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นโยบายรัฐบาล
ยุทธศาสตร์ประเทศ

(Country Strategy)
ASEAN แผน 12

แนวโน้ม
ของโลก
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องค์ประกอบที่ส าคัญของการจัดท ายุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

ข้อมูล
สารสนเทศ 
ข่าวสาร

วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ความ

คาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

จุดแข็ง 
จุดอ่อน 
โอกาส 

อุปสรรค

ความเสี่ยงใน
ด้านต่างๆ



กระบวนการทางยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์

พันธกิจ
(Mission)

ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Objectives)

กลยุทธ์
(Strategy)

แผนงาน/โครงการ
(Program/Project)

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ
(Key Indicators)

ค่าเป้าหมาย
(Target/Goals)

ทรัพยากร
(Resources)

ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางการบรรลุจุดหมายขององค์กร

วิสัยทัศน์ หมายถึง สิ่งที่เราอยากให้องค์กรเป็นในอนาคตภายใต้วิสัยที่พอจะเห็น

พันธกิจ หมายถึง ขอบเขตการด าเนินการขององค์กร (กิจที่เป็นพันธะ)

ประเด็นยุทธศาสตร์ หมายถึง ประเด็นหลักที่จะพัฒนาองค์กร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หมายถึงเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการท่ีจะบรรลุเป้าประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ปัจจัยภายในและภายนอกอย่างละเอียด

แผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนการพัฒนาองค์กรและโครงการย่อยภายใต้แผนที่
องค์กรจะต้องด าเนินการ

ตัวชี้วัดที่ส าคัญ หมายถึง เกณฑ์ส าคัญท่ีใช้ในการวัดผลการด าเนินงาน

ค่าเป้าหมาย หมายถึง ระดับของเกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลว่าประสบความส าเร็จ

ทรัพยากร หมายถึง ทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาองค์กร อันประกอบไปด้วย 
ทรัพยากรมนุษย์ ด้านการเงิน ด้านอุปกรณ์เคร่ืองมือ เป็นต้น

วิสัยทัศน์
(Vision)



ความล้มเหลวของการจัดการยุทธศาสตร์ขององค์กรการวางแผนยุทธศาสตร์

จากการศึกษาของ Robert S. Kaplan และ 
David P. Norton ในเอกสารชื่อ Creating the 
Office of Strategic Management, 2005. ได้
ชี้ให้เห็นถึงสาเหตุประการส าคัญของความล้มเหลว
ในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คือ
1. ผู้บริหารไม่ได้เชื่อมโยงแรงจูงใจกับ

ยุทธศาสตร์
2. คณะผู้บริหารให้เวลาน้อยเกินไปกับ

ยุทธศาสตร์
3. องค์กรไม่ได้ก าหนดงบประมาณให้เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตร์
4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเข้าถึงแผน

ยุทธศาสตร์ได้ และไม่มีความเข้าใจในเนื้อหา
ของแผนกลยุทธ์ด้วย

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นจึงน าไปสู่ความล้มเหลว
ในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง



การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์



กระบวนการทางยุทธศาสตร์ | ขั้นตอนการจัดท ายุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



Albert Humphrey ได้น าเสนอแนวคิดในการวางแผนกลยุทธ์ที่
เรียกว่า SWOT Analysis โดยให้ประเมินถึงปัจจยัภายในและภายนอก
ขององค์กรอย่างรอบคอบ ซึ่งปัจจัยภายในประกอบดว้ยการพิจารณาถึง
จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) และปัจจัยภายนอก
ประกอบด้วย โอกาส (Opportunity) และ อุปสรรค (Threats) การ
วิเคราะห์ SWOT นี้จะท าให้เข้าใจบริบทองค์กรได้อยา่งชัดเจน โดยผล
ของการวิเคราะห์จะท าให้สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรได้
แม่นย ามากยิ่งขึ้น การวางแผนกลยทุธ์ที่รัดกมุจะน าเอาผลการวิเคราะห์
มาพิจารณาต่อด้วยเทคนิค TOWS Matrix ที่จะช่วยให้สามารถก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ได้ง่ายๆดังต่อไปนี้
Strength + Opportunity -> ควรด าเนินการเชิงรุก/ขยายผล
Weakness + Opportunity -> ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุง
Strength + Threat -> ควรจะด าเนินการอยา่งรัดกุม
Weakness + Threat-> ควรจะต้องระมัดระวัง/ตั้งรับ

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ | SWOT Analysisการวางแผนยุทธศาสตร์



โอกาส (OPPORTUNITY)
1.......................
2.......................
3.......................

