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บทคัดย่อ
ในภาวะการเปลี่ย นแปลงของสภาพแวดล้อ มทัง้ ภายในและภายนอกองค์ก าร ทัง้ ในประเทศแล ะ
ต่างประเทศล้วนส่งผลต่อกระบวนและการบริหารองค์การอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็ นการเปลีย่ นแปลงของ
สังคม ทิศทางการเปลีย่ นแปลงและแนวโน้มของเศรษฐกิจ ทิศทางและการเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครอง
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่มี คี วามสะดวกรวดเร็วเอือ้ ต่อการขับเคลื่อนองค์การและ
ส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนัน้ องค์การแต่ละองค์การจึงมีความจาเป็ นทีต่ ้องปรับตัวและนาวิธกี าร
ต่างๆ ในการบริหารองค์การเพื่อสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะดังกล่าว
นอกจากการทีอ่ งค์การหลายๆองค์การต่างมีเป้ าหมายในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด แล้วยังมีบางองค์การทีต่ ้องการ
เป็ นผู้นาในการแข่งขันโดยสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันให้กบั องค์การโดยผ่านวิธกี ารและกระบวนการต่างๆ
เพื่อให้องค์การมีความยังยื
่ นในการเป็ นผูน้ าและประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายต่อไป ดังนัน้ จึงมีความจาเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่ต้องอาศัยการบริหารเชิงกลยุทธ์ ทีม่ ีกลยุทธ์และเป้ าหมายทีช่ ดั เจนเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขัน มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดความยังยื
่ นในคงอยู่ขององค์การต่อไป โดยเฉพาะอย่างยี่งในการบริหารงาน
ภาครัฐที่ถือ ได้ว่ า เป็ น องค์ก ารขนาดใหญ่ ซ่ึง เป็ น เรื่อ งยากในการขั บ เคลื่อ นองค์ก ารให้ป ระสบผลสาเร็จ ตาม
เป้ าหมายโดยผ่านกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน ดังนัน้ องค์การภาครัฐจึงมีความจาเป็ น
อย่างยิ่งที่จะบริหารงานโดยอาศัยกลยุทธ์และเป้ าหมายที่ชดั เจนในการบริหารเพื่อให้ประสบผลสาเร็จ ซึ่งการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ถอื เป็ นแนวทางหนึ่งทีเ่ ป็ นกระบวนการทีม่ คี วามชัดเจนในการบริหารองค์การโดยอาศัยกลยุทธ์
และเป้ า หมายรวมถึงการวิเคราะห์ปั จจัยต่ า งๆเพื่อ สร้างความสาเร็จ ให้กบั องค์การ ดังนัน้ ผู้เ ขียนจึง ขอเสนอ
ภาพรวมการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์ภ าครัฐ เพื่อ เป็ น แนวทางในการบริห ารองค์ก ารภาครัฐ ให้เ กิด ประสิท ธิภ าพ
ประสิทธิผลและประสบผลสาเร็จในการบริหารงานองค์การในด้านต่างๆ ต่อไป
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ABSTRACT
The changing of internal and external environment, both domestic and foreign countries were
unavoidable. The direction changed society economic and political trends also the fast technological
advances were convenient and conducive to drive organization, then promoted efficiency in management.
Therefore, each organization had to adapt and apply various methods of organizational
management until met the changing conditions and survive in such conditions. There were also some
organizations wanted to be the leader in competition by creating competitive advantage to the
organization through various methods and processes in order to be sustainable and achieve the goals.
Therefore, it was necessary to rely on strategic management in clear strategy and goal to achieve
competitive advantage, efficiency, effectiveness and sustainability of the organization. Especially in
public sector that was considered as the large organization, it was difficult to drive the organization until
achieved its goals through the process of cooperation in all sectors. Therefore, government
organizations were required to manage their work with clear strategies and targets successfully
management. Strategic management was one of the clear processes in organizational management,
based on strategy and goals, as well as analysis of factors to achieve organizational success. Thus, the
authors propose overview of strategic management in public sector as a guideline for the management
of government organizations to be effective, productive, and successful.
Keywords: Strategic Management in Public Sector, efficiency, effectiveness.

บทนา
มนุ ษย์อาจถือได้ว่าเป็ นนักวางแผนเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากหลายคนมีความต้องการดาเนินชีวติ ให้ประสบ
ผลสาเร็จ บางคนพยายามสร้างบางสิง่ บางอย่างให้สาเร็จ บางคนพยายามทางานเพื่อให้ได้เงินเพียงพอสาหรับการ
ดาเนินชีวิต ต้องการมีบ้านหรือมีท่อี ยู่อาศัย นัน่ ล้วนแล้วแต่ เป็ น สิง่ ที่ผู้คนต้องการและพยายามดาเนินการเพื่อ
นาไปสูค่ วามสาเร็จดังทีต่ งั ้ ใจไว้ทงั ้ สิน้ โดยแต่ละคนต่างมีแนวทางและวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกันไป เพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
ดังที่ตงั ้ ใจไว้1 เช่นเดียวกันถ้าพิจารณาในระดับองค์การที่ทุกๆ องค์การต่างดาเนินการเพื่อให้องค์การประสบ
ความสาเร็จตามเป้ าหมายและพยายามสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อนาองค์การไปสู่ความสาเร็จโดยอาศัย
ความร่วมมือจากทุกๆ คนในองค์การ2 ดังนัน้ องค์การทุกองค์การจึงจาเป็ นต้องมีแนวทางและวิธกี ารเพื่อขับเคลื่อน
องค์การสูค่ วามสาเร็จ เช่นเดียวกับภาครัฐถือได้ว่าเป็ นองค์การหนึ่งทีม่ บี ทบาทในการขับเคลื่อนองค์การภาครัฐให้
1

Huff Sigisumd Anne, Floyd W., Steven, Sherman D. Hugh, & Terjesen, Strategic Management: Logic and
Action. (New York: John Wiley and Sons, Inc. 2009).
2
Wheelen L. Thomas, Hanger David J., Hoffman N. Alan, & Bamford E. Charles. Strategic Management and
Business Policy: Globalization, Innovation and Sustainability. (UK: Pearson Education limited, 2015).
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ประสบความสาเร็จ แก้ไขปั ญหาคุณภาพชีวติ ของประชาชน โดยผ่านกระบวนการแนวทางหรือกลยุทธ์ทก่ี าหนด
โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จในระดับประเทศต่อไป
ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ (What is Strategic Management
in Public sector?) ความสาคัญการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ (Important of Strategic Management in public
sector) เป้ าหมายและความเป็ นจริงของการนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ (Intended and Realized of Strategic
Management) มุมมองของศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ (Scientific and Artistic Perspective
on Strategic Management in Public sector) อธิพลของการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ (Influence on Strategic
Management in Public sector) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) การบริหารเชิงกลยุทธ์ระดับโลก
(The Global Imperative) เพื่อเป็ นแนวทางและหลักการในการบริหารเชิงกลยุทธ์ต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องและผูส้ นใจต่อไป
ความหมายของการบริหารเชิ งกลยุทธ์ภาครัฐ (What is Strategic Management in Public Sector)
3
ได้เสนอความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ ศาสตร์และศิลป์ ในการกาหนดกลยุทธ์ (Formulating)
การนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluating) เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจและการ
บรรลุเป้ าหมายขององค์การ หรือาจกล่าวได้ว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์คอื การบูรณาการการจัดการ การตลาด
การเงิน การบัญชี การผลิต การดาเนินการ การวิจยั และพัฒนา และระบบการสื่อสารภายในองค์การร่วมกันเพื่อ
นาสูค่ วามสาเร็จขององค์การ ซึง่ สอดคล้องกับ Pearce และ Robison4 ทีไ่ ด้เสนอความหมายของการบริหารเชิงกล
ยุทธ์คอื กระบวนการและผลของการตัดสินใจ รวมถึงการกระทา ที่ส่งผลต่ อการจัดทาแผนและการนาแผนสู่การ
ปฏิบตั ิ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์การนอกจากนัน้ Robbin และ Coulter5 ได้เสนอความหมายของการบริหาร
เชิงกลยุท ธ์ว่า เป็ น การตัดสินใจและการดาเนิ นการเพื่อชี้ใ ห้เห็นผลการดาเนิ นงานขององค์การ ในระยะยาว
เช่นเดียวกับ Pitts และ Lei6 ทีไ่ ด้เสนอความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ในลักษณะทีใ่ กล้เคียงกันกับแนวคิด
ของ Pearce, Robison, Robbin และ Coulter โดยเสนอว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นความคิด แผนงานและการ
กระทาทีอ่ งค์การนามาใช้เพื่อสร้างความสาเร็จและข้อได้เปรียบทางการแข่งกันขององค์การ ซึง่ สอดคล้อ งกับการ
เสนอของ Schermerhorn7 ที่ให้ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์คือแผนแม่บทหรือแผนปฏิบตั ิการที่มี
ความสาคัญต่ อองค์การในการกาหนดทิศทางการดาเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายและเกิดประโยชน์ และสร้างข้อ
ได้เปรียบในการแข่งขันให้แก่องค์การ ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้

