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ปัจจุบนั จะพบว่าองค์การทีป่ ระสบความสำเร็จ และสามารถ
ยื น ยงอยู ่ ไ ด้ ล ้ ว นมี ค วามสามารถในการบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์
ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ อนาคตในระยะยาวขององค์ ก าร มี ท ิ ศ ทาง
การบริหารทีช่ ดั เจน ปรับสภาพขององค์การไปสูส่ ภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันให้เกิดขึน้ ได้
การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง
การกำหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) วัตถุประสงค์
(Objective) เป้าหมาย (Goal) ขององค์การในระยะสั้นและ
ระยะยาว จากนัน้ จึงวางแผนทำกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้องค์การ
สามารถดำเนินงานตามพันธกิจ และบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายทีก่ ำหนดไว้
การจัดการเชิงกลยุทธ์โดยทัว่ ไปประกอบด้วยองค์ประกอบ
พืน้ ฐาน 4 องค์ประกอบ คือ
1. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม (Environment
Scanning)

2. การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation)
3. การดำเนินกลยุทธ์ (Strategy Implementation)
4. การประเมินและการควบคุม (Evaluation and Control)
1. การประเมินองค์การและสภาพแวดล้อม
เป็นการประเมินว่าในปัจจุบันการดำเนินงานขององค์การ
เป็นอย่างไร หรือทีร่ จู้ กั กันในชือ่ การวิเคราะห์ SWOT ซึง่ ได้แก่
การวิเคราะห์ใน 2 ด้าน คือ
1.1 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์การ (Internal Analysis)
- วิเคราะห์จดุ แข็ง (Strength) หรือสมรรถนะภายในทีอ่ งค์การ
มีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และจุดอ่อน (Weakness) หรือสภาพของ
องค์การทีล่ ดสมรรถนะขององค์การเมือ่ เทียบกับคูแ่ ข่ง
- ประเมินอดีต และแนวโน้มในปัจจุบัน ว่าพอใจหรือไม่
เป็นไปตามพันธกิจ และสภาพการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ
หรือไม่
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External
Analysis) โดย

- วิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงตลอดเวลา
มักพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ (Economic Environment)
สภาพแวดล้อมด้านสังคม (Sociological Environment) และ
สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี (Technological Environment)
- พิจารณาว่าการเปลีย่ นแปลงเหล่านัน้ กระทบอย่างไรกับ
พฤติกรรมขององค์การทั้งในแง่ของโอกาส (Opportunity) หรือ
แนวโน้มทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ องค์การ และอุปสรรค (Threat) หรือ
เหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นและจะทำความเสียหายให้แก่องค์การ

2. การกำหนดกลยุทธ์
2.1 การสร้างวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมาย
ในเบื้องต้นองค์การต้องมีความชัดเจนถึงภาพในอนาคตของ
องค์การว่าจะเป็นอย่างไร วิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์จะให้ทศิ ทางของ
องค์การในอนาคตและเป็นแนวคิดทีใ่ ช้เป็นแนวทางในการชีน้ ำว่า
องค์การพยายามจะทำอะไรและจะเป็นอะไร ซึ่งจะก่อให้เกิด
การระบุพนั ธกิจ การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามมา
2.2 การกำหนดกลยุทธ์ คือ การพยายามตอบคำถามว่าทำ
อย่างไรองค์การถึงจะไปถึงเป้าหมายหรือภาพทีอ่ งค์การกำหนดไว้
ได้ โดยใช้ความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์การมากำหนด
เป็นกลยุทธ์ Michel Robert ได้กล่าวถึงขั้นตอนในการสร้าง
กลยุทธ์ว่า การสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่องค์การ
ทำได้ดีที่สุดแต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่คู่แข่งขันทำอยู่
โดยเสนอขัน้ ตอนการกำหนดกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ให้ระบุว่าอะไรเป็นแรงขับดันขององค์การที่
สามารถช่วยให้มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งปกติย่อม
ขึน้ อยูก่ บั จุดแข็งทีอ่ งค์การมี
ขัน้ ตอนที่ 2 ร่างแนวคิดทางธุรกิจอย่างสัน้ ๆ เพือ่ แสดงว่า
จะใช้แรงขับดันนั้นอย่างไร
ขัน้ ตอนที่ 3 ระบุวา่ ความเชีย่ วชาญด้านใดทีเ่ ราต้องการเพือ่
นำมาใช้สนับสนุนกลยุทธ์
ขั้นตอนที่ 4 ระบุประเด็นสำคัญ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
มีความสำคัญทีอ่ าจจะต้องปรับปรุงหรือเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เอือ้ ต่อ
การนำกลยุทธ์ไปดำเนินการ
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3. การดำเนินกลยุทธ์
การดำเนินกลยุทธ์ คือ กระบวนการทีผ่ บู้ ริหารแปลงกลยุทธ์
และนำนโยบายไปสูแ่ ผนการดำเนินงาน กำหนดรายละเอียดด้าน
งบประมาณ หรือวิธกี ารดำเนินงาน โดยทัว่ ไปจะประกอบด้วย 3
องค์ประกอบ คือ
3.1 การกำหนดแผนและการจัดสรรทรัพยากร
3.2 การปรับโครงสร้างองค์การ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง
ของการใช้กลยุทธ์และการใช้ทรัพยากร
3.3 การปรั บ ปรุ ง เปลี ่ ย นแปลงในส่ ว นของระบบ และ
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เมื่อได้แผนเชิงกลยุทธ์แล้ว เพื่อให้เกิดผล จำเป็นต้องมี
การกระจายแผนไปยังทุก ๆ ส่วนทัว่ ทัง้ องค์การ โดยจะต้องสอด
ประสานกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
และเข้าใจได้ ซึง่ จากเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) อาจ
ถูกแปลงเป็นเป้าหมายย่อย (Sub-goals) กำหนดเป็นเป้าหมาย
ประจำปี (Annual Goals) จากนั้นจะแตกไปเป็นเป้าหมายของ
แต่ละกลุม่ แต่ละโครงการ เพือ่ ให้ทราบว่าเป้าหมายของตนเองที่
ชัดเจนคืออะไรและควรจะดำเนินการเรื่องใดก่อน ซึ่งนอกจาก
ทำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับเข้าใจเป้าหมายได้ถูกต้อง ชัดเจน
ตรงกั น แล้ ว ยั ง จะมี ป ระโยชน์ ต ่ อ กระบวนการในการวั ด ผล
ที่เหมาะสม และยังช่วยในการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม
เพือ่ ให้บรรลุผลในแต่ละกลุม่ หรือแต่ละโครงการ
4. การประเมินและการควบคุม
การประเมิ น และการควบคุ ม เป็ น กระบวนการสอดส่ อ ง
ดูแลกิจกรรมทั้งหลายและผลการดำเนินการที่เกิดขึ้น และ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับผลคาดหมายที่กำหนดไว้ เพื่อ
ดูว่าองค์การทำได้ตามที่ต้องการหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดก็จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข การติดตาม ควบคุม
และประเมินผล โดยทัว่ ไปมี 5 ขัน้ ตอน คือ
4.1 กำหนดว่าจะควบคุมอะไร เช่น ควบคุมกลยุทธ์ ควบคุม
การจัดการ หรือควบคุมการปฏิบตั กิ าร เป็นต้น
4.2 กำหนดมาตรฐาน
4.3 การวัดผลการดำเนินงาน
4.4 เปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับมาตรฐาน
4.5 แก้ไขปรับปรุงมาตรฐาน ปรับเป้าหมาย ปรับกลยุทธ์
ปรับระบบโครงสร้างการสนับสนุน หรือปรับกิจกรรม
ทีม่ า : จเด็จ ทางเจริญ. “การจัดการเชิงกลยุทธ์,” Productivity
World. ปีท่ี 7 ฉบับที่ 36 ม.ค.-ก.พ. 45 หน้า 43-52.

