWorld
Natural Human 

- Climate  change
- Population change
- Natural  Exploitation
- Environmental  Indicator
- Intrinsic value 

(ธรรมชาตมิีค่าในตวัเอง)
- Global  warming 

Government 

Life  Support

- Trickling  down effect
- Government  Policy
- Market-based Economy

- Basic  Need
- Throwaway
- Surplus  value
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Government Policy   Public  Service

• Green   Parties

• Environment  friendly  products

 green  consumer, green  marketing

• Tax  System

 carbon  tax, energy tax  etc.

• Polluter – pays principle (PPP)
41
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23.  Science  &  Technology

• Spaceship – earth  worldviews  for life-support system
• Innovation *
• Throwaway  worldview
• Science (for resource productivity)* 
• Technology
• Bio-diversity

Environment  Revolution

Strategy  for Sustainable  Living*
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24.  Human  Spiritual

1. bio-centric (eco-centric  world view)
(anthropocentric  worldview)

Focus  in  Human  life  &  Animal  life

Rights   (สิทธิ “สรรพสตัว”์)
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2. ecological  diversity

landscape

Biological  capital  (ทุนทำงชีวภำพ)

24.  Human  Spiritual  (ต่อ)
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2.   ecological  diversity
(1)  The  Species  Approach

 Gene  bank
 National  Wildlife  Refuge  System

(2)  Wildlife   Management Approach
 Control  & Manage for Wildlife

(3)  Ecosystem  Approach
 network
 protected  area       - core  area

- buffer  area
- transition area

24.  Human  Spiritual  (ต่อ)

45

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



Conservation  Strategic  Planning 
(economics  of  bio-diversity)
(The  Species)
(Wildlife)
(Ecosystem)

2.   ecological  diversity (ต่อ)

24.  Human  Spiritual  (ต่อ)
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25.  Human   Alternative

Ecological  economics

Green  economics  (system  viewpoint)

 Recycling 

 Throughput
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Sources System Sinks

Resource Material/  energy  
Production system *

Resource

ที่มา : Meadows, et. al,  The Limit  to Growth, 1972.
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Ecology  of  the  Resource  Allocation

1.  anthropocentric   worldview  
&  ecological  diversity

 Resource  Allocation
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Global  Ecosystem
พลงังานแสงอาทติย์

แหล่งก ำเนิด
ทรัพยำกรธรรมชำติ

ระบบสงัคม-เศรษฐกิจ
ระบบกำรเมือง

(นโยบำย/ กำรบริกำรสำธำรณะ
ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติ) ผลลพัธ์

ของเสียท่ีคงคำ้ง

พลงังานคุณภาพสูง

สสาร
วตัถุดบิ

กำรสูญเสียควำมร้อน
(ภำวะโลกร้อน)

มลภาวะ
ของเสีย (ขยะ)

ปรับปรุงจาก  Meadows, 1972

การจัดสรรทรัพยากร
เชิงนิเวศน์วทิยา

50

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



(1)  Sustainability  Principle
(2)   Full-Cost  Principle
(3)  Cost- Effectiveness  Principle
(4)  Property  Rights Principle
(5)  Limit of Techno centrism

Environment  
indicator

for
Resource 
Allocation

2.  Ecologically  Basic Principle for Resource  Allocation 

Ecology  of  the  Resource  Allocation (ต่อ)
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26.   Limit of  Techno  centrism

1.  progress  (non development)

2.  rationality  (goal attainment)

3.  managerial  efficiency  (Low Cost)

4.  Control  (by human)
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Transnational  ecology  for  Resource  Allocation

World  Phenomena
 recycle
 environmental  code (1995)

(Green  round of Gatt (1994-1995)
 green  tax,  Polluter  Pays Principle.

 green  economics
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27.   Sustainable Earth  Economy  for  Resource  Allocation

(matter-recycling economy)
 Recycle   Station

 Recycle  Service
 Reuse
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28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร

โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)

1.  คุณค่าของธรรมชาติ
- ธรรมชำติมีไวเ้ป็นวตัถุดิบของ
กำรผลิต

- มนุษยส์ำมำรถควบคุมธรรมชำติ
- ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ/ ตลำด 
ส ำคญักวำ่ส่ิงแวดลอ้ม/ 
ธรรมชำติ

