เอกสารประกอบการศึกษา
เพือเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ ารับการศึกษา
หลักสูตรหลักประจํา วิทยาลัยการทัพบก
ปี การศึกษา ๒๕๖๑

กระบวนการคิด เชิงยุท ธศาสตร์

ส่วนการวิจยั และพัฒนาและวิชาการบริ หาร วิทยาลัยการทัพบก

คำนำ
เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกองค์การจึงต้องเผชิญกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน การจะนาพาาองค์การหห้สามารออย่่รอดได้ท่ามกลางสังคม
ที่มีพาลวัตรแห่งการเปลี่ยนแปลงได้นั้น เป็นเรื่องของ”ผ่้นา” ที่จะต้อง “คิดเป็น”
เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์” ฉบับนี้
ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพาื่อหห้ผ่้ที่จะเข้ารับการศึกษาหนวิทยาลัยการทัพาบกได้อ่าน
เพาื่อปรับพาื้นฐานความร่้ และมีความพาร้อมก่อนที่จะเข้ารับศึกษา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผ่้ที่
ได้รับการคัดเลือกหห้เข้ารับการศึกษาแล้ว จะเป็นนักคิดหนระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารอหช้
ศั ก ยภาพาทางความคิ ด นี้ หนการขยายผลการศึ ก ษาวิ ช าอื่ น ๆ หนหลั ก ส่ ต รได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพา ตลอดจนสามารอนาไปประยุกต์ได้หนการปฏิบัติงานต่อไป
ส่วนการวิจัยและพาัฒนาและวิชาการบริหาร
วิทยาลัยการทัพาบก

สำรบัญ
หน้ำ
กล่าวนา....................................................................................................................
1
ความหมาย “ยุทธศาสตร์”......................................................................................
1
ความแตกต่างระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนทั่วไป.......................
4
ความสาคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์..................................................................
5
หลักการวางแผนยุทธศาสตร์....................................................................................
5
การคิดเชิงยุทธศาสตร์..............................................................................................
6
ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศาสตร์.........................................................
9
ปัจจัยที่เอื้อต่อการคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศาสตร์....................................................
10
เหตุที่ต้องทาหห้คิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศาสตร์.........................................................
11
จะคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศาสตร์เมื่อหด................................................................... 13
ทาความเข้าหจเรื่องของปัญหาและสาเหตุ................................................................
14
ปัญหาและประเภทของปัญหา.................................................................................
15
เหตุผลที่ต้องวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมทางยุทธศาสตร์.............................................
18
เจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์...............................................................
19
สภาวะแวดล้อมกับการกาหนดหนทางปฏิบัติ..........................................................
21
การกาหนดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม......................................................................
23
การประเมินหนทางปฏิบัติ.......................................................................................
24
การคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัติ..........................................................................
24
เอกสารอ้างอิง..........................................................................................................
25

1

กระบวนกำรคิดเชิงยุทธศำสตร์
( Strategic Thinking )
กล่ำวนำ
การวางแผนทางยุทธศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการค่่
กันไป เพาื่อหห้ได้ผลลัพาธ์ที่ดีที่สุด นามาซึ่งความสาเร็จ และชัยชนะหนทุกครั้ง
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนขนาดหหญ่ ล่วงหน้าสาหรับการรบ การเคลื่อน
กาลังต่อส่้ขนาดหหญ่ เพาื่อหห้ได้ชัยชนะ ต่อมาภายหลังได้อ่กพาัฒนาและปรับมาหช้กับภาค
ธุรกิจด้วย เพาื่อทาหห้การแบ่งสรรทรัพายากรที่มีอย่่ อย่างจากัดอ่กหช้อย่างมีประสิทธิภาพา
และนาไปส่่ผลสาเร็จ หรือชัยชนะเหนือค่่แข่งขั้น นับได้ว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็น
เครื่องมือสาคัญหนการปรับเปลี่ยนองค์การหห้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ที่
กาลังเผชิญอย่่หนขณะนั้น
กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นความสามารอหนการวิเคราะห์และประเมินสอานการณ์
ที่เป็นอย่่ ท่ามกลางสอานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน เพาื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
เมื่อทางเดินหนึ่งมีอุป สรรคก็ พาร้อมจะเลือกทางเดิ นหหม่ไ ด้ทันที เพาื่อบรรลุเป้า หมายที่
ต้องการ

