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การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ิ อ.เจษฏา  ช.เจริญยิง่  
 
เจ้าของสโลแกน “ไม่มีของดีราคาถกู  ของแพงไม่จ าเป็นต้องดี  ของฟรีไม่มีในโลก” 
 
การท าธุรกิจใด ๆ กต็ามกมี็ Strategic Management Process ไม่ไดแ้ตกต่างกนัดงัน้ี 
 

 

  

การท า SWOT – 
Strength, Weakness, 
Opportunities and 
Threats  
ก่อนจะท าธุรกิจใดกต็าม
เราตอ้งรู้ตวัเองก่อนวา่เรา
มีปัจจยัภายในท่ีเป็ฯจุด
แขง็ จุดอ่อน อยา่งไร และ
ตอ้งรู้วา่ธุรกิจท่ีเราจะท ามี
ปัจจยัภายนอกท่ีเป็น
โอกาสและอุปสรรค
อยา่งไรบา้ง พอท า SWOT 
แลว้จึงสามารถท า vision 
and mission ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

Vision,** 
 
Mission, 
 
Goal,  
 
Objective 
 
Strategic 
 
Policies 
 
Vision คือวิสยัทศัน ์ 
Mission คือพนัธกิจ 
 

Project 
 
Budgets 
 
Process 

KPI – Key Performance 
Indicator 

 
**  Vision คือวิสยัทศันเ์ป็นส่ิงท่ีองคก์รมองวา่บริษทัจะเป็นในอนาคตขา้งหนา้ 5 – 10 ปีโน่น โดยมีความเพอ้
ฝันอยูว่า่ในอีก 5 – 10 ปีขา้งหนา้เราจะเป็นอะไร กิจการจะมุ่งหมายไปในทิศทางใดซ่ึงนัน่ก็หมายถึง ทิศทางของ 
Product และ Market องคก์รจึงจะ อยูร่อด (Survive) และเติบโตอยา่งย ัง่ยืน (Growth) 

 Mission คือพนัธกิจหรือภารกิจ เป็นท่ีเราตอ้งรู้วา่ปัจจุบนัเราเป็นใคร - What Business we are ??  อยูธุ่รกิจ
อะไร ซ่ึงจะตอบโจทยไ์ดก้คื็อเราตอ้งรู้ตวัเราก่อนวา่ Product คืออะไร <ท าอะไร> + Market อยูท่ี่ใคร <ขายใคร> เรา
ขายอะไรใหใ้คร และเม่ือเรารู้วา่ product และ market ของเราคือใคร เรากจ็ะรู้วา่ใครคือคู่แข่งของเรา ธุรกิจท่ีมี 
product เหมือนกนั market เหมือนกนั ธุรกิจนั้น ๆ เป็นธุรกิจคู่แข่งท่ีมี Mission เหมือนกนั กจ็ะน าไปสู่การก าหนด
กลยทุธ์ในการแข่งขนัต่อไป 

Ex: เราจะแต่งงานกนัปีหนา้  Mission 
                                    เราจะเป็นคู่นิรันดร ถือไมเ้ทา้ยอดทองกระบองยอดเพชร          Vision 

Strategy formulation Environment scanning Strategy implementation Evaluation and control 



 2 of 9      by Aubonrat K. CPIAT 19 

                                    จะเห็นว่า Vision จะออกแนวเพอ้ฝันซ่ึงไม่มีใครรู้วา่ใครจะไปก่อนใครกนัแน่ในอีก 10 ปี
ขา้งหนา้ แต่อยา่งนอ้ยก็อยูบ่นพ้ืนฐานของความตั้งใจในปัจจุบนั etc. 
 หรืออีกตวัอยา่ง เราเปิดร้านก๋วยเต๋ียวท่ี Food court ชั้น 8 ถามวา่ใครคือคู่แข่งเราบา้ง ??? 
ตอบ  ร้านขา้วมนัไก่ ร้านขา้วราดแกง ..ฯลฯ ... เพราะอะไร...เพราะทุกร้านขายอาหารเหมือนกนัเป็น Product 
เดียวกนัคือส่ิงท่ีบรรเทาอาการหิว และสถานท่ีเป็น market เดียวกนั อยา่งน้ีเรียกวา่คู่แข่งทางธุรกิจและเรียกวา่มี 
Mission เดียวกนั เพียงแต่รูปแบบของ Product จะออกมาในลกัษณะท่ีหลากหลายต่างกนัออกไปเท่านั้นเอง 
 
