
SWOT

พรภทัร อินทรวรพฒัน์

การวางแผนยทุธศาสตร์
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แนวโน้มทางเศรษฐกิจโลกดีกว่า
คาดการณ์ในเดือนมิถนุายน 63 
แต่ยงัถดถอยลงเม่ือเทียบกบัปี 

62 โดยเฉพาะไทย ปี 2563 
เศรษฐกจิถดถอยถงึ 7.1% (โลก -
4.4%) แมใ้นปี 2564 คาดว่าจะ
กลบัมาเตบิโต 4% (โลก 5.2%/ 
กลุ่มเดยีวกนั 8%) แต่เม่ือเทียบ
กบัปี 62 ยงัติดลบราว 3.1%

ร่วมไปกบัสถานการณ์เงิน
ฝืด (Deflation) สะท้อนถึง

การลดลงของอ านาจซ้ือของ
ประชาชนไทย (และโลก ซ่ึง
ส่งผลให้การส่งออกปี 64
อาจไม่ฟ้ืนตวัได้ดีเท่าปี 62

เช่นกนั) 
แม้ว่าปี 64 จะดีขึ้นแต่ดชันี
ราคาผูบ้ริโภคกเ็ติบโตเพียง 
1.8% ต า่กว่าเป้าหมายเงิน
เฟ้อ (Inflation Target) ของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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การระบาดรอบท่ี
1

การระบาดรอบท่ี
2

การระบาดรอบท่ี 
3?



ความเส่ียงท่ีกระทบห่วงโซ่อุปทานของการท่องเที่ยวไทย

ความมั่นคงของธุรกิจท่องเท่ียวไทยสั่นคลอน
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Soft Power
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แนวคดิในการจดัท าแผนยุทธศาสตร์/ กลยุทธ์
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Balance Score card Theory
The first balanced scorecard was created by Art Schneiderman 

(an independent consultant on the management of processes) in 1987

The balanced scorecard (BSC) is a strategic performance 

management tool (http://en.wikipedia.org/wiki/Balanced_scorecard) 10

http://en.wikipedia.org/wiki/Performance_management


Balance Score card Theory
Kaplan and Norton (1996-2008)
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มิติที ่1

มิติที ่2

มิติที ่3

มิติที ่4

มิติท่ี 1 ด้านประสิทธิผล
• ผลส าเรจ็ตามแผนปฏิบติัราชการของ
กระทรวง
•ผลส าเรจ็ตามแผนปฏิบติัราชการของ
กลุ่มภารกิจ
•ผลส าเรจ็ตามแผนปฏิบติัราชการ

มิติท่ี 2 ด้านคณุภาพการให้บริการ

•ความพึงพอใจของผูร้บับริการ
•การมีส่วนร่วมของประชาชน
•ความเปิดเผย โปร่งใส

มิติท่ี 3 ด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบติัราชการ

• ประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณ
•ประสิทธิภาพของการใช้
พลงังาน
• การรกัษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ
• การพฒันากฎหมาย กฎ 
ระเบียบ

มิติท่ี 4 ด้านการพฒันาองคก์ร

• การบริหารจดัการองคก์าร

(Balance)

ผูบ้ริหาร

มีหนา้ท่ี

บริหาร

องคก์าร

ใหเ้กิด

ความสมดุล

ทั้ง 4 มิติ

Public Balance Score Card
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การบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
(Result Base Management: RBM)
และ OKRs (Objective Key Result)
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วสัิยทัศน์
ภาพอนาคตขององค์การ/ เป้าหมาย
สุดท้ายที่ท้าทายและเป็นไปได้

พนัธกจิ กรอบ ขอบเขต การด าเนินงาน 
บทบาท หน้าทีข่องหน่วยงาน

ประเดน็
ยุทธศาสตร์

ประเดน็หลกั หัวใจหลกั เร่งด่วน 
จุดเน้นในการบรรลุวสัิยทศัน์

เป้าประสงค์ หน่วยงานมเีป้าหมายที่อยากจะใช้
บรรลุยุทธศาสตร์อย่างไร

ตัวช้ีวดั การวดัความส าเร็จของ
เป้าประสงค์ทีเ่ป็นรูปธรรม

เป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวช้ีวัดที่
จะต้องไปให้ถึง

Vision

Mission

Strategic Issues

Goal

Key Performance 
Indicators

Target

Strategy กลยุทธ์+กระบวนงาน
วธีิการทีห่น่วยงานจะท าเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายของตัวช้ีวดั

แผนปฏิบัตกิาร
/ ค ารับรอง

แผนงาน/ โครงการ/ กจิกรรม 
(ผู้รับผดิชอบ+งบประมาณ)

