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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่ างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ :  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” นี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา ดังนี้  1) เพ่ือประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการ
น าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      
3) เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยเน้นการศึกษา
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมหลากหลายวิธี ได้แก่ การวิจัยเชิงเอกสาร 
การรวบรวมและการวิเคราะห์เอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก 

      จากผลการศึกษาด้านการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่ างประเทศ ของคณะ รัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการน าไปสู่
ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งสองคณะ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองคณะ ซึ่งมีบริบทในการด าเนินงานที่
แตกต่างกันดังนี้ 
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      ผลการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์พบว่า  มีการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยน าเอาแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี มาเป็นแผนยุทธศาสตร์แผน
หลักของคณะ  ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดหลักการ ไม่ถูกตามหลักการจัดท าแผนขององค์กร
โดยทั่วไป ซึ่งการจัดท าแผนที่ถูกต้อง องค์กรนั้นจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์หลัก หรือกลยุทธหลักของ
องค์กร โดยเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์หรือการก าหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อ
การก าหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต และเลือกเส้นทางหรือวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด  แต่คณะ
รัฐศาสตร์กลับจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี มายึดถือเป็นแผนหลักขององค์กรในตลอดระยะ 5 ปี 
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 - 2559 

      ผลการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์พบว่า มีการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 11 (2555 – 
2559) อีกท้ังยังจัดท าแผนกลยุทธ์ราย 3 ปี (2557 – 2559) มาเป็นแผนยุทธศาสตร์แผนหลักของคณะ  
ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่ถูกหลักการจัดท าแผนขององค์กรโดยทั่วไป ซึ่งการจัดท าแผนที่ถูกต้อง 
โดยคณะเศรษฐศาสตร์มีการเริ่มต้นด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรที่ดีมีความสอดคล้ องและ
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการด าเนินงานที่ดีตั้งแต่การเริ่มต้นการก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การสื่อสารและถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นอย่างถูกต้องตามกระบวนการทุกประการ จึงท าให้คณะเศรษฐศาสตร์ มี
ผลการด าเนินงานในส่วนของความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อย่างครบถ้วน
สมบรูณ์และประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้ตั้งไว้  

      จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ว่า เมื่อมีแผน
ดังกล่าวแล้ว องค์กรจะต้องก าหนดแผนปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะสอดรับหรือเชื่อมโยงกับการจัดท า
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ กพร. (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งการปฏิบัติ
ตามตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ กพร. เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติ
ตามเพ่ือบ่งบอกถึงศักยภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่ กพร. 
ก าหนดไว้  ซึ่งโดยสรุปแล้วคณะรัฐศาสตร์มีการเริ่มต้นที่ไม่ดี แต่ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการออกมาได้ดีเช่นเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนทุกประการ 
                 การวิเคราะห์คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์นั้น 
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 5 ประเด็น คือ 1) การก าหนดทิศทางเป้าหมาย 2) 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์  3) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 4) 
การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 5) การบริหารจัดการหน่วยงาน   
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      จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษาจึงน าสู่ข้อเสนอแนะต่อการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และข้อเสนอต่อการ
พัฒนาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 3 ส่วน ดังนี้   

 1) คณะรัฐศาสตร์ ไม่มีการจัดท าแผนหลักขององค์กร แต่ใช้แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี 
มาใช้เป็นแผนหลักแทน ซึ่งผิดกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินจัดท าแผน ผู้วิจัยจึงมีความเห็น
ว่าคณะรัฐศาสตร์ควรจะมีการจัดอบรมให้ความรู้หรือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะได้
สามารถท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่น าแผนปฏิบัติราชการมายึดถือเป็น
แผนยุทธศาสตร์ของคณะ  

 2) การขยายคู่สัญญาคณะรัฐศาสตร์นั้นยังถือว่ามีจ านวนคู่สัญญาการลงนามความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศน้อยและยังไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงมีความ เห็นว่าควร
เพ่ิมเติมในด้านการขยายมหาวิทยาลัยคู่สัญญาให้มีจ านวนมากขึ้น  

 3) คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ควรมีการน า MOU นั้นมาสานต่อเพ่ือให้เกิด
การด าเนินงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามแผนงานระยะยาว ที่คณะได้
ก าหนดไว้ เพ่ือก่อให้เกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นแผนงานที่สามารถน ามาปฏิบัติและใช้ได้จริง   
 
ค าส าคัญ: ประเมิน, ยุทธศาสตร์, ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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ABSTRACT 
 

Education " Evaluation and Development of Academic Collaboration 
Strategies with Offshore Universities Comparative Study: Faculty of Political Science 
and Faculty of Economics, Thammasat University"is intended to be studied as 
follows: 1) to evaluate strategic plans for academic cooperation with foreign 
universities Of the Faculty of Political Science And faculty of economics Thammasat 
University 2) To study the quality of strategic plans for academic cooperation with 
foreign universities of the Faculty of Political Science. And faculty of economics 3) to 
propose the recommendations of the strategic plan for academic cooperation with 
the foreign universities of the Faculty of Political Science. And faculty of economics 
Thammasat University Qualitative research focuses on a variety of approaches, 
including documentary research. Document compilation and analysis and in-depth 
interviews 
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Based on the results of the evaluation study on strategic plans for 
academic cooperation with foreign universities. Of the Faculty of Political Science 
and faculty of economics Thammasat University It was found to be consistent with 
the University's strategy. And it led to the two procedures, but the researchers found 
that both the faculty there are different operational contexts: 

The results of the Faculty of Political Science found that. Operate in 
strategic planning. Does not follow the procedure. By adopting the five-year service 
plan as a strategic plan of the master plan. This is considered a misconduct. Not 
following the general corporate planning principles. The mapping was correct. The 
organization must have a strategic plan. Or the core strategy of the organization. By 
strategically defining or strategizing, it is a decision-making process for future 
destinations and options. The path or method is most likely. But the Faculty of 
Political Science has prepared a five-year plan to be the main plan of the organization 
for the past five years from 2555 - 2016 

The results of the Faculty of Economics found that. There is a strategic 
plan in place. Follow the procedure. The Strategic Plan 11 (2012-2016) is being 
prepared by the Faculty of Economics. The Strategic Plan is also being prepared for 
the 3-year plan (2014 - 2016). This is considered to be an organization-wide corporate 
action plan. The mapping was correct. The Faculty of Economics has started to 
develop a good corporate strategy. Link and link with Thammasat University It has 
been operating well since its initial orientation. Management design to respond to 
agency strategies. Communicate and convey strategy to action. It is exactly according 
to the process in all respects. As a result, the faculty of economics has been 
operating successfully in the field of academic cooperation with foreign universities. 

From above, we will see the process of strategic planning. When such a 
plan. The organization shall formulate an action plan that may be in line with, or be 
linked to the performance indicators of the Office of the Public Sector Development 
Commission (OPDC) development Projects Board. It is important that all government 
agencies adhere to indicate the potential of the agency. To achieve the goals set by 
the OPDC, in conclusion, the Faculty of Political Science has a bad start. But the 
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results of the academic cooperation work well, as well as the Faculty of Economics, 
has been operating properly in all respects. 

Analysis of the quality of the strategic plans of the Faculty of Political 
Science and Faculty of Economics is within the framework. The concept of research 
that the researcher has defined 5 issues are: 1) Targeting direction 2) Consistency and 
linkage of strategy 3) Communication and conveying strategy 4) Management design 
to respond to agency strategy 5) Agency management 

Based on the results of the study, the problems and obstacles of the 
study lead to suggestions for the plan. Strategic academic cooperation with foreign 
universities. And the proposal to improve the quality of the three strategic plans as 
follows. 

1) The Faculty of Political Science has no master plan for the organization. 
But the five year plan is used as the main plan instead. The wrong process and 
procedure for implementing the plan. The researcher is of the opinion that the 
Faculty of Political Science should be trained to educate or promote knowledgeable 
people so that they can make strategic plans consistent with the university. Without 
a plan to serve as a strategic plan of the Faculty. 

2) Extension of the parties The Faculty of Political Science still holds a 
small number of counterparties signing academic cooperation with foreign 
universities. Researchers are of the opinion that there should be more in the field of 
university extension. 

3) The Faculty of Political Science and Faculty of Economics should 
continue to implement the MOU in order to achieve a truly continuous operation. 
And to follow the long-term plan. The Faculty has set. To achieve sustainable 
success. And a plan that can be implemented and practical. 

 
Keywords: Evaluation, Strategy, Academic cooperation with foreign universities 
 
 



Ref. code: 25595803011062GAY

(7) 

กิตติกรรมประกาศ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ :  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” ส าเร็จลงด้วยดีเพราะผู้วิจัยได้รับค าแนะน าช่วยเหลือจากหลายท่าน ผู้วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวิดา กมลเวชช อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้
เสียสละเวลาให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น แนวทางการท างานวิจัยที่ถูกต้อง ตลอดจนขัดเกลาความคิด
ของผู ้ว ิจ ัย ให้ส ามารถท า ง าน วิจัยชิ ้นนี ้ออกมา เป็น รูปเป็นร่าง และยังคอยติดตามงานเพ่ือ
สอบถามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจัยรู้สึกซาบซึ้ ง เป็นอย่างมาก และขอกราบขอบพระคุณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์  เหลืองประภัสร์ ประธานกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ ที่ได้เสียสละเวลา
ให้ค าแนะน า ข้อคิดเห็น และแนวทางเลือกในการท าวิจัย ตลอดจนติชมงานวิจัย ท าให้ผู้วิจัยมีก าลังใจ
จนสามารถท าให้งานวิจัยส าเร็จและสมบูรณ์ นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอบกราบขอบพระคุณคณาจารย์
ประจ าโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ส าหรับนักบริหารทุกท่าน ตลอดจน
วิทยากรภายนอกมหาวิทยาลัยทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ เทคนิคเครื่องมือต่าง ๆ ที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อีกทั้งถ่ายทอดแง่คิดประสบการณ์ และพัฒนาผู้วิจัยให้สามารถคิด
วิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ รอบด้าน จนสามารถผลิตงานชิ้นนี้ได้ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จ พ่อวิฑูรย์ แม่ทิพย์  บิดามารดา
ที่เลี้ยงดูผู้วิจัยเป็นอย่างดีและคอยสนับสนุนทั้งแรงใจและแรงทรัพย์ จนผู้วิจัยมีหน้าที่การงานที่มั่นคง 
พ่ีเอ๋พ่ีสาวที่แสนดี  น้องอุ้มน้องสาวที่น่ารัก ที่คอยให้ก าลังใจและถามไถ่ถึงความก้าวหน้าในการศึกษา  
ผู้วิจัยภูมิใจยิ่งนักที่มีครอบครัวที่แสนอบอุ่นเติมเต็มกันด้วยความรัก  นอกจากนี้ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ของโครงการ พี่ฉัตร พ่ีนก พ่ีโสภา ที่คอยกระตุ้นและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เป็นอย่างดี
เสมอมา และสุดท้ายนี้ขอบขอบคุณเดอะแก๊งเด็กอาจารย์ทวด พ่ีตุ๊ก พ่ีมีน  ที่เราสามคนร่วมทุกข์ร่วม
สุขกันมาผมรักพ่ีสองคนมาก และเดอะแก๊งวัยว้าวุ้น พ่ีวาส พ่ีอ้อย พี่ส่ง พ่ีมีน พ่ีตุ๊ก พ่ีบี  ไปไหนมาไหน
ช่วยเหลือกันและร่วมสังสรรค์กันตลอด และเพ่ือน ๆ MPE รุ่น 24 ทุกคน ที่ท าให้ผมมีก าลังใจที่
อยากจะมาเรียนในทุกวัน ความรักความผูกพันของพวกเราจะยืดหยัดตลอดไป  
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
 

 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้าง
ทุนของประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะการพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในโลกศตวรรษที่ 21 
และการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ 
โครงสร้างของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ1 
โดยเฉพาะสังคมที่เน้นคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะคุณภาพบัณฑิต ปัญหาวิกฤติด้านพลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมาก 
ดังนั้นอุดมศึกษาไทยในช่วงปี 2555-2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่
ตอบสนองการแก้ไขปัญหาวิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเองและเพ่ือช่วยเหลือสังคม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ และมีสุข
ภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ เป็น
อาจารย์ พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทย 
ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก ซึ่งมีกลยุทธ์การเงิน และพระราชบัญญัติอุดมศึกษา 
เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อน  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-
2559 มีวิสัยทัศน์ว่า อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการ

                                           
1 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559),” (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2555), 39. 
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พัฒนาชาติอย่างยั่งยืน  สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีบทบาทสูงในประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษา
ระดับนานาชาติ2 
 ปัจจุบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยมีการแข่งขันสูง ทั้งในส่วนของ
หลักสูตรการศึกษา การยอมรับในด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาด แต่สิ่งสิ่งส าคัญของ
การบริหารงานในระดับอุดมศึกษาคือ การวางนโยบายและยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและ
น าพามหาวิทยาลัยเพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นเลิศ ทั้งในด้านวิชาการ การวิจัย และคุณภาพของบัณฑิต 
เพ่ือให้ตรงกับผู้ใช้บัณฑิต อีกทั้งยังต้องแข่งขันกันในระดับนานาชาติเพ่ือการจัดอันดับมหาวิทยาลัย   
ทั้งในดับอาเซียน ระดับเอเชีย หรือระดับโลก 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายพัฒนาการศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษาของประเทศให้
เป็นไปอย่างมีคุณภาพ กระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถก้าวทันและแข่งขันกับนานาชาติได้ 
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งในความเป็นจริงประเทศไทยเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งอาเซียน โดยมี 
3 เสาหลัก ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางการเมืองและความมั่นคง และ
ความร่วมมือทางสังคม วัฒนธรรม ซึ่งเสาหลักความร่วมมือทางสังคมมีความก้าวหน้ามากที่สุด โดย 
กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมความพร้อมด้านการศึกษาเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน3 

จากผลการวิจัยของส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  เรื่อง ผลกระทบโลกาภิวัตน์
ต่อการจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ซึ่งเป็นที่ปรึกษาโครงการวิจัยได้คาดการณ์แนวโน้มส าคัญ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทยไว้หลายประการ อันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพ้ืนฐานแนวโน้มอนาคตเพ่ือ
พัฒนาการอุดมศึกษาไทยได้ อาทิ  สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณ์ด้านคุณภาพ และความ
แตกต่าง สภาพการแข่งขันด้านการศึกษาท่ีรุนแรงขึ้น ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษา มีทรัพยากรที่จ ากัด 
อีกทั้งผู้เรียนมีความต้องการการศึกษาที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 
และผู้เรียนมีโอกาสเลือกสถาบันอุดมศึกษาได้มากขึ้น ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างพยายามพัฒนา
ตนเองให้แข่งขันได้ ด้วยเหตุนี้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะที่ถนัด ท าได้ดี มีความ
เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพที่สุด เพ่ือทุ่มทรัพยากรในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การพัฒนาบุคลากรที่เป็นจุดเด่นนั้นได้อย่างมีคุณภาพ และแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

                                           
2 คณะกรรมการการอุดมศึกษา, “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่11 (พ.ศ.

2555-2559),” (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555), ก. 
3 ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน, https://www.facebook.com/ 

IMETTHAI/posts/366781696665974 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
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เช่น มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านภาษาอังกฤษและหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นในด้าน
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น4 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งม่ันจะเป็นสถาบันทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล  ชั้นน า
ของเอเชีย ด้วยการสร้างความเป็นเลิศและความแข็งแกร่งทางวิชาการ ด้วยการสร้างงานวิจัยที่มี
คุณภาพและตอบสนองความต้องการของประเทศ และด้วยการสร้างบัณฑิตและบุคลากรที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ และมีความเข้าใจในระบบการปกครองแบบ
ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินการของมหาวิทยาลัยในช่วง  5 ปี 
ของแผนกลยุทธ์ฯ ฉบับที่11 (พ.ศ. 2555-2559) ตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้5 

1. จัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล โดยปรับทุกหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ และสอดรับกับความส าคัญที่ทวีมากขึ้นของเอเชีย และประชาคม ASEAN  

2. ขยายบทบาทความเป็นผู้น าความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
มากยิ่งขึ้นกับมหาวิทยาลัยชั้นน าใน ASEAN และเอเชีย 

3. สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมด้ วยการเพ่ิมงบ 
ประมาณวิจัย งบสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นน าระดับนานาชาติ การสร้างเครือข่ายพ่ี
เลี้ยงและกลุ่มนักวิจัยคุณภาพสูง ตลอดจนการผลักดันให้เกิดวารสารวิชาการใหม่ ๆ ในระดับ ASEAN 
หรือเอเชีย 

4. พลิกฟ้ืนบทบาทในการชี้น า และน าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้สังคมผ่านสื่อ
ต่าง ๆ โดยเฉพาะในปัญหาที่อยู่ในบริบทที่เป็นความเชี่ยวชาญทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

5. ปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และท านุบ ารุงสังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม       
ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และสังคมผ่านกิจกรรมใน หลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรและ 
กิจกรรมบริการทางวิชาการแก่สังคมรวมถึงการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมแก่สังคมอย่างสม่ าเสมอ 

6. สร้างความเป็นเลิศในการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ให้ความส าคัญกับความ
โปร่งใส และ Accountability รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาคม ศิษย์เก่า และประชาชน 

จากความส าคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญและท าการศึกษาเพ่ือประเมินและ
พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ โดยศึกษาเปรียบเทียบผ่าน แผน
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งความร่วมมือทางวิชาการกับ

                                           
4 ผลกระทบโลกาภวิัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทย, http://www.kriengsak.com/node/41 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-

2559,” (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555), 2-3. 



Ref. code: 25595803011062GAY

4 

มหาวิทยาลัยต่างประเทศประกอบด้วย  หลักสูตรนานาชาติ  นักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศ  
อาจารย์ชาวต่างประเทศ  และการลงนามความร่วมมือ (MOU)  ซึ่งทั้ง 2 คณะมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศดังนี้ 

1. คณะรัฐศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติจ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรรัฐศาสตร
มหาบัณฑิต การระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมือง
และการระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) 

2. คณะเศรษฐศาสตร์มีหลักสูตรนานาชาติ จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยจะศึกษาเพ่ือประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์   
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  โดยเน้นการวิจัยที่ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
หรือความเป็นนานาชาติของทั้ง 2 คณะ และเนื่องจากความเป็นนานาชาตินั้นมีความส าคัญต่อการ
พัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพ่ือไปสู่ความเป็นนานาชาติและความเป็นมาตรฐานสากล ผู้วิจัยจึง
เห็นว่าการศึกษาในครั้งนี้มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งความเป็นนานาชาตินั้นเป็นหลักส าคัญหลัก
หนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีและพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อีกทั้งยังมีความส าคัญในด้านการประกัน
คุณภาพด้วย  ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เน้นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบยุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของทั้ง 2 คณะ ว่ามีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
และการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพ่ือประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 

1.2.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.2.3 เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.3 ค าถามการวิจัย  
 

1.3.1 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายในแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 

1.3.2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะ
เศรษฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก าหนดไว้อย่างไร 

1.3.3 แนวโน้มและสถานการณ์ของยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นอย่างไร และมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างไร 

1.3.4 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

1.3.5 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างไร 

1.3.6 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร 

1.3.7 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาสู่การปฏิบัติอย่างไร 

1.3.8 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน มีการ
ด าเนินงานอย่างไร 

1.3.9 ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ก าหนดไว้เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 

1.3.10 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีข้อเสียเปรียบอะไรบ้าง คณะฯมีคู่แข่ง
อย่างไร และเพราะเหตุใดจึงก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในลักษณะนี้ 

1.3.11 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการบริหารจัดการหน่วยงานในด้าน
การใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร (บุคลากร, งบประมาณ) 
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1.3.12 คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการควบคุมและติดตามผลยุทธศาสตร์
ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 

  
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลั ยต่ างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ :  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยที่เน้นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศทั้ง  2 คณะ ว่ามีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยและการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ  เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และเพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร โดยผู้ศึกษา
ได้น าเสนอระเบียบวิธีการศึกษาตามหัวข้อดังต่อไปนี้  

 1.4.1 วิธีการศึกษา 
 1.4.2 ขอบเขตและประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 1.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.4.5 การน าเสนอข้อมูล 
1.4.1 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การ

เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Documentary) ที่ได้จากการ
สัมภาษณ์แบบจ าเพาะเจาะจงจากกลุ่มประชากรเป้าหมายดังนี้  

 ขั้นตอนแรกของการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยท าการศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ 
เอกสาร บทความวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ การวิเคราะห์ข้อมูล 
(Analysis) ใช้การพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์แบบอุปนัย (Induction Analysis)  
โดยวิเคราะห์จากเอกสารที่กล่าวมาข้างต้น และข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบปลายเปิดจากกลุ่ม
ประชากรเป้าหมายแบบจ าเพาะเจาะจง เพ่ือน าไปสู่การสรุปผลการวิจัยตลอดจนข้อเสนอแนะต่อไป 

1.4.2 ขอบเขตและประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ศึกษาสาระส าคัญของยุทธศาสตร์ ได้แก่ แนวคิดการวางแผน

ยุทธศาสตร์ แนวคิดการก าหนดยุทธศาสตร์ กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ การน ายุทธศาสตร์ไป
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ปฏิบัติ การประเมินผลและการควบคุมยุทธศาสตร์ แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร เพ่ือวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องยุทธศาสตร์  

2.  ขอบเขตด้ านพ้ื นที่  ศึ ก ษ า เฉพาะคณะรั ฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 3. ขอบเขตด้านประชากร 
  3.1 คณะรัฐศาสตร์ 
 3.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ 
 3.1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ อาจารย์ประจ า

สาขาบริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ 
 3.1.3 นายชัยรัตน์ กาญจนพิบูลย์ หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการบริหาร 

คณะรัฐศาสตร์ 
 3.2 คณะเศรษฐศาสตร์ 
 3.2.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร์ 
 3.2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ อภิเบญกุล อดีตรองคณบดีฝ่าย

วางแผนและพัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ 
 3.2.3 นางพรรณพิไล ดิษฐค าเริง หัวหน้างานวางแผนและการคลัง 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
1.4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 ท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยอิงตามวัตถุประสงค์  

และค าถามงานวิจัย ในเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิ ทยาลั ยต่ า งประ เทศ ศึ กษา เปรี ยบ เที ยบ :  คณะรั ฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” โดยมีประเด็นค าถามหลักในแบบสัมภาษณ์ดังนี้ 

 1. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายใน
แผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 

 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 
และคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก าหนดไว้อย่างไร 

 3. แนวโน้มและสถานการณ์ของยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นอย่างไร และมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างไร 

 4. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
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 5. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์
ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างไร 

 6. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบ
รับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร 

 7. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์  มีกระบวนการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมาสู่การปฏิบัติอย่างไร 

 8. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วน ได้เสียของหน่วยงาน 
มีการด าเนินงานอย่างไร 

 9. ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ก าหนดไว้เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการด าเนิน 
งานตามยุทธศาสตร์ 

 10. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีข้อเสียเปรียบอะไรบ้าง คณะฯมี
คู่แข่งอย่างไร และเพราะเหตุใดจึงก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศในลักษณะนี้ 

 11. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการบริหารจัดการหน่วยงานใน
ด้านการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร (บุคลากร, งบประมาณ) 

 12. คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มีการควบคุมและติดตามผล
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 

1.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การประมวลข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร การเก็บข้อมูลจาก

แผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การอธิบายเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ โดยวิเคราะห์ตามกรอบการศึกษา และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษาดังนี้ 

 1.4.4.1 เพ่ือประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 

 1.4.4.2 เพ่ือศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 1.4.4.3 เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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1.4.5 การน าเสนอข้อมูล 
 ผู้ศึกษาจะน าข้อมูลที่วิเคราะห์จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด และที่ได้มาจาก

การศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ งานวิจัย รวมถึงเอกสารต่าง ๆ 
ที่เก่ียวขอ้งมาน าเสนอในรูปแบบของการบรรยาย และพรรณนา 

 
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

การประเมินและการพัฒนา หมายถึง  กระบวนการในการตัดสินคุณค่า ให้กับสิ่งต่าง ๆ 
โดยน าผลที่ ได้จากการวัดมาพิจารณาตัดสินเทียบกับ เกณฑ์ที่ตั้ ง ไว้ว่ามีคุณภาพในระดับใด เช่น 
ดี พอใช้ ไม่ดีและการเปลี่ยนแปลงที่มีการกระท าให้เกิดขึ้น หรือมีการวางแผนก าหนดทิศทางไว้
ล่วงหน้า โดยการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีก็ไม่
เรียกว่าการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์  หมายถึง  แผนและนโยบายในการปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้  แผนยุทธศาสตร์จะใช้ในระดับผู้บริหารหรือระดับนโยบาย 

แผนยุทธศาสตร์  หมายถึง  ทิศทางหรือแนวทางปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ 
(Mission) ให้สัมฤทธิผลตามวิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีนั้น จะต้องถูกก าหนดขึ้นตามวิสัยทัศน์ขององค์การ อันเป็นผลผลิตทางความคิด
ร่วมกันของสมาชิกในองค์การที่ได้ท างานร่วมกันหรือจะท างานร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์นี้เป็นความเห็น
พ้องต้องกันว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การประสงค์จะไปให้ถึง และวิสัยทัศน์นี้มีการแปลงออกมา
เป็นวัตถุประสงค์ (Objective) ที่เป็นรูปธรรม และสามารถวัดได้ ทั้งนี้องค์การสามารถใช้แผน
ยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ ยิ่งไปกว่านั้นองค์การยังสามารถใช้
แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพ่ือการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีได้อีกด้วย 

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  หมายถึง ความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศซึ่งประกอบด้วย หลักสูตรนานาชาติ นักศึกษาแลกเปลี่ยน               
ชาวต่างประเทศ  อาจารย์ชาวต่างประเทศ  และการลงนามความร่วมมือ (MOU)    
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1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1.6.1 ท าให้ทราบและเข้าใจถึงความส าคัญของการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ

ทางวิ ชาการกั บมหาวิ ทยาลั ยต่ า งประ เทศของคณะรั ฐ ศาสตร์  และคณะ เศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.6.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 1.6.3 ท าให้ทราบถึงข้อเสนอแนะในการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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บทที่ 2 
แนวคิดทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนั้นผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์             
แผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์      
และคณะเศรษฐศาสตร์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์  

2.2 แนวคิดการก าหนดยุทธศาสตร์  
2.3 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ 
2.4 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
2.5 การประเมินผลและการควบคุมยุทธศาสตร์ 
2.6 แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ความหมายของการวางแผน (Planning)/ยุทธศาสตร์ (Strategy) และการ
วางแผนยุทธศาสตร์ 
 ปกรณ์  ปรียากร กล่าวถึง การวางแผน ว่าเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญของการสร้าง
ความส าเร็จในการบริหารงาน โดยเป็นเสมือนเข็มทิศน าทางหรือเป็นตัวก าหนดแนวทางไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ1 ทั้งนี้ ปกรณ์ ปรียากร  ได้จัดหมวดหมู่ความหมายของการวางแผนไว้ดังนี้2 
 ประการแรก การคิดเรื่องอนาคต (Planning is future thinking) อันเป็นการก าหนด
สภาพที่ควรจะเป็นขององค์การในอนาคต ค าว่า อนาคตในที่นี้อาจหมายถึงตั้งแต่เวลาเพียงไม่กี่นาที 

                                           
 1 ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์ (กรุงเทพฯ:  
ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 2553), 2. 

