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1. บทนํา 
 
 ทุกวันนี้ คําวา ยุทธศาสตร (strategy) หรือบางครั้งเรียกวา กลยุทธ หรือกลวิธี รวมทั้งคําวา การ
จัดการยุทธศาสตร (Strategic Management) และการบริหารยุทธศาสตร (Strategic Administration) เปน
คําที่เร่ิมใชในตางประเทศ ตอมาหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐของไทยไดนํามาปรับใช
ตามลําดับ โดยใชกนัอยางแพรหลายทั้งในวงวิชาการ 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  
 เมื่อพิจารณาศกึษาความหมายของคําวา ยุทธศาสตร พบวา มีความหมายที่หลากหลาย 
ตัวอยางเชน หมายถึง  
 1) ศิลปะในการนํากองทัพ หรือการอํานวยการทั้งปวงเกี่ยวกับการทหารเพื่อใหไดชัยชนะแก
ศัตรูซ่ึงมีความหมายครอบคลุมถึงศิลปะในการบังคับบญัชา การเคลื่อนยายกองทัพ และการตอสูเพื่อให
ไดชัยชนะทหารในยามสงคราม 
 2) กลศึก กลยุทธ หรือวิธีการตาง ๆ สําหรับเอาชนะศัตรูโดยไมรูตัว หรือทําความประหลาดใจ
ใหแกศัตรูทางการทหาร  
 3) ศาสตรการสงครามสําหรับผูนํากองทัพ 
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 4) การวางแผนเพื่อนํากองทัพเขารบโดยใชกําลังพลที่มีอยู รวมทั้งใชกลอุบายใหเกดิประโยชน
สูงสุด  
 5) อุบาย หรือกลอุบายทั้งปวงที่จะเอาชนะศัตรู คูตอสู หรือคูแขงขันทั่วไปโดยไมจําเปนตอง
เกี่ยวกับการทหารเทานั้น 
 6) วิธีการ หรือแนวทางเพื่อแกปญหา หรือรักษาไวซ่ึงความมั่นคงของชาติดวยกําลังอํานาจของ
ชาติในดานตาง ๆ 
 7) การแสดงความปรารถนา และหนทางปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายของหนวยงานในทุกระดับ 
หรือเกือบทุกระดับ 
 8) การใชกลวธีิ หรืออุบายเพื่อใหไดเปรียบศัตรู คูตอสู หรือคูแขงขัน ไมวาจะเปนไปในทาง
ธุรกิจ การคา การเมือง หรือการทหาร 
 9) ศาสตรและศิลปในการใชพลังอํานาจหรอืศักยภาพที่มอียูในการปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อให
บรรลุเปาหมาย 
 10) เดิมในระดับชาติ เขาใจกันวา ยุทธศาสตรมุงเฉพาะเรื่องการทหารหรือความมั่นคงของชาติ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการชนะสงครามเทานั้น แตทุกวันนีไ้ดปรับเปลี่ยนไปมาก โดยความมัน่คงของ
ชาติมิไดขึ้นอยูเฉพาะพลังอํานาจดานการทหารแตเพยีงอยางเดยีว แตพลังอํานาจแหงชาติดานการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และวิทยาศาสตรเทคโนโลยี การพลังงาน และสิ่งแวดลอมก็มีความสําคญั
ทัดเทียมกับดานการทหาร เมือ่เปนเชนนี้ ยทุธศาสตรจึงหมายถึง ศิลปและศาสตรในการพัฒนาและการ
ใชการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหารของชาติ และวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการพลังงาน และ
ส่ิงแวดลอม ทั้งในยามปกติและยามสงครามเพื่อสนับสนุนใหการดําเนนินโยบายของชาติเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี ้จุดมุงหมายหลัก คือ การนํากําลังอํานาจของชาติในทุก ๆ ดานมาใชเพือ่
ชวยใหบรรลุเปาหมายของชาติ 
 เพื่อชวยใหทราบและเขาใจแนวคิดหรือความหมายของยทุธศาสตร และการบริหารยทุธศาสตร
ของหนวยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น ตอจากนีไ้ป จึงเปนการนําเสนอแนวคดิหรือความหมายคําวา 
ยุทธศาสตร หรือการบริหารยุทธศาสตร เรียงตามลําดับปจากปเกาสุดไปยังปใหมลาสุด โดยเริ่มจาก
หนวยงานหรือนักวิชาการไทย จากนั้น จึงตามดวยตางประเทศ อยางไรก็ตาม ไดนําความหมายคําวา 
ยุทธศาสตร ตามที่ไดบัญญัติไวในพจนานกุรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 มาแสดงไวกอน 
เพื่อใหเขาใจความหมายพื้นฐานอยางเปนทางการเปนเบือ้งตน หลังจากที่ไดนําเสนอแนวคดิหรือ
ความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ไดศึกษาและรวบรวมมาจากหนวยงาน
และนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศแลว เปนการนําแนวคิดและความหมายดังกลาวมาสรุปและ
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วิเคราะหไวในตาราง ตอจากนั้น เปนการกาํหนดความหมายของการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงาน
ภาครัฐ และทายสุด เปนการนําเสนอขอบเขตและสาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร โดยนํามา
ศึกษา วเิคราะห และสรุปเปนสาระสําคัญ ลักษณะสําคัญ หรือลักษณะรวม (common factors) ของการ
บริหารยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ 
 แนวคดิหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ศึกษาและรวบรวมมาจาก
หนวยงานและนักวิชาการไทย มีดังนี ้
 1) พจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546: 911) (กรุงเทพมหานคร : บริษัท 
นานมีบุคพับลิเคชั่นส จํากัด) ใหความหมายของคําวา ยุทธศาสตร หมายถึง วิชาวาดวยการพัฒนาและ
การใชอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวทิยา และกําลังรบทางทหารตามความจําเปนทั้งในยามสงบ
และในยามสงคราม 
 2) พจนานุกรมทหารอากาศ อังกฤษ-ไทย เลม 2 ป พ.ศ. 2520 ไดระบวุา ยุทธศาสตร คือ ศิลป
และศาสตรในการพัฒนาและการใชกําลังทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และทางการทหาร
ของชาติ ทั้งในยามสงบและสภาวะสงครามใหสามารถสนองนโยบายของชาติไดประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อเพิ่มโอกาสและอํานวยการใหไดมาซึ่งความไดเปรยีบ หรือชัยชนะเหนือคูตอสูและปดโอกาสแหง
ความพายแพทั้งปวง  
 3) ธงชยั สันตวิงษ (2539: 190) อางใน วฒุิพงษ ไชยทิพย (2550: 10) วิทยานิพนธครุศาสตรม
หาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฎอุตรดิตถ เร่ือง การศึกษาประสิทธิผล 
และปญหาการใชกระบวนการการบริหารเชิงยุทธศาสตรเพื่อปองกันการแพรระบาดของสารเสพติดใน
โรงเรียนราชประชานุเคราะห 24 อําเภอจนุ จังหวัดพะเยา” อธิบายวา ยุทธศาสตร หมายถึง วิธีการที่จะ
ทําใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถปุระสงค ยุทธศาสตรเปนสวนผสมของเปาหมายและนโยบายหลัก ซ่ึง
รวมกันเปนการกระทําอยางใดและมกัจะตองมีการจัดเอาทรัพยากรตาง ๆ ดวย 
 4) สมชาย ภคภาสนวิวัฒน (2540) อางใน จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนนัทร 
(2549: 13) ในหนังสือ เร่ือง “การจัดการเชงิกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) กลาวไววา กลยุทธ หรือยุทธศาสตร หมายถึง การตัดสินใจทีสั่มพันธกับการคาดการณการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม เปนการตดัสินใจบนฐานของสมมติฐานการปรับตัวใหเขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมในอนาคต 
 5) พักตรผจง วัฒนสินธุ (2541) อางใน จนิตนา บุญบงการ และณัฏฐพนัธ เขจรนันทร (2549: 
13) ในหนังสือ เร่ือง “การจัดการเชิงกลยทุธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชัน่ จํากัด (มหาชน) 
เห็นวา การจดัการเชิงกลยุทธ หมายถึง การจัดการที่เนนถึงความสําคัญของสภาพแวดลอมที่มีผลตอการ
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จัดการภายใน ซ่ึงตองเตรียมแผนการดําเนนิงานใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมที่เปลีย่นไป หรือตอบโต
ภาวการณแขงขันไดอยางรวดเร็วโดยมีการจักสรรทรัพยากรใหเหมาะสม  
 6) วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เร่ือง "แผนยุทธศาสตรองคการ" (กรุงเทพมหานคร 
