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หน่วยที่ 1 

แนวคดิการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

เค้าโครงเนือ้หา 
ตอนท่ี 1.1 ความหมาย ความส าคญัและลกัษณะของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

     1.1.1 ความหมาย ความส าคญัของจดัการเชิงกลยทุธ์ 
  1.1.2 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์  

 ตอนท่ี 1.2 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  

  1.2.1 การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์  
  1.2.2 การก าหนดกลยทุธ์  
  1.2.3 การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

1.2.4 การประเมินและควบคุมกลยทุธ์  
 

แนวคดิ 
1.   การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของผูน้ า 

และอาศยัการวางแผนอยา่งมีขั้นตอน โดยผา่นการตดัสินใจและการประเมินแลว้วา่
เหมาะสมกบัองคก์าร และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง อนัจะน าความส าเร็จมาสู่
องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ี จะช่วยให้นักบริหาร
ก าหนดทิศทางขององค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ งภายนอกและภายใน
องคก์าร ช่วยก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์าร เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไป
ประยกุตป์ฏิบติั และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ารได ้  

2. ในการจดัการเชิงกลยุทธ์นั้นกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นคือ  การวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์  การก าหนดกลยุทธ์  การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติั และการประเมิน
และควบคุมกลยทุธ์ 
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วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้ 
2.  อธิบายกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
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ตอนที่ 1.1 

ความหมาย ความส าคญั และลกัษณะของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ  พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
                             

 หัวเร่ือง 

 เร่ืองท่ี    1.1.1 ความหมาย และความส าคญัของจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 เร่ืองท่ี    1.1.2 ลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์  
  

 แนวคดิ 
1.  การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ของผูน้ า 
และอาศยัการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตดัสินใจและการประเมินแลว้ว่า
เหมาะสมกบัองค์การ และสามารถน าไปปฏิบติัได้จริง อนัจะน าความส าเร็จมาสู่
องค์การได้ การจดัการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้นกับริหารก าหนด
ทิศทางขององค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ ช่วย
ก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมกบัองค์การ เพื่อท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบติั 
และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานขององคก์ารได ้  
2. การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือส าคญัของนกับริหาร เพราะการจดัการเชิงกล
ยทุธ์จะเก่ียวขอ้งกบัอนาคตในระยะยาวขององคก์ารทั้งหมด จะน าไปสู่การเพิ่มโอกาส
ของความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารได ้
 

 วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายความหมาย ความส าคญัของจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
2. อธิบายลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
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เร่ืองที ่1.1.1  ความหมาย และความส าคญัของการจดัการ 
   เชิงกลยุทธ์ 
 

1. ความหมายของการจดัการเชิงกลยุทธ์  
 
ปัจจุบนัปัจจยัและเง่ือนไขต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ มากข้ึนทุกขณะ ในภาคธุรกิจพยายามทุกวถีิทางในการไดม้าซ่ึง
ความสามารถและความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั ส่วนในภาครัฐตอ้งพยายามปรับปรุงการท างานและ
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ตามเป้าหมายการด าเนินงานให้
ไดม้ากท่ีสุด เป็นท่ียอมรับกนัแลว้วา่การบริหารองคก์ารในทุกวนัน้ี ผูบ้ริหารต่างก็ตอ้งประสบกบั
ปัญหายุง่ยากต่าง ๆ มากกวา่แต่ก่อน วกิฤตการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มไดส่้งผลกระทบท า
ใหป้ระสิทธิภาพการบริหารจดัการงานขององคก์ารตอ้งตกต ่าลงไปจากเดิมเป็นอนัมาก ปัญหาส าคญั
ของผูบ้ริหารท่ีก าลงัเผชิญอยู ่ก็คือ ปัญหาประสิทธิภาพทางการบริหาร โดยเฉพาะในดา้นท่ีเก่ียวกบั 
ผลผลิต (Productivity) ท่ีตกต ่ากวา่เดิม ดงันั้นหากผูบ้ริหารจะก าหนดกิจกรรมการบริหารตาม
กระบวนการบริหารแบบเดิมท่ีอยูบ่นพื้นฐานของสมมติฐานท่ีวา่อนาคตจะเหมือนกบัอดีตท่ีผา่นมา 
หลกัคิดดงักล่าวจะท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถด าเนินการต่อไปไดเ้น่ืองจากในสภาวการณ์ปัจจุบนั
สภาพแวดลอ้มในการด าเนินงานมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว มีความสลบัซบัซอ้นและมีทิศทางท่ี
ไม่แน่นอน ดงันั้นผูบ้ริหารในฐานะผูน้ าขององคก์ารตอ้งมีขอ้มูลและท าความเขา้ใจต่อพลวตัท่ีเกิดข้ึน 
สามารถประเมินผลกระทบเพื่อก าหนดเป้าหมายและน าองคก์ารไปสู่จุดหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ผูบ้ริหารองคก์ารในปัจจุบนัตอ้งหนัมาทบทวนถึงกลยทุธ์หรือวธีิการท่ีใชใ้นการด าเนินงาน
วา่มีประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ท่ีเกิดข้ึนเพียงใด ผูบ้ริหารขององคก์ารก็จะตอ้ง
เพิ่มพนูทกัษะและความสามารถในการวเิคราะห์และตดัสินใจทางดา้นกลยทุธ์อนัจะน าไปสู่การเพิ่ม
ขีดความสามารถขององคก์าร ท าใหปั้จจุบนัแนวคิดทางดา้นการจดัการเชิงกลยทุธ์ก าลงัไดรั้บความ
นิยมอยา่งแพร่หลาย ซ่ึงการจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้และทกัษะต่างๆท่ีไดศึ้กษา
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มาหล่อหลอมและรวมเขา้ไวด้ว้ยกนัและท าใหม้องเห็นถึงภาพรวมของวชิาต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาเพื่อ
เป็นเคร่ืองมือส าหรับการวเิคราะห์และการตดัสินใจ เพื่อใหอ้งคก์ารบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งใน
ระดบัวสิัยทศัน์ กลยทุธ์ และวตัถุประสงคต่์างๆ ในท่ีสุด   
  กลยทุธ์  มีความหมายเหมือนค าวา่  ยทุธศาสตร์  เดิมใชใ้นความหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรบ  
มาจากภาษาองักฤษวา่  “Strategy”  ใชค้ร้ังแรกในวงการทหารและการท าสงคราม  หมายถึง  การ
วางแผนยทุธศาสตร์และการบญัชาการรบเพื่อเอาชนะศตัรู  มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกวา่  
“Strategos”  หมายถึงการบญัชาการกองทพั  (Generalship)  ดว้ยจุดหมายตอ้งการพิชิตศตัรู  

ส าหรับความหมายของการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic management) นั้นไดมี้ผูใ้ห้
ความหมายหลากหลาย ดงัน้ี 
  Pearce และ Robison (2009) การจดัการเชิงกลยทุธ์ คือชุดของการตดัสินใจ และการกระท า
ท่ีส่งผลใหเ้กิดการจดัท าแผนและการปฏิบติัตามแผน เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์าร  

Robbin และ Coulter (2002) ไดใ้หค้วามหมาย การจดัการเชิงกลยทุธ์วา่หมายถึง กลุ่มของการ
ตดัสินใจและการด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวขององคก์าร 

Pitts และ Lei (2000) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นความคิด แผนงานและการกระท าท่ี
องคก์ารน ามาใชก่้อใหเ้กิดผลส าเร็จ ไดเ้ปรียบคู่แข่งขนั  

Schermerhorn (2002) กล่าววา่ การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นแผนแม่บทหรือแผนปฏิบติัการท่ีมี
ความส าคญัส าหรับองคก์ารเพื่อใชใ้นการก าหนดทิศทางการด าเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายและเกิด
ประโยชน์ในการแข่งขนั 

Wheelen และ Hunger (2006) ใหค้วามหมายของการจดัการเชิงกลยทุธ์วา่หมายถึงการ
ตดัสินใจในการปฏิบติัการเพื่อใหอ้งคก์ารประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานระยะยาว 

กล่าวโดยสรุป การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการบริหารอยา่งมีระบบท่ีตอ้งอาศยัวสิัยทศัน์ของ
ผูน้ า และอาศยัการวางแผนอยา่งมีขั้นตอน โดยผา่นการตดัสินใจและการประเมินแลว้วา่เหมาะสมกบั
องคก์าร และสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง อนัจะน าความส าเร็จมาสู่องคก์ารได ้ 
 

ในภาคธุรกิจแนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลุยทธ์ไดเ้ร่ิมเขา้มา ค.ศ. 1910 ท่ีโรงเรียนธุรกิจ
ของมหาวทิยาลยัฮาวาร์ด (Harvard Graduate School of Business Administration) โดยในระยะ
เร่ิมแรกนั้นเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาดา้นบริหารธุรกิจในปีสุดทา้ย โดยใชช่ื้อวา่ “นโยบายธุรกิจ 
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(Business Policy)”  ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 วชิาน้ีก็ไดก้ลายเป็นวชิาบงัคบัส าหรับนกัศึกษาดา้น
บริหารธุรกิจ ผูท่ี้เปรียบเสมือนเป็นครูและผูพ้ฒันาวชิาน้ีเป็นคนแรกไดแ้ก่ Arch W. Shaw ผูซ่ึ้งไดรั้บ
การแต่งตั้งเป็น “Lecturer on Business Policy” วตัถุประสงคเ์ร่ิมแรกของการสอนวชิานโยบายธุรกิจท่ี
ฮาวาร์ดน้ีก็เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษาถึงปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนจริงในธุรกิจ โดยท่ีปัญหาต่างๆ 
เหล่าน้ีเม่ือไดผ้า่นการวเิคราะห์อยา่งเป็นระบบแลว้สามารถน าไปสู่การจดัท าเป็นนโยบายทางธุรกิจท่ี
สามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินงานไดใ้นอนาคต ซ่ึงก็ไดน้ าไปสู่การตั้งช่ือวชิาน้ีวา่
นโยบายธุรกิจ 
 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐเร่ิมปรากฏบทบาทอยา่งจริงจงัในช่วงทศวรรษท่ี 1950 โดย
World Bank และ USAID ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัวางแผนระยะยาวเพื่อใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมในระดบัประเทศสามารถด าเนินไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีทิศทางท่ีชดัเจน และไดมี้พฒันาการ
ในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ซ่ึงไดมุ้่งเนน้การเช่ือมโยงระหวา่งแผนระยะยาวและแผนประจ าปี เน่ืองจาก
ในทศวรรษท่ีผา่นมาแผนปฎิบติังานจริงซ่ึงเป็นแผนระยะสั้นของแต่ละประเทศไม่สอดคลอ้งกบัแผน
ระยะยาวท่ีวางไว ้และในช่วงทศวรรษ 1970 เป็นตน้มากเ็ป็นช่วงท่ีมุ่งเนน้ในการจดัการกระบวนการ
ด าเนินงาน (Operation Management) เพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จตามแผน  ส่วนในภาคธุรกิจนั้นการ
จดัการเชิงกลุยทธ์เติบโตอยา่งคู่ขนานกบัภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) Ford Foundation and 
Carnegie Corporation ไดว้พิากษว์จิารณ์มหาวทิยาลยัท่ีสอนดา้นบริหารธุรกิจอยูใ่นขณะนั้นวา่ควรจะ
จดัใหมี้วชิาท่ีเป็นท่ีรวมของเน้ือหาหรือทกัษะจากวชิาต่างๆ ท่ีไดศึ้กษามาทั้งในระดบัปริญญาตรีและ
ปริญญาโท (Capstone Integrating Course) ตามรายงานของ Ford-Carnegie นั้นไดน้ าเสนอไวว้า่ “วชิา
นโยบายธุรกิจน้ีจะเป็นวชิาท่ีเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไดห้ล่อหลอมและรวบรวมส่ิงต่างๆท่ีไดเ้รียนมา
จากสาขาวชิาต่างๆและใชป้ระโยชน์จากความรู้นั้นในการวเิคราะห์ปัญหาทางธุรกิจท่ีสลบัซบัซอ้น 
ซ่ึงวชิานโยบายธุรกิจน้ีสามารถใหส่ิ้งท่ีนกัศึกษาไม่สามารถหาไดจ้ากวชิาอ่ืนในหลกัสูตร”  ส าหรับ
ในระดบัปริญญาโทนั้นจากรายงานของ Ford-Carnegie ไดก้ล่าวไวว้า่ “ความจ าเป็นของวชิาใน
ลกัษณะน้ีเป็นส่ิงท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งเด่นชดัจนไม่ตอ้งอธิบายซ ้ า ซ่ึงเป้าหมายของวชิาน้ีคือ การ
รวบรวมส่ิงท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนรู้และไดก้ระท า (Abbass F. 2003) 

