การบริ หารจัดการเชิ งกลยุทธิ์ อ.เจษฏา ช.เจริญยิง่
เจ้ าของสโลแกน “ไม่ มีของดีราคาถูก ของแพงไม่ จาเป็ นต้ องดี ของฟรี ไม่ มีในโลก”
การทาธุรกิจใด ๆ ก็ตามก็มี Strategic Management Process ไม่ได้แตกต่างกันดังนี้
Environment scanning

การทา SWOT –
Strength, Weakness,
Opportunities and
Threats
ก่อนจะทาธุรกิจใดก็ตาม
เราต้องรู ้ตวั เองก่อนว่าเรา
มีปัจจัยภายในที่เป็ ฯจุด
แข็ง จุดอ่อน อย่างไร และ
ต้องรู ้วา่ ธุรกิจที่เราจะทามี
ปัจจัยภายนอกที่เป็ น
โอกาสและอุปสรรค
อย่างไรบ้าง พอทา SWOT
แล้วจึงสามารถทา vision
and mission ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ

Strategy formulation

Strategy implementation

Vision,**

Project

Mission,

Budgets

Goal,

Process

Evaluation and control

KPI – Key Performance
Indicator

Objective
Strategic
Policies
Vision คือวิสยั ทัศน์
Mission คือพันธกิจ

**
Vision คือวิสยั ทัศน์เป็ นสิ่ งที่องค์กรมองว่าบริ ษทั จะเป็ นในอนาคตข้างหน้า 5 – 10 ปี โน่น โดยมีความเพ้อ
ฝันอยูว่ า่ ในอีก 5 – 10 ปี ข้างหน้าเราจะเป็ นอะไร กิจการจะมุ่งหมายไปในทิศทางใดซึ่ งนัน่ ก็หมายถึง ทิศทางของ
Product และ Market องค์กรจึงจะ อยูร่ อด (Survive) และเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Growth)
Mission คือพันธกิจหรื อภารกิจ เป็ นที่เราต้องรู ้วา่ ปัจจุบนั เราเป็ นใคร - What Business we are ?? อยูธ่ ุรกิจ
อะไร ซึ่ งจะตอบโจทย์ได้กค็ ือเราต้องรู ้ตวั เราก่อนว่า Product คืออะไร <ทาอะไร> + Market อยูท่ ี่ใคร <ขายใคร> เรา
ขายอะไรให้ใคร และเมื่อเรารู ้วา่ product และ market ของเราคือใคร เราก็จะรู ้วา่ ใครคือคู่แข่งของเรา ธุรกิจที่มี
product เหมือนกัน market เหมือนกัน ธุรกิจนั้น ๆ เป็ นธุรกิจคู่แข่งที่มี Mission เหมือนกัน ก็จะนาไปสู่การกาหนด
กลยุทธ์ในการแข่งขันต่อไป
Ex: เราจะแต่งงานกันปี หน้า
Mission
เราจะเป็ นคู่นิรันดร ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร
Vision
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จะเห็นว่า Vision จะออกแนวเพ้อฝันซึ่ งไม่มีใครรู ้วา่ ใครจะไปก่อนใครกันแน่ในอีก 10 ปี
ข้างหน้า แต่อย่างน้อยก็อยูบ่ นพื้นฐานของความตั้งใจในปั จจุบนั etc.
หรื ออีกตัวอย่าง เราเปิ ดร้านก๋ วยเตี๋ยวที่ Food court ชั้น 8 ถามว่าใครคือคู่แข่งเราบ้าง ???
ตอบ ร้านข้าวมันไก่ ร้านข้าวราดแกง ..ฯลฯ ... เพราะอะไร...เพราะทุกร้านขายอาหารเหมือนกันเป็ น Product
เดียวกันคือสิ่ งที่บรรเทาอาการหิ ว และสถานที่เป็ น market เดียวกัน อย่างนี้เรี ยกว่าคู่แข่งทางธุรกิจและเรี ยกว่ามี
Mission เดียวกัน เพียงแต่รูปแบบของ Product จะออกมาในลักษณะที่หลากหลายต่างกันออกไปเท่านั้นเอง
เมื่อได้รู้ SWOT แล้วจะทาให้เราเห็นโอกาสในการสร้างความพึงพอใจ (Customer satisfaction) โดยการ
ใช้สิ่งที่เรามีอยู่ (Resource ex: supplier, staff, HR ect.) ผลิตสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อก็คือ
Resource
Input

