
แนวทางการสร้างความเข้าใจในการจัดทาํแผนกลยุทธ์ 
ศักดา   เชื �ออินทร์ 

 ประชาสัมพันธ์จังหวดัสุรินทร์  

 
 การสมัมนาเชงิปฏบิตั ิ  การเป็นการนําผลที�ไดจ้ากการระดมความคดิประสบการณ์และ
ขอ้มลูจากคณะผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา  และความชํานาญที�หลากหลายจากสํานักงานและส่วนงาน 

ต่าง ๆ  มาร่วมกนัทํางานอยา่งเป็นระบบในทุกขั �นตอนของการจดัทําแผนกลยุทธ์  ซึ�งเป็นการ
ทํางานบนพื�นฐานการมสี่วนร่วมทั �งดา้นขอ้มลู  ความคดิเหน็  และการวเิคราะหข์องแต่ละบุคคล  

เพื�อนําเสนอในกลุ่มย่อยและชี�แจงเหตุผล  เพื�อใหก้ลุ่มลงความเหน็ใหเ้กดิขอ้สรุปร่วมกนั 

 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในครั �งที�  � น่าจะเป็นการสมัมนาเพื�อใหไ้ดผ้ลผลติคอื  

�)  ผงั SWOT  และ  

�) ร่างเป้าประสงค ์(ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์  พนัธกจิ และวตัถุประสงคห์ลกั)    

ซึ�งมรีายละเอยีดของกระบวนการไดม้า  ดงัต่อไปนี� 

�.    ความหมายของวิสยัทศัน์และพนัธกิจ 

 วิสยัทศัน์  คอื  “ความคาดหวงัในอนาคตที�องคก์รต้องการจะเป็น”   ในส่วนของ

ภาครฐัดําเนินงานเพื�อประชาชนโดยไม่หวงักําไร  สิ�งที�จะไดร้บัในอนาคตคอืความไวว้างใจของ
ประชาชนต่อองคก์ร  ก่อนที�จะไดใ้หค้วามคาดหวงันั �นเป็นไปไดต้อ้งประเมนิ  และวเิคราะหท์ั �ง

ปจัจยัภายนอก และปจัจยัภายใน ที�จะมผีลกระทบต่อองคก์รก่อน   การระดมความคดิของผูม้ ี
ส่วนร่วมภายในองคก์รจงึเป็นสิ�งสําคญั   เพื�อใหไ้ดค้วามสมบรูณ์ของขอ้มลูพื�นฐานรอบดา้น  

ดงันั �น  การจดัทํา SWOT  จงึนํามาประยุกต์ใชเ้พื�อเป็นเครื�องมอืกลั �นกรองในประเดน็  ปจัจยั

ภายในคอืจุดแขง็  จุดอ่อน ปจัจยัภายนอก คอื โอกาส  และภยัคุกคาม ต่อองคก์ร  เมื�อสามารถ

ประเมนิสถานภาพขององคก์รได ้  จงึระดมความคดิเหน็ของผูม้สี่วนเกี�ยวขอ้งกําหนดวสิยัทศัน์
ร่วมกนั   โดยมปีระเดน็ที�สําคญัรอ้ยเรยีงเป็นวสิยัทศัน์ขององคก์ร  เมื�อสามารถกําหนดวสิยัทศัน์

ได ้  ตอ้งกําหนดพนัธกจิ  ซึ�งเป็นเสมอืน  “สิ�งที�ต้องกระทาํเพื�อให้นําไปสู่วิสยัทศัน์”   มี

ลกัษณะเป็นกรอบที�ต้องปฏบิตัมิากกว่าภารกจิที�ผกูพนัดว้ยอํานาจของกฎหมายหรอืหน้าที�  เป็น

สิ�งที�กระทําดว้ยใจ  มขีอ้ผูกมดั (commitment) และคุณค่าหลกั (core value)    จากนั �นเป็นการ

กาํหนดวตัถปุระสงค ์  คอื  “สิ�งที�ต้องบรรลุสามารถตรวจสอบได้”  ทั �งสามส่วนรวมกนั

เรยีกว่า  เป้าประสงค ์

  

