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บทคัดย่อ

	 นบัวนัการวจิยัยิง่ทวคีวามส�าคญัเพิม่มากยิง่ขึน้	ไม่เฉพาะทางด้านวชิาการ	การศกึษา	สงัคมศาสตร์	และวทิยาศาสตร์เพยีงเท่านัน้	
การวิจัยยังมีบทบาทไปทุกภาคส่วนของสังคม	ในภาคธุรกิจด้วยเช่นกัน	ในองค์กรธุรกิจที่มีการบริหารกลยุทธ์	และการตัดสินใจ	ได้เพิ่ม
กระบวนการวิจัยและพัฒนาเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารองค์กร	 เพื่อให้ทันต่อยุคสังคมฐานความรู้	 ที่เอาชนะกันด้วยสารสนเทศที่
ถูกต้องและทันสมัย	 กระบวนการได้มาซึ่งสารสนเทศเหล่านั้นหากใช้กระบวนการวิจัยด้วยแล้ว	 ก็จะท�าให้สารสนเทศมีความถูกต้องและ
น่าเชือ่ถอืมากยิง่ขึน้	และเมือ่ใช้แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการบรหิารเชงิกลยทุธ์มาเป็นกรอบแนวคดิพืน้ฐานในการวจิยั	กจ็ะท�าให้การวจิยั
ไม่หลุดออกไปจากสภาพความเป็นจริง	 บทความนี้	 จะกล่าวถึงกระบวนการวิจัยสถาบันซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลมาพัฒนาองค์กร	
ในขั้นตอนต่างๆ	ของการบริหารเชิงกลยุทธ์	ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์	การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	และการประเมินผลกลยุทธ์	โดยการน�า
การวิจัยสถาบันเข้าไปสอดแทรกกับทุกขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ท�าให้องค์กรสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้น

Abstract

 At present, research has increasingly been important. It plays an important role not only in academic, education, 
social science, and pure science, but also in every social and business sector. Research and development process has 
become a part of the organization strategic management in order to respond to knowledge based economy, and gain 
competitive advantage with advanced information technology. If the research process is included in the information inquiry 
process, it will be more accurate and reliable. In addition, when strategic management concept and theory are used to 
draw a research framework, the research will be more related to the real world. This article will address the institutional 
research process that acquires information for organizational development. In this case, strategic management procedure 
includes strategic planning, strategic implementation, and strategic evaluation. Thus, as an institutional research, the 
integration of institutional research to strategic management process  will expedite the organization to rapidly reach its 
goal.

บทน�ำ

	 ในปัจจุบันในยุคสังคมฐานความรู้	(knowledge	base	society)	องค์กรสมัยใหม่จะต้องเอาชนะกันด้วยข้อมูลข่าวสาร	แทนด้วย
การเอาชนะด้วยทรัพยากร	(resource	base)	อย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาและที่ส�าคัญที่สุด	การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่จ�าเป็นจะต้อง
อาศัยข้อมูลและความรู้เป็นจ�านวนมากในการขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางที่ต้องการ	 ดังนั้นการวิจัยสถาบันจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญของ
องค์กรสมัยใหม่	ที่จะน�าผลจากการวิจัยไปใช้เพื่อพัฒนาหน่วยงานของตนเอง	
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	 โดยปกติวิจัยสถาบันจะไม่เน้นการพิสูจน์ทฤษฎี	แต่เน้นสารสนเทศหลักเพื่อให้ผู้บริหารทราบสถานการณ์	เพื่อใช้ประกอบการตัด	
สินใจด้านนโยบาย	การวิจัยสถาบันจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือบริหารที่สนับสนุนการตัดสินใจ	ซึ่งการตัดสินใจถือเป็นหัวใจส�าคัญของการ
บริหาร	การตัดสินใจอย่างทันท่วงทีและถูกต้อง	ถือเป็นความรับผิดชอบของการบริหารที่การตัดสินใจหลายเรื่องต้องอาศัยข้อมูลประกอบ