ควำมหมำย “ยุทธศำสตร์”
“ยุทธศาสตร์”มาจากคาว่า “strategy” มีรากศัพาท์มาจากภาษากรีก “strategia”
หนอดีต คาว่ายุทธศาสตร์หนสมัยกรีก หมายอึง แม่ทัพา ผ่้นา หรือผ่้ปกครองที่เป็นตัวแทน
ของประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งจากพาลเมืองเอเธนส์ หนการก้าวส่่การเป็นผ่้นาหนยุคสงคราม
บุคคลเหล่านี้จะต้องจัดทาและปฏิบัติตามแผนการรบ เพาื่อหห้ได้รับชัยชนะหนสงคราม ไม่ว่า
จะเป็นการรบ หรือการเจรจา ซึ่งหมายอึงการแบ่งงานกันทาการรบ1
นักการทหาร เมื่อพา่ดอึงยุทธศาสตร์ ก็มักจะมีคาอามตามมาว่า แล้วมันต่างกับยุทธการหรือ
ยุทธวิธีอย่างไร ก่อนจะศึกษาหนเรื่องอื่นๆ จึงจาเป็นต้องหห้เข้าหจเรื่องนี้เสียก่อนตั้งแต่แรก
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สมานิศ วิจิตร2 ได้หห้ความหมายของคาว่ายุทธศาสตร์ ( strategy ) ไว้อย่างน่าสนหจ ว่ามี
ความหมายสัมพาันธ์หกล้เคียงกับ ยุทธวิธี ซึ่งบัญญัติมาจาก (tactics ) คาค่่นี้จึงมักจะ
ปรากฏหนบริบทเดียวกัน (หนสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื่อว่า strategy & tactics ซึ่งมี
บทความว่าด้วยสองเรื่องนี้โดยเฉพาาะ) หนบริบทนี้ strategy จะหช้หนร่ปเอกพาจน์ ส่วน
tactics จะหช้หนร่ปพาห่พาจน์
นอกจากยุทธศาสตร์ กับยุทธวิธี ซึ่งหช้ค่กันมาแต่เดิมโดยเฉพาาะอย่างยิ่งหนวงการทหารแล้ว
อาจหช้คาว่า กลยุทธ์ แทนยุทธศาสตร์ และหช้คาว่า กลวิธี แทนยุทธวิธี ก็ได้ ทั้ง 4 คานี้เป็น
ศัพาท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสอาน และยังมีหช้หนทางธุรกิจและหนภาษาทั่วไปอีกด้วย
คาว่า strategy หนพาจนานุกรมฝรั่งมักจะหห้ความหมายหลักไว้ว่า “ศาสตร์และศิลป์แห่ง
การวางแผนและปฏิบัติการหนสงคราม” ส่วน tactics หมายอึง “วิธีการจัดกระบวนทัพา
เพาื่อหห้ได้ชัยชนะหนการส่้รบหรือเพาื่อบรรลุวัตอุประสงค์เฉพาาะหน้าเฉพาาะอย่าง”
รากศัพาท์ของ strategy อาจสาวย้อนไปอึงคากรีก คือ strategos “แม่ทัพา” เพาราะมาจาก
คาว่า stratos “กองทัพา” + agein “นา” ส่วน tactics ก็มาจากคากรีกเช่นกัน คื อ
tactikos “เกี่ยวกับการจัด” จากรากศัพาท์ว่า tassein “จัด” (อันเป็นที่มาของความหมาย
ว่า “การจัดกระบวนทัพา ”) จึงเห็นได้ชัดว่าคาค่่นี้เริ่มหช้หนความหมายเกี่ยวกับการทหาร
ก่อนที่จะนามาหช้หนวงการอื่นๆ
ความสัมพาันธ์ระหว่าง strategy กับ tactics อาจสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) หมายอึง
แผนปฏิบัติการโดยรวมเพาื่อหห้มีชัยเหนือข้าศึกหรือค่่แข่ง เพาื่อประสบผลสาเร็จหนธุรกิจ
หรื อเพาื่ อบรรลุ เป้าหมาย เช่ น เพาื่อ ความก้า วหน้ าของหน่ วยงาน ส่ว น ยุ ทธวิ ธี (กลวิ ธี )
หมายอึงวิธกี ารหนระดับรายละเอียดที่นามาหช้เพาื่อดาเนินตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกล
ยุทธ์ที่วางไว้แล้ว
พาจนานุกรมบางฉบับได้อธิบายเพาิ่มเติมหนแง่การทหารไว้ว่า “ยุทธศาสตร์” คือการหช้
กาลังทหารทั้งมวลของชาติทั้งหนยามสงบและยามสงคราม โดยการวางแผนและพาัฒนาหน
ระยะยาว เพาื่อหห้เกิดความมั่นคง หรือ ชัยชนะ หนขณะที่ “ยุทธวิธี” คือการหช้หรือการจัด
วางกาลังหนการส่้รบจริง3
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ส่ ว นค าว่ า “ยุ ทธศาสตร์ ” หรือ “กลยุ ทธ์ ” หนภาษาไทยอาจหช้ ส ลั บ กั น ไปบ้ า ง และหน
พาจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสอาน ได้หห้ความหมายของคาว่า ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์
ไว้ คือ “ยุทธศาสตร์” หมายอึงวิชาการรบ ที่มีความสาคัญหนการรบ หนขณะที่ “กลยุทธ์”
หมายอึ ง การรบที่ มี เ ล่ ห์ เ หลี่ ย ม วิ ธี ก ารต่ อ ส่้ ที่ ต้ อ งหช้ อุ บ ายต่ า งๆ จึ ง เข้ า หจได้ ว่ า
“ยุทธศาสตร์” หรือ “กลยุทธ์ ” มีความหมายหกล้เคียงกัน
เมื่ อ เราพา่ ดอึ ง แผนการรบ จะหช้ค าว่ า “แผนยุ ทธศาสตร์ ” แต่ ห ากเมื่ อ หดการวางแผน
ยุทธศาสตร์อ่กนามาประยุกต์หช้กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งมักหมายอึง วิธีการพาลิกแพาลงโดย
อาศั ยความร่้ความชานาญเพาื่อ หห้ไ ด้เปรียบค่่แข่ งขัน หรื อเพาื่ อประสบความสาเร็จ ตาม
เป้าหมายที่วงไว้ เรามักจะนิยมหช้คาว่า “แผนกลยุทธ์” มากกว่าหนแวดวงธุรกิจ
สาหรับยุทธศาสตร์หนความหมายอื่นๆ เช่น พาจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสอาน พา.ศ.2542
ได้หห้ความหมายของคาว่า ยุทธศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วยการพาัฒนาและการหช้อานาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหารตามความจาเป็นทั้งหนยามสงบและ
ยามสงคราม4
ดร.กาญจนา นาคสกุ ล 5 ราชบัณฑิต ได้ห ห้ค วามหมายเพาิ่มเติม ว่า ยุ ทธศาสตร์เป็น การ
กาหนดแผนการหห้เหมาะกับการต่อส่้กับข้าศึกทั้งหนทางรุกและหนทางตั้งรับ โดยหช้กาลัง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหาร เพาื่อหห้ได้ชัยชนะ ได้เปรียบข้า
ศึ ก ษา และหห้ มี ก ารส่ ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตร์ เ ป็ น วิ ช าที่ เ ป็ น ทั้ ง ศาสตร์ แ ละศิ ล ป์
ประกอบด้วย การกาหนดนโยบายชาติ วัตอุประสงค์แห่งชาติ รวมทั้งเป้าหมาย แผนการ
ดาเนินงาน กาลังสนับสนุน กลวิธี และต้องพาิจารณาอึงอุปสรรค พาร้อมทั้งเตรียมทางแก้ไข
เพาื่อหห้การต่อส่้ได้รับชัยชนะหนที่สุด
พาจนานุกรมศัพาท์ทหารกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายไว้ว่า ยุทธศาสตร์ เป็น
ศิลป์และศาสตร์หนการพาัฒนา และการหช้กาลังอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา
กาลังทหาร ตามความจาเป็นทั้งหนยามสงบและยามสงคราม เพาื่อทาหห้เกิดการสนับสนุน
อย่างส่งสุดต่อนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งเพาื่อมุ่งที่จะเพาิ่มพา่น โอกาส และผลของชัยชนะ
หนทางที่เกื้อก่ล และโอกาสของการพา่ายแก้หห้น้อยลง6
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หากจะหาค าหกล้ เ คี ย งของ “ยุ ท ธศาสตร์ ” หนค าภาษาไทย ค านั้ น น่ า จะเป็ น ค าว่ า
“กุศโลบาย” ประเสริฐ จริยานุก่ล7 ได้ศึกษาผลงานของนักวิชาการ ที่ได้หห้ความหมายของ
กุศโลบาย และสรุปไว้ดังต่อไปนี้
กุ ศ โลบาย หมายอึ ง ร่ป แบบ (Pattern) หรื อ แผนงาน (Plan) ที่ ไ ด้ ป ระมวลเป้ า หมาย
นโยบายและลาดับขั้นการกระทาทั้งหมดขององค์การ หห้ประสานสัมพาันธ์กัน การกาหนด
กุศโลบายที่ดีจะช่วยจัดระเบียบและจัดสรรทรัพายากรหห้เหมาะสม กับสอานการณ์ที่มี
ลักษณะเฉพาาะ และสามารอดาเนินการไปได้เป็นอย่างดี
กุศโลบาย หมายอึง วิธีการที่นามาหช้เพาื่อการบรรลุวัตอุประสงค์ กุศโลบายจึงเป็นแผนรวม
ขององค์การ ไม่หช่วัตอุประสงค์ธรรมดา เป็นแผนรวมที่สมบ่รณ์ครอบคลุมลักษณะสาคัญ
ของกิจการ และเป็นแผนประสานที่รวมแผนทุกส่วนขององค์การ
กุศโลบาย หมายอึง กระบวนการซึ่งรวมความเอานิยามของเป้าหมายและวัตอุประสงค์ของ
สอาบัน การกาหนดนโยบายและแผนงานสาคัญ ตลอดจนการกาหนดลักษณะโครงสร้าง
และการจัดระบบหนองค์การ เพาื่อหห้บรรลุวัตอุประสงค์ การกระทาทั้งหมดนี้เพาื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง การหช้ทรัพายากร ค่านิยมของปัจเจกบุคคล ที่อย่่ร่วมกันหนองค์การ

ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรวำงแผนยุทธศำสตร์กับกำรวำงแผนทั่วไป
การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นความพายายามขับเคลื่อนองค์การหนภาพารวม ความสาเร็จหน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้อ่กกาหนดขึ้น เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาหห้องค์การเดินทางไปอึง
วิสัยทัศน์ โดยอ่กต้องตรงตามภารกิจ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ขององค์การนั้น
สาหรับการวางแผนทั่วไปนั้น เป็นการวางแผนเพาื่อแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหา หรือ
เป็นการวางแผนเพาื่อพาัฒนาองค์การ หรือกระบวนการปฏิบัติขององค์การหห้มีประสิทธิภาพา
และ/หรือประสิทธิผลส่งขึ้น เพาราะฉะนั้นการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายที่แคบกว่าการ
วางแผนยุทธศาสตร์มาก8
แผนยุ ท ธศาสตร์ (Strategy) เป็ น แผนการด าเนิ น งานที่ ร่ า งขึ้ น มาอย่ า งเป็ น ระบบ
มีองค์ประกอบต่างๆ สัมพาันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพาฝันที่วาดไว้ เป็น
การร่วมจิต มีเป้าประสงค์อันแสดงอึงเจตจานงร่วมของทุกฝ่าย ผนึกพาลังหจของทุกฝ่ายเพาื่อ

5
กระทาพาันธกิจอันอือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ เพาื่อหห้บรรลุวัตอุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพาื่อหห้เกิดผล
กระทบและได้ผลลัพาธ์ที่พาึงประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต ร่้ปัจจุบัน
เพาื่อไล่หห้ทันอนาคต วิเคราะห์สอานการณ์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพายากร ทุนต่างๆ อันเป็น
ศักยภาพาหรือความสามารอที่ยังไม่ได้พาัฒนา หรือยังไม่ได้พาัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอย่่
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพา เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี ก่อหห้เกิดการ
ร่วมหจ มีหลักการดี ก่อหห้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อหห้เกิดการ
ร่วมทา และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อหห้เกิดการร่วมแรง หนภาษาไทยก็พา่ดกัน
เป็นวลีว่า ร่วมแรงร่วมหจ ร่วมคิดร่วมทา9

ควำมสำคัญของกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
1. ทุกคนสนหจอย่างแท้จริงหนเรื่องขององค์การมากขึ้น
2. ทาหห้ทราบอึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเตรียม
หามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหาย
3. ช่วยสร้างความเข้าหจที่อ่กต้องระหว่างทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนินงาน
ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ
4. ช่วยก่อหห้เกิดการประสานงานและบ่รณาการทางความคิด การดาเนินงาน กิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นการผนึกกาลังภายหนองค์การ10 และสร้างการมีส่วนร่วม
5. ช่วยหห้เกิดการเตรียมความพาร้อมและพาัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที
6. ทาหห้มีการจัดสรรทรัพายากรอย่างเหมาะสม เพาื่อหห้บรรลุเป้าหมาย
7. สร้างความได้เปรียบหนการแข่งขันหห้กับองค์กรหนระยะยาว ทาหห้องค์การ มีศักยภาพา
และประสิทธิภาพาหนการแข่งขันส่ง

