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1. บทนํา
ทุกวันนี้ คําวา ยุทธศาสตร (strategy) หรือบางครั้งเรียกวา กลยุทธ หรือกลวิธี รวมทั้งคําวา การ
จัดการยุทธศาสตร (Strategic Management) และการบริหารยุทธศาสตร (Strategic Administration) เปน
คําที่เริ่มใชในตางประเทศ ตอมาหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐของไทยไดนํามาปรับใช
ตามลําดับ โดยใชกนั อยางแพรหลายทั้งในวงวิชาการ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐ
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในกระทรวง กรม ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9-10 รวมทัง้
ปรากฏอยูในแนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management ) แนวคิดบัลลานด
สกอรการด (Balanced Scorecard) แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน (Performance
Agreement of Agency) และแนวคิดแผนที่ทางยุทธศาสตร (Strategy Maps) เหลานี้เปนตน
เมื่อพิจารณาศึกษาความหมายของคําวา ยุทธศาสตร พบวา มีความหมายที่หลากหลาย
ตัวอยางเชน หมายถึง
1) ศิลปะในการนํากองทัพ หรือการอํานวยการทั้งปวงเกี่ยวกับการทหารเพื่อใหไดชัยชนะแก
ศัตรูซึ่งมีความหมายครอบคลุมถึงศิลปะในการบังคับบัญชา การเคลื่อนยายกองทัพ และการตอสูเพื่อให
ไดชัยชนะทหารในยามสงคราม
2) กลศึก กลยุทธ หรือวิธีการตาง ๆ สําหรับเอาชนะศัตรูโดยไมรูตัว หรือทําความประหลาดใจ
ใหแกศัตรูทางการทหาร
3) ศาสตรการสงครามสําหรับผูนํากองทัพ
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4) การวางแผนเพื่อนํากองทัพเขารบโดยใชกําลังพลที่มีอยู รวมทั้งใชกลอุบายใหเกิดประโยชน
สูงสุด
5) อุบาย หรือกลอุบายทั้งปวงที่จะเอาชนะศัตรู คูตอสู หรือคูแขงขันทั่วไปโดยไมจําเปนตอง
เกี่ยวกับการทหารเทานั้น
6) วิธีการ หรือแนวทางเพื่อแกปญหา หรือรักษาไวซึ่งความมั่นคงของชาติดวยกําลังอํานาจของ
ชาติในดานตาง ๆ
7) การแสดงความปรารถนา และหนทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงานในทุกระดับ
หรือเกือบทุกระดับ
8) การใชกลวิธี หรืออุบายเพื่อใหไดเปรียบศัตรู คูตอสู หรือคูแขงขัน ไมวาจะเปนไปในทาง
ธุรกิจ การคา การเมือง หรือการทหาร
9) ศาสตรและศิลปในการใชพลังอํานาจหรือศักยภาพที่มอี ยูในการปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมาย
10) เดิมในระดับชาติ เขาใจกันวา ยุทธศาสตรมุงเฉพาะเรื่องการทหารหรือความมั่นคงของชาติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการชนะสงครามเทานั้น แตทุกวันนีไ้ ดปรับเปลี่ยนไปมาก โดยความมัน่ คงของ
ชาติมิไดขึ้นอยูเฉพาะพลังอํานาจดานการทหารแตเพียงอยางเดียว แตพลังอํานาจแหงชาติดานการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดลอมก็มีความสําคัญ
ทัดเทียมกับดานการทหาร เมือ่ เปนเชนนี้ ยุทธศาสตรจึงหมายถึง ศิลปและศาสตรในการพัฒนาและการ
ใชการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารของชาติ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงาน และ
สิ่งแวดลอม ทั้งในยามปกติและยามสงครามเพื่อสนับสนุนใหการดําเนินนโยบายของชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้ จุดมุงหมายหลัก คือ การนํากําลังอํานาจของชาติในทุก ๆ ดานมาใชเพือ่
ชวยใหบรรลุเปาหมายของชาติ
เพื่อชวยใหทราบและเขาใจแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร
ของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ตอจากนีไ้ ป จึงเปนการนําเสนอแนวคิดหรือความหมายคําวา
ยุทธศาสตร หรือการบริหารยุทธศาสตร เรียงตามลําดับปจากปเกาสุดไปยังปใหมลาสุด โดยเริ่มจาก
หนวยงานหรือนักวิชาการไทย จากนั้น จึงตามดวยตางประเทศ อยางไรก็ตาม ไดนําความหมายคําวา
ยุทธศาสตร ตามที่ไดบัญญัติไวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาแสดงไวกอน
เพื่อใหเขาใจความหมายพื้นฐานอยางเปนทางการเปนเบือ้ งตน หลังจากที่ไดนําเสนอแนวคิดหรือ
ความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ไดศึกษาและรวบรวมมาจากหนวยงาน
และนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศแลว เปนการนําแนวคิดและความหมายดังกลาวมาสรุปและ
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วิเคราะหไวในตาราง ตอจากนั้น เปนการกําหนดความหมายของการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงาน
ภาครัฐ และทายสุด เปนการนําเสนอขอบเขตและสาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร โดยนํามา
ศึกษา วิเคราะห และสรุปเปนสาระสําคัญ ลักษณะสําคัญ หรือลักษณะรวม (common factors) ของการ
บริหารยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ
แนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ศึกษาและรวบรวมมาจาก
หนวยงานและนักวิชาการไทย มีดังนี้
1) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 911) (กรุงเทพมหานคร : บริษัท
นานมีบุคพับลิเคชั่นส จํากัด) ใหความหมายของคําวา ยุทธศาสตร หมายถึง วิชาวาดวยการพัฒนาและ
การใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกําลังรบทางทหารตามความจําเปนทั้งในยามสงบ
และในยามสงคราม
2) พจนานุกรมทหารอากาศ อังกฤษ-ไทย เลม 2 ป พ.ศ. 2520 ไดระบุวา ยุทธศาสตร คือ ศิลป
และศาสตรในการพัฒนาและการใชกําลังทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และทางการทหาร
ของชาติ ทั้งในยามสงบและสภาวะสงครามใหสามารถสนองนโยบายของชาติไดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อเพิ่มโอกาสและอํานวยการใหไดมาซึ่งความไดเปรียบ หรือชัยชนะเหนือคูตอสูและปดโอกาสแหง
ความพายแพทั้งปวง
3) ธงชัย สันติวงษ (2539: 190) อางใน วุฒิพงษ ไชยทิพย (2550: 10) วิทยานิพนธครุศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ เรื่อง การศึกษาประสิทธิผล
และปญหาการใชกระบวนการการบริหารเชิงยุทธศาสตรเพื่อปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจุน จังหวัดพะเยา” อธิบายวา ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการที่จะ
ทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ยุทธศาสตรเปนสวนผสมของเปาหมายและนโยบายหลัก ซึ่ง
รวมกันเปนการกระทําอยางใดและมักจะตองมีการจัดเอาทรัพยากรตาง ๆ ดวย
4) สมชาย ภคภาสนวิวฒ
ั น (2540) อางใน จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร
(2549: 13) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน) กลาวไววา กลยุทธ หรือยุทธศาสตร หมายถึง การตัดสินใจทีส่ ัมพันธกับการคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปนการตัดสินใจบนฐานของสมมติฐานการปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต
5) พักตรผจง วัฒนสินธุ (2541) อางใน จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549:
13) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน)
เห็นวา การจัดการเชิงกลยุทธ หมายถึง การจัดการที่เนนถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ
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จัดการภายใน ซึ่งตองเตรียมแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่ นไป หรือตอบโต
ภาวการณแขงขันไดอยางรวดเร็วโดยมีการจักสรรทรัพยากรใหเหมาะสม
6) วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เรื่อง "แผนยุทธศาสตรองคการ" (กรุงเทพมหานคร
