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เอกสารประกอบ 

โครงการสมัมนาการบรหิารจดัการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศเชงิกลยทุธ ์

๑๙-๒๑ ธนัวาคม ๒๕๕๕ 
ณ วทิยาลยัมหาดไทย  
อ.บางละมงุ จ.ชลบรุ ี

 
 
 

 
 

โดย 
 

ประเสรฐิ  แยม้สรวล 
 

ดร. ชจัจช์นนัต ์ ธรรมจนิดา 
 
 

สงวนลขิสิทธ์ิ 
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1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
ภายนอก/ภายใน จะทาํอยา่งไร 
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องคป์ระกอบพืน้ฐานตอ้งพจิารณา 
ในการวางแผนกลยทุธ ์

 

 

 

 

 

 
•กลยทุธ ์

•นวตักรรม 

•สนิคา้/ 
บรกิารหลกั 

•ลกูคา้
เป้าหมายหลกั 

•ระบบ
สารสนเทศ 

•ตาํแหนง่ 
ในตลาด 

•คูแ่ขง่ 

•คูแ่ขง่ 

•คูแ่ขง่ 

•เป้าหมายเชงิกล
ยทุธ ์

•ทรพัยาการหลกั 
ทีต่อ้งใชเ้พือ่บรรลุ

เป้าหมาย/Position 

•KSF 

•คูค่า้/
พนัธมติร 

•การเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้ม 
ทีส่ง่ผลกระทบ 

•จดุออ่น / จดุแข็ง 

•สภาพปจัจบุนั 
การเงนิ / ความพงึ

พอใจ/ทกัษะ 
ระบบ/กระบวนการ 

•Core 
Competency/ 

Core Value 
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เราอยูท่ ีไ่หน ? เราจะไปไหน ? 

• ประเมนิการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มที่
สง่ผลตอ่ การดาํเนนิงานของจงัหวดั/กลุม่
จงัหวดั/องคก์รกนัอยา่งไร 

 

• จะนําผลการประเมนิไปใชป้ระโยชนอ์ยา่งไร 
 

• ประเด็นทีม่กีารละเลยในการประเมนิปจัจยั
ภายนอกและปจัจยัภายในมอีะไรบา้ง 

 

• วสิยัทศันค์อือะไร มปีระโยชนอ์ยา่งไร  
องคป์ระกอบในขอ้ความวสิยัทศันม์อีะไรบา้ง 

 

• ประเด็นยทุธศาสตรค์อือะไร  ทําไมตอ้งมี
ประเด็นยทุธศาสตร ์
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1. การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก:กรอบทีใ่ชก้าํหนดปจัจยัภายนอก 

การเปลีย่นแปลงสงัคม/สิง่แวดลอ้ม 

การ 

เปลีย่น 

แปลง 

เศรษฐ 

กจิ 

การ 

เปลีย่น 

แปลง 

การ 

เมอืง 
 

เทคโนโลย ี
 

นโยบาย 

จงัหวดั/กลุม่
จงัหวดั 

ผูใ้หบ้รกิารรายใหม ่

ผูร้บั 

บรกิาร 

ผูใ้ห ้

วตัถดุบิ 

 

ผูส้นบั 

สนุน 

การเปลีย่นแปลง 

กฎหมาย 

การเปลีย่นแปลง 

วฒันธรรม 

ภาวะ 

การแขง่ขนั 

สนิคา้ทดแทน/ 

บรกิารทีเ่หมอืนกนั 
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2. การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก : การระบปุจัจยัและเหตผุล 

ปจัจยั/การเปลีย่นแปลง   เหตผุล/ทําไมสาํคญั 
 

1. นโยบายรฐับาลสนบัสนนุ  
    ผลติภณัฑ ์ OTOP 
 

 

เป็นนโยบายรฐับาล+มศีกัยภาพ 

 

2. การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน 
 

 

ทกุภาคสว่นตอ้งปรบัตวั 
 

3. สนิคา้เกษตรปลอดสารพษิ 
 

 

