
บทคัดย่อ
		 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการบน 

พื้นฐานหลักธรรมาภิบาล	 ได้แพร่หลายในวงการราชการ 

และเอกชนมากข้ึน	 เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่เน้น 

การเติบโตอย่างยั่งยืน	 และสถานการณ์ป ัจจุบันการ

เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างศักยภาพในการแข่งขันท่ี

เปลีย่นแปลง	ทัง้สภาพแวดล้อมภายนอกและทีส่่งผลกระทบ

ต่อการบริหารภาครัฐ	เช่น	การเปลีย่นแปลงทางด้านการเมือง	

เศรษฐกิจและเทคโนโลยี	 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย 

ทุกส่วน	ดังนั้นจ�าเป็นต้องมีเคร่ืองมือในการบริหารจัดการ

งานหรือตัวบ่งชี้ให้ได้มาตรฐาน	 แผนยุทธศาสตร์จัดเป็น

เครื่องมือการบริหารจัดการ	 มีแผนงาน	 มีเป้าประสงค์	 

มีระเบียบแบบแผนทีช่่วยให้	เกดิการตดัสนิใจและการปฏิบตัิ

งานที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้ประกอบด้วย	 6	 ด้าน	 ได้แก	่ 

ด้านการวางแผนกลยุทธ์	ด้านกระบวนการวางแผนกลยุทธ	์

ด้านการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 ด้านการบริหารโครงการ	

ด้านการประเมินโครงการ	ด้านหลักธรรมาภิบาล
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Abstract 
	 This	paper	is	to	reveal	of	strategy	planning	

and project administration on the basic of  

governances,	while	 as	 this	 project	 is	 going	 on	 

exploration,	 interestingly	 to	 the	 private	 and	 

government	 organizations.	 The	 organizations	 are	 

to increase on development of their goals or  

targets sustainable and at this present situation  

are going to change for changing the competition 

quality	that	as	a	whole	of	participants	are	composed	

with	both	 external	 environments	 and	 the	 effects	 

of	 governance	 administrations,	 such	 as;	 the	 

politic,	 economic,	 and	 technology	 changes.	 

The	management	 of	 organizations	 should	 be	 

recognized	 of	 the	 instruments	 to	manage	 the	 

standardizing	 indicators	 on	 their	 organizations.	 

The	 strategy	 plan	 is	 to	 promote	 the	 indicating	 

instrument	to	manage	of	planning	works,	the	desired	

goals,	 and	 the	 planning	 ceremony	 has	 been	 

developed on their decisions and practicing  
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self-work	efficiency.	The	6-Scale	of	the	strategy	plan	

composes	with	 organizing	 organization,	 namely;	

strategy	plan,	strategy	planning	process,	modified	

the	strategy	plan	for	practicing	their	works,	project	

administration,	project	evaluation,	and	governance	

scales. 

Keywords : Strategic	Planning,	Project	Management, 

	Good	governance

บทน�า
	 ภายใต้บรบิทการเปลีย่นแปลงในกระแสโลกาภวิตัน์ 

ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 จ�าเป ็น 

ต้องก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม	 

โดยเสรมิสร้างความแขง็แกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ	

ภายในประเทศให้มศีกัยภาพแข่งขนัได้ในกระแสโลกาภิวตัน์ 

และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

ต่าง	ๆ	ได้อย่างรู้เท่าทัน	ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนา

ที่เป็นธรรม	และเสริมสร้างความเท่าเทียมกันของกลุ่มคน 

ในสงัคมและความเข้มแขง็ของชมุชนท้องถิน่	พร้อมทัง้ฟ้ืนฟู

และอนุรักษ์ทรัพยากร	 ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ให้คงความสมบรูณ์	ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ	 อันจะน�าไปสู ่ 

การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน	 สามารถด�ารงอยู ่

ในประชาคมโลกได ้อย ่างมี เกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี	

(ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	ฉบับที่	10	พ.ศ.	2550	–	2554)	

		 ดงันัน้	การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ	

ถอืว่าเป็นพลงัขับเคลือ่นในการบรหิารตามหลกัธรรมาภบิาล	

เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนทุกฝ่ายงานได้ส่วนร่วมในกิจกรรม

หรือโครงการที่เป็นไปตามผลยุทธ์ขององค์กร	 ทั้งนี้จะต้อง

สอดคล้องกับแผน	กลยุทธ์	เป็นการวางแผนที่มีการก�าหนด

วิสัยทัศน์	 มีการก�าหนดเป้าหมายระยะยาวที่แน่ชัด	มีการ

วเิคราะห์อนาคต	ทีต้่องการระบบการท�างานทีม่คีวามสามารถ

ในการปรับตัวสูง	 ส�าหรับการท�างานในสิ่งแวดล้อมที่มีการ

เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ทัง้นีใ้นการด�าเนนิงานขององค์กร

มีประสิทธิภาพสูงในการน�าสู่เป้าหมายในอนาคต	สามารถ

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต	 เพื่อความอยู่รอด	

(Survive)	 และความก้าวหน้า	 (Growth)	 ขององค์กรหรือ

หน่วยงานในอนาคต	พร้อมก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่	 21	 ในการ

บริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาลต่อไป

การวางแผนกลยุทธ์ 
	 บุญเลิศ	 ไพรินทร์	 (2556	 :	 93)	 ได้ให้ความหมาย

ของการวางแผนกลยุทธ์	 ไว้ว่าเป็นกระบวนการวางแผน 

โดยการวิเคราะห์สภาวะแวดลัอมทั้งภายในองค์การ	 

เพื่อค้นหาจุดเด่นหรือจุดแข็ง	 (Strengths)	 และจุดด้อย 

หรือจุดอ่อน	 (Weaknesses)	 และภายนอกองค์การเพื่อ

ค้นหาโอกาสส�าหรบัองค์การ	(Opportunities)	และอปุสรรค	

(Threats)	ขององค์การทั้งนี้เพื่อก�าหนดวิสัยทัศน์	(Vision)	

ภารกิจหลักหรือพันธกิจ	 (Mission)	 วัตถุประสงค ์	 

(Objectives)	 กลยุทธ์	 (Strategies)	 แผนงาน/โครงการ	

(Program/Project)	โครงการสร้าง	(Structure)	ทีเ่หมาะสม

และทรัพยากรที่จ�าเป็น	 รวมทั้งการก�าหนดกลวิธีในการ

ควบคุม	ติดตามและประเมินผล

	 พิริยะ	ผลพิรุฬท์	(2552	:	3)	การวางแผนกลยุทธ์	

หมายถงึ	การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัคาดการณ์ไปล่วง

หน้า	 และก�าหนดแนวทางที่คาดว่าน่าจะดีที่สุด	 เพื่อให้เกิด

การปฏิบัติอย่างได้ผลในขณะที่การวางกลยุทธ์ไม่ใช่วิธีการ

ธรรมดา	แต่มกีารใช้ความคดิเป็นพเิศษเพือ่กลัน่เอาแนวทาง

ที่ดีที่สุด	 และสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกประเภท

ให้กลายเป็นนประโยชน์แก่หน่วยงาน

	 ธงชัย	 สันติวงษ์	 (2537	 :	 244)	 สรุปการวางแผน

เชิงกลยุทธ์	ไว้	5	ประการ

	 1.	เป็นงานของผู้บริหารงานระดับสูง

	 2.	เป็นการวางแผนเชิงรวม
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	 3.	เป็นการวางแผนก้าวไปในอนาคตระยะยาว

	 4.	เป ็นการวางแผนให ้องค ์การปรับตัวและ 

เจริญเติบโตได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง

	 5.	เป็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์	 เพื่อการบริหาร

เชิงกลยุทธ์	 ที่สามารถน�าองค์การให้ส�าเร็จผลในทางต่างๆ	 

คือ	 เป็นผู้น�า	 ชนะคู่แข่งขัน	 เข้มแข็งด้วยกลยุทธ์การท�างาน 

ที่เหนือกว่า

	 สรุปได ้ว ่ า 	 การวางแผนกลยุทธ ์ 	 หมายถึง	

กระบวนการวางแผนระยะยาวถึงอนาคตภายภาคหน้า	 

เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	อุปสรรค	เพื่อก�าหนด

วิสัยทัศน์	 พันธิกจ	 เป้าหมายขององค์กรที่จ�าเป็นในการ

บริหารจัดการองค์กรที่เชื่อมโยงผลิตภาพ	 เพื่อให้เกิด

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

 

กระบวนการวางแผนกลยทุธ์และการน�าไปปฏิบตัิ
		 พิริยะ	ผลพิรุฬห์	(2552	:	61)	การน�ากลไปปฏิบัติ

เป็นขัน้ตอนของการบริหารกลยทุธ์	เพือ่การตดัสนิใจว่าจะท�า

อย่าไรถึงจะท�าให้องค์กรสามารถปฏิบัติไปตามแผนยุทธ์ได	้

โดยจาดอดีตที่ผ่านมา	 กิจการที่มีการก�าหนดกลยุทธ์ที่ดี 

อาจล้มเหลว	 หากไม่ได้น�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติอย่าง 

เหมาะสม	 หรือในหลายครั้งการปฏิบัติตามกลยุทธ์มิได ้

สวยหรูอย่างที่วางแผนไว้	

การน�ากลยุทธ ์
ไปปฏิบัติ

การวางแผนกลยุทธ์

เหมาะสม ไม่เหมาะสม

มีความพร้อม กลยุทธ์ที่ก�าหนด
มีโอกาสประสบ
ความส�าเร็จสูง

มีโอกาสล้มเหลว
หรือส�าเร็จเท่ากัน

ไม่มีความพร้อม เกิดความยุ่งยาก
ในการด�าเนินงาน

มีโอกาสที่
กลยุทธ์จะล้ม
เหลวสูง

แหล่งที่มา	:พิริยะ	ผลพิรุฬห์,	2552	:	61

  

		 ศิริพร	เลิศยิ่งยศ	(2556	:	94-99)	ได้กล่าวว่า	การ

จ�าแนกประเภทของแผนจะขึ้นอยู ่กับเกณฑ์ที่น�ามาใช้	

สามารถสรุปได้ดังนี้

	 1.	การจ�าแนกประเภทของแผนตามกรอบระยะ

เวลา	 (Time	Lines	 for	 Plans)	 จะเป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กัน