ในศตวรรษท่ี 21 การจดัการเชิงกลยทุธ์ไดเ้พิ่มบทบาทและมีความส าคญัต่อการบริหาร
องคก์ารทุกประเภท ไม่วา่จะเป็นองคก์ารภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองคก์ารท่ีไม่แสวงหาก าไร หาก
จะตอ้งบริหารองคก์ารเหล่าน้ีท่ามกลางความเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอการบริหารตั้งเดิมท่ีไม่ค  านึงถึง
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สภาวะแวดลอ้ม โดยเฉพาะอยา่งยิง่สภาวะแวดลอ้มภายนอกองคก์ารจะท าใหอ้งคก์ารไม่สามารถอยู่
รอดได ้

ส าหรับในภาพบริการสุขภาพของประเทศไทยนั้นไดเ้ร่ิมมีการน าหลกัการจดัการเชิงกลยทุธ์
มาใชใ้นภาคเอกชนในช่วงก่อน ปี 2544 หลงัจากนั้นมีการปรับระบบบริการสุขภาพโดยใชน้โยบาย
ประกนัสุขภาพถว้นหนา้ รวมถึงมีการปฏิรูประบบการบริหารจดัการการเงินภาครัฐ  ตลอดจน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ปี 2540 ในหมวดท่ี 3 วา่ดว้ยสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย ใน
มาตรา 52 ระบุวา่บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับบริการทางสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน และผู ้
ยากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมายก าหนด และหมวด 5 วา่ดว้ยนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  ในมาตรา 82 ระบุวา่ รัฐตอ้งจดั
และส่งเสริมการสาธารณสุขใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีไดม้าตรฐานและมีประสิทธิภาพอยา่งทัว่ถึง  
ส่งผลใหอ้งคก์ารท่ีใหบ้ริการดา้นสุขภาพไม่วา่จะเป็นภาคเอกชนหรือรัฐ จะตอ้งน าหลกัการจดัการ
เชิงกลยทุธ์เขา้มาใชใ้นการบริการองคก์ารเพื่อน าพาองคก์ารใหพ้น้ภาวะวกิฤตและประสบความส าเร็จ 

 
2. ความส าคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์  
 

ในการบริหารองคก์ารในปัจจุบนัเป็นท่ีตระหนกัดีวา่การด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัค่อนขา้ง
สูง แนวคิดหรือวธีิการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองคก์ารไปสู่ความส าเร็จไดเ้หมือน
ในอดีต  จึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้งอาศยัชั้นเชิงในการบริหารท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง หรือ
อาศยัความวอ่งไวในการปรับตวัใหท้นัต่อภาวะการแข่งขนัท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
อยูต่ลอดเวลา การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ีจะช่วยใหน้กับริหารก าหนดทิศทางของ
องคก์าร วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร ช่วยก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบั
องคก์าร เพื่อท่ีจะน ากลยทุธ์เหล่านั้นไปประยกุตป์ฏิบติั และควบคุมประเมินผลการด าเนินงานของ
องคก์ารได ้กลยทุธ์การบริหารท่ีทรงประสิทธิภาพน้ี จะตอ้งดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการ
บริหารทั้งสองอยา่ง คือ การมีประสิทธิผล (effectiveness) ท่ีสามารถก าหนดเป้าหมายท่ีดี และ
สามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมายนั้น ๆ ได ้และการมีประสิทธิภาพ (efficiency) ท่ีสามารถท าส าเร็จ
ในเป้าหมายเหล่านั้น โดยมีตน้ทุนค่าใชจ่้ายท่ีต ่าท่ีสุดดว้ย หรือ ถา้กล่าวอยา่งสรุป กลยุทธ์การบริหาร
ท่ีทรงประสิทธิภาพนั้นจะตอ้งสร้างประสิทธิผล และประสิทธิภาพใหเ้กิดข้ึนไดทุ้กแง่มุม คือ ทั้งใน
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แง่ของรายบุคคล กลุ่ม (ทีมงาน) และตลอดทั้งองคก์ารดว้ย ทั้งน้ีไม่จ  ากดัเฉพาะแต่องคก์ารภาครัฐ
หรือภาคเอกชนแต่อยา่งใด กลยทุธ์ขององคก์ารจะเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะก าหนดความส าเร็จหรือความ
ลม้เหลวขององคก์ารได ้การท าความเขา้ใจและการพยายามศึกษาองคก์ารท่ีประสบผลส าเร็จในการใช้
กลยทุธ์ เพื่อการจดัการจะท าใหน้กับริหารไดท้ราบถึงความส าคญัของกลยทุธ์ ท่ีจะช่วยสนบัสนุน
องคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ และจะตอ้งมีการพิจารณาเลือกกลยทุธ์และประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม
กบัองคก์าร การจดัการเชิงกลยทุธ์มีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององคก์าร ดงัน้ี  

1. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางทีชั่ดเจน โดยก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ และ
วตัถุประสงคข์ององคก์ารอยา่งเป็นระบบ ดงันั้นการจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นส่ิงท่ีก าหนดทิศทางของ
องคก์าร จะเป็นแนวทางในการก ากบัใชท้รัพยากรขององคก์ารไดอ้ยา่งเหมาะสม 

2. ช่วยให้ผู้บริหารคิดอย่างเป็นระบบ โดยการพิจารณาถึงปัจจยัสภาพแวดลอ้มทั้ง
ภายในและภายนอกองคก์าร ท าใหผู้บ้ริหารสามารถปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
การตระหนกัถึงความเปล่ียนแปลงนั้น ท าใหน้กับริหารสามารถก าหนดวตัถุประสงคแ์ละ ทิศทางการ
ด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมสอดคลอ้งกบัสภาวะความเปล่ียนแปลงได ้ 

3. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ในการก าหนดวธีิการหรือแนวทางในการ
ด าเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ขององคก์าร องคก์ารจะตอ้งท าการวเิคราะห์และประเมินปัจจยัต่างๆ 
ทั้งภายในและภายนอกองคก์ารเพื่อคิดคน้แนวทางในการด าเนินงานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ามกลางการ
เปล่ียนแปลงของปัจจยัต่างๆ น าไปสู่การจดัการความเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ท าให้องคก์ารมีการเตรียม
ความพร้อมในการรับกบัสถานการณ์ความเปล่ียนแปลง รวมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมและพฒันา
บุคลากรท่ีอยูภ่ายในองคก์าร เน่ืองจากการพฒันาเชิงกลยทุธ์จะตอ้งมีการสร้างความเขา้ใจและ
แนวทางในการเตรียมพร้อมเพื่อรับกบัความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนของสภาพแวดลอ้มและคู่แข่ง 

4. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัน้ีสามารถเกิดข้ึนจาก
การน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณภาพ การน าเสนอสินคา้และบริการท่ีมีคุณค่าเหมาะสมกบัราคา 
การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นความพยายามในการแข่งขนักบัศกัยภาพของตนเอง หรือในเชิง
เปรียบเทียบกบัองคก์ารอ่ืนๆ เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายตามความคาดหวงัของผูรั้บบริการหรือผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้งจะช่วยสร้างประสิทธิภาพและศกัยภาพในการแข่งขนัใหแ้ก่องคก์าร และเสริมสร้างการ
พฒันาขีดความสามารถทางการบริหารของนกับริหาร  
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5. ช่วยให้การท างานเกดิความสอดคล้องในการปฏิบัติหน้าที่ เน่ืองจากมีการก าหนดกลยทุธ์ 
การประยกุตใ์ช ้และการตรวจสอบควบคุมไวอ้ยา่งชดัเจน ท าใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนัและเกิดความ
ร่วมมือ โดยเฉพาะความเขา้ใจในวตัถุประสงคข์ององคก์าร อีกทั้งจะช่วยใหมี้การจดัสรรทรัพยากร
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั การบริหารองคก์ารในส่วนต่าง ๆ นอกจากน้ีแลว้การ
จดัการเชิงกลยทุธ์ยงัช่วยใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งในองคก์ารเขา้ ใจในภาพรวมโดยเฉพาะเป้าหมายในการ
ด าเนินงานท าใหส้ามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วนได ้
 6. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยค านึงถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การจดัการเชิงกล
ยทุธ์เป็นวธีิการบริหารท่ีค านึงถึงปัจจยัภายในและภายนอก ซ่ึงหมายความรวมถึงผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
กบัองคก์าร เช่น เจา้หนา้ท่ี ประชาชน ผูรั้บบริการ และคู่แข่ง ซ่ึงบุคคลเหล่าน้ีลว้นมีความคาดหวงัต่อ
องคก์ารแตกต่างกนั หากองคก์ารสามารถตอบสนองความคาดหวงัดงักล่าวไดก้็จะท าใหบุ้คคล
เหล่านั้นใหก้ารสนบัสนุนหรือใหค้วามร่วมมือในการด าเนินงาน ในทางกลบักนั หากองคก์ารละเลย
ความคาดหวงัดงักล่าวอาจเกิดความเคล่ือนไหวท่ีส่งผลลบต่อองคก์าร เช่น การฟ้องร้อง หรือการหยดุ
งาน เป็นตน้ 
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที่ 1.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 1.1.1 

