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บทที่ 9 
เทคนิคการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

 
จากสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินขององค์กร ผู้บริหารและผู้น าองค์กรทุกระดับต่างต้องงัดกลยุทธ์และเทคนิค
ทางการบริหารจัดการทุกรูปแบบมาใช้ให้สอดคล้องกับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และการเมือง องค์กรสมัยใหม่จึงหันมามุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการบริหาร
จัดการของผู้น าองค์กรให้เข้ากับสถานการณ์และการแข่งขันที่เกิดขึ้น เพ่ือให้องค์กรอยู่รอดและก้าวต่อไป
อย่างมั่นคงยั่งยืน 

ผู้บริหารองค์การในปัจจุบันต้องหันมาทบทวนถึงกลยุทธ์หรือวิธีการที่ใช้ในการด าเนินงานว่ามี
ประสิทธิภาพและความเหมาะสมต่อสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงใด ผู้บริหารขององค์การก็จะต้องเพ่ิมพูน
ทักษะและความสามารถในการวิเคราะห์และตัดสินใจทางด้านกลยุทธ์อันจะน าไปสู่การเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์การ ท าให้ปัจจุบันแนวคิดทางด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์กาลังได้รับความนิยม
อย่างแพร่หลาย ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการรวบรวมเอาความรู้และทักษะต่างๆที่ได้ศึกษามาหล่อ
หลอมและรวมเข้าไว้ด้วยกันและท าให้มองเห็นถึงภาพรวมของวิชาต่างๆ ที่ได้ศึกษามาเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ เพ่ือให้องค์การบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งในระดับวิสัยทัศน์ กล
ยุทธ์ และวัตถุประสงค์ต่างๆ ในที่สุด 

ในบทนี้ได้รวบรวม เกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ โดยมีเนื้อหา สาระที่ส าคัญได้แก่ ความหมาย
ของกลยุทธ์ ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ หลักการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ และกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังจะได้น าเสนอดังต่อไปนี้ 

 
ความหมายของกลยุทธ์ 

ค าว่า “กลยุทธ์” หรือ “Strategy” มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 
2542 ว่าการรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการที่ต้องใช้กลอุบายต่างๆ เล่ห์เหลี่ยมในการต่อสู้ กลยุทธ์เป็นศัพท์ที่มี
ก าเนิดในทางทหารใช้เป็นยุทธวิธีรบทางการทหาร ปัจจุบันได้ถูกน ามาปรับใช้ไนการสร้างความ
หลากหลาย ดังนี้ 

เซอร์โต และปีเตอร์ (Certo and Peter, 1991 : 17) ให้นิยามว่า กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการ 
ด าเนินงานที่มั่นใจได้ว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ 

ไรท์ และแอนเดอร์สัน  (Wright and Henderson, 1992 : 15) ให้คานิยาม กลยุทธ์ หมายถึง 
แผนของผู้บริหารระดับสูงที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆ ที่สอดคล้องกับภารกิจและเป้าประสงค์ขององค์การ 

แมรี่ รอบบินส์ (Mary and Robbin,  2005 : 5) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ การตัดสินใจและการ
กระท าไปสู่เป้าหมายโดยตรงในการใช้ทรัพยากรและศักยภาพเพ่ือสร้างโอกาสและป้องกันภยันตราย
ต่างๆ ขององค์การ 
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เชอร์เมอร์ฮอร์น (Schermerhorn, 2002 : 3) ให้ความหมายเกี่ยวกับกลยุทธ์ว่า กลยุทธ์เป็น
แผนแม่บทหรือแผนปฏิบัติการที่มีความส าคัญส าหรับองค์การเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางในการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดประโยชน์ในการแข่งขัน 

สแตนลีย์ (Stanley, 2006 : 7) กล่าวว่า กลยุทธ์ คือ วิธีการที่ท าให้องค์การแข่งขันได้อย่าง
แท้จริง 

เฟรด (Fred , 2012 : 13) ให้ความหมาย กลยุทธ์ ว่าเป็นวัตถุประสงค์ระยะยาวที่จะท าให้
ประสบความส าเร็จ 

จากความหมายของกลยุทธ์ดังกล่าวสรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมี
ระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น า และอาศัยการวางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการ
ประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์การ
ได้ 
 
ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 

ค าว่า ”Strategy” มาจากค าว่า “Strategies” ในภาษากรีกที่เกิดจากคาว่า “Stratus” ซ่ึง
หมายถึง “Army” หรือ “กองทัพ” ผสมกับคาว่า “Ageing” ซึ่งหมายถึง “Lead” หรือ “น าหน้า” ซึ่ง
ในทางบริหารได้ตีความหมายว่า “Leading the Total Organization” ทั้งนี้การบริหารองค์กรก็
เปรียบเสมือนกับการน ากองทัพไปสู้รบโดยสิ่งส าคัญที่สุดของการสู้รบก็คือ “การมุ่งที่จะต้องชนะ”
(Emphasizes Winning) โดยผู้น าจะต้องเป็นผู้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ในการสู้รบ (ขับเคลื่อนองค์กร) 
ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เช่น การชนะสงคราม หรือเป้าหมายต่างขององค์กร (พิริยะ ผลพิรุฬห์, 2552 : 2) 
และนอกจากนี้ได้มีผู้ให้นิยามในความหมายต่างๆ ดังนี้ 

แบทแมน และสเนลล์ (Bateman and Snell, 1999 : 3) อธิบายว่าการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้บริหารจากทุกส่วนขององค์การในการก าหนดกลยุทธ์และปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์การ 

เชอร์เมอร์ฮอร์น  (Schermcrhorn , 1999 : 164) ให้ความหมายว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์หรือ
การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์และการปฏิบัติตามกลยุทธ์ 

เพียร์สและโรบินสัน (Pearce and Robinson, 2000 : 3) ได้ให้ความหมายว่า การจัดการ
เชิงกลยุทธ์ หมายถึงกระบวนการตัดสินใจและการปฏิบัติต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการวางแผนและการปฏิบัติ
ตามแผนโดยวิธีการเหล่านั้นจะสามารถช่วยให้องค์การประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