 

 

 



 กลยุทธ ์ เป็นแนวทางหรอืวธิกีารที�ดทีี�สุดเพื�อใหไ้ดผ้ลบรรลุตามเป้าประสงคท์ี�กําหนดไว้

ไดม้าจากการสงัเคราะหข์อ้มลูจากผงั  SWOT    มกีารจบัประเดน็ที�สําคญัในแต่ละส่วนของผงั

เป็นคู่(SWOT  MATRIX)เพื�อใหเ้กดิประกายความคดิใหไ้ดม้าซึ�งกลยทุธ ์ แบ่งออกเป็น  �  ส่วน  

คอื 

�) จุดแขง็กบัโอกาส  เป็นสถานการณ์ที�เหมาะในเชงิรุกเนื�องจากมทีั �งปจัจยัภายนอก  
และภายในสนับสนุนเป็นอย่างด ี

�)  จดุแขง็กบัภยัคุกคาม  เป็นกลยุทธท์ี�ต้องพงึระวงัในการดําเนินการใด ๆ 

�) จุดอ่อนกบัภยัคุกคาม เป็นส่วนที�ตอ้งระวงัมากที�สุด เนื�องจากต้องแก้ไขจุดอ่อนของ
องคก์ร   และไมป่ะทะกบัภยัคุกคามจากภายนอก 

�) จุดอ่อนกบัโอกาส  เป็นกลยุทธท์ี�ใชค้วามไดเ้ปรยีบจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนของ
องคก์ร 

2.    ผงั  SWOT (SWOT Matrix) 

 เป็นการวเิคราะหอ์งคก์ร เพื�อเป็นพื�นฐานในการกําหนดกรอบยุทธศาสตร ์  (SWOT 

Analysis)  มขี ั �นตอนของกระบวนการมสี่วนร่วมของผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา ดงัต่อไปนี� 

1) การกําหนดตวัแปรและบทบาทของตวัแปร 

2) การกําหนดเกณฑเ์พื�อจดัลําดบัความสําคญัของสภาวะแวดลอ้ม(บทบาทของตวั

แปร) 

3) การสรา้งกรอบยุทธศาสตร ์(ผงัSWOT) 

ตวัแปรเบื�องต้นที�ถูกใชเ้พื�อใหผู้เ้ขา้ร่วมสมัมนาไดร้่วมกนัพจิารณาสงัเคราะห ์        
ประกอบดว้ย 

�) สภาพแวดลอ้มภายใน  คอื  การประเมนิ ตรวจสอบทรพัยากรของแต่ละกระบวนการ

ทํางาน  และผลงานขององคก์ร  โดยพจิารณาถงึ “จุดแขง็” และ “จุดอ่อน” ของ

องคก์ร  (จุดแขง็และ  จดุอ่อน)  แบ่งออกไดเ้ป็น 
            การจดัองคก์รและการบรหิาร 

           ภาวะผูนํ้าในหน่วยงาน 
           เทคโนโลย ี

2) สภาพแวดลอ้มภายนอก  คอื  สิ�งที�ควบคุมไมไ่ดห้รอืไมไ่ดค้วบคุม  เป็นการ

พจิารณาสภาพแวดลอ้มที�มอีทิธพิล และกระทําต่อองคก์รโดยจะพจิารณาถงึ 

“โอกาส” และ       “ภยัคุกคาม” หรอื  “อุปสรรค”   หรอื  “ขอ้จาํกดั”   ที�จะเกดิหรอื

มแีนวโน้มว่าจะเกดิขึ�นภายในช่วงแผน(ระยะปานกลาง)  แบ่งออกไดเ้ป็น 
           สภาพแวดลอ้มในวงกวา้งส่งผลกระทบโดยทั �วไป 

           สภาพแวดลอ้มต่อการดําเนินงานขององคก์รโดยตรง 



 ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาร่วมกนัวเิคราะหบ์ทบาทหลกัของตวัแปร   ซึ�งตวัแปรหนึ�งอาจมบีทบาท

ทั �งบวก (+) และลบ (-) ต่อจากนั �น นําตวัแปรของแต่ละประเดน็ตวัแปรที�เป็นโอกาส อุปสรรค  