Support
สิ นค้ า/บริการ
ลูกค้ า
Process
Output
Feedback
** (Note: กระบวนการนี้เป็ น Business model ที่มีอยูข่ องทุกบริ ษทั )

สิ่ งที่เรามีอยู่
GAP ที่เราต้องทา Product and market development คือต้องใส่ กลยุทธ์เข้าไป เรา
ต้องสร้าง Vision, Mission เพื่อปิ ด GAP ที่มีอยู่
สิ่ งที่ลูกค้าต้องการ
ดังนั้นการบริ หารจัดการคือบริ หารให้ Resource ที่เรามีอยูเ่ กิด value added (Value added business
model) เพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
เมื่อบริ ษทั วิเคราะห์ SWOT ได้แล้วนาไปสู่ การกาหนด Vision, Mission, Goal, Objective แล้วจะนาไปสู่
การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy) เพื่อนาไปสู่การกาหนด Project, Budget และ Process ตามมา ทั้งนี้จากที่กาหนดมา
ทั้งหมดเมื่อนาไปปฏิบตั ิแล้วก็ตอ้ งมีตวั วัด ประเมินผล เพื่อให้ทราบว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นไปตามที่กาหนดไว้
หรื อไม่
Goal คือสิ่ งที่ตอ้ งทาเพื่อตอบ Mission และ Vision
Objective คือสิ่ งที่ตอ้ งทาให้สาเร็ จเพื่อบรรลุ Goal, Mission, Vision >>>>… งงไหม???
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Ex: เครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ หรื อ CP มี Strategy Road Map ดังนี้
Mission คือ “ขายอาหาร”
Vision คือ “ครัวโลก”
Goal คือ “มีร้านอาหารไทยทัว่ โลก”
Objective คือ “ต้องเปิ ดร้านอาหารที่ EU จานวน 2 สาขาภายในปี 2012
เปิ ดร้านอาหารใน Africa จานวน 1 สาขาภายในปี 2011
เพื่อ achieve Goal
เปิ ดร้านอาหารใน US จานวน 5 สาขาภายในปี 2013….”
ซึ่งหมายความว่ า Objective ต้ อง SMART – Specific, Measurable, Actionable,
Responsible and Time bound
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ การทาธุรกิจที่ดีตอ้ งมี Strategy Road Map เพื่อให้เห็นภาพรวมทั้งหมดว่าธุ รกิจ
ของเราทิศทางจะเดินไปไหน อย่างไร เมื่อไร เวลาทา Strategy Road Map ต้องผลักความคิดมาจากตัวใหญ่สุดมา
จนถึงแผนการทางาน แต่เวลาทางานจริ งต้องทาให้เห็นผลงานไล่ข้ ึนไปจากเล็กสุ ดคือแผนการทางานและผลสุ ดท้าย
จะไปปรากฎที่บรรลุ Vision ได้หรื อไม่