แนวคิดและลักษณะของกำรวิจัยสถำบัน

	 สุวิมล	ว่องวาณิช	(2533)	ได้อธิบายความหมายของวิจัยสถาบันว่าเป็นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน	การเลือกหัวข้อปัญหาของ
วิจัยสถาบัน	เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสถาบันให้มีความเจริญก้าวหน้าและมีทิศทาง	งานวิจัยสถาบันจึงเป็นงานที่ท้าทายความสามารถ
ของนักวิจัย	ผลการวิจัยสามารถให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทั้งโดยตรงและอ้อมต่อการตัดสินใจในการวางแผนงานของผู้บริหาร
	 วิจิตร	ศรีสอ้าน	(2546)	กล่าวว่า	การวิจัยสถาบันเป็นการวิจัยศึกษาเรื่องตนเอง	เพื่อเอาเรื่องของตนเองที่วิจัยได้นั้นมาใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการด�าเนินงาน	ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องส�าคัญ	ใช้แก้ปัญหา	และใช้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา
สถาบันและการประกันคุณภาพ
	 Dyer	(2003)	 กล่าวว่า	 การวิจัยสถาบันจะมุ่งเน้นไปที่ปัญหาเฉพาะขององค์กรซึ่งมีความส�าคัญทั้งในปัจจุบันหรือในอนาคตต่อ		
องค์กรนั้นๆ	เพื่อน�าข้อค้นพบไปประยุกต์ใช้ส�าหรับประกอบการวางแผน	การก�าหนดนโยบาย	รวมทั้งการตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่อาจ
จะเกิดขึ้นในแต่ละองค์กร
	 Terkla	(2008)	ได้ให้ความส�าคัญแก่นักวิจัยสถาบันที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นผู้รวบรวมค�าพูดในสถาบัน	ไปสู่การอภิปรายที่ท�าให้
องค์กรมีโอกาสได้รับผลก�าไรในเชิงรุก	
	 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า	การวิจัยสถาบันเป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มุ่งศึกษาในเรื่องขององค์กร	/	หน่วยงานของตนเอง	
เพื่อที่จะน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ประกอบในการตัดสินใจ	ก�าหนดนโยบาย	การแก้ไขปัญหา	และพัฒนาองค์กร	/	หน่วยงานนั้นๆ	ให้มีความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
	 จากการส�ารวจสมาชิกนักวิจัยสถาบันในปี	2543	และ	2550	พบว่า	แนวโน้มเรื่องที่ศึกษาในสถาบันได้เปลี่ยนไปสู่การศึกษาเรื่อง
ความรับผิดชอบและตัวบ่งชี้ศักยภาพ	 เทคโนโลยี	การบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ	และประเด็นประสิทธิภาพมากขึ้น	แต่อย่างไร
ก็ตาม	ประเด็นที่ยังเคยศึกษาก็ยังคงไว้	ดังตารางที่	1

ตารางที่ 1	หัวเรื่องที่สมาชิกวิจัยสถาบันให้ความส�าคัญ

 หัวเรื่อง 2543 2550

	 การประเมินผลลัพธ์	 53%	 61%
	 การวิเคราะห์และออกแบบงานวิจัย	 50%	 52%
	 ความเพียรและความตั้งใจ	 48%	 63%
	 ประเด็นการบริหาร	 42%	 32%
	 การบริหารการลงทะเบียน	 35%	 39%
	 ประเด็นการเงิน	 25%	 21%
	 ชนกลุ่มน้อยและความหลากหลายในเชื้อชาติ	 25%	 19%
	 ความรับผิดชอบและตัวบ่งชี้ศักยภาพเทคโนโลยี	 -	 71%	
	 การบริหารข้อมูลและระบบสารสนเทศ	 -	 63%		
	 ประเด็นประสิทธิภาพ	 -	 63%

