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      เป้าหมายของการแลกเปลียนเรียนรู้
1. ความหมายของการวางแผน

2. กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์





ความหมายของแผน

แผน ก็คือขอ้กาํหนดแนวทางปฎิบติัเพือนาํไปดาํเนินการในอนาคต แผน
อาจเป็นของบุคคลหรือขององคก์ารก็ได ้เมือมีแผนแลว้ผูป้ฏิบติัตามแผน
สามารถใช้เป็นแนวทางในการทาํงานได้ และต้องมีปัจจัยสําคญัตาม
หลกัการ คือตอ้งมีคน มีเงิน มีวตัถุเครืองใช ้และมีการจดัการทีดีดว้ย



ความหมายของการวางแผน

การวางแผน (planning)หมายถึง การตดัสินใจ
ล่วงหนา้ในการเลือกทางเลือกเกียวกบัขอ้กาํหนด
แนวทางปฏิบติัเพือนาํไปดาํเนินการในอนาคต 

การวางแผนคาํนึงกบัคาํถามต่อไปนีคือ จะทาํอะไร
(What) ทาํไมจึงตอ้งทาํ (Why) ใครบา้งจะเป็นผูก้ระทาํ
(Who) จะกระทาํเมือใด (When) จะกระทาํกนัทีไหนบา้ง
(Where) และจะกระทาํกนัอยา่งไร (How)



ความสําคัญของการวางแผน

1.การวางแผนเป็นเรืองการเตรียมการไวก่้อนล่วงหนา้

2.การวางแผนเป็นหนา้ทีอนัดบัแรกของผูบ้ริหาร

3.การวางแผนและแผนเป็นแนวทางปฏิบติัทีสาํคญั

4.แผนและการวางแผนเป็นตวักาํหนดทิศทาง

5.แผนและการวางแผนจะช่วยให้ผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติังานมอง
ไปในอนาคต



      เป้าหมายของการจดัการองคก์ร



การเพมิประสิทธิภาพ(Efficiency)

ทําอย่างไรจงึจะสามารถเพมิได้ ?

การบรหิารจดัการ

ทรพัยากรทมีีอยู่ใหเ้กดิ

ประโยชน์ต่อการดาํเนิน

กจิการสูงสุด



การเพมิผลผลติ (PRODUCTIVITY)

ประสิทธิภาพ(Efficiency)

PRODUCTIVITY

/Efficiency

= OUTPUT/40*100

INPUT/60
66.7%

ทําอย่างไรจงึจะสามารถเพมิ ?



Productivity 
Efficiency = Input

1

ทําให้ได้ output เพมิ   แต่ใช้ input น้อยลง

ปัจจัยการผลติเช่น วัตถุดิบ แรงงาน พลงังาน อุปกรณ์การผลิตต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ  

การลดการใชว้ตัถุดิบลงหรือการลด Waste ต่างๆลง



Productivity
/Efficiency  = Input

2

ทําให้ได้ output มากขนึ  โดยใช้ input เท่าเดิม

ปัจจัยการผลติเช่น วัตถุดิบ แรงงาน พลงังาน อุปกรณ์การผลติต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ  

การลดขันตอนการทาํงาน



Productivity
Efficiency  = Input

Output
3

การเพมิของ output มากกว่า   input ทเีพมิขึน

ปัจจัยการผลติเช่น วัตถุดิบ แรงงาน พลงังาน อุปกรณ์การผลติต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ  

การลงทุนเพิมบางอยา่งเช่นใชเ้ครืองจกัรช่วยงาน



Productivity
Efficiency  = Input

Output

4

ทําให้ได้ output เท่าเดิม แต่ใช้ input น้อยลง

ปัจจัยการผลติเช่น วัตถุดิบ แรงงาน พลงังาน อุปกรณ์การผลติต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ  

การลดการใชว้ตัถุดิบลงหรือการลด Waste ต่างๆลง



Productivity
Efficiency  = Input

Output

5

ทําให้ได้ output ลด แต่ใช้ input ลดมากกว่า

ปัจจัยการผลติเช่น วัตถุดิบ แรงงาน พลงังาน อุปกรณ์การผลติต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศ  

การลดการใชว้ตัถุดิบลงหรือการลด Waste ต่าง ๆ ลง



Rujipas potongsangarun

สรุปแนวทางในการเพมิประสทิธภิาพ

แนวทางที ผลติภัณฑ์และบริการ Output ทรัพยากรทใีช้ Input

1 เพมิ ลด

2 เพมิ คงที

3 เพมิมากกว่า เพมิน้อยกว่า

4 คงที ลด

5 ลดน้อยกว่า ลดมากกว่า



Rujipas potongsangarun

ตวัอย่าง ในการเพมิประสทิธภิาพ
แนวทางที ผลติภัณฑ์และหรือ

บริการ output
ทรัพยากร

input
ประสิทธิภาพ

Efficiency

เดิม 10,000 เดมิ 100 เดิม 100

1 เพมิ 10,500 ลด  95 เพมิ 110

2 เพมิ 10,500 คงที 100 เพมิ 105

3 เพมิ 10,800 เพมิน้อยกว่า 102 เพมิ 106

4 คงที 10,000 ลด  95 เพมิ 105

5 ลด  9,500 ลดมากกว่า  90 เพมิ 105



อกีแนวทาง

คือ

การจัดการเชิงกลยุทธ์



   กลยุทธ์  หมายถึง
หนทางหรือวิธีการทีจะนาํไปสู่
เป้าหมายทีกาํหนดไว้



เป้าหมาย
ในอนาคต

องค์การ
ปัจจุบัน

กลยุทธ์ 



  ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

•กระบวนการวางแผนการดาํเนินงานโดยใช้
กลวิธีต่างๆ อย่างมีชันเชิง  สาํหรับการ
ปฏิบัติงานและควบคุม  เพอืให้องค์การบรรลุ
ตามวัตถปุระสงค์ทีกาํหนดไว้





การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีเป้าหมายสําคญั 2 ประการ คือ 

1) การสร้างและการดาํรงไวซึ้งความสามารถในการ

แข่งขนั (Competitive Capacity) ซึงในการกาํหนดทิศทางและ

การดาํเนินกลยทุธ์จะช่วยใหอ้งคก์รมีความพร้อมทีจะรับมือกบั

การเปลียนแปลงของสภาพแวดลอ้มองคก์ารอยูเ่สมอ ส่งผลให้

องคก์ารมีขีดความสามารถในการพฒันาศกัยภาพการแข่งขนั

ของตนเองเพมิขึน 

   2) การสร้างคุณค่า (Create Value) ไดแ้ก่ สร้างความพึง

พอใจใหแ้ก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียขององคก์ร เช่น ประชาชน





                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ google

https://www.menti.com/

menti



1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม โดยจําแนกออกเป็น

1.1 สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environmental 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจยัโอกาส (O -

