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 เมื่อการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ทุกคนจึงต้องเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน แต่การจะนำพาองค์การให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางสังคมที่
มีพลวัตรแห่งการเปล่ียนแปลงได้อย่างไรนั้น  เป็นเรื่องของ”ผู้นำ” ที่จะต้อง “คิดเป็น”  
 เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง “กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์” ฉบับนี้ 
ได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้ผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพบกได้อ่าน
เพ่ือปรับพื้นฐานความรู้ และมีความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับศึกษา โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่
ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการศึกษาแล้ว จะเป็นนักคิดในระดับยุทธศาสตร์ ที่สามารถใช้
ศักยภาพทางความคิดนี ้ ในการขยายผลการศึกษาวิชาอื ่นๆ ในหลักสูตรได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ได้ในการทำงานต่อไป 
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กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
( Strategic  Thinking ) 

 
กล่าวนำ 
 
การวางแผนทางยุทธศาสตร์ และกระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นส่ิงที่ต้องดำเนินการคู่
กันไป เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด นำมาซึ่งความสำเร็จ และชัยชนะในทุกครั้ง  
 
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นการวางแผนขนาดใหญ่ล่วงหน้าสำหรับการรบ การเคลื่อน
กำลังต่อสู้ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ชัยชนะ ต่อมาภายหลังได้ถูกพัฒนาและปรับมาใช้กับภาค
ธุรกิจด้วย เพื่อทำให้การแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู่ผลสำเร็จ หรือชัยชนะเหนือคู่แข่งขั้น นับได้ว่าการวางแผนยุทธศาสตร์ เป็น
เครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ที่
กำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้น 
 
กระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์ เป็นความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์
ที่เป็นอยู่ ท่ามกลางสถานการณ์ที่มีความไม่แน่นอน  เพ่ือกำหนดแนวทางที่เหมาะสมที่สุด 
เมื่อทางเดินหนึ่งมีอุปสรรคก็พร้อมจะเลือกทางเดินใหม่ได้ทันที เพื่อบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 
 
ความหมาย  “ยุทธศาสตร์” 
 
“ยุทธศาสตร์”มาจากคำว่า “strategy” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก “strategia” ในอดีต 
คำว่ายุทธศาสตร์ในสมัยกรีก หมายถึง แม่ทัพ ผู้นำ หรือผู้ปกครองที่เป็นตัวแทนของ
ประชาชนที่ได้รับเลือกตั้งจากพลเมืองเอเธนส์ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำในยุคสงคราม 
บุคคลเหล่านี้จะต้องจัดทำและปฏิบัติตามแผนการรบ เพ่ือให้ได้รับชัยชนะในสงคราม ไม่ว่า
จะเป็นการรบ หรือการเจรจา ซึ่งหมายถึงการแบ่งงานกันทำของการรบ 1  
 
นักการทหาร เมื่อพูดถึงยุทธศาสตร์ ก็มักจะมีคำถามตามมาว่า แล้วมันต่างกับ ยุทธการ
หรือ ยุทธวิธี อย่างไร ก่อนจะศึกษาในเรื่องอื่นๆ จึงจำเป็นต้องให้เข้าใจเรื่องนี้เสียก่อน
ตั้งแต่แรก สมานิศ วิจิตร2 ได้ให้ความหมายของคำว่ายุทธศาสตร์ ไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้ 
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คำว่า ยุทธศาสตร์ ( strategy ) มีความหมายสัมพันธ์ใกล้เคียงกับ ยุทธวิธี ซึ่งบัญญัติมาจาก 
(tactics ) คำคู่นี ้จึงมักจะปรากฏในบริบทเดียวกัน (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื ่อว่า 
strategy & tactics ซึ่งมีบทความว่าด้วยสองเรื่องนี้โดยเฉพาะ) ในบริบทนี้ strategy จะใช้
ในรูปเอกพจน์ ส่วน tactics จะใช้ในรูปพหูพจน์ นอกจากยุทธศาสตร์ กับ ยุทธวิธี ซึ่งใช้คู่
กันมาแต่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทหารแล้ว อาจใช้คำวา่ กลยุทธ์ แทนยุทธศาสตร์ 
และใช้คำว่า กลวิธี แทนยุทธวิธี ก็ได้ ทั้ง 4 คำนี้เป็นศัพท์รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน 
และยังมีใช้ในทางธุรกิจและในภาษาทั่วไปอีกด้วย 
 
คำว่า strategy ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให้ความหมายหลักไว้ว่า “ศาสตร์และศิลป์แห่ง
การวางแผนและปฏิบัติการในสงคราม” ส่วน tactics หมายถึง “วิธีการจัดกระบวนทัพ
เพ่ือให้ได้ชัยชนะในการสู้รบหรือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง” 
 
รากศัพท์ของ strategy อาจสาวย้อนไปถึงคำกรีก คือ strategos “แม่ทัพ” เพราะมาจาก
คำว่า stratos “กองทัพ” + agein “นำ” ส่วน tactics ก็มาจากคำกรีกเช่นกัน คือ 
tactikos “เกี่ยวกับการจัด” จากรากศัพท์ว่า tassein “จัด” (อันเป็นที่มาของความหมาย
ว่า “การจัดกระบวนทัพ”) จึงเห็นได้ชัดว่าคำคู่นี้เริ่มใช้ในความหมายเกี่ยวกับการทหาร
ก่อนที่จะนำมาใช้ในวงการอื่นๆ 
 
ส่วนในภาษาอังกฤษทั่วๆ ไป คำว่า strategy จะมีที่ใช้มากกว่าคำว่า tactics และอาจใช้ใน
รูปพหูพจน์ก็ได้ เพ่ือหมายถึง “วิธีการ” เช่น learning strategies “วิธีการเรียนรู้” 
 
ความสัมพันธ์ระหว่าง strategy กับ tactics อาจสรุปได้ว่า ยุทธศาสตร์ (กลยุทธ์) หมายถึง 
แผนปฏิบัติการโดยรวมเพื่อให้มีชัยเหนือข้าศึกหรือคู่แข่ง เพื่อประสบผลสำเร็จในธุรกิจ 
หรือเพื่อบรรลุเป้าหมาย เช่น เพื่อความก้าวหน้าของหน่วยงาน ส่วน ยุทธวิธี (กลวิธี) 
หมายถึงวิธีการในระดับรายละเอียดที่นำมาใช้เพื่อดำเนินตามแผน ยุทธศาสตร์หรือแผนกล
ยุทธ์ที่วางไว้แล้ว  
 
พจนานุกรมบางฉบับได้อธิบายเพิ่มเติมในแง่การทหารไว้ว่า  “ยุทธศาสตร์” คือการใช้กำลัง
ทหารทั้งมวลของชาติทั้งในยามสงบและยามสงคราม โดยการวางแผนและพัฒนาในระยะ
ยาว เพื่อให้เกิดความมั่นคง หรือ ชัยชนะ ในขณะที่ “ยุทธวิธี” คือการใช้หรือการจัดวาง
กำลังในการสู้รบจริง3 
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ส่วนคำว่า “ยุทธศาสตร์” หรือ“กลยุทธ์” ในภาษาไทยอาจใช้สลับกันไปบ้าง และใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายของคำว่า ยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์ 
ไว ้คือ “ยุทธศาสตร์” หมายถึงวิชาการรบ ที่มีความสำคัญในการรบ ในขณะที่ “กลยุทธ์” 
หมายถึง การรบที ่ม ีเล่ห์เหลี ่ยม  วิธ ีการต่อสู ้ท ี ่ต ้องใช้อ ุบายต่างๆ จึงเข้าใจได้ว่า 
“ยุทธศาสตร์” หรือ “กลยุทธ์ ” มีความหมายใกล้เคียงกัน   
 
เมื่อเราพูดถึงแผนการรบ จะใช้คำว่า “แผนยุทธศาสตร์” แต่หากเมื่อใดการวางแผน
ยุทธศาสตร์ถูกนำมาประยุกต์ใช้กับการบริหารธุรกิจ ซึ่งมักหมายถึง วิธีการพลิกแพลงโดย
อาศัยความรู้ความชำนาญเพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งขัน หรือเพื่อประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายที่วงไว้ เรามักจะนิยมใช้คำว่า “แผนกลยุทธ์” มากกว่าในแวดวงธุรกิจ  
 
