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 ปัจจบุนัการด าเนินธุรกิจมีการแข่งขนัค่อนข้างสงู ดงันัน้จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง
ท่ีผู้บริหารจะต้องอาศยัชัน้เชิงในการบริหารท่ีเหนือกว่าคู่แข่ง หรืออาศยัความว่องไวในการ
ปรับตวัให้ทนัตอ่ภาวะการแข่งขนัท่ีเกิดขึน้ในสภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
  การจดัการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งท่ีจะช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทาง
ของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายนอกและภายในองค์การ ช่วยก าหนดกลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมกับองค์การ เพ่ือท่ีจะน ากลยุทธ์เหล่านัน้ไปประยุกต์ปฏิบัติ  และควบคุม
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การได้ ทัง้นีไ้ม่จ ากัดเฉพาะแต่องค์การภาครัฐหรือ
ภาคเอกชนแตอ่ยา่งใด 
การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 
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 กลยทุธ์ขององค์การจะเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะก าหนดความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ขององค์การได้ การท าความเข้าใจและการพยายามศึกษาองค์การท่ีประสบผลส าเร็จใน
การใช้กลยทุธ์เพ่ือการจดัการ จะท าให้นกับริหารได้ทราบถึงคณุประโยชน์ของกลยทุธ์ ท่ีจะ
ช่วยสนบัสนนุองค์การให้ประสบความส าเร็จ และจะต้องมีการพิจารณาเลือกกลยทุธ์และ
ประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัองค์การ 
 การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบท่ีต้องอาศัย วิสัยทัศน์          
ของผู้ น า อง ค์กา ร เ ป็นส่ วนประกอบ  และอาศัยกา รวางแผนอย่ า ง มี ขั น้ ตอน               
เ น่ืองจากการบริหารกลยุทธ์ เ ป็นการบริหารองค์รวม ผู้ น า ท่ี มีความสามารถ จะ               
ต้องอาศัยกลยุทธ์ในการจัดการองค์การท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับองค์การ และ
สามารถน าไปปฏิบัติ ไ ด้จ ริงไม่ ล้มเหลว เ น่ืองจากกลยุท ธ์ ท่ี ดีแต่ ล้มเหลวจะ ไม ่          
สามา รถน าความส า เ ร็ จมาสู่ อ ง ค์ กา ร ไ ด้  ดั ง นั น้ ทั ง้ กลยุท ธ์ และนักบ ริหา ร ท่ี                       
เป็นผู้ตดัสินใจเลือกใช้กลยทุธ์และน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิจงึมีความส าคญัเทา่เทียมกนั 
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คือ การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นเคร่ืองมือของนักบริหารในการบริหารงาน เพ่ือตอบสนอง  
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมท่ีเพิ่มขึน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จะเน้นและให้
ความส าคญัต่อการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ (Strategic decision making) ท่ีไม่เหมือนกบั
การตัดสินใจในลักษณะอ่ืน ๆ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะเก่ียวข้องกับอนาคต         
ใ น ร ะ ย ะ ย า ว ข อ ง อ ง ค์ ก า ร ทั ้ ง ห ม ด  ซึ่ ง มี ลั ก ษ ณ ะ ดั ง นี ้  คื อ  
 • เป็นกระบวนการของการบริหารองค์การโดยรวม 

• เป็นการบริหารที่เน้นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์การในระยะยาว  

• เป็นการตัดสินใจที่อาศัยชัน้เชิง ไม่มีวิธีการที่ส าเร็จรูป  

• ต้องอาศัยความร่วมมือ พนัธะผูกพนั (Commitment) และทรัพยากรในองค์การ  

• มีทศิทางที่ชัดเจนต่อทางเลือกต่าง ๆ และแสดงให้ทุกคนในองค์การเข้าใจตรงกัน 

ลักษณะที่ส าคัญของการจัดการเชงิกลยุทธ์  
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ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชงิกลยุทธ์  

ค าศพัทท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์นั้นมีความหมายท่ีแตกต่างกนับา้งใน
รายละเอียด แต่ส่วนใหญ่แลว้จะมีความหมายคลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
  การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นศาสตร์ท่ีมีมานานโดยค าว่า กลยุทธ์ หรือ 
Strategic มีท่ีมาจากค าวา่ Strategia ในภาษากรีกซึง่หมายความว่า Generalship โดย
ค าวา่ยทุธศาสตร์มกัจะถกูน ามาใช้ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และการทหาร และได้เข้า
สู่แวดวงการศึกษาในเวลาต่อมา โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นกัศึกษาได้มีโอกาสศึกษา
ถึงปัญหาท่ีเกิดขึน้จริงในธุรกิจ และต้องการให้เกิดการน าไปสู่การจดัท านโยบายทาง
ธุรกิจที่น าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานได้ในอนาคต 
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การจัดการเชงิกลยุทธ์  
(Strategic Management)  
 โดยทั่ว ไป  หมายถึงการก าหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
วตัถปุระสงค์ (Objective) เป้าหมาย (Goal) 
ขององค์การในระยะสัน้และระยะยาว จากนัน้
จึงวางแผนท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้องค์การ
สามารถด าเนินงานตามพนัธกิจ อนัน าไปสูก่าร
บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้  

ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชงิกลยุทธ์  



ความหมายเกี่ยวกับการจัดการเชงิกลยุทธ์  
นอกจากนีเ้น่ืองจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งอาจ
ก่อให้ เ กิดโอกาส หรืออุปสรรคแก่องค์การได้  องค์การจึงจ า เ ป็นต้องพิจารณา
สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ เพ่ือหาจุดแข็งหรือจุดอ่อนในการท่ีจะสามารถ
หลีกเลี่ยงจากอุปสรรคหรือใช้ประโยชน์จากโอกาสท่ีมีอยู่นัน้ได้ ดังนัน้การจัดการเชิงกล
ยทุธ์จงึเป็นการบริหารโดยค านงึถงึ 1. ลักษณะการด าเนินงานขององค์การ  

2. ลักษณะธุรกจิในอนาคต 

3. สภาพแวดล้อม  

4. การจัดสรรทรัพยากร  

5. การปฏบิตังิานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
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แนวคดิที่ส าคัญในการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 แนวคิดพืน้ฐานท่ีส าคัญของการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ คือการก าหนดภารกิจ 
วัตถุประสง ค์และ เ ป้าหมายของ กิจการ         
ทัง้ในระยะสัน้และระยะยาว โดยการจัดการ
เ ชิงกลยุท ธ์และการตัดสินใจเ ชิงกลยุท ธ์        
จะ มีผลต่อการด า เ นินงานในระยะยาว  
 ดังนั น้อง ค์การจึ ง ต้อง มีการวาง
แผนการท า กิ จกรรมต่ า ง  ๆ  เ พ่ื อ ใ ห้การ
ด าเนินงานตามภารกิจบรรลเุป้าหมายท่ีตัง้ไว้ 
ทั ้ง นี ้เ พ่ื อ ใ ห้ ต อบสนอ ง ต่ อ ก ร ะ แ ส ก า ร
เปลี่ยนแปลง ซึง่อาจจะเป็นอปุสรรคและบดบงั
โอกาสในการก้าวหน้าขององค์การได้  
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แนวคดิที่ส าคัญในการจัดการเชงิกลยุทธ์  

  ฉะนัน้องค์การจึงต้องพิจารณาถึงจุดแข็งท่ีมีอยู่แล้วน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์     
และพิจารณาถึงจุดอ่อนขององค์การเ พ่ือหาแนวทางขจัดจุดอ่อนเหล่านั น้ เสีย  
ในแนวคิดด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์นัน้ จะมีความแตกต่างไปจากการจัดการโดยทัว่ไป       
ซึ่งมกัจะศึกษาถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร ตามกระบวนการหรือขัน้ตอนต่าง ๆและเน้น     
หนักไปท่ีการจัดการและการบริหารภายในองค์การ แต่การจัดการเชิงกลยุทธ์จะให้
ความส าคัญกับปัจจัยต่าง ๆ โดยเฉพาะปัจจัยภายนอกองค์การ หรือสภาวะแวดล้อม
ภายนอกด้านต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกบัการแข่งขนั ค านึงถึงการสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขนัในระยะยาว และสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอตุสาหกรรม  
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 การจดัการกลยทุธ์ยงัค านงึถงึความความส าคญัของผู้ มีสว่นได้สว่นเสียกบั
องค์การ (Stakeholders) และการจดัการเชิงกลยทุธ์ยงัท าหน้าท่ีในการเช่ือมโยงประสาน
หน่วยตา่ง ๆ ในองค์การให้สามารถบริหารจดัการเพ่ือบรรลเุป้าหมายขององค์การร่วมกนั 

แนวคดิที่ส าคัญในการจัดการเชงิกลยุทธ์  



การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

หลักการส าคัญของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

การจัดการเชิงกลยุทธ์จะน าไปสู่การเพิ่มโอกาสของความส าเร็จและความล้มเหลวของ
องค์การได้อยา่งไรนัน้มีหลกัส าคญัดงันี ้

1. 

• การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการก าหนดวิสยัทศัน์ ทิศทาง ภารกิจ และวตัถปุระสงค์ขององค์การธุรกิจ
อย่างเป็นระบบ ดังนัน้การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นสิ่งท่ีก าหนดทิศทางขององค์การ และช่วย       
ให้นกับริหารปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การตระหนกัถึงความเปลี่ยนแปลงนัน้ 
ท าให้นักบริหารสามารถก าหนดวัตถุประสงค์และทิศทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกบัสภาวะความเปลี่ยนแปลงได้  

2. 

 

• การจดัการเชิงกลยุทธ์ยงัน าไปสู่การจดัการความเปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ เน่ืองจากมีการเตรียมรับกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ท าให้องค์การค้นหาแนวทางท่ีเหมาะสมท่ีสุดต่อองค์การ 
ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง ทัง้นีเ้น่ืองจากการจดัการเชิงกลยทุธ์
เป็นการก าหนดวิธีการหรือแนวทางในการด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายหรือวตัถปุระสงค์ขององค์การท่ีตัง้ไว้ 
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3. 
• การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นการน าแนวทางในการด าเนินองค์การท่ีคิดค้นสร้างสรรค์ขึน้ และน ามา

ประยกุต์ใช้เพ่ือให้บรรลเุป้าหมาย ดงันัน้ความคิดสร้างสรรค์จงึเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับนกับริหาร 

4. 

•  การวางแผนกลยทุธ์เป็นหน้าท่ีหลกัของนกับริหาร เน่ืองจากต้องวางแผนประยกุต์ใช้ และก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงานขององค์การ การจดัท าและปฏิบตัิให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์จึงมี
ความส าคัญโดยเฉพาะในระยะยาว ดังนัน้ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ของนักบริหาร 
และความสามารถในการควบคุมให้การปฏิบตัิเป็นไปตามกลยุทธ์ท่ีวางไว้ได้ จะเป็นสิ่งสะท้อน
ศกัยภาพและและสะท้อนของผู้บริหารได้เป็นอย่างดี 

หลักการส าคัญของการจัดการเชงิกลยุทธ์  
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5. 

• การจดัการเชิงกลยทุธ์ท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขนั จะช่วยสร้างประสทิธิภาพและ
ศกัยภาพในการแข่งขนัให้แก่ธุรกิจ และเสริมสร้างการพฒันาขีดความสามารถทางการบริหารของ
นกับริหาร รวมทัง้ช่วยเตรียมความพร้อมและพฒันาบคุลากรท่ีอยู่ภายในองค์การ เน่ืองจากการ
พฒันาเชิงกลยทุธ์จะต้องมีการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการเตรียมพร้อม เพ่ือรับกบัความ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้ของสภาพแวดล้อมและคูแ่ข่ง นอกจากนีแ้ล้วการจดัการเชิงกลยทุธ์ยงั
ช่วยให้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในองค์การเข้าใจในภาพรวม โดยเฉพาะเป้าหมายในการด าเนินงานท าให้
สามารถจดัล าดบัการด าเนินงานตามล าดบัความส าคญัเร่งด่วนได้ 

6. 

• การจดัการเชิงกลยทุธ์ช่วยให้การท างานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบตัิหน้าท่ี เน่ืองจากมีการ
ก าหนดกลยทุธ์ การประยกุต์ใช้ และการตรวจสอบควบคมุไว้อย่างชดัเจน ท าให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกนัและเกิดความร่วมมือ โดยเฉพาะความเข้าใจในวตัถปุระสงค์ขององค์การ อีกทัง้จะชว่ยให้มี
การจดัสรรทรัพยากรเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพสอดคล้องกบัการบริหารองค์การในสว่นต่าง ๆ 

หลักการส าคัญของการจัดการเชงิกลยุทธ์  



องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  
การจดัการเชิงกลยทุธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบย่อยพืน้ฐาน 5 ประการ คือ 

1. 
•  การก าหนดทศิทาง (Direction Setting) 

