
 
Riding on the waves: การบรหิารธุรกจิวนันี ้เหมอืนกบั
การเลน่วนิเซริฟ์โตค้ลืน่ ซึง่ผูเ้ลน่ตอ้งทรงตวัอยูบ่นกระดาน
โตค้ลืน่ใหไ้ด ้ยิง่วนัคลืน่ก็ยิง่แรงและสงูมากขึน้และมาจาก
หลายทศิทาง ธรุกจิใดทีส่ามารถประคองตวัอยูบ่นคลืน่ได้

ตลอดเวลา คอื ผูช้นะ เพราะธุรกจิจะตอ้งยนือยูไ่ด ้ท ัง้ขาขึน้
และขาลง จาก รายงานประจําปี 2542 บมจ.ชนิ คอรป์อเร

ช ัน่ส ์ 

Group Blog
 000. Neo 

Classic 
Books : 
หนังสอื คอื 
เพือ่นรัก  

 001. Real 
estate broker  

 002. Business 
Strategy : วา่
ดว้ย กลยทุธ์
ธรุกจิ 

  
 003. Business 

NEWS : 
Business 
Movement 
โลกธรุกจิ.....  

 004. โรงแรม : 
อตุสาหกรรม
โรงแรมใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 005. โรงแรม : 
อตุสาหกรรม
โรงแรมใน
จังหวัดลําพูน  

 006. ตลาด : 
อตุสาหกรรม
ตลาดในจังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 007. ตลาด : 
อตุสาหกรรม
ตลาดในจังหวัด
ลําพูน  

 008. โรงเรยีน : 
อตุสาหกรรม
การศกึษาใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 009. โรงเรยีน : 
อตุสาหกรรม
สถานศกึษาใน
จังหวัดลําพูน  

 010. รถ
โดยสาร : 
อตุสาหกรรม
การขนสง่ผู ้
โดยสาร(คน)ใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 011. รถ
โดยสาร : 
อตุสาหกรรม
การขนสง่ผู ้
โดยสาร(คน)ใน
จังหวัดลําพูน  

 012. โลจิ
สตกิส ์: 
อตุสาหกรรม

009. แนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเชงิกลยทุธ ์
 
แนวคดิพืน้ฐานของการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
 
 
 
 

 
 
Strategic Management 
ภาพประกอบ จาก http://www.myconsultinggroup.com 
 
 
 
1.แนวคดิพืน้ฐานการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
แนวคดิการจัดการใหม่ๆ  ไดถ้กูนํามาใชใ้นการบรหิารจัดการทัง้ในองคก์รตา่งๆ เพือ่การ
พัฒนาใหอ้งคก์รสามารถแขง่ขนั และ กา้วสูค่วามเป็นเลศิ ทา่มกลางกระแสโลกาภวัิฒน ์
(Globalization) 
 
ในยคุโลกไรพ้รมแดน ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้อยา่งรวดเร็ว และ การแขง่ขนัทีร่นุแรง ผู ้
บรหิารจงึตอ้งตดิตามสถานการณ ์ขอ้มลู ขา่วสาร เพือ่คดิหากลยทุธใ์หม่ๆ มาใชอ้ยูต่ลอด 
ภายใตท้รัพยากรทีม่อียู ่แสวงหาโอกาส และหลกีเลีย่งอปุสรรคทีม่าขดัขวาง  
 
การจัดการเชงิกลยทุธจ์งึไดพั้ฒนามาใช ้ทัง้ในองคก์รภาครัฐและเอกชนอยา่งแพรห่ลาย
มากขึน้  
 
การจัดการทีใ่ชก้ลยทุธนั์น้ ตอ้งอาศัยความรว่มมอื จากทกุคนในองคก์ร ชว่ยกนัคดิ ชว่ยกนั

Merchant Dream 
Location : 
 
เชยีงใหม ่
Thailand 
 
[ด ูProfile 
ทัง้หมด] 

 

My FriendFlock  
ฝากขอ้ความหลงัไมค์

 
Rss Feed  

ใหท้ปิเจา้ของ Blog 
[?] 

 
Happiness Lies in the 
job of achivement and 
the thrill of "CREATIVE 
EFFORT" 
 
ความสขุซกุซอ่นอยูใ่น
ความสําเร็จ ในหนา้ทีก่าร
งาน และ ความรูส้กึวา่ ได ้
ทุม่เทความพยายามอยา่ง
เต็มทีแ่ลว้. 

 

Friends' blogs
 Webmaster - 

BlogGang  
[Add Merchant Dream's 

blog to your web]

Links

 SBA : US Small 
Business 
Administration  

 BOT: Bank of 
Thailand ธนาคาร
แหง่ประเทศไทย  

 MOC : Ministry of 
Commerce 
Thailand 
กระทรวงพาณชิย ์ 

 DBD : 
Department of 
Business 
Development 
กรมพัฒนาธรุกจิ
การคา้ กระทรวง
พาณชิย ์ 

 MOI : Ministry of 
Industry กระทรวง
อตุสาหกรรม  

 settrade  
 ISMED: สถาบัน
พัฒนาวสิาหกจิ

Page 1 of 29BlogGang.com : : Merchant Dream : 009. แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเชงิกลยทุธ์

18/5/2555http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=merchantdream&month=08-03-2010&group=242&gblog=10



การขนสง่สนิคา้ 
(ของ)ในจังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 013. โลจิ
สตกิส ์: 
อตุสาหกรรม
การขนสง่สนิคา้
(ของ)ในจังหวัด
ลําพูน  

 014.ศนูยก์าร
คา้ : 
อตุสาหกรรม
ศนูยก์ารคา้ใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 015. ศนูยก์าร
คา้ : 
อตุสาหกรรม
ศนูยก์ารคา้ใน
จังหวัดลําพูน  

 016. โรง
พยาบาล : 
อตุสาหกรรม
สถานพยาบาล
ในจังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 017. โรง
พยาบาล : 
อตุสาหกรรรม
สถานพยาบาล
ในจังหวัดลําพูน 

 018. บา้นจัด
สรร : 
อตุสาหกรรม
บา้นจัดสรรใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 019. บา้นจัด
สรร : 
อตุสาหกรรม
บา้นจัดสรรใน
จังหวัดลําพูน  

 020. อาคาร
ชดุ : 
อตุสาหกรรม
อาคารชดุหรอื
คอนโดมเินยีม
ในจังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 021. 020. 
อาคารชดุ : 
อตุสาหกรรม
อาคารชดุหรอื
คอนโดมเินยีม
ในจังหวัดลําพูน 

 022. หอพัก 
อพารต์เมน้ท ์
บา้นเชา่ : 
อตุสาหกรรมที่
พักใหเ้ชา่ใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 023. หอพัก 
อพารต์เมน้ท ์
บา้นเชา่ : 
อตุสาหกรรมที่
พักใหเ้ชา่ใน
จังหวัดลําพูน  

ผลักดนัใหอ้งคก์รไปสูท่ศิทางทีมุ่ง่หวงั 
 
 
 
2.ความหมายของ กลยทุธ ์การจดัการเชงิกลยทุธ ์และ นโยบายธรุกจิ 
 
 
 
 
 

 
 
strategic watch 
ภาพประกอบจาก http://www. 
 
 
กลยทุธ ์(Strategy)  
 
เป็นวธิกีารทีอ่งคก์ารเลอืกเพือ่จะดําเนนิการจากจดุทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจบัุนไปยงัจดุหมายปลาย
ทางในอนาคตทีกํ่าหนดไว ้
 
กลยทุธ ์เป็นคําทีใ่ชใ้นวงการธรุกจิ 
 
การใชก้ลยทุธม์มีานานแลว้ในทางการทหาร และ การทําสงคราม 
 
ในปัจจบุัน หน่วยงานภาครัฐ จะใชคํ้าวา่ยทุธศ์าสตร ์สว่นภาคธรุกจินยิมใชคํ้าวา่กลยทุธ ์
 
 
 
กลยทุธ ์แบง่เป็น 3 ระดบั คอื  
 
1. กลยทุธร์ะดับองคก์าร  
 
2. กลยทุธร์ะดับบรษัิท หรอื กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ 
 
3.กลยทุธร์ะดับหนา้ที ่
 
 
 
การจดัการเชงิกลยทุธ/์การบรหิารเชงิกลยทุธ ์(Strategic Management)  
 
 
 
 
 

ขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม  

 NEC : New 
Entrepreneurs 
Creation โครงการ
เสรมิสรา้งผู ้
ประกอบการใหม ่ 

 OSMEP-Virtual 
Coach  

 NFI : National 
Food Institution 
สถาบันอาหาร ครัว
ไทยสูโ่ลก  

 หนา้แรก SMEs  
 ศนูยว์จิัยกสกิรไทย 
 อาชพี.คอม  
 SET : ตลาดหลัก
ทรัพยแ์หง่ประเทศ
ไทย  