: สํานักพิมพทพิ ยวิสุทธิ์) มีความเห็นวา ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทาง หรือแบบแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวขององคการ กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป การที่องคการจะสามารถเลือกยุทธศาสตรได
เหมาะสมเพียงใด ขึ้นอยูกับขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่องคการจัดหามาได
7) จําลอง โพธิบ์ ุญ (2545: 127) อางใน ดาวสวรรค ชาวเมือง (2549: 55) วิทยานิพนธรฐั
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง "ปญหา
การนํานโยบายรัฐบาลไปจัดทํายุทธศาสตรในการบริหารราชการจังหวัด" กลาวไววา ยุทธศาสตร
หมายถึง แนวทางการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาทีก่ ําหนดไว การกําหนด
ยุทธศาสตรควรแยกตามเปาหมายแตละดานทุกฝายควรชวยกันพิจารณาและนําเสนอยุทธศาสตรที่
เหมาะสมและครอบคลุม ซึ่งจะชวยใหเกิดความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมาย
8) วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) อางใน ประเสริฐ สิงขรเขียว (2550: 50)
วิทยานิพนธศลิ ปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่อง
“ยุทธศาสตรการพัฒนาภาวะผูนําใหกับทหารทองประจําการหนวยจังหวัดทหารบกเลย” กลาววา
ยุทธศาสตร หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเปาประสงค (หรือเปาหมาย) เชิงปฏิบัติการและ
นโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซึ่งองคการภาครัฐกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยที่
สําคัญ 2 ประการ ไดแก วัตถุประสงคของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว และสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานของแผนงาน
9) อุทิศ ขาวเธียร (2546: 9) อางใน รุงอรุณ พิมพหลอน (2551: 24) วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เรื่อง “ยุทธศาสตรการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” กลาวไว
วา ยุทธศาสตร หมายถึง เปนเครื่องมือเพื่อชวยชี้นาํ การบริหารขององคกรที่เกิดจากกระบวนการระดม
สมองของผูมีสวนเกีย่ วของอยางมีสวนรวม โดยยึดหลักการวิเคราะหใหทราบสภาพแวดลอมให “รูเขา
รูเรา” เพื่อชี้แนะเปาประสงคหรือเปาหมาย (วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผน) และกล
ยุทธ กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดลอม
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10) ชัยยศ สันติวงษ และคณะ (2546: 23) ในหนังสือ เรื่อง "การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ" (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชุมชาง จํากัด) กลาววา กลยุทธ ยุทธศาสตร หรือยุทธวิธี ก็คือคํา ๆ
เดียวกัน โดยสรุปแลวหมายถึง แนวทางหรือวิธีการทําอยางไรที่จะไปถึงวัตถุประสงคที่กําหนดไว
11) โกวิท วงศสุรวัฒน (หนังสือพิมพ มติชนรายวัน, 16 มิถุนายน 2547) อธิบายไววา หลักการ
สําคัญของยุทธศาสตรคือ "นโยบายของประเทศตองกําหนดยุทธศาสตร กลาวคือ ตองมีการกําหนด
วัตถุประสงคของประเทศใหชัดแจงเสียกอนแลวจึงกําหนดเปนนโยบายสาธารณะ แลวจึงเริ่มกําหนด
ยุทธศาสตรได" สรุปงาย ๆ ก็คือ ยุทธศาสตรนั้นเปนคําของทหาร ตอมาไดขยายเอาไปใชในทาง
การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และจิตวิทยา ทําใหมีคําวา ยุทธศาสตรชาติ ขึ้น ยุทธศาสตรจึงใชกับเรื่อง
ใหญ ๆ เปนระดับชาติหรือกองทัพใหญ ๆ สวนกลยุทธนนั้ ใชกับเรื่องหรือองคกรยอย ๆ เล็ก ๆ เชน
บริษัท หางราน หรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ
12) บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2547: 1) ในหนังสือ เรื่อง "การจัดการเชิงยุทธศาสตรสําหรับ
CEO” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและบุตร จํากัด) ใหความหมายวา ยุทธศาสตร หรือ strategy ใน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งไดมีผูรูแปลเปนไทยวา “กลยุทธ” และก็มีการใชกนั อยางแพรหลาย โดยที่ความหมาย
มักเปนไปในทางลบ เชน ใกลโคงสุดทายของการเลือกตั้ง ผูสมัครของแตละพรรคตางงัดเอา "กลยุทธ"
ทุกรูปแบบออกมาห้ําหัน่ กัน ทั้งเกทับบลัฟแหลก อยางนี้เปนตน อันที่จริง “กลยุทธ” หรือ “ยุทธศาสตร”
หมายถึง “มุงเนนหรือทุมเททรัพยากร” ไปในเรื่องใดแลวสามารถนําพาหมูคณะไปสูความสําเร็จหรือ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
13) จักร ติงศภัทย (2548: 5) ในหนังสือ เรื่อง "กลยุทธ การสรางและการนําไปปฏิบัติ"
(กรุงเทพมหานคร : ธรรกมล) กลยุทธ หรือยุทธศาสตรมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา strategos โดย
ความหมายดั้งเดิมเปนภาษาทางทหารที่ใชอธิบายทางยุทธวิธีของแมทัพในการจัดทัพ และเคลื่อนยาย
กําลังพลเพื่อตอสูกับกองทัพของขาศึก คารล วอน คลอสซวิทซ (Carl von Clausewitz) นักทฤษฎีดาน
ยุทธการแหงคริสตศตวรรษที่ 19 ไดอธิบายถึงกลยุทธ ไววา กลยุทธเปน "กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการราง
แผนการทําศึกสงคราม และการกําหนดรูปแบบการตอสูในแตละสมรภูมิ ซึ่งจะตองตัดสินใจวาจะเขา
ยึดสมรภูมิแตละแหงดวยวิธใี ด"
14) พสุ เดชะรินทร และคณะ (2548: 20) ในหนังสือ เรื่อง “Strategy Map แผนที่ยุทธศาสตร”
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ก. พลพิมพ (1996) จํากัด) ใหความหมายไววา ยุทธศาสตร คือ สิ่งที่
องคการทําเพือ่ นําไปสูความสําเร็จ โดยความสําเร็จนั้นของแตละองคกรก็ไมเหมือนกัน ถาเปนองคกร
เอกชน ความสําเร็จอาจจะอยูที่ตัวเลขทางการเงิน แตถาเปนหนวยงานราชการ ความสําเร็จนั้นก็อยูท ี่การ
บรรลุวิสัยทัศน
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15) อาภรณ วุฒิคุณาภรณ (2548: 15) ในวิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง “การมีสวนรวม
ของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด” มีความเห็นวา ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนินงานในระยะยาว
ขององคการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจเปลี่ยนแปลงได
หากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป
16) สุวิชัย ศุภารานนท (2549: 78) ในหนังสือ เรื่อง “ยุทธศาสตรการแขงขัน”
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพซีเอ็ดยูนเิ คชั่น) อธิบายไววา ยุทธศาสตรโดยทั่วไปคือ แผนงาน แนวทาง
หรือวิธีการที่จะนําองคกรไปสูผลที่สอดคลองกับภารกิจและจุดมุงหมายรวมขององคกร
17) จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการ
เชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) กลาววา การจัดการเชิงกลยุทธ
หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการ
ประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธของ
องคการเพื่อที่จะสรางความมั่นใจวาองคการสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึน้ ตลอดจนสามารถสามารถมีพัฒนาการและสามารถแขงขันใน
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
18) ปยะนิตย โอนพรัตนวบิ ลู ย (2551: 188) ในหนังสือ เรื่อง "ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
ภาครัฐ" (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ใหความหมายของยุทธศาสตร
หมายถึง แผนที่จะบรรลุถึงพันธกิจและเปาหมาย
19) นฤมล สุนสวัสดิ์ (2552: 3) ในหนังสือ เรื่อง "การจัดการเชิงยุทธศาสตรเพื่อความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวันทิพย) ใหความหมายของยุทธศาสตรวา เปน