2. 
• การประเมนิองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  

3. 
• การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  

4. 
• การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  

5. 
•  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  
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1. 
•  การก าหนดทศิทาง (Direction Setting) 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 ในการก าหนดทิศทางขององค์การจะประกอบด้วย การก าหนดวิสยัทศัน์ (Vision ) และการก าหนดภารกิจ    
( Mission ) หรือ กรอบในการด าเนินงานที่ชดัเจนจะช่วยให้องค์การสามารถก าหนดทิศทางในระยะยาว อีกทัง้ยงัแสดงถึง
ความตัง้ใจในการด าเนินธุรกิจอีกด้วย 
 ภารกิจ (Mission) ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์นัน้ ขัน้แรกองค์การจะต้องระบุภารกิจและ
เป้าหมายหลกัที่ส าคญัของบริษัท ซึ่งภารกิจ หมายถึง ประกาศหรือข้อความของบริษัทท่ีพยายามก าหนดว่าจะท าอะไรใน
ปัจจบุนั และก าลงัจะท าอะไรในอนาคตและองค์การเป็นองค์การแบบใด และจะก้าวไปสู่การเป็นองค์การแบบใดทัง้นีเ้พ่ือ
บรรลสุู่ความเป็นเลิศเหนือคู่แข่ง ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วข้อความเร่ืองภารกิจขององค์การจะประกอบไปด้วย ข้อความที่บ่ง
บอกถึงคณุค่าทางปรัชญาส าคญัท่ีผู้บริหารตดัสนิใจกระท า ซึง่แสดงถึงพนัธะของบริษัทที่มีต่อเป้าหมายและสอดคล้องกบั
คณุค่าของผู้บริหาร นอกจากนีแ้ล้วภารกิจยงัจะสร้างสภาพแวดล้อมในการก าหนดกลยทุธ์อีกด้วย 
 เป้าหมาย (Gold) คือการบอกถึงสิ่งท่ีองค์การปรารถนาให้เกิดขึน้ในอนาคต และพยามบรรลุ โดยมีการ
ก าหนดให้ชัดเจน กระชับ ตรงจุด และสามารรถวัดได้ ทัง้นีก้ารก าหนดเป้าหมายจะมีการก าหนดให้ชัดเจนขึน้กว่าการ
ก าหนดภารกิจว่าจะต้องท าสิง่ใด 
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2. 
• การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment Scanning)  

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 ในการประเมนิสภาพแวดล้อมขององค์การนัน้จะประกอบไปด้วยการประเมนิสภาพแวดล้อมภายนอก 
และการประเมนิสภาพแวดล้อมภายใน โดยมจีดุมุง่หมายเพ่ือให้ทราบถึง จดุแข็ง จดุอ่อน โอกาส และอปุสรรค หรือ
โดยทัว่ไปจะเรียกว่าการวิเคราะห์ตามตวัแบบสว็อท (SWOT Analysis) ได้แก่ 
การวเิคราะห์จุดแขง็ (Strength –S) 
การวเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness –W) 
การวเิคราะห์โอกาส (Opportunity –O) 
การวเิคราะห์ภาวะคุกคาม (Threat- T) 
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2.1 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การ (Internal Analysis) 
  การวิเคราะห์ภายในขององค์การนัน้ จะท าให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์การ ช่วยให้

ประเมนิอดีตและแนวโน้มในปัจจบุนั การวิเคราะห์ภายในสามารถท าได้โดยการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีจะน าไป  
สู่ความส าเร็จ (Critical success factor) การวิเคราะห์ (Value chain) และวิเคราะห์กระบวนการหลกั 
(Core business process) ซึง่จะท าให้องค์การมีความสามารถหลกัที่โดดเด่น (Core competency)  

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 
 

•  การวิเคราะห์ห่วงโซ่ค่านิยม (Value chain) เป็นการพยายามเช่ือมโยงกิจกรรมหลกั และกิจกรรมย่อยของ
องค์การ โดยการพยายามจัดกิจกรรมย่อยให้สนับสนุนกิจกรรมหลัก เพ่ือจะสร้างคุณค่าท่ีสนองตอบกับ
ค่านิยมของลูกค้า โดยสายงานหลกัจะท าหน้าท่ีในการผลิตกิจกรรมพืน้ฐาน ประกอบไปด้วย การน าเข้า
วตัถดุิบ การผลติสนิค้าและบริการ การตลาด และการให้บริการลกูค้า สว่นสายงานสนบัสนนุจะท าหน้าท่ีใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาเทคโนโลยี การการจัดซือ้วัตถุดิบ เน่ืองจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่
ค่านิยม จะท าให้องค์การได้รับรู้ถึงค่านิยมของลกูค้าได้อย่างชดัเจน ท าให้สามารถวิเคราะห์และเช่ือมโยง
ค่านิยมของลกูค้า เข้าสูกิ่จกรรมทกุกิจกรรมขององค์การ 

•  การวิเคราะห์ปัจจยัที่จะน าไปสูค่วามส าเร็จ (Critical success factor) สามารถท าได้โดยการวิเคราะห์
ลกัษณะของกิจการ ต าแหน่งทางการแข่งขนั สภาพแวดล้อมทัว่ไป และการพฒันาองค์การ 
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โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจยัภายในหรือสภาพแวดล้อมภายในนีจ้ะท าให้ทราบถึงจดุแขง็หรือจดุออ่นทางธุรกิจขององค์การ 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

• การวิเคราะห์กระบวนการหลกั (Core business process) และระบบการด าเนินงาน เป็นกระบวนการสร้างคุณค่า           
ท่ีเช่ือมโยงระหว่างผู้จดัหาวตัถดุิบ องค์การ และลกูค้าเข้าด้วยกนั โดยมีกระบวนการหลกัขององค์การ เพ่ือพฒันาสินค้าและ
บริการ และเพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
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องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