 กรมทีด่นิ กระทรวง
มหาดไทย  

 คน้หาราคาประเมนิ 
โดยกรมธนารักษ์  

 โครงการ แบบบา้น
เพือ่ประชาชน  

 Sample Business 
Plans  

 รวม แผนธรุกจิ  
 โครงการเสรมิสรา้ง
ผูป้ระกอบการใหม ่
New 
Entrepreneur s 
Creation-NEC  

 ตัวอยา่งแผนธรุกจิ 
SME Smart 
Thailand  

 คลนีคิเทคโนโลย ี
ทีพ่ึง่ของชมุชน  

 ศนูยบ์ม่เพาะ
วสิาหกจิ แหง่ 
จฬุาลงกรณ์ 
มหาวทิยาลัย  

 Sample 
Marketing Plans  

 สมาคมการขาย
และการตลาด
อสงัหารมิทรัพย ์ 

 พระไตรปิฏก ฉบับ
ประชาชน  

 moneychannel  
 สถาบันเพิม่ผล
ผลติแหง่ชาต ิ 

 ศนูยธ์รุกจิ
อตุสาหกรรม 
(BOC) สํานัก
พัฒนาธรุกจิ
อตุสาหกรรมและผู ้
ประกอบการ  

 บรกิารสารสนเทศ
เพือ่ชาวลําพนู  

 เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 
-บทคัดยอ่งานวจิัย 
มธ  

 ซะป๊ะเรือ่งเกา่ โดย 
พ.ต.ท. อนุ เนนิ
หาด  

 หนังสอืพมิพอ์คีอน
นวิส ์สือ่เศรษฐกจิ
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 024. โรงเรยีน
กวดวชิา : 
อตุสาหกรรม
โรงเรยีนกวด
วชิาในจังหวัด
เชยีงใหม-่
ลําพูน  

 025. โรงเรยีน
ดนตร ี: 
อตุสาหกรรม
โรงเรยีนสอน
ดนตรสีากลใน
จังหวัด
เชยีงใหม ่- 
ลําพูน  

 026. โรงเรยีน
สอนภาษา : 
อตุสาหกรรม
โรงเรยีนสอน
ภาษาตา่ง
ประเทศจังหวัด
เชยีงใหม-่
ลําพูน  

 027. หา้งสรรพ
สนิคา้ : 
อตุสาหกรรม
หา้งสรรพสนิคา้
จังหวัด
เชยีงใหม ่ 

 028. หา้งสรรพ
สนิคา้ : 
อตุสาหกรรม
หา้งสรรพสนิคา้
จังหวัดลําพูน  

 030. 
Chiangmai 
Probproty 
Management:: 
อสงัหารมิทรัพย ์
บา้นและทีด่นิ 
สําหรับขาย  

 034. ประเทศ
ตา่งๆทัว่โลก  

 037. The 
Leadership 
Challenge : ผู ้
นําเหนือผูนํ้า  

 038. เรือ่งทัว่
ไปเกีย่วกบั 
อสงัหารมิทรัพย์
ในจังหวัด
เชยีงใหมแ่ละ
ลําพูน  

 039. เรือ่งราว
ของ เงนิตรา 
และ ทนุ : The 
Story of 
Financial and 
Capital  

 

 มนีาคม 2553   

 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 
 

 
 
Strategic Management System 
ภาพประกอบจาก http://www.hq.nasa.gov 
[ เพิม่เตมิจาก http://www.hq.nasa.gov ] 
 
 
 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์หมายถงึ  
 
การกําหนดทศิทางและเป้าหมายองคก์รอยา่งเป็นระบบ ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีม่ลีกัษณะ
ไมค่งที ่ 
 
องคก์รตอ้งวเิคราะหแ์ละประเมนิสภาพแวดลอ้มเพือ่คดิคน้แนวทางการดําเนนิงานใหส้อด
คลอ้งกบัสถานการณ ์ 
 
โดยผูบ้รหิารองคก์รจะเป็นผูรั้บผดิชอบในการตดัสนิใจทศิทางขององคก์ร ซึง่เกีย่วขอ้งกบั
ผลกระทบในระยะยาว และ การตัดสนิใจกลยทุธค์วรกอ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแขง่
ขนัตอ่องคก์ร  
 
นอกจากนียั้งเกีย่วขอ้งกบักลยทุธร์ะดบัตา่งๆ ขององคก์ร จะตอ้งสอดคลอ้งและเกือ้หนุนซึง่
กนัและกนั  
 
 
 
 
 
 

 
 

และสงัคม  
 เว็บลงิคต์วัแทน
นายหนา้อสงัหารมิ
ทรัพย ์ 

 reba : สมาคมนาย
หนา้อสงัหารมิ
ทรัพย ์ 

 Bloggang.com  
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8 มนีาคม 2553 
 009. แนวคดิ
พืน้ฐานของการ
จัดการเชงิ
กลยทุธ ์ 

 008. In search 
of Excellence  

 007. เรือ่งของ 
“อาวธุ” กบัเรือ่ง
ของ “กลยทุธ”์ 
เป็นของคูก่นั  

 006. วา่ดว้ย 
ผลลัพธ ์หรอื 
จดุสรปุ  

 005. แนวความ
คดิของการ
บรหิารเชงิ
กลยทุธ ์ 

 004. กลยทุธ์
เหยีย่วและนก
เขา  

 

All Blogs
 009. แนวคดิ
พืน้ฐานของการ
จัดการเชงิ
กลยทุธ ์ 

 008. In search 
of Excellence  

 007. เรือ่งของ 
“อาวธุ” กบัเรือ่ง
ของ “กลยทุธ”์ 
เป็นของคูก่นั  

 006. วา่ดว้ย 
ผลลัพธ ์หรอื 
จดุสรปุ  

 005. แนวความ
คดิของการ
บรหิารเชงิ
กลยทุธ ์ 

 004. กลยทุธ์
เหยีย่วและนก
เขา  

 003. small-
business-
marketing-
strategy  

 002. Business 
Strategy - 
Mind Map (ii)  

 001. Global 
Factors 
influencing 
Business 
Strategy - 
Mind Map  

 000. Business 
Strategy - 
Mind Map (i) 

 

Strategic Management 
ภาพประกอบจา http://www.strategyletter.com 
 
 
 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์หมายถงึ  
 
การวางแผน การดําเนนิการและการควบคมุในแนวทางเชงิกลยทุธ ์ซึง่จะชว่ยใหก้ารบรหิาร
เป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ ประสทิธผิล  
 
จดุเนน้ของการบรหิารเชงิกลยทุธม์ุง่พจิารณาในเรือ่งของการบรหิาร กลยทุธท์ีค่ดิคน้ขึน้มา
ตอ้งอาศยัพืน้ฐาน ทางการบรหิารเป็นหลัก 
 
 
 
นโยบายธุรกจิ และ การจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
 
 
 
 

 
 
Policy for Prospective Business ... 
ภาพประกอบจาก http://www.tobebos.com 
 
 
 
นโยบายธรุกจิ (Business Policy) เป็นแนวทางอยา่งกวา้งๆทีกํ่าหนดขึน้มา เพือ่การเชือ่ม
โยงระหวา่งการกําหนดกลยทุธ ์และ การดําเนนิกลยทุธข์ององคก์ร  
 
 
การกําหนดนโยบายธรุกจิ มุง่ทีก่ารคดิวเิคราะหส์ภาวะการแขง่ขนัของธรุกจิในอตุสาหกรรม 
ดว้ยการวเิคราะหต์ลาดและผลติภณัฑ ์เพือ่นํามาจัดวางกลยทุธร์ะดับธรุกจิใหก้บัองคก์าร 
พรอ้มทัง้การกําหนดกลยทุธก์ารดําเนนิการตา่งๆเพือ่บรรลภุารกจิหลกัของบรษัิท 
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นโยบายธรุกจิ และ กลยทุธ ์เป็นแผนทีแ่ตล่ะองคก์รกําหนดขึน้ และเป็นสว่นหนึง่ของการ
จัดการเชงิกลยทุธ ์ 
 
นโยบายธรุกจิมุง่ทีก่ลยทุธร์ะดบัธรุกจิ (Business) ทีเ่นน้การแขง่ขนั และ การวางกลยทุธ์
ระดับตา่งๆ ใหบ้รรลตุามทศิทางขององคก์ร  
 
แต ่การจัดการเชงิยทุธ ์มจีดุรวมทีอ่งคก์ารโดยรวม (Corporate) พจิารณานอกเหนอืจาก
การดําเนนิงาน ปัญหา วกิฤตการณ์ประจําวัน มุง่สูก่ารเตบิโตและพัฒนาของธรุกจิใน
อนาคต 
 
 
 
 

 
 
Corporate Flight Attendant Training 
ภาพประกอบจาก http://www.corporateflightattendants.com 
 
 
โดย สรปุ 
 
การจัดการเชงิกลยทุธ ์หรอื การบรหิารเชงิกลยทุธ ์เป็นการจัดการทีเ่นน้การใชก้ลยทุธ ์
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลง ผลกัดนัใหอ้งคก์รไปสูท่ศิทางทีต่ัง้ไว ้และ การนํา
กลยทุธไ์ปปฏบิตั ิจะมกีารควบคมุและประเมนิผล โดยมกีารจัดสรรทรัพยากรใหเ้หมาะสม 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Strategic Thinking 
จาก:thinkisg.com 
 