1. คุณค่าของธรรมชาติ
- รักธรรมชำติ
- คนคู่ธรรมชำติเป็นหน่ึงเดียว
- คุม้ครองธรรมชำติ/ ส่ิงแวดลอ้ม
- ใหค้วำมส ำคญักบัรักษำ
ส่ิงแวดลอ้ม-ธรรมชำติ มำกกวำ่
ควำมเจริญทำงเศรษฐกิจ/ สังคม
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โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)

2.  ความรักต่อโลก-มนุษย์
- ธรรมชำติ-สัตวมี์ไวต้อบสนอง
- ไม่สนใจเพื่อนมนุษย ์(ท่ีไม่ใช่
พวกตนเอง)

- ห่วงใยเฉพำะมนุษยรุ่์นปัจจุบนั

2. ความรักต่อโลก-มนุษย์
- รักโลก-ธรรมชำติ-จกัรวำล
- รักสรรพสตัวท์ั้งหลำย
- รักเพื่อนมนุษย์
- เห็นแก่อนำคตคนรุ่นลูกหลำน

28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
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โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)

3.  การวางแผนสู่อนาคต
- วิทยำศำสตร์-เทคโนโลย-ี
นวตักรรมมีประโยชน์
ต่อมนุษย์

- พฒันำพลงันิวเคลียร์ไม่หยดุย ั้ง
- ใช ้Hard Technology
- ไม่ควบคุม แต่ใชก้ลไกตลำด

3.  การวางแผนสู่อนาคต
- เลือกใชว้ิทยำศำสตร์-
เทคโนโลยแีละนวตักรรมท่ี 
เหมำะสมต่อมนุษย-์สัตว์

- หยดุพลงันิวเคลียร์
- พฒันำ Soft Technology
- รัฐควบคุม/ ดูแล/ คุม้ครอง
ดำ้นส่ิงแวดลอ้ม

28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
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โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)

4. ข้อจ ากดัความเจริญ
- ไม่ค ำนึงถึงควำมขำดแคลน
ทำงทรัพยำกรธรรมชำติ

- กำรเพิ่มประชำกรไม่มีปัญหำ   
แกไ้ขได้

- เนน้กำรผลิตและสนบัสนุน
กำรบริโภค

4. ข้อจ ากดัความเจริญ
- ทรัพยำกรธรรมชำติขำดแคลน

- ประชำกรขยำยตวั/ โครงสร้ำง
ประชำกรเปล่ียนแปลง

- เนน้เร่ืองกำรอนุรักษธ์รรมชำติ 
& ส่ิงแวดลอ้ม

28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร
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โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)
5. สังคมอนาคต

- มนุษยไ์ม่เคยท ำลำยธรรมชำติ

- ยอมรับระบบชนชั้น
- เนน้กลไกตลำด
- เนน้กำรแข่งขนั
- วตัถุนิยม
- วิถีชีวิตฟุ่ มเฟือย/ ไม่คุม้ค่ำ

- ท ำงำนตอบสนองควำมตอ้งกำร
ทำงเศรษฐกิจ

5. สังคมอนาคต
- มนุษยต์อ้งเลิกท ำลำยธรรมชำติ/ 
ส่ิงแวดลอ้ม

- เปิดกวำ้งทุกชนชั้น
- เนน้กำรบริกำรสำธำรณะโดยรัฐ
- สร้ำงควำมร่วมมือ
- ไม่เนน้วตัถุนิยม
- วิถีชีวิตเรียบง่ำย เคำรพ
ธรรมชำติ

- ท ำงำนตอบสนองควำมพึงพอใจ
ต่องำนและผลงำนของตน

28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร

59

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์



28. โลกทศัน์ (Worldview) ที่เหมาะสมส าหรับการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหาร

โลกทศัน์เดิม โลกทศัน์ทางเลือก (ใหม่)

6.  วถิีการเมืองในอนาคต
- ระบบผูเ้ช่ียวชำญ 
(ประสบกำรณ์สูง) 

- กำรเมืองคือธุรกิจ
- วิถีกำรเมืองแบบเก่ำๆ 

- ใชก้ลไกตลำด

6. วถิีการเมืองในอนาคต
- คิดร่วมกนัและมีส่วนร่วม

- กำรเมืองคือเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
- วิถีกำรเมืองมีควำมหลำกหลำย
เนน้ควำมจริงและกำรปฏิบติั

- วำงแผนโดยวิเครำะห์อนำคต
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การจัดการเพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกบัยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากร

ประยุกต์ จำก  Michael  Soule, 1978.