Opportunities) และอุปสรรค (T - Threats) ขององคก์าร 

                   1.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environmental 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจยัจุดแขง็ (S - Strengths) 

และจุดอ่อน (W- Weaknesses) ขององคก์าร (ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 

2552) 

S=Strengths,O=Opportunities,A=Aspiration,R=Result



คณุสมบัติของผูบ้ริหารทีทาํหน้าทีกาํหนดกลยุทธ์

1. เป็นบคุคลทีมีความรอบรู้ในธรุกิจ
    ชนิดนันเป็นอย่างดี
2. เป็นบคุคลทีมองการณ์ไกลมีวิสัยทัศน์ดี
3. เป็นบคุคลทีมีความเชือมันในตนเอง
4. เป็นบคุคลทีมีความอดทนไม่ท้อแท้
5. เป็นบคุคลทีมีมนษุย์สัมพนัธ์ดี



การวิเคราะห KEY INFORMANTS

1. กําหนด KEY INFORMANTS ใหชัดเจน /กลุมที่มีความสําคัญจรงิ ๆ 

2. วิเคราะหบทบาท KEY INFORMANTS ที่ควรเขามามีสวนรวม

3. เลือกวิธีการ/เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล



KEY INFORMANTS

Attitude of KEY
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Internal KEY

External KEY



KEY INFORMANTS

HKLA
KEY that have knowledge to influence  

decisions.

HKHA
Key involve in decision making.

LKLA
KEY that are least affected and have no 

influence over the decisions.

LKHA
KEY that are affected by the changes or 

decisions KN
O

W
LE

DG
E 

O
F 

KE
Y

Attitude of KEY



          กระบวนการรับฟัง



KEY INFORMANTS

KEY INFORMANTS recommendation

…

…



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



     1.1การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ

  1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม



สภาพแวดล้อม จําแนกออกเป็น

1.1 สภาพแวดล้อมภายนอก (External 

Environmental Analysis) เป็นการวเิคราะห์ตรวจสอบปัจจยัโอกาส 

(O - Opportunities) และอุปสรรค (T - Threats) ขององค์การ 

                   1.2 สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environmental 

Analysis) เป็นการวิเคราะห์ตรวจสอบปัจจยัจุดแขง็ (S - Strengths) 

และจุดอ่อน (W- Weaknesses) ขององคก์าร (ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 

2552) 



1.1 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

หมายถึงการวิเคราะห์ปัจจัยทสํีาคัญทอียู่ภายนอก

องค์การและมีลักษณะเปลยีนแปลงไปตามสภาวะแวดล้อม ที

ทาํใหอ้งค์การเกดิโอกาส (Opportunities) หรืออุปสรรค 

(Threats) ในการดําเนินงานและเป็นปัจจัยทอีงค์การไม่

สามารถควบคุมได้



1. โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปัจจยั

ภายนอกองคก์ารทีส่งผลด้านบวกต่อองค์กร เช่น การ

ยกเลิกกฎระเบียบบางอยา่ง ฯลฯ

    2. อุปสรรค (Threats) หมายถึง ปัจจยัภายนอก

องคก์ารทีส่งผลด้านลบต่อองค์กร ทาํใหง้านมีปัญหา 

หรือความยุง่ยากในการดาํเนินงาน เช่น โรคระบาด 

ฯลฯ



1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ ประกอบด้วย 

1. สภาพแวดล้อมทวัไป เรียกว่า PEST Analysis โดยมรีายละเอยีด ดงัต่อไปนี 

   1.1การเมือง (Political Component – P) เป็นการวิเคราะห์นโยบายและกฎระเบียบของภาครัฐทีมี

อิทธิพลต่อการดาํเนินกิจการขององคก์าร 

1.2 เศรษฐกิจ (Economic Component - E) หมายถึง สภาวะเศรษฐกิจระดบัมหภาคของประเทศที

ส่งผลต่อองคก์าร

1.3 สังคมและวัฒนธรรม (Socio-Cultural Component - S) คือ การวิเคราะห์สภาวะทางสังคม และ

วฒันธรรมประเพณี ค่านิยม ตลอดจนวถีิชีวิตผูค้นทีส่งผลต่อการดาํเนินงานขององคก์าร

   1.4 เทคโนโลยี (Technological Component - T) คือ การวิเคราะห์สภาพการเปลียนแปลงดา้น

นวตักรรม เทคโนโลย ีทีส่งผลกระทบต่อองคก์าร 

2. สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environment) เป็นการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมกลุ่มของผูมี้ส่วนไดส่้วน

เสีย กลุ่มลูกคา้ คู่แข่งขัน ผูจ้ดัหาสินคา้ ผูถื้อหุน้ กลุ่มผลประโยชน์ต่าง ๆ สหภาพแรงงาน เป็นตน้

Five force model



1.สภาพแวดล้อมทัวไป เรียกว่า PEST Analysisโดยมีรายละเอียด 

ดงัต่อไปนี 

ปัจจยัด้านการเมืองและกฎหมาย ได้แก่ 

 กฎหมายการอนุรักษสิ์งแวดลอ้ม

 กฎหมายแรงงาน การจา้งงาน

 กฎหมายเกียวกบัผูอ้พยพ

 การผอ่นคลาย หรือยกเลิก ยกเวน้กฎหมาย กฎระเบียบ

 เสถียรภาพของรัฐบาล



ปัจจยัด้านเศรษฐกจิทีอาจส่งผลต่อองคก์าร ไดแ้ก่ 

 อตัราการว่างงาน

 ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมหภาค

 ภาวะตลาดเงินตรา และการประกาศลดค่าเงิน

 ราคาพลงังาน หรือการใชพ้ลงังานทดแทน



ปัจจัยด้านสังคม/วฒันธรรม ในรูปแบบต่าง ๆ  ไดแ้ก่ 

 อายโุดยเฉลียของกลุ่มประชากร

 อตัราการเกิด อตัราการตายและอตัราการเพมิของประชากร

 ความใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้ม

 ลกัษณะชุมชน และการตงั การโยกยา้ยถินฐาน

 ระดบัการศึกษาของประชากร

 โครงสร้างพืนฐาน และระบบสาธารณูปโภค

 โรคภยัไขเ้จบ็



ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบดว้ย

 ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

 การพฒันาความรู้และแลกเปลียนความรู้ระหวา่งองคก์าร

 การใชน้วตักรรมในการผลิตผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ

 การส่งเสริมดา้นการวิจยัและพฒันา

 การพฒันาเทคโนโลยดีา้นการสือสาร



●

 

 สถานการณ์โลกทเีปลยีนแปลงอย่าง      

                   สอดคล้องและเชือมโยง 



Volatility(ความผนัผวน) Uncertainty(ความไม่แน่นอน ไม่มนัใจ) 