ในแนวการศึกษาหน่วยที ่1 ตอนที่ 1.1 เร่ืองที่ 1.1.1 
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เร่ืองที่ 1.1.2   ลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์ 
 

ในการบริหารหรือการจดัการทัว่ไป หนา้ท่ีของผูบ้ริหารจะประกอบดว้ยการวางแผน 
(Planning) การจดัการองคก์าร (Organizing) การช้ีน า (Leading) และการควบคุมประเมินผล 
(Evaluating and Controlling) หนา้ท่ีดงักล่าววจะคลา้ยคลึงกบัหนา้ท่ีการบริหารตามแนวคิดของการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ แต่ความแตกต่างจะอยูท่ี่การจดัการเชิงกลยทุธ์ จะพิจารณาและค านึงถึงปัจจยัต่างๆ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ปัจจยัภายนอกองคก์าร เช่น สภาวะแวดลอ้มภายนอก สภาวะเศรษฐกิจ กฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ คู่แข่งขนัและการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั เป็นตน้ การบริหาร
โดยทัว่ไปจะเนน้หนกัท่ีการบริหารภายในองคก์ารมากกวา่ ในขณะท่ีการจดัการเชิงกลยทุธ์จะ
เนน้หนกัท่ีการแขง่ขนัระหวา่งองคก์ารต่างๆ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในระยะยาว ส่วนการ
บริหารงานโดยทัว่ไปจะมุง่เนน้การสร้างความไดเ้เปรียบในระยะสั้น โดยใหค้วามส าคญัต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินและการจดัการองคก์ารภายในเป็นหลกั การจดัการเชิงกลยทุธ์จะท าใหผู้บ้ริหาร
ตระหนกัถึงแนวโนม้ในการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอ้มซ่ึงอาจก่อให้เกิดโอกาสหรือขอ้จ ากดักดั 
รวมทั้งมีส่วนช่วยใหผู้บ้ริหารสามารถสร้างแนวคิดในการปรับปรุงทรัพยากรต่าง ๆ ภายในองคก์าร
ใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา  

ดงันั้นการจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือส าคญัของนกับริหารสมยัใหม่ เพราะการจดัการ
เชิงกลยทุธ์จะเก่ียวขอ้งกบัอนาคตในระยะยาวขององคก์ารทั้งหมด จะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสของ
ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์ารได ้เสน่ห์และความทา้ยของการจดัการเชิงกลยทุธ์อยูท่ี่
การศึกษา วเิคราะห์และประเมินสภาพการณ์ เพื่อการวางแผนและผลกัดนักลยทุธ์ไปสู่เป้าหมาย ซ่ึง
ลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ มีดงัน้ี 

 
1. เป็นการบริหารทีมุ่่งเน้นถงึอนาคต (Future - Oriented)    การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการ 

บริหารท่ีมุ่งเนน้อนาคต โดยการสร้างหรือก าหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และวตัถุประสงคข์ององคก์าร
อยา่งเป็นระบบ โดยการคาดการณ์แนวโนม้องการเปล่ียนแปลงท่ี น่าจะเกิดข้ึนในอนาคต และน ามา
ปรับทิศทางการด าเนินงาน   เพื่อให้องคก์ารมีทิศทางและเป้าหมายท่ีชดัเจน  ซ่ึงจะแตกต่างจากการ
บริหารวนัต่อวนั  อนัเป็นการมุ่งแกปั้ญหาเฉพาะหน้าเป็นส าคญั อยา่งไรก็ดี วิสันทศัน์ พนัธกิจ และ
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วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวน้ั้น ไม่จ  าเป็นตอ้งมีลกัษณะท่ีคงท่ีเสมอไป สามารถปรับเปล่ียนไดเ้เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป  

2. เป็นการบริหารที่มุ่ งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ (Change - 

Oriented) การจดัการเชิงกลยุทธ์มุ่งเน้นนความส าคญัต่อการจดัการการเปล่ียนแปลงขององคก์ารทั้ง
ระบบ ซ่ึงครอบคลุมโครงสร้างขององค์การ เทคโนโลยี บุคลากรและทรัพยากรต่างๆ ท่ีจ  าเป็น   
เพื่อให้สอดคลอ้งและเก้ือหนุนต่อยุทธศาสตร์ขององค์การและสามารถผลกัดนัให้องค์การบรรลุถึง
เป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ด ้

3. เป็นการบริหารองค์การแบบองค์รวม (Holistic Approach) การจดัการเชิงกลยุทธ์มุ่งเนน้
ท่ีภาพรวมทั้งหมดขององคก์าร มากกวา่การพิจารณาองคก์ารแบบแยกส่วน เป็นการบริหารท่ี มุ่งเนน้
การบรรลุถึงเป้าหมายโดยรวมขององค์การทั้งหมด  และยงัมีการถ่ายทอดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ       
วตัถุประสงค์โยบาย และกลยุทธ์จากระดบับนลงสู่ระดบัล่าง เพื่อให้ทิศทางการเนินการขององค์การ
เป็นไปในทิศทางท่ีน าไปสู่จุดหมายเดียวกนั ในการจดัการเชิงกลยุทธ์นั้น การถ่ายทอดเจตนารมณ์
เชิงกลยทุธ์ ถือเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อใหเ้กิดการบรรลุเป้าหมายโดยรวมขององคก์าร 

4. เป็นการบริหารองค์การที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ในการด าเนินงาน (Result – Based Focus) การ
จดัการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้และให้ความส าคญัต่อผลลพัธ์การด าเนินงาน โดยมีการ
ระบุเป้าหมาย วตัถุประสงค ์ รวมทั้งตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานอยา่งชดัเจน  มีการประสานและหล่อ
หลอมทรัพยากรไปใช้ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และประสบ
ความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์การท่ีตั้ งไวโ้ดยเป็นวตัถุประสงค์ท่ีตอบสนองต่อสภาวะ
แวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร 

5. เป็นการบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ  (Stakeholder - 
Oriented)  การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการบริหารท่ีมุ่งเนน้และค านึงถึงความตอ้งการขององคก์าร และ
ความส าคญัของผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียกบัองคก์ารหลายกลุ่ม เช่น ลูกคา้ชุมชน  หน่วยงานของรัฐท่ี
ควบคุม    เป็นตน้ ผูบ้ริหารมีความจ าเป็นตอ้งวิเคราะห์ความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ขณะเดียวกนั ตอ้งค านึงถึงและสามารถจดัล าดบัความส าคญัท่ีเหมาะสมในการสนองตอบต่อผูมี้ส่วน
ไดส่้วนเสียต่าง ๆ ท่ีเก่ียงขอ้งกบัองค่การทั้งหมดอีกดว้ย  
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6. เป็นการบริหารจัดการที่มุ่งเน้นการวางแผนระยะยาว (Long – Range Planning) การ
จดัการเชิงกลยุทธ์และการตดัสินใจทางด้านกลยุทธ์ มกัจะมีความเก่ียวขอ้งหรือมีผลต่อทิศทางการ
ด าเนินงานในระยะยาวขององคก์าร 

 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที่ 1.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 1.1.2 

ในแนวการศึกษาหน่วยที ่1 ตอนที่ 1.1 เร่ืองที่ 1.1.2 
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ตอนที่ 1.2 

กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
                             

 หัวเร่ือง 
              เร่ืองท่ี 1.2.1 การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ 
 เร่ืองท่ี 1.2.2 การก าหนดกลยทุธ์  
 เร่ืองท่ี 1.2.3 การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั 

เร่ืองท่ี 1.2.4 การประเมินและควบคุมกลยทุธ์  
  

 

 แนวคดิ 
1. การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการเร่ิมแรกท่ีส าคญัของการจดัการเชิงกลยุทธ์

ในการพฒันากลยทุธ์ใหเ้หมาะสมกบัองคก์าร ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดกล
ยุทธ์ต้องเขา้ใจในความสัมพนัธ์และแนวโน้มความเป็นไปของสภาพแวดล้อม
ภายนอกองคก์าร ทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในระบบสุขภาพ 

2. การก าหนดกลยุทธ์เป็นกิจกรรมท่ีตอเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ซ่ึงเป็น
รากฐานท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ท า
ใหผู้บ้ริหารสามารถก าหนดเป้าหมายขององคก์ารได ้ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทาง
ขององคก์ารในอนาคต 

3. การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติัถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีมีความยากล าบากกวา่การจดัท า
กลยุทธ์  ในขั้นตอนน้ีเป็นการถ่ายทอดกลยุทธ์ในระดบัองคก์ารท่ีอยู่ในแผนกล
ยุทธ์ไปสู่กลยุทธ์ในระดบัธุรกิจ และกลยุทธ์ระดบัปฏิบติั โดยการก าหนดเป็น
โครงการ แผนปฏิบติัการ และงบประมาณเพื่อรองรับ 

4. การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ คือกระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารไดติ้ดตามกิจกรรม
และผูป้ฏิบติังานขององคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อประเมินวา่กิจกรรมนั้น ๆ ไดรั้บ
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การปฏิบติัอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   เพื่อประโยชน์ในการ
แกไ้ขและปรับปรุงผลการปฏิบติังานของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร     

  
วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์ได ้
2. อธิบายการก าหนดกลยทุธ์ ได ้
3. อธิบายการน ากลยทุธ์ ไปสู่การปฏิบติัได ้
4. อธิบายการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ ได ้
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บทน า 

 
การจดัการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินการ ซ่ึงอาจมีความสลบัซบัซ้อน

และยากต่อความเขา้ใจ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใช้การคิดอยา่งเป็นระบบในการก าหนดกรอบของความ
เป็นองคก์ารเพื่อให้เกิดความเขา้ใจในส่วนต่างๆ ของการบจดัการเชิงกลยุทธ์ และสามารถมองเห็น
ภาพทั้งองคก์ารในมุมมองท่ีเหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้ผูบ้ริหารหลีกเล่ียงการให้ความสนใจในประเด็น
ปลีกย่อยท่ีไม่จ  าเป็น จะเห็นได้ว่าการจดัการเชิงยุทธศาสตร์ จะประกอบไปดว้ยขั้นตอนพื้นฐาน 4 
ขั้นตอน คือ (1) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Analysis) (2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategic 
Formulation) (3) การน ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบติั (Strategic Implementation) และ (4) การประเมิน
และควบคุมกลยทุธ์ (Strategic Evaluation and Control)  

กระบวนการทั้ง 4 น้ี เป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนั และสามารถยอ้นกลบัมาประเมินและ
ปรับเปล่ียนภายในแต่ละกระบวนการ เพ่อให้เกิดความเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน และ
ภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดงัภาพท่ี 1.1  

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่1.1 ขั้นตอนพื้นฐานของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ ์