โดยทั่วไป	 ซึ่งแบ่งได้เป็น	 3	 แผน	 ได้แก่	 แผนระยะสั้น	 

แผนระยะปานกลาง	และแผนระยะยาว	

	 2.	การจ� าแนกประ เภทของแผนตามระดับ 

การจดัการ	(Level	of	Management	Plans)	สามารถจ�าแนก

เป็น	 3	 แผนได้แก่	 แผนกลยุทธ์	 แผนยุทธวิธีและแผน 

ปฏิบัติการ

	 3.	การจ� าแนกประเภทของแผน	 ตามระดับ 

การบรหิารประเทศ	(Level	of	Administration)	เป็นแผนที่

ยึดพื้นที่เป็นหลักในการท�าแผน	 ส่วนมากจะเป็นแผน 

ของรัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่	 สามารถแบ่งได้เป็น	 

3	ประเภท	ได้แก่	แผนระดับชาติ	แผนระดับภาค	แผนระดับ

ท้องถิ่น	

	 4.	การจ�าแนกประเภทของแผนตามสถานการณ์

ของการใช้เป็นหลัก	 (Situation	 of	Use	 Plans)	 แบ่งเป็น	 

2	แผน	ได้แก่	แผนที่ใช้ประจ�าและแผนที่ใช้ครั้งเดียว	

	 วิทยา	ด่านธ�ารงกุล	(2546	:	132-133)	ได้กล่าวว่า	

กระบวนการวางแผนประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ	5	ขั้นตอน

		 1.	ก�าหนดเป้าหมาย	โดยระบุว่าผลลัพธ์ที่ต้องการ

บรรลุในอนาคตคืออะไร

		 2.	ประเมนิตนเองเมือ่เทยีบกบัเป้าหมาย	เพือ่ทราบ

จุดยืนในปัจจุบันว่าห่างไกลเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด

	 3.	ก�าหนดสมมุติฐานเกี่ยวกับเงื่อนไขในอนาคต	

ด้วยการคาดคะเนว่าจะเกิดอะไรข้ึนในอนาคต	แล้วก�าหนด

เป็นข้อสมมุติฐาน

		 4.	ระบุ	 วิเคราะห์และเลือกทางเพ่ือการปฏิบัติ 

ของข้อดข้ีอเสยีเพือ่เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะบรรลุ

เป้าหมาย
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		 5.	น�าแผนไปปฏิบตัแิละประเมินผลเป็นขัน้น�าแผน

ไปปฏิบัติจริง	 และติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผน

เมื่อเทียบกับเป้าหมาย

	 ขั้นตอนการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 เริ่มต้นจาก

การศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์การ	 เพื่อน�ากรอบไปจัดท�า

แผนงานต่าง	ๆ 	โดยมขีัน้ตอนดังน้ี	(สพุานี	สฤษฎ์วานิช,	2553	

:	264)

		 1.	ศึกษาวัตถุประสงค ์ 	 เพื่อน�าไปเป ็นกรอบ 

ในการก�าหนดวัตถุประสงค์ในการด�าเนินงาน

		 2.	วิเคราะห์กลยทุธ์องค์กร	เพือ่น�ามาสูก่ารก�าหนด

กลยุทธ์การด�าเนินงาน	และแผนงานด�าเนินงานด้านต่างๆ	 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์องค์กร

		 3.	จัดท�าโครงการ	 แผนงาน	 และงบประมาณ 

ด้านต่าง	ๆ	

		 4.	น�าไปปฏิบัติ	 เป็นการลงมือปฏิบัติตามแผนงาน

ต่างๆ	ที่ได้ว่างไว้

	 สรปุได้ว่า	กระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการน�า

ไปปฏิบัติหมายถึง	 กระบวนการหรือข้ันตอนการน�ากลยุทธ์

ไปปฏิบัติ	 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์	

ท� า ให ้การน� ากลยุทธ ์ ไปปฏิบัติประสบความส� า เร็ จ 

ตามเป้าประสงค์	 โดยมีกระบวนการวางแผน	การน�าแผน

กลยทุธ์ไปปฏบิตั	ิและการติดตามประเมนิผล	เป็นตวัชีว้ดัถงึ

ความส�าเร็จและความล้มเหลวของโครงการที่น�ามาใช้

ประกอบการตัดสินใจในการด�าเนินโครงการต่อไป

การประเมินผลโครงการ
		 สุ โขทัยธรรมาธิราช	 (2547	 : 	 91)	 กล ่าวว ่า	 

การตดิตามผลและประเมนิผลโครงการ	หมายถงึ	การศกึษา	

วิเคราะห์สภาพที่ เป ็นปัญหาอุปสรรค	 ความก้าวหน้า 

หรือความสัมฤทธิ์ผลของ	 โครงการ	 ตลอดจนผลกระทบ 

ทีส่บืเนือ่งมาจากการปฏบิตัโิครงการทัง้ทางตรงและทางอ้อม	

ส�าหรับ	 น�ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการใช้ปรับปรุงแก้ไข

ปัญหา	อุปสรรคที่พึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติโครงการ	และใช้

เป็นเครื่องมือส�าหรับการบริหารของผู้บังคับบัญชาในการ

ตัดสินใจที่ จะด� า เนินโครงการใน	 ระยะต ่อไปหรือ 

เปิดโครงการใหม่ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่ปฏิบัต ิ

ในปัจจุบัน

		 สมบัติ	 ธ�ารงธัญวงศ์	 (2548	 :	 493)	 การประเมิน 

ผลโครงการ	 หมายถึง	 กระบวนการวัดระดับความส�าเร็จ 

หรือล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการ	 โดยใช้ระเบียบ 

วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

และการวิเคราะห์ข้อมูล	 เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความ 

เที่ยงตรง	น่าเชื่อถือ	และสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้	

การประเมนิผลจะครอบคลมุตัง้แต่การประเมนิสิง่แวดล้อม

ของนโยบาย	การประเมินปัจจัยน�าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ใน

