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environmental scanning

• S = Strengths จุดแข็ง
• W = Weaknesses จุดอ�อน
• O = Opportunities โอกาส
• T = Threats อุปสรรค

• external environment
• internal environment

strategy formulation

• long-range plans
• Vision
• Mission
• goals



05/04/57

2

strategy implementation

• การปฏิบัติตามกลยุทธ9 เป;นกระบวนการบริหารจัดการกลยุทธ9ท่ี
ไดBกําหนดไวBสู�การปฏิบัติ ดBวยการจัดทําแผนงานโครงการ และ
วิธีการดําเนินงาน ซึ่งอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม
องค9การ โครงสรBางองค9การ ฯลฯ

evaluation and control

• การประเมินผลและการควบคุม เป;นการตรวจสอบโครงการ
กิจกรรม และผลการปฏิบัติขององค9การ เพื่อเปรียบเทียบผล
การปฏิบัติงานจริง กับผลการดําเนินงานท่ีไดBตั้งความมุ�งหวังไวB 
บรรลุเปOาหมายหรือไม� 
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ประโยชน9ของการบริหารเชิงกลยุทธ9 

Thompson and Strickland

• ไดBแนวทางในการปฏิบัติงานต�อทุกคนในองค9การ ประเด็นสําคัญ 
“สิ่งท่ีเราพยามจะทํา และทําใหBสําเร็จ”

• ผูBบริหาร มีความตื่นตัวมากขึ้นต�อทิศทางการเปลี่ยนแปลง เพื่อ
ปรับแนวทางการดําเนินงานใหBสอดคลBองกับโอกาส และหา
แนวทางเอาชนะกับอุปสรรคต�างๆ

• ผูBบริหาร มีเหตุผลในการจัดสรรงบประมาณในการลงทุน และ
ทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนงาน

• ช�วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ9 อย�างเป;นหน่ึงเดียว
• ช�วยใหBเกิดประโยชน9ในการจัดกิจกรรมล�วงหนBา เพื่อตัดสินใจ

ตอบโตB หรือตั้งรับต�อแนวโนBมต�างๆท่ีจะเกิดขึ้น
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Pearcc and Robinson

• ปOองกันป[ญหาต�างๆขององค9การ โดยการร�วมกันรับผิดชอบใน
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ9เป;นหัวใจสําคัญขององค9การ

• การตัดสินใจเชิงกลยุทธ9โดยอาศัยกลุ�ม จะทําใหBไดBแนวทางการ
บริหารเชิงกลยุทธ9ที่หลากหลาย และผ�านการเลือกสรร

• การใหBพนักงานเขBามามีส�วนร�วมเกี่ยวขBองกับการจัดทํากลยุทธ9 
ทําใหBพวกเขาเขBาใจความสัมพันธ9ระหว�างผลิตภาพกับรางวัล

• ช�องว�างหรืองานซํ้าซBอน ในการดําเนินกิจกรรมระหว�างบุคคลใน
องค9การจะลดลง เพราะทุกคนรูBบทบาทและหนBาท่ี

• การต�อตBานการเปลี่ยนแปลงจะลดลง จากการท่ีไดBมีส�วนร�วมใน
การจัดทํากลยุทธ9 ย�อมทําใหBเกิดความพอใจจากการตัดสินใจ

ผลการวิจัยองค9การท่ีประสบความสําเร็จ

• ทําใหBเขBาใจวิสัยทัศน9เชิงกลยุทธ9ขององค9การท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น
• ทําใหBรูBว�าควรจะมุ�งเนBนในเร่ืองใดบBางท่ีมีความสําคัญเชิงกลยุทธ9
• ทําใหBเขBาใจสภาพแวดลBอมท่ีกําลังเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วดี

ยิ่งขึ้น
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ลักษณะท่ัวไปของการบริหารเชิงกลยุทธ9

1. วิสัยทัศน9 (vision) 
2. พันธกิจ (mission) 
3. เปOาหมาย (goals) 
4. กลยุทธ9 (strategic) 
5. และแผนงาน (plans)

Vision

• ความตั้งใจอย�างกวBางๆ รวมทุกอย�างท่ีเกี่ยวกับอนาคตหรือการ
คิดไปขBางหนBา (what it wants to become) โดยวิสัยทัศน9จะ
แสดงความทะเยอทะยานท่ีจะนําไปสู�อนาคตเป;นสิ่งกระตุBนเสริม
มากกว�าแรงจูงใจธรรมดา
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Vision