เมื่อกาหนดทิศทางชัดเจนแล้ว สิ่ งถัดมาคือต้องพิจารณาการวัดและประเมิน (Evaluation and control)
ซึ่ งเป็ นอีกตัวหนึ่งที่สาคัญมากเพราะที่ทามาทั้งหมดก็ทาไป แต่ไม่มีตวั วัดว่าเราทาได้ตามที่วางแผนหรื อไม่ เราก็ไม่รู้
เลยว่าตอนนี้เราอยูท่ ี่จุดไหน ยังต้องปรับปรุ งอยูห่ รื อทาดีเกินคาด ขณะเดียวกันถ้ามีตวั วัด แต่วดั ผิดค่า วัดผิด
วัตถุประสงค์ เราก็จะเข้าใจแบบผิด ๆ เช่น บางองค์กร set KPI ไว้ พนักงานทางานบรรลุ KPI หมดเลย เงินเดือนขึ้น
โบนัสขึ้น แต่ทาไมองค์กรกลับไม่เจริ ญ ก็อาจจะมีสาเหตุจาก KPI ที่ต้ งั ค่าไว้ไม่ได้วดั ผลการทางานที่สอดคล้องกับ
เป้ าหมายของบริ ษทั ดังนั้น KPI ที่ต้ งั ไว้กไ็ ม่มีประโยชน์เพราะไม่ได้สื่อถึงความสาเร็ จของธุรกิจเลย
ดังนั้น ธุรกิจใดที่ Vision Mission ที่ชัดเจน มีตวั วัด KPI ที่สอดคล้ องสั มพันธ์ กบั Vision Mission
ธุรกิจนั้นจะมีเครื่องมือที่สามารถวัดได้ ว่าขณะนีธ้ ุรกิจอยู่ ณ จุดใด ซึ่งจาเป็ นมากที่ Direction ของบริษทั ต้ องชัดเจน
ดังนั้น ผู้นาที่ดีต้องมีทิศทางหรื อ Direction ให้ ชัดเจน ต้ อง clear ไม่ ง้นั จะนาพาลูกทีมไปถึงเป้ าหมายได้ ยาก
ในฐานะผูต้ รวจสอบสามารถตรวจสอบเรื่ องความเสี่ ยงเชิงกลยุทธ์ได้วา่ บริ ษทั กาหนดทิศทาง
(Direction) ของบริ ษทั ชัดเจนหรื อยัง กาหนด Vision Mission ชัดไหม กาหนด KPI ได้สอดคล้องกับ Vision
Mission หรื อเปล่า ถ้ากาหนด KPI ที่ไม่ได้สอดคล้องหรื อสัมพันธ์กบั สิ่ งที่บริ ษทั ต้องการจะเป็ นในอนาคตตาม
Vision Mission แล้วหล่ะก็สามารถ recommend ให้บริ ษทั ต้องปรับปรุ งใหม่ได้
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Strategy กลยุทธ์หรื อยุทธศาสตร์ หมายถึง การมุง่ เน้น การผลักดัน และการให้ความสาคัญต่อปัจจัยที่จะ
นาไปสู่การบรรลุวตั ถุประสงค์ ภารกิจ ตลอดจนวิสยั ทัศน์ที่วางไว้ เช่น การมุ่งเน้น Market Share มากกว่าการ
คานึงถึง Profit, การให้ความสาคัญต่อการพัฒนา Product และ Market Share
ยุทธศาสตร์มาจากการทา SWOT หรื อจาก Vision, Mission, Objective จากนั้น ผ่านการเห็นชอบจาก
BOD หรื อ CEO เพื่อให้เป็ นยุทธศาสตร์องค์กร การวิเคราะห์สามารถทาได้ดงั นี้
Weight (A)

