แนวทางการจัดการและการบริหารกลยุทธในองคกร
ศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน เชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษากองแผนงาน มจพ.
การพัฒนาระบบการบริหารองคกรใหมีศักยภาพและขีดความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่มี
พลวัตรสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหรูปแบบการบริหารองคกรเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในมิติเชิงโครงสราง
เพื่อแบงขอบเขตอํานาจหนาที่ขององคกรใหมีความสามารถในการบูรณาการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งมิติเชิงวิธีการบริหารจัดการซึ่งเปนไปเพื่อใหเกิดการบริหาร
จัดการแบบมุงผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตรโดยมีผูรับบริการเปนศูนยกลาง เพื่อใหผลผลิตเกิดความคุมคาแก
ประเทศชาติและประชาชนเปนสําคัญ
ผูบริหารองคกรตาง ๆ ในปจจุบันจะตองตระหนักเสมอวา องคกรของตนกําลังเผชิญกับภัยคุกคามหรือ
อุปสรรคที่หลากหลาย ซับซอน รุนแรง และแตกตางไปจากเดิม ตองเผชิญกับการแขงขันซึ่งเปนเรื่องที่ทาทายตอ
ผูบริหารวาทําอยางไรใหองคกรอยูรอดและเติบโตอยางยั่งยืน ความรุนแรงและความซับซอนของการแขงขัน
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสภาพแวดลอมสงผลใหองคกรซึ่งเปนระบบที่คลายกับสิ่งมีชีวิตตองปรับโครงสราง
การดําเนินงานและรูปแบบการบริหาร เพื่อความอยูรอดตาม “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” ของ Charles Darwin ที่
ผูเขมแข็งและเหมาะสมเทานั้นที่จะอยูรอดไดในอนาคต เชนเดียวกับองคกรในอนาคตที่ตองปรับตัวใน 2 มิติ
ไดแก โครงสรางและวัฒนธรรมองคกร ซึ่งไมเพียงแตพิจารณาโครงสรางทางกายภาพเทานั้น ผูบริหารจะตอง
ถวงดุลระหวางโครงสราง รูปแบบ และกระบวนการจัดการ ระบบสารสนเทศ ระบบรางวัล ทรัพยากรมนุษย
และกลยุทธของพันธกิจ โดยรูปแบบองคกรในอนาคตจะแบนราบ มีการทํางานแบบเปนทีม เชื่อมโยงแบบ
เครือขาย แตโครงสรางตองเปลี่ยนแปลงใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม การแขงขันและ
กลยุทธ โดยองคกรในอนาคตจะใหความสําคัญกับความหลากหลาย การเรียนรู และการพัฒนาอยางตอเนื่อง
อีกทั้งองคกรในอนาคตจะใหความสําคัญกับบุคลากรที่มีทักษะ ความรู และคุณธรรม ขณะที่ผูบริหารระดับสูง
จะมีบทบาทสําคัญในการกําหนด และสื่อสารวิสัยทัศนและกลยุทธไปยังสวนตาง ๆ ขององคกร
การจัดการเชิงกลยุทธ เปน สิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารองคกรในปจ จุบัน เนื่องจากการจัดการ
เชิงกลยุทธมีเปาหมายมุงเนนใหองคกรกําหนดทิศทาง ภารกิจ กลยุทธการดําเนินงานขององคกรใหสอดคลองกับ
การเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอม พัฒนาปรับปรุงทุกภาคสวนขององคกรใหนํากลยุทธไปสูก ารปฏิบัติ
ตลอดจนติดตาม กํากับ ควบคุม และประเมินผลการดําเนินงานตามกลยุทธที่กําหนด เพื่อเรียนรูผลความกาวหนา
ปญหาอุปสรรค นําไปสูการปรับปรุงแกไขตอไป โดยประโยชนของการจัดการเชิงกลยุทธคือ
1) องคกรปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมไดดยี งิ่ ขึ้น
2) การจัดสรรทรัพยากรในองคกรสอดคลองและสมเหตุสมผล
3) การปรับตัว การขยายตัวขององคกรมีกรอบทิศทางที่ชัดเจน
4) กระตุนใหบุคลากรมองเห็นโอกาส ภัยคุกคาม จุดแข็ง จุดออน และทิศทางการดําเนินงาน
5) เปดโอกาสใหบุคลากรมีความคิดใชทรัพยากรรวมกัน

ขั้นตอนการจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Management) ประกอบดวย
(1) การวางแผนกลยุทธ (Strategic Plan) มีกระบวนการในการดําเนินการ ดังนี้
แผนกลยุทธ เปนเอกสารที่ระบุวิสัยทัศน พันธกิจ และกลยุทธ จัดทําขึ้นจากการวิเคราะห
สภาพการณภายนอกและภายในองคกร เพื่อคาดคะเนแนวโนมของสถานการณและกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ขององคกรใหสอดคลองเหมาะสมกับแนวโนมของสถานการณดังกลาว เปนแผนระยะยาวที่บอกถึงทิศทางการ
ดําเนินงานขององคกรสําหรับใชเปนเครื่องมือในการประสาน และกํากับติดตามการดําเนินงานในสวนงานตาง ๆ
ขององคกรใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขั้นตอนการจัดทํา ดังนี้
1.1 วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกเพื่อหาโอกาสและอุปสรรค และสภาพแวดลอมภายในเพื่อหา
จุดออนและจุดแข็ง
1.2 ทบทวนและกําหนดวิสัยทัศนขององคกร
1.3 กําหนดภารกิจขององคกรเพื่อใหแนชัดวาองคกรเรามีลักษณะเชนใด มีหนาที่ใหบริการอะไร
แกใครบาง
1.4 กําหนดเปาหมายขององคกร
1.5 วิเคราะหและเลือกกลยุทธแนวทางการพัฒนาองคกร
1.6 กําหนดโครงการภายใตกลยุทธและผูรับผิดชอบเพื่อความชัดเจนในการนําไปปฏิบัติ
(2) การนํากลยุทธไปปฏิบตั ิ
2.1 กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน
2.2 วางแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
2.3 ปรับปรุงพัฒนาองคกร ดานโครงสราง ระบบงาน บุคคล การบริหาร ฯลฯ
(3) การควบคุมและประเมินผลเชิงกลยุทธ (Strategic Control & Evaluation)
3.1 ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค
3.2 ติดตามสถานการณและเงื่อนไขตาง ๆ เชน ขาวสารขอมูล ปจจัยชีว้ ัดตาง ๆ การสนับสนุน
ผูปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อทําใหรูทิศทางในการปรับตัว
แมวาการวางแผนยุทธศาสตรที่ดีจะเปนเงื่อนไขประการหนึ่งของความสําเร็จของการบริหารงาน
สมัยใหม แตการนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผลเปนเรื่องสําคัญและยุงยากซับซอนมากกวา ตองอาศัย
ปจจัยแหงความสําเร็จหลายประการ เชน การเริ่มตนการกําหนดกลยุทธที่ดี การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การออกแบบโครงสรางองคกรที่เหมาะสมเอื้อตอการประสานงานและแลกเปลีย่ นความรู การมอบหมายงานที่
ชัดเจนและเกิดการรับผิดชอบ การวางระบบกํากับดูแลควบคุม และใหขอมูลปอนกลับเพื่อการปรับตัว การ
สรางแรงจูงใจที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกร การมอบอํานาจการตัดสินใจ การมีภาวะผูนํา
และความมุงมัน่ จริงจัง รวมถึงการกระตุนใหทุกฝายในองคกรเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การบริหารกลยุทธจึงถือเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาองคกรเนื่องจากพบวา องคกรมิไดนําแผนกลยุทธที่ทําไว

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติเพื่อกระตุนใหทกุ สวนงานเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เมื่อวิเคราะห
ในรายละเอียดพบวา องคกรมิไดมีหนวยงาน “เจาภาพ” ในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ
ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล
ดังนัน้ เพื่อใหแผนกลยุทธในองคกรประสบผลสําเร็จตามวิสัยทัศนและมีผลสัมฤทธิ์ตามที่องคกรปรารถนา
องคกรที่มีความมุงมั่นบริหารงาน ตามแนวทางการจัดการเชิงกลยุทธและมุงเนนผลสัมฤทธิ์ จึงควรพิจารณา
จัดตั้งหนวยงาน เปน “เจาภาพ” รับผิดชอบในการเชื่อมโยงแผนกลยุทธขององคกรพัฒนาระบบวัดผลการ
ดําเนินงาน ทบทวน พัฒนา สื่อสาร รายงานผล และบูรณาการกลยุทธเขากับหนวยงานยอยในองคกร
ประสานการดําเนินงาน และชวยผลักดันใหการดําเนินงานของหนวยงานยอยเปนไปอยางสอดคลองและสนับสนุน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรขององคกร โดยหนวยงานดังกลาวจะตองมีบทบาทและภารกิจ ดังนี้
1) จัดการระบบการวัดผลการดําเนินงาน เพื่อใหการแปลงแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติประสบผลสําเร็จ
และเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน เพื่อใหมั่นใจวาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นสอดคลองกับยุทธศาสตร
ที่กําหนด และสามารถถายทอดเปนแผนทีย่ ุทธศาสตร รวมทั้งมีตัวชีว้ ดั และกําหนดคาเปาหมายได
อยางถูกตอง
2) พัฒนาระบบการวัดผลการดําเนินงาน และถายทอดกลยุทธสูหนวยงานยอย และบุคคลทุกระดับใน
องคกรใหมีความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน และสามารถนําไปสูผลสําเร็จตามเปาหมายขององคกรที่
วางไว
3) ทบทวนแผนกลยุทธ ปรับเปลี่ยนกลยุทธการดําเนินงานใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น
4) พัฒนาแผนกลยุทธ วางแผนงานในภาพรวม จัดประชุมวางแผนประจําป ตลอดจนใหความรูเรื่อง
การวางแผนและโครงการแกหนวยงาน
5) สื่อสารแผนกลยุทธและรายงานผล เพื่อสรางความเขาใจแกบุคลากรในองคกรใหเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน พรอมทั้งรายงานผลตอผูบริหารระดับสูง
6) จัดการขอเสนอแนะและความคิดริเริ่มใหม จัดลําดับความสําคัญและติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ
7) บูรณาการแผนกลยุทธเขากับฝายตาง ๆ ในองคกร ประสานการดําเนินงานและชวยผลักดันใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางสอดคลองและสนับสนุนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ
องคกร
ประโยชนของการมีหนวยงานที่ทําหนาที่บริหารกลยุทธขององคกรคือ องคกรมีหนวยงานเจาภาพใน
การเชื่อมโยงและขับเคลื่อนยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติใหบังเกิดผล ถายทอดเปาหมายและการ
วัดผลระดับองคกรสูหนวยงานยอยและสูระดับบุคคล ปรับปรุงการสื่อสารกลยุทธและแลกเปลี่ยนความรูจาก
ประสบการณของกันและกัน ตลอดจนชวยใหทุกคนในองคกรรูจักบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และสามารถ
จัดลําดับความสําคัญของงานที่จะดําเนินการไดตามยุทธศาสตรที่องคกรมุงเนน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน
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