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บทคัดย่อ

การบริหารยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กร ความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของแต่ละองค์กร เป็นส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การบริหารยุทธศาสตร์ของแต่ละองค์กรมีรปู แบบทีแ่ ตกต่างกันไป ในฐานะทีผ่ เู้ ขียน
มีความสนใจและได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 และได้ท�ำการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกองทัพบก รวมทั้งจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้ศึกษา ท�ำวิจัย และ
มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายแผนยุทธศาสตร์ พบว่ารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับการด�ำเนินงานในแต่ละองค์กรนั้น
แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้เขียนจึงได้น�ำรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ (The Integrative Strategic Management
Model: ISM Model) มาใช้ในการบริหารยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เพื่อน�ำองค์กรสู่วิสัยทัศน์ โดยรูปแบบมี
องค์ประกอบ 3 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การวางแผนยุทธศาสตร์แบบสามเส้า ส่วนที่ 2 การน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการประเมินผล
อย่างเป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง ส่วนที่ 3 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ 7 ประการคือ
1) กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเส้า (The Triangle) 2) การมีส่วนร่วม (Participation) 3) กระบวนการบริหารอย่างเป็น
พลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง (the Dynamic and Continuous) 4) ระบบข้อมูลในการบริหาร (MIS: Management
Information System) 5) การวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 6) กระบวนการคุณภาพ (Plan-DoStudy-Act Cycle) และ 7) กระบวนการปรับแต่ง (The Adaptive Process) พบว่า รูปแบบมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
บริบทขององค์กรช่วยให้การบริหารยุทธศาสตร์ด�ำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ : การบริหารยุทธศาสตร์ การน�ำองค์กร รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ

Abstract

Strategic management is an important driving tool to achieve the vision of the organization.
The uniqueness of each organization is important for forming different strategic management models.
The author has experiences in inquiry, do the research and has the opportunity to perform for the Strategic
Plan. It was found that the strategic management models appropriate with performance of each organization
were different, so the author has taken The Integrative Strategic Management Model: ISM Model in the
management strategy of the Royal Thai Army Nursing College to lead the organization towards its vision.
The model has three components: 1) planning by using the triangle strategic formulation, 2) operating and
evaluating by using the dynamics and continuity, and 3) driving processes. The model should be integrated
comprising seven unique features: 1) the integrative process as the triangle. 2) participation. 3) The dynamic
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and continuous use of the management process. 4) the management information system. 5) the research and
development. 6) the quality process of plan-do-study-act cycle and 7) the adaptive processes. It is found that
the ISM model is appropriate, correspond with the organization context, take the strategic management to be
system, and encourage more efficient.
Keywords: Strategic Management, Leading Organization, Integrated Strategic Management Model