: สํานักพิมพทพิยวิสุทธิ์) มีความเหน็วา ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทาง หรือแบบแผนการดําเนินงานใน
ระยะยาวขององคการ กําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจ
เปลี่ยนแปลงไดหากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป การที่องคการจะสามารถเลือกยุทธศาสตรได
เหมาะสมเพยีงใด ขึ้นอยูกับขอมูลที่เกี่ยวกบัสภาพแวดลอมที่องคการจัดหามาได 
 7) จําลอง โพธิบ์ุญ (2545: 127) อางใน ดาวสวรรค ชาวเมอืง (2549: 55) วิทยานิพนธรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่ือง "ปญหา
การนํานโยบายรัฐบาลไปจัดทํายุทธศาสตรในการบริหารราชการจังหวดั" กลาวไววา ยุทธศาสตร 
หมายถึง แนวทางการดําเนนิการเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาทีก่ําหนดไว การกําหนด
ยุทธศาสตรควรแยกตามเปาหมายแตละดานทุกฝายควรชวยกันพิจารณาและนําเสนอยทุธศาสตรที่
เหมาะสมและครอบคลุม ซ่ึงจะชวยใหเกิดความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมาย 
 8) วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) อางใน ประเสริฐ สิงขรเขียว (2550: 50) 
วิทยานิพนธศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฎเลย เร่ือง 
“ยทุธศาสตรการพัฒนาภาวะผูนําใหกับทหารทองประจําการหนวยจังหวัดทหารบกเลย” กลาววา 
ยุทธศาสตร หมายถึง ชุดของทางเลือกระยะยาวเกี่ยวกับเปาประสงค (หรือเปาหมาย) เชงิปฏิบัติการและ
นโยบาย รวมทั้งแผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซ่ึงองคการภาครัฐกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยที่
สําคัญ 2 ประการ ไดแก วัตถุประสงคของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว และสิ่งแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนนิงานของแผนงาน 
            9) อุทิศ ขาวเธียร (2546: 9) อางใน รุงอรุณ พิมพหลอน (2551: 24) วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวชิายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เร่ือง “ยุทธศาสตรการบริหารกิจการ
บานเมืองและสังคมที่ดีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงคาน อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย” กลาวไว
วา ยุทธศาสตร หมายถึง เปนเครื่องมือเพื่อชวยช้ีนาํการบรหิารขององคกรที่เกิดจากกระบวนการระดม
สมองของผูมีสวนเกีย่วของอยางมีสวนรวม โดยยดึหลักการวิเคราะหใหทราบสภาพแวดลอมให “รูเขา 
รูเรา” เพื่อช้ีแนะเปาประสงคหรือเปาหมาย (วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคหลักของแผน) และกล
ยุทธ กลวิธีการปฏิบัติที่สอดรับกับสภาพแวดลอม 
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 10) ชัยยศ สันติวงษ และคณะ (2546: 23) ในหนังสือ เร่ือง "การบริหารระบบสารสนเทศเชิงกล
ยุทธ" (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประชุมชาง จํากัด) กลาววา กลยุทธ ยทุธศาสตร หรือยุทธวิธี ก็คือคํา ๆ 
เดียวกัน โดยสรุปแลวหมายถึง แนวทางหรอืวิธีการทําอยางไรที่จะไปถงึวัตถุประสงคที่กําหนดไว  
 11) โกวิท วงศสุรวัฒน (หนังสือพิมพ มติชนรายวนั, 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 สวนกลยุทธนัน้ใชกับเรื่องหรือองคกรยอย ๆ เล็ก ๆ เชน 
บริษัท หางราน หรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ  
 12) บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (2547: 1) ในหนังสือ เร่ือง "การจัดการเชิงยุทธศาสตรสําหรับ 
CEO” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท สุขุมและบุตร จํากัด) ใหความหมายวา ยุทธศาสตร หรือ strategy ใน
ภาษาอังกฤษ ซ่ึงไดมีผูรูแปลเปนไทยวา “กลยุทธ” และก็มีการใชกนัอยางแพรหลาย โดยที่ความหมาย
มักเปนไปในทางลบ เชน ใกลโคงสุดทายของการเลือกตั้ง ผูสมัครของแตละพรรคตางงัดเอา "กลยทุธ" 
ทุกรูปแบบออกมาห้ําหัน่กนั ทั้งเกทับบลัฟแหลก อยางนี้เปนตน อันที่จริง “กลยุทธ” หรือ “ยุทธศาสตร” 
หมายถึง “มุงเนนหรือทุมเททรัพยากร” ไปในเรื่องใดแลวสามารถนําพาหมูคณะไปสูความสําเร็จหรือ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  
 13) จักร ติงศภัทย (2548: 5) ในหนังสือ เร่ือง "กลยุทธ การสรางและการนําไปปฏบิัติ" 
(กรุงเทพมหานคร  : ธรรกมล) กลยุทธ หรือยุทธศาสตรมีรากศัพทมาจากภาษากรีกวา strategos โดย
ความหมายดั้งเดิมเปนภาษาทางทหารที่ใชอธิบายทางยุทธวิธีของแมทัพในการจัดทพั และเคลื่อนยาย
กําลังพลเพื่อตอสูกับกองทัพของขาศึก คารล วอน คลอสซวิทซ (Carl von Clausewitz) นักทฤษฎดีาน
ยุทธการแหงคริสตศตวรรษที่ 19 ไดอธิบายถึงกลยุทธ ไววา กลยุทธเปน "กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการราง
แผนการทําศึกสงคราม และการกําหนดรูปแบบการตอสูในแตละสมรภูม ิซ่ึงจะตองตัดสินใจวาจะเขา
ยึดสมรภูมิแตละแหงดวยวิธีใด"  
 14) พสุ เดชะรนิทร และคณะ (2548: 20) ในหนังสือ เร่ือง “Strategy Map แผนที่ยุทธศาสตร” 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ก. พลพิมพ (1996) จํากัด) ใหความหมายไววา ยุทธศาสตร คือ ส่ิงที่
องคการทําเพือ่นําไปสูความสําเร็จ โดยความสําเร็จนั้นของแตละองคกรก็ไมเหมือนกนั ถาเปนองคกร
เอกชน ความสําเร็จอาจจะอยูที่ตัวเลขทางการเงิน แตถาเปนหนวยงานราชการ ความสําเร็จนั้นก็อยูที่การ
บรรลุวิสัยทัศน  
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 15) อาภรณ วฒุิคุณาภรณ (2548: 15) ในวทิยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิา
รัฐศาสตร ภาควิชารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เร่ือง “การมีสวนรวม
ของหัวหนาสวนราชการประจําจังหวดั ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด” มีความเห็นวา ยุทธศาสตร หมายถึง ทิศทางหรือแบบแผนการดําเนนิงานในระยะยาว
ขององคการกําหนดขึ้นโดยคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายนอก แตอาจเปลี่ยนแปลงได
หากสภาพแวดลอมมีการเปลี่ยนแปลงไป 
 16) สุวิชัย ศุภารานนท (2549: 78) ในหนังสือ เร่ือง “ยุทธศาสตรการแขงขัน” 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพซีเอ็ดยูนเิคชั่น) อธิบายไววา ยุทธศาสตรโดยทั่วไปคือ แผนงาน แนวทาง 
หรือวิธีการที่จะนําองคกรไปสูผลที่สอดคลองกับภารกจิและจุดมุงหมายรวมขององคกร 
 17) จินตนา บญุบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ในหนังสือ เร่ือง “การจัดการ
เชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากดั (มหาชน) กลาววา การจดัการเชิงกลยุทธ 
หมายถึง กระบวนการที่ประกอบดวยการวิเคราะหสภาพแวดลอมและขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการ
ประกอบการตดัสินใจ การวางแนวทางการดําเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธของ
องคการเพื่อที่จะสรางความมั่นใจวาองคการสามารถที่จะดําเนินการไดอยางสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมและสถานการณที่เกิดขึน้ ตลอดจนสามารถสามารถมีพัฒนาการและสามารถแขงขันใน
อุตสาหกรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 18) ปยะนติย โอนพรัตนวบิลูย (2551: 188) ในหนังสือ เร่ือง "ประมวลสาระชุดวิชาการบริหาร
ภาครัฐ" (นนทบุรี : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ใหความหมายของยุทธศาสตร 
