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 “การจัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ให้ประสบความส าเร็จ” 
 

             เมื่อ ฉันได้ รับมอบหมายให้เข้ามา เป็น ส่วนหนึ่ง ของ หน่วย งานยุทธศาสตร์  ณ ที่แห่ง นี้ ก็มีอายุ         
ได้หลายปีแล้ว  ภาพในวันวาน ที่ผ่านทั้งร้อนและหนาวมาเป็นเวลา นานหลายปี ได้ถูกบอกเล่า จากปากของ        
พ่ีพยาบาลรูปร่างแบบบาง ซึ่งมีต าแหน่งเป็นหัวหน้าฝุายงานและสารสนเทศในปัจจุบัน เมื่อได้รับฟัง เรื่องราวจึง
รับรู้ถึงความยาก ล าบากในการบุกเบิกงานด้านนี้   เริ่มด้วยการ แบกรับภาระงานเพียงคนเดียว ค้นหาความรู้ 
เรียนรู้ด้วยตัวเอง  พัฒนาแนวทางการด าเนินงานจนเป็นงานประจ า จากที่ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูล  สรุปและ
รายงานผล ก็เริ่มเพ่ิมคุณค่าของงานด้วยการวิเคราะห์แผนงาน-แผนเงิน  ติดตามผลและประเมินโครงการ  และ
พัฒนาจนเกิดเป็นหน่วยงานเล็กๆ ที่ชื่อว่า “งานยุทธศาสตร์ ” ในปัจจุบัน เมื่อผู้บริหารเห็นภาระงานที่ชัดเจน
และความส าคัญ จึงได้เพ่ิมอัตราก าลังมาให้จาก 1 เป็น 2  3 และ 4 คนในปัจจุบัน แล้วประสบการณ์การ
ท างานด้านแผนงานและยุทธศาสตร์ ของพ่ีที่ถ่ายทอดให้รุ่นน้องผ่านการสอนงาน มอบหมายงาน ให้ค าปรึกษา 
และส่งเสริมให้ไดร้ับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ  ก็ได้บ่มเพาะต้นกล้าที่เรียกว่ากลุ่มนักยุทธศาสตร์ให้ ค่อยๆก่อ
ตัวขึ้น  
    ในระยะแรก กลุ่มนักยุทธศาสตร์ ได้พยายามด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้วยตนเอง  โดยผ่าน
ความเห็นชอบ และแรงสนับสนุน จากผู้บริหารระดับสูง ต่อมาได้พยายามสร้างการยอมรับและรับรู้  แผน
ยุทธศาสตร์เพื่อให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติ ได้ทั่วทั้งองค์กร  โดยเปลี่ยนบทบาทมาเป็นหน่วย สนับสนุน การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  ภายหลัง จึงได้มีการศึกษา ค้นคว้าหาเทคนิค วิธีการและ ข้อมูลมาเพ่ือ ใช้ประกอบการ
ตัดสินใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  มีการใช้ช่องทางการสื่อสาร แผนยุทธศาสตร์ ที่
หลากหลาย และประเมินการรั บรู้ทิศทางและยุทธศาสตร์ขององค์ก รเพื่อน ามาปรับปรุง ผลการด าเนินงานในปี
ต่อไป 
    พูดถึงเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ที่สะดวกและง่ายที่สุดก็คือ แผนที่ยุทธศาสตร์
นั่นเอง   แผนที่ยุทธศาสตร์คือ เอกสารหน้าเดียว  เป็น แผนภาพ ที่แสดงยุทธศาสตร์ขององค์กรในรูปแบบ
ความสัมพันธ์ที่เป็นเหตุและผลกัน ระหว่างผลลัพธ์ ที่องค์กรต้องการ กับมุมมองด้าน ประสิทธิผล  ด้านคุณภาพ  
ด้านประสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์กร อย่างเป็นรูปธรรม  ซ่ึงแบบฟอร์ม แผนที่ยุทธศาสตร์ ที่กรมสุขภาพจิต
ก าหนดให้หน่วยงาน ในสังกัดใช้เป็นแบบเดียวกัน  ประกอบด้วย  3 ส่วนหลักๆ  อย่างแรกคือ  วิสัยทัศน์ 
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต สองคือ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ในแต่ละมิติและ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน   และสามคือ ความเชื่อมโยงระหว่าง เปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกับ
เปูาประสงค์และยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต  ดังนั้น ในการพัฒนาแผนที่ยุทธศาสตร์ จึงจ าเป็นต้องเริ่มต้น
ด้วยการ ยืนยันวิสัยทัศน์   เป็นการยืนยันทิศทางการพัฒนาที่ องค์กร ต้องการจะเป็นภายในระยะที่ก าหนด     
เป็นการยืนยันจุดหมายปลายทางร่วมกันกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดความเข้าใจตรงกันทั่วทั้งองค์กร  แล้ว
จึงมาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งก็คือประเด็นหลักในการน าไปสู่วิสัยทัศน์ ที่ตั้งไว้ โดยประเด็นยุทธศาสตร์
จะต้องมีไมม่ากจนเกินไป (ประมาณ 4 – 6 ยุทธศาสตร์) ไม่เช่นนั้นจะท าให้ประเด็นยุทธศาสตร์กระจัดกระจาย  
ไม่มีจุดเน้น จากนั้นจึงเริ่มมา ก าหนดเปูาประสงค์ท่ีต้องการบรรลุภายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  โดยใช้การ
ตั้งค าถามในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ตามมิติทั้ง 4  ด้านของกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ค าตอบ
ที่ได้จะน ามาก าหนดเป็นเปูาประสงค์ ตัวอย่าง เช่น ในมิติประสิทธิผล การปฏิบัติ ราชการ ของประเด็น
ยุทธศาสตร์เรื่อง การพัฒนาศูนย์กลางวิชาการด้านพัฒนาการเด็กและสติปัญญา อาจตั้งค าถามว่า อะไรเป็น
เครื่องบ่งชี้ที่ส าคัญว่าประเด็นยุทธศาสตร์นั้นประสบความส าเร็จ ถ้าค าตอบคือ มีคลังความรู้ด้านพัฒนาการเด็ก
และสติปัญญา ที่มีมาตรฐาน  ดังนั้น มีคลังความรู้ด้านพัฒนาการเด็กและสติปัญญา ที่มีมาตรฐาน จึงเป็น