คำว่า แผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) แปลมาจาก strategic plan ในขณะที่คำว่า การ
วางแผนยุทธศาสตร์ (การวางแผนกลยุทธ์) ก็แปลมาจาก strategic planning เช่นกัน 
นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบในฐานข้อมูลภาษาอังกฤษ ก็พบคำว่า tactical planning ซึ่ง
แปลได้ว่า “การวางแผนยุทธวิธี” (การวางแผนกลวิธี ) หมายถึงการวางแผนระดับย่อย
รองลงมาจากแผนยุทธศาสตร์ (แผนกลยุทธ์) อีกต่อหนึ่ง 
 
อนึ่ง ในการจัดทำแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาหน่วยงาน มักเริ่มจากการทบทวนภาระหน้าที่ 
(mission) ของหน่วยงานนั้น กำหนดนโยบาย (policy) หรือทิศทาง (direction) ในการ
พัฒนาซึ่งจะต้องระบุวัตถุประสงค์ (objective) และมักจะมีการแถลงวิสัยทัศน์ (vision) 
อันเป็นการมองไปในอนาคตว่าประสงค์จะให้หน่วยงานนั้นมีสภาพเป็นเช่นไร จึงมักมีกรอบ
เวลากำกับไว้ด้วยว่า ภายในปีนั้นๆ จะต้องบรรลุเป้าหมายอย่างนั้นๆ 
 
เมื่อได้วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์แล้วจึงจะกำหนดกลยุทธ์ (strategy) ซึ่งได้แก่วิธีการ
หลักๆ ที่จะนำไปสู่วัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ที่ตั ้งไว้ แล้วจึงนำกลยุทธ์มาแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการ หรือโครงการ ซึ่งมักจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ระบุตัวเลขแน่ชัด เพื่อ
สะดวกแก่การติดตาม และการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการหรือโครงการ
ในโอกาสต่อไป 
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ยุทธศาสตร์ในความหมายอื่นๆ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ได้ให้
ความหมายของคำว่า ยุทธศาสตร์ คือ วิชาว่าด้วยการพัฒนาและการใช้อำนาจทาง
การเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหารตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและ
ยามสงคราม4 
 
ดร.กาญจนา นาคสกุล5 ราชบัณฑิต ได้ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า ยุทธศาสตร์เป็นการ
กำหนดแผนการให้เหมาะกับการต่อสู้กับข้าศึกทั้งในทางรุกและในทางตั้งรับ โดยใช้กำลัง
ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา และกำลังรบทางทหาร เพ่ือให้ได้ชัยชนะ ได้เปรียบข้า
ศึกษา และให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด ยุทธศาสตร์เป็นวิชาที ่เป็นทั ้งศาสตร์และศิลป์ 
ประกอบด้วย การกำหนดนโยบายชาติ วัตถุประสงค์แห่งชาติ รวมทั้งเป้าหมาย แผนการ
ดำเนินงาน กำลังสนับสนุน กลวิธี และต้องพิจารณาถึงอุปสรรค พร้อมทั้งเตรียมทางแก้ไข
เพ่ือให้การต่อสู้ได้รับชัยชนะในที่สุด 
 
พจนานุกรมศัพท์ทหารกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายไว้ว่า ยุทธศาสตร์ เป็น
ศิลป์และศาสตร์ในการพัฒนา และการใช้กำลังอำนาจทางการเมือง เศรษฐกิจ จิตวิทยา 
กำลังทหาร ตามความจำเป็นทั้งในยามสงบและยามสงคราม เพื่อทำให้ เกิดการสนับสนุน
อย่างสูงสุดต่อนโยบายด้านต่างๆ รวมทั้งเพื่อมุ่งที่จะเพิ่มพูนโอกาส และผลของชัยชนะ
ในทางที่เกื้อกูล และโอกาสของการพ่ายแก้ให้น้อยลง6 
 
หากจะหาคำใกล้เคียงของ “ยุทธศาสตร์” ในคำภาษาไทย คำนั ้นน่าจะเป็นคำว่า 
“กุศโลบาย” ประเสริฐ จริยานุกูล7 ได้ศึกษาผลงานของนักวิชาการ ที่ได้ให้ความหมายของ
กุศโลบาย และสรุปไว้ดังต่อไปนี้  
 
กุศโลบาย หมายถึง รูปแบบ (Pattern) หรือแผนงาน (Plan) ที ่ได้ประมวลเป้าหมาย 
นโยบายและลำดับขั้นการกระทำทั้งหมดขององค์การ ให้ประสานสัมพันธ์กัน การกำหนด
กุศโลบายที่ดีจะช่วยจัดระเบียบและจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสม กับสถานการณ์ที่มี
ลักษณะเฉพาะ และสามารถดำเนินการไปได้เป็นอย่างดี 
 
กุศโลบาย หมายถึง วิธีการที่นำมาใช้เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ กุศโลบายจึงเป็นแผนรวม
ขององค์การ ไม่ใช่วัตถุประสงค์ธรรมดา เป็นแผนรวมที่สมบูรณ์ครอบคลุมลักษณะสำคัญ
ของกิจการ และเป็นแผนประสานที่รวมแผนทุกส่วนขององค์การ 
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กุศโลบาย หมายถึง กระบวนการซึ่งรวมความเอานิยามของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
สถาบัน การกำหนดนโยบายและแผนงานสำคัญ ตลอดจนการกำหนดลักษณะโครงสร้าง
และการจัดระบบในองค์การ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ การกระทำทั้งหมดนี้เพ่ือตอบสนอง
การเปล่ียนแปลง การใช้ทรัพยากร ค่านิยมของปัจเจกบุคคล ที่อยู่ร่วมกันในองค์การ 
 
สรุปความหมาย “ยุทธศาสตร์” 
 
จากความหมายหมายดังกล่าว อาจสรุปความหมายของคำว่า “ยุทธศาสตร์”  ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนงานหรือทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
และพันธกิจ หรือ วิธีการ หรือ ขั้นตอนที่จะปฏิบัติ8 
 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง หมายถึง ความคิด ( ideas) แผนงาน (plans) และการกระทำ 
(action) ต่างๆ ที่องค์กรนำมาใช้เพ่ือให้เกิดความสำเร็จเหนือคู่แข่งขัน และเกิดผลลัพธ์ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่องค์กรกำหนดไว้9 
 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง แผนแม่บท หรือแผนปฏิบัติการหลักสำคัญขององค์กร ซึ่งใช้เป็น
ตัวกำหนดทิศทางการดำเนินงานระยะยาว รวมทั้งใช้เป็นกลไกสำหรับหาประโยชน์จาก
สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ภายใต้ทรัพยากร
โดยเฉพาะงบประมาณที่จำกัด ทำให้ได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืน10 
 
ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิชาการรบ ส่วนยุทธวิธี หมายถึง วิธีและกลวิธีของการรบ นั่นเอง 
เช่นเดียวกับคำกล่าวของรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี พงศ์พิศ ที่ว่ายุทธวิธี หรือกลยุทธ์ 
(tactics) เป็นวิธีปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ ถ้าเปรียบเทียบกับการรบ แม่ทัพเป็นผู้นำกองทัพ
ไปรบด้วยยุทธวิธี ตามแผนยุทธศาสตร์ที ่จอมทัพ หรือผู ้บัญชาการสูงสุดและคณะ 
เสนาธิการได้วางไว ้11 