Complexity(ความซบัซอ้น) และ Ambiguity (ความคลุมเครือ)



      Mega Trends

การเปลยีนแปลงของขัวอาํนาจทางเศรษฐกจิ

ทรัพยากรทขีาดแคลนจะส่งผลกระทบต่อโลก

เทคโนโลยมีีความก้าวหน้าอย่างต่อเนือง

เกดิการเปลยีนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว

การเข้าสู่ยุคของความเป็นมหานคร และวิถีชีวติคนเมือง



การเขา้สู่เศรษฐกิจฐานความรู ้

1. การรวมตวัของกลุ่มเศรษฐกิจและการ
เปลียนแปลงในตลาดการเงินโลก

2. การเปลียนแปลงทางเทคโนโลยี
อยา่งกา้วกระโดด

3. การเปลียนแปลงดา้นสงัคม 

4. การเคลือนยา้ยของคนอยา่งเสรี

5. การเปลียนแปลงดา้น
ทรพัยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม

การเปลียนแปลงของบริบทการพฒันาภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน ์ปัจจุบนั

กระแสโลกาภิวตัน์5 บริบทการเปลียนแปลงหลกั



1. การรวมตวักนัทางเศรษฐกิจในภมิูภาค

2. เศรษฐกิจโลกจะเปลียนศูนย์กลางอํานาจมาอยู่ทีประเทศ

แถบเอเชียเพิมมากขึน

4. ประชากรสูงอายุ กลุมผูสูงอายไุดเพิ่มข้ึนอยางรวดเรว็เปน ๑๘%  ในป 25๖๓ และมีแนวโนมเพิ่มข้ึนถึง 

26.๙ % ในป 2573 และกาวเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) ในป พ.ศ. 2576 ซ่ึง

ประชากรที่สูงอายุจะมีสัดสวน รอยละ 28 ของประชากรทั้งหมด 

5. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีกบัการดาํรงชีวิตของมนุษย์

6. ปัญหาด้านพลงังาน

7. ปัญหาภยัคกุคามจากภาวะโลกรอ้น

8. การเข้าสู่ยคุของความเป็นมหานคร และวิถีชีวิตคนเมือง
ทมีา: แผนการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบัท ี11 สศช.

สถานการณ์การเปลียนแปลงของโลกใน 20 ปีข้างหน้า



คู่แข่งรายใหม่
(New Entrants)

สินค้าทดแทน(Substitutes)

ผู้ซือ
(Buyers)

ผู้ขายวัตถุดบิ
(Suppliers)

คู่แข่งในการดาํเนินงาน
(Industry Competitors)

ความรุนแรงของการแขง่ขนั

ตวัแบบ The Five Forces Model -แรงผลกัดนั 5 ประการ 

ทมีา: Porter, M. E. (1998). The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press.

2. สภาพแวดล้อมของงาน (Task Environment) 



     1.2การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ

  1. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อม



ระบบ

 คน       

Shared 
Value

อดุมการณร์ว่ม

Strategy

กลยทุธ์

Staff

บคุลากร

Structure

โครงสรา้ง

System

ระบบ

Style

แนวการบรหิาร

Skill

ทกัษะ

Shift the 

Paradigm

ปรบั
กระบวนทศัน์

Specific 

Tools

เครอืงมือ

การวเิคราะหส์ถานการณ์ภายใน - McKinsey’s 7Ss

Weaknesses
จุดอ่อน

Strengths
จุดแข็ง



1. ด้านองค์กรและการจัดการ

“โครงสร้างองค์กร” ทมีีผลต่อการดําเนินงาน

2. ด้านทรัพยากรบุคคล
“ประสิทธิภาพการทาํงานของบุคลากร” 

3. ด้านการดําเนินงาน
“วิธีการดําเนินงาน” ทตีอบสนองความพงึพอใจของผู้รับบริการ

4. ด้านการเงินและงบประมาณ
“ความเหมาะสมของงบประมาณกับประสิทธิภาพการทํางาน”

5. ด้านการตลาดและบริการ

“ค่าบริการหรือค่าเสียเวลาในการให้บริการ สถานทใีห้บริการ

การส่งเสริมการบริการ คุณภาพของบริการ” 





กจิกรรมหลัก (PRIMARY ACTIVITIES)

กจิกรรมหลัก หรือ หน้าทตีามสายงาน (Line Function) คือกจิกรรมที
เกยีวกบัการผลิตภัณฑ์และการบริการโดยตรง ประกอบด้วย 5 กจิกรรม คือ 

1. การนําเข้าหรือขนส่งวัตถูดิบสู่กระบวนการผลติ (Inbound 
Logistic)

2. การผลติ (Operations)
3. การจําหน่ายผลติภัณฑ์ (Outbound Logistic)
4. การตลาดและการขาย (Marketing and Sales)
5. การบริการ (Service)



 กจิกรรมสนับสนุน (SUPPORT ACTIVITIES)

กจิกรรมสนับสนุน คือกิจกรรมทสีนับสนุนกจิกรรมหลกั ประกอบไปด้วย 4 
กจิกรรมคือ 

1. การจัดซือ (Procurement)
2. การพฒันาเทคโนโลย ี(Technology Development)
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 

Management)
4. โครงสร้างพืนฐานขององค์การ (Firm Infrastructure)



เครืองมือทีใชพิ้จารณาเพิมเติม

Man

Machine

Material

Method

Money

Technology





  ดําเนินการวิเคราะห์ลงตาราง



ใหน้าํหนักคะแนนเพอืจัดลาํดับความสาํคัญ

ต่อหวัข้อตา่ง ๆ ในแต่ละด้านของ S/W/O/T

สรุปผลการจัดลาํดับความสาํคัญ SWOT

Ranking Analysis



       สภาพแวดล้อมภายนอก



ปัจจยัจากภายนอก
นาํหนัก คะแนน นาํหนัก

คะแนน อนัดบั

โอกาส (Opportunities)

O1. มีความสัมพันธอ์ันดกีับประเทศเพอืนบา้น

ทางด้านสาธารณสุข

0.20 5 1.00

O2.เครือข่ายภาคประชาขนมีความสามารถเป็น

ต้นแบบจิตอาสา ทเีข้มแข็งอยู่ในพนืท ี

0.10 3 0.30

O3.มีแหล่งสมุนไพรในท้องถนิจาํนวนมากทนีํามา

ผลิตเป็นยาสมุนไพรใช้ในโรงพยาบาลได้

0.15 3 0.45

O4. มีเทคโนโลยีทางการแพทยท์ทีันสมัย นํามาใช้

ในการดาํเนินงานได้

0.15 4 0.60

O5.นโยบายในระดับประเทศ ระดับจังหวัดให้การ

สนับสนุนในการดูแลสุขภาพของประชาชน

0.10 3 0.30

2.65



ปัจจัยจากภายนอก นาํหนัก
(2)