ฝุายแผนงานและสารสนเทศ เรื่องเล่า ปี 2555 
 
เปูาประสงค์ในมิตินี้ เป็นต้น และจะต้องตั้งค าถามเช่นนี้กับทุกมิติ  เริ่มจากมิติด้านประสิทธิผลเรื่อยไปจนถึงมิติ
ด้านพัฒนาองค์กรตามล าดับ และจะใช้ลูกศรเชื่อมโยงแต่ละเปูาประสงค์ต่างๆ เพื่อแสดงถึงความเป็นเหตุและ
ผลกัน โดยเปูาประสงค์ที่อยู่ปลายลูกศร คือเปูาประสงค์ในส่วนที่เป็นผล ลูกศรเส้นเล็กจะใช้เฉพาะในส่วนที่
ปัจจัยเหล่านั้นมีความเป็นเหตุเป็นผลกันโดยตรง ส่วนลูกศรเส้นใหญ่  จะใช้ในส่วนที่ปัจจัยเหล่านั้นเป็นเหตุเป็น
ผลกับเปูาประสงค์ของมิติท่ีอยู่ด้านบนหลายตัวหรือทั้งหมด  เมื่อก าหนดเปูาประสงค์ได้ครบทุกมิติแล้ว จึงน า
แผนที่ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นมาร่วมกันเป็นภาพเดียวกัน แล้วตรวจสอบความสัมพันธ์ของเปูาประสงค์แต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์อีกครั้ง ในบางกรณีจะพบว่าเปูาประสงค์ท่ีจัดท าขึ้นในบางประเด็นยุทธศาสตร์จะมี
บางส่วนที่มีความคล้ายคลึงกันหรือเป็นเปูาประสงค์เดียวกัน  นั่นหมายความว่า บางเปูาประสงค์สามารถ
สนับสนุนได้หลายประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนั้นเมื่อน าแผนที่ยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็นมารวมกัน ก็จะต้องยุบ
เปูาประสงค์นั้นให้เหลือเปูาประสงค์เดียว  จากนั้น จึงระบุหมายเลขก า กับหน้าเปูาประสงค์เรียงล าดับจา ก
เปูาประสงค์มิติประสิทธิผล  มิติคุณภาพ มิติประสิทธิภาพ  และมิติ การพัฒนาองค์กรที่อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
เดียวกันก่อน แล้วจึงเรียงต่อไปยังเปูาประสงค์ในมิติประสิทธิผลของยุทธศาสตร์ถัดไป จบครบทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์  นอกจากจะมีการเขียนแผนภาพแสดง ความสัมพันธ์ของปัจจัยในมิติต่าง ๆ แล้ว ยัง จะต้องมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดระดับองค์กร (KPI) ค่าเปูาหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัด ในแต่ละเปูาประสงค์ ลงไปอีก
ด้วย เพ่ือกระจายตัวชี้วัดระดับองค์กรให้กับหน่วยงานผู้รับผิดชอบ  พร้อมทั้งก าหนดโครงการ /แผนปฏิบัติการ  
(Action plan) ตัวชี้วัดของโครงการ ระยะเวลาและงบประมาณให้สอดคล้องต่อไป  
    จากประสบการณ์ การท างานด้านยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาพบว่า การมีแผนที่ยุทธศาสตร์ที่ดี              
ก็เหมือนกับการมีแผนที่เดินทางที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย ท าให้รู้ทิศทางว่าจะไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างไร 
แต่การที่จะเดินทางไปถึงยังจุดหมายนั้นเป็นเรื่องท่ียากยิ่งกว่า   เพราะต้องอาศัยองค์ความรู้ต่างๆ  และเก่ียวพัน
กับปัจจัยอื่ นๆ ทั้งที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ บางครั้งการท างานอาจต้องเจอกับ ปัญหาอุปสรรคมากมาย     
แต่ส าหรับนักยุทธศาสตร์ คนหนึ่ง ก็ขอเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆ ที่ช่วยให้หน่วยงาน สามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้า
เพ่ือถึงจุดหมายปลายทางได ้แม้ว่าจะต้องใช้เวลาและความพยายามแค่ไหน แต่หวังว่าสักวันฝันนั้นจะเป็นจริง  
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