โครงการ	การประเมนิกระบวนการน�านโยบายไปปฏบิตั	ิการ

ประเมินผลผลิตนโยบาย	ฯลฯ

		 พิชิต	 ฤทธิ์จรูญ	 (2555	 :	 77)	 สรุปว่า	 จากการ

พิจารณาความหมาย	 วัตถุประสงค์และลักษณะส�าคัญ 
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1. การจ าแนกประเภทของแผนตาม
กรอบระยะเวลา (Time  Lines  for  Plans)  จะ
เป็นเกณฑ์ที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป ซึ่งแบ่งได้
เป็น 3 แผน ได้แก่ แผนระยะสั้น แผนระยะ
ปานกลาง และแผนระยะยาว   

2. การจ าแนกประเภทของแผนตาม
ระดับการจัดการ (Level of Management 
Plans)สามารถจ าแนกเป็น 3 แผนได้แก่ แผน
กลยุทธ์ แผนยุทธวิธีและแผนปฏิบัติการ 

3. การจ าแนกประเภทของแผน  
ตามระดับการบริหารประเทศ  (Level of  
Administration)  เป็นแผนที่ยึดพื้นที่เป็นหลัก
ในการท าแผน ส่วนมากจะเป็นแผนของ
รัฐบาลหรือบริษัทขนาดใหญ่ สามารถแบ่งได้
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ แผนระดับชาติ แผน
ระดับภาค แผนระดับท้องถิ่น  

4. การจ าแนกประเภทของแผนตาม
สถานการณ์ของการใช้เป็นหลัก (Situation  
of  Use  Plans) แบ่งเป็น 2 แผน ได้แก่ แผนที่
ใช้ประจ าและแผนที่ใช้ครั้งเดียว   
 วิทยา ด่านธ ารงกุล (2546 : 132-133) 
ได้กล่าวว่า กระบวนการวางแผนประกอบด้วย
ขั้นตอนต่างๆ 5 ขั้นตอน 
  1. ก าหนดเป้าหมาย โดยระบุว่า
ผลลัพธ์ที่ต้องการบรรลุในอนาคตคืออะไร 
  2. ประเมินตนเองเมื่อเทียบกับ
เป้าหมาย  เพื่อทราบจุดยืนในปัจจุบันว่า
ห่างไกลเป้าหมายที่ต้องการเพียงใด 
 3. ก าหนดสมมุติฐานเกี่ยวกับ
เงื่อนไขในอนาคต ด้วยการคาดคะเนว่าจะเกิด
อะไรขึ้นในอนาคต แล้วก าหนดเป็นข้อ
สมมุติฐาน 

  4. ระบุ วิเคราะห์และเลือกทาง
เพื่อการปฏิบัติของข้อดีข้อ เสียเพื่อ เลือก
ทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดที่จะบรรลุเป้าหมาย 
  5. น า แ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ แ ล ะ
ประเมินผลเป็นขั้นน าแผนไปปฏิบัติจริง และ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนเมื่อ
เทียบกับเป้าหมาย 
 ขั้นตอนการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
เร่ิมต้นจากการศึกษาแผนกลยุทธ์ขององค์การ  
เพื่อน ากรอบไปจัดท าแผนงานต่าง ๆ โดยมี
ขั้นตอนดังนี้ (สุพานี สฤษฎ์วานิช,2553 : 264) 
  1. ศึกษาวัตถุประสงค์ เพื่อน าไปเป็น
กรอบในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน 
  2. วิเคราะห์กลยุทธ์องค์กร เพื่อน ามา
สู่การก าหนดกลยุทธ์การด าเนินงาน และ
แผนงานด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์องค์กร 
  3. จัดท าโครงการ แผนงาน และ
งบประมาณด้านต่าง ๆ  
  4. น าไปปฏิบัติ เป็นการลงมือปฏิบัติ
ตามแผนงานต่าง ๆ ที่ได้ว่างไว้ 
 

                    
              (KPI)           

                          
                   

                           
                 

               
 

	 ข้ันตอนหรือกระบวนการในการบริหารกลแผน

กลยุทธ์	(จากแหล่งที่มา	:	สุพานี	สฤษฎ์วานิช,	2553	:	9)
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ขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
บริหารกลแผนกลยุทธ์ (จากแหล่งที่มา :       
สุพานี  สฤษฎ์วานิช, 2553 : 9) 

 
                

(Strategy  Formulation)
                         
(Strategy  Implementation)

                     
(Strategy  Evaluation  and  Control)

              

  
สรุปได้ว่า  กระบวนการวางแผนกล

ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ป ฏิ บั ติ ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการหรือขั้นตอนการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ ท าให้การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ประสบความส าเร็จตามเป้าประสงค์ โดยมี
กระบวนการวางแผน  การน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล เป็น
ตัวช้ีวัดถึงความส าเร็จและความล้มเหลวของ
โครงการที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจใน
การด าเนินโครงการต่อไป 
 
การประเมินผลโครงการ 
  สุโขทัยธรรมาธิราช (2547 : 91) 
กล่าวว่า  การติดตามผลและประเมินผล
โครงการ หมายถึง การศึกษา วิเคราะห์สภาพ
ที่เป็นปัญหาอุปสรรค  ความก้าวหน้าหรือ
ความสัมฤทธ์ิผลของ โครงการ ตลอดจน
ผลกระทบที่สืบ เนื่ อ งมาจากการปฏิบั ติ
โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม  ส าหรับ 
น ามาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการใช้ปรับปรุง
แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่พึงเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติโครงการ และใช้เป็นเคร่ืองมือส าหรับ
การบริหารของผู้บังคับบัญชาในการตัดสินใจ
ที่จะด าเนินโครงการใน ระยะต่อไปหรือเปิด