คะแนน
(3)

นาํหนัก
คะแนน (4) อนัดบั

ภัยคุกคาม (Threats)

T1.ประชาชนในพืนทีมีความรู้น้อย 

และขาดความตระหนักในการดูแล

สุขภาพ (health literacy) 

0.15 3 0.45

T2.การกระจายของข้อมูลสุขภาพทไีม่

ถูกต้อง ผ่านการโฆษณาทีโอ้อวด

สรรพคุณ ทําให้ประชาชนที

ขาดความรู้ ความเข้าใจ ได้รับ

ผลกระทบต่อสุขภาพ

0.15 3 0.45

0.90



       สภาพแวดล้อมภายใน



ปัจจัยจากภายใน นาํหนัก
(2)

คะแนน
(3)

นาํหนัก
คะแนน (4)

ข้อพิจารณา

จุดแข็ง (Strength)

S1.ผู้บริหารมีความสามารถ 0.20 5 1.00

S2.โรงพยาบาลมบุีคลากรทาง

การแพทย์ทมีากความสามารถ

0.05 4 0.20

S3.โรงพยาบาลมคุีณภาพบริการทีผ่าน

มาตรฐาน HA 

0.05 4 0.20

S4.มีอาคารสถานททีันสมยัพร้อมใช้

งานสําหรับผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน 

0.15 5 0.75

S5.บุคลากรทุกส่วนมีการ

ทํางานเป็นทีม

0.10 4 0.40

2.55



ปัจจัยจากภายใน นาํหนัก
(2)

คะแนน
(3)

นาํหนัก
คะแนน (4)

ข้อพิจารณา

จุดอ่อน (Weakness)

W1. เทคโนโลยสีารสนเทศภายใน

องค์กรขาดการพฒันาเพือรองรับความ

ต้องการของผู้รับบริการ

0.10 5 0.50

W2.ข้อมูลสุขภาพยงัแยกส่วน ขาดการวเิคราะห์

ข้อมูลแนวโน้มในอนาคต 

0.10 4 0.40

W3.การสือสาร การประชาสัมพนัธ์ข้อมูล 

ข่าวสารสุขภาพยงัเข้าไม่ถึงประชาชนอย่างทวัถึง

0.15 4 0.60

W4. ขนัตอนทํางานหลายขันตอน

ทําให้เกดิความล่าช้า

0.10 5 0.50

2.00



S

T

O

W
2.55

0.9

2.65

2.0



O MAX 

MAX W 

T MAX

S MAX

เร่งรุกบุกเร็ว
Aggressive

รังรอขอจังหวะ
Defensive/
Diversify

เลิกราหาแผนใหม่ Retrenchment
แต่ถา้มีการแกไ้ขจุดอ่อน และป้องกนัอุปสรรค
ก็ไม่ตอ้งเลิกกิจการ

ตงัรับปรับตวั
Turnaround

MIN

กลยทุธ์จากการวเิคราะห์แผนผงั (Strategy on SWOT Analysis Chart)

กลยุทธเ์ชิงรุก(SO)
โดยใช้สภาพของโอกาส และจุด
แข็งทาํใหว้ิสัยทศัน ์สู่
ความสาํเร็จ

กลยุทธเ์สริมความมันคง(WO)
ใช้สภาพของโอกาสและจุดแข็ง
แก้ไขจุดอ่อน

กลยุทธเ์สริมความมันคง(ST)ใช้สภาพ
ของโอกาส และจุดแข็ง
ป้องกันอุปสรรคทอีาจเกดิขึน

กลยุทธห์ยุดยัง (WT)



S-O

รกุ

W-O

ปรบั

S-T

รบั

W-T

ถอย

S- จดุแขง็ W- จดุอ่อน

O- โอกาส

T- อปุสรรค

ภายนอก

ภายใน

12/06/65
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เครืองมือ TOWS MATRIX





จุดแข็ง
1…………………………………(10)
2…………………………………(10)
3…………………………………(9)
4…………………………………(8)
5…………………………………(8)

จุดอ่อน
1…………………………...…(-10)
2………………………………(-8)
3………………………………(-7)
4………………………………(-7)

โอกาส
1………………………………(10)
2………………………………(9)
3………………………………(9)

อุปสรรค
1…………………….……...…(-9)
2………………………………(-9)
3………………………………(-8)
4………………………………(-7)



จุดแข็ง (S)
1…………………………………(10)
2…………………………………(10)
3…………………………………(9)
4…………………………………(8)
5…………………………………(8)

จุดอ่อน (W)
1…………………………...…(-10)
2………………………………(-8)
3………………………………(-7)
4………………………………(-7)

โอกาส (O)
1………………………………(10)
2………………………………(9)
3………………………………(9)

อุปสรรค (T)
1…………………….……...…(-9)
2………………………………(-9)
3………………………………(-8)
4………………………………(-7)

กลยุทธ์จุดแข็ง – โอกาส
1………ปิง………...…(S1, S5, 02X)
2………………………(S4, O1, O3)
3………………………(S3, O1, O2)
4………………………(S5, O3)

กลยุทธ์จุดอ่อน – โอกาส
1………………………(W2, O1)
2………………………(W2)

กลยุทธ์จุดแข็ง – อุปสรรค
1……………………(S2, S3, S4, S5, T1)
2……………………(S4, T1, T3)

กลยุทธ์จุดอ่อน – อุปสรรค
1………ปิง……………(W4, T3, T4)



S2 O1

S2.โรงพยาบาลมีบุคลากรทาง

การแพทย์ทมีากความสามารถ

 O1. มีความสัมพันธอ์ันดีกบั

ประเทศเพอืนบ้านทางด้าน

สาธารณสุข

กลยุทธ์ พฒันาการสาธารณสุขและระบบสุขภาพร่วมกนั 

ตัวชีวดั มีโครงการพ ฒั น า ก า ร ส า ธ า ร ณ ส ุข แ ล ะ ร ะ บ บ ส ุข ภ า พ

ร่วมกนั 

เป้าหมาย 1 โครงการ



รายงานการประชุม ชอืหนว่ยงาน วนัประชุม....../.........../

                 เวลาประชุม เรมิ............จบ………......

