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เอกสารประกอบการสอนเสริม
ครั้งที่ 1
เอกสารการสอนชุดวิชา
33442 การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ
เอกสารการสอนครั้งที่ 1
หน่วยที่ 1 - 7
รายชื่อหน่วยในเอกสารการสอน
หน่วยที่ 1
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
หน่วยที่ 2
ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
หน่วยที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
หน่วยที่ 4
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร
หน่วยที่ 5
วัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ
หน่วยที่ 6
การวางแผนกลยุทธ์องค์กรภาครัฐ
หน่วยที่ 7
การกำ�หนดยุทธ์ศาสตร์และการจัดทำ�แผนที่กลยุทธ์
วัตถุประสงค์ชุดวิชา
1. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด การจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐได้
2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐได้
3. เพื่อให้สามารถนำ�ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐไปประยุกต์ ใช้ ในภาครัฐได้
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หน่วยที่ 1
แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

เอกสารการสอน # 1.1

การปฏิรูประบบราชการสู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

“เป้าหมายสูงสุดในการบริหารราชการคือ ประชาชนในประเทศอยู่ดีมีสุข”
ปัจจัยสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง มีดังนี้
		● การบริหารที่ยึดประชาชนเป็นเป้าหมาย
		● การบริหารราชการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
		● การบริหารที่มีคุณภาพสูง ประสิทธิภาพสูง
		● การบริหารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
		● มีข้าราชการทุกระดับที่มีคุณภาพและคุณธรรม
		● มีวัฒนธรรมการทำ�งานเป็นทีม
		● รับผิดชอบ/ปฏิบัติงานเฉพาะที่เป็นภารกิจหลัก
		● มีระบบการบริหารงานบุคคลที่คล่องตัว
		● ขนาดองค์การ/หน่วยงานที่คล่องตัวกะทัดรัด
		● ใช้เทคโนโลยีที่มันสมัย

เอกสารการสอน # 1.2

แนวคิด Reinventing Government

แนวคิด Reinventing Government
		● เป็นรัฐบาลที่จุดประกาย
		● เป็นรัฐบาลที่เป็นของชุมชน
		● เป็นรัฐบาลเชิงแข่งขัน
		● เป็นรัฐบาลที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ
		● เป็นรัฐบาลที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
		● เป็นรัฐบาลที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		● เป็นรัฐบาลเชิงประกอบการ
		● เป็นรัฐบาลที่คาดการณ์ล่วงหน้า
		● เป็นรัฐบาลที่กระจายอำ�นาจ
		● เป็นรัฐบาลที่อิงกลไกลทางตลาด

เอกสารการสอน # 1.3

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
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การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่สู่การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
• ระบบราชการเป็นกลไกหลักที่สำ�คัญในการพัฒนาประเทศ จากภาระหน้าที่ดังกล่าวเป็นภาระ		
		
ที่รัฐบาลจะต้องมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อให้ภารกิจดังกล่าวสำ�เร็จ และเกิดผลดีภาระดังกล่าว		
		
แบ่งออกกว้างๆ ได้เป็น 3 ด้าน
			1. หน้าที่ทางด้านเศรษฐกิจ
			2. หน้าที่ทางสังคม
			3. หน้าที่ทางด้านนโยบายและการบริหาร

เอกสารการสอน # 1.4

ความเป็นมา สภาพปัญหาของระบบราชการไทยและนโยบายรัฐบาล

ความเป็นมา สภาพปัญหาของระบบราชการไทยและนโยบายรัฐบาล ด้านการบริหารราชการ
● เชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
		● การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของการบริหารราชการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ คือ ยุครัฐบาล
		
ทักษิณ ชินวัตร
		
		● นโยบาย ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มี 5 ด้าน
			1. ด้านปฏิรูปการเมือง
			2. ด้านการบริหาราชการ
			3. ด้านการกระจายอำ�นาจ
			4. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
			5. ด้านการป้องกันกระบวนการยุติธรรมและการปฏิรูปกฎหมาย

เอกสารการสอน # 1.5

การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545

การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545
		● แบ่งกระทรวงตามภารกิจ 3 กลุ่ม
			1. กลุ่มกระทรวงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
			2. กลุ่มกระทรวงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาปฏิรูป
			3. กลุ่มกระทรวงนโยบายภารกิจสำ�คัญเร่งด่วนทางรัฐบาล
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เอกสารการสอน # 1.6