หมายถึง แผนที่จะบรรลุถึงพันธกิจและเปาหมาย 
 19) นฤมล สุนสวัสดิ์ (2552: 3) ในหนังสือ เร่ือง "การจัดการเชิงยุทธศาสตรเพื่อความไดเปรียบ
ทางการแขงขนั" (กรุงเทพมหานคร : สํานกัพิมพวันทิพย) ใหความหมายของยุทธศาสตรวา เปน
ภาพรวมหรือภาพใหญในการทําส่ิงที่ถูกตองเหมาะสม สวนยุทธวิธีเปนวิธีรายละเอยีดของการกระทํา
ใหสําเร็จ ยุทธศาสตรเปนการกําหนดทิศทางการกระทําที่ถูกตองและจดุหมายปลายทางขององคการ 
ในขณะที่ยุทธวิธีเปนการดําเนินการเดนิทางที่จะไปใหถึงจุดหมายปลายทางดวยวิธีการที่เหมาะสม 
 20) ณัฏฐพนัธ เขจรนันทน (2552: 188) ในหนังสือ เร่ือง “ประมวลสาระชุดวิชาการบรหิาร
ภาครัฐ” (นนทบุรี : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) กลาววา ในความหมายของ
ยุทธศาสตรระดับองคกรของภาคธุรกิจ หมายถึง การกําหนดทิศทาง (direction) และขอบเขต (scope) 
ความตองการในระยะยาวขององคกร เพื่อที่จะจดัสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมในการ
แขงขัน และความคาดหวังของผูมีสวนเกี่ยวของกับธุรกิจ (stakeholder expectations) 
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 21) จิรประภา อัครบวร และรัตนศักดิ์ เจริญทรัพย (2552: 127) ในหนงัสือ เร่ือง “แผนที่
ยุทธศาสตร” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา) เหน็วา S-Strategy 
(ยุทธศาสตร) หมายถึง ทิศทางและขอบเขตที่องคการจะดําเนินไปในระยะยาวนัน้เปนอยางไร อัน
เปรียบเสมือนเข็มทิศขององคการวามีความชัดเจนหรือไม หลังจากนัน้ การศึกษาวาองคการของเรานั้น
อยูที่ไหนในขณะนี้ พันธกจิของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเปนอยางไร และใครเปนผูรับบริการ
ของเรา 
  22) สันตีรณะ นามวงษา (2552: 30) ในรายงานการศึกษาอิสระปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑติ สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เร่ือง “ยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศกึษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแกน” กลาววา ยุทธศาสตร หมายถึง 
การวางแผนเพือ่นํากองทัพเขารบโดยใชกําลังที่มีอยู และกลอุบายใหเกดิประโยชนสูงสุด 
  23) พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ในหนังสือ เร่ือง "แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการ
พัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
ปญญาชน) ใหความหมายไววา ยุทธศาสตร คือ การพัฒนาโดยนําทั้งศาสตรและศิลปในการวางแผน
และวิธีการที่ชาญฉลาดลุมลึกกวาเดิมเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเปนเปาหมายที่
ยากเปนพิเศษและไมสามารถสําเร็จไดดวยวิธีการปกต ิ
 สําหรับแนวคดิหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรที่ศึกษาและ
รวบรวมมาจากนักวิชาการตางประเทศ มีดงันี้ 
 1) เจมส ไบรอัน ควินน (James Brian Quinn) (1991: 4) อางใน วนัชัย มชีาติ (2552: 115) ใน
หนังสือ เร่ือง “การบริหารองคการ” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย) ไดให
ความหมายของยุทธศาสตร หมายถึง รูปแบบหรือแผนทีแ่สดงถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัของ
เปาหมาย (goals) นโยบาย (policy) และกิจกรรมตาง ๆ ในองคกร (action) ซ่ึงมององคการเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกนั 
 2) เฮ็นรี่ มินทซเบอรก (Henry Mintzberg) (1998: 9) อางในหนังสือ เร่ือง "ประมวลสาระชุด
วิชาการบริหารภาครัฐ" (นนทบุรี : สํานักพมิพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ไดกลาววา ยุทธศาสตร 
(Strategy) คือ แผน หรือเร่ืองที่เกี่ยวของ เชน ทิศทาง แนวทาง แนวทางปฏิบัติไปสูอนาคต หรือเสนทาง
ที่จะเดนิจากจดุที่อยูไปถึงอีกจุดหนึ่ง 
 3) ไมเคิล อี. พอรตเตอร (Michael E. Porter)  (1998: 55, 71) ในหนังสือ เร่ือง “On 
Competition” อางในหนังสือ เร่ือง “ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ” (2552: 187) (นนทบุรี : 
สํานักพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ใหความหมายของยุทธศาสตรในลักษณะที่เปนกจิกรรมที่
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องคการเลือกที่จะเปนเลิศ โดยแกนแทของยุทธศาสตร คือ การเลือกที่จะดําเนินการกิจกรรมที่แตกตาง
จากคูแขงเพื่อที่จะเสนอขอเสนอที่มีคุณคาเปนเอกลักษณ ยุทธศาสตรจึงเปนการสรางสรรคตําแหนงที่มี
เอกลักษณและคุณคา ดวยการรวมเอากลุมของกิจกรรมทีม่ีความแตกตางเขาไวดวยกัน ซ่ึงหากวามไีด
เพียงตําแหนงเดียวแลว ยุทธศาสตรก็จะไมมีความจําเปน ยุทธศาสตรจะตองมีการกาํหนดทางเลือกวา
อะไรไมควรทาํดวย ซ่ึงมีความสําคัญเทา ๆ กับทางเลือกวาอะไรควรทํา 
 4) วิลล่ี ไพเตอรเซน (Willie Pietersen) (2002: 41, 43) ในหนังสือ เร่ือง “Reinventing Strategy” 
อางในหนังสือ เร่ือง “ประมวลสาระชุดวิชาการบริหารภาครัฐ” (2552: 187) (นนทบุรี : สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช) ยุทธศาสตร หมายถึง ทาํอยางไรใหเราใชทรัพยากรที่มีอยูจํากดัใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการแขงขัน และเนื่องจากยุทธศาสตรเปนเรื่องเกี่ยวกับการใชทรัพยากรอันมีอยูอยาง
จํากัดใหสอดคลองกันอยางชาญฉลาด ดังนั้น ในการกําหนดยุทธศาสตรเพื่อที่จะชนะจําเปนตองมกีาร
กําหนดชุดของทางเลือกที่ยากซึ่งที่จริงแลว ประเด็นหลักของยุทธศาสตร คือ การกําหนดจุดเนนที่
จริงจังในเรื่องที่ถูกตอง 
 5) อลัน วอลเทอร สตีส (Alan Walter Steiss) (2003: 1) ในหนังสือ เร่ือง “Strategic 
Management for Public and Nonprofit Organization” (New York: Marcel Dekker, Inc)” อธิบายไววา 
ยุทธศาสตร หมายถงึ วิธีการที่ถูกนํามาใชในการดําเนินงานขององคการและนํามาใชในการแขงขนัทาง
ธุรกิจเพื่อใหบรรลุเปาหมายที่องคการไดกาํหนดไว แตถาเปนในภาครฐั ยุทธศาสตรจะถูกใชเปนวธีิการ
ในการบรรลุเปาหมายขององคการภาครัฐ 
  6) เกอรรี จอหนสัน และเคฟเวน สโคลส (Gerry Johnson and Kevan Scholes) (2006: 7) ใน
หนังสือ เร่ือง “Exploring Corporate Strategy: Text and Cases (Financial Times/ Prentice Hall; 7th 
edition, 2006)” ไดแสดงความเห็นวา ยุทธศาสตรเปนกรอบและทิศทางระยะยาวขององคกร โดยมกีาร
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 เร่ือง “Aligning the Stars” (Harvard 
Business School Press, 2002) ใหความหมายคําวา ยุทธศาสตร หมายถึง กระแสของการตัดสินใจที่
เกิดขึ้นตลอดเวลา ซ่ึงสะทอนถึงเปาหมายของบริษัท และแนวทางซึ่งบริษัทจะดําเนินการใหบรรลุ
เปาหมายนั้น 
 8) อัลเฟรด แชนดเลอร จูเนียร (Alfred Chandler, Jr.) ในหนังสือ เร่ือง “Strategy and Structure: 
Chapters in the History of the Industrial Enterprises” (สืบคนวันที ่22 มิถุนายน 2553 จาก 
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http://cms.sme.go.th/cms/c/journal_articles/view_article_content?article_id=VC05-13-
C03&article_version=1.0) ไดใหความหมายของยุทธศาสตร หรือกลยุทธ (strategy) ไววา ยุทธศาสตร
หรือกลยุทธเปนการกําหนดจุดมุงหมายระยะยาวของธุรกิจ และการกําหนดแนวทางการดําเนนิงานหรือ
การปฏิบัติการ ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรอันจําเปนในการดําเนินงานดังกลาว 
 
