
การพัฒนาแนวคิดเชิงกลยุทธ์และการเสรมิสร้างกระบวนทัศน์ในเชิงบริหาร



กระแสการเปลี่ยนแปลงของไทยในอดีตกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : Thailand’s Competitiveness, Michael E. Porter, Bangkok Thailand, 2003

วิสัยทัศน์ของประเทศไทย (ในอดีต)กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์
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แนวคิดการบริหารประเทศแบบบูรณาการกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



การวางแผนการพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเน้นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ทั งนี การเชื่อมโยงจะ
มีส่วนเชื่อมโยงกันทั งสามระดับคือ ระดับ Agenda ระดับ Function และระดับพื นที่ ซึ่งนักวางยุทธศาสตร์
จะต้องตระหนักถึงภาพรวมนี เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ น

แนวคิดการบริหารประเทศแบบบูรณาการเชิงกลยุทธ์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



กรอบแนวคิดส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



กรอบแนวคิดส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : คณะรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : คณะรัฐมนตรี

นโยบายคณะรัฐมนตรีกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง

การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ

การลดความเหลื่อมล  าในสังคม

การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ

ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เป้าหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทั่วโลกกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



IMD : World Competitiveness Yearbook

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทั่วโลกกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : World Economic Forum

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทั่วโลกกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : www.wto.org

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศทั่วโลกกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
นี มีอยู่ทั งสิ น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น
ซึ่งทุกประเด็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการท างาน
ทั งสิ น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561)
ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา
ไว้ทั งสิ น 7 เรื่องซึ่งเน้นการ
ด าเนินงานที่การสอดรับกับ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) โดยเน้นที่การสร้างสมดุลและการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภายใน (Internal Process) ให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ปัจจัยส าคัญผลักดันเศรษฐกิจสร้างสรรค์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : ศ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Thailand 4.0กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Thailand 4.0 : Transformationกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Thailand 4.0กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Thailand 4.0กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Thailand 4.0กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Thailand 4.0 | Industry 4.0กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

ต าแหน่งยุทธศาสตร์ทางการค้า (กระทรวงพาณิชย)์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์
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16 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน 2 “สมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ”

17 กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง 1 “การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
การเกษตร และเส้นทางสู่ประตูการค้า”

10 กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน 1
“พืช ปลาไม้ดอกไม้ประดับและยางพารา”

11 กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนบน 2
“โคขุน”

12
กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนกลาง
“ข้าวหอมมะลิปลอดภัย/อินทรีย์
คุณภาพสูง”

13

กลุ่มจว.ภาคตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง 1
“ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ มันส าปะหลัง โคเนื อวากิว 
อาหารปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ไหมมาตรฐาน การท่อง
เทียวที่ได้มาตรฐานและทันสมัยสู่สากล”

14 กลุ่มจว.ตะวันออกเฉียงหนือตอนล่าง 2
“ศูนย์กลางของนวัตกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์”

9 กลุ่มจว.ภาคตะวันออก “ทุเรียน มังคุด อินทรีย”์

กลุ่มจว.ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย “ท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นการให้ประสบการณ์ที่หา
ได้ยาก แปลก และได้สัมผัสกับบรรยากาศและวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
โคเนื อศรีวิชัย”

8กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม การค้าและการท่องเที่ยว”

7กลุ่มจว. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน “ทิวทัศน์ 
บรรยากาศทางทะเล และครัวโลก”

5
กลุ่มจว.ภาคกลางล่าง 2 “การท่องเที่ยวเชิง
นิเวศและอาหาร และศูนย์กลางโครงการ
ตามพระราชด าริ”

4กลุ่มจว.ภาคกลางล่าง 1
“เมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร”

3กลุ่มจว.ภาคกลางตอนกลาง
“มะม่วง สมุนไพร”

2กลุ่มจว.ภาคกลางบน 2“ครัวสุขภาพเพื่อ
มหานคร (ผักปลอดภัยและกล้วยน  าว้า)”

1
กลุ่มจว.ภาคกลางตอนบน 1 “ศูนย์กลาง
ของชาติในการสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยว
เชิงมรดกประวัติศาสตร์วัฒนธรรม”

15กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนบน 1
“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัฒนธรรมล้านนา”

18
กลุ่มจว.ภาคเหนือตอนล่าง 2
“ข้าวปลอดภัยและท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์”

6

ภาพรวมอัตลักษณ์ของ 18 กลุ่มจังหวัดกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : www.wto.org

World Trade Organization Trade Topicsกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Creative Economy | Cool Japan Strategyกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Creative Economy | Cool Japan Strategyกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Creative Economy | South Korea Strategyกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : 

ประชารัฐกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา | Special 301 Reportกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Digital Thailand Roadmapกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลไทยแลนด์กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : Platts.com

การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นเรื่องส าคัญมากในการบริหารจัดการในอนาคต 
โดยเฉพาะข้อมูลของสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือมีความไม่แน่นอนสูง จะต้องยิ่งให้
ความส าคัญเพื่อน ามาลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ นได้ในอนาคต

BIG Data | Indepth Informationกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Big Dataกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



BIG Data – Market Insightกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : http://cdn.static-economist.com/sites/default/files/20140920_GDC111.png

BIG Data – Trading Nation Strategyกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : Alibaba.com

BIG Data – Trading Nation Strategyกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Global Risk Reportกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์

จากข้อมูลรายงานความเสี่ยงของโลกจะเห็นได้ว่าความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดขึ นสูงและจะส่งผลกระทบรุนแรง
ในช่วงปีค.ศ. 2017 นั นเป็นประเด็นทีเ่กี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environmental Risk – สีเขียว) โดยที่มีเรื่องของ
การก่อการร้าย (Terrorist Attack) และเรื่องการท าลายล้างด้วยอาวุธร้ายแรง อยู่ในอันดับสูงเช่นเดียวกัน 
และที่อยู่ในความสนใจอีกเรื่องคือเรื่องของการโจมตีทางอินเตอร์เนต ซึ่งเรื่องที่ได้รับความสนใจในอันดับต้นที่
ส าคัญอีกเรื่องนึงก็คือ เรื่อง วิกฤตน  า อันจะส่งผลต่อความม่ันคงและยั่งยืนในอนาคต



วิกฤตน  ามันที่ก าลังจะเกิดขึ นใน
อนาคต จะท าให้ต้นทุนการเดินทาง
และการขนส่งจะสูงขึ นเป็นอย่าง
มาก และอาจจะท าให้อุตสาหกรรม
ขนส่งต้องเปลี่ยนโฉมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อให้การ
เดินทางและการขนส่งนั นบริโภค
น  ามันให้น้อยที่สุด หรืออาจจะใช้
เชื อเพลิงประเภทอื่นทดแทนน  ามัน
ในเวลาอันใกล้นี อย่างเต็มที่

Global Risk Report | Fossil Fuel Crisisกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



จากที่น  ามันเริ่มที่จะหายากขึ น ท า
ให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนมา
บริโภคก๊าซธรรมชาติมากขึ นเรื่อยๆ 
ซ่ึงในอนาคต ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยก็มีน้อยลงเรื่อยๆ จน
อาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตขึ นมาใช้งานได้ไม่พอ และ
อาจจะต้องน าเข้าเกือบทั งหมด อัน
จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ขนส่งของประเทศเป็นอย่างมาก
ต่อไป

Global Risk Report | Fossil Fuel Crisisกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Sustainable Development Goals (SDGs)กระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Source : insearchofcleanwater

จากปัญหาการขาดแคลนน  า ท าให้องค์กรต่างเริ่มให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการน  าใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ นในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ 
ดังนั นจึงเป็นกระแสที่ติดตามการใช้น  าในกระบวนการผลิตทั ง
กระบวนการที่เรียกว่า “Water Footprint”

SDGs | Water Footprintกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Transparency | Corruption Perception Indexการวางแผนเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลง



กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ASEANกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ASIAN Highway Networkกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



China New Silk Road - One Belt One Roadกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : Google | Food Trends 2016

Food Trend for Thailandกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Food Trend for Thailandกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Global Supply Chainกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์

Source : www.iom.edu



Global Supply Chainกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์

Source : http://slcmarketinginc.com/wp-content/uploads/2016/11/the-iphone-supply-chain_52cc3f65e9b98_w1500-1.jpg



Travel & Tourism Competitivenessกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Tourism Trend for Thailandกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



Food & Tourism Trend for Thailandกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : http://www.nesta.org.uk/sites/default/files/future_farms_infographic_precision_agriculture.jpg

Smart Farmingกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ปัจจัยการขับเคลื่อนนวัตกรรมกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ประเทศไทยยังมีทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่ยังเป็นรอง
อีกหลายประเทศ ซึ่งเราจะต้องเน้นที่จะพัฒนาทุนมนุษย์ใน
ภาคราชการ อันประกอบด้วย ทักษะที่สะสมมา ความรู้ความ
ช านาญ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ความคิดสร้างสรรค์ 
ตลอดจนบุคลิกภาพ และทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นที่จับต้อง
ไม่ได้ อาทิ สัมพันธภาพส่วนบุคคลในสังคม การได้รับการ
ยอมรับในแวดวง เป็นต้น 

ที่มา : World Economic Forum (2015)

ทุนมนุษย์ | Human Capitalกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ทักษะแห่งอนาคตกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์



ที่มา : http://www.home-school.com/images/important-work-skills/04-future-skills-4-to-9.gif

ทักษะแห่งอนาคตกระบวนทัศน์การบรหิารเชิงกลยุทธ์
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