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
		● ความหมาย คือ กระบวนการบริหารที่มีการตัดสินใจ และการวางแผนที่เหมาะสมกับองค์การ
ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โดยคำ�นึงถึงสภาพการณ์และสภาพแวดล้อมขององค์การ เพื่อให้องค์การสามารถ		
บรรลุเป้าหมายสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่งขัน และนำ�ความสำ�เร็จมาสู่องค์การ
		● ลักษณะสำ�คัญ
			1. ยกระดับขีดความสามารถ และสร้างประสิทธิภาพของหน่วยงานราชการ
			2. มีระบบการทำ�งานและบุคลากร ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
			3. สร้างและฟื้นฟูความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ
			4. สร้างระบบราชการให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
			5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
			6. สนับสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจให้เติบโต

เอกสารการสอน # 1.7

หลักการของการปฏิรูประบบราชการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

หลักการของการปฏิรูประบบราชการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
		1. บทบาทของรัฐเปลี่ยนจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุน
		
2. การจัดสรรอำ�นาจหน้าที่ระหว่างหน่วยปกครอง ที่คำ�นึงถึงหลักดุลยภาพ
		3. หน่วยงานของรัฐมีพันธกิจที่ชัดเจนและรับผิดชอบต่อผลงาน
		
4. แบ่งบทบาทความรับผิดชอบของฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจำ� ให้ไม่มีความทับซ้อน
		
5. องค์การมีขนาดกะทัดรัด มีประสิทธิภาพสูง
		6. มอบอำ�นาจสู่ระดับปฏิบัติ
		7. การบริหารงานบุคคลได้มาตรฐานทัดเทียมภาคเอกชน

เอกสารการสอน # 1.8

7
ขอบเขตของการปฏิรูประบบราชการ

ขอบเขตของการปฏิรูประบบราชการ
		
1. การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ
		2. การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม่
		3. การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ
		4. การปฏิรูประบบบริหารบุคคล
		5. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยม
		“ยุทธศาสตร์ราชการต้องสอดคล้องบูรณาการกับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชน”

เอกสารการสอน # 1.9

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ 4 ลักษณะที่สำ�คัญ
		1. การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐที่มุ่งเน้นอนาคต
		2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
		3. การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐที่มุ่งเน้นกระบวนการต่อเนื่อง
		4. การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐที่มุ่งเน้นองค์รวม

เอกสารการสอน # 1.10 องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
องค์ประกอบของการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
		● การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เช่น SWOT
		● การกำ�หนดกลยุทธ์ = การกำ�หนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
		● การนำ�กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
		● การควบคุมและประเมินกลยุทธ์
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หน่วยที่ 2
ทฤษฎี กระบวนการ และตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์

เอกสารการสอน # 2.1

ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์

ความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● การจัดทำ�กลยุทธ์ของกิจการหรือองค์การใดๆจะต้องมองในบริบทของการแข่งขันเสมอ
		● การจัดทำ�กลยุทธ์จะต้องมุ่งสู่แนวทางการสร้างและพัฒนาศักยภาพของการแข่งขันให้กับ		
		
องค์การ
		● การจัดทำ�กลยุทธ์จะต้องมุ่งเน้นการมีชัยชนะในการแข่งขัน
		● การขัดทำ�กลยุทธ์นั้นจะต้องมองอนาคตในระยะยาว
		● การจัดทำ�กลยุทธ์นั้นจะต้องให้ความสำ�คัญกับการสร้างและมีความสามารถทางการแข่งขัน
		● การจัดทำ�กลยุทธ์จะต้องมุ่งสู่การสร้างหรือพัฒนาศักยภาพ
		● การจัดทำ�กลยุทธ์มิได้ทำ�โดยผู้บริหารระดับสูงเพียงกลุ่มเดียว

เอกสารการสอน # 2.2

ความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์

ความสำ�คัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● ช่วยทำ�ให้องค์กรคิดอย่างเป็นระบบ
		● ช่วยให้องค์การมีกรอบบทบาทและจุดมุ่งหมายที่แน่นอน
		● ช่วยให้องค์การมีเป้าหมายและแนวทางการดำ�เนินงานด้านต่างๆอย่างชัดเจน
		● ช่วยให้องค์การเน้นการพัฒนาและศักยภาพการแข่งขัน
		● ช่วยให้องค์การมีแนวทางการดำ�เนินการที่เน้นการสร้างตัวแบบองค์การที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม
		● ช่วยให้องค์การดำ�รงสถานะของการมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
		● ช่วยให้บุคคลผู้ปฏิบัติงานสามารถเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของงานได้อย่าง		
		