อุปสรรค (THREAT)
1......................
2......................
3......................

กลยุทธ์
เร่งรุก/ขยายผล

กลยุทธ์
ปรับตัวเร็ว

กลยุทธ์
พัฒนา

กลยุทธ์
ตั้งรับ/ปรับปรุง

จุดแข็ง (STRENGTH)
1...................
2...................
3...................

จุดอ่อน (WEAKNESS)
1...................
2...................
3...................

การวิเคราะห์ SWOT ขององค์กร
การวิเคราะห์ SWOT นั้นจะ
ท าให้เกิดความชัดเจนว่า
องค์กรควรจะมีประเด็น
ยุทธศาสตร์อะไรบ้าง ซึ่ง
จะต้องน ามาวางเป็นกลยุทธ์
ขององค์กรต่อไป

โดยน าเอาแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มาวิเคราะห์ให้ได้
เป้าประสงค์ จากนั้นน า
เป้าประสงค์แต่ละด้านมา
วิเคราะห์ SWOT ต่อจนท า
ให้รู้ว่าจะต้องใช้กลยุทธ์
อะไรบ้างส าหรับแต่ละ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก (External factors) ให้พิจารณาโดยแนวคิด 

PESTLE อันประกอบด้วย การเมือง (Politic) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม 
(Social) เทคโนโลยี (Technology) กฎหมาย (Legal) และสิ่งแวดล้อม 
(Environment)

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ | SWOT Analysisการวางแผนยุทธศาสตร์



“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึงประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ COSO ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงประเภทอ่ืนอีก เช่น ความเสี่ยงด้านการปลอดภัย (Hazard 
Risk) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล (Good Governance Risk) เป็นต้น

การวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ | การวิเคราะห์ความเสี่ยงการวางแผนยุทธศาสตร์



การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์

เมื่อมีการก าหนดทิศทางองค์กรเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อที่จะใช้เป็นแผนหลักใน
การปฏิบัติงาน โดยมีการก าหนดแผนงาน และ/หรือ โครงการส าคัญที่จะต้องด าเนินการเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลตามที่
ก าหนดไว้ในทิศทางองค์กร ทั้งนี้การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการนั้นจะต้องค านึงถึงทั้งความสอด
รับกับประเด็นยุทธศาสตร์ ทรัพยากรที่จะต้องใช้ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ) ตลอดจน
ระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการด าเนินการ เป็นต้น



โครงการเป็นส่วนส าคัญทีจ่ะท า
ให้แผนบรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ โดยโครงการมีการ
จัดเรียงแผนงานย่อยและ
กิจกรรม ให้เกิดความม่ันใจว่าจะ
ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมี
การก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุด ตลอดจนขั้นตอนการ
ด าเนินงาน พื้นที่ด าเนินการและ
งบประมาณที่ใช้อย่างชัดเจน
โครงการที่ดีควรจะเป็นโครงการ
ที่สามารถด าเนินการแล้วประสบ
ผลส าเร็จได้จริง

ในการพัฒนาโครงการควร
จะต้องก าหนดองค์ประกอบของ
โครงการให้ครบถ้วน เพื่อให้
ทราบถึงรายลเอียดของโครงการ
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

โดยเนื้อหาสาระในแต่ละส่วนจะ
ท าให้มั่นใจได้ว่าโครงการได้ผ่าน
การกลั่นกรองมาแล้วอย่างดี ซึ่ง
เนื้อหาแต่ละส่วนควรจะสอดรับ
และสนับสนุนให้เกิดความส าเร็จ
ของโครงการในภาพรวม

การบริหารโครงการจะเน้นที่
ประสิทธิผลของโครงการ 
(ผลผลิตและผลลัพธ์) ให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เป็นไปตามเป้าหมาย ทั้งนี้การ
บริหารโครงการควรจะได้ใช้
ทรัพยากรตามที่ได้ประมาณการ
ไว้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์



