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กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์
( Strategic Thinking )
กล่าวนา
การวางแผนทางยุทธศาสตรก และกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตรก เป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการคู่
กันไป เพื่อให้ได้ผลลัพธกที่ดีที่สุด นามาซึ่งความสาเร็จ และชัยชนะในทุกครั้ง
การวางแผนยุทธศาสตรก เป็นการวางแผนขนาดใหญ่ ล่วงหน้าสาหรับการรบ การเคลื่อน
กาลังต่อสู้ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ชัยชนะ ต่อมาภายหลังได้ถูกพัฒนาและปรับมาใช้กับภาค
ธุรกิจด้วย เพื่อทาให้การแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่ อย่า งจ ากัดถูกใช้อย่า งมีประสิทธิภาพ
และนาไปสู่ผ ลสาเร็จ หรือชัยชนะเหนือคู่แข่งขั้น นับได้ว่า การวางแผนยุทธศาสตรก เป็น
เครื่องมือสาคัญในการปรับเปลี่ยนองคกการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณกที่
กาลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น
กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตรก เป็นความสามารถในการวิเคราะหกและประเมินสถานการณก
ที่เป็นอยู่ ท่ามกลางสถานการณกที่มีความไม่แน่นอน เพื่อกาหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด
เมื่อทางเดินหนึ่ง มีอุปสรรคก็พ ร้อมจะเลือกทางเดิ น ใหม่ได้ทันที เพื่อ บรรลุเป้า หมายที่
ต้องการ

ความหมาย “ยุทธศาสตร์”
“ยุทธศาสตรก”มาจากคาว่า “strategy” มีรากศัพทกมาจากภาษากรีก “strategia” ในอดีต
คาว่ ายุ ทธศาสตรก ในสมัย กรี ก หมายถึ ง แม่ทั พ ผู้น า หรือ ผู้ป กครองที่เ ป็นตั วแทนของ
ประชาชนที่ ได้รับเลือ กตั้งจากพลเมือ งเอเธนสกในการก้า วสู่การเป็นผู้นาในยุคสงคราม
บุคคลเหล่านี้จะต้องจัดทาและปฏิบัติตามแผนการรบ เพื่อให้ได้รับชัยชนะในสงคราม ไม่ว่า
จะเป็นการรบ หรือการเจรจา ซึ่งหมายถึงการแบ่งงานกันทาของการรบ 1
นักการทหาร เมื่อพูดถึงยุทธศาสตรก ก็มักจะมีคาถามตามมาว่า แล้วมันต่างกับยุทธการหรือ
ยุทธวิธีอย่างไร ก่อนจะศึกษาในเรื่องอื่นๆ จึงจาเป็นต้องให้เข้าใจเรื่องนี้เสียก่อนตั้งแต่แรก
สมานิศ วิจิตร2 ได้ให้ความหมายของคาว่ายุทธศาสตรก ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้
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คาว่า ยุทธศาสตรก ( strategy ) มีความหมายสัมพันธกใกล้เคียงกับ ยุทธวิธี ซึ่งบัญญัติ มา
จาก (tactics ) คาคู่นี้จึงมักจะปรากฏในบริบทเดียวกัน (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื่อว่า
strategy & tactics ซึ่งมีบทความว่าด้วยสองเรื่องนี้โดยเฉพาะ) ในบริบทนี้ strategy จะใช้
ในรูปเอกพจนก ส่วน tactics จะใช้ในรูปพหูพจนก นอกจากยุทธศาสตรก กับ ยุทธวิธี ซึ่งใช้คู่
กันมาแต่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทหารแล้ว อาจใช้คาว่า กลยุทธก แทนยุทธศาสตรก
และใช้คาว่า กลวิธี แทนยุทธวิธี ก็ได้ ทั้ง 4 คานี้เป็นศัพทกรัฐศาสตรกของราชบัณฑิตยสถาน
และยังมีใช้ในทางธุรกิจและในภาษาทั่วไปอีกด้วย
คาว่า strategy ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให้ความหมายหลักไว้ว่า “ศาสตรกและศิลป์แห่ง
การวางแผนและปฏิบัติการในสงคราม” ส่วน tactics หมายถึง “วิธีการจัดกระบวนทัพ
เพื่อให้ได้ชัยชนะในการสู้รบหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคกเฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง”
รากศัพทกของ strategy อาจสาวย้อนไปถึงคากรีก คือ strategos “แม่ทัพ” เพราะมาจาก
คาว่า stratos “กองทัพ” + agein “นา” ส่วน tactics ก็มาจากคากรีกเช่นกัน คื อ
tactikos “เกี่ยวกับการจัด” จากรากศัพทกว่า tassein “จัด” (อันเป็นที่มาของความหมาย
ว่า “การจัดกระบวนทัพ ”) จึงเห็นได้ชัดว่า คาคู่นี้เริ่มใช้ในความหมายเกี่ยวกับการทหาร
ก่อนที่จะนามาใช้ในวงการอื่นๆ
ส่วนในภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป คาว่า strategy จะมีที่ใช้มากกว่าคาว่า tactics และอาจใช้ใน
รูปพหูพจนกก็ได้ เพื่อหมายถึง “วิธีการ” เช่น learning strategies “วิธีการเรียนรู้”
ความสัมพันธกระหว่าง strategy กับ tactics อาจสรุปได้ว่า ยุทธศาสตรก (กลยุทธก) หมายถึง
แผนปฏิบัติการโดยรวมเพื่อให้มีชัยเหนือข้า ศึกหรือคู่แข่ง เพื่อประสบผลส าเร็จ ในธุรกิจ
หรือเพื่อบรรลุเ ป้าหมาย เช่น เพื่ อความก้า วหน้ า ของหน่ว ยงาน ส่ว น ยุ ทธวิธี (กลวิธี )
หมายถึงวิธีการในระดับรายละเอียดที่นามาใช้เพื่อดาเนินตามแผน ยุทธศาสตรกหรือแผนกล
ยุทธกที่วางไว้แล้ว
พจนานุกรมบางฉบับได้อธิบายเพิ่มเติมในแง่การทหารไว้ว่า “ยุทธศาสตรก ” คือการใช้
กาลังทหารทั้งมวลของชาติทั้งในยามสงบและยามสงคราม โดยการวางแผนและพัฒนาใน
ระยะยาว เพื่อให้เกิดความมั่นคง หรือ ชัยชนะ ในขณะที่ “ยุทธวิธี” คือการใช้หรือการจัด
วางกาลังในการสู้รบจริง3
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ส่วนคาว่า “ยุ ทธศาสตรก ” หรื อ“กลยุ ทธก ” ในภาษาไทยอาจใช้ส ลับ กัน ไปบ้ า ง และใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคาว่า ยุทธศาสตรก และ กลยุทธก
ไว้ คือ “ยุทธศาสตรก” หมายถึงวิชาการรบ ที่มีความสาคัญในการรบ ในขณะที่ “กลยุทธก”
หมายถึ ง การรบที่ มี เ ล่ หก เ หลี่ ย ม วิ ธี ก ารต่ อ สู้ ที่ ต้ อ งใช้ อุ บ ายต่ า งๆ จึ ง เข้ า ใจได้ ว่ า
“ยุทธศาสตรก” หรือ “กลยุทธก ” มีความหมายใกล้เคียงกัน
เมื่อ เราพูด ถึง แผนการรบ จะใช้ค าว่า “แผนยุท ธศาสตรก ” แต่ หากเมื่อใดการวางแผน
ยุทธศาสตรกถูกนามาประยุกตกใช้กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งมักหมายถึง วิธีการพลิกแพลงโดย
อาศัยความรู้ความชานาญเพื่อให้ไ ด้เปรียบคู่แข่งขัน หรือเพื่ อประสบความส าเร็จ ตาม
เป้าหมายที่วงไว้ เรามักจะนิยมใช้คาว่า “แผนกลยุทธก” มากกว่าในแวดวงธุรกิจ
คาว่า แผนยุทธศาสตรก (แผนกลยุทธก) แปลมาจาก strategic plan ในขณะที่คาว่า การ
วางแผนยุทธศาสตรก (การวางแผนกลยุทธก) ก็แปลมาจาก strategic planning เช่นกัน
นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ ก็พบคาว่า tactical planning ซึ่ง
แปลได้ว่า “การวางแผนยุทธวิธี ” (การวางแผนกลวิธี ) หมายถึงการวางแผนระดับย่อย
รองลงมาจากแผนยุทธศาสตรก (แผนกลยุทธก) อีกต่อหนึ่ง
อนึ่ง ในการจัดทาแผนกลยุทธกเพื่อพัฒนาหน่วยงาน มักเริ่มจากการทบทวนภาระหน้าที่
(mission) ของหน่วยงานนั้น กาหนดนโยบาย (policy) หรือทิศทาง (direction) ในการ
พัฒนาซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงคก (objective) และมักจะมีการแถลงวิสัยทัศนก (vision)
อันเป็นการมองไปในอนาคตว่าประสงคกจะให้หน่วยงานนั้นมีสภาพเป็นเช่นไร จึงมักมีกรอบ
เวลากากับไว้ด้วยว่า ภายในปีนั้นๆ จะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างนั้นๆ
เมื่อได้วัตถุป ระสงคกและวิ สัยทัศนกแล้ว จึ งจะกาหนดกลยุทธก (strategy) ซึ่ งได้แก่วิธีการ
หลั ก ๆ ที่ จ ะน าไปสู่ วั ตถุ ป ระสงคกแ ละวิ สั ย ทัศ นก ที่ ตั้ง ไว้ แล้ วจึ ง นากลยุ ท ธก มาแปลงเป็ น
แผนปฏิบัติ การ หรือ โครงการ ซึ่งมักจะต้องกาหนดเป้า หมายที่ระบุตัวเลขแน่ชัด เพื่ อ
สะดวกแก่การติดตาม และการประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการ
ในโอกาสต่อ
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ยุทธศาสตรกในความหมายอื่นๆ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้
ความหมายของค าว่ า ยุ ท ธศาสตรก คื อ วิ ชาว่ า ด้ ว ยการพั ฒ นาและการใช้อ านาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหารตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและ
ยามสงคราม4
ดร.กาญจนา นาคสกุล 5 ราชบัณ ฑิต ได้ ให้ความหมายเพิ่มเติม ว่า ยุทธศาสตรก เป็นการ
กาหนดแผนการให้เหมาะกับการต่อสู้กับข้าศึก ทั้งในทางรุกและในทางตั้งรับ โดยใช้กาลัง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกาลังรบทางทหาร เพื่อให้ได้ชัยชนะ ได้เปรียบข้า
ศึ ก ษา และให้ มี ก ารสู ญ เสี ย น้ อ ยที่ สุ ด ยุ ท ธศาสตรก เ ป็ น วิ ช าที่ เ ป็ น ทั้ ง ศาสตรก แ ละศิ ล ป์
ประกอบด้วย การกาหนดนโยบายชาติ วัตถุประสงคกแห่งชาติ รวมทั้ งเป้าหมาย แผนการ
ดาเนินงาน กาลังสนับสนุน กลวิธี และต้องพิจารณาถึงอุปสรรค พร้อมทั้งเตรียมทางแก้ไข
เพื่อให้การต่อสู้ได้รับชัยชนะในที่สุด
พจนานุกรมศัพทกทหารกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายไว้ว่า ยุทธศาสตรก เป็น
ศิลป์และศาสตรกในการพัฒนา และการใช้กาลังอานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา
กาลังทหาร ตามความจาเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม เพื่อทาให้เกิดการสนับสนุน
อย่างสูงสุดต่อนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อมุ่งที่จ ะเพิ่มพูนโอกาส และผลของชัยชนะ
ในทางที่เกื้อกูล และโอกาสของการพ่ายแก้ให้น้อยลง6
หากจะหาค าใกล้ เ คี ย งของ “ยุ ท ธศาสตรก ” ในค าภาษาไทย ค านั้ น น่ า จะเป็ น ค าว่ า
“กุศโลบาย” ประเสริฐ จริยานุกูล7 ได้ศึกษาผลงานของนักวิชาการ ที่ได้ให้ความหมายของ
กุศโลบาย และสรุปไว้ดังต่อไปนี้
กุศ โลบาย หมายถึง รู ป แบบ (Pattern) หรื อ แผนงาน (Plan) ที่ไ ด้ป ระมวลเป้า หมาย
นโยบายและลาดับขั้นการกระทาทั้งหมดขององคกการ ให้ประสานสัมพันธกกัน การกาหนด
กุศโลบายที่ดีจะช่วยจัดระเบียบและจัดสรรทรัพ ยากรให้เหมาะสม กับสถานการณกที่มี
ลักษณะเฉพาะ และสามารถดาเนินการไปได้เป็นอย่างดี
กุศโลบาย หมายถึง วิธีการที่นามาใช้เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคก กุศโลบายจึงเป็นแผนรวม
ขององคกการ ไม่ใช่วัตถุประสงคกธรรมดา เป็นแผนรวมที่สมบูรณกครอบคลุมลักษณะสาคัญ
ของกิจการ และเป็นแผนประสานที่รวมแผนทุกส่วนขององคกการ