3

Fread R. David., Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. (UK:
Peason, 2013).
4
Pearce & Robison., Strategic Management: formulation, implementation, and control. (Boston: McGrawHill Irwin, 2009).
5
Robbin & Coulter., Management. (Boston : McGraw-Hill Irwin, 2002).
6
Robert A. Pitts & David Lei., Strategic Management: Building and Sustaining Competitive Advantage.
(Boston =: McGraw-Hill Irwin, 2000).
7
Schermerhorn, John R.; Hunt, James B., and Osborn, Richard N. Managing Organizational Behavior. (New
York: John Wiley and Sons, Inc,1994).
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) หมายถึง การวางแผน การกาหนดทิศทางขององค์การ
การกาหนดตัวชีว้ ดั การนาแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การ โดยผ่านกระบวนการและการบูรณา
การจากผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องสูก่ ารตัดสินใจและการนาไปปฏิบตั เิ พื่อผลประโยชน์และข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ
องค์การ
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ได้เริม่ เข้ามาในปี ค.ศ. 1910 ทีโ่ รงเรียนธุรกิจ ของมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด (Harvard Graduate School of Business Administration) โดยในระยะเริม่ แรกนัน้ เป็ นวิชาเลือกสาหรับ
นักศึกษาด้านบริหารธุรกิจในปี สุดท้าย โดยใช้ช่อื ว่า “นโยบายธุรกิจ (Business Policy)” ต่อมาในปี ค.ศ. 1920
วิชานี้กไ็ ด้กลายเป็ นวิชาบังคับสาหรับนักศึกษาด้านบริหารธุรกิจ ผู้ทเ่ี ปรียบเสมือนเป็ นครูและผู้พฒ
ั นาวิชานี้เป็ น
คนแรกได้แก่ Arch W. Shaw ผูซ้ ง่ึ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ น “Lecturer on Business Policy” วัตถุประสงค์เริม่ แรกของ
การสอนวิชานโยบายธุรกิจที่ ฮาวาร์ดนี้กเ็ พื่อให้นักศึกษาได้มโี อกาสศึกษาถึงปั ญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในธุรกิจ
โดยทีป่ ั ญหาต่างๆ เหล่านี้เมื่อได้ผ่านการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบแล้วสามารถนาไปสู่การจัดทาเป็ นนโยบายทาง
ธุรกิจที่ สามารถนาไปใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินงานได้ในอนาคต ซึ่งก็ได้นาไปสู่การตัง้ ชื่อวิชานี้ว่า นโยบาย
ธุรกิจ การบริหารเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐเริม่ ปรากฏบทบาทอย่างจริงจังในช่วงทศวรรษที่ 1950 โดย World Bank
และ USAID ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับวางแผนระยะยาวเพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมในระดับประเทศ
สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและมีทศิ ทางทีช่ ดั เจน และมีพฒ
ั นาการ ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ซึง่ ได้มุ่งเน้น
การเชื่อมโยงระหว่างแผนระยะยาวและแผนประจาปี เนื่องจาก ในทศวรรษที่ผ่านมาแผนปฏิบตั ิงานจริงซึ่ งเป็ น
แผนระยะสัน้ ของแต่ละประเทศไม่สอดคล้องกับแผน ระยะยาวทีว่ างไว้ และในช่วงทศวรรษ 1970 เป็ นต้นมาก็เป็ น
ช่วงทีม่ ุ่งเน้นในการจัดการกระบวนการ ดาเนินงาน (Operation Management) เพื่อให้บรรลุผลสาเร็จตามแผน
การบริหารเชิงกลยุทธ์เติบโตอย่างคู่ขนานกับภาครัฐ 8 ในปี พ.ศ. 2502 (ค.ศ. 1959) Ford Foundation and
Carnegie Corporation ได้วพิ ากษ์วจิ ารณ์มหาวิทยาลัยทีส่ อนด้านบริหารธุรกิจอยู่ในขณะนัน้ ว่าควรจะ จัดให้มวี ชิ า
ทีเ่ ป็ นทีร่ วมของเนื้อหาหรือทักษะจากวิชาต่างๆ ทีไ่ ด้ศกึ ษามาทัง้ ในระดับปริญญาตรีและ ปริญญาโท (Capstone
Integrating Course) ตามรายงานของ Ford-Carnegie นัน้ ได้นาเสนอไว้ว่า “วิชา นโยบายธุรกิจนี้จะเป็ นวิชาทีเ่ ปิ ด
โอกาสให้นกั ศึกษาได้หล่อหลอมและรวบรวมสิง่ ต่างๆทีไ่ ด้เรียนมา จากสาขาวิชาต่างๆและใช้ประโยชน์จากความรู้
นัน้ ในการวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจทีส่ ลับซับซ้อน ซึง่ วิชานโยบายธุ รกิจนี้สามารถให้สงิ่ ทีน่ ักศึกษาไม่สามารถหา
ได้จากวิชาอื่นในหลักสูตร” สาหรับ ในระดับปริญญาโทนัน้ จากรายงานของ Ford-Carnegie ได้กล่าวไว้ว่า “ความ
จาเป็ นของวิชาใน ลักษณะนี้เป็ นสิง่ ทีส่ ามารถมองเห็นได้อย่างเด่นชัดจนไม่ต้องอธิบายซ้า ซึง่ เป้ าหมายของวิชานี้
คือ การรวบรวมสิง่ ทีน่ กั ศึกษาได้เรียนรูแ้ ละได้กระทา9
ในศตวรรษที่ 21 การบริหารเชิงกลยุทธ์ได้เพิ่มบทบาทและมีความสาคัญต่อการบริหาร องค์การทุก
ประเภท ไม่ว่าจะเป็ นองค์การภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือองค์การทีไ่ ม่แสวงหากาไร หากจะต้องบริหารองค์การเหล่านี้
ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอการบริหารตัง้ เดิมทีไ่ ม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาวะ
แวดล้อ มภายนอกองค์ก ารจะท าให้อ งค์ก ารไม่ สามารถอยู่ รอดได้ สาหรับในประเทศไทยนัน้ ได้เริ่มมีการน า
8

