
Strategy Implementation

• การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติหรือการปฏิบัติตามกลยุทธ� เป'นการ
ดําเนินงานขั้นที่  ๓           

• ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ� การดําเนินงานในขั้นนี้เกิดขึ้น
ภายหลังจากผู8จัดการได8ตัดสินใจเลือกกลยุทธ�อย:างใดอย:างหนึ่งภายหลังจากผู8จัดการได8ตัดสินใจเลือกกลยุทธ�อย:างใดอย:างหนึ่ง
แล8ว งานของผู8จัดการในตอนนี้จึงหันมามุ:งเน8นให8ความสนใจที่
จะเปลี่ยนแผนกลยุทธ�นั้น ไปสู:การปฏิบัติเพื่อให8เกิดผลดีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด



Strategy Implementation

• จากความหมายของ “การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติ” สามารถสรุปได8
ว:าเป'นกระบวนการเปลี่ยนแผนกลยุทธ�ที่ได8จัดทําขึ้น นําไปสู:การ
ปฏิบัติ เพื่อให8เกิดผลลัพธ�ตามที่ตั้งเปAาหมายไว8     

• การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติมีความยากมากกว:าการจัดทํากลยุทธ� • การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติมีความยากมากกว:าการจัดทํากลยุทธ� 
เพราะการนํากลยุทธ�ไปสู:การปฏิบัติต8องอาศัยความร:วมมือจาก
หลายฝDาย หลายกิจกรรม ผู8จัดการจะต8องมีลักษณะความเป'น
ผู8นํา สามารถทํางานเป'นทีมได8ดี จึงจะทําให8แผนกลยุทธ�นําไปสู:
การปฏิบัติบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไว8



Why study strategy implementation

1. องค�การที่มีระบบการจัดการที่ดี (well-managed 
organization )

2. บุคลากรที่มีความรู8ความสามารถ (competent personnel)



framework for amplementing strategy

• การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติเป'นการเปลี่ยนแผนกลยุทธ�ขององค�การ
เข8าสู:การลงมือปฏิบัติ เพื่อให8เกิดผลตามมุ:งหวังไว8

• ผู8บริหารทุกคนจะต8องคิดตลอดเวลา     เพื่อตอบคําถามที่ว:า “มี
งานอะไรในความรับผิดชอบของตนตามแผนกลยุทธ�ที่ต8องทํางานอะไรในความรับผิดชอบของตนตามแผนกลยุทธ�ที่ต8องทํา
บ8าง และควรทําอะไรเพื่อทําสิ่งนั้นบรรลุผลสําเร็จ”

• การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติจึงเป'นงานที่ต8องใช8ศิลปะ (art) มากกว:า
ใช8ศาสตร� (scicnce)



the principal strategy implementing tasks

1. การเสริมสร8างองค�การให8มีความแข็งแกร:งด8านความสามารถ 
สมรรถภาพ และทรัพยากร เพื่อนํามาใช8ในการดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธ�ให8ประสบผลสําเร็จ

2. จัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมทรัพยากรให8มีอย:างเพียงพอ 
เพื่อนําไปใช8ในกิจกรรมตามสายงานลูกโซ:แห:งคุณค:า (value 

2. จัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมทรัพยากรให8มีอย:างเพียงพอ 
เพื่อนําไปใช8ในกิจกรรมตามสายงานลูกโซ:แห:งคุณค:า (value 
chain activities) ที่จําเป'นต:อความสําเร็จเชิงกลยุทธ�

3. กําหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนกลยุทธ� 
4. กําหนดการปฏิบัติงานต:างๆที่ดีที่สุด และผลักดันให8มีการ

ปรับปรุงให8ดีขึ้นอย:างต:อเนื่อง



the principal strategy implementing tasks

5. ติดตั้งระบบข8อมูลสารสนเทศ (information system) การ
ติดต:อสื่อสารและการดําเนินงาน เพื่อช:วยให8บุคลากรของ
บริษัทสามารถที่จะดําเนินการตามบทบาทหน8าที่เชิงกลยุทธ�
ของเขา เพื่อให8ประสบผลสําเร็จในแต:ละวันของเขา เพื่อให8ประสบผลสําเร็จในแต:ละวัน