โครงการใหม่ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับโครงการที่
ปฏิบัติในปัจจุบัน 
   สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2548 : 493)  
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล โ ค ร ง ก า ร  ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการ วัดระดับความส า เ ร็จหรือ
ล้มเหลวของนโยบายหรือโครงการ  โดยใช้
ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล  
เพื่อให้ผลการวิเคราะห์มีความเที่ยงตรง  
น่า เ ช่ือถือ  และสามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องได้ การประเมินผลจะครอบคลุมตั้งแต่
การประเมินสิ่งแวดล้อมของนโยบาย  การ
ประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ  การประเมินกระบวนการน า
นโยบายไปปฏิบัติ  การประเมินผลผลิต
นโยบาย ฯลฯ 
  พิชิต  ฤทธ์ิจรูญ (2555 : 77) สรุปว่า 
จากการพิจารณาความหมาย  วัตถุประสงค์
และลักษณะส าคัญของการประเมินโครงการ  
ช้ีให้เห็นว่าการประเมินโครงการเป็นกิจกรรม
ส าคัญที่ขาดไม่ได้ในวงจรของโครงการ  
เพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์อย่าง
ย่ิงต่อการบริหารจัดการโครงการ ดังนี้ 
  1. ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ 
เกี่ยวกับโครงการท่ีน าไปใช้ปรกอบการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดโครงการ การ
ตรวจสอบ ตลอดจนความเป็นไปได้ในการ
จัดท าโครงการ 
  2. ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรค
ของโครงการที่น ามาใช้ประกอบการตัดสินใจ
เพื่อการปรับปรุง 
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ของการประเมินโครงการ	 ชี้ให้เห็นว่าการประเมินโครงการ

เป็นกิจกรรมส�าคัญท่ีขาดไม่ได้ในวงจรของโครงการ	 

เพราะการประเมินโครงการมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ

บริหารจัดการโครงการ	ดังนี้

		 1.	ช่วยให้ได้ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ	 เก่ียวกับ

โครงการทีน่�าไปใช้ปรกอบการตดัสนิใจเกีย่วกบัการก�าหนด

โครงการ	 การตรวจสอบ	ตลอดจนความเป็นไปได้ในการ 

จัดท�าโครงการ

		 2.	ช่วยให้ทราบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความ

ก้าวหน้า	ปัญหาและอปุสรรคของโครงการทีน่�ามาใช้ประกอบ

การตัดสินใจเพื่อการปรับปรุง

		 3.	ช่วยให้ได้ข้อมลูสารสนเทศเกีย่วกบัความส�าเรจ็

และความล้มเหลวของโครงการที่น�ามาใช้ประกอบการ 

ตัดสินใจและวินิจฉัย	 ว ่าจะด�าเนินการในช ่วงต ่อไป	 

หรือยกเลิก	หรือขยายโครงการต่อไปอีก

		 4.	ช ่วยให ้ได ้ข ้อมูลสารสนเทศที่บ ่งบอกถึง

ประสิทธิภาพของโครงการว่าเป็นอย่างไร

		 5.	ช่วยเกดิการเสริมแรง	สร้างพลงัจงูใจกับผูป้ฏิบัติ

งานในโครงการว่าผลส�าเร็จ	 จุดเด่น	 จุดด้อยของโครงการ	 

จะพัฒนาการด�าเนินการโครงการให้มีคุณภาพต่อไป

	 ดังนั้นสรุปการประเมินผลโครงการ	 หมายถึง	

กระบวนการในการเก็บข้อมูล	 และรวบรวม	 เพื่อท�าการ

วิเคราะห์การด�าเนินโครงการหรือกิจกรรม	ท�าให้สามารถให้

ทราบถึงจุดเด่นและจุดด้อยของโครงการนั้นอย่างมีระบบ

แล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุงแก้ไข	 เพื่อการด�าเนินงาน 

ครั้งต่อไป	

	 รายละเอียดการเขียนโครงการจะประกอบด้วย	

ดังนี้

	 1.	ชื่อโครงการ	

		 2.	ผู้รับผิดชอบโครงการ	

		 3.	หลักการและเหตุผล		  

		 4.	วัตถุประสงค์	

	 5.	เป้าหมาย	

		 6.	วิธีการด�าเนินการ		 

		 7.	ระยะเวลาในการด�าเนินการ

	 8.	งบประมาณและแหล่งงบประมาณ

		 9.	วิธีการประเมินผล	

		 10.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	

หลักธรรมาภิบาล
	 ชัยอนันต์	 สมุทรวานิช	 (2541	 :	 5)	 ได้กล่าวถึง	 

ธรรมาภิบาล	 ว่าเป็นกลไกของรัฐทั้งทางการเมืองและ 

การบริหารมีความแข็งแกร่งมีประสิทธิภาพสะอาดโปร่งใส	

และรบัผดิชอบ	เป็นการให้ความส�าคญักบัภาครฐัและรฐับาล

เป็นด้านหลกั	โดยหลกัสากลจะประกอบด้วยคณุสมบตั	ิดงันี้

		 1.	 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะชน	 หมายถึง	 

การมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม	

		 2.	 ความโปร่งใส	 หมายถึง	 สาธารชนสามารถ 

เข้าถึงข้อมูลต่าง	ๆ	ได้	

		 3.	 ความมั่นใจ	หมายถึง	การมีหลักการที่แน่นอน	

เป็นธรรมที่ท�าให้สาธารณชนมั่นใจ	

		 4.	 การมส่ีวนร่วมของประชาชน	หมายถงึ	ประชาชน

มีส่วนร่วมในการด�าเนินการในด้านกิจการของรัฐ

		 บวรศักดิ์	 อุวรรโณ	 (2542	 :	 17-18)	 ได้กล่าวว่า	

ส�าหรับประเทศไทยนั้นเริ่มใช้ค�าว่า	 “ธรรมาภิบาล”	 หรือ 

ที่บางท ่านเรียกว ่า	 ธรรมรัฐ	 กันแพร ่หลายภายหลัง 

การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม	่

และหลังจาก	 ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปี	 พ.ศ.	 2540	

รัฐบาลไทยให้ค�ามั่นว่าจะต้องสร้าง	 “Good	Governance”	