การก าหนดรายละเอียดของแผนงาน/โครงการการวางแผนยุทธศาสตร์



เหตุการณ์ในอดีตช่วยให้เราสามารถคาดเดาหรือพยากรณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะสั้นๆ และท าให้
เราทราบถึงว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นตัวขับเคลื่อนส าคัญของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ดีใน
ระยะปานกลางหรือระยะยาว เราอาจจะไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนนัก แต่เราก็
พอจะสามารถคาดเดาอย่างมีระบบได้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างในอนาคต

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Scenario Analysisการวางแผนยุทธศาสตร์



Scenario Analysis เป็นกระบวนการวิเคราะห์เหตุการณ์
ในอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ที่เปน็ไป
ได้จากเหตุการณ์ ทั้งนี้ Scenario Analysis ไม่ได้เป็นการ
แสดงถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน แต่
ตรงกันข้าม Scenario Analysis กลับแสดงให้เห็นถึง
ทางเลือกของการเกิดเหตุการณใ์นอนาคต ที่น่าสนใจคือ 
Scenario Analysis ไม่ได้จ าเป็นต้องอ้างอิงกับข้อมูลใน
อดีตและไม่ได้คาดหวังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ในอดีตนั้น
จะต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งผลของการท า  Scenario 
Analysis นั้นจะน าไปสู่การเสนอทางเลือกในการเผชิญกับ
เหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมมากขึ้น ท าให้เกิด
การเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึน้

ความหมายของ Scenario Analysis & Planningการวางแผนยุทธศาสตร์



Scenario Analysis & Planningการวางแผนยุทธศาสตร์



Scenario Development Processการวางแผนยุทธศาสตร์



PESTLE Modelการวางแผนยุทธศาสตร์



ถาพรวมของการวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



เอกสารส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



74,965 หมู่บ้าน

7,255 ต าบล

878 อ าเภอ

ภูมิภาค

ประชาคมโลก

76 จังหวัด

18 กลุ่มจังหวัด

10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ

CLMV+1

AFRICAASEAN

EUROPE

AUSTRALIA

AMERICA

ASIA
CLMV + Malaysia

ประชาคมโลก

ต้นทาง
 ปัจจัยการผลิต ท่ีดิน เมล็ดพันธ์ 
 เงินทุน 
 แหล่งน้ า 
 ศูนย์การเรียนรู้ 
 เกษตรแปลงใหญ่ 
 ไร่ นาสวนผสม
 ฯลฯ

กลางทาง
 ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
 โรงงาน ลานตากผลผลิต 
 สหกรณ์ 
 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ ขั้น 1 / 2 / 3
 สนับสนุนการรวมกลุม่/เพ่ิมทางเลือก/พ่อค้าคนกลาง

/ ภาคธุรกิจ เอกชน
 ฯลฯ

ปลายทาง
 ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดกลางชุมชน 
 การน า OTOP ขายในสถานีบริการน้ ามัน/ ท่าเรือ/ 

ท่าอากาศยาน/ห้างสรรพสินค้า  
 การสนับสนุนตลาด SME  
 เช่ือมเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองท่า/ด่านชายแดน  
 ตลาดต่างประเทศคู่ค้าเก่า/ ใหม่/
 เขตการค้าเสร/ี หมู่เกาะ
 แอฟริกา  มหาอ านาจ โลกมุสลิม  
 ฯลฯ

สภาพแวดล้อม
 น้ า ดิน  สภาพภูมิอากาศ
 ความสูง-ต่ า ภูมิประเทศ
 วัสดุต้นทุน 
 ฯลฯ

เหนือ

ใต้

กลาง

ออก
ตก

การค้าชายแดน

ASEAN +3 +6
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ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี => “ห่วงโซ่คุณค่า” สู่ความเชื่อมโยงภาคประชาชน-ภาคธุรกิจ
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ระบบบริหารกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



การวางแผนการพัฒนาในปัจจุบันจะต้องเน้นความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ทั้งนี้การเชื่อมโยงจะ
มีส่วนเชื่อมโยงกันทั้งสามระดับคือ ระดับ Agenda ระดับ Function และระดับพื้นที่ ซึ่งนักวางยุทธศาสตร์
จะต้องตระหนักถึงภาพรวมนี้เพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์จะมีความครบถ้วนสมบูรณ์ย่ิงขึ้น

ระบบบริหารกับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีการวางแผนยุทธศาสตร์



จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 
นี้มีอยู่ทั้งสิ้น 3 หัวข้อ 7 ประเด็น
ซึ่งทุกประเด็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนากระบวนการท างาน
ทั้งสิ้น

การพัฒนาระบบราชการการวางแผนยุทธศาสตร์



การพัฒนาระบบราชการการวางแผนยุทธศาสตร์

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



ที่มา : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเทศไทย 4.0การวางแผนยุทธศาสตร์

ประเทศไทย 4.0 เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
ประเทศไทย 4.0 จึงเป็นการพัฒนาเครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Engine of Growth) 
ด้วยการแปลง “ความหลากหลายเชิงชีวภาพ” และ “ความ
หลากหลายเชิงวัฒนธรรม” ให้เป็นความได้เปรียบในเชิง
แข่งขัน



ข้อมูลการพัฒนาประเทศที่ควรรู้ | เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ผู้บริหารยุคปัจจุบันจะต้องสามารถน าข้อมูล ข่าวสาร และสารสนเทศ มาใช้ในการวางแผนเพื่อ
ตอบเป้าหมายของประเทศให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารจะต้องทราบ

ถึงเป้าหมายในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

การวางแผนยุทธศาสตร์



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12การวางแผนยุทธศาสตร์



นโยบายของคณะรัฐมนตรี

ที่มา : คณะรัฐมนตรี

การวางแผนยุทธศาสตร์



แผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์



ประเทศไทย 4.0การวางแผนยุทธศาสตร์



ประชารัฐ

ที่มา : 

การวางแผนยุทธศาสตร์



ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

Source : IMD

การวางแผนยุทธศาสตร์



ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

Source : World Economic Forum

การวางแผนยุทธศาสตร์



Digital Thailandการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



วิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลหลักของภาครัฐไทยทั้ง 26 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ยุทธศาสตร์การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลการวางแผนยุทธศาสตร์

Source : ส านักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)



ระเบียงเศรษฐกิจการวางแผนยุทธศาสตร์



ที่มา : Google | Food Trends 2016

นวัตกรรมด้านอาหารการวางแผนยุทธศาสตร์



นวัตกรรมด้านอาหารการวางแผนยุทธศาสตร์



Food Tourismการวางแผนยุทธศาสตร์



Tourism Trendsการวางแผนยุทธศาสตร์



Travel & Tourism Competitivenessการวางแผนยุทธศาสตร์



ASEAN 2025การวางแผนยุทธศาสตร์



ASIAN Highway Networkการวางแผนยุทธศาสตร์



China New Silk Road - One Belt One Roadการวางแผนยุทธศาสตร์



แนวโน้มของโลก | การพัฒนาอย่างยั่งยืนการวางแผนยุทธศาสตร์



Source : insearchofcleanwater

จากปัญหาการขาดแคลนน้ า ท าให้องค์กรต่างเริ่มให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการน้ าใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ควบคุมความสูญเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตสินคา้และบริการ 
ดังนั้นจึงเป็นกระแสที่ติดตามการใช้น้ าในกระบวนการผลิตทั้ง
กระบวนการที่เรียกว่า “Water Footprint”

SDGs | Water Footprintการวางแผนยุทธศาสตร์



วิกฤตน้ ามันที่ก าลังจะเกิดขึ้นใน
อนาคต จะท าให้ต้นทุนการเดินทาง
และการขนส่งจะสูงขึ้นเป็นอย่าง
มาก และอาจจะท าให้อุตสาหกรรม
ขนส่งต้องเปลี่ยนโฉมในการพัฒนา
นวัตกรรมใหม่ๆออกมาเพื่อให้การ
เดินทางและการขนส่งนั้นบริโภค
น้ ามันให้น้อยที่สุด หรืออาจจะใช้
เชื้อเพลิงประเภทอื่นทดแทนน้ ามัน
ในเวลาอันใกล้นี้อย่างเต็มที่

Global Risk Report | Fossil Fuel Crisisการวางแผนยุทธศาสตร์



จากที่น้ ามันเริ่มที่จะหายากขึ้น ท า
ให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มเปลี่ยนมา
บริโภคก๊าซธรรมชาติมากขึ้นเรื่อยๆ 
ซ่ึงในอนาคต ก๊าซธรรมชาติของ
ประเทศไทยก็มีน้อยลงเรื่อยๆ จน
อาจจะท าให้ส่งผลกระทบต่อการ
ผลิตขึ้นมาใช้งานได้ไม่พอ และ
อาจจะต้องน าเข้าเกือบทั้งหมด อัน
จะส่งผลกระทบต่อการคมนาคม
ขนส่งของประเทศเป็นอย่างมาก
ต่อไป