สมาชิก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SWOT MATRIX กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ตัวชีวดั เป้าหมาย ผู้รับผดิชอบ โครงการ หมายเหตุ



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



2. การกาํหนดทิศทางขององค์การ (Set Organization Direction) 

เมือไดผ้ลลพัธ์จากการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม

องคก์าร คณะผูบ้ริหารจะนาํขอ้มูลดงักล่าวมาประมวลผล 

เพือใชใ้นการกาํหนดทิศทางขององคก์ารซึงประกอบดว้ย 

การกาํหนดวิสัยทัศน์ (Vision) การกาํหนดพนัธกจิ 

(Mission) และการกําหนดเป้าหมาย (Goal) 



วิสัยทัศน์  หมายถึง การมองภาพอนาคตของผูน้าํและสมาชิก

ในองคก์รและกาํหนดจุดหมายปลายทางทีเชือมโยงกบัภารกิจ 

ค่านิยมและความเชือเขา้ดว้ยกนั แลว้มุ่งสู่จุดหมายปลายทางที

ตอ้งการโดยจุดหมายปลายทางดงักล่าวตอ้งชดัเจน ทา้ทาย มี

พลงัและมีความเป็นไปได้

วสัิยทัศน์(Vision)



วสัิยทัศน์

ความสําคญัของวิสัยทศัน์
1. ช่วยกาํหนดทิศทางทีจะดาํเนินชีวิตหรือกิจกรรมองคก์ร โดยมีจุดหมายปลายทางที

ชดัเจน

2. ช่วยใหส้มาชิกทุกคนรู้วา่ แต่ละคนมีความสาํคญัต่อการมุ่งไปสู่จุดหมายปลายทาง และรู้

วา่จะทาํอะไร (What) ทาํไมตอ้งทาํ (Why) ทาํอยา่งไร (How) และทาํเมือใด (When) 

3. ช่วยกระตุน้ใหส้มาชิกทุกคนมีความรู้สึกน่าสนใจ มีความผกูพนั มุ่งมนัปฏิบติัตามดว้ย

ความเตม็ใจทา้ทา้ย เกิดความหมายในชีวิตการทาํงาน มีการทาํงานและมีชีวิตอยูอ่ยา่งมี

เป้าหมายดว้ยความภูมิใจ และทุ่มเทเพือคุณภาพของผลงานทีปฏิบติั



โรงพยาบาลคุณภาพสมรรถนะสูงระดับประเทศ ประชาชน

สุขภาพดี เจ้าหน้าทีมีความสุข

วสัิยทัศน์(Vision)

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ทรีวมพลงัสังคม เพือประชาชนสุขภาพดี

กระทรวงสาธารณสุข



1. ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาโรค และฟืนฟูสุขภาพแก่

ประชาชนในพืนท ีด้วยมาตรฐานการจัดบริการสุขภาพทีมีคุณภาพ

2. เสริมสร้างความเข้มแข็งของโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ด้านการบริหารจัดการบุคลากร การเงินการคลงัทพีงึตนเองได้สูง การมีธรรม

ภิบาล และการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทมีีความทนัสมัย

 พนัธกจิ (Mission)



1.การส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความฉลาดรู้ทางสุขภาพแก่ประชาชน 

เพือการพงึตนเองได้อย่างเข้มแข็ง 

2. การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง

3.การพฒันาเครือข่ายสุขภาพสมรรถนะสูง ทันสมัย มีธรรมาภิบาล 

4. บุคลากรมีคุณภาพ มีความสุข



 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 



การยกระดบัคุณภาพการบริการ คุณภาพการรักษาโรค และการฟืนฟู

สุขภาพ  โดยการเพิมประสิทธิภาพการรักษาโรคของโรงพยาบาล และ

เตรียมพร้อมการพฒันาขีดความสามารถทางการแพทยข์องโรงพยาบาลสู่

มาตรฐานระดบัเขตบริการสุขภาพดว้ยนวตักรรมการบริการทีทนัสมยั

(Strategic Positioning)



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



3. การกาํหนดกลยุทธ์ (Strategic Formulation) 

เป็นการนาํทิศทางขององคก์ารทีไดม้าจากขอ้ 2. มา

พฒันา เพือใชเ้ป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ที

เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร 

การกาํหนดยทุธศาสตร์ เป้าประสงคต์วัชีวดัและค่าเป้าหมาย รวมถึงกลยทุธ์ มาตรการ

และแนวทางปฏิบติั



แผนทยีุทธศาสตร์

วสัิยทัศน์/ยุทธศาสตร์

Balance Scorecard
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ผศ. อร่าม  ศิริพนัธุ์

Balanced Scorecard (BSC)

เป็นเทคนิคทีพฒันาขนึเมอื ค.ศ. 1992 โดย Robert S.Kaplan และ
David P.Norton จากมหาวิทยาลยัฮารว์ารด์มีจดุมุง่หมายเพือวัดผลการ
ปฏิบัตงิานระดบัองคก์รของภาคเอกชนใน 4 ดา้นคือ

ดา้นการเรียนรูข้ององคก์ร (Learning and growth)

ดา้นกระบวนงานภายในองคก์ร (Internal Business Processes)

ดา้นลกูคา้ (Customers)
ดา้นการเงนิ (Financial)

Balance Scorecard ถูกนํามาใช้เพือเป็นกรอบแนวทางกาํหนดปัจจัยหลักแห่ง

ความสําเร็จและตัวชีวัดผลการดาํเนินงานหลกัขององค์กรในการพฒันาระบบการบริหารมุ่ง

ผลสัมฤทธิเพือประโยชน์ในการพจิารณาองค์กรจากทุกมุมมองอย่างครบถ้วนทงั 4 มุมมอง

Result Base 
Management



ภาคเอกชน ภาครัฐ

• ด้านการเงิน Financial
• ด้านประสิทธิผลตามแผน

   ปฏิบัติราชการ

• ด้านลูกค้า Customer • ด้านคุณภาพการให้บริการ

• ด้านกระบวนการภายใน

Internal Business Processes

• ด้านประสิทธิภาพของการ

  ปฏิบัตริาชการ

• ด้านการเรียนรู้และการพฒันา

Learning & Growth
• ด้านการพฒันาองค์กร

มิติท1ี

 มิติท ี2

  มิติท ี3

  มิติท ี4

องค์ประกอบของ BSC



สํานักงาน ก.พ.ร. ไดประยุกตมุมมองของ Balanced Scorecard เขากับ

หนวยงานภาครฐัของไทย ประกอบดวยมุมมองดังน้ี

• มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the Business) สวน

ราชการแสดงผลงานท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายตามที่ไดรับงบประมาณมา

ดําเนินการ เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนและผูรับบริการ

• มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพการใหบริการ (Serve the Customer) สวน

ราชการแสดงการใหความสําคัญกับผูรับบริการ ดวยบริการที่มีคุณภาพ สรางความพึง

พอใจแกผูมารับบริการ

แผนที่ยุทธศาสตรกับองคการภาครัฐ



• มิตทิี่ 3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage 

Resources) สวนราชการแสดงความสามารถในการปฏิบัติราชการ เชน การลด

คาใชจาย การลดระยะเวลาการใหบริการ และความคุมคาของการใชเงิน เปนตน

• มิตทิี่ 4 มิติดานการพัฒนาองคการ (Capacity Building) สวนราชการ

แสดงความสามารถในการเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลงขององคการ เชน การลด