2. การวิเคราะห 
 
 เมื่อนําแนวคิดหรือความหมายของยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่หนวยงานและ
นักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศไดแสดงความคิดเหน็ไวขางตน มาวเิคราะหและสรุปไวในตาราง
ขางลาง ก็พบวา หนวยงานและนักวิชาการดังกลาวไดใหความเหน็เกีย่วกับยุทธศาสตร และการบรหิาร
ยุทธศาสตรเฉพาะบางเรื่อง หรือบางดานเทานั้น โดยไมครอบคลุมสาระสําคัญของยุทธศาสตร และการ
บริหารยุทธศาสตรมากเทาที่ควร กลาวคือ มีนักวิชาการจาํนวนมาก (27 คน) ไดแสดงแนวคดิหรือ
ความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่ครอบคลุมสาระสําคัญเพียง 1-2 ประการ 
(จากทั้งหมด 8 ประการ) และยังมีเพียง 5 คนเทานั้น (จากทั้งหมด 31 คน) ที่ใหความหมายครอบคลุม
สาระสําคัญมากที่สุดเพียง 3 ประการ (จากทั้งหมด 8 ประการ) โดยนกัวิชาการ 5 คนนั้น ไดแก  
 หนึ่ง วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) แสดงความเหน็ไววา ยุทธศาสตร หมายถึง 
ชุดของทางเลือกระยะยาวเกีย่วกับเปาประสงค (หรือเปาหมาย) เชิงปฏิบัติการและนโยบาย รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการของแผนงานรัฐบาล ซ่ึง (1) องคการภาครัฐกําหนด โดยคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญ 2 
ประการ ไดแก (2) วัตถุประสงคของแผนงานที่รัฐบาลกําหนดไว และ (3) ส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอ
การดําเนนิงานของแผนงาน  
 สอง ณัฏฐพนัธ เขจรนันทน (2552: 188) มีความเหน็วา การบริหารยุทธศาสตร หมายถึง การ
กําหนด (1) ทศิทางขององคกรเพื่อที่จะ (2) จัดสรรทรัพยากรใหสอดคลองกับ (3) สภาพแวดลอมในการ
แขงขัน   
 สาม พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ใหความหมายของยุทธศาสตร หมายถึง การพัฒนาโดย 
(1) นําทั้งศาสตรและศิลปใน (2) การวางแผนและวิธีการที่ชาญฉลาดลุมลึกกวาเดิมเพื่อ (3) การบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงเปนเปาหมายทีย่ากเปนพิเศษและไมสามารถสําเร็จไดดวยวิธีการปกติ  
 สี่ อลัน วอลเทอร สตีส (2003: 1) อธิบายวา ในภาครัฐ ยทุธศาสตรจะถูกใชเปน (1) วธีิการหรือ
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 ในที่นี้ไดนําแนวคิดหรือความหมายของยทุธศาสตร และการบริหารยทุธศาสตร
ที่รวบรวมมาจากหนวยงานและนักวิชาการไทยและตางประเทศทั้งหมดขางตนมาศึกษา วิเคราะห และ
สรุปไดวา ทุกวันนี้ มีการใชคําวา ยุทธศาสตร และกลยุทธกันอยางแพรหลาย แตโดยท่ัวไปแลว คาํวา 
ยุทธศาสตร จะใชในความหมายที่กวางกวากลยุทธ หรือยทุธศาสตรใชกับเรื่องใหญ ๆ เปนระดับชาติ เชน 
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรกระทรวง ยุทธศาสตรของกองทพัใหญ ๆ ในขณะที่คาํวา กลยุทธ ใชกับ
เร่ืองหรือองคการหรอืหนวยงานยอย ๆ เล็ก ๆ เชน บริษัท หางราน โดยกลยุทธมีกลวิธี หรือแนวทาง
ปฏิบตัิลดหลัน่กันลงไป แตในที่นี้ ถือวา ท้ัง 2 คาํ มีความเหมือนเหมือนกนัหรือคลายคลึงกัน และสําหรับ
ความหมายของการบริหารยทุธศาสตรท่ีสรุปไวในทีน่ี้ หมายถึง “การดาํเนินงานหรือการปฏิบตัิงาน
ของหนวยงานของรัฐ และ/หรอื เจาหนาท่ีของรัฐท่ีใชท้ังศาสตรและศลิปท่ีลุมลึกหรือแยบคายเพื่อ
กําหนดทิศทาง แนวทาง แผนงาน กระบวนการในการดาํเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเปาหมาย
ท่ีชัดเจน สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ พรอมท้ังใชทรัพยากรที่มีอยูให
เกิดประโยชนสูงสุด ท้ังนี้ เพือ่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและเพื่อใหบรรลุเปาหมายเฉพาะของ
หนวยงาน” 
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ตาราง สรุปและวิเคราะหแนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตรท่ีรวบรวมมาจาก
หนวยงานและนักวิชาการไทยและตางประเทศ 
 

แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร 

หนวยงาน/
นักวิชาการ 

1. การ
บริหาร
ของ
หนวย 
งานของ
รัฐ และ/
หรือ เจา 
หนาท่ี
ของรัฐ 

2. การ
บริหาร 
ท่ีมุง 
เนน
ประสิทธิ
ภาพ  
 

3. การ
บริหารที่
ใชท้ัง
ศาสตร
และศิลป
ท่ีลุมลึก 
หรือ 
แยบคาย 
กวาปกติ  

4. การ
บริหารที่มี
ทิศทาง 
แนวทาง  
การวางแผน 
กระบวน 
การ และ 
เปาหมาย 
ท่ีชัดเจน 

5. การ
บริหาร
เพื่อให
บรรลุหรือ
นําไปสู
เปาหมาย
เฉพาะที่ 
ยากเปน
พิเศษ 

6. การ
บริหารที่
สอด 
คลองและ
เหมาะสม 
กับสภาพ 
แวดลอม 
และสถาน 
การณ  

7. การ
บริหาร
โดยใช 
ทรัพยา-
กรท่ีมีอยู
ใหเกิด 
ประ-
โยชน
สูงสุด  

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย 
ดาน
ธุรกิจ 
การคา 
การเมือง 
หรือการ 
ทหาร 

1. พจนา- 
นุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตย- 
สถาน (2542) 

        

2. พจนา- 
นุกรมทหาร
อากาศ (2520) 

        

3. ธงชัย 
(2539)         

4. สมชาย 
(2540)         

5. พักตรผจง 
(2541)         

6. วิโรจน 
(2542)         
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แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร 

หนวยงาน/
นักวิชาการ 

1. การ
บริหาร
ของ
หนวย 
งานของ
รัฐ และ/
หรือ เจา 
หนาท่ี
ของรัฐ 

2. การ
บริหาร 
ท่ีมุง 
เนน
ประสิทธิ
ภาพ  
 

3. การ
บริหารที่
ใชท้ัง
ศาสตร
และศิลป
ท่ีลุมลึก 
หรือ 
แยบคาย 
กวาปกติ  

4. การ
บริหารที่มี
ทิศทาง 
แนวทาง  
การวางแผน 
กระบวน 
การ และ 
เปาหมาย 
ท่ีชัดเจน 

5. การ
บริหาร
เพื่อให
บรรลุหรือ
นําไปสู
เปาหมาย
เฉพาะที่ 
ยากเปน
พิเศษ 

6. การ
บริหารที่
สอด 
คลองและ
เหมาะสม 
กับสภาพ 
แวดลอม 
และสถาน 
การณ  

7. การ
บริหาร
โดยใช 
ทรัพยา-
กรท่ีมีอยู
ใหเกิด 
ประ-
โยชน
สูงสุด  

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย 
ดาน
ธุรกิจ 
การคา 
การเมือง 
หรือการ 
ทหาร 

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) 
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แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร 

หนวยงาน/
นักวิชาการ 

1. การ
บริหาร
ของ
หนวย 
งานของ
รัฐ และ/
หรือ เจา 
หนาท่ี
ของรัฐ 

2. การ
บริหาร 
ท่ีมุง 
เนน
ประสิทธิ
ภาพ  
 

3. การ
บริหารที่
ใชท้ัง
ศาสตร
และศิลป
ท่ีลุมลึก 
หรือ 
แยบคาย 
กวาปกติ  

4. การ
บริหารที่มี
ทิศทาง 
แนวทาง  
การวางแผน 
กระบวน 
การ และ 
เปาหมาย 
ท่ีชัดเจน 

5. การ
บริหาร
เพื่อให
บรรลุหรือ
นําไปสู
เปาหมาย
เฉพาะที่ 
ยากเปน
พิเศษ 

6. การ
บริหารที่
สอด 
คลองและ
เหมาะสม 
กับสภาพ 
แวดลอม 
และสถาน 
การณ  

7. การ
บริหาร
โดยใช 
ทรัพยา-
กรท่ีมีอยู
ใหเกิด 
ประ-
โยชน
สูงสุด  

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย 
ดาน
ธุรกิจ 
การคา 
การเมือง 
หรือการ 
ทหาร 

16. สุวิชัย 
(2549)         

17. จินตนา 
และณัฏฐ-
พันธ (2549) 

        

18. ปยะนิตย 
(2551)         

19. นฤมล 
(2552)         

20. ณัฏฐ-
พันธ (2552)         

21. จิรประภา 
และรัตนศักดิ์ 
(2552) 

        

22. สันตีรณะ 
(2552)         

23. พิเชษฐ 
(2552) 
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แนวคิดหรือความหมายของการบริหารยุทธศาสตร 

หนวยงาน/
นักวิชาการ 

1. การ
บริหาร
ของ
หนวย 
งานของ
รัฐ และ/
หรือ เจา 
หนาท่ี
ของรัฐ 

2. การ
บริหาร 
ท่ีมุง 
เนน
ประสิทธิ
ภาพ  
 

3. การ
บริหารที่
ใชท้ัง
ศาสตร
และศิลป
ท่ีลุมลึก 
หรือ 
แยบคาย 
กวาปกติ  

4. การ
บริหารที่มี
ทิศทาง 
แนวทาง  
การวางแผน 
กระบวน 
การ และ 
เปาหมาย 
ท่ีชัดเจน 

5. การ
บริหาร
เพื่อให
บรรลุหรือ
นําไปสู
เปาหมาย
เฉพาะที่ 
ยากเปน
พิเศษ 

6. การ
บริหารที่
สอด 
คลองและ
เหมาะสม 
กับสภาพ 
แวดลอม 
และสถาน 
การณ  

7. การ
บริหาร
โดยใช 
ทรัพยา-
กรท่ีมีอยู
ใหเกิด 
ประ-
โยชน
สูงสุด  

8. การ
บริหารที่
ใชอุบาย 
ดาน
ธุรกิจ 
การคา 
การเมือง 
หรือการ 
ทหาร 

1. ควินน 
(1991)         

2. มินทซ
เบอรก (1998)         

3. พอรตเตอร 
(1998)  

 
(เลือกที่
จะเปน
เลิศ) 

      

4. ไพเตอร
เซน (2002)          

5. สตีส 
(2003)      

(วิธีการ)     

6. จอหนสัน 
และสโคลส 
(2006) 

    
 

(กรอบ
แนวคิด) 

   