• ลักษณะหรือองค์ประกอบของ
องค์การที่มีสมรรถนะเหนือกว่า  จุดแข็ง 

• ลักษณะหรือองค์ประกอบของ
องค์การที่ มีสมรรถนะด้อยกว่า
เม่ือเทยีบกับคู่แข่ง 

จุดอ่อน 



2.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External Analysis)  สภาพแวดล้อม
ภายนอกประกอบด้วย สภาพแวดล้อมทัว่ไปและสภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน 

  * สภาพแวดล้อมทัว่ไป (General Environment) เป็นสภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคญั แต่อาจจะ
ไม่ใช่สิ่งแวดล้อมท่ีเข้ามาเก่ียวข้องกับองค์การโดยตรงแต่เป็นสภาพแวดล้อมโดยทัว่ไป มีตวัแบบในการ
พิจารณา คือ PEST Environment ได้แก่  

 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment –P)  

สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment –E)  

สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment –S)  

สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technology Environment –T)  
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สภาพแวดล้อมทัว่ไปสามารถสง่ผลกระทบต่อองค์การได้ ยกตวัอย่างเช่น หากรัฐออกกฎหมายท่ีเอือ้ต่อการด าเนินธุรกิจ ก็จะ
สง่ผลดีตอ่โอกาสในการด าเนินงานขององค์การ หรือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีท่ีรวดเร็วอาจสง่ผลให้สนิค้ามคีวาม
ล้าสมยัอย่างรวดเร็ว เป็นต้น  

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

• สภาพแวดล้อมในการด าเนินงาน (Task Environment) ไมเคิล อี พอร์ตเตอร์ (Michael E.Poter ) ได้เสนอตวัแบบการ
วิเคราะห์สภาพการแข่งขนั โดยใช้ตวัแบบท่ีช่ือ The Five Compettive Force ซึ่งจะท าให้เราทราบถึงสมรรถภาพคู่แข่งท่ีเข้า
มาใหม่ ทราบความต้องการของลูกค้า สามารถสร้างความร่วมมือกับผู้จัดส่งวัตถุดิบ การระมดัระวังไม่ให้ลูกค้าหันไปให้
ความสนใจสนิค้าทดแทน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นตวัแบบท่ีช่วยในการวิเคราะห์คู่แข่งได้เป็นอย่างดี 

• การวิเคราะห์คู่แข่งท่ีเข้ามาใหม่ (New Entrance) ผู้ ท่ีเข้ามาใหม่มีความมุ่งหวงัท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วม หรือมีส่วนแบ่งทาง
การตลาด ดงันัน้จงึเป็นภาวะท่ีคกุคาม ซึง่จะมีมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัอปุสรรคที่เข้ามาและภาวะการตอบโต้ขององค์การ โดย
สิง่ท่ีเป็นอปุสรรคต่อผู้ ท่ีเข้ามาใหม ่ได้แก่  Ecomies of Scale ความประหยดัท่ีเกิดจากการผลิตจ านวนมาก (Economies of 
Scale) ท าให้คู่แข่งต้องมีการผลติที่มีขนาดใหญ่พอ จงึจะสามารถต่อสู้กบักิจการเดิมได้  
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ความแตกต่างของสินค้า Differentiation หรือ ขนาดของทนุ Capital Requirement เน่ืองจากผู้ ท่ีเข้ามาใหม่จะต้องแบก
ภาระต้นทนุท่ีสงูมากในด้านต่าง ๆ เป็นต้น เหล่านีเ้ป็นตวัอย่างของอปุสรรคส าหรับผู้ ท่ีเข้ามาใหม่ ซึ่งนกับริหารจะต้องสร้าง
ภาวะการตอบโต้ โดยอาศยัความได้เปรียบด้านอปุสรรคของผู้ เข้ามาใหมใ่นด้านต่าง ๆ 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

• การวิเคราะห์ผู้ ซือ้ (Buyer) ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ และภาคเอกชน จะต้องให้ความส าคญักบัลกูค้า เน่ืองจากองค์การ
จะต้องเผชิญกบัอ านาจการต่อรองของลกูค้า ในเร่ืองของปริมาณ คณุภาพ และราคา 

• การวิเคราะห์ผู้จดัสง่วตัถดุิบ (Supplier) ผู้จดัสง่วตัถดุิบจะมีความส าคญัเน่ืองจากองค์การจะต้องเผชิญกบัพลงัการต่อรอง
ของผู้จดัส่งวตัถุดิบเช่นเดียวกับลกูค้า ดงันัน้ผู้บริหารทัง้องค์การภาครัฐและองค์การภาคเอกชน จะต้องปรับกลยุทธ์เพ่ือรับ
กบัพลงัการต่อรองนัน้ 