ความเป็นมา

การตัดสินใจเพื่อก�ำหนดทิศทางในการน�ำองค์กรสู่
ความส�ำเร็จ ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลงตลอดเวลา การบริหารยุทธศาสตร์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ส�ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ใช้เพื่อความอยู่รอด เพื่อ
การพัฒนา และการเจริญเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง ยัง่ ยืนและเข้มแข็ง
ต่อไปในอนาคต รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเข้าใจทิศทาง
ของยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้สามารถด�ำเนินงานได้สอดคล้อง
กันทั้งระบบ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
สาเหตุหนึง่ ของความล้มเหลวในการบริหารยุทธศาสตร์
เป็นผลมาจากรูปแบบการบริหารงานในแบบแยกส่วน (Fragmentation) (Kaplan and Norton, 2005) และมีขนั้ ตอนการ
ท�ำงานแบบต่างคนต่างท�ำ น�ำไปสู่การเกิดปัญหาของการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ที่ยังขาดการประสานงานและขาด
ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็นระบบ องค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนต่างก็สนใจพัฒนายุทธศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงกับ
องค์กรของตน รูปแบบที่ใช้ในการบริหารจึงมีความเฉพาะ
เจาะจงกับแต่ละองค์กรด้วย ดังนั้นการก�ำหนดเป้าหมาย และ
ทิศทางในการน�ำองค์กรสู่ความส�ำเร็จ อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพนั้น จึงต้องใช้การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic
management) ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารที่มีความ
เฉพาะเจาะจงกับการด�ำเนินงานของแต่ละองค์กร
ในการพัฒนาองค์กรให้มรี ปู แบบการบริหารยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการจะดีที่สุด และมีความเหมาะสมกับองค์กร เพื่อ
ประโยชน์ในด�ำเนินการด้านยุทธศาสตร์ทชี่ ว่ ยเพิม่ ความสามารถ
ในการป้องกันปัญหา สร้างทางเลือกทีเ่ ป็นประโยชน์ มีการตัดสินใจ
ที่ ดี ช่ ว ยให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย เข้ า ใจแนวทางการปฏิ บั ติ
ในทิศทางเดียวกัน ลดช่องว่างและความซ�้ำซ้อนในการด�ำเนิน
งาน เพิม่ การมีสว่ นร่วมในกระบวนการบริหารตัง้ แต่การวางแผน
ยุทธศาสตร์ การน�ำยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ และการประเมินผล
ตลอดจนการเสริมสร้างความตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
บริหารยุทธศาสตร์ ที่ช่วยลดการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงที่เกิด

