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หัวข้อการน าเสนอ 

 

ความหมายของเอกสารวิชาการ 
ความหมายและกระบวนการวิจัย 
ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย 
การจัดท าเอกสารวิชาการ 
ส่วนประกอบของเอกสารวิชาการ 
รูปแบบของการจัดท าเอกสารวิชาการ 
 

 





เอกสารวชิาการคอื?  

“งานวิชาการ” หรือ “เอกสารทางวิชาการ” เป็นค า

กวา้ง ๆ  ทีส่ื่อความถึง เอกสารทัว่ไปท่ีมีลกัษณะเป็น

ทีย่อมรบัทางวิชาการทั้งท่ีไดจ้าก การวิจยั หรือทีเ่ป็น 

เอกสารทางวิชาการอื่นๆ 

ตวัอยา่งของ “เอกสารทางวิชาการ” ไดแ้ก่ รายงาน

การวิจยั ต  าราบทความ/หนงัสือวิชาการ เอกสารค า

สอน เอกสารประกอบการสอนหนงัสืออ่านประกอบ 

งานแปล ขอ้เสนอแนะทางวิชาการ ฯลฯ 



ลักษณะของงานวิชาการ 

เป็นผลลัพธ์จาก การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ ที่ได้
น ามาเรียบเรียงอย่างเป็นระเบียบแบบแผนตามรูปแบบ
มาตรฐาน  

เรื่องราวที่น าเสนอต้องเป็น “ความรู”้ (Knowledge) 
หรือ“ความจริง” (ข้อเท็จจริง / Fact) อันเกิดจาก
กระบวนการศึกษาค้นคว้าที่เป็นระบบ  

มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์มกีารอ้างอิง แหล่ง
สารสนเทศ ที่เชื่อถือได ้



 



 



 



 



ความหมายและกระบวนการวิจัย 

การวิจยั  คือกระบวนการในการแสวงหาความรู ้

ความจริงของปรากฏการณต์า่งๆดว้ยวิธีที่เป็น

วิทยาศาสตร ์ซ่ึงไดร้บัการยอมรบัว่าเป็นวิธีการที่มี

ระบบ มีเหตผุล และมีความน่าเช่ือถือ 



 



 



 



 





 



 



 



กระบวนการวิจัย 
 

  

      1.การก าหนดและนิยามของปัญหาการวิจยั 

 2.การพฒันากรอบแนวคิดและสมมตฐิาน

ของการวิจยั 

 3.การออกแบบการวิจยั 

 4.การพฒันาเคร่ืองมือวิจยั 

 5.การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 



กระบวนการวจิยั 
 

      6. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

    7. การวิเคราะหข์อ้มูล 

    8. การแปลความหมายและสรุปผลการวิจยั 

    9. การเขียนรายงานการวิจยั 

 

กระบวนการวิจยั 

 



 
ส่วนประกอบของรายงานการวิจัย 
 

“รายงานวิจยั” จะกล่าวถึง ระเบียบวิธีการวิจยั 

แนวความคิดวิธีการวิเคราะห ์การแสดงผลการวิเคราะห ์

ขอ้สรปุและขอ้เสนอแนะโดยมีส่วนประกอบท่ีส าคญั 3 

ส่วน คือ 

1. ส่วนน า (Introduction) 

2. ส่วนเน้ือความ (Content) 

3. ส่วนอา้งอิง (Reference) 



ส่วนน า 

“ส่วนน า” เริ่มตั้งแต่ ปกใน ไปจนถึง ส่วนเนื้อความ มี ส่วนประกอบ
และรายละเอียด คือ 

ปกนอก 

ปกใน 

หน้าบทคัดย่อ 

กิตติกรรมประกาศ 

สารบัญ 

– สารบัญตาราง (ถ้าม)ี 

– สารบัญภาพ/แผนภูมิประกอบ (ถ้าม)ี 



“ 

 

บทคดัย่อ” ควรมกีารระบุถงึ 
 
– วตัถุประสงค ์จดุมุ่งหมาย และขอบเขตการวิจยั 

– วิธีการวิจยั รวมถึงเครื่องมือท่ีใช ้วิธีการเก็บขอ้มูลจ  านวน
และลกัษณะของกลุม่ท่ีศึกษา 