• การวิเคราะห์สินค้าทดแทน (Substitute) การมีสินค้าหรือบริการทดแทนท าให้องค์การต่าง ๆ จะต้องให้ความส าคญักับ
คุณภาพของสินค้า ราคา และบริการท่ีน าเสนอให้กับลูกค้า เน่ืองจากการละเลยความส าคัญดังกล่าวจะท าให้องค์การ
เสียเปรียบต่อคู่แข่งได้ 
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• การวิเคราะห์คู่แข่ง (Rival) คู่แข่งมีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีนกับริหารจะต้องค านึงถึง เน่ืองจากนกับริหารจะต้องใช้กลยทุธ์
เพ่ือสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง การละเลยหรือไมใ่ห้ความส าคญักบัคู่แข่งจะหมายถึงความพ่ายแพ้ 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

โดยสรุปแล้วการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกนีจ้ะท าให้ทราบถึงโอกาสหรืออปุสรรคทางธรุกิจขององค์การ 

• การผสมผสานระหว่างเหตกุารณ์ เวลา สถานท่ี 
ท่ีมีแนวโน้มว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การ      
มาท าให้องค์การมีสมรรถนะท่ีจะด าเนินการ
บางอย่างท่ีเหนือกวา่คูแ่ข่ง 

โอกาส 

• เหตกุารณ์ท่ีอาจจะเกิดขึน้ได้ และถ้าเกิดขึน้
ก็จะท าความเสียหายให้แก่องค์การ อุปสรรค 
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3. 
• การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)  

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรค ท่ีได้จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนท่ีได้จาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดยองค์การจะต้อง
ก าหนดและเลือกกลยทุธ์ท่ีดีท่ีสดุที่เหมาะสมกบัองค์การท่ีสดุ ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์การจึงจะไป
ถึงเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ได้ โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขนัขององค์การก าหนดเป็นกลยทุธ์ ทัง้นีจ้ะต้องค านึงถึงระดบัท่ี
แตกต่างกนัของกลยทุธ์ด้วย ซึง่มีทัง้สิน้ 3 ระดบั คือ 

กลยุทธ์ระดับองค์การ (Corporate Strategy)  

•  เป็นกลยทุธ์ท่ีครอบคลมุและบ่งบอกถึงกลยทุธ์โดยรวม และทิศทางในการแข่งขนัขององค์การว่า องค์การ
จะมีการพฒันาไปสู่ทิศทางใด จะด าเนินงานอย่างไร และจะจดัสรรทรัพยากรไปยงัแต่ละหน่วยขององค์การอย่างไร 
เช่น การด าเนินธุรกิจแบบครบวงจร การขยายตวัไปในธุรกิจท่ีไม่เก่ียวข้องกนัเลย เป็นต้น ตวัอย่างเคร่ืองมือ (Tools) 
ท่ีช่วยในการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัองค์การ เช่น Boston Consulting Group Matrix, McKinsey 7 - S Framework 
เป็นต้น 
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กลยุทธ์ระดับธุรกิจ (Business Strategy)  

•  เป็นการก าหนดกลยทุธ์ในระดบัท่ีย่อยลงไป จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขนัขององค์การกบัคู่แข่ง และ
ระบุถึงวิธีการท่ีองค์การจะใช้ในการแข่งขัน มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้ โดยอาจ
รวมกลุ่มผลิตภณัฑ์ท่ีคล้ายกันไว้ด้วยกนั ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  (Strategic Business Unit - SBU) 
เดียวกัน กลยุทธ์ระดบัธุรกิจของ SBU นีจ้ะมุ่งการเพิ่มก าไร (Improving Profitability) และขยายการเติบโต 
(Growth) ให้มากขึน้ บางครัง้จึงเรียกกลยุทธ์ในระดบันีว้่ากลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) ซึ่ง
โดยทัว่ไปจะมีอยู่ 3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต ่า (Cost Leadership) การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation) และ การจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ (Focus Strategy)  
 

กลยุทธ์ระดับปฏบิัตกิาร (Operational Strategy) 