6. กําหนดให8มีรางวัลสิ่งจูงใจ ให8แก:ผู8ทํางานบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค�และการบริหารเชิงกลยุทธ�ที่ดี

7. สร8างสรรค�สภาพแวดล8อมในการทํางานที่สนับสนุนกลยุทธ� 
และวัฒนธรรมของบริษัท

8. ใช8ภาวะความเป'นผู8นําเชิงกลยุทธ� (strategic leadership) ที่
จําเป'นเพื่อผลักดันให8การปฏิบัติงานก8าวไปข8างหน8าอย:าง
ต:อเนื่อง



building a capable organization

• การนํากลยุทธ�ไปปฏิบัติได8อย:างดีและมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยู:
กับความสามารถของบุคลากร (competent personnel) 

• ค ว า ม ส า ม า ร ถ ห ลั ก แ ล ะ ส ม ร ร ถ ภ า พ ท า ง ก า ร แ ข: ง ขั น 
(competencies and competitive capabilities) (competencies and competitive capabilities) 

• และองค�การที่มีระบบการบริหารที่ดี (effective organization) 
เป'นสําคัญ



building a capable organization

1. เลือกคนที่สามารถเข8าทํางานในตําแหน:งที่สําคัญ
2. สร8างความมั่นใจให8เกิดขึ้นให8ได8ว:า องค�การมีทักษะ(skills) มี

ความสามารถหลัก (core competencies) มีความสามารถ
พิเศษด8านการจัดการ (managerial talents) มีความรู8ความพิเศษด8านการจัดการ (managerial talents) มีความรู8ความ
ชํานาญด8านเทคนิค (technical know-how) มีสมรรถภาพ
ทางการแข:งขัน (competitive capabilities) และมีทรัพยากรที่
แข็งแกร:งตามที่องค�การต8องการ

3. จัดกระบวนการในการทํางาน กิจกรรมตามลูกโซ:แห:งคุณค:า 
(value chain activities) และระบบการตัดสินใจที่มีคุณภาพ 
เพื่อให8การจัดการตามกลยุทธ�นําไปสู:ความสําเร็จ



organizational structures of the future

1. กิจกรรมต:างๆสามารถจัดแบ:งออกเป'นงานที่ทําได8ง:ายๆ และ
ทําซ้ําๆได8 สามารถทําให8เกิดความเชี่ยวชาญได8อย:างรวดเร็ว 
และสามารถทําให8เกิดประสิทธิภาพได8จากการผลิตปริมาณ
มากมาก

2. เมื่อการทํางานตามหน8าที่มีความเชี่ยวชาญมากขึ้น ในแต:ละ
สาขาของงานบริหารก็จะมีผลประโยชน�สําคัญเกิดขึ้นมากมาย
ตามมา

3. ความต8องการของลูกค8ามีมาตรฐานพอ ที่จะสามารถหาวิธีการ
ทําให8เกิดความพอใจได8โดยสะดวก



new organizational themes

1. กะทัดรัด (lean) หมายถึง การปรับลดขนาดขององค�การ 
(downsizing) ให8มีขนาดเล็กกะทัดรัด ลดจํานวนพนักงานลง 
(lean staffing) และลดขนาดหน:วยธุรกิจลง

2. แบน (flat) หมายถึง ลักษณะโครงสร8างขององค�การแบนลง 2. แบน (flat) หมายถึง ลักษณะโครงสร8างขององค�การแบนลง 
เนื่องจากการลดลําดับของการบังคับบัญชาน8อยลง

3. ว:องไว (agile) หมายถึงการปรับกลยุทธ�เพื่อให8ก8าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดซึ่งไม:แน:นอน จําเป'นจะต8องกระทํา
อย:างว:องไว มิฉะนั้นจะทําให8เสียเปรียบทางการแข:งขัน



new organizational themes

4. ตอบสนอง (responsive) หมายถึง ความต8องการของลูกค8ายุค
ใหม: ต8องการได8รับความสะดวกรวดเร็วในด8านการบริการ และ
มีลักษณะเป'นการส:วนตัว จึงจําเป'นต8องตอบสนองบริการ
ลูกค8าที่รวดเร็ว (quick response) เพื่อสร8างความพอใจให8กับลูกค8าที่รวดเร็ว (quick response) เพื่อสร8างความพอใจให8กับ
ลูกค8า