ทีม่า Abbass F. 2003 
 
โดยในตอนท่ี 1.2 น้ีจะน าเสนอใหเ้ห็นภาพรวมของกระบวนการจดัการเชิงกลยุทธ์ ส าหรับ

รายละเอียดการด าเนินงานและเทคนิคท่ีใชใ้นแต่ละขั้นตอนจะน าเสนอในหน่วยต่อๆ ไป 
 

การวเิคราะห์
เชิงกลยทุธ ์
(Strategic 
analysis) 

การก าหนด 
กลยทุธ ์

(Strategic 
formulation) 

การน ากลยทุธ์ 
ไปสู การ

ปฏิบติั (Strategic 
implementation) 

การประเมิน
และควบคุมกล

ยทุธ์ 
(Evaluation 
and control) 
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เร่ืองที ่1.2.1 การวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

1. แนวคิดเกีย่วกบัการวเิคราะห์เชิงกลยุทธ์ 

 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Strategic analysis) เป็นกระบวนการเร่ิมแรกท่ีส าคญัของการ

จดัการเชิงกลยุทธ์ ในการพฒันากลยุทธ์ให้เหมาะสมกบัองค์การ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ คือการ
วิเคราะห์ถึงปัจจยัและสภาวะต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัองค์การและกลยุทธ์ขององค์การ เพื่อท่ีจะได้มี
ความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ี รวมทั้งสถานะของตวัองคก์ารไดอ้ยา่งชดัเจนยิ่งข้ึน 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะบอกให้ทราบว่าปัจจยัหรือสภาวะแวดลอ้มภายนอกมีลกัษณะอย่างไร มี
การเปล่ียนแปลงในลักษณะใด และก่อให้เกิดโอกาสและข้อจ ากัดต่อองค์การได้อย่างไรบ้าง 
นอกจากน้ีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์จะช่วยให้องค์การทราบถึงทรัพยากร (Resources) และ
ความสามารถ (Capabilities) ต่างๆ ท่ีมีอยูภ่ายในองคก์ารวา่เป็นจุดแขง็หรือจุดอ่อนอยา่งไร  

ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดกลยทุธ์ตอ้งเขา้ใจในความสัมพนัธ์และแนวโนม้ความ
เป็นไปของสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ทั้งสภาพแวดลอ้มทัว่ไป และสภาพแวดลอ้มในระบบ
สุขภาพ วตัถุประสงคห์ลกัของการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์เพื่อคาดการณ์ปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อองคก์าร
ซ่ึงอาจเป็นปัจจยับวกบวกท่ีก่อโอกาส หรือเป็นปัจจยัลบท่ีสร้างขอ้จ ากดัใหก้บัองคก์าร  ผลลพัธ์ท่ีจะ
ไดรั้บจากการวเิคราะห์ทางกลยทุธ์นั้น ประกอบดว้ย โอกาส ขอ้จ ากดั ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอก จุดแขง็ 
และจุดอ่อน ท่ีเกิดจากปัจจยัภายใน หรือท่ีนิยมเรียกกนัวา่ การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis : 
Strengths Weaknesses Opportunities and Threats) รวมทั้งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์าร ถา้
องคก์ารท าการก าหนดกลยทุธ์โดยขาดการวิเคราะห์ ปัจจยัแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในแลว้ กล
ยทุธ์ขององคก์ารก็จะมีแนวโนม้ท่ีจะประสบความลม้เหลวสูง เพราะแผนกลยทุธ์ขาดความสอดคลอ้ง
กบัสภาพความเป็นจริง ในทางกลบักนัถา้หากองคก์ารใดสามารถท่ีจะปรับตวัใหเ้ขา้กบั
สภาพแวดลอ้มได ้ก็จะท าให้องคก์ารสามารถสร้างโอกาสในการด าเนินงานซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบ
ทางการแข่งขนัได ้ดงันั้นผูบ้ริหารตอ้งสามารถก าหนดไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ในการวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์
นั้นควรจะท าอะไร สามารถท าอะไรได ้และตอ้งการท าอะไร การวเิคราะห์เชิงกลยทุธ์จะประกอบดว้ย
การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก และการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน  
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2. การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environmental Analysis)  
  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกสามารถให้ผลลัพธ์แก่องค์การการเป็นโอกาส 
(Opportunities) หรือขอ้จ ากดั (Threats) สภาวะแวดลอ้มภายนอกจะอยูน่อกเขตขององคก์าร  ดงันั้น
ผูบ้ริหารจะไม่สามารถควบคุมสภาพแวดลอ้มไดโ้ดยตรง แต่พลงัเหล่าน้ีจะมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการ
ด าเนินการและการบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงของปัจจยัภายนอกไม่ว่าจะเป็น
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงหรือไม่ ยอ่มส่งผลใหเ้กิดโอกาสหรือขอ้จ ากดัต่อองคก์าร รวมทั้ง
มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันขององค์การ  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนั้ น
ประกอบดว้ยการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารโดยตรง และท่ีไม่เก่ียวขอ้งโดยตรง 
ดงัน้ี (เกริกยศ ชลายนเดชะ 2546) 

 1) ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองค์การโดยตรงเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
อิทธิพลโดยตรงต่อความส าเร็จขององคก์ารมากกวา่สภาพแวดลอ้มภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัองคก์าร
โดยตรง  ปัจจยัภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงส าหรับโรงพยาบาลไดแ้ก่  สภาพแวดลอ้มใน
ระบบบริการสุขภาพ เช่น กระทรวงสาธารณสุข  แพทยสภา ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ประชาชน/ผูป่้วย กองทุนประกนัสังคม เป็นตน้ 

 2) ปัจจยัภายนอกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัองคก์ารโดยตรงแต่ก่อให้เกิดโอกาสและขอ้จ ากดั
แก่องค์การนั้น ได้แก่ อิทธิพลทางการเมืองการปกครอง  อิทธิพลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลทาง
เทคโนโลย ีอิทธิพลทางสังคมวฒันธรรม และอิทธิพลจากนานาประเทศ  

  
 เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มภายนอกในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและมี

ความสัมพนัธ์กนัอย่างซับซ้อน จึงเป็นการยากท่ีจะควบคุมเพื่อก าหนดทิศทางขององค์การไดอ้ย่าง
เหมาะสมตามพลวตัรการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วนั้น ดงันั้นในการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก
ตามขั้นตอนจะช่วยให้ผู ้บริหารตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ซ่ึงสามารถจ าแนกขั้นตอนการด าเนินงานออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ (ณัฏฐพนัธ์  
เขจรนนัทน์ 2552) 
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 1) การตรวจสอบ (Scanning) เป็นกระบวนการเก็บรวบรวมขอ้มูลสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การในประเด็นต่างๆ โดยใช้วิ ธีการท่ีหลากหลาย เช่น การสังเกต ข้อมูลจาก
ประสบการณ์ รายงาน การสัมมนา การประชุม รวมถึงการสอบถามผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

 2) การติดตามและตรวจสอบ (Monitoring) เป็นการติดตามการเปล่ียนแปลง
สภาพแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน วา่มีแนวโนม้ท่ีจะมีผลกระทบอยา่งไรต่อองคก์าร  

 3) การพยากรณ์ (Forecasting) เป็นการคาดาการณ์ถึงความเป็นไปไดข้องเหตุการณ์
ต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนโดยใชข้อ้มูลจากการติดตามและตรวจสอบ ซ่ึงท าใหท้ราบถึงแนวโนม้ในอนาคต 

 4) การประเมิน (Assessing) เป็นการประเมินถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน อิทธิพลของ
ผลกระทบนั้น และระยะเวลาของการเกิดผลกระทบ 

  
3.  การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environmental Analysis)  
 

สภาพแวดลอ้มภายนอกมีอิทธิพลต่อองค์การอย่างมากก็จริง แต่ผูบ้ริหารตอ้งมีความเขา้ใจ
และสามารถจดัการปัจจัยภายในองค์การด้วยการด าเนินงานจึงจะบรรลุเป้าหมาย การวิ เคราะห์
สภาพแวดลอ้มภายในจะไดผ้ลการวิเคราะห์เป็นจุดแข็ง (Strengths) หรือจุดอ่อน (Weakness) ของ
องคก์าร ส าหรับปัจจยัภายในขององคก์ารนั้นมีวิธีท่ีสามารถใชใ้นการวิเคราะห์หลายวิธีดว้ยกนั อาทิ
เช่น การวิเคราะห์ตามสายงาน (Functional Analysis) การวิเคราะห์ตามตวัแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value 
Chain) การวิเคราะห์ตามตวัแบบ 7-S หรือ การวิเคราะห์ทรัพยากรและความสามารถภายใน 
(Resources and Capabilities Analysis) ถึงแมจ้ะมีการวิเคราะห์ไดห้ลายวิธี แต่ผลลพัธ์ท่ีจะไดรั้บนั้น
ได้แก่การทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์การ ซ่ึงจะช่วยในการก าหนดความสามารถในการ
แข่งขันขององค์การ โดยปัจจัยส าคัญภายในองค์การท่ีผูบ้ริหารควรวิเคราะห์จะคลอบคลุมทั้ ง
ส่วนประกอบท่ีจบัตอ้งได้และจบัต้องไม่ได้ขององค์การ เช่น การเงิน การตลาด การด าเนินงาน 
ทรัพยากรมนุษย ์ประวติัศาสตร์ขององคก์าร ค่านิยมและวฒันธรรมองคก์าร เป็นตน้ โดยปัจจยัภายใน
องคก์ารจะเป็นเคร่ืองบ่งช้ีความพร้อมในการแข่งขนัและความพร้อมในการด าเนินงานขององคก์าร 

 
โดยปกติการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองค์การสามารถท าไดโ้ดยการศึกษาทรัพยากร

พื้นฐานขององคก์ารเพื่อใชใ้นการก าหนดจุดแขง็หรือจุดอ่อนขององคก์าร ซ่ึงสามารถท าได ้ดงัน้ี 
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 1) การระบุและการแยกแยะประเภทของทรัพยากร เป็นปัจจยัภายในขององคก์ารใน
ดา้นจุดแขง็และจุดอ่อนโดยการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

2) การระบุความสามารถขององค์การ เป็นการรวมทรัพยากรขององค์การท่ีเป็น
ความสามารถเฉพาะหรือเป็นจุดเด่นขององคก์าร 

3) การประเมินศักยภาพ โดยประเมินความสามารถในด้านการสร้างก าไรของ
องคก์ารจากทรัพยากรท่ีเป็นขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และความเหมาะสมของผลตอบแทน 

4) การเลือกกลยุทธ์ขององค์การ เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและ
ความสามารถขององคก์ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงตอ้งตดัสินใจจากโอกาสจากภายนอก 

5) การระบุช่องว่างทรัพยากร เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบศกัยภาพทรัพยากรและ
การใช้ทรัพยากรว่ามีการใช้อย่างเต็มท่ีหรือไม่ จ  าเป็นตอ้งลงทุนเพิ่มในประเด็นเพื่อให้เกิดการใช้
ทรัพยากรอยา่งเตม็ท่ี  
 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 1.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 1.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที ่1.2.1 
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เร่ืองที ่1.2.2   การก าหนดกลยุทธ์ 
 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการก าหนดกลยุทธ์ 
 

การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) เป็นกิจกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการวิเคราะห์เชิงกล
ยุทธ์  ซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัต่อความส าเร็จในการด าเนินการเชิงกลยุทธ์ในแต่ละองค์การ ท าให้
ผูบ้ริหารสามารถก าหนดเป้าหมายขององค์ การได้ ตลอดจนสามารถรู้ถึงทิศทางขององค์การใน
อนาคต โดยการน าขอ้มูลและความรู้ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มาจดัท าเป็นกลยุทธ์
ในระดบัและรูปแบบต่างๆ รวมทั้งประเมินและคดัเลือกวา่กลยทุธ์ใดมีความเหมาะสมกบัองคก์ารมาก
ท่ีสุด ผลจากการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์และการก าหนดกลยุทธ์ท่ีเหมาะสมจะน าไปสู่การวางแผนกล
ยทุธ์ (Strategic Planning) การก าหนดกลยทุธ์จะเร่ิมตน้จากการก าหนดจุดมุ่งหมายขององคก์าร ไดแ้ก่ 
วสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย และวตัถุประสงค ์ 

การก าหนดกลยทุธ์จึงมีความส าคญัมากต่อจุดหมายปลายทางในอนาคต การประมวลขอ้มูล
ทั้งหมดจากการวเิคราะห์ส่วนประกอบ (Portfolio approach) โดยเฉพาะการวเิคราะห์ SWOT จะน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ในระดบัองค์การโดยรวม (Corporate-level strategy) ซ่ึงถือเป็นกลยุทธ์หลกั 
(Grand strategy) ท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงจะเป็นผูต้ดัสินใจว่าควรน ากลยุทธ์ใดไปด าเนินการ โดยมี
บรรทดัฐานในการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ ดงัน้ีคือ 

1) กลยทุธ์ตอ้งตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มภายนอก 
2) กลยทุธ์ท่ีดีตอ้งค านึงถึงการรักษาสถานภาพ และความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
3) กลยทุธ์แต่ละดา้นตอ้งมีความสอดคลอ้งกนั 
4) กลยทุธ์ท่ีดีตอ้งค านึงถึงความยดืหยุน่ 
5) กลยทุธ์ตอ้งสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและเป้าประสงค ์
6) กลยทุธ์ท่ีดีตอ้งมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินงาน 
 

 ทั้งน้ีในการตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ควรตอ้งพิจารณาเง่ือนไขต่างๆ ประกอบด้วย เช่น ความ
เพียงพอของทรัพยากร การเผชิญกบัความเส่ียง สมรรถนะขององค์การโดยรวม ความสัมพนัธ์กบั
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หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีในการจดัหาวตัถุดิบ การติดต่อผูรั้บบริการ และความรวดเร็วในการปรับตวัต่อ
สถานการณ์ท่ีนอกเหนือความคาดหมาย เป็นตน้ 

 
2. เทคนิคทีใ่ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ 

 
ดงัท่ีกล่าวมาแลว้วา่การก าหนดกลยทุธ์เป็นงานส าคญัของผูบ้ริหารระดบัสูงและทีมงาน 

เพราะเป็นงานท่ีละเอียดอ่อนเก่ียวเน่ืองกบักรด าเนินงานและการด ารงอยูข่ององคก์าร โดยอาศยั
ความรู้ ประสบการณ์ และความเขา้ใจในสภาพความเป็นไปของปัจจยัแวดลอ้ม ในการก าหนดกลยทุธ์
นั้นจะตอ้งพิจารณาวา่เป็นการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัใด ไดแ้ก่ กลยทุธ์ในระดบัองคก์าร กลยทุธ์ใน
ระดบัธุรกิจ และกลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงจะมีรายละเอียดและขอบเขตการด าเนินงานแตกต่าง
กนั โดยขั้นตอนในการก าหนดกลยทุธ์ในแต่ละระดบัจะเหมือนกนัคือ 1) พิจารณาปัจจยัน าเพื่อใชใ้น
การเปรียบเทียบ ไดแ้ก่ปัจจยัแวดลอ้มภายในและภายนอก  และ 2) การจบัคู่ปัจจยัเพื่อใชเ้พื่อน าไปใช้
เป็นทางเลือกในการก าหนดกลยทุธ์ ส าหรับเทคนิคในการก าหนดกลยทุธ์ในแต่ละระดบันั้นมีความ
แตกต่างกนั ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาเทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสมกบัขอ้มูลท่ีมีอยู ่โดยเทคนิคท่ีนิยม
ใช ้มีดงัน้ี (วชิิต อู่อน้ 2548) 

 
2.1 เทคนิคทีใ่ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับองค์การ หลงัจากไดว้เิคราะห์ลกัษณะ

โดยทัว่ไปขององคก์ารแลว้และไดผ้า่นกระบวนการวิเคราะห์ปัจจยัทั้งภายในและภายนอกในรูปของ 
SWOT analysis แลว้ มีเทคนิคท่ีน ามาใชป้ระกอบการตดัสินใจเลือกกลยทุธ์ระดบัองคก์ารดงัน้ี 

 2.1.1 แมททริกซ์ทาวซ์ (TOWS matrix) เป็นเทคนิคท่ีสามารถน ามาใชใ้น
การสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยทุธ์ท่ีกวา้งและค่อนขา้งง่ายต่อการเขา้ใจมากท่ีสุดเพราะเป็นการ
พิจารณาจากการน าผลลพัธ์จากการวเิคราะห์ SWOT มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ  

 2.2.2 แมททริกซ์ประเมินกลยทุธ์และต าแหน่ง (The strategic position and 
action evaluation matrix: SPACE matrix) เป็นเทคนิคในสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยทุธ์ท่ีผู ้
วเิคราะห์ตอ้งการใหค้วามส าคญัต่อสถานการณ์ทางการเงิน การไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 
ความสามารถของธุรกิจในอุตสาหกรรมและความมัน่คงของสภาพแวดลอ้ม 
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 2.2.3 แมททริกซ์กลุ่มปฏิริยาบอสตนั (BCG matrix) เป็นเทคนิคในการ
วเิคราะห์เพื่อสร้างทางเลือกในการก าหนดกลยทุธ์ท่ีไดรั้บความนิยมจากนกัวเิคราะห์กลยทุธ์ การใช้
เทคนิคน้ีจะตอ้งทราบถึงส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงวดัจากยอดขายของธุรกิจเทียบกบัยอดขายรวม
ของคู่แข่งขนั และอตัราการเติบโตของอุตสาหกรรม ซ่ึงสามารถน าอตัราการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจมาใช ้

 2.2.4 แมททริกซ์กลยทุธ์หลกั (The grand strategy matrix)  ในการน า
เทคนิคน้ีมาใชจ้ะตอ้งทราบปัจจยัการเจริญเติบโตของตลาด และปัจจยัในการแข่งขนั 

2.2 เทคนิคทีใ่ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับธุรกจิ การน าเทคนิคต่างๆ มาใชใ้นการ
ก าหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจน้ีเนน้การน าปัจจยัทางธุรกิจมาพิจารณา ซ่ึงประกอบดว้ยเทคนิคต่างๆ ดงัน้ี 

 2.2.1 แมททริกซ์การเจริญเติบโตของส่วนแบ่งทางการตลาด (Growth-
Share matrix)  เป็นวธีิการท่ีพฒันามาจาก BCG matrix จะใชเ้ทคนิคน้ีเม่ือองคก์ารมีเป้าหมายท่ีมุ่งเนน้
ทางดา้นก าไรและการเจริญเติบโตของบริษทั 

 2.2.2 แมททริกซ์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรม-จุดแขง็ของธุรกิจ (Industry 
attractiveness- business strength matrix) เป็นวธีิการท่ี General electric ไดคิ้ดคน้ในบางคร้ังเรียก GE 
matrix เน่ืองจาก GE เห็นวา่การน าส่วนแบ่งทางการตลาดและอตัราการเติบโตของตลาดมาวเิคราะห์
ยงัไม่เพียงพอและเหมาะสม ในการใชเ้ทคนิคน้ีจะเนน้ท่ีการวเิคราะห์ความดึงดูดทางอุตสาหกรรม
และจุดแขง็ของธุรกิจ โดยพิจารณาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อธุรกิจภายนอก (Critical external factors : 
CEF) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธุรกิจควบคุมไม่ได ้ และปัจจยัภายในท่ีธุรกิจควรด าเนินการเพื่อท่ีจะท าใหธุ้รกิจ
ประสบผลส าเร็จ(Critical success factors : CSF) 

 2.2.3 แมททริกซ์วงจรชีวติตลาด-จุดแขง็ในการแข่งขนั (The market life 
cycle-compettitive strength matrix) เป็นการสร้างทางเลือกโดยพิจารณาจากวงจรชีวติตลาดโดย
พิจารณาขนาดของปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตลาดไดแ้ก่ยอดขายและก าไร และ
พิจารณาระดบัของจุดแขง็ในการแข่งขนั 

 
2.3 เทคนิคทีใ่ช้ในการก าหนดกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ เป็นวธีิการท่ียดึหลกัการสร้าง

คุณค่าของบริษทัและธุรกิจในสายตาลูกคา้ (Customer value) ซ่ึงค่านิยมพื้นฐานของลูกคา้ มี 3 
ประการ คือตอ้งการสินคา้หรือบริการท่ีดีกวา่ ถูกกวา่ และรวดเร็วกวา่ ทั้งน้ีการท่ีจะผลิตสินคา้หรือ
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บริการใหไ้ดคุ้ณค่าตามท่ีลูกคา้ตอ้งการนั้นจะเป็นผลมาจากห่วงโซ่คุณค่า (value chain) คือคุณค่าของ
สินคา้หรือบริการเป็นผลมาจากกิจกรรมยอ่ย ๆ หลายกิจกรรม ทั้งกิจกรรมพื้นฐานในการผลิตและ
กิจกรรมสนบัสนุนการผลิต  ดงันั้นในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัน้ีจะตอ้งพิจารณาในส่วนของลูกคา้
เป็นส าคญั โดยพิจารณาวา่ลูกคา้มีความตอ้งการอยา่งไร ทั้งน้ีตอ้งท าการจ าแนกวา่ในแต่ละหนา้ท่ี
ปัจจยัใดบา้งท่ีเป็นจุดแขง็และจุดอ่อน ซ่ึงเม่ือประเมินแลว้จะตอ้งมาพิจารณาร่วมกบักลยทุธ์ในระดบั
องคก์ารและระดบัธุรกิจ 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 1.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 1.2.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที ่1.2.2  
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เร่ืองที ่1.2.3   การน ากลยุทธ์ไปปฏิบตัิ 