รอบบินส์และโคลเทอร์ (Robbins and Coulter, 2007 : 89) กล่าวว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
คือ กิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารกระท าเพ่ือให้ได้กลยุทธ์ขององค์การ โดยจาเป็นต้องอาศัย กระบวนการ
จัดการที่เป็นพ้ืนฐานขององค์การ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การน าและการควบคุม โดยเพ่ิม และ
เน้นการวิเคราะห์แวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือให้ทราบสถานะขององค์การเพ่ือก าหนด
กลยุทธ์อย่างเหมาะสมก่อนน าไปปฏิบัติต่อไป 

เฟรด (Fred , 2012 : 4) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือเป็นทั้งคาสตร์และศิลป์
ในการตัดสินใจและก าหนดเป้าหมายขององค์การการน าไปปฏิบัติ รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 



227 
 

ภาณุ ลิมมานนท์ (2550 : 19) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ศาสตร์และศิลป์
ในการก าหนดการปฏิบัติการ การประเมินผลและการตัดสินใจตามหน้าที่ ซึ่งช่วยให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์ หรือหมายถึง กระบวนการซึ่งรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์
กลยุทธ์ (Strategy analysis) 2) การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy formulation) 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์ 
(Strategy implementation) 

ลัดดา โกรดิ (2550 : 12) ได้ให้ความหมายชองการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ กระบวนการของการ
ก าหนดทิศทางระยะยาว การก าหนดกลยุทธ์และการประเมินกลยุทธ์ขององค์การ 

พิบูล พิณปะปาล (2551 : 10) ให้ความหมายการจัดการเชิงกลยุทธ์ว่า เป็นการก าหนดทิศทาง
หรือวิถีทางในการด าเนินงานขององค์การเพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินงานนั้น ผู้บริหารจาเป็นจะต้องท าการวิเคราะห์และ
ประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ เพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงานที่
เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 กาญจนา คิริวงค์ (2552 : 13) ได้ให้ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การบริหารซึ่ง
กระท าอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือ
ตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีที่สุด น าไปสู่การพัฒนากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ โดยใช้กระบวนการของการ
ก าหนดทิศทางระยะยาว การก าหนดกลยุทธ์ การด าเนินกลยุทธ์ และการควบคุม 
และประเมินกลยุทธ์ขององค์การ 
 หยดฟ้า ราชมณี (2554 : 6) ได้ให้ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า คือ กระบวนการ
ขั้นตอนการก าหนดวัตถุประสงค์การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และการใช้ทรัพยากร เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์โดยเริ่มพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งในอนาคตแล้วจึงก าหนด
พันธกิจและเป้าประสงค์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกเพ่ือให้องค์การสามารถปรับตัวกับสภาวะแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงและบรรลุถึงความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 จากความหมายดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นกระบวนการการวางเทคนิคใน
การจัดการที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานระยะยาวขององค์การ ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ขององค์การ การก าหนด กลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการ
จัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการบริหารตั้งแต่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแล้วน ามาจัดทาเป็นกล
ยุทธ์ขององค์การเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดวางบุคลากรที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน โดยบุคลากร
ดังกล่าวจะต้องมีทัศนะคติที่ดี มีความสามารถ มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์การ มีแนวทางการพัฒนาบุคคลเหล่านั้นอย่างชัดเจน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีนโยบายที่กระตุ้นให้บุคลากรทุ่มเทท างานให้กับองค์การโดยมีแนวทางที่ชัดเจนใน
การรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและฝีมือไว้กับองค์การตลอดไป 
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ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ในการบริหารองค์การในปัจจุบันเป็นที่ตระหนักดีว่า การด าเนินงานต่างๆ มีการแข่งขันค่อนข้าง

สูง แนวคิดหรือวิธีการในการบริหารแบบเดิมๆ ไม่สามารถน าพาองค์การไปสู่ความส าเร็จได้เหมือนใน
อดีต การบริหารองค์การสมัยใหม่นับว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นหัวใจส าคัญต่อการบริหารงานของ
องค์การที่ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในที่ส่งผลกระทบต่อองค์การทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้บริหารจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับ
กระบวนทัศน์ในการบริหารเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ กลยุทธ์การ
บริหารที่ทรงประสิทธิภาพนี้ จะต้องดีพร้อมสมบูรณ์ตามความหมายของการบริหารทั้งสองอย่าง คือการ
มีประสิทธิผล (effectiveness) ที่สามารถก าหนดเป้าหมายที่ดี และสามารถบรรลุผลส าเร็จในเป้าหมาย
นั้นๆ ได้และการมีประสิทธิภาพ (efficiency) ที่สามารถท าส าเร็จในเป้าหมายเหล่านั้น โดยมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่ต่ าที่สุดด้วยการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นช่วยให้ผู้บริหารสามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน
ขององค์การที่มีการเปลี่ยนแปลงและได้รับผลกระทบ โดยค านึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว ที่มีต่อองค์การได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ดังนั้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ จึงมีความส าคัญต่อ
การจัดการองค์การเพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์ ดังนี้ 
 พิริยะ ผลพิรุฬห์ (2552 : 3) กล่าวว่าความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้ 

1. ช่วยให้ผู้บริหารตื่นตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เห็นโอกาสใหม่ๆ เห็นข้อจากัดที่อาจเกิดขึ้น
ท าให้องค์กรสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าองค์กรอ่ืน 

2. ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานองค์กรที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่องค์กรต้องปฏิบัติ 
3. ท าให้องค์กรสามารถสร้างผลตอบแทน (Returns) ที่เหนือกว่าคู่แข่งได้ด้วยการสร้างข้อ

ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) และสามารถรักษาข้อได้เปรียบนี้ไว้ 
4. ยกระดับองค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพ (Efficiency) การมีต้นทุนการด าเนินการ

ที่ต่ าลงและการมีประสิทธิผล (Effectiveness) คือ การบริหารงานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
5. ช่วยให้ผู้บริหารมีการท างานในลักษณะ Proactive คือ สามารถคาดการณ์เหตุการณ์

ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือเป็นฝ่ายรุกมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายรับ (Reactive and Defensive) 
พระมหาศิริชัย สิรินฺทาโณ (ศรีรัมย์) (2556 : 13 ) การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความส าคัญต่อการ

บริหารงานในปัจจุบัน เนื่องจากการที่องค์การต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก
และสภาพแวดล้อมภายใน ผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีวิธีการที่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมีขึ้นในอนาคต ส่งผลให้ผู้บริหารปรับวิธีการบริหารงานให้
ทันกับสถานการณ์ สามารถก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคตได้อย่างชัดเจนเพ่ือให้องค์การได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 เอกชัย จันทร์โอภาส (2552 : 9) กล่าวถึง ความส าคัญของการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้ 

1. เป็นรูปแบบการวางแผนที่ช่วยให้โรงเรียนพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างเหมาะสม เพราะการวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษา วิเคราะห์บริบทและ
สภาพแวดล้อมภายนอกโรงเรียนเป็นประเด็นส าคัญ 
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2. เป็นเครื่องมือการบริหารการจัดการชนิดหนึ่งที่ช่วยให้โรงเรียนปฏิบัติงานได้ดีขึ้นในการ
ทุ่มพลังเพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรของโรงเรียนกาลังท างาน เพ่ือให้มุ่งไปสู่เป้าประสงค์เดียวกันและเป็นการ
ประเมินและปรับทิศทางของโรงเรียนเพ่ือตอบสนองสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 

3. เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดทาระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Base Budgeting) ซ่ึงส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนที่จะ
กระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน 

4. เป็นการวางแผนที่ให้ความส าคัญต่อการก าหนด "กลยุทธ์" ที่ได้มาจากการคิดวิเคราะห์
แบบใหม่ๆ ที่ไม่ผูกติดอยู่กับปัญหาเก่าในอดีต ไม่เอาข้อจ ากัดทางด้านทรัพยากรและงบประมาณมาเป็น
ข้ออ้าง ดังนั้นการวางแผนกลยุทธ์จึงเป็นการวางแผนแบบท้าทายความสามารถ เป็นรูปแบบการวางแผน
ที่ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเอง จึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน 
 แก้วตา เข้มแข็ง (2555) กล่าวว่า ความส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีดังนี้ 

1. ช่วยให้หน่วยงานพัฒนาตนเองได้ทันกับสภาพการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมเพราะ
การวางแผนกลยุทธ์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพแวดล้อมภายนอกหน่วยงาน
เป็นประเด็นส าคัญ 

2. ช่วยให้หน่วยงานภาครัฐในทุกระดับ มีความเป็นตัวเองมากขึ้น รับผิดชอบต่อ
ความส าเร็จและความล้มเหลวของตนเองมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการวางแผนกลยุทธ์เป็นการวางแผนของ
องค์การโดยองค์การและเพ่ีอองค์การไม่ใช่เป็นการวางแผนที่ต้องกระท าตามที่หน่วยเหนือสั่งการ ช่วยให้
องค์การเตรียมความพร้อมเพ่ีอรับการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด 

3. เป็นเงื่อนไขหนึ่งของการจัดท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance 
Base Budgeting) ซ่ึงส านักงบประมาณก าหนดให้ส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดจัดท าก่อนที่จะ
กระจายอ านาจด้านงบประมาณโดยการจัดสรรงบประมาณเป็นเงินก้อนลงไปให้หน่วยงาน 

4. ช่วยให้เกิดการริเริ่มสร้างสรรค์ทางเลือกใหม่ได้ด้วยตนเองจึงเป็นการวางแผนพัฒนาที่
ยั่งยืน 

จากแนวคิดข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า ความส าคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นมีประโยชน์มาก
ต่อองค์การก็คือ ท าให้องค์การสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ได้วางไว้เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์จะ
ก าหนดทิศทางการด าเนินงานที่ชัดเจนท าให้ลูกค้าผู้ถือหุ้นทราบถึงแนวทางหรือนโยบายการบริหาร งาน
และสามารถช่วยผู้บริหารยกระดับผลการปฏิบัติงานขึ้นมาได้คือองค์การจะสามารถบรรลุทั้ง
ประสิทธิภาพคือการมีต้นทุนในการด าเนินงานที่ต่ ากว่า และมีประสิทธิผลคือบริหารงานบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ได้ และช่วยให้ผู้บริหารมีการท างานในลักษณะเชิงรุก (proactive)มากกว่าเชิงรับ 
และป้องกันตัว (reactive and defensive) ซึ่งท าให้องค์การปรับตัวได้ดีกว่า 
 
หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์  

นักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ได้แก่  
สมยศ นาวีการ ( 2544 : 24 ) กล่าวว่า หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์จะมุ่งตรวจสอบ และประเมิน

ทั้งโอกาสและอุปสรรคภายในของสภาพแวดล้อมภายนอก จุดแข็งและจุดอ่อนภายในสภาพแวดล้อม
องค์กร 
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พัชรา มั่งชม (2544 : 36) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า เกี่ยวข้องกับการบริหาร
องค์กรทั้งหมดให้เหมาะสม กับสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และแผนงานต่างๆ 
และที่ส าคัญ เป็นการวางแผนระยะยาว 

สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2545 : 4) กล่าวว่า หลักของการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นการก าหนดกล
ยุทธ์ที่เหมาะสม และสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โดยค านึงถึงจุดอ่อนจุด
แข็งขององค์กร 

ส่วน ไพโรจน์ ปิยะวงษ์วัฒนา (2545 : 71) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ ว่าเป็นการ
จัดการภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและทิศทางที่ไม่แน่นอนผู้บริหารต้องเข้าใจพลวัตรของการ
เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถคาดเดาและก าหนดทิศทาง ขององค์กรน าพาองค์กรไปสู่จุดหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งสอดคล้องกับ พิบูล ทีปะปาล (2546 : 45) ที่กล่าวว่า หลักการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เป็นการก าหนดแนวทางหรือวิถีทาง ในการด าเนินงานขององค์กร เพ่ือให้งานบรรลุตามเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งการก าหนดแนวทางหรือทิศทางในการด าเนินการนั้น ผู้บริหารจาเป็นจะต้อง
วิเคราะห์ และประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือจัดท า
แผนงานด าเนินการที่เหมาะสมที่สุด เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