ขึ้นในองค์กร
ปัจจุบันสังคมความรู้ (The Knowledge Society)
และเศรษฐกิจความรู้ (The Knowledge Economy) ส่งผล
ให้ ค วามส� ำ เร็ จ ขององค์ ก รขึ้ น อยู ่ กั บ พลั ง สมองในการคิ ด
การเรียนรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการสร้างสรรค์
นวัตกรรม (Hargreaves, 2003) การประเมินค่าขององค์กรจึง
เป็นการให้ความส� ำคัญกับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์
(Outcome) ทางปัญญา การบริหารองค์กรสมัยใหม่จึงมุ่ง
การบริหารยุทธศาสตร์ (Strategic Management) (Dess and
Miller, 1996 และ David, 1997) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ Pearce and Robinson (2011) ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
การบริหารยุทธศาสตร์ โดยสรุปได้ว่าเพราะมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา จึงจ�ำเป็นต้องใช้กระบวนการบริหาร
ยุทธศาสตร์ในการก�ำหนดและชี้น�ำการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายงานผลการศึกษาวิจยั ของ Kaplan and Norton
(2005) แสดงให้เห็นถึงปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบผล
ส�ำเร็จในการน�ำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติโดยสรุปได้ 5 ข้อ
คือ 1) ยึดยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นหลักการวางแผนโครงการ
และกระบวนการท�ำงานขององค์กร โดยมีการออกแบบหรือ
ปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 2) ก�ำหนด
งบประมาณในการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการที่มีความ
สัมพันธ์เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ขององค์กร 3) การประชุมของ
ผู้บริหารในองค์กรใช้เวลามากกว่า 1 ชั่วโมงต่อเดือน ในการ
ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กร 4) ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรรู้จักและเข้าใจว่า ยุทธศาสตร์
ขององค์กรคืออะไร เมื่อบุคลากรส่วนใหญ่เข้าใจในยุทธศาสตร์
ขององค์กร จึงสามารถน�ำยุทธศาสตร์ไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้บรรลุผล
ส�ำเร็จได้อย่างถูกต้อง 5) ผู้บริหารระดับกลางและผู้ปฏิบัติงาน
มีความเข้าใจว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามผลการด�ำเนินงาน
จะต้องพิจารณาให้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ของ
การปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ขององค์กร
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นอกจากนี้ Kaplan and Norton (2001) มีบทสรุป
จากหนังสือเรื่อง The Strategy-focused Organization
ว่าการน�ำยุทธศาสตร์ไปปฏิบตั เิ พือ่ ให้บรรลุผลส�ำเร็จนัน้ จะต้อง
ใช้เวลาและความสามารถมากกว่าการวางแผนยุทธศาสตร์อย่าง
มีคณ
ุ ภาพ จึงมีขอ้ เสนอให้ยทุ ธศาสตร์ เป็นศูนย์กลางของระบบ
การบริหารและกระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงอธิบายวิธีการ
หรือแนวทางการพัฒนาขับเคลื่อนองค์การไปสู่องค์กรที่มุ่งเน้น
ยุทธศาสตร์รวม 5 ประการคือ 1) เริ่มการเปลี่ยนแปลงจาก
ผูบ้ ริหารระดับสูงขององค์กร 2) น�ำยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้แปลง
เป็นแผนงาน โครงการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างเป็น
รูปธรรม 3) ปรับสร้างความเชื่อมโยง บูรณาการการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ที่
วางแผนไว้ 4) สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในองค์กรมีความ
รั บ ผิ ด ชอบ ในการด� ำ เนิ น งานตามแผนงาน/โครงการและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 5) จัดวางระบบและระเบียบให้มีการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประสบผลส�ำเร็จ อย่างเป็นกระบวน
การและมีความต่อเนื่อง
วิ ท ยาลั ย พยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันชั้นน�ำ
ของกองทัพไทย ด�ำเนินงานภายใต้ระเบียบ นโยบายของกองทัพบก
ด�ำเนินการภายในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของสังคม
นโยบาย เศรษฐกิจ การเมือง ค่านิยม และเทคโนโลยีต่าง ๆ
อย่างรวดเร็ว รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนด้านความ
มั่นคงของชาติ ส่งผลต่อการด�ำเนินงานตามแผนการปฏิบัติการ
ของสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ซึง่ มีหน้าทีห่ ลักในการผลิต
บัณฑิตเข้าบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกองทัพบก การบริหาร
ยุทธศาสตร์จึงมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนายุทธศาสตร์ของ
สถาบันในสภาพแวดล้อมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มีการ
แข่งขันสูง รวมทั้งมีระบบการตรวจสอบประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานของสถาบันการศึกษา ทีจ่ ะต้องได้รบั
การประเมินจากหน่วยงานประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
ด้ านวิชาชีพ พยาบาล และด้านการทหาร มาตรฐานระดับ
ประเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส�ำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนหน่วย
งานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง ล้วนเป็นส่วนส�ำคัญทีเ่ กีย่ วโยงกับการก�ำหนด
ยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ผูเ้ ขียนจึงสนใจการบริหารยุทธศาสตร์เพือ่ น�ำองค์กร
สูว่ สิ ยั ทัศน์ และได้นำ� ผลการศึกษาเพือ่ พัฒนารูปแบบการบริหาร
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ มาใช้กบั การบริหารยุทธศาสตร์ของ
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วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกเพื่อน�ำสู่วิสัยทัศน์ ที่ว่า “วิทยาลัย
พยาบาลกองทั พ บก เป็ น องค์ ก รแห่ ง การเรี ย นรู ้ ชั้ น น� ำ ของ
กองทัพ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพ
ระดับสากล” ผู้เขียนจึงได้ท�ำการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
น�ำมาปรับใช้กับการบริหารยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาล
กองทัพบกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยในเบื้องต้น
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นการพัฒนารูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ด้านความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการน�ำไปใช้ และเพือ่
ประเมินผลการใช้รปู แบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
ด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เพื่อน�ำพาองค์กรสู่ความ
ส� ำ เร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ และเป้ า หมายที่ ต ้ อ งการตามแผน
ยุทธศาสตร์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ปี พ.ศ. 2556 -2559
ต่อไป

การน�ำรูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
มาใช้ในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

จากการศึกษาและพัฒนารูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการ ในขั้นการตรวจสอบความเหมาะสมในการ
น�ำรูปแบบไปใช้ พบว่า รูปแบบมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับ
การด�ำเนินงานของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ผูเ้ ขียนจึงได้นำ�
รูปแบบสมบูรณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นพร้อมคู่มือการใช้รูปแบบ มาใช้
ในการบริหารยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
วางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ บบสามเส้ า ในการวิ เ คราะห์ อ งค์ ก ร
รอบด้าน เพือ่ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง จุดยืนในการ
แข่งขัน และการก�ำหนดยุทธศาสตร์ขององค์กร
ต่อมาจึงน�ำยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั แิ ละการประเมิน
ผลอย่ า งเป็ น พลวั ต ที่ มี พ ลั ง ความคิ ด ใหม่ แ ละต่ อ เนื่ อ ง โดย
ก�ำหนดแผนปฏิบตั กิ ารเชือ่ มโยงระบบการวัดผลกับวัตถุประสงค์
ด� ำ เนิ น การตามแผนการปฏิ บั ติ เรี ย นรู ้ จ ากการด� ำ เนิ น การ
ตามที่ปรับปรุง ก�ำหนดหลักการ ทบทวนแผนตามวงรอบ และ
ปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ได้แก่ การบริหารแบบเป็นพลวัตทีม่ พี ลัง
ความคิดใหม่และต่อเนื่อง การมีส่วนร่วม การใช้ระบบข้อมูล
ในการบริหาร การวิจัยและพัฒนา การใช้วงจรคุณภาพ และ
กระบวนการปรับแต่ง เพือ่ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงาน
ด้านยุทธศาสตร์
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รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
(The Integrative Strategic Management Model: ISM Model)
1 เป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง (Dynamic and Continuous)

การแก้ปัญหาผู้รับบริการ
(Total Customer Solutions)

ผลผลิตที่ดีที่สุด
(Best Product)
ก�ำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ
(Establish Vision and Mission)
ก�ำหนดโครงสร้างขององค์กร
(Institutional Structure)

ก�ำหนดจุดยืนในการแข่งขัน
(Competitive Positioning)
ก�ำหนดยุทธศาสตร์
(Strategic Agenda)

6ก
ระบ

2 การมีส่วนร่วม (Participation)
5 PDSA Cycle

ก�ำหนดหลักการ
(Institutionalization)

บั แตง่ (The Adaptive P
ร
ป
ร
า
roc
วนก
นวัตกรรม
(Innovation)

เชื่อมโยงระบบการวัดผล
กับวัตถุประสงค์
(Link measurement
system to objectives)

ประสิทธิผลการปฏิบัติการ
(Operational Effectiveness)
เป้าหมายด้านผู้รับบริการ
(Customer Targeting)

ด�ำเนินการตามแผนการ
ปฏิบัติ (Execute the
action plans)

ด�ำเนินการตามที่ปรับปรุงต่อไป
(Sustain the Improvement)

เรียนรู้จากการด�ำเนินการ
(Review learning)

4 วิจัยและพัฒนา (R&D)

ทบทวนแผนตาม
วงรอบ
(Annual Renewal)

ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ
(Define action plans)

es)
ess

ปรับปรุงกระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์
(Improve strategic
management
process)

3 ระบบข้อมูลในการบริหาร (MIS)

The Dynamic and Continuous Strategic
Implementation and Evaluation

4 วิจัยและพัฒนา R&D)

5 PDSA Cycle

ระบบองค์กร
(System lock-in)
3 ระบบข้อมูลในการบริหาร (MIS)

2 การมีส่วนร่วม (Participation)

The Triangle Strategic Formulation

1 เป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง (Dynamic and Continuous)
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รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อนำ�องค์กรสู่วิสัยทัศน์