1. แนวคดิเกีย่วกบัการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัต ิ

กลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึนจากขั้นตอนการก าหนดกลยทุธ์เป็นเพียงแนวความคิดท่ีตอ้งไดรั้บการ
ทดสอบหรือการน าไปใชง้านจริง การน ากลยทุธ์ไปปฏิบติั (Strategy Implementation) เป็นขั้นตอน
ต่อเน่ืองจากการก าหนดกลยทุธ์ท่ีใหค้วามส าคญักบัการวางแผนและด าเนินงาน เพื่อให้กลยทุธ์เกิด
ประโยชน์แก่องคก์ารอยา่งเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ (ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ 2552) การน ากล
ยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัเป็นการด าเนินการในขั้นตอนท่ี 3 ของกระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็น
ขั้นตอนท่ีมีความส าคญัท่ีสุด และเป็นขั้นตอนท่ีมีโอกาสประสบความลม้เหลวมากท่ีสุดใน
กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์ รวมทั้งยงัเป็นขั้นตอนท่ีถือไดว้า่มีความแตกต่างในดา้นจุดมุ่งเนน้ท่ีผดิ
ไปจากสองขั้นตอนแรก โดยในสองขั้นตอนแรกซ่ึงเป็นขั้นตอนของการวเิคราะห์และการจดัท ากล
ยทุธ์ จะเป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีการสร้างความสามารถทางการแข่งขนัและมุ่งเนน้ไปท่ีการตลาดเป็นส่วน
ใหญ่ ในขณะท่ีขั้นตอนของการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัจะเป็นการมุ่งเนน้ไปท่ีการด าเนินงาน
ภายใน หรือระบบการปฏิบติังานภายในองคก์าร (Operation management) ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักิจกรรมในดา้นการบริหารงานบุคคล การเงิน และกระบวนการอ่ืน ๆ ในการควบคุมระบบ
ปฏิบติังานภายในเป็นส าคญั ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งอาศยัความสามารถของผูน้ าองคก์ารในการ
กระตุน้และอ านวยการใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงในองคก์าร สามารถสร้างแรงจูงใจผูป้ฏิบติังานในการ
พฒันาศกัยภาพของตน มีการปรับปรุงกระบวนการท างานอยา่งต่อเน่ือง มีการสร้างสรรคว์ฒันธรรม
องคก์ารสนบัสนุนกลยทุธ์ เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีไดก้ าหนดไว ้การน ากลยทุธ์
ไปสู่การปฏิบติัเป็นหนา้ท่ีของบุคลากรทุกคนในองคก์ารโดยมีผูบ้ริหารแต่ละหน่วยงานเป็นผูน้ าใน
การประยกุตใ์ชแ้ละบุคลากรทุกคนตอ้งใหค้วามร่วมมือ (เกริกยศ ชลายนเดชะ และ ชูชยั ศรช านิ 
2549) 

การน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัถือวา่เป็นขั้นตอนท่ีมีความยากล าบากมากกวา่การจดัท ากลยทุธ์ 
ในขั้นตอนน้ีเป็นการถ่ายทอดกลยทุธ์ในระดบัองคก์าร (Corporate Strategy) ท่ีอยูใ่นแผนกลยทุธ์ไปสู่
กลยทุธ์ ในระดบัธุรกิจ (Business Strategy ) และกลยทุธ์ระดบัปฏิบติั (Functional Strategy) โดยการ
ก าหนดเป็นโครงการ แผนปฏิบติัการ และงบประมาณเพื่อรองรับ ในขั้นตอนน้ีผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งใช ้
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ความเป็นผูน้ า  การจูงใจผูป้ฏิบติังาน และความสามารถในการเป็นผูน้ าการเปล่ียนแปลงองคก์าร ซ่ึง
จะเก่ียวพนักบัทกัษะทางการบริหารหลายอยา่ง เพราะกลยทุธ์ใหม่ท่ีไดม้าไม่ไดห้มายความวา่
ผูป้ฏิบติังานทั้งหมดจะเช่ือฟังและใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติัตามกลยทุธ์นั้น  

 
ก่อนการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัผูบ้ริหารจะตอ้งตอบค าถาม 3 ขอ้ดงัน้ี 
1. ใครเป็นผูน้ ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั (Who implement strategy?) ในการตอบค าถามขอ้น้ี

ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างขององคก์าร ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีในการด าเนินกลยทุธ์อาจกระจายไปสู่
หลายคน 

2. อะไรเป็นส่ิงท่ีตอ้งกระท า (What must be done?) หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้งานจะเป็นผู ้
ปฏิบติัตามแนวทางของโครงการ โดยจะตอ้งพิจารณาถึงวตัถุประสงคข์องโครงการท่ี
สะทอ้นการพฒันาวถีิทางท่ีจะด าเนินกลยทุธ์ พิจารณาค่าใชจ่้ายโดยวางแผนค่าใชจ่้าย
เพื่อตรวจสอบความเป็นไปไดใ้นการด าเนินกลยทุธ์เม่ือเทียบกบัค่าใชจ่้าย  และพิจารณา
กระบวนการในการด าเนินงานตามกลยทุธ์โดยตอ้งสร้างมาตรฐานในการด าเนินงาน 
(Standard operation procedures: SOPs) 

3. ผูป้ฏิบติัจะตอ้งด าเนินการอยา่งไร (How are they going to do?) การน ากลยทุธ์ไปสู่
แผนปฏิบติัไดจ้ริงนั้น องคก์ารจะตอ้งจดัระเบียบของแผนไวเ้ป็นอยา่งดี และควรมี
บุคลากรในการด าเนินงานตามแผนอยา่งเพียงพอ โดยผูป้ฏิบติัจะตอ้งท าความเขา้ใจกล
ยทุธ ์

 
2.  องค์ประกอบของการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
 

กระบวนการท่ีผูบ้ริหารแปลงกลยทุธ์ และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนด
รายละเอียดดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นงบประมาณ หรือวธีิการด าเนินงานซ่ึงกระบวนการน้ีอาจจะเก่ียวขอ้ง
กบัการเปล่ียนแปลงภาย ในดา้นวฒันธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพื่อใหส้ามารถ
ด าเนินการตามกลยทุธ์ไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรมโดยทัว่ไปจะประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ (อนิวชั 
แกว้จ านง 2551;ณฏัฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ 2552) 
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1. การจดัสรรทรัพยากร (Resources Allocation) เป็นขั้นตอนของการวางแผนการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุสู่กลยทุธ์ โดยการจดัสรรทรัพยากรตอ้งค านึงถึงการ
เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีจะกระทบกบัการใชท้รัพยากรและการบริหารทรัพยากร 

2. การปรับโครงสร้างองคก์าร (Organization restructure) เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของ
การใชก้ลยทุธ์ และการใชท้รัพยากร โครงสร้างองคก์ารอาจจ าแนกได้หลายแบบ เช่น โครงสร้าง
องคก์ารตามหนา้ท่ี โครงสร้างองคก์ารตามผลิตภณัฑ ์โครงสร้างองคก์ารแบบเมตริกซ์ ซ่ึงการปรับ
โครงสร้างองคก์ารใหเ้ป็นแบบใดนั้นจะตอ้งพิจารณาความเป็นไปได ้และความคุม้ค่า 

3. การปรับปรุงเปล่ียนแปลงในส่วนของระบบและการพฒันาทรัพยากรบุคคล (Organization 
change and Human resource development) เป็นการปรับเปล่ียนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์ท่ีจะใช้
ในการบรรลุสู่แผน และทิศทางขององคก์าร โดยตอ้งค านึงถึง ประเด็นต่างๆ เช่นระบบขอ้มูลข่าวสาร 
ระบบบริหารบุคคล (การให้การศึกษา การใหก้ารอบรม การกระตุน้ ส่งเสริมใหบุ้คลากรในองคก์าร
ท างานไดอ้ยา่งเตม็ท่ีและมีประสิทธิภาพ)  การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในองคก์าร เป็นตน้ 

4. การกระจายกลยทุธ์ (Strategic deployment) หากองคก์ารมีการสร้างวสิัยทศัน์ สร้างพนัธ
กิจข้ึนมาแลว้ แต่ไม่ไดมี้การด าเนินการก็จะท าใหเ้กิดการสูญเปล่าได ้เพราะแมว้า่แผนเหล่านั้นจะเป็น
แผนงานท่ีถูกจดัท ามาอยา่งดี ผา่นการระดมความคิดมาอยา่งเขม้ขน้เพียงใดก็ตาม หากไม่ลงมือปฏิบติั
ก็ยอ่มไม่เกิดผลเป็นรูปธรรม ดงันั้นเพื่อท าใหเ้กิดผลจึงจ าเป็นตอ้งมีการกระจายแผนไปยงัทุก ๆ ส่วน
ทัว่ทั้งองคก์าร โดยตอ้งสอดประสานกบับทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงานต่าง ๆ อยา่งชดัเจน และเขา้ใจ
ได ้ซ่ึงจากเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic goals) อาจถูกแปลงเป็นเป้าหมายยอ่ย (Sub-goals) ก าหนด
เป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุ่ม แต่ละโครงการ 
เพื่อใหท้ราบวา่ เป้าหมายของตนเองท่ีชดัเจนนั้นคืออะไร และควรจะด าเนินการท่ีเร่ืองใดก่อน ซ่ึง
นอกจากจะท าใหผู้ป้ฏิบติังานในระดบัล่างสุดช่วยใหเ้ขา้ใจเป้าหมายท่ีไม่คลาดเคล่ือนแลว้ ยงัมี
ประโยชน์ต่อกระบวนการในการวดัผลท่ีเหมาะสมดว้ย ทั้งยงัช่วยใหมี้การจดัสรรทรัพยากรอยา่ง
เหมาะสมพอดี เพียงเพื่อใหบ้รรลุผลในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละโครงการ  
 