สอดคล้องกับทิศทางเชิงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์การ

เอกสารการสอน # 2.3

วิวัฒนาการของการจัดการเชิงกลยุทธ์

วิวัฒนาการของการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● ระยะที่ 1 การวางแผนทางการเงิน
		● ระยะที่ 2 การวางแผนที่เน้นการพยากรณ์
		● ระยะที่ 3 การวางแผนที่เน้นปรับตัวกับสภาพแวดล้อมภายนอก
		● ระยะที่ 4 การจัดการหรือการบริหารเชิงกลยุทธ์

เอกสารการสอน # 2.4

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ

การจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ
● การจัดการกลยุทธ์ภาคธุรกิจและภาครัฐมีความแตกต่างกันที่
		● ภาครัฐ จะนำ�แนวคิดของภาคธุรกิจมาประยุกต์เพื่อพัฒนาระบบในการวางแผนและการจัดการ		
เชิงกลยุทธ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานของระบบบริหารจัดการ
		
		● ภาคธุรกิจ จะเน้นด้านการตอบโจทย์ลูกค้า และความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งขัน

เอกสารการสอน # 2.5

หลักการพื้นฐานและแนวทางการจัดการกลยุทธ์ของภาคธุรกิจและภาครัฐ

หลักการพื้นฐานและแนวทางการจัดการกลยุทธ์ของภาคธุรกิจและภาครัฐ
● แนวคิดพื้นฐานการจัดการภาคเอกชน
		1. การแสวงหาการมีความสามารถทางการแข่งขัน
		2. การมีโครงสร้างองค์กรแนวราบ
		3. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
		4. การสร้างวิสัยทัศน์และคุณค่า
		5. การพัฒนาผู้บริหารให้เป็นตัวกระตุ้นการเปลี่ยนแปลง
		6. การสร้างเครือข่ายความไว้วางใจและพันธมิตรทางธุรกิจ
		7. การเน้นความสามารถหลักทางการแข่งขัน
		8. การสร้างองค์กรที่เน้นคุณภาพและการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
		9. การสร้างผู้นำ�ที่เน้นการปรับเปลี่ยนและเน้นทีมงาน
10. การสร้างและแสวงหาความเป็นเลิศ
11. การบริหารความสัมพันธ์กับลุกค้า
12. การสร้างและพัฒนาสายโซ่อุปทาน
13. การบริหารทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดเป็นทุนทางปัญญาหรือทุนมนุษย์

9

10

เอกสารการสอน # 2.5

หลักการพื้นฐานและแนวทางการจัดการกลยุทธ์ของภาคธุรกิจและภาครัฐ (ต่อ)

หลักการพื้นฐานและแนวทางการจัดการกลยุทธ์ของภาคธุรกิจและภาครัฐ
● แนวคิดพื้นฐานการจัดการภาครัฐ
		1. การปฏิบัติตามระเบียบวิธีและการตรวจสอบ
		2. การงบประมาณ
		3. การวางแผนระยะยาว
		4. การวางแผนกลยุทธ์
		5. การวางแผนสมรรถนะ
		6. การจัดประเด็นปัญหาฉุกฉิน
		7. การจัดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ต่อเนื่อง
		8. การจัดการเปลี่ยนแปลงแบบต่อเนื่อง

เอกสารการสอน # 2.6

ระดับกลยุทธ์ หน้าที่ และบทบาทผู้จัดการเชิงกลยุทธ์

ระดับกลยุทธ์ หน้าที่ และบทบาทผู้จัดการเชิงกลยุทธ์
● กลยุทธ์ภาคธุรกิจแบ่งเป็น 4 ระดับ
		1. กลยุทธ์ระดับสังคม
		2. กลยุทธ์ระดับองค์การ
		3. กลยุทธ์ระดับธุรกิจ
		4. กลยุทธ์ระดับหน้าที่

เอกสารการสอน # 2.7

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ ขั้นตอนทั่วไปของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์
		1. การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั่วไป
		2. การวิเคราะห์อุตสาหกรรม
		3. การวิเคราะห์การแข่งขัน
		4. การวิเคราะห์องค์การ/ธุรกิจ
		
5. การวิเคราะห์ SWOT
		6. การกำ�หนดกลยุทธ์
		7. การนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ

เอกสารการสอน # 2.8

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขัน

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมและศักยภาพการแข่งขัน
		● สภาวะแวดล้อมทั่วไป (สภาวะแวดล้อมภายนอก)
			1. สภาวะเศรษฐกิจ
			2. สภาวะทางการเมือง
			3. สภาวะทางสังคม
			4. สภาวะทางเทคโนโลยี
			5. สภาวะทางด้านลูกค้า
			