ข้ึนในการบริหารจัดการภาครัฐ	 ซึ่งแสดงโดยปริยายว่า	 

ทั้งรัฐบาลไทยและกองทุนการเงินระหว่างประเทศเชื่อว่า

วกิฤตเศรษฐกจิทีเ่กดิข้ึน	เป็นผลส่วนหนึง่มาจากการบรหิาร

จัดการที่ไม่ดี	 หรือ	 อธรรมาภิบาล	 (Bad	Governance)	 

ต่อมาได้มี	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	

(ฉบับที่	5)	พ.ศ.	2545	มาตรา	3	(1)	ว่าด้วย	การปฏิบัติหน้าที่

ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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โดยมหีลกัพืน้ฐานของ	การบรหิารกิจการบ้านเมืองและสงัคม

ที่ดี	ประกอบด้วยหลักส�าคัญ	6	ประการ	ดังนี้		

	 1.	 หลักนิติธรรม	 (Rule	 of	 law)	 ได้แก่การตรา

กฎหมาย	 กฎ	 ข้อบังคับต่างๆให้ทันสมัยและเป็นธรรม	 

เป็นที่ยอมรับของสังคมและพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎข้อบังคับเหล่านั้น	 โดยถือว่าเป็นการปกครองภายใต้

กฎหมาย	

	 2.	 หลักคุณธรรม	 (Morality)	 ได้แก่	 การยึดมั่น 

ในความถูกต้องดีงามโดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ

หลักนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นตัวอย่างแก่สังคม	 และ 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปพร้อมกัน	 

เพือ่ใหค้นไทยมีความซื่อสัตย์	จรงิใจ	ขยัน	อดทน	มีระเบียบ

วินัย	ประกอบอาชีพสุจริตจนเป็นนิสัยประจ�าชาติ	

		 3.	 หลักความโปร่งใส	 (Transparency)	 ได้แก	่ 

การสร ้างความไว ้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาต	ิ 

โดยปรับปรุงกลไกการท�างานขององค์กรทุกวงการให้มี 

ความโปร่งใส	มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์

อย่างตรงไปตรงมา	ประชาชนเข้าถงึข้อมลูข่าวสารได้สะดวก	

และมีกระบวนการให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง

ชัดเจนได้	

		 4.	 หลักความมีส่วนร่วม	 (Participation)	 ได้แก	่

การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และเสนอความ

เหน็ในการตดัสนิใจปัญหาส�าคัญของประเทศ	เช่น	การประชา

พิจารณ์	การแสดงประชามติหรืออื่น	ๆ	

		 5.		หลักความรบัผดิชอบ	(Accountability)	ได้แก่	

การตระหนักในสิทธิหน้าที่ความส�านึกในความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม	 การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง	 และ

กระตือรือร้นในการแก้ปัญหา	ตลอดจนการเคารพในความ

คิดเห็นที่แตกต่าง	 และความกล้าที่จะยอมรับผลจากการ 

กระท�าของตนเอง	

		 6.	 หลักความคุ้มค่า	 (Utility)	 ได้แก่	 การบริหาร

จดัการและใช้ทรัพยากรทีม่จี�ากดัเพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

แก่ส่วนรวม	 โดยรณรงค์ให้คนไทยมีความประหยัดใช้ของ

อย่างคุ้มค่า	 ส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	

(2544	 :	 13-14)	 ให้ความหมายของค�าว่า	 ธรรมาภิบาล	 

หมายถึง	 การบริหารกิจการบ ้านเมืองและสังคมที่ด	ี 

อนัเป็นแนวทางส�าคญัในการ	จดัระเบยีบให้สงัคมทัง้ภาครฐั	

ภาคธุรกิจเอกชน	 และภาคประชาชนซึ่งครอบคลุมถึง 

ฝ่ายวิชาการ	 ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายราชการและฝ่ายธุรกิจ

สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 มีความรู้รักสามัคคีและ	 

ร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 

เป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ

เพื่อบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขวิกฤติที่หากจะมีในอนาคต	

เพราะสังคมจะรู ้สึกถึงความ	 ยุติธรรม	 ความโปร่งใส 

และความมีส่วนร่วมอันเป็นคุณลักษณะส�าคัญของศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์และการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย ์ทรงเป็นประมุข	 สอดคล้องกับความ 

เป็นไทยรฐัธรรมนูญ	และกระแสการเปล่ียนแปลงในปัจจบุนั	

		 สันถวันท์	พยาเลี้ยง	(2552	:	5)	ได้สรุปความหมาย

ของธรรมาภบิาล	(Good	Governance)	หมายถึง	การบริหาร

การจัดการ	 ทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคม	 เพื่อการ

พัฒนาของประเทศ	 โดยมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบทั้ง	 

3	ส่วนของสังคม	คือ	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชา

สังคม	และให้มีการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์	

ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ	 สังคม	การเมือง

อย่างสมดุล	ส่งผลให้สังคมด�ารงอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