2 เรื่องเดียวกัน, 40 - 46. 
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ไปจนถึงเวลานานนับสิบปี เช่น การวางแผนระยะยาว หมายถึง แผนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
(เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) การวางแผนระยะปานกลาง หมายถึง แผนที่มีระยะเวลา 3-5 ปี และ
การวางแผนระยะสั้น หมายถึง แผนที่มีระยะเวลาตั้งแต่ไม่ก่ีนาทีจนถึงไม่เกิน 3 ปี หรือแผนประจ าปี 
 ประการที่สอง การควบคุมอนาคต (Planning is controlling the future) เมื่อคิด
เรื่องอนาคต ก็ต้องมีการควบคุมให้เกิดขึ้นได้ด้วย การวางแผนมิใช่แค่เพียงการคิดเรื่องอนาคตเท่านั้น 
หากยังเป็นการใช้ความพยายามที่จะท าให้อนาคตที่ต้องการเกิดขึ้นได้ตามความปรารถนาที่วางไว้
นั่นเอง 
 ประการที่สาม การตัดสินใจ (Planning is decision making) การตัดสินใจเป็นเรื่องที่
มีความส าคัญมาก เพราะการวางแผนมีความหมายเช่นเดียวกับการเลือกหรือการตัดสินใจว่าจะท า
อะไร อย่างไร 
 ประการที่สี่  การวางแผน คือ การตัดสินใจในเชิงบูรณาการ  (Planning is 
integrated decision making) การตัดสินใจที่ดีมาจากความร่วมมือระหว่างกลุ่มคนและองค์การ 
เพ่ือจะท าให้ทุกคนในองค์การมีความผูกพันและมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้แนวทางการด าเนินงานด้าน
ต่างๆ ด าเนินร่วมกันไปได้อย่างราบรื่น 
 ประการที่ห้า จ าแนกแจกแจง แสดงเหตุผล เชื่อมโยงการตัดสินใจ (planning is 
formalized procedure) การจ าแนก หมายถึง การจ าแนกกระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์หลัก
และกลยุทธ์ย่อยขององค์การไว้อย่างชัดเจน การแสดงเหตุผลในกระบวนการดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
ด้วยการบูรณาการการตัดสินใจด้านต่าง ๆ ในองค์การเข้าด้วยกันหัวใจส าคัญของการแสดงเหตุผลอยู่
ที่กรรมวิธีในการวิเคราะห์ การเชื่อมโยง หมายถึง การรวบรวมกลยุทธ์ต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกันและเรียบ
เรียงเป็นเอกสารแผน 
 นอกจากนี้ อนันต์ เกตุวงศ์  ได้อธิบาย การวางแผน ว่าเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนที่
ประกอบด้วยการตัดสินใจล่วงหน้า ในประเด็นส าคัญ คือ จะท าอะไร ท าไมจึงต้องกระท า จะท าที่ไหน 
เมื่อใด ใครจะเป็นผู้ท าและท าอย่างไร  โดยผู้บริหารจะเป็นผู้พิจารณาว่างานอะไร ประเภทใดบ้างควร
จะมีการกระท า โดยการวางแผนและในการวางแผนควรให้ความส าคัญกับการท านายอนาคต ซึ่งต้อง
พิจารณาถึงโอกาสและภัยคุกคามเพ่ือจะได้ท าการตัดสินใจอย่างถูกต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์ให้มาก
ที่สุด ทั้งนี้สิ่งที่ได้จากการวางแผน คือ “แผน” นั่นเอง โดยแผนนั้น คือ สิ่งที่ได้จากการตัดสินใจแล้วว่า
จะท าอะไรและท าอย่างไร โดยมีรายละเอียดที่เป็นแนวทางท่ีจะน าไปปฏิบัติได้3 

                                           
3 อนันต์ เกตุวงศ์, แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวางแผน ในนโยบายสาธารณะและการวางแผน. 

ในนโยบายสาธารณะและการวางแผน สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 19. 
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 ผู้วิจัยเห็นว่าการวางแผน หมายถึง การวางรากฐานที่ส าคัญของการสร้างความส าเร็จ 
เพ่ือใช้เป็นเข็มทิศน าทางให้องค์กร ในการบริหารงาน หรือเป็นตัวก าหนดแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ต้องการ 
 ความหมายของยุทธศาสตร์ (Strategy) และการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic 
Planning) 
 “กลยุทธ์” หรือ “ยุทธศาสตร์” ในทรรศนะของ Henry Mintzberg ได้อธิบายขอบข่าย
ของยุทธศาสตร์ไว้ 5Ps ดังนี้4 
 ยุทธศาสตร์ คือ แผน (Strategy is a Plan = P1) โดยยุทธศาสตร์เป็นการก าหนด
แนวทางในการด าเนินงาน หรือการก าหนดวิถีปฏิบัติที่ชัดเจนโดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมที่ผ่านการ
วิเคราะห์อย่างแยบยล สอดคล้องกับ Pearce and Robinson ที่เห็นว่ายุทธศาสตร์เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่
โดยเป็นแผนที่มุ่งเน้นอนาคต เพ่ือการโต้ตอบกับสภาพแวดล้อมของการแข่งขันและมุ่งสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของกิจการ 
 ยุทธศาสตร์ คือ แบบแผนหรือรูปแบบ (Strategy is a Pattern = P2) ยุทธศาสตร์เป็น
การก าหนด แบบแผนในเชิงพฤติกรรม ของผู้ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับการปฏิบัติ
ที่เน้นความยืดหยุ่นที่ผู้ปฏิบัติงานที่สามารถปรับแผนให้สอดรับกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไปได้ 
 ยุทธศาสตร์ คือ การก าหนดฐานะและต าแหน่ง (Strategy is a Position = P3) 
ยุทธศาสตร์เป็นการก าหนดสถานะหรือต าแหน่งของสินค้าหรือบริการให้สอดคล้องกับลักษณะของ
ตลาดหรือความต้องการของผู้รับบริการ 
 ยุทธศาสตร์ คือ ทัศนภาพ (Strategy is a Perspective = P4) ยุทธศาสตร์เป็นการ
ก าหนดแนวคิดหรือค่านิยมร่วมขององค์การเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติ 
 ยุทธศาสตร์ คือ กลวิธีในการเดินหมาก (Strategy is a Ploy = P5) ซึ่งเป็นการก าหนด
วิธี ในการปฏิบัติงานให้ส า เร็จ ตามแนวทางที่ก าหนด เป็นอุบายหรือชั้นเชิงในการท างาน เพ่ือ
ความส าเร็จขององค์การในเวทีการแข่งขัน หากเป็นภาครัฐคือการมุ่งเน้นให้บริการสาธารณะที่สอดรับ
กับสภาพแวดล้อมและความต้องการของประชาชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบายว่ายุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง  
“แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน” ดังนั้นจุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท า
ยุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าต้องก าหนดจุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจนเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้น 
ตรงตามความต้องการและด าเนินไปในทิศทางท่ีถูกต้อง 

                                           
4 ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์, 17.  
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 ยุทธศาสตร์ (Strategic) หมายถึง จุดหมายปลายทาง และวิธีการสู่จุดหมายปลายทาง
เชิงนโยบาย ซึ่งใช้ในการก าหนดนโยบายจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ
ตามหลักวิชาการ ส่วนค าว่า “กลยุทธ์” หมายถึง วิธีการสู่จุดมุ่งหมายปลายทางระดับปฏิบัติการและ
เป็นแนวทางเพ่ือตอบสนองวิธีการสู่จุดหมายปลายทางระดับนโยบาย5  
 ผู้วิจัยเห็นว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง แนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน” ดังนั้น
จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการจัดท ายุทธศาสตร์ โดยผู้จัดท าต้องก าหนดจุดหมายของ
หน่วยงานให้ชัดเจนเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้น ตรงตามความต้องการและด าเนินไปในทิศทาง
ที่ถูกต้อง เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุถึงความส าเร็จที่ตั้งไว้ 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning ) หมายถึง การวิเคราะห์และก าหนด
แนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ โดยจะต้องศึกษาข้อมูล
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน มาประกอบการพิจารณา6 
 การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเพ่ือ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ แม้ต้องเสี่ยงกับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนหรือไม่
สามารถคาดคะเนได้ โดยการตัดสินใจนั้นจะต้องเลือกเอาแผนซึ่งคาดคะเนว่าจะใช้ได้ดีที่สุดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน และเป็นการตัดสินใจเพ่ือด าเนินการตามภารกิจของหน่วยงาน หรือ
องค์การในอนาคต7  
 กระบวนการวางแผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ หมายถึง การตัดสินใจเพ่ืออนาคต
ขององค์การซึ่ ง เป็นหน้าที่ของการจัดการในการวางแผนกลยุทธ์จะต้องมีการแสวงหาโอกาส 
การวางแผนต้องค านึงถึงค าถามที่ต้องหาค าตอบให้ ได้สามประการคือ 1) ปัจจุบันอยู่ที่ใดหรือ
การด าเนินการในปัจจุบันเป็นอย่างไร 2) อนาคตต้องการจะไปที่ใด 3) ท าอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้น8

  

                                           
5 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, หลักการและแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), 62. 

6 พสุ เดชะรินทร์, การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2551), 11. 

7 ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายสาธารณะและการวางแผน (กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 
2535), 164. 

8 อัจฉรา จันทร์ฉาย, สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการท า BSC 
(Balance Scorecard) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545), 2. 
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 ผู้วิจัยเห็นว่า การวางแผนยุทธศาสตร์  เป็นกระบวนการวิเคราะห์และก าหนดแนวทางที่
ดีที่สุด ภายใต้สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในเพ่ือให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ที่ต้องการ 
โดยจะต้องศึกษาข้อมูลสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอย่างรอบด้าน มาประกอบการพิจารณา 
 ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผน 
 ความส าคัญของการวางแผน 
 การวางแผนเป็นงานอย่างหนึ่งของผู้บริหาร โดยการวางแผนมีส่วนท าให้การบริหารงาน
และการปฏิบัติงานด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการวางแผนจึงมีความส าคัญอย่างมากดังนี้9 
 ประการแรก การวางแผนเป็นหน้าที่ส าคัญของผู้บริหารโดยนักวิชาการทางการบริหาร
แทบทุกคนกล่าวถึงหน้าที่ของนักบริหารว่าเรื่องส าคัญ คือ การวางแผน การวางแผนเป็นสิ่งที่กล่าวได้
ว่าขาดไม่ได้ส าหรับการบริหารงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือองค์การภาครัฐ โดยเฉพาะภาครัฐมี
ความส าคัญยิ่งเพราะแผนมีความเชื่อมโยงและเป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ
ของการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ 
 ประการที่สอง การวางแผนเป็นงานที่มีลักษณะต่างกับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
เพราะการวางแผนมีการใช้หลักวิชาทฤษฎีตัวเลขข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือการตัดสินใจป้องกัน
ไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
 ประการที่สาม การวางแผนท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมโดยท าให้การ
เปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพใหม่ ๆ ที่เหมาะสมและจ าเป็น เพราะเราไม่สามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนในองค์การได้ 
 ประการที่สี่ การใช้ทฤษฎีหลักการเหตุผลตลอดจนสถิติและสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
มาประกอบพิจารณาการตัดสินใจในขั้นตอนต่าง ๆ ของการวางแผนมีส่วนช่วยให้แผนมีความถูกต้อง
เหมาะสมและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ประการที่ห้า การวางแผนเป็นเรื่องของการจัดเตรียมการไว้ล่วงหน้าเมื่อก าหนด
วัตถุประสงค์แล้ว การก าหนดวิธีการท างานขั้นตอนและกระบวนการต่าง ๆ จะถูกก าหนดขึ้นในรูปของ
ทางเลือกหลาย ๆ ทางและตัดสินใจเลือกทางเลือกหนึ่งที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุด ก่อนจะมีการตัดสินใจ
เลือกจะต้องมีการพิจารณาทดสอบจนมั่นใจแล้ว ดังนั้นวิธีการและขั้นตอนที่ผ่านเข้ามาในแผน จึงถือ
ว่าได้รับการพิจารณากลั่นกรองอย่างถี่ถ้วนรอบคอบและเชื่อถือว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมมากแล้ว 

                                           
9 อนันต์ เกตุวงศ์, แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวางแผน ในนโยบายสาธารณะและการวางแผน 

สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 301 - 303. 
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 ประการที่หก  การวางแผนและแผน เป็นหลักและแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติตามแผนได้
อย่างดีสามารถท าให้การท างานได้ผลถูกต้องมีประสิทธิภาพและมีความเป็นไปได้มากจึงถือว่าการ
วางแผนมีความส าคัญต่อการท างานของนักบริหารและองค์การอย่างมาก 
 ประโยชน์ของการวางแผน 
 นอกจากการวางแผนจะมีความส าคัญและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารแล้วการวางแผนมี
ประโยชน์หลายประการดังต่อไปนี้10   
 ประการแรก การวางแผนช่วยในการท าให้การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้นใน
อนาคตมีความมั่นใจและเกิดความแน่นอนมากขึ้นเพราะมีการใช้ทั้งความรู้ทางทฤษฎีและตัวเลข 
ข้อมูล มาประกอบ การพิจารณาสิ่งที่จะกระท าหรือสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความแน่ใจใน
ความเป็นไปได้จึงมีมาก 
 ประการที่สอง การวางแผนมีส่วนช่วยในการก าหนดทิศทางการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย การตัดสินใจและการท างานของผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายจากจุดหมายปลายทางอัน
เดียวกันและจะท างานให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ท าให้มีความสอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันน าไปสู่
ความส าเร็จได ้
 ประการที่สาม การวางแผนเป็นแนวทางท่ีท าให้การท างานที่ประหยัดทรัพยากรทุกด้าน 
ทั้งเรื่องคน เครื่องมือ งบประมาณและเวลา เพราะได้มีการพิจารณาทดสอบและเลือกทรัพยากรมา
ก่อนแล้วอย่างเหมาะสมตลอดจนวิธีการขั้นตอนและกระบวนการท างานซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดการ
ประหยัด 
 ประการที่สี่ การวางแผนช่วยให้การท างานเป็นระบบทั้งในด้านการควบคุมการท างาน 
การประสารงาน การร่วมมือการท างาน การจัดการองค์การ การแบ่งงานกันท าตามความรู้เฉพาะด้าน 
เพ่ือป้องกันการท างานที่ซ้ าซ้อนและการแย่งงานกันท า 
 ประการที่ห้า  การวางแผนช่วยให้การท างานสะดวกและง่ายต่อการควบคุม ง่ายในการ
ปฏิบัติและสามารถป้องกันมิให้เกิดปัญหาในอนาคตได้แล้ว ยังช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับมีความ
รับผิดชอบและมีขวัญก าลังใจในการท างานด้วย 
 พิริยะ ผลพิรุฬห์ เห็นว่าการวางแผนยุทธศาสตร์จะช่วยให้ 1) ผู้บริหารตื่นตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงเห็นโอกาสและข้อจ ากัดขององค์การและปรับตัวเสมอ 2) มีทิศทางที่ชัดเจนในการท างาน 
3) การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 4) ช่วยให้องค์การบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

                                           
10 เรื่องเดียวกัน, 303. 
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องค์การ 5) มีการท างานเชิงรุกสามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น อนึ่งการวางแผนช่วยให้
ประหยัดเวลาถึง 3 ใน 4 ของการลงมือปฏิบัติจริง11 
 ผู้วิจัยเห็นว่า ความส าคัญและประโยชน์ของการวางแผนนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งยวดที่ทุก
องค์กรจะต้องค านึงและเล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ เพ่ือที่บุคลากรจะได้ตระหนักและ
เล็งเห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ 
 
2.2 แนวคิดการก าหนดยุทธศาสตร์  
 
 การก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการภายหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์สภาพ 
แวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในตลอดค่านิยมขององค์การแล้ว ก็จะเป็นขั้นตอนที่จะ
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ12 เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะบอก
ทิศทางขององค์การและภารกิจอันเป็นขอบเขตของกิจกรรมที่จะท า และวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นการ
ก าหนดในสิ่งที่องค์การต้องการ หลังจากนั้นจึงก าหนดยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการ
แข่งขัน  รวมไปถึงยุทธศาสตร์ในระดับหน้าที่ด้วย13  ในตอนนี้จะขอน าเสนอ ระดับของยุทธศาสตร์ 
ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ ตัวแบบของ BOSTON Consulting 
Group การสรุปจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อก ากัด รวมทั้งข้อจ ากัดในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
ข้อพิจารณาในการตัดสินใจเลือกยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 2.2.1 ระดับของยุทธศาสตร์ 
  โดยทั่วไปยุทธศาสตร์ที่องค์การจะเลือกน ามาใช้นั้น นักวิชาการส่วนใหญ่แบ่ง
ยุทธศาสตร์ออกเปน็ 3 ระดับ ดังนี้14 
  1) ระดบัสูงหรือยุทธศาสตร์ระดับองค์การ ยุทธศาสตร์ระดับองค์การเป็นการบ่งบอก
ถึงทิศทางในอนาคตขององค์การซึ่งครอบคลุม คู่แข่ง รวมทั้งแนวทางที่องค์การจะยึดถือเป็นแนว

                                           
11 พิริยะ ผลพิรุฬห์, การวางแผนกลยุทธ์ในการวิเคราะห์โครงการ (กรุงเทพฯ: สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2552), 3. 
12 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, การบริหารเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2551), 30.   
13 สุพาณี สฤษฎ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และทฤษฎี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 128. 
14 พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์และพสุ เดชะรินทร์, การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546), 178. 
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ปฏิบัติ ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 แนวทาง คือ รักษาเสถียรภาพเดิม การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการเจริญเติบโต  
และการหดตัวหรือการตั้งรับ 
  2) ระดับกลางหรือยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานหรือกลยุทธ์ธุรกิจ กลยุทธ์ธุรกิจจะบ่ง
บอกถึงธุรกิจชนิดต่าง ๆ ที่กิจการจะท าและวิธีการจะแข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ เป็นการเน้นปรับปรุง
สถานการณแ์ข่งขันขององค์การในหน่วยธุรกิจหนึ่ง ๆ 
  3) ระดับบริหารขั้นต้นหรือกลยุทธ์ปฏิบัติการ เป็นหน้าที่ฝ่ายด าเนินงานต้องปฏิบัติ
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในระดับองค์การและระดับธุรกิจ ซึ่งกลยุทธ์ปฏิบัติการจะบ่งบอกว่ากิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในองค์การจะต้องมีการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานอย่างไรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
องค์การและกลยุทธ์ธุรกิจหรือยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงาน 
 2.2.2 ขั้นตอนการก าหนดยุทธศาสตร์ 
  องค์การจะมีผลการด าเนินงานและผลประกอบการที่ดี  จะต้องมีกระบวนการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์มี 3 ขั้นตอน ดังนี้15  
  1) การคิดเชิงยุทธศาสตร์ คือ การก าหนดรูปแบบในอนาคตของกิจการ การคิดเชิง
ยุทธศาสตร์ท าให้มั่นใจว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การได้รับการติดตามอย่าง
สม่ าเสมอและมีผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ขององค์การ ดังนั้น กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ควรจะ
สนับสนุนการก่อให้เกิดและ/หรือการด ารงไว้ในความได้เปรียบทางการแข่งขันภายใต้ขอบเขตของการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ สามารถจะสรุปได้ว่ากระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ควร
จะสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมด้วยการค านึงถึงโอกาสของกิจการ จุดแข็งและจุดอ่อน และน าปัจจัย
เหล่านั้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่องค์การ 
  2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ควรจะท าการ
รวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และถ้าจ าเป็นองค์การอาจต้องก าหนดเป้าหมายองค์การใหม่ โดยพิจารณาถึง
ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการมอบหมายความรับผิดชอบ
และอ านาจหน้าที่ในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติลักษณะของยุทธศาสตร์มีการระบุถึงแผนปฏิบัติการ
วัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ ดังนั้นการที่จะให้ยุทธศาสตร์เป็นที่ยอมรับและพนักงานยินดีที่จะ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่อ ยุทธศาสตร์นั้นมีความชัดเจน รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการ
ปฏิบัติงานและระบุความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์นั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ 

                                           
15 สุดใจ วันอุดมเดชาชัย, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) (กรุงเทพฯ: 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด สามลดา, 2556), 214 - 217. 
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  3) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การ คือ สภาวการณ์แข่งขันที่ทวีความรุนแรง
ขึ้น กิจการไม่ควรคาดหวังความส าเร็จในการด าเนินงานจากยุทธศาสตร์ขององค์การเพียงอย่างเดียว 
แต่องค์การต้องค านึงถึงฝ่ายงานต่าง ๆ ขององค์การ อาทิ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่าย
การผลิต รวมถึงค านึงถึงตลาดที่มีความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ทรัพยากรขององค์การ และ
ความสามารถขององค์การอีกด้วย การทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยให้
ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ต่อพฤติกรรมการซื้อหรือบริการที่เปลี่ยนแปลง
ไป ในขณะเดียวกันการค านึงถึงปัจจัยเหล่านั้น รวมทั้งยุทธศาสตร์องค์การจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในทุก
ระดับ สามารถแลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ และสามารถ
มองเห็นภาพรวมขององค์การได้อย่างเป็นระบบส าหรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตของ
องค์การ ดังนั้นวัตถุประสงค์ขององค์การและแผนปฏิบัติการควรจะกระจายไปยังบุคลากรในทุกระดับ
ขององค์การเพื่อการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การนั่นเอง 
 2.2.3 แนวทางในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดยุทธศาสตร์หรือการก าหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อ
การก าหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต และเลือกเส้นทางหรือวิธีการที่เป็นไปได้มากที่สุด กรณีการ
ประมวลข้อมูลทั้งหมดจะน ามาก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในระดับต่าง  ๆ ซึ่งแนวทางในการก าหนด
ยุทธศาสตร์มีดังนี้ 
  1) การก าหนดยุทธศาสตร์หลัก หรือกลยุทธ์ระดับองค์การ การก าหนดยุทธศาสตร์
หลักเป็นยุทธศาสตร์ระดับองค์การโดยรวมที่จะชี้ให้เห็นถึงทิศทางขององค์การ ว่าองค์การต้องการ
ขยายตัว คงตัว หรือหดตัว และการวิเคราะห์กลุ่มการลงทุน ว่าควรจัดสรรทรัพยากรในกิจการใด หรือ
หยุดการจัดสรรทรัพยากรในกิจการใดทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการขยายตัวขององค์การในภาพรวม ประเด็นนี้
เป็นกลยุทธ์ระดับนโยบายที่ตอบสนองแผนงานของหน่วยงาน และหากเป็นยุทธศาสตร์รัฐบาลและ
ยุทธศาสตร์กระทรวง ต้องเป็นตัวชี้วัดที่เรียกว่า “Impact Indication”16  
  2) การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานหรือกิจการ การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงานต้องก าหนดตามยุทธศาสตร์หลักของกิจการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับกิจกรรมที่ตอบสนอง
ผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการท างาน ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานจ าเป็นต้อง
แปลงยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายเป็นกลวิธี ซึ่งจะต้องท าให้สอดคล้องกับการปรับตัวด้านงานประจ า 
และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพ่ือการปรับตัวโดยการจัดท าในรูปของโครงการ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์

                                           
16 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, หลักการและแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), 66-82.  
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ระดับหน่วยงาน คือ กลยุทธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของกิจการหรือเป็นกลยุทธ์ระดับโครงการ 
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นนี้เทียบได้กับกลยุทธ์ระดับกรม หากจะก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จระดับหน่วยงานที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและลักษณะผลประโยชน์เฉพาะหรือเป็น
การวัดระดับผลลัพธ์17 ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานนั้น18 เสนอให้พิจารณาประเด็น
ต่อไปนี้ 
  3) กลยุทธ์ในระดับหน้าที่  หมายถึงกลยุทธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของหน้าที่
ที่ต้องปฏิบัติในกระบวนการท างานในแต่ละกิจการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับกิจกรรม ที่ตอบสนอง
ผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากระบวนการท างาน ทั้งนี้ตัวชี้วัดความส าเร็จเมื่อสิ้นสุดกระบวนการท างาน คือ 
ผลผลิตหรือตัวชี้วัดความส าเร็จระดับผลผลิต19  ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดโดยนักบริหารระดับสูง จะ
ถูกดัดแปลงเป็นกลยุทธ์และกลวิธีในการด าเนินงานโดยนักบริหารระดับกลาง จากนั้นจึงถูกส่งต่อไปยัง
ผู้บริหารระดับต้น เพ่ือที่จะด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป ในส่วนนี้20 ได้เสนอแต่เพียงว่านัก
บริหารระดับต้นจะท าหน้าที่ร่วมกับนักบริหารระดับกลางในกิจกรรม ดังนี้ 
   1) ก าหนดกิจกรรมหรือโครงการ 
   2) ก าหนดกระบวนการระดมและใช้ทรัพยากร 
   3) ก าหนดเวลา 
   4) ก าหนดความรับผิดชอบ 
   5) ก าหนดมาตรฐานของกระบวนการ ผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  

ผู้วิจัยเห็นว่าการก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องท าหลังจากที่
หน่วยงานได้มีการสรุปการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรแล้ว เพ่ือที่องค์กรจะได้มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศของหน่วยงานที่จะ
ชี้ชัดว่าองค์กรต้องการจุดหมายปลายทางอย่างไร แล้วจะมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไร เมื่อองค์กรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ และจะมีการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ เหนือขึ้นไป หน่วยเหนือขึ้นไปคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของทั้งคณะรัฐศาสตร์และคณะ

                                           
17 เรื่องเดียวกัน, 66-82. 
18 ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์, 140. 
19 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, หลักการและแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน, 66-82. 
20 ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์, 146. 
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เศรษฐศาสตร์ จะต้องสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่า ทั้งนี้เพ่ือทั้งคณะ
รัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์จะได้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นหัวใจหลักของการด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเป้าหมาย 

 
2.3 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์21  
 

 กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์อาจก าหนดขั้นตอนไว้เหมือนหรือแตกต่างกันได้ เช่น 
ก าหนดเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  2. การก าหนดทิศทางของหน่วยงาน 3. 
การก าหนดยุทธศาสตร์ 4. การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 5. การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 อาจกล่าวได้ว่ามีกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคัญ หรือเป็นหัวใจของ
กระบวนการทั้งหลายที่น าไปใช้ในการก าหนดกระบวนการของกิจกรรมใด ๆ ก็ได้ อันได้แก่ 1. ขั้นตอน
การคิดหรือการวางแผน 2. ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง 3. ขั้นตอนการประเมินผล เมื่อน า 3 ขั้นตอน
ดังกล่าวนี้ มาปรับใช้กับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ เนื้อหาสาระในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 

  1. การคิด หรือการวางนโยบายยุทธศาสตร์ (Thinking หรือ Planning) ขั้นตอนนี้ยัง
ไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติจริงต่อผู้รับบริการหรือประชาชน หรือยังไม่ได้มีการน าไปปฏิบัติจริงให้เกิดผล
ตามที่ได้ก าหนดไว้ แต่เป็นเพียงการคิด การเตรียมการ หรือการวางแผนเท่านั้น ขั้นตอนนี้
ประกอบด้วย หนึ่ง การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน และ 
สอง การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการก าหนด (1) วิสัยทัศน์ (vision)  (2) พันธกิจ (mission)  (3) 
เป้าหมาย (goal) (อาจเรียกว่าวัตถุประสงค์ หรือเป้าประสงค์)  (4) ยุทธศาสตร์ (Strategic issuse)  
อาจเรียกว่ายุทธศาสตร์พัฒนา ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน หรือประเด็นยุทธศาสตร์ และ (5) แผนที่
ทางยุทธศาสตร์ (Strategic maps) และตัวชี้วัด (indicator) 

  2. การลงมือปฏิบัติจริง (acting) เป็นขั้นตอนที่ได้น าสิ่งที่ได้คิด ได้เตรียมการ หรือได้
วางแผนไปลงมือปฏิบัติจริง ขั้นตอนนี้ คือ การด าเนินยุทธศาสตร์ หรือการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ หรือการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

  3. การประเมินผล (evaluating) เป็นขั้นตอนของการควบคุมและการประเมินผล
เพ่ือจะได้ทราบและเข้าใจว่า 2 ขั้นตอนแรกประสบผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด และจะได้น าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยอาจน าผลการประเมินที่ได้รับไปปรับปรุงแก้ไขในขั้นตอนแรก คือ การคิด 
หรือการวางแผนยุทธศาสตร์ หรือขั้นตอนที่สอง คือ การลงมือปฏิบัติจริงก็ได้ 

                                           
21 วิรัช วริัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ 

(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์โฟรเพซ, 2555), 80 - 88. 
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 อย่างไรก็ตาม ในที่นี้ได้ก าหนดไว้ 4 ขั้นตอน เพ่ือให้ละเอียดหรือชัดเจนเพิ่มมากขึ้น และ
ยังน ามาใช้เป็นการก าหนดหัวข้อการน าเสนอเรื่อง กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ นี้ โดยกระบวนการ 
บริหารยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ขั้นตอนที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกัน ได้แก่ 

  1. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน 
  2. การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด 
  3. การด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  หรือการน า

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
  4. การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร์ ขั้นตอนนี้ ในที่สุดจะวกกลับไปสู่

ขั้นตอนแรก กล่าวคือ ผลจากการควบคุมและการประเมินผลจะใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งที่ได้จากการ
วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในของหน่วยงาน อันจะน าไปใช้ในการวางแผน
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

 เห็นได้ว่า กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ 2 ขั้นตอนแรกนั้น เทียบเท่ากับขั้นตอนการ
คิด  หรือการวางแผน  ส่วนขั้นตอนที่ 3 เทียบเท่ากับขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง  ในขณะที่ขั้นตอนที่ 
4 เทียบเท่ากับขั้นตอนการประเมินผล ดังได้กล่าวไว้แล้วในกระบวนการที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน
ส าคัญข้างต้น 

 ในการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ครั้งนี้  ได้เลือกน า
กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังกล่าวข้างต้นมาศึกษา เนื่องจากเป็น
กระบวนการที่ครอบคลุมสาระส าคัญหรือขั้นตอนที่ส าคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์อย่างชัดเจน
และครบถ้วน  โดยแบ่งการน าเสนอเป็น 4 หัวข้อ หรือ 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 2. การวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ 

และแผนที่ทางยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 
 3. การด าเนินยุทธศาสตร์ด้วยการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 4. การควบคุมและการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 1. การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกหน่วยงาน 

1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน ถือว่าเป็น
ขั้นตอนแรกของกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ โดยเป็นการตรวจสอบขีดความสามารถของ
หน่วยงานว่ามีจุดแข็งที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์ และมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขมากน้อยเพียงใดและถึงแม้
สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานอาจส่งเสริมหรือสนับสนุน แต่ถ้าสภาพแวดล้อม
ภายในหน่วยงานมีจุดอ่อนหรือขาดความพร้อม การด าเนินงานก็ไม่อาจประสบความส าเร็จได้ง่าย 
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กล่าวได้ว่า ในการวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานนั้น อาจน าตัวแบบ 
ตัวชี้วัด หรือกรอบแนวคิดมาปรับใช้ได้หลากหลาย เป็นต้นว่า 

 1) 3M ที่ประกอบด้วย (1) การบริหารคน (2) การบริหารเงิน (3) การบริหารทั่วไป 
 2) SAP ที่ประกอบด้วย (1) โครงสร้าง (2) อ านาจหน้าที่ (3) กระบวนการด าเนินงาน 
 3) SAM ที่ประกอบด้วย (1) โครงสร้าง (2) อ านาจหน้าที่ (3) การบริหารทรัพยากร

มนุษย์ 
 4) กระบวนการ 3 ขั้นตอน ได้แก่ (1) การคิด หรือการวางแผน หรือการเตรียมการ 

(2) การลงมือปฏิบัติจริง (3) การประเมินผล 
 5) โพสคอร์บ ที่ประกอบด้วย (1) การวางแผน (2) การจัดการองค์การ (3) การ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ (4) การอ านวยการ (5) การประสานงาน (6) การรายงาน (7) การงบประมาณ  
 6) กรอบแนวคิด 7S ของแมคคินซี หรือปัจจัยที่มีส่วนส าคัญต่อการประเมินผล

ภายในหน่วยงานที่มีตัวชี้วัดประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ (1) โครงสร้าง (2) ระบบ (3) แบบหรือ
ลักษณะการปฏิบัติงาน (4) บุคลากร (5) ความช านาญ หรือความรู้ความสามารถ (6) ยุทธศาสตร์ (7) 
ค่านิยมร่วม 

1.2 การวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน ก่อนที่
หน่วยงานจะวางแผนยุทธศาสตร์ และด าเนินยุทธศาสตร์ ควรจะต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อม
ภายนอกหน่วยงานด้วย ทั้งนี้เพื่อประเมินโอกาส หรือข้อดี และข้อจ ากัดหรืออุปสรรค หรือข้อเสียด้วย 
การตรวจสอบสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน คือ การประเมิน แจกแจง และ
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงานที่ส่งผลต่อหน่วยงาน
ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้ทราบและเข้าใจ เพ่ือจะได้ด าเนินการต่อไป 

ผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการบริหารยุทธศาสตร์  เป็นขั้นตอนการด าเนินการก าหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีขั้นตอนหลัก 3 ประการที่เป็นหัวใจ 
คือ 1. การคิด หรือวางแผน  2. ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติจริง 3. ขั้นตอนการประเมินผล เพ่ือให้การ
บริหารยุทธศาสตร์มีประสิทธิภาพ และจะน ามาซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การต่อไป 
 
2.4 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 

 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ เป็นการด าเนินการขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ ในขั้นนี้มุ่งเน้นที่การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดท ายุทธศาสตร์กับการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้ทักษะการบริหารที่แตกต่างกัน การจัดท ายุทธศาสตร์ส่วนใหญ่
มุ่งเน้นที่ตลาด (Market driven) อันเป็นกิจกรรมของผู้บริหารระดับสูง ส่วนการน ายุทธศาสตร์ไป
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ปฏิบัติจะเน้นที่การด าเนินการหรือปฏิบัติ (Operation driven) ซึ่งเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์และกระบวนการบริหาร22  

     ทั้งนี้การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพราะเป็นขั้นตอนที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติจริง ผู้ที่น ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้น าและมีเชาว์ปัญญา ( IQ) และเชาว์ทางอารมณ์ (EQ) ทั้งนี้
เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล23  เพ่ือให้เข้าใจการน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติในบทนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดและการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
องค์ประกอบของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตามแนวคิดของ McKinsey 7-S Framework (7Ss) การสร้างความส าเร็จในการ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และปัญหาในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ  
 ทั้งนี้ข้อสรุปมี 2 ประการ คือ 1) การน ายุทธศาสตร์ไปสู่ปฏิบัติการมีความส าคัญ
เช่นเดียวกับการก าหนดยุทธศาสตร์ และ 2) คุณภาพของการก าหนดยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับ 
หมายถึง ผู้ก าหนดยุทธศาสตร์สามารถใช้วิจารณญาณในการวางระบบการปฏิบัติที่ดีมีประสิทธิผลด้วย 
ทั้งนี้ผู้เขียนขอสรุปความสัมพันธ์ระหว่างการก าหนดและการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างง่าย  

 2.4.1 องค์ประกอบของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
 กระบวนการที่ผู้บริหารแปลงยุทธศาสตร์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน 

ก าหนดรายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนี้อาจจะ
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยทั่วไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ24  

   1) การจัดสรรทรัพยากร (Resources Allocation) เป็นขั้นตอนของการวาง
แผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุสู่ยุทธศาสตร์ โดยการจัดสรรทรัพยากรต้อง
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่จะกระทบกับการใช้ทรัพยากรและการบริหาร
ทรัพยากร 

                                           
22 พิบูล ทีปะปาล, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2555), 227. 
23 ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555), 282. 
24 วรางคณา ผลประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์. ในประมวลสาระชุด

วิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-5 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554), 26-27. 
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           2) การปรับโครงสร้างองค์การ (Organization restructure) เพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของการใช้ยุทธศาสตร์และการใช้ทรัพยากร โครงสร้างองค์การอาจจ าแนกได้หลายแบบ 
เช่น โครงสร้างองค์การตามหน้าที่ โครงสร้างองค์การตามผลิตภัณฑ์ โครงสร้างองค์การแบบเมตริกซ์ 
ซึ่งการปรับโครงสร้างองค์การให้เป็นแบบใดนั้นจะต้องพิจารณาความเป็นไปได้และคุณค่า 

3) การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
(Organization change and Human resource development) เป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่จะใช้ในการบรรลุสู่แผน และทิศทางขององค์การ โดยต้องค านึงถึงประเด็น
ต่างๆ เช่น ระบบข้อมูลข่าวสาร ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การให้การอบรม การกระตุ้น 
ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การท างานได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ) การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมใน
องค์การ เป็นต้น 

 4) การกระจายยุทธศาสตร์ (Strategic deployment) หากองค์การมีการสร้าง
วิสัยทัศน์ สร้างพันธกิจขึ้นมาแล้ว แต่ไม่ได้มีการด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสูญเปล่าได้ เพราะแม้ว่า
แผนเหล่านั้นจะเป็นแผนงานที่ถูกจัดท ามาอย่างดี ผ่านการระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม 
หากไม่ลงมือปฏิบัติก็ยอมไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม เข้าท านองร้อยทฤษฎีไม่เท่าหนึ่งปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือท า
ให้เกิดผลจึงจ าเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยังทุกส่วนทั่วองค์การ โดยต้องสอดคล้องประสานกับ
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจนและเข้าใจได้ ซึ่งจากเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) ก าหนดเป็นเป้าหมายประจ าปี 
(Annual goals) จากนั้นจะกระจายไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่มแต่ละโครงการ เพ่ือให้ทราบว่า
เป้าหมายของตนเองที่ชัดเจนนั้นคืออะไร และควรจะด าเนินการที่เรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจากจะท าให้
ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างสุดช่วยให้เข้าใจเป้าหมายที่ไม่คลาดเคลื่อนแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
กระบวนการในการวัดผลที่เหมาะสมด้วย ทั้งยังช่วยให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี 
เพียงเพ่ือให้บรรลุผลในแต่ละกลุ่มแต่ละโครงการ 

ทั้งนี้การออกแบบองค์การ เพ่ือการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ คือ ต้องพิจารณา
โครงสร้างองค์การ (Organization restructure) ที่เหมาะสมต่อกิจการ การมีระบบควบคุม
ยุทธศาสตร์ (Strategic control system) การพิจารณาวัฒนธรรมองค์การ (Organization culture) 
โดยมีการประสานและสร้างแรงจูงใจแก่พนักงาน (Coordinate and motivate employees) เพ่ือ
มุ่งสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ นวัตกรรมและการตอบสนองต่อลูกค้า 
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2.4.2 ขั้นตอนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 ขั้นตอนในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติประกอบด้วยกิจกรรม 10 ประการ ดังนี้25  
 1) การจัดท าวัตถุประสงค์ประจ าปี เป็นแนวทางการพัฒนาวัตถุประสงค์ระยะสั้น ที่

อาจมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์องค์การ วัตถุประสงค์ระยะสั้นเป็นพ้ืนฐาน
เพ่ือให้วัตถุประสงค์ระยะยาวบรรลุผล ทั้งนี้เมื่อผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ประจ าปีแล้ว ต้อง
ประกาศให้ทราบและปฏิบัติร่วมกันในทุกหน่วยงาน 

 2) ก าหนดกฎระเบียบและนโยบายในการปฏิบัติ ให้มีความเป็นระเบียบเนื่องจาก
การด าเนินการขององค์การสมัยใหม่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหลายๆปัจจัย 
การก าหนดกฎเป็นการก าหนดว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท าในสถานการณ์ต่าง ๆ การก าหนดระเบียบ
เป็นการออกแบบขั้นตอนต่าง ๆ เพ่ือให้ทุกคนน าไปปฏิบัติในทางเดียวกัน ส่วนการก าหนดนโยบาย
เป็นการก าหนดข้อชี้แนะ ข้อจ ากัด และข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในองค์การสามารถ
บรรลุผลส าเร็จได้ 

3) การจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรพ้ืนฐาน 4 ด้าน ได้แก่ ทรัพยากร
มนุษย์ การเงิน งบประมาณและวัสดุ อุปกรณ์รวมถึงเครื่องมือที่จ าเป้นต้องใช้ในแต่ละหน่วยงาน การ
จัดสรรทรัพยากรเหล่านี้ควรให้ความเพียงพอในการปฏิบัติงาน เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญของ
องค์การในการสร้างความสามารถในเชิงการแข่งขันในระยะยาว 

 4) การออกแบบโครงสร้างองค์การ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์โดยเป็นแบบ
ทางการและสามารถเชื่อมโยงเทคโนโลยีและบุคลากรให้เข้ากันได้ถึงต้องพิจารณาโครงสร้างที่
เหมาะสม เช่น โครงสร้างตามหน้าที่ โครงสร้างตามแผนกงาน โครงสร้างตามลูกค้า โครงสร้างตาม
ผลิตภัณฑ์และโครงสร้างแบบเมตริกซ์ 

 5) ทบทวนและปรับปรุงการให้รางวัล โดยต้องให้สอดคล้องกับปริมาณงาน วิธีการ
ให้รางวัลต้องข้ึนอยู่กับผลงาน ซึ่งจะท าให้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ก าหนดไว้บรรลุตามยุทธศาสตร์ 

 6) ลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้พบว่าเป้าหายพ้ืนฐานของการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ คือ การสร้างความเข้าใจและข้อตกลง โดยรวมยุทธศาสตร์ต้องได้รับการยอมรับและมีการ
ต่อต้านน้อยทีสุ่ด 

 7) จัดผู้บริหารให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ผู้บริหารที่จะท าให้การน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติได้ผลส าเร็จต้องเป็นผู้บริหารเชิงมุ่งผล กล่าวคือ ต้องมีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรม 3 ประการ 
ได้แก่ การก าหนดทิศทาง การออกแบบโครงสร้างองค์การ และการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ 
(Installing a Culture) 

                                           
25 อนิวัช แก้วจ านง, การจัดการเชิงกลยุทธ์ (สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551), 166-167. 
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 8) พัฒนาวัฒนธรรมองค์การ เนื่องจากวัฒนธรรมองค์การเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้
เป็นดัชนีชี้วัดความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ 

9) ปรับปรุงกระบวนการผลิตและปฏิบัติการ กระบวนการผลิตที่ท าให้เกิดผลดี
สามารถใช้หลักเกณฑ์ท่ีส าคัญ คือ คุณภาพการคิดค้นสิ่งใหม่หรือนวัตกรรมและความรวดเร็ว 

 10) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญและจ าเป็นที่จะท าให้การ
ปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ได้เป็นผลส าเร็จหรืออาจล้มเหลว องค์การจึงต้องด าเนินการด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือให้สามารถรองรับยุทธศาสตร์ที่มีจ านวนมาก 

 2.4.3 การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตามแนวคิดของ McKinsey 7-S Framework 
(7Ss) 

 ปกรณ์ ปรียากร เห็นว่า สามารถน าแนวคิด 7Ss มาใช้เพ่ือการน ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติโดยปัจจัยทั้ง 7 ครอบคลุมความสลับซับซ้อนต่างๆในการด าเนินการ ทั้งนี้แนวคิดของ 
McKinsey 7-S Framework ยังสามารถน ามาใช้วิเคราะห์สภาพภายในองค์การได้อีกด้วย26 โดยทั้ง 7 
ประเด็นนี้สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ27  

 1) กลุ่มที่เป็นรูปธรรมประกอบด้วยยุทธศาสตร์ โครงสร้างและระบบ (Strategy, 
Structure และ System) ซึ่งพิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้างองค์การ 
ระบบงานต่าง ๆ เป็นต้น 

 2) ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เป็นรูปธรรมน้อยกว่า ประกอบด้วยทัศนะ ค่านิยมร่วม 
บุคลากร รูปแบบการบริหารจัดการ (Skills, Shared Values, Staff และ Style) ซึ่ง 7 ประเด็นนี้
สามารถพิจารณาว่าเป้นจุดแข็ง (S-Strength) หรือจุดอ่อน (W-Weakness) ขององค์การ หรือน ามา
ประยุกต์ใช้ในการด าเนินยุทธศาสตร์ได้  

ความหมายทั่วไป 
  S-Strategy หมายถึง ยุทธศาสตร์ ทิศทางและขอบเขตที่องค์การจะด าเนินไปใน
ระยะยาวนั้นเป็นอย่างไร อันเปรียบเสมือนเข็มทิศขององค์การว่ามีความชัดเจนหรือไม่ หลังจากนั้น
การศึกษาว่าองค์การของเรานั้นอยู่ที่ใดในขณะนี้ พันธกิจของเราคืออะไร พันธกิจของเราควรจะเป็น
อย่างไร และใครเป็นผู้รับบริการของเราและได้จัดท ายุทธศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการแข่งขันและความ
พร้อมขององค์การมากน้อยเพียงใด 

                                           
26 ปกรณ์ ปรียากร, การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์, 167 - 170. 
27 จิรประภา อัครบวร, แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2552), 47 – 49. 
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S-Structure หมายถึง โครงสร้างองค์การเป็นโครงสร้างที่ได้ตั้งขึ้นตามกระบวนการ
หรือหน้าที่ของงาน มีการแบ่งหน่วยงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชาในองค์การ
นั้นเป็นอย่างไร การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ลด
ความซ้ าซ้อน ช่วยให้บุคลากรได้ทราบขอบเขตงานความรับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติงานสามารถตัดสินใจใน
การบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้โครงสร้างต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ 

 S-Systems หมายถึง เป็นการวิเคราะห์ระบบงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการในการด าเนินงานขององค์กร เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology 
System) ระบบการติดตาม/ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ ซึงระบบงานทุก
ส่วนควรปฏิบัติงานตอบสนองยุทธศาสตร์องค์การ ทั้งนี้ระบบงานที่ดีจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานท าได้ชัดเจน 
ง่ายและถูกต้อง 

 S-Skills หมายถึง ทักษะความสามารถ หรือปัจจุบันในระบบราชการใช้ค าว่า
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากรเป็นอย่างไร ซึ่งทักษะในปฏิบัติงานของบุคลากรสามารถแยก
ออกเป็นสองด้านหลัก คือ สมรรถนะด้านงาน (Technical/Functional Competency) เป็นสมรรถนะ
ที่จะท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบได้ ส่วนสมรรถนะด้านการบริหาร 
(Managerial Competency) นั้นเป็นความสามารถด้านการบริหารจัดการให้ส าเร็จ มีภาวะผู้น าใน
การปฏิบัติงาน ทั้งนี้รวมถึงการพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญโดยรวมขององค์การเพ่ือมุ่งสู่กิจการ
ที่ตนเชี่ยวชาญน ามาซึ่งโอกาสในความส าเร็จ 
  S-Shared Values หมายถึง ค่านิยมร่วมที่บุคลากรส่วนใหญ่ในองค์การเห็นว่าเป็น
สิ่งดี พึงปฏิบัติจนกลายเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดปทัสถาน (Norm) ขององค์การซึ่ง
ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ 

S-Staff หมายถึง บุคลากรในองค์การมีจ านวนเพียงพอและเหมาะสมกับความ
ต้องการหรือไม่ และมีบุคลากรที่จะตอบสนองการเติบโตขององค์การในอนาคตหรือไม่ หากบุคลากรมี
ความรู้ ทักษะ ความสามารถ รวมถึงแรงจูงใจที่ดี การท างานตามยุทธศาสตร์จะมีโอกาสประสบ
ความส าเร็จสูง 

 S-Style หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการองค์การของผู้บริหารเป็นอย่างไร ภาวะ
ผู้น า ความมุ่งมั่นของผู้บริหารจะมีบทบาทที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวขององค์การ หาก
องค์การใดมีภาวะผู้น าที่ดีก็จะสามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จ รูปแบบการบริหารจัดการ
องค์การจะน ามาซึ่งขวัญและก าลังใจในการท างานและร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อย่างมีทิศทาง 

 ส าหรับการวิเคราะห์ 7Ss เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การ หรือการ
ประยุกต์เพ่ือเป็นแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัตินั้นจะเน้นประเด็นใดประเด็นหนึ่งไม่ได้ และ
เมื่อประเด็นใดประเด็นหนึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อประเด็นอ่ืน  ๆ ด้วย เช่น เมื่อ
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ต้องการสร้างค่านิยมร่วมให้กับวัฒนธรรมใหม่ในองค์การ ในหลายครั้งโครงสร้างองค์การอาจต้องมี
การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้อง และระบบการบริหารงานบุคคล การพัฒนาสมรรถนะมีความจ าเป็นต้อง
ปรับให้ส่งเสริมค่านิยมร่วมใหม่นี้ 

2.4.4 การสร้างความส าเร็จในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 ความส าเร็จของการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น มีปัจจัยอ่ืนๆ

อีกหลายประการที่สร้างความส าเร็จในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ โดยปัจจัยส าคัญดังนี้28  
 1) การมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเชี่ยวชาญโดยเฉพาะทักษะในการ

ท างาน การมีความรู้อย่างดีในกิจกรรมที่ด าเนินการและมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับ
ภารกิจขององค์การ 
  2) การมีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนด การ
มีทรัพยากรที่ดีและเพียงพอในการด าเนินงาน โดยเฉพาะ 

ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 
รวมถึงการมีงบประมาณท่ีเพียงพอต่อการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

 3) การมีระบบการจัดการที่ดี โดยองค์การต้องสร้างระบบการจัดการที่ดี เพ่ือการ
ด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการบรรลุผลส าเร็จได้อย่างรวดเร็ว 

 องค์การที่มีระบบการจัดการที่ดีสามารถก าหนดยุทธศาสตร์ให้มีทิศทางที่ชัดเจน 
สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
ตามโครงสร้างองค์การที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจน โครงการจะด าเนินการในลักษณะข้างต้นต้องมีความ
พร้อมด้านบุคลากร คือต้องพัฒนาให้พนักงานมีความรู้และอุทิศตนเพ่ือการด าเนินงาน ดังนั้น
หน่วยงานที่น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจึงต้องให้ความส าคัญในประเด็นนี้ เนื่องจากทุกคนในองค์การมี
ส่วนที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จและความล้มเหลวตามยุทธศาสตร์ที่ได้เลือกน าไปปฏิบัติ โดยภาครัฐได้
มีการก าหนด HR Scorecard โดยระบุลงไปใน Individual Scorecard อันเป็นการก าหนดตัวชี้วัด
ระดับบุคคล29 เพ่ือเป็นแนวทางในการประเมินและเอ้ือต่อการท างานระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์องค์การได้ในทุกระดับ 

 
 
 

                                           
28 อนิวัช แก้วจ านง, การจัดการเชิงกลยุทธ์, 163 - 164. 
29 พสุ เดชะรินทร์, การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ, 2551), 91. 
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2.4.5 ปัญหาในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นเหตุให้การปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่วางเอาไว้ไม่ประสบ

ผลส าเร็จ อาจจ าแนกได้ดังนี้30 
 1) วิสัยทัศน์ ภารกิจ วัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน แต่มีการตีความในการน ายุทธศาสตร์ไป

ปฏิบัติ  
2) วัตถุประสงค์ของหน่วยงานต่างๆไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของ

องค์การ ท าให้เกิดการขัดแย้งเชิงยุทธศาสตร์      
3) การขาดภาวะผู้น าและทิศทางที่ชัดเจนของผู้บริหาร  
4) สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป มีปัญหาไม่คาดคิดเกิดขึ้น มีปัจจัยภายนอกที่ไม่

สามารถควบคุมได้เกิดข้ึน โดยที่องค์การไม่มีแผนฉุกเฉินรองรับ  
5) หน่วยงานธุรกิจและหน่วยงานต่างๆขาดการประสานงานที่ดีภายในองค์การ  
6) การด าเนินตามยุทธศาสตร์ใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ของปัจจัยต่างๆ  
7) การมีกิจกรรมอ่ืนๆเข้ามาแทรก ท าให้การปฏิบัติตามแผนไม่ต่อเนื่อง 8) การ

พัฒนาทักษะและความสามารถของพนักงานไม่เพียงพอ 9) มีระบบสารสนเทศที่ไม่สามารถติดตามผล
การด าเนินงานต่าง ๆ ได้ 10) ไม่มีการระบุงานทั้งหมดไว้ ท าให้ไม่สามารถวางแผนอัตราก าลัง และไม่
สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม 

ผู้วิจัยเห็นว่า การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของ
องค์กรในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็นขั้นตอนที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติ
จริง ผู้ที่น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องเป็นผู้น า ทั้งนี้เพื่อให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือให้เข้าใจการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

 
2.5 การประเมินผลและการควบคุมยุทธศาสตร์ 
 

การประเมินเป็นขั้นตอนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผน การจะท าการ
วางแผนประเมินผลได้จะต้องอาศัยแผนที่ได้ก าหนดขึ้นมาแล้ว โดยทั่วไปแล้วการประเมินผลอาศัย

                                           
30 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, การวางแผนกลยุทธ์ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: อินโฟกราฟฟิกส์จ ากัด, 2548), 132.  
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แนวคิด หลักการและวิธีการของการวิจัยเป็นแนวทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การจัดท าข้อมูล วิธีการวัดและตีความข้อมูล31 

ส่วนการควบคุมนั้นคือการวัดผลแห่งความส าเร็จ โดยเทียบกับมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้ 
และปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเพ่ือให้ผลแห่งความส าเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานที่ได้
ก าหนดไว้ก่อน32      

สุพานี สฤษฎ์วานิช33  เห็นว่า การควบคุมและประเมินผลเชิงยุทธศาสตร์เป็นกิจกรรมที่
ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารทราบได้ว่าการบริหารยุทธศาสตร์ขององค์การประสบความส า เร็จหรือไม่ มี
ปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้าง จะได้ด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม ในการควบคุมและประเมิน
ยุทธศาสตร์นี้จะต้องน าแนวคิดต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในส่วนนี้มาใช้อย่างจริงจัง โดยการ
พิจารณาความสอดคล้องของยุทธศาสตร์กับโครงสร้างองค์การ กลไกต่าง ๆ ในการควบคุมการวัดผล
องค์การแบบสมดุล (Balance Scorecard) หรือการใช้แนวคิดการเทียบเคียง (Benchmarking) ซึ่ง
อาจเป็นการเปรียบเทียบกับหน่วยงานภายในหรือการเปรียบเทียบกับคู่แข่งขันหรือกิจการอ่ืน ๆ ที่มี
การด าเนินการได้ดี โดยอาจเปรียบเทียบกระบวนการหรือเปรียบเทียบในด้านผลการปฏิบั ติงาน 
เพ่ือให้กิจการมีข้อมูลส าคัญอันน ามาสู่การปรับปรุงการท างานให้ดีขึ้นและเหนือกว่าคู่แข่ง และบรรลุ
ภารกิจที่วางไว้ โดยในการเทียบเคียงนั้นอาจมีการตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence: 
COE) และมีการอุทิศตนเพื่อการเปรียบเทียบ โดยการพิจารณาทั้งสิ่งที่คล้ายกันและต่างกันในกิจการที่
เทียบเคียง ซึ่งอาจมีการเทียบเคียงทั้งเชิงปริมาณ (กระบวนการและวิธีท างาน) และคุณภาพ 
(วัฒนธรรมการท างาน) นอกจากนี้ สุพานี สฤษฎ์วานิช34  ยังมีความเห็นว่าการควบคุมและประเมินผล
ยุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการควบคุมท่ีสร้างข้ึนทั้ง  3 ระดับขององค์การ คือ ระดับองค์การโดยรวม 
ระดับหน่วยงานและระดับหน้าที่งาน เพื่อให้สามารถประเมินได้ว่าองค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ได้หรือไม่ ตลอดจนบรรลุการมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า มีคุณภาพเหนือกว่า            
มีนวัตกรรมเหนือกว่า และมีการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดีกว่า 

ทั้งนี้ส าหรับการควบคุมเชิงยุทธศาสตร์นั้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการ
ปฏิบัติงานกับแผนที่วางไว้ เพ่ือให้องค์กรทราบสถานภาพของการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ 
โดยทั่วไปในการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ จะมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายไว้

                                           
31 อนันต์ เกตุวงศ์, แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวางแผน ในนโยบายสาธารณะและการวางแผน. 

สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 354. 
32 ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายสาธารณะและการวางแผน, 329. 
33 สุพาณี สฤษฎ์วานิช, การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และทฤษฎี, 320. 
34 เรื่องเดียวกัน, 290. 
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ล่วงหน้า ระหว่างการก าหนดแผนปฏิบัติงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมการติดตามเพ่ือควบคุม
ต่างหาก โดยมีการประเมินผลระหว่างแผนงาน (In – process Evaluation) และเมื่อสิ้นสุดแผนงาน 
(Post – project Evaluation) ทั้งนี้การประเมินความส าเร็จของแผนงานอาจเปรียบเทียบกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้35       

ประการแรก ผลสัมฤทธิ์ของแต่ละขั้นตอน เช่น หากต้องด าเนินกิจกรรมการรวบรวม
และศึกษาความต้องการของผู้รับบริการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายน ก่อนที่จะด าเนินการในขั้น
ต่อไปได้จะต้องติดตามผลก่อนว่าก่อนสิ้นเดือนกันยายนมีแนวโน้มว่าจะรวบรวมและศึกษาได้ทันตามที่
ก าหนดหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคใดที่ท าให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้ตามก าหนด ผู้รับผิดชอบจะได้
แก้ไขและป้องกันปัญหาก่อน 

ประการที่สอง วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานในการด าเนินการตาม
ขั้นตอนของกิจกรรมที่ระบุในแผนปฏิบัติงาน สามารถท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติงานภายในช่วงเวลาที่ก าหนดหรือไม่อย่างไร ถ้าไม่จะต้องด าเนินการป้องกันและแก้ไข
อย่างไรเพื่อให้ผู้รับผิดชอบสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ก่อน 

ประการที่สาม เป้าหมายของกลยุทธ์ จากการด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานจนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนปฏิบัติงานแล้วท าให้บรรลุเป้าหมายของกลยุทธ์หรือไม่ ทั้งนี้
องค์กรอาจมีแผนปฏิบัติงานรองรับกลยุทธ์ โดยแต่ละแผนจะมีวัตถุประสงค์ของแผนนั้น  ๆ ซึ่งเมื่อ
ด าเนินการจนบรรลุตามเป้าหมายของกลยุทธ์หรือไม่ 

ประการที่สี่ การทบทวนการบรรลุวัตถุประสงค์ระดับองค์กร ภารกิจขององค์กร และ
วิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมภายนอกและภายในที่เปลี่ยนแปลงไป 

ส าหรับองค์ประกอบในการควบคุมทางยุทธศาสตร์ จะประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ
ที่ส าคัญ36  

 1) การติดตามผลการด าเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการด าเนินงานเป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้บริหารที่จะสร้างความมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติงานขององค์การเป็นไปในทิศทางที่
ถูกต้อง และสามารถสร้างผลงานที่สอดคล้องตามเป้าประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ไว้ ซึ่ง
หมายความรวมถึงการรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลากิจกรรม งาน โครงการต่างๆ

                                           
35 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, การวางแผนกลยุทธ์ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความ

เป็นเลิศ (กรุงเทพฯ: อินโฟกราฟฟิกส์จ ากัด, 2548), 186 - 187. 
36 วรางคณา ผลประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในประมวลสาระชุดวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-5, 1 - 24. 
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ที่สอดคล้องตามตัวชี้วัดผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดับที่ได้ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี 

 2) การรายงานความก้าวหน้า (Communicate Progress) เป็นกระบวนการหลังจาก 
ที่ได้มีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลการท าเดินงานตามแผนยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบของตัวชี้วัด
ผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแล้ว ผู้มีหน้าที่ในการก ากับติดตามผลจะต้องจัดท าสรุป
เสนอต่อผู้บริหารให้ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานเป็นระยะ รวมทั้งควรส่งข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง เพื่อจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบแต่ละระดับด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 

 3) การวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation) การวัดและประเมิน 
ผลจะประกอบด้วยกระบวนงานย่อย 3 ขั้นตอน ได้แก่ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และ
ประเมินผลข้อมูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวัดและประเมินผลจะเป็นการประเมินผล
ส าเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนในแต่ละรอบเวลาที่ก าหนด ซึ่งผลที่ได้จากการประเมินจะเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานในการวางแผนยุทธศาสตร์ในรอบเวลาต่อไปขององค์การ 

อนึ่งส าหรับการควบคุมที่มีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่ส าคัญ 5 ประการ คือ37  
1) การควบคุมจะต้องเป็นที่เข้าใจทุกคนและทุกฝ่ายในหน่วยงาน 2) การควบคุมจะต้องเป็นไปตาม
รูปแบบขององค์การที่ได้ก าหนดขึ้นไว้ 3) การควบคุมจะต้องแจงให้เห็นถึงความผิดปกติหรือความ
เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานอย่างรวดเร็ว 4) การควบคุมจะต้องยืดหยุ่นได้ตามควร 5) การควบคุม
จะต้องเป็นไปโดยประหยัด 

2.5.1 ขั้นตอนการควบคุมและประเมินผล 
การควบคุมยุทธศาสตร์เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ผู้ควบคุม

ต้องก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ประสานกับระบบกลยุทธ์ขององค์การ โดยการควบคุมยุทธศาสตร์
ประกอบไปด้วยกระบวนการดังนี้38  

 1) การก าหนดวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องท าการควบคุม ผู้บริหารจะต้องก าหนด
วัตถุประสงค์ของการควบคุมว่ามีวัตถุประสงค์หลักเพ่ืออะไร โดยทั่วไปการควบคุมจะมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์การมีการด าเนินยุทธศาสตร์ไปตามที่ก าหนดไว้ นอกจากนี้จะต้องก าหนดว่าสิ่งที่ต้องท าการ
ควบคุมได้แก่เรื่องใดบ้าง เช่น งบประมาณ เวลา ผลผลิต 

                                           
37 ประชุม รอดประเสริฐ, นโยบายสาธารณะและการวางแผน, 351. 
38 วรางคณา ผลประเสริฐ, แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ในประมวลสาระชุดวิชาการ

จัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-5, 1-23. 
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 2) การก าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน การที่ผู้บริหารจะสามารถตรวจสอบและ
ประเมินความส าเร็จของยุทธศาสตร์ขององค์การได้ จะต้องมีวิธีการและมาตรวัดการด าเนินงานว่า
เป็นไปในทิศทางและคุณสมบัติตามที่ต้องการ เพ่ือเปรียบเทียบส าหรับตัวชี้วัดความส าเร็จแต่ละตัว 
เช่น ผลการด าเนินงานขององค์การ 

 3) การวัดผลการปฏิบัติงาน ในการวัดผลการปฏิบัติงานจะวัดตามช่วงระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ส าหรับการปฏิบัติงานแต่ละงานโดยใช้สารสนเทศจากแหล่งต่าง  ๆ เช่น ข้อมูลการเงิน 
ข้อมูลด้านการให้บริการ ข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นต้น 

 4) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้
จากการปฏิบัติงานกับเกณฑ์มาตรฐานที่องค์การก าหนดไว้ว่าตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ ในกรณี
ที่แตกต่าง อาจหาวิธีแก้ไขปรับปรุง อาจเป็นการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ การปรับกระบวนการท างาน 
ปรับโครงสร้างองค์การ หรือการปรับคณะผู้บริหารองค์การ 
  5) การปรับปรุงแก้ไข ผู้ควบคุมยุทธศาสตร์จะท าการวิเคราะห์สาเหตุของความ
แตกต่างระหว่างผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ เพ่ือก าหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อให้ยุทธศาสตร์นั้นบรรลุเป้าหมาย เช่น การเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินงาน การปรับ
แผนการด าเนินงาน เป็นต้น 
  ทั้งนี้ในข้ันสุดท้ายของการควบคุมและประเมินผล คือ การพิจารณาผลตอบแทนและ
รางวัลจูงใจในการปฏิบัติงาน เป็นรางวัลตอบแทนการท างานตามแผนกลยุทธ์ที่ได้วางไว้ ซึ่งผู้บริหาร
ควรใช้วิธีการประเมินที่หลากหลาย เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการน าแผนสู่การปฏิบัติ 

2.5.2 ปัญหาการประเมินผลและการควบคุมยุทธศาสตร์ 
 กล่าวได้ว่าปัญหาส าคัญในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน คือ การวัดผลงาน

เพียงช่วงเวลาระยะสั้น ๆ และการก าหนดเป้าหมายที่ไม่เหมาะสม39  
 กล่าวคือ การวัดผลงานส าหรับช่วงเวลาระยะสั้น ผู้บริหารระดับสูงจ านวนหนึ่งจะ

เน้นการให้น้ าหนักกับผลการปฏิบัติงานในระยะเวลาช่วงสั้นๆเท่านั้น การไม่กล่าวถึงการประเมินผลใน
ระยะยาวอาจเกิดจากเหตุผลส าคัญ คือ ไม่เห็นความส าคัญของอนาคตอันยาวไกล เชื่อว่าระยะเวลา
อันใกล้ส าคัญกว่าช่วงระยะเวลาอันยาวไกลในอนาคต เชื่อว่าประเมินบุคคลควรอยู่บนพ้ืนฐานของ
พฤติกรรมในแต่ละช่วงเวลามากกว่าการศึกษาแบบยาวนาน รวมถึงไม่มีเวลาที่จะศึกษาหรือวิเคราะห์
กับสิ่งที่ต้องใช้เวลายาวนาน ส่วนการก าหนดเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนจะรวมความถึงเป้าหมายที่

                                           
39 วรรณี ชลนภาสถิต, การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการ

เชิงกลยุทธ์ หน่วยที่ 9-15 (นนทบุรี: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 160 -162. 
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คลาดเคลื่อนหรือไม่ถูกต้อง ซึ่งหากกิจการก าหนดเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องย่อมส่งผลต่อวิธีการที่จะ
น ามาใช้ว่ามีโอกาสผิดพลาดด้วย 

2.5.3 แนวทางในการควบคุมยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม 
 ยุทธศาสตร์ที่ เหมาะสมจะช่วยให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ควรใช้เป็นแนวทางในการควบคุม คือ40  
 1) การใช้ข้อมูลเฉพาะส่วนที่จ าเป็น หมายถึง การใช้ข้อมูลที่น้อย เชื่อถือได้และให้

ประโยชน์ตามความต้องการ ข้อมูลที่จัดหามามากจะท าให้เกิดความสับสนแก่การควบคุม ประเด็นนี้
จะเน้นข้อมูลจ านวนน้อย สามารถควบคุมงานได้จ านวนมากจึงจะถือว่ามีประสิทธิภาพ 

 2) การควบคุมควรเน้นในกิจกรรมที่ส าคัญและมีผลต่อองค์การเท่านั้น โดย
กระบวนการควบคุมต้องหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการวัดผล แต่ไม่ได้หมายความว่าต้องวัด และ
ประเมินผลจากสิ่งที่มีตัวตนเท่านั้น การควบคุมควรวัดและประเมินผลโดยใช้ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ 

 3) การควบคุมต้องท าให้ทันกับเวลา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาและค้นพบได้อย่าง
ทันท่วงที และให้ความส าคัญกับปัจจัยบางอย่างที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้า  

 4) การควบคุมควรให้ความส าคัญกับระยะเวลาในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาว
ไปพร้อมกัน เพราะความส าเร็จในระยะสั้นจะกลายเป็นความส าเร็จที่สะท้อนถึงในระยะยาว การให้
ความส าคัญเฉพาะการควบคุมระยะสั้นอาจลืมเป้าหมายระยะยาวขององค์การ 

 5) การควบคุมควรจะมีความยืดหยุ่น โดยต้องมีการก าหนดมาตรฐานเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ในการเปรียบเทียบและไม่มีการก าหนดขอบเขตของความเบี่ยงเบนที่จะยอมให้เกิดขึ้น ผลที่
เกิดข้ึนทุกกรณีอาจต้องถือว่าไม่ประสบความส าเร็จ การก าหนดความยืดหยุ่นจึงเป็นการก าหนดกรอบ
หรือขอบเขตที่จะยอมให้ผลการปฏิบัติงานเบี่ยงเบนโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อองค์การ 

 6) การควบคุมควรเน้นการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษ ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถท างานได้สูงกว่ามาตรฐานก็ควรให้ผลตอบแทนมากขึ้นเพ่ือเป็นรางวัลจูงใจให้ท าหน้าที่ต่อไป 
ขณะที่ผู้ปฏิบัติงานที่ท างานต่ ากว่ามาตรฐานก็ควรใช้วิธีการหาสิ่งจูงใจให้ใช้ความพยายามให้มากขึ้น
เพ่ือท างานให้ได้มาตรฐานแทนการลงโทษ 

 
 

                                           
40 เรื่องเดียวกัน, 165. 
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 ทั้งนี้ในการจัดการภาครัฐหลังจากที่ทุกหน่วยงานได้ด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
แล้วจ าเป็นต้องมีการก ากับติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ทราบผลและความก้าวหน้าในการ
ปฏิบัติงานว่าจะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยมีมาตรการดังนี้41 

 1) ทุกหน่วยงานสร้างระบบการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่องและ
สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงเป็นระบบเดียวกัน เพ่ือให้สามารถเอ้ือประโยชน์ร่วมกันได้ในทุกหน่วยงาน 
โดยจัดท าเกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ให้เป็นรูปธรรม 

 2) สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีโครงการที่ด าเนินการช้ากว่าที่ก าหนดและตรวจสอบ
คุณภาพอย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 

 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็น
ฐานในการวิเคราะห์ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ในครั้งถัดไป 

 4) มีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ผู้วิจัยเห็นว่า การควบคุมเชิงยุทธศาสตร์นั้นเป็นการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติงานกับแผนที่
วางไว้ เพ่ือให้องค์กรทราบสถานภาพของการด าเนินการตามแผนที่วางไว้ โดยทั่วไปในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ระดับต่าง ๆ จะมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ระหว่างการ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานควรมีรายละเอียดของกิจกรรมการติดตามเพ่ือควบคุมต่างหาก โดยมีการ
ประเมินผลระหว่างแผนงาน  และเมื่อสิ้นสุดแผนงาน  
 
2.6 แนวคิดการบริหารจัดการองค์กร42  
 

2.6.1 ความหมายของการบริหารจัดการ 
การบริหารหรือการจัดการ เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการ

ด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานทุกระดับ  โดยการบริหาร (Administration) นิยมใช้ในภาครัฐหรืองาน
ทีเ่กี่ยวกับนโยบาย และการจัดการ (Management) นิยมใช้ในภาคธุรกิจเอกชนซ่ึง The Encyclopedia 
Americana ได้ขยายความว่า การบริหารและการจัดการใช้ทดแทนกันได้ ค าว่า “การบริหาร” เป็น
การจัดการงานบริหารระดับสูง ส่วน “การจัดการ” เป็นศิลปะของการประสานองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยการผลิตเพ่ือมุ่งความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การเป็นความส าเร็จตามวัตถุประสงค์โดย

                                           
41 ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning 

Manual (กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557), 29. 
42 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ, https://bemler.wordpress.com/ 

2014/04/17 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
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อาศัยแรงงาน วัสดุ และเครื่องจักร ส าหรับค าว่า การบริหารจัดการ Lunenburg & Ornstein ได้
กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างค าดังกล่าวกับการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
ว่าการบริหารจัดการจะให้ความสนใจประเด็นที่เก่ียวข้องกับวิธีการจัดโครงสร้างองค์การ โดยภาพรวม 
ในขณะที่การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์จะสนใจการจัดการกับงานและคนงาน ซึ่งอาจสรุปได้ว่าผู้ที่ใช้ใน
ความหมายแตกต่างกัน ส่วนใหญ่จะเห็นว่า ค าว่า การบริหาร ครอบคลุมภาพรวมขององค์การใน
ขณะที่การจัดการมุ่งไปที่การจัดการกับทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุจุดหมาย และค าว่า “การบริหาร” ใน
ที่นี้จะใช้ในความหมายว่า เป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
องค์การให้ร่วมมือร่วมใจด าเนินกิจกรรม เพ่ือให้องค์การประสบความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 

ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้จะใช้ทั้งสองค าในลักษณะที่แทนกันได้เพ่ือความเหมาะสมซึ่ง
มีผู้ให้ความหมายของค าว่า การบริหารจัดการไว้มากมาย เช่น Peter F Drucker  ปรมาจารย์ด้านการ
จัดการได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า “การบริหาร คือ การท าให้งานต่าง ๆ ขององค์การส าเร็จได้ โดยอาศัย
คนอ่ืนเป็นผู้ท า” ค าว่า การบริหารหรือการจัดการไว้สอดคล้องกันว่า 

 การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่  คน  เงิน  วัสดุสิ่งของ   
ซึ่งนับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้น ๆ รวมถึงกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

 การบริหาร หมายถึงการท างานให้ส าเร็จโดยบุคคลอ่ืน ซึ่งสอดคล้องกับการบริหาร
เป็นการจัดการท าให้เกิดความส าเร็จและเห็นว่าการบริหารเป็นการระดมให้บุคคลด าเนินการให้ไปสู่
เป้าหมาย  

การจัดการเป็นกระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จโดย
ผ่านหน้าที่หลัก 4 อย่าง คือ การวางแผน การจัดองค์การ การใช้ภาวะผู้น าและการควบคุม และ
พจนานุกรมนานาชาติ 

ดังนั้นผลส าเร็จของการบริหารจัดการจึงจ าเป็นต้องมีทั้ งประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลควบคู่กัน หรืออีกแนวหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า การบริหารจัดการ หมายถึง กระบวนการของ
การมุ่งไปสู่เป้าหมายขององค์กรจากการท างานร่วมกัน โดยใช้บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกจากนี้ 
สมศักดิ์ คงเที่ยง  และภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  กล่าวไว้สอดคล้องกันว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรม
ต่าง ๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่ างหนึ่งอย่างใด
หรือหลาย ๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและใช้ทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ซึ่ง วิโรจน์ สารรัตนะ  กล่าวว่า การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เป็นศาสตร์ (Science) เพราะเป็นองค์ความรู้ที่เกิดจากการสืบค้น  หาความรู้ใหม่ ๆ ด้วยวิธีการ
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เชิงวิทยาศาสตร์  มีการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล มีการตั้งสมมุติฐานและ
ทดสอบสมมุติฐาน เป็นศิลป์ (Art) เพราะบุคคลต้องใช้ทักษะและความรู้ทางการบริหารที่ได้รับการ
พัฒนามาเป็นอย่างดี จากการท างานร่วมกันกับบุคคลอื่นเพ่ือให้บรรลุจุดหมายที่ตั้งไว้ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการบริหารจัดการดังกล่าวผู้วิจัยสรุปได้ว่า     
การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคนตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติงาน
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์  และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัด
องค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6.2 ปัจจัยหรือทรัพยากรการบริหารจัดการ 
การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหาร

จัดการที่ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
จัดการ (Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะ
การบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้อง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของ
แผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งปัจจัยในการจัดการที่เป็นมูลเหตุที่ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงาน
ด้านการบริหารจัดการ คือ  

1) คน (Man) ทรัพยากรบุคคลที่ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่จะก่อผลส าเร็จให้กับ
กิจการได้อย่างมาก ทั้งนี้ในแง่ของปริมาณและคุณภาพ   

2) เครื่องจักร (Machine) คือ เครื่องจักร อุปกรณ์ที่จัดหา และซื้อมาอย่างพิถีพิถัน
เพ่ือใช้ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า  

3) เงินทุน (Money) นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ให้การสนับสนุนในการจัดหาทรัพยากร
เพ่ือหล่อเลี้ยงและเอ้ืออ านวยให้กิจกรรมขององค์การด าเนินไปโดยไม่ติดขัด และ  

4) วัสดุสิ่งของ (Material) ถือเป็นปัจจัยที่มีปริมาณและมูลค่าสูงไม่ต่างไปจากปัจจัย
ตัวอ่ืน ๆ เพราะวัตถุดิบและสิ่งของเหล่านี้จะต้องมีการจัดหามาใช้ด าเนินการผลิตส่วน Du Brin and 
Ireland กล่าวว่า ทรัพยากรองค์การ ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการเงิน ทรัพยากรที่เป็น
วัตถุสิ่งของและทรัพยากรสารสนเทศ และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ได้สรุปว่า การจัดการเป็น
เรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการจัดการ ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุ
อุปกรณ์  (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) ข้อมูลข่าวสาร (Information) และเวลา 
(Time) 
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นอกจากนี้ ไตรรัตน์ จงจิตร และเสกสิฐ เล้ากิจเจริญ มีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
หลักการ  4M’s  ได้แก่  

1) ด้านบุคลากร  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่ง
เป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน  การ
นิเทศ การบริหารการศึกษาในสถานศึกษาเป็นผู้จัดหาและใช้ทรัพยากรการบริหารอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็น
เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการเพื่อน าสถานศึกษาไปสู่ความเจริญก้าวหน้า บุคลากรจะต้องมีความรู้
ความสามารถในการบริหารจัดการในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  เพ่ือให้การด าเนินงานและการ
จัดการเรียนการสอนของสถานศึกษามีคุณภาพส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล   

2) ด้านงบประมาณ หมายถึง แผนการเงินของโรงเรียนที่จัดท าขึ้นโดยการก าหนด
รายรับ รายจ่ายของงาน โครงการต่าง ๆ ที่จะด าเนินการ เพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนของสถานศึกษา
จะต้องมีการจัดสรรทรัพยากรและบริหารงานงบประมาณอย่างมีคุณภาพเพ่ือจัดหา พัฒนา ปรับปรุง
ซ่อมแซม และใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อย่างประหยัดสุด เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการ
เรียนการสอนสูงสุด   

3) ด้านวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง การจัดสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพและเพียงพอต่อการเรียนการสอน โดยมีระบบการจัดหาและบ ารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งมีการบริการและส่งเสริมการใช้อย่างทั่วถึงและเป็นระบบการบริหารงานวัสดุอุปกรณ์ที่ดี  จะ
น าไปสู่การบริหารจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการด าเนินงานและการจัดการเรียนการสอนที่มี
คุณภาพท าให้การใช้วัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิดคุณค่าตรงกับความต้องการของ
ผู้บริหาร ครูและนักเรียน และ   

4) ด้านการจัดการ  หมายถึง  กิจกรรมต่าง ๆ ที่กลุ่มบุคคลร่วมกันด าเนินการเพ่ือ
พัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน  นับตั้งแต่บุคลิกภาพ  ความรู้  ความสามารถ พฤติกรรมและ
คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการ
ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ การจัดการที่เหมาะสมและ
ค านึงถึงบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและ
น าไปสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการสื่อสารตามเป้าหมายที่วางไว้  ดังนั้น 
ปรีชา  คัมภีรปกรณ์  จึงได้เสนอความเห็นว่า  ในทางบริหารการศึกษา 4M  เป็นทรัพยากรที่เป็น
ปัจจัยพ้ืนฐานเช่นเดียวกัน กล่าวคือ การบริหารการศึกษาจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ต้อง
อาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ ต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนด าเนินงานมาก
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พอ  ต้องมีวัสดุสิ่งของตามความต้องการของโครงการและแผนงานและจะต้องมีระบบบริหารที่ดีและมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.6.3 กระบวนการบริหารจัดการ 
กระบวนการบริหารจัดการอาจจ าแนกในรูปแบบที่แตกต่างจากกัน   เช่น Henri 

Fayol  จ าแนกกระบวนการบริหารจัดการเป็น  5 หน้าที่  คือ 1)  การวางแผนงาน (Planning)  2) 
การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบังคับบัญชา (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating)  
และ 5) การควบคุม  (Controlling)  ส่วน Gulick, Luther, and L. Urwick จ าแนกกระบวนการ
บริหารจัดการเป็น 7 หน้าที่ ประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCORB คือ   

1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือวางโครงการอย่างกว้าง ๆ ว่า
มีงานอะไรบ้างที่จะต้องปฏิบัติตามล าดับ พร้อมด้วยวางแนววิธีปฏิบัติ ระบุวัตถุประสงค์ของการ
ปฏิบัติงานนั้น ๆ ก่อนลงมือปฏิบัติการ   

2) การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสร้างหรือเค้าโครงของการ
บริหาร โดยก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานย่อยหรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของหน่วยงานให้
ชัดเจน พร้อมด้วยก าหนดลักษณะและวิธีดารติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้นแห่งอ านาจ
หน้าที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป   

3) การจัดบุคลากร (Staffing) หมายถึง การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ตั้งแต่
การแสวงหา การบรรจุ แต่งตั้ง การฝึกอบรมและพัฒนา การบ ารุงขวัญ การเลื่อนขั้น ลดขั้น ตลอดจน
การพิจารณาให้พ้นจากต าแหน่งงานรวมทั้งการบ ารุงรักษาสภาพของการท างานที่ดีให้มีอยู่ตลอดไป  

4) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การวินิจฉัยสั่งการหลังจากที่ได้วิเคราะห์และ
พิจารณาโดยรอบคอบแล้วรวมทั้งการติดตามและให้มีการปฏิบัติงานตามค าสั่งนั้น ๆ ในฐานะที่
ผู้บริหารเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน   

5)  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานหรือสื่อสัมพันธ์
ระหว่างหน่วยงานย่อยหรือต าแหน่งต่าง ๆ ภายในองค์การให้เข้ากันได้  เพ่ือให้งานเดินและเกิด
ประสิทธิภาพ ไม่มีการท างานซ้ าซ้อนหรือขัดแย้งกัน ท าให้ทุกหน่วยงานประสานกลมกลืนกันเพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์การร่วมกัน   

6) การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานให้ผู้บริหารที่รับผิดชอบต่าง ๆ 
ทราบความเคลื่อนไหว ความเป็นไปเป็นระยะ ๆ ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทราบ
ความก้าวหน้าของงานของตนอยู่เสมอ การเสนอรายงานจ าเป็นต้องมีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานมีการ
วิจัย การประเมินผล และมีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ เพ่ือการปรับปรุงได้ทันทีหรือการปรับปรุ งใน
อนาคต   
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7)  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน การ
วางแผนหรือโครงการใช้จ่ายเงิน การท าบัญชี และการควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินโดยรอบคอบและ
รัดกุม ซึ่ง Sears.  (1950 : 35) ได้พยายามประยุกต์เอาทฤษฎีการบริหารด้านธุรกิจและรัฐศาสตร์มา
ใช้ในการบริหารการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้  การวางแผน (Planning)  การจัดองค์การ 
(Organizing) การวินิจฉัยสั่งการ (Directing) การประสานงาน (Coordinating) และการควบคุม
(Controlling)  และ Tead. ได้มุ่งความส าคัญที่หน่วยงานย่อยในองค์การเป็นหลัก มีกระบวนการ
บริหารงาน 

ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการดังกล่าวนั้นต้องมีการด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมี
คนตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยน าปัจจัยทางการบริหาร
จัดการ ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดย
ผ่านหน้าที่หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.7 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
  ธเนศ  จิตสุทธิภากร43  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรม
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย”  การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน
และปัญหาการจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย 2) ศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการ
จัดการโปรแกรมนานาชาติของสาบันอุดมศึกษาไทย 3) ศึกษาเชิงเปรียบเทียบปัจจัยแห่งความส าเร็จ
การจัดการโปรแกรมนานาชาติในแต่ละรูปแบบ และ4) เพ่ือน าเสนอกลยุทธ์ในการจัดการโปรแกรม
นานาชาติตามประเภทรูปแบบของการจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
  ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของโปรแกรมนานาชาติเพ่ือสู่ความเป็นสากลมี
องค์ประกอบด้วยกัน 6 ด้าน ประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์ กิจกรรมนานาชาติ ทรัพยากรสนับสนุน
ในการเรียนค้นคว้าหาข้อมูล การบริหารจัดการ และ หลักสูตรนานาชาติ 
  ปี 2547 มีโปรแกรมนานาชาติที่เปิดสอนอยู่ 520 หลักสูตร  ในปี 2546 มีนักศึกษา
ต่างชาติ จ านวน 4,170 คน เป็นนักศึกษาจากประเทศจีนมากที่สุดคือเป็นร้อยละ 28.44 ของ
นักศึกษาต่างชาติทั้งหมด และนักศึกษาส่วนมากใช้ทุนส่วนตัวคิดเป็นร้อยละ 67.53 การจัดโปรแกรม

                                           
43 ธเนศ จิตสุทธิภากร, “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบัน 

อุดมศึกษาไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2547), บทคัดย่อ. 
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นานาชาติมีการจัดอยู่ใน 4 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาไทยจัดเอง รูปแบบที่ 2 
สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกันระหว่างสถาบันในประเทศ รูปแบบที่ 3 สถาบันอุดมศึกษาไทย
ร่วมมือกับต่างประเทศ  รูปแบบที่ 4 สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับต่างประเทศ จัดเป็นสถาบัน
นานาชาติ โปรแกรมนานาชาติอยู่ในรูปแบบที่ 1 มีมากท่ีสุด รองลงมาคือรูปแบบที่ 3 ส่วนรูปแบบที่ 2 
และรูปแบบที่ 4 มีเท่ากัน ปัญหาของการจัดโปรแกรมนานาชาติส่วนมากคือจ านวนนักศึกษาต่างชาติ
น้อย และไม่มีความหลากหลายขณะที่การจัดกิจกรรมนานาชาติมีน้อยเนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ 
  โปรแกรมนานาชาติ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือหลักสูตรที่เป็นสากลและสภาพแวดล้อมที่
เป็นนานาชาติ โครงสร้างการบริหารโปรแกรมนานาชาติมีอยู่ใน 2 ลักษณะคือ เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่าภาควิชาภายใต้คณะหรือเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะในรูปแบบของวิทยาลัยนานาชาติ 
  ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการจัดการโปรแกรมนานาชาติประกอบด้วย 13 ปัจจัย คือ 
วิสัยทัศน์ ภาวะความเป็นผู้น า ความคล่องตัวในการบริหาร คุณภาพอาจารย์ หลักสูตรทันสมัย เว็ป
ไซต์ทันสมัย การสื่อสารดี ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีแหล่ง
เงินทุนสนับสนุนภายนอก ความมีชื่อเสียงของสถาบัน ความสนใจร่วมกัน และการบอกต่อของศิษย์
เก่า โดยใน 8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จแรกมีอยู่ร่วมกันทุกโปรแกรมนานาชาติ ทั้ง 4 รูปแบบ 
 กลยุทธ์ในการจัดการโปรแกรมนานาชาติประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 1) กลยุทธ์ในการ
พัฒนาสู่ความเป็นนานาชาติประกอบด้วย กลยุทธ์ในการเพ่ิมความหลากหลายของนักศึกษา กลยุทธ์
การเพ่ิมความหลากหลายของคณาจารย์ กลยุทธ์ในการพัฒนากิจกรรมนานาชาติ กลยุทธ์ในการ
จัดสรรทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้เรียนในการค้นคว้าหาข้อมูล กลยุทธ์ในการพัฒนา
หลักสูตรให้มีความเป็นสากล และกลยุทธ์ในการบริหารจัดการโปรแกรมนานาชาติ 2) กลยุทธ์ในการ
เพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ประกอบด้วยกลยุทธ์ในการสร้าง
ความร่วมมือและกลยุทธ์ในการสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อหาหลักสูตร 