 เม่ือไดรู้้ SWOT แลว้จะท าใหเ้ราเห็นโอกาสในการสร้างความพึงพอใจ (Customer satisfaction) โดยการ 
ใชส่ิ้งท่ีเรามีอยู ่(Resource ex: supplier, staff, HR ect.)  ผลิตสินคา้หรือบริการ หรือกคื็อ  
 
               Resource     Support  สินค้า/บริการ  ลูกค้า 
 Input Process Output Feedback 
     ** (Note: กระบวนการน้ีเป็น Business model ท่ีมีอยูข่องทุกบริษทั) 
  
 ส่ิงท่ีเรามีอยู ่

 GAP ท่ีเราตอ้งท า Product and market development คือตอ้งใส่กลยทุธ์เขา้ไป เรา
ตอ้งสร้าง Vision, Mission เพ่ือปิด GAP ท่ีมีอยู ่

 ส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ 
 
 ดงันั้นการบริหารจดัการคือบริหารให ้Resource ท่ีเรามีอยูเ่กิด value added (Value added business 
model) เพ่ือตอบสนองความตอ้งการและความพึงพอใจของลกูคา้  
 เม่ือบริษทัวิเคราะห์ SWOT ไดแ้ลว้น าไปสู่การก าหนด Vision, Mission, Goal, Objective แลว้จะน าไปสู่
การก าหนดกลยทุธ์ (Strategy) เพ่ือน าไปสู่การก าหนด Project, Budget และ Process ตามมา ทั้งน้ีจากท่ีก าหนดมา
ทั้งหมดเม่ือน าไปปฏิบติัแลว้ก็ตอ้งมีตวัวดั ประเมินผล เพ่ือใหท้ราบวา่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้
หรือไม่ 
 Goal คือส่ิงท่ีตอ้งท าเพ่ือตอบ Mission และ Vision 
 Objective คือส่ิงท่ีตอ้งท าใหส้ าเร็จเพ่ือบรรลุ Goal, Mission, Vision >>>>… งงไหม??? 
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Ex: เครือเจริญโภคภณัฑ ์หรือ CP มี Strategy Road Map ดงัน้ี 
   
 Mission คือ “ขายอาหาร” 
 
  Vision คือ “ครัวโลก”  
 
 Goal คือ “มีร้านอาหารไทยทัว่โลก”  
 
 Objective คือ “ตอ้งเปิดร้านอาหารท่ี EU จ านวน 2 สาขาภายในปี 2012 
             เปิดร้านอาหารใน Africa จ านวน 1 สาขาภายในปี 2011          เพ่ือ achieve Goal 
                  เปิดร้านอาหารใน US จ านวน 5 สาขาภายในปี 2013….”  

ซ่ึงหมายความว่า Objective ต้อง SMART – Specific, Measurable, Actionable, 
Responsible and Time bound 
 

 ดงันั้นจะเห็นไดว้า่การท าธุรกิจท่ีดีตอ้งมี Strategy Road Map เพ่ือใหเ้ห็นภาพรวมทั้งหมดวา่ธุรกิจ
ของเราทิศทางจะเดินไปไหน อยา่งไร เม่ือไร เวลาท า Strategy Road Map ตอ้งผลกัความคิดมาจากตวัใหญ่สุดมา
จนถึงแผนการท างาน แต่เวลาท างานจริงตอ้งท าใหเ้ห็นผลงานไล่ข้ึนไปจากเลก็สุดคือแผนการท างานและผลสุดทา้ย
จะไปปรากฎท่ีบรรลุ Vision ไดห้รือไม่ 