ที่มา:	Volkwein	(2008)
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การวจิยัสถาบนัสามารถจ�าแนกได้	2	ประเภท	คอื	(วจิติร	ศรสีอ้าน,	
2546,	5)
	 1.	 วิจัยจากงานที่ท�าเป็นประจ�า	 หมายถึง	 การวิจัยจาก
ระบบการท�างานปกต	ิวเิคราะห์ปัญหา	และเสนอแนวทางแก้ปัญหา
ด้วยกระบวนการวิจัย
	 2.	 วิจัยเฉพาะกิจ	 โจทย์ของการท�าวิจัยประเภทนี้จะ
สามารถตอบค�าถามที่องค์กรหรือผู้บริหารต้องการเป็นแต่ละกรณี	

กำรวิจัยสถำบันเพื่อกำรบริหำรกลยุทธ์องค์กร

	 งานของการวิจัยสถาบันเป็นสิ่งที่ด�าเนินการอยู่ในองค์กร	
เพื่อให ้องค ์กรด�าเนินไปอย ่างมี เป ้าหมายและส�าเร็จตาม
วัตถุประสงค์	 องค์กรส่วนใหญ่จึงต้องใช้หลักในการบริหารเชิง	
กลยุทธ์	การบริหารเชิงกลยุทธ์สามารถนิยามได้ว่าเป็นศาสตร์และ
ศิลป์ของการวางแผน	 การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ	 และการประเมิน
กลยุทธ์	การตัดสินใจแบบข้ามหน้าที่	(cross-functional)	ซึ่งท�าให้
องค์กรสามารถบรรลถุงึวตัถปุระสงค์ได้ตามค�านยิามนี	้การบรหิาร
เชิงกลยุทธ์จะให้ความส�าคัญกับการบริหารเชิงบูรณาการซึ่ง
ประสานการตลาด	การเงิน	/	บัญชี	 การผลิต	/	 การปฏิบัติการ	
การวิจัยและพัฒนา	 และระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์	 เพื่อที่จะ
บรรลุความส�าเร็จขององค์กร	(เฟร็ด	อาร์	เดวิด,	2546,	5)
	 ปัจจุบันการวิจัยและพัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์	 ซึ่งเมื่อท�าการวิจัยแล้วจะน�าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา	
องค์กร	/	หน่วยงาน	จะเรยีกว่าเป็นการวจิยัสถาบนั	การวจิยัสถาบนั
จะมาสนับสนุนการแก้ปัญหา	 และปัญหาหลายเรื่องถ้ามีการวิจัย
เข้าถึง	 ปัญหาเหล่านั้นจะมีทางเลือก	 จะมีทางออก	 ถ้าแก้ปัญหา
โดยไม่มีข้อมูล	 ไม่มีทางเลือกเข้าไม่ถึงแก่นของปัญหาจริงๆ	 จะ
เป็นการสร้างปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา	เพราะฉะนั้น	ในส่วนนี้
จะเป็นเรื่องของการวิจัยที่จะเข้ามาช่วย	(วิจิตร	 ศรีสอ้าน,	2546,	
19)	ไม่เฉพาะการแก้ปัญหาเท่านัน้	การวจิยัสถาบนัยงัสามารถช่วย
สนบัสนนุการก�าหนดกลยทุธ์อกีด้วย	การวจิยัสถาบนัเพือ่น�าผลมา
เป็นข้อมลูสนบัสนนุการก�าหนดกลยทุธ์จงึมคีวามส�าคญั	เนือ่งจาก
เป็นข้อมูลสนับสนุนในการเลือกแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างของ
องค์กร	 โดยผู้บริหารจะท�าการตัดสินใจว่าบริษัทจะท�ากิจกรรมที่
แตกต่าง	หรือคล้ายคลึงกับคู่แข่ง	(Daft,	2003,	54)	
	 หน้าที่ของงานวิจัยสถาบันเป็นการรวมการท�างานในเรื่อง
ของการวางแผนกลยุทธ	์ การบริหารองค์กร	 การประเมินภายใน	
การประเมินภายนอก	การวิเคราะห์งบประมาณ	การวางแผนและ
การบริหารลูกค้า	(Volkwein,	2008)	 จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของงาน
วจิยัสถาบนัโดยหลกัได้สอดคล้องกบักระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ์	
จงึขอพจิารณากระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ์มาประยกุต์ใช้ในการ