รู ป แบบการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ แ บบบู ร ณาการ
(The Integrative Strategic Management Model: ISM
Model) มีสาระส�ำคัญของรูปแบบดังนี้ (สรินทร เชี่ยวโสธร,
2554)
1. รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
มีลักษณะเฉพาะ 7 ประการ คือ
		 1.1 ใช้กระบวนการเชิงบูรณาการแบบสามเส้า
(The Triangle) ในการก�ำหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กร (Capturing
the Business Vision) ประกอบด้วย การแก้ปญ
ั หาผูร้ บั บริการ
(Total Customer Solutions) ผลผลิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด (Best
Product) และระบบองค์กร (System Lock-in)
		 1.2 ใช้การมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การน�ำยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
		 1.3 ใช้กระบวนการบริหารอย่างเป็นพลวัต ที่มี
พลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง (Dynamic and Continuous)
ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การน�ำยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ และ
การประเมินผล
		 1.4 ใช้ระบบข้อมูลในการบริหาร (MIS: Management Information System) ในการวางแผนยุทธศาสตร์
การน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
		 1.5 ใช้การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) ในการวางแผนยุทธศาสตร์ การน�ำยุทธศาสตร์
สู่การปฏิบัติ และการประเมินผล
		 1.6 ใช้กระบวนการคุณภาพ (Plan-Do-StudyAct Cycle) ในการน�ำยุทธศาสตร์ สูก่ ารปฏิบตั แิ ละการประเมินผล
		 1.7 ใช้กระบวนการปรับแต่ง (The Adaptive
Processes) ในการเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์ กั บ การบริ ห าร
(Aligning Strategy with Execution) ประกอบด้ ว ย
ประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร (Operational Effectiveness)
เป้าหมายด้านผู้รับบริการ (Customer Targeting) และ
นวัตกรรม (Innovation)
2. รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่
		 2.1 การวางแผนยุ ท ธศาสตร์ แ บบสามเส้ า
(The Triangle Strategic Formulation) ได้แก่ การก�ำหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กร (Capturing the Business Vision)
การก�ำหนดพันธกิจ (Mission) การก�ำหนดโครงสร้างขององค์กร
(The Institutional Structure) การก�ำหนดจุดยืนในการ
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แข่ ง ขั น (Competitive Positioning) และการก� ำ หนด
ยุทธศาสตร์ (The Strategic Agenda)
		 2.2 การน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการ
ประเมินผลอย่างเป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง
(The Dynamic and Continuous Strategic Implementation and Evaluation) ได้แก่ ก�ำหนดแผนปฏิบัติการ (Define
action plans) เชือ่ มโยงระบบการวัดผลกับวัตถุประสงค์ (Link
measurement system to objectives) ด� ำ เนิ น การ
ตามแผนการปฏิบัติ (Execute the action plans) เรียนรู้จาก
การด�ำเนินการ (Review learning) ด�ำเนินการตามที่ปรับปรุง
(Sustain the Improvement) ก�ำหนดหลักการ (Institutionalization) ทบทวนแผนตามวงรอบ (Annual Renewal) และ
ปรับกระบวนการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Improve strategic
management process)
		 2.3 กระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้แก่
การบริหารแบบเป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และต่อเนื่อง
(Dynamic and Continuous) การมีสว่ นร่วม (Participation)
การใช้ ร ะบบข้ อ มู ล ในการบริ ห าร (MIS: Management
Information System) การวิจัยและพัฒนา (Research and
Development) การใช้วงจรคุณภาพ (Plan-Do-StudyAct Cycle) และ กระบวนการปรับแต่ง (The Adaptive
Processes)

