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ความหมายของการวางแผนกลยุทธ์

• การวางแผน : การวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน  คาดการณ์ไปล่วงหน้า 
และก าหนดแนวทางทีค่าดว่าน่าจะดทีีสุ่ด เพ่ือให้เกดิการปฏิบัติอย่าง
ได้ผล

• กลยุทธ์ : ไม่ใช้วธีิการธรรมดา  มีการใช้ความคดิเป็นพเิศษ เพ่ือกลัน่เอา
แนวทางทีด่ทีีสุ่ด  และสามารถแปรเปลีย่นสถานการณ์ทุกประเภท ให้
กลบักลายเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  ไม่ว่าขณะน้ันองค์การจะอยู่ใน
สถานการณ์ใด  ไม่ว่าจะเป็นช่วงได้เปรียบ หรือเสียเปรียบกต็ามWednesday, July 

15, 2020
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ท ำไมต้องมีกำรบริหำรเชิงกลยุทธ ์
• การมกีลยุทธ์  ท าให้มจุีดมุ่งในการไปสู่เป้าหมายทีชั่ดเจน

• การมกีลยุทธ์ เป็นการเลือกวธีิการทีด่ทีีสุ่ด ในสถานการณ์
ทีเ่หมาะสม

• การมกีลยุทธ์ ท าให้เกดิความชัดเจนในภารกจิ และบทบาท
ความเกีย่วข้องของบุคคลฝ่ายต่างๆ

• การมกีลยุทธ์  ท าให้มแีนวทางทีชั่ดเจนในการวดัและ
ประเมนิผลส าเร็จ Wednesday, July 

15, 2020



คนกบัองคก์าร

คน

กระบวนการผลติ, 

กลยทุธ ์ขององคก์ร

โครงสรา้ง     นโยบาย

วฒันธรรม     เทคโนโลยี

ผลงาน
ผล

ประกอบการ

Wednesday, July 15, 2020
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เป้าหมาย

ในอนาคต
องค์การ

ปัจจบุัน กลยุทธ์

กลยุทธ์  หมายถึงหนทางห รือวิธีการท่ีจะน าไปสู่

เป้าหมายท่ีก าหนดไว้

Wednesday, July 

15, 2020



ขั้นตอนการวางแผนเชิงกลยทุธ์

(Strategy Planning)

Wednesday, July 

15, 2020
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๑.ก ำหนดเป้ำหมำย
และพนัธกิจ

๕.ควบคุมและ
ประเมินผล

๔.น ำแผนและกลยทุธ์

ไปปฏิบติั
๓.ก ำหนดแผนกลยทุธ์

๒.วเิครำะห์สภำพแวดลอ้ม
และ SWOT



การวิเคราะห ์SWOT Analysis

S มำจำก Strengths หมำยถึง จุดเด่นหรือจุดแขง็ ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัจจัย
ภายใน 

W มำจำก Weaknesses หมำยถึง จุดดอ้ยหรือจุดอ่อน ซ่ึงเป็นผลมำจำก
ปัจจัยภายใน

Oมำจำก Opportunitiesหมำยถึง โอกำส ซ่ึงเกิดจำกปัจจัยภายนอก เป็น
ผลจำกกำรท่ีสภำพแวดลอ้มภำยนอก
Tมำจำก Threatsหมำยถึง อุปสรรค ซ่ึงเกิดจำกปัจจัยภายนอก เป็น
ขอ้จ ำกดัท่ีเกิดจำกสภำพแวดลอ้มภำยนอก

7
Wednesday, July 

15, 2020



Wednesday, July 

15, 2020
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ตย.การก าหนดกลยุทธ์
และน าแผนกลยุทธ์ไป
ปฏิบตัิ จาก Google
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WHERE ARE WE NOW ?

เราอยู่ทีไ่หน ?

WHERE DO WE WANT TO BE?

เราตอ้งการจะไปทีไ่หน ?

HOW WILL WE GET THERE ?

แลว้เราจะไปอย่างไร ?

IMPLIMENTATION ?

ลงมือลุย ?

ประ

เมิน

ผล

และ

ควบ

คุม
Wednesday, July 

15, 2020
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ขัน้ตอนการจดัการเชิงกลยทุธ์

การวางแผน

(Strategic Formulation)

@

การน าแผนไปปฏิบติั

(Implementation)

การติดตามและประเมินผล

(Evaluation & Control)
Wednesday, July 

15, 2020
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กระบวนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์

ฐานการวางแผน ทศิทางของ
องค์กร

วางแผน น าไปปฏิบตัิ ติดตาม
ประเมนิผล

• ประเมินสภาวะแวดล้อม  

ภายนอก     

• ประเมินผลการ   

ด าเนินงาน  ด้านต่าง ๆ

• ประเมินอุตสาหกรรม

• ประเมินคู่แข่ง

• ประเมินลูกค้า

1.ปัจจุบนัเป็นอย่างไร

• วสัิยทัศน์

• ภารกจิ

• ประเดน็ 

ยุทธศาสตร์                   

2.อนาคตจะ   
ไปทางไหน

แผนกลยุทธ์

แผนธุรกจิ

แผนปฏิบัตกิาร

โครงการ

การมอบหมายงานแต่
ละฝ่าย

การตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ

การน าแผนไปปฏิบัติ

ติดตามประเมนิผล
การด าเนินงาน

Balanced 

Scorecard

KPI 
Benchmarking

3.ท าอย่างไร
ถึงจะไปถึง
จุดน้ัน

4.ใครมหีน้าทีท่ า
อะไร

เราท าได้ตามที่
ต้องการ
หรือไม่

ขั้นตอนการวางแผน น าไปปฏิบตัิ ควบคุม
Wednesday, July 

15, 2020
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กระบวนกำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์

วธีิการ ผลลพัธ์ค าถามที ่2

น าผลลพัธ์จาก  SWOT
มาเป็นข้อมูลพืน้ฐาน  ในการ
ก าหนดทศิทางกจิการ

• วสัิยทศัน์

• ภารกจิ

• กญุแจแห่ง

ความส าเร็จ

• วตัถุประสงค์

ในอนาคตเรา
ต้องการไปที่ใด

(Where do we 
want to be ?)