 เม่ือก าหนดทิศทางชดัเจนแลว้ ส่ิงถดัมาคือตอ้งพิจารณาการวดัและประเมิน (Evaluation and control) 
ซ่ึงเป็นอีกตวัหน่ึงท่ีส าคญัมากเพราะท่ีท ามาทั้งหมดก็ท าไป แต่ไม่มีตวัวดัวา่เราท าไดต้ามท่ีวางแผนหรือไม่ เรากไ็ม่รู้
เลยวา่ตอนน้ีเราอยูท่ี่จุดไหน ยงัตอ้งปรับปรุงอยูห่รือท าดีเกินคาด ขณะเดียวกนัถา้มีตวัวดั แต่วดัผิดค่า วดัผิด
วตัถุประสงค ์เรากจ็ะเขา้ใจแบบผิด ๆ เช่น บางองคก์ร set KPI ไว ้พนกังานท างานบรรลุ KPI หมดเลย เงินเดือนข้ึน 
โบนสัข้ึน แต่ท าไมองคก์รกลบัไม่เจริญ กอ็าจจะมีสาเหตุจาก KPI ท่ีตั้งค่าไวไ้ม่ไดว้ดัผลการท างานท่ีสอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของบริษทั ดงันั้น KPI ท่ีตั้งไวก้ไ็ม่มีประโยชนเ์พราะไม่ไดส่ื้อถึงความส าเร็จของธุรกิจเลย 

 ดงันั้น ธุรกจิใดที่ Vision Mission ที่ชัดเจน มตีวัวัด KPI ที่สอดคล้องสัมพนัธ์กบั Vision Mission 
ธุรกจิน้ันจะมเีคร่ืองมอืที่สามารถวดัได้ว่าขณะนีธุ้รกจิอยู่ ณ จุดใด ซ่ึงจ าเป็นมากที่ Direction ของบริษทัต้องชัดเจน 
ดงัน้ัน ผู้น าที่ดีต้องมทีิศทางหรือ Direction ให้ชัดเจน ต้อง clear ไม่งั้นจะน าพาลูกทีมไปถึงเป้าหมายได้ยาก 

  ในฐานะผูต้รวจสอบสามารถตรวจสอบเร่ืองความเส่ียงเชิงกลยทุธ์ไดว้า่ บริษทัก าหนดทิศทาง 
(Direction) ของบริษทัชดัเจนหรือยงั ก าหนด Vision Mission ชดัไหม ก าหนด KPI ไดส้อดคลอ้งกบั Vision 
Mission หรือเปล่า ถา้ก าหนด KPI ท่ีไม่ไดส้อดคลอ้งหรือสมัพนัธ์กบัส่ิงท่ีบริษทัตอ้งการจะเป็นในอนาคตตาม 
Vision Mission แลว้หล่ะกส็ามารถ recommend ใหบ้ริษทัตอ้งปรับปรุงใหม่ได ้
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Strategy กลยทุธ์หรือยทุธศาสตร์ หมายถึง  การมุ่งเนน้  การผลกัดนั  และการใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัท่ีจะ
น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค ์ ภารกิจ  ตลอดจนวิสยัทศันท่ี์วางไว ้ เช่น  การมุ่งเนน้  Market  Share  มากกวา่การ
ค านึงถึง Profit,  การใหค้วามส าคญัต่อการพฒันา Product และ Market  Share 

  ยทุธศาสตร์มาจากการท า  SWOT หรือจาก Vision, Mission, Objective จากนั้น ผา่นการเห็นชอบจาก 
BOD หรือ  CEO  เพ่ือใหเ้ป็นยุทธศาสตร์องคก์ร การวิเคราะห์สามารถท าไดด้งัน้ี 

 Weight (A) Rating (1-4) (B) 

(1 – 4) 