บทสรุป

1. รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของวิทยาลัย
พยาบาลกองทัพบก เนือ่ งจากการพัฒนารูปแบบใช้กระบวนการ
วิจัยและพัฒนา ท�ำให้ได้ข้อมูลในภาพกว้างและเชิงลึก ผ่าน
กระบวนการกรรมวิธีศึกษาความต้องการจ�ำเป็น ในสภาพ
ปัจจุบันและสภาพพึงประสงค์ ในการวิเคราะห์ทางเลือกที่
เหมาะสมที่ สุ ด ที่ จ ะท� ำ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายองค์ ก ร (สุ วิ ม ล
ว่ อ งวาณิ ช , 2550) และผ่ า นกระบวนการศึ ก ษาวิ ธี ก าร
จัดโครงสร้างปัญหา (Williams, 2008) การด�ำเนินการบริหาร
ของกองทัพบกนั้นเป็นแบบบนล่าง (Top-down) ตามสายงาน
การบังคับบัญชา จึงได้ผลเป็นรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการ ที่มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ที่ต้องการศึกษา ก่อนน�ำรูปแบบมาใช้จริงในองค์กร สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2552) ที่กล่าว
ว่าการด�ำเนินการตามขั้นตอนช่วยให้เข้าใจหลักกระบวนการ
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พื้นฐานการบริหารงานทั่วไป จึงน�ำไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อเป็นการบริหารเชิงรุกที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
2. รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
มีความสอดคล้องกับการด�ำเนินงานบริหารยุทธศาสตร์ที่เป็น
สากล มีการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบการบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
มีรูปแบบที่คัดสรร 4 แนวคิด ได้แก่
		 1) Top - down and bottom - up inputs
and outputs: Aligning top - down and bottom - up
views แนวคิดของ Michael และคณะ (2003) ซึ่งเน้นการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มีแนวคิดการบริหารที่ต้องการความ
สอดคล้องของการบริหารแบบบนลงล่างกับล่างขึ้นบน
		 2) Strategic Management Model แนวคิด
ของ Hacker and Akinyele (1998) รูปแบบการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ในการแปลงยุทธศาสตร์สกู่ ารปฏิบตั ิ ผสมผสานการ
ใช้วงจรคุณภาพ (PDSA Cycle) ในการบริหารเพือ่ การขับเคลือ่ น
องค์กรอย่างเป็นระบบ
		 3) A Comprehensive Strategic - Management Model แนวคิดของ David (2009) ให้ความส�ำคัญกับ
การมีส่วนร่วม (Participation) ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการ
บริหารทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนองค์การไปใน
ทิศทางเดียวกัน อย่างเป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่และ
ต่อเนือ่ ง (Dynamic and Continuous) เน้นการวิจยั และพัฒนา
(R&D)
		 4) The Delta Model - an Integrative
Strategic Framework แนวคิดของ Hax and Wilde II (2003)
ให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการแบบสามเส้าในการก�ำหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ได้แก่ ระบบองค์กร การแก้ปัญหาผู้รับ
บริการ และผลผลิตที่ดีที่สุด ตลอดจนการก�ำหนดจุดยืนในการ
แข่งขัน และโครงสร้างองค์กร เพื่อก�ำหนดยุทธศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการปรับแต่ง (The Adaptive Process) เพือ่ เป้าหมาย
ด้านผลปฏิบัติการ นวัตกรรม และผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ

สิ่ ง ที่ ต ้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ในการน� ำ รู ป แบบการบริ ห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร์แบบบูรณาการไปใช้

1. ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
แต่หลักการส�ำคัญไม่ใช่ค�ำสั่งให้ปฏิบัติจากหน่วยงานต้นสังกัด
หากเป็นการตระหนักถึงความส�ำคัญจ�ำเป็นที่แต่ละองค์กร
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จะต้องใช้รูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ
สอดคล้องกับแนวคิดของ Hax and Wilde (2003) ที่กล่าวถึง
การใช้กรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ ช่วยให้มีการพัฒนาองค์กร
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ มีความเป็นเป็นไปได้อย่าง
เป็นรูปธรรมในการน�ำรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางสู่ความ
ส�ำเร็จ (Key success factors)
2. ผู ้ บ ริ ห ารเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ของการน� ำ รู ป แบบ
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการไปใช้ เป็นหัวใจส�ำคัญ
ที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความส�ำเร็จได้ เพราะส�ำหรับทุกองค์กร
แล้วผู้บริหารเปรียบเหมือนแม่ทัพ David (2009) กล่าวว่าการ
มีผบู้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ในการบริหาร มีความเข้าใจและตระหนัก
ถึงความส�ำคัญของการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แล้ว ย่อมสามารถ
น�ำองค์กรให้มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ มีการด�ำเนินการ
ในเชิงรุกเพื่อการพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น�ำการแข่งขัน การเปลี่ยน
ผู ้ บ ริ ห ารบ่ อ ยครั้ ง ส่ ง ผลต่ อ เป้ า หมายและการด� ำ เนิ น งาน
งานขององค์กร แต่ภายใต้การเปลีย่ นแปลงดังกล่าว ยังสามารถ
ถ่ายทอดกระบวนการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดความต่อเนือ่ งได้
สอดคล้องอย่างลงตัวกับรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
แบบบูรณาการ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยการใช้กระบวนการบริหาร
อย่างเป็นพลวัตที่มีพลังความคิดใหม่อย่างต่อเนื่อง การบริหาร
เชิงยุทธศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารทุกคนต้องน�ำไปใช้
เพือ่ การบริหารในเชิงรุก ในการด�ำเนินงานเพือ่ ให้เกิดการพัฒนา
องค์กรสู่ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
3. การให้ความส�ำคัญกับรูปแบบนั้น ทางที่ดีที่สุด
เป็ น กระบวนการมี ส ่ ว นร่ ว มในทุ ก ขั้ น ตอนของการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ จากการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบ ได้รูปแบบการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อผลลัพธ์
(Outcome) ของการบริหาร คือส่งเสริมให้เกิดประสิทธิผล
องค์กรทีย่ งั่ ยืน ผลผลิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพมากขึน้ มีจดุ ยืนในการแข่งขัน
ทีส่ งู ขึน้ องค์กรท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ และสร้าง
นวัตกรรมและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ หากแต่ความส�ำคัญอยู่ที่
การท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การบริหารดังกล่าว ผู้เขียนจึง
เห็นความส�ำคัญของการมีรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่
เหมาะสม ควรค่าแก่การน�ำมาใช้เพื่อเป็นกุญแจสู่ความส�ำเร็จ
การด�ำเนินการที่ผ่านมาเป็นการท�ำงานแบบแยกส่วน ต่างคน
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รูปแบบการบริหารยุทธศาสตร์แบบบูรณาการเพื่อนำ�องค์กรสู่วิสัยทัศน์

ต่างท�ำ ผู้บริหารวางแผน ผู้ปฏิบัติงานก็น�ำแผนไปปฏิบัติ หน่วย
งานทีม่ หี น้าทีป่ ระเมินผลก็ประเมินผล แต่ไม่ได้มกี ารช่วยกันคิด
ช่วยกันท�ำ (Kaplan and Norton, 2005) ดังนั้นการมีรูปแบบ
ในการบริหารจึงอาจเป็นหลักแกนกลาง ในการก�ำหนดทิศทาง
การด� ำ เนิ น งานไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ด้ ว ยความเชื่ อ ที่ ว ่ า
การบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จขององค์กร
(Drucker, 1954)
4. การก�ำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการก�ำกับ
ติดตามการด�ำเนินงาน เป็นการให้ความส�ำคัญกับทุกกระบวนการ
ของรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ประกอบ
ด้วย การวางแผนยุทธศาสตร์แบบสามเส้า (The Triangle
Strategic Formulation) การน�ำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ
การประเมิ น ผล อย่ า งเป็ น พลวั ต ที่ มี พ ลั ง ความคิ ด ใหม่ แ ละ
ต่อเนื่อง (The Dynamic and Continuous Strategic
Implementation and Evaluation) รวมทั้งกระบวนการ
ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ ซึง่ กระบวนการทัง้ หมด เป็นเหมือนเฟือง
ในการขับเคลื่อนไปในทิศทางสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมายของ
องค์กร ดังนั้นการน�ำรูปแบบการบริหารเชิงยุทธศาสตร์แบบ
บูรณาการไปใช้ จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องท�ำความเข้าใจ
กับทุกกระบวนการของรูปแบบ
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