–ผลการวิจยั รวมถึงระดบันยัส าคญัทางสถิต ิ(ถา้มี) 

ส่วนน า 



สว่นเนื้อความ 

“สว่นเน้ือความ” แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 

1. บทน า 

2. ตวัเรือ่ง 

3. ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ 



“บทน า” 

“บทน า” จะกล่าวถึง 

– ความเป็นมา และความส าคญัของปัญหา 

– วตัถุประสงค ์  

– ขอบเขตการวิจยั 

– สมมตฐิาน / ค าถามการวิจยั 

– วิธีด  าเนินการวิจยัโดยยอ่ (เชิงคุณภาพ) 

– ค านิยามศพัทเ์ฉพาะ 

– ประโยชนท่ี์ไดร้บัจากการวิจยัจยั 



“ตวัเร ือ่ง 

“ตวัเรื่อง” ปกตจิะแบ่งออกเป็นก่ีบทก็ไดต้ามแตค่วาม

เหมาะสมโดยอยา่งนอ้ยควรจะประกอบไปดว้ย 

– บทที่เก่ียวกบัการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง 

– บทที่บรรยายวิธีการที่ใชใ้นการวิจยัโดยละเอียด (เชิง
ปริมาณ) รวมไปถึงขั้น ตอนการวิจยั ประชากร กลุ่ม

ตวัอยา่ง และ/หรือผูใ้หข้อ้มูลส าคญั เครื่องมือการวิจยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

- การวิเคราะหข์อ้มูล รายงานผล  อภิปรายผลการวิจยั 



ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 “ขอ้สรุปและขอ้เสนอแนะ” กลา่วครอบคลมุ 

– ตอนที่สรุปเรื่องราวในการวิจยัทั้งหมด 

– การอภิปรายผลการวิจยั 

– ขอ้จ  ากดัของการวิจยั (ถา้มี) 

– ประโยชนใ์นการน าผลการวิจยัไปประยุกตใ์ช ้

– ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการวิจยัครั้ง ตอ่ไป 



“ส่วนอา้งองิ” 

 “สว่นอา้งอิง” ในรายงานวิจยัจะตอ้งมีเอกสารอา้งอิง

หรือบรรณานุกรม อนัไดแ้ก่ รายช่ือหนงัสือ สิ่งพิมพอ่ื์นๆ 

โสตทศันวสัดตุลอดจนวิธีการท่ีไดข้อ้มูลมาประกอบการ

เขียนรายงานวิจยั 

การเขียนส่วนอา้งอิง มีอยูด่ว้ยกนัหลายรูปแบบและ

วิธีการ ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของหน่วยงาน/สถาบนัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

ส่วนอา้งอิง จะอยูต่อ่จากส่วนเน้ือ เร่ืองและอยูก่่อน

ภาคผนวก (ถา้มี) 



 



หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ 

จัดท าแผนปฏิบัติราชการขององค์กร
หรือหน่วยงานทีส่นใจในระยะ ๕ ปี  

 



หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ 

งานรุ่น  
จัดท า ภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๔-
๓๕๖๖ (Thailand Strategic Outlook   2021-2023) และ น าเสนอ 

 
งานยุทธศาสตร์รุ่น  เรื่อง การประเมินยุทธศาสตรช์าติด้านความ
มั่นคงภายใต้ผลกระทบสถานการณ์โควดิ 19  ระยะ ๕ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๖-
๗๐) และ น าเสนอในวันปิดหลักสูตร 

 



 



 





                          เอกสารวิชาการ 

 



*เอกสารวิชาการส่วนบุคคล 
 

๑. สว่นน า 

๒. สว่นเน้ือเรื่อง 

๓. สว่นอา้งอิง 

๔. ภาคผนวก 

๕. ประวตัยิอ่ผูวิ้จยั 

 



ส่วนน า 
 

 

๑. ปกหนา้  

๒. ปกใน 

๓. บทคดัยอ่ 

๔.  ค าน า 

๕. สารบญั  

 