 
ความแตกต่างระหว่างการวางแผนยุทธศาสตร์กับการวางแผนทั่วไป 
 
การวางแผนยุทธศาสตร์เป็นความพยายามขับเคลื่อนองค์การในภาพรวม ความสำเร็จใน
ทุกประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกำหนดขึ้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์การเดินทางไปถึง
วิสัยทัศน์ โดยถูกต้องตรงตามภารกิจ และสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ขององค์การนั้น 
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สำหรับการวางแผนทั่วไปนั้น เป็นการวางแผนเพื่อแก้ปัญหาหรือการป้องกันปัญหา หรือ
เป็นการวางแผนเพื่อพัฒนาองค์การ หรือกระบวนการปฏิบัติขององค์การให้มีประสิทธิภาพ 
และ/หรือประสิทธิผลสูงขึ้น เพราะฉะนั้นการวางแผนทั่วไปจึงมีจุดมุ่งหมายที่แคบกว่าการ
วางแผนยุทธศาสตร์มาก12 
 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategy) เป ็นแผนการดำเนินงานที ่ร ่างขึ ้นมาอย่างเป็นระบบ  
มีองค์ประกอบต่างๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็น
การร่วมจิต มีเป้าประสงค์อันแสดงถึงเจตจำนงร่วมของทุกฝ่าย ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพื่อ
กระทำพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เกิดผล
กระทบและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการวิเคราะห์อดีต รู้ปัจจุบัน 
เพ่ือไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากร ทุนต่างๆ อันเป็น
ศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนา หรือยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่ 
แผนยุทธศาสตร์ที่ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี บริหารจัดการแผนอย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดเป็นประสิทธิผลที่ปรากฏจริง เป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี ก่อให้เกิดการ
ร่วมใจ มีหลักการดี ก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการ
ร่วมทำ และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรง ในภาษาไทยก็พูดกัน
เป็นวลีว่า ร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิดร่วมทำ 13  
 
ความสำคัญของการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 
1. ทุกคนสนใจอย่างแท้จริงในเรื่องขององค์การมากขึ้น 
2. ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคตลอดจนการเปล่ียนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและเตรียม   

หามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าเป็นการลดความเส่ียงและความเสียหาย 
3. ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างทุกฝ่ายที่เกี ่ยวข้องกับทิศทางการดำเนินงาน 

ตลอดจนความคาดหวังต่าง ๆ 
4. ช่วยก่อให้เกิดการประสานงานและบูรณาการทางความคิด การดำเนินงาน กิจกรรม

ต่างๆ อันเป็นการผนึกกำลังภายในองค์การ14 และสร้างการมีส่วนร่วม 
5. ช่วยให้เกิดการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม และทันท่วงที 
6. ทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
7. สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรในระยะยาว ทำให้องค์การ มีศักยภาพ

และประสิทธิภาพในการแข่งขันสูง 
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หลักการวางแผนยุทธศาสตร ์
 
การวางแผนยุทธศาสตร์มีความสำคัญเนื่องจากเป็นการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับเปลี่ยนองค์การให้สอดรับกับ
การเปล่ียนแปลง เป็นกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ วิธีการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การ บนพื้นฐานของการรู้ตน และรู้คู่แข่งขัน ตลอดจนสภาวะแวดล้อม  
 
การวางแผนยุทธศาสตร์ต้องตอบคำถามพื้นฐาน 3 ข้อ เพื่อค้นหาองค์ประกอบสำคัญ
ดังต่อไปนี้ เพื่อหากรอบแนวคิดในการจัดทำยุทธศาสตร์ 
 

คำถาม เพ่ือค้นหา วิธีการ 
เราอยู่ตรงไหนในขณะนี้ 

 ( รู้เขา รู้เรา ) 
 

เครื่องมือ/ทรัพยากร 
( Mean ) 

โดยใช้การวิเคราะห์องค์การ 
คู่แข่งขันและสภาวะแวดล้อม                                                               
ใช้เทคนิค SWOT Analysis    

      เราต้องการไปที่ไหน                 
 

เป้าประสงค์                                                   
( End ) 

โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ 

เราสามารถไปที่ต้องการ
ได้อย่างไร 

วิธีการ 
(Way) 

โดยการกำหนดกลยุทธ์ 

 
สิ่งที่ต้องการบรรลุเป้าประสงค์ ( End )  มาจากการตอบคำถามว่า เราต้องการไปที่ไหน 
และ มีวิธีการที่จะบรรลุสิ่งที่ต้องการ ก็คือ (Way) โดยตอบคำจะเปรียบเทียบได้กับการ
ดำเนินกลยุทธ์ (ยกตัวอย่าง เช่น รุก รับ ร่นถอย เป็นต้น) แนวความคิดต้องมีความชัดเจน 
เพียงพอ เพ่ือก่อให้เกิดแนวทางในการวางแผนสำหรับผู้ดำเนินการ 
 
เมื่อทราบวิธีการแล้ว ก็ต้องมีเครื่องมือ ทรัพยากร  หรือ Mean เพ่ือรองรับวิธีการ โดยต้อง
ประเมินตนเอง คู่แข่งขัน และสภาวะแวดล้อม  
 
กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้ 
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 

1.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
1.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
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2. การจัดวางทิศทางขององค์การ ซึ่งประกอบด้วย 
2.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ ( Vision) 
2.2 การกำหนดภารกิจ (Mission) 
2.3 การกำหนดเป้าประสงค์ขององค์การ (Corporate Goal) 
2.4 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) 
2.5 การกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การ (Organization’s  Key Performance      

Indicators, KPIs)   
2.6 การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 

3. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการดำเนินการเพื่อทำให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ถูกกำหนดขึ้น 
มีความเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง อันจะนำไปสู ่การบรรลุวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
เป้าประสงค์ขององค์การ โดยการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นั้น ประกอบด้วย 
3.1 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคามขององค์การ หรือที่มักนิยม

เร ียกก ันว ่ า  SWOT Analysis อ ันประกอบไปด ้วยการว ิ เคราะห ์จ ุดแข็ง  
( Strengths) ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ จ ุ ด อ ่ อ น ( Weakness) ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์ภัยคุกคาม (Threats) ขององค์การ 

3.2 การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
3.3 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective) ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ พร้อมทั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานสนับสนุน 
3.4 การกำหนดดัชนีชี้วัดผลงานระดับองค์การและระดับหน่วยงาน (Strategic Plan’s 

KPIs) 
3.5 กำหนดยุทธวิธี (Tactics) หรือแผนงานในการปฏิบัติ และ 
3.6 การกำหนดเป้าหมาย (Targets) ของแต่ละกิจกรรม (Activities)  พร้อมกับดัชนีชี้

วัดผลงานระดับแผนปฏิบัติการ (Action Plan’s KPIs) 15 
 

การคิดเชิงยุทธศาสตร์ กับการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 
ในทางพลเรือน ได้นำ “ความคิดเชิงยุทธศาสตร์” ทางทหารไปใช้ แต่มักใช้คำว่ากลยุทธ์
แทนคำว่ายุทธศาสตร์ และเรียกมันว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” อย่างไรก็ตามมัน ยังคงมี
ความหมาย ในทางยุทธศาสตร์ในลักษณะเดิมตามความคิดในทางทหาร 
 
การคิดเชิงกลยุทธ์ มีลักษณะเป็นกระบวนการความคิดหรือเรียกว่า “ชุดความคิด” คือคิด
ตั้งแต่เริ่มต้นจนบรรลุเป้าหมายไว้ล่วงหน้าก่อนลงมือดำเนินการ จากสถานะปัจจุบันจน
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บรรลุเป้าหมาย หรือสถานะที่พึงประสงค์ในอนาคต เริ่มจากการมีเป้าหมายบางอย่างที่
ต้องการทำให้สำเร็จ จากนั้นจึงหาวิธีดำเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยมีการวางแผนเกี่ยวกับ
ทิศทาง และวิธีการปฏิบัติต่างๆ ที่น่าจะนำไปสู่เป้าหมายได้มากที ่สุด ก่อนที่จะเลือก
วิธ ีดำเนินการใดๆ จะต้องมีการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ทั ้งของ ตนเองและ
สภาพแวดล้อม เพ่ือดูว่าตนเองมีศักยภาพเพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่ มีจุดแข็ง
ใดที่เป็นโอกาสให้ประสบความสำเร็จ และมีจุดอ่อนใดบ้างที่อาจเป็นเหตุให้ประสบความ
ล้มเหลว นอกจากนี้ต้องวิเคราะห์และประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาโอกาสและอุปสรรคที่จะทำให้ไปถึงหรือไปไม่ถึงเป้าหมาย 
 
