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ฉบับนี ้ดิฉนั อยากจะขอพูดคุยถึงการกาหนดกลยุทธ์ ต่อในขันตอนของ
้
Strategy Formulation เมื่อสัปดาห์ที่แล้ ว
ดิฉันได้ นาเสนอเทคนิคการวิเคราะห์ตนเองด้ วยหลัก S-W-O-T โดยเน้ นไปที่การกาหนดปั จจัยภายใน หรื อ Internal
Factors
การกาหนดปั จจัยภายนอก หรื อ External เป็ นขันตอนหนึ
้
่งของการวิเคราะห์และกาหนดกลยุทธ์ ที่เหมาะสม ซึ่ง
ปั จจัยภายนอกที่คณ
ุ เองจะต้ องตรวจสอบนัน้ ประกอบไปด้ วย
Opportunity หรือโอกาส : เป็ นสถานการณ์ หรื อโอกาสที่สนับสนุน ส่งเสริ ม และผลักดันให้ อาชีพที่คณ
ุ ต้ องการ
และใฝ่ ฝั นนันประสบผลส
้
าเร็ จ ไม่ว่าจะเป็ นโอกาสที่องค์การกาหนดขึ ้น หรื อโอกาสจากสภาพการณ์ทางสังคม การเมือง
และเศรษฐกิ จที่สนับสนุนการทางานของคุณ เช่น โอกาสที่สนับสนุนอาชีพการเป็ นนักเขียนของคุณ นัน่ ก็คือ การที่คุณ
ได้ รับมอบหมายให้ จัดทาวารสารภายในของบริ ษัท การที่คุณอยู่ในองค์การที่สนับสนุนงานเขียน หรื อโอกาสที่รัฐบาล
ส่งเสริ มให้ ประชาชนมีนิสยั รักการอ่าน
Threat หรื อภาวะคุกคาม : เป็ นสถานการณ์ที่สง่ ผลกระทบต่องานของคุณเอง มีสว่ นทาให้ อาชีพของคุณไม่
ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร ซึง่ ภาวะคุกคามนี ้อาจเป็ นภาวะการณ์ที่เกิดขึ ้นภายในหรื อภายนอกองค์การ เช่น ภาวะคุกคาม
ต่อการเป็ นนักเขียนของคุณ หากบริ ษัทกาหนดไว้ ว่าห้ ามมิให้ พนักงานในบริ ษัท รับงานเขียนที่ไม่ใช่งานเขียนให้ กบั บริ ษัท
ของตน หรื อปั ญหาจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่ดี เกิดภาวะเงินเฟ้อ ปั ญหาคนตกงานและไม่มีงานทา และจากสภาพเศรษฐกิจ
ดังกล่าวนี ้เองจึงทาให้ คนต้ องประหยัดและจับจ่ายใช้ สอยในสิ่งที่จาเป็ นมากขึน้ และแน่นอนว่าสถานการณ์ เช่นนี ้จะมี
ผลกระทบต่อธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงธุรกิจการทาหนังสือด้ วยเช่นเดียวกัน
กาหนดกลยุทธ์
เมื่อคุณวิเคราะห์วา่ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามที่มีผลต่อความสาเร็ จของวิสยั ทัศน์และภารกิจที่คณ
ุ
กาหนดขึ ้น ซึ่งคุณเองจะมีข้อมูลที่มากพอที่มีสนับสนุนให้ คุณกาหนดกลยุทธ์ ในการทางานได้ อย่างแม่นยามากขึ ้น ดัง
ตัวอย่างเช่น

วิสัยทัศน์

ต้องการเป็ นนักเขียน

ภารกิจ

เขียนบทความสัปดาห์ละ 1 เรื่ องเพื่อลง Intranet ของบริ ษทั

จุดแข็ง

มีทกั ษะในการเรี ยบเรี ยงและวิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างสมเหตุสมผล

จุดอ่อน

ไม่ชอบอ่านหนังสื อและค้นคว้าหาข้อมูล

โอกาส

ได้รับมอบหมายให้เขียนบทความลง Intranet ของบริ ษทั

ภาวะคุกคาม

บริ ษทั ไม่มีงบประมาณในการฝึ กอบรมให้เกิดทักษะของการเขียน

กลยุทธ์

อาสาสมัครที่จะเขียนบทความ เขียนหนังสื อให้มากขึ้น โดยใช้เวลาว่างจากงานประจาของตน
ซึ่งเป็ นกลยุทธ์เชิงรุ ก โดยไม่ตอ้ งรอให้บริ ษทั ร้องขอก่อนเสมอ