อุทิศ ขาวเธียร (2549 : 25)  ได้กล่าวถึงหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ว่า การวางแผนกลยุทธ์ เป็น
การวางแผนอย่างมีระบบเชื่อมโยงให้องค์ประกอบในด้านต่างๆ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างสอดรับ
กับสภาวะแวดล้อมขององค์กรให้ได้แนวทางช่วยชี้น าการปฏิบัติที่เหมาะสม เพ่ือบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  

ซ่ึง จินตนา บุญบงการ และณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2549 : 14) กล่าวว่า หลักการจัดการเชิงกล
ยุทธ์ เป็นกระบวนการที่ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม และข้อมูลส าคัญของธุรกิจที่ใช้ ใน
การประกอบการตัดสินใจ การวางแนวทางการด าเนินงาน และควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ของ
องค์การ เพ่ือที่จะสร้างความมั่นใจว่า องค์การสามารถที่จะด าเนินการได้อย่างสอดคล้อง กับสภาพ 
แวดล้อมและสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น ตลอดจนมีพัฒนาการและสามารถแข่งขัน ในอุตสาหกรรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คงเดช ลีโทชวลิต (2549 : 39) กล่าวถึงหลักของการบริหาร เชิงกลยุทธ์ ว่า เป็นการบริหารที่
เน้นความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการจัดการ ภายในองค์กร และต้องมีการเตรียมแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปหรือตอบโตภ้าวการณ์แข่งขันได้อย่างรวดเร็ว โดยมี
การจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสม 

สรุป หลักการของบริหารเชิงกลยุทธ์ คือก าหนดทิศทางขององค์การในอนาคตไว้ ซึ่งต้องอาศัย
การวางแผนอย่างเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเพ่ือหาโอกาสและอุปสรรคที่จะ
มีผลกระทบต่อธุรกิจ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในเพ่ือหาจุดแข็งและจุดอ่อนในองค์กร ส าหรับ
ก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขันของธุรกิจ แล้วก าหนดกลยุทธ์เพ่ือให้สามารถน าไปด าเนินการ เพ่ือให้
บรรลุทิศทางตามที่ ได้ก าหนดไว้ 
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กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์  
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นวิถีทางที่ผู้บริหารได้ก าหนดวัตถุประสงค์ ภาระหน้าที่ 

เป้าหมาย หรือแนวทางการด าเนินการและท าการตัดสินใจ (strategy decision) โดยมีการวิเคราะห์
สถานการณ์การแข่งขันทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนก าหนดกลยุทธ์ออกมาใช้เรียกว่า การ
ก าหนดรูปแบบกลยุทธ์ (strategy formulation) กระบวนการก าหนดกลยุทธ์และควบคุมให้เป็นไปตาม
แผน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญมากของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่ดีทั้งหลาย
จะไม่บรรลุเป้าหมายได้เลย หากไม่มีการน ากลยุทธ์ไปใช้ให้เกิดผล โดย 1) ผู้บริหารจะต้องท าการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และนโยบายของธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องศึกษาและวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการด าเนินธุรกิจ ทั้งโอกาสและอุปสรรคต่างๆโดยพิจารณาถึงปัญหาที่จะเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก โดยวิเคราะห์ถึงจุดเด่นและจุดด้อยหรือจุดอ่อนและ
จุดแข็งของธุรกิจ รวมทั้งศึกษาปัญหาและรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นในการแก้ปัญหา 2) ผู้บริหารจาเป็นต้อง
พิจารณา กลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปัญหาของธุรกิจ อาทิเช่น สังคม การเมือง หรือนโยบายของรัฐ เป็นตน้ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลฐานะทางการเงิน การวิเคราะห์การพยากรณ์ยอดขาย การวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเลือกกลยุทธ์มาแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สามารถนา
ข้อมูลมาประเมินทางเลือกและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด แล้วน าไปปฏิบัติตามกลยุทธ์ ที่ได้ตัดสินใจ โดย
พิจารณาทรัพยากรและโครงสร้าง ตลอดรวมถึงนโยบายและการบริหารธุรกิจ 3) ผู้บริหารต้องท าความ
เข้าใจในเรื่องผลลัพธ์ของนโยบายธุรกิจ (business policy outcomes) หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะบรรลุผล
ส าเร็จหรือไม่ก็ตาม ขั้นตอนนี้ คือ การประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการตรวจสอบดูว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างหลังจากที่มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ซึ่งการประเมินผลและควบคุมกลยุทธ์อาจมี
วัตถุประสงค์ของแต่ละธุรกิจที่ต่างกันออกไป เช่น อาจจะเป็นไปเพ่ือดูประสิทธิผล (effectiveness) และ
ประสิทธิภาพ (efficiency) ซึ่งการประเมินผลควรใช้เทคนิคการประเมินผลในรูปของการวิจัย จากผลที่
ได้รับหรือประเมินผลในเชิงคุณภาพ  4) ผู้บริหารจะต้องท าความเข้าใจเรื่องปัจจัยย้อนกลับของผลที่
ได้รับจากการปฏิบัติการกลยุทธ์ เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงหรือล้มเลิกการใช้กลยุทธ์ที่ตัดสินใจ
เลือกหรือเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ โดยอาศัยข้อมูลจากการประเมินผลและน าผลข้อมูลย้อนกลับไปยัง
นโยบาย และวัตถุประสงค์ ตลอดรวมถึงแผนการบริหารเชิงกลยุทธ์  