John A. Parnell, Strategic Management: Theory and Practice. (UK: SEAGE Publication Inc, 2014).
Abbass F. Alkhafaji., Strategic Management: Formulation, Implementation, and Control in a Dynamic
Environment. (New York: Haworth Press, 2003).
9
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หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ มาใช้ในภาคเอกชนในช่วงก่อน ปี 2544 หลังจากนัน้ มีการปรับระบบโดยใช้นโยบาย
รวมถึงมีการปฏิรปู ระบบการบริหารจัดการการเงินภาครัฐ ตลอดจน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปี 2557
ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชาวไทย และหมวด 5 ว่าด้วยนโยบายพืน้ ฐานแห่งรัฐที่ รัฐต้องจัด และ
ส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั บริการทีไ่ ด้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทัวถึ
่ ง ส่งผลให้องค์การภาครัฐ จะต้องนา
การบริหารเชิงกลยุทธ์เข้ามาใช้ในการบริหารองค์การเพื่อนาพาองค์การให้พน้ ภาวะวิกฤตและประสบความสาเร็จ
ซึง่ มากกว่า 80 ปี ทอ่ี งค์การภาครัฐมีความพยายามบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อองค์การ ถึง
อย่างไรก็ตามองค์การภาครัฐต้องเผชิญกับความหลากหลายและความแตกต่างของบุคลากร10 รวมทัง้ ความท้าทาย
ในการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ 11 ทาให้องค์การภาครัฐให้ความสาคัญต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินงานมากขึน้ และมีความต้องการปรับปรุงและพัฒนาองค์การในเชิ งกล
ยุทธ์มากขึน้ 12 ดังนัน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ จึงมีความสาคัญต่อการบริหารงานภาครัฐ เช่นเดียวกับองค์การ
อื่นๆ
ดังนัน้ ผู้เขียนจึงขอเสนอ ความหมายของ การบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ ดังนี้ การบริหารเชิงกลยุทธ์
ภาครัฐ (Strategic Management in Public sector) หมายถึง การวางแผน การกาหนดทิศทางขององค์การ การ
กาหนดตัวชีว้ ดั การนาแผนสูก่ ารปฏิบตั ิ เพื่อบรรลุเป้ าหมายขององค์การภาครัฐ โดยผ่านกระบวนการและการบูร
ณาการจากผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องสูก่ ารตัดสินใจและการนาไปปฏิบตั เิ พื่อผลประโยชน์และข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ขององค์การ ชุมชม และประชาชน หรือพลเมืองของประเทศ
ความสาคัญการบริหารเชิ งกลยุทธ์ภาครัฐ (Important of Strategic Management in public sector)
เนื่องจากสภาวการณ์และสภาพแวดล้อมมีการเปลีย่ นแปลงทัง้ ภายในและภายนอกองค์การ ไม่ว่าจะเป็ น
ปั จจัยด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี และ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ล้วนมีความสาคัญในการ
บริหารภาครัฐ และเป็ นปั จจัยที่มอี ทิ ธิพลต่อการบริหารจัดการภาครัฐ 13 ดังนัน้ องค์การภาครัฐจึงมีความจาเป็ น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องบริหารองค์การให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงไปของสภาพแวดล้อมรวมทัง้ สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนัน้ ภาครัฐจึงมีความจาเป็ นที่จะต้อง
10

Sungjoo Choi and Hal G. Rainey., Organizational Fairness and Diversity Management in Public
Organizations: Does Fairness Matter in Managing Diversity, Review of Public Personnel Administration, 34(4), (2014)
pp. 307 –331.
11
L. Yuvares., Corrupt problems in the Thai education system. Association of Private Higher Educations
Institutions of Thailand under the Patronage of Her royal Highness Princess MAHA Chakri sirindhorn. 5(1), (2016).
Pp. 66-77.
12
Chao Guo, William A. Brown, Robert F. Ashcraft, Carlton F. Yoshioka, and Hsiang-Kai Dennis Dong.
Strategic Human Resources Management in Nonprofit Organizations. Review of Public Personnel Administration, 31(3)
(2011), pp248 –269.
13
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก เพื่อนาไปสู่การวางแผนในการบริหารประเทศ การกาหนด
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้ าประสงค์ ตัวชีว้ ดั และเป้ าหมาย รวมถึงการนาแผนยุทธศาสตร์ ส่กู ารปฏิบตั ซิ ง่ึ จาเป็ นต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อให้เกิดผลสาเร็จในการบริหารประเทศ 14 ซึง่
ในปั จจุบนั มักจะให้ความสาคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบอาศัยความร่วมมือ (Cooperative strategy) มาก
ยิง่ ขึน้ 15 ดังนัน้ ภาครัฐจึงจาเป็ นต้องมีวธิ กี ารหรือแนวทางในการจัดการ การบริหาร และสร้างความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วนเพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศต่อไป
การบริหารเชิงกลยุทธ์ถอื ได้ว่าเป็ นแนวทางหนึ่งในการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันขององค์การและ
เป็ นแนวทางในการนาความสาเร็จสูก่ ารบริหารงานองค์การ นอกจากนั น้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ยงั ให้ความสาคัญ
กับผลการดาเนินการในระยะยาวและความยังยื
่ นของความสาเร็จขององค์การซึ่งถือได้ว่าเป็ นเรื่องที่ยาก หลาย
องค์การสามารถดาเนินการให้สาเร็จได้เพียงในช่วงเวลาหนึ่งเท่านัน้ และมีเพียงส่วนน้อยเท่านัน้ ทีส่ ามารถทาให้
เกิดความยังยื
่ นได้ ดังนัน้ องค์การจึงไม่ควรทาเพียงหน้าทีใ่ ห้สมบูรณ์ในเวลานัน้ ๆเท่านัน้ แต่ควรพิจารณาหรือวาง
แผนการดาเนินการองค์การในอนาคตหรือวางแผนการล่วงหน้า เพื่อนาไปสู่การพัฒนาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องและสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลง16 การบริหารงานภาครัฐจะประสบความสาเร็จ มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีผลผลิตและผลลัพธ์ท่ดี ี มีความชัดเจนของตัวชี้วดั ในการวัดและการประเมินผล มี
ความชัดเจนต่อการนานโยบายสู่การปฏิบตั ิ และก่อให้เกิดการปรับปรุงและการพัฒนาประเทศอย่างแท้จริงมัก
ขึน้ กับการบริหารจัดการและการนาไปสู่การปฏิบตั ิจ นเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น ดังนัน้ การบริหาร
เชิงกลยุทธ์ภาครัฐ จึงมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการบริหารงานภาครัฐเพื่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาประเทศ
อย่างมีแบบแผนและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพื่อนาไปสู่
การบรรลุเป้ าหมายของประเทศ รวมถึงการสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันในอนาคตต่อไป ดังนัน้ ผูเ้ ขียนจึงสรุป
ความสาคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐดังนี้
1. ช่วยให้องค์การมีกรอบและทิศทางที่เป็ นแนวทางในการกากับใช้ทรัพยากรขององค์การได้อย่าง
เหมาะสม
2. ช่วยให้ผบู้ ริหารคิดอย่างเป็ นระบบ โดยการพิจารณาถึงปั จจัยสภาพแวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอก
องค์การ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม สามารถกาหนดวัตถุประสงค์และ ทิศทางการ
ดาเนินงานทีส่ อดคล้องกับสภาวะความเปลีย่ นแปลงได้
3. ช่วยสร้างความพร้อมให้องค์การ ทาให้องค์การมีการเตรียม ความพร้อมในการรับกับสถานการณ์
ความเปลีย่ นแปลง และพัฒนาบุคลากรในการเตรียมพร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ของสภาพแวดล้อมและ
คู่แข่งได้
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4. ช่วยสร้างประสิทธิภาพในการแข่งขัน ความได้เปรียบทางการแข่งขัน การบริหารเชิงกลยุทธ์จงึ เป็ น
ความพยายามในการแข่งขันกับศักยภาพของตนเอง หรือในเชิงเปรียบเทียบกับองค์การอื่นๆ เพื่อมุ่งไปสูเ่ ป้ าหมาย
ตามความคาดหวังของผูร้ บั บริการหรือผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง
5. ช่วยให้การทางานเกิดความสอดคล้องในการปฏิบตั ิหน้าที่ เนื่องจากมีการกาหนดกลยุทธ์ การ
ประยุก ต์ใช้ และการตรวจสอบควบคุ ม ไว้อ ย่า งชัด เจนและช่ วยให้ผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งในองค์การเข้า ใจในภาพรวม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป้ าหมายในการดาเนินงาน และทาให้สามารถจัดลาดับการดาเนินงานตามลาดับความสาคัญ
เร่งด่วนได้
6. ช่วยให้องค์การมีมุมมองที่ครอบคลุม โดยคานึงถึงผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย การบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ น
วิธกี ารบริหารที่คานึงถึงปั จจัยภายในและภายนอก ซึ่งหมายความรวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับองค์การ เช่น
เจ้าหน้าที่ ประชาชน ผูร้ บั บริการ และคู่แข่ง ซึง่ บุคคลเหล่านี้ลว้ นมีความคาดหวังต่อ องค์การแตกต่างกัน หาก
องค์การสามารถตอบสนองความคาดหวังดังกล่าวได้กจ็ ะทาให้บุคคล เหล่านัน้ ให้การสนับสนุนหรือให้ความร่วมมือ
ในการดาเนินงาน ในทางตรงกันข้าม หากองค์การละเลย ความคาดหวังดังกล่าวอาจเกิดความเคลื่อนไหวทีส่ ่งผล
ลบต่อองค์การ
แผนกลยุทธ์กบั ความเป็ นจริ งของการนากลยุทธ์สู่การปฏิ บตั ิ (Intended and Realized of Strategic
Management)
เป้ าหมายกับความเป็ นจริงของการนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ทิ ถ่ี อื ได้ว่าเป็ นความท้าทายอย่างหนึ่งสาหรับ
การบริหารเนื่องจากโอกาสในการนาแผนกลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั นิ นั ้ มักจะมีความคลาดเคลื่อนจากแผนทีก่ าหนดไว้
บางครัง้ การตัดสินใจในการกาหนดกลยุทธ์มกั จะมีลกั ษณะค่อยเป็ นค่อยไป และการกาหนดกลยุทธ์ในลักษณะ
ดังกล่าวมักจะมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดไปก่อนแล้วค่อยคิดหาวิธกี ารปฏิบตั ใิ นภายหลัง ซึง่ มักจะส่งผลต่อการเกิด
ความคลาดเคลื่อนในการนาแผนสู่การปฏิบตั ิ ดังนัน้ การกาหนดแผนกลยุทธ์และความเป็ นจริงในการนาแผนกล
ยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิจงึ เป็ นสิง่ สาคัญทีจ่ ะเป็ นแนวทางในการทาให้องค์การประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้ าหมายของ
องค์การได้17 ถึงอย่างไรก็ตามจากปั ญหาหรือความคลาดเคลื่อนระหว่างแผนกลยุทธ์และความเป็ นจริงของการนา
กลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ ดังกล่าวนัน้ ยังคงมีแนวทางในการแก้ไขตามแนวคิดของ เฮนรี่ มินท์เบรก (Henry Mintzberg)
ทีไ่ ด้เสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาเพื่อสร้างความชัดเจนและลดปั ญหาช่องว่างหรือความคาดเคลื่อนดังกล่าว
ดังนี้
1) การกาหนดเป้ าหมายของกลยุทธ์ (intended strategy) ควรมีความชัดเจน มีความเป็ นไปได้ในการ
นาสูก่ ารปฏิบตั ิ และสามารถบริหารจัดการให้สอดคล้องตามแผนได้
2) ความเป็ นจริงของการนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ (Realized Strategy) มักจะมีความแตกต่างจากแผน
ดังนัน้ ในความเป็ นจริงของการนากลยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั อิ าจจะมีทงั ้ ประสบผลสาเร็จและไม่ประสบผลสาเร็จ หรือ
อาจจะเปลีย่ นแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมในขณะนัน้ ดังนัน้ ควรมีการควบคุม (Control) หรือ
การติดตาม (Follow up) เพื่อให้การนากลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั เิ ป็ นไปตามแผนทีก่ าหนด
17