Vision

Mission

Strategic Issues

Goal

Key Performance 
Indicators

Target

Strategy

ผลลัพธ์ของยทุธศาสตร์

วัดใคร วัดอย่างไร เกบ็ยังไง

Ultimate Goal

Action Plan 14
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บริษัท A มีจ านวนเงินรายได้/ ปี เท่ากับ 30 ล้านบาท

จ านวนเงินรายได้/ ปีของบริษัท A 
เป็นไปตามเป้าหมาย (30 ล้านบาท)

Target (ที่หวัง) = 30

จัดฝึกอบรมออนไลน์ (On-line) เพื่อชดเชยรายได้
ที่สูญเสียไปจากการอบรมในสถานที่

ความส าเร็จ

โอกาสเกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19
ในรอบปีนี้ยังมีโอกาสเกิดสูง อาจท าให้
จัดฝึกอบรมในสถานที่ (On-site) ไม่ได้
ส่งผลให้บริษัทอาจประสบกับภาวะขาดทุน

ล้มเหลวRisk man.

เป้าประสงค์
(ผลลัพธ์ที่ต้องการ)

ตัวช้ีวัด

เป้าหมาย

กลยุทธ์
(วิธีการ)

ปัจจัยเสี่ยง
(Risk Factor: RF)บริษัท A

ท าธุรกิจรับจัดการฝึกอบรม (มีต้นทุน 24 ล้านบาท/ ปี)

** Risk Appetite = 27** Risk Tolerance = 24

Key Risk Indicator
(KRI)

Trigger point
ต ่ากว่า 24 ลบ.

บริษัท A ยังไม่มี
การจัดฝึกอบรม
ออนไลน์ (On-line) 
เพื่อชดเชยรายได้
ที่สูญเสียไปจาก

การอบรมในสถานที่

การประยุกต์ใช้การบริหารความเสี่ยง (
Risk Management) ในการบริหารองค์กร

Risk



ทีม่ีบทบาทเป็นบวก ก่อเกดิสภาวะแวดล้อม โอกาส(o)

ทีม่ีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกดิสภาวะแวดล้อม ภาวะคุกคาม(T)

ทีม่ีบทบาทเป็น บวก ก่อเกดิสภาวะแวดล้อม จุดแข็ง(S)

ทีม่ีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกดิสภาวะแวดล้อม จุดอ่อน(W)

SWOT

ควบคุมไม่ได้

ควบคุมได้

เขา

เรา
Internal

Factors

External

Factors

Social/Cultural/Technological  
/Economic/Political and  Legal  Factors

-Structure/ Goods and Service
Management/ Man/ Money /Material 

องค์กร???
เรามสีถานะอยา่งไร

ถา้รูก็้จะรูว้ธิบีรหิารจดัการ

วเิคราะหใ์หเ้ห็นถงึปจัจยัเชงิสาเหตุ

วเิคราะหใ์หเ้ห็นถงึผลกระทบ
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อาจารยส่์วนใหญ่ของหลกัสูตรเป็นยอมรับ
ในแวดวงวิชาชีพของศาสตร์ท่ีตนเอง
เช่ียวชาญ เช่น เป็นปรึกษาใหอ้งคก์รต่างๆ 
รวมถึง การเป็นวิทยากรทั้งในระดบัชาติ
และนานาชาติ จึงมีการสัง่สมความรู้ท่ีน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริงท่ีโดดเด่น

แนวโนม้การพฒันาของประเทศ โดยเฉพาะองคก์ร
ภาครัฐและเอกชนสมยัใหม่ตอ้งการเคร่ืองมือในการ
พฒันาองคก์รจากศาสตร์ของหลกัสูตรน้ี เพ่ือเสริม
ศกัยภาพในการด าเนินงานขององคก์รตามความ
ตอ้งการท่ีรวดเร็ว ทนัสมยั ทนัเวลา จึงมีตอ้งการ

พฒันาดว้ยหลกัสูตรระยะสั้นมากข้ึน

O

S

1. พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นทาง
วชิาชีพทางธุรกิจเพื่อลดการพึ่งพา
งบประมาณแผน่ดินและส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ท่ีดีทางวชิาการของ
องคก์ร

ตัวอย่าง

หลกัสูตรขาดทิศทางในการประชาสมัพนัธ์ดว้ยกล
ยทุธ์ท่ีหลากหลาย ท าให้เกิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสใน
การเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทางวิชาการในการ
เป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง
การไดม้าซ่ึงกระแสรายไดข้องหลกัสูตรจากจุดแขง็
ทางวิชาการบุคลากรมีอยูใ่นปัจจุบนั 