		● สภาวะอุตสาหกรรม
			1. สภาวะทางการตลาด
			2. โครงสร้างของอุตสาหกรรม
			3. แนวโน้มของอุตสาหกรรม
			4. วัฏจักรของอุตสาหกรรม
		● สภาวะทางการแข่งขัน
			1. สมรรถนะของผู้แข่งขัน

เอกสารการสอน # 2.9

การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ

การวิเคราะห์ศักยภาพของธุรกิจ
		● การประเมินสถานะของธุรกิจ
			● การประเมินกลยุทธ์ของธุรกิจ
			
● การระบุความสามรถพิเศษและข้อจำ�กัดพื้นฐาน
			
● การประเมินสถานะภาพรวมของธุรกิจ
		● การประเมินศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน
			
● ด้านการเงิน
			
● ด้านการตลาด
			
● ด้านการผลิต
			
● ด้านบุคลากร
			
● ด้านการบริหาร
			
● ด้านการวิจัยและพัฒนา
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เอกสารการสอน # 2.10 ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์
ตัวแบบการจัดการของธุรกิจจัดตั้งใหม่
		● การกำ�หนดนิยามธุรกิจ
		● การกำ�หนดกลยุทธ์ระดับบริษัท/องค์กร
		● การกำ�หนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ
		● การกำ�หนดกลยุทธ์ระดับหน้าที่
		● การกำ�หนดโครงสร้างองค์การและระบบควบคุม
●

ตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นและได้ดำ�เนินการแล้ว
		● การประเมินกลยุทธ์ดั้งเดิม
		● การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน
		● การวิเคราะห์ SWOT
		● การกำ�หนดประเด็นทางเลือกกลยุทธ์
		● การกำ�หนดกลยุทธ์ ใหม่
		● การนำ�ไปปฏิบัติ
		● การประเมินผลและดำ�เนินการ
●

ตัวแบบ BSC กับความได้เปรียบทางการแข่งขัน
		● Balance Scorecard Model มีระบบการเชื่อมโยง 4 มิติ
			● พันธกิจและเป้าหมาย
			● กลยุทธ์และโครงสร้าง
			● องค์ประกอบความได้เปรียบทางการแข่งขัน
			● ผลประกอบการขององค์การ
●

หน่วยที่ 3
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
เอกสารการสอน # 3.1

แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม

แนวคิดการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
		● ความหมายของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
			● การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
			● ปัจจัยทรัพยากรด้านการจัดการ (4Ms/ 5M 2T 1I 1K)
			● ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศขององค์การ (7S)
		
		● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (PEST)
			● ปัจจัยทั่วไป (การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี)
			● ปัจจัยสภาพแวดล้อมของงาน (ลูกค้า คู่แข่ง ผู้ป้อนวัตถุดิบ ผู้ควบคุม)

เอกสารการสอน # 3.2

ความสำ�คัญของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ความสำ�คัญของการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
		● มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดวิสัยทัศน์
		● มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดพันธกิจ
		● มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดประเด็นยุทธศาสตร์
		● มีความสำ�คัญต่อการกำ�หนดกลยุทธ์

เอกสารการสอน # 3.3

ตัวแบบ 7S ของ Mckinsey

ตัวแบบ 7S ของ Mckinsey
● ใช้สำ�หรับวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ
● ประกอบด้วย
		1. Structure
		2. Strategy
		3. System
		4. Style
		5. Staff
		6. Skill
		
7. Shared value
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เอกสารการสอน # 3.4

ตัวแบบ PEST

ตัวแบบ PEST
		● ใช้สำ�หรับวิเคราะสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (สภาพแวดล้อมทั่วไป)
			1. Political
			2. Economic
			3. Social
			4. Technology
			5. Environmental (เพิ่มเข้ามาทีหลัง)
			6. Legal (เพิ่มเข้ามาทีหลัง)

เอกสารการสอน # 3.5

ตัวแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของงาน

ตัวแบบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของงาน
		1. ปัจจัยด้านลูกค้า
		2. ปัจจัยด้านคู่แข่ง
		3. ปัจจัยด้านผู้สนับสนุนหรือผู้ป้อนวัตถุดิบ
		4. ปัจจัยด้านแรงงาน