John A. Parnell. Strategic Management: Theory and Practice. (UK: SEAGE Publication Inc, 2014).
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โดยส่วนใหญ่ปัญหาความคลาดเคลื่อนหรือช่องว่างระหว่างเป้ าหมายและความเป็ นจริงของการนากล
ยุทธ์ส่กู ารปฏิบตั ิ มักเกิดจากการเปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ ดังนัน้ การแก้ไข
ปั ญหาดังกล่าวจึงมักขึน้ กับผูน้ าองค์การ โดยผูน้ าองค์การควรมีความสามารถในการเข้าถึงการเปลีย่ นแปลงนัน้
และสามารถควบคุมและปรับกลยุทธ์ขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลงได้เพื่อลดช่องว่างของ
เป้ าหมายและความเป็ นจริงในการนาแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบตั ิ และสามารถนาองค์การสูค่ วามสาเร็จได้ ดังนัน้ ผูน้ า
องค์การจึงมีบทบาทสาคัญในการลดช่องว่างของแผนและความเป็ นจริงในการนาแผนสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้18
มิ ติของศาสตร์และศิ ลป์ ในการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ภาครัฐ (Scientific and Artistic Perspective on
Strategic Management in Public sector)
เป็ นที่ยอมรับกันโดยทัวไปว่
่ า องค์การต้องดาเนินงาน ภายใต้อทิ ธิพลของสภาพแวดล้อมภายใน และ
ภายนอกองค์การซึง่ มักมีการเปลีย่ นแปลงแบบพลวัตหรือเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารจึง
ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป เพื่อปรับตัวได้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง และเมื่อ
พิจ ารณาลัก ษณะสภาพแวดล้อ มในปั จ จุ บ ัน มัก จะพบว่ า มีค วามสลับ ซับ ซ้อ นเพิ่ม ขึ้น จากปั จ จัย ต่ า งๆ ที่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน และ ผลกระทบที่เกิดต่อองค์การหนึ่ง อาจจะส่งผลต่อองค์การอื่นๆ ได้ การตัดสินใจ
ดาเนินการ จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยี ซึง่ มีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ซึง่ ส่งผลทาให้การบริหารองค์การมีการปรับตัวมากขึน้ 19 โดยทัวไปการบริ
่
หาร
เชิงกลยุทธ์มกั มีมุมมองทีแ่ ตกต่างกันใน 2 มิติ ดังนี้ ในมุมมองแบบวิทยาศาสตร์ นักวิชาการส่วนมากมักมีแนวคิด
ในเชิงวิทยาศาสตร์ และมองการบริหารเชิงกลยุทธ์เชิงระบบเพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและคานึงถึง
ผลกระทบเชิงบวกและผลกระทบเชิงลบโดยการกาหนดวัตถุประสงค์ แต่บ่อยครัง้ ที่กลยุทธ์และการวางแผนของ
องค์การมักจะมีความคล้ายคลึงกับแผนเมื่อ 10 ปี ทผ่ี ่านมา หรือมีลกั ษณะเหมือน “เหล้าเก่าในขวดใหม่” ซึง่ อาจทา
ให้เสียโอกาสในการพัฒนาอย่างแท้จริง 20 ดังนัน้ การคิดและการพัฒนาองค์การบนพืน้ ฐานการบริหารเชิงกลยุทธ์
จึงควรคานึงถึงความเป็ นศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การบริหารและพัฒนาองค์การอย่าง
แท้จริง ดังนัน้ ผู้เขียนจึงขอเสนอความหมายและลักษณะของความเป็ นศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์
ดังนี้
การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ น “ศาสตร์” หมายถึง ความสามารถในการกาหนดแนวทางที่ดที ส่ี ุด ภายใต้
สภาวะ ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้ าหมายทีต่ อ้ งการ และเป็ นการบริหารทีม่ ุ่งชัยชนะ โดยใช้ “ศาสตร์” ในการวางแผน หรือ
จัดการเหตุการณ์ต่างๆเป็ นอย่างดี ดังนัน้ การใช้ความเป็ นศาสตร์ จึงเป็ นการใช้หลักการของการวางแผนอย่าง
เป็ นขัน้ ตอนและสามารถถ่ายทอดสูค่ นอื่นในการเรียนรูร้ ่วมกันได้