      กนิษฐา  นาวารัตน์44  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริม
ความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” การวิจัย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) วิเคราะห์รูปแบบการส่งเสริมการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ 2) วิเคราะห์บริบทของการศึกษานานาชาติใน
ประเทศไทย ศักยภาพของประเทศไทย และบทบาทความเป็นผู้น าในการเป็นศูนย์กลางการศึกษา

                                           
44 กนิษฐา  นาวารัตน์, “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง

การศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,” (วิทยานิพนธ์ปริญญา   
ดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549), บทคัดย่อ. 
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นานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 3) พัฒนารูปแบบและกลยุทธ์ในการส่งเสริมประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบส ารวจ การสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ส่งแบบส ารวจไปได้แก่ สถานทูตมาเลเซีย  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย เขมร พม่า ลาว 
เวียดนาม บรูไน และฟิลิปปินส์ประจ าประเทศไทย เพื่อส ารวจรูปแบบการส่งเสริมการศึกษานานาชาติ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 12 ท่านจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน หน่วยงานของรัฐและองค์กรต่างประเทศ การส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารหลักสูตร
นานาชาติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 63 สถาบัน โดย
จัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิและตรวจสอบรูปแบบและกลยุทธ์เพื่อความเหมาะสมและสามารถน าไปปฏิบัติ
ได้จริง 

 จากการเก็บข้อมูลดังกล่าวและประมวลผลจากการวิเคราะห์ โอกาส-อุปสรรค จุดแข็ง-
จุดอ่อน การใช้แรงผลักดันทั้ง 5 ของ Porter ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการแข่งขัน และการ
วิเคราะห์ศักยภาพโดยใช้ Diamond Model ของ Porter ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบที่เหมาะสมใน
การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ได้แก่ การเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ในประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ าโขง (Grealer Mekong Subregion/ GMS) ภายใน 5 ปี พันธกิจที่
ส าคัญได้แก่ การสร้างหลักสูตรนานาชาติให้ได้มาตรฐานสากล การสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมใน
ภูมิภาค การสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ และการส่งเสริมการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างชาติ  โดยเป้าหมายหลักได้แก่ การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มี
สมรรถภาพสากลและการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ องค์ประกอบของรูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริม
ความเป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ (P.I.L.L.A.R. Model) ได้แก่ นโยบาย ระบบสารสนเทศ ผู้มี
บทบาทหลัก กฎหมายและระเบียบ การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร โดยกลยุทธ์แบ่งเป็น  4 
ระดับ ได้แก่ ระดับองค์กร แผน โครงการ และกลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติ 

 กลยุทธ์เพื่อน าไปปฏิบัติมี 3 ระดับด้วยกัน ได้แก่ ระดับรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งควรปรับนโยบายและทิศทางให้ชัดเจน และให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยทั้งความตกลงร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ ระดับสถาบันอุดมศึกษา การรวมตัวกันสร้างความร่วมมือของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย เพื่อผลักดันกิจกรรมวิชาการต่างๆ และระดับ
หน่วยงานส่งเสริมการศึกษานานาชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ ให้บริการนักศึกษาต่างชาติอย่างครบ
วงจร และประสานงานการด าเนินการและกิจกรรมของ COET ตลอดจนท าประชาสัมพันธ์และ
การตลาดเชิงรุกท้ังในและต่างประเทศ 
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 สรุปผลการวิจัยดังนี้ “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลาง
การศึกษานานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”  จะต้องมีกลยุทธ์เพ่ือน าไป
ปฏิบัติ 3 ระดับ และควรปรับนโยบายและทิศทางให้ชัดเจน  เพ่ือให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยไทยมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศ และการรวมตัวเพ่ือสร้างความร่วมมือต่าง  ๆ ของ
สถาบันอุดมศึกษา 

 ค าเพชร  ภูริปริญญา45  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”  โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก  ศึกษาสภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษา
ไทย  และเพ่ือน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับ
โลก  การศึกษาปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก  โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร  
พบว่าปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลกขึ้นอยู่กับคุณภาพของภารกิจหลักของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรและการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และมิติทาง
วัฒนธรรม ปัจจัยด้านความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยระดับโลก  ได้แก่ 1) การจัดการคุณภาพ
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 2)หลักสูตรและนวัตกรรม 3)การวิจัย 4)การศึกษาเรื่องอาณาบริเวณศึกษา  
นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการจากนานาชาติ 5) ความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาด้าน
นานาชาติ 6) การบริการทางสังคม และความฉลาดทางวัฒนธรรม จากการวิเคราะห์เอกสาร
สอดคล้องสัมพันธ์กับข้อค้นพบจากการส ารวจจากผู้ทรงคุณวุฒิต่างประเทศด้วยวิธี e-survey  จากผล
การศึกษาบริบทและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระดับโลก 5 แห่ง และมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ
ของไทย 4 แห่ง การศึกษาผลจากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก  ผู้วิจัยได้น าเสนอยุทธศาสตร์
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งประกอบไปด้วยส่วนประกอบ
ของยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์ในระดับองค์การ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างคุณค่าเพ่ือความเป็นเลิศในภารกิจหลักของ 
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การอัจฉริยะ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
3. ยุทธศาสตร์การประกอบการของมหาวิทยาลัย 
4. ยุทธศาสตร์การสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ 

                                           
45 ค าเพชร  ภูริปริญญา, “การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การ

เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550), บทคัดย่อ. 
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 ในแต่ละยุทธศาสตร์มีปัจจัยชี้วัดหลักรวมทั้งสิ้น 22 ปัจจัย โดยได้รับการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้วิจัยได้ตรวจสอบปัจจัยความส าเร็จของมหาวิทยาลัยระดับโลกกับ
ยุทธศาสตร์ในระดับองค์การของสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก พบว่ามี
สหสัมพันธ์เชิงบวก และสหสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก 

 สรุปผลการวิจัยดังนี้  “การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยความส าเร็จของสถาบันอุดมศึกษาระดับ
โลก  โดยศึกษาสภาพปัจจุบันของสถาบันอุดมศึกษาไทยว่ามีจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม 
อย่างไร  โดยวิเคราะห์เนื้อหาจากเอกสารของสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก และภารกิจหลักได้แก่  
หลักสูตรการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และมิติทางวัฒนธรรม เพ่ือน ามาปรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้สถาบันอุดมศึกษาไทยเป็นสถาบันอุดมศึกษาระดับโลก 
 เสาวภาคย์  วัฒนวิเชียร46  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษา
หลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย”  วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอุปสงค์
และปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ ความสามารถของสถาบันการศึกษาในการตอบสนองต่ออุปสงค์ 
และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทย โดยการวิเคราะห์ปัจจัยที่
เป็นตัวก าหนดอุปสงค์ใช้แบบจ าลอง Logit ส่วนการวิเคราะห์ประเด็นอ่ืนใช้สถิติเชิงพรรณนาและการ
วิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาได้มาจาก (1) แบบสอบถามของนักศึกษาไทยและนักศึกษา
ต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทยจ านวน 371 คน และ 357 คน
ตามล าดับ และจากนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาหลักสูตรปกติระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทยและต่างประเทศจ านวน 359 คนและ 362 คนตามล าดับ (2) การสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ของผู้บริหารหลักสูตรนานาชาติจ านวน 8 ท่าน และ (3) การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จ านวน 15 ท่าน 
 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในสาขา
บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทย ร้อยละ 83.8 เป็นนักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติมีเพียงร้อยละ 16.2 นักศึกษาส่วนใหญ่เลือก
ศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมากที่สุด (ร้อยละ 88.4) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ร้อยละ 5.9) และการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ร้อยละ 5.7) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของในการ
เลือกศึกษาหลักสูตรนานาชาติเรียงตามล าดับความส าคัญ คือ ความมีชื่อเสียง คุณภาพและมาตรฐาน

                                           
46 เสาวภาคย์  วัฒนวิเชียร, “การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับ

ปริญญาตรีในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2549), บทคัดย่อ. 



Ref. code: 25595803011062GAY

46 

ทางการศึกษาของสถาบัน รายได้ที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากการท างาน การสนับสนุนของบิดา
มารดา ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ โอกาสในการมีงานท า ค่าใช้จ่ายใน
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติ และรายได้ของบิดามารดาผู้ปกครอง ตามล าดับ ส าหรับการตอบสนอง
ต่ออุปสงค์ทั้ง 3 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เน้นด้านการเรียนการสอน บริการทางการศึกษา 
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา แต่เนื่องจากมีต้นทุนในการจัดการสูง และไม่สามารถ
จัดสรรทุนการศึกษาให้เพียงพอกับความต้องการที่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก จึงท าให้จ านวนอาจารย์
และนักศึกษาชาวต่างชาติเพิ่มแบบค่อยเป็นค่อยไป 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีในประเทศไทยเพ่ือให้
สามารถแข่งขันกับหลักสูตรนานาชาติในต่างประเทศ สถาบันการศึกษาจ าเป็นต้องเน้นการพัฒนา
คุณภาพ มาตรฐานการศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและสอดคล้องกับความต้องการ
ก าลังคนและตลาดแรงงาน ส่งเสริมและจัดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติสามารถ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและประสบการณ์ซ่ึงกันและกัน และเก็บค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการเรียน
ที่เหมาะสมไม่สูงมากจนเกินไป 
  
2.8 กรอบแนวคิดการวิจัย  
  
 การศึกษาเรื่อง  “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ :  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”  ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนากรอบแนวคิดการวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรม
โดยรวบรวมข้อมูลแนวคิด ทฤษฎี จากหนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 - 2559  ทั้งนี้ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบการวิจัยเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยวางกรอบ การวิจัย
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ศึกษาวิเคราะห์การก าหนดทิศทาง และการออกแบบการบริหารจัดการในการน า
ยุทธศาสตร์ไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อหน่วยงานของตน ศึกษาถึงสาระส าคัญและ
คุณภาพของแผน เช่น การก าหนดทิศทางของเป้าหมายที่มีความชัดเจน, ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์หลัก, การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์เพ่ือการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติ, การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และการบริหารจัดการ
หน่วยงานทั้งด้านบุคคลากรและงบประมาณ เป็นต้น เป็นการวิจัยที่เน้นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบ
หลักสูตรนานาชาติของทั้ง 2 คณะ ถึงกระบวนการในการจัดท าตามแผน 
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 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะเน้นการประเมินเพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตร
นานาชาติของคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ ว่ามีกระบวนการอย่างไรในการจัดท าตามแผน 
และการบรรจุหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และศึกษาว่ามีการน าแผนการ
บรรจุหลักสูตรนานาชาติมาปฏิบัติมีการควบคุมติดตามและประเมินผลหรือไม่  และจะพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นได้อย่างไร ซึ่งความเป็นนานาชาตินั้น เป็นหลักส าคัญหลักหนึ่งที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมี     
และพัฒนาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ อีกท้ังยังมีความส าคัญในด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยด้วย         

 ในการนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และประเมินตามกรอบแนวคิด
การวิจัยดังกล่าว เพ่ือน าผลของการวิจัยที่ได้ เสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไป อันเป็นวัตถุประสงค์
ของการวิจัยในครั้งนี้ “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ: คณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

แผนกลยุทธ์ด้าน  
ความร่วมมือ 
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศของ 
คณะรัฐศาสตร์ 
และคณะเศรษศาสตร์ 

การก าหนดทิศทาง และการออกแบบการ
บริหารจัดการในการน ายุทธศาสตร์ไปสู่ขั้นตอน
การปฏิบัติ ที่สามารถตอบสนองต่อหน่วยงาน
ของตน  
1. การก าหนดทิศทางเปา้หมาย 
     - ที่มา 
     - ความชัดเจน 
2. ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของ

ยุทธศาสตร์   
3. การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์และการ

น ายุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ 
4. การออกแบบการจัดการเพื่อตอบรับ

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
5. การบริหารจัดการหน่วยงาน 

      - คน 
      - งบประมาณ 

 

 

 

 

 
 
 

ผลการประเมิน 
และพัฒนายุทธศาสตร์ 
ด้านความร่วมมือ    
ทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ 
และข้อเสนแนะ 
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บทที่ 3 
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 
 ในบทนี้จะเป็นการน าเสนอข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และแผนยุทธศาสตร์ด้าน

ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดังนี้ 
 3.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะรัฐศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
 3.2 ข้อมูลพ้ืนฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

 3.3 ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย 
  
3.1 ข้อมูลพื้นฐานของคณะรัฐศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ1 
 

 3.1.1 ประวัติความเป็นมาของคณะรัฐศาสตร์ 
  ประวัติความเป็นมาอาจกล่าวได้ว่า การเรียนการสอนวิชา “รัฐศาสตร์” นับเป็นสิ่ง
ต้องห้ามในช่วงก่อนปี พ.ศ.2575 ทั้งนี้เนื่องมากจากเนื้อหาของวิชารัฐศาสตร์ในช่วงสมัยนั้น ไม่ว่าจะมี
การเรียนหรือสอนกันในแบบใดก็ย่อมมี “เนื้อหาของวิชา” ที่ขัดแย้งและเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยตรง ตัวอย่างเช่น วิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ วิชาพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง วิชาแนวคิดและทฤษฎีประชาธิปไตย การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส วิชาเศรษฐศาสตร์
การเมือง วิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง วิชาการเทศบาล เป็นต้น ล้วนมีเนื้อหาที่ไม่สอดรับกับนโยบาย
การปกครองประเทศในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ทั้งสิ้น การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ.
2475 และเหตุการณ์สืบเนื่องอันส่งผลให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นใน
ปี พ.ศ.2477 นับเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรมของการจัดการเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ใน
ประเทศไทย กล่าวคือในสมัยเริ่มแรกนั้น การเรียนการสอนวิชารัฐศาสตร์ได้แทรกปะปนอยู่กับเนื้อหา
ของหลักสูตรวิชา “ธรรมศาสตร์บัณฑิต”  (ธ.บ.) ในระดับชั้นปริญญาตรีในขณะที่ระดับชั้นปริญญาโท

                                           
1
  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานประจ าปีคณะรัฐศาสตร์ 2558 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2558), 25-58. 
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และระดับชั้นปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองได้แยกหลักสูตรออกเป็น 3 ทาง
อย่างชัดเจน ได้แก่ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 
  ต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2492-2491 ภายหลังจากเกิดความผันผวนทางการเมืองอย่าง
รุนแรงภายหลังการรัฐประหารวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2490 เป็นต้นมา รวมทั้งการที่สภาพแวดล้อม
ทางการเมืองระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปเช่น เกิดมีประเทศมหาอ านาจใหม่คือประเทศ
สหรัฐอเมริกาขึ้นมีบทบาทน าแทนประเทศอังกฤษ ฯลฯ การเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้นจากภายในและ
ภายนอกประเทศเช่นนี้ กล่าวได้ว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
วิชาธรรมศาสตร์และการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของกระทรวงมหาดไทยและข้าราชการ
ประจ าสายหนึ่ง ซึ่งมีความเห็นในแนวทางเดียวกันว่าการเรียนการสอนในหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต
หรือหลักสูตร ธ.บ. นั้นมีความ “ไม่เพียงพอ” ที่จะผลิตบัณฑิตได้ตรงกับหน้าที่การงานของกระทรวง
ต่าง ๆ อีกทั้งธรรมศาสตร์บัณฑิตจัดการเรียนการสอนในแบบตลาดวิชา นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา
ออกไปมีอายุแตกต่างกันมาก นักศึกษาจ านวนหนึ่งมีความตั้งใจที่จะมีบทบาททางสังคมและการเมือง
แทนที่จะมุ่งประกอบอาชีพข้าราชการเพียงอย่างเดียว รวมทั้งการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมืองเองไม่ได้มีการฝึกฝนและอบรมอย่างเพียงพอที่จะผลิตบัณฑิตออกไป
ประกอบวิชาชีพบางประเภทเช่นอาชีพทนายความเป็นต้น 

 แนวความคิดดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับการที่มีสภาวะแวดล้อมทางการเมืองทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ขึ้นที่จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยก่อนปี พ.ศ.2491 (รวมทั้งมีการรื้อฟ้ืนเนติบัณฑิตยสภาขึ้นท าหน้าที่เป็นองค์กรฝึกฝน 
วิชาชีพในอีกวาระหนึ่งนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2491) ในขณะที่ทางด้านฝ่ายบริหารของมหาวิทยาลัยวิชา
ธรรมศาสตร์และการเมืองเองก็คงจะตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงในลักษณะดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่
สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ กรรมการมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในสมัยนั้น ซึ่งมี พลเอก
มังกร พรหมโยธี เป็นนายกคณะกรรมการศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นกรรมการ 
ศาสตราจารย์ดิเรก ชัยนาม เป็นกรรมการ และศาสตราจารย์วิจิตร ลุลิตานนท์ ด ารงต าแหน่ง
เลขาธิการ เป็นต้น จึงได้ลงมติให้ตรา “ข้อบังคับเพ่ิมเติมว่าด้วยการแบ่งแยกการศึกษาเป็น 4 คณะ 
และก าหนดสมัยการศึกษาและการสอบไล่ พ.ศ.2492” ขึ้น ข้อบังคับดังกล่าวมีผลโดยตรงต่อระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง กล่าวคือ ได้มีการจัดตั้งคณะรัฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ขึ้นพร้อมกันเมื่อวันที่  14 
มิถุนายน พ.ศ. 2492 (แม้นว่าทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จะมีประวัติความเป็นมาที่
แตกต่างออกไปอยู่บ้างก็ตาม) 

 กล่าวเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง ซึ่งแม้นว่าจะมี
การก่อตั้งขึ้นภายหลังคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หนึ่งปีก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วคณะ
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รัฐศาสตร์  แห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง สามารถด าเนินการร่างหลักสูตร จัดตั้ง
คณะผู้บริหารรับสมัครนักศึกษา และการจัดการเรียนการสอนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ด้วยความสามารถ
ของคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนแรก (ชื่อมหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงไปในปี 
พ.ศ.2495 หรือ 3 ปี ภายหลังจากการก่อตั้งคณะรัฐศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว) คือ ศาสตราจารย์    
ดิเรก ชัยนาม และกรรมการร่างหลักสูตร คนอ่ืน ๆ ศาสตราจารย์เสริม วินิจฉัยกุล  ศาสตราจารย์     
ทวี แรงข า พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร หม่อมเจ้าลักษณเลิศ ชยางกูร  ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ 
และ ดร.ยวด เลิศฤทธิ์ โดยในสมัยแรกเริ่มของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้น คณบดี
และคณะกรรมการร่างหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศเป็นจ านวนหลายประเทศ รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือในทางวิชาการจาก
ผู้เชี่ยวชาญของมูลนิธิ Fulbright ซึ่งเดินทางเข้ามาประเทศไทยในช่วงสมัยนั้นด้วย ในส่วนของการ
จัดการเรียนการสอนของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับได้ว่ามีการปรับปรุงและ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาและตามกาลสมัย ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ.2496 ได้มีการเปิดแผนกประจ า
กินนอนขึ้น ซึ่งนักศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ที่อยู่ประจ า จะได้รับการศึกษาทั้งทางวิชาการ และมีการ
อบรมระเบียบวินัยเป็นอย่างดี ต่อมาในปี พ.ศ.2498 เมื่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รับความช่วยเหลือ
ในทางวิชาการโดยตรงจากประเทศสหรัฐอเมริกา ก็มีการเปิดแผนกวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ใน
ระดับชั้นปริญญาโท โดยท าการเรียนการสอนทั้งในระบบภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นต้น 

ในปี พ.ศ. 2502 คณะรัฐศาสตร์ ได้มีมติให้จัดตั้งแผนกการทูตในระดับชั้นปริญญาตรีขึ้น
เป็นครั้งแรก (หลังจากที่มีการเรียนการสอนในระดับชั้นปริญญาโทมาเป็นเวลาช้านาน) รวมทั้งได้มี
การจัดตั้ งแผนกบริหารรัฐกิจ และแผนกรัฐศาสตร์ ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีเพ่ิมเติมขึ้นอีก
สองแผนกในช่วงต้นทศวรรษที่ 2510 สรุปได้ว่า เมื่อถึงช่วงต้นทศวรรษที่ 2520 คณะรัฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทขึ้นรวม        
4 แผนก ได้แก่ การปกครอง บริหารรัฐกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (หรือแผนกการทูตเดิม) และ
ปรัชญาการเมืองก่อนที่จะยุบรวมลงเหลือเพียง 3 แผนก ได้แก่  การเมืองการปกครอง บริหารรัฐกิจ 
และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในสมัยปัจจุบันนอกจากนี้  

นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 2530 เป็นต้นมา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้
ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคม และระบบการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศว่า
ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างมากในอีกวาระหนึ่งโดยเรียกกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นยุค
สมัย “โลกาภิวัตน์” คณะรัฐศาสตร์จึงได้มีการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษในระดับชั้น
ปริญญาโทขึ้นรวม 3 แผนก ได้แก่ หลักสูตรปริญญาโทส าหรับผู้บริหาร สาขาบริหารรัฐกิจ (EPA)     
ซึ่งด าเนินการเรียนการสอนที่กรุงเทพมหานคร หลักสูตรปริญญาโท สาขาการปกครอง ส าหรับ
ผู้บริหาร (MPE) ซึ่งด าเนินการเรียนการสอนที่จังหวัดล าปาง (ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนที่คณะ
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รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต) และหลักสูตรปริญญาโท สาขาความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ (MIR) ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหลักสูตร ด าเนินการเรียนการสอนที่
กรุงเทพมหานคร 

ในด้านการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของโลกยุค
เทคโนโลยีสารสนเทศและเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีใน ปี พ.ศ.2556 และปริญญาโท ปริญญาเอก พ.ศ.
2554 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (MIR) และ
ได้ปรับปรุงอีกครั้งในปี พ.ศ.2555 โครงการปริญญาโทสาขาบริหารรัฐกิจส าหรับนักบริหาร เป็น
หลักสูตรโครงการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร โครงการหลักสูตรปริญญาโทสาขาการ
ปกครองส าหรับนักบริหาร ในปี พ.ศ.2546 และหลักสูตรนี้ได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งในปี พ.ศ.2552 
เป็นโครงการปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนักบริหาร นอกเหนือจากการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ ได้ คณะรัฐศาสตร์ได้ตระหนักถึงการ
เผยแพร่ความรู้ในสาขาวิชาใหม่ ๆ และการจัดหลักสูตรนานาชาติทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และระดับปริญญาเอก เพ่ือให้คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่ในระดับสากล ดังนั้นในปี 
พ.ศ.2548 คณะรัฐศาสตร์จึงได้จัดท าหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ และปรับปรุง
หลักสูตรอีกในปี พ.ศ.2555 และได้ขยายขีดความสามารถการศึกษาในระดับนานาชาติ กล่าวคือ 
Waseda University ประเทศญี่ปุ่นได้จัดท าโครงการ Campus Asia-EAUI (The “East Asian 
University Institute for Asian Regional Integration”) ซึ่งเป็นความร่วมมือของห้ามหาวิทยาลัย 
อันประกอบด้วย Korea University (เกาหลีใต้) Nanyang Technological University (สิงคโปร์) 
Peking University (จีน)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ไทย) และ Waseda University (ญี่ปุ่น) โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือการจัดตั้งสถาบันที่เป็นการบรูณาการการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
สังคมศาสตร์ระดับภูมิภาคของเอเชียภายในปี 2563 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในระดับสูง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ในช่วงห้าปีแรก 
โครงการฯ ได้รับทุนสนับสนุนจาก MEXT ประเทศญี่ปุ่น โดยได้มีการด าเนินการไปแล้วในส่วนของ
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การจัดท าโครงการ Winter/Summer School และการท าวิจัยร่วมกัน 
รวมทั้งอยู่ระหว่างการหารือเพ่ือจัดท า Joint Degree Certificate/Program ด้วย ส าหรับปีการศึกษา 
2552 คณะรัฐศาสตร์ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่ส าคัญตามนโยบายอีกประการหนึ่งที่จะ
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนคณะรัฐศาสตร์ไปเป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางวิชาการที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากลได้
อีกช่องทางหนึ่งโดยการเปิดหลักสูตรระดับควบปริญญาตรีและปริญญาโท ใช้เวลาศึกษา  5 ปี คือ
หลักสูตรควบรัฐศาสตรบัณฑิตและรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศ 
ภาคภาษาอังกฤษ (BMIR) โดยเริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เป็น
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ต้นมาในส่วนของโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาได้ด าเนินการท าสัญญา และขยายสัญญากับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิ การด าเนินการที่จะให้มีการท า
สัญญาแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์กับมหาวิทยาลัยที่เป็นคู่สัญญาในระดับคณะและระดับ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ยุโรปออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เยอรมันรวมทั้งญี่ปุ่นและจีน รวมถึงการ
ท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศในกลุ่มอาเซียนเพ่ือให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

3.1.2 แผนปฏิบัติราชการของคณะรัฐศาสตร์ราย 5 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2555-2559 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1) ปลูกฝังและส่งเสริมประชาธิปไตยคุณธรรม จริยธรรม และก ารท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่ประชาชน 
 2) สร้างงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่สังคม 

3) จัดการศึกษาทางด้านรัฐศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล 
4) ให้บริการวิชาการโดยน าความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน 
5) บริหารจัดการคณะอย่างมีประสิทธิภาพและมุ่งเน้นธรรมาภิบาลควบคู่กับงานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 
เป้าประสงค์ 
1) บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักในเรื่องประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และพัฒนาสังคมร่วมกับภาคประชาชน 
2) มีงานวิจัยทั้งงานวิจัยที่พัฒนาองค์ความรู้และงานวิจัยที่ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

แก่สังคม 
3) มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยผ่านการพัฒนา “เครือข่ายคลังสมอง” 
4) บัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณภาพได้มาตรฐานสากล 
5) สังคมได้รับความรู้และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สอดคล้องกับความต้องการ 
6) คณะรัฐศาสตร์มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
3.1.3 งานบริการการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์  มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมทั้งสิ้นรวม 8 หลักสูตร คือ หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ), ปริญญาตรี
ควบปริญญาโท (BMIR),ปริญญาโท (ภาคปกติ), ปริญญาโทสาขาวิชาการเมืองการปกครองส าหรับนัก
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บริหาร (MPE), ปริญญาโทสาขาการบริหารจัดการสาธารณะส าหรับนักบริหาร (EPA), ปริญญาโท
สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษ (MIR) และปริญญาเอก โดยแต่ละหลักสูตรจะมี
การปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี  

ด้านการจัดการเรียนการสอนจ านวนนักศึกษาทั้งหมดและจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปี
การศึกษา 2558 คณะรัฐศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกชั้นปีจ านวนทั้งสิ้น 1,814 คน เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 1,332 คน คิดเป็นร้อยละ 73.43 นักศึกษาระดับปริญญาโท 
จ านวน 472 คน คิดเป็นร้อยละ 26.02 และนักศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อย
ละ 0.55 

คณะรัฐศาสตร์มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จ านวนทั้งสิ้น 493 คน เป็น
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จ านวน 370 คน คิดเป็นร้อยละ 75.05 ผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโท จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 24.54 และผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.41 

3.1.4 การบริหารจัดการ 
คณะรัฐศาสตร์ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานของ

คณะ โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร์ บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ดังนั้นในปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนา การบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และอาคารสถานรวมทั้งการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า การ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการเข้าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่คูวามเป็นเลิศ (Apex) เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด  

1. จ านวนบุคลากร 
ในปัจจุบันคณะรัฐศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 45 คนและบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการจ านวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 112 คน ดังนี้ 
1.1 บุคลากรสายวิชาการ เป็นอาจารย์ประจ า ในสาขาการเมืองการปกครอง 

จ านวน 12 คน สาขาบริหารรัฐกิจ จ านวน 12 คน และสาขาการระหว่างประเทศ จ านวน 15 คน รวม
ทั้งสิ้น 39 คน และอาจารย์ชาวต่างประเทศ จ านวน 6 คน ดังนี้ 

1.2 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 26 คน 
พนักงานเงินรายได้ จ านวน 36 คน และลูกจ้างประจ าจ านวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 67 คน ดังนี้ 

2. วุฒิการศึกษา 
อาจารย์ประจ าของคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 45 คน มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

จ านวน 37 คน และวุฒิปริญญาโท จ านวน 8 คน  
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3. ต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ประจ าของคณะรัฐศาสตร์ จ านวน 39 คน (ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างประเทศ) มี

ต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่งศาสตราจารย์ จ านวน 6 คน รองศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวน 11 คน และอาจารย์ จ านวน 11 คน 
 4. การพัฒนาบุคลากร 