Rating (1-4) (B)

EFA - External factor

Total score (=A*B)

Comment

(1 – 4)

Opportunity
- xx

xx

xx

xx

- การจราจร

0.2

2

0.4

- ฤดูกาล

0.3

1

.03

- อาหารอร่ อย

xx

xx

xx

- ดนตรี เพราะ

xx

xx

xx

- บริ การเร็ ว

xx

xx

xx

- เปลี่ยนพ่อครัวบ่อย

xx

xx

xx

- พนักงานไม่มีใจบริ การ

xx

xx

xx

- ที่จอดรถน้อย

xx

xx

xx

Treat

IFAS – Internal factor
Strength

Weakness

Total scoring

3.05

เมื่อได้ค่าคะแนนออกมาแล้วให้มาดูต่อว่าธุรกิจของเราตอนนี้ อยูท่ ี่จุดใด
S
O

EFA
T

IFAS

W

1. Growth veridical integration 2. Growth horizontal

3. Turnover, Retrenchment

4. Stability

5. Stability

6. Captive/ Divest

7. Growth concentric

8. Growth conglomerate

9. Liquidate
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Hierarchy of Strategy ดังนี้
1. Growth
a. Growth integration
→Forward Integrations ขยายธุรกิจไปข้างหน้า (อาจจะในทางกว้าง หรื อทางลึก, การ
รวมกลุ่ม) เช่น เมื่อก่อนรับผลิต ๆ ๆ อย่างเดียวให้ Brand ต่าง ๆ ต่อมาผลิตเป็ น Brand ของ
ตัวเองเลย
→Backward Integrations ย้อนกลับไปเป็ นเจ้าของปั จจัยที่ตนขาย มีสินค้าของตัวเองไปขาย
b. Growth horizontal มีสินค้าใหม่ หรื อมีตลาดใหม่ เป็ นประเภทของแบบเดิมแต่ตีตลาดใหม่ ไม่ใช่
ผูน้ าตลาดแต่มีโอกาสทางธุรกิจอยู่
c. Concentric diversification เราแข็งแรงแต่ตลาดไม่เอื้อการเติบโตโดยเอาทรัพยากรที่มีอยูไ่ ปใช้ใน
ธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เช่น เคยเปิ ดกิจการ Game online แต่เดี๋ยวนี้มีกฎบังคับไม่ให้เปิ ดข้าง
มหาวิทยาลัย เลยเปลี่ยนเป็ นร้านพิมพ์เอกสารและเป็ นอินเตอร์เน็ตใช้สาหรับงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ตวั เดิมนัน่ แหล่ะ หรื อ ไปรษณี ยไ์ ทย เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนส่ งจดหมายเท่าไหร่ เพราะ
เขาพัฒนาแล้ว...ไปใช้อินเตอร์เน็ตกันซะเยอะ
เลยเปลี่ยนเป็ นรับสัง่ ซื้ อของ OTOP เป็ น
Pay at Post เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาเป็ น Banking agent ด้วย (Hi-So ป่ ะ)
d. Conglomerate เช่น CP เดิมทาเกษตรอย่างเดียว แต่ค่อย ๆ พัฒนาทาเป็ นเกษตรอุตสาหกรรม, ซื้ อ
Lotus, ซื้ อ Telecom asia หรื อมีแตกไปทา Line of services อย่างอื่นเลย เพื่อเป็ นการกระจาย
ความเสี่ ยง เช่น เบียร์ชา้ ง
ซื้ อโออิชิ (เป็ น concentric เล็ก ๆ)
ซื้ อโรงแรม
อย่างนี้เป็ น Diversify แบบ
สร้างตึก
Conglomerate เพราะเปลี่ยนจาก
ธุรกิจเครื่ องดื่ม เป็ นธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ (Property)
2. Stability มีเสถียรภาพ มัน่ คง มุ่งไปที่ผลกาไรหรื อ Market Share
3. Retrenchment เป็ นกลุ่มประเภท 3+6+9 ต้องปรับปรุ งจุดอ่อนตัวเอง รู ้จกั ประหยัด และลดค่าใช้จ่าย
4. Captive/ Divest ต้องตัดธุรกิจบางอย่างออกไป เพื่อลดช่วงที่เป็ น Grey area ถึงจะได้ราคาดี ให้เปลี่ยน
อะไรก็ตามที่เป็ นภาระ
5. Liquidate เลิกกิจการเลยค่ะ
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การประเมินผลและการควบคุม (Evaluation and control)
อย่างที่กล่าวไว้แล้วข้างต้นว่าเมื่อใดก็ตามที่เราทาอะไรสักอย่าง เราก็ตอ้ งกาหนดตัววัดว่าเราทาได้ตามที่
วางแผนหรื อไม่ ตอนนี้เราอยูท่ ี่จุดไหน ยังต้องปรับปรุ งอะไรอีกไหมอยูห่ รื อทาดีเกินคาด ขณะเดียวกันถ้ามีตวั วัด แต่
วัดผิดค่า วัดผิดวัตถุประสงค์ เราก็จะเข้าใจแบบผิด ๆ ดังนั้นเพื่อยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นจะยกตัวอย่างเครื่ องมือ
ในการวัดค่าให้ 3 ประเภท
1. Six Sigma