•  เป็นการก าหนดกลยุทธ์ท่ีครอบคลุมวิธีการในการแข่งขัน แก่ผู้ เก่ียวข้องใน
หน่วยงาน (Function) ต่าง ๆ มุง่เน้นให้แผนกงานตามหน้าท่ีพฒันากลยทุธ์ขึน้มา โดยอยู่
ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์การและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ เช่น แผนการผลิต 
แผนการตลาด แผนการด าเนินงานทั่วไป แผนการด้านทรัพยากรบุคคล แผนการเงิน   
เป็นต้น  
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 Michel Robert ได้กล่าวถึงขัน้ตอนในการสร้างกลยุทธ์ไว้ในหนงัสือ e-Strategy ท่ี
อาจแตกต่างไปจากทั่ว ๆ ไปว่า ขัน้ตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพืน้ฐานของสิ่งท่ีเราท าได้ดี
ท่ีสดุ What you do best แต่ไม่ได้อยู่บนพืน้ฐานของสิ่งท่ีคู่แข่งขนัของเราท าอยู่ (Not what the 
others do) ซึง่แนวคิดนีใ้ช้ได้ดีทัง้ธุรกิจการผลติและธุรกิจการบริการ โดยมีขัน้ตอน 4 ขัน้ตอน คือ 

1. ระบแุรงขบัดนั (Driving Force) ขององค์การ ท่ีสามารถช่วยให้มีความ
ได้เปรียบทางการแข่งขนั ซึ่งเก่ียวข้องกับจุดแข็งท่ีองค์การมีอยู่ เช่น การท่ี
องค์การมีเทคโนโลยีท่ีแตกต่าง องค์การสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน า
ส าคญัในการด าเนินงานได้ เป็นต้น 

2. สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ (Business Concept) อย่าง
สัน้ ๆ เพ่ือแสดงวา่จะใช้แรงขบัดนันัน้อย่างไร เช่น จะใช้
เทคโนโลยีนัน้ผลติสนิค้าอะไร จะเจาะจงขายยงัภมูภิาคใด  

3. ระบคุวามเช่ียวชาญขององค์การ (Area of Excellence) ท่ีเราต้องการ 
เพ่ือน ามาใช้สนบัสนนุกลยทุธ์ เชน่ อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงคณุภาพของ
ผลติภณัฑ์ให้สงูขึน้ หรือการสร้างความช านาญในการขายและบริการแก่
พนกังานขาย เป็นต้น 

4. ระบปุระเดน็ส าคญั (Critical Issues) หรือเร่ืองท่ีเก่ียวข้องและมีความส าคญั ท่ีอาจจะต้องถกู
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้เอือ้ต่อการน ากลยทุธ์ไปด าเนินการ เช่น โครงสร้าง 
(Structure) กระบวนการหรือระบบ (Process/System) ทกัษะและความสามารถ 
(Skills/Competencies) ระบบการให้ผลตอบแทน (Compensation) เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีทฤษฎีท่ีว่าด้วยกลยทุธ์ท่ีสามารถน ามาพิจารณาใช้ได้มากมาย แตย่อ่มไมมี่ทฤษฎีหรือแนวทาง
จดัการใดใช้ได้กบัทกุสถานการณ์ ดงันัน้จงึไม่มีสูตรส าเร็จในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับ
ทุกสถานการณ์ แต่อย่างน้อยในการก าหนด กลยทุธ์นัน้ควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนีป้ระกอบด้วย เช่น  
 
* เป็นกลยทุธ์ท่ีตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 
* เป็นกลยทุธ์ท่ีสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขนั 
* เป็นกลยทุธ์ท่ีสอดคล้องกบัวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และวตัถปุระสงค์ในระยะยาว 
* เป็นกลยทุธ์ท่ีมีความยืดหยุ่น เหมาะสม 
* เป็นกลยทุธ์ท่ีเป็นไปได้ 
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4. 
• การด าเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)  

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 การน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิ คือกระบวนการท่ีผู้บริหารแปลงกลยทุธ์และนโยบาย ไปสู่แผนการด าเนินงาน ก าหนด
รายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการนีอ้าจจะเก่ียวข้องกบัการเปลี่ยนแปลง
ภายในด้านวัฒนธรรม โครงสร้าง หรือระบบการบริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 

1. ขัน้ตอนของการก าหนดแผนและการจดัสรรทรัพยากร (Resources Allocation) 
 

2. ขัน้ตอนของการปรับโครงสร้างองค์การ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของการใช้กลยทุธ์และการใช้ทรัพยากร 
เป็นต้น 
 3. ขัน้ตอนของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในสว่นของระบบและการพฒันาทรัพยากรบคุคล เช่น เร่ืองระบบข้อมลู

ข่าวสาร ระบบบริหารบคุคล (การให้การศกึษา การให้การอบรม การกระตุ้น สง่เสริมให้บคุลากรในองค์การท างานได้
อย่างเต็มท่ีและมีประสทิธิภาพ) เป็นต้น 