 
 
3. การคดิเชงิกลยทุธ ์
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์หมายถงึ ความสามารถในการกําหนดแนวทางทีด่ทีีส่ดุ ภายใตส้ภาวะ
ตา่งๆ เพือ่บรรลเุป้าหมายทีต่อ้งการ 
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์เป็นการคดิทีมุ่ง่ชยัชนะ โดยใช ้“ศาสตร”์ และ “ศลิป์” ในการวางแผน 
หรอื จัดการเหตกุารณ์ตา่งๆไดเ้ป็นอยา่งด ี 
 
การใชค้วามเป็นศาสตร ์คอื มหีลกัการวางแผนอยา่งเป็นขัน้ตอนทีส่ามารถถา่ยทอดและ
เรยีนรูก้นัได ้
 
 
 
 

 
 
 
การใชค้วามเป็นศลิป์ คอื แตกตา่งกนัไปตามความสามารถของแตล่ะบคุคลในการทีจ่ะรูว้า่
เวลาใด สถานการณ์ใดควรเลอืกใชก้ลยทุธแ์บบใด 
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์เป็นการคดิทีช่ว่ยเพิม่โอกาสแหง่ความสําเร็จ มกีารกําหนดเป้าหมาย 
และ มวีัตถปุระสงคล์ว่งหนา้ในการทําสิง่ตา่งๆอยา่งชดัเจน 
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์มลีกัษณะเป็นกระบวนการความคดิ เกดิขึน้เมือ่มเีป้าหมายบางอยา่งที่
ตอ้งการทําใหสํ้าเร็จ 
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การทีจ่ะบรรลเุป้าหมาย ตอ้งมกีารกําหนดทางเลอืกทีค่ดิวา่มโีอกาสประสบความสําเร็จมาก
ทีส่ดุ โดยประเมนิกําลังความสามารถของตนเอง ประเมนิสภาพแวดลอ้ม รวมทัง้ ตอ้ง
สามารถคาดการณ์อนาคตทีอ่าจเกดิขึน้ แลว้กําหนดทางเลอืกกลยทุธท์ีค่ดิวา่มโีอกาส
ประสบความสําเร็จมากทีส่ดุ เพือ่มุง่สูเ่ป้าหมายทีว่างไว ้
 
การคดิเชงิกลยทุธยั์งมลีกัษณะยดืหยุน่ไมต่ายตวั แตพ่ลกิแพลงโอนออ่นไปตาม
สถานการณ์ทีแ่ตกตา่งกนั การเตรยีมความพรอ้ม จะชว่ยใหเ้ราสามารถปรับตวัรับการเปลีย่น
แปลงไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยยังคงพยายามทีจ่ะยดึแนวทางสูเ่ป้าหมายสงูสดุไว ้ทําใหม้ี
โอกาสประสบความสําเร็จไดม้ากกวา่คนทีป่ราศจากการคดิเชงิกลยทุธ ์
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์เป็นการคดิทีช่ว่ยเพิม่โอกาสแหง่ความสําเร็จ ชว่ยใหเ้ราเป็นคนทีไ่มทํ่า
สิง่ตา่งๆอยา่งเลือ่นลอย แตกํ่าหนดเป้าหมาย และ มวีตัถปุระสงคล์ว่งหนา้ในการทําสิง่
ตา่งๆอยา่งชดัเจน ชว่ยใหเ้ราเรยีนรูท้ีจ่ะมองอนาคต มองตนเอง มองสภาพแวดลอ้ม ทําให ้
สามารถรับมอืกบัสถานการณ์ตา่งๆทีเ่ผชญิอยูแ่ละสถานการณท์ีไ่มค่าดคดิอยา่งมี
ประสทิธภิาพ ชว่ยลดการสญูเสยีจากการกระทําทีไ่มจํ่าเป็น และ การเสยีพลงังานและ
ทรัพยากรตา่งๆ โดยเปลา่ประโยชน ์อกีทัง้ยังชว่ยใหเ้รามโีอกาสประสบความสําเร็จไดม้าก
วา่ คนทีไ่มรู่จ้ักการคดิเชงิกลยทุธ ์
 
การคดิเชงิกลยทุธ ์เป็นการคดิทีม่ศีลิปะในเชงิการตอ่สูม้ากทีส่ดุ เมือ่เทยีบกบับรรดาการ
คดิทัง้หมด และเป็นการคดิทีต่อ้ง “ออกแรงคดิ” มากกวา่การคดิในลกัษณะอืน่ นอกจากนัน้
ยังเป็นการคดิทีต่อ้งการทักษะ การคดิมติ ิอืน่ๆ ประกอบดว้ยมาก ทัง้การคดิเชงิรกุ การคดิ
เชงิรับ ในการหลบหลกีอปุสรรค การแกปั้ญหา และ ฉกฉวยโอกาสจากความจํากดัทีม่อียู ่
เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายแหง่ชยัชนะ ทีกํ่าหนดไว ้การคดิเชงิกลยทุธจ์งึเป็นสิง่ทีต่อ้งฝึกหัด
เสมอ และ ทําอยา่งจรงิจังเพือ่บรรลผุลทีต่อ้งการ 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:business decision 
จาก:vismap.blogspot.com 
 
 
การตดัสนิใจทางธรุกจิ 
 
บทบาทหนา้ทีห่นึง่ของผูบ้รหิาร คอื ตอ้งทําการตัดสนิใจในงานทีร่ับผดิชอบ  
 
การตัดสนิใจ (Decision Making) เป็นกระบวนการ ในการรวบรวม ศกึษาและวเิคราะห์
ขอ้มลู เพือ่เลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมกบัสถานการณแ์ละขอ้จํากัด ซึง่เป็นงานสําคัญของผู ้
บรหิารและผูจ้ัดการในระดับตา่งๆ โดยเฉพาะในการเลอืกโอกาส หรอื แกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้
กบัธรุกจิ 
 
 
การตดัสนิใจ แบง่เป็น 3 ประเภท คอื 
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1. การตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์(Strategic Decision) 
 
เป็นการตัดสนิใจในเรือ่งสําคัญๆ และ เกีย่วขอ้งกบัประสทิธภิาพ การแขง่ขัน การอยูร่อด 
และ การเจรญิเตบิโตของธรุกจิในอนาคต จงึเป็นการตัดสนิใจทีม่คีวามสําคัญ อยา่งยิง่
เพราะเกีย่วกบัอนาคตและความอยูร่อดของธรุกจิ  
 
โดยผูบ้รหิารจะพจิารณาใน 2 ประเด็นหลัก คอื  
 
: ธรุกจิตอ้งการเป็นอะไรในอนาคต  
: และ ธรุกจิจะสามารถบรรลคุวามตอ้งการดงักลา่วไดอ้ยา่งไร  
 
การตัดสนิใจเชงิกลยทุธน์ี ้เป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารระดับสงู 
 
 
 

 
 
 
2. การตดัสนิใจดา้นการบรหิาร (Managerial Decision) 
 
เป็นการตัดสนิใจ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจัดการและการบรหิารงานขององคก์าร เชน่ โครงสรา้ง
องคก์าร การบรหิารการผลติ การบรหิารการตลาด การบรหิารการเงนิ การบรหิารทรัพยากร
มนุษย ์การตัดสนิใจดา้นบรหิารเป็นหนา้ทีข่องผูบ้รหิารระดบักลาง หรอื ผูบ้รหิารธรุกจิ 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:technical expertise 
จาก:awk.ch 
 
 
3. การตดัสนิใจทางเทคนคิ (Technical or Operational Decision) 
 
เป็นการตัดสนิใจเกีย่วกบัการปฏบิตักิารขององคก์าร มักเป็นการตัดสนิใจในระยะสัน้กวา่ 
และ ไมซ่บัซอ้นเทา่การตดัสนิใจดา้นการบรหิาร การตัดสนิใจทางเทคนคิ เป็นหนา้ทีข่องผู ้
บรหิารระดับตน้ 
 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Managerial 
จาก:avaxhome.ws 
 
 
 
สาเหตทุีต่อ้งการมกีารจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
เป็นทีย่อมรับกันโดยทั่วไปวา่ องคก์รธรุกจิตอ้งดําเนนิงาน ภายใตอ้ทิธพิลของสภาพแวด
ลอ้ม ภายใน และ ภายนอก ธรุกจิ ซึง่ไมไ่ดอ้ยูค่งทีต่ลอดไป  
 