เอกสารการสอน # 3.6

ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยพลังกดดันทั้ง 5

ตัวแบบการวิเคราะห์ปัจจัยพลังกดดันทั้ง 5
		1. อำ�นาจต่อรองของลูกค้า
		2. อำ�นาจต่อรองของผู้ป้อนวัตถุดิบ
		3. สินค้าทดแทน
		4. ความรุนแรงในการแข่งขัน

เอกสารการสอน # 3.7

หลักการวิเคราห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม

หลักการวิเคราห์ปัจจัยสภาพแวดล้อม
		1. หลักถูกต้อง
		2. หลักครบถ้วน
		3. หลักความเป็นจริง
		4. หลักความสอดคล้องกับสถานการณ์
		5. หลักความยั่งยืน
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หน่วยที่ 4
วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร

เอกสารการสอน # 4.1

วิสัยทัศน์ขององค์การ

วิสัยทัศน์ขององค์การ
หมายถึง การฉายภาพ มองภาพองค์การควรเป็นอย่างไรในอนาคต เมื่อมีการวิเคราะปัจจับภายนอกและ		
ภายในแล้ว (SWOT Analysis)
1. ฉายภาพองค์การแห่งความเฉลียวฉลาดในอนาคต
		● อำ�นาจแห่งการคิด
		● อำ�นาจแห่งการค้นคว้า
		● อำ�นาจแห่งการเขียน
		● อำ�นาจแห่งการพูด
2. ฉายภาพองค์การ 5s ในอนาคต
		● Small
		● Smart
		● Smile
		
● Smooth
		● Simplify
3. ฉายภาพองค์การแห่งการเรียนรู้ ในอนาคต
		● สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
		● ถ่ายโอนความรู้
		● เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการทำ�งาน
		● วิสัยทัศน์ร่วม

เอกสารการสอน # 4.2

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์กับการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์กับการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ
● CEO 7 คนที่ควรนำ�มาศึกษา
		
1. บิลล์ เกสต์ (มุ่งสร้างบริษัทให้เป็นองค์การแห่งปัญญา
		
2. แจ็ค เวลซ์ (องค์การแห่งการเรียนรู้)
		
3. หลุยส์ เกิร์สเนอร์ (ให่ความสำ�คัญต่อสิ่งแวดล้อมบริษัท)
		
4. ไมเคิล เดลล์ (เป็นคนที่เน้นตัวแบบธุรกิจ)
		
5. แอดดี้ โกรฟ (แบบถอนรากถานโคน องค์การแบบปฏิวิธี)
		
6. เฮิร์บ เคลเลอเฮอร์ (เป็นคนที่ให้ความสำ�คัญกับพนักงานมากที่สุด)
		
7. แซม วอลตัน (ลูกค้าคือเจ้านายที่แท้จริง)

เอกสารการสอน # 4.3

องค์ประกอบของผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์ ตามทัศนะของ Burnt Nanus

องค์ประกอบของผู้นำ�ที่มีวิสัยทัศน์ ตามทัศนะของ Burnt Nanus
		1. วิสัยทัศน์
		2. การสื่อสาร
		3. การเปลี่ยนแปลงองค์การที่เหมาะสม
		4. การกระจายอำ�นาจการตัดสินใจสู่พนักงาน
		5. การคิดเชิงกลยุทธ์

เอกสารการสอน # 4.4

ตัวแบบการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ

ตัวแบบการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ
		● V = E + M + CV
		● (Expectation)
		● (Mission)
		● (Core Value)
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เอกสารการสอน # 4.5

กระบวนการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ

กระบวนการกำ�หนดวิสัยทัศน์ขององค์การ
		1. ขั้นสร้างวิสัยทัศน์ขององค์การ
		2. ขั้นเผยแพร่วิสัยทัศน์ขององค์การ
		3. ขั้นปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ขององค์การ

เอกสารการสอน # 4.6

กระบวนการกำ�หนดพันธกิจองค์การ

กระบวนการกำ�หนดพันธกิจองค์การ
		1. ขั้นการกำ�หนดปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวม
		2. ขั้นจัดตั้งองค์การภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนโดยรวม
		3. ขั้นการกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่
		4. ขั้นแปลงอำ�นาจหน้าที่เป็นพันธกิจ
		5. ขั้นจัดกลุ่มพันธกิจเป็นคลัสเตอร์

หน่วยที่ 5
วัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์ ในภาครัฐ
เอกสารการสอน # 5.1
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วัฒนธรรมองค์การ