ภาพรวมหรือภาพใหญในการทําสิ่งที่ถูกตองเหมาะสม สวนยุทธวิธีเปนวิธีรายละเอียดของการกระทํา
ใหสําเร็จ ยุทธศาสตรเปนการกําหนดทิศทางการกระทําที่ถูกตองและจุดหมายปลายทางขององคการ
ในขณะที่ยุทธวิธีเปนการดําเนินการเดินทางที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทางดวยวิธีการที่เหมาะสม
20) ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552: 188) ในหนังสือ เรื่อง “ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
ภาครัฐ” (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กลาววา ในความหมายของ
ยุทธศาสตรระดับองคกรของภาคธุรกิจ หมายถึง การกําหนดทิศทาง (direction) และขอบเขต (scope)
ความตองการในระยะยาวขององคกร เพื่อที่จะจัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ
แขงขัน และความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ (stakeholder expectations)
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21) จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย (2552: 127) ในหนังสือ เรื่อง “แผนที่
ยุทธศาสตร” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา) เห็นวา S-Strategy
(ยุทธศาสตร) หมายถึง ทิศทางและขอบเขตที่องคการจะดําเนินไปในระยะยาวนัน้ เปนอยางไร อัน
เปรียบเสมือนเข็มทิศขององคการวามีความชัดเจนหรือไม หลังจากนัน้ การศึกษาวาองคการของเรานั้น
อยูที่ไหนในขณะนี้ พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเปนอยางไร และใครเปนผูรับบริการ
ของเรา
22) สันตีรณะ นามวงษา (2552: 30) ในรายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เรื่อง “ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน” กลาววา ยุทธศาสตร หมายถึง
การวางแผนเพือ่ นํากองทัพเขารบโดยใชกําลังที่มีอยู และกลอุบายใหเกิดประโยชนสงู สุด
23) พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ในหนังสือ เรื่อง "แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ปญญาชน) ใหความหมายไววา ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาโดยนําทั้งศาสตรและศิลปในการวางแผน
และวิธีการที่ชาญฉลาดลุมลึกกวาเดิมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซึง่ เปนเปาหมายที่
ยากเปนพิเศษและไมสามารถสําเร็จไดดวยวิธีการปกติ
สําหรับแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ศึกษาและ
รวบรวมมาจากนักวิชาการตางประเทศ มีดงั นี้
1) เจมส ไบรอัน ควินน (James Brian Quinn) (1991: 4) อางใน วันชัย มีชาติ (2552: 115) ใน
หนังสือ เรื่อง “การบริหารองคการ” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจฬุ าลงกรณมหาวิทยาลัย) ไดให
ความหมายของยุทธศาสตร หมายถึง รูปแบบหรือแผนทีแ่ สดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของ
เปาหมาย (goals) นโยบาย (policy) และกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร (action) ซึ่งมององคการเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน
2) เฮ็นรี่ มินทซเบอรก (Henry Mintzberg) (1998: 9) อางในหนังสือ เรื่อง "ประมวลสาระชุด
วิชาการบริหารภาครัฐ" (นนทบุรี : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ไดกลาววา ยุทธศาสตร
(Strategy) คือ แผน หรือเรื่องที่เกี่ยวของ เชน ทิศทาง แนวทาง แนวทางปฏิบัติไปสูอนาคต หรือเสนทาง
ที่จะเดินจากจุดที่อยูไปถึงอีกจุดหนึ่ง
3) ไมเคิล อี. พอรตเตอร (Michael E. Porter) (1998: 55, 71) ในหนังสือ เรื่อง “On
Competition” อางในหนังสือ เรื่อง “ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ” (2552: 187) (นนทบุรี :
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ใหความหมายของยุทธศาสตรในลักษณะที่เปนกิจกรรมที่
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องคการเลือกที่จะเปนเลิศ โดยแกนแทของยุทธศาสตร คือ การเลือกที่จะดําเนินการกิจกรรมที่แตกตาง
จากคูแขงเพื่อที่จะเสนอขอเสนอที่มีคุณคาเปนเอกลักษณ ยุทธศาสตรจึงเปนการสรางสรรคตําแหนงที่มี
เอกลักษณและคุณคา ดวยการรวมเอากลุมของกิจกรรมทีม่ ีความแตกตางเขาไวดว ยกัน ซึ่งหากวามีได
เพียงตําแหนงเดียวแลว ยุทธศาสตรก็จะไมมีความจําเปน ยุทธศาสตรจะตองมีการกําหนดทางเลือกวา
อะไรไมควรทําดวย ซึ่งมีความสําคัญเทา ๆ กับทางเลือกวาอะไรควรทํา
4) วิลลี่ ไพเตอรเซน (Willie Pietersen) (2002: 41, 43) ในหนังสือ เรื่อง “Reinventing Strategy”
อางในหนังสือ เรื่อง “ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ” (2552: 187) (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ยุทธศาสตร หมายถึง ทําอยางไรใหเราใชทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการแขงขัน และเนื่องจากยุทธศาสตรเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอันมีอยูอยาง
จํากัดใหสอดคลองกันอยางชาญฉลาด ดังนั้น ในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อที่จะชนะจําเปนตองมีการ
กําหนดชุดของทางเลือกที่ยากซึ่งที่จริงแลว ประเด็นหลักของยุทธศาสตร คือ การกําหนดจุดเนนที่
จริงจังในเรื่องที่ถูกตอง
5) อลัน วอลเทอร สตีส (Alan Walter Steiss) (2003: 1) ในหนังสือ เรื่อง “Strategic
Management for Public and Nonprofit Organization” (New York: Marcel Dekker, Inc)” อธิบายไววา
ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการที่ถูกนํามาใชในการดําเนินงานขององคการและนํามาใชในการแขงขันทาง
ธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคการไดกาํ หนดไว แตถาเปนในภาครัฐ ยุทธศาสตรจะถูกใชเปนวิธีการ
ในการบรรลุเปาหมายขององคการภาครัฐ
6) เกอรรี จอหนสัน และเคฟเวน สโคลส (Gerry Johnson and Kevan Scholes) (2006: 7) ใน
หนังสือ เรื่อง “Exploring Corporate Strategy: Text and Cases (Financial Times/ Prentice Hall; 7th
edition, 2006)” ไดแสดงความเห็นวา ยุทธศาสตรเปนกรอบและทิศทางระยะยาวขององคกร โดยมีการ
จัดสรรทรัพยากรทามกลางสภาวะแวดลอมที่ทาทายเพื่อใหเกิดประโยชนกับองคกร รวมทั้งมีความสอด
รับกับความตองการทางการตลาดและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร
7) เคนเน็ท อาร. แอนดรูส (Kenneth R. Andrews) อางใน เจย ดับบลิว. ลอรช และโธมัส เจ.
เทียรนี่ (Jay W. Lorsch and Thomas J. Tierney) ในเอกสาร เรื่อง “Aligning the Stars” (Harvard
Business School Press, 2002) ใหความหมายคําวา ยุทธศาสตร หมายถึง กระแสของการตัดสินใจที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ซึ่งสะทอนถึงเปาหมายของบริษัท และแนวทางซึ่งบริษัทจะดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายนั้น
8) อัลเฟรด แชนดเลอร จูเนียร (Alfred Chandler, Jr.) ในหนังสือ เรื่อง “Strategy and Structure:
Chapters in the History of the Industrial Enterprises” (สืบคนวันที่ 22 มิถุนายน 2553 จาก
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http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=VC05-13C03&article_version=1.0) ไดใหความหมายของยุทธศาสตร หรือกลยุทธ (strategy) ไววา ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนการกําหนดจุดมุงหมายระยะยาวของธุรกิจ และการกําหนดแนวทางการดําเนินงานหรือ
การปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอันจําเปนในการดําเนินงานดังกลาว