	 อานันท์	 ปัญยารชุน	 (2542	 :	 25)	 ได้กล่าวถึง	 

ธรรมาภบิาล	ว่าเป็นผลลพัธ์ของการจดัการกจิกรรมซึง่บคุคล	

และสถาบันทั้งในภาครัฐและเอกชนมีผลประโยชน์ร่วมกัน

ได้กระท�าลงไปในหลายทาง	ซึ่งอาจน�าไปสู่การผสมผสาน 

ผลประโยชน์ที่หลากหลาย	และขัดแย้งกันได้	

		 ดงันัน้	สรปุธรรมาภบิาลหรอืการบรหิารกจิการบ้าน

เมืองท่ีดี	 (Good	 Governance)	 หมายถึง	 ใช้อ�านาจ 

ในการบริหารราชการแผ่นดินให ้เกิดมีประสิทธิภาพ 

และประสทิธผิล	อย่างมคีณุภาพ	มคีณุธรรม	มคีวามโปร่งใส	

ยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้	อันจะน�าไปสู่การพัฒนา
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องค ์กรเพื่อการเปลี่ยนแปลงท�าให ้ทราบถึงบทบาท 

และความส�าคญัสามารถทีจ่ะพฒันาทกุๆ	ด้านในการบรหิาร

จัดการงานภายในองค์กร	เพือ่ตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

โดยใช้หลักธรรมาภิบาลที่มีแผนกลยุทธ์	 แผนพัฒนา	 

มีวิสัยทัศน์	มีนโยบาย	มีคุณธรรม	มีจริยธรรมและสามารถ

ตรวจสอบได้	

การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการบน
พื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
	 เป็นปัจจัยท่ีส�าคัญที่องค์กรจะต้องมีการวางแผน

กลยทุธ์ในการบรหิารโครงการ	เพือ่เป็นการขบัเคล่ือนทกุฝ่าย

ให้วางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการตามหลัก	 

ธรรมาภิบาล	 ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธ ์ด ้วย	 

ทัง้นีเ้ป็นการก�าหนดเป้าหมายขององค์กร	มีระบบ	มีแผนงาน	

สามารถท�างานหรือปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

พร้อมสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อความ 

อยู่รอดขององค์กร	ซึ่งประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้	

		 ด้านการวางแผนกลยุทธ์	 จะต้องมีการวางแผน 

ถงึอนาคตหรือเป็นระยะตามทีอ่งค์กรก�าหนด	โดยจะต้องมุ่ง

เน ้นให ้แล ้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ โครงการก� าหนด	 

เป็นกระบวนการวางแผนโดยการวิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ	

เช่น	 สภาพแวดล้อม	 จุดอ่อน	 จุดแข็ง	 โอกาส	 อุปสรรค	 

ด้านกระบวนการวางแผนกลยุทธ์	 เป็นกระบวนการหรือ 

ขั้นตอนการปฏิบัติที่สามารถ	 ก�าหนด	 ควบคุม	 ประเมิน	 

เป็นตัวชี้วัดความส�าเร็จของแผนกลยุทธ์	 ซึ่งสามารถรับรู	้

ยอมรับ 	 ตามกรอบนโยบายที่ ก� าหนดตามขั้ นตอน 

หรือกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ

		 ด้านการน�าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 เป็นทักษะ 

หรือกระบวนการน�าไปปฏิบัติให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ของแผนกลยุทธ์	 ที่ท�าให้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งภายใน 

และภายนอกองค์กร	 และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรหรือ 

ผูใ้ต้บงัคบับญัชา	สามารถปฏบิตัร่ิวมกนัแล้วเกดิความส�าเรจ็

ในการปฏิบัติการนั้น	 เช่น	 โครงสร้างองค์กร	 วัฒนธรรม

องค์กร	ค่านิยมร่วมกัน	ฯลฯ

		 ด้านการบริหารโครงการ	 เป็นภารกิจที่ส�าคัญ 

อย่างหนึ่งที่ต้องกระท�าหรือบริหารโครงการ	 ที่ทุกบุคลากร

หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบตามสายการปฏิบัติงาน 

ให้เกดิประสทิธภิาพสงูสดุของโครงการ	ทัง้นีจ้ะต้องวางแผน

งานที่ชัดเจน

		 ด้านการประเมินโครงการ	 เป็นการควบคุมหรือ 

การประเมินผลการด�าเนินงาน	 เป็นขั้นตอนสุดท้ายของ 

การบริหารกลยุทธ์	 ว่าผลการด�าเนินงานนั้นส�าเร็จ	ล้มเหลว	

มีจุดเด่น	มีจุดด้อยอย่างไร	 เพื่อน�าไปพัฒนาการด�าเนินการ

โครงการให้มีคุณภาพต่อไปให้เป็นไปตามกรอบนโนยาย 

ทีก่�าหนด	และสามารถน�าข้อมลูไปพัฒนาองค์ความรูใ้หม่ได้ 
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แสดงผังมโนทัศน์แบบจ�าลองการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
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บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์ ที่ท า
ให้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งภายในและภายนอก
องค์กร และเป็นที่ยอมรับของบุคลากรหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติร่วมกันแล้ว
เกิดความส าเร็จในการปฏิบัติการนั้น เช่น 
โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม
ร่วมกัน ฯลฯ 
  ด้านการบริหารโครงการ เป็นภารกิจ
ที่ส าคัญอย่างหนึ่งที่ต้องกระท าหรือบริหาร
โครงการ ที่ทุกบุคลากรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบตามสายการปฏิบัติงานให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดของโครงการ ทั้ งนี้
จะต้องวางแผนงานที่ชัดเจน 
  ด้านการประเมินโครงการ เป็นการ
ควบคุมหรือการประเมินผลการด าเนินงาน 
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารกลยุทธ์  
ว่าผลการด าเนินงานนั้นส าเร็จ  ล้มเหลว มี
จุดเด่น มีจุดด้อยอย่างไร เพื่อน าไปพัฒนาการ
ด าเนินการโครงการให้มีคุณภาพต่อไปให้
เป็นไปตามกรอบนโนยายที่ก าหนด และ
สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 
 