Strategy Implementation – เป็ นขันตอนของการน
้
ากลยุทธ์ ที่คณ
ุ กาหนดขึ ้นมาปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง ซึ่งคุณเองจะต้ องมี
ขันตอนด
้
าเนินการดังต่อไปนี ้
กาหนดแผนงานหลัก ( Master Plan)
เป็ นแผนงานใหญ่ประจาปี ของตัวคุณ ว่าในแต่ละปี คุณจะมีแผนงานอย่างไรบ้ าง ซึ่งแผนงานหลักที่ดีควรจะบ่งชีถ้ ึงตัว
วัดผลจากแผนงานที่ถกู กาหนดขึ ้น เช่น Master Plan ที่สนับสนุนต่อการเป็ นนักเขียนของคุณตามกลยุทธ์ เชิงรุ กที่กาหนด
ได้ แก่ การเขียนบทความให้ ได้ 48 เรื่ องต่อปี การเขียนหนังสือให้ ได้ 2 เล่มต่อปี และการปลูกฝั งนิสยั ให้ เป็ นคนชอบอ่าน
หนังสือ โดยตังเป้
้ าหมายไว้ วา่ จะอ่านหนังสือประมาณ 6 เล่มต่อปี
กาหนดแผนปฏิบัตกิ าร ( Action Plan)
เมื่อคุณมีแผนงานประจาปี หรื อแผนงานหลักของคุณแล้ ว คุณควรกาหนดแผนในเชิ งปฏิบตั ิ ซึ่งอาจถูกกาหนดขึ น้ เป็ น
ประจาวัน สัปดาห์ หรื อประจาเดือน ทังนี
้ ้แล้ วแต่ความพร้ อมของแต่ละคน ซึ่งในแผนปฏิบตั ินนควรบ่
ั้
งบอกให้ ชดั เจนว่าใน
คุณจะต้ องทาอะไรบ้ าง และสิง่ ที่คณ
ุ กาหนดขึ ้นนันส
้ าเร็ จ หรื อไม่สาเร็ จ และถ้ าไม่สาเร็ จเป็ นเพราะเหตุใด ดังตัวอย่างของ
การกาหนด Action Plan ประจาวัน ดังต่อไปนี ้
กิจกรรมประจาวัน

สาเร็จ

1. เขียนบทความเรื่ อง xxxxx
2. เขียนหนังสื อเรื่ อง xxxx บทที่ 1

ไม่ สาเร็จ
X

X

เหตุผลที่ไม่ จาเป็ น
เขียนได้เพียงครึ่ งเดียวเท่านั้น เนื่ องจาก
ต้องพาน้องสาวไปโรงพยาบาลด่วน
-

เมื่อคุณกาหนดแผนงานหลักและแผนปฏิบตั ิการแล้ ว คุณเองจะต้ องปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดขึ ้นอย่างจริ งจัง ขอให้ คณ
ุ
เคร่งครัดต่อการทาให้ แผนงานที่ถกู กาหนดขึ ้นให้ บรรลุผลสาเร็ จ ซึง่ คุณเองจะต้ องมีความใส่ใจ ความตังใจ
้ และการให้ ใจที่
จะปฏิบตั ิตามแผนงานนันๆ
้ ด้ วยความอดทนและความมุ่งหวังที่จะเห็นผลงานและความสาเร็ จของแผนงานที่คณ
ุ กาหนด
ขึ ้น
Strategy Evaluation – การประเมินกลยุทธ์วา่ ประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด โดยการตรวจสอบและสรุ ปผลลัพธ์ ที่
เกิดขึ ้น การประเมินผลงานของคุณเป็ นระยะ อาจจะสรุปผลงานเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรื อรายปี ซึง่ การสารวจ
และประเมินผลสาเร็ จจากงานของคุณเองนันจะเป็
้
นข้ อมูลที่สาคัญในการให้ ข้อมู ลป้อนกลับ หรื อ Feedback แก่ตนเอง
รวมถึงการรับฟั งข้ อมูลป้อนกลับจากบุคคลรอบข้ างที่คณ
ุ ต้ องติดต่อและประสานงานด้ วย และภายหลังจากการวิเคราะห์
และประเมินผลงานจากกลยุทธ์ ที่กาหนดขึ ้นแล้ ว คุณเองย่อมสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ ในการทางานสาหรับปี ถดั ไปได้
โดยใช้ ข้อมูลป้อนกลับต่าง ๆ ประกอบการวิเคราะห์ และกาหนดกลยุทธ์ในการทางานให้ เหมาะสมต่อไป
สรุปว่า การกาหนดกลยุทธ์ในการทางานจะทาให้ คณ
ุ เตรี ยมความพร้ อมให้ กบั อาชีพที่คณ
ุ ฝันหรื ออยากจะทา ทา
ให้ คณ
ุ ไม่ต้องประสบหรื อเผชิญกับปั ญหาหรื ออุปสรรคมากนักเพื่อให้ ไปถึงอาชีพในฝั นของคุณ .... แล้ วคุณเองพร้ อมหรื อ
ยังที่จะกาหนดกลยุทธ์ในการทางาน เพื่อความสาเร็ จในงานที่คณ
ุ ปรารถนา...