X

x
x

x
x

Six Sigma เป็ นเครื่ องมือที่หาสาเหตุวา่ ปัญหาอะไรที่ทาให้เราไม่ถึงเป้ าหมาย แล้วลดจุดอ่อนนั้นเพื่อให้
สามารถบรรลุเป้ าหมายมากขึ้น ลดให้เหลือความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
2. REID – Radio Frequency Identification
เป็ นระบบแยกของโดยไม่ใช้คน เป็ นเครื่ องมือที่จะใช้ในอนาคตอย่างแพร่ หลาย โดยการฝัง chip ในตัว
สิ นค้า ยกเลิกระบบ barcode
Ex: บริ ษทั Fed X ที่รับประกันว่าพัสดุที่จา้ งให้จดั ส่ งถึงมือลูกค้าแล้วแน่นอนโดยการฝัง ship ไว้ที่ตวั พัสดุ
ทาให้รู้ได้เลยว่าตอนนี้พสั ดุอยู่ที่ไหนในโลก เป็ นเสมือน GPRS อย่างไงอย่างนั้น
บริ ษทั Wall Mart มี ship ไว้อ่านคลื่นความถี่ มีประโยชน์ต้ งั แต่ตอนขนของเข้า store จากนั้นเมื่อสิ นค้า
มาถึงหน้าห้าง ลูกค้าซื้ อของปุ๊ บเวลาจ่ายเงินไม่ตอ้ งรอนานเรี ยกว่าแค่เดินผ่านเครื่ องอ่าน ship ปู้ ดเดียวรู ้ได้ทนั ทีวา่
สิ นค้าทั้งคันรถเข็นต้องจ่ายเงินให้ Wall Mart เท่าไหร่ ไม่เพียงแค่น้ นั สิ นค้าจะตัด stock ทันที ทาให้บริ ษทั สามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการขนส่ งได้ ต้นทุนการบริ หาร warehouse ของเขาสะดวกขึ้น ประหยัดค่าใช้จ่ายมากขึ้น
สายการบินฮ่องกง ใช้ระบบ RFID ในการขนกระเป๋ าตั้งแต่เมื่อหลายปี ก่อน โดยติด ship ไว้ที่กระเป๋ า
ตั้งแต่เข้าสายพาน หลังจากนั้นก็มีเครื่ องอ่าน ship แล้วขนกระเป๋ าในรางส่ งตรงไปยังเครื่ องบินแต่ละลาได้อย่าง
แม่นยา โดยไม่ตอ้ งใช้พนักงานแล้ว ปัจจุบนั สายการบินฮ่องกงได้รับการยกย่องว่าเป็ นสายการบินที่ดีที่สุดของเอเชีย
ซึ่ งเมื่อสัมภาษณ์ CEO เขาก็ตอบอย่างเฉย ๆ ไม่ตื่นเต้น เพราะเป็ นเรื่ องที่เขาคาดการณ์ไว้แล้ว (เป็ นตัวอย่าง CEO ที่ดี
ที่มี Vision ชัดเจน ว่าสายการบินฮ่องกงจะต้องเป็ นหนึ่งในเอเชียภายใน 5 ปี ซึ่ งผลที่ออกมาก็เป็ นไปตามวิสยั ทัศน์
ของ CEO อย่างแม่นยา)
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ข้ อสอบ อาจจะถามในลักษณะว่ า RFID มีประโยชน์ อย่ างไร
ตอบ 1. เพือ่ ประโยชน์ Logistic ลดต้ นทุนได้ สามารถบริหารต้ นทุนได้ มปี ระสิ ทธิภาพยิ่งขึน้
2. เพือ่ ประโยชน์ ในการสร้ างความพึงพอใจของลูกค้ า Customer satisfaction ลดเวลาในการรับ
บริการ
แต่ RFID ยังไม่ แพร่ หลายนักเพราะแพงอยู่
(เวลาอยูใ่ นห้องสอบให้นึกถึง Video ที่อาจารย์เปิ ดให้ดูเรื่ อง สิ นค้าสูทสี แดงและสี ดา RFID มี
ประโยชน์ต้ งั แต่โรงงานผลิตสู ท คัดแยกสี สูท ไปถึงขั้นตอนการส่ งของไปร้านขายส่ ง ร้านขายปลีก –
เป็ นเรื่ อง Logistic จนกระทัง่ ลูกค้าซื้ อเสื้ อสูทแล้ว การจ่ายเงินก็เป็ นเรื่ องง่ายไม่ตอ้ งรอนาน แค่ผา่ นปื้ ด
เดียวก็รู้เลยว่าทั้งหมดราคาเท่าไหร่ – เป็ นเรื่ อง Customer satisfaction เรี ยกว่ามีประโยชน์แบบ
Wing to Wing ตั้งแต่ตน้ งานผลิตจนขายเสร็ จถึงมือลูกค้า และเรื่ องของบริ ษทั Nike)
3. Benchmarking
ถ้าการทาธุรกิจเหมือนการวิ่งแข่งขัน เราต้องทา Benchmarking เพื่อให้เรารู ้วา่ สุ ขภาพของเรา
ความสามารถในการวิ่งเป็ นไงบ้าง มีส่วนต้องปรับปรุ งให้วิ่งให้เร็ วกว่านี้ไหม มีส่วนของข้อบกพร่ อง
ตรงไหนที่ตอ้ งถูกรักษาก่อนไหม อาจจะเจ็บข้อเท้าหรื อเปล่า Benchmarking เป็ นเครื่ องมือให้เรา
เปรี ยบเทียบกับคนอื่น เพราะถ้าเราไม่มีการเปรี ยบเทียบเราจะไม่รู้เลยว่าเราอยูใ่ นฐานะไหน ต้องปรับอะไร
ปรับอย่างไงให้เหมาะกับตัวเราเอง นอกจากนี้ยงั ลดเวลาในการปรับปรุ งตัวเองด้วยคือไม่ตอ้ งลองผิดลอง
ถูก ใช้ตวั อย่างที่คนอื่นเคยทาเอามา adapt ใช้กบั ตัวเอง
4 ปัจจัยหลักคือ
1.
2.
3.
4.