ตลาดตอ้งการสงู 
 

4. แรงงานชาวพมา่กลบัประเทศ 
 

พมา่กําลงัปรบัตวัเป็นประชาธปิไตย 
 

 

5. ภาวะนํา้ทว่ม 
 

 

เกดิซํา้ซาก  ชาวบา้นเดอืนรอ้น 
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3. การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก : การอธบิายลกัษณะผลกระทบ 

ปจัจยั/ 
การเปลีย่นแปลง 

ลกัษณะผลกระทบ  
(แลว้ไง?/ โอกาส/ ภยัคกุคาม) 

1. นโยบายรฐับาลสนบัสนุน  
    ผลติภณัฑ ์ OTOP 

กอ่ใหเ้กดิ  อาชพี-รายได ้

2. การเขา้สูป่ระชาคมอาเซยีน ตอ้งพฒันาคณุภาพสนิคา้/ฝึกทกัษะ
ภาษา  ตลาดเปิดกวา้ง แขง่ขนัสงู 

3. สนิคา้เกษตรปลอดสารพษิ พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงใน
ลกัษณะ รกัษาสขุภาพ  ทาํใหต้ลาด
ตอ้งการสงู 

4. แรงงานชาวพมา่กลบัประเทศ ขาดแคลนแรงงาน 

5. ภาวะนํา้ทว่ม ยา้ยทีอ่ยู ่สรา้งบา้นใหม ่ขาดเงนิทนุ 
กูเ้งนินอกระบบ ซอ่มบา้น 
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4. การวเิคราะหป์จัจยัภายนอก : สรปุผลประเมนิ 
 

ปจัจยั 
 

นํา้หนกั คะแนน 
(เต็ม=5) 

นํา้หนกั X  
คะแนน 

การปรบัตวั/ภารกจิ/กลยทุธ/์
โครงการ 

โอกาส 
1. ผลติภณัฑ ์OTOP โดดเดน่ 0.2  0.80 พฒันาคณุภาพ OTOP เป็นสากล 

2. ตลาดสนิคา้ OTOP กวา้ง
ข ึน้ 

0.05 3 0.15 ขยายชอ่งทางการตลาด 

3. ความตอ้งการสนิคา้เกษตร 
   ปลอดสารพษิมากขึน้ 

0.10  0.10 สง่เสรมิปลกูพชืปลอดสารพษิ 

4. 0.10 5 0.50 

5. 0.05 2 0.10 

ภยัคกุคาม 

1. ทกัษะการใชภ้าษาองักฤษ 10 2 0.60 พฒันาทกัษะการใชภ้าษา 

2. หาแรงงานยาก/คา่แรงสงู 10 2 0.30 สรา้งแรงจงูใจใหผู้ใ้ชแ้รงงาน 

3. พ.ท.เสยีหายจากนํา้ทว่ม 20  0.80 สรา้งแนวป้องกนันํา้ทว่ม 

4. 0.10 3 0.30 

รวม 1.00 5 
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จงัหวดั 
กลุม่จงัหวดั 

องคก์ร 

1. การวเิคราะหป์จัจยัภายใน : กรอบทีใ่ชก้าํหนดปจัจยัภายใน 

Strategy 

Staff 

Structure 

Shared-value 

Skill 

Style 

การสือ่สาร กระบวนการใหบ้รกิาร        ระบบ 

สารสนเทศ 
คณุภาพ 

สนิคา้/บรกิาร 

นวตักรรม 

ขดีความสามารถ 

เฉพาะดา้น 

ปญัหา 

สงัคม ภาพลกัษณ์/ 

อตัตลกัษณ ์
องคค์วามรูใ้นการ

ประกอบอาชพี 

   โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

ความปลอดภยัใน
ชวีติทรพัยส์นิ 

ทรพัยากร 

System  
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2. การวเิคราะหป์จัจยัภายใน : การระบปุจัจยัภายใน 

ปจัจยั   เหตผุล/ทาํไมสาํคญั 
1. ศกัยภาพดา้นการ

ทอ่งเทีย่ว 
มแีหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรที่
เป็นเอกลกัษณ ์