 



ส่วนประกอบของเอกสารวิชาการ 

     บทท่ี 1  บทน า 

 บทท่ี  2  สภาวะแวดลอ้มทางยุทธศาสตรแ์ละ 

           การวิเคราะหท์างยุทธศาสตร ์

 บทท่ี  3  ยุทธศาสตรข์ององคก์รที่ศึกษา  

 บทท่ี  4  ขอ้เสนอแนะทางยุทธศาสตร ์

  



บทท่ี 1 บทน า 

o ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

o วตัถุประสงคข์องการศึกษา (เพ่ือศึกษา ส ารวจ เปรียบเทียบ 

วิเคราะห ์สงัเคราะห ์พฒันา เป็นตน้)  

o ขอบเขตของการศึกษา (ตวัแปรท่ีศึกษา ประชากร พ้ืนท่ี

ศึกษา ระยะเวลา) 

o ระเบียบวิธีการศึกษา           

o ขอ้จ  ากดัของการศึกษา 

o ประโยชนท่ี์คาดว่าจะไดร้บัจากการวิจยั 

เนื้อเรื่อง : บทที่ 1 



 

บทที่ 2 สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการ 
     วิเคราะหท์างยุทธศาสตร์ 

สภาวะแวดล้อม (ภายนอก) 

สภาวะแวดล้อม (ภายใน) 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT 
ANALYSIS) และ TOWS MATRIX 

 



 

บทท่ี 3 ยุทธศาสตรข์ององคก์รท่ีศึกษา 

เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ประเด็นยุ
ทะศาสตร์/เป้าประสงค)์ 

แนวทางการด าเนินงานในการด าเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 

มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/
เครื่องมือ/กลไก) 

 

 



บทที่ 4  ขอ้เสนอแนะทางยุทธศาสตร ์
ขอ้เสนอแนะในการขบัเคลื่อนและการน า

ยุทธศาสตรไ์ปใช ้

  
 



ส่วนอ้างอิง 

ภาคผนวก 

ประวัติย่อผู้วิจัย 

 1. ชื่อ นามสกุล  

 2. วัน เดือน ปีเกิด 

 3. การศึกษา 

 4. ประวัติการท างาน โดยย่อ 

 5. ต าแหน่งปัจจุบัน 

 



รูปแบบการจัดท าเอกสาร 

การใชต้วัอกัษร 

 1 แบบตัวอักษรภาษาไทย “TH SarabunPSK” สีด า คมชัด สะดวกแก่
การอ่าน และใช้ตัวพิมพแ์บบเดียวกันตลอดทั้งเล่ม  

 2 แบบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ให้ใช้ตัวพิมพใ์หญ่เฉพาะตัวแรกของค า 
และตัวต่อๆ ไปของค าใช้ตัวพิมพเ์ล็ก และต้องเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งเล่ม 

 3 ขนาดอักษร (บทที่และชื่อบท ขนาดอักษร 24 ตัวหนา, หัวข้อใหญ่ 
ขนาดอักษร 20 ตัวหนา, หัวข้อย่อย ขนาดอักษร  18 ตัวหนา, ข้อความอ่ืนๆ 
ขนาดอักษร 16 ตัวธรรมดา) 

 



รูปแบบการจัดท าเอกสาร 

การใชต้วัเลข 

 1.  แบบตัวเลข ใช้เลขอารบิก  

 2.  แบบเลขหน้า ใช้เลขอารบิก ขนาด 16 ตัวธรรมดา 
วางเลขหน้าไว้ด้านบนขวามือ  



รูปแบบการจัดท าเอกสาร 

การเว้นริมขอบกระดาษ 
1 ขอบบน เว้นว่าง 1 1/2 นิ้ว (จากขอบบนถึงบรรทัดแรก
ของเนื้อหาที่พิมพ์ ยกเว้น หน้าแรกที่ขึ้นบทใหม่ของแต่ละ
บท ให้เว้น 2 นิ้ว) 
2 ขอบซ้ายมือ เว้นว่าง 1 1/2 นิ้ว 
3 ขอบขวามือ เว้นว่าง 1 นิ้ว 
4 ขอบล่าง เว้นว่าง 1 นิ้ว 