5
กุศโลบาย หมายถึง กระบวนการซึ่งรวมความเอานิยามของเป้าหมายและวัตถุประสงคกของ
สถาบัน การกาหนดนโยบายและแผนงานสาคัญ ตลอดจนการกาหนดลักษณะโครงสร้ าง
และการจัดระบบในองคกการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคก การกระทาทั้งหมดนี้เพื่อตอบสนอง
การเปลี่ยนแปลง การใช้ทรัพยากร ค่านิยมของปัจเจกบุคคล ที่อยู่ร่วมกันในองคกการ

สรุปความหมาย “ยุทธศาสตร์”
จากความหมายหมายดั งกล่า ว อาจสรุป ความหมายของค าว่า “ยุทธศาสตรก ” ได้ดัง นี้
ยุทธศาสตรก หมายถึง แผนงานหรือทิศทางการดาเนินงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงคก
และพันธกิจ หรือ วิธีการ หรือ ขั้นตอนที่จะปฏิบัติ8
ยุท ธศาสตรก หมายถึ ง หมายถึ ง ความคิ ด (ideas) แผนงาน (plans) และการกระท า
(action) ต่างๆ ที่องคกกรนามาใช้เพื่อให้เกิดความสาเร็จเหนือคู่แข่งขัน และเกิดผลลัพธกตรง
ตามวัตถุประสงคกที่องคกกรกาหนดไว้9
ยุทธศาสตรก หมายถึง แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการหลักสาคัญขององคกกร ซึ่งใช้เป็น
ตัวกาหนดทิศทางการดาเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นกลไกส าหรับหาประโยชนกจาก
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลลัพ ธกที่รวดเร็ว ทันเหตุการณก ภายใต้ทรัพ ยากร
โดยเฉพาะงบประมาณที่จากัด ทาให้ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน10
ยุทธศาสตรก หมายถึง วิชาการรบ ส่วนยุทธวิธี หมายถึง วิธีและกลวิธีของการรบ นั่นเอง
เช่นเดียวกับคากล่ าวของรองศาสตราจารยก ดร.เสรี พงศกพิ ศ ที่ว่า ยุ ทธวิธี หรือกลยุท ธก
(tactics) เป็นวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตรก ถ้าเปรียบเทียบกับการรบ แม่ทัพเป็นผู้นากองทัพ
ไปรบด้ ว ยยุ ท ธวิ ธี ตามแผนยุ ท ธศาสตรก ที่ จ อมทั พ หรื อ ผู้ บั ญ ชาการสู ง สุ ด และคณะ
เสนาธิการได้วางไว้ 11

ความแตกต่างระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนทั่วไป
การวางแผนยุทธศาสตรกเป็นความพยายามขับเคลื่อนองคกการในภาพรวม ความสาเร็จใน
ทุกประเด็นยุทธศาสตรกที่ได้ถูกกาหนดขึ้น เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องคกการเดินทางไปถึง
วิสัยทัศนก โดยถูกต้องตรงตามภารกิจ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงคกขององคกการนั้น
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สาหรับการวางแผนทั่วไปนั้น เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหา หรือ
เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาองคกการ หรือกระบวนการปฏิบัติขององคกการให้มีประสิทธิภาพ
และ/หรือประสิทธิผลสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายที่แคบกว่าการ
วางแผนยุทธศาสตรกมาก12
แผนยุ ท ธศาสตรก (Strategy) เป็ น แผนการด าเนิ น งานที่ ร่ า งขึ้ น มาอย่ า งเป็ น ระบบ
มีองคกประกอบต่างๆ สัมพันธกสอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศนกหรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็น
การร่วมจิต มีเป้าประสงคกอันแสดงถึงเจตจานงร่วมของทุกฝ่าย ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพื่อ
กระทาพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคกที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดผล
กระทบและได้ผลลัพธกที่พึงประสงคก แผนยุทธศาสตรกที่ดีมาจากการวิเคราะหกอดีต รู้ปัจจุบัน
เพื่อไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะหกสถานการณกที่ผ่านมา วิเคราะหกทรัพยากร ทุนต่างๆ อันเป็น
ศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนา หรือยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่
แผนยุทธศาสตรกที่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เป็นแผนที่มีเป้าประสงคกดี ก่อให้เกิดการ
ร่วมใจ มีหลักการดี ก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการ
ร่วมทา และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรง ในภาษาไทยก็พูดกัน
เป็นวลีว่า ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทา 13

ความสาคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์
1. ทุกคนสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององคกการมากขึ้น
2. ทาให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเตรียม
หามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหาย
3. ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่า งทุกฝ่า ยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการดาเนินงาน
ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ
4. ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิด การดาเนินงาน กิจกรรม
ต่างๆ อันเป็นการผนึกกาลังภายในองคกการ14 และสร้างการมีส่วนร่วม
5. ช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที
6. ทาให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
7. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองคกกรในระยะยาว ทาให้องคกการ มีศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการแข่งขันสูง
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หลักการวางแผนยุทธศาสตร์
การวางแผนยุทธศาสตรกมีความส าคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งสรรทรัพ ยากรที่มีอยู่อย่าง
จากัดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับเปลี่ยนองคกการให้สอดรับกับ
การเปลี่ยนแปลง เป็นกระบวนการกาหนดวัตถุประสงคก วิธีการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคกของ
องคกการ บนพื้นฐานของการรู้ตน และรู้คู่แข่งขัน ตลอดจนสภาวะแวดล้อม
การวางแผนยุทธศาสตรก ต้องตอบคาถามพื้นฐาน 3 ข้อ เพื่อ ค้นหาองคกป ระกอบส าคั ญ
ดังต่อไปนี้ เพื่อหากรอบแนวคิดในการจัดทายุทธศาสตรก
คาถาม
เราอยู่ตรงไหนในขณะนี้
( รู้เขา รู้เรา )
เราต้องการไปที่ไหน
เราสามารถไปที่ต้องการได้
อย่างไร

เพือ่ ค้นหา
เครื่องมือ/ทรัพยากร
( Mean )
เป้าประสงคก
( End )
วิธีการ
(Way)

วิธีการ
โดยใช้การวิเคราะหกองคกการ คู่
แข่งขันและสภาวะแวดล้อม
ใช้เทคนิค SWOT Analysis
โดยการกาหนดวิสัยทัศนก
โดยการกาหนดกลยุทธก

สิ่งที่ต้องการบรรลุเป้าประสงคก ( End ) มาจากการตอบคาถามว่า เราต้องการไปที่ไหน
และ มีวิธีการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ ก็คือ (Way) โดยตอบคาจะเปรียบเทียบได้กับ การ
ดาเนินกลยุทธก (ยกตัวอย่าง เช่น รุก รับ ร่นถอย เป็นต้น) แนวความคิดต้องมีความชัดเจน
เพียงพอ เพื่อก่อให้เกิดแนวทางในการวางแผนสาหรับผู้ดาเนินการ
เมื่อทราบวิธีการแล้ว ก็ต้องมีเครื่องมือ ทรัพยากร หรือ Mean เพื่อรองรับวิธีการ โดยต้อง
ประเมินตนเอง คู่แข่งขัน และสภาวะแวดล้อม
กระบวนการจัดทาแผนยุทธศาสตรก มีขั้นตอนดังนี้
1. การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรก ซึ่งประกอบด้วย
1.1 การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)
1.2 การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)
2. การจัดวางทิศทางขององคกการ ซึ่งประกอบด้วย
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2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

การกาหนดวิสัยทัศนก ( Vision)
การกาหนดภารกิจ (Mission)
การกาหนดเป้าประสงคกขององคกการ (Corporate Goal)
การกาหนดวัตถุประสงคก (Objectives)
การกาหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองคกการ (Organization’s Key Performance
Indicators, KPIs)
2.6 การกาหนดยุทธศาสตรก (Strategy)
3. การจัดทาแผนยุทธศาสตรก เป็นการดาเนินการเพื่อทาให้ยุทธศาสตรกที่ได้ถูกกาหนดขึ้น
มีค วามเป็น รู ป ธรรม ปฏิ บั ติไ ด้ จ ริ ง อั น จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ยทั ศ นก ภารกิ จ และ
เป้าประสงคกขององคกการ โดยการจัดทาแผนยุทธศาสตรกนั้น ประกอบด้วย
3.1 การวิเคราะหกจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององคกการ หรือที่มักนิยม
เรี ย กกั น ว่ า SWOT Analysis อั น ประกอบไปด้ ว ยการวิ เ คราะหก จุ ด แข็ ง
( Strengths) ก า ร วิ เ ค ร า ะ หก จุ ด อ่ อ น ( Weakness) ก า ร วิ เ ค ร า ะ หก
โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะหกภัยคุกคาม (Threats) ขององคกการ
3.2 การกาหนดประเด็นยุทธศาสตรก
3.3 การกาหนดวั ตถุ ประสงคก (Objective) ในแต่ ล ะประเด็น ยุท ธศาสตรก พร้อ มทั้ ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน
3.4 การกาหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองคกการและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s
KPIs)
3.5 กาหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ
3.6 การกาหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities) พร้อมกับดัชนีชี้
วัดผลงานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) 15

การคิดเชิงยุทธศาสตร์ กับการคิดเชิงกลยุทธ์
ในทางพลเรือน ได้นา “ความคิดเชิงยุทธศาสตรก” ทางทหารไปใช้ แต่มักใช้คาว่ากลยุทธก
แทนคาว่ ายุทธศาสตรก และเรีย กมันว่า “การคิ ดเชิงกลยุทธก ” อย่า งไรก็ตามมั น ยังคงมี
ความหมาย ในทางยุทธศาสตรกในลักษณะเดิมตามความคิดในทางทหาร
การคิดเชิงกลยุทธก มีลักษณะเป็นกระบวนการความคิดหรือเรียกว่า “ชุดความคิด” คือคิด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ก่อนลงมือดาเนินการ จากสถานะปัจจุบันจน
บรรลุเป้าหมาย หรือสถานะที่พึงประสงคกในอนาคต เริ่มจากการมีเป้า หมายบางอย่างที่
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ต้องการทาให้สาเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีดาเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ทิศทาง และวิธี การปฏิ บัติ ต่า งๆ ที่ น่า จะนาไปสู่ เป้ า หมายได้ม ากที่ สุด ก่ อนที่จ ะเลือ ก
วิ ธี ด าเนิ น การใดๆ จะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะหก แ ละประเมิ น สถานะ ทั้ ง ของ ตนเองและ
สภาพแวดล้อม เพื่อดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มีจุดแข็ง
ใดที่เป็นโอกาสให้ประสบความสาเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็นเหตุให้ประสบความ
ล้มเหลว นอกจากนี้ต้องวิเคราะหกและประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะทาให้ไปถึงหรือไปไม่ถึงเป้าหมาย
นอกจากนี้ ต้องมีการคาดการณกอนาคต เพราะจะช่วยให้เห็นถึง จุดอ่อนที่มี ซึ่งจะเป็ น
มูลเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียต่างๆ และจุดแข็งซึ่งจะทาให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยวิเคราะหกจุดแข็งจุดอ่อนของตน และคาดคะเนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่น
ไรในอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสที่จะได้รับประโยชนกจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อ
ระมั ด ระวั ง หรื อ หลบหลี ก ได้ ทั น หากสิ่ ง ไม่ พึ ง ประสงคก เ กิ ด ขึ้ น การตั ด สิ น ใจทุ ก เรื่ อ งมี
ความส าคัญ ถ้าตั ดสิน ใจผิ ดพลาดอาจทาให้ไปไม่ถึ งเป้ า หมาย หรื อต้อ งเสี ยเวลา เสี ย
ทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงต้ องพยายามหาทางเลือกกลยุทธกมากกว่าหนึ่งทาง
และประเมินทางเลือกนั้นก่อนนาไปใช้จริง โดยพิจารณาผลดี – ผลเสียของทางเลือกแต่ละ
ทาง โอกาสเกิดผลกระทบในมุมที่ไม่พึงประสงคก โอกาสเกิดเหตุการณกที่ไม่คาดคิดมาก่อน
เลือ กทางที่ มั่นใจในผลลัพ ธก ที่จ ะเกิ ดขึ้น มากที่สุ ด และคิดว่ า จะเป็ นทางเลื อกที่นาไปสู่
ความสาเร็จมากที่สุดเมื่อได้ทางเลือกต่างๆ ที่นาไปสู่เป้าหมาย จะมีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอนรู้ว่าเวลาใดควรทาอะไร ที่ไหน อย่างไร อาจมีการกาหนดเป้าหมายย่อยๆ หลายๆ
เป้าหมายที่ต้องทาให้สาเร็จทั้งหมด เป้าหมายใหญ่จึงจะบรรลุ
แผนกลยุทธกหรือทางเลือกกลยุทธกส ามารถยืดหยุ่นพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ระหว่างดาเนินการจะต้องประเมินสถานการณกอยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นได้ นักคิดเชิงกลยุทธกจะต้องมีความว่องไวและเฉียบคมในการประเมินสถานการณก
สามารถวิเคราะหกได้ว่า สภาพแวดล้อมและความเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะกระทบต่ อ
เส้ น ทางสู่ เ ป้า หมายอย่ างไรบ้า ง เพื่ อ หาจัง หวะและฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้ อ มที่
เปลี่ยนไป หรื อหลบหลีกได้ ทันเมื่อ มีภัยอัน ตรายกล้ากรายมาแบบกะทั นหัน มี การคิ ด
หาทางเลือกอื่นๆ สารองไว้สาหรับสถานการณกไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และมีกระบวนการ
คิดดังภาพ16
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ในทัศนะของ ดร.สุวิทยก มูลคา 17 ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธกไว้ว่า หมายถึง
ความสามารถในการก าหนดวิธี การทางานที่ดี ที่สุด และมีความยืดหยุ่ น พลิก แพลงได้
ภายใต้สภาวการณกต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีลักษณะการคิด คือ มีการ
กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นกระบวนการ มีการวิเคราะหกสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก มีการประเมินสถานภาพทั้งของตนเองและสภาพแวดล้อม มีการ
คาดการณกอนาคต มีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนดาเนินการ มีการวางแผน
อย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงได้ตามสถานการณก เป็นการ
คิดเชิงรุกหรือเชิงรับก็ได้
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ทั้งนี้ กระบวนการคิดเชิงกลยุทธก จะมีลักษณะขั้นตอนดังภาพ18

ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์
นอกจากนั้น ดร.สุวิทยก มูล คา 19 ยังได้ให้ทัศนะของคนที่ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธกไว้
ด้วยว่า คนเหล่านั้นจะประกอบด้วยความสามารถในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ
1. ความสามารถในการคิดอย่า งเป็นกระบวนการ มีการเป้า หมายที่จะมุ่งกระทาอย่าง
ชัดเจน คิดอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการจัดลาดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน
2. ความสามารถในการวิเคราะหกและประเมินสถานะ ที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและ
คู่แข่ง สภาพแวดล้อม สถานการณกปัจจุบัน และการคาดการณกอนาคต
3. ความสามารถในการก าหนดแนวทาง ด้วยการหาทางเลือกที่หลากหลาย สามารถ
กาหนดขอบเขตของปัญหา และการกาหนดเป้าหมายที่มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย
4. ความสามารถในการตัดสินใจ ประเมินทางเลือก และคาดการณกผลลัพธก
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5. ความสามารถในการวางแผน จัดลาดับชั้นความสาคัญในการดาเนินการ รู้จงหวะและ
โอกาส รู้ว่าเวลาใด ที่ใด ควรทาอะไร การทดสอบแผนในสนามความคิด และการเตรียม
แผนสารองล่วงหน้า หากเกิดสถานการณกที่แตกต่าง
6. ความสามารถในการดาเนินการ ด้วยความมั่นใจในการควบคุมตนเองสู่เป้ าหมาย การ
ควบคุมสถานการณกที่เกิดขึ้น มีการคาดการณกผ ลลัพธกที่จะเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเสมอ
และมีความคาดหวังผลปลายทางมากกว่าผลเฉพาะหน้า
7. ความสามารถในการรับมือกับสถานการณกเฉพาะหน้า ด้วยการประเมินสถานการณก
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานะปัจจุบันและการคาดคะเนอนาคต มีความยืดหยุ่นพลิกแพลง
ตามสถานการณก เตรียมความพร้ อมอยู่เสมอ เพื่อ รอจังหวะและโอกาส คาดการณก
อันตรายและเตรียมการป้องกัน
การคิดเชิงยุทธศาสตรกทางทหารแต่เดิม ได้ถูกปรับแต่งโดยฝ่ายพลเรือน และพัฒนาเป็นคา
ที่รู้กันด้วยทั่วไป และเรียกโดยรวมว่า “การคิดเชิงกลยุทธก” โดยมีลักษณะการคิดที่มุ่งถึงชัย
ชนะในการต่อสู้หรือแข่งขัน อย่างมีศิลปะ ทั้งรุก รับ ร่นถอย ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นการแก้ไข
ปัญหา ด้วยการหลบเลี่ยงอุปสรรค หรือใช้สถานการณกต่างๆ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชนกสูงสุด

ปัจจัยที่เอื้อต่อการคิดเชิงกลยุทธ์
เราจะคิดเชิงกลยุทธกอย่างประสบความสาเร็จ หากมีความแม่นยาของสมมติฐาน นับตั้งแต่
วั ย รุ่ น เป็ น ต้ น มา สมองจะพั ฒ นาความสามารถในการคิ ด หาเหตุ ผ ลความเป็ น ไปได้
(possibilities) โดยมีการสร้างข้อสมมติฐานของความเป็นไปได้ของสิ่งที่จะคิด หรือเรียกว่า
การคิดอย่างมีสมมติฐาน (hypothetical thinking) เพื่อวินิจฉัยคาดการณกความเป็นไปได้
(possibilities) ว่าต่อไปน่าจะเกิดอะไรขึ้น เรียกว่าการคิดแบบ “ถ้าเป็นเช่นนี้....ดังนั้นจะ
เกิด....” (if-then)
สมมติฐานในเรื่องต่างๆ เกิดจากการสั่งสมของประสบการณก การเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและ
ชีวิต ความเชื่อ เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการคาดคะเนในเรื่องนั้น ว่ามีความแม่นยามาก
น้อยเพียงใด โดยสมองจะคิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ ของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น และเพื่อที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่
สังเกตเห็นกั บสิ่งที่ เชื่ อว่า น่าจะเป็น ไปได้ ความสามารถในการคิด ผ่า นสมมติฐ านเป็ น
เครื่องมือที่มีพลังมาก เพราะจะทาให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ สามารถเห็นผลลัพธกที่
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เกิดขึ้นหากทาเช่นนั้นลงไป และสามารถนาเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการอธิบายเหตุการณกที่
เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตั้งสมมติฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
คิดแบบสมมติฐานจะมีผลต่อพฤติกรรมของเรา เช่น ช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการ
เอาใจเขามาใส่ใ จเรา ท าให้ส ามารถคิดได้อย่า งทะลุปรุโปร่งถึงสิ่ง ที่คนอื่นคิ ดหรือรู้สึ ก
สามารถบอกได้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร20
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
ความสาเร็จในการคิดเชิงกลยุทธกอีกด้วย เช่น การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking)
การคิดแบบจินตนาการ (Imaginative Thinking) การคิดอย่า งสร้า งสรรคก (Creative
Thinking) การคิดนอกกรอบ (Out of The Box Thinking) เป็นต้น นอกจากต้องใช้
ทักษะการคิดดังกล่าวแล้ว การคิดเชิงกลยุทธกยังต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย
ประเทือง วิบูลยกศักดิ์21 ได้กล่าวถึงทักษะการคิดขั้นสูงในเว็บไซตก สหวิชาการ.com ไว้อย่าง
น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย การคิดแบบการสรุปความ (drawing conclusion) การให้คา
จ ากัดความ (defining) การวิเคราะหก (analyzing) การผสมผสานข้อมูล (integrating)
การจัดระบบความคิด (organizing) การสร้างองคกความรู้ใหม่ (constructing) การกาหนด
โครงสร้างความรู้ (structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ใหม่ (restructuring)
การค้นหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพื้นฐาน (finding underlying
assumption) การคิดคะเน/การพยากรณก (predicting) การตั้งสมมติฐาน (formulating
hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑก (establishing
criteria) การพิสูจ นกความจริง (verifying) การประยุกตกใช้ความรู้ (applying) ซึ่งถือเป็น
การคิดขั้นสูง ที่สามารถนาไปใช้ในการคิดเชิงยุทธศาสตรกได้ทั้งสิ้น