อตัรากําลังหรือการจดัสรรอัตรากําลังใหคุมคา การมอบอาํนาจการตัดสินใจ การนํา

ระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชกับงาน เปนตน

แตละมิติ ประกอบไปดวยประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดในแตละ

เปาประสงค เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตัวช้ีวัดแตละตัว รวมถึงแนวทางใน

การดําเนินงาน

แผนที่ยุทธศาสตรกับองคการภาครัฐ



มิติ/มุมมองแผนทยีุทธศาสตร์

ปัจจุบันสํานักงาน ก.พ.ร. ได้ประยุกต์มุมมอง ของ Balanced Scorecard  ให้เข้ากบัระบบ

ราชการของไทยเสียใหม่ ซึงประกอบด้วยมุมมองดังนี

      มติิท ี1  มติิด้านประสิทธิผลตามพนัธกจิ (Run the Business)  มหีลกัการการให้ส่วน

                   ราชการแสดงผลงานทบีรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามทไีด้รับ

                   งบประมาณมาดําเนินการ

     มติิท ี2    มติิด้านคุณภาพการให้บริการ (Serve the Customer) สร้างความพงึพอใจแก่ 

                    ผู้รับบริการ

     มติิท ี3    มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage Resources) 

                    มหีลกัการให้ส่วนราชการแสดงความสามารถในปฏิบัติราชการ

      มติิท ี4   มติิด้านการพฒันาองค์กร ( Capacity Building) มหีลกัการให้ส่วนราชการแสดง

                    ความสามารถในการเตรียมพร้อมกับการเปลยีนแปลงขององค์กร เช่น การลด

                    อตัรากาํลังหรือการจัดสรรอัตรากาํลังให้คุ้มค่า การมอบอาํนาจการตดัสินใจ การ

                    อนุมตั ิอนุญาต ไปยงัระดบัปฏิบัตกิาร



ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2

การป้องกันโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง

คําถามที่ 1 ประสิทธิผลหรือผลลัพธที่สําคัญที่สุดของประเด็นยุทธศาสตรน้ีคือ

อะไร ?

ประชาชนในพ้ืนท่ีสุขภาพดีอยางท่ัวถึง ซ่ึงเกิดจาก

• เกิดนวัตกรรมใหม

• มีการดูแลสุขภาพรูปแบบใหมๆ สามารถกําหนดเปาประสงคในมิติดาน

ประสทิธิผลตามพันธกิจ ดังน้ี

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร์“การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง”

ประชาชนในพ้ืนที่สุขภาพดี

อยางทั่วถึง

ประสิทธิผล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพการ

ให้บริการ

 ประสิทธิภาพ

     ทํางาน

การพฒันา

องค์กร



คําถามที่ 2 อะไรคือสิ่งที่ผูรับบริการของยุทธศาสตรน้ันตองการ และจะทราบ

ไดอยางไรวาสามารถนําเสนอในสิ่งท่ีผูรบับริการตองการ ?

ควรเริ่มจากการพิจารณาเสียกอนวา “ใครคือผูรับบรกิารหรือลูกคาใน

ประเด็นยทุธศาสตรน้ี”

ผูรับบริการของประเด็นยุทธศาสตรน้ี ประกอบดวย

• ประชาชน

• เมื่อกําหนดผูรบับริการของประเด็นยุทธศาสตรไดแลว ตองพิจารณาตอไป

วาสิ่งที่ผูรับบริการตองการมีสิ่งใดบาง และสิ่งที่สามารถตอบสนองไดประกอบดวยสิ่ง

ใดบางที่มีความสําคัญ?

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร



สิ่งที่ผูรับบริการจะไดรับเพ่ือใหบรรลุผลตามมิติคุณภาพการใหบริการ 

ประกอบดวย

•ประชาชนมีความรูเรื่องการปองกันและรกัษาโรค

•ประชาชนผูปวยไดรับการรักษา

เม่ือแปลงสิ่งที่ผูรับบริการไปเปนเปาประสงคในมิติดานคุณภาพการใหบริการ

จะไดภาพดังน้ี

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร์“การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง”

ประชาชนในพ้ืนที่สุขภาพดี

อยางทั่วถึง

ประชาชนผู้ป่วยได้รับการรักษาประชาชนมีความรู้เรืองการ

ป้องกนัและรักษาโรค

ประสิทธิผล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพการ

ให้บริการ

 ประสิทธิภาพ

     ทํางาน

การพฒันา

องค์กร



คําถามที่ 3 : เราตองการทรัพยากรอะไรบาง รวมถึงตองมีกระบวนการ หรือ

กิจกรรมใดบาง เพ่ือนําไปสูสิ่งที่ผูรับบริการตองการ หรือ เพ่ือกอใหเกิดประสิทธิผล

ตามพันธกิจ

จากการตอบคําถามดังกลาว ก) ตองมีการพัฒนาความรู เพ่ือสามารถนําไป

ถายทอดและใหความรูการปองกันและรักษาโรคใหกับประชาชน และ ข) มี

ประสทิธิภาพในการรักษา ดังรูป

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร์“การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง”

ประชาชนในพ้ืนที่สุขภาพดี

อยางทั่วถึง

ประชาชนผู้ป่วยได้รับการ

รักษา

ประชาชนมีความรู้เรืองการ

ป้องกนัและรักษาโรค

ประสิทธิผล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพการ

ให้บริการ

 ประสิทธิภาพ

     ทํางาน

การพฒันา

องค์กร

มีประสิทธิภาพในการรักษา
ใหความรูการปองกันและ

รักษาโรคใหกับประชาชน 



คําถามที่ 4 จะตองมีการพัฒนาองคการในดานใดบาง เพ่ือเปนการเตรียม

ความพรอมขององคการในการดําเนินงานตามกลยุทธ

จากการตอบคําถามดังกลาว จะตองม ีก)การพัฒนาความรู

แกบุคลากรทางการแพทยทุกกลุม ซ่ึงไดผลออกมาดังรูป

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร



ยุทธศาสตร์“การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง”

ประชาชนในพ้ืนที่สุขภาพดี

อยางทั่วถึง

ประชาชนผู้ป่วยได้รับการ

รักษาประชาชนมีความรู้เรืองการ

ป้องกนัและรักษาโรค

ประสิทธิผล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพการ

ให้บริการ

 ประสิทธิภาพ

     ทํางาน

การพฒันา

องค์กร

มีประสิทธิภาพในการรักษา
ใหความรูการปองกันและ

รักษาโรคใหกับประชาชน 

พฒันาความรู้

แก่บุคลากรทางการแพทยทุ์กกลุ่ม



ภายหลังจัดทําแผนที่ยุทธศาสตรในแตละประเด็นยุทธศาสตรเรียบรอยแลว 

ขั้นตอนตอไปคือนําแผนท่ียุทธศาสตรในแตละประเด็นมารวมกันเปนภาพเดียว 

กระบวนการในการจัดทาํแผนที่ยุทธศาสตร

                          ตัวอย่าง





1.KEY 
PERFORMANCE 

INDICATORS
(KPIs)