5. นวัตกรรม (innovative) หมายถึง การนําเทคโนโลยีใหม:ๆ มา
ประยุกต�ใช8ในการทํางาน เช:น เทคโนโลยีคอมพิวเตอร� และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (information technology) หรือ “ไอที” 
ทําให8ลดจํานวนพนักงานในองค�การ แต:การทํางานมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น



paradigm



บทที่ ๗

การควบคุมและการประเมินผลกลยุทธ�
 (Strategic Control and Evaluation)



Strategic management process



Strategic Control and Evaluation

• การควบคุมและประเมินผล เป'นงานขั้นสุดท8ายของกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ� เป'นงานของผู8บริหารที่จะใช8เป'นเครื่องมือใน
การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ที่
ได8วางไว8 ว:าบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไว8มากน8อยแค:ไหน ซึ่งได8วางไว8 ว:าบรรลุผลสําเร็จตามแผนที่วางไว8มากน8อยแค:ไหน ซึ่ง
ต8องอาศัยการเปรียบเทียบผลการประเมินที่ได8จากผลการ
ปฏิบัติจริง (actual performance) กับผลการดําเนินงานที่ตั้ง
ความมุ:งหวังไว8 (desired performance) 



Strategic Control and Evaluation

• จากแนวความคิดของ “การควบคุมกลยุทธ�” สามารถสรุปได8ว:า 
การควบคุมกลยุทธ� หมายถึงการร:วมมือกันในการตรวจสอบ 
และการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ�ของ
องค�การ ตามเปAาหมายหรือวัตถุประสงค�ที่องค�การกําหนดไว8 องค�การ ตามเปAาหมายหรือวัตถุประสงค�ที่องค�การกําหนดไว8 
โดยพิจารณาจากตัวชี้ วัดความสําเร็จ ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล ของการดําเนินงาน โครงการหรือกิจกรรม เพื่อใช8
เป'นแนวทางในการปรับเปลี่ยน/ล8มเลิกกลยุทธ� 



Strategic control process

• การกําหนดเปAาหมายอย:างเป'นทางการ (formal target-
setting) 

• การตรวจสอบ (monitoring) 
• การประเมินผล (evaluation) • การประเมินผล (evaluation) 
• และข8อมูลปAอนกลับ (feedback)



Strategic control process



Traditional approach to strategic control



relationship between strategy and control



Balanced Scorecard

• Balanced Scorecard เป'นกลยุทธ�ในการบริหารงานสมัยใหม: 
และได8รับความนิยมไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย Balanced 
Scorecard ได8ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อปn 1990 โดย Drs. Robert 
Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton 
จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว:า 
Kaplan จาก Harvard Business School และ David Norton 
จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยตั้งชื่อระบบนี้ว:า 
“Balanced Scorecard” เพื่อที่ผู8บริหารขององค�การจะได8รับรู8ถึง
จุดอ:อน และความไม:ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ:านมา 
balanced scorecard จะช:วยในการกําหนดกลยุทธ�ในการ
จัดการองค�การได8ชัดเจน โดยดูจากผลของการวัดค:าได8จากทุก
มุมมอง



Balanced Scorecard

• Balanced Scorecard คือระบบการบริหารงานและประเมินผล
ทั่วทั้งองค�การ และไม:ใช:เฉพาะเป'นระบบการวัดผลเพียงอย:าง
เดียว แต:จะเป'นการกําหนดวิสัยทัศน� (vision) และแผนกลยุทธ� 
(strategic plan) แล8วแปลผลลงไปสู:ทุกจุดขององค�การเพื่อใช8
เป'นแนวทางในการดําเนินงานของแต:ละฝDายงานและแต:ละคน 
(strategic plan) แล8วแปลผลลงไปสู:ทุกจุดขององค�การเพื่อใช8
เป'นแนวทางในการดําเนินงานของแต:ละฝDายงานและแต:ละคน 
โดยระบบของ Balanced Scorecard จะเป'นการจัดหาแนว
ทางแก8ไขและปรับปรุงการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากผลที่
เกิดขึ้นของกระบวนการทํางานภายในองค�การ และผลกระทบ
จากลูกค8าภายนอกองค�การ มานํามาปรับปรุงสร8างกลยุทธ�ให8มี
ประสิทธิภาพดีและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น