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม 		
บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ของคนส่วนใหญ่ในองค์การซึ่งใช้เป็นเครื่องมือการจัดการ		
เชิงกลยุทธ์สู่ความไปเปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน
จำ�แนกได้เป็น 3 ประเภท
● ประเภทแรก วัฒนธรรมทีส
่ ังเกตเห็นได้ง่ายหรือยาก สิ่งประดิษฐ์ ค่านิยมที่อวดอ้าง และข้อสมมติ
พื้นฐาน
● ประเภทที่สอง วัฒนธรรมทีส
่ ืบค้นได้ง่ายหรือยาก พฤติกรรมที่เป็นบรรทัดฐานและค่านิยมร่วม
● ประการที่สาม วัฒนธรรมทีเ่ ปลี่ยนแปลงได้ง่ายหรือยาก สิ่งประดิษฐ์ แบบแผน พฤติกรรม 			
บรรทัดฐาน ค่านิยม และข้อสมมติพื้นฐาน

เอกสารการสอน # 5.2

เป็นเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐสู่ความสำ�เร็จ

ป็นเครื่องมือการจัดการเชิงกลยุทธ์ภาครัฐสู่ความสำ�เร็จ
		● ช่วยสร้างองค์การสู่ความเป็นเลิศ
		● ช่วยสร้างความสำ�เร็จในการทำ�งาน
		● ช่วยสร้างภาพลักษณ์องค์การ
		● ช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียว
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เอกสารการสอน # 5.3

วัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์

วัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์
		1. วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นเวลา
		2. วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ
		3. วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการบริการ
		4. วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงาน
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นเวลา หมายถึง การปลูกฝังแนวคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมในการ		
ทำ�งานที่มุ่งเน้นการผลิตให้ทันเวลา การทำ�งานที่เร็วกว่าเดิม การบริหารเวลา และการจัดทำ�ตารางการ		
ทำ�งาน
		1. ให้ความสำ�คัญต่อการผลิตทันเวลา
		2. ให้ความสำ�คัญต่อการทำ�งานที่เร็วกว่าเดิม
		3. ให้ความสำ�คัญต่อการบริหารเวลา
		4. ให้ความสำ�คัญต่อตารางปฏิบัติงาน
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นคุณภาพ
		● หมายถึง การปลูกฝังแนวคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมการทำ�งานที่มุ่งเน้นกลุ่ม
		
คุณภาพงาน การบริหารโดยมุ่งวัตถุประสงค์ และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ
		● กลุ่มคุณภาพงาน การบริหารโดยมุ่งวัตถุประสงค์ และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ และ		
		
ระบบบริหารมาตรฐานสากล เช่น ISO, PMQA
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นการบริการ หมายถึง การปลูกฝังแนวคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมการ		
ทำ�งานที่มุ่งเน้นการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าด้วยความประทับใจ
		1. สร้างจิตสำ�นึกบริการ
		2. ปรับกระบวนทัศน์สู่การบริการที่เป็นเลิศ
		3. พัฒนาพฤติกรรมการบริการที่พึงประสงค์
วัฒนธรรมองค์การมุ่งเน้นทีมงาน หมายถึง การปลูกฝังแนวคิด ความเชื่อ อุดมการณ์และค่านิยมการ		
ทำ�งานทีม่ ุ่งเน้นการผนึกกำ�ลังของทุกคนทุกแผนกงานและทั้งองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ		
แข่งขัน
		1. การรู้จักตนเองและผู้อื่น
		2. การพัฒนาทีมงาน
		3. การสร้างการมีส่วนร่วม
		4. การสร้างแรงจูงใจในการทำ�งาน
เพื่อผนึกกำ�ลังร่วมของทุกคน ทุกทีมงานนำ�พาองค์การสู่ความเป็นแชมป์ต่อไป

เอกสารการสอน # 5.4
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การบริหารวัฒนธรรมองค์การ

การบริหารวัฒนธรรมองค์การ
		● การสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งในการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การอย่างต่อเนื่องในการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● การธำ�รงรักษาวัฒนธรรมองค์การแบบยั่งยืนในการจัดการเชิงกลยุทธ์
		● ผู้ก่อตั้งหรือผู้นำ�มีส่วนสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการสร้างวัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งในการจัดการ		
		
เชิงกลยุทธ์ ในระยะเริ่มแรก
		● การพัฒนาวัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์อย่างต่อเนื่องจะเกิดขึ้นหลังจากที่ได้นำ�		
		
วัฒนธรรมองค์การไปประยุกต์ ใช้แล้ว และมีการปรับแก้ โดยสมาชิกขององค์การ
		● การธำ�รงรักษาวัฒนธรรมองค์การแบบยั่งยืนในการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการสืบสานวัฒนธรรม
		
