
WO Strategy

• หากเราอ�อนแอ แม�จะมีโอกาส พึงตั้งรับปรับกระบวนท�า
• - , +



WT Strategy

• หากเราอ�อนแอ และไร�ซึ่งโอกาส พึงถอยไปเพื่อตั้งหลัก
• - , -



การวิเคราะห2สถานการณ2 : การวิเคราะห2 SWOT



การวิเคราะห2สถานการณ2 : การวิเคราะห2 SWOT



การได�เปรียบทางการแข�งขัน 
(advantage competitive)

• หมายถึง “สิ่งที่ทําให�องค2การมีความแตกต�างจากผู�อื่น นั้นคือข�อ
ได�เปรียบที่เด�นชัด” ข�อได�เปรียบนี้อาจอยู�ในรูปของ               

1. ขีดความสามารถขององค2การ ซึ่งองค2การสามารถทําได�   
ในขณะที่ผู�อื่นทําไม�ได� หรือองค2การสามารถทําได�ดีกว�า           ในขณะที่ผู�อื่นทําไม�ได� หรือองค2การสามารถทําได�ดีกว�า           

2. หรือข�อได� เปรียบอาจเกิดจากสินทรัพย2หรือทรัพยากร
บางอย�างที่องค2การมี ซึ่งองค2การอื่นไม�มี ข�อได�เปรียบทางการ
แข�งขันจึงเปKนแนวความคิดหลัก (Key concept) ในการบริหาร
เชิงกลยุทธ2



การได�เปรียบทางการแข�งขัน 
(advantage competitive)

• ลองตั้งคําถามกับตนเองดูว�า อะไรทําให�องค2การบางอย�าง
ประสบความสําเร็จมากกว�าองค2การอื่น 

• ทําไมทีมฟุตบอลบางทีมมักประสบความสําเร็จได�แชมปQเสมอ 
• ทําไมมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือคณะวิชาบางคณะ จึงมี• ทําไมมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือคณะวิชาบางคณะ จึงมี

นักเรียนนักศึกษาลงทะเบียนเข�าเรียนเพิ่มขึ้นตลอดทุกปT 



sustainable competitive advantage



TQM as a competitive advantage

• องค2การต�างๆในป\จจุบัน นิยมใช�แนวความคิด “การบริหาร
จัดการคุณภาพทั่วทั้งองค2การ” (total quality management : 
TQM) มาใช�ในการบริหารงาน อันเปKนความพยามอย�างหนึ่ง  
ขององค2การที่จะยกระดับตนเองให�แตกต�างหรือเหนือกว�า        ขององค2การที่จะยกระดับตนเองให�แตกต�างหรือเหนือกว�า        
คู�แข�งขัน 

• TQM เปKนการบริหารที่มุ�งเน�นด�านคุณภาพ และการปรับปรุง   
ให�ดีขึ้นอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน



TQM philosophy

• W.Edwards Deming
• เมื่อคุณภาพของสินค�าและบริการ ได�รับการปรับปรุงให�ดีขึ้น 

ย�อมหมายถึงว�า ต�นทุนจะลดน�อยลง เนื่องจากการทํางานซ้ําๆ
ลดน�อยลง ความผิดพลาดลดน�อยลงลดน�อยลง ความผิดพลาดลดน�อยลง

• ผลลัพธ2ที่เกิด (จากข�อ ๑) ก็จะดีขึ้นด�วย
• จะช�วยให�องค2การสามารถปรับราคาสูงขึ้นได�
• การเพิ่มขึ้นของราคา ก็นําไปสู�ความสามารถในการทํากําไร      

ซึ่งจะช�วยให�องค2การดํารงอยู�ได�
• องค2การสามารถสร�างงานต�างๆ ได�เพิ่มมากขึ้นด�วย



TQM philosophy

• J.M.juran and Kaoru Ishikawa
• การสร�างผลงานที่มีคุณภาพสูงจะเสียค�าใช�จ�ายน�อยกว�าผลงาน