2.  คณุภาพของผลติภณัฑ ์
      สนิคา้ OTOP 

มผีลติภณัฑ ์OTOP 
ระดบัชาตแิละกาํลงัขยาย
ตลาดในตา่งประเทศ 

3. แรงงานฝีมอืทีจ่ะป้อน 
โรงงานอตุสาหกรรม 

ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัแต่
ขาดแรงงานฝีมอื 

4. ยาเสพตดิแพรร่ะบาดใน
หมูว่ยัรุน่ 

ทาํลายครอบครวัทาํลาย
อนาคตผูเ้สพ กอ่ปญัหาสงัคม 
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3. การวเิคราะหป์จัจยัภายใน : การอธบิายผลการประเมนิปจัจยัภายใน 

4. ยาเสพตดิแพร่
ระบาด  

-  ยาเสพตดิแพรร่ะบาดในหมู่
เยาวชนมากขึน้ 

1. ศกัยภาพดา้น 
    การทอ่งเทีย่ว 

-  ประชาชนนยิมมาเทีย่วเชงิ 
    เกษตรมากขึน้ โดยเฉพาะ 
    ชว่งฤดผูลไม ้ 

2. คณุภาพผลติภณัฑ ์ 
    OTOP 

-  สามารถขยายตวัและเปิด 
   ชอ่งทางการตลาดไปสู ่ 
   ASEAN ได ้

3. แรงงานฝีมอื  -  ภาคอตุสาหกรรมขยายตวัไม ่
   สามารถจดัหาแรงงานทีม่ฝีีมอืได ้

ปจัจยั ผลการประเมนิ (แลว้ไง?) 
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4. การวเิคราะหป์จัจยัภายใน : สรปุผลการประเมนิปจัจยัภายใน 

ปจัจยั นํา้หนกั คะแนน 
(เต็ม=5) 

นํา้หนกั X  
คะแนน 

การปรบัตวั/ภารกจิ/กลยทุธ/์
โครงการ 

จดุแข็ง 

1. ศกัยภาพดา้นการ
ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรโดด
เดน่แตกตา่ง 

0.20 3 0.60 เรง่ประชาสมัพนัธก์ารทอ่งเทีย่ว 

2. คณุภาพผลติภณัฑ ์
OTOPระดบัประเทศ 

0.10 4 0.40 ขยายชอ่งทางตลาดสู ่ASEAN 

3. ....................... 0.10 2 0.20 …………………………… 

4. ....................... 0.10 1 0.10 …………………………… 

จดุออ่น 

1. แรงงานผมีอืไม่
เพยีงพอ 

0.10 2 0.20 รว่มมอืสถาบนัการศกึษาพฒันา
ฝีมอืแรงงาน 

2. ยาเสพตดิแพรร่ะบาด
ในหมูว่ยัรุน่มากขึน้ 

0.30 4 1.20 กําหนดมาตรการป้องกนัการแพร่
ระบาดยาเสพตดิทกุรปูแบบ 

3. ........................ 0.05 2 0.10 .................................... 

4. ........................ 0.05 1 0.05 .................................... 
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โอกาส จดุแข็ง 

ภยัคกุคาม จดุออ่น 

สรปุ Position เราอยูท่ ีไ่หน 

OTOP 
สนิคา้เกษตร 

ปลอดภยั 

ปญัหายาเสพตดิ 

นํา้ทว่ม 
ซํา้ซาก 

ขาดแรงงาน 
ฝีมอื 

ทอ่งเทีย่ว 
เชงิเกษตร 
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นําผลการประเมนิทีภ่าวะแวดลอ้มภายนอกไปใชท้าํอะไรไดบ้า้ง 

  ผลการประเมนิ  การนําไปใชป้ระโยชน ์
• ผลติภณัฑ ์OTOP โดดเดน่ กลยทุธ/์  พฒันาผลติภณัฑ ์