ส่วน พักตร์ผจง วัฒนสินธิ์ และพสุ เดชะรินทร์ (2544 : 65 - 66) ได้กล่าวถึงกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ว่า ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การก าหนดทิศทางขององค์กร (direction setting) 
โดยการก าหนดทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ขององค์กร การก าหนดทิศทางของ
องค์กรจะเป็นการบ่งชี้ว่า องค์กรธุรกิจจะมุ่งไปในทิศทางใดหรือสาเหตุของการด ารงอยู่ขององค์กรยังมี
ส่วนช่วยในการแปลงวิสัยทัศน์หรือภารกิจขององค์กรให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่มี
ลักษณะที่ชัดเจนขึ้น 2) การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (strategic analysis) คือ การวิเคราะห์ถึงปัจจัยและ
สภาวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์กรและกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือที่จะได้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่าง ๆ รวมทั้งสถานะของตัวองค์กรได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น 3) การจัดท ากลยุทธ์ (strategic 
formulation) คือการน าข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับจากการก าหนดทิศทางขององค์กร และ
คัดเลือกว่ากลยุทธ์ใด ที่มีความเหมาะสมกับองค์กรมากที่สุด การจัดท ากลยุทธ์เป็นการก าหนดแนวทาง 
วิธีการ และกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือช่วยให้องค์กรสามารถบรรลุถึงภารกิจและวัตถุประสงค์ท่ีได้
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ก าหนดไว้ และ 4) การปฏิบัติตามกลยุทธ์(strategic implementation) เป็นขั้นตอนการน ากลยุทธ์ ที่ได้
วางแผนจัดท าและคัดเลือกไว้มาด าเนินการประยุกต์ปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ตั้งไว้ 

ชนินทร์ ชุณหพันธรักษ์ (2544 : 5 - 7) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ จะประกอบ 
ด้วยขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์ (strategy formulation) เป็น
ขั้นตอนที่พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ที่จะระบุถึงโอกาส
และอุปสรรคต่าง ๆ จุดเด่นและจุดด้อยขององค์กร นอกจากนี้จะพิจารณาถึงวิสัยทัศน์ (vision) ของ
ผู้บริหารการก าหนดภารกิจ (mission) การก าหนดเป้าหมายขององค์กร(goals) และการก าหนด
วัตถุประสงค์ (objectives) หลังจากนั้นผู้บริหารจะก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร มี 3 ระดับ ด้วยกันคือ กล
ยุทธ์ในระดับกิจการ กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ และกลยุทธ์ในระดับหน้าที่ ขั้นตอนที่ 2 การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ ในขั้นตอนนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติในระดับต่าง ๆ ตามขั้นตอนที่ 1 เพ่ือที่จะให้การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจะต้องเข้าใจ ในแนวคิดและสิ่งต่าง ๆ ในองค์กร เช่น วัฒนธรรม
องค์กร โครงสร้างขององค์กร ระบบงานการจูงใจ ฯลฯ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินและการควบคุมกลยุทธ์ 
มุ่งเน้นที่จะติดตามประเมินผล และการควบคุม เพ่ือดูว่ากลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนที่ก าหนด
ไว้หรือไม่ เพ่ือที่จะได้ ท าการปรับปรุง และมั่นใจว่าการปฏิบัติตนตามหน้าที่ต่าง ๆ เป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
ขั้นตอนทั้งสาม ของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นกระบวนการที่กระท าอย่างต่อเนื่อง การก าหนด
เป้าหมาย มีความถูกต้อง มีการก าหนดกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม หลังจากนั้นจะได้มีการน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติแล้วจึงท าการประเมินผล และควบคุมว่ากลยุทธ์ที่น าไปปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้
หรือไม่ ถ้าไม่บรรลุผลตามเป้าหมาย ผู้บริหารจะได้ท าการพิจารณาก าหนดกลยุทธ์ใหม่  

ถวิล มาตรเลี่ยม ( 2545 : 40) ได้กล่าวว่า จากกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง จะเกี่ยวข้องกับงาน ดังต่อไปนี้ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ภายนอกขององค์กร ทั้งที่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกทั่วไป และสภาพภายนอกที่เกี่ยวกับการแข่งขัน 
เพ่ือท าการค้นหาโอกาสและอุปสรรคต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 2) การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร จากหน้าที่ต่างๆ ภายในองค์กรเอง เพ่ือค้นหาจุดเด่นและจุดด้อยของ
องค์กร 3) ผู้บริหารจะน าข้อมูลทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ สวอท (SWOTs analysis) ผู้บริหารจะต้อง มี
วิสัยทัศน์ (vision) เพ่ือก าหนดภารกิจ (mission) และเป้าหมายขององค์กร (goals) 4) ก าหนด กลยุทธ์
ต่าง ๆ คือ กลยุทธ์ในระดับองค์กร (corporate Strategy) กลยุทธ์ในระดับธุรกิจ (business strategy) 
กลยุทธ์ในระดับหน้าที่ (functional strategy) ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับ SWOTs analysis 5) การน ากล
ยุทธ์ที่ก าหนดไว้ไปปฏิบัติ 6) การควบคุมกลยุทธ์ เพ่ือความมั่นใจว่าบรรลุผล ตามเป้าหมายขององค์กร26 
ซ่ึง ถวิล มาตรเลี่ยม ได้กล่าวถึง วัฏจักรกระบวนการบริหารจัดการ ของการบริหารเชิงกลยุทธ์ มี 5 
ขั้นตอน โดยอยู่บนพ้ืนฐานการวางแผนกลยุทธ์และพัฒนา กลยุทธ์ การด าเนินงานเพ่ือรับมือกับอิทธิพล
การเปลี่ยนแปลง สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ ต่อโรงเรียน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วย 
1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) 2) การจัดโครงสร้างและการจัดสรรทรัพยากร 
(Structuring & Resources) 3) การจัดบุคลากร และการอ านวยการ(Staffing and Directing) 4) การ
ปฏิบัติตามแผน (Implementing) และ 5) การกากับติดตามและประเมินผล (Monitoring and 
Evaluating)  
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 สมยศ นาวีการ (2544 : 12) ได้ก าหนดแบบจาลองของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ขั้นตอน คือ 1) การประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ
องค์การ (SWOT) 2) การก าหนดภารกิจขององค์การ 3) การก าหนดปรัชญา และนโยบายขององค์การ 4) 
การก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 5) การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ 6) การด าเนินกลยุทธ์ของ
องค์การ 7) การควบคุมกลยุทธ์ขององค์การ 