Total score (=A*B) Comment 

EFA - External factor 

Opportunity     

- xx xx xx xx  

Treat     

- การจราจร 0.2 2 0.4  

- ฤดูกาล 0.3 1 .03  

IFAS – Internal factor 

Strength     

- อาหารอร่อย xx xx xx  

- ดนตรีเพราะ xx xx xx  

- บริการเร็ว xx xx xx  

Weakness     

- เปล่ียนพ่อครัวบ่อย xx xx xx  

- พนกังานไม่มีใจบริการ xx xx xx  

- ท่ีจอดรถนอ้ย xx xx xx  

Total scoring   3.05  

เม่ือไดค่้าคะแนนออกมาแลว้ใหม้าดูต่อวา่ธุรกิจของเราตอนน้ีอยูท่ี่จุดใด 

 IFAS 

 

EFA 

 

 

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 

O 

W S 

T 
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Hierarchy of  Strategy ดงัน้ี 

1. Growth 
a.  Growth integration 

→ Forward Integrations ขยายธุรกิจไปขา้งหนา้ (อาจจะในทางกวา้ง  หรือทางลึก, การ
รวมกลุ่ม) เช่น เม่ือก่อนรับผลิต ๆ ๆ อยา่งเดียวให ้Brand ต่าง ๆ ต่อมาผลิตเป็น Brand ของ
ตวัเองเลย     

→ Backward Integrations ยอ้นกลบัไปเป็นเจา้ของปัจจยัท่ีตนขาย มีสินคา้ของตวัเองไปขาย    
b. Growth horizontal มีสินคา้ใหม่ หรือมีตลาดใหม่ เป็นประเภทของแบบเดิมแต่ตีตลาดใหม่ ไม่ใช่

ผูน้ าตลาดแต่มีโอกาสทางธุรกิจอยู่ 
c. Concentric diversification เราแขง็แรงแต่ตลาดไม่เอ้ือการเติบโตโดยเอาทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปใชใ้น

ธุรกิจท่ีใกลเ้คียงกนั เช่น เคยเปิดกิจการ Game online แต่เด๋ียวน้ีมีกฎบงัคบัไม่ใหเ้ปิดขา้ง
มหาวิทยาลยั  เลยเปล่ียนเป็นร้านพิมพเ์อกสารและเป็นอินเตอร์เน็ตใชส้ าหรับงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์ตวัเดิมนัน่แหล่ะ หรือ ไปรษณียไ์ทย เด๋ียวน้ีไม่ค่อยมีคนส่งจดหมายเท่าไหร่เพราะ
เขาพฒันาแลว้...ไปใชอิ้นเตอร์เน็ตกนัซะเยอะ   เลยเปล่ียนเป็นรับสัง่ซ้ือของ OTOP เป็น 
Pay at Post เด๋ียวน้ีเขาพฒันาเป็น Banking agent ดว้ย (Hi-So ป่ะ) 

d. Conglomerate เช่น CP เดิมท าเกษตรอยา่งเดียว แต่ค่อย ๆ พฒันาท าเป็นเกษตรอุตสาหกรรม, ซ้ือ 
Lotus, ซ้ือ Telecom asia  หรือมีแตกไปท า Line of services อยา่งอ่ืนเลย เพ่ือเป็นการกระจาย
ความเส่ียง เช่น เบียร์ชา้ง   ซ้ือโออิชิ (เป็น concentric เลก็ ๆ)  

ซ้ือโรงแรม อยา่งน้ีเป็น Diversify แบบ 
สร้างตึก Conglomerate เพราะเปล่ียนจาก

ธุรกิจเคร่ืองด่ืม เป็นธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย ์(Property) 

2. Stability  มีเสถียรภาพ  มัน่คง  มุ่งไปท่ีผลก าไรหรือ  Market  Share 
3. Retrenchment  เป็นกลุ่มประเภท 3+6+9 ตอ้งปรับปรุงจุดอ่อนตวัเอง รู้จกัประหยดั และลดค่าใชจ่้าย 
4. Captive/ Divest ตอ้งตดัธุรกิจบางอยา่งออกไป เพ่ือลดช่วงท่ีเป็น Grey area  ถึงจะไดร้าคาดี ใหเ้ปล่ียน