18

H. Mintzberg., Crafting Strategy. Harvard Business Review. 65(4), (1987). 66–75.
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การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ น “ศิลป์ ” หมายถึง การยอมรับและการปรับตัวบนพืน้ ฐานความแตกต่างกัน
ของบุคคลตามความสามารถของแต่ละบุคคลในการทีจ่ ะรูว้ ่า เวลาใด สถานการณ์ใดควรเลือกใช้กลยุทธ์แบบใด
เนื่องจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นการคิดที่ช่วยเพิม่ โอกาสแห่งความสาเร็จตามเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี
กาหนดไว้ล่วงหน้าในการทาสิง่ ต่างๆอย่างชัดเจน และการบริหารเชิงกลยุทธ์ยงั มีลกั ษณะเป็ นกระบวนการบริหารที่
เกิดขึน้ เมื่อมีเป้ าหมายบางอย่างทีต่ อ้ งการทาให้สาเร็จ โดยการทีจ่ ะบรรลุเป้ าหมายได้ต้องมีการกาหนดทางเลือก
ทีค่ ดิ ว่าจะมีโอกาสประสบความสาเร็จมากทีส่ ดุ โดยผลลัพธ์ในการมองการบริหารเชิงกลยุ ทธ์ เป็ น “ศิลป์ ” คือ การ
มองในองค์รวมทัง้ หมดของการบริหาร 21 โดยการประเมินกาลังความสามารถของตนเอง ประเมินสภาพแวดล้อม
รวมทัง้ ต้อ งสามารถคาดการณ์ อ นาคตที่อ าจเกิด ขึ้น แล้ว ก าหนดทางเลือ กกลยุ ท ธ์ท่ีคิด ว่ า มีโ อกาสประสบ
ความสาเร็จมากที่สุด เพื่อมุ่งสู่เป้ าหมายที่วางไว้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ยงั มีลกั ษณะยืดหยุ่นไม่ตายตัว แต่พลิก
แพลงโอนอ่อนไปตาม สถานการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน การเตรียมความพร้อม จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวรับการ
เปลีย่ นแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยยังคงความพยายามทีจ่ ะยึดแนวทางสู่เป้ าหมายสูงสุดไว้ ทาให้มี โอกาสประสบ
ความสาเร็จได้มากกว่าคนทีป่ ราศจากการบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นการคิดทีช่ ่วยเพิม่ โอกาส
แห่งความสาเร็จ ช่วยให้เราเป็ นคนที่ไม่ทา สิง่ ต่างๆอย่างเลื่อนลอย แต่กาหนดเป้ าหมาย และ มี วตั ถุ ประสงค์
ล่วงหน้าในการทาสิง่ ต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้เราเรียนรูท้ จ่ี ะมองอนาคต มองตนเอง มองสภาพแวดล้อม ทาให้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ ต่างๆที่เผชิญอยู่และสถานการณ์ท่ไี ม่คาดคิดอย่างมี ประสิทธิภาพ ช่วยลดการ
สูญเสียจากการกระทาทีไ่ ม่จาเป็ น และ การเสียพลังงานและ ทรัพยากรต่างๆ โดยเปล่าประโยชน์ อีกทัง้ ยังช่วยให้
เรามีโอกาสประสบความสาเร็จได้มากว่า ดังนัน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ จึงเป็ นศิลปะในเชิงการต่อสูโ้ ดยอาศัย
ทักษะในหลายมิตปิ ระกอบกันทัง้ การคิดเชิงรุก การคิดเชิงรับ ในการหลบหลีกอุปสรรค การแก้ปัญหา และ ฉกฉวย
โอกาสจากความจากัดที่มอี ยู่ เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายแห่งชัยชนะ ที่กาหนดไว้ และการได้เปรียบคู่ แข่ง การคิด
เชิงกลยุทธ์จงึ เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งฝึกหัด เสมอ และทาอย่างจริงจังเพื่อบรรลุผลทีต่ อ้ งการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารเชิ งกลยุทธ์ภาครัฐ (Influence on Strategic Management in Public sector)
ปั จจุบนั การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมล้วนมีอทิ ธิพลต่อการบริหารเชิงกลยุ ทธ์ภาครัฐ หรือองค์การด้าน
ต่างๆ เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมเหล่านัน้ ล้วนมีผลต่อการบริหารองค์การทัง้ สิน้ ดังนัน้ องค์การจึง
ควรปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ดังนัน้
องค์ก ารต่ า งๆจึง จ าเป็ น ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั จ จัย ที่มีอิท ธิพ ลต่ อ องค์ ก ารและการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์เ พื่อ ให้เ กิด
ประสิท ธิภ าพและประสิท ธิผลต่ อไป ดัง นัน้ ผู้เ ขีย นจึงขอเสนอปั จ จัย ที่มีผ ลต่ อ การบริหารเชิง กลยุ ท ธ์ภาครัฐ
ประกอบไปด้วยปั จจัยหลักดังนี้ ปั จจัยด้านทรัพยากรโดยการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐควรอยู่บนพืน้ ฐาน ทฤษฎี
ฐานทรัพยากร (Resource Base View Theory) ซึง่ เป็ นปั จจัยพืน้ ฐานทีแ่ สดงถึงความสามารถขององค์การในการ
ครอบครองและการใช้ทรัพยากรขององค์การซึง่ องค์การโดยส่วนมากทีม่ อี านาจการครอบครองทรัพยากรสูงย่อม
ได้เปรียบคู่แข่ง ดังนัน้ การเข้าถึงแหล่งทรัพยากรทีห่ ายาก หรือการทีอ่ งค์การมีทรัพยากรทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจง
และลอกเลียนแบบได้ยากย่อ มเป็ นปั จ จัยที่นาไปสู่การการได้เปรีย บทางการแข่งขัน และความยังยื
่ นสาหรับ
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องค์การ22 นอกจากนัน้ การใช้ทรัพยากร อันได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ วัตถุดบิ เงินทุน และทรัพยากรอื่นๆ ล้วนต้อง
คานึงถึงการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความยังยื
่ น และการได้เปรียบคู่แข่ง เช่น ความสามารถในการครอบครอง
ทรัพยากรทีห่ ายาก การสร้างทรัพยากรให้เกิดความเฉพาะและลอกเลียนแบบได้ยาก รวมถึงการพัฒนาและบริหาร
ทรัพยากรให้มศี กั ยภาพสูงเพื่อให้เกิดความยังยื
่ นและได้เปรียบคู่แข็งในการแข่งขันต่อไป
นอกจากนัน้ ยังมีปัจจัยอีกมิติหนึ่งคือ ปั จจัยด้านการปรับตัวขององค์การซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารเชิงสถานการณ์ (Contingency Theory) ทีส่ อดคล้องกับแนวคิดของ เฟรส. อี. ฟลิดเดอร์ (Fred E. Fiedler)
โดยในปี คศ. 1967 เฟรส. อี. ฟลิดเดอร์ (Fred E. Fiedler) ได้เสนอแนวความคิดการบริหารเชิงสถานการณ์
(Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบตั กิ ารณ์ (Contingency Theory) ซึง่ ถือเป็ นทฤษฎีการบริหารที่
ขึน้ อยู่กบั สภาพข้อเท็จจริงด้วยแนวคิดทีว่ ่าการเลือกทางออกทีจ่ ะไปสูก่ ารแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มวี ธิ ใี ด
ทีด่ ที ส่ี ดุ หากแต่สถานการณ์ต่างหากทีจ่ ะเป็ นตัวกาหนดว่าควรจะหยิบใช้วธิ กี ารบริหารแบบใดในสภาวการณ์นนั ้ ๆ
หลักคิดง่ายๆ ของการบริหารเชิงสถานการณ์นนั ้ ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขน้ึ อยู่กบั สถานการณ์ สถานการณ์
จะเป็ นตัวกาหนดการตัดสินใจ ในการเลื อกรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์
สถานการณ์ให้ดที ส่ี ุด โดยเป็ นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิ ดและระบบเปิ ด ยอมรับหลักการของทฤษฎี
ระบบว่า ทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพัน ธ์กนั และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน คือ มุ่งเน้ น ความสัมพันธ์ระหว่า ง
องค์ก ารกับ สภาพแวดล้อ มขององค์ ก าร สถานการณ์ บ างครัง้ จะต้ อ งใช้ก ารตัด สิน ใจอย่ า งเฉี ย บขาด บาง
สถานการณ์ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ บางครัง้ ก็ต้องคานึงถึงหลัก มนุ ษย์สมั พันธ์และแรงจูงใจ
บางครัง้ ก็ต้อ งค านึ ง ถึง เป้ า หมายหรือ ผลผลิต ขององค์ก รเป็ น หลัก การบริห ารจึง ต้อ งอาศัย สถานกา รณ์ เ ป็ น
ตัวกาหนดในการตัดสินใจ การบริหารเชิงสถานการณ์ จะคานึงถึงสิง่ แวดล้อมและความต้องการของบุคคลใน
หน่วยงานเป็ นหลักมากกว่าทีจ่ ะแสวงหาวิธกี ารอันดีเลิศมาใช้ในการทางาน โดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการ
พิจารณาด้วย โดยเน้ นให้ผู้บริหารรู้จกั ใช้การพิจารณาความแตกต่ างที่ มีอยู่ในหน่ วยงาน เช่น ความแตกต่ าง
ระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธกี าร กระบวนการ และการควบคุมงาน ความแตกต่าง
ระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร หรือความแตกต่างระหว่างเป้ าหมายการดาเนินงานขององค์การ 23
ดังนัน้ ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐนอกจากจะคานึงถึงปั จจัยภายในและภายนอกโดยทัวไปแล้
่
ว องค์การ
ภาครัฐ ควรคานึงถึงปั จจัยด้านทรัพยากรและความยืดหยุ่นทางโครงสร้างและการบริหารเพื่อนาไปสู่การได้เปรียบ
การแข่งขันและประสิทธิภาพการปรับตัวขององค์การในสภาวการณ์ทส่ี ภาพแวดล้อมเปลีย่ นแปลงไป และนาไปสู่
การสร้างศักยภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การและการบรรลุเป้ าหมายขององค์การในการบริหาร
เชิง กลยุ ท ธ์ภ าครัฐเพื่อ ให้ป ระชาชนหรือ ผู้ท่ีมีส่ว นเกี่ย วข้อ งได้ร ับ การบริก ารอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพและได้ร ับ
ประโยชน์สงู สุดต่อไป