เรวัตร์ ชาตรีวิศิษฐ์ และคณะ (2553 : 28) เสนอขั้นตอนของกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
ดังนี้คือ 1) การวางแผนกลยุทธ์ ท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ โอกาส ภัยคุกคาม และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน 2) การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ได้แก่ การ
จัดการท าแผนปฏิบัติการพัฒนาองค์กร การปรับการด าเนินงาน 3) การติดตามและประเมินผล ได้แก่ 
การติดตาม ควบคุม และประเมินผล 

 ทอมสัน สตริคแลนด์ และแกมเบิล (Tompson Strickland and Gamble (2007 : 12) ได้
เสนอ กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดทิศทาง (developing a 
strategic vision) การตั้งจุดประสงค์ (setting objectives) ก าหนดกลยุทธ์ตามวิสัยทัศน์และจุดประสงค์ 
(crafting a strategy to achieve the objectives and vision) การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ 
(implementing and executing the strategy) และการกากับติดตามและประเมินผล (monitoring 
developments, evaluating performance and making corrective adjustments)  

นอกจากนี้ตามแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ Fred R. David (2005 : 
5-6) ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์ (strategic formulation) ขั้นตอนที่ 2 
การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (strategic implementing) และขั้นตอนที่ 3 การประเมินกลยุทธ์ (strategic 
evaluation) ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การก าหนดกลยุทธ์  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็นศาสตร์และศิลป์ในการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และ
การประเมินกลยุทธ์ เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดย
พิจารณาสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการขององค์กร จึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะน าไปสู่การ
ก าหนดทิศทาง และพัฒนากลยุทธ์การด าเนินงาน ขององค์การให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพโดยพิจารณา
จากปัจจัยที่มีผลกระทบต่อภารกิจ ขององค์กร เป็นกระบวนการที่จะท าให้องค์การว่าตนเองอยู่ ณ จุดใด 
ต้องการจะไปทิศทางใด และจะไปถึงจุดนั้นด้วยวิธีใด ซึ่งเป็นภาระงานที่มีความส าคัญมากที่สุด เป็น
จุดเริ่มต้นที่จะต้อง ท าให้ถูกต้องเหมาะสม เพ่ือให้ภาระงานขั้นต่อๆ มาส าเร็จได้ง่าย ดังนั้น การวางแผน
กลยุทธ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อมภายนอก
อะไรบ้าง ที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรค และปัจจัยภายในอะไรบ้าง ที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวในการด าเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงการคาดการณ์แนวโน้ม ความ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่จะน าไปใช้สะท้อนภาพที่แท้จริง สามารถตรวจสอบและมี
ข้อมูลรองรับ เพราะหากน าผลการวิเคราะห์ที่ไม่ถูกต้องไปใช้ อาจท าให้การก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
องค์กรไม่ตอบสนองทิศทางที่พึงประสงค์ขององค์กร  

สรุปได้ว่า นักกลยุทธ์หรือผู้บริหาร จะต้องตัดสินใจในการก าหนดและเลือก กลยุทธ์ที่ดีที่จะ
น ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือความมั่นคงมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ 
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ผู้บริหารมีอ านาจในการจัดการกับทรัพยากรที่จาเป็นส าหรับ การน าไปใช้ในการปฏิบัติ และสามารถใช้
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิผลคุ้มค่ามากที่สุด 

ขั้นที่ 2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ  
ผู้บริหารได้ก าหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ มีการวางแผนนโยบาย 

เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานและการตัดสินใจ กระตุ้นการท างาน ของพนักงานและมีการจัดสรร
ทรัพยากร ดังนั้น การก าหนดกลยุทธ์ก็ย่อมสามารถที่จะด าเนินการได้ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ประกอบด้วย การพัฒนาสนับสนุนกลยุทธ์ที่ดี วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่จะสะท้อนถึงโครงสร้าง
ขององค์การ ทิศทางของความส าเร็จของการตลาด การเตรียมงบประมาณ การพัฒนาและน าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์และเชื่อมโยงไปถึงการชดเชยค่าตอบแทนของพนักงานที่มี
ความสามารถในการปฏิบัติงาน ขององค์การ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติก็คือขั้นตอนของการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอน ของการฝึกฝนบุคคล การมอบหมายงาน และการอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ 
ความส าเร็จ ของการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติจะสูงขึ้น ก็ต่อเมื่อผู้บริหารต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้กับ
พนักงาน ซึ่งเป็นศาสตร์และศิลป์อย่างหนึ่งที่ผู้บริหารต้องกระท า ดังนั้นการก าหนดแผนกลยุทธ์ ถ้าไม่
น าไปปฏิบัติก็ย่อมไม่ประสบผลส าเร็จได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ จากการที่ผู้บริหาร ได้มีการวางแผน
เชิงกลยุทธ์ ขั้นต่อไปคือการน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการตัดสินใจว่าจะท าอย่างไร 
ถึงจะท าให้องค์กรด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ จึงเป็นการเข้าสู่
ระบบการปฏิบัติงานขององค์การ เป็นการตอบสนองต่อแนวคิดหลักการขององค์การ สอดคล้องกับ
กระแสความเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อม ซึ่งเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทั้งสภาพแวดล้อมภายใน เช่น ลักษณะขององค์การ จุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ
สภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ลักษณะของนักเรียน ความคาดหวังของผู้ปกครอง บรรยากาศ ของการ
ปฏิบัติงานขององค์การ และน าข้อมูลมาจัดท าแผนปฏิบัติงาน สามารถก าหนดภารกิจ เป้าหมายที่
สอดคล้องกับภารกิจ และเป้าหมายขององค์การได้ บุคลากรทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมใน
การก าหนดภารกิจและเป้าหมายด้วยกัน ท าให้การท างานเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะทุกคนได้
ทราบจุดมุ่งหมายที่ตรงกัน ในการน าแผนไปปฏิบัติ เริ่มจากการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ แต่งตั้ง
คณะท างานอย่างชัดเจน จัดท าแผนปฏิบัติงาน โดยก าหนดระยะเวลาชัดเจน สร้างความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของแต่ละฝ่าย ปฏิบัติตามแผน กลยุทธ์ที่วางไว้ตามปฏิทิน เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามขั้นตอน
และตารางเวลาที่ก าหนด ตลอดจนสามารถใช้ทรัพยากรที่ได้รับมาอย่างเต็มที่ มีการสนับสนุนให้คา
แนะน า ผู้บริหารจะต้องแสดงบทบาทภาวะผู้น าในการสนับสนุน อ านวยความสะดวกให้ครูมีส่วนร่วม ใน
กิจกรรมการพัฒนา ใช้กระบวนการพัฒนาหลากหลายวิธี ทั้งภายนอกและภายในองค์การ โดยการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอน ประชุมปฏิบัติการอบรมหลักสูตรที่จัดโดยบุคคลภายนอก การวิจัยชั้น
เรียน การสอนแบบร่วมมือ การไปเยี่ยมชมองค์การอ่ืน การศึกษานอกสถานที่ การประชุมสัมมนา
วิชาการทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือให้ครูได้พัฒนา และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ขั้นที่ 3 การประเมินกลยุทธ์  
การประเมินกลยุทธ์ เป็นการตรวจสอบขั้นตอนของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหารกล้าที่จะ

