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ประเด็นปญหาทางการจัดการ กับ การจัดการเชิงกลยุทธ
(The Current Issue in Management with to Strategic Management)
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รูปที่ 1 โมเดลแสดงถึงองคประกอบของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ

การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) คืออะไร
การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management : SM) เปนแนวคิดและวิสัยทัศนการบริหาร
จัดการสมัยใหม (Modern Management Concept) โดยผูบริหารหรือผูนําจะมุงเนนความเปนเลิศทางการ
บริหารจัดการและการแกไขปญหาตางๆ อยางเปนกระบวนการบริหาร ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ซึ่งดัง
แสดงรายละเอียดไวในรูปที่ 1 ประกอบดวย
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอม (Environment Analysis) และขอมูลสําคัญของธุรกิจที่ใชในการ
ประกอบการตัดสินใจถึงแนวทางการดําเนินงาน
2. การกําหนดกลยุทธขององคกร (Formulation Strategy)
3. การปฏิบัติตามกลยุทธ (Implementation Strategy)
4. การควบคุมกลยุทธและประเมินผล (Evaluation Strategy and Control) ในการปฏิบัติงาน
เชิงกลยุทธขององคกร
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การจัดการเชิงกลยุทธ มีความสําคัญตอองคกรอยางไร?
การจัดการเชิงกลยุทธ มีความสําคัญตอองคกรอยางมากมาย โดยมุงเนนใหการดําเนินงานของ
องคกรเปนไปอยางมีประสิทธิผลและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในองคกร ซึง่ การจัดการเชิงกลยุทธจะบง
ชี้ใหเห็นถึงลักษณะที่สาํ คัญ 3 ประการ ดังนี้
1. เปนการบริหารจัดการทั่วทั้งองคกร
2. มุงพัฒนาจุดเดน จนไดเปรียบคูแขงขันทุกทาง
3. กํากับใหองคกรมีสัมฤทธิ์คติ คือ บรรลุตามวัตถุประสงคสูงสุดขององคกรทุกสถานการณ
ความสําคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ
1. มีการกําหนดจุดมุงหมาย เพื่อการบรรลุผลขององคกร
การจัดการเชิงกลยุทธเปนการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง ภารกิจและวัตถุประสงคขององคกรอยาง
เปนระบบ เพื่อใหองคกรมีทิศทางและเปาหมายที่ชัดเจน รวมถึงการกําหนดวิธกี ารหรือแนวทางในการ
ดําเนินงานและกิจกรรมขององคกรเพื่อใหบรรลุถึงทิศทางและผลขององคกรที่ไดตั้งเปาหมายเอาไว
2. มีการคํานึงถึงผูมีสว นไดสวนเสียกับองคกรอยางกวางขวาง
การจัดการเชิงกลยุทธตางกับการจัดการทัว่ ไป การจัดการทั่วไปนั้นมักจะคํานึงถึงการจัดการภายใน
องคกร ดังนัน้ จึงคํานึงถึงผูท เี่ กี่ยวของกับการวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน การสัง่ งานและ
การควบคุม แตการจัดการเชิงกลยุทธนอกจากจะตองคํานึงถึงผูเกี่ยวของดังกลาวแลว จะตองพิจารณาถึง
ปจจัยภายนอกและผูเกี่ยวของภายนอกองคกรดวย เชน ลูกคา ผูรับบริการ ผูกาํ กับดูแล พันธมิตร สังคม ฯลฯ
ซึ่งในการที่จะสามารถบริหารองคกรใหประสบความสําเร็จไดนั้น ผูน ําจะตองรูวา การตัดสินใจในดานตางๆ
ของตนจะเขาไปมีผลกระทบมีอิทธิพลตอผูเกี่ยวของแตละกลุมอยางไรบาง
3. มีการคํานึงถึงผลระยะสั้นและระยะยาว
การจัดการเชิงกลยุทธ นอกจากจะเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชการบวนการเชิงกลยุทธในการ
แกปญหาที่เกิดขึ้นโดยใชกระบวนการเชิงกลยุทธ 4 ขั้นตอน ในการแกไขปญหาระยะสั้นแลว จะตองคํานึงถึง
ผลระยะยาวขององคกรดวย เนื่องจากเปาหมายของการจัดการเชิงกลยุทธจะมุนเนนในการสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืนใหกับองคกร จะเห็นไดจากกระบวนการตางๆของการบริหารเชิงกลยุทธเริ่มตั้งแต การวิเคราะห
การจัดการเชิงกลยุทธ มีเปาหมายทีส่ ําคัญ 2 ประการ
1. สรางและธํารงรักษาความสามารถในการแขงขัน (Competitive Capacity)
การจัดการเชิงกลยุทธ ชวยใหองคกรมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและสามารถพัฒนาตนเองให
มีศักยภาพในการแขงขันไดอยางตอเนื่อง
2. สรางคุณคา (Create Value)
การจัดการเชิงกลยุทธ ชวยสรางคุณคาใหกับเจาของหรือผูถือหุน (Shareholder) ตลอดจนสราง
ความพึงพอใจใหกับผูมีสว นไดสวนเสีย (Stakeholder) ขององคกรดวย
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กรณีศึกษา : การจัดการเชิงกลยุทธบริษัทผลิตน้ําผลไม
ในการจัดการเชิงกลยุทธของบริษัทผลิตน้าํ ผลไม ซึ่งในการดําเนินงานของบริษัทฯ จะไดนํา
กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management Process (SMP) มาสรางกลยุทธ ดังนี้
รูปที่ 1 แสดงถึงกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management Process (SMP)
ANALYSIS
การวิเคราะห
SWOT
ANALYSIS
Michael E.
Porter’s (5Fs)