นอกจากนี้ ต้องมีการคาดการณ์อนาคต เพราะจะช่วยให้เห็นถึงจุดอ่อนที่มี ซึ ่งจะเป็น
มูลเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียต่างๆ และจุดแข็งซึ่งจะทำให้เห็นโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
โดยวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตน และคาดคะเนสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องว่าจะเป็นเช่น
ไรในอนาคต เพ่ือค้นหาโอกาสที่จะได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และเพื่อ
ระมัดระวังหรือหลบหลีกได้ทัน หากสิ ่งไม่พึงประสงค์เกิดขึ ้นการตัดสินใจทุกเรื ่องมี
ความสำคัญ ถ้าตัดสินใจผิดพลาดอาจทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมาย หรือต้องเสียเวลา เสีย
ทรัพยากรในการแก้ไขปัญหา ดังนั้นจึงต้องพยายามหาทางเลือกกลยุทธ์มากกว่าหนึ่ งทาง 
และประเมินทางเลือกนั้นก่อนนำไปใช้จริง โดยพิจารณาผลดี – ผลเสียของทางเลือกแต่ละ
ทาง โอกาสเกิดผลกระทบในมุมที่ไม่พึงประสงค์ โอกาสเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน 
เลือกทางที่มั ่นใจในผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นมากที่สุด และคิดว่าจะเป็นทางเลือกที่นำไปสู่
ความสำเร็จมากที่สุดเมื่อได้ทางเลือกต่างๆ ที่นำไปสู่เป้าหมาย จะมีการวางแผนอย่างเป็น
ขั้นตอนรู้ว่าเวลาใดควรทำอะไร ที่ไหน อย่างไร อาจมีการกำหนดเป้าหมายย่อยๆ หลายๆ 
เป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จทั้งหมด เป้าหมายใหญ่จึงจะบรรลุ  
 
แผนกลยุทธ์หรือทางเลือกกลยุทธ์สามารถยืดหยุ่นพลิกแพลงหรือเปลี่ยนแปลงได้ โดย
ระหว่างดำเนินการจะต้องประเมินสถานการณ์อยู่เสมอ เนื่องจากอาจมีความไม่แน่นอน
เกิดขึ้นได้ นักคิดเชิงกลยุทธ์จะต้องมีความว่องไวและเฉียบคมในการประเมินสถานการณ์ 
สามารถวิเคราะห์ได้ว่า สภาพแวดล้อมและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะกระทบต่อ
เส้นทางสู ่เป้าหมายอย่างไรบ้าง เพื ่อหาจังหวะและฉวยโอกาสจากสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป หรือหลบหลีกได้ทันเมื่อมีภัยอันตรายกล้ำกรายมาแบบกะทันหัน มีการคิด
หาทางเลือกอื่นๆ สำรองไว้สำหรับสถานการณ์ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น และมีกระบวนการ
คิดดังภาพ16 
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ในทัศนะของ ดร.สุวิทย์ มูลคำ17 ได้ให้ความหมายของการคิดเชิงกลยุทธ์ไว้ว่า หมายถึง 
ความสามารถในการกำหนดวิธีการทำงานที่ดีที ่สุด และมีความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้ 
ภายใต้สภาวการณ์ต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ โดยมีลักษณะการคิด คือ มีการ
กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีลักษณะเป็นกระบวนการ มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอก มีการประเมินสถานภาพทั้งของตนเองและสภาพแวดล้อม มีการ
คาดการณ์อนาคต มีการหาทางเลือกและประเมินทางเลือกก่อนดำเนินการ มีการวางแผน
อย่างเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงหรือพลิกแพลงได้ตามสถานการณ์ เป็นการ
คิดเชิงรุกหรือเชิงรับก็ได้  
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ทั้งนี้ กระบวนการคิดเชิงกลยุทธ์ จะมีลักษณะขั้นตอนดังภาพ18 
 

 
 
ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์ 
 
นอกจากนั้น ดร.สุวิทย์ มูลคำ19 ยังได้ให้ทัศนะของคนที่ลักษณะของนักคิดเชิงกลยุทธ์ไว้
ด้วยว่า คนเหล่านั้นจะประกอบด้วยความสามารถในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้ คือ  
1. ความสามารถในการคิดอย่างเป็นกระบวนการ มีการเป้าหมายที่จะมุ่งกระทำอย่าง

ชัดเจน คิดอย่างรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ และมีการจัดลำดับความคิดอย่างเป็นขั้นตอน 
2. ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินสถานะ ที่เป็นจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและ

คู่แข่ง สภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบัน และการคาดการณ์อนาคต 
3. ความสามารถในการกำหนดแนวทาง ด้วยการหาทางเลือกที ่หลากหลาย สามารถ

กำหนดขอบเขตของปัญหา และการกำหนดเป้าหมายที่มากกว่าหนึ่งเป้าหมาย 
4. ความสามารถในการตัดสินใจ ประเมินทางเลือก และคาดการณ์ผลลัพธ์ 
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5. ความสามารถในการวางแผน จัดลำดับชั้นความสำคัญในการดำเนินการ รู้จงหวะและ
โอกาส รู้ว่าเวลาใด ที่ใด ควรทำอะไร การทดสอบแผนในสนามความคิด และการเตรียม
แผนสำรองล่วงหน้า หากเกิดสถานการณ์ที่แตกต่าง 

6. ความสามารถในการดำเนินการ ด้วยความมั่นใจในการควบคุมตนเองสู่เป้าหมาย การ
ควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นก่อนตัดสินใจเสมอ 
และมีความคาดหวังผลปลายทางมากกว่าผลเฉพาะหน้า 

7. ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้า ด้วยการประเมินสถานการณ์
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานะปัจจุบันและการคาดคะเนอนาคต มีความยืดหยุ่นพลิกแพลง
ตามสถานการณ์ เตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรอจังหวะและโอกาส คาดการณ์
อันตรายและเตรียมการป้องกัน 

 
การคิดเชิงยุทธศาสตร์ทางทหารแต่เดิม ได้ถูกปรับแต่งโดยฝ่ายพลเรือน และพัฒนาเป็นคำ
ที่รู้กันด้วยทั่วไป และเรียกโดยรวมว่า “การคิดเชิงกลยุทธ์” โดยมีลักษณะการคิดที่มุ่งถึงชัย
ชนะในการต่อสู้หรือแข่งขัน อย่างมีศิลปะ ทั้งรุก รับ ร่นถอย ซึ่งเป็นการคิดที่เป็นการแก้ไข
ปัญหา ด้วยการหลบเลี่ยงอุปสรรค หรือใช้สถานการณ์ต่างๆ ภายใต้สภาพแวดลอ้มที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ปัจจัยที่เอ้ือต่อการคิดเชิงกลยุทธ์ 
 
เราจะคิดเชิงกลยุทธ์อย่างประสบความสำเร็จ หากมีความแม่นยำของสมมติฐาน นับตั้งแต่
ว ัยร ุ ่นเป็นต้นมา สมองจะพัฒนาความสามารถในการคิดหาเหตุผลความเป็นไปได้ 
(possibilities) โดยมีการสร้างข้อสมมติฐานของความเป็นไปได้ของส่ิงที่จะคิด หรือเรียกว่า 
การคิดอย่างมีสมมติฐาน (hypothetical thinking) เพื่อวินิจฉัยคาดการณ์ความเป็นไปได้ 
(possibilities) ว่าต่อไปน่าจะเกิดอะไรขึ้น เรียกว่าการคิดแบบ “ถ้าเป็นเช่นนี้....ดั งนั้นจะ
เกิด....” (if-then)  
 
สมมติฐานในเรื่องต่างๆ เกิดจากการสั่งสมของประสบการณ์ การเรียนรู้เกี่ยวกับโลกและ
ชีวิต ความเช่ือ เป็นตัวบ่งชี้ความสามารถในการคาดคะเนในเรื่องนั้น ว่ามีความแม่นยำมาก
น้อยเพียงใด โดยสมองจะคิดกลับไปกลับมาอย่างรวดเร็วระหว่างสิ่งที่เป็นจริงกับสิ่งที่เป็น
นามธรรม เพื่อค้นหาทางเลือกต่างๆ ของสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้น และเพื่อที่จะเปรียบเทียบสิ่งที่
สังเกตเห็นกับสิ่งที่เชื ่อว่า น่าจะเป็นไปได้ ความสามารถในการคิดผ่านสมมติฐานเป็น
เครื่องมือที่มีพลังมาก เพราะจะทำให้สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ สามารถเห็นผลลัพ ธ์ที่