KEY PERFORMANCE 
INDICATORS (KPIs)

n เครืองมือหรือดัชนีทใีช้ในการวดัหรือประเมินว่าผลการ

ดําเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์กรเป็นอย่างไร

n แสดงถึงภารกิจทอีงค์กรจะต้องปฏิบัติบนพืนฐานของ

เป้าหมายทไีด้ตังไว้

n ต้องสามารถวดัได้  และต้องอธิบายผลได้อย่างชัดเจน



M    easurable -  สามารถวดัได้

A chievable  -  สามารถบรรลุได้

R ealistic       -  สอดคล้องกับความเป็นจริง

T    imely         -  วดัได้เหมาะสมตามช่วงเวลา

                           ทกีาํหนด

S     pecific       -  เฉพาะเจาะจง  ชัดเจน



ปริมาณงาน (Quantity)

คุณภาพของงาน (Quality) 

เวลา (Time)

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ความพงึพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)



ค่าของ KPIs  แสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของ
ร้อยละ ( Percentage )

สัดส่วน ( Proportion ) 3:2:1

อตัรา ( Rate ) 3 บาท ต่อแท่ง

อตัราส่วน ( Ratio ) 30/50

จํานวน ( Number )

ค่าเฉลยี ( Average or Mean )



ตัวอย่าง



แผนทียทุธศาสตร์ขององคก์รแห่งหนึง มีรายละเอียดต่อไปนี

วสัิยทัศน์
โรงพยาบาลคณุภาพสมรรถนะสูงระดับประเทศ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทมีี

ความสุข

พนัธ์กิจ
ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค รักษาโรค และฟืนฟูสุขภาพแก่ประชาชนในพืนที ด้วย

มาตรฐานการจัดบริการสุขภาพทมีีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง



ยุทธศาสตร์“การป้องกนัโรค และคุ้มครองสุขภาพแก่ประชาชนในพืนทอีย่างทวัถึง”

ประชาชนในพ้ืนที่สุขภาพดี

อยางทั่วถึง

ประชาชนผู้ป่วยได้รับการ

รักษาประชาชนมีความรู้เรืองการ

ป้องกนัและรักษาโรค

ประสิทธิผล

ตามพนัธกจิ

คุณภาพการ

ให้บริการ

 ประสิทธิภาพ

     ทํางาน

การพฒันา

องค์กร

มีประสิทธิภาพในการรักษา
ใหความรูการปองกันและ

รักษาโรคใหกับประชาชน 

พฒันาความรู้

แก่บุคลากรทางการแพทยทุ์กกลุ่ม



เป้าประสงค์/

กลยุทธ์
ตัวชีวดั เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ โครงการ/กจิกรรม

ประชาชนในพ้ืนที่มี

สุขภาพดีอยางทั่วถึง

รอยละของประชาชนใน

พ้ืนที่มีสุขภาพดี

ร้อยละ 90

ประชาชนผู้ป่วยได้รับการ

รักษา
ความพึงพอใจของผูปวย

ที่เขารักการรักษา

 คะแนนเฉลยี 4.00 = 

ดีมาก



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



4. การนาํกลยทุธ์ไปปฏิบติั 

(Strategy Implementation) 
เป็นกระบวนการทีผูบ้ริหารแปลงกลยทุธ์ 

และนโยบายไปสู่แผนการดาํเนินงาน เพือทาํให้

กลยทุธ์ทีกาํหนดสามารถนาํไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริง



การนํากลยุทธ์ไปสู่การ

ปฏิบัติ

1) โครงสร้างองคก์ร

5) การมีส่วนร่วม 

2) ขวญักาํลงัใจ 

3) บรรยากาศองคก์าร

4) เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6) ภาวะผูน้าํของ

ผูบ้ริหาร

ประสิทธิภาพประสิทธิผล

ของการดาํเนินงาน





The model of operating based on strategic plan of Laem Klat 
Sub-District Administrative Organization.

Operating based on 
strategic plan 

Operating based on 
strategic plan 

CommunicationCommunication

participationparticipation

LeadershipLeadership

2=0.001, df = 1, p-value = 0.9782 ,CFI = 
1,000, TLI = 1.005, RMSEA = 0.000, SRMR = 

0.001, and 
2/df = 0.001.

From the index criteria used to test the consistency of 
the developed model. A consistent level up to 
standardized.Conclusions the model of operating based 
on strategic plan of Laem Klat Sub-District 
Administrative Organization was consistent with the 
empirical data.



    การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์

    การดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์

การสือสารการสือสาร

              การมีส่วนร่วม              การมีส่วนร่วม

ภาวะผู้นําภาวะผู้นํา



                กระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์

5.การประเมินผลกลยุทธ์ 4.การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 

1.การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

2.การกําหนดทิศทางของ

องค์การ 

3.การกําหนดกลยุทธ์ 



5. การควบคุมและประเมินผลกลยทุธ์ (Strategy 

Control and Evaluation)  สาํหรับขนัตอนนีถือเป็น

ขนัตอนสุดทา้ยแต่มีความสาํคญัเพราะเป็นการ

ประเมินกลยทุธ์เพือการตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลจากกิจกรรมของกลยทุธ์ทีนาํไปปฏิบตัิ

จริงเปรียบเทียบกบัตวัชีวดัตามเป้าหมายทีมุ่งหวงั 



กรอบการปฏิบัติราชการ 

  มิติดานประสิทธิผลตามยุทธศาสตร (มิติที่ 4) 

  มิติดานคุณภาพการใหบริการ (มิติท่ี 3) 

  มิติดานประสิทธิภาพ (มิติท่ี 2) 

  มิติดานพฒันาองคกร (มิติท่ี 1) 

มิติ กลยุทธ ตัวชี้วดั 
ระดับเปาหมาย น้ําหนัก รอยละ 

1 2 3 4 5 KPIs กลยุทธ มิต ิ *KPIs กลยุทธ มิติ 

4 กลยุทธ1 KPI1 60 70 80 90 100 60 70 30    

KPI2 1 2 3 4 5 40  

กลยุทธ2 KPI3 10 20 30 40 50 100 30   

3 กลยุทธ3 KPI4 1 2 3 4 5 100 40 30    

กลยุทธ4 KPI5 1 2 3 4 5 100 30   

กลยุทธ5 KPI6 1 2 3 4 5 100 30   

2 กลยุทธ6 KPI7 1 2 3 4 5 100 70 20    

กลยุทธ7 KPI8 1 2 3 4 5 100 30   

1 กลยุทธ8 KPI9 1 2 3 4 5 60 100 20    

KPI10 1 2 3 4 5 40  

          รวม    
 

 