วิจัยสถาบัน	 โดยกระบวนการที่ส�าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์
จ�าแนกเป็น	3	ขั้นตอน	ได้แก่
	 1.	การวางแผน
	 2.	การน�าไปปฏิบัติ
	 3.	การประเมินผล

กำรวิจัยสถำบันเพื่อกำรวำงแผนกลยุทธ์องค์กร

	 สมชาย	ภคสาสน์ววิฒัน์	(2545,	7-15)	กล่าวถงึองค์ประกอบ
ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะมีทั้งหมด	2	ประการด้วยกัน	ดังนี้
	 1.	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก	 (external	
evaluation)	 หมายถึง	 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 ตลอดจนอุตสาหกรรม
และธุรกิจ	 อันจะส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต	 เป้าหมายในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อม	 คือ	 ความต้องการที่จะดูว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
แวดล้อมในมิติต่างๆ	นั้นกระทบกับองค์กรในทางลบหรือทางบวก	
ถ้ากระทบในทางบวกเรยีกว่า	โอกาส	(opportunity)	และถ้ากระทบ
ในทางลบเรียกว่า	อุปสรรค	(threat)	การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่อหาโอกาสหรืออุปสรรคนั้น	 เป้าหมายคือให้องค์กรหรือธุรกิจ
สามารถปรับตัวได ้ทันและเตรียมพร ้อมในการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
	 การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นการวเิคราะห์การ
เปลีย่นแปลงจากปัจจบุนัไปสูอ่นาคต	ซึง่อาจจะยาวนานถงึ	10	-	15	
ปี	หรือ	20	ปี	ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการเปลี่ยนแปลง	
สาระจรงิๆ	ไม่ต้องการรายละเอยีดของการเปลีย่นแปลงเพราะเป็น
สิ่งที่ท�าไม่ได้	 แต่สิ่งที่พอจะเห็นได้	 คือ	 ภาพรางๆ	 หรือการ
เปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
	 2.	การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน	 (internal	
environment)	หมายถึง	การวิเคราะห์ลักษณะสถานภาพภายใน
องค์กร	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากร	ระบบการเงิน	คอมพิวเตอร์	
โครงสร้างองค์กร	 ระบบการสื่อสาร	 ค่านิยม	 และอื่นๆ	 โดย
วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์	 คือ	 เพื่อที่จะหามาซึ่งจุดอ่อน	
(weakness)	และจุดแข็ง	(strength)
	 เมือ่วเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในแล้ว	กน็�า
ไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์	 กลยุทธ์คือ	 การวางแผนเพื่อด�าเนินตาม	
พันธกิจ	(mission)	ซึ่งเป็นการก�าหนดขอบเขตการด�าเนินงานของ
องค์การเพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ใจไว้	กลยทุธ์มี	3	ระดบัดว้ย
กนักล่าวคอื	(1)	กลยทุธ์ระดบัองค์กร	(corporate	-	level	strategy)	
เป็นการวางแผนเพื่อให้ครอบคลุมทุกสายธุรกิจ	(2)	กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจ	 (business	-	 level	 strategy)	 เป็นการวางแผนเพื่อการ
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บริหารธุรกิจสายใดสายหนึ่ง	และ	(3)	กลยุทธ์ระดับหน้าที่	(functional	-	level	strategy)	เป็นการวางแผนเพื่อส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจ	
(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	และคณะ,	2545,	59)	โดยภาพที่	1	จะแสดงถึงขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์

ภาพที่ 1	ขั้นตอนการบริหารกลยุทธ์

ที่มา:	Daft	(2003)	

	 ในการวิจัยสถาบันเพื่อใช้ในการวางแผนกลยุทธ์	ลักษณะข้อมูลที่ต้องการจะแตกต่างกันตามกรอบแนวคิด	ถ้าอยู่ในระดับสูง	เช่น	