1. ปรับเปล่ียนกลยทุธ์การประชาสัมพนัธ์
เพื่อเสริมสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีทางวชิาการ
และวชิาชีพ รวมถึงการส่ือสารทาง
การตลาดท่ีดีของหลกัสูตร

ทศันคติของผูป้กครองมีมุมมองวา่ หลกัสูตรน้ีไม่
วา่จะเรียนในมหาวทิยาลยัในก็ไม่แตกต่างกนั 
เน่ืองจากไม่ใช่หลกัสูตรทางวชิาชีพ เหมือน 

วศิวกร พยาบาลเป็นตน้ จึงไม่มีความจ าเป็นนกัท่ี
ตอ้งส่งเสียใหน้กัศึกษามาเรียนท่ีมหาวทิยาลยัน้ี 

รวมถึงไม่ค่อยเช่ือมัน่วา่ การเรียนเรียนในหลกัสูตร
น่ี นกัศึกษาจะมีงานท าแน่นอน

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษา
ไดรั้บการยอมรับทางวชิาชีพผา่น
มาตรฐานวชิาชีพของศาสตร์ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ
2. พฒันาหลกัสูตรระยะสั้นเพื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะท่ีจ าเป็นใน
วชิาชีพท่ีเขม้แขง็ในศาสตร์ใหก้บั
นกัศึกษา

1.วจิยั/ ส ารวจมาตรฐานวชิาชีพของศาสตร์ใน
ระดบัชาติและนานาชาติ และรูปแบบการ
พฒันานกัศึกษาท่ีสอดรับกบัมาตรฐาน
2. วจิยัส ารวจทศันคติของผูป้กครอง ชุมชน 
สังคม ตลาดแรงงานเพื่อน ามาปรับกลยทุธ์
การพฒันาความย ัง่ยนืของหลกัสูตร หรือ 
แนวทางพฒันา ปรับปรุงอ่ืนๆ ของหลกัสูตร
ในอนาคต

w

T 20



บรบิทสถาบนั

input outputprocess

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์กฎหมาย

customersupplier

supply demand

Direct to

กระบวนการสนบัสนุน

Indirect to

ใคร

ตอ้งการอะไร
จากเรา

สนิคา้
&

บรกิาร
????

สถาบนัฯ

+
??????

man

material

money

management

กระบวนการสรา้งคุณคา่

Stakeholder
คูแ่ขง่

SIPOC TABLE

Value Chain
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บรบิทองคก์ร

input outputprocess

วสิยัทศัน์ พนัธกจิ ยทุธศาสตร ์กลยทุธ ์กฎหมาย

customersupplier

supply demand

กระบวนการสนบัสนุน

Indirect to

หลกัสตูร
ฝึกอบรมที่
ทนัสมยั
ทนัเวลา

และสรา้งจาก
ความเชีย่วชาญ
ของบุคลากร

หน่วยงาน A และมี
ความเป็นไปได้
ในเชงิธุรกจิ

หน่วยงาน A

man

material

money

management

-พฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมท่ีสร้าง
จากฐานทุนความรู้ของบุคลากร
-ระดมทุนความรู้ของบุคลากรท่ี
มีความเช่ียวชาญมาจดัท าหลกัสูตร

-ใชก้ารจดัการความรู้เป็นตวั
ขบัเคล่ือนทุนความรู้ของหน่วยงาน
-ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ท่ีเอ้ือใน

การพฒันาหลกัสูตรอบรมในเชิงธุรกิจ

หน่วยงาน A เป็นหน่วยงานที่
สรา้งรายไดพ้รอ้มไปกบัการสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่ี

ทางวชิาการใหก้บัองคก์รดว้ยการเปลีย่นทุนความรู้
ของบุคลากรใหเ้ป็นทุน

คูแ่ขง่

SIPOC TABLE

ผูเ้ขา้รบัการอบรม
พงึพอใจในความรู้

ทีไ่ดร้บัและ
สามารถน า

ความรูไ้ปปฏบิตังิาน
ในหน่วยงานไดจ้รงิหน่วยงาน B
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-เกบ็ข้อมลูเก่ียวกบัภาพอนาคตขององคก์ร  และจดุอ่อน จดุแขง็ โอกาส 
อปุสรรค(SWOT) ขององคก์รภายใต้กรอบพนัธกิจ(Mission) ของ
หน่วยงาน 

-น าประเดน็ท่ีได้ เพ่ือสรปุประเดน็ สร้างแบบสอบถามท่ีต้องใช้ ในการ
ประเมินในขัน้ตอนการวิเคราะหส่์วนต่างของประเดน็ความต้องการและ
ปัญหา(Gap Analysis) ในขัน้ตอนถดัไป