1. วิสัยทัศน9ตBองสัมพันธ9กับผลท่ีไดBจากการวิเคราะห9 SWOT
2. วิสัยทัศน9ตBองสั้น ง�าย และไดBใจความ
3. วิสัยทัศน9ควรมีระยะเวลากํากับ
4. วิสัยทัศน9ตBองมีความเป;นไปไดB ดึงดูดใจ ทBาทาย และสรBางแรง

บันดาลใจ
5. วิสัยทัศน9ตBองไม�กําหนดโดยคนเพียงไม�กี่คน
6. วิสัยทัศน9ตBองประกาศออกไป และกล�าวย้ําตลอด
7. วิสัยทัศน9ตBองมีการติดตามกํากับตลอดเวลา ไม�ปล�อยใหBหยุด

น่ิง

CP all

1. เราใหBบริการความสะดวกกับทุกชุมชน
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MCU

• มุ�งพัฒนามหาวิทยาลัยเป;นศูนย9กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา
ระดับนานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค9ความรูB     
บูรณาการกับศาสตร9สมัยใหม� ใหBนําไปสู�การพัฒนาจิตใจและ
สังคมอย�างยั่งยืน

ธนาคารออมสิน

• เป;นสถาบันการเงินท่ีมั่นคงเพื่อการออม และเป;นผูBนําในการ
สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกคBารายย�อย ดBวยการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
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Mission

• สิ่งท่ีทําในป[จจุบัน องค9การทําอะไรในป[จจุบัน (what the 
organization is now) เป;นสิ่งท่ีมีตัวตนมากกว�าวิสัยทัศน9 

Mission

1. เหตุผลท่ีองค9การดําเนินงาน
2. ลักษณะพิ เศษท่ีองค9การน้ันไม� เหมือนหรือแตกต�างจาก

องค9การอื่น
3. แนวทางการดําเนินงานขององค9การท่ีทําใหBเห็นว�าต�างจาก

องค9การอื่น
4. ใครคือลูกคBาท่ีสําคัญหรือตลาดหลัก
5. สินคBาและบริการท่ีสําคัญท้ังในป[จจุบันและอนาคต
6. ความเชื่อ ค�านิยม จุดหมายปลายทาง และปรัชญาท่ีสําคัญ

ขององค9การ
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Mission

1. พันธกิจท่ีชัดเจนจะแสดงใหBเห็นขอบเขตท่ีเป;นแนวทางในการ
กําหนดกลยุทธ9 โดยพันธกิจจะเนBนถึงเปOาหมายท่ีแน�นอนและ
ไม�ใช�การดําเนินงานโดยปราศจากเปOาหมาย 

2. พันธกิจแสดงใหBเห็นถึงความรับผิดชอบขององค9การท่ีมีต�อ
ส�วนรวม และการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานขององค9การทุก
ระดับ

3. พันธกิจแสดงใหBเห็นถึงมาตรฐานของพฤติกรรมของคนใน
องค9การ โดยพฤติกรรมท่ีตBองการของคนในองค9การ คือ 
พฤติกรรมท่ีอยู�ในกรอบของจรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ต�อสังคม 

CP all

• วิสัยทัศน9
• เราใหBบริการความสะดวกกับทุกชุมชน
• พันธกิจ
• มุ�งสรBางความผูกพันกับลูกคBา ดBวยสินคBาและบริการ ท่ีเปnoยม

ดBวยนวัตกรรม พรBอมท้ังสรBางสัมพันธภาพท่ีดีกับชุมชนและ
สังคม
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MCU

• วิสัยทัศน9
• มุ�งพัฒนามหาวิทยาลัยเป;นศูนย9กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับ

นานาชาติ โดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค9ความรูB บูรณาการกับ
ศาสตร9สมัยใหม� ใหBนําไปสู�การพัฒนาจิตใจและสังคมอย�างย่ังยืน

• พันธกิจ
1. มุ�งเนBนการสรBางบัณฑิตและบุคลากร
2. มุ�งส�งเสริมการศึกษาคBนควBาวิจัย
3. มุ�งเนBนการใหBบริการวิชาการที่หลากหลาย
4. ส�งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมการมีส�วนร�วม
5. ปรับปรุงโครงสรBางองค9กร กฎ ระเบียบ และพัฒนาบุคลากร

ธนาคารออมสิน

• วิสัยทัศน9
• เป;นสถาบันการเงินท่ีมั่นคงเพื่อการออม และเป;นผูBนําในการ

สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากและลูกคBารายย�อย ดBวยการบริหาร
จัดการท่ีมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