7. แอนดรูส          
8. แชนดเลอร 
จูเนียร          
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 จากแนวคิดหรือความหมายของคําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตร ที่ไดรวบรวมมา
จากหนวยงานและนักวิชาการทั้งไทยและตางประเทศขางตน ไดนํามาสูการนําเสนอขอบเขตและ
สาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร โดยนํามาศกึษา วิเคราะห และสรุปเปนสาระสําคัญ ลักษณะ
สําคัญ หรือลักษณะรวม (common factors) ของการบริหารยุทธศาสตรของหนวยงานภาครัฐ ได 8 
ประการ โดยแตละขอมีความสัมพันธและสอดคลองกัน ดงันี้ 
 หนึ่ง เปนการบริหารหรือการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาท่ีของรัฐ 
เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐนั้น สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ 
วัฒนา วงศเกียรติรัตน และคณะ (2546: 18) อางใน ประเสริฐ สิงขรเขียว (2550: 50) วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขายุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เร่ือง “ยุทธศาสตรการ
พัฒนาภาวะผูนําใหกับทหารกองประจําการหนวยจังหวดัทหารบกเลย”  
 หมายเหต ุโดยปกติ การบริหารยุทธศาสตรนําไปใชไดทั้งในหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
แตในทีน่ี้เนนเฉพาะหนวยงานภาครัฐ และ/หรือ เจาหนาทีข่องรัฐเทานั้น 
 คําวา หนวยงานของรัฐ นั้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ ไมวาจะ
เปนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2540 ที่ไดบัญญัติ “องคกรตามรัฐธรรมนูญ” ไว
หลายองคกร ที่สําคัญคือ สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดนิของ
รัฐสภา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ คณะรัฐมนตรี ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม และศาล
ปกครอง รวมทั้งหนวยงานที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ที่
บัญญัติใหองคกรตามรัฐธรรมนูญ แบงเปน 2 สวน ประกอบดวย สวนทีห่นึ่ง องคกรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงไดแก คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผูตรวจการแผนดิน คณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดนิ และ สวนที่สอง องคกรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญ ไดแก องคกรอัยการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาต ินอกจากนี้ ยังไดบัญญัติถึงหนวยงานศาลไวดวย อันไดแก ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม 
ศาลปกครอง และศาลทหาร  
 ตัวอยางหนวยงานดังกลาวตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญขางตนนี้ โดยปกตแิบงเปน 2 สวน 
ไดแก  หนึ่ง สวนที่เปนคณะกรรมการฯ หรือสวนที่เปนฝายการเมือง และ สอง สวนที่เปนฝายปฏิบัติ 
หรือฝายประจาํ หรือฝายสํานักงาน และเปนที่ปรากฏวา หนวยงานสวนที่เปนคณะกรรมการฯ จะมี
อํานาจหนาที่ในการกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน และมอบใหสวนที่เปนฝายปฏบิัติ ฝายสํานักงาน 
หรือฝายประจาํนําวิสัยทัศนนั้นไปดําเนินการตอไป ตัวอยางเชน คณะกรรมการการเลือกตั้ง 5 คน ได
รวมกันกําหนดวิสัยทัศนของหนวยงาน คอื คณะกรรมการการเลือกตั้ง (คําวา “วิสัยทศัน” ซ่ึงเปนคําที่
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นํามาใชในการบริหารยุทธศาสตรนั้น ถาเปนการบริหารจัดการในอดีต มีความหมายเทียบเทากับ “การ
กําหนดนโยบายหลัก” หรือทิศทางหลักของหนวยงาน) ตอจากนัน้ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาของเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ ซ่ึงเปนหัวหนาของสวนที่เปน
ฝายปฏิบัติ ฝายสํานักงาน หรือฝายประจํา ก็จะมอบหมายใหเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกตั้งเปนผูนําวิสัยทัศนนัน้ไปดําเนินการตาม “กระบวนการยุทธศาสตร” ซ่ึงประกอบดวย 4 ขัน้ตอน 
ไดแก (1) การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน (2) การวางแผน
ยุทธศาสตร (ที่ประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ยุทธศาสตร และแผนที่
ทางยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด) (3) การดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ และ (4) 
การควบคุมและการประเมนิผลยุทธศาสตร (โปรดดูภาพที่ 1 และภาพที่ 2) รวมตลอดทั้งการที่สวนที่
เปนคณะกรรมการฯ คือ คณะกรรมการการเลือกตั้งไดมอบหมายใหสวนที่เปนฝายปฏิบัติ ฝายสํานักงาน 
หรือฝายประจาํ หรือเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานยดึถือและนํา “กระบวนการยุทธศาสตร” ของ
หนวยงานดังกลาวไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตอไปดวย 
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             สอดคลอง,                    1. การวิเคราะหสถานการณหรือสภาพ  
   นําไปสู                       แวดลอมภายในและภายนอกหนวยงาน  
                                                                                                                  สอดคลอง, 
             4. การควบคุมและการ                                                                                               นําไปสู 
             ประเมินผลยุทศาสตร                                                     2. การวางแผน 
                                                                                          ยุทธศาสตร 
           สอดคลอง,                         3. การดําเนินยุทธศาสตรดวยการ                         สอดคลอง, 
             นําไปสู                            แปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบตั ิ                         นําไปสู 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

 
ภาพที่ 1 กระบวนการบริหารยุทธศาสตรท่ีประกอบดวย 4 ขั้นตอน 

  
1. วิสัยทัศน (เดิมอาจเรียกวา นโยบายหลัก) 1. วิสัยทัศน (เดิมอาจเรียกวา นโยบายหลัก) 

ภาพของความสําเร็จของหนวยงานที่หนวยงานตองการจะเปนหรือ
ปรารถนาใหเกิดข้ึนในอนาคต เชน 5 ป (กําหนดโดยคณะกรรมการฯ) 
ภาพของความสําเร็จของหนวยงานที่หนวยงานตองการจะเปนหรือ
ปรารถนาใหเกิดข้ึนในอนาคต เชน 5 ป (กําหนดโดยคณะกรรมการฯ) 

2. พันธกิจ (เดิมอาจเรียกวา การปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี) 
(หรือ “กิจ” ท่ีหนวยงานตองมี “พันธะ” ดวย) หมายถึง สิ่งท่ีหนวยงาน 
จะตองมีหรอืตองทําตามอํานาจหนาท่ีใหเกิดข้ึนและประสบผลสําเร็จ 

3. เปาหมาย หรือเปาประสงค (เดิมอาจเรียกวา วัตถุประสงค หรือจุดหมายปลายทาง) 
(หรือเปาประสงค) หมายถึง เปาหมายหลักของหนวยงานที่ระบุกลุมเปาหมายหรือผูรับบริการ 

รวมท้ังผลประโยชนท่ีจะไดรับไวอยางชัดเจน โดยมีความสอดคลองกับพันธกิจ 
4. ยุทธศาสตร หรือยุทธศาสตรการพัฒนา (เดิมอาจเรียกวา ข้ันตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธดีําเนินงาน) 

(หรือยุทธศาสตรการพัฒนา หรือภารกิจหลกั หรือแนวทางการพัฒนาหนวยงาน) หมายถึง แนวทาง 
หรือวิธีการท่ีหนวยงานดําเนินงานเพื่อนําไปสูความสําเร็จ หรอืทางเลือกท่ีดีท่ีสุดท่ีประกอบดวยหลาย

ข้ันตอนที่หนวยงานไดกําหนดไวเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหประสบผลสําเร็จ 
5. แผนที่ทางยทุธศาสตร และตัวชี้วัด (เดิมอาจเรียกวา ความเชื่อมโยงของแผนงาน/โครงการ และตัวช้ีวัด) 
หมายถึง แผนภาพ หรือแผนภมูิสรุปภาพยุทธศาสตรท้ังหมด โดยแสดงถึงยทุธศาสตรของหนวยงาน 
ท่ีมีความสัมพันธและความเชื่อมโยงแตละข้ันตอนของแตละยุทธศาสตรในเชิงเหตุและผล อันจะ 
กอใหเกิดหรอืนําไปสูผลลัพธตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว รวมท้ังการกําหนดตัวช้ีวัดไวดวย 