22

Jay B. Barney & Delwyn N. Clark. Resource-Based Theory: Creating and Sustaining Competitive
Advantage. (UK: Oxford University Press, 2014)
23
Fred E. Fiedler. A Theory of Leadership Effectiveness. Administrative Science Quarterly, 13( 2), (1967). pp.
344-348.
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ความร่วมมือระหว่างภาครัฐผูบ้ ริหารขององค์การและภาคประชาชน (Corporate Governance, Board of
Directors and Citizens)
ยุคโลกาภิวฒ
ั น์องค์การหลายองค์การไม่ว่าจะเป็ นองค์การขนาดเล็กหรือองค์การขนาดใหญ่ทงั ้ ในภาครัฐ
และภาคเอกชน ต่ า งให้ค วามสนใจในการสร้างเครือ ข่ายและความร่ วมมือ กับ องค์ก ารต่ า งๆ เพื่อ สร้างความ
แข็งแกร่งและความมีอานาจและอิทธิพลในการต่อรองแก่องค์การ รวมถึงการติดต่อสื่อสารการทาธุรกิจหรือแม้แต่
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่ างอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ซึ่งฐานคติขององค์การภาครัฐ
โดยทัวไปจะค
่
านึงถึงการบริหารและการบริการประชาชนเพื่อสนองตอบต่ อความต้องการของประชาชนแ ละ
พลเมืองเป็ นหลัก24 ดังนัน้ ความร่วมมือหรือการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผูบ้ ริหารขององค์การภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน จึงมีความสาคัญและเป็ นแนวทางในการนาไปสู่การสร้างศักยภาพขององค์การ และการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การสร้างความร่วมมือหรือการมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนถือได้ว่าเป็ น
ปั จจัยหนึ่งทีส่ ง่ ผลด้านการจูงใจต่อประชาชนหรือพลเมืองเป็ นอย่างมาก ทาให้เกิดความร่วมมือและความเป็ นกลุ่ม
ก้อนหรือความเป็ นปึ กแผ่นและนาไปสู่มาตรฐานของการปกครองและการปฏิบตั ิงานของภาครัฐ 25 ส่วนความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเป็ นการสร้างความถูกต้องและมาตรฐานในการกาหนด กองทุน ค่าจ้าง
สวัสดิการและด้านการบริหารอื่นๆ ที่ภาครัฐต้องควบคุมภาคเอกชนเพื่อสร้างความเสมอภาคและสิทธิสาหรับ
ลูกจ้างหรือประชาชน ดังนัน้ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนจาเป็ นต้องสร้างความร่วมมือเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายของ
องค์การและสอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานต่างๆ ขององค์การ26 ดังนัน้ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐผูบ้ ริหาร
ขององค์การและภาคประชาชน (Corporate Governance, Board of Directors and Citizens) จึงเป็ นสิง่ ทีค่ วร
พิจารณาในการบริหารเชิงกลยุทธ์ภาครัฐ เพื่อสร้างความสาเร็จและการบรรลุเป้ าหมายขององค์การและประเทศ
ต่อไป
การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Decision)
จากคาถามทีว่ ่าอะไรคือสิง่ ทีต่ ้องทาและใครคือคนทีต่ ้องตัดสินใจในการบริหารเชิงกลยุทธ์ คาตอบก็คอื
การตัด สิน ใจในเชิง กลยุ ท ธ์เ ป็ น บทบาทหน้ า ที่ห นึ่ ง ของผู้บ ริห าร โดยผู้บ ริห ารต้ อ งท าการตัด สิน ใจในงานที่
รับผิดชอบ โดยการตัดสินใจ (Decision Making) ถือได้ว่าเป็ นกระบวนการหนึ่ง ในการรวบรวม ศึกษาและ
วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเลือกทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับสถานการณ์และข้อจากัด ซึง่ เป็ นงานสาคัญของผู้บริหารและ
ผูจ้ ดั การในระดับต่างๆ โดยเฉพาะในการเลือกโอกาส หรือ แก้ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับองค์การ ซึง่ โดยทัวไปกลยุ
่
ทธ์ใน
27
การตัดสินใจประกอบด้วยส่วนสาคัญในการพิจารณา 4 ส่วนดังนี้
1) การมองอย่างเป็ นระบบโดยวิเคราะห์ทงั ้ ปั จจัยภายในและภายนอกองค์การเพื่อนาไปสูก่ ารตัดสินใจ