    โครงการ  OTOP บกุตลาด ASEAN 
                                 

• ตลาดสนิคา้ OTOP กวา้งขึน้ กลยทุธ ์

• ขาดแคลนคนงานฝีมอื  กลยทุธ ์  รว่มมอืกบัสถาบนัอาชวีศกึษา 

       ในจงัหวดัเพือ่ยกระดบั 

       แรงงานฝีมอื 

• ทอ่งเทีย่วเชงิเกษตรขยายตวั วสิยัทศัน ์ เป็นผูท้าํการทอ่งเทีย่วเชงิ
      เกษตรของประเทศ 

• ยาเสพตดิแพรร่ะบาดในหมู ่ โครงการ  จดัโครงการมหนัตภยัจาก 

 วยัรุน่มากขึน้     ยาเสพตดิ 
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โอกาส   จดุแข็ง   การนําไปใชป้ระโยชน ์
O1 – นักท่องเทีย่วนิยม  S1 – มีแหล่งท่องเทีย่วเชิงเกษตร  กลยุทธ์ - พฒันาแหล่งท่องเทีย่ว 

          การท่องเทีย่วเชิงเกษตร          ทีโ่ดดเด่น   (O1 S1)   เชิงเกษตร 

          เพิม่ขึน้ 

O2 ……………………..  S2 ……………………….  วสัิยทศัน์ – เป็นผู้นําการท่องเทีย่ว 

       (O2 S2)      เชิงเกษตรของประเทศ 

 

ภยัคกุคาม   จดุออ่น  กลยุทธ์ – ร่วมมือกบัสถาบันการศึกษา 

T1 - แรงงานพม่ากลบั  W1 – ขาดแคลนแรงงานฝีมือ  (T1 W1)   เพือ่ยกระดับแรงงานฝีมือ 

        ประเทศ                      ป้อนโรงงานอุตสาหกรรม 

T2 – ภาวะนํา้ท่วม  W1 – ยาเสพติดแพร่ระบาด  โครงการ – จัดโครงการมหันตภัย 

                ในหมู่วยัรุ่น   (W1)         จากยาเสพติด 

        

       โครงการ – สร้างแนวป้องกนันํา้ท่วม 

        (T2) 

 

นําผลการประเมนิสภาวะแวดลอ้มภายนอก/ภายในไปใชท้ําอะไรบา้ง 



16 

ปญัหาในการปฏบิตัขิองการวเิคราะหป์ระเมนิสภาวะแวดลอ้มภายนอก/ภายใน 

• ประเมนิแลว้ “ลอย” ไมไ่ดนํ้าไปใชป้ระโยชนจ์รงิ   
ใชไ้มเ่ป็น/ ไมใ่ชม่มุมองจากภายนอก 

 
• ปจัจยั/ตวัแปรทีใ่ชป้ระเมนิมากเกนิไป  ไมไ่ดค้ดั

กรอง  ไมม่กีารใหนํ้า้หนกัตวัแปรทีป่ระเมนิ  ไมม่กีาร
จดัลําดบัความสําคญั 

 
• ขาดขอ้มลูสนบัสนุน  คดิเอง  กลวัเสยีหนา้  ไมม่กีาร

เปรยีบเทยีบกบัหนว่ยงานอืน่/จงัหวดัอืน่ 
 
• ไมอ่ธบิายหรอืฉายภาพผลกระทบใหช้ดัเจนวา่  

สง่ผลอยา่งไร  ทีส่ว่นใดมากนอ้ยรนุแรงแคไ่หน  
(ถา้ระบไุมช่ดัจะใชไ้มถ่กูจดุ) 
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 การจดัลําดบัความสําคญั 
(เกณฑ/์นํา้หนกั/คะแนน)    

ทางเลอืก 

เกณฑ/์นํา้หนกั/คะแนน 

คะแนน
รวม ลําดบัที ่

เกณฑ ์ เกณฑ ์ เกณฑ ์ เกณฑ ์

นํา้หนกั นํา้หนกั นํา้หนกั นํา้หนกั 

คะแนน 
นํา้หนกั 

x 
คะแนน 

คะแนน 
นํา้หนกั 

x 
คะแนน 

คะแนน 
นํา้หนกั 

x 
คะแนน 

คะแนน 
นํา้หนกั 

x 
คะแนน 

 ทางเลอืก 
1. 