13 
 

เกิดขึ้นหากทำเช่นนั้นลงไป และสามารถนำเสนอทางเลือกใหม่ๆ ในการอธิบายเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการตั้งสมมติฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
คิดแบบสมมติฐานจะมีผลต่อพฤติกรรมของเรา เช่น ช่วยให้เกิดการพัฒนาในเรื่องของการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้สามารถคิดได้อย่างทะลุปรุโปร่งถึงสิ่งที่คนอื่นคิดหรือรู้สึก 
สามารถบอกได้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร20 
 
นอกจากการคิดแบบมีสมมติฐานแล้ว ลักษณะการคิดอื ่นๆ ยังเป็นปัจจัยสำคัญต่อ
ความสำเร็จในการคิดเชิงกลยุทธ์อีกด้วย เช่น การคิดอย่างมีตรรกะ (Logical Thinking) 
การคิดแบบจินตนาการ ( Imaginative Thinking) การคิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) การคิดนอกกรอบ (Out of The Box Thinking) เป็นต้น นอกจากต้องใช้ทักษะ
การคิดดังกล่าวแล้ว การคิดเชิงกลยุทธ์ยังต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงอีกด้วย  
 
ประเทือง วิบูลย์ศักดิ์21 ได้กล่าวถึงทักษะการคิดขั้นสูงในเว็บไซต์ สหวิชาการ.com ไว้อย่าง
น่าสนใจ ซึ่งประกอบด้วย การคิดแบบการสรุปความ (drawing conclusion) การให้คำ
จำกัดความ (defining) การวิเคราะห์ (analyzing) การผสมผสานข้อมูล ( integrating) 
การจัดระบบความคิด (organizing) การสร้างองค์ความรู้ใหม่ (constructing) การกำหนด
โครงสร้างความรู้ (structuring) การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างความรู้ใหม่ (restructuring) 
การค้นหาแบบแผน (finding patterns) การหาความเชื่อพื้นฐาน (finding underlying 
assumption) การคิดคะเน/การพยากรณ์ (predicting) การตั้งสมมติฐาน (formulating 
hypothesis) การทดสอบสมมติฐาน (testing hypothesis) การตั้งเกณฑ์ (establishing 
criteria) การพิสูจน์ความจริง (verifying) การประยุกต์ใช้ความรู้ (applying) ซึ่งถือเป็น
การคิดขั้นสูง ที่สามารถนำไปใช้ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ได้ทั้งส้ิน 
 
เหตุทีต่้องทำให้คดิเชิงกลยุทธ์ 
 
ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์22 ได้กล่าวไว้ว่าหากต้องการประสบความสำเร็จ จำเป็นต้อง
รู้จักการคิดเชิงกลยุทธ์ โดยธรรมชาติแล้วเมื่อคนเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะ
ประสบความสำเร็จ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ย่อมพยายามหาหนทางและฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ 
เพ่ือเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จในเรื่องนั้น ตัวอย่าง ร๊อกกี้ เฟลเลอร์ อภิมหาเศรษฐี
ชาวอเมริกันผู้บริจาคเงินเพื่อมนุษยชาติถึง 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ในอดีตนั้นเขายากจน
มากต้องเริ่มทำงานตั้งแต่เด็ก เขาเคยทำงานขุดมันฝรั่งในไร่ท่ามกลางแดดที่ร้อนระอุ เพื่อ
แลกกับเงินเพียง 4 เซ็นต์ต่อชั่วโมง แต่ด้วยความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้น และปณิธานที่
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แน่วแน่ที่จะใช้เงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้ไม่ต้องเผชิญความยากลำบากเช่นเขา ปณิธานที่
แน่วแน่ทำให้เขาอุตสาหพยายามสร้างตัวเองขึ้น จนสามารถกลายเป็นมหาเศรษฐีของโลก
และทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ จะเห็นว่าเมื่อเรามี “เป้าหมาย” ที่ต้องการอย่าง
ชัดเจน เราจะพยายามหา “วิธีการ” ไปถึงเป้าหมายนั้น จากนั้นจึง “ดำเนินการ” ตาม
วิธีการนั ้นอย่างเต็มที ่ จนกระทั ่ง “บรรลุ” เป้าหมายที ่ต้องการ สิ ่งที ่ได้รับเรียกว่า 
“ความสำเร็จ”  
 
ความต้องการประสบความสำเร็จนับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ เราทุ กคนต่าง
ปรารถนาได้รับความสุข และความพึงพอใจจากสิ่งที่เราทำสำเร็จ ความสำเร็จนำมาซึ่ง
ความภาคภูมิใจ การเห็นคุณค่าในตนเอง ยิ่งเราทำส่ิงต่างๆ ได้สำเร็จมากเท่าใด ความรู้สึก
นับถือและเชื่อมั่นในตนเองยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ความพึงพอใจในชีวิตย่อมเพิ่มทวีขึ้น
ตามมา ในทางตรงกันข้าม เมื่อเราไม่สามารถทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ได้สำเร็จ ประสบความ
ล้มเหลวในการทำสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ ย่อมส่งผลให้ความเชื่อมั่นในตนเองลดลง การเห็น
คุณค่าในตนเองลดน้อยลง ขาดความรู้สึกพึงพอใจในชีวิต สิ่งที่ตามมาคือความรู้สึกท้อแท้
ส้ินหวังและหมดกำลังใจในการดำเนินชีวิต  
 
การคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นการคิดที่ช่วยเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ ช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่ทำ
ส่ิงต่างๆ อย่างเล่ือนลอย แต่รู้จักกำหนดเป้าหมาย และมีวัตถุประสงค์ล่วงหน้าในการทำส่ิง
ต่างๆ อย่างชัดเจน ช่วยให้เราเรียนรู้ที่จะมองอนาคต มองตนเองและสภาพแวดล้อม ทำให้
สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่เผชิญอยู่และสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ช่วยลดการกระทำที่ไม่จำเป็น การเสียพลังงานและทรัพยากรต่างๆ โดย
เปล่าประโยชน์ ช่วยทำให้เรามีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าคนที่ไม่รู้จักการคิดเชิงกล
ยุทธ์ 
 
ดร.สุวิทย์ มูลคำ23 ชี้ให้เห็นประโยชน์ของคิดเชิงกลยุทธ์ว่า จะทำให้เรามองเห็นภาพอนาคต
ได้ชัดเจนขึ ้น เห็นจุดอ่อน/จุดแข็งของตนเองและคู ่แข่งขัน อุปสรรคและโอกาสของ
ความสำเร็จของงาน ทางออกที่หลากหลาย สร้างแนวทางปฏิบัติให้เป้าหมายนั้นเป็นจริง 
ควบคุมตัวเราให้ไปถึงจุดหมาย ทำให้เราตระหนักถึงผลได้ผลเสียของการตัดสินใจ พัฒนา
ทักษะการตัดสินใจในสภาวการณ์ต่างๆ ช่วยให้ปรับตัวได ้ภายใต้แรงกดดันจาก
สภาพแวดล้อม ไม่ให้หลงไปกับผลประโยชน์ระยะสั้น ปลดปล่อยความคิดที่ติดยึดกับ
ความสำเรจ็ในอนาคต และสร้างความได้เปรียบในสถานการณ์ต่างๆ  
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จะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อใด 
 
เราจะคิดเชิงกลยุทธ์เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแข่งขัน/ต่อสู้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา และ
สภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ภายใต้ความจำกัด ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการคิด
เชิงกลยุทธ์ เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา เพราะจะเป็นแนวทางในการดำเนินงานที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งสภาพแวดล้อมจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทำให้เกิดปัญหา
หรือเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน เมื ่อการดำเนินชีว ิตปกติเก ิดสะดุดลงเนื ่องจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวัง ภาวะเช่นนี้เรียกว่าเกิดปัญหาขึ้น เมื่อเกิด
ปัญหาขึ้นไม่ว่าเรื ่องใดก็ตาม เราจะรู้สึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่าง สมองจะคิดอย่าง
อัตโนมัติว่าจะจัดการแก้ปัญหาอย่างไร ปัญหาจึงไม่เกิดขึ้นอีก  
 
โดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น เรามักจะใช้การคิดทางลัดแบบคร่าวๆ (heuristic) 
โดยใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ และใช้เหตุผลของตนเองแก้ปัญหา ซึ่งอาจจะ
ถูกหรืออาจจะผิดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการแก้ปัญหาลักษณะนั้นของบุคคลนั้น  
 
การคิดเชิงกลยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อต้องการคำตอบว่า “แล้งเราจะทำอย่างไรดี” โดยตระหนัก
ว่าถ้าเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาผิด เราอาจได้รับผลร้าย แต่ถ้าเราแก้ปัญหานั้นได้ ทุก
อย่างย่อมดีขึ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นจึงทำให้เราต้องคิดใคร่ครวญให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเลือก 
ที่จะกระทำการใดลงไป  
 
ดังนั้นการตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาจึงต้องมีการหาทางเลือก เพื่อแก้ปัญหาไว้มากกว่า
หนึ่งทางเลือก จากนั้นนำแต่ละทางเลือกนั้นมาประเมินผลดี –ผลเสียในความคิด วิธีการ
ต่างๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหา อาจเรียกว่า “การหากลยุทธ์เพื่อแก้ปัญหา” โดยจะทำ
การทดลองทางเลือกหลายๆ ทางก่อนจะลงมือแก้ปัญหานั้นจริง24 
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คนที่สามารถ คิดเชิงกลยุทธ์จะแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีกว่าคนที่ขาดการพัฒนาทักษะการคิด
ด้านนี้ เพราะจะไม่ด่วนแก้ปัญหา แต่คิดใคร่ครวญก่อนเพื่อให้เห็นชัดเจนว่า “ปัญหาที่
แท้จริงอยู่ตรงไหน ?” เมื่อรู ้ว่าปัญหาคืออะไรแล้ว จากนั้นจึง “กำหนดเป้าหมายการ
แก้ปัญหาให้ชัดเจน” เมื่อมีเป้าหมายชัดแล้วจึงเป็นขั้นตอนของการ “พยายามหาทาง
แก้ปัญหา” ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้น อาจจะคิดได้อย่างหลากหลาย จึงจำเป็นต้อง “เลือก
ทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุด”  
 
ทางเลือกในการแก้ปัญหานี้อาจเรียกได้ว่าเป็น “กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา” แต่ก่อนที่จะนำ
กลยุทธ์ใดมาใช้ จำเป็นต้องมีการ “ทดลองในสนามความคิดอย่างรอบคอบ” เพ่ือวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิดขึ้นเมื่อนำออกใช้แล้ว เป็นการตรวจสอบว่าจะเกิดปัญหาใด
ตามมาบ้างหรือไม่ ถ้าคิดว่าอาจมีปัญหาอาจจะต้องเปล่ียนทางเลือกหรือปรับให้เหมาะสม
จนแน่ใจระดับหนึ่งว่า น่าจะใช้การได้ จึง “ตัดสินใจใช้กลยุทธ์นั้นออกไปเพ่ือแก้ปัญหา” 
 
และไม่จบเพียงเท่านี้ นักคิดเชิงกลยุทธ์จะ “ตามดูว่าผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร” ประสบ
ผลสำเร็จตามที่คาดหรือมีปัญหาที่ไม่คาดคิดเกิดตามมาหรือไม่ และถ้าเห็นอาการของ
ปัญหาใหม่เกิดขึ้นก็จะสามารถป้องกันได้ทันท่วงที  เมื่ออยู่ในสภาวะต้องบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้ความจำกัด 
 
ดร.สุวิทย์ มูลคำ25 ได้สรุปให้เห็นถึงสภาวะต่างๆ ที่จะคิดเชิงกลยุทธ์ 4 สถานการณ์ คือ 
สภาวะที่ต้องมีการแข่งขันหรือต่อสู้ สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา สภาวะที่ต้องตัดสิน ใจเลือก
ทางเลือกที่มีอยู่หลายทางและสภาวะที่ต้องบรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อจำกัด 
 
ทำความเข้าใจเรื่องของปัญหาและสาเหตุ 
 
เมื ่อร ับรู ้ถ ึงความกดดันที ่เก ิดขึ ้น นักคิดเชิงย ุทธศาสตร ์ จำเป็นต้องมีการศึกษา
สภาพแวดล้อมหรือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้น จนเห็นถึงความกดดันที่เกิดขึ้น
อย่างชัดเจนในทุกมิติ ซึ่งเมื่อเห็นแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถระบุปัญหาได้อย่างแจ่มแจ้ง
มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม  
 
โดยทั่วไปแล้ว ผู้นำระดับสูง มักจะมีสมมติฐานของปัญหา และสมมติฐานว่าอะไรเป็น
สาเหตุของปัญหานั้นอยู่แล้วในใจ ซึ่งบางครั้งอาจถูกต้อง หรือบางครั้งอาจไม่ถูกต้องก็ได้ 
ในฐานะนักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จึงควรมีการพิสูจน์ความเป็นจริงนั้นเสียก่อน 
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ที่มา : ประยุกต์จากแนวคิด การคิดแบบ QiuckWin26 
 
การคิดในลักษณะนี้ จะมีความละเอียดรอบคอบตั้งแต่ต้น และถือเป็นการพิสูจน์สมมติฐาน
เบื้องต้นของปัญหาและสาเหตุที่คาดคิดไว้ นักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จะพิสูจน์สมมติฐานนี้ด้วย
การศึกษาสภาวะแวดล้อมที่เป็นตัวกดดันปัญหานั้นอยู่เพ่ือให้ให้คำตอบว่า ปัญหาเป็นอย่าง
นั้นจริงหรือไม่ และที่สำคัญ เมื่อได้ศึกษาสภาวะแวดล้อมต่างๆ อย่างครอบคลุมแล้ว 
อาจจะพบว่า ปัญหามิได้เป็นเช่นนั้นจริง อีกทั้งสาเหตุของปัญหา ก็มิได้มีเพียงเท่านั้นดว้ย 
ผลของการศึกษาสภาวะแวดล้อมที่ดี จะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง และชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องถัดไป เราควรมาทำความเข้าใจกับคำว่า 
“ปัญหา” เสียก่อน 
 
ปัญหาและประเภทของปัญหา 
 
ปัญหา หมายถึง ประเด็นที่เป็นอุปสรรค ความยากลำบาก ความต้านทาน หรือความท้า
ทาย หรือเป็นสถานการณ์ใดๆ ที่ต้องมีการแก้ปัญหา ซึ่งการแก้ปัญหาจะรับรู้ได้จากผลลัพธ์
ของการแก้ปัญหา หรือผลงานที่นำไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ประเด็นปัญหาแสดงถึง
ทางออกที่ต้องการ ควบคู่กับความบกพร่อง ข้อสงสัย หรือความไม่สอดคล้องที่ปรากฏขึ้น 
ซึ่งขัดขวางมิให้ผลลัพธ์ประสบผลสำเร็จ27 ทั้งนี้ เมื่อพูดถึงปัญหา อาจแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ได้ดังนี้ 
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ประเภทของปัญหาแบ่งตามลักษณะทั ่วไป-เฉพาะกิจ โดยพีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter 
Drucker) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่28 
1. ปัญหาทั่วไปโดยแท้จริง - เกิดขึ้นได้บ่อยและทั่วไปในหลายโอกาส ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจ

สร้างแบบจำลองเพ่ือรับมือกับปัญหา ปัญหาจึงสามารถแก้ได้โดยง่าย 
2. ปัญหาทั่วไป แต่เฉพาะกิจในสถานการณ์เอกเทศ - เมื่อแบบจำลองสำหรับรับมือกับ

ปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อแก้ปัญหาเป็นเรื่องๆ 
ไป ปัญหาลักษณะนี้อาจเกิดซ้ำได้อีกแต่รายละเอียดจะไม่เหมือนกัน 

3. ปัญหาเฉพาะกิจโดยแท้จริง - รายละเอียดของปัญหาแตกต่างจากปัญหาอื่นโดยส้ินเชิง 
เกิดขึ้นได้น้อยและต้องการการวิเคราะห์อย่างสูง เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไขอาจจะไม่
เกิดปัญหาแบบเดิมอีก 

4. ปัญหาทั่วไปที่คิดไว้ล่วงหน้าเป็นปัญหาใหม่ - เป็นการเตรียมรับมือปัญหาทั่วไปที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้ปัญหานั้นจะยังไม่เกิด 

 
ประเภทของปัญหาแบ่งตามรากฐานกำเนิด โดยแดเนียล เทยากู (Daniel Theyagu) 
แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 29 
1. ปัญหาที่มาจากคำถาม - เกิดขึ้นเมื่อมีคำถามที่ต้องการคำตอบ และบางครั้งมันก็

อาจจะยากที่จะให้คำตอบ เพราะอาจต้องรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือนำมาตอบคำถามหรือตัดสินใจ 

2. ปัญหาที่มาจากสถานการณ์ - เกิดขึ้นเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันประสบสภาวะลำบาก 
ต้องกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแก้ปัญหา บางครั้งปัญหาเกิดขึ้นเมื่อจำเป็นต้อง
เลือกส่ิงหนึ่งและจำใจต้องละทิ้งอีกส่ิงหนึ่ง ซึ่งส่ิงที่ถูกละทิ้งก็อาจจะเป็นปัญหาใหม่ 

3. ปัญหาที่มาจากการโน้มน้าว - การโน้มน้าวจูงใจจากเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย ลูกค้า หรือ
คนในครอบครัว อาจก่อให้เกิดปัญหา เนื่องจากหากเห็นใจและทำตามการโน้มน้าว 
อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหากไม่ทำตามก็จะถูกตำหนิหรือ
ถูกตราหน้าจากเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ ดังกล่าว 

4. ปัญหาที่มาจากการแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขปัญหา หากไม่
แก้ปัญหาจะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ ควรมีการวางแผนเพื่อรับมือกับปัญหาเดิม
ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต 
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ประเภทของปัญหาแบ่งตามความคงอยู่ โดยจูแรน (Juran) แบ่งเป็น 2 ประเภทได้แก่ 30 
1. ปัญหาครั้งคราว - เกิดขึ้นไม่บ่อย ไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่สามารถทำให้ปัญหาหมด

ไปได ้
2. ปัญหาเรื้อรัง - เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา สามารถคาดการณ์ได้ อาจแก้ไขให้หมดไปไม่ได้แต่

สามารถลดความรุนแรงให้น้อยลงได้ 
 
ประเภทของปัญหาแบ่งตามความซับซ้อน โดยเอเมอรี (F.E. Emery) และทริสต์ (E.L. 
Trist) แบ่งเป็น 4 ประเภทได้แก่ 31 
1. ปัญหาไม่ซับซ้อนและแก้ได้ด้วยตัวเอง - เป็นปัญหาที่ง่ายต่อการจัดการและกำจัดให้

หมดส้ินไป ด้วยพละกำลังที่ตัวเองมีอยู่ 
2. ปัญหาไม่ซับซ้อนและต้องรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา - เป็นปัญหาที่ยากมากขึ้น ไม่สามารถ

แก้ได้ด้วยพละกำลังของตัวเอง จำเป็นต้องมีการรวมกลุ่มกับหน่วยอื่นเพื่อแก้ปัญหา
ร่วมกัน 

3. ปัญหาซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปตามวิสัย - เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากหรือใน
ระหว่างการแก้ปัญหาอื่น ซึ่งผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาก่อให้เกิดปัญหาใหม่ตามมา อาจ
ต้องมีการรวมกลุ่มเพื่อแก้ปัญหา 

4. ปัญหาซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวร้าว - เป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากที่สุด 
เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีความไม่แน่นอนและความเส่ียงสูง 

 
นอกจากนั้น พิสิษฐ์ จง32 ยังได้ให้ความเห็นว่า ความหมายของคำว่า ปัญหา สำหรับแต่ละ
คน ล้วนแล้วแต่มีนิยามแตกต่างกันไป แต่ในการศึกษาเรื่องของการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์นั้น เพื่อให้เข้าใจตรงกัน จึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดนิยามความหมายออกมาให้
เหมือนกันเสียก่อน คือ “ปัญหา คือ ช่องว่าง (Gap) ระหว่างส่ิงที่เป็นอยู่ กับ ส่ิงที่คาดหวัง” 
จากความหมายข้างต้นทำให้ทราบได้ว่า การแก้ปัญหา ก็คือ การปิดช่องว่างที่มี หาก
ช่องว่างมีขนาดใหญ่ การแก้ปัญหาก็จะมีความยากลำบากมากขึ้น  
 
อย่างไรก็ตามหากไม่สามารถที่จะปิดช่องว่างที่มีอยู่ได้ทั้งหมด การที่เราลดช่องว่างให้แคบ
ลง ก็เป็นการลดปัญหา ซึ่งก็ยังดีกว่าปล่อยทิ้งปัญหาเอาไว้ และเพ่ือให้การแก้ปัญหาเป็นไป
ได้ จึงได้แบ่งประเภทของปัญหา เพื่อให้ง่ายต่อการเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาออกเป็น 3 
ประเภท คือ 
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1. A well-structured problem เป็นปัญหาที่มีวิธีการแก้ไขที่ชัดเจน ปัญหาประเภทนี้ 
เป็นปัญหาแก้ไขไม่ยาก โดยการแก้ไขปัญหาจะใช้อัลกอรึทึมมาแก้ไข ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จ
ที่รับประกันว่าปัญหาจะถูกแก้ไขได้อย่างแน่นอน ถ้าทำตามขั้นตอนของอัลกอรึทึม 

2. An ill-structured problem คือ ปัญหา ที่ไม่มีรูปแบบการแก้ไขที่ชัดเจนแน่นอน ต้อง
ใช้ความคิดสร้างสรรค์มาแก้ไข  โดยมากมักจะเป็นปัญหาในเชิงนามธรรม เช่น ผู้จัดการ
ส่ังให้ลูกน้องดีไซน์เส้ือผ้าชุดใหม่ ที่ส่ือถึงความงามของธรรมชาติ 

3. semi-structured problem เป็นปัญหาที ่อยู ่ก ึ ่งกลางระหว่างทั ้งสองแบบข้างต้น 
ปัญหาชนิดนี้จะมีข้อมูลเพียงพอในการระบุถึงปัญหาบางส่วน แต่ ยังขาดวิธีแก้ไขที่
ชัดเจน  

 
สภาพหรือสภาวะความกดดันที่เกิดขึ้น นำไปสู่ปัญหาหรือทำให้ปัญหาเกิดขึ้น และปัญหาก็
จะมีสาเหตุให้ต้องแก้ไข จากที่กล่าวมาแล้ว จะพบว่าปัญหามีนิยามกำหนดไว้หลายแบบ
หลายประเภท อย่างไรก็ตามในทางยุทธศาสตร์ มักพบปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน แก้ไข
ได้ยาก และมีรูปแบบการแก้ไขที ่ไม่ชัดเจนแน่นอน ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์มาก 
เนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พิสิษฐ์ จง 33 ที่ให้
ความคิดเห็นว่า การแก้ไขแบบ semi-structured problem ควรจะใช้ วิธี Heuristics ซึ่ง
ก็คือ แนวทางหรือไกด์ไลน์ ในการแก้ไขปัญหา โดยจะทำหน้าที่เพียงแค่เพิ่มโอกาสที่จะ
แก้ปัญหาได้สำเร็จ Heuristic เป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้รับประกันว่าเป็นทางออกที ่ดี
ท ี ่ส ุด แต่เพ ียงพอที ่จะแก ้ไขปัญหาได ้ท ันที ในกรณีท ี ่หาทางออกที ่ด ีท ี ่ส ุดไม่ได้  
 