 



รูปแบบการจัดท าเอกสาร 

การเขียนส่วนอา้งอิง (รายการอา้งอิง) 

เอกสารวิชาการตอ้งมีการอา้งอิงเพ่ือใหเ้กิดความ

น่าเช่ือถือ เพ่ือใหเ้กียรติเจา้ของผลงานท่ีถกูกล่าวถึง 

และเพ่ือใหผู้อ่้านท่ีสนใจสามารถไปคน้ควา้เพ่ิมเติม

ได ้ไดก้ าหนดใหมี้การอา้งอิงขัน้สงูตามรปูแบบ APA 

(American Psychological Association)  



หน้าปก 



การประเมนิ แบบประเมินเอกสารวิชาการ 

แบบประเมินเอกสารวิชาการ รายบุคคล.docx


 





การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
Strategic Planning 



การบริหารยุทธศาสตร์คือการตอบ 4 ค าถามส าคัญ 

Where are we now? 
ปัจจุบันเราอยู่ ณ จุดไหน? 

SWOT Analysis 

Where do we want to go? 
เราต้องการไปสู่จุดไหน? 

Vision and Goals 

How do we get there? 
เราจะไปสู่จุดนั้นได้อย่างไร? Strategies 

What do we have to do or change? 
เราจะต้องท าหรือเปล่ียนแปลง 

อะไรบ้าง? 
Implementation 



กระบวนการในการจดัท าแผนยุทธศาสตร ์
การวิเคราะหปั์จจยัทางยุทธศาสตร ์

การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 

การวิเคราะหถึ์งประเด็นส าคญัที่

จะตอ้งมุ่งเนน้ / ใหค้วามส าคญั

เพื่อที่จะบรรลวิุสยัทศัน ์

การก าหนดเป้าประสงคส์ าหรบั

แตล่ะประเด็น 

การก าหนดตวัช้ีวดัและ

เป้าหมายของแตล่ะเป้าประสงค ์

การก าหนดกลยุทธห์รือส่ิงที่จะ

ท าเพ่ือใหบ้รรลเุป้าประสงค ์

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม (SWOT) 

วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

เป้าประสงค ์(Goals) 

ตัวชี้วัด (Key Performance Indicators) และ 
เป้าหมาย (Target) 

กลยุทธ ์(Strategies) 



นิยามศพัทใ์น Template ของก.พ.ร. 

Vision วิสยัทศัน ์
สิ่งที่อยากจะให้หน่วยงานเป็นใน

อีก 3 – 5 ปีข้างหน้า 

Mission พนัธกิจ 
กรอบ ขอบเขต การด าเนินงาน

ของหน่วยงาน 

Strategic 

Issues 

ประเด็น

ยุทธศาสตร ์

ประเด็นหลกัตอ้งค านึงถึง ตอ้ง

พฒันา ตอ้งมุ่งเนน้ 

Goal เป้าประสงค ์
อะไรคือสิ่งท่ีหน่วยงานอยากจะ

บรรล ุ

Key 

Performance 

Indicators 

ตวัช้ีวดั 
ส่ิงที่จะเป็นตวับอกว่าหน่วยงาน

สามารถบรรลเุป้าประสงคห์รือไม่ 

Target เป้าหมาย 
ตวัเลข หรือ ค่า ของตวัช้ีวดัท่ีจะตอ้ง

ไปใหถึ้ง 

Strategy กลยุทธ ์
สิ่งที่หน่วยงานจะท าเพื่อให้

บรรลเุป้าประสงค ์



แนวทางการทบทวนสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์

สภาวะแวดล้อมภายนอก (ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับ
องค์กร) 

กรอบแนวคิดในการทบทวนสภาวะแวดล้อมภายนอก                    
(C-PEST,PEST, STEEP,ฯ ) 

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับองค์กร
(ตามกรอบแนวคิด) 

สรุป ปัจจัยภายนอกที่เป็น โอกาส และปัจจัยที่เป็นอุปสรรค    
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 