ทางเลอืก
2 

 ทางเลอืก 
3 

ฯลฯ 
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2. โครงการมาจากไหนบา้ง 
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  โครงการมาจากทีใ่ดบา้ง 
      - SWOT , Value Chain 
      - นโยบาย  ยทุธศาสตร ์ Mission 
      - กลยทุธ ์ แนวทาง  มาตรการ 
  คาํถามทีม่กัถกูถามจากผูเ้กีย่วขอ้งมอีะไรบา้ง 
  รปูแบบการเขยีนโครงการแบบไหน 
  จะวเิคราะหโ์ครงการเบือ้งตน้เร็ว ๆ ไดอ้ยา่งไร 
  จะดคูวามเชือ่มโยงของยทุธศาสตรก์บัโครงการ 
     ไดอ้ยา่งไร 
  จะดคูวามสอดคลอ้งของโครงการไดอ้ยา่งไร 
  แบบฝึกหดัการวเิคราะหแ์ละการเขยีนโครงการ 

โครงการมาจากไหน ? 
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20 

มิติ1 

มิติ 2 

มิติ 3 

มิติ 4 

ประเด็น วตัถุประสงค์ KPI เป้าหมาย แนวทางพฒันา โครงการ ผู้รับผดิชอบ 

O 

_____________

_ 

A 

_____________

_ 

O 

_____________

_ 

B 

_____________

_ 

O 

_____________

 

C 

_____________

 

 

 

 

 

แนวทาง/

มาตรการ 
Mission 

ยุทธศาสตร์

กระทรวง/

สปก. 

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ปัญหาความ

ต้องการ ปปช. 
SWOT 

Value 
Chain 

การเมือง ฯลฯ 

STRATEGY 

MAP 

วสัิยทัศน์ Mission ค่านิยมร่วม 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 

ภาพรวมทีม่าของโครงการ 
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โครงการเกดิจาก SWOT/กลยทุธ ์

การประเมนิ SWOT กลยุทธ์ โครงการ 

จุดแขง็ 

-มีเครือข่ายสารสนเทศ 

  ครอบคลุมทุกจงัหวดั 

จุดอ่อน 

-บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้ 

  ความเขา้ใจดา้นการวางแผน   

  ยทุธศาสตร์ 

โอกาส 

-IT กา้วหนา้ 

ภยัคุกคาม 

-กพร.จะประเมินคุณภาพแผน  

  ถา้คุณภาพไม่มีจะถูกตดัลด   

  งบประมาณ 

* พฒันาบุคลากรดา้น

การวางแผนของจงัหวดั

ใหมี้ขีดความสามารถทาํ

แผนไดอ้ยา่งมืออาชีพ 

* โครงการพฒันาบุคลากร

ของจงัหวดัดา้นการ

วางแผนดว้ยระบบ  E-

learning 

* จดัทีมผูเ้ช่ียวชาญดา้น

การวางแผนออกนิเทศ

ใหค้วามรู้ดา้นการ

วางแผนทุกจงัหวดั 

* โครงการจดัทีม

ผูเ้ช่ียวชาญการวางแผน

ยทุธศาสตร์ไปใหค้วามรู้

ทกัษะดา้นการวางแผนแก่

เจา้หนา้ท่ีดา้นการวางแผน

ทุกจงัหวดั 
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ประเดน็ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

ตวัช้ีวดั 

กลยุทธ์ 

1.______________ 2.________________ 

1.______________ 2.________________ 

1.__________ 2.__________ 3.__________ 

________________________________ 

Value Chain 

โครงการ 

กจิกรรม 

ต้น กลาง ปลาย 
ผลผลติ  1 

ผลผลติ  2 

ตอบสนอง 

ตอบสนอง 

1. ........................ 

2. ........................ 

3. ........................ 

4. ........................ 

5. ........................ 

6. ........................ 

7. ........................ 

8. ........................ 

 9. ........................ 

10. ........................ 

11. ........................ 

12. ........................ 