ที่มีคุณภาพต่ํา
• โดยธรรมชาติแล�วพนักงานทุกคนจะพยามปรับปรุงคุณภาพให�ดี• โดยธรรมชาติแล�วพนักงานทุกคนจะพยามปรับปรุงคุณภาพให�ดี

ขึ้นเสมอ ตราบใดที่พวกเขาได�รับการสนับสนุนที่เหมาะสม
• การปรับปรุงคุณภาพให�ดีขึ้นอย�างจริงจัง ต�องอาศัยความพยาม

ของหน�าที่หลายฝiายร�วมกัน
• การปรับปรุงคุณภาพให�ดีขึ้น ต�องอาศัยความมุ�งมั่นทุ�มเทอย�าง

แท�จริงของผู�บริหารระดับสูง



TQM philosophy

• Philip Crosby
• คุณภาพ หมายถึง ความสามารถทําให�ได�ตามมาตรฐานที่

กําหนดไว� ดังนั้น คนงานทุกคนจําเปKนจะต�องรู�อย�างแท�จริงว�า 
สิ่งที่เปKนมาตรฐานของการปฏิบัติที่พวกเขาต�องการที่จะให�ได�นั้น สิ่งที่เปKนมาตรฐานของการปฏิบัติที่พวกเขาต�องการที่จะให�ได�นั้น 
คืออะไร

• คุณภาพมาจากการปnองกันข�อบกพร�องไม�ให�เกิดขึ้น ไม�ใช�การ
แก�ไขข�อบกพร�อง ดังนั้น ความเปKนผู�นํา การฝoกอบรม และ
ระเบียบวินัย จําเปKนต�องใช�เพื่อปnองกันข�อบกพร�องมิให�เกิดขึ้น
แต�เริ่มต�น



TQM philosophy

• Philip Crosby
• คุณภาพที่นํามาใช�เปKนเกณฑ2มาตรฐานการปฏิบัติงาน จะต�อง

หมายความว�า งานที่ปราศจากข�อบกพร�อง ดังนั้นมาตรฐาน
คุณภาพที่รับได�ก็มีเพียงอย�างเดียว คือ ผลงานที่สมบูรณ2คุณภาพที่รับได�ก็มีเพียงอย�างเดียว คือ ผลงานที่สมบูรณ2

• คุณภาพช�วยทําให�ประหยัดเงิน ดังนั้นการทําสิ่งต�างๆให�ถูกต�อง
เหมาะสมตั้งแต�แรก จะช�วยประหยัดค�าใช�จ�ายในการแก�ไข
ผลงานที่ไม�ดี



บทที่ ๕

strategy กับ tactics



strategy กับ tactics



strategy กับ tactics

• สมานิศ วิจิตร 
• กล�าวว�า ยุทธศาสตร2 บัญญัติมาจาก strategy มีความหมาย

สัมพันธ2ใกล�ชิดกับ ยุทธวิธี ซึ่งบัญญัติมาจาก tactics คําคู�นี้จึง
มักจะปรากฏในบริบทเดียวกัน (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื่อมักจะปรากฏในบริบทเดียวกัน (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื่อ
ว�า strategy & tactics ซึ่งมีบทความว�าด�วยสองเรื่องนี้
โดยเฉพาะ) ในบริบทนี้ strategy จะใช�ในรูปเอกพจน2 ส�วน 
tactics จะใช�ในรูปพหูพจน2



strategy กับ tactics

• นอกจาก ยุทธศาสตร2  กับ ยุทธวิธี  ซึ่ ง ใช� คู� กันมาแต� เ ดิม
โดยเฉพาะอย�างยิ่งในวงการทหารแล�วอาจใช�คําว�า กลยุทธ2 แทน 
ยุทธศาสตร2 และใช�คําว�า กลวิธี แทน ยุทธวิธี ก็ได� ทั้ง 4 คํานี้
เปKนศัพท2รัฐศาสตร2ของราชบัณฑิตยสถาน และยังมีใช�ในทางเปKนศัพท2รัฐศาสตร2ของราชบัณฑิตยสถาน และยังมีใช�ในทาง
ธุรกิจและในภาษาทั่วไปอีกด�วย