กลยุทธ์ระดับองค์กร	จะเน้นอนาคต	เป็นประมาณการมากๆ	ใช้
ท�าแผน	5	ปี	หรือแผน	10	ปี	ประมาณการเท่านั้นเอง	(ทองอินทร์	
วงศ์โสธร,	2546,	122)	กรอบแนวคิดที่ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ใน
งานวิจัยสถาบัน	สามารถใช้	The	BCG	Matrix		ที่วิเคราะห์หน่วย
ธุรกิจในองค์กรว่าตกอยู่ในสภาวะใดนั้น	 ไม่ว่าจะเป็น	Star	Cash	
Cow	Question	Mask	 หรือ	Dog	 หน่วยธุรกิจจ�าเป็นจะต้องใช้
กลยุทธ์ที่แตกต่างกัน	 โดยหน่วยธุรกิจจะต้องระบุถึงวัตถุประสงค์	
กลยุทธ์	 และงบประมาณที่จะใช้ในแต่ละหน่วยธุรกิจ	 ซึ่งสามารถ
ใช้กลยทุธ์ได้	4	หลกัการ	คอื	การสร้าง	(build)	การประคอง	(hold)	
การเกบ็เกีย่ว	(harvest)	การละทิง้	(divest)	ตามต�าแหน่งของ	BCG	
Matrix	นั้นๆ	(Daft,	2003,	163)
	 แต่ถ้าอยูใ่นกรอบการวางแผนในระดบัธรุกจิ	บางทต้ีองการ
ภาพกว้างๆ	เท่านั้น	และแหล่งที่มาจะมาจากภายนอก	ขอบข่าย
กว้าง	และรายละเอียดเน้นภาพรวม	(ทองอินทร์	วงศ์โสธร,	2546,	
122)	 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ในงานวิจัยสถาบัน
สามารถใช้การก�าหนดกลยุทธ์การแข่งขัน	ของ	Porter	(1998,	25)	
ที่เรียกว่า	Five	Forces	Model	จะประกอบไปด้วย	5	องค์ประกอบ	
คือ	คู่แข่งขันปัจจุบัน	คู่แข่งรายใหม่ที่จะเข้ามา	ลูกค้า	ผู้จ�าหน่าย
ปัจจัยการผลิตหรือซัพพลายเออร์	และสินค้าทดแทน	และเลือกใช้
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับภาวการณ์แข่งขัน	 คือ	 กลยุทธ์การสร้าง
ความแตกต่าง	 กลยุทธ์การเป็นผู้น�าต้นทุนต�่า	 และกลยุทธ์การ				
มุ่งความส�าคัญเฉพาะส่วน
	 แต่ถ้าคดิเป็นระบบเพือ่การตดัสนิใจกลยทุธ์ในระดบัปฏบิตัิ
การกลยทุธ์หรอืในระดบัหน้าที่	ให้คดิเหมอืนระบบคลงั	ยกตวัอย่าง
เช่น	 ระบบคลังเมื่อเวลาจะไปที่ไหน	จะเบิกเบี้ยเลี้ยงเดินทางต้อง
คิดให้ถูกต้อง	 สิ่งที่ค�านวณออกมาต้องเป็นจ�านวนชัดเจน	 ถ้าเบิก

เกินต้องคืนเงิน	 สิ่งเหล่านี้ต้องคิดให้รอบคอบ	(ทองอินทร์	 วงศ์-				
โสธร,	2546,	122)	กรอบแนวคิดที่ใช้ในการก�าหนดกลยุทธ์ในงาน
วิจัยสถาบันนี้	 สามารถใช้ส่วนประสมทางการตลาด	4P	 ส�าหรับ
สินค้าทั่วไป	 ได้แก่	 ผลิตภัณฑ	์(product)	 ราคา	(price)	 ช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย	 (place)	 และการส่งเสริมการตลาด	
(promotion)	 แต่ถ้าเป็นบริการจะเป็น	7P	 โดยเพิ่ม	 บุคลากร	
(people)	 กระบวนการ	 (process)	 และลักษณะทางกายภาพ	
(physical)