คณะรัฐศาสตร์ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ความสามารถของบคุลากร
ทั้ง สายวิชา การและสายสนับสนุนวิชาการอย่างต่อเนื่องตลอดมา ในปี 2558 คณะรัฐศาสตร์มุ่งเน้น
พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะ รวมทั้งทักษะที่จ าเป็นให้แก่บุคลากร โดยมีโครงการที่บุคลากรเข้าร่วม
การประชุม สัมมนาและอบรม ได้แก่ โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ มีจ านวน 13 
โครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะในการท างาน จ านวน 7 โครงการ โครงการเพ่ิมพูน
ทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 5 โครงการ และโครงการเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทาง จ านวน 
5 โครงการ รวมทั้งสิ้น 30 โครงการ 
 5. ด้านงบประมาณ 

คณะรัฐศาสตร์บริหารงานโดยมีแหล่งบประมาณหลักเพ่ือน ามาใช้ในการด าเนินงาน
จ านวน 3 แหล่งด้วยกัน คือ งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงาน และงบ
กองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนา โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

ส าหรับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ ได้มีรายจ่ายจริง เป็น
จ านวน 59,270,053.69 บาท โดยสามารถจ าแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้คือ 

- งบประมาณรายจ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 39,106,329.98 บาท คิด
เป็นร้อยละ 65.98 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด 

- งบประมาณรายจ่ายจริงจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้หน่วยงานจ านวน 
17,279,002.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.15 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด 

- งบประมาณรายจ่ายจริงจากงบกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจ านวน 
2,884,721.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.87 ของรายจ่ายจริงทั้งหมด 

ส าหรับงบประมาณรายจ่ายจริงจากงบประมาณแผ่นดินจ านวน 39,106,329.98 บาท 
สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังนี้ 

- งบเงินอุดหนุนจ านวน 343,000.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.88 ของรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

- งบบุคลากรจ านวน 37,887,570.11 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.89 ของรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณแผ่นดิน 
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- งบด าเนินงานจ านวน 875,759.87 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.24 ของรายจ่ายจริงจาก
งบประมาณแผ่นดิน 

ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายจริงจากรายได้หน่วยงานจ านวน 17,279,002.61 บาท 
สามารถจ าแนกการใช้จ่ายตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ โดยยุทธศาสตร์สร้างความเป็นเลิศในการบริหาร
ภายในมีรายจ่ายจริงสูงสุดจ านวน 11,571,170.10 บาท (ร้อยละ 66.97) รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์
การจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากลจ านวน 3,646,250.41 บาท (ร้อยละ 21.10) ยุทธศาสตร์การ
สร้างงานวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล และแก้ไขปัญหาของสังคมจ านวน 1,709,860.00 บาท (ร้อยละ 
9.90) ยุทธศาสตร์พลิกฟ้ืนบทบาทในการชี้น าและน าเสนอทางออกอย่างสร้างสรรค์ให้ สังคมจ านวน 
324,026.10 บาท (ร้อยละ 1.88) และยุทธศาสตร์การปลูกฝังจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ และท านุบ ารุง
สังคม ประชาธิปไตย คุณธรรม ศิลปะ วัฒนธรรมให้แก่ประชาชน และสังคมจ านวน 27,696.00 บาท 
(ร้อยละ 0.16) 

ส าหรับเงินรายได้หน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ2558 ที่เป็นรายรับจริง มีจ านวน 25,713,092.26 บาท ซึ่งสามารถจ าแนกรายละเอียดได้
ดังนี้ โดยเงินอุดหนุนทั่วไปจากมหาวิทยาลัยเป็นรายรับสูงสุดคิดเป็นจ านวน  10,864,200.00 บาท 
(ร้อยละ 42.26) รองลงมา คือ รายได้โครงการบริการสังคมจ านวน 7,421,656.32 บาท (ร้อยละ 
28.87) เงินกองทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือการพัฒนาจ านวน 3,253,155.17 บาท (ร้อยละ 
12.66) รายได้อ่ืน ๆ จ านวน 2,361,733.16 บาท (ร้อยละ 9.18) ดอกผลจากเงินลงทุนในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2558 จ านวน 1,765,747.61 บาท (ร้อยละ 6.87) และเงินบริจาคและดอกผลของเงิน
บริจาคจ านวน 46,600.00 บาท (ร้อยละ 0.18) 

ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 
 ด้านนักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะรัฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ านวน 5 คน 
2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ านวน 2 คน 
3. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา 31 คน 
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 116 คน และคาดว่าจะจบ 14 คน 
ด้านการลงนามความร่วมมือ 
มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 แห่ง 
ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 

 ด้านนักศึกษา 
1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะรัฐศาสตร์กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ านวน 9 คน 

 2. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา จ านวน 11 คน 
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 3. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา 46 คน 
 4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 112 คน และคาดว่าจะจบ 23 คน 
 ด้านการลงนามความร่วมมือ 
 มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 แห่ง 

 ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 
 ด้านนักศึกษา 
 1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  
  1.1 นักศึกษาขาเข้าระดับปริญญาตรี จ านวน จ านวน 47 คน 
  1.2 นักศึกษาขาออกระดับปริญญาตรี จ านวน จ านวน 12 คน 
  1.3 นักศึกษาขาเข้าระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน จ านวน 9 คน 
  1.4 นักศึกษาขาออกระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน จ านวน 13 คน 
 2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 91 คน จบการศึกษา 88 คน 
 ด้านการลงนามความร่วมมือ 
 มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศญี่ปุ่น จ านวน 2 แห่ง 

 ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2559 
 ด้านนักศึกษา 
 1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา  
  1.1 นักศึกษาขาเข้าระดับปริญญาตรี จ านวน จ านวน 9 คน 
  1.2 นักศึกษาขาออกระดับปริญญาตรี จ านวน จ านวน 12 คน 
  1.3 นักศึกษาขาเข้าระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน จ านวน 2 คน 
 2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 318 คน และคาดว่าจะจบ 83 คน 
 ด้านการลงนามความร่วมมือ 
      มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศญี่ปุ่น จ านวน 4 แห่ง 
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3.2 ข้อมูลพื้นฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ   
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ2 
 
 ข้อมูลพื้นฐานของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  27 มิถุนายน พ.ศ. 
2477 ระยะแรกเปิดสอนระดับปริญญาตรีเพียงสาขาเดียวคือ สาขานิติศาสตร์ ได้รับปริญญา
ธรรมศาสตร์บัณฑิต ใช้อักษรย่อว่า ธ.บ. ในภาคที่ 5 และ 6 ของหลักสูตรธรรมศาสตร์บัณฑิต มีวิชา
เศรษฐศาสตร์อยู่ 2 วิชา คือ “เศรษฐศาสตร์” และ “ลัทธิเศรษฐกิจ” ซึ่งศาสตราจารย์ ดร.เดือน 
บุนนาค เป็นผู้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นท่านแรก 

 ต่อมา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ยกเลิกระบบการสอนแบบธรรมศาสตร์บัณฑิต และ
เปลี่ยนโครงสร้างคณะต่าง ๆ โดยได้ประกาศจัดตั้งคณะจ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์      
คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
พ.ศ. 2492 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะเศรษฐศาสตร์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ซึ่งมี ศาสตราจารย์ ดร.เดือน บุนนาค เป็นคนบดีคนแรก ต่อมาเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2492 มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งศาสตราจารย์ ขุนประเสริฐศุภมาตรา เป็นคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
แทน 

 ปี พ.ศ. 2507 นับเป็นปีส าคัญของเศรษฐศาสตร์ และวงการเศรษฐศาสตร์ของไทย         
เนื่องเพราะเป็นปีที่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ารับ
ต าแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เมื่ออาจารย์ป๋วย รับต าแหน่งแล้ว ภารกิจส าคัญประการแรกคือ 
การสร้างอาจารย์ประจ า ท่านได้ขออัตราต าแหน่งอาจารย์ประจ าเพ่ิม ติดต่อหาทุนเรียนต่อ
ต่างประเทศให้อาจารย์รุ่นใหม่ ๆ หาอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยพ้ืนฟูความรู้แก่อาจารย์ที่จะ
ส่งไปเรียนต่อ และช่วยวางหลักสูตรให้ทันสมัยตามแบบอย่างมหาวิทยาลัยในอเมริกา โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ ท าให้คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์ประจ าเพ่ิมขึ้นจาก       
6 คน เป็น 59 คนในเวลาเพียง 6 ปี 

 ในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีภาคค่ า และในปี พ.ศ. 2509 มีการ
ประกาศใช้หลักสูตรปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ที่ได้มาตรฐานหลักสูตรแรกของประเทศไทย 
ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา ได้แก่ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ สถิติเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และ

                                           
2
 คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, รายงานประจ าปี 2557 – 2558 คณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ปีวาว, 2558), 8-44. 
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เศรษฐศาสตร์ประยุกต์ และมีการสอนบางวิชาเป็นภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากนักศึกษาปกติประมาณ 20 คนต่อรุ่น โดยที่ผู้สอน Visiting Professor จากความ
ช่วยเหลือของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์ และนักศึกษากลุ่มนี้จะได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษจ านวนวิชา
เพ่ิมข้ึนทุกปีจนปีที่ 4 จะเรียนเป็นภาษาอังกฤษแทบทุกวิชา 

 ในปี พ.ศ. 2512 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่า เป็นหลักสูตรนานาชาติระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรแรกในประเทศไทย 
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และเรียนเต็มเวลา โดนนักศึกษาได้รับทุนการศึกษาทุกคน 

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 คณะเศรษฐศาสตร์ได้เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษโครงการ
ปริญญาตรี ส าหรับนักศึกษาภาคภาษาไทย โดยสอนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ จ านวน 8 วิชาเป็น
ภาษาอังกฤษ และในปี พ.ศ. 2536 คณะได้เปิดโครงการปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ โดนสอน
เป็นภาษาอังกฤษทุกวิชา และเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในปี พ.ศ. 
2540 รวมทั้งยังได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์  และในปีการศึกษา 2554 คณะ
เศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วย 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและ

ภูมิภาคเอเชีย กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาอย่างทั่วถึง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มุ่งสร้างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้มาตรฐานสากล 

สามารถเชื่อมโยงและสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศท่ีน ามาสู่การแก้ไขปัญหาและชี้น าสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการสังคมที่ให้บริการวิชาการจากความรู้และความ

เชี่ยวชาญของคณะเศรษฐศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของ
ประชาชน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการเทคโนโลยีและสารสนเทศใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และสนับสนุนการบริหารองค์กรให้เป็นเลิศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 มุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นเลิศในการบริหารโดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการจัดการ 

 ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2555 
    ด้านนักศึกษา 
   1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ไปศึกษามหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ จ านวน 39 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา 31 คน 
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  3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 527 คน และจบการศึกษา 112 คน 
 ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2556 

    ด้านนักศึกษา 
  1. จ านวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะเศรษฐศาสตร์ที่ไปศึกษามหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ จ านวน 77 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา 39 คน 
  3. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 560 คน และจบการศึกษา 115 คน 

 ข้อมูลด้านความเป็นนานาชาติ ปีการศึกษา 2557- 2558 
   ด้านนักศึกษา 
  1. จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษา 45 คน 
  2. จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในหลักสูตรนานาชาติ 603 คน และจบการศึกษา 113 คน 
 ด้านการลงนามความร่วมมือ 
 มีการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคู่สัญญากับประเทศญี่ปุ่น จ านวน 19 แห่ง 
ข้อมูลด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะเศรษฐศาสตร์ มธ. 

 2556 2557 2558 2559 
นศ.เศรษฐศาสตร์ส่งออก
ไปโครงการแลกเปลี่ยน 

24 53 52 49 

นศ.ต่างชาติที่(รับเข้า)มา
โครงการแลกเปลี่ยน 

39 45 58* 37** 

*ทั้งหมดจะมี 69 คน หากรวมกรณีที่มา visit ไม่เกิน 7 วัน 
**ทั้งหมดจะมี 153 คน หากรวมกรณีที่มา visit ไม่เกิน 7 วัน 

การมา visit ไม่เกิน 7 วัน เช่น เป็นโครงการระยะสั้นที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศพานศ. 
มาศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย หรือมี project ที่เกี่ยวกับประเทศไทยแล้วมาเพ่ือน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

 2556 2557 2558 2559 
อาจารย์เศรษฐศาสตร์ส่งออกไป

โครงการแลกเปลี่ยน 
NA 13 5 5 

อาจารย์ต่างชาติที่(รับเข้า)มา
โครงการแลกเปลี่ยน 

1 0* 21 32 

*ข้อมูลมิได้รวมในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่หรืออาจารย์จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญาหรือที่ก าลังเจรจามาเยี่ยม
เยียนที่คณะ หากรวมในส่วนดังกล่าว ในปี 2557 จะมีทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัยที่มาเยี่ยมเยียน 
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3.3 ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย3  
 
 3.3.1 นโยบายด้านความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย 
  อุดมศึกษาไทยได้พัฒนาสู่ความเป็นสากลมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่าทศวรรษ 
เพ่ือสนองตอบต่อความท้าทายของความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ความท้าทายดังกล่าวท าให้ประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นกับนานาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ลักษณะของ
ความเป็นสากลที่เพ่ิมขึ้นนี้ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องค านึงถึงบทบาทที่ปรับเปลี่ยนไปเพ่ือ
สนองตอบต่อสภาวะที่ท้าทายประเทศในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก นโยบายข้อหนึ่งที่
ปรากฏในแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533 - 2547)  จึงเน้นบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ในประชาคมโลก 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว (พ.ศ. 2533 - 2547) ได้ก าหนดมาตรการเพ่ือพัฒนาความ
เป็นสากลไว้ 4 ด้าน ดังนี้ 
 1. ด้านการเรียนการสอน เสริมสร้างคุณภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถทางด้าน
ภาษา คอมพิวเตอร์ รวมทั้งการเพ่ิมหลักสูตรนานาชาติ การสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและต่างประเทศ และการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ 
 2. ด้านการวิจัย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการวิจัยขององค์กรต่าง ๆ ในประเทศไทยโดย
การร่วมมือจัดท าวิจัยร่วมกับสถาบันต่างประเทศ และสนับสนุนให้มีภูมิภาคศึกษามากข้ึน 
 3. ด้านการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้มีการบริการทางวิชาการกับสถาบัน 
อุดมศึกษาในต่างประเทศ และการปรับปรุงเครือข่ายสารสนเทศระหว่างประเทศ 
 4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ตระหนักถึ ง
ความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ ให้มากขึ้น และสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบัน
ไทยคดีศึกษาหรือศูนย์วัฒนธรรมไทยในสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
 แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้กล่าวถึงความเป็นสากลของอุดมศึกษามาโดย
ตลอดดังเช่นแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ด้านความเป็นสากลไว้ 2 ประการ คือ 
 1. มุ่งพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจ
หลักด้วยความเป็นเลิศทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคมและการ

                                           
3 ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา, ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย (กรุงเทพฯ: ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550), 1-4. 
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ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือน าประเทศชาติไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและ
สังคมท่ีพึงประสงค ์
 2. มุ่งพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้มีศักยภาพและความพร้อมที่จะจัดการศึกษาที่มีความ
เป็นสากลและความร่วมมือกับต่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
ในประชาคมโลก 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมความเป็นสากล
ของอุดมศึกษามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนให้เห็นในวัตถุประสงค์หนึ่งของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นสากลของอุดมศึกษา
ไทยและการเปิดสู่ภูมิภาค (Internationalization and Regionalization) โดยยกระดับมาตรฐาน
และสมรรถนะของสถาบันอุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากลทั้งในเชิงวิชาการและการบริหาร
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาเข้าไปมีบทบาททาง
วิชาการในเวทีนานาชาติและการสร้างเสริมให้อาจารย์และบัณฑิตไทยมีสมรรถนะสากล เจตคติ โลก
ทัศน์และชีวทัศน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนสามารถจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานสากลอย่างมีคุณภาพให้แก่นักศึกษาจากต่างประเทศได้ 
 ในวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ก็
ได้ระบุถึงการพัฒนาและยกระดับอุดมศึกษาไทยให้ทัดเทียมกับสากลและเป็นศูนย์การศึกษาในกลุ่ม
ประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จากวิสัยทัศน์ดังกล่าวได้น ามาก าหนด
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาอุดมศึกษาไว้ 4 ประการ ซึ่งมีสาระส าคัญในการพัฒนาอุดมศึกษาและ
ทรัพยากรบุคคลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการเป็นศูนย์การศึกษาใน
กลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน 
 3.3.2 พัฒนาการด้านความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย 
 ในการน านโยบายความเป็นสากลของอุดมศึกษาไปสู่ การปฏิบัติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) โดยความร่วมมือของมูลนิธิการศึกษาไทย -
อเมริกันและ USAID ได้จัดการสัมมนาระดับชาติเรื่อง “ความเป็นสากลของการอุดมศึกษาไทย” ขึ้น
เป็นครั้งแรกเมื่อเดือนมกราคม 2534 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและองค์การระหว่างประเทศด้าน
การศึกษาได้มีความเข้าใจมโนทัศน์ในเรื่องความเป็นสากลและร่วมกันหาแนวทางสนับสนุนความเป็น
สากลของอุดมศึกษาไทย 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตระหนักดีถึงความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจะต้องยกระดับมาตรฐานและสมรรถนะสู่ระดับสากลเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
สามารถแข่งขันได้ในเวทีนานาชาติจึงได้ด าเนินโครงการและกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศทั้ง
ในระดับทวิภาคีและพหุภาคีมาอย่างต่อเนื่องในระดับทวิภาคีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ได้จ าท าบันทึกความเข้าใจกับกระทรวง/หน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย อิสราเอล 
ฟิลิปปินส์ จีน ออสเตรีย ฮังการี เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส แคนาดา สหรัฐอเมริกา เปรู ชิลี อังกฤษ 
กัมพูชา ลาว เวียดนาม พม่า อินเดีย สหพันธรัฐรัสเซีย และส านักเลขาธิการซีมีโอ และมีความร่วมมือ
ใกล้ชิดกับประเทศออสเตรเลีย จีน ออสเตรีย ฝรั่งเศส ในด้านการพัฒนาคณาจารย์และการท าวิจัย 
 ในระดับพหุภาคีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ผลักดันให้ประเทศไทยมี
บทบาทน าทางวิชาการในกรอบอาเซียนและซีมีโอ โดยได้รับเป็นเจ้าภาพที่ตั้งของส านักงานเลขานุการ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Secretariat: AUNS) และศูนย์ 
ภูมภิาคของซีมีโอด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนา ล่าสุดในปี 2549  ประเทศไทยได้รับเป็นเจ้าภาพ
ที่ตั้งของส านักงานเลขาธิการ UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) 
 นอกจากการส่งเสริมความร่วมมือในระดับทวิภาคี ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้มีบทบาทอย่างแข่งขันในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะสากลของนักศึกษา อาจารย์
และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา โดยการให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรไทยกับต่างประเทศทั้งในกรอบ UMAP (University Mobility in Asia and the Pacific) 
และกรอบประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยให้ความส าคัญกับการถ่ายโอนหน่วยกิตซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะน าไปสู่การรับรองคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยในเวทีระหว่าง
ประเทศ 
 ในด้านการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษานานาชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้เป็นแกนน าโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับสถาบันอุดมศึกษา กรมส่งเสริม
การส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศในการจัดสัมมนาวิชาการและ
นิทรรศการการศึกษาไทยในต่างประเทศ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยรวมถึงส่งเสริมและขยายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับต่างประเทศ 
 หลังจากความพยายามเพ่ือส่งเสริมความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยได้ด าเนินการมา
เป็นเวลา 1 ทศวรรษ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นเป็นโอกาสดีที่สถาบันอุดมศึกษาและ
หน่วยงานด้านการศึกษาจะได้พิจารณาทบทวนและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การส่งเสริมความเป็น
สากลของอุดมศึกษาในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปก าหนดเป็นกรอบทิศทางในการจัดท า
คู่มือแนวทางการสร้างความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยต่อไป จึงได้เชิญ Dr. Jack Van De Water 
นักวิชาการจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติจาก Oregon 
State University ประเทศสหรัฐอเมริกามาให้ค าปรึกษาแก่สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างวันที่         
30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2548 และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดสัมมนาเรื่อง 
“International Dimensions of Higher Education in Thailand” เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันระดมสมองเพ่ือให้ข้อคิดเห็นต่อร่าง 
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“แนวปฏิบัติส าหรับการศึกษานานาชาติในสถาบันอุดมศึกษาไทย” ซึ่งจัดท าโดย Dr. Jack Van De 
Water และได้ให้ความเห็นชอบต่อเอกสารดังกล่าวเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการจัดหลักสูตร
นานาชาติให้มีประสิทธิภาพและความเป็นเลิศ ซึ่งได้เสนอแนะแนวปฏิบัติส าหรับการพัฒนาการ
บริหารจัดการและการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก แนวปฏิบัติส าหรับคณาจารย์และหลักสูตร      
แนวปฏิบัติส าหรับการศึกษาในต่างประเทศและการแลกเปลี่ยนนานาชาติ แนวปฏิบัติส าหรับนักศึกษา
ต่างชาติและนักวิชาการต่างประเทศ แนวปฏิบัติในการจัดท าความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนา
ระหว่างประเทศ และแนวปฏิบัติส าหรับการให้บริการสังคม และการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาความร่วมมือด้านอุดมศึกษากับต่างประเทศได้ขยายตัวอย่าง
กว้างขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคของโลกในปี 2542 สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนมีการ
จัดท าบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน
ต่างประเทศจ านวน 1,189 ฉบับ และในปี 2547 จ านวนบันทึกความเข้าใจ/ข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการท่ีสถาบันอุดมศึกษามีกับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้นเป็น 1,536 ฉบับ 
คิดเป็นร้อยละ 29.18 หลักสูตรนานาชาติซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความเป็นสากลของ
อุดมศึกษาไทยได้มีการพัฒนาการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เมื่อเปรียบเทียบกับจ านวน
หลักสูตรนานาชาติที่เปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในปี 2544 และ 2549 พบว่ามี
จ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 387 หลักสูตรเป็น 844 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ118.09 ในด้านจ านวนของ
นักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาไทยซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดส าคัญในกระบวนการพัฒนา
ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทยได้มีจ านวนเพ่ิมขึ้นจาก 2,500 คน ในปี 2544 เป็น 8,534 คนในปี 
2549 คิดเป็นร้อยละ 241.36 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ผลการศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยต่ างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ :  คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศร ษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ศึกษาจากเอกสารการวิจัย ซึ่งเป็น
เอกสารยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งในการ
นี้ ผู้วิจัยได้แยกผลการวิจัยออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยโดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้  

 4.1 การก าหนดทิศทางเป้าหมาย 
 4.2 ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 4.3 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 4.4 การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
 4.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน 
  

4.1 การก าหนดทิศทางเป้าหมาย 
 
 การก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กร จะต้องประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์ 
(Vision) และการก าหนดภารกิจ (Mission) ในการด าเนินงานที่มีความชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้องค์การ
สามารถก าหนดทิศทางในระยะยาวได ้ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์นั้น องค์กรจะต้อง
ระบุภารกิจและเป้าหมายหลักท่ีส าคัญขององค์กร เช่น ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของ
องค์กรที่พยายามก าหนดว่าจะท าอะไรในปัจจุบัน และก าลังจะท าอะไรในอนาคตและองค์กรเป็น
องค์กรแบบใด  และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทั้งนี้เพ่ือบรรลุสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่
แล้วข้อความเรื่องภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย  ข้อความที่บ่งบอกถึงคุณค่าทางปรัชญา
ส าคัญที่ผู้บริหารตัดสินใจกระท า ซึ่งแสดงถึงพันธะขององค์กรที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกับคุณค่า
ของผู้บริหาร  นอกจากนี้แล้วภารกิจยังจะสร้างสภาพแวดล้อมในการก าหนดกลยุทธ์และเป้าหมาย คือ
การบอกถึงสิ่งที่องค์การปรารถนาให้เกิดขึ้นในอนาคต และพยายามบรรลุ โดยมีการก าหนดให้ชัดเจน 
กระชับ ตรงจุด และสามารถวัดได้ ทั้งนี้การก าหนดเป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชัดเจนขึ้นกว่าการ
ก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิ่งใด 
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  การก าหนดทิศทางเป้าหมายหรือการก าหนดยุทธศาสตร์ เป็นกระบวนการหลังจากที่
องค์กรมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในเพ่ือจะพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการ
ก าหนดทิศทางเป้าหมายในการพัฒนาองค์กร เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะบอกทิศทางขององค์กรและ
ภารกิจหน้าที่ที่องค์กรจะต้องกระท า และวัตถุประสงค์หลักซึ่งเป็นการก าหนดในสิ่งที่องค์กรต้องการ 
หลังจากนั้นจึงจะก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์หลัก กลยุทธ์ย่อย แผนงาน กิจกรรม และโครงการ  ซึ่ง
กระบวนการก าหนดยุทธศาสตร์ควรจะท าการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และถ้าจ าเป็นองค์กรต้อง
ก าหนดเป้าหมายขององค์กร โดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และกระบวนการก าหนด
ยุทธศาสตร์ควรจะท าการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และถ้าจ าเป็นองค์การอาจต้องก าหนดเป้าหมาย
องค์การใหม่ โดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  การวางแผนยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ ลักษณะของยุทธศาสตร์มี
การระบุถึงแผนปฏิบัติการวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ ดังนั้นการที่จะให้ยุทธศาสตร์เป็นที่ยอมรับ
และบุคลากรในองค์กรยินดีที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่อ ยุทธศาสตร์นั้นมีการก าหนดเป้าหมาย
ที่ชัดเจน รวมถึงยุทธศาสตร์นั้นให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานและระบุความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ ซึ่งเพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรเป็นสิ่งที่องค์กรต้องท าหลังจากที่
หน่วยงานได้มีการสรุปการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  หรือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกขององค์กรแล้ว เพ่ือที่องค์กรจะได้มีแนวทางและเป้าหมายที่ชัดเจนในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศของหน่วยงานที่จะ
ชี้ชัดว่าองค์กรต้องการจุดหมายปลายทางอย่างไร แล้วจะมุ่งไปข้างหน้าได้อย่างไร  เมื่อองค์กรมี
เป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ขั้นตอนหลังจากนั้นจะเป็นการก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ  และจะมีการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับหน่วยงานที่ เหนือขึ้นไป หน่วยเหนือ ขึ้นไปคือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ของทั้งคณะรัฐศาสตร์และคณะ
เศรษฐศาสตร์ จะต้องสอดคล้องและมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ใหญ่กว่า ทั้งนี้เพ่ือทั้งคณะ
รัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์จะได้ปฏิบัติภารกิจที่เป็นหัวใจหลักของการด าเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดได้ตามเป้าหมาย 
 4.1.1 ผลการศึกษาการก าหนดทิศทางเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์ 
  จากการศึกษาตามเอกสารแผนปฏิบัติราชการของคณะรัฐศาสตร์ การก าหนด
ทิศทางเป้าหมายของคณะรัฐศาสตร์นั้น ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ในแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี ว่า 
“พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ก้าวไกลวิชาการ ได้มาตรฐานสากล”   
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 พันธกิจชองคณะรัฐศาสตร์ ก าหนดไว้ดังนี้ 
 1. จัดการเรียนการสอนด้านรัฐศาสตร์ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม ได้
มาตรฐานเท่าเทียมสากล 
 2. ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาวิชาการเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาสังคม 
 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในหลักวิชาการ โดยสอดแทรกคุณค่า
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนในสังคม 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดและกิจกรรมเพ่ือร่วมท านุบ ารุงสืบสานศิลปวัฒนธรรม
อันดีงาม ประเพณีไทยที่ควรอนุรักษ์ รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมืองไทย 
 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า สถานการณ์ของ
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอนนี้นั้น เป็นช่วงที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจาก
อัตราการเกิดของประชากรลดลง  แนวโน้มที่เราเห็นได้ชัดคือเมื่อจ านวนนักศึกษาลดลง 
มหาวิทยาลัยทั้งหลายในประเทศต้องปรับตัว  ทั้งนี้จะต้องปรับตัวอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ
ทิศทางของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่งไม่เหมือนกัน เพราะมหาวิทยาลัยหลายแห่งใน
ต่างจังหวัดมีแนวโน้มที่อาจจะต้องยุบรวมเพราะไม่มีนักศึกษาเข้ามาเรียน  เพราะฉะนั้น
ส าหรับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แนวโน้มของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ซึ่งเป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัย คือ เน้นเรื่องความเป็นนานาชาติ ซึ่งอาจจะต้องไปดู
ที่ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพราะยุทธศาสตร์ของมหาวิทาลัย
ธรรมศาสตร์เปรียบเสมือนร่มใหญ่ ยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ต้องสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน ซึ่งในหลาย ๆ 
เรื่องที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นและท าอย่างต่อเนื่องคือ ความเป็นนานาชาติ 
ฉะนั้นทิศทางจะเป็นอย่างไรซึ่งคณะรัฐศาสตร์เองก็พยายามที่จะปรับตัวเพ่ือที่จะให้
คณะฯ นั้นมีความเป็นนานาชาติมากขึ้น ถามว่าจะปรับมากน้อยอย่างไรต้องไปดูข้อมูล
เรื่องมหาวิทยาลัยคู่สัญญา หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่คณะฯ ลงนามความร่วมมือ
ด้วย ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่อธิบายได้ว่าถ้าย้อนหลังไป 5 ปี หรือ 10 ปี จะเห็นแนวโน้มอย่าง
หนึ่งว่าจ านวน MOU ที่คณะรัฐศาสตร์ท ากับมหาวิทยาลัยต่างประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งการเพ่ิมของจ านวน MOU นั้นสะท้อนให้เห็นว่าความเป็นนานาชาตินั้นส าคัญ ซึ่ง
เรื่อง MOU อย่างเดียวอาจจะไม่เป็นที่สะท้อนความเป็นนานาชาติมากนัก อาจจะต้อง
ไปดูจ านวนนักศึกษาต่างชาติทั้งขาเข้าและขาออก จะเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าคณะฯ 
เปิดตัวไปสู่ความเป็นนานาชาติมากขึ้น ซึ่งการเปิดตัวเป็นนานาชาติก็เพ่ือ 1) คณะ
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ต้องการสร้างบรรยากาศความเป็นนานาชาติตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น
แนวโน้มที่ส าคัญ  2) ถ้ามองไปข้างหน้าจ านวนนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาไทยนั้นมีจ านวน
ลดลง  แต่สิ่ งที่จะเพ่ิมจ านวนขึ้นคือจ านวนนักศึกษาต่างชาติที่ เข้ามาเ รียนที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิ่งที่คณะท าอยู่ในตอนนี้คือการจัด OPEN HOUSE ที่
มหาวิทยาลัยประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งอาจจะต้องไปจัดที่ ลาว กัมพูชา พม่า มากขึ้น ซึ่ง
จุดเริ่มต้นที่ดีคือมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศ 
CLMV เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ โดยที่จะเกิดผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องความเป็น
นานาชาติตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้1  