อะไรกต็ามท่ีเป็นภาระ 
5. Liquidate เลิกกิจการเลยค่ะ 
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การประเมนิผลและการควบคุม  (Evaluation and control) 

อยา่งท่ีกล่าวไวแ้ลว้ขา้งตน้วา่เม่ือใดกต็ามท่ีเราท าอะไรสกัอยา่ง  เรากต็อ้งก าหนดตวัวดัวา่เราท าไดต้ามท่ี
วางแผนหรือไม่ ตอนน้ีเราอยูท่ี่จุดไหน ยงัตอ้งปรับปรุงอะไรอีกไหมอยูห่รือท าดีเกินคาด ขณะเดียวกนัถา้มีตวัวดั แต่
วดัผิดค่า วดัผิดวตัถุประสงค ์เรากจ็ะเขา้ใจแบบผิด ๆ ดงันั้นเพ่ือยกตวัอยา่งใหเ้ห็นภาพชดัข้ึนจะยกตวัอยา่งเคร่ืองมือ
ในการวดัค่าให ้3 ประเภท 

1. Six Sigma  

 

 

 

 

 

 Six Sigma เป็นเคร่ืองมือท่ีหาสาเหตุวา่ปัญหาอะไรท่ีท าใหเ้ราไม่ถึงเป้าหมาย แลว้ลดจุดอ่อนนั้นเพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายมากข้ึน ลดใหเ้หลือความเส่ียงท่ียอมรับได ้

2. REID – Radio Frequency Identification 

เป็นระบบแยกของโดยไม่ใชค้น เป็นเคร่ืองมือท่ีจะใชใ้นอนาคตอยา่งแพร่หลาย โดยการฝัง chip ในตวั
สินคา้ ยกเลิกระบบ barcode    

Ex: บริษทั Fed X ท่ีรับประกนัวา่พสัดุท่ีจา้งใหจ้ดัส่งถึงมือลกูคา้แลว้แน่นอนโดยการฝัง ship ไวท่ี้ตวัพสัดุ
ท าใหรู้้ไดเ้ลยวา่ตอนน้ีพสัดุอยู่ท่ีไหนในโลก เป็นเสมือน GPRS อยา่งไงอยา่งนั้น 

       บริษทั Wall Mart มี ship ไวอ่้านคล่ืนความถ่ี มีประโยชนต์ั้งแต่ตอนขนของเขา้ store จากนั้นเม่ือสินคา้
มาถึงหนา้หา้ง ลกูคา้ซ้ือของปุ๊บเวลาจ่ายเงินไม่ตอ้งรอนานเรียกวา่แค่เดินผา่นเคร่ืองอ่าน ship ปู้ดเดียวรู้ไดท้นัทีวา่
สินคา้ทั้งคนัรถเขน็ตอ้งจ่ายเงินให ้Wall Mart เท่าไหร่ ไม่เพียงแค่นั้นสินคา้จะตดั stock ทนัที ท าใหบ้ริษทัสามารถ
ลดค่าใชจ่้ายการขนส่งได ้ตน้ทุนการบริหาร warehouse ของเขาสะดวกข้ึน ประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน 

        สายการบินฮ่องกง ใชร้ะบบ RFID ในการขนกระเป๋าตั้งแต่เม่ือหลายปีก่อน โดยติด ship ไวท่ี้กระเป๋า
ตั้งแต่เขา้สายพาน หลงัจากนั้นกมี็เคร่ืองอ่าน ship แลว้ขนกระเป๋าในรางส่งตรงไปยงัเคร่ืองบินแต่ละล าไดอ้ยา่ง
แม่นย  า โดยไม่ตอ้งใชพ้นกังานแลว้ ปัจจุบนัสายการบินฮ่องกงไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นสายการบินท่ีดีท่ีสุดของเอเชีย 
ซ่ึงเม่ือสัมภาษณ์ CEO เขากต็อบอยา่งเฉย ๆ ไม่ต่ืนเตน้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีเขาคาดการณ์ไวแ้ลว้ (เป็นตวัอยา่ง CEO ท่ีดี
ท่ีมี Vision ชดัเจน วา่สายการบินฮ่องกงจะตอ้งเป็นหน่ึงในเอเชียภายใน 5 ปี ซ่ึงผลท่ีออกมาก็เป็นไปตามวิสยัทศัน์
ของ CEO อยา่งแม่นย  า) 