strategy กับ tactics

• คําว�า strategy ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให�ความหมายหลักไว�
ว�า “ศาสตร2และศิลปQแห�งการวางแผนและปฏิบัติการใน
สงคราม” ส�วน tactics หมายถึง “วิธีการจัดกระบวนทัพเพื่อให�
ได�ชัยชนะในการสู�รบหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค2เฉพาะหน�าได�ชัยชนะในการสู�รบหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค2เฉพาะหน�า
เฉพาะอย�าง”



strategy กับ tactics

• รากศัพท2ของ strategy อาจสาวย�อนไปถึงคํากรีก คือ strategos
“แม�ทัพ” เพราะมาจากคําว�า stratos “กองทัพ” + agein “นํา” 

• ส�วน tactics ก็มาจากคํากรีกเช�นกัน คือ tactikos “เกี่ยวกับการ
จัด” จากรากศัพท2ว�า tassein “จัด” (อันเปKนที่มาของจัด” จากรากศัพท2ว�า tassein “จัด” (อันเปKนที่มาของ
ความหมายว�า “การจัดกระบวนทัพ”) จึงเห็นได�ชัดว�าคําคู�นี้เริ่ม
ใช�ในความหมายเกี่ยวกับการทหารก�อนที่จะนํามาใช�ในวงการ
อื่น ๆ



strategy กับ tactics

• พจนานุกรมบางฉบับอธิบายเพิ่มเติมว�า ในแง�การทหาร 
strategy คือการใช� กําลังทหารทั้งมวลของชาติทั้งในยามสงบ
และในยามสงคราม โดยการวางแผนและพัฒนาขนานใหญ�ใน
ระยะยาว เพื่อให�เกิดความมั่นคงหรือชัยชนะ ส�วน tactics คือระยะยาว เพื่อให�เกิดความมั่นคงหรือชัยชนะ ส�วน tactics คือ
การใช�และจัดวางกําลังทหารในการสู�รบจริง



strategy กับ tactics

• ความสัมพันธ2ระหว�าง strategy กับ tactics อาจสรุปได�ว�า 
ยุทธศาสตร2 (กลยุทธ2) หมายถึง แผนปฏิบัติการโดยรวมเพื่อให�มี
ชัยเหนือข�าศึกหรือคู�แข�ง เพื่อประสบผลสําเร็จในธุรกิจ หรือเพื่อ
บรรลุเปnาหมาย เช�นเพื่อความก�าวหน�าของหน�วยงาน ส�วน บรรลุเปnาหมาย เช�นเพื่อความก�าวหน�าของหน�วยงาน ส�วน 
ยุทธวิธี (กลวิธี) หมายถึงวิธีการในระดับรายละเอียดที่นํามาใช�
เพื่อดําเนินตามแผน ยุทธศาสตร2หรือแผนกลยุทธ2ที่วางไว�แล�ว



strategy กับ tactics

• คําว�า แผนยุทธศาสตร2 (แผนกลยุทธ2) แปลมาจาก strategic 
plan ส�วนคําว�า การวางแผนยุทธศาสตร2 (การวางแผนกลยุทธ2) 
ก็แปลมาจาก strategic planning นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบใน
ฐานข�อมูลภาษาอังกฤษ ก็พบคําว�า tactical planning ซึ่งแปล ฐานข�อมูลภาษาอังกฤษ ก็พบคําว�า tactical planning ซึ่งแปล 
ได�ว�า “การวางแผนยุทธวิธี”    (“การวางแผนกลวิธี”) หมายถึง
การวางแผนระดับย�อยรองลงมาจากแผนยุทธศาสตร2 (แผนกล
ยุทธ2) อีกต�อหนึ่ง



strategy กับ tactics

• ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.พสุ เดชะรินทร2 
• คําว�ายุทธศาสตร2หรือกลยุทธ2กลายเปKนคําที่มีพลังอํานาจ ผู�ใด