เหตุที่ต้องทาให้คิดเชิงกลยุทธ์
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศกศักดิ์22 ได้กล่าวไว้ว่าหากต้องการประสบความสาเร็จ จาเป็นต้อง
รู้จักการคิดเชิงกลยุทธก โดยธรรมชาติแ ล้วเมื่อคนเรามีความปรารถนาอย่า งแรงกล้าที่จ ะ
ประสบความสาเร็จ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ย่อมพยายามหาหนทางและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ
เพื่อเป็นผู้ชนะหรือประสบความสาเร็จในเรื่องนั้น ตัวอย่าง ร๊อกกี้ เฟลเลอรก อภิมหาเศรษฐี
ชาวอเมริกันผู้บริจาคเงินเพื่อมนุษยชาติถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอดีตนั้นเขายากจน
มากต้องเริ่มทางานตั้งแต่เด็ก เขาเคยทางานขุดมันฝรั่งในไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุ เพื่อ
แลกกับเงินเพียง 4 เซ็นตกต่อชั่วโมง แต่ด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และปณิธานที่
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แน่วแน่ที่จะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องเผชิญความยากลาบากเช่นเขา ปณิธานที่
แน่วแน่ทาให้เขาอุตสาหพยายามสร้างตัวเองขึ้น จนสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลก
และทาตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้สาเร็จ จะเห็นว่าเมื่อเรามี “เป้าหมาย” ที่ต้องการอย่าง
ชัดเจน เราจะพยายามหา “วิธีการ” ไปถึงเป้า หมายนั้น 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”
ความต้องการประสบความสาเร็จนับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษยก เราทุกคนต่าง
ปรารถนาได้รับความสุข และความพึงพอใจจากสิ่งที่เราทาสาเร็จ ความส าเร็จ นามาซึ่ง
ความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง ยิ่งเราทาสิ่งต่างๆ ได้สาเร็จมากเท่าใด ความรู้สึก
นับถือและเชื่อมั่นในตนเองยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่า นั้น ความพึงพอใจในชีวิตย่อมเพิ่มทวีขึ้น
ตามมา ในทางตรงกันข้าม เมื่อเราไม่ส ามารถทาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้ส าเร็จ ประสบความ
ล้มเหลวในการทาสิ่ งต่างๆ อยู่เสมอ ย่อมส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง การเห็น
คุณค่าในตนเองลดน้อยลง ขาดความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต สิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกท้อแท้
สิ้นหวังและหมดกาลังใจในการดาเนินชีวิต
การคิดเชิงกลยุทธก เป็นการคิดที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสาเร็จ ช่วยให้เราเป็น คนที่ไม่ทา
สิ่งต่างๆ อย่างเลื่อนลอย แต่รู้จักกาหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงคกล่วงหน้าในการทาสิ่ง
ต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทาให้
สามารถรับ มือกั บสถานการณกต่า งๆ ที่เผชิ ญอยู่แ ละสถานการณก ที่ไม่ค าดคิ ดได้อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทาที่ไม่จ าเป็น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆ โดย
เปล่าประโยชนก ช่วยทาให้เรามีโอกาสประสบความสาเร็จมากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิงกล
ยุทธก
ดร.สุวิ ทยก มู ล ค า 23 ชี้ใ ห้เ ห็น ประโยชนก ของคิ ดเชิง กลยุท ธกว่า จะท าให้เ รามองเห็น ภาพ
อนาคตได้ชัดเจนขึ้น เห็นจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและคู่แข่งขัน อุปสรรคและโอกาสของ
ความสาเร็จของงาน ทางออกที่หลากหลาย สร้างแนวทางปฏิบัติให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง
ควบคุมตัวเราให้ไปถึงจุดหมาย ทาให้เราตระหนักถึงผลได้ผลเสียของการตัดสินใจ พัฒนา
ทั ก ษะการตั ด สิ น ใจในสภาวการณก ต่ า งๆ ช่ ว ยให้ ป รั บ ตั ว ได้ ภ ายใต้ แ รงกดดั น จาก
สภาพแวดล้อม ไม่ ให้หลงไปกับผลประโยชนกร ะยะสั้น ปลดปล่อยความคิด ที่ติดยึดกั บ
ความสาเร็จในอนาคต และสร้างความได้เปรียบในสถานการณกต่างๆ
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จะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อใด
เราจะคิดเชิงกลยุทธกเมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแข่งขัน/ต่อสู้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา และ
สภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้ความจากัด ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการคิด
เชิงกลยุทธก เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา เพราะจะเป็นแนวทางในการดาเนินงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทาให้เกิดปัญหา
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 อ งจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ภาวะเช่นนี้เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้น เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม เราจะรู้สึกว่า ต้องจัดการอะไรบางอย่า ง สมองจะคิดอย่าง
อัตโนมัติว่าจะจัดการแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นอีก
โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เรามักจะใช้การคิดทางลัดแบบคร่าวๆ (heuristic)
โดยใช้ประสบการณก ความรู้ ความชานาญ และใช้เหตุผลของตนเองแก้ปัญ หา ซึ่งอาจจะ
ถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาลักษณะนั้นของบุคคลนั้น
การคิดเชิงกลยุทธกจะเกิดขึ้นเมื่อต้องการคาตอบว่า “แล้งเราจะทาอย่างไรดี” โดยตระหนัก
ว่าถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาผิด เราอาจได้รับผลร้าย แต่ถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้ ทุก
อย่างย่อมดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทาให้เราต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก
ที่จะกระทาการใดลงไป
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาจึงต้องมีการหาทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาไว้มากกว่า
หนึ่งทางเลือก จากนั้นนาแต่ละทางเลือกนั้นมาประเมินผลดี –ผลเสียในความคิด วิธีการ
ต่างๆ ที่นามาใช้ในการแก้ปัญหา อาจเรียกว่า “การหากลยุทธกเพื่อแก้ปัญหา” โดยจะทา
การทดลองทางเลือกหลายๆ ทางก่อนจะลงมือแก้ปัญหานั้นจริง24
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คนที่สามารถ คิดเชิงกลยุทธกจะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ขาดการพัฒนาทักษะการคิด
ด้า นนี้ เพราะจะไม่ด่วนแก้ปั ญหา แต่คิดใคร่ครวญก่อนเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า “ปัญหาที่
แท้จ ริง อยู่ตรงไหน ?” เมื่อรู้ ว่า ปัญหาคืออะไรแล้ว จากนั้ นจึง “กาหนดเป้า หมายการ
แก้ปัญหาให้ชัดเจน” เมื่อมีเป้า หมายชัดแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการ “พยายามหาทาง
แก้ปัญหา” ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้น อาจจะคิดได้อย่างหลากหลาย จึงจาเป็นต้อง “เลือก
ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”
ทางเลือกในการแก้ปัญหานี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “กลยุทธกในการแก้ปัญหา” แต่ก่อนที่จะนา
กลยุทธกใดมาใช้ จาเป็นต้องมีการ “ทดลองในสนามความคิดอย่างรอบคอบ” เพื่อวิเคราะหก
ความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนาออกใช้แล้ว เป็นการตรวจสอบว่าจะเกิดปัญหาใด
ตามมาบ้างหรือไม่ ถ้าคิดว่าอาจมีปัญหาอาจจะต้องเปลี่ยนทางเลือกหรือปรับให้เหมาะสม
จนแน่ใจระดับหนึ่งว่า น่าจะใช้การได้ จึง “ตัดสินใจใช้กลยุทธกนั้นออกไปเพื่อแก้ปัญหา”
และไม่จ บเพียงเท่านี้ นักคิดเชิงกลยุทธกจ ะ “ตามดูว่า ผลที่เกิดขึ้ นเป็นอย่างไร” ประสบ
ผลส าเร็จ ตามที่คาดหรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดตามมาหรือไม่ และถ้า เห็นอาการของ
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็จะสามารถป้องกันได้ทันท่วงที เมื่ออยู่ในสภาวะต้องบรรลุเป้า หมาย
ภายใต้ความจากัด
ดร.สุวิทยก มูลคา 25 ได้สรุปให้เห็นถึงสภาวะต่างๆ ที่จะคิดเชิงกลยุ ทธก 4 สถานการณก คือ
สภาวะที่ต้องมีการแข่งขันหรือต่อสู้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา สภาวะที่ต้องตัดสิน ใจเลือก
ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางและสภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจากัด

ทาความเข้าใจเรื่องของปัญหาและสาเหตุ
เมื่ อ รั บ รู้ ถึ ง ความกดดั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั ก คิ ด เชิ ง ยุ ท ธศาสตรก จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร ศึ ก ษา
สภาพแวดล้อมหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น จนเห็นถึงความกดดันที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในทุกมิติ ซึ่งเมื่อเห็นแล้ว ก็จะทาให้เราสามารถระบุปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้ง
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม
โดยทั่วไปแล้ว ผู้นาระดับสูง มักจะมีส มมติฐานของปัญหา และสมมติฐานว่า อะไรเป็น
สาเหตุของปัญหานั้นอยู่แล้วในใจ ซึ่งบางครั้งอาจถูกต้อง หรือบางครั้งอาจไม่ถูกต้องก็ได้
ในฐานะนักคิดเชิงยุทธศาสตรก จึงควรมีการพิสูจนกความเป็นจริงนั้นเสียก่อน