 

X   x

 x  

   

   

   

   x     

x     
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ข้อสอบ อาจจะถามในลกัษณะว่า RFID มปีระโยชน์อย่างไร 

ตอบ  1.  เพือ่ประโยชน์ Logistic ลดต้นทุนได้สามารถบริหารต้นทุนได้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

 2.  เพือ่ประโยชน์ในการสร้างความพงึพอใจของลูกค้า Customer satisfaction ลดเวลาในการรับ
บริการ 

         แต่ RFID ยงัไม่แพร่หลายนักเพราะแพงอยู่  

(เวลาอยูใ่นหอ้งสอบใหนึ้กถึง Video ท่ีอาจารยเ์ปิดใหดู้เร่ือง สินคา้สูทสีแดงและสีด า RFID มี
ประโยชนต์ั้งแต่โรงงานผลิตสูท คดัแยกสีสูท ไปถึงขั้นตอนการส่งของไปร้านขายส่ง ร้านขายปลีก – 
เป็นเร่ือง Logistic จนกระทัง่ลูกคา้ซ้ือเส้ือสูทแลว้ การจ่ายเงินกเ็ป็นเร่ืองง่ายไม่ตอ้งรอนาน แค่ผา่นป้ืด
เดียวกรู้็เลยวา่ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ –         เป็นเร่ือง Customer satisfaction เรียกวา่มีประโยชนแ์บบ 
Wing to Wing ตั้งแต่ตน้งานผลิตจนขายเสร็จถึงมือลูกคา้ และเร่ืองของบริษทั Nike)  

3. Benchmarking 

ถา้การท าธุรกิจเหมือนการว่ิงแข่งขนั เราตอ้งท า Benchmarking เพ่ือใหเ้รารู้วา่สุขภาพของเรา 
ความสามารถในการว่ิงเป็นไงบา้ง มีส่วนตอ้งปรับปรุงใหว่ิ้งใหเ้ร็วกวา่น้ีไหม มีส่วนของขอ้บกพร่อง
ตรงไหนท่ีตอ้งถกูรักษาก่อนไหม อาจจะเจ็บขอ้เทา้หรือเปล่า Benchmarking เป็นเคร่ืองมือใหเ้รา
เปรียบเทียบกบัคนอ่ืน เพราะถา้เราไม่มีการเปรียบเทียบเราจะไม่รู้เลยวา่เราอยูใ่นฐานะไหน ตอ้งปรับอะไร 
ปรับอยา่งไงใหเ้หมาะกบัตวัเราเอง นอกจากน้ียงัลดเวลาในการปรับปรุงตวัเองดว้ยคือไม่ตอ้งลองผิดลอง
ถกู ใชต้วัอยา่งท่ีคนอ่ืนเคยท าเอามา adapt ใชก้บัตวัเอง 

4 ปัจจยัหลกัคือ 

1. Where are we?? 
2. Who is the best?? 
3. How do they do it?? 
4. How can we do it better?? 

ล าดบัขั้นของการท า  Benchmarking :   

1.  Self  Assessment   
2.  Benchmark   
3.  Best Practices   
4.  Action  Plan 

ทีน้ีตอ้งเร่ิมจากการท า Self Assessment เพ่ือดูวา่ตอนน้ีสุขภาพของตวัเราเป็นอยา่งไร โดยหวัขอ้ท่ี
จะตอ้งท า Self Assessment จะมีหลกัเกณฑใ์นการใหค้ะแนนในแต่ละหวัขอ้ คือ 
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1. การน าองคก์ร 
2. การวางแผนกลยทุธ์ 
3. การมุ่งเนน้ท่ีลูกคา้และตลาด 
4. สารสนเทศและการวิเคราะห ์
5. การมุ่งเนน้ท่ีทรัพยากรบุคคล 
6. การบริหารกระบวนการ 
7. ผลการด าเนินงานทางธุรกิจ 