นําไปใช�แล�วดูเหมือนจะแสดงภูมิรู�และสถานภาพด�านการ
บริหารหรือด�านวิชาการที่สูงส�ง ในบรรดานักบริหารธุรกิจจะใช�บริหารหรือด�านวิชาการที่สูงส�ง ในบรรดานักบริหารธุรกิจจะใช�
คําว�า กลยุทธ2 มากกว�าคําว�า ยุทธศาสตร2 

• ทว�า การบริหารในส�วนของข�าราชการ นักการเมืองและผู�นําทาง
ทหาร มักจะแปลคําว�า Strategy เปKนภาษาไทยว�า 
“ยุทธศาสตร2” ส�วนคําว�า “กลยุทธ2” มักจะใช�เมื่อต�องการ
หมายถึง tactics ทําให�เข�าใจว�า คําว�า ยุทธศาสตร2 เปKนคําที่ใหญ�
กว�าคําว�า  กลยุทธ2 หรือต�องคิดยุทธศาสตร2ก�อน แล�วใคร�มา
สนใจเรื่องกลยุทธ2ทีหลัง



strategy กับ tactics

• ผู�ช�วยศาสตราจารย2 ดร.พสุ เดชะรินทร2 
• ยุทธศาสตร2 คือสะพานเชื่อมโยง (หรือการอุดช�องว�าง) ระหว�าง

นโยบาย (policy) กับกลยุทธ2 (tactics) และทั้งยุทธศาสตร2 
(strategy) และกลยุทธ2 (tactics) เปKนสิ่งที่เชื่อมโยงระหว�าง(strategy) และกลยุทธ2 (tactics) เปKนสิ่งที่เชื่อมโยงระหว�าง
จุดหมายปลายทาง (ends) กับวิถีทาง (means) ที่ใช�เพื่อบรรลุ
จุดหมายปลายทาง



strategy กับ tactics

• นายพิพัฒน2 ฟูศรีนวล 
• ยุทธศาสตร2 หมายถึง วิชาการรบ ที่มีความสําคัญในการรบ
• กลยุทธ2 หมายถึง การรบที่มีเล�ห2เหลี่ยม วิธีการต�อสู�ที่ต�องใช�กล

อุบายต�างๆอุบายต�างๆ



strategy กับ tactics



strategy กับ tactics



strategy



tactics



tactics



การแปลงยุทธศาสตร2ไปสู�การปฏิบัติ

1. ขั้นตอนของการกําหนดวิสัยทัศน2 (vision)
2. ขั้นตอนของการกําหนดพันธกิจ (mission)
3. การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร2 (strategy issue)
4. การกําหนดเปnาประสงค2 (goal) ของแผนยุทธศาสตร24. การกําหนดเปnาประสงค2 (goal) ของแผนยุทธศาสตร2
5. ขั้นตอนของการสร�างตัวชี้ วัด (Key Performance 

Identification)
6. ขั้นตอนของการกําหนดกลยุทธ2 (strategy) 



การบริหารงานของเอกชน

1. Customer Perspective
2. Financial Perspective
3. internal business Perspective
4. Learning and Growth Perspective4. Learning and Growth Perspective



การบริหารงานของภาครัฐ

1. ด�านประสิทธิผล
2. ด�านคุณภาพการบริการ
3. ด�านประสิทธิภาพ
4. ด�านการพัฒนาองค2กร4. ด�านการพัฒนาองค2กร



บทที่  ๖

การนํากลยุทธ2ไปปฏิบัติ 
(Strategy Implementation)



Strategy Implementation