กำรน�ำกลยุทธ์ ไปปฏิบัติกับกระบวนกำรวิจัยสถำบัน

	 การน�ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานที่
เป็นรูปธรรม	ผู้ที่รับผิดชอบต่อการด�าเนินกลยุทธ์ต้องประสานงาน
ให้กลยทุธ์และขัน้ตอนการปฏบิตัดิ�าเนนิไปอย่างราบรืน่	และก่อให้
เกดิผลลพัธ์ทีด่ทีีส่ดุแก่องค์กร		ซึง่ภายหลงัจากการวางแผนกลยทุธ์
เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	เมือ่ถงึขัน้ตอนการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั	ิขัน้ตอน
ต่างๆ	อาจใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ	(action	research)	
ซึ่งประกอบไปด้วย	การวางแผน	(plan)	การลงมือปฏิบัติ	(action)	
การสังเกตผล	 (observe)	 และการสะท้อนผลกลับ	 (reflex)	
สอดคล้องกบัขัน้ตอนการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั	ิดงัต่อไปนี	้(ณฏัฐพนัธ์	
เขจรนันทน์,	2546,	176-177)
	 1.	ท�าความเข้าใจกลยทุธ์	(understanding	strategy)	เป็น
ขัน้ตอนส�าคญัส�าหรบัผูน้�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั	ิโดยเฉพาะบคุคลทีไ่ม่มี
ส่วนร่วมในขัน้ตอนการก�าหนดกลยทุธ์	โดยผูท้ีร่บัผดิชอบในการน�า
กลยุทธ์ไปปฏิบัติต้องศึกษาและท�าความเข้าใจกับทิศทางและ
กลยุทธ์ขององค์การ
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	 2.	ก�าหนดแผนปฏิบัติการ	(planning	the	action	plan)	
การน�ากลยทุธ์ไปด�าเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพไม่สามารถด�าเนนิ
งานโดยบุคคลเพียงคนเดียวที่รับทราบวิสัยทัศน์แล้วน�าไปปฏิบัติ	
การท�างานเป็นทมีในลกัษณะของโครงการเฉพาะทีร่่วมกนัวางแผน
ปฏบิตัเิป็นรปูแบบทีน่ยิมในการน�ากลยทุธ์ไปปฏบิตั	ิโดยหวัหน้าทมี
ปฏิบัติการจะต้องวางแผนโครงการ	 โดยให้ความส�าคัญกับงบ
ประมาณ	ก�าลงัคน	และระยะเวลา	ทีส่�าคญัทมีงานต้องระดมความ
คิดในการวางแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม	 โดยก�าหนดราย
ละเอียดของขั้นตอนการด�าเนินงาน	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่าง
ชัดเจน	
	 3.	ด�าเนินงานตามแผน	(plan	execution)	 ผู้บริหาร
โครงการต้องตรวจสอบความพร้อมของโครงการและเริม่ด�าเนนิงาน
ตามขัน้ตอนทีก่�าหนด	ตรวจสอบผลการด�าเนนิงานตามแผน	ตลอด
จนต้องตื่นตัวกับปัญหาหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน	 เพื่อที่จะได้
แก้ไขหรือตัดสินใจด�าเนินงานอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์	
นอกจากนี้หัวหน้าโครงการต้องตรวจสอบความแตกต่างระหว่าง
ความต้องการของแผนงานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์จริง	และ
ความสอดคล้องในการประสานงานระหว่างส่วนประกอบเชิง	
กลยุทธ์ขององค์การ	 เพื่อให้การด�าเนินงานเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด	 ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องกับโครงการเกิด
ความเข้าใจ	ตืน่ตวั	และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงาน	โดยแจ้ง
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินกลยุทธ์รับทราบถึงผลประโยชน์
ที่บุคคล	 หน่วยงาน	 และองค์การจะได้รับถ้าการด�าเนินกลยุทธ์
ประสบความส�าเร็จ
	 4.	ประเมินโครงการ	(project	evaluation)	ในขั้นตอนนี้
คล้ายคลึงกับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการในส่วน
ของการสังเกตผล	(observe)	 ผู้บริหารโครงการต้องติดตามและ
ตรวจสอบผลลัพธ์จากขั้นตอนการด�าเนินงาน	 เพื่อน�าข้อมูลจาก
การด�าเนินงานมาวิเคราะห์และประเมินว่า	“การด�าเนินงานบรรลุ
วตัถปุระสงค์ทีก่�าหนดเพยีงใด	มปัีญหาหรอือปุสรรคในการด�าเนนิ
งานอย่างไร	และเพราะเหตใุด”	เพือ่ก�าหนดแนวทางแก้ปัญหาและ
พัฒนาให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพขึ้น	 ซึ่งจะกลายเป็นการ
สะท้อนกลับ	(reflex)	 ไปกระบวนการวางแผน	(plan)	 ปรับปรุง
ปัญหาที่เกิดขึ้น	แล้วลงมือปฏิบัติการ	(action)	ตามแผนนั้นต่อไป	
จนกว่าเป้าหมายจะบรรลุผล