ดังนัน้ ผูบ้รหิารจงึตอ้งมกีารวเิคราะหผ์ลกระทบของสภาพแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงไป เพือ่
จะไดป้รับตัวไดทั้น เมือ่พจิารณาลักษณะสภาพแวดลอ้มในปัจจบัุน จะพบวา่มคีวามสลบัซบั
ซอ้นเพิม่ขึน้ ซึง่เกดิจากปัจจัยตา่งๆ ทีม่คีวามสมัพันธเ์กีย่วเนือ่งกนั และ ผลกระทบทีเ่กดิ
ตอ่อตุสาหกรรมหนึง่ จะสง่ผลตอ่อตุสาหกรรมอืน่ การตดัสนิใจดําเนนิธรุกจิ จงึตอ้ง
พจิารณาอยา่งละเอยีดรอบคอบ นอกจากนี ้การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มมกีาร
เปลีย่นแปลงมากขึน้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลย ีซึง่มอียูอ่ยา่งตอ่
เนือ่ง รวดเร็ว ทําใหว้งจรชวีติผลติภัณฑส์ัน้ลง มผีลทําใหก้ารบรหิารองคก์รมกีารปรับตัวอยู่
ตลอด 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Change 
จาก:sysev.com 
 
 
 
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้ม 
 
 
สภาพแวดลอ้มทัง้ทาง ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม วัฒนธรรม เทคโนโลย ีมกีารเปลีย่นแปลงอยู่
ตลอด  
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Globalization 
จาก:nsf.gov 
 
 
สาเหตขุองการเปลีย่นแปลง เกดิจากปจัจยั 2 ประการ 
 
 
1. การแขง่ขนัทีไ่รพ้รมแดน 
 
2. การเปลีย่นแปลง และ นวตักรรมทางเทคโนโลย ี
 
ซึง่อตัราการเปลีย่นแปลง และ การใชเ้ทคโนโลยเีพิม่ขึน้ในอตัราทีเ่ร็วขึน้ทกุขณะ และ ใน
ปัจจบัุนเป็นยคุของเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมทัง้การทวคีวามสําคัญของความรู ้ทําใหเ้กดิ
การเปลีย่นแปลงในดา้นตา่งๆ ตามมา 
การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มดังกลา่วนี ้สง่ผลตอ่สภาพการแขง่ขนัขององคก์รธรุกจิ
ตา่งๆ องคก์รตอ้งรูจ้ักปรับตัว พัฒนาใหต้นเอง มคีวามแตกตา่งและเหนอืกวา่คูแ่ขง่ขนั ทํา
ใหผู้บ้รหิารตอ้งตระหนักถงึความสําคัญของสภาวะแวดลอ้ม  
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โดยพยายามทีจ่ะวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน เพือ่ประเมนิจดุแข็งและจดุ
ออ่นของกจิการ และ แสวงหาชอ่งทางและโอกาสในการดําเนนิธรุกจิอยา่งถกูตอ้ง และทํา
ใหอ้งคก์รธรุกจิมกีารเจรญิเตบิโต และ พัฒนาอยา่งเหมาะสม สามารถสรา้งความไดเ้ปรยีบ
ทางการแขง่ขนั ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  
 
การจัดการเชงิกลยทุธจ์งึมคีวามสําคญัอยา่งยิง่ตอ่ความสําเร็จขององคก์ร เพราะเป็นปัจจัย
ทีทํ่าใหอ้งคก์รสามารถปรับตวัและดํารงอยูไ่ด ้จงึอาจกลา่วไดว้า่ การจัดการเชงิกลยทุธ ์
เป็นสาเหตคุวามเป็นเลศิของการบรหิาร หรอื ความสําเร็จของกจิการ  
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Strategic 
จาก:emeraldinsight.com 
 
 
 
ลกัษณะของการจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
การจัดการเชงิกลยทุธ ์มกีารคดิหาวธิกีาร หรอื กลยทุธท์างเลอืกตา่งๆ เพือ่นํามาปฏบิตั ิให ้
บรรลเุป้าหมาย จงึควรทีจ่ะคํานงึปัจจัยตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้คอื ลักษณะธรุกจิทีดํ่าเนนิอยู ่
ลักษณะของธรุกจิในอนาคต สภาพแวดลอ้ม การจัดสรรทรัพยากร และ การปฏบิตังิานให ้
บรรลวุตัถปุระสงค ์ 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Vision, values and 
จาก:eskom.co.za 
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การจดัการเชงิกลยทุธ ์จงึมลีกัษณะ ดงันี ้
 
1. เป็นการกําหนดวสิยัทัศน ์ทศิทาง และ วัตถปุระสงค ์เพือ่ใหอ้งคก์รมทีศิทาง และ เป้า
หมายทีช่ดัเจน 
 
2. เป็นการกําหนด วธิกีาร หรอื แนวทาง ในการดําเนนิงาน และ กจิกรรมตา่งๆขององคก์ร 
เพือ่ใหอ้งคก์รบรรลถุงึทศิทาง และ วัตถปุระสงคท์ีกํ่าหนดขึน้ 
 
3. เป็นการนําเอาวธิกีาร หรอื แนวทางการดําเนนิงานทีค่ดิขึน้มาประยกุตใ์ช ้
 
4. เป็นเครือ่งมอืวดัความสามารถในการบรหิารของผูบ้รหิาร 
 
5. มผีลตอ่ทศิทางการดําเนนิงานในระยะยาวขององคก์ร 
 
6. ไดม้าซึง่ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัขององคก์ร 
 
7. นําไปสูก่ารเปลีย่นแปลง 
 
8. เกีย่วขอ้งกบัการดําเนนิงานในระดับตา่งๆขององคก์ร 
 
9. เกีย่วขอ้งกบัปัจจัยแวดลอ้มภายนอก และ ภายใน รวมทัง้คา่นยิม ทัศนคต ิความคาด
หวังของบคุคลฝ่ายตา่งๆ เชน่ ผูถ้อืหุน้ สงัคม รัฐบาล พนักงาน 
 
 
 

 
 
 
ความแตกตา่งระหวา่งการจดัการ โดยท ัว่ไป กบั การจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
 
การจดัการท ัว่ไป 
 
1. เนน้ บทบาท หนา้ที ่ของผูบ้รหิาร POSDC และ การจัดการภายในองค ์การมากกวา่ 
 
2. คํานงึแตเ่ฉพาะ ฝ่าย หรอื เฉพาะแผนกของตนเอง และ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัตนเอง 
มากกวา่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัองคก์ร 
 
3. แตล่ะแผนก มุง่สนใจเป้าหมายของตนมากวา่ 
 
4. มคีวามเชีย่วชาญในหนา้ที ่หรอื งานเฉพาะดา้น 
 
 
 
การจดัการเชงิกลยทุธ ์
 
1. พจิารณา และ คํานงึถงึปัจจัยตา่งๆ โดยเฉพาะ ปัจจัยภายนอกมากกว่า เพือ่สรา้งความ
ไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนัในระยะยาว 
 
2. คํานงึถงึความตอ้งการ และ ความสําคญั ของผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัองคก์ร 
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3. มุง่เนน้ การบรรลถุงึเป้าหมาย โดยรวมทัง้องคก์ร 
 
4. รวม และ ประสาน ความเชีย่วชาญ แตล่ะ สาขาเขา้ดว้ยกนั 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Vision, values and 
จาก:eskom.co.za 
 
 
ทีม่าของกลยทุธ ์
 
การวางกลยทุธ ์มทีีม่า 2 ลักษณะ คอื 
 
1. กลยทุธท์ีเ่กดิจาก การวางแผน 
 
โดยปกต ิองคก์รจะมกีารวางแผนเชงิกลยทุธไ์วล้ว่งหนา้ ซึง่กระบวนการวางแผน ในทาง
กลยทุธจ์ะมกีารวเิคราะหปั์จจัยภายใน ภายนอกองคก์ร กําหนดทศิทางขององคก์ร การจัด
ทํากลยทุธ ์การนํากลยทุธไ์ปปฏบิัต ิและ การควบคมุประเมนิกลยทุธ ์
 
2. กลยทุธท์ี ่ไมไ่ด ้เกดิ จากการวางแผน หรอื กลยทุธฉั์บพลัน 
 
ใชใ้นกรณี ทีเ่กดิเหตกุารณท์ีค่าดไมถ่งึ หรอื เกดิปัญหาทีไ่มค่าดคดิมากอ่น จงึไมม่กีารวาง
แผนกลยทุธท์ีว่างไวร้องรับลว่งหนา้ สําหรับเหตกุารณ์นัน้ๆ ทําใหต้อ้งมกีารคดิวางกลยทุธ์
เพือ่แกไ้ขสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ขึน้มาทันท ี
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Strategic Planning 
จาก:polk.edu 
 
 
วธิกีารจดัทํา กลยทุธ ์ของผูบ้รหิาร 
 
การจัดทํากลยทุธ ์อาจทําไดใ้นหลายลักษณะ ดงัตอ่ไปนี ้
 
1. ผูบ้รหิารระดบัสงูเป็นผูพั้ฒนาแผน และ ใชก้ลยทุธ ์ 
(The Master Strategist Approach) 
 