หลักกำรวำงแผนยุทธศำสตร์
การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสาคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งสรรทรัพายากรที่มีอย่่อย่าง
จากัดอย่างมีประสิทธิภาพาและเป็นเครื่องมือสาคัญหนการปรับเปลี่ยนองค์การหห้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการกาหนดวัตอุประสงค์ วิธีการ เพาื่อบรรลุวัตอุประสงค์ของ
องค์การ บนพาื้นฐานของการร่้ตน และร่้ค่แข่งขัน ตลอดจนสภาวะแวดล้อม
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การวางแผนยุทธศาสตร์ต้องตอบคาอามพาื้ นฐาน 3 ข้อ เพาื่อ ค้นหาองค์ป ระกอบสาคั ญ
ดังต่อไปนี้ เพาื่อหากรอบแนวคิดหนการจัดทายุทธศาสตร์
คำถำม
เราอย่่ตรงไหนหนขณะนี้
( ร่้เขา ร่้เรา )
เราต้องการไปที่ไหน
เราสามารอไปที่ต้องการได้
อย่างไร

เพื่อค้นหำ
เครื่องมือ/ทรัพายากร
( Mean )
เป้าประสงค์
( End )
วิธีการ
(Way)

วิธีกำร
โดยหช้การวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อม ด้วยเทคนิคต่างๆ
เช่น SWOT Analysis
โดยการกาหนดวิสัยทัศน์
โดยการกาหนดกลยุทธ์

สิ่งที่ต้องการบรรลุเป้าประสงค์ ( End ) มาจากการตอบคาอามว่า เราต้องการไปที่ไหน
และมีวิธีการที่จะบรรลุสิ่งที่ ต้องการก็คือ (Way) โดยตอบคาจะเปรียบเทียบได้กับ การ
ดาเนินกลยุทธ์ (ยกตัวอย่าง เช่น รุก รับ ร่นออย เป็นต้น) แนวความคิดต้องมีความชัดเจน
เพาียงพาอ เพาื่อก่อหห้เกิดแนวทางหนการวางแผนสาหรับผ่้ดาเนินการ
เมื่อทราบวิธีการแล้ว ก็ต้องมีเครื่องมือ ทรัพายากร หรือ Mean เพาื่อรองรับวิธีการ โดยต้อง
ประเมินตนเอง ค่่แข่งขัน และสภาวะแวดล้อม
การวางแผนยุ ทธศาสตร์ จึ ง ต้ อ งอาศั ย การคิ ด เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ป ระกอบกั น เพาื่ อ หห้ ก าร
วางแผนเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพาส่งสุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผ่้นาทางยุทธศาสตร์จาเป็นต้อง
ศึกษาและฝึกฝนจนเกิดความชานาญ

กำรคิดเชิงยุทธศำสตร์
หนทางพาลเรือน ได้นา “การคิดเชิงยุทธศาสตร์” ทางทหารไปหช้ แต่มักหช้คาว่ากลยุทธ์แทน
ค าว่ า ยุ ท ธศาสตร์ และเรี ย กมั น ว่ า “การคิ ด เชิ ง กลยุ ท ธ์ ” อย่ า งไรก็ ต ามมั น ยั ง คงมี
ความหมาย หนทางยุทธศาสตร์หนลักษณะเดิมตามความคิดหนทางทหาร
การคิดเชิงกลยุทธ์ มีลักษณะเป็นกระบวนการความคิดหรือเรียกว่า “ชุดความคิด” คือคิด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือดาเนินการ จากสอานะปัจจุบันจน
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บรรลุเป้าหมาย หรือสอานะที่พาึงประสงค์หนอนาคต เริ่มจากการมีเป้าหมายบางอย่างที่
ต้องการทาหห้สาเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีดาเนินการไปส่่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ทิ ศ ทาง และวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ต่ างๆ ที่ น่ า จะน าไปส่่ เป้ า หมายได้ ม ากที่ สุ ด ก่ อ นที่ จ ะเลื อ ก
วิ ธี ด าเนิ น การหดๆ จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น สอานะทั้ ง ของตนเองและ
สภาพาแวดล้อม เพาื่อด่ว่าตนเองมีศักยภาพาเพาียงพาอที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มีจุดแข็ง
หดที่เป็นโอกาสหห้ประสบความสาเร็จ และมีจุดอ่อนหดบ้างที่อาจเป็นเหตุหห้ประสบความ
ล้มเหลว นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพาแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพาื่อ
พาิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะทาหห้ไปอึงหรือไปไม่อึงเป้าหมาย
นอกจากนี้ ต้ องมีการคาดการณ์อนาคต เพาราะจะช่วยหห้เห็น อึงจุดอ่อนที่ มี ซึ่งจะเป็ น
ม่ลเหตุก่อหห้เกิดการส่ญเสียต่างๆ และจุดแข็งซึ่งจะทาหห้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นหนอนาคต
โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตน และคาดคะเนสภาพาแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่น
ไรหนอนาคต เพาื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพาื่อ
ระมั ด ระวั ง หรื อ หลบหลี ก ได้ ทั น หากสิ่ ง ไม่ พาึ ง ประสงค์ เ กิ ด ขึ้ น การตั ด สิ น หจทุ ก เรื่ อ งมี
ความส าคัญ อ้ าตั ดสิ น หจผิ ดพาลาดอาจทาหห้ ไปไม่ อึ ง เป้ า หมาย หรื อ ต้ องเสี ย เวลา เสี ย
ทรัพายากรหนการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงต้องพายายามหาทางเลือกกลยุทธ์มากกว่าหนึ่ งทาง
และประเมินทางเลือกนั้นก่อนนาไปหช้จริง โดยพาิจารณาผลดี – ผลเสียของทางเลือกแต่ละ
ทาง โอกาสเกิดผลกระทบหนมุมที่ไม่พาึงประสงค์ โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน
เลื อ กทางที่มั่ น หจหนผลลั พา ธ์ ที่จ ะเกิ ด ขึ้ น มากที่ สุ ด และคิ ด ว่ า จะเป็ น ทางเลือ กที่ น าไปส่่
ความสาเร็จมากที่สุดเมื่อได้ทางเลือกต่างๆ ที่นาไปส่่เป้าหมาย จะมีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอนร่้ว่าเวลาหดควรทาอะไร ที่ไหน อย่างไร อาจมีการกาหนดเป้าหมายย่อยๆ หลายๆ
เป้าหมายที่ต้องทาหห้สาเร็จทั้งหมด เป้าหมายหหญ่จึงจะบรรลุ
แผนกลยุทธ์หรือทางเลือกกลยุทธ์สามารอยืดหยุ่นพาลิกแพาลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ระหว่างดาเนินการจะต้องประเมินสอานการณ์อย่่เสมอ เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นได้ นักคิดเชิงกลยุทธ์ จะต้องมีความว่องไวและเฉียบคมหนการประเมินสอานการณ์
สามารอวิเคราะห์ได้ว่า สภาพาแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะกระทบต่ อ
เส้ น ทางส่่ เ ป้ า หมายอย่ างไรบ้ า ง เพาื่ อ หาจั ง หวะและฉวยโอกาสจากสภาพาแวดล้ อ มที่
เปลี่ ยนไป หรือ หลบหลี กได้ ทัน เมื่อ มีภั ยอัน ตรายกล้ากรายมาแบบกะทันหั น มีการคิ ด
หาทางเลือกอื่นๆ สารองไว้สาหรับสอานการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และมีกระบวนการ
คิดดังภาพา11
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หนทัศนะของ ดร.สุวิทย์ ม่ลคา12 ได้หห้ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายอึง
ความสามารอหนการกาหนดวิธี การทางานที่ดี ที่สุ ด และมีความยืด หยุ่น พาลิกแพาลงได้
ภายหต้สภาวการณ์ต่างๆ เพาื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีลักษณะการคิด คือ มีการ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นกระบวนการ มีก ารวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมทั้ง
ภายหนและภายนอก มีการประเมินสอานภาพาทั้งของตนเองและสภาพาแวดล้อม มีการ
คาดการณ์อนาคต มีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนดาเนินการ มีการวางแผน
อย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงหรือพาลิกแพาลงได้ตามสอานการณ์ เป็นการ
คิดเชิงรุกหรือเชิงรับก็ได้
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ทั้งนี้ กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ จะมีลักษณะขั้นตอนดังภาพา13

ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศำสตร์
นอกจากนั้น ดร.สุวิทย์ ม่ลคา 14 ยังได้หห้ทัศนะของคนที่ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์ไว้
ด้วยว่า คนเหล่านั้นจะประกอบด้วยความสามารอหนเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ
1. ความสามารอหนการคิดอย่างเป็นกระบวนการ มีการเป้าหมายที่จะมุ่งกระทาอย่าง
ชัดเจน คิดอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการจัดลาดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน
2. ความสามารอหนการวิเคราะห์และประเมินสอานะ ที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและ
ค่่แข่ง สภาพาแวดล้อม สอานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคต
3. ความสามารอหนการกาหนดแนวทาง ด้ วยการหาทางเลื อ กที่ ห ลากหลาย สามารอ
กาหนดขอบเขตของปัญหา และการกาหนดเป้าหมายที่มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย
4. ความสามารอหนการตัดสินหจ ประเมินทางเลือก และคาดการณ์ผลลัพาธ์
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5. ความสามารอหนการวางแผน จัดลาดับชั้นความสาคัญหนการดาเนินการ ร่้จั งหวะและ
โอกาส ร่้ว่าเวลาหด ที่หด ควรทาอะไร การทดสอบแผนหนสนามความคิด และการเตรียม
แผนสารองล่วงหน้า หากเกิดสอานการณ์ที่แตกต่าง
6. ความสามารอหนการดาเนินการ ด้วยความมั่นหจหนการควบคุมตนเองส่่เป้าหมาย การ
ควบคุมสอานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการคาดการณ์ผลลัพาธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนตัดสินหจเสมอ
และมีความคาดหวังผลปลายทางมากกว่าผลเฉพาาะหน้า
7. ความสามารอหนการรับมือกับสอานการณ์เฉพาาะหน้ า ด้วยการประเมินสอานการณ์
อย่างต่อเนื่อง ทั้งหนสอานะปัจจุบันและการคาดคะเนอนาคต มีความยืดหยุ่นพาลิกแพาลง
ตามสอานการณ์ เตรียมความพาร้ อมอย่่ เสมอ เพาื่อ รอจัง หวะและโอกาส คาดการณ์
อันตรายและเตรียมการป้องกัน
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เดิม ได้อ่กปรับแต่งโดยฝ่ายพาลเรือน และพาัฒนาเป็นคา
ที่ร่้กันด้วยทั่วไป และเรียกโดยรวมว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” โดยมีลักษณะการคิดที่มุ่งอึงชัย
ชนะหนการต่อส่้หรือแข่งขัน อย่างมีศิลปะ ทั้งรุก รับ ร่นออย ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นการแก้ไข
ปัญหา ด้วยการหลบเลี่ยงอุปสรรค หรือหช้ส อานการณ์ต่างๆ ภายหต้สภาพาแวดล้อมที่มีอย่่
หห้เกิดประโยชน์ส่งสุด สรุปโดยภาพารวมแล้ว “การคิดเชิงกลยุทธ์” หนแบบของพาลเรือน ก็
คือ “การคิดเชิงยุทธศาสตร์” หนแบบของทหารนั่นเอง

ปัจจัยที่เอื้อต่อกำรคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศำสตร์
เราจะคิดเชิงกลยุทธ์อย่างประสบความสาเร็จ หากมีความแม่นยาของสมมติฐาน นับตั้งแต่
วั ย รุ่ น เป็ น ต้ น มา สมองจะพาั ฒ นาความสามารอหนการคิ ด หาเหตุ ผ ลความเป็ น ไปได้
(possibilities) โดยมีการสร้างข้อสมมติฐานของความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะคิด หรือเรียกว่า
การคิดอย่างมีสมมติฐาน (hypothetical thinking) เพาื่อวินิจฉัยคาดการณ์ความเป็นไปได้
(possibilities) ว่าต่อไปน่าจะเกิดอะไรขึ้น เรียกว่าการคิดแบบ “อ้าเป็นเช่นนี้....ดังนั้นจะ
เกิด....” (if-then)
สมมติฐานหนเรื่องต่างๆ เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ การเรียนร่้เกี่ยวกับโลกและ
ชีวิต ความเชื่อ เป็นตัวบ่งชี้ความสามารอหนการคาดคะเนหนเรื่องนั้น ว่ามีความแม่นยามาก
น้อยเพาียงหด โดยสมองจะคิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม เพาื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ ของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น และเพาื่อที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่
สังเกตเห็ นกั บสิ่ง ที่เชื่อ ว่า น่ าจะเป็ นไปได้ ความสามารอหนการคิ ดผ่ านสมมติฐานเป็ น
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เครื่องมือที่มีพาลังมาก เพาราะจะทาหห้สามารอวางแผนล่วงหน้าได้ สามารอเห็นผลลัพาธ์ที่
เกิดขึ้นหากทาเช่นนั้นลงไป และสามารอนาเสนอทางเลือกหหม่ๆ หนการอธิบายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอย่่กับความสามารอหนการตั้งสมมติฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพา การ
คิดแบบสมมติฐานจะมีผลต่อพาฤติกรรมของเรา เช่น ช่วยหห้เกิดการพาัฒนาหนเรื่องของการ
เอาหจเขามาหส่หจเรา ทาหห้ส ามารอคิดได้อย่ างทะลุ ปรุ โปร่ งอึ งสิ่ง ที่ค นอื่น คิด หรือ ร่้สึ ก
สามารอบอกได้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร15
นอกจากการคิ ด แบบมี ส มมติ ฐ านแล้ ว ลั ก ษณะการคิ ด อื่ น ๆ ยั ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ต่ อ
ความสาเร็จหนการคิดเชิงกลยุทธ์อีกด้วย เช่น การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking)
การคิดแบบจินตนาการ (Imaginative Thinking) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative
Thinking) การคิดนอกกรอบ (Out of The Box Thinking) เป็นต้น นอกจากต้องหช้
ทักษะการคิดดังกล่าวแล้ว การคิดเชิงกลยุทธ์ยังต้องหช้ทักษะการคิดขั้นส่งอีกด้วย
ประเทือง วิบ่ลย์ศักดิ์16 ได้กล่าวอึงทักษะการคิดขั้นส่งหนเว็บไซต์ สหวิชาการ.com ไว้อย่าง
น่าสนหจ ซึ่งประกอบด้วย การคิดแบบการสรุปความ (drawing conclusion) การหห้คา
จากัดความ (defining) การวิ เคราะห์ (analyzing) การผสมผสานข้ อม่ล (integrating)
การจัดระบบความคิด (organizing) การสร้างองค์ความร่้หหม่ (constructing) การกาหนด
โครงสร้างความร่้ (structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความร่้หหม่ (restructuring)
การค้นหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพาื้นฐาน (finding underlying
assumption) การคิดคะเน/การพายากรณ์ (predicting) การตั้งสมมติฐาน (formulating
hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑ์ (establishing
criteria) การพาิส่จน์ความจริง (verifying) การประยุกต์หช้ความร่้ (applying) ซึ่งอือเป็น
การคิดขั้นส่ง ที่สามารอนาไปหช้หนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้ทั้งสิ้น