Wednesday, July 

15, 2020
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S-O  Strategies
กลยุทธ์บุกตลาด
แขง็+โอกำส

น าจุดแข็งไปเพิม่โอกาส

S-T 
กลยุทธ์เปลีย่นวกิฤตให้เป็นโอกาส

แขง็+ภัยคุกคาม
น าจุดแขง็ไปลดภาวะคุกคาม

W-O 
กลยุทธ์ก าจัดจุดอ่อน

โอกำส+จุดอ่อน
น าโอกาสไปลบจุดอ่อน
ปิดจุดอ่อนเพ่ือเพิม่โอกาส

W-T
กลยุทธ์สร้างภูมคุ้ิมกนั

อ่อน+ภยัคุกคำม
ปิดจุดอ่อนเพ่ือลดภาวะคุกคาม

โอกาสส าคญั
O

ภาวะคุกคาม
T

จุดแขง็  S จุดอ่อน  W

TOWS  Matrix
Wednesday, July 

15, 2020



การวางแผนกลยุทธ์

การจดัการเชิงพุทธ

POSDCORB/ของลูเธอร์/กูลิค และลินคอลล์/เออร์วิค ที่ได้น ำหลักกำร

จัดกำรของฟำร์โยล์ มำประยุกต์ร่วมกบักำรบริหำรในกำรจัดระบบรำชกำร ร่วมกบั

หลกัสปัปุริสธรรม 7 ประการ เพ่ือให้ตรงกบัควำมหมำยของ กำรจัดกำรเชิงพุทธ

ศำสตร์ดังน้ี

1.P = Planning//กำรวำงแผน หมำยถึง/กำรจัดวำงแผนปฏบิัติงำน

ไว้ล่วงหน้ำว่ำจะท ำอะไรอย่ำงไรเพ่ือให้งำนบรรลุเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ ซ่ึง

สอดคล้องกับ/กำรรู้ จักกำล (กำลัญญุตำ) คือ/รู้เวลำที่เหมำะ และ

ระยะเวลำที่ปฏบัิติหน้ำที่ รู้จักวำงแผนกำรใช้เวลำได้เหมำะสม
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2.O = Organizing//กำรจัดองค์กำร หมำยถึง กำรจัดเตรียมควำมสมัพันธ์ของ

กจิกรรม ในหน่วยงำนย่อยให้เช่ือมโยงซึ่งกนัและกนัอย่ำงเหมำะสม ซ่ึงสอดคล้อง

กบั/กำรรู้จักเหตุ (ธมัมัญญุตำ) คือ/รู้จักและเข้ำใจ

3. S = Staffing//กำรจัดคนเข้ำท ำงำน หมำยถึง กำรบริหำรงำนบุคคลซ่ึงเร่ิมจำก

คัดเลือก และจัดคน ซ่ึงสอดคล้องกับ กำรรู้ จักบุคคล/(ปุคคลัญญุตำ)/คือ รู้ จัก

และเข้ำใจควำมแตกต่ำงของ บุคคล รวมทั้ง รู้จักวิธีกำรสร้ำงมนุษยสัมพันธ์ กำร

โน้มน้ำวจิตใจให้ร่วมมือกัน สมกับค ำของซุนวู “รู้ เขำรู้ เรำ รบ ร้อยคร้ังชนะร้อย

คร้ัง” เป็นต้น
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4. D = Directing//กำรอ ำนวยกำรหรือกำรสั่งกำร /กำรรู้จักตน (อตัตัญญุตำ) คือ 

รู้ ว่ำตวัเรำหรือ ตวับุคคลอื่นสำมำรถพิจำรณำตน พิจำรณำงำนได้ด ี

5. Co = Coordinating//กำรประสำนงำน หมำยถงึ กำรด ำเนินกำรเพ่ือให้หน่วยงำน

ย่อยภำยใน กำรรู้จักชุมชน/(ปริสญัญตุำ) คอื กำรศกึษำบริบทหรือทุนทำงสงัคมเข้ำ

สงัคมได้

6. R = Reporting//กำรรำยงำน หมำยถึง กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของ

หน่วยงำนในองค์กำร /กำรรู้ จักผล/(อัตถัญญุตำ) คือ รู้ และเข้ำใจ ในจุดมุ่งหมำย

ของงำนเพ่ือกำรพัฒนำต่อไป 

7. B = Budgeting//กำรงบประมำณ หมำยถึง กำรวำงแผนทำงกำรเงินหรือต้นทุน 

อย่ำงมีควำม ชัดเจน โปร่งใส /กำรรู้ ประมำณ (มัตตัญญุตำ) คือ/รู้ จักควำม

พอเหมำะในกำรท ำภำรกจิต่ำง ๆ
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ปรโตโฆสะ ฟังเขา

โยนิโสมนสิการ เราเข้าใจ
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