2. การวิเคราะห
เมื่อนําแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่หนวยงานและ
นักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดแสดงความคิดเห็นไวขางตน มาวิเคราะหและสรุปไวในตาราง
ขางลาง ก็พบวา หนวยงานและนักวิชาการดังกลาวไดใหความเห็นเกีย่ วกับยุทธศาสตร และการบริหาร
ยุทธศาสตรเฉพาะบางเรื่อง หรือบางดานเทานั้น โดยไมครอบคลุมสาระสําคัญของยุทธศาสตร และการ
บริหารยุทธศาสตรมากเทาที่ควร กลาวคือ มีนักวิชาการจํานวนมาก (27 คน) ไดแสดงแนวคิดหรือ
ความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่ครอบคลุมสาระสําคัญเพียง 1-2 ประการ
(จากทั้งหมด 8 ประการ) และยังมีเพียง 5 คนเทานั้น (จากทั้งหมด 31 คน) ที่ใหความหมายครอบคลุม
สาระสําคัญมากที่สุดเพียง 3 ประการ (จากทั้งหมด 8 ประการ) โดยนักวิชาการ 5 คนนั้น ไดแก
หนึ่ง วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) แสดงความเห็นไววา ยุทธศาสตร หมายถึง
ชุดของทางเลือกระยะยาวเกีย่ วกับเปาประสงค (หรือเปาหมาย) เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซึ่ง (1) องคการภาครัฐกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ 2
ประการ ไดแก (2) วัตถุประสงคของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว และ (3) สิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนินงานของแผนงาน
สอง ณัฏฐพันธ เขจรนันทน (2552: 188) มีความเห็นวา การบริหารยุทธศาสตร หมายถึง การ
กําหนด (1) ทิศทางขององคกรเพื่อที่จะ (2) จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับ (3) สภาพแวดลอมในการ
แขงขัน
สาม พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ใหความหมายของยุทธศาสตร หมายถึง การพัฒนาโดย
(1) นําทั้งศาสตรและศิลปใน (2) การวางแผนและวิธีการที่ชาญฉลาดลุมลึกกวาเดิมเพื่อ (3) การบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซึ่งเปนเปาหมายทีย่ ากเปนพิเศษและไมสามารถสําเร็จไดดว ยวิธีการปกติ
สี่ อลัน วอลเทอร สตีส (2003: 1) อธิบายวา ในภาครัฐ ยุทธศาสตรจะถูกใชเปน (1) วิธีการหรือ
แนวทางใน (2) การบรรลุเปาหมายของ (3) องคการภาครัฐ
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หา อัลเฟรด แชนดเลอร จูเนียร ไดใหความหมายไววา ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนการกําหนด
(1) จุดมุงหมายระยะยาว และการกําหนด (2) แนวทางการดําเนินงานหรือการปฏิบัติการ ตลอดจน (3)
การจัดสรรทรัพยากรอันจําเปนในการดําเนินงานดังกลาว โปรดดูตารางขางลางนี้
อยางไรก็ตาม ในที่นี้ไดนําแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร
ที่รวบรวมมาจากหนวยงานและนักวิชาการไทยและตางประเทศทั้งหมดขางตนมาศึกษา วิเคราะห และ
สรุปไดวา ทุกวันนี้ มีการใชคําวา ยุทธศาสตร และกลยุทธกันอยางแพรหลาย แตโดยทัว่ ไปแลว คําวา
ยุทธศาสตร จะใชในความหมายที่กวางกวากลยุทธ หรือยุทธศาสตรใชกบั เรื่องใหญ ๆ เปนระดับชาติ เชน
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรของกองทัพใหญ ๆ ในขณะที่คาํ วา กลยุทธ ใชกับ
เรื่องหรือองคการหรือหนวยงานยอย ๆ เล็ก ๆ เชน บริษัท หางราน โดยกลยุทธมีกลวิธี หรือแนวทาง
ปฏิบตั ิลดหลัน่ กันลงไป แตในที่นี้ ถือวา ทัง้ 2 คํา มีความเหมือนเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน และสําหรับ
ความหมายของการบริหารยุทธศาสตรที่สรุปไวในทีน่ ี้ หมายถึง “การดําเนินงานหรือการปฏิบตั ิงาน
ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐที่ใชทงั้ ศาสตรและศิลปที่ลุมลึกหรือแยบคายเพื่อ
กําหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน กระบวนการในการดําเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเปาหมาย
ที่ชัดเจน สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ พรอมทั้งใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ เพือ่ ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและเพื่อใหบรรลุเปาหมายเฉพาะของ
หนวยงาน”
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ตาราง สรุปและวิเคราะหแนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตรที่รวบรวมมาจาก
หนวยงานและนักวิชาการไทยและตางประเทศ