ภาพที่ 2 ความสัมพันธของ “การวางแผนยทุธศาสตร” ท่ีประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน 
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 สอง เปนการบริหาร การดําเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานที่มุงเนนประสิทธิภาพ เชนนี้ 
สอดคลองกับความหมายของ พจนานุกรมทหารอากาศ อังกฤษ-ไทย เลม 2 ป พ.ศ. 2520 นอกจากนี้ ยัง
สอดคลองกับแนวคดิหรือความหมายของ จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ใน
หนังสือ เร่ือง “การจัดการเชงิกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากดั (มหาชน) ดังกลาว
ไวแลวขางตนอีกดวย 
 สาม เปนการบริหารหรือการดําเนินงานทีใ่ชท้ังศาสตร (หรือใชวิชาความรู) และศิลป (ใชฝมือ) 
ท่ีลุมลึก หรือแยบคายกวาปกติ เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ พิเชษฐ วงเกียรติข์จร 
(2552: 108) ในหนังสือ เร่ือง "แนวคิด ยุทธศาสตร การบริหารการพฒันาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพปญญาชน) ดังกลาว  
 สี ่เปนการบรหิารหรือการดําเนินงานที่มีทิศทาง แนวทาง การวางแผน กระบวนการในการ
ดําเนินงาน การควบคุมตรวจสอบ และเปาหมายที่ชัดเจน เชน เปนกระบวนการที่ประกอบดวยการ
วิเคราะหสภาพแวดลอม การวางแนวทาง หรือการวางแผนในการดําเนินงาน ตลอดจนการควบคมุการ
ปฏิบัติงานเชิงยุทธศาสตร เปนตน เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับทศิทางการดําเนนิงานนั้น สอดคลองกับแนวคิด
หรือความหมายของ วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เร่ือง "แผนยุทธศาสตรองคการ" 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพทิพยวิสุทธิ์) นอกจากนัน้ ในสวนทีเ่กีย่วกับแนวทางในการดําเนินงาน
นั้น ยังพอเทียบเคียงไดกับแนวคิดหรือความหมายของ สุวิชัย ศุภารานนท (2549: 78) ในหนังสือ เร่ือง 
“ยุทธศาสตรการแขงขัน” (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพซีเอ็ดยูนิเคชัน่) ไมเพยีงเทานัน้ เฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับกระบวนการในการดําเนินงานนั้น สอดคลองกับแนวคดิหรือความหมายของ จินตนา บุญบง
การ และณัฏฐพันธ เขจรนันทร (2549: 13) ในหนังสือ เร่ือง “การจัดการเชิงกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร 
: บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) ดังกลาวไวแลวขางตน  
 หา เปนการบรหิารหรือการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุหรือนําไปสูเปาหมายเฉพาะ หรือพันธกิจ 
หรือวิสัยทัศนของหนวยงานที่ยากเปนพิเศษและไมอาจสําเร็จไดดวยการดําเนินงานอยางปกติ ในสวน
ที่เกี่ยวกับการดําเนินงานเพือ่นําไปสูเปาหมายหรือความสําเร็จ เชน การบรรลุวิสัยทัศนนั้น สอดคลอง
กับแนวคิดหรือความหมายของ พสุ เดชะรินทร และคณะ (2548: 20) ในหนังสือ เร่ือง “Strategy Map 
แผนที่ยุทธศาสตร” (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ ก. พลพิมพ (1996) จาํกัด) อีกทั้งในสวนที่เกีย่วกับการ
ดําเนินงานเพือ่บรรลุเปาหมายที่ยากเปนพเิศษและสามารถสําเร็จไดดวยวิธีการปกตินัน้ พอเทียบเคยีงได
กับแนวคิดหรือความหมายของ พิเชษฐ วงเกียรติ์ขจร (2552: 108) ในหนังสือ เร่ือง "แนวคิด 
ยุทธศาสตร การบริหารการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ในยุคโลกาภิวัตน" 
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพมิพปญญาชน) นอกจากนั้น ในสวนทีเ่กีย่วกับการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุ
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เปาหมายของหนวยงานนั้น ยังสอดคลองกับแนวคดิหรือความหมายของ เคนเน็ท อาร. แอนดรูส 
(Kenneth R. Andrews) อางใน เจย ดับบลิว. ลอรช และโธมัส เจ. เทียรนี่ (Jay W. Lorsch and Thomas J. 
Tierney) ในเอกสาร เร่ือง “Aligning the Stars” (Harvard Business School Press, 2002) ดังกลาวดวย  
 หก เปนการบริหารหรือการดําเนินงานที่นาํมาปรับใชในการตอสู หรือการแขงขนัไดอยาง
สอดคลอง และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและสถานการณ เฉพาะสวนที่หมายถึงการบริหารจัดการที่
เนนหรือใหความสําคัญ รวมทั้งสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพแวดลอมนั้น สอดคลองกับแนวคิด
หรือความหมายของ พักตรผจง วัฒนสินธุ (2541) อางใน จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ เขจรนนัทร 
(2549: 13) ในหนังสือ เร่ือง “การจัดการเชงิกลยุทธ” (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) นอกจากนั้น ในสวนที่เกี่ยวกับการคํานึงถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมนั้น พอเทยีง
เคียงไดกับแนวคิดหรือความหมายของ วิโรจน สารรัตนะ (2542: 3) ในหนังสือ เร่ือง "แผนยุทธศาสตร
องคการ" (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพทพิยวิสุทธิ์) ดังกลาวไวแลวขางตน 
 เจ็ด เปนการบริหาร การดําเนินงาน การตอสู หรือการแขงขนัโดยใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสงูสดุ เชนนี้ สอดคลองกับแนวคิดหรือความหมายของ วิลล่ี ไพเตอรเซน (Willie Pietersen) 
(2002: 41) ในหนังสือ เร่ือง “Reinventing Strategy” ดังกลาว  
 แปด เปนการบริหารหรือการดําเนินงานทีใ่ชอุบาย หรือกลอุบายที่จะเอาชนะ หรือทําให
ไดเปรียบศตัรู คูตอสู หรือคูแขงขนัไมวาจะเปนดานธุรกิจ การคา การเมือง หรือการทหาร เฉพาะสวนที่
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานธรุกิจ เศรษฐกิจ การเมือง และการทหารนั้น สอดคลองกับความหมายของ 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑติยสถาน 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. เปนการบรหิารที่             1. เปนการ 
                                              ใชอุบายเพื่อใหไดเปรยีบ         บริหารของ  
                                               ไมวาจะเปนดานธุรกิจ            หนวยงานของรัฐ  
                 7. เปนการ                     การคา การเมือง              และ/หรือ เจาหนาที ่            
           บริหารโดยใชทรัพยากร       หรือการทหาร              ของรัฐ            
         ที่มีอยูในเกิดประโยชนสูงสุด                                                               2. เปนการ       
                                                         ขอบเขตและ                      บริหารที่มุงเนน        
     6. เปนการบริหารที่นํามา                       สาระสําคญัของ                   ประสิทธิภาพ  
      ใชในการตอสูแขงขันไดอยาง         การบริหารยุทธศาสตร            
        สอดคลองเหมาะสมกับ                           8 ประการ               3. เปนการบริหารที่ใช                     
           สภาพแวดลอมและ           5. เปนการ                            ทั้งศาสตรและศิลปที่  
            สถานการณ          บริหารเพื่อใหบรรลุ      4. เปนการบริหาร       ลุมลึก หรือแยบคาย 
                           เปาหมายเฉพาะของหนวยงาน    ที่มีทิศทาง แนวทาง               กวาปกต ิ
                          ที่ยากเปนพิเศษและไมอาจ           การวางแผน กระบวนการ 
                                   สําเร็จไดดวยการดําเนิน      การควบคุมตรวจสอบ และ 
                                                  งานอยางปกติ        เปาหมายที่ชัดเจน 
 