เหตุที่ตอ้ งทำให้คิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศำสตร์
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์17 ได้กล่าวไว้ว่าหากต้องการประสบความสาเร็จ จาเป็นต้อง
ร่้จักการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อคนเรามีความปรารอนาอย่างแรงกล้าที่จะ
ประสบความสาเร็จ หนเรื่องหดเรื่องหนึ่ง ย่อมพายายามหาหนทางและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
เพาื่อเป็นผ่้ชนะหรือประสบความสาเร็จหนเรื่องนั้น ตัวอย่าง ร๊อกกี้ เฟลเลอร์ อภิมหาเศรษฐี
ชาวอเมริกันผ่้บริจาคเงินเพาื่อมนุษยชาติอึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ หนอดีตนั้ นเขายากจน
มากต้องเริ่มทางานตั้งแต่เด็ก เขาเคยทางานขุดมันฝรั่งหนไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุ เพาื่อ
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แลกกับเงินเพาียง 4 เซ็นต์ต่อชั่วโมง แต่ด้วยความปรารอนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และปณิธานที่
แน่วแน่ที่จะหช้เงินเพาื่อช่วยเหลือผ่้อื่นหห้ไม่ต้องเผชิญความยากลาบากเช่นเขา ปณิธานที่
แน่วแน่ทาหห้เขาอุตสาหพายายามสร้างตัวเองขึ้น จนสามารอกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลก
และทาตามเป้าหมายที่ตั้งหจไว้ได้สาเร็จ จะเห็นว่าเมื่อเรามี “เป้าหมาย” ที่ต้องการอย่าง
ชัดเจน เราจะพายายามหา “วิธีการ” ไปอึงเป้าหมายนั้น จากนั้นจึง “ดาเนินการ” ตาม
วิ ธี ก ารนั้ น อย่ า งเต็ ม ที่ จนกระทั่ ง “บรรลุ ” เป้ า หมายที่ ต้ อ งการ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ เรี ย กว่ า
“ความสาเร็จ”
ความต้องการประสบความสาเร็จนับเป็นความต้องการพาื้นฐานของมนุษย์ เราทุกคนต่าง
ปรารอนาได้รับความสุข และความพาึงพาอหจจากสิ่งที่เราทาสาเร็จ ความสาเร็จนามาซึ่ง
ความภาคภ่มิหจ การเห็นคุณค่าหนตนเอง ยิ่งเราทาสิ่งต่างๆ ได้สาเร็จมากเท่าหด ความร่้สึก
นับอือและเชื่อมั่นหนตนเองยิ่งเพาิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความพาึงพาอหจหนชีวิตย่อมเพาิ่มทวีขึ้น
ตามมา หนทางตรงกันข้าม เมื่อเราไม่สามารอทาหนสิ่งที่ตั้งหจไว้ได้สาเร็จ ประสบความ
ล้มเหลวหนการทาสิ่งต่างๆ อย่่เสมอ ย่อมส่งผลหห้ความเชื่อมั่นหนตนเองลดลง การเห็น
คุณค่าหนตนเองลดน้อยลง ขาดความร่้สึกพาึงพาอหจหนชีวิต สิ่งที่ตามมาคือความร่้สึกท้อแท้
สิ้นหวังและหมดกาลังหจหนการดาเนินชีวิต
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นการคิดที่ช่วยเพาิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จ ช่วยหห้เราเป็นคนที่ไม่ทา
สิ่งต่างๆ อย่างเลื่อนลอย แต่ร่้จักกาหนดเป้าหมาย และมีวัตอุประสงค์ล่วงหน้าหนการทาสิ่ง
ต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยหห้เราเรียนร่้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพาแวดล้อม ทาหห้
สามารอรับมื อกั บ สอานการณ์ต่ า งๆ ที่ เผชิ ญอย่่ และสอานการณ์ที่ไม่ ค าดคิด ได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพา ช่วยลดการกระทาที่ไม่จาเป็น การเสียพาลังงานและทรัพายากรต่างๆ โดย
เปล่าประโยชน์ ช่วยทาหห้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าคนที่ไม่ร่้จักการคิดเชิงกล
ยุทธ์
ดร.สุวิทย์ ม่ลคา18 ชี้หห้เห็นประโยชน์ของคิดเชิงกลยุทธ์ว่า จะทาหห้เรามองเห็นภาพาอนาคต
ได้ ชั ด เจนขึ้ น เห็ น จุ ด อ่ อ น/จุ ด แข็ ง ของตนเองและค่่ แ ข่ ง ขั น อุ ป สรรคและโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน ทางออกที่หลากหลาย สร้างแนวทางปฏิบัติหห้เป้าหมายนั้นเป็นจริง
ควบคุมตัวเราหห้ไปอึงจุดหมาย ทาหห้เราตระหนักอึงผลได้ผลเสียของการตัดสินหจ พาัฒนา
ทั ก ษะการตั ด สิ น หจหนสภาวการณ์ ต่ า งๆ ช่ ว ยหห้ ป รั บ ตั ว ได้ ภ ายหต้ แ รงกดดั น จาก
สภาพาแวดล้ อม ไม่หห้ หลงไปกับ ผลประโยชน์ร ะยะสั้ น ปลดปล่ อยความคิ ดที่ติด ยึดกั บ
ความสาเร็จหนอนาคต และสร้างความได้เปรียบหนสอานการณ์ต่างๆ
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เรำจะคิดเชิงกลยุทธ์/เชิงยุทธศำสตร์เมื่อใด
เราจะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่ออย่่ภายหต้สภาวะที่ต้องแข่งขัน/ต่อส่้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา และ
สภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายหต้ความจากัด หนที่นี้จะขอกล่าวอึงเฉพาาะการคิด
เชิงกลยุทธ์ เมื่ออย่่ภายหต้สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา เพาราะจะเป็นแนวทางหนการดาเนินงานที่
เป็นอย่่หนปัจจุบัน ซึ่งสภาพาแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่่ตลอดเวลา ทาหห้เกิดปัญหา
หรื อ เป็ น อุ ป สรรคต่ อ การท างาน เมื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต ปกติ เ กิ ด สะดุ ด ลงเนื่ องจาก
สภาพาแวดล้อมต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ภาวะเช่นนี้เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้น เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นไม่ว่าเรื่องหดก็ตาม เราจะร่้สึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่าง สมองจะคิดอย่าง
อัตโนมัติว่าจะจัดการแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นอีก
โดยส่วนหหญ่แล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เรามักจะหช้การคิดทางลัดแบบคร่าวๆ (heuristic)
โดยหช้ประสบการณ์ ความร่้ ความชานาญ และหช้เหตุผลของตนเองแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะ
อ่กหรืออาจจะผิดก็ได้ ขึ้นอย่่กับความสามารอหนการแก้ปัญหาลักษณะนั้นของบุคคลนั้น
การคิดเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการคาตอบว่า “แล้วเราจะทาอย่างไรดี” โดยตระหนัก
ว่าอ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาผิด เราอาจได้รับผลร้าย แต่อ้าเราแก้ปัญหานั้นได้ ทุก
อย่างย่อมดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทาหห้เราต้องคิดหคร่ครวญหห้รอบคอบก่อนตัดสินหจเลือก
ที่จะกระทาการหดลงไป
ดังนั้นการตัดสินหจเลือกทางแก้ปัญหาจึงต้องมีการหาทางเลือก เพาื่อแก้ปัญหาไว้มากกว่า
หนึ่งทางเลือก จากนั้นนาแต่ละทางเลือกนั้นมาประเมินผลดี –ผลเสียหนความคิด วิธีการ
ต่างๆ ที่นามาหช้หนการแก้ปัญหา อาจเรียกว่า “การหากลยุทธ์เพาื่อแก้ปัญหา” โดยจะทา
การทดลองทางเลือกหลายๆ ทางก่อนจะลงมือแก้ปัญหานั้นจริง19
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คนที่สามารอ คิดเชิงกลยุทธ์จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ขาดการพาัฒนาทักษะการคิด
ด้านนี้ เพาราะจะไม่ด่วนแก้ปัญหา แต่คิดหคร่ครวญก่อนเพาื่อหห้เห็นชัดเจนว่า “ปัญหาที่
แท้จ ริง อย่่ ตรงไหน ?” เมื่ อร่้ว่า ปัญหาคื ออะไรแล้ว จากนั้ นจึ ง “ก าหนดเป้า หมายการ
แก้ปัญหาหห้ชัดเจน” เมื่อมีเป้าหมายชัดแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการ “พายายามหาทาง
แก้ปัญหา” ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้น อาจจะคิดได้อย่างหลากหลาย จึงจาเป็นต้อง “เลือก
ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”
ทางเลือกหนการแก้ปัญหานี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “กลยุทธ์หนการแก้ปัญหา” แต่ก่อนที่จะนา
กลยุทธ์หดมาหช้ จาเป็นต้องมีการ “ทดลองหนสนามความคิดอย่างรอบคอบ” เพาื่อวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนาออกหช้แล้ว เป็นการตรวจสอบว่าจะเกิดปัญหาหด
ตามมาบ้างหรือไม่ อ้าคิดว่าอาจมีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนทางเลือกหรือปรับหห้เหมาะสม
จนแน่หจระดับหนึ่งว่า น่าจะหช้การได้ จึง “ตัดสินหจหช้กลยุทธ์นั้นออกไปเพาื่อแก้ปัญหา”
และไม่จบเพาียงเท่านี้ นักคิดเชิงกลยุทธ์จะ “ตามด่ว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร” ประสบ
ผลสาเร็จตามที่คาดหรือมีปัญหาที่ไม่ คาดคิดเกิดตามมาหรือไม่ และอ้าเห็นอาการของ
ปัญหาหหม่เกิดขึ้นก็จะสามารอป้องกันได้ทันท่วงที เมื่ออย่่หนสภาวะต้องบรรลุเป้าหมาย
ภายหต้ความจากัด
ดร.สุวิทย์ ม่ลคา20 ได้สรุปหห้เห็นอึงสภาวะต่างๆ ที่จะคิดเชิงกลยุทธ์ 4 สอานการณ์ คือ
สภาวะที่ต้องมีการแข่งขันหรือต่อส่้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา สภาวะที่ต้องตัดสิน หจเลือก
ทางเลือกที่มีอย่่หลายทางและสภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายภายหต้ข้อจากัด

ทำควำมเข้ำใจเรื่องของปัญหำและสำเหตุ
เมื่ อ รั บ ร่้ อึ ง ความกดดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั ก คิ ด เชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ จ าเป็ น ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษา
สภาพาแวดล้อมหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่่หนขณะนั้น จนเห็นอึงความกดดันที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนหนทุกมิติ ซึ่งเมื่อเห็นแล้ว ก็จะทาหห้เราสามารอระบุปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้ง
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยทั่วไปแล้ว ผ่้นาระดับส่ง มักจะมีสมมติฐานของปัญหา และสมมติฐานว่าอะไรเป็น
สาเหตุของปัญหานั้นอย่่แล้วหนหจ ซึ่งบางครั้งอาจอ่กต้อง หรือบางครั้งอาจไม่อ่กต้องก็ได้
หนฐานะนักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จึงควรมีการพาิส่จน์ความเป็นจริงนั้นเสียก่อน
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ที่มา : ประยุกต์จากแนวคิด การคิดแบบ QiuckWin21
การคิดหนลักษณะนี้ จะมีความละเอียดรอบคอบตั้งแต่ต้น และอือเป็นการพาิส่จน์สมมติฐาน
เบื้องต้นของปัญหาและสาเหตุที่คาดคิดไว้ นักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จะพาิส่จน์สมมติฐานนี้ด้วย
การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เป็นตัวกดดันปัญหานั้นอย่่เพาื่อหห้หห้คาตอบว่า ปัญหาเป็นอย่าง
นั้น จริง หรือ ไม่ และที่ ส าคั ญ เมื่ อ ได้ ศึก ษาสภาวะแวดล้ อมต่ า งๆ อย่ า งครอบคลุ ม แล้ ว
อาจจะพาบว่า ปัญหามิได้เป็นเช่นนั้นจริง อีกทั้งสาเหตุของปัญหา ก็มิได้มีเพาียงเท่านั้นด้วย
ผลของการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ดี จะนาไปส่่การแก้ไขปัญหาที่ อ่กต้อง และชัดเจนมาก
ยิ่ง ขึ้ น อย่างไรก็ ต าม ก่อ นที่ จะศึ กษาหนเรื่ องอั ดไป เราควรมาทาความเข้ า หจกั บค าว่ า
“ปัญหา” เสียก่อน