Balanced Scorecard

• เมื่อองค�การได8ปรับเปลี่ยนเข8าสู:ระบบ Balanced Scorecard 
เต็มระบบแล8ว Balanced Scorecard จะช:วยปรับเปลี่ยนแผนกล
ยุทธ�ขององค�การจากระบบ “การทํางานตามคําสั่งหรือสิ่งที่ได8
เรียนรู8สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู:ระบบ “การเรียนรู8สืบทอดกันมา (academic exercise)” ไปสู:ระบบ “การ
ร:วมใจเป'นหนึ่งเดียวขององค�การ (nerve center of an 
enterprise)



Balanced Scorecard

1. มุมมองด8านการเงิน (Financial Perspective; F)
2. มุมมองด8านลูกค8า (Customer Perspective; C)
3. มุมมองด8านการดําเนินการภายใน (Internal Perspective; I)
4. มุมมองด8านการเรียนรู8และพัฒนาการ (Learning and 4. มุมมองด8านการเรียนรู8และพัฒนาการ (Learning and 

Growth; L)



Balanced Scorecard

1. The Learning and Growth Perspective 
2. The Business Process Perspective 
3. The Customer Perspective 
4. The Financial Perspective 4. The Financial Perspective 



Balanced Scorecard



Balanced Scorecard

1. จุดมุ:งหมาย (Objective) : ระยะสั้นและระยะยาว 
2. การวัดผล (Measure) : ทางด8านการเงินและไม:ใช:การเงิน 
3. ดัชนีชี้วัด (Indicator) : เพื่อการติดตามและการผลักดัน 
4. มุมมอง (Perspective) : ภายในและภายนอก 4. มุมมอง (Perspective) : ภายในและภายนอก 



ทําไมองค�การจึงจําเป'นต8องมีการนํา Bsc มาใช8 ?

• The Vision Barrier (อุปสรรคด8านวิสัยทัศน�) มีพนักงานที่เข8าใจ
ถึงแผนกลยุทธ�ขององค�การที่ตนเองทํางานอยู:เพียง 5%

• The People Barrier (อุปสรรคด8านบุคลากร) พบว:ามีพนักงาน
ระดับผู8จัดการเพียง 25% ที่ให8ความสําคัญและบริหารงานตามระดับผู8จัดการเพียง 25% ที่ให8ความสําคัญและบริหารงานตาม
แผนกลยุทธ�



ทําไมองค�การจึงจําเป'นต8องมีการนํา Bsc มาใช8 ?

• The Resource Barrier (อุปสรรคด8านทรัพยากร) พบว:ามี
จํานวนองค�การถึง 60% ที่ไม:ได8บริหารงบประมาณให8เป'นไป
ตามแผนกลยุทธ�ที่กําหนดไว8

• The Management Barrier (อุปสรรคด8านการจัดการ) มี• The Management Barrier (อุปสรรคด8านการจัดการ) มี
ผู8บริหารองค�การมากถึง 85% ที่ให8เวลาในการประชุมสนทนา
ในเรื่องแผนกลยุทธ�น8อยกว:า 1 ชั่วโมงต:อเดือน



ประโยชน�ที่องค�กรจะได8รับจากการใช8 Bsc

1. ช:วยให8มองเห็นวิสัยทัศน�ขององค�การได8ชัดเจน
2. ได8รับการความเห็นชอบและยอมรับจากผู8บริหารทุกระดับ ทํา

ให8ทุกหน:วยงานปฏิบัติงานได8สอดคล8องกันตามแผน
3. ใช8เป'นกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานทั่วทั้งองค�การ3. ใช8เป'นกรอบในการกําหนดแนวทางการทํางานทั่วทั้งองค�การ
4. ช:วยให8มีการจัดแบ:งงบประมาณและทรัพยากรต:าง ๆ สําหรับ

แต:ละกิจกรรมได8อย:างเหมาะสม
5. เป'นการรวมแผนกลยุทธ�ของทุกหน:วยงานเข8ามาไว8ด8วยกัน 

ด8วยแผนธุรกิจขององค�การ ทําให8แผนกลยุทธ�ทั้งหมดมีความ
สอดคล8องกัน สามารถวัดผลได8ทั้งลักษณะเป'นทีมและตัว
บุคคล