วธินีี ้ผูบ้รหิารเป็นทัง้นักกลยทุธ ์และ เจา้ของกจิการ จะควบคมุ กําหนดกลยทุธเ์อง และ 
รับผดิชอบตอ่กลยทุธท์ีเ่ลอืกไว ้
 
2. ผูบ้รหิารมอบหมายใหผู้อ้ืน่กําหนดและใชก้ลยทุธ ์ 
(The Delegate-It-to-Others Approach) 
 
ผูบ้รหิารระดบับนไมส่นใจจัดทํากลยทุธ ์แตจ่ะเลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสม จากขอ้แนะนําของ 
ผูบ้รหิารระดบัลา่ง หรอื เจา้หนา้ที ่ทมีงาน ทีจั่ดตัง้ขึน้มาโดยเฉพาะ และ เปิดโอกาสใหท้กุ
คนมสีว่นรว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบักลยทุธ ์ซึง่มักเป็นกลยทุธท์ีเ่นน้ผลระยะสัน้ 
 
3. รว่มกนักําหนดและใชก้ลยทุธ ์ 
(The Collaborative Approach) 
 
ผูบ้รหิารเขา้ไปชว่ยเหลอืพนักงานกําหนดกลยทุธ ์ทําใหพ้นักงานมคีวามรูส้กึยอมรับ ผกูพัน
ทีจ่ะประยกุตใ์ชก้ลยทุธ ์ใหป้ระสบความสําเร็จ 
 
4. สนับสนุนใหผู้อ้ืน่จัดทําและใชก้ลยทุธ ์ 
(The Champion Approach) 
 
ผูบ้รหิารสงูสดุเป็นผูกํ้าหนดทศิทางองคก์ร และ มอบหมายใหผู้บ้รหิารแตล่ะหน่วยธรุกจิจัด
ทํากลยทุธ ์หรอื ใหผู้บ้รหิารระดบัลา่งกําหนดกลยทุธแ์ลว้สง่มาใหป้ระเมนิ ซึง่เหมาะสําหรับ
องคก์รขนาดใหญท่ีม่กีารขยายตัวไปสูธ่รุกจิประเภทตา่งๆ 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Strategic Planning 
จาก:universitycrimewatch.org 
 
 
สว่นประกอบของการบรหิารเชงิกลยทุธ ์
 
ขัน้ตอนตา่งๆของกระบวนการจัดการเชงิกลยทุธ ์อาจจะพจิารณาขัน้ตอนเหลา่นีแ้ยกจากกนั
ได ้แมว้า่โดยขอ้เท็จจรงิ ขัน้ตอนเหลา่นีมั้กจะเกดิขึน้พรอ้มกนัไป การบรหิารเชงิกลยทุธจ์ะ
เป็นกระบวนการทีต่อ่เนือ่ง และ ขัน้ตอนตา่งๆ ของกระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ ์จะเกีย่ว
พันระหวา่งกนั 
 
 
 
โดยท ัว่ไป กระบวนการบรหิารเชงิกลยทุธ ์จะประกอบดว้ยข ัน้ตอนพืน้ฐาน 5 ข ัน้ 
คอื 
 
1. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม 
 
2. การกําหนดทศิทางขององคก์ร 
 
3. การกําหนดกลยทุธ ์
 
4. การดําเนนิกลยทุธ ์
 
5. การควบคมุกลยทุธ ์
 
กระบวนการเชงิกลยทุธจ์ะเกีย่วขอ้งกบักจิกรรมตัง้แต ่การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก 
ไปจนถงึการประเมนิผลการดําเนนิงานของบรษัิท  
 
ผูบ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งวเิคราะหทั์ง้สภาพแวดลอ้มภายนอก เพือ่การคน้หาโอกาสและ
อปุสรรค และ สภาพแวดลอ้มภายใน เพือ่การคน้หา จดุแข็ง และ จดุออ่น ทีรู่จ้ักกันโดยทั่ว
ไปวา่ SWOT  
 
ปัจจัยเชงิกลยทุธ ์(Strategic Factors) จะมคีวามสําคัญตอ่อนาคตของบรษัิท ผูบ้รหิารจะ
ตอ้งประเมนิปัจจัยเชงิกลยทุธแ์ละกําหนดภารกจิของบรษัิทขึน้มา นีค่อื ขัน้ตอนแรกของ
การกําหนดกลยทุธ ์ 
 
ถอ้ยแถลงของภารกจิ จะเป็นพืน้ฐานของการกําหนด เป้าหมาย กลยทุธ ์และ นโยบายของ

Page 15 of 29BlogGang.com : : Merchant Dream : 009. แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเชงิกลยทุธ์

18/5/2555http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=merchantdream&month=08-03-2010&group=242&gblog=10



บรษัิท กลยทุธแ์ละนโยบายเหลา่นีจ้ะถกูดําเนนิการผา่นทางโครงการ งบประมาณ และ 
ระเบยีบวธิปีฏบัิตงิานของบรษัิท และมกีารประเมนิผลการดําเนนิงาน ใหเ้ป็นขอ้มลู
ป้อนกลับเพือ่การควบคมุการดําเนนิงานใหบ้รรลเุป้าหมายทีกํ่าหนดไว ้ 
 
 
 

 
 
ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง: strategic planning 
จาก:e-hresources.com 
 
 
การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planing) 
 
ในการจัดการเชงิกลยทุธ ์จะตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธ ์การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิและ การ
ควบคมุกลยทุธ ์ 
 
การวางแผนกลยทุธ ์เป็นการคดิวเิคราะหเ์พือ่การวางแผนในระยะยาวขององคก์าร บนพืน้
ฐานของการวเิคราะหจ์ดุแข็งและจดุออ่นของกจิการ จากการประเมนิสภาวะแวดลอ้มภาย
ใน ประกอบกบัการแสวงหาโอกาสและอปุสรรคจากการประเมนิสภาวะแวดลอ้มภายนอก 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:Historical track of 
จาก:sunde.wordpress.com 
 
 
ความจําเป็น ทีต่อ้งมกีารวางแผนกลยทุธ ์
 
การดําเนนิธรุกจิ เปรยีบเสมอืนการทําสงครามในสนามรบ กลา่วคอื ธรุกจิมวีัตถปุระสงค์
หลักในการดําเนนิการเพือ่ใหเ้กดิผลลพัธท์ีด่ทีีส่ดุตอ่ตวัเอง 
 
เชน่เดยีวกบัการทําสงคราม แมท่พัแตล่ะฝ่ายตา่งก็มุง่ทีจ่ะดําเนนิการใหต้นเป็นผูกํ้าชยัชนะ
แหง่สงครามนัน้ๆ ดว้ยการวางแผนยทุธศ์าสตร ์
 
ดังนัน้ ธรุกจิจงึตอ้งมกีารวางกแผนยทุธศ์าสตร ์หรอื แผนกลยทุธเ์ชน่กนั 
 
การวางแผนเชงิกลยทุธ ์เริม่ตน้ทีก่ารวางทศิทางขององคก์ร โดยการระบ ุวสิยัทศัน ์ภารกจิ 
วัตถปุระสงค ์และ กําหนดกลยทุธธ์รุกจิ รวมทัง้นโยบายธรุกจิ ซึง่เป็นแนวทางในการดําเนนิ
กลยทุธ ์ 
 
การวางแผนกลยทุธจ์งึจัดไดว้า่ เป็นหัวใจสําคัญของการอยูร่อดของธรุกจิทีกํ่าลังดําเนนิอยู่
ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มทางเศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไป การกําหนดกลยทุธข์อง
ธรุกจิ ไมว่า่จะเป็นธรุกจิเล็กหรอืใหญ ่จงึตอ้งอยูภ่ายใตแ้รงกดดนัของสภาพแรเปลีย่น
แปลงอยูเ่สมอ ผูบ้รหิารเชงิกลยทุธท์ีส่ามารถวางแผนกลยทุธไ์ดอ้ยา่งชาํนาญ ฉลาด และ 
ถกูตอ้งยอ่มนําธรุกจิของตนไปสูค่วามสําเร็จได ้
 
การกําหนดกลยทุธอ์ยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม โดยการระบทุศิ
ทางขององคก์ร คดิพจิารณากลยทุธห์ลายๆทางเลอืก ประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์
ทางเลอืก และตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ซึง่การวางแผนกลยทุธข์อง
องคก์าร ตอ้งคํานงึถงึการแขง่ขนัขององคก์รตนกบัองคก์รอืน่ดว้ย กลยทุธท์างธรุกจิ 
จําแนกไดเ้ป็น 3 ระดับ คอื กลยทุธร์ะดบัองคก์ร กลยทุธร์ะดบัธรุกจิ และ กลยทุธร์ะดบั
หนา้ที ่
 
การวางแผนกลยทุธ ์มจีดุแตกตา่งกบัการวางแผนของธรุกจิดา้นอืน่ๆตรงทีก่ารเนน้ “สภาพ
การแขง่ขนั” การวางแผนกลยทุธม์จีดุมุง่หมายเพือ่ทําใหธ้รุกจินัน้ๆ สามารถเอาชนะธรุกจิ
อืน่ทีเ่ป็นคูแ่ขง่ทางการคา้ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ภายใตเ้งือ่นไขของทรัพยากรทีม่อียู ่ 
กลยทุธท์ีด่ ีจงึหมายถงึ กลยทุธท์ีก่อ่ใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบทางธรุกจิตอ่คูแ่ขง่ขนั  
 