กรอบกำรประเมินผลกลยุทธ์

	 มติใิหม่ของการวจิยัสถาบนั	นอกจากเป็นการวจิยัเพือ่ตอบ
ปัญหาหรือตอบโจทย์ภายในองค์กรแล้ว	ยังเป็นการประเมิน	การ
วางแผน	 และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	 โดยส่วนใหญ่มัก
เป็นวงจรทีม่กีารวางแผนและการประเมนิควบคูไ่ป	การวจิยัสถาบนั
สามารถช่วยให้องค์กรว่าควรน�าเสนออย่างไรโดยการทบทวน
รายงานของทีมด้วยความระมัดระวัง	 (Brittingham,	O’Brien,	&	
Alig,	2008)	ดงันัน้	เมือ่วางแผนกลยทุธ์	และด�าเนนิการตามกลยทุธ์
ไปแล้ว	จงึควรมกีารประเมนิและสะท้อนกลบัผลไปยงัการวางแผน
ใหม่
	 การประเมิน	(evaluation)	หมายถึง	กระบวนการที่ศึกษา	
วิเคราะห์	 ก�าหนดกฎเกณฑ์	 วางแผน	 และด�าเนินการอย่างเป็น
ระบบ	เพือ่ทีจ่ะตดัสนิคณุภาพ	คณุสมบตั	ิหรอืคณุค่าของสิง่ทีส่นใจ	
จะเหน็ว่าการทีผู่ป้ระเมนิจะสามารถประเมนิว่าการด�าเนนิงานเป็น
ไปตามที่ต้องการหรือไม	่ นอกจากจะต้องมีการติดตามและตรวจ
สอบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือแล้ว	ผู้ประเมินจะ
ต้องก�าหนดเกณฑ์	(criterion)	และมาตรฐาน	(standard)	ทีเ่หมาะ
สม	 โดยที่เกณฑ์หมายถึงสิ่งที่เราก�าหนดขึ้นเพื่อใช้ตัดสินคุณภาพ
ของผลลัพธ์	 ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของปริมาณ	 คุณสมบัติ	 หรือ
พฤติกรรมที่ยอมรับได้	 ขณะที่มาตรฐานหมายถึงเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรม	ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์การประเมินสิ่งที่เราพิจารณา	(ณัฏฐพันธ์	
เขจรนันทน์,	2546,	213)
	 แนวคดิในการประเมนิผลทีเ่ป็นทีย่อมรบัและนยิมใช้กนัโดย
ทั่วไป	 คือ	Balance	Scorecard	(BSC)	 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประเมิน
กลยุทธ์สามารถแปรภารกิจและกลยุทธ์ขององค์การให้เป็นการ
วัดผลการด�าเนินงานที่ครอบคลุมในด้านต่างๆ	ซึ่งจะใช้เป็นกรอบ
ในการวัดผลของระบบการบริหารและกระบวนการจัดการเชิง	
กลยุทธ์	อันประกอบไปด้วย	4	มิติ	ดังนี้	(ณัฏฐพันธ์	เขจรนันทน์,	
2546,	221-222)
	 1.	การเงิน	(financial)	เช่น	อัตราส่วนทางการเงิน	และ
คุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	 2.	ลกูค้า	(customer)	เช่น	ความพงึพอใจ	การรกัษาลกูค้า	
และส่วนแบ่งตลาด
	 3.	กระบวนการทางธุรกิจ	(internal	business	process)	