Where are we??
Who is the best??
How do they do it??
How can we do it better??

ลาดับขั้นของการทา Benchmarking :
1.
2.
3.
4.

Self Assessment
Benchmark
Best Practices
Action Plan

ทีน้ ีตอ้ งเริ่ มจากการทา Self Assessment เพื่อดูวา่ ตอนนี้สุขภาพของตัวเราเป็ นอย่างไร โดยหัวข้อที่
จะต้องทา Self Assessment จะมีหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนในแต่ละหัวข้อ คือ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การนาองค์กร
การวางแผนกลยุทธ์
การมุ่งเน้นที่ลูกค้าและตลาด
สารสนเทศและการวิเคราะห์
การมุ่งเน้นที่ทรัพยากรบุคคล
การบริ หารกระบวนการ
ผลการดาเนินงานทางธุรกิจ

จากนั้นเมื่อเรารู ้วา่ สุ ขภาพของเราเป็ นไง เราวิ่งไว้เร็ วแค่ไหน เราก็ตอ้ งเปรี ยบเทียบกับคู่แข่ง
เปรี ยบเทียบค่า Benchmarking เพื่อหา Gap ว่าเราวิ่งเร็ วแตกต่างจากคนที่วิ่งได้ดีที่สุดเท่าไหร่ และต้องหา
ให้ได้ดว้ ยว่าคนที่วิ่งดีที่สุดเขาทาอย่างไง มีวิธีการที่เป็ นเลิศอย่างไร
แล้วเราก็ตอ้ งเอาส่ วนนั้นมาประยุกต์ใช้ ปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเรา
การทา Benchmarking จะช่วยให้เราปรับตัวอย่างก้าวกระโดด เพราะไม่ตอ้ งเริ่ มต้นใหม่ท้ งั หมด
แต่รู้จกั เรี ยนรู ้เอาวิธีของคนอื่นที่ดีมาปรับใช้กบั ตัวเรา
Ex: บริ ษทั X-ROX เป็ นบริ ษทั แรกที่ใช้วิธี Benchmarking มาใช้ เพราะตอนนั้นบริ ษทั ถึงขั้น
วิกฤตขาดทุนอย่างมาก สุ ดท้ายใช้วิธีน้ ี กอบกูส้ ถานะการณ์กลับคืนมาผงาดเป็ นเจ้าแห่งเอกสารเป็ นอันดับ
หนึ่งได้อีกครั้ง
ประเภทของการทา Benchmarking
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์ (Strategic)
สมรรถนะ (Performance/result)
กระบวนการ (Process)
นิยมใช้และได้ประโยชน์สูงสุ ด
ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product & Service)

รู ปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล
1. เปรี ยบเทียบกันภายในระหว่างแผนกกับแผนกในบริ ษทั
2. เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน
3. เปรี ยบเทียบกับบริ ษทั อื่น ๆ ไม่ได้อยูธ่ ุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกัน เรี ยกว่าดูแบบข้ามห้วย ก็จะ
ได้มุมมองอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ อีกมุม
ข้ อสอบ Benchmarking คืออะไร
ตอบ Benchmarking คือการเปรียบเทียบสิ่ งที่เราเป็ นอยู่กบั สิ่ งที่ดที ี่สุด เพือ่ หา Gap ระหว่ างสิ่ ง
ที่เราเป็ นกับสิ่ งที่เราอยากจะเป็ น เปลีย่ นองค์ กรไปสู่ ยุทธศาสตร์
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สรุ ป การบริหารเชิงกลยุทธ์ ก็คือ การให้ ความสาคัญกับกิจกรรมที่จาเป็ นต้ องมี อย่ างเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ยนแปลงอยู่ ทุ ก ขณะ ทั้ งนี้เ พื่อ ให้ ธุ ร กิจสามารถอยู่ ร อด และ
เติบโต ได้ ภายใต้ สภาวะการแข่ งขันที่ห้อมล้ อม หากธุรกิจไม่ บริหารอย่ างมีกลยุทธ์ ธุรกิจจะ
สู ญพันธ์ เหมือนไดโนเสาร์ (เพราะไม่ ปรับตัว)
ธุรกิจที่ไม่ มยี ุทธศาสตร์ .......ไม่ รอด
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