3. ประเด็นส าคัญในการน ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบัติ   
 ในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั มีสาระท่ีส าคญั 5 ประการคือ 
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3.1  การวเิคราะห์โครงสร้างองค์การ โครงสร้างองคก์าร (Organization Structure) 
หมายถึง การจดักลุ่มงานเขา้ดว้ยกนัตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีสายการบงัคบับญัชา และมีเอกภาพ
ในการบงัคบับญัชาตามล าดบัชั้น การจดัโครงสร้างองคก์ารท่ีไม่เหมาะสมจะท าใหเ้กิดปัญหาในการ
ปฏิบติังาน เพราะไม่สามารถตอบสนองต่อความส าเร็จของการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติัได ้ดงันั้น
การวเิคราะห์โครงสร้างองคก์ารจึงเป็นส่ิงส าคญั ทั้งน้ีเพื่อใหก้ลยทุธ์ท่ีก าหนดมีองคก์ารหรือ
หน่วยงานรองรับในการปฏิบติัการท่ีจะเกิดข้ึนทั้งในส่วนท่ีเป็นทางการและไมjเป็นทางการ การ
ประเมินช่องวา่งระหวา่งความสามารถขององคก์ารท่ีมีอยู ่กบัความสามารถและทรัพยากรท่ีจะใชใ้น
การด าเนินตามกลยทุธ์ ซ่ึงองคก์ารอาจจะพิจารณาประเมินในประเด็นต่างๆ    ตามโครงสร้าง 7-S ของ 
Mckinsey (Mckinsey 7–S Framework) ประกอบไปดว้ยการประเมินโครงสร้าง (Structure) กลยทุธ์
(Strategy) ระบบบริหาร (System) เทคนิคการบริหาร (Style) ลกัษณะและส่วนประกอบของ
ผูป้ฏิบติังาน (Staff) ทกัษะและความช านาญของผูป้ฏิบติังาน (Skills)  และค่านิยมร่วมของสมาชิกใน
องคก์าร (Shared Value) หากองคก์ารยงัมีสมรรถนะและความสามารถไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินกลยทุธ์
ตามท่ีไดก าหนดไว ้ผูริ้หารจ าเป็นตอ้งใชค้วามเป็นผูน้ าปรับปรุงแกไ้ขเพื่อใหเ้กิดความพร้อม หากไม่
สามารถปรับปรุงแกไ้ขไดก้็อาจมีความจ าเป็นตอ้ทบทวนกลยทุธ์และวสิยัทศัน์ท่ีไดก้  าหนดไว ้ ซ่ึงอาจ
น าไปสู่การปรับปรุงแกไ้ขกลยทุธ์และวสิัยทศัน์ ก็ได ้โดยมีแนวทางการพิจารณา ดงัน้ี  

3.1.1 โครงสร้างองคก์ารในปัจจุบนั สามารถรองรับการด าเนินการต่างๆ 
ตามกลยทุธ์ท่ีก าหนดไดห้รือไม่  

3.1.2 ผูบ้ริหารและบุคลากรระดบัใด กลุ่มใดบา้งท่ีจะตอ้งมีความรับผิดชอบ
ในการน ากลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั  

3.1.3 เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการ มีกรณีใดบ้างท่ีจะปล่อยให้
โครงสร้างองคก์ารเป็นไปในรูปท่ีไม่เป็นทางการไดบ้า้ง  

3.2 การวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์การ ทุกองค์การมีวฒันธรรมและค่านิยมร่วมกนั       
การผลกัดนัให้ คนในองคก์ารเห็นคุณค่าหรือมีค่านิยมร่วม (Shared values) จึงจ าเป็นตอ้งใช้กลไกใน
การพฒันาวฒันธรรมมาใชใ้ห้เป็นประโยชน์มากท่ีสุด  เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและผลกัดนักลยุทธ์
ท่ีก าหนดข้ึนไปสู่การปฏิบติัในทุกระดบัขององคก์าร  

3.3. การเลือกแนวทางในการตัดสินใจ  ในการน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบติันั้น ข้ึนอยู่
กบัวิธีการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์ภายในองคก์าร บรอดวินและ
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เบอร์จีส (David Brodwin และ L.J.Bourgeois) แนะน าแนวทางการปฏิบติัไว ้5 แนวทาง คือ (ปกรณ์ 
ปรียา, 2543: 101 -108)  

3.3.1 แนวทางการสั่งการ  องค์การท่ีมีลกัษณะเป็นการสั่งการจากระดบับน 
(Top Down) การมี  ส่วนร่วมของบุคลากรในองคก์ารมีนอ้ยแนวคิดในการก าหนดกลยุทธ์จึงโนม้เอียง
ไปในดา้นการวเิคราะห์ทางเศรษฐกิจ  ในองคก์ารบางประเภท การสั่งการจะเป็นประโยชน์ต่อการน า
กลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั ทั้งน้ีผูบ้ริหารตอ้งมีอ านาจในการสั่งการเต็มท่ี หรือกลยุทธ์ ตอ้งไม่ขดัแยง้กบั
สถานภาพเดิมของบุคลากร มิเช่นนั้นแลว้จะไดรั้บการต่อตา้น ขอ้เสียท่ีส าคญัของแนวทางน้ีคือ ท าให้
บุคลากรในระดบัปฏิบติัการขาดแรงจูงใจและ ขาดการมีส่วนร่วม  

3.3.2 แนวทางในการปรับเปล่ียน องค์การท่ีมีลกัษณะเป็นการสั่งการจาก
ระดบับน แต่ผูบ้ริหารมีการค านึงถึงแง่มุมในเชิงพฤติกรรมด้วย ปัจจยัในการพิจารณากลยุทธ์จึง
ครอบคลุมทั้งในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง แมว้่าการมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์การในขั้นการ
วางแผนจะนอ้ย แต่ขั้นตอนของการปฏิบติัการจะเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมค่อนขา้งสูง ขอ้ดีของ
แนวทางน้ีคือการเปิดทางให้ บุคลากรมีโอกาสท าความเขา้ใจ ปรับตวัปรับงาน และปรับสภาพทาง
ความคิด และความพร้อมต่างๆ ท่ีจะท าใหส้ามารถเผชิญกบัความเปล่ียนแปลง  

3.3.3 แนวทางในการให้ความร่วมมือ เป็นลกัษณะขององคก์ารท่ีมีลกัษณะร่วม
คิดร่วมกนัท าระหว่างผูบ้ริหารระดับต่างๆ  ผูบ้ริหารท่ีมีความคิดแตกต่างกนั ได้รับการเก้ือกูล 
เก้ือหนุนให้ มีโอกาสเสนอความคิดเห็น  ผูบ้ริหารระดบัสูงกระท าการในฐานะผูป้ระสานงานขอ้ดี
ของกลยทุธ์น้ีท่ีส าคญัคือการรับขอ้มูลจากผูบ้ริหารระดบัตน้ท่ีมีความใกลชิ้ดกบัระดบัปฏิบติั เป็นการ
เปิดเวทีทางความคิดอย่างกวา้งขวาง ท่ีอาจเป็นผลดีต่อการกลั่นกรองข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ 
ขณะเดียวกนัก็จะส่งผลต่อการสนร้างความผกูพนักบักลยทุธ์ต่าง ๆ  ท่ีก าหนดมากยิง่ข้ึน  

3.3.4 แนวทางวฒันธรรม องคก์ารลกัษณะน้ีมีลกัษณะเช่นเดียวกบัแนวทางการ
ร่วมมือ โดยนอกจากจะเป็นการร่วมมือของผูบ้ริหารแลว้ ยงัมีการดึงเอาเจา้หนา้ท่ีในระดบัปฏิบติัการ
หรือในระดบัล่างเขา้มามีส่วนร่วมดว้ย แต่แนวทางน้ีมีขอ้จ ากดัคือการตดัสินใจตอ้งใชเ้วลามาก  

3.3.5 แนวทางในการเพิ่มพูนความเห็น   เป็นการรับความคิดเห็นต่าง ๆ จาก
ระดบัล่าง (Bottom Up)  คือขอ้มูลส่งจากผูป้ฏิบติัข้ึนมาท่ีหวัหนา้งาน ส่งต่อมายงัผูบ้ริหารระดบักลาง 
ในการจดัท าขอ้เสนอเชิงกลยุทธ์ และผูบ้ริหารระดบัสูงใชข้อ้มูลต่างๆ ๆ ท่ีไดรั้บมาประกอบ และ
ประเมินทางเลือกในการก าหนดกลยุทธ์โดยใช้อิทธิพลของตวัเองน้อยท่ีสุด ข้อดีท่ีชัดเจนของ
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แนวทางน้ีคือการมีอิสระในทุกระดบั ยอ่มเป็นแรงจูงใจให้เกิดความร่วมมือและผลกัดนัให้การน ากล
ยทุธ์ ไปสู่การปฏิบติัมีความส าเร็จมากข้ึน  

3.4. การวางก าหนดการเชิงกลยุทธ์  
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัให้ประสบผลส าเร็จ หมายถึงความสามารถในการแปลงกลยุทธ์

ไปสู่การด าเนินการในรูปของโครงสร้างตามล าดบัชั้นของแผน (Plan) แผนงาน (Programs) โครงการ 
(Projects) และงบประมาณ (Budgets)  

3.5. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้  
การน ากลยุทธ์ ไปสู่การปฏิบติัโดยใช้ แนวทางการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ ภายใต้

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ผนัผวน ดงันั้นการรักษาความไดเปรียบตอ้งมีการสร้าง
องคก์ารใหมี้พื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยสามารถน าความรู้ท่ีคน้พบมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบัองคก์าร
อยา่งแทจ้ริง 
 

จะเห็นไดว้า่งานและหนา้ท่ีในการปฏิบติัตามกลยทุธ์เป็นส่ิงท่ีมีความสลบัซบัซอ้นและใช้
เวลานานท่ีสุดในการจดัการเชิงกลยทุธ์ เน่ืองจากมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานภายใน
องคก์ารและจะตอ้งเร่ิมตน้จากภายในองคก์ารเอง โดยปกติการปฏิบติัตามกลยทุธ์จะตอ้งเร่ิมตน้จาก
การวเิคราะห์และพิจารณาการด าเนินงานในปัจจุบนั รวมทั้งกิจกรรมและปัจจยัต่างๆ ขององคก์าร วา่
มีความสอดคลอ้งและเก้ือหนุนต่อกลยทุธ์ท่ีองคก์ารจะใชห้รือไม่ ถา้ส่ิงใดท่ีไม่สอดคลอ้งหรือ
สนบัสนุนยทุธศาสตร์ขององคก์ารก็จะตอ้งมีการเปล่ียนแปลง ไม่วา่จะเป็นนโยบายในดา้นต่างๆ หรือ 
โครงสร้างขององคก์าร หรือ แมก้ระทัง่บุคลากรภายในองคก์าร ซ่ึงการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
ภายในองคก์ารเหล่าน้ียอ่มก่อใหเ้กิดแรงต่อตา้นภายในองคก์าร ดงันั้นผูบ้ริหารจึงจ าตอ้งมีความรู้
ความสามารถในการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนภายในองคก์ารดว้ย 

 
 

หลงัจากศึกษาเนือ้หาสาระเร่ืองที่ 1.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัตกิจิกรรม 1.2.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที ่1.2.3 
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เร่ืองที ่1.2.4   การประเมนิและควบคุมกลยุทธ์ 
 
1. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิและควบคุมกลยุทธ์ 
 

การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ (Evaluation and control) มีความส าคญัและมีความสัมพนัธ์
กบัหนา้ท่ีหลกัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ โดยทัว่ไปองคก์ารจะมีการจดัตั้งหน่วยงานข้ึนมาดูแลแผนกล
ยทุธ์โดยเฉพาะ ซ่ึงจะตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรับผดิชอบเต็มเวลาท่ีสามารถทุ่มเทใหก้บัการ ติดตาม
และประเมินผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี หน่วยงานน้ีควรอยูก่บัฝ่ายวางแผน อยา่งไรก็ตาม ในการด าเนินกลยทุธ์
นั้นจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือท่ีดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจ าเป็นในการตั้งเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนกลยทุธ์ท่ีประกอบดว้ยผูแ้ทนระดบับริหารจากฝ่ายต่าง ๆ 
ข้ึนร่วมดว้ย  