24

B. Peters Guy, Governance, Politics and State. (New York: St. Martin’s Press, 2001).
Cabinet office, Excellence and Fairness: Achieving. World Class Public Service: Crown Copyright, 2008.
26
Chen & K. W. HO., Market Response to Product-Strategy and Capital-Expenditure Announcements in
Singapore: Investment Opportunities and Free Cash Flow, Financial Management, 26(3), (1997). pp. 82-88.
27
John A. Parnell, Strategic Management: Theory and Practice. (UK: SEAGE Publication Inc, 2014).
25
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2) ผูบ้ ริหารจะไม่พจิ ารณาหรือหวังผลเพียงแค่ผลในระยะยาวหรือ ผูบ้ ริหารจะไม่มองหรือพิจารณาเพียง
อดีตหรือปั จจุบนั แต่ผู้บริหารมักจะพิจารณาทุกๆที่ ทุกๆช่วงเวลา ในระยะเวลายาวนานมากกว่าทศวรรษในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์
3) ผูบ้ ริหารมักจะค้นหาศักยภาพต่างๆทัง้ จากภายในและภายนอกองค์การเพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนา
และในขณะเดียวกันก็พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ
4) การบริหารถึงแม้จะใช้กลยุทธ์แบบพึง่ พาอาศัยกัน (Win-Win) แต่การบริหารส่วนมากยังคงจาเป็ นต้อง
ใช้กลยุทธ์ในการตัดสินใจ เช่น การเพิม่ เงินเดือนเพื่อเป็ นแนวทางในการเพิม่ ศักยภาพการทางาน หรือ การเพิม่
คุณภาพผลิตภัณฑ์อาจเพิม่ ราคาสินค้า ซึง่ ต่างต้องนาไปสูก่ ารตัดสินใจทัง้ สิน้ ดังนัน้ สถานการณ์ต่างๆล้วนมีผลต่อ
การตัดสินใจเพื่อให้เกิดผลประโยชน์สงู สุด ผูบ้ ริหารจึงมีบทบาทสาคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ เป็ นต้น
จากการพิจารณาตามส่วนประกอบข้างบน พบว่า การบริหารเชิงกลยุทธ์ลว้ นต้องใช้กระบวนการตัดสินใจ
ในการบริหารดังนัน้ จึงควรมีความเข้าใจกระบวนการหรือลักษณะของการตัดสินใจซึง่ แบ่งเป็ น 3 ประเภท คือ
1) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (Strategic Decision) เป็ นการตัดสินใจในเรื่องสาคัญๆ และเกีย่ วข้องกับ
ประสิท ธิภ าพ การแข่ ง ขัน การอยู่ร อด และ การเจริญ เติบ โตของธุ ร กิจ ในอนาคต จึง เป็ น กา รตัด สิน ใจที่มี
ความสาคัญ อย่างยิง่ เพราะเกี่ยวกับอนาคตและความอยู่รอดของธุรกิจ โดยผู้บริหารจะพิจารณาใน 2 ประเด็น
หลัก คือ (1) องค์การต้องการเป็ นอะไรในอนาคต และ (2) องค์การจะสามารถบรรลุความต้องการดังกล่าวได้
อย่างไร ดังนัน้ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์น้ี มักเป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง (Top Management)
2) การตัดสินใจด้านการบริหาร (Managerial Decision) เป็ นการตัดสินใจ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการและ
การบริหารงานขององค์การ เช่น โครงสร้าง องค์การ การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน
การบริหารทรัพยากรมนุ ษย์ การตัดสินใจด้านบริหารเป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับกลาง (Middle Management)
หรือ ผูบ้ ริหารธุรกิจ
3) การตัดสินใจทางเทคนิค (Technical or Operational Decision) เป็ นการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั กิ ารขององค์การ มักเป็ นการตัดสินใจในระยะสัน้ กว่า และ ไม่ซบั ซ้อนเท่าการตัดสินใจด้านการบริหาร การ
ตัดสินใจทางเทคนิค มักเป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับต้น (First-line Management) ถึงอย่างไรก็ตามการบริหาร
เชิงกลยุทธ์จาเป็ นต้องใช้การตัดสินใจดังนัน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์จงึ มักมีกระบวนการในการตัดสินใจโดยอาศัย
การทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริหารระดับสูง (Top Management Team)28 ถึงอย่างไรก็ตาม การทางานเป็ นทีมของ
ผู้บ ริห ารในการบริห ารเชิงกลยุ ทธ์ยงั คงอาศัย ปรัชญาหรือแนวคิด ของผู้บริหารแต่ ละบุ คคลในการตัด สิน ใจ 29
นอกจากนัน้ การตัดสินใจถึงแม้จะเป็ นหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารระดับสูง ทีอ่ ยู่บนพืน้ ฐานของการวิเคราะห์ขอ้ มูล แนวคิด
และการวิเคราะห์สงิ่ อื่นๆ แต่บางครัง้ การตัดสินใจบางอย่างอาจจะไม่ได้สอดคล้องตามการวิเคราะห์ขอ้ มูลเสมอ

28

T. K. Das and B. Teng, Cognitive Biases and Strategic Decision Processes: An Integrative Perspective.
Journal of Management Studies, 36 (1999), pp. 757–778.
29
A. J. Hillman & M. A. Hitt. Cooperate political strategy formulation: A Model of approach participation and
strategy decision. Academy of Management Review, 24 (4), (1999). pp. 825-842.
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ไป30 ดังนัน้ การบริหารเชิงกลยุทธ์ควรอาศัยการทางานเป็ นทีมเพื่อนาไปสู่การบริหารและการตัดสินใจอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป
การบริหารเชิ งกลยุทธ์ระดับโลก (The Global Imperative)
ปั จจุบนั การบริหารองค์การหลายๆ องค์การทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนต่างอาศัยความร่วมมือซึง่ กันและ
กันเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น การสร้างความร่วมมือขององค์การระหว่างประเทศ หรือระหว่าง
องค์การ ต่างมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างอานาจการต่อรองในด้านต่างๆของกลุ่มหรือสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน
ของกลุ่ม เช่น กลุ่มอาเซียน (ASEAN) ร่วมมือกันเพื่อสร้างอานาจการต่อรองในด้าน เศรษฐกิจ การเมือง สังคม
และความมั น่ คงของกลุ่ ม เป็ นต้ น เช่ น เดี ย วกั น ในภาคเอกชนต่ า งสร้ า งความร่ ว มมื อ กั น ของผู้ ผ ลิ ต
(Manufacturing) คู่คา้ (Partnership) ซับพลายเออร์ (Supplier) เพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการครอบทรัพยากรทัง้
ด้านฝีมอื แรงงาน ด้านวัตถุดบิ และด้านอื่นๆ เป็ นต้น31
ประโยชน์ของการบริหารเชิ งกลยุทธ์ (Benefits of Strategic Management)
ในอดีตมองว่าผลประโยชน์ของการบริหารเชิงกลยุทธ์คอื การสะท้อนให้เห็นความเหนือชัน้ ในการกาหนด
กลยุทธ์ท่ดี กี ว่าโดยผ่านกระบวนการระบบเชิงตรรกะ มีเหตุมผี ล แต่ปัจจุบนั กลับมองว่ากุญแจสู่ความสาเร็จของ
กระบวนการการบริหารเชิงกลยุทธ์คอื การถ่ายทอดการสือ่ สาร และการร่วมมือทัวทั
่ ง้ องค์การของทัง้ ผูน้ าและผูต้ าม
โดยเฉพาะอย่างยิง่ กระบวนการมอบอานาจ (Empowerment) แก่บุคคลหรือชุมชนเพื่อให้เกิดการตัดสินใจได้และมี
อานาจในการจัดการ การบริหารเพื่อนาไปสู่การสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความแข็งแกร่งของคนใน
องค์การซึง่ เป็ นแนวทางการนาไปสู่ความสาเร็จขององค์การ ซึง่ ถือว่าเป็ นผลประโยชน์ของการบริ หารเชิงกลยุทธ์
นอกจากการตัดสินใจของผู้บริหารหรือ ทีมบริห ารแล้วการสร้า งการมีส่ว นร่ วมทัวทั
่ ง้ องค์การยัง ถือ ได้ว่า เป็ น
แนวทางหนึ่งที่ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารเชิงกลยุทธ์ และการมีส่วนร่วมทัวทั
่ ง้ องค์การยังถือได้ว่าเป็ น
ประโยชน์หนึ่งของการบริหารเชิงกลยุทธ์เพราะทาให้เกิดการทางานเป็ นทีม องค์การมีความแข็งแกร่งและนาไปสู่
ความสาเร็จขององค์การต่อไป
ดัง นั น้ ผู้เ ขีย นจึง แบ่ ง ประเภทของประโยชน์ ใ นการบริห ารเชิง กลยุ ท ธ์ เ ป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ
ผลประโยชน์ทางการเงิน และผลประโยชน์ทไ่ี ม่ใช่ตวั เงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) ผลประโยชน์ทางการเงิน มักจะสะท้อนให้เห็นตัวอย่างการบริหารของภาคเอกชนมากว่าภาครัฐเนื่อง
ภาคเอกชนมักจะดาเนิ น การเพื่อ มุ่ ง ผลกาไรส่ว นภาครัฐจะเน้ น ความผาสุก ของประชาชน จากงานวิจ ัย ของ
นักวิชาการหลายท่านพบว่าบริษัทหรือองค์การธุรกิจหรือภาคเอกชนที่มกี ารวางแผน การบริหารเชิงกลยุท ธ์ท่ี
รองรับความผันผวนของปั จจัยแวดล้อมหรือกระแสหลักของสถานการณ์นนั ้ ๆ จะมีผลกาไร มียอดขาย และมีฐาน
การตลาด ที่เพิม่ ขึน้ ซึง่ แตกต่างจากองค์การเอกชนที่ไม่มกี ารวางแผนอย่างเป็ นระบบหรือมีการประเมินจุดแข็ง

