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การวางแผนยุทธศาสตร  (Strategy Planning) 

องคการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนไดรับผลกระทบจากสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และรุนแรง ไม
วาจะเปนทางสังคม   เศรษฐกิจ   วิทยาการ   และการเมือง รวมท้ังการท่ีคูแขงขัน และกลุมท่ีมีสวนไดสวนเสียขององคการมี
การปรับเปลี่ยนไปอยางตอเนื่อง  ดังนั้นองคการจึงมีความจําเปนในการคาดการณอนาคตและวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยง  
ตลอดจนการเตรียมพรอมและการปรับตนเองใหเทาทันและกาวล้ําไปในตําแหนงท่ีสามารถดํารงอยูในสภาพของการ
เปลี่ยนแปลงตาง ๆ   ไดอยางไมประมาทนัก  นักบริหารตองรูจักการวิเคราะหทางยุทธศาสตรอยางมืออาชีพ  และการใชกล
ยุทธอยางชาญฉลาด  

หลักการสําคัญท่ีกําหนดใหองคการจัดตั้งวัตถุประสงคครอบคลุมมิติสําคัญตาง ๆ กรอบการวิเคราะห 
Balanced Scorecard ของเคปแลนและนอรตัน (Kaplan and Norton,1992) ในราชการไทย โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไดกําหนดเปนสี่มุมมอง ดังตอไปนี้ 

  1.  มุมมองประสิทธิผลตามภารกิจของรัฐ (เอกชนใชดานการเงิน) 

  2.  มุมมองคุณภาพการบริการประชาชน (เอกชนใชดานลูกคา) 

  3.  มุมมองประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (เอกชนใชดานการกระบวนการภายใน) 

  4.  มุมมองการพัฒนาองคกร (เอกชนใชดานการเรียนรูและเติบโต) 
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รูปการตรวจสอบองคการในลักษณะตาง ๆ 

การบริหารท่ีเนนผลสัมฤทธิ์หรือ  RBM (Results  Based  Management) เปนการนํา  ผลผลิต  

(Output) ผลลัพธ (Outcome) และผลลัพธบั้นปลาย (Ultimate Outcome) ในการกําหนดหลักการของ

กรอบเหตุผลสัมพันธ หรือท่ีเรียกวา (Logical Framework : Log-frame) การเขียนแผนปฏิบัติการแบบ

เหตุผลสัมพันธ  หรือ  Log-frame เปนเครื่องมือในการนิยามวัตถุประสงคใหมีความถูกจริงและกําหนด

วิธีการเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคใหมีความสอดคลองสัมพันธกัน  กลาวคือ  Log-frame จะมองโครงการวาเปน

ชุดขององคประกอบท่ีมีความสัมพันธเชื ่อมโยงกันในทางตรรกวิทยา  ซ่ึงองคประกอบดังกลาว  ไดแก  

จุดมุงหมายของโครงการ (Project Goal) ซ่ึงก็คือวัตถุประสงคท่ีแทจริงของโครงการ  ผลผลิตของโครงการ 

(Outputs) และกิจกรรมและปจจัยของโครงการ (Activities และ Inputs) ดังแสดงในรูป 
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รูปกรอบความสัมพันธเชิงตรรกะของโครงการ 

 

 

 

วัตถุประสงคของแผนงาน 

หรือการพัฒนา 
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โครงการ 

ดัชนผีลผลิต/ผลงาน 
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 ระบบการบริหารงานในปจจุบัน : การบริหารงานในปจจุบันจะเปนการนําผลลัพธ (Outcome) เปนตัว
ตั้งที่สําคัญจากนั้นเปนการกําหนดผลผลิต (Output) คืออะไรและดูวาควรจะมีโครงการอะไรเกิดข้ึน
ตามมาในภายหลัง  สวนการกํากับ  ติดตาม  ประเมินผลนั้นจะไมพิจารณาเพียงแตท่ีโครงการ  วิธีการ
ทํางานหรือทรัพยากรการบริหารอีกตอไป  แตจะเปนการกํากับที่ผลลัพธ (Outcome) และผลผลิต 
(Output) แทน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    การบริหารงานแบบเกา                                                                                   การบริหารงานแบบ

ใหม 

รูปการเปรียบเทียบการบริหารงานแบบเดิมกับการบริหารแนวใหม 

 

การติดตามประเมินผล 
 

แผนยุทธศาสตรท่ีสามารถนําไปดําเนินการใหไดผล จําเปนตองอาศัยการติดตามและประเมินผลการ

นํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ  โดยการวิเคราะหวายุทธศาสตรสามารถนําไปปฏิบัติไดผล

หรือไม มากนอยเพียงใด และจะตองปรับปรุงอะไรบาง อาศัยการติดตามและประเมินผลตามกรอบแนวคิดของ

ทฤษฎีเชิงระบบ (System Theory) เปนกรอบแนวคิดในการดําเนินการหรือเรียกวาเปนตัวแบบเชิงเหตุผล 

(Logic Model) ดังแสดงไดตามรูปขางลางนี้ ตัวแบบประกอบไปดวยองคประกอบท่ีสําคัญไดแก ปจจัยนําเขา 

(Inputs) กระบวนการ (Processes) ปจจัยนําออก (Outputs) และผลลัพธ (Outcomes) นอกจากนี้ ยังมี

ขอมูลปอนกลับ (Feedback) ท่ีสงขอมูลชี้ถึงความเก่ียวโยงของปจจัยยอยตางๆ  

ทรัพยากรบริหาร 
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รูปแสดงกรอบแนวคิดในการดําเนินการหรือเรียกวาเปนตัวแบบเชิงเหตุผล (Logic Model) 

โดยการบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของ
ประเทศ ซ่ึงเปนการแปลงนโยบายและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาดานพลังงานปรมาณูของประเทศไปสูการ
ปฏิบัติในรูปของแผนงาน/โครงการ เปนเรื่องสําคัญมาก เพราะเม่ือนําแผนงาน/โครงการ ไปปฏิบัติจริงจะตองมี
การติดตามประเมินผล เพ่ือใหทราบความกาวหนา และความสําเร็จของแผนท่ีไดวางไว การบริหารจัดการ
แผนปฏิบัติการดังกลาวใชหลักการ P–D–C–A กลาวคือPlan(P)ตองจัดทําแนวทางยุทธศาสตรใหชัดเจนท้ัง
วัตถุประสงค เปาหมายและแนวทาง ตองจัดทําระบบการบริหารจัดการ อาทิ กระบวนการ วิธีการและ
เครื่องมือตางๆ ในการนําทางและกํากับการบริหารจัดการแผนไปสูการปฏิบัติท่ีมีประสิทธิภาพ Do (D)ทุกภาค
สวนมีการปฏิบัติงานภายใตระบบท่ีออกแบบไวอยางจริงจังและเต็มประสิทธิภาพ Check(C) ดําเนินการ
ตรวจสอบติดตามความกาวหนา และประเมินผลท่ีสะทอนผลกระทบและความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอ
ผลการพัฒนาท่ีเกิดข้ึน และ Act(A) การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการดําเนินงานใหการขับเคลื่อนแผน
บรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด 
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