ภาพที่ 3 ขอบเขตและสาระสําคัญของการบริหารยุทธศาสตร 8 ประการ 
 
 
3. สรุป 
 
 คําวา ยุทธศาสตร และการบริหารยุทธศาสตรไดถูกนํามาใชกันอยางกวางขวางและเพิม่มากขึ้น 
โดยเริ่มใชในตางประเทศ ตอมาหนวยงานภาคเอกชน และหนวยงานภาครัฐของไทยไดนํามาปรับใช
ตามลําดับ รวมทั้งใชในวงวชิาการดวย การบริหารยุทธศาสตรมีขอบเขตและสาระสําคัญครอบคลุม 8 
ประการดังกลาว การบริหารยุทธศาสตรยังมีลักษณะเปนกระบวนการทีเ่รียกวา กระบวนการ
ยุทธศาสตร ซ่ึงประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก หนึ่ง การวเิคราะหสถานการณหรือสภาพแวดลอมภายใน
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และภายนอกหนวยงาน สอง การวางแผนยุทธศาสตร สาม การดําเนนิยุทธศาสตรดวยการแปลง
นโยบายไปสูการปฏิบัติ และ ส่ี การควบคมุและการประเมินผลยุทธศาสตร เฉพาะขั้นตอนการวางแผน
ยุทธศาสตรนั้นประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก (1) วิสัยทัศน (2) พันธกิจ (3) เปาหมาย (4) 
ยุทธศาสตร และ (5) แผนทีท่างยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด ในขณะที่การบริหารภาครัฐแนวทางอืน่หรือ
แนวคดิอื่นในอดีตไมไดกลาวถึง หรือไมไดเนนในเรื่องดังกลาวนี้  
 เปนที่นาสังเกตวา หากพิจารณาในภาพรวมแลว จะพบและเขาใจไดวา การบริหารยุทธศาสตร
มิใชเร่ืองใหมเอี่ยม หรือเปนการบริหารภาครัฐที่แตกตางไปจากการบรหิารภาครัฐในอดีตมากมายนกั 
เพียงแตมีการใชคําและใหความหมายทีแ่ตกตางไปจากเดมิ รวมทั้งมีการนําแผนที่ทางยุทธศาสตรมา
เนนใหเดนชัดขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้ (1) คําวา “วิสัยทัศน” ซ่ึงเปนคําที่นาํมาใชในการบริหาร
ยุทธศาสตรนั้น ถาเปนการบริหารภาครัฐในอดีต มีความหมายเทยีบเทากับ “นโยบายหลัก” หรือ “การ
กําหนดนโยบายหลัก” หรือทิศทางหลักของหนวยงาน (2) คําวา “พันธกิจ” ในอดีตมคีวามหมาย
เทียบเทากับ “การปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ที่กฎหมายมอบหมายไว” (3) คําวา “เปาหมาย หรือ
เปาประสงค” ในอดีตมีความหมายเทยีบเทากับ “วัตถุประสงค หรือจุดหมายปลายทาง” (4) คําวา 
“ยุทธศาสตร หรือยุทธศาสตรการพัฒนา” ในอดีตมีความหมายเทยีบเทากับ “กลยุทธที่นํามาใช หรือ
แนวทางการพฒันา” หรือ “แนวทางการดําเนินงาน” หรือ “ขั้นตอนการปฏิบัติงาน” และ (5) คําวา 
“ตัวช้ีวดัผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน” หรือตรงกับภาษาอังกฤษที่วา Key Performance Indicator (s)) ซ่ึง
เรียกยอวา KPI ในอดตีก็มีความหมายเทียบเทากับ “ตัวช้ีวัด” (indicator (s)) สําหรับคาํวา “แผนที่ทาง
ยุทธศาสตร” นั้น เปนคําที่เพิ่มขึ้นมาโดยการบริหารภาครัฐในอดีตไมไดกลาวถึง หรือกลาวถึงอยางไม
ชัดเจน ที่สําคญัคือ หากเจาหนาที่ของรัฐทั้งระดับสูงและระดับปฏิบตัิงานไมทราบและเขาใจ รวมทั้งไม
ยึดถือปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนื่องในสวนที่เกีย่วกับแนวคิดการบริหารยุทธศาสตรและการวางแผน
ยุทธศาสตรที่ประกอบดวย 5 สวน/ขั้นตอน ไดแก (1) วสัิยทัศน (2) พนัธกิจ (3) เปาหมาย (4) 
ยุทธศาสตร และ (5) แผนทีท่างยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด รวมทั้งไมอาจดําเนินยุทธศาสตรดวยการแปลง
การวางแผนยทุธศาสตรไปสูการปฏิบัติจริงไดแลว การบริหารยุทธศาสตรภาครัฐยอมประสบผลสําเร็จ
ไดยากพอควร อยางไรก็ตาม ก็ยังถือไดวา แนวคดิการบรหิารยุทธศาสตรเปนสวนหนึง่ของแนวคดิการ
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือเปนสวนหนึ่งของแนวคดิการ
บริหารภาครัฐแนวใหม (New Public Administration หรือ NPA) 
 สําหรับตัวอยางแนวคดิการบริหารยุทธศาสตรที่เนนเรื่องการวางแผนยทุธศาสตรดังกลาวนี้ ได
ปรากฏอยูใน  
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 หนึ่ง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ 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 สืบเนื่องจากรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 
คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2542 เหน็ชอบตอแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐซึ่ง
กําหนดใหมีการปฏิรูปราชการดวยแผนงานหลัก 5 แผน โดยการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์เปนสวน
สําคัญสวนหนึง่ของ “แผนการปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกจิ และวิธีการบริหารงานของภาครัฐ” ที่กําหนด
วา ภาครัฐจะตองเปลี่ยนแนวทางการบริหารไปสูการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์โดยยึดประชาชนเปน
เปาหมายหลักในการปฏิบัตริาชการ การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิจึงเปนแนวทางการบริหารที่มาพรอม
กับแนวคิดการจัดการภาครฐัแนวใหม (New Public Management หรือ NPM) หรือแนวคดิการบรหิาร
ภาครัฐแนวใหม (New Public Administration หรือ NPA) ที่คํานึงถึงประชาชนและความสําเร็จของ
งาน เพื่อใหการปฏิบัติงานของภาครัฐมุงเนนผลลัพธของงานมากกวาเนนปจจยันําเขา กระบวนการ
ปฏิบัติงาน และกฎระเบียบทีเ่ครงครัด การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิยังใหความสําคญักับการกําหนด
วิสัยทัศน พนัธกิจ และเปาหมายที่ชัดเจน มีการกําหนดผลผลิตและผลลัพธที่สอดคลองกัน โดยผูบริหาร
สามารถแกไขปญหาไดทันทวงท ีรวมทั้งมีการประเมินผลและการกําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนดวย  
 สาม แนวคิดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองของหนวยงาน ซ่ึงประยกุตมาจากแนวคดิบัลลานด 
สกอรการด (Balanced Scorecard) ของ โรเบิรต เอส. แคปเพลน และ เดวิด พ.ี นอรตัน 
 ส่ี แนวคิดแผนที่ทางยุทธศาสตรและตัวช้ีวัด ซ่ึงประยุกตมาจากแนวคิดแผนที่ทางยุทธศาสตร
ของ แคปเพลน และนอรตนั 

 
 