เสี่ยงก็ต้องรู้ถึงพ้ืนฐานของการใช้กลยุทธ์ หมายความว่า ถ้าผู้บริหารวางแผน กลยุทธ์ และน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติไม่ดีพออาจประสบกับความล้มเหลวได้ ในการประเมินกลยุทธ์ จึงต้องรับทราบข้อมูลข่าวสาร
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ต่างๆ มองถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เพราะปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่อง หัวใจส าคัญของการประเมินกลยุทธ์ มี 3 ประการ คือ 1) การทบทวนปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการก าหนด กลยุทธ์ในปัจจุบัน 2) การวัดผลการปฏิบัติงาน 3) การน าไป
ปรับปรุงแก้ไข การประเมินกลยุทธ์ เป็นเรื่องที่มีความจาเป็น เพราะความส าเร็จในวันนี้ไม่ได้เป็นเครื่อง
ประกันว่าจะประสบความส าเร็จ ในอนาคตด้วย ความส าเร็จต้องเกิดจากความคิดริเริ่มใหม่ๆและปัญหาที่
เกิดแตกต่างกัน และที่ส าคัญคือ องค์การได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

จะเห็นว่าขั้นตอนการก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ เป็น
กระบวนการที่ก าหนดแนวทางกว้างๆ ขององค์กรหรือบริษัทการลงทุนในระดับภูมิภาค ตลอดจนกลยุทธ์
ธุรกิจและหน้าที่ในการปฏิบัติการ ซึ่งย่อมต้องได้รับการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใน
ระหว่างการปฏิบัติงานของผู้บริหารกับพนักงานภายในองค์กรทุกฝ่าย การบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงมีส่วน
ช่วยให้โครงสร้างขององค์กรมีการแข่งขันกันเป็นทีม ในด้าน ของการประกอบธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ถ้าผู้บริหารไม่สามารถก าหนดวิสัยทัศน์หรือวางแผนยุทธศาสตร์ในการบริหาร 
มีแต่การร่วมลงทุนและโครงสร้างการท างาน ทั่วๆ ไป องค์กรนั้นอาจไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้ อย่างไรก็ตาม ทั้งผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กร จะต้องมีความกระตือรือร้น 
และด าเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์34  