หนวยงาน/
นักวิชาการ

1. พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน (2542)
2. พจนานุกรมทหาร
อากาศ (2520)
3. ธงชัย
(2539)
4. สมชาย
(2540)
5. พักตรผจง
(2541)
6. วิโรจน
(2542)

แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร
6. การ
5. การ
1. การ 2. การ 3. การ 4. การ
บริหารที่
บริหาร บริหาร บริหารที่ บริหารที่มี บริหาร
ทิศทาง
ใชทั้ง
สอด
ที่มุง
เพื่อให
ของ
ศาสตร แนวทาง
บรรลุหรือ คลองและ
หนวย เนน
เหมาะสม
งานของ ประสิทธิ และศิลป การวางแผน นําไปสู
ที่ลุมลึก กระบวน
เปาหมาย กับสภาพ
รัฐ และ/ ภาพ
การ และ
หรือ
เฉพาะที่ แวดลอม
หรือ เจา
แยบคาย เปาหมาย
ยากเปน และสถาน
หนาที่
กวาปกติ ที่ชัดเจน
การณ
พิเศษ
ของรัฐ

7. การ
บริหาร
โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิด
ประโยชน
สูงสุด

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย
ดาน
ธุรกิจ
การคา
การเมือง
หรือการ
ทหาร
9

9

9
9

9
9
9
9

9
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หนวยงาน/
นักวิชาการ

7. จําลอง
(2545)
8. วัฒนา และ
คณะ (2546)
9. อุทิศ(2546)
10. ชัยยศ
และคณะ
(2546)
11. โกวิทย
(2547)
12. บุญเกียรติ
(2547)
13. จักร
(2548)
14. พสุ และ
คณะ (2548)
15. อาภรณ
(2548)

แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร
6. การ
5. การ
1. การ 2. การ 3. การ 4. การ
บริหารที่
บริหาร บริหาร บริหารที่ บริหารที่มี บริหาร
ทิศทาง
ใชทั้ง
สอด
ที่มุง
เพื่อให
ของ
ศาสตร แนวทาง
บรรลุหรือ คลองและ
หนวย เนน
เหมาะสม
งานของ ประสิทธิ และศิลป การวางแผน นําไปสู
ที่ลุมลึก กระบวน
เปาหมาย กับสภาพ
รัฐ และ/ ภาพ
การ และ
หรือ
เฉพาะที่ แวดลอม
หรือ เจา
แยบคาย เปาหมาย
ยากเปน และสถาน
หนาที่
กวาปกติ ที่ชัดเจน
การณ
พิเศษ
ของรัฐ

7. การ
บริหาร
โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิด
ประโยชน
สูงสุด

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย
ดาน
ธุรกิจ
การคา
การเมือง
หรือการ
ทหาร

9
9

9

9

9

9

9
9
9
9
9
9

9
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หนวยงาน/
นักวิชาการ

16. สุวิชัย
(2549)
17. จินตนา
และณัฏฐพันธ (2549)
18. ปยะนิตย
(2551)
19. นฤมล
(2552)
20. ณัฏฐพันธ (2552)
21. จิรประภา
และรัตนศักดิ์
(2552)
22. สันตีรณะ
(2552)
23. พิเชษฐ
(2552)

แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร
6. การ
5. การ
1. การ 2. การ 3. การ 4. การ
บริหารที่
บริหาร บริหาร บริหารที่ บริหารที่มี บริหาร
ทิศทาง
ใชทั้ง
สอด
ที่มุง
เพื่อให
ของ
ศาสตร แนวทาง
บรรลุหรือ คลองและ
หนวย เนน
เหมาะสม
งานของ ประสิทธิ และศิลป การวางแผน นําไปสู
ที่ลุมลึก กระบวน
เปาหมาย กับสภาพ
รัฐ และ/ ภาพ
การ และ
หรือ
เฉพาะที่ แวดลอม
หรือ เจา
แยบคาย เปาหมาย
ยากเปน และสถาน
หนาที่
กวาปกติ ที่ชัดเจน
การณ
พิเศษ
ของรัฐ

7. การ
บริหาร
โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิด
ประโยชน
สูงสุด

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย
ดาน
ธุรกิจ
การคา
การเมือง
หรือการ
ทหาร

9
9

9
9
9
9

9

9

9
9
9

9

9
9
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หนวยงาน/
นักวิชาการ

แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร
6. การ
5. การ
1. การ 2. การ 3. การ 4. การ
บริหารที่
บริหาร บริหาร บริหารที่ บริหารที่มี บริหาร
ทิศทาง
ใชทั้ง
สอด
ที่มุง
เพื่อให
ของ
ศาสตร แนวทาง
บรรลุหรือ คลองและ
หนวย เนน
เหมาะสม
งานของ ประสิทธิ และศิลป การวางแผน นําไปสู
ที่ลุมลึก กระบวน
เปาหมาย กับสภาพ
รัฐ และ/ ภาพ
การ และ
หรือ
เฉพาะที่ แวดลอม
หรือ เจา
แยบคาย เปาหมาย
ยากเปน และสถาน
หนาที่
กวาปกติ ที่ชัดเจน
การณ
พิเศษ
ของรัฐ