Conservation  Biology (Interdisciplinary for Biology)

Conservation
Biology

นโยบาย/ การบริหาร
เชิงอนุรักษ์

Ecology Ecological  
Economics

Sociology

System  
Analysis

Social  Science

Ecological  EthicLandscape  
Ecology

Biology

Genetics

Community  
Ecology

Community  
Historical

การผลติสินค้า
การวางแผนการใช้ที่ดนิ

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

การจดัการ
พืน้ที่/ ภูมทิัศน์

การจดัการ
ป่าไม้

การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์

การจดัการ
ทางพืชพนัธ์ุไม้/ 
สัตว์ป่า

ระบบการ
จดัการ
ส่ิงแวดล้อม

การจดัการ                      
สวนสัตว์

หมู่บ้านอนุรักษ์
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29.   การบริหารการการจดัสรรทรัพยากรเพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน

นักนิเวศวทิยาการเมือง  (Political  ecologist)

แนวคดิ 1) มนุษยคื์อผูท้  ำลำยธรรมชำติ ควบคู่ มนุษยคื์อผูมี้ศกัยภำพใน
กำรสร้ำงสรรคเ์พื่อรักษำธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม

2) การคุ้มครองและการอนุรักษ์ธรรมชาต ิคือ  การพฒันาอย่าง
ยัง่ยืน

3) การเปลีย่นแปลงระบบสังคม-เศรษฐกจิ
- ควำมหลำกหลำยทำงวฒันธรรม (ตามภูมิปัญญาท้องถ่ิน)
- การมีส่วนร่วม กำรบริกำรสำธำรณะต่ำงๆ ยดึหลกัชุมชน
ทอ้งถ่ินมีสิทธิจดักำรทรัพยำกรของตนเอง

- ความยุติธรรมทางสังคม ควำมมัน่คงของกำรด ำรงชีวิต 
ตอ้งครอบคลุม ผู้ด้อยโอกาส ในสงัคมและ คนรุ่นหลงั
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• องคป์ระกอบของกำร
บริหำร (คน/ วสัดุ/ 
อุปกรณ์/ งบประมำณ)

• ผูรั้บบริกำรทำงตรง/ 
ทำงออ้ม

• ผูมี้ส่วนไดรั้บ
ประโยชน ์(Stakeholder)

• ยทุธศำสตร์ท่ีเก่ียวขอ้ง
• องคค์วำมรู้/ ทกัษะ
• วิทยำกำร/ เทคโนโลยี

สภาพแวดล้อม การจัดสรรทรัพยากร
ประสิทธิภาพ                   
เชิงยุทธศาสตร์

30. ความหมายของการจัดสรรทรัพยากรทางการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายทางยุทธศาสตร์

• ประเภทของทรัพยำกร (ทรัพยำกร
มนุษย/์ งบประมำณ/ ครุภณัฑ/์ วสัดุ/ 
เคร่ืองใช/้ ควำมรู้ต่ำงๆ/ ทกัษะ)

• รูปแบบ/ ขอ้จ ำกดัของทรัพยำกร
ทำงกำรบริหำร (ทฤษฎี/ ละมุนภณัฑ์
หรือ Software ฯ)

• กลไก/ กระบวนกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำร
จดัสรรทรัพยำกร

• กำรจดัสรรทรัพยำกรตำมแนวคิด 
Logistics และ Supply Chain

• กำรจดัสรรทรัพยำกรโดยให้
ควำมส ำคญักบัหลกันิเวศน์วทิยำ

• เกณฑ ์& ตวัช้ีวดั 
ประสิทธิภำพยทุธศำสตร์ทั้ง 
องคร์วมและรำยยทุธศำสตร์

• รูปธรรมของประสิทธิภำพ
ของยทุธศำสตร์ท่ีสะทอ้น
ภำพกำรจดัสรรทรัพยำกร

• ลกัษณะ/ ประเภทของ
ทรัพยำกรท่ีสะทอ้นภำพ
ควำมสอดคลอ้งและกำร
บรรลุเป้ำหมำยทำง
ยทุธศำสตร์

การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของประเภท-ลกัษณะทรัพยากรทางการบริหารใน
ฐานะเคร่ืองมือเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุเป้าหมายรายยุทธศาสตร์และองค์รวม

63

ยศ.1502 : กระบวนวิธีการตัดสินใจจัดสรรทรัพยากรเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายทางยทุธศาสตร์ :   รศ. อัจฉราพรรณ  จรัสวฒัน์