Customer behavior 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก (C-PEST) 
External Environment 

C องค์การ 

Operational Environment 
ความต้องการบริการจากองค์กร 

ลูกค้า 

ผู้ส่งมอบปัจจัย 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

คู่แข่ง 

      Social 
 สังคม 

Technology เทคโนโลยี Economics  
               เศรษฐกิจ 

Politics 
     การเมือง 

International  
ต่างประเทศ 

Opportunities 
โอกาส 

 

Threats 
ภัยคุกคาม 

 

เครื่องมือท่ีใชใ้นการทบทวนสภาวะแสดลอ้ม 

Customer Behaviors 



แนวทางการทบทวนสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์

สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร (ปัจจัยภายในองค์กรที่มี
ผลกระทบกับการบริหารองค์กร) 

กรอบแนวคิดในการทบทวนสภาวะแวดล้อมภายใน                         
(  เช่น 7 ’S ) 

น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยภายในที่มีผลกระทบกับองค์กร      
(ตามกรอบแนวคิด) 

สรุปปัจจัยภายในที่เป็น จุดแข็งและปัจจัยที่เป็นจุดอ่อน          
(ข้อมูลเชิงคุณภาพ) 

 



เครื่องมือท่ีใชใ้นการทบทวนสภาวะแสดลอ้ม 

  

  

 
  

Strategy 

กลยุทธ ์
Structure 

โครงสร้าง 

Staff 

บุคลากร 

System 

ระบบ 

Style 

สไตล์ 

Skill 

ทักษะ 

Shared  
Vision 

วิสัยทัศน์
ร่วม 

McKinsey’s 7 S การวิเคราะหปั์จจยัภายใน 

Strength 
จุดแข็ง 

Weakness 
จุดอ่อน 



 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์                   
( SWOT Analysis )  

 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
(Assessment) 

 การก าหนดต าแหน่งหรือสถานภาพขององค์กร 
(Determination) 

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร          (Strategic 
Positioning) 
 

การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 



กรอบการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร ์

Analysis 

Assessment 

Determination 

Strategic 
Positioning 



 

สรุปปัจจยัภายใน 

เฉลี่ยปัจจยัภายใน 



การก าหนดสถานภาพขององคก์ร 

 

เชิงรุก แก้ไข/
พัฒนา 

ป้องกัน/        
 แตกตัว 

ประคับประคอง 



องคป์ระกอบของแผนปฏบิตัริาชการ 



การก าหนดทิศทางขององค์กร (END) 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

พันธกิจ (Mission) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ (Goals) 

แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 

 



SWOT Scenario กบั Key Elements ของวสิยัทศัน ์

Challenge 

Specific 

Measurable 

Achievable 

Dynamic 

O 

 

 
T 

Vision / 
Strategic Issues 

Scenario 
S 

 

 
W 

1 2 3 



 วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ค าสั่งสอนหรือคัมภีร ์
 วิสัยทัศน์ ไม่ใชพ่ันธกิจ 
 วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ความเป็นจริงในปัจจุบัน แต่ความเป็นไปได้ และ 
 ความปรารถนาในอนาคต วิสัยทัศน์จะเต็มไปด้วยความคาดหวัง  
 สมมติฐาน 
 วิสัยทัศน์ ไม่ใช่ ถูก หรือ ผิด วิสัยทัศน์จะถูกประเมินได้ก็ต่อเมื่อ 
 เปรียบเทียบกับทิศทางอื่น ๆ ขององค์กร 
 วิสัยทัศน์ ไม่ควรหยุดนิ่ง ไม่ใช่ท าขึ้นมาครั้งเดียวและใช้ไปอีก 
 หนึ่ง ร้อยปี แต่วิสัยทัศน์จะต้องยืดหยุ่นและสามารถปรับได้  
 เมื่อสภาวการณ์เปลี่ยนไป 



การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 

Strategic 
Analysis 

Organization 
Direction 

Current State  
of the Org 

Strategic 
How will we get there? 