1. ควินน
(1991)
2. มินทซ
เบอรก (1998)
3. พอรตเตอร
(1998)

4. ไพเตอร
เซน (2002)
5. สตีส
(2003)
6. จอหนสัน
และสโคลส
(2006)
7. แอนดรูส
8. แชนดเลอร
จูเนียร

7. การ
บริหาร
โดยใช
ทรัพยากรที่มีอยู
ใหเกิด
ประโยชน
สูงสุด

9
9
9
(เลือกที่
จะเปน
เลิศ)
9
9

9
(วิธีการ)

9
9
(กรอบ
แนวคิด)

9

9

9

9

9

9

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย
ดาน
ธุรกิจ
การคา
การเมือง
หรือการ
ทหาร
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จากแนวคิดหรือความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่ไดรวบรวมมา
จากหนวยงานและนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศขางตน ไดนํามาสูการนําเสนอขอบเขตและ
สาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร โดยนํามาศึกษา วิเคราะห และสรุปเปนสาระสําคัญ ลักษณะ
สําคัญ หรือลักษณะรวม (common factors) ของการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ ได 8
ประการ โดยแตละขอมีความสัมพันธและสอดคลองกัน ดังนี้
หนึ่ง เปนการบริหารหรือการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐ
เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ
วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) อางใน ประเสริฐ สิงขรเขียว (2550: 50) วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง “ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาวะผูน ําใหกับทหารกองประจําการหนวยจังหวัดทหารบกเลย”
หมายเหตุ โดยปกติ การบริหารยุทธศาสตรนําไปใชไดทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
แตในทีน่ ี้เนนเฉพาะหนวยงานภาครัฐ และ/หรือ เจาหนาทีข่ องรัฐเทานั้น
คําวา หนวยงานของรัฐ นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไมวาจะ
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ไดบัญญัติ “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ไว
หลายองคกร ที่สําคัญคือ สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดินของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาล
ปกครอง รวมทั้งหนวยงานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่
บัญญัติใหองคกรตามรัฐธรรมนูญ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนทีห่ นึ่ง องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซึ่งไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน และ สวนที่สอง องคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นอกจากนี้ ยังไดบัญญัติถึงหนวยงานศาลไวดว ย อันไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม
ศาลปกครอง และศาลทหาร
ตัวอยางหนวยงานดังกลาวตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญขางตนนี้ โดยปกติแบงเปน 2 สวน
ไดแก หนึ่ง สวนที่เปนคณะกรรมการฯ หรือสวนที่เปนฝายการเมือง และ สอง สวนที่เปนฝายปฏิบัติ
หรือฝายประจํา หรือฝายสํานักงาน และเปนที่ปรากฏวา หนวยงานสวนที่เปนคณะกรรมการฯ จะมี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน และมอบใหสว นที่เปนฝายปฏิบัติ ฝายสํานักงาน
หรือฝายประจํานําวิสัยทัศนนั้นไปดําเนินการตอไป ตัวอยางเชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน ได
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน คือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คําวา “วิสัยทัศน” ซึ่งเปนคําที่
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นํามาใชในการบริหารยุทธศาสตรนั้น ถาเปนการบริหารจัดการในอดีต มีความหมายเทียบเทากับ “การ
กําหนดนโยบายหลัก” หรือทิศทางหลักของหนวยงาน) ตอจากนัน้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซึ่งเปนหัวหนาของสวนที่เปน
ฝายปฏิบัติ ฝายสํานักงาน หรือฝายประจํา ก็จะมอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนผูน ําวิสัยทัศนนนั้ ไปดําเนินการตาม “กระบวนการยุทธศาสตร” ซึ่งประกอบดวย 4 ขัน้ ตอน
ไดแก (1) การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน (2) การวางแผน
ยุทธศาสตร (ที่ประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก วิสยั ทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และแผนที่
ทางยุทธศาสตรและตัวชีว้ ัด) (3) การดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และ (4)
การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร (โปรดดูภาพที่ 1 และภาพที่ 2) รวมตลอดทั้งการที่สวนที่
เปนคณะกรรมการฯ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบหมายใหสวนที่เปนฝายปฏิบัติ ฝายสํานักงาน
หรือฝายประจํา หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานยึดถือและนํา “กระบวนการยุทธศาสตร” ของ
หนวยงานดังกลาวไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตอไปดวย
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สอดคลอง,
นําไปสู

1. การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ
แวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน

4. การควบคุมและการ
ประเมินผลยุทศาสตร
สอดคลอง,
นําไปสู

3. การดําเนินยุทธศาสตรดวยการ
แปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ

สอดคลอง,
นําไปสู
2. การวางแผน
ยุทธศาสตร
สอดคลอง,
นําไปสู

ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
1. วิสัยทัศน (เดิมอาจเรียกวา นโยบายหลัก)
ภาพของความสําเร็จของหนวยงานที่หนวยงานตองการจะเปนหรือ
ปรารถนาใหเกิดขึ้นในอนาคต เชน 5 ป (กําหนดโดยคณะกรรมการฯ)
2. พันธกิจ (เดิมอาจเรียกวา การปฏิบัติตามอํานาจหนาที่)
(หรือ “กิจ” ที่หนวยงานตองมี “พันธะ” ดวย) หมายถึง สิ่งที่หนวยงาน
จะตองมีหรือตองทําตามอํานาจหนาที่ใหเกิดขึ้นและประสบผลสําเร็จ
3. เปาหมาย หรือเปาประสงค (เดิมอาจเรียกวา วัตถุประสงค หรือจุดหมายปลายทาง)
(หรือเปาประสงค) หมายถึง เปาหมายหลักของหนวยงานที่ระบุกลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ
รวมทั้งผลประโยชนที่จะไดรับไวอยางชัดเจน โดยมีความสอดคลองกับพันธกิจ
4. ยุทธศาสตร หรือยุทธศาสตรการพัฒนา (เดิมอาจเรียกวา ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธดี ําเนินงาน)
(หรือยุทธศาสตรการพัฒนา หรือภารกิจหลัก หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน) หมายถึง แนวทาง
หรือวิธีการที่หนวยงานดําเนินงานเพื่อนําไปสูความสําเร็จ หรือทางเลือกที่ดีที่สุดที่ประกอบดวยหลาย
ขั้นตอนที่หนวยงานไดกําหนดไวเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ
5. แผนที่ทางยุทธศาสตร และตัวชี้วัด (เดิมอาจเรียกวา ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ และตัวชี้วัด)
หมายถึง แผนภาพ หรือแผนภูมิสรุปภาพยุทธศาสตรทั้งหมด โดยแสดงถึงยุทธศาสตรของหนวยงาน
ที่มีความสัมพันธและความเชื่อมโยงแตละขั้นตอนของแตละยุทธศาสตรในเชิงเหตุและผล อันจะ
กอใหเกิดหรือนําไปสูผลลัพธตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการกําหนดตัวชี้วัดไวดว ย