ทําอะไร 

ใครทํา 

ทําเมื่อใด 

โครงการเกดิจาก Value Chain 
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Value Chain 

KPI Mapping 

ต้น กลาง ปลาย 

ผลผลติ ผลผลติ ผลผลติ 

KPI 1  

 

KPI 2 

 

KPI 3 

KPI 4  

 

KPI 5 

 

KPI 6 

KPI 7  

 

KPI 8 

 

KPI 9 

 

ผลผลติ 
 

KPI 
 

Base line 

Data 

 

เป้าหมาย 
กลยุทธ์/มาตรการ 

แนวทางการ

พฒันา 

โครงการ/ 

กจิกรรม 

 

ผู้รับผดิชอบ 

1. ____________ ....................... ........................ ........................ ......................... ......................... ......................... 

2. ____________ ....................... ......................... ........................ ......................... ......................... ......................... 

3 ____________ ....................... ......................... ....................... ......................... ......................... ......................... 

โครงการเกดิจาก Value Chain 
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โครงการเกดิจาก Value Chain 

ประเด็นยทุธศาสตรก์ารทอ่งเทีย่ว 
 
 
 
 

 
 - พฒันาบุคลากร 

   ดา้นท่องเท่ียว 

 - พฒันาภาษา 

 

 

 

 - ท่ีพกั / อาคาร 

 - ทรพัยากรธรรมชาต ิ

 - การเดินทางไปยงั 

    แหล่งท่องเท่ียว 

 

 - แหล่งท่องเท่ียว 

 - กิจกรรมท่องเท่ียว 

 - เช่ือมโยง OTOP  

   กบัท่องเท่ียว 

 

 - จดัทาํฐานขอ้มูล 

    การท่องเท่ียวให ้

    ผูส้นใจเขา้ใจไดง่้าย 

 

 - Road Show 

 - Branding 

 

 

 
• โครงการจดัทํา  

   ป้ายบอกทางแก่  

   นักท่องเที่ยว 

• โครงการส่งเสริม  

   ทักษะภาษาด้าน 

   การท่องเที่ยวใน 

   โรงเรียน 

• โครงการ  

     Road Show  

     ในประเทศยุโรป 

พฒันาปจัจยัพืน้ฐาน 

การทอ่งเทีย่ว 

พฒันาคณุภาพ 

ผลติภณัฑท์างการ 

ทอ่งเทีย่ว 

พฒันาบคุลากร พฒันาบรกิาร 
ขยายตลาด/ 

ประชาสมัพนัธ ์
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โครงการเกดิจาก SWOT + Value chain 
SWOT ประเด็นยทุธศาสตร์การท่องเท่ียว Value Chain 

จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ขอ้จาํกดั 

-ความทัว่ถึง/

รวดเร็ว/

น่าสนใจ/

ต่อเน่ือง 

-ระบบการ

จดัการ 

-การบูรณา

การ 

- การพฒันา

บุคลากรดา้น

การท่องเท่ียว 

-แหล่ง

ท่องเท่ียว 

-กิจกรรม

ท่องเท่ียว 

-การเดินทาง 

-ความ

หลากหลาย 

-ท่ีพกั/อาหาร 

- วถีิชีวติผูค้น 

-มีแหล่ง

ท่องเท่ียว

หลาก 

หลาย 

-เดินทาง

สะดวก 

-ขาดการ

ประชาสั

มพนัธ์ 

- ขาด

กิจกรรม

ดึงดูด

นกัท่องเ

ท่ียว 

- รัฐบาล

กระตุน้ให้

มีการ

ท่องเท่ียว 

  เพ่ิมข้ึน 

 -นกัท่อง  

เท่ียวทัว่

ไทยและ  

ต่างประ 

เทศเร่ิม

สนใจมาก

ข้ึน 

- จงัหวดั

ใกลเ้คียงมี

ลกัษณะ  

ท่องเท่ียว

คลา้ยกนั 

เพิ่มรายไดด้า้นการท่องเท่ียว 

จาํนวนนกัท่องเท่ียวท่ีเพิ่มข้ึน 

ประชาสัมพนัธ์ 

พฒันาแหล่งท่องเท่ียว 

จัดกจิกรรมท่องเทีย่ว 

พฒันาคุณภาพสินค้า 

พฒันาโครงสร้างพนักงานทีเ่กีย่วข้อง 

เช่ือมโยงแหล่งท่องเทีย่ว 

สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย 

พฒันาบุคลากรด้านการทีอ่งเทีย่ว 

ผลิตภณัฑ ์

ทางการ 

ท่องเท่ียว 

ปัจจยัพ้ืนฐาน 

ดา้นการ 

ท่องเท่ียว 

ศกัยภาพบุค 

ลากรดา้นการ 

ท่องเท่ียว 

การตลาด/ 

ประชาสมัพนัธ์ 

การบริหาร 

จดัการ 
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โครงการเกดิจากปจัจยัหลกั 
ของความสําเร็จ  (KSF) 

ประเด็น / เป้าหมาย ปจัจยัหลกัของ
ความสาํเร็จ 

โครงการ 

 

เพิม่ศกัยภาพบคุลากร 
ของ

กระทรวงมหาดไทย 
 
 
 
 

เพิม่รายไดก้าร
ทอ่งเทีย่ว 

 
 

วทิยากรทีม่คีวามรู ้ 
ความเชีย่วชาญ มี

ประสบการณ ์
 
 
 

แหลง่ทอ่งเทีย่วไดร้บัการ
พฒันา 

และเพิม่แหลง่ทอ่งเทีย่ว 

 

   โครงการจดัทาํ  
ฐานขอ้มลู 

วทิยากร เพือ่การพฒันา
บคุลากรของ

กระทรวงมหาดไทย 
 
 

โครงการพฒันาแหลง่ 
ทอ่งเทีย่วใหมใ่ห้

สอดคลอ้ง 
กบันกัทอ่งเทีย่วจนี  

ไตห้วนั ฮอ่งกง 
 



27 

 

 

 

 

 

 

โครงการเกดิจากตวัชีว้ดั (KPI) 

กลยุทธ์ – พฒันา 

แหล่งท่องเทีย่วใหม่ 

 

 

 

 

 
 

 

กลยุทธ์ – ลดราคาทีพ่กั 

 ในช่วง Low Season 

 

 

 

 

 
 

 

กลยุทธ์ – ทาํการตลาดเชิงรุก 

 

 

 

 

 
 

 

โครงการพฒันาแหล่ง 

ท่องเทีย่ว_________ 

 

 
 

 

โครงการความร่วมมอื 

ผู้ประกอบการโรงแรม 

ลงราคาทีพ่กัให้แก่ 

นักท่องเทีย่ว VIP 

 

 

 

 
 

 

โครงการ Road Show  

การท่องเทีย่วไทยใน USA 

 

 

 

 
 

 

เป้าประสงค์ 

KPI      = % นักท่องเทีย่วทีเ่พิม่ขึน้ 
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โครงการเกดิจาก Core competency 

สํานักงานปลดักระทรวงมหาดไทย มบุีคลากรทีม่ปีระสบการณ์และความชํานาญเกีย่วกบัการขบัเคลือ่น 

PMQA      การวางแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั     การพฒันาบุคลากรและการวจิัยประเมนิผล 

 

 

 

 
 

 

 - โครงการจัดทมี Mobile ให้ความรู้ด้านการ

วางแผนยุทธศาสตร์ และ PMQA แก่บุคลากร

ในจังหวดั 

 - โครงการประเมนิผลโครงการตาม

แผนพฒันาจังหวดั 

 
 

 

 - โครงการรับออกแบบ พฒันาและบริหารการ

ฝึกอบรมแก่หน่วยงานภาครัฐ 

 

 - โครงการจัดทาํคู่มอื PMQA 
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โครงการเกดิจากการใชก้ฎ 20 : 80 

เงินฝาก 80% เกดิจาก 

ลูกค้าช้ันดี 20%  

ของผู้ฝากทั้งหมด 

 

 

 

 
 

 

ผลงานขององค์กรเกดิจาก

บุคลากรระดับชํานาญการ 

ทีมี่ศักยภาพสูง 

 