จากแนวคิดดังกล่าว (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2545 : 105)ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ว่า การที่ผู้บริหารต้องการความส าเร็จในอนาคตได้นั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ให้เข้าใจเป็นอย่างดี เพราะกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic management 
process) จะเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการก าหนดทิศทางและก าหนด การปฏิบัติงานในระยะยาว ซ่ึง
ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ เป็นพ้ืนฐานของ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จ ตามที่ได้วางไว้ คือ 
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ประกอบด้วย ขั้นตอน 3 ประการ คือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ขององค์กร คือ การวิเคราะห์ถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม อุตสาหกรรม 
และธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณาถึงทิศทาง การเปลี่ยนแปลงทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และ
ระยะยาว เพ่ือที่จะหาข้อสรุปว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ถ้าส่งผลกระทบต่อองค์กรในเชิง
บวกถือว่าเป็นโอกาส (opportunity) แต่ถ้ากระทบต่อองค์กรในเชิงลบถือว่าเป็นอุปสรรค (threat) 2) 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายในองค์กร หมายถึง การพิจารณาถึงโครงสร้างองค์กร ทรัพยากรด้าน
ต่างๆ ขององค์กร เพ่ือประเมินให้ทราบกาลังความสามารถที่จะด าเนินงานให้ส าเร็จภายใต้สภาวะ
แวดล้อมที่เป็นอยู่ และเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน เทคโนโลยี สถานที่ตั้ง ฐานลูกค้า เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้วเป็นจุดอ่อน (weakness) หรือจุดแข็ง (strength) และ 3) การวิเคราะห์ 
ทัศนคติ ค่านิยม ความคาดหวัง ตลอดจน วัฒนธรรมขององค์กร เพราะการที่จะด าเนินแนวนโยบายหรือ
การวางแผนกลยุทธ์ให้ได้ผลนั้น จาเป็นต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงในการให้แผนสามารถปฏิบัติได้ ส่วน
แนวความคิด ค่านิยมในองค์กรอาจมีความแตกต่างหรือขัดแย้งกัน จึงต้องค านึงถึงบทบาท และอ านาจที่
จะผลักดันแนวนโยบายที่ก าหนดให้เป็นผลส าเร็จ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นั้น มีเป้าหมายส าคัญ คือ การ
ก าหนดต าแหน่งทางกลยุทธ์ โดยพิจารณาถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมและข้อเท็จจริง
ในจุดอ่อน จุดแข็ง ขององค์กร ตลอดจนค่านิยมต่างๆ เพ่ือที่จะท าให้การวางต าแหน่งมีความสอดคล้อง 
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สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม ขั้นตอนที่ 2 คือ การประเมิน
ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เป็นขั้นตอนหลังจากที่ได้มีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์แล้ว ในขั้นตอนนี้ ประกอบด้วย 
1) การก าหนดแนวทาง หรือทางเลือกทางกลยุทธ์ (strategic option) กล่าวคือ ภายหลังจากที่ได้มีการ
วิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน ตลอดจนค่านิยมขององค์กรแล้ว จะเป็น
ขั้นตอนที่จะดูถึงความเป็นไปได้ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาองค์กร เพ่ือให้ไปสู่แนวทาง ที่จะ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม และตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจุดอ่อน จุดแข็ง และความ
เป็นไปได้ของการน าไปปฏิบัติบนพ้ืนฐานของการศึกษาค่านิยมของกลุ่มต่างๆ การก าหนดทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์นั้น ย่อมหมายถึง การก าหนดทิศทางกลยุทธ์ (strategic direction) กล่าวคือ เป็นการก าหนดแนว
ทางการพัฒนาขององค์กรไปสู่อนาคต เป็นการก าหนดทิศทาง ระยะยาวของพัฒนาการขององค์การ 
ตลอดจน การก าหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในทางเลือกต่างๆ เพ่ือที่จะบรรลุสู่ทิศทางที่ได้ก าหนดไว้ และ 
2) การประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์ เมื่อมีการก าหนดทางเลือกในเชิงกลยุทธ์หลายๆ แนวทางแล้ว จะมา
สู่ขั้นตอนศึกษาถึงความเป็นไปได้ และความเหมาะสมของแนวทาง กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการ
ประเมินถึงทางเลือกที่ดีที่สุด แนวทางเลือกที่ดีที่สุดนั้น จะต้องเป็นแนวทางที่ค านึงถึงจุดอ่อน จุดแข็ง 
ขององค์กรและความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิบัติบนพ้ืนฐานของค่านิยม และเป็นแนวทางที่สามารถด าเนิน
ไปอย่างสอดคล้องกับโอกาสที่เปิดกว้างของอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางที่สามารถจะหลีกเลี่ยง หรือ
ป้องกันภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม แนวทางดังกล่าวอาจจะเรียกว่า “กลยุทธ์ที่
เหมาะสมที่สุด” (Strategic Fit) โดยสรุปในการประเมินทางเลือกเชิงกลยุทธ์นั้น เป้าหมายที่ส าคัญที่สุดก็
คือ ต้องการที่จะดูถึงกลยุทธ์หรือแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุดภายใต้ ความเป็นไปได้ และ
แนวทางที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ดีที่สุด ขั้นตอนที่ 3 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
ภายหลังจากที่ได้มีการตัดสินใจในการก าหนดกลยุทธ์และทิศทาง ในการพัฒนา หรือที่เราเรียกว่า 
“ทิศทางกลยุทธ์” (Strategic Direction) ก็จะน ามาสู่ขั้นตอน การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่
จะมีการวางแผนใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน ก าหนดบุคลากรหรือสร้างโรงงานหรือเครือข่าย 
นอกจากนั้นยังหมายถึงขั้นตอนการจัดโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสม เพ่ือสามารถนาเอาแนวทางหรือกล
ยุทธ์ที่ได้ตัดสินใจไปปฏิบัติได้ดี นอกจากนี้ยังหมายถึงองค์ประกอบในการจัดการแบ่งโครงสร้างองค์กร 
รวมทั้งการก าหนดระบบ ในการบริหาร ตลอดจนการก าหนดระบบเกี่ยวกบัสารสนเทศ และอีกทั้งการ
สร้างค่านิยม หรือวัฒนธรรมขององค์กร  
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บทสรุป  
การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น า และอาศัยการ

วางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางขององค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ 
ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพ่ือที่จะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุม
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การได้  

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการบริหารอย่างมีระบบที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ของผู้น า และอาศัยการ
วางแผนอย่างมีขั้นตอน โดยผ่านการตัดสินใจและการประเมินแล้วว่าเหมาะสมกับองค์การ และสามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริง อันจะน าความส าเร็จมาสู่องค์การได้ การจัดการเชิงกลยุทธ์จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้นักบริหารก าหนดทิศทางขององค์การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ 
ช่วยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์การ เพ่ือที่จะน ากลยุทธ์เหล่านั้นไปประยุกต์ปฏิบัติ และควบคุม
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การได้ 

การจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นเครื่องมือส าคัญของนักบริหาร เพราะการจัดการเชิงกลยุทธ์จะ
เกี่ยวข้องกับอนาคตในระยะยาวขององค์การทั้งหมด จะน าไปสู่การเพ่ิมโอกาสของความส าเร็จและความ
ล้มเหลวขององค์การได้ 

ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 4 ขั้นคือ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ 
การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินและควบคุมกลยุทธ์ 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาพอสังเขป 

2. จงบอกลักษณะส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์มาพอสังเขป 

3. จงอธิบายถึงกระบวนการของการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
4. การวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน

ขององค์กรมีขั้นตอนที่ส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 

5. การด าเนินตามกลยุทธ์มีวิธีการที่ส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 

6. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความส าเร็จมีวิธีการที่ส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 

7. เทคนิคที่ส าคัญในการก าหนดกลยุทธ์ทางการบริหารมีหลักการที่ส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 

8. การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติมีกระบวนการที่ส าคัญอย่างไร จงอธิบาย 

9. การประเมินกลยุทธ์มีหลักการทีส าคัญได้แก่อะไรบ้างจงอธิบาย 

10. เพราะเหตุใดการจัดการเชิงกลยุทธ์จึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของนักบริการ  
จงอธิบาย 
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