17

ที่มา : ประยุกตกจากแนวคิด การคิดแบบ QiuckWin26
การคิดในลักษณะนี้ จะมีความละเอียดรอบคอบตั้งแต่ต้น และถือเป็นการพิสูจนกสมมติฐาน
เบื้องต้นของปัญหาและสาเหตุที่คาดคิดไว้ นักคิดเชิงยุทธศาสตรก จะพิสูจนกสมมติฐานนี้ด้วย
การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เป็นตัวกดดันปัญหานั้นอยู่เพื่อให้ให้คาตอบว่า ปัญหาเป็นอย่าง
นั้นจริง หรื อไม่ และที่ส าคัญ เมื่อได้ศึ กษาสภาวะแวดล้ อมต่า งๆ อย่ า งครอบคลุม แล้ ว
อาจจะพบว่า ปัญหามิได้เป็นเช่นนั้นจริง อีกทั้งสาเหตุของปัญหา ก็มิได้มีเพียงเท่านั้นด้วย
ผลของการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ดี จะนาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้ น อย่างไรก็ ตาม ก่ อนที่ จ ะศึ กษาในเรื่อ งถัด ไป เราควรมาทาความเข้ า ใจกับค าว่ า
“ปัญหา” เสียก่อน

ปัญหาและประเภทของปัญหา
ปัญหา หมายถึง ประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลาบาก ความต้านทาน หรื อความท้า
ทาย หรือเป็นสถานการณกใดๆ ที่ต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาจะรับรู้ได้จากผลลัพธก
ของการแก้ปัญหา หรือผลงานที่นาไปสู่วัตถุประสงคกหรือเป้าหมาย ประเด็นปัญหาแสดงถึง
ทางออกที่ต้องการ ควบคู่กับความบกพร่อง ข้อสงสัย หรือความไม่สอดคล้องที่ปรากฏขึ้น
ซึ่งขัดขวางมิให้ผ ลลัพ ธกประสบผลส าเร็จ 27 ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงปัญหา อาจแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ได้ดังนี้
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ประเภทของปั ญ หาแบ่ ง ตามลั ก ษณะทั่ ว ไป-เฉพาะกิ จ โดยพี เ ตอรก ดรั ก เกอรก (Peter
Drucker) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่28
1. ปัญหาทั่วไปโดยแท้จ ริง - เกิดขึ้นได้บ่อยและทั่วไปในหลายโอกาส ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจ
สร้างแบบจาลองเพื่อรับมือกับปัญหา ปัญหาจึงสามารถแก้ได้โดยง่าย
2. ปัญหาทั่วไป แต่เฉพาะกิจในสถานการณกเอกเทศ - เมื่อแบบจาลองสาหรับรับมือกับ
ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ จาเป็นต้องมีการวิเคราะหกเพิ่มเติมเพื่อแก้ปั ญหาเป็นเรื่องๆ
ไป ปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดซ้าได้อีกแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกัน
3. ปัญหาเฉพาะกิจโดยแท้จริง - รายละเอียดของปัญหาแตกต่างจากปัญหาอื่นโดยสิ้นเชิง
เกิดขึ้นได้น้อยและต้องการการวิเคราะหกอย่างสูง เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอาจจะไม่
เกิดปัญหาแบบเดิมอีก
4. ปัญหาทั่วไปที่คิดไว้ล่วงหน้าเป็นปัญหาใหม่ - เป็นการเตรียมรับมือปัญหาทั่วไปที่จ ะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ปัญหานั้นจะยังไม่เกิด
ประเภทของปัญหาแบ่งตามรากฐานกาเนิด โดยแดเนียล เทยากู (Daniel Theyagu)
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 29
1. ปัญหาที่ มาจากคาถาม - เกิ ดขึ้น เมื่ อมี คาถามที่ต้ องการคาตอบ และบางครั้ง มัน ก็
อาจจะยากที่จ ะให้คาตอบ เพราะอาจต้องรวบรวมข้อมูล และข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
เพื่อนามาตอบคาถามหรือตัดสินใจ
2. ปัญหาที่มาจากสถานการณก - เกิดขึ้นเมื่อสถานการณกปัจจุบันประสบสภาวะลาบาก
ต้องกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา บางครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจาเป็นต้อง
เลือกสิ่งหนึ่งและจาใจต้องละทิ้งอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสิ่งที่ถูกละทิ้งก็อาจจะเป็นปัญหาใหม่
3. ปัญหาที่มาจากการโน้มน้าว - การโน้มน้าวจูงใจจากเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า หรือ
คนในครอบครัว อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากหากเห็นใจและทาตามการโน้มน้าว
อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ทาตามก็จะถูกตาหนิหรือ
ถูกตราหน้าจากเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ดังกล่าว
4. ปัญหาที่มาจากการแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่จาเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หากไม่
แก้ปัญหาจะไม่สามารถดาเนินงานต่อไปได้ ควรมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาเดิม
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต

19
ประเภทของปัญหาแบ่งตามความคงอยู่ โดยจูแรน (Juran) แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 30
1. ปัญหาครั้งคราว - เกิดขึ้นไม่บ่อย ไม่สามารถคาดการณกได้ แต่สามารถทาให้ปัญหาหมด
ไปได้
2. ปัญหาเรื้อรัง - เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สามารถคาดการณกได้ อาจแก้ไขให้หมดไปไม่ได้แต่
สามารถลดความรุนแรงให้น้อยลงได้
ประเภทของปัญหาแบ่งตามความซับซ้อ น โดยเอเมอรี (F.E. Emery) และทริส ตก (E.L.
Trist) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 31
1. ปัญหาไม่ซับซ้อนและแก้ได้ด้วยตัวเอง - เป็นปัญหาที่ง่ายต่อการจัดการและกาจัดให้
หมดสิ้นไป ด้วยพละกาลังที่ตัวเองมีอยู่
2. ปัญหาไม่ซับซ้อนและต้องรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่ยากมากขึ้น ไม่สามารถ
แก้ได้ด้วยพละกาลังของตัวเอง จาเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกับหน่วยอื่นเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน
3. ปัญหาซับ ซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามวิ สัย - เป็ นปัญหาที่เกิดขึ้น หลังจากหรือใน
ระหว่างการแก้ปัญหาอื่น ซึ่งผลลัพธกของการแก้ปัญหาก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา อาจ
ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา
4. ปัญหาซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวร้าว - เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากที่สุด
เนื่องจากไม่สามารถคาดการณกได้ มีความไม่แน่นอนและความเสี่ยงสูง
นอกจากนั้น พิสิษฐก จง32 ยังได้ให้ความเห็นว่า ความหมายของคาว่า ปัญหา สาหรับแต่ละ
คน ล้วนแล้วแต่มี นิยามแตกต่า งกัน ไป แต่ในการศึ ก ษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่า ง
สร้างสรรคกนั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จึงจาเป็นที่จะต้องกาหนดนิยามความหมายออกมาให้
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 อยู่ กั บ สิ่ ง ที่
คาดหวัง” จากความหมายข้างต้นทาให้ทราบได้ว่า การแก้ปัญหา ก็คือ การปิดช่องว่างที่มี
หากช่องว่างมีขนาดใหญ่ การแก้ปัญหาก็จะมีความยากลาบากมากขึ้น
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถที่จะปิดช่องว่างที่มีอยู่ได้ทั้งหมด การที่เราลดช่องว่างให้แคบ
ลง ก็เป็นการลดปัญหา ซึ่งก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งปัญหาเอาไว้ และเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไป
ได้ จึงได้แบ่งประเภทของปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3
ประเภท คือ
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1. A well-structured problem เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน ปัญหาประเภทนี้
เป็นปัญหาแก้ไขไม่ยาก โดยการแก้ไขปัญหาจะใช้อัลกอรึทึมมาแก้ไข ซึ่งเป็นสูตรสาเร็จ
ที่รับประกันว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้อย่างแน่นอน ถ้าทาตามขั้นตอนของอัลกอรึทึม
2. An ill-structured problem คือ ปัญหา ที่ไม่มีรูปแบบการแก้ไขที่ชัดเจนแน่นอน ต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรคกมาแก้ไข โดยมากมักจะเป็นปัญหาในเชิงนามธรรม เช่น ผู้จัดการ
สั่งให้ลูกน้องดีไซนกเสื้อผ้าชุดใหม่ ที่สื่อถึงความงามของธรรมชาติ
3. semi-structured problem เป็นปัญหาที่อยู่กึ่งกลางระหว่า งทั้งสองแบบข้า งต้ น
ปัญหาชนิด นี้จ ะมีข้อ มูล เพี ยงพอในการระบุถึ งปัญ หาบางส่ วน แต่ยัง ขาดวิธีแ ก้ไขที่
ชัดเจน
สภาพหรือสภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น นาไปสู่ปัญหาหรือทาให้ปัญหาเกิดขึ้น และปัญหาก็
จะมีสาเหตุให้ต้องแก้ไข จากที่กล่าวมาแล้ว จะพบว่าปัญหามีนิยามกาหนดไว้หลายแบบ
หลายประเภท อย่างไรก็ตามในทางยุทธศาสตรก มักพบปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน แก้ไข
ได้ ย าก และมี รู ป แบบการแก้ ไ ขที่ ไ ม่ ชั ด เจนแน่ น อน ต้ อ งใช้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรคก ม าก
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไ ม่เอื้ออานวย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิสิษฐก จง 33 ที่ให้
ความคิดเห็นว่า การแก้ไขแบบ semi-structured problem ควรจะใช้ วิธี Heuristics ซึ่ง
ก็คือ แนวทางหรือไกดกไลนก ในการแก้ไขปัญหา โดยจะทาหน้า ที่เพียงแค่เพิ่มโอกาสที่จ ะ
แก้ปัญหาได้ส าเร็จ Heuristic เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับประกันว่าเป็นทางออกที่ดี
ที่ สุ ด แต่ เ พี ย งพอที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ทั น ที ในกรณี ที่ ห าทางออกที่ ดี ที่ สุ ด ไม่ ไ ด้