ผูบ้รหิารทีรั่บผดิชอบเป็นผูกํ้าหนดกลยทุธข์องธรุกจิ จําเป็นตอ้งมวีธิกีารสรา้งสรรคส์ิง่ใหม่ๆ  
หรอื วสิยัทัศน ์(Vision) ประกอบการตัดสนิใจ 
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ขอ้แตกตา่งระหวา่ง การวางแผนกลยทุธ ์และ การวางแผนระยะยาว 
 
 
การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic Planning) แมจ้ะเป็นแผนในระยะยาว แตก็่มคีวามแตก
ตา่งกบัการวางแผนระยะยาว คอื 
 
1. การวาวแผนระยะยาว โดยมากไมส่นใจ หรอื คํานงึถงึการออกผลติภณัฑใ์หมอ่อกสู่
ตลาด เพือ่ยดึครองตลาดหรอืขยายสว่นตลาดใหก้วา้งออกไป หรอื การถอยออกจากตลาด
ก็ตาม ซึง่ตรงขา้มกบัการวางแผนกลยทุธ ์ทีมุ่ง่สนใจเกีย่วกบักลยทุธข์องผลติภัณฑแ์ละ
ตลาดโดยตรง 
 
2. การวางแผนระยะยาว มักจะไมม่กีารพจิารณาโดยละเอยีดเกีย่วขอ้งกบัขอ้ไดเ้ปรยีบตอ่คู่
แขง่ขัน ดว้ยเหตทุีคู่แ่ขง่ขนัและสภาวะแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงมผีลกระทบโดยตรงอยา่งง
หลกีเลีย่งไมไ่ดน้ีเ่อง การวางแผนกลยทุธ ์จงึมุง่สนใจทีจ่ะชว่ยใหก้จิการสามารถเอาชนะคู่
แขง่ขันได ้หรอื อกีนัยหนึง่ก็คอื การหาทางหลกีเลีย่งการแขง่ขนั โดยมไิดเ้กดิผลเสยีใดๆ 
 
3. การวางแผนระยะยาว สว่นมากมักจะองิอยูก่บัผลงานในอดตีทีเ่คยทําไดเ้ป็นสว่นมาก แต ่
การวางแผนกลยทุธ ์กลับสนใจพยายามมุง่ไปขา้งหนา้ โดยพยายามสรา้งสรรคส์ถานภาพ 
ความม่ันคง ของกจิการโดยการวเิคราะหต์า่งๆ 
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ขอ้แตกตา่งระหวา่งการวางแผนกลยทุธ ์และ การวางแผนดําเนนิการ 
 
 
การวางแผนกลยทุธ ์มคีวามแตกตา่งกบั การวางแผนดําเนนิการ (Operation Planning) 
ดังนี ้
 
1. การวางแผนกลยทุธ ์เป็นการวางแผนทีค่รบถว้นสมบรูณ์ และ เป็นแผนรวมของงาน
หลายๆดา้นทีป่ระสานเขา้ดว้ยกนั แต ่การวางแผนดําเนนิงาน จะเกีย่วขอ้งกบังานเฉพาะ
อยา่ง หรอื งานเฉพาะดา้นเทา่นัน้ 
 
2. การวางแผนกลยทุธ ์จะเป็นกระบวนการพจิารณาคาดคะเน และ กําหนดวัตถปุระสงค์
ตา่งๆภายในขอบเขตทีก่วา้งเทา่นัน้ การวางแผนดําเนนิงาน จะเป็นกระบวนการพจิารณาใน
ขอบเขตทีแ่คบโดยพจิารณาการทํางานแตล่ะกรณีวา่ จะใหเ้สร็จสิน้ไปไดอ้ยา่งไร และโดย
ลักษณะดงักลา่วนีเ้อง การประเมนิวเิคราะหจ์ัดทําแผนดําเนนิงานจงึสามารถเสร็จสิน้ไดโ้ดย
ใชเ้วลาไมม่ากนัก ซึง่ตา่งกบัการจัดทําแผนกลยทุธท์ีจ่ะตอ้งใชช้ว่งระยะเวลาทําที่
ยาวนานกวา่ 
 
3. การวางแผนกลยทุธ ์โดยปกตจิะเป็นภาระของผูบ้รหิารระดบัสงูทีจั่ดทํา ซึง่เวลาของ
แผนคอ่นขา้งยาว แต ่การวางแผนดําเนนิงาน ซึง่เป็นภาระของผูบ้รหิารระดบักลางและ
ระดับตน้ทีต่อ้งกระทํา เวลาของแผนจะสัน้กวา่มาก ปกตจิะเป็นหนึง่ปี หรอื สัน้กวา่ 
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ภาพประกอบไมเ่กีย่วกบัเนือ้เรือ่ง:GENERAL ENVIRONMENT 
จาก:inno-pro.com 
 
 
กระบวนการจัดการเชงิกลยทุธ ์จะใชก้ารตดัสนิใจเชงิกลยทุธเ์ป็นพืน้ฐานสําคัญ มขัีน้ตอน
ดังนี ้
 
ข ัน้ตอนที1่ การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม (Environment Analysis) 
โดยแยกวเิคราะห ์2 สว่น 
 
1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร  
(External environment analysis) 
 
2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร 
(Internal environment analysis) 
 
 
ข ัน้ตอนที ่2 การระบทุศิทางขององคก์ร (Set Organization Direction) 
 
 
โดยการกําหนด วสิยัทัศน ์(Vision) 
 
ขอ้ความภารกจิ (Mission statement) 
 
เป้าหมาย (Goal) 
 
วัตถปุระสงค ์(Objective) 
 
กญุแจแหง่ความสําเร็จ (Key Succes Factor) 
 
 
ข ัน้ตอนที ่3 การกําหนดกลยทุธ ์(Strategy formulation) 
 
การกําหนดกลยทุธ ์อยูบ่นพืน้ฐานขอ้มลูจากการวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม โดยการระบทุศิ
ทางองคก์ร คดิหากลยทุธห์ลายๆทางเลอืก ประเมนิความเป็นไปไดข้องกลยทุธท์างเลอืก 
และ ตัดสนิใจเลอืกทางเลอืกทีเ่หมาะสมทีส่ดุ ซึง่การกําหนดกลยทุธข์ององคก์ร ตอ้งคํานงึ
ถงึการแขง่ขนัขององคก์รตนกบัองคก์รอืน่ดว้ย กลยทุธข์ององคก์รจําแนกไดเ้ป็น 3 ระดับ 
คอื 
 
1. กลยทุธร์ะดับบรษัิท (Corporate stratey) 
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เป็น ความรับผดิชอบหลกั ของผูบ้รหิารระดบัสงูขององคก์ร 
 
2. กลยทุธร์ะดับธรุกจิ (Business strategy) 
เป็นความรับผดิชอบหลกัของผูบ้รหิารระดบัหน่วยธรุกจิขององคก์ร 
 
3. กลยทุธร์ะดับหนา้ที ่(Functional strategy) 
เป็นความรับผดิชอบหลกัของผูบ้รหิารระดบัฝ่ายตา่งๆตามหนา้ทีง่านขององคก์ร 
 
 
ขัน้ตอนที ่4 การดําเนนิกลยทุธ ์หรอื การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ(Strategic 
implementation) เป็นการนํากลยทุธท์ีเ่ลอืกไว ้แปรสูแ่ผนดําเนนิงาน เพือ่นําไปสูก่าร
ปฏบิตั ิ
 
ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิ และ การควบคมุกลยทุธ ์(Strategy Evaluation and Control) 
 
 
 
การประเมนิผล และ ควบคมุ (Evaluation & Control) 
 
 
การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้ม ภายใน และ ภายนอก 
: เพือ่ใหท้ราบวา่ธรุกจิอยูท่ีใ่ด (Where are we now ?) 
 
 
การกําหนดทศิทางขององคก์ร วสิยัทัศน ์พันธะกจิ วตัถปุระสงค ์
: เพือ่ใหท้ราบวา่ธรุกจิตอ้งการไปในจดุใด (Where do we want to be?) 
 
 
การกําหนดกลยทุธ ์ระดบัองคก์าร ธรุกจิ หนา้ที ่
: เพือ่หาวธิกีารบรรลจุดุหมายทีจ่ะไป (How will we get there?) 
 