• พันธกิจ
• เป;นสถาบันเพื่อการออม
• เป;นสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาของภาครัฐ
• เป;นสถาบันเพื่อส�งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
• เป;นสถาบันท่ีรับผิดชอบต�อสังคม 
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Goals

• สิ่งท่ีองค9การจะตBองทําใหBเกิดขึ้นจริง หรือเป;นความตBองการใน
อนาคตท่ีองค9การจะไปใหBถึง หากเปรียบเทียบกับวิสัยทัศน9และ
พันธกิจแลBว  พันธกิจจะทําใหBวิสัยทัศน9 ชัดเจนขึ้น และ
เปOาหมายจะทําใหBพันธกิจเป;นตัวตนขึ้น ดังน้ันการตั้งเปOาหมาย
องค9การก็เพื่อทําใหBองค9การบรรลุพันธกิจท่ีกําหนด 

Goals

1. แสดงใหBเห็นท้ังเร่ืองทางการเงินและไม�ใช�เร่ืองทางการเงิน 
2. แสดงใหBเห็นจุดยืนท่ีองค9การตBองเลือก
3. แสดงใหBเห็นถึงกรอบและแนวทางท่ีองค9การตBองบรรลุ 
4. แสดงใหBเห็นความเป;นหน่ึงเดียวกันท้ังองค9การ 
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strategic

1. กลยุทธ9ระดับองค9การ (corporate strategy) 
2. กลยุทธ9ระดับหน�วยงาน (business strategy) 
3. กลยุทธ9ระดับหนBาท่ี (functional strategy) 

plans
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ผูBมีส�วนร�วมองค9การ (Stakeholder) 

• (Internal Stakeholder) 
• (External Stakeholder) 

ทําไมการบริหารเชิงกลยุทธ9จึงเป;นกระบวนการ?

1. การบริหารเชิงกลยุทธ9ตBองมีการจัดทําตามลําดับก�อนหลัง 
2. การบริหารเชิงกลยุทธ9แต�ละลําดับข้ันตอนเป;นงานท่ีตBองทํา

ร�วมกันไม�ใช�แยกกันทํา และจะตBองมีครบทุกลําดับข้ันตอน 
เพราะแต�ละข้ันตอนมีความสัมพันธ9กัน

3. การกําหนดและการนํากลยุทธ9ไปใชBจําเป;นตBองใชBเวลาของ
ผูBบริหารในการเปลี่ยนแปลง และสิ่งท่ีแกBไขเปลี่ยนแปลงตBอง
เกิดขึ้นตามลําดับก�อนหลัง
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ทําไมกลยุทธ9จึงลBมเหลว?

1. สถานการณ9ในอนาคตเป;นสิ่งท่ีไม�แน�นอนและไม�สามารถ
กําหนดรูBไดBอย�างถูกตBอง

2. ผูBบริหารหรือองค9การไม�สามารถควบคุมป[จจัยภายในและ
ภายนอกองค9การไดB

3. ผูBบริหารหรือองค9การไม�สามารถควบคุมทุกอย�างใหBเป;นไปตาม
แผนท่ีกําหนดไวBไดB

บทท่ี ๒

การวิเคราะห9สภาพแวดลBอมภายนอก 
(External Environmental Analysis)
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External Environment

• ป[จจัยท่ีองค9การควบคุมไม�ไดB และมีความสําคัญต�อการกําหนด
กลยุทธ9ท่ีผูBบริหารตBองนํามาพิจารณา ความสําเร็จและความ
ลB ม เ ห ล ว ขอ งอ งค9 ก าร เ กิ ด จ าก ก า ร เ ป ลี่ ย นแ ป ล งข อ ง
สภาพแวดลBอมภายนอกเป;นสําคัญ หากองค9การสามารถ
ปรับตัวใหBเขBากับการเปลี่ยนแปลง องค9การก็จะบรรลุเปOาหมาย 
พันธกิจ และวิสัยทัศน9 ในทางกลับกันหากองค9การไม�สามารถ
ปรับตัวใหBเขBากับสภาพแวดลBอมภายนอก องค9การก็จะไม�
ประสบความสําเร็จ หรือลBมเหลวไดBในระยะยาว

External Environment

1. สภาพแวดลBอมภายนอกเป;น ท้ั ง โอกาส และอุปสรรค 
(Opportunities and Theat)

2. สภาพแวดลBอมภายนอกอย�างเดียวกันกระทบต�อองค9การ     
แต�ละองค9การแตกต�างกัน

3. สภาพแวดลBอมภายนอกบางอย�างยากท่ีจะคาดคะเนไดB      
อย�างถูกตBอง