ปัญหำและประเภทของปัญหำ
ปัญหา หมายอึง ประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลาบาก ความต้านทาน หรื อความท้า
ทาย หรือเป็นสอานการณ์หดๆ ที่ต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาจะรับร่้ได้จากผลลัพาธ์
ของการแก้ปัญหา หรือผลงานที่นาไปส่่วัตอุประสงค์หรือเป้าหมาย ประเด็นปัญหาแสดงอึง
ทางออกที่ต้องการ ควบค่่กับความบกพาร่อง ข้อสงสัย หรือความไม่สอดคล้องที่ปรากฏขึ้น
ซึ่งขัดขวางมิหห้ผลลัพาธ์ประสบผลสาเร็จ 22 ทั้งนี้ เมื่อพา่ดอึงปัญหา อาจแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ได้ดังนี้
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ประเภทของปั ญ หาแบ่ ง ตามลั ก ษณะทั่ ว ไป-เฉพาาะกิ จ โดยพาี เ ตอร์ ดรั ก เกอร์ (Peter
Drucker) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่23
1. ปัญหาทั่วไปโดยแท้จริง - เกิดขึ้นได้บ่อยและทั่วไปหนหลายโอกาส ผ่้ที่เกี่ยวข้องอาจ
สร้างแบบจาลองเพาื่อรับมือกับปัญหา ปัญหาจึงสามารอแก้ได้โดยง่าย
2. ปัญหาทั่วไป แต่เฉพาาะกิจหนสอานการณ์เอกเทศ - เมื่อแบบจาลองสาหรับรับมือกับ
ปัญหาไม่สามารอแก้ไขได้ จาเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพาิ่มเติมเพาื่อแก้ปั ญหาเป็นเรื่องๆ
ไป ปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดซ้าได้อีกแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
3. ปัญหาเฉพาาะกิจโดยแท้จริง - รายละเอียดของปัญหาแตกต่างจากปัญหาอื่นโดยสิ้นเชิง
เกิดขึ้นได้น้อยและต้องการการวิเคราะห์อย่างส่ง เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอาจจะไม่
เกิดปัญหาแบบเดิมอีก
4. ปัญหาทั่วไปที่คิดไว้ล่วงหน้าเป็นปัญหาหหม่ - เป็นการเตรียมรับมือปัญหาทั่วไปที่จะ
เกิดขึ้นหนอนาคตโดยผ่้ที่เกี่ยวข้อง แม้ปัญหานั้นจะยังไม่เกิด
ประเภทของปัญหาแบ่งตามรากฐานกาเนิด โดยแดเนียล เทยาก่ (Daniel Theyagu)
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 24
1. ปัญ หาที่ ม าจากค าอาม - เกิ ดขึ้ น เมื่ อ มี ค าอามที่ ต้ อ งการค าตอบ และบางครั้ ง มั น ก็
อาจจะยากที่จะหห้คาตอบ เพาราะอาจต้องรวบรวมข้อม่ลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
เพาื่อนามาตอบคาอามหรือตัดสินหจ
2. ปัญหาที่มาจากสอานการณ์ - เกิดขึ้นเมื่อสอานการณ์ปัจจุบันประสบสภาวะลาบาก
ต้องกระทาการอย่างหดอย่างหนึ่งเพาื่อแก้ปัญหา บางครั้งปัญหาเกิ ดขึ้นเมื่อจาเป็นต้อง
เลือกสิ่งหนึ่งและจาหจต้องละทิ้งอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่อ่กละทิ้งก็อาจจะเป็นปัญหาหหม่
3. ปัญหาที่มาจากการโน้มน้าว - การโน้มน้าวจ่งหจจากเพาื่อนร่วมงาน เจ้านาย ล่กค้า หรือ
คนหนครอบครัว อาจก่อหห้เกิดปัญหา เนื่องจากหากเห็นหจและทาตามการโน้มน้าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเองหรือผ่้ที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ทาตามก็จะอ่กตาหนิหรือ
อ่กตราหน้าจากเพาื่อนร่วมงาน ฯลฯ ดังกล่าว
4. ปัญหาที่มาจากการแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หากไม่
แก้ปัญหาจะไม่สามารอดาเนินงานต่อไปได้ ควรมีการวางแผนเพาื่อรับมื อกับปัญหาเดิม
ที่อาจเกิดขึ้นได้หนอนาคต

17
ประเภทของปัญหาแบ่งตามความคงอย่่ โดยจ่แรน (Juran) แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 25
1. ปัญหาครั้งคราว - เกิดขึ้นไม่บ่อย ไม่สามารอคาดการณ์ได้ แต่สามารอทาหห้ปัญหาหมด
ไปได้
2. ปัญหาเรื้อรัง - เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สามารอคาดการณ์ได้ อาจแก้ไขหห้หมดไปไม่ได้แต่
สามารอลดความรุนแรงหห้น้อยลงได้
ประเภทของปัญหาแบ่งตามความซับซ้อน โดยเอเมอรี (F.E. Emery) และทริสต์ (E.L.
Trist) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 26
1. ปัญหาไม่ซับซ้อนและแก้ได้ด้วยตัวเอง - เป็นปัญหาที่ง่ายต่อการจัดการและกาจัดหห้
หมดสิ้นไป ด้วยพาละกาลังที่ตัวเองมีอย่่
2. ปัญหาไม่ซับซ้อนและต้องรวมกลุ่มเพาื่อแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่ยากมากขึ้น ไม่สามารอ
แก้ได้ด้วยพาละกาลังของตัวเอง จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกับหน่วยอื่นเพาื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน
3. ปัญหาซับ ซ้อ นและเปลี่ยนแปลงไปตามวิ สัย - เป็ นปัญ หาที่เกิ ดขึ้น หลั งจากหรื อหน
ระหว่างการแก้ปัญหาอื่น ซึ่งผลลัพาธ์ของการแก้ปัญหาก่อหห้เกิดปัญหาหหม่ตามมา อาจ
ต้องมีการรวมกลุ่มเพาื่อแก้ปัญหา
4. ปัญหาซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวร้าว - เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากที่สุด
เนื่องจากไม่สามารอคาดการณ์ได้ มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงส่ง
นอกจากนั้น พาิสิษฐ์ จง 27 ยังได้หห้ความเห็นว่า ความหมายของคาว่า ปัญหา สาหรับแต่ละ
คน ล้วนแล้วแต่มีนิยามแตกต่างกันไป แต่หนการศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์นั้น เพาื่อหห้เข้าหจตรงกัน จึงจาเป็นที่ จะต้องกาหนดนิยามความหมายออกมาหห้
เหมื อ นกั น เสี ย ก่ อ น คื อ “ปั ญ หา คื อ ช่ อ งว่ า ง (Gap) ระหว่ า งสิ่ ง ที่ เ ป็ น อย่่ กั บ สิ่ ง ที่
คาดหวัง” จากความหมายข้างต้นทาหห้ทราบได้ว่า การแก้ปัญหา ก็คือ การปิดช่องว่างที่มี
หากช่องว่างมีขนาดหหญ่ การแก้ปัญหาก็จะมีความยากลาบากมากขึ้น
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารอที่จะปิดช่องว่างที่มีอย่่ได้ทั้งหมด การที่เราลดช่องว่างหห้แคบ
ลง ก็เป็นการลดปัญหา ซึ่งก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งปัญหาเอาไว้ และเพาื่อหห้การแก้ปัญหาเป็นไป
ได้ จึงได้แบ่งประเภทของปัญหา เพาื่อหห้ง่ายต่อการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3
ประเภท คือ
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1. A well-structured problem เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน ปัญหาประเภทนี้
เป็นปัญหาแก้ไขไม่ยาก โดยการแก้ไขปัญหาจะหช้อัลกอรึทึมมาแก้ไข ซึ่งเป็นส่ตรสาเร็จ
ที่รับประกันว่าปัญหาจะอ่กแก้ไขได้อย่างแน่นอน อ้าทาตามขั้นตอนของอัลกอรึทึม
2. An ill-structured problem คือ ปัญหา ที่ไม่มีร่ปแบบการแก้ไขที่ชัดเจนแน่นอน ต้อง
หช้ความคิดสร้างสรรค์มาแก้ไข โดยมากมักจะเป็นปัญหาหนเชิงนามธรรม เช่น ผ่้จัดการ
สั่งหห้ล่กน้องดีไซน์เสื้อผ้าชุดหหม่ ที่สื่ออึงความงามของธรรมชาติ
3. semi-structured problem เป็นปัญหาที่อย่่กึ่งกลางระหว่างทั้งสองแบบข้างต้น
ปัญ หาชนิ ดนี้ จะมีข้ อม่ ลเพาีย งพาอหนการระบุ อึง ปัญ หาบางส่ว น แต่ ยัง ขาดวิ ธีแ ก้ไ ขที่
ชัดเจน
สภาพาหรือสภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น นาไปส่่ปัญหาหรือทาหห้ปัญหาเกิดขึ้น และปัญหาก็
จะมีสาเหตุหห้ต้องแก้ไข จากที่กล่าวมาแล้ว จะพาบว่าปัญหามีนิยามกาหนดไว้หลายแบบ
หลายประเภท อย่างไรก็ตามหนทางยุทธศาสตร์ มักพาบปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน แก้ไข
ได้ ย าก และมี ร่ ป แบบการแก้ ไ ขที่ ไ ม่ ชั ด เจนแน่ น อน ต้ อ งหช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ม าก
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออานวย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พาิสิษฐ์ จง 28 ที่หห้
ความคิดเห็นว่า การแก้ไขแบบ semi-structured problem ควรจะหช้ วิธี Heuristics ซึ่ง
ก็คือ แนวทางหรือไกด์ไลน์ หนการแก้ไขปัญหา โดยจะทาหน้าที่เพาียงแค่เพาิ่มโอกาสที่จะ
แก้ปัญหาได้สาเร็จ Heuristic เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับประกันว่าเป็นทางออกที่ดี
ที่ สุ ด แต่ เ พาี ย งพาอที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ทั น ที หนกรณี ที่ ห าทางออกที่ ดี ที่ สุ ด ไม่ ไ ด้