Industry
Attractiveness
Analysis
การวิเคราะหการ
จัดการเชิงกลยุทธและ
นโยบายของธุรกิจ
เปนอยางไร

FORMULATION
การกําหนด/เลือกกลยุทธ

CRAFTING GRAND
- Vision
- Mission
- Goals/Objectives
- Strategic Selection

IMPLEMENTATION
การนํากลยุทธไปปฎิบัติ

Mc.KINSEY 7-S
FRAMEWORK

การกําหนดรูปแบบ
และกลยุทธที่จะนํามาใช

APPRAISAL /
ADJUSTMENT
Evaluating
Performance &
Measuring results
การประเมินผล

Diagnosing results
& monitoring new
developments
การเฝาติดตาม และกาปรับปรุง

Initiating corrective
Adjustments & Actions

Feedback Loops

การแกไขและการปฎิบัตกิ าร

จากกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ Strategic Management Process (SMP) ในรูปที1่ จะนํามา
สรางกลยุทธ เพื่อการวิเคราะหการผลิตน้าํ ผลไมของบริษัท ดังนี้

1. Internal & External Environment Analysis
การวิเคราะห SWOT
S = เปนผูนาํ ตลาด ผลิตน้ําผลไมมานาน, มีตนทุนในการผลิตและการนําเทคโนโลยีมาใชสูง
W = พนักงานยังไมมีความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตแบบใหมมากพอ
O = กระแสนิยมการบริโภคเครื่องดื่มดานสุขภาพ
T = มีคูแขงในตลาดเยอะ
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2. Formulation Analysis & Strategy Selected
Vision เปนผูนําการผลิตน้ําผลไมที่มีคณ
ุ ภาพสูง
Mission ผลิตน้ําผลไมที่ตรงกับความตองการผูบริโภคและเนนคุณประโยชนดา นสุขภาพ
Goal
เพิม่ สวนแบงตลาด และเจาะกลุมลูกคาที่ดูแลสุขภาพ
Strategic selection เลือก กลยุทธพัฒนาสินคาและเจาะตลาด

3. Implementation Analysis
-

นําเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และใหคุณภาพสินคาสูง
พัฒนาความรูด านการผลิตใหมๆ ใหกับพนักงาน เชน สงพนักงานไปเทรนตางประเทศ
ทําการวิจยั ผูบริโภคเพื่อใหรูถึงความตองการที่ชัดเจน
เพิ่มงานลูกคาสัมพันธ เพื่อตอบสนองความพอใจลูกคา

4. Appraisal / adjustment มองแยกมุมมองดานตางๆ (ตาม BSC และ KPI)
- ประเมินผลจากยอดขายสินคา
- ประเมินผลการฝกอบรมพนักงาน เชน ชั่วโมงการรับฝกอบรม
- ประเมินผลการผลิต เชน จํานวนของเสีย
สรุปในการแกไขประเด็นปญหาทางการจัดการ (Management Problems) จะไดนําการจัดการ
เชิงกลยุทธ ( Strategic Management ) มาใชแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งผูบ ริหารจะตองคํานึงถึงผล
ระยะยาวขององคกรดวย เนื่องจากเปาหมายของการบริหารเชิงกลยุทธจะมุงเนนในการสรางการพัฒนา
อยางยั่งยืนใหกับองคกร โดยใชกระบวนการการจัดการเชิงกลยุทธทสี่ ําคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร(I&E Environment Analysis):
โดยใช SWOT – Analysis , Five Forces Model ( 5- Fs )
2. การวางแผนกลยุทธ (Formulation Strategy):
โดยใช BCG Matrix , TOWS Matrix , RBM (Result-Based-Management)
1. การกําหนด Vision , Mission และ Goal / Objective ขององคกรในการดําเนินธุรกิจ เพื่อให
ไดเปรียบคูแขงในยุคโลกาภิวัฒน
2. การกําหนดและเลือกใชกลยุทธ(Strategy Selected ): ไดแก Corporate , Business,
Functional และ Operational strategy
3. การนําแผนกลยุทธไปสูการปฎิบัติ (Implementation Strategy):
โดยใช MC. Kinsey’s Model ( 7-S Model ) ทําใหเกิด Share Valued ในองคกร 2 ดาน ไดแก
เกี่ยวกับดานองคกร : System, Strategy, Structure และเกี่ยวกับดานคน : Skill, Style, Staff
4. การประเมินผลและการควบคุม(Evaluation And Control Strategy):
โดยใช BSCs ประเมินผลการดําเนินธุรกิจ และมี KPIs เปนตัวชี้วัดผลสําเร็จ