จากนั้นเม่ือเรารู้วา่สุขภาพของเราเป็นไง เราว่ิงไวเ้ร็วแค่ไหน เรากต็อ้งเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง 
เปรียบเทียบค่า Benchmarking เพ่ือหา Gap วา่เราว่ิงเร็วแตกต่างจากคนท่ีว่ิงไดดี้ท่ีสุดเท่าไหร่ และตอ้งหา
ใหไ้ดด้ว้ยวา่คนท่ีว่ิงดีท่ีสุดเขาท าอยา่งไง มีวิธีการท่ีเป็นเลิศอยา่งไร 

แลว้เรากต็อ้งเอาส่วนนั้นมาประยกุตใ์ช ้ปรับใชใ้หเ้หมาะกบัตวัเรา 

การท า Benchmarking จะช่วยใหเ้ราปรับตวัอยา่งกา้วกระโดด เพราะไม่ตอ้งเร่ิมตน้ใหม่ทั้งหมด 
แต่รู้จกัเรียนรู้เอาวิธีของคนอ่ืนท่ีดีมาปรับใชก้บัตวัเรา 

Ex: บริษทั X-ROX เป็นบริษทัแรกท่ีใชว้ิธี Benchmarking มาใช ้เพราะตอนนั้นบริษทัถึงขั้น
วิกฤตขาดทุนอยา่งมาก สุดทา้ยใชวิ้ธีน้ีกอบกูส้ถานะการณ์กลบัคืนมาผงาดเป็นเจา้แห่งเอกสารเป็นอนัดบั
หน่ึงไดอี้กคร้ัง 

ประเภทของการท า Benchmarking 

1. กลยทุธ์ (Strategic)   
2. สมรรถนะ (Performance/result)   
3. กระบวนการ (Process)           นิยมใชแ้ละไดป้ระโยชนสู์งสุด 
4. ผลิตภณัฑแ์ละการบริการ (Product & Service) 

รูปแบบของการแลกเปล่ียนขอ้มลู 

1. เปรียบเทียบกนัภายในระหวา่งแผนกกบัแผนกในบริษทั 

2. เปรียบเทียบกบัคู่แข่งในธุรกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั 

3. เปรียบเทียบกบับริษทัอ่ืน ๆ ไม่ไดอ้ยูธุ่รกิจอุตสาหกรรมเดียวกนั เรียกวา่ดูแบบขา้มหว้ย ก็จะ
ไดมุ้มมองอะไรแปลก ๆ ใหม่ ๆ อีกมุม  

ข้อสอบ Benchmarking คืออะไร 

ตอบ  Benchmarking คือการเปรียบเทียบส่ิงที่เราเป็นอยู่กบัส่ิงที่ดทีี่สุด เพือ่หา Gap ระหว่างส่ิง
ที่เราเป็นกบัส่ิงที่เราอยากจะเป็น   เปลีย่นองค์กรไปสู่ยุทธศาสตร์ 
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สรุป    การบริหารเชิงกลยุทธ์ กค็ือ การให้ความส าคัญกับกิจกรรมที่จ าเป็นต้องมี อย่างเหมาะสม
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ ทั้ งนี้เพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอด และ 
เตบิโต ได้ภายใต้สภาวะการแข่งขันที่ห้อมล้อม หากธุรกจิไม่บริหารอย่างมกีลยุทธ์ธุรกิจจะ
สูญพนัธ์เหมอืนไดโนเสาร์ (เพราะไม่ปรับตวั) 

ธุรกจิที่ไม่มยุีทธศาสตร์.......ไม่รอด 

 