Global Risk Report | Fossil Fuel Crisisการวางแผนยุทธศาสตร์



Energy 4.0การวางแผนยุทธศาสตร์



ความเสี่ยงของโลกการวางแผนยุทธศาสตร์



การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาการวางแผนยุทธศาสตร์



ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

12 Disruptive Technologiesการวางแผนยุทธศาสตร์



ที่มา : McKinsey Global Institute, May 2013.

12 Disruptive Technologiesการวางแผนยุทธศาสตร์



Digital Technologyการวางแผนยุทธศาสตร์



เทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศการวางแผนยุทธศาสตร์



โลกจะก้าวเข้าสู่ยุคที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่คนมากขึ้น โดยวิวัฒนาการของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ใน
ปัจจุบันก้าวหน้าขึ้นจนถึงขั้นที่มีความเป็นอัจฉริยะมากพอที่จะเข้ามาในสายงานบริการด้าน

การท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้นี้

หุ่นยนต์จะเข้ามาแทนที่คนการวางแผนยุทธศาสตร์



Robotic Process Automation (RPA)การวางแผนยุทธศาสตร์



Artificial Intelligenceการวางแผนยุทธศาสตร์



Blockchainการวางแผนยุทธศาสตร์



Source : Platts.com

การเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นเรื่องส าคัญมากในการบริหารจัดการในอนาคต 
โดยเฉพาะข้อมูลของสินค้าหรือวัตถุดิบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหรือมีความไม่แน่นอนสูง จะต้องยิ่งให้
ความส าคัญเพื่อน ามาลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

BIG Data | Indepth Informationการวางแผนยุทธศาสตร์



Big Dataการวางแผนยุทธศาสตร์



BIG Data – Market Insightการวางแผนยุทธศาสตร์



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

BIG Data – Trading Nation Strategyการวางแผนยุทธศาสตร์



Source : Alibaba.com

BIG Data – Trading Nation Strategyการวางแผนยุทธศาสตร์



Infrastructure  Developmentการวางแผนยุทธศาสตร์



Transit Oriented Development (TOD)การวางแผนยุทธศาสตร์



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

Smart Farmingการวางแผนยุทธศาสตร์



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 Capitalการวางแผนยุทธศาสตร์



ทักษะแห่งอนาคตการวางแผนยุทธศาสตร์



ที่มา : https://medium.com

Enterprise Architectureการวางแผนยุทธศาสตร์



Digital Transformationการวางแผนยุทธศาสตร์



Digital Transformation คือการที่องค์กรจะต้องปรับเปลี่ยนและปรบัปรุงองคก์รในหลากหลายมิติทั้งในเรื่อง
ของการบริหารจัดการ กระบวนการท างาน วิธีการท างาน ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนการ
สร้างวัฒนธรรมในการใช้งานระบบสารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Digital Transformationการวางแผนยุทธศาสตร์



ที่มา : http://blog.lnsresearch.com/dx

Digital Transformationการวางแผนยุทธศาสตร์



แนวคิดของการพัฒนาที่
ท างานให้เป็น Digital 
Workplace นั้นก าลัง
ได้รับความสนใจ โดยที่
รูปแบบการท างานจะ
แตกต่างจากแต่เดิม มีการ
แบ่งปันข้อมูลกันมากขึ้น มี
โครงสร้างขององค์กร
น้อยลง (More flat) มี
ตอบสนองความต้องการที่ 
Real-time มากขึ้น และ
อัตโนมัติมากขึ้นกว่าเดิม
มาก ซึ่งต้องอาศัยการ
ประมวลผลข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพสูงมาก
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ที่มา : คู่มือค าอธิบายตัวชั้วัด การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หน้า 91 และ 101
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การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรให้เอื้อ

การก าหนดวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยง

การระบุถึงความเสี่ยงต่อเป้าหมายขององค์กร

การวิเคราะห์ความเสี่ยง (โอกาส / ผลกระทบ)