การสร้างวิสยัทศัน์(Vision) ประเดน็ยทุธศาสตร(์Strategic Issue)
เป้าประสงค ์(Strategy Objectives) และ ตวัช้ีวดัผลการด าเนินงาน

(Key Performance Indicators)ขององคก์ร
ด้วย Gap Analysis
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น าแบบสอบถามเกบ็ข้อมลูกบับคุลากรหรือผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียกบัองคก์ร
1. ประเมินความส าคญั(Importance)ของประเดน็ปัญหาและ

ความต้องการฯ ท่ีได้จากขัน้ตอนท่ี 2 และความพึงพอใจในปัจจบุนัของ
หน่วยงาน(Current Status) โดยใช้ระบบการประเมินแบบ Rating Scale

2. ประเมินผลโดยใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Mean) ทัง้Importance และ 
Current Status แล้วคดัเฉพาะประเดน็ท่ีมี 

Mean Importance > Mean Current Status เท่านัน้

3.   น าทัง้ 2 ค่าดงักล่าวลบกนัเพ่ือหาส่วนต่าง (Gap) และเรียงล าดบัประเดน็
จากประเดน็ท่ีมีส่วนต่างมากไปหาน้อย และเลือกมาเป็นประเดน็
ยทุธศาสตรข์ององคก์รโดยประเมินว่าควรจะเป็นจดุแขง็ของ
องคก์ร
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ประเดน็ที่สอบถาม Importance

(ความจ าเป็น

,เรง่ดว่น)

Current Status

(สภาพปัจจบุนั)

สว่นตา่ง

(Gap)

1. จดัท าแผนธุรกจิ (Business Plan) แผนการตลาด (Marketing Plan) 
และแผนจดัหารายได้ เพือ่เพิม่โอกาสทางธุรกจิใหม ่รายได ้ลดรายจา่ย 
ลดการรัว่ไหลทีไ่มจ่ าเป็น แสวงหาแหลง่รายไดจ้ากภายนอก

Mean 3.70 Mean 1.70 2.00 (ใช่)

อนัดบัที่ ?

2. พฒันาประสทิธภิาพของใชร้ะบบสารสนเทศ (IT) เพือ่ใชใ้นการจดัเกบ็
และตรวจสอบตดิตามทางรายได้

Mean 4.44 Mean 4.00 0.44(ใช่)

อนัดบัที่ ?

3. สง่เสรมิใหบุ้คลากรศกึษาต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เพือ่กลบัมาเป็นทุน
มนุษยใ์นการสรา้งสรรค ์Product ขององคก์รในการจดัหารายได้

Mean 5.00 Mean 5.00 0.00 (ไม่)

4. พฒันาโครงการฝึกอบรมทัง้ Public และ In-house Training ในการ 
Up and Re-Skills บุคคลภายนอก องคก์ร ฯลฯ บนพืน้ฐานองคค์วาม
เชีย่วชาญของโรงพยาบาล

Mean 5.00 Mean 3.00 2.00 (ใช่)

อนัดบัที่ ?

อนัตรภาคชัน้ท่ีใช้แปลความหมายของค่าเฉล่ีย
4.21-5.00 = มากท่ีสดุ
3.41-4.20 = มาก
2.61-3.40 = พอใช้(ปานกลาง/ไม่แน่ใจ)
1.81-2.60 = น้อย
1.00-1.80 = น้อยท่ีสดุ

ตวัอย่าง
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จดัท าแผนธรุกิจ (Business Plan) 
แผนการตลาด (Marketing Plan) 

และแผนจดัหารายได้

พฒันาโครงการฝึกอบรมทัง้ Public และ In-house Training 
ในการ Up and Re-Skills บคุคลภายนอก องคก์ร ฯลฯ 

บนพืน้ฐานองคค์วามเช่ียวชาญของโรงพยาบาล

Vision?????

พฒันาประสิทธิภาพของใช้ระบบสารสนเทศ (IT) 
เพ่ือใช้ในการจดัเกบ็และตรวจสอบติดตามทางรายได้ ส่งเสริมให้บุคลากรศึกษาต่อในระดบัท่ีสงูข้ึน 

เพ่ือกลบัมาเป็นทุนมนุษยใ์นการสรา้งสรรค ์
Product ขององคก์รในการจดัหารายได้

?
?

พฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการองคก์ร
ไปสู่องคก์รท่ีมีศกัยภาพสงู

ท่ีอยู่รอดได้ (High Performance 
Organization Based)

ภาพ
อนาคต

ท้าทาย เป็นไปได้

ยทุธศาสตร์ ตวัอย่าง
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ถาม-ตอบ
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