การนํากลยทุธไ์ปปฏบิตั ิ7 S Model 
: เป็นการปฏบิตัเิพือ่ใหบ้รรลใุนสิง่ทีต่อ้งการ(Implementation) 
 
 
 

 
 
 
 
1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอก และ ภายในองคก์าร (External and Internal 
environment analysis) 
 
การบรหิารเชงิกลยทุธเ์ป็นวธิกีารบรหิารทีคํ่านงึถงึ ความสอดคลอ้งเหมาะสมขององคก์รกบั
สภาพแวดลอ้ม  
 
ดังนัน้กอ่นจะกําหนดกลยทุธจ์งึจําเป็นตอ้งพจิารณาถงึ โอกาส (Oportunities) และ 
อปุสรรค (Threats) ขององคก์ร โดยประเมนิจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  
 
และ การพจิารณา จดุแข็ง (Strengths) และ จดุออ่น (Weaknesses) ขององคก์ร โดย
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ประเมนิจากสภาวะแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 
 
การพจิารณาดงักลา่ว เรยีกรวมวา่ เป็น การวเิคราะห ์SWOT (SWOT analysis) 
 
1.การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร(External environment analysis)  
 
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร หมายถงึ สิง่ตา่งๆทีอ่ยูภ่ายนอกองคก์าร และมอีทิธพิลตอ่
การดําเนนิงานขององคก์ร ซึง่ผูบ้รหิารขององคก์รไมส่ามารถควบคมุได ้ดังนัน้ องคก์รจงึจํา
เป็นตอ้งศกึษาผลกระทบของสภาวะแวดลอ้มทีม่ตีอ่องคก์ร เพือ่ดําเนนิกลยทุธใ์หเ้หมาะสม
กบัสถานการณ์เพือ่ปรับปรงุกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งเหมาะสม  
สภาวะแวดลอ้มภายนอกองคก์ารสามารถจําแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท คอื 
 
 
1) สภาวะแวดลอ้มโดยท่ัวไป (General environment) 
 
เป็นสิง่ทีไ่มม่ผีลกระทบโดยตรง ตอ่การดําเนนิงานในระยะสัน้ขององคก์ร แตจ่ะมอีทิธพิล
ตอ่การตดัสนิใจระยะยาวขององคก์ร สภาวะแวดลอ้มโดยท่ัวไป ไดแ้ก ่เศรษฐกจิ สงัคม 
วัฒนธรรม เทคโนโลย ีการเมอืง และ กฎหมาย 
 
 
(2) สภาวะแวดลอ้มของการดําเนนิงาน (Task environment) 
 
เป็นสิง่ทีม่ผีลกระทบโดยตรงตอ่การดําเนนิงานขององคก์ร แตเ่ป็นสิง่ทีอ่ยูน่อกองคก์ร ซึง่
อาจเรยีกไดว้า่ สภาวะแวดลอ้มอตุสาหกรรม (Industry environment) ไดแ้ก ่คูแ่ขง่ขนั 
ลกูคา้ ผูจั้ดจําหน่ายวัตถดุบิ ผูถ้อืหุน้ เจา้หนี ้กลุม่ผลประโยชน ์สหภาพแรงงาน สมาคมการ
คา้ สาธารณชน รัฐบาล 
 
 
2. การวเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร(Internal environment analysis) 
 
หมายถงึ สิง่ตา่งๆทีอ่ยูภ่ายในองคก์ารทีผู่บ้รหิารสามารคควบคมุได ้ซึง่ไดแ้ก ่โครงสรา้ง
ขององคก์าร ระบบและระเบยีบวธิกีารปฏบิตังิาน บรรยากาศการทํางาน ทรัพยากรการ
บรหิาร 
 
การประเมนิสภาวะแวดลอ้มภายในองคก์าร จะทําใหผู้บ้รหิารทราบจดุแข็งและจดุออ่นใน
การดําเนนิงานขององคก์ร ซึง่ผูบ้รหิารทัว่ไปจะพยายามปรับปรุงลกัษณะเดน่ของการ
ดําเนนิการใหเ้พิม่ขึน้ และพยายามลดจดุออ่นตา่งๆใหล้ดลง ดว้ยการกําหนดขอบเขตการ
ดําเนนิงานขององคก์รอยา่งเหมาะสม ภายใตส้ภาวะแวดลอ้มภายในองคก์าร 
 
 
 

 
 
 
2. การวางแผนกลยทุธ ์(Strategic planning) 
 
การวางแผนกลยทุธ ์หมายถงึ การพัฒนาแผนระยะยาวขององคก์รบนพืน้ฐานของโอกาส 
และ อปุสรรค จากการประเมนิสภาวะแวดลอ้มภายนอก  
 

Page 22 of 29BlogGang.com : : Merchant Dream : 009. แนวคดิพืน้ฐานของการจัดการเชงิกลยทุธ์

18/5/2555http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=merchantdream&month=08-03-2010&group=242&gblog=10



และ จดุแข็ง และ จดุออ่น ขององคก์ร จากการประเมนิสภาวะแวดลอ้มภายในองคก์ร 
 
 
2.1 กําหนดทศิทางขององคก์ร (Set Organization Direction) 
 
โดยการกําหนด วสิยัทัศน ์(Vision) ขอ้ความภารกจิ (Mission statement)เป้าหมาย 
(Goal) วัตถปุระสงค ์(Objective) และ กญุแจแหง่ความสําเร็จ (Key Succes Factor) 
 
 
การกําหนด วสิยัทัศน ์(Vision Setting)  
 
: วสิยัทศัน ์หมายถงึ ความคาดหวงั ความตอ้งการในอนาคตขององคก์าร ซึง่เป็นเป้าหมาย 
ทีม่ลีักษณะกวา้ง จะเขยีนเป็นขอ้ความทีบ่อกถงึทศิทางไว ้เชน่ ดทีีส่ดุ ใหญท่ีส่ดุ โดยไม่
ไดกํ้าหนดวธิกีารไว ้เพือ่ใหส้มาชกิในองคก์รไดย้ดึถอื และ ปฏบิัตติามอยา่งสม่ําเสมอ 
 
 
การกําหนดภารกจิหลัก หรอื พันธะกจิ (Mission Setting)  
 
: ภารกจิ หรอื พันธะกจิ หมายถงึ ขอ้ความทีแ่สดงถงึแนวทางหลักในการอยูร่อดของ
องคก์ร โดยระบถุงึขอบเขตของงาน บทบาทหนา้ทีท่ีอ่งคก์ารตอ้งกระทํา ขอ้ความพันธะกจิ
ทีช่ดัเจนจะอธบิาย ถงึ การดําเนนิงาน คา่นยิม และ ปรัชญาการจัดการขององคก์าร ภารกจิ
หลักขององคก์ารแตล่ะแหง่ จะแตกตา่งกนัออกไป การเขยีนภารกจิหลักโดยทัว่ไป ตอ้งมี
ความสอดคลอ้งกบัวสิยัทัศน ์(Vision) ขององคก์ารนัน้ๆ 
 
วสิยัทศัน ์ตา่งกบั ภารกจิ ตรงที ่วสิยัทัศนจ์ะบอกวา่เราตอ้งการจะเป็นอะไร สว่น ภารกจิจะ
บอกวา่ ธรุกจิของเรา คอื อะไร ทําอะไร และ มุง่หนา้ไปทีใ่ด  
 
 
การกําหนดเป้าหมาย (Goal Setting) และ วัตถปุระสงค ์(Objective Setting)  
 
เป้าหมาย กบั วัตถปุระสงค ์อาจจะใชแ้ทนกนัได ้บางแหง่จงึกําหนดเพยีงแคอ่ยา่งใดอยา่ง
หนึง่ แตใ่นหลายๆแหง่จะใชใ้นความหมายทีต่า่งกนั 
 
เป้าหมาย หรอื จดุมุง่หมาย คอื ผลลพัธส์ดุทา้ยทีอ่งคก์ารตอ้งการใหเ้กดิขึน้ในอนาคต เป็น
ผลลัพธห์รอืผลสําเร็จทีอ่งคก์รตอ้งการบรรล ุเป็นการกําหนดแบบกวา้งๆ ใหม้คีวามเฉพาะ
เจาะจงนอ้ยกวา่วตัถปุระสงค ์
 
วัตถปุระสงค ์คอื จดุหมายปลายทาง ทีอ่งคก์ารแสวงหาเพือ่การบรรลผุลสําเร็จของการ
ดําเนนิงาน ซึง่เป็นขอ้ความทีส่ามารถวดัได ้วตัถปุระสงคข์ององคก์าร มกีารจําแนกเป็น
ระดับตามสายการบงัคับบญัชาในองคก์าร เชน่ วัตถปุระสงคข์ององคก์าร ของฝ่าย ของ
แผนก วัตถปุระสงคร์ะดบัเทคนคิ เป็นตน้ วตัถปุระสงคจ์ะสามารถวดัได ้และ มรีะยะเวลาที่
แน่นอน ดังนัน้ วตัถปุระสงคจ์ะมคีวามเฉพาะเจาะจงกวา่เป้าหมาย 
 