เหตุผลที่ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรก เป็นสภาพแวดล้อมทั้งในอดีต ปัจ จุบัน และที่คาดการณก
ล่างหน้าไว้ในอนาคต สภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นมา
ของปัญหาได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในอนาคตก็จ ะเป็นบ่งบอกถึง
แนวโน้มของทางออกต่ อการแก้ ไขปั ญหาได้อี กด้ว ย การวิ เคราะหก ส ภาพแวดล้อ มทาง
ยุทธศาสตรกที่ดี จะส่งผลดีต่อการคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงคกตามที่ต้องการได้
ถึงแม้การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมจะไม่สามารถการันตีได้ว่า มันจะนาไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้ 100% แต่อย่างน้อยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้บ้าง ไม่
มากก็น้อย
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการคิดเชิงยุทธศาสตรกมักเริ่มด้วยการกาหนดสมมติฐานว่าอะไรคือ
ปัญหาและมีอะไรเป็นสาเหตุ สิ่งที่นักคิดเชิงยุทธศาสตรกจะต้องคิดและปฏิบัติในลาดับถัดไป
คื อ การคิ ด ค้ น และหาข้ อ มู ล เพื่ อ น ามายื น ยั น สมมติ ฐ านนั้ น ด้ ว ยการวิ เ คราะหก
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสาเหตุด้วยความละเอียดอย่างที่สุด หรืออาจกล่าว
โดยสรุปได้ว่า การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ใช้เพื่อการยืนยันสภาพของ
ปัญหาและสาเหตุ ในขณะที่การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ใช้เพื่อการ
หาแนวโน้มของทางออกที่ดีที่สุดที่จะทาได้
การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ขอยกตัวอย่างในการจัดทายุทธศาสตรก
ทหารของนักศึกษา ในการวิเคราะหกสภาพแวดล้อมของการทายุทธศาสตรกทหาร นักศึกษา
ได้วิเคราะหกสภาพแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง ได้มีวิเคราะหก
สภาพแวดล้อมของสถานการณกในระดับโลกทั้งระดับประเทศ กลุ่มประเทศ สถานการณกใน
ระดับภู มิภาค สถานการณกประเทศรอบบ้า น สถานการณกในประเทศ และสถานการณก
ความท้าทายต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มีความเชื่อมโยงกัน
การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต เป็นการวิเคราะหกในลักษณะของการ
คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต โดยทั่วไปจะมองภาพกว้า งของสถานการณกทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี แต่ก็มิได้จากัดเพียงเท่านี้ ขึ้นอยู่กับการคิดเชิงยุทธศาสตรก
ในครั้งนั้น ว่าเป็นการคิดในระดับใด ถ้าเป็นการคิดในระดับหน่วยงานหรือองคกการ ก็อาจ
มองสภาพแวดล้อมที่แคบลงได้อีก เช่น แทนที่จะมองสถานการณกด้านการเมือง ก็อาจจะ
มองไปที่เจตนารมณกหรือนโยบายของหน่วยเหนือ เป็นต้น
การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรกในที่นี้ คือ การวิเคราะหกเพื่อประโยชนกที่สาคัญ
2 ประการ คือ เพื่อยืนยันสภาพปัญหาและสาเหตุ และเพื่อคาดการณกแนวโน้มในอนาคต
ต่อการหาทางออกของปัญหาที่เหมาะสม

เจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
ความหมายของเจตนารมณก เจนนารมณก มีความหมายตามพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ
หมายถึ ง ความมุ่ ง หมาย,เจตนา,ความตั้ ง ใจ,จุ ด หมาย,เป้ า หมาย และในส่ ว นของ
พจนานุก รม ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ ใ ห้ ความหมายไว้ว่ า "ความมุ่ ง
หมาย" เท่านั้น 34
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ในการคิดเชิงยุทธศาสตรก ผู้คิดจะเห็นภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากการวิเคราะหก
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรก จะมองเห็นปัญหาและสาเหตุที่ชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันก็
จะมองเห็นทางออกของปัญหาว่าควรจะไปในทิศทางไหนอย่างคร่าวๆ ด้วยการใช้ทักษะ
การคิดทั้งแบบ การสร้างจิตนาการ (Imaginative Skill) การสร้างแนวคิด (Conceptual
Skill) การคิดเชิงเหตุและผล (Logical Thinking) ประกอบกับการอิงสัญชาตญาณ ความรู้
ความชานาญเฉพาะด้าน และความรู้เชิงประสบการณกที่สั่งสมมา ซึ่งทั้งหมดจะนาไปสู่การ
ก าหนด “ความมุ่ ง หมาย” เพื่ อ ให้ ไ ด้ ภ าพสุ ด ท้ า ยที่ เ ป็ น ทางออกของปั ญ หา ซึ่ ง ก็ คื อ
เจตนารมณกทางยุทธศาสตรกนั่นเอง
ระดับของเจตนารมณกและเป้าหมายทางยุทธศาสตรก หากมองในภาพรวมของการวางแผน
เชิงยุทธศาสตรกขององคกการ เราจะพบศัพทกหลายตัว ได้แก่ วิสัยทัศนก พันธกิจ วัตถุประสงคก
และเป้าหมาย ซึ่งศัพทกแต่ละตัวเหล่านี้ ล้วนสื่อความหมายที่แสดงออกถึงเจตนารมณก ทาง
ยุทธศาสตรกทั้งสิ้น วิสัยทัศนกจ ะเป็นเจตนารมณกในระดับบนสุด ในขณะที่พันธกิจ จะเป็น
เจตนารมณกที่เน้นถึงการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงคกเป็นตัวบ่งบอกถึงความต้องต้องการหรือ
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 ถุ ป ระสงคก /
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้
ในทางทหารจะสรุปภาพของยุทธศาสตรกว่าไม่อะไรมากกว่า Ends = Ways + Means โดย
ที่ End หมายถึ ง ผลลั พ ธก สุ ด ท้ า ย หรื อ สภาพสุ ด ท้ า ย หรื อ เป้ า หมายที่ ต้ อ งการ
Ways หมายถึง มาตรการ วิธีการ กระบวนการ การฝึก หรือกลวิธีต่างๆ ที่จะนาไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ และ Means หมายถึง ทรัพยากรที่จาเป็นต่อการที่จะทา
ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น กาลังทหาร ระบบอาวุธยุทโธปกรณก งบประมาณ เจตนารมณกทาง
การเมือง และเวลา เป็นต้น
ในการคิดเชิง ยุทธศาสตรก ค าว่า “เจตนารมณก ทางยุท ธศาสตรก ” และ “เป้ า หมายทาง
ยุทธศาสตรก” เป็นสิ่งที่สัมพันธกกัน นักคิดเชิงยุทธศาสตรก จาเป็นต้องร้อยเรียงความสัมพันธก
ของการคิดให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้มิใช้ประสงคกอื่นใดนอกไปจากทิศทางแห่ง
ความสาเร็จ คือการมีความมุ่งหมายที่ชัดเจน และเป้าหมายที่จับต้องได้ และวัดได้