 
การประเมินและควบคุมกลยทุธ์ คือกระบวนการซ่ึงผูบ้ริหารไดติ้ดตามกิจกรรมและ

ผูป้ฏิบติังานขององคก์ารอยา่งสม ่าเสมอ   เพื่อประเมินวา่กิจกรรมนั้น ๆ ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่   เพื่อประโยชน์ในการแกไ้ขและปรับปรุงผลการปฏิบติังาน
ของผูป้ฏิบติังานในองคก์าร   การประเมินและควบคุมกลยทุธ์จะเป็นกลไกท่ีส าคญัท่ีเป็นเสมือน
ตวักลางท่ีจะเช่ือมโยงองคก์ารและสภาพแวดลอ้มต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนั  เป็นกิจกรรมส าคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการติดตาม ตรวจสอบวธีิการขององคก์ารในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบติัวา่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลหรือไม่ เพื่อใหแ้น่ใจวา่กลยทุธ์นั้นจะก่อใหเ้กิดผลการปฏิบติังานท่ีตรงตามแผนท่ีไดต้ั้ง
ไว ้โดยจะมีการวดัผลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีการก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน ทั้งน้ีการ
ก าหนดมาตรฐานควรมีความระมดัระวงัเพื่อใหส้ามารถสะทอ้นผลการท างานไดอ้ยา่งเป็นรูปธรรม  
โดยมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ คือ 

1. เพื่อติดตามวา่มีการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ท่ีวางไวห้รือไม่ 
2. เพื่อประเมินความเหมาะสมของแผลกลยทุธ์ท่ีวางไว ้และประเมินความสอดคลอ้ง

กบัโครงสร้างขององคก์าร 
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3. เพื่อประเมินการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มท่ีส าคญัและสัมพนัธ์กบักิจกรรม 
4. เพื่อทราบผลการด าเนินงานท่ีเกิดข้ึน บรรลุผลตามท่ีก าหนดไวห้รือไม่ มีความ

แตกต่างไปจากแผนเดิมมากนอ้ยเพียงใด สาเหตุของการแตกต่างคืออะไร  
5. เพื่อใหส้ามารถจดัรางวลัหรือผลตอบแทนให้เหมาะสมแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีสามารถ

ปฏิบติัไดต้ามแผนกลยทุธ์นั้นอยา่งเหมาะสม 
 
2. กระบวนการประเมนิและควบคุมกลยุทธ์ 

 
การควบคุมกลยุทธ์เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผูค้วบคุมกลยุทธ์ตอ้ง

ก าหนดขั้นตอนการปฏิบติัใหป้ระสานกบัระบบกลยุทธ์ขององคก์ารโดยการควบคุมกลยุทธ์ประกอบ
ไปดว้ย กระบวน ดงัน้ี  

1.2.1 การก าหนดวตัถุประสงค์และส่ิงท่ีตอ้งท าการควบคุม ผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนด
วตัถุประสงคข์องการควบคุมวา่มีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่ออะไร โดยทัว่ไปการควบคุมจะมีวตัถุประสงค์
เพื่อให้องค์การมีการด าเนินกลยุทธ์ไปตามท่ีก าหนดไว ้นอกจากน้ีจะตอ้งก าหนดวา่ส่ิงท่ีตอ้งท าการ
ควบคุมไดแ้ก่เร่ืองใดบา้ง เช่น งบประมาณ เวลา ผลผลิต 

1.2.2  การก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐาน การท่ีผูบ้ริหารจะสามารถตรวจสอบและประเมิน
ความส าเร็จของกลยุทธ์ขององค์การได้ จะตอ้งมีวิธีการและมาตรวดัการด าเนินงานเชิงกลยุทธ์ว่า
เป็นไปในทิศทางและคุณสมบติัตามท่ีตอ้การ เพื่อเปรียบเทียบส าหรับตวัช้ีวดัความส าเร็จแต่ละตวั 
เช่นผลการด าเนินงานขององคก์าร 

1.2.3 การวดัผลการปฏิบติังาน  ในการวดัผลการปฏิบติังาน จะวดัตามช่วงระยะเวลาท่ี
ก าหนดไวส้ าหรับการปฏิบติังานแต่ละงานโดยใช้สารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เช่นขอ้มูลงบการเงิน 
ขอ้มูลดา้นการใหบ้ริการ ขอ้มูลความพึงพอใจของผูรั้บบริการ  เป็นตน้ 

1.2.4 การเปรียบเทียบผลการปฏิบติังานกบัมาตรฐาน เป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ท่ีได้
จากการปฏิบติังานกบัเกณฑ์มาตรฐานท่ีองค์การก าหนดไวว้่าตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไวห้รือไม่ ใน
กรณีท่ีแตกต่าง อาจหาวธีิแกไ้ขปรับปรุง อาจเป็นการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ การปรับกระบวนการท างาน 
ปรับโครงสร้างองคก์าร หรือการปรับคณะผูบ้ริหารองคก์าร 

1.2.5 การปรับปรุงแกไ้ข ผูค้วบคุมกลยุทธ์จะท าการวิเคราะห์สาเหตุของความแตกต่าง
ระหว่างผลการปฏิบติังานกับมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้เพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขหรือปรับปรุงการ
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ด าเนินงานเพื่อให้กลยุทธ์นั้นบรรลุเป้าหมาย เช่น การปรับราคา การเปล่ียนรูปแบบการด าเนินงาน 
การปรับแผนการด าเนินงาน 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.6  กระบวนการประเมินและควบคุมกลยทุธ์   
 

กระบวนการควบคุมกลยทุธ์  เป็นการก าหนดแนวทางปฏิบติัส าหรับผูบ้ริหาร  เพื่อน าไปใช้
ประเมินผลงานทางดา้นกลยทุธ์อยา่งเป็นระบบ  ระบบการควบคุมกลยทุธ์ท่ีดีและมีประสิทธิภาพจะมี
ลกัษณะส าคญั  3  ประการคือ (ชาตรี บานช่ืน และ เกริกยศ ชลายนเดชะ 2544) 
 1) มีความยดืหยุน่  เพื่อใหผู้บ้ริหารสามารถตอบสนองต่อระบบการควบคุมในไดทุ้ก
สถานการณ์ 
 2) ระบบการตรวจสอบและประเมินผลควรใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งชดัเจน เพื่อช่วยใหเ้ห็นภาพการ
ปฏิบติังานขององคก์ารไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
 3) การคน้หาขอ้มูลเพื่อการประเมินของผูบ้ริหารควรจะเป็นวธีิการท่ีไม่ยุง่ยาก สามารถจดัหา
ขอ้มูลไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัเวลา  เพื่อใหส้ามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ี
เป็นปัจจุบนั 

 

3. องค์ประกอบในการควบคุมทางกลยุทธ์ 
 

ส าหรับกระบวนการประเมินและควบคุมกลยทุธ์ จะประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ 
 1) การติดตามผลการด าเนินงาน (Track Status) การติดตามผลการด าเนินงานเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัของผูบ้ริหารท่ีจะสร้างความมัน่ใจไดว้า่การปฏิบติังานขององคก์ารเป็นไปในทิศทางท่ีถูกตอ้ง
และสามารถสร้างผลงานท่ีสอดคลอ้งตามเป้าประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ การติดตามผลการ

เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบั
มาตรฐาน 

วดัผลการปฏิบติังาน ก าหนดเกณฑแ์ละ
มาตรฐาน 

ก าหนด
วตัถุประสงค์

การปรับปรุงแกไข
เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบติังานกบั
มาตรฐาน 

วดัผลการปฏิบติังาน ก าหนดเกณฑแ์ละ
มาตรฐาน 

ก าหนด
วตัถุประสงค์

การปรับปรุงแกไข
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ด าเนินงานจะช่วยใหผู้บ้ริหารทราบขอ้มูลท่ีเป็นตวับ่งช้ีปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะเป็นขอ้มูล
ส าหรับผูบ้ริหารในการปรับเปล่ียนกลยทุธ์ใหส้อดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป การติดตามผล
การด าเนินงานน้ีหมายความรวมถึงการรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาของ
กิจกรรม งาน โครงการต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งตามตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละระดบัท่ีได้
ก าหนดไวใ้นแผนปฏิบติังานประจ าปี 
 2)  การรายงานความกา้วหนา้ (Communicate Progress) การรายงานความกา้วหนา้ เป็น
กระบวน การหลงัจากท่ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ภายใต้
กรอบของตวัช้ีวดัผลส าเร็จของการด าเนินงานในแต่ละช่วงเวลาแลว้ ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัติดตามผล
จะตอ้งจดัท ารายงานสรุปเสนอต่อผูบ้ริหารใหไ้ดรั้บทราบความกา้วหนา้ในการปฏิบติังานเป็นระยะ 
รวมทั้งควรส่งขอ้มูลยอ้นกลบัใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อจะช่วยใหผู้รั้บผดิชอบแต่ละระดบั
ด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแนวทางท่ีเหมาะสม 
 3)  การวดัและประเมินผล (Measurement and Evaluation)  การวดัและประเมินผลจะ
ประกอบดว้ยกระบวนงานยอ่ย 3 ขั้นตอน ไดแ้ก่ การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์และประเมินผล
ขอ้มูล และการน าเสนอผลการประเมิน การวดัและประเมินผลจะเป็นการประเมินผลส าเร็จของการ
ปฏิบติังานตามแผนในแต่ละรอบเวลาท่ีก าหนด ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการประเมินจะเป็นขอ้มูลพื้นฐานใน
การวางแผนกลยทุธ์ในรอบเวลาต่อไปขององคก์าร 
 
 ในระหว่างท่ีน ากลยุทธ์ไปปฏิบติัในแต่ละช่วงเวลาควรตอ้งจดัท ารายงานผลการปฏิบติังาน 
และจะตอ้งมีการควบคุม ก ากบั ติดตามความกา้วหน้าของงาน หากพบปัญหา/อุปสรรคต่างๆ จะได้
แกไ้ขไดท้นัท่วงที ตลอดจนมีการประเมินผลส าเร็จของแผนกลยุทธ์เป็นระยะๆ ดว้ย อาจเป็น 3 หรือ 
5 ปี เพื่อเป็นขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) ไปยงัขั้นการวางแผนกลยุทธ์และการน ากลยุทธ์ไปปฏิบติั 
การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ท่ีดีมิใช่การประเมินผลด้วยความรู้สึก(Subjective) แต่จะต้อง
ประเมินผลดว้ยการวดัท่ีเช่ือถือได ้(Objective) โดยมีการก าหนดตวัช้ีวดัผลส าเร็จจากการด าเนินงาน 
(KPI) 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที่ 1.2.4 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 1.2.4 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 1 ตอนที่ 1.2 เร่ืองที่ 1.2.4 
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