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของ “การวางแผนยุทธศาสตร” ที่ประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน
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สอง เปนการบริหาร การดําเนินงาน หรือการปฏิบตั ิงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ เชนนี้
สอดคลองกับความหมายของ พจนานุกรมทหารอากาศ อังกฤษ-ไทย เลม 2 ป พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ ยัง
สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ใน
หนังสือ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดังกลาว
ไวแลวขางตนอีกดวย
สาม เปนการบริหารหรือการดําเนินงานทีใ่ ชทั้งศาสตร (หรือใชวิชาความรู) และศิลป (ใชฝมือ)
ที่ลุมลึก หรือแยบคายกวาปกติ เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ พิเชษฐ วงเกียรติข์ จร
(2552: 108) ในหนังสือ เรื่อง "แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน) ดังกลาว
สี่ เปนการบริหารหรือการดําเนินงานที่มีทิศทาง แนวทาง การวางแผน กระบวนการในการ
ดําเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเปาหมายที่ชัดเจน เชน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม การวางแนวทาง หรือการวางแผนในการดําเนินงาน ตลอดจนการควบคุมการ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร เปนตน เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับทิศทางการดําเนินงานนั้น สอดคลองกับแนวคิด
หรือความหมายของ วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เรื่อง "แผนยุทธศาสตรองคการ"
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทิพยวิสุทธิ์) นอกจากนัน้ ในสวนทีเ่ กีย่ วกับแนวทางในการดําเนินงาน
นั้น ยังพอเทียบเคียงไดกับแนวคิดหรือความหมายของ สุวิชัย ศุภารานนท (2549: 78) ในหนังสือ เรื่อง
“ยุทธศาสตรการแขงขัน” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพซีเอ็ดยูนิเคชัน่ ) ไมเพียงเทานัน้ เฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับกระบวนการในการดําเนินงานนั้น สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ จินตนา บุญบง
การ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร
: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดังกลาวไวแลวขางตน
หา เปนการบริหารหรือการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุหรือนําไปสูเปาหมายเฉพาะ หรือพันธกิจ
หรือวิสัยทัศนของหนวยงานที่ยากเปนพิเศษและไมอาจสําเร็จไดดวยการดําเนินงานอยางปกติ ในสวน
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานเพือ่ นําไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จ เชน การบรรลุวิสัยทัศนนั้น สอดคลอง
กับแนวคิดหรือความหมายของ พสุ เดชะรินทร และคณะ (2548: 20) ในหนังสือ เรื่อง “Strategy Map
แผนที่ยุทธศาสตร” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ก. พลพิมพ (1996) จํากัด) อีกทั้งในสวนที่เกีย่ วกับการ
ดําเนินงานเพือ่ บรรลุเปาหมายที่ยากเปนพิเศษและสามารถสําเร็จไดดวยวิธีการปกตินนั้ พอเทียบเคียงได
กับแนวคิดหรือความหมายของ พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ในหนังสือ เรื่อง "แนวคิด
ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน"
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน) นอกจากนั้น ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
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เปาหมายของหนวยงานนั้น ยังสอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ เคนเน็ท อาร. แอนดรูส
(Kenneth R. Andrews) อางใน เจย ดับบลิว. ลอรช และโธมัส เจ. เทียรนี่ (Jay W. Lorsch and Thomas J.
Tierney) ในเอกสาร เรื่อง “Aligning the Stars” (Harvard Business School Press, 2002) ดังกลาวดวย
หก เปนการบริหารหรือการดําเนินงานที่นาํ มาปรับใชในการตอสู หรือการแขงขันไดอยาง
สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ เฉพาะสวนที่หมายถึงการบริหารจัดการที่
เนนหรือใหความสําคัญ รวมทั้งสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น สอดคลองกับแนวคิด
หรือความหมายของ พักตรผจง วัฒนสินธุ (2541) อางใน จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร
(2549: 13) ในหนังสือ เรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด
(มหาชน) นอกจากนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้น พอเทียง
เคียงไดกับแนวคิดหรือความหมายของ วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เรื่อง "แผนยุทธศาสตร
องคการ" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทพิ ยวิสุทธิ์) ดังกลาวไวแลวขางตน
เจ็ด เปนการบริหาร การดําเนินงาน การตอสู หรือการแขงขันโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสงู สุด เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ วิลลี่ ไพเตอรเซน (Willie Pietersen)
(2002: 41) ในหนังสือ เรื่อง “Reinventing Strategy” ดังกลาว
แปด เปนการบริหารหรือการดําเนินงานทีใ่ ชอุบาย หรือกลอุบายที่จะเอาชนะ หรือทําให
ไดเปรียบศัตรู คูตอสู หรือคูแขงขันไมวาจะเปนดานธุรกิจ การคา การเมือง หรือการทหาร เฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารนั้น สอดคลองกับความหมายของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 911) (กรุงเทพมหานคร : บริษัท นานมีบุค
พับลิเคชั่นส จํากัด) รวมทั้งสอดคลองกับความหมายของ พจนานุกรมทหารอากาศ อังกฤษ-ไทย เลม 2
ป พ.ศ. 2520 ดังกลาวอีกดวย
ดังไดสรุปไวในภาพที่ 3
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8. เปนการบริหารที่
1. เปนการ
ใชอุบายเพื่อใหไดเปรียบ บริหารของ
ไมวาจะเปนดานธุรกิจ
หนวยงานของรัฐ
7. เปนการ
การคา การเมือง
และ/หรือ เจาหนาที่
บริหารโดยใชทรัพยากร หรือการทหาร
ของรัฐ
ที่มีอยูในเกิดประโยชนสูงสุด
2. เปนการ
ขอบเขตและ
บริหารที่มุงเนน
6. เปนการบริหารที่นํามา
สาระสําคัญของ
ประสิทธิภาพ
ใชในการตอสูแขงขันไดอยาง การบริหารยุทธศาสตร
สอดคลองเหมาะสมกับ
8 ประการ
3. เปนการบริหารที่ใช
สภาพแวดลอมและ
5. เปนการ
ทั้งศาสตรและศิลปที่
สถานการณ
บริหารเพื่อใหบรรลุ 4. เปนการบริหาร ลุมลึก หรือแยบคาย
เปาหมายเฉพาะของหนวยงาน ที่มีทิศทาง แนวทาง
กวาปกติ
ที่ยากเปนพิเศษและไมอาจ
การวางแผน กระบวนการ
สําเร็จไดดว ยการดําเนิน การควบคุมตรวจสอบ และ
งานอยางปกติ เปาหมายที่ชัดเจน
ภาพที่ 3 ขอบเขตและสาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร 8 ประการ