แตใ่นบางแหง่ จะกําหนดเป้าหมาย กับ วตัถปุระสงค ์ทีม่คีวามหมายสลับกบัขา้งตน้ คอื จะ
กําหนดวัตถปุระสงคแ์บบกวา้งๆ กําหนดเป้าหมายใหเ้ฉพาะเจาะจง ชดัเจน วดัได ้การ
กําหนดเป้าหมายใหม้คีวามเฉพาะเจาะจง โดยนําเอาวัตถปุระสงค ์หรอื ภารกจิหลักมาใช ้
เป็นกรอบ เพือ่ใหเ้ป้าหมายสมัพันธก์บัวตัถปุระสงค ์และ ภารกจิหลกัขององคก์ารทีร่ะบไุว ้
กอ่น 
 
 
2.2 การกําหนดกลยทุธ ์(Strategy formulation) 
 
เป็นการเลอืกวธิกีารทํางานทีด่ทีีส่ดุ เพือ่องคก์ารจะดําเนนิการจากจดุทีเ่ป็นอยูใ่นปัจจุบนั
ไปสูเ่ป้าหมายในอนาคตทีกํ่าหนดไว ้การกําหนดกลยทุธต์อ้งคํานงึถงึ โอกาส และ 
อปุสรรค ตลอดจน จดุแข็ง และ จดุออ่น ขององคก์ร แลว้เลอืกวธิทีีไ่ดเ้ปรยีบคูแ่ขง่ขนัให ้
ไดม้ากทีส่ดุ  
 
กลยทุธท์างธรุกจิ ม ี3 ระดับ คอื 
 
ระดับบรษัิท 
 
ระดับธรุกจิ 
 
ระดับหนา้ที ่
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3. การดําเนนิกลยทุธ ์(Strategic implementtation) 
 
เป็นการนํากลยทุธท์ีกํ่าหนดไวแ้ปลงไปสูก่ารปฏบัิต ิโดยการวางแผนดําเนนิงาน หรอื แผน
งาน เพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมายทีก่ําหนดไว ้ 
 
หัวใจของการดําเนนิกลยทุธ ์ขึน้อยูก่บัความสอดคลอ้งระหวา่งกลยทุธ ์โครงสรา้ง
วัฒนธรรมขององคก์ร เพราะการกําหนดกลยทุธท์ีด่เีพยีงใดก็ตามจะไมม่ปีระโยชนเ์ลย หาก
มไิดม้กีารนํากลยทุธนั์น้ไปสูก่ารปฏบิตัจิรงิ  
 
ซึง่การปฏบิตัติามกลยทุธต์อ้งอาศยัปัจจัยทางดา้นโครงสรา้งองคก์รและวัฒนธรรมของ
องคก์ร  
 
โดย โครงสรา้งองคก์ร (Organization structure) หมายถงึ การแบง่งานกนัทําตามความ
ชํานาญเฉพาะดา้น การแบง่แผนกงาน ตลอดจนการประสานงาน และสายใยการตดิตอ่สือ่
สารภายในองคก์าร 
 
สว่น วฒันธรรมขององคก์าร มทีีม่าจาก ระบบคณุคา่ ความเชือ่ ปรัชญา และ อดุมการณ์
ของบคุคลภายในองคก์ารทีร่วมกนั จนกลายเป็นลักษณะแนวประพฤตปิฏบิตั ิในองคก์าร 
 
 
 
 
การดําเนนิกลยทุธ ์เป็นการแปลงกลยทุธแ์ละนโยบาย ไปสูก่ารกระทํา ดว้ยการพัฒนาแผน
การดําเนนิงานรายละเอยีด ในรปู ของ 
 
(1) โครงการ (Project) 
 
(2) งบประมาณ (Budget) 
 
(3) ระเบยีบวธิปีฏบัิต ิ(Procedure) 
 
จะเห็นวา่ การดําเนนิกลยทุธมั์กจะเกีย่วขอ้งกบัการจัดสรรทรัพยากรขององคก์าร โดยผู ้
บรหิารระดับกลางและระดบัตน้ จะตอ้งเขา้มารว่มรับผดิชอบในการดําเนนิกลยทุธข์อง
องคก์ร ภายใตแ้นวทางทีผู่บ้รหิารระดับสงูไดว้างไว ้
 
 
 
 
4. การควบคมุ และ ประเมนิกลยทุธ ์(Strategic control and Evaluation) 
 
การควบคมุและประเมนิผลกลยทุธ ์หมายถงึ การควบคมุ ตดิตามประเมนิผล การดําเนนิ
กลยทุธข์ององคก์าร โดยเปรยีบเทยีบผลการปฏบัิตงิานทีเ่กดิขึน้จรงิกบัวัตถปุระสงคห์รอื
เป้าหมายทีไ่ดกํ้าหนดไว ้เพือ่การดําเนนิการปรับปรงุแกไ้ขตามความจําเป็น 
 
ตลอดจนการประเมนิผลสําเร็จของแผนกลยทุธเ์ป็นระยะๆ เป็นขอ้มลูป้อนกลับ 
(Feedback) ใหก้บัการควบคมุกลยทุธ ์ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้มลูป้อนกลับทีช่ดัเจนและทันท ี
เพือ่การนําไปใชเ้ปรยีบเทยีบกบัวตัถปุระสงคแ์ลว้ หาทางป้องกนั แกไ้ขปัญหาทีไ่ดอ้ยา่ง
รวดเร็ว  
 
ดังนัน้ ระบบสารสนเทศทีม่ปีระสทิธภิาพ เป็นสิง่สําคัญมากสําหรับการควบคมุกลยทุธ ์
 
 
 
 
 
การจัดการเชงิกลยทุธ ์ทีม่หีลายหน่วยธรุกจิ  
 
องคก์ร หรอื บรษัิทขนาดใหญ ่มผีลติภณัฑห์ลากหลาย จะรมกลุม่ผลติภณัฑท์ีค่ลา้ยคลงึ
กนัไวใ้นหน่วยธรุกจิเชงิกลยทุธ ์(Strategic Business Unit: SBU) เดยีวกนั โครงสรา้ง
แบบ SBU จะจัดกลุม่สนิคา้ หรอื บรกิารทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัเขา้เป็นฝ่าย และ หลายๆฝ่าย
ก็รวมตัวเป็น SBU แตล่ะ SBU มอํีานาจอสิระในการบรหิารสว่นของตน ซึง่ภายในแตล่ะ 
SBU จะประกอบธรุกจิประเภทตา่งๆ ทีม่ลัีกษณะของกลยทุธท์ีใ่กลเ้คยีงหรอืคลา้ยคลงึกนั  
 
เชน่ มตีลาด คูแ่ขง่ขนักลุม่เดยีวกนั มกีจิกรรมหลัก มภีารกจิทีค่ลา้ยกนั มขีอ้ไดเ้ปรยีบทาง
การแขง่ขนัทีเ่หมอืนกนั หรอื มเีทคโนโลยใีกลเ้คยีงกนั การกําหนดหน่วยธรุกจิเชงิกลยทุธ ์
อาจกําหนดตามผลติภณัฑ ์ตามลกูคา้ หรอื ตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร ์ก็ได ้
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การวเิคราะหห์าแนวทางจัดวางกลยทุธต์า่งๆ เพือ่นําไปใชใ้นการบรหิารสูค่วามเป็นเลศิ 
โดยทั่วๆ ไป องคก์ารธรุกจิทีม่หีน่วยงานธรุกจิหลายหน่วยงานจะมกีลยทุธ ์3 ระดับ ดงันี ้
คอื  
 
1. กลยทุธร์ะดับองคก์าร หรอื ระดบับรษัิท (Corporate stratey) 
 
มุง่พัฒนากลุม่ธรุกจิขององคก์ร ครอบคลมุองคก์รโดยรวม โดยพจิารณาวา่ 
 
1.1 องคก์ร ควรดําเนนิธรุกจิอะไรบา้ง 
 
1.2 องคก์ร ควรจัดสรรทรัพยากรไปยังธรุกจิแตล่ะอยา่งอยา่งไร 
 
2. กลยทุธร์ะดับธรุกจิ (Business strategy) 
 
มุง่การปรับปรงุฐานะการแขง่ขนัผลติภณัฑข์องบรษัิท ซึง่อยูใ่นอตุสาหกรรมใหส้งูขึน้ 
กลยทุธร์ะดับธรุกจิ จะพจิารณาครอบคลมุ หน่วยธรุกจิเชงิกลยทุธแ์ตล่ะหน่วย โดย
พจิารณาถงึการเพิม่กําไรของการผลติและการจัดจําหน่ายของผลติภัณฑใ์หส้งูขึน้ ให ้
สามารถแขง่ขนัไดนั้น้เอง 
 
3. กลยทุธร์ะดับหนา้ที ่(Functional strategy) 
 
มุง่การใชท้รัพยากรขององคก์ร ใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ โดยแผนกงานตามหนา้ที ่จะ
พัฒนากลยทุธต์ามหนา้ที ่เชน่ กลยทุธก์ารตลาด กลยทุธท์างการเงนิ กลยทุธท์าง
ทรัพยากรมนุษย ์ภายใตข้อ้จํากัดของกลยทุธร์ะดบับรษัิท และ ระดับหน่วยธรุกจิ 
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