มิต ิ กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ระดับเปาหมาย น้ําหนัก รอยละ 

1 2 3 4 5 KPIs กลยุทธ มิต ิ *KPIs กลยุทธ มิต ิ

4 กลยุทธ1 KPI1 60 70 80 90 100 60 70 30 7.56 14.28 17.88 

KPI2 1 2 3 4 5 40 6.72 

กลยุทธ2 KPI3 10 20 30 40 50 100 30 3.6 3.6 

3 กลยุทธ3 KPI4 1 2 3 4 5 100 40 30 2.4 2.4 6.0 

กลยุทธ4 KPI5 1 2 3 4 5 100 30 1.8 1.8 

กลยุทธ5 KPI6 1 2 3 4 5 100 30 1.8 1.8 

2 กลยุทธ6 KPI7 1 2 3 4 5 100 70 20 8.4 8.4 12.0 

กลยุทธ7 KPI8 1 2 3 4 5 100 30 3.6 3.6 

1 กลยุทธ8 KPI9 1 2 3 4 5 60 100 20 12.0 20.0 20.0 

KPI10 1 2 3 4 5 40 8.0 

          รวม   55.88 





มิต ิ กลยุทธ ตัวชี้วัด 
ระดับเปาหมาย น้ําหนัก รอยละ 

1 2 3 4 5 KPIs กลยุทธ มิต ิ *KPIs กลยุทธ มิต ิ

4 กลยุทธ1 KPI1 60 70 80 90 100 60 70 30 7.56 14.28 17.88 

KPI2 1 2 3 4 5 40 6.72 

กลยุทธ2 KPI3 10 20 30 40 50 100 30 3.6 3.6 

3 กลยุทธ3 KPI4 1 2 3 4 5 100 40 30 2.4 2.4 6.0 

กลยุทธ4 KPI5 1 2 3 4 5 100 30 1.8 1.8 

กลยุทธ5 KPI6 1 2 3 4 5 100 30 1.8 1.8 

2 กลยุทธ6 KPI7 1 2 3 4 5 100 70 20 8.4 8.4 12.0 

กลยุทธ7 KPI8 1 2 3 4 5 100 30 3.6 3.6 

1 กลยุทธ8 KPI9 1 2 3 4 5 60 100 20 12.0 20.0 20.0 

KPI10 1 2 3 4 5 40 8.0 

          รวม   55.88 



            การประเมินในภาพรวม



กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์





กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์







กรอบแนวคดิทจีะเชอืมโยงขอ้มูล



กรอบแนวคดิทจีะเชอืมโยงขอ้มูล





สรุปจากทฤษฎสู่ีการประยุกต์การร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา 8 ขนัตอน

Case Study



ขนัตอน 1 การศึกษาความจาํเป็นทางยทุธศาสตร์ (Strategic Need Analysis)

ขนัตอน 2 การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม (SWOT Analysis) และการประเมินศกัยภาพ

ขององคก์ร (TOW’s Matrix) 

ขนัตอน 3 การกาํหนดจุดยนืการพฒันาของแผนยทุธศาสตร์ (Strategic Positioning)

ขนัตอน 4 การกาํหนดทิศทางการพฒันาวสิัยทศัน์ 

      ขนัตอน 5 การกาํหนดยทุธศาสตร์ เป้าประสงคต์วัชีวดัและค่าเป้าหมาย รวมถึงกลยทุธ์ 

มาตรการและแนวทางปฏิบติั

ขนัตอน 6 การกาํหนดระบบวดัผล–ตวัชีวดั

ขนัตอน 7 การดาํเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์

ขนัตอน 8 การสรุปผลการดาํเนินงานการพฒันาอยา่งต่อเนือง





ยุทธศาสตรก์ระทรวง

ยุทธศาสตรก์ลุม่จงัหวดั

ยุทธศาสตรก์รม

ยุทธศาสตรจ์งัหวัด

กลยุทธห์น่วยงาน

โครงการ

แผนปฏิบตัิงาน

ยุทธศาสตรช์าติ



    ประเดน็ นาํหนักคะแนนความ

จาํเป็น

              

เปอร์

เซ็นต์

/ความ

จําเป็น

นําหนักคะแนน

ความสาํคัญ

              

เปอร์เซ็นต์

/
ความสํา

คญั

  อนัดบัควรทํา

มากทีสดุ                                                                          นอ้ย

ทีสดุ

5             4              3            2           1

มากทีสดุ                                                                                     นอ้ย

ทีสดุ

5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1

5             4              3            2           1 5             4              3            2           1



เกณฑ์การประเมิน

         จาํเป็นหรือสาํคญั    =   (คะแนน ของขอ้ทีเลือก * 100)

                                            คะแนนสูงสุดของขอ้ทีเลือก

ตัวอย่าง

        ควรทํา                     =   ( 4 * 100 )

                                5

=      80%   จําเป็นสูงและสําคัญสูง



 ตาํกวา่หรือเท่ากบั 50%  จาํเป็นนอ้ยและสาํคญั

นอ้ย

 มากกวา่ 50% ถึง 75%  จาํเป็นปานกลางและ

สาํคญัปานกลาง

 มากกวา่ 75% ขึนไป  จาํเป็นสูงและสาํคญัสูง

       ระดบัของความจาํเป็นและสาํคญั



                                   

 สําคญั/
 จําเป็น

สําคัญน้อย สําคญัปานกลาง สําคญัสูง

จําเป็นน้อย

ไม่ควรทาํ
(1)

ควรทาํเลก็น้อย
(2)

ควรทาํปานกลาง
(3)

จําเป็นปานกลาง

ควรทาํเลก็น้อย
(2)

ควรทาํปานกลาง
(3)

ควรทาํสูง
(4)

จําเป็นสูง

ควรทาํปานกลาง
(3)

ควรทาํสูง
(4)

ควรทาํสูงทีสุด
(5)



รายงานการประชุม ชอืหนว่ยงาน วนัประชุม....../.........../

           บันทกึ เวลาประชุม เรมิ............จบ………......

สมาชิก 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

โครงการ ลําดับความสําคัญ

1.

2.

3.

4.

โครงการทีจะนํามาปฏิบัติ ลําดับความสําคัญ กิจกรรม          ตัวชีวัด เป้าหมาย  ผู้รับผดิชอบ กําหนดเสร็จ  ผลทีได้จริง

1.

ผูต้รวจสอบ