การก าหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง

การก าหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง

การจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร

การติดตามร่องรอยความเสี่ยง

การจัดการความเสี่ยงทั้ง 8 ขั้นตอนน้ีเป็นกระบวนการที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทุกระดับขององค์กร ซึ่งถ้าองค์กรได้
ด าเนินการตาม 8 ขั้นตอนนี้อย่างละเอียดรอบคอบก็สามารถที่จะป้องกันผลกระทบเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความ
เสี่ยงได้ รวมท้ังองค์กรยังสามารถมั่นใจได้ว่าการจัดการความเสี่ยงนั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถควบคุมได้ด้วยความมั่นใจ 
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“ความเสี่ยง” หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์ซึ่งไม่พึง
ประสงค์ที่ท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ COSO ได้ก าหนดความเสี่ยงไว้ 4 
ประเภท

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk)
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)
4. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย (Legal Risk)

แต่ก็อาจจะมีความเสี่ยงประเภทอ่ืนอีก เช่น ความเสี่ยงด้านการปลอดภัย (Hazard Risk) ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
(Good Governance Risk) เป็นต้น
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“การประเมินความเสี่ยง” หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการระบแุละการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยรับตรวจ รวมทั้งการก าหนดแนวทางที่จ าเป็นต้องใช้ในการควบคุมความเสี่ยง
หรือการบริหารความเสี่ยง

ในการด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ฝ่ายบริหารต้องประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างเพียงพอและเหมาะสม

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้
1. การระบุปัจจัยเสี่ยง (Event Identification)

องค์กรจะต้องท าความเข้าใจและระบุให้ได้ถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุของความเสี่ยง
2. การวิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis)

องค์กรจะต้องวิเคราะห์ถึงผลกระทบของความเสี่ยงที่มีต่อองค์กรและโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง
3. การก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง (Risk Response)

องค์กรจะต้องก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงโดยจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่าด้วย
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การวิเคราะห์ความเสี่ยง คือการประมาณโอกาสของความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นและประเมินผลกระทบจากความเสี่ยงว่ามี
มากน้อยเพียงใด เพื่อจัดล าดับความส าคัญองความเสี่ยงที่มีผลต่อองค์กร โดยวัดคะแนนรวมท่ีได้จากการค านวนของ
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
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เมื่อวิเคราะห์โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงอย่างรอบคอบแล้ว หน่วยรับตรวจต้องพิจารณาถึงระดับของความเสี่ยง
ว่ามีความเสี่ยงสูงหรือต่ าโดยพิจารณาจากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
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ผลกระทบ

โอกาสที่จะเกิด
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ฝ่ายบริหารขององค์กรควรพิจารณาว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน หรือปัจจัยภายนอก 
เพื่อก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงมีแนวทางดังต่อไปนี้

• กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ซึ่งมิได้อยู่
ภายใต้การควบคุมของฝ่ายบริหาร สามารถก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยง (บางทีก็เรียกว่า “กลยุทธ์การจัดการความ
เสี่ยง) ดังต่อไปนี้

1. การหลีกเลี่ยง (Avoiding) คือการด าเนินการ
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง

2. การแบ่งปัน (Sharing) คือการแบ่งความ
รับผิดชอบให้ผู้อื่นร่วมรับความเสี่ยง

3. การลด (Reducing) เป็นการด าเนินเพื่อลดโอกาส
การเกิดข้ึนของความเสี่ยง

4. การยอมรับ (Accepting) เป็นการยอมรับในความ
เสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้

• กรณีที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน องค์กรควรจะมี
กิจกรรมการควบคุมอย่างเพียงพอและเหมาะสม
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1. การมีส่วนร่วมและการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง
2. การใช้ค านิยามความเสี่ยงเพื่อให้เป็นท่ีเข้าใจแบบเดียวกันและใช้ร่วมกันในองค์กร
3. การปฏิบัติตามกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5. ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการความเสี่ยง
6. การสื่อสารภายในองค์กรและการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
7. การติดตามและการวัดผลการบริหารความเสี่ยง
8. การปรับปรุงกระบวนการท างานเพื่อควบคุมความเสี่ยง
9. การฝึกอบรมและกลไกด้านทรัพยากร
10. การให้รางวัลจากผลส าเร็จ

ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการความเสี่ยงการวางแผนยุทธศาสตร์
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