 
 จากการสัมภาษณ์ข้างต้นคณะรัฐศาสตร์ มีจุดอ่อน คือ มีการเริ่มต้นที่ไม่ดี กล่าวคือ 
คณะฯ ไม่มีแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี  แต่คณะฯ มีแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี ซึ่ง
ใช้แทนแผนยุทธศาสตร์ โดยปกติแล้วหน่วยงานจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นแผนหลักของ
หน่วยงานเมื่อมีแผนหลักแล้วจึงจะท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งเป็นแผนย่อยลงมา แผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรเปรียบเสมือนเข็มทิศและแบบแผนน าทางที่องค์กรได้วางแผนการด าเนินงานไว้ หรืออาจกล่าว
ได้ว่าคณะรัฐศาสตร์มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนแต่มีวิธีการด าเนินงานคือการจัดท าแผนที่
ไม่ถูกต้อง  อีกทั้งคณะรัฐศาสตร์ มีจุดแข็ง คือ คณะฯ มีที่ประชุมอาจารย์ไว้ส าหรับตัดสินและ
พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ภายในคณะฯ หรือใช้ส าหรับการแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนหน่วยงาน 
 4.1.2 ผลการศึกษาการก าหนดทิศทางเป้าหมายของคณะเศรษฐศาสตร์ 
  จากการศึกษาเอกสารแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ การก าหนดทิศทาง
เป้าหมาย  ของคณะเศรษฐศาสตร์นั้น ได้ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  ซึ่ง
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  เป็นศูนย์กลางความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และได้
ก าหนดพันธกิจด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศว่า ให้บริการวิชาการด้าน
เศรษฐศาสตร์ และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ว่า  การบริการสังคมที่ให้บริการวิชาการจากความรู้และความเชี่ยวชาญ
ของคณะเศรษฐศาสตร์ที่น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชน   
เป้าประสงค์ก าหนดว่า การให้บริการทางด้านวิชาการ ความรู้แก่สังคม และสามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิตของประชาชน  ผลผลิตก าหนดว่า การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและจัดอบรมและสัมมนาทาง
วิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 

                                           
1 ศุภสวัสดิ์ ชชัวาลย,์ สัมภาษณ์โดย ทศพล ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

20 กรกฎาคม 2560. 
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 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 – 2559 ไว้แล้ว โดยได้ท า
การทบทวนแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติราชการทุกปี ซึ่งผู้บริหารคณะในชุดใหม่ซึ่งเข้ารับหน้าที่ในปี 
พ.ศ.2557 – 2559  ได้จัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี  (พ.ศ.2557 - 2559) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนว่าคณะเศรษฐศาสตร์จะมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ นานาชาติและบริหาร
จัดการ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นในการท าความร่วมมือมหาวิทยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ และขยายการมี
ปฏิสัมพนัธ์การท าความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กรของคณะเศรษฐศาสตร์ปี 2555 – 2559 มุ่งเน้น
ความเป็นเลิศดังนี ้

ด้านวิชาการ : การเรียนการสอน การวิจัย และบริการสังคม 
ด้านนานาชาติ : การเรียนการสอน การวิจัย และบริการสังคม 
ด้านบริหารจัดการ : การสร้างความมีประสิทธิภาพให้กับการบริหารงานทั้งอาจารย์และ

เจ้าหน้าที ่
 

หัวหน้างานแผนและการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์  กล่าวว่า  ในแผน 3 ปี 
คณะได้ทบทวนและก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนคณะเศรษฐศาสตร์จะ
มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ นานาชาติและบริหารจัดการ ดังนั้นจึงมุ่งเน้นในการ
ท า MOU  กับคู่สัญญาเดิมและขยายการมีปฏิสัมพันธ์ MOU กับสถาบันและ
หน่วยงานในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน2 

 
ในขณะที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  กล่าวว่า MOU ของคณะลดลงไปเมื่อ 5 

ปีที่แล้ว แต่ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ เราพยายามขยายความร่วมมือเพ่ิมมากขึ้น และ
ติดต่อกับคู่สัญญาเดิมที่หมดสัญญาไปแล้วเพ่ือพูดคุยกันใหม่ ท าให้มีจ านวน MOU 
เ พ่ิมมากขึ้นและมีจ านวนนักศึกษาที่มาแลกเปลี่ยนในแนวโน้มที่มากขึ้นด้วย  
โดยเฉพาะทางแถบยุโรป ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนให้นักศึกษาและอาจารย์ออกมา
แลกเปลี่ยนนอกประเทศ ขณะที่มหาวิทยาลัยในแถบอเมริกาเหนือ เน้นไปที่โครงการ
เรียนในภาคฤดูร้อน หรือโครงการที่มีการเก็บค่าธรรมเนียม หรือจัดเป็น Study trip  
มากกว่าที่จะขยายความร่วมมือผ่านโครงการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดี ประเด็นความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร แต่ก็มีแนวโน้มที่มี

                                           
2 พรรณพิไล  ดิษฐค าเริง, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 17 กรกฎาคม 2560.  
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นักศึกษาปริญญาโทและเอกมาจากประเทศเพ่ือนบ้านมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการ
สนับสนุนทุนการศึกษาของ สกอ. และจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วย3  

 
จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าคณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดทิศทาง

เป้าหมายด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศไว้อย่างชัดเจน ซึ่งการก าหนด
ทิศทางเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์นั้นเป็นการคิด หรือการวางนโยบายและยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
ขั้นตอนที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง แต่เป็นเพียงการคิด การเตรียมการ หรือการวางแผนเท่านั้น 

การก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรนั้นจะต้องมีที่มาและความชัดเจน กล่าวคือใน
ส่วนของที่มา คือมีการร่วมกันคิดร่วมกันท าของบุคลากรภายในองค์กร เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์จะ
เกิดข้ึนและส าเร็จได้จะต้องอาศัยพลังของบุคลากรในองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อน ในส่วนของความชัดเจน 
เป็นการก าหนดทิศทางที่องค์กรต้องการไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้เปรียบเสมือนผลลัพธ์ระดับสูงที่ต้องการ
บรรลุ ได้แก่ การก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร ซึ่ ง
เป็นการตอบค าถามยุทธศาสตร์ว่าองค์กรของเราต้องการไปสู่จุดไหน  ซึ่งทั้งคณะรัฐศาสตร์ และคณะ
เศรษฐศาสตร์ก็มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายขององค์กรไว้อย่างชัดเจน โดยสะท้อนได้จากวิสัยทัศน์
ขององค์กรนั่นเอง 

ดังนั้นการที่จะให้แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรจะเป็นที่ยอมรับและบุคลากรในองค์กร
ยินดีที่จะปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่อ ยุทธศาสตร์นั้นมีการก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน 
รวมถึงให้รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติราชการ หรือแผนการปฏิบัติงานและระบุความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

 
4.2 ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
 

ความสอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ขององค์กร คือ สภาวการณ์ที่องค์กร
คาดหวังและต้องการความส าเร็จในการด าเนินงานจากยุทธศาสตร์ขององค์การ แต่องค์การต้อง
ค านึงถึงฝ่ายงานต่าง  ๆ  ขององค์การ อาทิ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา และฝ่ายการผลิต รวมถึง
ค านึงถึงความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง ทรัพยากรขององค์การ และความสามารถขององค์การ
อีกด้วย การทราบถึงความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้บริหารเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม ต่อพฤติกรรมการซื้อหรือบริการที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันการ

                                           
3 ชยันต์ ตันติวัสดาการ, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2 สิงหาคม 2560. 
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ค านึงถึงปัจจัยเหล่านั้น รวมทั้งยุทธศาสตร์องค์การจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่ในทุกระดับ สามารถ
แลกเปลี่ยนความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ขององค์การ และสามารถมองเห็นภาพรวม
ขององค์การได้อย่างเป็นระบบส าหรับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตขององค์การ ดังนั้น
วัตถุประสงค์ขององค์การและแผนปฏิบัติการควรจะกระจายไปยังบุคลากรในทุกระดับขององค์การ
เพ่ือการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์การนั่นเอง 

 ผู้วิจัยเห็นว่าความสอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์นั้นจะต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์
ของหน่วยเหนือ ซึ่งในที่นี้หน่วยเหนือคือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังนั้นคณะรัฐศาสตร์และคณะ
เศรษฐศาสตร์จะต้องจัดท าและก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทั้งนี้ต้องสอดคล้องตั้งแต่ วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และประเด็นยุทธศาสตร์ 
ซึ่งจะแตกต่างและเพ่ิมเติมได้ในแผนงานย่อย กิจกรรม โครงการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด   ซึ่งความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของทั้งสองคณะฯนั้น จะต้องเชื่อมโยงกับหน่วยเหนือเนื่องจาก
ทั้งคณะทั้งสองอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา และการสั่งการที่ต้องรับนโยบายและการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของมหาวิทยาลัยเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

 4.2.1 ผลการศึกษาความสอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 
 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการบริหาร คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า คณะรัฐศาสตร์ 
มีกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  เพราะมีการระบุถึงแผนการท างาน แผนงบประมาณ  ซึ่งเป็นการท า
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยนั้นคณะรัฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559  ซ่ึงใช้เป็นแผนหลักของหน่วยงานและ
ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  พัฒนาคุณภาพบัณฑิต ผลิตงานวิจัย ก้าวไกลวิชาการ ได้
มาตรฐานสากล ถ้าคณะไม่ท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจะไม่อนุมัติงบประมาณ ดังนั้นในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
คณะจะน าแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมาเป็นตัวตั้งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ ซึ่งแผนของมหาวิทยาลัยก็ต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ  
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของประเทศ4 

 

                                           
4 ชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 29 มิถุนายน 2560. 
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จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ของคณะ
รัฐศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวคือ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ จะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งความสอดคล้องและเชื่อมโยงดังกล่าวนั้นจะมีการผูกติดกับแผนการ
ท างาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี แผนงบประมาณ ทั้งนี้การจัดท ายุทธศาสตร์ดังกล่าวถ้าไม่มีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เหนือขึ้นไปนั้น จะมีผลกระทบต่อการอนุมัติ
งบประมาณต่าง ๆ ที่จะน ามาใช้ในการบริหารกิจการการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
       4.2.2 ผลการศึกษาความสอดคล้องและเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ก าหนดยุทธศาสตร์ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งคณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555 – 
2559  อีกทั้งในชุดการบริหารคณะของท่านอดีตคณบดี ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ได้
จัดท าแผนกลยุทธ์ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า เป็นศูนย์กลางความรู้
ทางเศรษฐศาสตร์ของประเทศและภูมิภาค และก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
ซึ่งหัวหน้างานวางแผนและการคลัง คณะเศรษฐศาสตร์  ได้กล่าวว่า  การ

ก าหนดยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์นั้นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยจะแตกต่างในเรื่องของความเป็นวิทยาศาสตร์เท่านั้น ด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีหลายช่องทางคือ การท าความร่วมมือเดิม
และใหม่ การเสนอบทความวิชาการในต่างประเทศ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ
คณะ และอาจารย์ในคณะเป็นศิษย์เก่าในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ5 

 
จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

เศรษฐศาสตร์นั้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเห็น
ได้จากการที่คณะเศรษฐศาสตร์นั้นมีการก าหนดแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 
- 2559) อีกทั้งยังได้ก าหนดแผนกลยุทธ์คณะเศรษฐศาสตร์ราย 3 ปี (พ.ศ.2557 - 2559) และมีการ
เน้นในเรื่องของความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น การลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) การแลกเปลี่ยนนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ อาจารย์ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็น

                                           
5 พรรณพิไล  ดิษฐค าเริง, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 17 กรกฎาคม 2560. 
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หลักการส าคัญท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เน้นเป็นอย่างมาก และจะเห็นได้ว่าคณะฯได้ด าเนินการที่มี
เป้าหมายที่ชัดเจน มีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  อีกทั้ง
คณะฯ ยังมีผลการด าเนินงานที่ดีเป็นอย่างมาก 

ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ขององค์กรกับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยเหนือขึ้นไปนั้น จะท าให้ยุทธศาสตร์ขององค์กรส่งผลต่อเจ้าหน้าที่ ในทุกระดับ สามารถแลกเปลี่ยน 
ความเข้าใจซึ่งกันและกันเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ขององค์กร และสามารถเห็นภาพรวม
ขององค์กรได้อย่างเป็นระบบส าหรับสถานการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคตขององค์กร  ดังนั้นวัตถุประสงค์
และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรควรจะกระจายไปยังบุคลากรในทุกระดับขององค์กรเพ่ือเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ทั่วทั้งองค์กร 

เห็นได้ว่าการก าหนดยุทธศาสตร์ของทั้งคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ นั้น
จะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสถาบันนั่นคือ ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ต้องมีความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นต้น  ซึ่งการก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์กรที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับหน่วยเหนือนั้น จะเป็นการ
สะท้อนถึงการปฏิบัติตามเป้าหมายและทิศทางของหน่วยเหนือที่วางไว้ อีกทั้งเป็นส่วนส าคัญในการ
อนุมัติงบประมาณต่าง ๆ อีกกด้วย 

 
4.3 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 
 

 การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่ายส าหรับ
บุคลากรทุกระดับในองค์กร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติต่อไป  ซึ่งเป็นการ
ด าเนินการขั้นตอนหน่งในกระบวนการจัดการเชิงยุทธศาสตร์ ในขั้นนี้มุ่งเน้นที่การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ การจัดท ายุทธศาสตร์กับการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจ าเป็นต้องใช้ทักษะ
การบริหารที่แตกต่างกัน การจัดท ายุทธศาสตร์ส่วนใหญ่มุ่งเน้นที่ความส าเร็จ อันเป็นกิจกรรมของ
ผู้บริหารระดับสูง ส่วนการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติจะเน้นที่การด าเนินการหรือปฏิบัติ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการบริหาร และการบริหารงบประมาณ ทั้งนี้การ
น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเชิงยุทธศาสตร์เพราะเป็น
ขั้นตอนที่จะก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติจริง ผู้ที่น ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติหรือผู้บริหาร
ระดับสูงจะต้องเป็นผู้น าและมีเชาว์ปัญญา  และเชาว์ทางอารมณ์ ทั้งนี้เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ด าเนินการไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และกระบวนการที่ผู้บริหารแปลงแผนยุทธศาสตร์และนโยบาย
ไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงานซึ่ง
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กระบวนการนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการ
บริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 ผู้วิจัยเห็นว่าการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการที่จัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรเสร็จแล้ว หลังจากนั้นจะเป็นกระบวนการที่ต้องสื่อสารยุทธศาสตร์ และ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ให้บุคลากรทั้งองค์กรทราบ และแบ่งการน ายุทธศาสตร์ในด้านต่าง  ๆ ให้แก่ฝ่าย
ต่าง ๆ ในองค์กรไปสู่การปฏิบัติ หรือการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั่นเอง เมื่อมีการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์องค์องค์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการก าหนดกลยุทธ์ย่อย แผนงาน กิจกรรม โครงการ 
ซึ่งทั้งหมดนี้ฝ่ายงานต่างๆในองค์กรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในแผนงาน โครงการ จะต้องน าไปสู่การ
ปฏิบัติ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นั้นได้ขับเคลื่อน บรรลุเป้าหมายและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

 4.3.1 ผลการศึกษาการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ 
 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการบริหารคณะรัฐศาสตร์กล่าวว่า  เมื่อคณะท า
แผนยุทธศาสตร์เสร็จ คณะมีการแจ้งบุคลากร มีการประชุมบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งคณบดีเป็นประธานการประชุม มีการแจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานว่าคณะจะไปในทิศทางไหน  มีแผนอย่างไร และตอนนี้คณะก าลังท าอะไรอยู่ 
นี่คือวิธีการสื่อสารคณะรัฐศาสตร์ที่ก าลังใช้อยู่ อีกทั้งคณบดีจะมีการแจ้งบุคลากรตั้งแต่
การแถลงนโยบายในการสรรหาคณบดีว่าคณบดีมีนโยบายอย่างไร มองคณะไปไหน
ทิศทางไหน และเน้นการพัฒนาหรือยุทธศาสตร์ในด้านใด เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย6  

 
ในขณะที่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า คณบดีจะพูดทุกครั้งที่มีโอกาส เช่น 

พูดในวันแถลงนโยบายการสรรหาคณบดี  พูดในวันงานสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งจะ
เป็นการรวมตัวของบุคลากรทั้งคณะ เช่น อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า พูดในที่ประชุม
คณาจารย์ซึ่งที่ประชุมคณาจารย์ของคณะรับศาสตร์นั้นเป็นที่ตัดสินปัญหาและการ
ด าเนินการต่าง ๆ ของคณะฯ ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งของคณะฯ อีกทั้งพูดในที่ประชุม

                                           
6 ชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 29 มิถุนายน 2560. 
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กรรมการประจ าคณะ โดยจะพูดเสมอว่าความร่วมมือทางวิชาการหรือความเป็น
นานาชาตินั้นเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย ทั้งหมดนี้คือช่องทางที่คณบดีท า7 

 
จากผลการสัมภาษณ์จะเห็นว่าการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์

นั้นเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ที่กระท าโดยผู้บริหารของคณะ และมีการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ในหลากหลายรูปแบบท าให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถรับรู้และมีความเข้าใจทิศทาง
หรือเป้าหมายของยุทธศาสตร์ได้ อีกทั้งยังสามารถน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติหรือการแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั่นเอง  

4.3.2 ผลการศึกษาการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 
 

หัวหน้างานวางแผนและการคลังคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า  คณะฯ มีการ
สื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศให้
บุคลากรทราบจากการประชุมคณาจารย์ ผู้บริหาร ประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ 
และสามารถติดตามผลจากรายงานการประเมินตนเอง  รายงานประจ าปีของแต่ละ
โครงการเป็นประจ าทุกปี”8  

 
ขณะที่คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่าคณะฯ 

พยายามเพ่ิมช่องทางในการสื่อสาร และให้ข้อมูลแก่นักศึกษามากขึ้นเพ่ือการเตรียมตัว
และประกอบการตัดสินใจของนักศึกษา ในส่วนของอาจารย์ ยังไม่ค่อยมีความร่วมมือ
ทางวิชาการที่ชัดเจนมากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะ connection ส่วนตัวที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของอาจารย์แต่ละท่าน  ส าหรับนักศึกษาเพ่ิมช่องทางในการ
ประกาศข่าวสารโครงการแลกเปลี่ยนและทุนการศึกษาต่าง ๆ ทั้งทางเว็บไซต์คณะ ผ่าน 
Moodle ของบีอี และ Facebook คณะ และของนศ.ภาคภาษาไทย และหากเป็น
ของป.โท ก็จะประสานไปทางทีมปริญญาโทเพ่ือประสานข้อมูลให้แก่นักศึกษาโดยตรง 
และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการด าเนินการและการเตรียมตัวส าหรับ
โครงการแลกเปลี่ยนให้แก่นักศึกษาทั้งที่ท่าพระจันทร์ และที่รังสิต มีการแนะน าการ

                                           
 7 ศุภสวัสดิ์ ชชัวาลย,์ สัมภาษณ์โดย ทศพล ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 
20 กรกฎาคม 2560. 

8 พรรณพิไล  ดิษฐค าเริง, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 17 กรกฎาคม 2560. 
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เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเตรียมตัวและการไป
แลกเปลี่ยนจากรุ่นพ่ี รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนตั้งแต่งานปฐมนิเทศ 
และงานมัชฌิมนิเทศเพ่ิมเติม  และส าหรับอาจารย์หากมีโครงการต่าง ๆ เข้ามา จะมี
การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Email-list ของอาจารย์เป็นหลัก9 
จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นจะเห็นว่าการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะ

เศรษฐศาสตร์นั้น เป็นกระบวนการสื่อสารจากการประชุมคณาจารย์ ผู้บริหาร ประชาคมสาย
สนับสนุน อีกทั้งยังสามารถติดตามการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ได้จากรายงานการประเมิน
ตนเอง และคณะยังมีช่องทางในการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ให้กับนักศึกษา ซึ่งกระบวนการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ เป็นการสื่อสารและถ่ายทอด
ยุทธศาสตร์ให้อยู่ในรูปที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย ส าหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพ่ือเป็น
แนวทางในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ เป็นการตอบค าถามทางยุทธศาสตร์ที่ว่า เราต้อง
ท าหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง 

การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์เพราะเป็นขั้นตอนท่ีจะก าหนดยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ลงสู่ภาคปฏิบัติจริง ผู้ที่น ายุทธศาสตร์ไป
ปฏิบัติหรือผู้บริหารระดับสูงจะต้องท าเพ่ือให้ยุทธศาสตร์ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  เพ่ือให้เข้าใจการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติในบทนี้จะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างการ
ก าหนดและการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ องค์ประกอบของการน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอน
การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติตามแนวคิดของ McKinsey 7-S 
Framework (7Ss) การสร้างความส าเร็จในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และปัญหาในการน า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

 
4.4 การออกแบบการจัดการเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

 
การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเป็นกระบวนการก าหนด

ยุทธศาสตร์ควรจะท าการรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็น และถ้าจ าเป็นองค์การอาจต้องก าหนดเป้าหมาย
องค์การใหม่ โดยพิจารณาถึงยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะเกี่ยวข้องกับการ
มอบหมายความรับผิดชอบและอ านาจหน้าที่ในการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติลักษณะของยุทธศาสตร์มี
การระบุถึงแผนปฏิบัติการวัตถุประสงค์และวิธีการปฏิบัติ ดังนั้นการที่จะให้ยุทธศาสตร์เป็นที่ยอมรับ

                                           
9 ชยันต์  ตันติวัสดาการ, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2 สิงหาคม 2560. 
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และพนักงานยินดีที่จะปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ก็ต่อเมื่อ ยุทธศาสตร์นั้นมีความชัดเจน รวมถึงให้
รายละเอียดเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานและระบุความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์นั้น 
ทั้งนี้เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ 

 การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานหรือกิจการ  การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับ
หน่วยงานต้องก าหนดตามยุทธศาสตร์หลักของกิจการ หรือเป็นกลยุทธ์ระดับกิจกรรมที่ตอบสนอง
ผลผลิตหลักซึ่งเกิดจากกระบวนการท างาน ดังนั้นการก าหนดยุทธศาสตร์ระดับหน่วยงานจ าเป็นต้อง
แปลงยุทธศาสตร์ในระดับนโยบายเป็นกลวิธี ซึ่งจะต้องท าให้สอดคล้องกับการปรับตัวด้านงานประจ า 
และส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพ่ือการปรับตัวโดยการจัดท าในรูปของโครงการ ทั้งนี้ยุทธศาสตร์
ระดับหน่วยงาน คือ กลยุทธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของกิจการหรือเป็นกลยุทธ์ระดับโครงการ 
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ ประเด็นนี้เทียบได้กับกลยุทธ์ระดับกรม หากจะก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จระดับหน่วยงานที่มีต่อกลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการและลักษณะผลประโยชน์เฉพาะหรือเป็น
การวัดระดับผลลัพธ์ ท าไมจึงต้องวางแผน และค าตอบส าคัญคือ องค์การต้องวางแผนเพ่ือที่จะ
ประสานกิจกรรมต่าง ๆ เข้าด้วยกัน องค์การต้องวางแผนเพ่ือก าหนดสภาพอนาคต องค์การต้อง
วางแผนเพื่อการตัดสินใจที่มีเหตุผลและองค์การต้องวางแผนเพ่ือการควบคุม 

 ผู้วิจัยเห็นว่าการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็น
กระบวนการในการวางแผนการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร หมายถึง การออกแบบการจัดท า
ยุทธศาสตร์หรือการวางแผนยุทธศาสตร์นั่นเอง  การที่องค์กรจะออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับ
ยุทธศาสตร์นั้นจะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก มีการก าหนดทิศทาง
เป้าหมายที่ชัดเจน และวิเคราะห์บริบทขององค์กรด้วยว่าต้องการจะไปทางไหน ท าอะไร เพ่ืออะไร 
เพ่ือการออกแบบนั้นจะได้สอดรับกับความต้องการขององค์กรที่จะมุ่งไปข้างหน้า และมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 

 4.4.1 ผลการศึกษาการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของ
คณะรัฐศาสตร์ 

หัวหน้างานยุทธศาสตร์และการบริหารคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่าคณะฯ จะจัด
ประชุมบุคลากรในคณะทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยเฉพาะในสาย
วิชาการและสายสนับสนุนวิชาการจะพูดในสถานะปัจจุบันของคณะก่อน ข้อมูลปัจจุบัน
ของคณะที่มี ปัญหาของคณะที่เกิดขึ้น สิ่งที่ต้องแก้ไขมีอะไรบ้าง แล้วมองไปข้างหน้าว่า
ต้องการเดินไปทางไหน ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้จะคล้าย ๆ กับการท า SWOT  ของ
หน่วยงาน มีจุดแข็ง จุดอ่อนอย่างไร  พร้อมกับมีข้อมูลเชิงประจักษ์มาสนันสนุน SWOT  
ว่าคณะมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเช่นนั้นหรือไม่  และคณะมีการออกไปดู
บริบทภายนอกที่แวดล้อมคณะในปัจจุบันว่ามีอะไรที่เกื้อหนุนคณะบ้าง ซึ่งเป็นจุดที่
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คณะต้องปรับตัวท าให้คณะต้องออกไปมองภายนอกด้วย รวมทั้งนโยบายในระดับที่
เหนือขึ้นไป เช่น นโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อคณะ  คณะจะน ามาใช้เป็นจุดได้เปรียบ  ซึ่งนี่คือ
วิธีการของคณะในการออกแบบการจัดการเพื่อตอบรับยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์10  

 
ในขณะที่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า  มีการประชุมกับผู้บริหารชุดใหญ่ของ

คณะฯ หรือทีมบริหารของคณะฯเพ่ือแลกเปลี่ยนว่าคณะจะท าอะไร ในระยะเวล
ล่วงหน้าแล้วจะจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย11 

 
จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของคณะ

รัฐศาสตร์นั้นเป็นการจัดท ายุทธศาสตร์ และการวางแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีการประชุมทีมบริหารเพ่ือ
ก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน เมื่อก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว จะมีการจัดประชุม
คณาจารย์ ประชุมประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือช่วยกันระดมสมองในการวิเคราะห์ SWOT 
เพ่ือให้ได้สิ่งที่คณะต้องการรวมไปถึงการปรับปรุงในด้านที่มีความบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 