ที่ดีไปยังบุคคลและทีมงานในรุ่นต่อไปเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การสู่ความสำ�เร็จ		
		
ต่อไป

เอกสารการสอน # 5.5

การธำ�รงรักษาวัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์

การธำ�รงรักษาวัฒนธรรมองค์การในการจัดการเชิงกลยุทธ์มี 4 วิธี ได้แก่
		1. การคัดเลือกบุคคลที่มีแนวโน้มยอมรับวัฒนธรรมองค์การ
		2. การหล่อหลอมขัดเกลาขององค์การ
		3. การระมัดระวังการกระทำ�ที่ขัดแย้งกับวัฒนธรรมองค์การ
		4. การเน้นย้ำ�วัฒนธรรมองค์การ
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หน่วยที่ 6
การวางแผนกลยุทธ์องค์กรภาครัฐ

เอกสารการสอน # 6.1

การดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์

การดำ�เนินการให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์
● ในทัศนะของ โรแธร์เมล
		● ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์มี 2 กิจกรรม คือ การเริ่มต้นดำ�เนินการ และ การวิเคราะห์/ประเมิน		
		
สภาพแวดล้อม
		● ส่วนที่ 2 การกำ�หนดกลยุทธ์มี 2 กิจกรรม คือ การกำ�หนดกลยุทธ์ระดับธุรกิจ และ การกำ�หนด		
		
กลยุทธ์ระดับองค์การ
		● ส่วนที่ 3 การกำ�หนดกลยุทธ์และการนำ�กลยุทธ์ไปปฏิบัติ

เอกสารการสอน # 6.2

ข้อมูลที่สำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์

ข้อมูลที่สำ�คัญในการกำ�หนดกลยุทธ์
● ต้องตอบคำ�ถามที่สำ�คัญคือ
		
1. องค์กรกำ�ลังจะก้าวไปทางไหน ?
		
2. สภาพแวดล้อมคืออะไร ?
		
3. องค์กรกำ�ลังจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร ?

เอกสารการสอน # 6.3

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ

องค์ประกอบของการวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ
		
1. การวิเคราะห์จุดอ่อน-จุดแข็ง โอกาส และภัยคุกคาม (SWOT)
			● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน S-W
			● การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก O-T
		
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัตถุประสงค์
		3. แผนปฏิบัติการและกระบวนการดำ�เนินงาน
		4. การวัดและประเมินผล

เอกสารการสอน # 6.4

แนวทางและขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์

แนวทางและขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
		● Situation target Path approach
		● ขั้นตอนการวางแผนกลยุทธ์
			1. การกำ�หนดวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์
			2. การตรวจสอบสภาพแวดล้อม
			3. การกำ�หนดกลยุทธ์
			4. การดำ�เนินกลยุทธ์
			5. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์

23

24

หน่วยที่ 7
การกำ�หนดยุทธ์ศาสตร์และการจัดทำ�แผนที่กลยุทธ์

เอกสารการสอน # 7.1

กลยุทธ์
กลยุทธ์
วิธีการที่แตกต่างจากวิธีการเดิมๆ
(มีลักษณะก้าวกระโดด)
โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์
และสามารถแปรเปลี่ยนสถานการณ์
ให้เป็นประโยชน์แก่องค์การ

เอกสารการสอน # 7.2

กลยุทธ์ระดับบริษัท
กลยุทธ์ระดับบริษัท
การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนและ
การเจริญเติบโตขององค์การว่าควรเป็นไปในทิศทางใด
เพื่อการแสวงหาผลสูงสุดต่อองค์รวม

เอกสารการสอน # 7.3

การกำ�หนดกลยุทธ์ทั่วไประดับองค์การ/บริษัท

การกำ�หนดกลยุทธ์ทั่วไประดับองค์การ/บริษัท
		● กลยุทธ์การเติบโต (growth strategies)
		● กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies)
		● กลยุทธ์การตัดทอน (retrenchment strategies)
		● กลยุทธ์การผสมผสาน (combination strategies)

เอกสารการสอน # 7.4.1 กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์
กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์
		
● การสร้างความแตกต่าง
		
● การเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน
		● การมุ่งส่วนตลาดเฉพาะส่วนใน
		
● กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก

เอกสารการสอน # 7.4.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์
กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์		
		● การสร้างความแตกต่าง
		● การเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน
		● การมุ่งส่วนตลาดเฉพาะส่วนใน: การจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือส่วนตลาดขนาดเล็ก
		● กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก

เอกสารการสอน # 7.4.3 กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์
กลยุทธ์ระดับธุรกิจตามแนวคิดของพอร์ตเตอร์		
		1. การสร้างความแตกต่าง
		2. การเป็นผู้นำ�ด้านต้นทุน
		3. การมุ่งส่วนตลาดเฉพาะส่วนใน : การจับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่มหรือส่วนตลาดขนาดเล็ก
		
		● กลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเป็นรายแรก

เอกสารการสอน # 7.5

กลยุทธ์ระดับหน้าที่

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ องค์การจะต้องพัฒนาให้ดีกว่าคู่แข่งขัน
		● คุณภาพ (quality)
		● ประสิทธิภาพ (efficiency)
		● นวัตกรรม (innovation)
		● การตอบสนองความต้องการลูกค้า (customer responsiveness)
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เอกสารการสอน # 7.5

กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (ต่อ)

กลยุทธ์ระดับหน้าที่
● Portfolio Management เป็นเทคนิคที่ช่วยในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
องค์รวม และช่วยในการวางตำ�แหน่งของหน่วยธุรกิจต่าง ๆ ในกลุ่ม ภายใต้เทคนิคนี้ ซึ่งเป็นที่นิยม		
กันอย่างกว้างขวาง ได้แก่ เทคนิค BCG และ GE
●

●

●

●

●

●

●

●

●

องค์การที่จะมีชัยชนะตาม GE matrix (หรือเมทริกซ์ 9 ช่อง) จะต้องมีตำ�แหน่งทางการแข่งขัน
เชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันแล้วอยู่ในลักษณะปานกลางค่อนไปในทางสูงและความน่าดึงดูดใจ
ของอุตสาหกรรมมีลักษณะปานกลางและค่อนไปในทางสูงเช่นกัน
เทคนิคในการประเมินสภาวะแวดล้อมแบ่งได้เป็น 2 เทคนิค ได้แก่ การประเมินสภาวะแวดล้อม
ภายนอก (EFE) และการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน (IFE) ทั้ง 2 เทคนิคจะช่วยในการประเมิน		
ตำ�แหน่งทางการแข่งขันของแต่ละธุรกิจและหรือทั้งกลุ่มธุรกิจในภาพรวม
เทคนิค EFE ช่วยในการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย 		
วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงของประชากร เทคโนโลยีและภาวะการแข่งขัน
เทคนิค IFE ช่วยในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์การโดยเฉพาะการประเมินผลหน่วยงานตาม
หน้าที่ในองค์การ
เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ทำ�ให้เห็นภาพจุดแข็งจุดอ่อน โอกาสและการคุกคามได้อย่างชัดเจน
เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน
จุดแข็งขององค์การ คือ ปัจจัยด้านต่าง ๆ ซึ่งองค์การมีความได้เปรียบคู่แข่งขันอย่างเห็นได้ชัด โดย
คู่แข่งไม่สามารถเทียบเคียงได้ ในระยะเวลาอันสั้น
เทคนิค TOWS ทำ�ให้การจับคู่กันของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกเป็นไปอย่างเป็นระบบ
และทำ�ให้การกำ�หนดกลยุทธ์เป็นไปอย่างเป็นระบบอิงเหตุและผลตามปัจจัยต่าง ๆ ของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และการคุกคาม
เทคนิค SPACE ช่วยในการตัดสินใจของแต่ละธุรกิจในพอร์ตว่าควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบใดระหว่าง		
การรุกราน อนุรักษ์ ตั้งรับ และแข่งขัน
เทคนิค QSPM เป็นเทคนิคเชิงปริมาณที่ช่วยในการประเมินตำ�แหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจต่าง ๆ 		
ในกลุ่มหรือในพอร์ตให้มีความชัดเจนขึ้นในแง่อย่างไรและเมื่อใด
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การจัดทำ�แผนที่กลยุทธ์

การจัดทำ�แผนที่กลยุทธ์
● มีขั้นตอนเรียงลำ�ดับจากด้านล่างของแผนที่กลยุทธ์ขึ้นสู่ด้านบนซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมายปลายทาง 		
● องค์ประกอบหลักของแผนที่กลยุทธ์ประกอบด้วย 4 มิติ หรือมุมมอง ได้แก่
		● มิติด้านการเรียนรู้และเติบโต
		● มิติด้านกระบวนการดำ�เนินงานภายใน
		● มิติด้านลูกค้า
		● มิติด้านการเงิน
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