 โครงการจูงใจให้ลูกค้าช้ันด ีโดย 

   การลดภาษีเงินฝากร้อยละ 0.05 

 โครงการจูงใจให้ลูกค้าช้ันด ี

   สามารถซ้ือหุ้นของธนาคารได้ใน 

   ราคาตํ่ากว่าปกติ 5% 

 

 

 

 
 

 

 โครงการพฒันารักษาบุคลากร 

   ระดับ Talent ของหน่วยงาน 

 โครงการจัดทาํ Succession 

Plan 
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โครงการเกดิจากความตอ้งการ / ความพงึพอใจ / ไมพ่งึพอใจของผูร้บับรกิาร 

บรกิาร
ลา่ชา้ 

 

 
 
 
 
 

 - ใชง้านยาก 

 - สิน้เปลอืง 

 - ไมท่ ัว่ถงึ 

 - ไมน่า่เชือ่ถอื 

 โครงการเพิม่ประสทิธิภ์าพการ 
   ทํางาน โดยการปรบักระบวนการ 
   ใหเ้ร็วขึน้ ลดข ัน้ตอนโดย 
   ประยกุตใ์ช ้IT ในกระบวนการ 
   ทํางาน 
 โครงการทบทวนและออกแบบ 
   กระบวนการหลกัทีใ่หบ้รกิาร 
   ประชาชน 

 โครงการปรบัปรงุระบบตดิตาม 
   ประเมนิผลโดยประยกุตใ์ช ้IT  
  ในกระบวนการตดิตามและประเมนิผล 
 โครงการจา้งผูเ้ชีย่วชาญภายนอก 
  รบัผดิชอบการประเมนิโครงการตาม 
  แผนพฒันาจงัหวดัเพือ่สรา้งความ 
  นา่เชือ่ถอื 
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ปัญหา วตัถุประสงค์ 

สาเหตุ 
ทางแก้ไข 

1. 

4. 

5. 

2. 

3. 

โครงการ__ 

กจิกรรม__ 

งาน____ 

โครงการ__ 

(ผลบั้นปลายที่

ต้องการให้เกดิ) 

5 Why 
How..How..How 

โครงการเกดิจากสาเหต ุรากเหงา้ของปญัหา 

What?  So what? 
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โครงการเกดิจากสาเหต ุรากเหงา้ของปญัหา 

ปัญหา - นํา้หนักเพิม่ 

 - รู้สึกวงิเวยีนศีรษะ 

 - ไม่กระฉับกระเฉง  

 

 

 

 
 

 

วตัถุประสงค์ - ต้องการมีนํา้หนัก 

  สมส่วน / ได้มาตรฐาน 

  ภายใน 6 เดือน 

  - มีรูปร่างสวยงาม  

  แข็งแรง ไม่เพลยีง่าย 

 

 

 

 
 

 

สาเหตุ  

- รับประทานมาก 

- หนักมือ้เยน็ 

- ไม่ออกกาํลงักาย 

- งานยุ่ง 

- กนิอาหารประเภทแป้ง 

 

 

 

 
 

 

โครงการ/กจิกรรม  

- (โครงการ) ออกกาํลงักาย 

- (โครงการ) งดอาหารมือ้เยน็  เพิม่ผกั 
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รปูแบบการเขยีนโครงการ - แบบท ัว่ไป 

 1. ความเป็นมา/ 

     ความสําคญั/ 

     หลกัการ  เหตผุล 

 2. วตัถปุระสงค/์ตวัชีว้ดั 

     ระดบัโครงการ 

 3. เป้าหมาย 

 4. กจิกรรม 

 5. งบประมาณ 

 6. ระยะเวลาดาํเนนิการ 

 
 
 
 
 
 

  7. ผูร้บัผดิชอบ 
  8. ผลทีค่าดวา่จะไดร้บั 
  9. ผลผลติ  ผลลพัธ ์ 

 ผลกระทบ 
10. ความเสีย่ง/การ 

 ป้องกนัความเสีย่ง 
11. การตดิตาม 

 ประเมนิผล 
12. การบรหิารภายหลงั 

 การดาํเนนิการ  
 ตามโครงการแลว้เสร็จ 
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