3. สรุป
คําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางและเพิม่ มากขึ้น
โดยเริ่มใชในตางประเทศ ตอมาหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐของไทยไดนํามาปรับใช
ตามลําดับ รวมทั้งใชในวงวิชาการดวย การบริหารยุทธศาสตรมีขอบเขตและสาระสําคัญครอบคลุม 8
ประการดังกลาว การบริหารยุทธศาสตรยังมีลักษณะเปนกระบวนการทีเ่ รียกวา กระบวนการ
ยุทธศาสตร ซึ่งประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก หนึ่ง การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายใน
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และภายนอกหนวยงาน สอง การวางแผนยุทธศาสตร สาม การดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และ สี่ การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร เฉพาะขั้นตอนการวางแผน
ยุทธศาสตรนั้นประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก (1) วิสัยทัศน (2) พันธกิจ (3) เปาหมาย (4)
ยุทธศาสตร และ (5) แผนทีท่ างยุทธศาสตรและตัวชีว้ ัด ในขณะที่การบริหารภาครัฐแนวทางอืน่ หรือ
แนวคิดอื่นในอดีตไมไดกลาวถึง หรือไมไดเนนในเรื่องดังกลาวนี้
เปนที่นาสังเกตวา หากพิจารณาในภาพรวมแลว จะพบและเขาใจไดวา การบริหารยุทธศาสตร
มิใชเรื่องใหมเอี่ยม หรือเปนการบริหารภาครัฐที่แตกตางไปจากการบริหารภาครัฐในอดีตมากมายนัก
เพียงแตมีการใชคําและใหความหมายทีแ่ ตกตางไปจากเดิม รวมทั้งมีการนําแผนที่ทางยุทธศาสตรมา
เนนใหเดนชัดขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ (1) คําวา “วิสัยทัศน” ซึ่งเปนคําที่นาํ มาใชในการบริหาร
ยุทธศาสตรนั้น ถาเปนการบริหารภาครัฐในอดีต มีความหมายเทียบเทากับ “นโยบายหลัก” หรือ “การ
กําหนดนโยบายหลัก” หรือทิศทางหลักของหนวยงาน (2) คําวา “พันธกิจ” ในอดีตมีความหมาย
เทียบเทากับ “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายมอบหมายไว” (3) คําวา “เปาหมาย หรือ
เปาประสงค” ในอดีตมีความหมายเทียบเทากับ “วัตถุประสงค หรือจุดหมายปลายทาง” (4) คําวา
“ยุทธศาสตร หรือยุทธศาสตรการพัฒนา” ในอดีตมีความหมายเทียบเทากับ “กลยุทธที่นํามาใช หรือ
แนวทางการพัฒนา” หรือ “แนวทางการดําเนินงาน” หรือ “ขั้นตอนการปฏิบัติงาน” และ (5) คําวา
“ตัวชี้วดั ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน” หรือตรงกับภาษาอังกฤษที่วา Key Performance Indicator (s)) ซึ่ง
เรียกยอวา KPI ในอดีตก็มีความหมายเทียบเทากับ “ตัวชี้วัด” (indicator (s)) สําหรับคําวา “แผนที่ทาง
ยุทธศาสตร” นั้น เปนคําที่เพิ่มขึ้นมาโดยการบริหารภาครัฐในอดีตไมไดกลาวถึง หรือกลาวถึงอยางไม
ชัดเจน ที่สําคัญคือ หากเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับสูงและระดับปฏิบตั ิงานไมทราบและเขาใจ รวมทั้งไม
ยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในสวนที่เกีย่ วกับแนวคิดการบริหารยุทธศาสตรและการวางแผน
ยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก (1) วิสัยทัศน (2) พันธกิจ (3) เปาหมาย (4)
ยุทธศาสตร และ (5) แผนทีท่ างยุทธศาสตรและตัวชีว้ ัด รวมทั้งไมอาจดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลง
การวางแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติจริงไดแลว การบริหารยุทธศาสตรภาครัฐยอมประสบผลสําเร็จ
ไดยากพอควร อยางไรก็ตาม ก็ยังถือไดวา แนวคิดการบริหารยุทธศาสตรเปนสวนหนึง่ ของแนวคิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือเปนสวนหนึ่งของแนวคิดการ
บริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Administration หรือ NPA)
สําหรับตัวอยางแนวคิดการบริหารยุทธศาสตรที่เนนเรื่องการวางแผนยุทธศาสตรดังกลาวนี้ ได
ปรากฏอยูใน
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หนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) โดยในแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ ไดบรรจุคําวา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
ยุทธศาสตรไวดวยอยางชัดเจน
สอง แนวคิดการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เห็นชอบตอแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่ง
กําหนดใหมีการปฏิรูปราชการดวยแผนงานหลัก 5 แผน โดยการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนสวน
สําคัญสวนหนึง่ ของ “แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ” ที่กําหนด
วา ภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนเปน
เปาหมายหลักในการปฏิบัตริ าชการ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์จึงเปนแนวทางการบริหารที่มาพรอม
กับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือแนวคิดการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม (New Public Administration หรือ NPA) ที่คํานึงถึงประชาชนและความสําเร็จของ
งาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของภาครัฐมุงเนนผลลัพธของงานมากกวาเนนปจจัยนําเขา กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบทีเ่ ครงครัด การบริหารแบบมุง ผลสัมฤทธิ์ยังใหความสําคัญกับการกําหนด
วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกัน โดยผูบ ริหาร
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที รวมทั้งมีการประเมินผลและการกําหนดตัวชีว้ ัดผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนดวย
สาม แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน ซึ่งประยุกตมาจากแนวคิดบัลลานด
สกอรการด (Balanced Scorecard) ของ โรเบิรต เอส. แคปเพลน และ เดวิด พี. นอรตัน
สี่ แนวคิดแผนที่ทางยุทธศาสตรและตัวชีว้ ัด ซึ่งประยุกตมาจากแนวคิดแผนที่ทางยุทธศาสตร
ของ แคปเพลน และนอรตนั
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