 
ผลการประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สมศ. ได้ดำเนินการประเมินภายนอก
สถาบันอุดมศึกษานำร่อง 7 แห่ง สรุปได้ดงั นี้ มาตรฐานที่ 1
ด้านคุณภาพบัณฑิต พบว่า ภาวะการมีงานทำอยูใ่ นระดับดี
ผู้ใช้บัณฑิตเสนอให้ปรับปรุงคุณลักษณะบัณฑิตด้านภาษา
ต่างประเทศ การใช้คอมพิวเตอร์ การวางแผน วิเคราะห์งาน และ
ความสร้างสรรค์ในการทำงาน ส่วนบทความวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาโทและเอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติยงั มีไม่มาก มาตรฐานที่ 2 ด้านการเรียนรู้ หลาย
สถาบันมีความตระหนัก และความพยายามในการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูท้ เ่ี น้นผูเ้ รียนเป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้าง
ประสบการณ์จริง มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้มี
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างครูผสู้ อนและผูเ้ รียน ส่งเสริมให้ผเู้ รียนค้นคว้า
หาความรู้ด้วยตนเอง มาตรฐานที่ 3 ด้านการสนับสนุน
การเรียนรู้ หลายสถาบันยังมีจำนวนอาจารย์ผู้สอนไม่ได้
สัดส่วนกับจำนวนนักศึกษา แต่สว่ นใหญ่มคี วามตระหนักและ
ความพยายามแก้ปัญหานี้ ส่วนอุปกรณ์การเรียนการสอนนั้น
มีความแตกต่างกันไปตามงบประมาณทีไ่ ด้รบั มาตรฐานที่ 4
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ พบว่า ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีจำนวนผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์จำนวนมากและเป็นทีย่ อมรับ ส่วนสาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มีจำนวนไม่มากนัก แต่มคี วามตระหนัก
และความพยายามที ่ จ ะส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาให้ อ าจารย์ ม ี
ผลงานวิจยั มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริการวิชาการ พบว่า
ทุกสถาบันดำเนินการอยู่ในระดับที่น่าพอใจ แต่ควรมีระบบ
การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ในการบริ ก ารวิ ช าการอย่ า งเป็ น ระบบ
มาตรฐานที่ 6 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พบว่า
ส่วนใหญ่ทำได้อย่างดี มาตรฐานที่ 7 ด้านการบริหารจัดการ
แต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันในเรื่องงบประมาณที่ได้รับ
มีความพยายามพึง่ ตนเอง และบริหารจัดการงบประมาณทีไ่ ด้
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และมาตรฐานที่ 8 ด้าน
การประกันคุณภาพภายใน สถาบันทุกแห่งมีความตระหนัก
และความพยายามในการดำเนินงานคุณภาพ เห็นความสำคัญ
ของการประกันคุณภาพ
ทีม่ า : จุลสารประชาคมประกันคุณภาพการศึกษา. ฉบับที่ 7
ก.ค. 46 หน้า 6.
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