GAP 



การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
      สิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนา 
   สิ่งที่ต้องค านึงถึง 
   ประเด็นหลัก 
   ประเด็นที่ส าคัญที่จ าเป็นต้องด าเนินการพัฒนา 
   เพื่อน าไปสู่วิสัยทัศน์ 
  



การก าหนดเป้าประสงค์ 

 ผลลัพธ์ที่ส าคัญจากประเด็น
ยุทธศาสตร์คืออะไร  

  อะไรเป็นเครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญว่า    
ประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความส าเร็จ 



ประเดน็ยุทธศาสตรแ์ละเป้าประสงค ์

  ประเด็นยุทธศาสตร ์

(Strategic 
Issues) 

  

1. … 

 

1.1 ... 

1.2 

4. … 

 

4.1 ... 

4.2 

3. … 

 

3.1 ... 

3.2 

2. … 

 

2.1 ... 

2.2 

     เป้าประสงค ์                      
(Goals) 



ประเด็นค าถามเพือ่ช่วยในการก าหนดเป้าประสงคใ์นแต่ละมิติ 

มิติการประเมินผล 

ประสิทธิผลตาม

แผนปฏิบติัราชการ 

(Run the Business) 

คุณภาพการใหบ้ริการ 

(Serve the 
customer) 

ประสิทธิภาพของการ

ปฏิบติัราชการ 

(Manage 
Resources) 

พฒันาองคก์ร 

(Capacity 
Building) 

ประเด็นค าถามเพือ่ช่วยในการก าหนดเป้าประสงค ์

ประสิทธิผล หรือผลลพัธท่ี์ส าคญัจากประเด็นยุทธศาสตรน์ ั้นคืออะไร  

อะไรเป็นเคร่ืองบ่งช้ีท่ีส าคญัว่าประเด็นยุทธศาสตรน์ ั้นประสบความส าเร็จ 

อะไรคือสิ่งที่ผู้รับบริการของยุทธศาสตร์น้ันต้องการ และจะทราบได้

อย่างไรว่าสามารถน าเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ 

ในการที่จะน าเสนอในสิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ และ/หรือ การก่อให้เกดิ

ประสทิธผิล องค์กรต้องการทรัพยากรอะไรบ้าง (นอกเหนือจากบุคลากร) 

รวมถงึต้องมีกระบวนการ หรือกจิกรรมใดบ้าง เพ่ือน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการ

ต้องการ หรือเพ่ือก่อให้เกดิประสทิธผิลตามพันธกจิ 

จะต้องมีการพัฒนาองค์กรในด้านใดบ้าง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

ขององค์กรในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 



 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 



 



การก าหนดกรอบการวัดผลและตัวชี้วัด 

 



เกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก 
S 
 

M 
 

A 
 

R 
 

T 

เจาะจง (Specific) มีความเจาะจง ว่าต้องการท าอะไร และ 
ผลลัพธ์ที่ต้องการคืออะไร 

วัดได้ (Measurable) ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็นภาระ 
ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป 

สอดคล้อง+เห็นชอบ  
(Align with higher level +Agreed Upon) 

ต้องสอดคล้องกับเป้าหมาย
ระดับบนและเห็นชอบร่วมกัน 

เป็นจริงได้และท้าทาย 
(Realistic but Challenging) 

ต้องท้าทาย และสามารถท าส าเร็จได้ 

ภายใต้กรอบเวลาที ่
เหมาะสม (Time Bound) 

ระบุระยะเวลาในการท างาน 



ประเภทตวัชีว้ดั 

ดา้นคณุภาพ 

• มาตรฐานคณุภาพ 

• ขอ้รอ้งเรียน 

• ค าชม 

• ความพึงพอใจของลกูคา้ 

ดา้นปริมาณ 

• จ  านวนโทรศพัท/์ชัว่โมง 

• จ  านวนหน่วยที่ผลิต 

• ปริมาณการใหบ้ริการ 

• จ  านวนโครงการที่ส  าเร็จ 

• จ  านวนช้ินงานท่ีผลิตได ้

ดา้นความคุม้ค่าของตน้ทุน 

• จ  านวนเงินท่ีใชจ้า่ย 

• จ  านวนค าแนะน าที่มีการปฏิบตัติาม 

• จ  านวนเงินท่ีใชจ้า่ยเกินงบประมาณท่ีตั้ง

ไว ้ 

ดา้นเวลา 

• ตารางการท างานส าเร็จตามแผน 

• งานเสร็จตามวนัครบก าหนด 

• สง่งานตามก าหนดการ 

• งานเสร็จภายในเวลาที่ก  าหนด 



เป้าประสงคแ์ละตวัชีว้ดั 

เป้าประสงค ์

(Goals) 