23

สภาวะแวดล้อมกับการกาหนดหนทางปฏิบัติ
หลั งจากที่ มีก ารก าหนดเจตนารมณก ทางยุท ธศาสตรก ไปจนถึ ง การก าหนดเป้ า หมายที่
ต้องการแล้ ว มี งานอี กชิ้นหนึ่ง ที่นักคิ ดเชิ งยุทธศาสตรกจ ะต้องลงมือปฏิบัติ นั่นคื อการ
วิ เ คราะหก ส ภาพแวดล้ อ มเพื่ อ น าไปเป็ น ข้ อ พิ จ ารณาในการก าหนดหนทางปฏิ บั ติ
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตรก ที่จ ะนาไปสู่การบรรลุเป้า หมายที่กาหนดไว้ การวิเคราะหก
สภาพแวดล้อมในขั้นนี้ จะเป็นการวิเคราะหกที่มุ่งเน้นให้เห็นศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน องคกกร องคกการ ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าผู้คิดวางตนเองอยู่ ณ ที่ใด กรณีที่ผู้คิด
วางตัวเป็นองคกกร ก็จะทาการวิเคราะหกองคกกรของตน เป็นต้น
มุมมองในการวิเคราะหก กีรติ ยศยิ่ง35 ได้เสนอมุมมองในการวิเคราะหกเอาไว้ สรุปได้ดังนี้
1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะหกให้เห็นองคกประกอบที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคขององคกกร
2. The 7's Mckinsey Model ของ Tom Peter และ Robert Waterman มี
องคกประกอบที่ใช้ในการวิเคราะหก 7 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธก 2) โครงสร้าง 3) ระบบ
4) รูปแบบหรือวัฒนธรรม 5) บุคลากร 6) ทักษะ และ 7) คุณค่าหรือเป้าหมายที่สาคัญ
ขององคกกร
3. A Six-Box Model ของ Marvin R.Weisbord เน้นการพิจารณาวิเคราะหกองคกประกอบ
ภายในองคกกร 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงคก ด้านความสัมพันธก
ด้านเครื่องมือช่วยเหลือ ด้านโครงสร้าง ด้านสิ่งตอบแทน และด้านภาวะผู้นา
4. Nadler and Tushman congruence Model ของ David A.Nadler และ Michael
L.Tushman มุ่งไปที่การวิเคราะหกใน 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นปัจจัยนาเข้า ส่วนที่เป็น
กระบวนการเปลี่ยนสภาพ และส่วนที่เป็นผลผลิต
5. Tichy's TPC Framework ของ Tichy's N.M. เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงองคกกรให้เกิด
ประสิ ท ธิ ภ าพ บนความสั ม พั น ธก ร ะหว่ า งระบบต่ า งๆ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ องคก ก ร
ประกอบด้วย ระบบทางเทคนิค ระบบทางการเมือง และระบบวัฒนธรรม
6. Michael Porter's Forces Model ของ Michael Porter พิจารณาไปที่กลุ่มอิทธิพล
ต่างๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ กลุ่มคู่แข่งขัน กลุ่มสินค้า
ทดแทน กลุ่มผู้ซื้อ และกลุ่มผู้จาหน่ายวัตถุดิบ
การวิเคราะหกแบบ SWOT ผู้ช่วยศาสตราจารยก นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 36 ได้
ศึกษาและสรุปไว้ว่า “...การวิเคราะหกแบบสวอต (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคหรือ
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เครื่องมือในการประเมินสถานการณก ขององคกกรที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งอัลเบิรกต ฮัมฟรี
(Albert Humphrey) เป็นผู้เริ่มโดยนาเทคนิคนี้มาแสดงในการสัมมนาที่ มหาวิทยาลัย
สแตนฟอรกด การวิเคราะหกแบบสวอต จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายในองคกก ร โกาสและอุ ปสรรคจากสภาพแวดล้ อมภายนอกองคกก ร
ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อการทางานขององคกกร..."
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะหกส ภาพแวดล้อมที่ นิยมกันมาก เพราะ
สามารถนาไปประยุกตกใช้กับมุมมองอื่นๆ ได้ SWOT เป็นการวิเคราะหกเพื่อมองให้เห็นจุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threats) โดยการมองไปที่ปัจจัยต่างๆ ตามที่ผู้คิดเลือกที่จ ะมอง ตามที่เสนอไว้
แล้วในข้อ 2 - 6 ข้างต้น
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะหกด้วย SWOT จะไม่วิเคราะหกโดยไร้จุดหมาย ทุกประเด็นของ
การวิเคราะหกจะมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ เฉพาะที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้
เท่านั้น ในที่นี้จะเรียกว่าเป็นการวิเคราะหก จุดแข็งสาคัญ จุดอ่อนวิกฤติ โอกาสสาคัญ และ
อุปสรรควิกฤติ คือ เอาเฉพาะที่ ส าคัญ ซึ่งเกี่ยวข้ องและส่งผลต่อการบรรลุเป้า หมายที่
กาหนดไว้ ดังแสดงให้เห็นดังภาพถัดไป
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การกาหนดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม
การกาหนดหนทางปฏิบัติ คือ ข้อเสนอของนักคิดทางยุทธศาสตรกที่แสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ที่ควรจะปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะหกสภาพแวดล้อม ในมุมมองต่างๆ ที่
เกิดจากการจับคู่กันระหว่างจุดแข็งสาคัญกับโอกาสสาคัญ จุดแข็งสาคัญกับอุปสรรควิกฤติ
จุดอ่อนวิกฤติกับโอกาสสาคัญ และจุดอ่อนวิกฤติกับอุปสรรควิกฤติ เพื่อให้ได้มาซึ่งหนทาง
ปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านสรุ ปเรียกหนทางปฏิบัติเหล่านั้น เช่น ยุทธศาสตรกเชิงรุก
ยุทธศาสตรกกาจัดจุดอ่อน ยุทธศาสตรกส ร้างภูมิคุ้มกัน หรือยุทธศาสตรกเปลี่ยนวิกฤติเป็น
โอกาส ดังแสดงในภาพถัดไป

การวิเคราะหกสภาพแวดล้อมภายหลังการกาหนดเจตนารมณกและเป้าหมายทางยุทธศาสตรก
แล้ว มักนิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT มาช่วยในการวิเคราะหกเพื่อหาหนทางปฏิบัติ
อย่างไรก็ตาม จากภาพด้านบน จะแสดงให้เห้นจุดเน้นของการวิเคราะหก คือ การดารงไว้ซึ่ง
เป้าหมายอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการวิเคราะหก การวิเคราะหกเรื่องใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายจะถูกตัดออก และในขณะที่ได้หนทางปฏิบัติมาแล้ว ก็ยังคงต้องดารงความสาเร็จ
ของเป้ า หมายไว้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ด้ ว ยการพิ จ ารณาว่ า หนทางปฏิ บั ติ นั้ น ๆ จะส่ ง ผลให้
เป้าหมายบรรลุผลหรือไม่ หากหนทางปฏิบัติใดไม่ส่งผล ก็จะตัดหนทางปฏิบัตินั้นออกไป
ในที่สุด
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การประเมินหนทางปฏิบัติ
หนทางปฏิ บัติที่ เลื อกแล้ว โดยทั่ว ไปต้อ งได้ รับการประเมิ นค่า ว่า จะเหมาะสมต่ อการ
นาไปใช้หรือไม่ หัวข้อต่างๆ ที่อาจนามาใช้ในการประเมิน เช่น
1. หนทางปฏิบัตินั้นส่งผลต่อการที่จะทาให้เป้าหมายบรรลุความสาเร็จได้มากน้อยเพียงใด
2. หนทางปฏิบัตินั้น ถือเป็นมาตรการ/วิธีการที่เป็นหลักใหญ่ หรือเป็นแค่เรื่องปลีกย่อย
หรือเล็กน้อยเกินไปหรือไม่
3. หนทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะทาให้บรรลุเป้าหมายได้แล้ว มันยังช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมา
ในอดีตได้หรือไม่
4. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้กลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร
5. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยทาให้ความท้าทายของยุทธศาสตรกบรรลุผลมากน้อยเพียงไร
6. หนทางปฏิบัตินั้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างที่จะขัดขวางมิให้เป้าหมายบรรลุผล เป็นต้น

การคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัติ
เมื่อหนทางปฏิบัติได้ถูกเลือกที่จะนาไปใช้แล้ว ผู้คิด จะต้องคาดเดาหรือคาดคะเนผลลัพธกที่
จะเกิดขึ้นด้วย ในการวางแผนกลยุทธกภาครัฐ มักมีการคาดคะเนผล โดยแบ่งออกเป็นมิติ
ต่างๆ คือ
1. ผลลัพธกสุดท้ายที่เมื่อนาหนทางปฏิบัตินั้นๆ ไปใช้แล้วคืออะไร
2. ผู้รับประโยชนกจากหนทางปฏิบัตินั้นคือใคร แล้วเขาจะได้อะไร
3. จะต้อ งมีก ารปรับปรุ งการปฏิ บั ติงานในเรื่อ งอะไรบ้า ง ถึ งจะทาให้ หนทางปฏิบัติ นี้
บรรลุผล และ
4. จะต้องปรับปรุงองคกความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอะไรบ้าง ถึงจะทาให้หนทาง
ปฏิบัติบรรลุผล
ในตาราหลายๆ เล่มเรียกการคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัตินี้ ว่าเป็นการคาดคะเนแบบ
หลายมิติ และเมื่อนาผลของการคาดคะเน ไปสร้างเป็นตัวชี้วัดเพื่อติดตามความสาเร็จ ก็จะ
เรียกมันว่า “Balanced Scorecard”
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