 
แสดงผังมโนทัศน์แบบจ าลองการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการ 

บนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล 
 

 การวางแผนกลยุทธ์ 
 - สภาพแวดลอ้มภายใน/
ภายนอกองคก์ร 
 - ทิศทางเพื่อพฒันาองคก์ร  
-  เป้าประสงคร่์วมกนั 
- ยทุธศาสตร์องคก์ร 
-  เคร่ืองมือ / กลไลการพฒันา 
  

 กระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์ 
  -  การวางแผนกลยทุธ์ 
-  วเิคราะห์แผนกลยทุธ์ 
- ประเมินแผนกลยทุธ์ 
- ก าหนดแผนกลยทุธ์ 

 

 การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ
-  การก าหนดแผนปฏิบติัการ 
- การก าหนมาตรควบคุม  
วางแผน การบริหาร 
- ติดตามงาน  ความกา้วหนา้ของ
การปฏิบติังาน 
- วเิคราะห์แลการด าเนินการ 

 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหาร
โครงการบนพืน้ฐานหลกัธรรมาภิบาล 

 

 การบริหารโครงการ 
-  การเตรียมความพร้อมของโครงการ 
-  โครงการเหมาะสมกบัการบริหารโครงการ 
-  การสร้างความสมัพนัธ์ต่าง ๆ ภายนอกองคก์ร 
-  การสร้างก าลงัคน บุคลากร ท่ีมีทกัษะเหมาะสมกบัการ
บริหารโครงการ 
- การสร้างความเช่ือมัน่ของโครงการท่ีไดรั้บการสนบัสนุน

 การประเมนิโครงการ 
-  ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 
-  ประเมินเพ่ือติดตามตามกรอบ
นโยบาย 
-  ประเมินเพ่ือปรับปรุงองคก์ร  
-  ประเมินเพ่ือพฒันาองคค์วามรู้ใหม่ 

                      หลกัธรรมาภิบาล 
- คุณธรรม       - นิติธรรม 
- ความโปร่งใส       - ความมีส่วนร่วม 
- ความรับผิดชอบ     - ความคุม้ค่า 

 

 
แผนภาพการวางแผนกลยุทธ์และการบริหาโครงการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล แผนภาพการวางแผนกลยุทธ์และการบริหาโครงการบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล

สรุป 
	 การวางแผนกลยุทธ์และการบริหารโครงการบน 

พืน้ฐานหลกัธรรมาภบิาล	เป็นเรือ่งทีส่�าคัญทีผู้่บรหิารจะต้อง	

“มองกว้าง	มองไกล”	เป็นการวางแผนถงึอนาคตในระยะยาว	

ทั้ ง ในสถานการณ ์ที่ เปลี่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาทั้ ง 

ด้านการเมือง	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้านสังคม	ด้านเทคโนโลย	ี 

ด้านวฒันธรรมองค์กร	เหล่าน้ีผูบ้รหิารจะต้องวิเคราะห์ปัจจยั

ต่าง	ๆ	เช่นสภาพแวดล้อม	จุดอ่อน	จุดแข็ง	โอกาส	อุปสรรค	

เพื่อก�าหนดทิศทางและวิสัยทัศน์ที่ต ้องการได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร	 เช่นเดียว

กับการบริหารงานของผู ้บริหาร	 จะต้องอยู ่บนพื้นฐาน 

หลกัธรรมธรรมาภบิาล	เพือ่พฒันาองค์กรสู่การเปลีย่นแปลง

พร้อมน�าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพในการท�างาน

มากขึ้น	 เพื่อก้าวสู่ยุคศตวรรษที่	 21	ผู้บริหารจะต้องบริหาร

งานอย่างมืออาชีพ	 ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน 

ด้านต่างๆ	 น�าพาองค์กรให้ประสบความส�าเร็จ	 สู ่ความ 

เป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรอย่างคุ ้มค่า	 

“ทั้งการบริหารงาน	บริหารคน	บริหารตน”	 และเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด�าเนินงานด้วยความสุจริต	
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ยุติธรรม	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 ซึ่งผู้บริหารองค์กรอาจจะ

กระท�าได ้ ท้ังในทางดิ่ง	 (Vertical)	 และในทางขวาง	 

(Horizontal)	 ตามสถานการณ์ที่เป็นลักษณะทางกายภาพ

ของความเป็นผู้น�าท่ีริเริ่มเปลี่ยน	แปลงตามความเหมาะสม

แก่สภาพทางสังคมตามสถานการณ์	 เพื่อประโยชน์ของ 

บุคลากรและองค์กรสามารถน�าองค์ความรู้ต่าง	 ๆ	 ไป

ประยกุต์ใช้ในการท�างาน	“ร่วมคดิ	ร่วมใจ	ร่วมท�า	ร่วมสร้าง”  

เพื่อที่จะท�าให้องค์กรเกิดประสิทธิภาพและเกิดความเจริญ

ต่อไป	
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