จุดแขง็ และจุดอ่อน ออกมาจดัเรยีงลําดบั (Ranking) ตามความรุนแรงของผลกระทบ หลงัจาก

เรยีบเรยีงลาํดบัของตวัแปรจากกลุ่มย่อยทั �งหมดแล้ว จงึไดท้ําการจดักลุ่มของตวัแปรออกเป็น � 

กลุ่มตามระดบัสูงมาก สูง ปานกลาง และน้อย 

เมื�อไดต้วัแปรทั �งหมดแลว้จงึนํามาบรรจลุงใน“ผงั SWOT” ซึ�งเกดิจากแกน  “โอกาส 

และภาวะคกุคาม" (O-T) ตดักบัแกน “จดุอ่อนและจดุแขง็” (W-S)  ผงั SWOT นี�จะถูก

นําไปใชพ้จิารณาเพื�อสรา้งเป้าประสงคข์ององคก์รต่อไป 

 

3.    ร่างเป้าประสงค ์

 เป้าประสงค ์ ประกอบดว้ย วสิยัทศัน์  พนัธกจิ  และวตัถุประสงคห์ลกั 

 ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนาสามารถใช้ผงั SWOT  ที�มสีรา้งเป้าประสงคท์ี�ชดัเจนไดง้่ายขึ�น  โดยใช้

การจนิตนาการใหเ้กดิภาพสิ�งพงึประสงคท์ี�สมเหตุสมผลเป็นวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และวตัถุประสงค ์

จากสถานการณ์ � กลุ่ม คอื 

 �) กลุ่มที� � สถานการณ์เชงิบวก Opportunity  & Strength จนิตนาการว่า  O & S  ที�มี

อยูจ่ะมกีารใชป้ระโยชน์จากโอกาส และมกีารขยายตวัไปอย่างไร โดยใชต้วัอยา่ง Incident  ต่าง 

ๆ คาดการณ์  เป็นการจนิตนาการอนาคตที�ขยายตวัไป 

 �) กลุ่มที� � สถานการณ์เชงิลบ Weakness & Treat  จนิตนาการจากปจัจยัลบ ดว้ย

เงื�อนไขความสมเหตุสมผลว่าจุดอ่อนต่าง ๆ  แกอ้ยา่งไร  มคีวามสมเหตุสมผล   ถา้หากไม่

ชดัเจนแลว้ถอืว่าจนิตนาการนั �นไมส่มเหตุสมผล  เป็นการจนิตนาการอนาคตที�ดกีว่าปจัจบุนั 

 เมื�อรวมจนิตนาการทั �ง � กลุ่มแลว้  กจ็ะก่อใหเ้กดิเป้าประสงคใ์นอนาคต ซึ�งเป้าประสงค์

แต่ละส่วนสามารถจนิตนาการและกําหนดควบคู่กนัได ้แต่ต้องมกีารตรวจสอบขอ้มลูต่าง ๆ ที�

เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งที�เราจนิตนาการดว้ย 

 จากการแบ่งกลุ่มย่อย � กลุ่ม จะไดเ้ป้าประสงค ์� ชุด ที�แต่ละกลุ่มยอมรบัร่วมกนัและมี

ส่วนร่วมในการกําหนด 

 การสมัมนาเชงิปฏบิตักิารเป็นกระบวนการที�ช่วยให ้Stakeholder  เขา้มาเรยีนรู ้และเสนอ

สิ�งที�ยอมรบัร่วมกนัได ้ และมสี่วนร่วมในการกําหนดและวางแผนกลยุทธ ์และนําไปปรบั

พฤตกิรรมร่วมขององคก์รต่อไป     



�.    การนําวิสยัทศัน์ และพนัธกิจไปใช้ในการจดัทาํร่างแผนกลยุทธ ์

 ร่างเป้าประสงค ์

 จากร่างเป้าประสงค ์� ชุด ที�ไดจ้ากการแบ่งกลุ่มยอ่ย � กลุ่มในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร

ครั �งที� � ไดนํ้ามาสงัเคราะหเ์ป็นร่างเป้าประสงคข์ององค์กรและนําเขา้ที�ประชุมใหผู้เ้ขา้ประชุมได้

มสี่วนร่วมในการทบทวน   แก้ไข   และยอมรบัร่วมกนัจนไดเ้ป็นร่างเป้าประสงคจ์ากการสมัมนา 
ครั �งที� �  ซึ�งจะไดนํ้าไปพจิารณาเพื�อจดัทําเป็นรา่งรายงานวสิยัทศัน์ และพนัธกจิต่อไป 

 

1) การประเมินและสงัเคราะหผ์งั SWOT  เพื�อสร้างกรอบยุทธศาสตร ์

                   จากผงั SWOT  ที�ไดจ้ากการสมัมนาครั �งที� � สามารถนํามาสงัเคราะหเ์พื�อสรา้ง

กรอบยุทธศาสตรไ์ด ้ โดยการจบัคู่ปจัจยัที�เป็นจดุแขง็และจุดอ่อนกบัปจัจยัที�เป็นโอกาส  และ
อุปสรรค  ทําใหส้ามารถกําหนดกรอบยุทธศาสตรท์ี�เป็นทางเลอืกต่าง ๆ ได ้ �  กลุ่มยุทธศาสตร ์ 

ไดแ้ก่ 

 ก) QUEST  Pattern   Interactive  สถานการณ์ที�เกดิจากโอกาสและจุดแขง็รวมกนั 

(S+O = Matching Approach)  (ปจัจุบนัเป็นลบ  แต่อนาคตเป็นบวก)  คอืการพยายามใช้จดุแขง็

ที�มอียูเ่พื�อสรา้งประโยชน์โอกาส เป็นจนิตนาการทางรุกระยะยาว ยุทธศาสตรท์ี�จะใชใ้นภาวะนี�

คอืขยายกจิกรรมเพื�อไปเสรมิเป็นกลยุทธผ์นึกพลงั 

 ข) VENTURE  Pattern  Proactive  เป็นโซนที�น่าเสี�ยง คอื มโีอกาสแต่มจีุดอ่อน 

(W+ O = Off-set  Approach) (ปจัจุบนัเป็นลบ แต่อนาคตเป็นบวก) ยุทธศาสตรท์ี�จะใชเ้มื�อมกีาร

เสี�ยงจะเป็นยทุธศาสตรร์ะยะสั �น  แผนงานระยะสั �น เป็นการชดเชยจดุอ่อนเพื�อไปเสรมิโอกาสให้

ชดัเจน เป็นกลยุทธ์ทดแทนแกไ้ขจุดอ่อน เพื�อใชโ้อกาสที�มอียูข่ององคก์ร 

 ค) SAGA  Pattern   Reactive  เป็นภาวะที�เราต้องตรงึไม่ใหข้อ้จํากดัระบาดไปสรา้ง

ความเสยีหายใหก้บัส่วนอื�น  โดยนําจุดแขง็ของเรามาตรงึเอาไว ้ (S+T = Covering Approach)  

กลยุทธท์ี�ใชจ้ะเป็นกลยุทธโ์อบลอ้ม  อาศยัจุดแขง็ใหเ้กดิประโยชน์  ต้านและตรงึ  และหลกีเลี�ยง  

ภาวะคุกคามที�มตี่อวตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 ง)  PARLAY  Pattern  Interactive  เป็นภาวะที�ตอ้งบรรเทา ยกเลกิ หลกีเลี�ยง  

(W+T = Mitigation Approach) ซึ�งเป็นยุทธศาสตรท์ี�หน่วยงานของรฐัไม่ทํา จงึเป็นจุดอ่อนของ

หน่วยงานรฐั เป็นกลยุทธบ์รรเทา หาทางผ่านพน้จุดอ่อน และเลี�ยงอุปสรรคที�เผชญิและบดบงั

วตัถุประสงคข์ององคก์ร 

 โดยยทุธศาสตร์ทั�ง � กลุ่มนั�น จะเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยทุธ์ระดบัหนา้ที�งานหรือ

ระดบัปฏิบติัการในดา้นต่าง ๆ  

 