เหตุผลทีต่ ้องวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์
สภาพาแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เป็นสภาพาแวดล้อมทั้งหนอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์
ล่างหน้าไว้หนอนาคต สภาพาแวดล้อมหนอดีตและปัจจุบัน จะเป็นตัวบ่งบอกอึงความเป็นมา
ของปัญหาได้เป็นอย่างดี หนขณะเดียวกันสภาพาแวดล้อมหนอนาคตก็จะเป็นบ่งบอกอึง
แนวโน้ มของทางออกต่อ การแก้ ไขปั ญหาได้ อีก ด้ว ย การวิ เคราะห์ส ภาพาแวดล้ อ มทาง
ยุทธศาสตร์ที่ดี จะส่งผลดีต่อการคิดแก้ไขปัญหา เพาื่อหห้บรรลุวัตอุประสงค์ตามที่ต้องการได้
อึงแม้การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมจะไม่สามารอการันตีได้ว่า มันจะนาไปส่่การแก้ไขปัญหา
ได้ 100% แต่อย่างน้อยก็จะเป็นการเพาิ่มโอกาสหนการแก้ไขปัญหาหห้ลุล่วงไปได้บ้าง ไม่
มากก็น้อย
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการคิดเชิงยุทธศาสตร์มักเริ่มด้วยการกาหนดสมมติฐานว่าอะไรคือ
ปัญหาและมีอะไรเป็นสาเหตุ สิ่งที่นักคิดเชิงยุทธศาสตร์จะต้องคิดและปฏิบัติหนลาดับอัดไป
คื อ การคิ ด ค้ น และหาข้ อ ม่ ล เพาื่ อ น ามายื น ยั น สมมติ ฐ านนั้ น ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
สภาพาแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสาเหตุด้วยความละเอียดอย่างที่สุด หรืออาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมหนอดีตและปัจจุบัน หช้เพาื่อการยืนยันสภาพาของ
ปัญหาและสาเหตุ หนขณะที่การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมหนปัจจุบันและอนาคต หช้เพาื่อการ
หาแนวโน้มของทางออกที่ดีที่สุดที่จะทาได้
การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมหนอดีตและปัจจุบัน ขอยกตัวอย่างหนการจัดทายุทธศาสตร์
ทหารของนักศึกษา หนการวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมของการทายุทธศาสตร์ทหาร นักศึกษา
ได้วิเคราะห์สภาพาแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง ได้มีวิเคราะห์
สภาพาแวดล้อมของสอานการณ์หนระดับโลกทั้งระดับประเทศ กลุ่มประเทศ สอานการณ์หน
ระดับภ่มิภาค สอานการณ์ประเทศรอบบ้าน สอานการณ์หนประเทศ และสอานการณ์
ความท้าทายต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกัน
การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมหนปัจจุบันและอนาคต เป็นการวิเคราะห์หนลักษณะของการ
คาดคะเนแนวโน้มหนอนาคต โดยทั่วไปจะมองภาพากว้างของสอานการณ์ทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี แต่ก็มิได้จากัดเพาียงเท่านี้ ขึ้นอย่่กับการคิดเชิงยุทธศาสตร์
หนครั้งนั้น ว่าเป็นการคิดหนระดับหด อ้าเป็นการคิดหนระดับหน่วยงานหรือองค์การ ก็อาจ
มองสภาพาแวดล้อมที่แคบลงได้อีก เช่น แทนที่จะมองสอานการณ์ด้านการเมือง ก็อาจจะ
มองไปที่เจตนารมณ์หรือนโยบายของหน่วยเหนือ เป็นต้น
การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมทางยุทธศาสตร์หนที่นี้ คือ การวิเคราะห์เพาื่อประโยชน์ที่สาคัญ
2 ประการ คือ เพาื่อยืนยันสภาพาปัญหาและสาเหตุ และเพาื่อคาดการณ์แนวโน้มหนอนาคต
ต่อการหาทางออกของปัญหาที่เหมาะสม