4. การกระจายกลยทุธ์ (Strategic Deployment) หากองค์การมีการสร้างวิสยัทศัน์ สร้างพนัธกิจขึน้มาแล้ว แต่ไมไ่ด้มีการ
ด าเนินการก็จะท าให้เกิดการสญูเปลา่ (Waste) ได้ เพราะแม้ว่าแผนเหลา่นัน้จะเป็นแผนงานที่ถกูจดัท ามาอย่างดี ผ่าน
การระดมความคิดมาอย่างเข้มข้นเพียงใดก็ตาม หากไมล่งมือปฏิบตัก็ิย่อมไมเ่กิดผลเป็นรูปธรรมขึน้ 
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 ดงันัน้เพ่ือท าให้เกิดผลจงึจ าเป็นต้องมีการกระจายแผนไปยงัทกุ ๆ สว่นทัว่ทัง้องค์การ โดยต้องสอดประสานกบับทบาท
หน้าท่ีของหน่วยงานตา่ง ๆ อย่างชดัเจน และเข้าใจได้ ซึง่จากเป้าหมายเชิงกลยทุธ์ (Strategic goals) อาจถกูแปลงเป็นเป้าหมายย่อย 
(Sub-goals) ก าหนดเป็นเป้าหมายประจ าปี (Annual goals) จากนัน้จะแตกไปเป็นเป้าหมายของแต่ละกลุม่ แต่ละโครงการ  
 เพ่ือให้ทราบว่า เป้าหมายของตนเองที่ชดัเจนนัน้คืออะไร และควรจะด าเนินการท่ีเร่ืองใดก่อน ซึง่นอกจากจะท าให้
ผู้ปฏิบตัิงานในระดบัลา่งสดุเข้าใจเป้าหมายท่ีไมค่ลาดเคลื่อนแล้ว ยงัมีประโยชน์ตอ่กระบวนการในการวดัผลที่เหมาะสมด้วย ทัง้ยงั
ช่วยให้มีการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมพอดี เพียงเพ่ือให้บรรลผุลในแต่ละกลุม่หรือแต่ละโครงการ นัน่เอง 
 ความส าเร็จขององค์การนัน้เก่ียวข้องกบัประสทิธิภาพในการน ากลยทุธ์ไปประยกุต์ปฏิบตัิ ทัง้นีผู้้บริหารควรมีการ
มอบหมาย และก าหนดแนวทางหรือวิธีการในการปฏิบตัิงาน สิง่ท่ีส าคญัในการน ากลยทุธ์ไปปฏิบตัิให้ประสบผลส าเร็จนัน้ ผู้ปฏิบตัิ
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะในการปฏิบตัิงานอย่างถ่องแท้  
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5. 
•  การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and Control)  

การควบคมุกลยทุธ์ เป็นหน้าท่ีส าคญัที่เก่ียวข้องกบัการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลกลยทุธ์ท่ีน าไปปฏิบตัิ ทัง้นีใ้นการ
น ากลยุทธ์ไปปฏิบัตินัน้มักจะเกิดข้อผิดพลาดท่ีต้องการการปรับปรุง เพ่ือให้แน่ใจว่ากลยุทธ์นัน้จะก่อให้เกิดผลการ
ปฏิบตัิงานที่ตรงตามแผนท่ีได้ตัง้ไว้ 
 การตรวจสอบกลยทุธ์ (Strategic Control) จะมีการวดัผลทัง้ในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ มีการก าหนด
เกณฑ์และมาตรฐาน โดยมาตรวดัการด าเนินงานท่ีเหมาะสมกับแต่ละองค์การ ซึ่งในแต่ละองค์การจะมาตรฐานและ
เกณฑ์การด าเนินงานของตนเอง ทัง้นีก้ารก าหนดมาตรฐานควรมีความระมดัระวงัเพ่ือให้สามารถสะท้อนผลการท างาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 



การจดัการเชิงกลยทุธ ์(Strategic Management) 

องค์ประกอบของการจัดการเชงิกลยุทธ์  

 ในการติดตาม ควบคุม และประเมินผลนัน้ จ าเป็นท่ีจะต้องมีการจัดตัง้หน่วยงานขึน้มาดูแลแผนกลยุทธ์
โดยเฉพาะ ซึ่งจะต้องมีบุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบเต็มเวลาท่ีสามารถทุ่มเทให้กับการติดตามและประเมินผลได้อย่าง
เต็มท่ี หน่วยงานนีค้วรอยู่กบัฝ่ายวางแผนที่มีผู้บริหารในฝ่ายอยู่ในระดบัผู้บริหารชัน้สงู อย่างไรก็ตามในการด าเนินกลยทุธ์
นัน้ จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือท่ีดีจากทุกฝ่ายตลอดเวลา จึงอาจมีความจ าเป็นในการตัง้คณะกรรมการติดตามและ
ประเมนิผลแผนกลยทุธ์ ท่ีประกอบด้วยผู้แทนระดบับริหารจากฝ่ายต่าง ๆ ขึน้ร่วมด้วย 