30

P. Wright, M. Kroll, and J. A. Parnell. Strategic Management. Concepts Upper Saddle River. (NJ: Prentice

Hall, 1998).

31

T. Eiben. U.S. Exporters on a Global Roll. Fortune. 94(1992), p. 94.

339
จุดอ่อนและสถานการณ์น้อยเกินไป ซึง่ บางครัง้ มองว่าปั จจัยบางปั จจัยไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เศรษฐกิจไม่ดี มี
การเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีทเ่ี ร็วเกินไป หรือมีการแข่งขันสูงเกินไป เป็ นต้น
2) ผลประโยชน์ ท่ีไม่ใ ช่ตัวเงิน สามารถสะท้อ นให้เห็น ได้ท งั ้ ในภาครัฐและภาคเอกชน นัน่ คือการ
บริหารงานและการสร้างความร่วมมือทัวทั
่ ง้ องค์การ (Total Quality Management) รวมถึงการมอบอานาจการ
ตัดสินใจการบริหารจัดการแก่บุคคล หรือชุมชน ย่อมทาให้พวกเขาสามารถบริหารจัดการตัวเองได้และสร้างความ
แข็งแกร่งและประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ David Osborn ทีเ่ สนอแนวคิด
การปรับรือ้ ระบบ (Reinventing) ในการมอบอานาจ (Empowering) เพื่อให้ชุมชนเป็ นชุมชนทีเ่ ข้มแข็งและบริหาร
จัดการตัวเองได้ และทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์การได้32
นอกจากนัน้ ฮอวเกอร์ และคณะ(Hawker, Nornanw & Edmonds, Thomasn) ยังได้เสนอผลประโยชน์ท่ี
เกิดขึน้ กับองค์การในด้านต่างๆในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนี้ องค์การสามารถบ่งชีโ้ อกาสความสาเร็จ มีความเป็ น
รูปธรรมในการบริหาร มีแนวทางของการปรับปรุงแก้ไข ลดผลกระทบของสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นแปลง มีการจัดสรร
ทรัพยากรที่มปี ระสิทธิภาพ มีการสื่อสารที่ทวถึ
ั ่ งทัง้ องค์การ มีความรับผิดชอบระดับบุ คคลที่เด่นชัด มีการมอบ
อานาจในการบริหารจัดการ มีการทางานแบบเป็ นทีมทัวทั
่ ง้ องค์การ มีทศั นคติท่ดี ใี นการเปลี่ยนแปลง มีความ
กระตือ รือ ร้น ในการร่ ว มกัน แก้ไ ขปั ญ หา มีวินั ย และมีค วามเป็ น ทางการสูง ในการบริห าร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ
ความสาคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ทว่ี ่าการบริหารเชิงกลยุทธ์เป็ นการสร้างข้อได้เปรียบการแข่งขันโดยอาศัย
ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน33
แนวทางการสร้างประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลในการบริ หารเชิ งกลยุทธ์ (Efficiency and Effectiveness
of Strategic Management Approach)
แนวทางการนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ไปบริหารเพื่อให้เ กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ คือ องค์การนัน้ ๆ ต้องสะท้อนให้เห็นกระบวนการเรียนรูข้ ององค์การ สร้างความคุน้ เคยกับการแก้ไข
ปั ญหาในเชิงกลยุทธ์และสามารถเลือกแนวทางในการแก้ไขปั ญหาได้อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ นอกจากนัน้
องค์การควรมีความยืดหยุ่นในการบริหาร สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การให้ยอมรับและเข้าถึงการบริหารงาน
เชิงกลยุทธ์ กระตุ้นและสร้างความร่วมมือระหว่างผูน้ าและผูต้ ามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการทางานเป็ นทีมซึง่ ส่งผลต่อ
ความสาเร็จหรือการสร้างแนวทางความสาเร็จขององค์การต่อไปซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ เจลลี่ ดับเบิล้ ยู กิลลี่
และ แอน เมอร์คูนิช (Jerry W. Gilley & Ann Maycunich) ทีก่ ล่าวว่าการเรียนรูแ้ ละพฤติกรรมองค์การสามารถ
สร้างได้จ ากการหล่ อหลอมให้เ กิดวัฒ นธรรมองค์ก ารโดยอาศัย ความร่ ว มมือ ของผู้น าและผู้ต ามในการสร้า ง
วัฒนธรรมนัน้ ๆ ภายในองค์การ ถึงอย่างไรก็ตามผู้ บริหารควรยอมรับในความหลากหลายของบุคลากร หรือ
ชุมชน เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดแนวทางหรือวิธกี ารในการความเข้าใจจนถึงการสร้างวัฒนธรรมในการบริหารเชิงกล

32

David Osborn. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public
Sector, (Addison Wesley: USA.,1987).
33
Hawker, Nornanw & Edmonds, Thomasn. Strategic Management Concepts for Antitrust: Cooperation,
Stakeholders and Sustainability, SAGE Journal. 59 (4), (2014). pp. 769-788.
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ยุทธ์ทห่ี ยังลึ
่ กลงในระดับประเทศ องค์การ ส่วนงานต่างๆ และระดับบุคคลเพื่อทาให้เกิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ทม่ี ี
ประสิทธิภาพและปะสิทธิผลต่อไป34

สรุป
การบริหารองค์การทัง้ ในภาครัฐและภาคเอกชนล้วนต่างต้องเผชิญการเปลีย่ นแปลงทัง้ สภาวะแวดล้อม
ภายนอกและภายในองค์การที่ผู้นาองค์ก ารต่ างมีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจและผู้ตามต่ างมีหน้ าที่ในการ
ขับเคลื่อนองค์การสูค่ วามสาเร็จโดยอาศัยการทางานเป็ นทีมทัวทั
่ ง้ องค์การเพื่อการขับเคลื่อนการนาแผนกลยุทธ์สู่
การปฏิบตั ไิ ดอย่างแท้จริง ถึงแม้บางครัง้ สภาวการณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง หรือกระแสหลักของปั จจัยนาเข้ามีการ
เปลีย่ นแปลงอย่างแปรปรวนก็ตาม แต่การตัดสินใจในการกาหนดทิศทางองค์การหรือการขับเคลื่อนองค์การใน
เวลานัน้ ยังคงต้องอาศัยการทางานเป็ นทีมของผูบ้ ริหารระดับสูงในการตัดสินใจและผูต้ ามในการนาสู่การปฏิบตั ใิ น
การขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสาเร็จต่อไป ดังนัน้ จึงถือได้ว่าการบริหารเชิงกลยุทธ์ ผูน้ าองค์การหรือผูบ้ ริหาร
และบุคลากรในองค์การ หรือประชาชนล้วนมีความสาคัญในการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ความสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การต่อไป
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