เจตนำรมณ์และเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์
ความหมายของเจตนารมณ์ เจนนารมณ์ มีความหมายตามพาจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ
หมายอึ ง ความมุ่ ง หมาย,เจตนา,ความตั้ ง หจ,จุ ด หมาย,เป้ า หมาย และหนส่ ว นของ
พาจนานุก รม ฉบับ ราชบัณฑิต ยสอาน พา.ศ. 2525 ได้ห ห้ค วามหมายไว้ ว่า "ความมุ่ ง
หมาย" เท่านั้น 29
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หนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ผ่้คิดจะเห็นภาพาอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากการวิเคราะห์
สภาพาแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ จะมองเห็นปัญหาและสาเหตุที่ชัดเจนขึ้น หนขณะเดียวกันก็
จะมองเห็นทางออกของปัญหาว่าควรจะไปหนทิศทางไหนอย่างคร่าวๆ ด้วยการหช้ทักษะ
การคิดทั้งแบบ การสร้างจิตนาการ (Imaginative Skill) การสร้างแนวคิด (Conceptual
Skill) การคิดเชิงเหตุและผล (Logical Thinking) ประกอบกับการอิงสัญชาตญาณ ความร่้
ความชานาญเฉพาาะด้าน และความร่้เชิงประสบการณ์ที่สั่งสมมา ซึ่งทั้งหมดจะนาไปส่่การ
ก าหนด “ความมุ่ ง หมาย” เพาื่ อ หห้ ไ ด้ ภ าพาสุ ด ท้ า ยที่ เ ป็ น ทางออกของปั ญ หา ซึ่ ง ก็ คื อ
เจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์นั่นเอง
ระดับของเจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ หากมองหนภาพารวมของการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ เราจะพาบศัพาท์หลายตัว ได้แก่ วิสัยทัศน์ พาันธกิจ วัตอุประสงค์
และเป้าหมาย ซึ่งศัพาท์แต่ละตัวเหล่านี้ ล้วนสื่อความหมายที่แสดงออกอึงเจตนารมณ์ทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น วิสัยทัศน์จะเป็นเจตนารมณ์หนระดับบนสุด หนขณะที่พาันธกิจจะเป็น
เจตนารมณ์ที่เน้นอึงการปฏิบัติ และมีวัตอุประสงค์เป็นตัวบ่งบอกอึงความต้องต้องการหรือ
จุ ด มุ่ ง หมาย โดยมี เ ป้ า หมายเป็ น ตั ว ชี้ วั ด สุ ด ท้ า ยของความส าเร็ จ ตามวั ต อุ ป ระสงค์ /
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
หนทางทหารจะสรุปภาพาของยุทธศาสตร์ว่าไม่อะไรมากกว่า Ends = Ways + Means โดย
ที่ End หมายอึ ง ผลลั พา ธ์ สุ ด ท้ า ย หรื อ สภาพาสุ ด ท้ า ย หรื อ เป้ า หมายที่ ต้ อ งการ
Ways หมายอึง มาตรการ วิธีการ กระบวนการ การฝึก หรือกลวิธีต่างๆ ที่จะนาไปส่่การ
บรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ และ Means หมายอึง ทรัพายากรที่จาเป็นต่อการที่จะทา
หห้บรรลุเป้าหมาย เช่น กาลังทหาร ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ เจตนารมณ์ทาง
การเมือง และเวลา เป็นต้น
หนการคิ ด เชิ ง ยุ ทธศาสตร์ ค าว่ า “เจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์ ” และ “เป้ า หมายทาง
ยุทธศาสตร์” เป็นสิ่งที่สัมพาันธ์กัน นักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จาเป็นต้องร้อยเรียงความสัมพาันธ์
ของการคิดหห้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้มิหช้ประสงค์อื่นหดนอกไปจากทิศทางแห่ง
ความสาเร็จ คือการมีความมุ่งหมายที่ชัดเจน และเป้าหมายที่จับต้องได้ และวัดได้
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สภำวะแวดล้อมกับกำรกำหนดหนทำงปฏิบัติ
หลั ง จากที่ มี ก ารก าหนดเจตนารมณ์ ทางยุ ทธศาสตร์ ไปจนอึ ง การก าหนดเป้ า หมายที่
ต้องการแล้ ว มีงานอี กชิ้ นหนึ่ ง ที่นัก คิด เชิ งยุทธศาสตร์จ ะต้อ งลงมื อปฏิ บัติ นั่น คือ การ
วิ เ คราะห์ ส ภาพาแวดล้ อ มเพาื่ อ น าไปเป็ น ข้ อ พาิ จ ารณาหนการก าหนดหนทางปฏิ บั ติ
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ที่จะนาไปส่่การบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ การวิเคราะห์
สภาพาแวดล้อมหนขั้นนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นหห้เห็นศักยภาพาต่อการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน องค์กร องค์การ ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าผ่้คิดวางตนเองอย่่ ณ ที่หด กรณีที่ผ่้คิด
วางตัวเป็นองค์กร ก็จะทาการวิเคราะห์องค์กรของตน เป็นต้น
มุมมองหนการวิเคราะห์ กีรติ ยศยิ่ง30 ได้เสนอมุมมองหนการวิเคราะห์เอาไว้ สรุปได้ดังนี้
1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์หห้เห็นองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคขององค์กร
2. The 7's Mckinsey Model ของ Tom Peter และ Robert Waterman มี
องค์ประกอบที่หช้หนการวิเคราะห์ 7 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้าง 3) ระบบ
4) ร่ปแบบหรือวัฒนธรรม 5) บุคลากร 6) ทักษะ และ 7) คุณค่าหรือเป้าหมายที่สาคัญ
ขององค์กร
3. A Six-Box Model ของ Marvin R.Weisbord เน้นการพาิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภายหนองค์กร 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายหรือวัตอุประสงค์ ด้านความสัมพาันธ์
ด้านเครื่องมือช่วยเหลือ ด้านโครงสร้าง ด้านสิ่งตอบแทน และด้านภาวะผ่้นา
4. Nadler and Tushman congruence Model ของ David A.Nadler และ Michael
L.Tushman มุ่งไปที่การวิเคราะห์หน 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นปัจจัยนาเข้า ส่วนที่เป็น
กระบวนการเปลี่ยนสภาพา และส่วนที่เป็นผลผลิต
5. Tichy's TPC Framework ของ Tichy's N.M. เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงองค์กรหห้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพา บนความสั ม พาั น ธ์ ร ะหว่ า งระบบต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ องค์ ก ร
ประกอบด้วย ระบบทางเทคนิค ระบบทางการเมือง และระบบวัฒนธรรม
6. Michael Porter's Forces Model ของ Michael Porter พาิจารณาไปที่กลุ่มอิทธิพาล
ต่างๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสามารอเข้าส่่ตลาดหหม่ กลุ่มค่่แข่งขัน กลุ่มสินค้า
ทดแทน กลุ่มผ่้ซื้อ และกลุ่มผ่้จาหน่ายวัตอุดิบ
การวิเคราะห์แบบ SWOT ผ่้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 31 ได้
ศึกษาและสรุปไว้ว่า “...การวิเคราะห์แบบสวอต (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคหรือ
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เครื่องมือหนการประเมินสอานการณ์ ขององค์กรที่นิยมหช้กันหนปัจจุบัน ซึ่งอัลเบิร์ต ฮัมฟรี
(Albert Humphrey) เป็นผ่้เริ่มโดยนาเทคนิคนี้มาแสดงหนการสัมมนาที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด การวิเคราะห์แบบสวอต จะช่วยหห้ผ่้บริหารได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพาแวดล้ อมภายหนองค์ ก ร โกาสและอุป สรรคจากสภาพาแวดล้อ มภายนอกองค์ ก ร
ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อการทางานขององค์กร..."
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือหนการวิเคราะห์ส ภาพาแวดล้อมที่นิยมกันมาก เพาราะ
สามารอนาไปประยุกต์หช้กับมุมมองอื่นๆ ได้ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพาื่อมองหห้เห็นจุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threats) โดยการมองไปที่ปัจจัยต่างๆ ตามที่ผ่้คิดเลือกที่จะมอง ตามที่เสนอไว้
แล้วหนข้อ 2 - 6 ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วย SWOT จะไม่วิเคราะห์โดยไร้จุดหมาย ทุกประเด็นของ
การวิเคราะห์จะมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ เฉพาาะที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
เท่านั้น หนที่นี้จะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็งสาคัญ จุดอ่อนวิกฤติ โอกาสสาคัญ และ
อุป สรรควิ กฤติ คือ เอาเฉพาาะที่ส าคั ญ ซึ่ งเกี่ย วข้อ งและส่ งผลต่ อการบรรลุเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ ดังแสดงหห้เห็นดังภาพาอัดไป
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กำรกำหนดหนทำงปฏิบัติที่เหมำะสม
การกาหนดหนทางปฏิบัติ คือ ข้อเสนอของนักคิดทางยุทธศาสตร์ที่แสดงหห้เห็นอึงแนวทาง
ที่ควรจะปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพาแวดล้อม หนมุมมองต่างๆ ที่
เกิดจากการจับค่่กันระหว่างจุดแข็งสาคัญกับโอกาสสาคัญ จุดแข็งสาคัญกับอุปสรรควิกฤติ
จุดอ่อนวิกฤติกับโอกาสสาคัญ และจุดอ่อนวิกฤติกับอุปสรรควิกฤติ เพาื่อหห้ได้มาซึ่งหนทาง
ปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านสรุปเรียกหนทางปฏิบัติเหล่านั้น เช่น ยุทธศาสตร์เชิงรุก
ยุทธศาสตร์กาจัดจุดอ่อน ยุทธศาสตร์สร้างภ่มิคุ้มกัน หรือยุทธศาสตร์เปลี่ยนวิกฤติเป็น
โอกาส ดังแสดงหนภาพาอัดไป

การวิเคราะห์สภาพาแวดล้อมภายหลังการกาหนดเจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
แล้ว มักนิยมหช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT มาช่วยหนการวิเคราะห์เพาื่อหาหนทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม จากภาพาด้านบน จะแสดงหห้เห้นจุดเน้นของการวิเคราะห์ คือ การดารงไว้ซึ่ง
เป้าหมายอย่่ตลอดเวลาหนระหว่างการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เรื่องหดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายจะอ่กตัดออก และหนขณะที่ได้หนทางปฏิบัติมาแล้ว ก็ยังคงต้องดารงความสาเร็จ
ของเป้ า หมายไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการพาิ จ ารณาว่ า หนทางปฏิ บั ติ นั้ น ๆ จะส่ ง ผลหห้
เป้าหมายบรรลุผลหรือไม่ หากหนทางปฏิบัติหดไม่ส่งผล ก็จะตัดหนทางปฏิบัตินั้นออกไป
หนที่สุด
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กำรประเมินหนทำงปฏิบัติ
หนทางปฏิ บัติ ที่เลื อกแล้ว โดยทั่ ว ไปต้อ งได้ รับ การประเมิ น ค่า ว่ า จะเหมาะสมต่ อการ
นาไปหช้หรือไม่ หัวข้อต่างๆ ที่อาจนามาหช้หนการประเมิน เช่น
1. หนทางปฏิบัตินั้นส่งผลต่อการที่จะทาหห้เป้าหมายบรรลุความสาเร็จได้มากน้อยเพาียงหด
2. หนทางปฏิบัตินั้น อือเป็นมาตรการ/วิธีการที่เป็นหลักหหญ่ หรือเป็นแค่เรื่องปลีกย่อย
หรือเล็กน้อยเกินไปหรือไม่
3. หนทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะทาหห้บรรลุเป้าหมายได้แล้ว มันยังช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมา
หนอดีตได้หรือไม่
4. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผ่้กลุ่มผ่้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร
5. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยทาหห้ความท้าทายของยุทธศาสตร์บรรลุผลมากน้อยเพาียงไร
6. หนทางปฏิบัตินั้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างที่จะขัดขวางมิหห้เป้าหมายบรรลุผล เป็นต้น

กำรคำดคะเนผลของหนทำงปฏิบัติ
เมื่อหนทางปฏิบัติได้อ่กเลือกที่จะนาไปหช้แล้ว ผ่้คิด จะต้องคาดเดาหรือคาดคะเนผลลัพาธ์ที่
จะเกิดขึ้นด้วย หนการวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ มักมีการคาดคะเนผล โดยแบ่งออกเป็นมิติ
ต่างๆ คือ
1. ผลลัพาธ์สุดท้ายที่เมื่อนาหนทางปฏิบัตินั้นๆ ไปหช้แล้วคืออะไร
2. ผ่้รับประโยชน์จากหนทางปฏิบัตินั้นคือหคร แล้วเขาจะได้อะไร
3. จะต้อ งมีก ารปรับ ปรุง การปฏิ บัติ งานหนเรื่อ งอะไรบ้า ง อึ งจะทาหห้ ห นทางปฏิบั ติ นี้
บรรลุผล
4. จะต้องปรับปรุงองค์ความร่้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอะไรบ้าง อึงจะทาหห้หนทาง
ปฏิบัติบรรลุผล
หนตาราหลายๆ เล่มเรียกการคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัตินี้ ว่าเป็นการคาดคะเนแบบ
หลายมิติ และเมื่อนาผลของการคาดคะเน ไปสร้างเป็นตัวชี้วัดเพาื่อติดตามความสาเร็จ ก็จะ
เรียกมันว่า “Balanced Scorecard”
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