เช่น	คุณภาพ	การตอบสนอง	ต้นทุน	และผลิตภัณฑ์ใหม่
	 4.	การเรยีนรูแ้ละการเจรญิเตบิโต	(learning	and	growth)	
เช่น	 ความพอใจและประสิทธิภาพของพนักงานและระบบ
สารสนเทศ
	 นอกจากนี้	Bolman	และ	Deal	(2008)	ยังกล่าวถึงกรอบ
ที่นักวิจัยสถาบันควรค�านึงถึงภายในองค์กร	 ได้แก่	1)	 ผู้น�าเชิง
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โครงสร้าง	 (structural	 leaders)	 ความรู้ความคิดเชิง
วิเคราะห์ของนักวิจัยสถาบันสามารถน�าไปสู่การวิเคราะห์
ในการน�ากลยุทธ์ไปใช้ขององค์กร	2)	 กรอบทรัพยากร
มนุษย์	(human	resource	frame)	วิจัยสถาบันจะส�าคัญ
ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารกับคนในองค์กร	งานวิจัยระบบ
พี่เลี้ยงและการเสริมพลัง	3)	กรอบเชิงนโยบาย	(political	
frame)	นกัวจิยัสถาบนัจะต้องยกระดบัองค์กร	ซึง่พวกเขา
สามารถหาแนวทางได้จากพีเ่ลีย้งและ/หรอืผูอ้าวโุสภายใน
สถาบัน	และ	4)	กรอบเชิงสัญลักษณ์	(symbolic	frame)	
มุ่งเน้นที่การสื่อสารวิสัยทัศน์	 พิจารณาและใช้ข้อมูลใน
ประวัติศาสตร์	
	 กล่าวโดยสรุป	 การวิจัยสถาบันมีส่วนส�าคัญเป็น
อย่างยิง่ในการสนบัสนนุการพฒันาองค์กรให้มคีวามเจรญิ
ก้าวหน้ายิ่งๆ	 ขึ้นไป	 แต่เดิมผู้บริหารส่วนใหญ่ที่มักจะ
ด�าเนนิกลยทุธ์ตามประสบการณ์และข้อมลูทีเ่กีย่วข้องเป็น
ส่วนประกอบ	 แต่ถ้าน�าข้อมูลเหล่านั้นผ่านกระบวนการ
วจิยักจ็ะได้สารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพและมคีวามน่าเชือ่
ถือสูง	 ท�าให้การตัดสินใจมีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น										
ผู้บริหารไม่เพียงใช้สารสนเทศที่ได้จากการวิจัยประกอบ
ในการตัดสินใจเท่านั้น	 การวิจัยสถาบันยังสามารถสอด
แทรกเข้าไปในทุกกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์	
ตั้งแต่	 การวางแผนเพื่อก�าหนดกลยุทธ์	 การปฏิบัติตาม
กลยทุธ์	และการประเมนิผลกลยทุธ์	เพือ่ให้การด�าเนนิงาน
ดังกล่าวเป็นระบบระเบียบ	 เข้าถึงข้อมูลและทราบข้อค้น
พบอย่างแท้จริง	 การบริหารกลยุทธ์และการวิจัยสถาบัน
เมือ่ผสมผสานเข้าด้วยกนัแล้ว	จะท�าให้การด�าเนนิงานของ
องค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	และสอดคล้องกบัหลกั
การปฏิบัติจริง
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