4.4.2 ผลการศึกษาการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของ
คณะเศรษฐศาสตร์ 

หัวหน้างานวางแผนและการคลั งคณะเศรษฐศาสตร์  กล่ าวว่ า  คณะ
เศรษฐศาสตร์ มีการประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการโครงการ จะน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษามาพิจารณา แล้วพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะที่เน้น
ด้านนานาชาติ ที่ต้องเริ่มตั้ งแต่การปรับปรุง การรับสมัคร ด้านการแนะแนว 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยการเรียนการสอนหาข้อมูลปรับตัว12  

 

                                           
10 ชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 29 มิถุนายน 2560. 
11ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย,์ สัมภาษณ์โดย ทศพล ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

20 กรกฎาคม 2560. 
12 พรรณพิไล  ดิษฐค าเริง, สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 17 กรกฎาคม 2560. 
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จากผลการสัมภาษณ์ข้างต้นคณะเศรษฐศาสตร์มีการออกแบบการจัดการยุทธศาสตร์
ของหน่วยงาน ซึ่งมีการประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการโครงการ และประชาคมสายต่างๆของคณะ เพ่ือ
ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อีกทั้งมีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามา
ประกอบในการด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าการออกแบบการจัดการเพ่ือ
ตอบรับยุทธศาสตร์นั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทหรือวัฒนธรรมของแต่ละองค์กร แต่สิ่งที่จะขาดไม่ได้ถือการ
รับฟังนโยบายจากฝ่ายบริหาร การระดมสมองเพ่ือช่วยกันคิดในองค์กรว่าองค์กรจะเดินไปทางไหน มี
การก าหนดอย่างไร เพ่ือมุ่งเป้าไปสู่ความส าเร็จ  

เห็นว่าการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เป็นแนวทางใน
การออกแบบกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิดการจัดการคุณภาพ (PDCA) ซึ่งมี
กิจกรรมในการวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน (Check) 
และการปรับปรุงแก้ไข (Act)  

 
4.5 การบริหารจัดการหน่วยงาน 
 

 การบริหารหรือการจัดการ หมายถึง การด าเนินงานของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ ซึ่ง
นับว่าเป็นอุปกรณ์ของการจัดการนั้น ๆ รวมถึงกระบวนการจัดหน่วยงานและการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้การท างานบรรลุเป้าหมายร่วมกัน   

 การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการที่ส าคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และการ
จัดการ (Management)  หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า 4M’s ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะ
การบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณเพียงพอ ต้อง
ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความต้องการของ
แผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ซึ่งปัจจัยในการจัดการที่เป็นมูลเหตุที่ส าคัญและผู้บริหารทุกคนต้องสนใจในงาน
ด้านการบริหารจัดการ 
 ผู้วิจัยเห็นว่าการบริหารจัดการดังกล่าวนั้นต้องมีการด าเนินงานขององค์กรที่ต้องมีคน
ตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  โดยน าปัจจัยทางการบริหารจัดการ 
ได้แก่ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์  และการจัดการ มาใช้อย่างเป็นกระบวนการโดยผ่านหน้าที่
หลัก คือ การวางแผน การจัดองค์การ การเป็นผู้น าและการควบคุมให้การท างานบรรลุเป้าหมาย
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 4.5.1 ผลการศึกษาการบริหารจัดการหน่วยงานของคณะรัฐศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานของ

คณะ โดยมุ่งเน้นด้านการบริหารจัดการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร 
เพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจของคณะรัฐศาสตร์ บรรลุเป้าหมายที่คาดหวังอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
ดังนั้นในปี 2558 คณะรัฐศาสตร์ได้มีการพัฒนาการบริหารจัดการทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์และอาคารสถานรวมทั้งการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า การ
ด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และการเข้าโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาสู่คูวามเป็นเลิศ (EdPEx) เพ่ือพัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

4.5.2 ผลการศึกษาการบริหารจัดการหน่วยงานของคณะเศรษฐศาสตร์ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการด าเนินงานที่มุ่งเน้นงบประมาณเป็นหลักในการด าเนินการ

จัดท ายุทธศาสตร์ อีกทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะที่ตั้งไว้ เพราะ
ปัจจัยที่ส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่าจะต้องค านึงถึง
งบประมาณ และทรัพยากรบุคคลเป็นหลัก 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการประมวลผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาของแผนกล
ยุทธ์ที่ผ่านมาเป็นฐานในการพัฒนาคณะภายใต้เงื่อนไขความท้าทายใหม่จากการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบัน และอนาคต การบริหารคณะที่มีความจ าเป็นต้องรับฟังความคิดเห็นจากทุก
ฝ่าย เพื่อให้เกิดความร่วมคิดร่วมท าอย่างสามัคคี ตามกรอบและแนวทางการบริหาร 4 หลักของคณะ
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้ านความร่วมมือทางวิชาการ

กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพื่อประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ 

2. เพื่อศึกษาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศเน้นหลักสูตรนานาชาติ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

  
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
5.1.1 ด้านการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการน าไปสู่ข้ันตอนการปฏิบัติ 

จากผลการวิจัยด้านการประเมินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
พบว่ามีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และการน าไปสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ ทั้งสอง
คณะ แต่ทั้งนี้ผู้วิจัยพบว่าทั้งสองคณะ ซึ่งมบีริบทในการด าเนินงานที่แตกต่างกันดังนี้ 

โดยคณะรัฐศาสตร์นั้นมีการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยน าเอาแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี มาเป็นแผนยุทธศาสตร์แผนหลักของคณะ  
ซึ่งถือว่าเป็นการด าเนินการที่ผิดหลักการ ไม่ถูกตามหลักการจัดท าแผนขององค์กรโดยทั่วไป ซึ่งการ
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จัดท าแผนที่ถูกต้องตามที่วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์1 ได้กล่าวไว้คือ องค์กรนั้นจะต้องมีแผนยุทธศาสตร์
หลัก หรือกลยุทธหลักขององค์กร โดยเป็นการก าหนดยุทธศาสตร์หรือการก าหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอน
เกี่ยวกับการตัดสินใจต่อการก าหนดจุดหมายปลายทางในอนาคต และเลือกเส้นทางหรือวิธีการที่
เป็นไปได้มากที่สุด แต่คณะรัฐศาสตร์กลับจัดท าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี มายึดถือเป็นแผนหลัก
ขององค์กร ในตลอดระยะ 5 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2555 - 2559 

แต่ถึงแม้ว่าคณะรัฐศาสตร์ไม่มีแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กรตลอดระยะเวลา 5 ปี 
โดยมีการน าแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี มาใช้แทนแผนยุทธศาสตร์หลักขององค์กร แต่คณะรัฐศาสตร์ 
ก็สามารถด าเนินกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ได้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ตั้งไว้ อาทิเช่น ในด้าน
ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาลัยต่างประเทศ ซึ่งจะได้จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการที่
คณะได้มีการลงนามในสัญญาในด้านวิชาการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณาจารย์ชาวต่าง ชาติมา
แลกเปลี่ยนในการปฏิบัติการสอนในคณะรัฐศาสตร์` 

ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์มีการด าเนินงานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ เป็นไปตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติ โดยมีการจัดท าแผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร์ฉบับที่ 11 (2555 – 2559) อีกทั้ง
ยังจัดท าแผนกลยุทธ์ราย 3 ปี (2557 – 2559) มาเป็นแผนยุทธศาสตร์แผนหลักของคณะ ซึ่งถือว่า
เป็นการด าเนินการที่ถูกหลักการจัดท าแผนขององค์กรโดยทั่วไป ซึ่งการจัดท าแผนที่ถูกต้องตามที่ 
วัฒนา วงศ์เกียรติวัฒน ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มีการเริ่มต้นด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ดีมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีการ
ด าเนินงานที่ดีตั้งแต่การเริ่มต้นการก าหนดทิศทางเป้าหมาย การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การสือสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ เป็นอย่างถูกต้องตาม
กระบวนการทุกประการ จึงท าให้คณะเศรษฐศาสตร์มีผลการด าเนินงานในส่วนของความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์และประสบความส าเร็จตามแผนที่ได้ตั้ง
ไว้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของหลักสูตรนานาชาติ การลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับต่างชาติ และใน
ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ชาวต่างชาติ ในคณะเศรษฐศาสตร์` 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นถึงกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ได้ว่า เมื่อมีแผน
ดังกล่าวแล้ว องค์กรจะต้องก าหนดแผนปฏิบัติราชการซึ่งอาจจะสอดรับหรือเชื่อมโยงกับการจัดท า
ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ กพร.(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ซึ่งการปฏิบัติตาม

                                           
1วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์, หลักการและแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงานภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555), 66 - 82. 
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ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการของ กพร. เป็นสิ่งส าคัญที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องปฏิบัติตาม
เพ่ือบ่งบอกถึงศักยภาพในการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่ กพร. ก าหนดไว้ 

โดยสรุปแล้วคณะรัฐศาสตร์มีการเริ่มต้นที่ไม่ดี แต่ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือ
ทางวิชาการออกมาได้ดีเช่นเดียวกับคณะเศรษฐศาสตร์ที่มีการปฏิบัติถูกต้องตามข้ันตอนทุกประการ   

อีกทั้งการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในเรื่องความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ที่ผู้วิจัยเน้น
ศึกษาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งทุกหัวข้อหรือทุกประเด็นในแผน
ยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงกันเพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ขององค์กร 
กล่าวคือ หากจะมองขึ้นบน ทุกโครงการจะต้องเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์และสามารถสนับสนุนให้กล
ยุทธ์ประสบความส าเร็จ ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จของยุทธศาสตร์ด้วยเช่นกัน  และในที่สุดองค์กรจะ
สามารถบรรลุวิสัยทัศน์หากด าเนินการตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ในขณะเดียวกันหากจะมองจากบนลง
ล่าง ยุทธศาสตร์ที่ก าหนดขึ้นจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ ในขณะที่กลยุทธ์
ต่าง ๆ ที่ก าหนดขึ้นมาจะต้องแสดงให้เห็นถึงแนวทางในการผลักดันให้ยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ 
ส าหรับโครงการต่าง ๆ ภายใต้กลยุทธ์ควรจะเป็นโครงการเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่โครงการที่เป็นงานประจ า  
ที่มุ่งหวังว่าเมื่อด าเนินการโครงการจนเสร็จลุล่วงไปแล้วจะส่งผลกระทบในทางบวกแก่กลยุทธ์ 

ในระหว่างกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีใจเปิดกว้างและมี
ความเป็นมืออาชีพในการรับฟังข้อวิจารณ์ต่าง ๆ และควรเปิดโอกาสให้ทุก ๆ คนได้แสดงความคิดเห็น
อย่างอิสระ ปราศจากการครอบง าทางความคิด หรือถูกจ ากัดด้วยฐานะหรือต าแหน่ง  ยุทธศาสตร์ต้อง
มีความยืดหยุ่นโดยสามารถมีการทบทวนและปรับปรุงได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่ต้อง
เผชิญปัญหากับสิ่งที่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือในสถานการณ์วิกฤติ  และก่อนมีการน ายุทธศาสตร์ไปฏิบัติ
ควรมีการถ่ายทอดข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ไปสู่ระดับบุคคลได้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจทั่วกันทั้งองค์กร  
อีกท้ังการน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติควรได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสนับสนุน
ด้านการเงิน ด้านทรัพยากรบุคคล หรือเครื่องมือ เทคโนโลยีและกฏเกณฑ์ต่าง ๆ ในการปฏิบัติ โดย
มุ่งหวังให้เกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล และกระบวนการในการประเมินผลต้องมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนายุทธศาสตร์และการด าเนินงานของ
องค์การ  เป้าหมายสุดท้ายของการบริหารยุทธศาสตร์คือการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายในการพัฒนา 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์และความม่ันคงขององค์กร ซึ่งจะสามารถน าพาองค์กรมุ่งไปสู่ความส าเร็จ 

5.1.2 ด้านคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จากผลการวิจัยคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้นมีความส าคัญอย่างยิ่งยวด และเป็นสิ่งที่ทุกองค์การจะต้องมีเป็นหลักใน
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การมองไปข้างหน้า และการท าตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ จากความส าคัญข้างต้นนี้จึงต้องมีการศึกษา
และการจัดท ายุทธศาสตร์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ  การมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพนั้นจะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อบุคลากรในองค์กรร่วมกันจัดท ายุทธศาสตร์และมีการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
เพ่ือให้การปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์นั้นเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้  

จากการวิเคราะห์คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์
นั้น ตามกรอบการวิจัยที่ผู้ วิจัยได้ก าหนดไว้ 5 ประเด็น คือ 1) การก าหนดทิศทางเป้าหมาย 2) 
ความสอดคล้องและความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 3) การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ 4) 
การออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 5) การบริหารจัดการหน่วยงาน หาก
จะสรุปผลการศึกษาว่าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศของ
คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์นั้นมีคุณภาพหรือไม่เป็นการยากที่จะสรุปโดยสิ้นเชิง เนื่องจาก
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิช าการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศของทั้ง 2 คณะใน 5 ประเด็นที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ข้างต้นนั้น จากการศึกษา
ในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ข้อสรุปที่น่าสนใจ คือ การก าหนดทิศทางเป้าหมายและความสอดคล้องของแผน
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ซึ่งทั้งสองคณะมีการก าหนด
ทิศทางเป้าหมายไว้อย่างชัดเจน และมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ดีและมีคุณภาพนั้นจะต้องมีการก าหนดทิศทางเป้าหมายที่ชัดเจน และมีความ
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงายที่เหนือขึ้นไป 

ข้อสรุปประการต่อมา คือ การสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ และการน ายุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ คณะรัฐศาสตร์และคณะเศรษฐศาสตร์ นั้นมีการสื่อสารถ่ายทอดยุทธศาสตร์จาก
ผู้บริหารมาสู่เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเช่นเดียวกัน กล่าวคือ คณะรัฐศาสตร์เมื่อมีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เสร็จและจะมีการจัดประชุมบุคลาการทั้งสายอาจารย์และสายเจ้าหน้าที่ เพ่ือเป็นการแจ้ง
หรือบอกกล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์ของคณะโดยเฉพาะด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ อีกทั้งในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ หรือเนื่องในงานวันสถาปนาคณะซึ่งเป็นการ
รวมตัวกันมากที่สุดของประชาคม ซึ่งในงานวันสถาปนาคณะดังกล่าวท่านคณบดีก็จะมีการแจ้งหรือ
พูดถึงยุทธศาสตร์ของคณะว่าคณะก าลังจะเดินไปทางไหน มียุทธศาสตร์ด้านที่ส าคัญอะไรบ้าง จาก
การศึกษาในบทที่ 4 นั้นอาจสรุปได้ว่าการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ไม่มี
คุณภาพเนื่องจากบุคลากรสายเจ้าหน้าที่ไม่ทราบและไม่รับรู้ถึงการมียุทธศาสตร์ของคณะในด้านต่างๆ
ที่ส าคัญ  
 ในส่วนของคณะเศรษฐศาสตร์นั้นมีการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพ 
กล่าวคือคณะฯ มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
ให้บุคลากรทราบจากการประชุมคณาจารย์ ผู้บริหาร ประชาคมสายสนับสนุนวิชาการ และสามารถ
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ติดตามผลจากรายงานการประเมินตนเอง  รายงานประจ าปีของแต่ละโครงการเป็นประจ าทุกปี จึงถือ
ได้ว่าการสื่อสารและถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์นั้นมีคุณภาพมากกว่าคณะรัฐศาสตร์
อย่างเห็นได้ชัดจากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้น 

ข้อสรุปสุดท้ายในประเด็นเรื่องการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานและการบริหารจัดการองค์กร แม้ว่าจากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องจะมีความเห็นคล้ายๆ 
หรือต่างกันในแง่ของบริบทของแต่ละหน่วยงาน เช่น คณะรัฐศาสตร์  มีการประชุมกับผู้บริหารชุด
ใหญ่ของคณะฯ หรือทีมบริหารของคณะฯเพ่ือแลกเปลี่ยนว่าคณะจะท าอะไร ในระยะเวลาล่วงหน้า
แล้วจะจัดท าเป็นยุทธศาสตร์ของคณะฯ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ส่วนคณะ
เศรษฐศาสตร์นั้นมีการประชุมผู้บริหาร ผู้อ านวยการโครงการ จะน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาพิจารณา แล้วพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะที่เน้นด้านนานาชาติ ที่ต้องเริ่มตั้งแต่
การปรับปรุง การรับสมัคร ด้านการแนะแนว ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้หน่วยการเรียนการสอนหา
ข้อมูลปรับตัว จะเห็นได้ว่าการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและการ
บริหารจัดการองค์องค์กรของทั้ง 2 คณะนั้นมีความใกล้เคียงและคล้ายกันมาก กล่าวคือคุณภาพของ
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรนั้นจะต้องมีการระดมสมองของบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกัน
ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย และเพ่ือให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่เหนือ
ขึ้นไปซึ่งก็คือมหาวิทยาลัย อีกท้ังยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพนั้นจะต้องมีการการสื่อสารและถ่ายทอดสู่การ
ปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 

 
 จากผลการศึกษา ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการศึกษาจึงน าสู่ข้อเสนอแนะต่อการ

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และข้อเสนอต่อการ
พัฒนาคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว 3 ส่วน ดังนี้  1) คณะเศรษฐศาสตร์ มีประสิทธิภาพใน
การด าเนินงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี และควรมีการส่งเสริมและบริการความรู้ให้แก่
หน่วยงานอ่ืน ส่วนของคณะรัฐศาสตร์ ไม่มีการจัดท าแผนหลักขององค์กร แต่ใช้แผนปฏิบัติราชการ
ราย 5 ปี มาใช้เป็นแผนหลักแทน ซึ่งผิดกระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินจัดท าแผน เพราะ
บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าแผนที่ถูกต้อง ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าคณะรัฐศาสตร์ควร
จะมีการจัดอบรมให้ความรู้หรือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพ่ือจะได้สามารถท าแผน
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย โดยที่ไม่น าแผนปฏิบัติราชการมายึดถือเป็นแผนยุทธศาสตร์
ของคณะ 2) การขยายคู่สัญญาคณะเศรษฐศาสตร์มีจ านวนคู่สัญญาที่เพียงพอต่อการลงนามความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอยู่แล้วจึงไม่ต้องให้ความส าคัญในเรื่องดังกล่าวมาก
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เกินไป แต่ในขณะที่คณะรัฐศาสตร์นั้นยังถือว่ามีจ านวนคู่สัญญาการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศน้อยและยังไม่เพียงพอ ผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าควรเพ่ิมเติมในด้านการ
ขยายมหาวิทยาลัยคู่สัญญาให้มีจ านวนมากขึ้น เพ่ือรองรับความเป็นนานาชาติ ซึ่งการความเป็น
นานาชาตินั้นมีความส าคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ต่อไปในอนาคต 3) คณะรัฐศาสตร์
และคณะเศรษฐศาสตร์ควรมีการน า MOU นั้นมาสานต่อเพ่ือให้เกิดการด าเนินงานที่เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องอย่างแท้จริง และให้เป็นไปตามแผนงานระยะยาว ที่คณะได้ก าหนดไว้ เพ่ือก่อให้เกิด
ความส าเร็จอย่างยั่งยืน และเป็นแผนงานที่สามารถน ามาปฏิบัติและใช้ได้จริง  โดยข้อเสนอะแนะ
ดังกล่าวถือมาจากข้อมูลเชิงลึกจากบุคคลากร และผู้ปฏิบัติงานในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของทั้ง
สองคณะ ซึ่งผู้วิจัยก็มีความเห็นพ้องในข้อเสนอะแนะดังกล่าว เพราะถ้าสามารถน าข้อเสนอมาปฏิบัติ
ได้จริงก็จะท าให้คณะรัฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นคณะชั้นน าใน
ด้านนานาชาติอย่างแท้จริงในอนาคต 
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รายงานอ้างอิง 
 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
 

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานประจ าปีคณะรัฐศาสตร์ 2558 (จังหวัดที่ที่พิมพ์ : 
ชื่อส านักพิมพ์, 2558. 

คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. รายงานประจ าปี 2557 – 2558 คณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ปีวาว, 2558. 

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559).” กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ, 2555. 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา. “แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่11 (พ.ศ.2555-2559).” 
กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555. 

จิรประภา อัครบวร. แผนที่ยุทธศาสตร์ Strategic Map. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ, 2552. 

ประชุม รอดประเสริฐ. นโยบายสาธารณะและการวางแผน. กรุงเทพฯ: เนติกุลการพิมพ์, 2535. 
ปกรณ์ ปรียากร. การวางแผนกลยุทธ์: แนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์. กรุงเทพฯ:  ส านักพิมพ์ 

เสมาธรรม, 2553.  
พสุ เดชะรินทร์. การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ, 2551. 
พิบูล ทีปะปาล. การจัดการเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: อมรการพิมพ์, 2555. 
พิริยะ ผลพิรุฬห์. การวางแผนกลยุทธ์ในการวิเคราะห์โครงการ. กรงุเทพฯ: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร์, 2552. 
พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์และพสุ เดชะรินทร์. การจัดการเชิงกลยุทธ์และนโยบายทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546. 
ไพโรจน์ ปิยะวงศ์วัฒนา. การจัดการเชิงกลยุทธ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555. 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. “แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559.” 

กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555. 
วิรัช วิรชันิภาวรรณ. การบริหารจัดการและการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานของรัฐ. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์โฟรเพซ, 2555. 
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วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ. การวางแผนกลยุทธ์ศิลปะการก าหนดแผนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กรุงเทพฯ: อินโฟกราฟฟิกส์จ ากัด, 2548. 

วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์. หลักการและแนวทางในการปฏิบัติในการวางแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ภาครัฐในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2555.  

วรางคณา ผลประเสริฐ. แนวคิดเก่ียวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์. ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ์ในการบริหารโรงพยาบาล หน่วยที่ 1-5. นนทบุรี: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554. 

วรรณี ชลนภาสถิต. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ในเอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
หน่วยที่ 9-15. นนทบุรี: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549. 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์. การบริหารเชิงกลยุทธ์. กรุงเทพฯ: อมรินทร์, 2551.   
สุดใจ วันอุดมเดชาชัย. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management). กรุงเทพฯ: ห้างหุ่นส่วน

จ ากัด สามลดา, 2556. 
สุพาณี สฤษฎ์วานิช. การบริหารเชิงกลยุทธ์ แนวคิด และทฤษฎี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 
ส านักยุทธศาสตร์อุดมศึกษา. ความเป็นสากลของอุดมศึกษาไทย. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา, 2550. 
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย. คู่มือการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ Strategic Planning Manual.

กรุงเทพฯ: ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2557. 
อนิวัช แก้วจ านง. การจัดการเชิงกลยุทธ์. สงขลา: มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2551. 
อนันต์ เกตุวงศ์. แนวคิดท่ัวไปเกี่ยวกับการวางแผน ในนโยบายสาธารณะและการวางแผน. ในนโยบาย

สาธารณะและการวางแผน สาขาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี:  
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. 

อัจฉรา จันทร์ฉาย. สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจคู่มือการวางแผนกลยุทธ์และการท า BSC (Balance 
Scorecard). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. 

 
วิทยานิพนธ์  
 

กนิษฐา  นาวารัตน์. “การพัฒนารูปแบบและกลยุทธ์การส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางการศึกษา
นานาชาติของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.” วิทยานิพนธ์ปริญญา    
ดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549. 
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ค าเพชร  ภูริปริญญา. “การน าเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทยสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2550. 

ธเนศ จิตสุทธิภากร. “การพัฒนากลยุทธ์การจัดการโปรแกรมนานาชาติของสถาบัน อุดมศึกษาไทย.” 
วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. 

เสาวภาคย์  วัฒนวิเชียร. “การวิเคราะห์อุปสงค์ของการศึกษาหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรีใน
ประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต, คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
2549. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
ทิศทางการศึกษาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน. https://www.facebook.com/ 

IMETTHAI/posts/366781696665974 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ. 

https://bemler.wordpress.com/2014/04/17 (สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
ผลกระทบโลกาภิวัตน์ต่อการจัดการศึกษาไทย. http://www.kriengsak.com/node/41  

(สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560). 
  
สัมภาษณ์ 
 
ชยันต์  ตันติวัสดาการ. สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

2 สิงหาคม 2560. 
ชัยรัตน์  กาญจนพิบูลย์. สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

29 มิถุนายน 2560. 
พรรณพิไล  ดิษฐค าเริง. สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 

17 กรกฎาคม 2560. 
ศุภสวัสดิ์  ชชัวาลย์. สัมภาษณ์โดย ทศพล  ถาวร, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,  

20 กรกฎาคม 2560. 
. 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  
ผูใหสัมภาษณ (ชื่อ-สกุล)....................................................................................... .................................. 
ต าแหนง............................................................................................................................ ...................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................... .................... 
ประสบการณในการท างาน................................................................................................ ..................... 
ระดับการศึกษา.................................................................................................................. ..................... 
วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ............................................................................................. .............................  
สถานที่สัมภาษณ์............................................................................. ....................................................... 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3  การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
1. คณะรัฐศาสตร์ มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก าหนดไว้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
3. แนวโน้มและสถานการณ์ของยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เป็นอย่างไร และมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ ........ 
4. คณะรัฐศาสตร์  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกอ .

อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
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5. คณะรัฐศาสตร์  มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างไร 

................................................................................................................................... .............................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................  
6. คณะรัฐศาสตร์  มีการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
7. คณะรัฐศาสตร์ มีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศมาสู่การปฏิบัติอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................ 
8. คณะรัฐศาสตร์  มีการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
มีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน มีการด าเนินงานอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
9. ยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ก าหนด
ไว้เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 



Ref. code: 25595803011062GAY

93 

10. คณะรัฐศาสตร์  มีข้อเสียเปรียบอะไรบ้าง  คณะฯมีคู่แข่งอย่างไร และท าไมจึงก าหนดยุทธศาสตร์
ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแบบนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
11. คณะรัฐศาสตร์  มีการบริหารจัดการหน่วยงาน ในด้านการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใช้อะไร (บุคลากร,งบประมาณ) 
.......................................................................................................................................... ......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
12. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 
เรื่อง  “การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ส่วนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ  
ผูใหสัมภาษณ (ชื่อ-สกุล)....................................................................................... .................................. 
ต าแหนง............................................................................................................................ ...................... 
สถานที่ท างาน..................................................................................................................... .................... 
ประสบการณในการท างาน................................................................................................ ..................... 
ระดับการศึกษา.................................................................................................................. ..................... 
วัน/เดือน/ปที่สัมภาษณ............................................................................................. .............................  
สถานที่สัมภาษณ์............................................................................. ....................................................... 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปและแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................... 
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ส่วนที่ 3  การประเมินและพัฒนายุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ ศึกษาเปรียบเทียบ : คณะรัฐศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
1. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดทิศทางเป้าหมายในแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างไร 
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .......................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร และยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ ด้านความร่วมมือทาง
วิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ก าหนดไว้อย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
3. แนวโน้มและสถานการณ์ของยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
เป็นอย่างไร และมีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
4. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สกอ .

อย่างไร  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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5. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการสื่อสารยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างไร 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 
6. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการออกแบบการจัดการเพ่ือตอบรับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
7. คณะเศรษฐศาสตร์ มีกระบวนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศมาสู่การปฏิบัติอย่างไร 
....................................................................................................................................... .........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
8. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการด าเนินยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ต่างประเทศ มีความเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน มีการด าเนินงานอย่างไร 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... ....................... 
9. ยุทธศาสตร์ของคณะเศรษฐศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
ก าหนดไว้เป็นอย่างไร เกิดอะไรขึ้นกับกระบวนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 



Ref. code: 25595803011062GAY

97 

10. คณะเศรษฐศาสตร์ มีข้อเสียเปรียบอะไรบ้าง คณะฯมีคู่แข่งอย่างไร และท าไมจึงก าหนด
ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศแบบนี้ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ... 
11. คณะเศรษฐศาสตร์ มีการบริหารจัดการหน่วยงาน ในด้านการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใช้อะไร (บุคลากร,งบประมาณ) 
........................................................................................................................................ ........................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
12. ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายทศพล ถาวร 
วันเดือนปีเกิด 24 ตุลาคม พ.ศ.2532  
ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ คณะศิลปกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
การศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับราชภัฏเชียงใหม่            

ปีการศึกษา 2554 
ก าลังศึกษาหลักสูตร รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 

ประสบการณ์ท างาน 2556 – 2557 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
2557 – ปัจจุบัน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 