ตัวชี้วัด 
(KPIs) 

1.1 ... 
1.2 ... 

2.1 ... 
2.2 ... 

3.1 ... 
3.2 ... 
3.3 ... 

ข้อมูลพื้นฐาน 
 (Baseline Data) 

  

  

  

เป้าหมาย (Targets) 

1. … 

2. … 

3. … 

ปี 53 ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 



การก าหนดกรอบการวัดผลและกลยุทธ์(WAYS) 

 



 

การก าหนดกรอบการวัดผลและกลยุทธ์ (WAYS) 



 

การก าหนดกรอบการวัดผลและกลยุทธ ์(WAYS) 



การก าหนดโครงการในแต่ละกลยุทธ์(MEAN) 

โครงการ มี 4 ประเภทได้แก่  

โครงการเดิม 

โครงการคิดค้นใหม่ 

โครงแก้ปัญหา 

โครงการสนองนโยบาย 

 



 

แผนปฏิบัติราชการระยะ 4 ปี  



 



สรุป กรอบแผนยุทธศาสตร์องค์กร 

Vision 
Mission 

Strategic 
Issues 

Goals/Key 
performance 

indicators 
Strategic Map 

 

Strategies 
Project 

/Activity 

 END    WAY 
         

MEANS  



 END   

•NATIONAL INTERESTS 

•NATIONAL PURPOSE 

•NATIONAL GOALS 

•NATIONAL OBJECTIVES 

•POLICY 

•PROCEDURE 

•METHOD 

•RULE 

•RESOURCES 

•ORGANIZATION 

•NATIONAL POWER 

ALTERNATIVES 

By : General Maxwell D Talor 

WAY  MEANS  

SPECIFIC MEASURABLE 

Strategic Studies Center, National Defence Studies Institute 



Environmental Scanning                                     
(Strategic Outlook Methodology) 

Key issues 
Pol. Econ. Soc. Mil. 

Pol. Econ. Soc. 
Mil. 

Science/tech 
Theories / 
Concepts 

Analysis  

Indicators/trigge
rs  

(evident) 
Pol. Econ. Soc. Mil. 

Picture in 
the future 

Pol. Econ. Soc. 
Mil. 

+ 
Impac

ts 
to 

Thaila
nd 

- 

Global 
Regional  
Internal 

Theories 
design 

structure 
of evident 

 

Evident 
correlate 
picture in 
the future 



 



การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

(STRATEGIC ENVIRONMENTAL SCANNING) 

การตรวจสอบพลังอ านาจของชาติ(NATIONAL 

POWER)    โดยพิจารณาขีดความสามรถของชาติ                             

(NATIONAL CAPABILITY) 

ผลลัพธ์ที่ได้          
Strength/ Weakness 

การก าหนดผลประโยชน์ชองชาติ (NATIONAL INTEREST) 

1.ผลประโยชน์แหง่ชาติแบบมัน่คงถาวรทัว่ไป (PERMANENCE/GENERAL NATIONAL INTEREST)           
นามธรรม (SUBJECTIVITY) 

/2. ผลประโยชน์แหง่ชาติเฉพาะเจาะจง (SPECIFIC NATIONAL INTEREST)รูปธรรม (OBJECTIVITY) 



Strategic End 

serve 

National 
interests 

design 

Strategic 
Way 

Strategic 
mean 

Strategic 
mean 

Strategic 
mean 



 



 



 





           สวสัด ีและขอบคุณคะ่ 

* พทุธ! โธ! : ตืน่เถดิ   
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