เหตุผลที่ต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร ์
 
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เป็นสภาพแวดล้อมทั้งในอดีต ปัจจุบัน และที่คาดการณ์
ล่างหน้าไว้ในอนาคต สภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความเป็นมา
ของปัญหาได้เป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมในอนาคตก็จะเป็นบ่งบอกถึง
แนวโน้มของทางออกต่อการแก้ไขปัญหาได้อีกด้วย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ที่ดี จะส่งผลดีต่อการคิดแก้ไขปัญหา เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ต้องการได้  
 
ถึงแม้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะไม่สามารถการันตีได้ว่า มันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ได้ 100% แต่อย่างน้อยก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้บ้าง ไม่
มากก็น้อย 
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จากที่ได้กล่าวมาแล้วว่าการคิดเชิงยุทธศาสตร์มักเริ่มด้วยการกำหนดสมมติฐานว่าอะไรคือ
ปัญหาและมีอะไรเป็นสาเหตุ ส่ิงที่นักคิดเชิงยุทธศาสตร์จะต้องคิดและปฏิบัติในลำดับถัดไป 
คือ การคิดค้นและหาข้อมูลเพื่อนำมายืนยันสมมติฐานนั้น ด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและสาเหตุด้วยความละเอียดอย่างที่สุด หรืออาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ใช้เพื่อการยืนยันสภาพของปัญหาและ
สาเหตุ ในขณะที่การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต ใช้เพ่ือการหาแนวโน้ม
ของทางออกที่ดีที่สุดที่จะทำได้ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอดีตและปัจจุบัน ขอยกตัวอย่างในการจัดทำยุทธศาสตร์
ทหารของนักศึกษา ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการทำยุทธศาสตร์ทหาร นักศึกษา
ได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยแบ่งออกเป็นด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง ได้มีวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของสถานการณ์ในระดับโลกทั้งระดับประเทศ กลุ่มประเทศ สถานการณ์ใน
ระดับภูมิภาค สถานการณ์ประเทศรอบบ้าน สถานการณ์ในประเทศ และสถานการณ์ความ
ท้าทายต่างๆ ที่มีความสลับซับซ้อนของปัญหาที่มีความเช่ือมโยงกัน 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคต เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะของการ
คาดคะเนแนวโน้มในอนาคต โดยทั่วไปจะมองภาพกว้างของสถานการณ์ทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี แต่ก็มิได้จำกัดเพียงเท่านี้ ขึ้นอยู่กับการคิดเชิงยุทธศาสตร์
ในครั้งนั้น ว่าเป็นการคิดในระดับใด ถ้าเป็นการคิดในระดับหน่วยงานหรือองค์การ ก็อาจ
มองสภาพแวดล้อมที่แคบลงได้อีก เช่น แทนที่จะมองสถานการณ์ด้านการเมือง ก็อาจจะ
มองไปที่เจตนารมณ์หรือนโยบายของหน่วยเหนือ เป็นต้น 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ในที่นี้ คือ การวิเคราะห์เพ่ือประโยชน์ที่สำคัญ 
2 ประการ คือ เพื่อยืนยันสภาพปัญหาและสาเหตุ และเพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต
ต่อการหาทางออกของปัญหาที่เหมาะสม 
 
เจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
 
ความหมายของเจตนารมณ์ เจนนารมณ์ มีความหมายตามพจนานุกรมแปลไทย-อังกฤษ 
หมายถึง ความมุ ่งหมาย ,เจตนา,ความตั ้งใจ ,จุดหมาย ,เป ้าหมาย และในส่วนของ
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ได้ให้ความหมายไว้ว ่า "ความมุ่ง
หมาย" เท่านั้น 34 
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ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ผู้คิดจะเห็นภาพอดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ จะมองเห็นปัญหาและสาเหตุที่ชัดเจนขึ้น ในขณะเดียวกันก็
จะมองเห็นทางออกของปัญหาว่าควรจะไปในทิศทางไหนอย่างคร่าวๆ ด้วยการใช้ทักษะ
การคิดทั้งแบบ การสร้างจิตนาการ ( Imaginative Skill) การสร้างแนวคิด (Conceptual 
Skill) การคิดเชิงเหตุและผล (Logical Thinking) ประกอบกับการอิงสัญชาตญาณ ความรู้
ความชำนาญเฉพาะด้าน และความรู้เชิงประสบการณ์ที่ส่ังสมมา ซึ่งทั้งหมดจะนำไปสู่การ
กำหนด “ความมุ ่งหมาย” เพื ่อให้ได้ภาพสุดท้ายที ่เป็นทางออกของปัญหา ซึ ่งก็คือ
เจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์นั่นเอง 
 
ระดับของเจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ หากมองในภาพรวมของการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ขององค์การ เราจะพบศัพท์หลายตัว ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
และเป้าหมาย ซึ่งศัพท์แต่ละตัวเหล่านี้ ล้วนสื่อความหมายที่แสดงออกถึงเจตนารมณ์ทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น วิสัยทัศน์จะเป็นเจตนารมณ์ในระดับบนสุด ในขณะที่พันธกิจจะเป็น
เจตนารมณ์ที่เน้นถึงการปฏิบัติ และมีวัตถุประสงค์เป็นตัวบ่งบอกถึงความต้องต้องการหรือ
จุดมุ ่งหมาย โดยมีเป้าหมายเป็นตัวชี ้วัดสุดท้ายของความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์/
จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
 
 
ในทางทหารจะสรุปภาพของยุทธศาสตร์ว่าไม่อะไรมากกว่า Ends = Ways + Means โดย
ที ่  End หมายถึง ผลลัพธ ์ส ุดท ้าย หร ือสภาพสุดท ้าย หร ือเป ้าหมายที ่ต ้องการ  
Ways หมายถึง มาตรการ วิธีการ กระบวนการ การฝึก หรือกลวิธีต่างๆ ที่จะนำไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายสุดท้ายที่ต้องการ และ Means หมายถึง ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการที่จะทำ
ให้บรรลุเป้าหมาย เช่น กำลังทหาร ระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ เจตนารมณ์ทาง
การเมือง และเวลา เป็นต้น 
 
ในการคิดเชิงยุทธศาสตร์ คำว่า “เจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์” และ “เป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์” เป็นส่ิงที่สัมพันธ์กัน นักคิดเชิงยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องร้อยเรียงความสัมพันธ์
ของการคิดให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้มิใช้ประสงค์อื่นใดนอกไปจากทิศทางแห่ง
ความสำเร็จ คือการมีความมุ่งหมายที่ชัดเจน และเป้าหมายที่จับต้องได้ และวัดได้ 
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สภาวะแวดล้อมกับการกำหนดหนทางปฏิบัติ 
 
หลังจากที ่มีการกำหนดเจตนารมณ์ทางยุทธศาสตร์ ไปจนถึงการกำหนดเป้าหมายที่
ต้องการแล้ว มีงานอีกชิ้นหนึ่ง ที่นักคิดเชิงยุทธศาสตร์จะต้องลงมือปฏิบัติ นั่นคือการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมเพื ่อนำไปเป ็นข ้อพิจารณาในการกำหนดหนทางปฏ ิบ ัติ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมในขั้นนี้ จะเป็นการวิเคราะห์ที่มุ่งเน้นให้เห็นศักยภาพต่อการแก้ไขปัญหา
ของหน่วยงาน องค์กร องค์การ ฯลฯ ซึ่งก็แล้วแต่ว่าผู้คิดวางตนเองอยู่ ณ ที่ใด กรณีที่ผู้คิด 
วางตัวเป็นองค์กร ก็จะทำการวิเคราะห์องค์กรของตน เป็นต้น 
 
มุมมองในการวิเคราะห์ กีรติ ยศยิ่ง35 ได้เสนอมุมมองในการวิเคราะห์เอาไว้ สรุปได้ดังนี้ 
1. SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ให้เห็นองค์ประกอบที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

และอุปสรรคขององค์กร 
2. The 7's Mckinsey Model ของ Tom Peter และ Robert Waterman มีองค์ประกอบ

ที่ใช้ในการวิเคราะห์ 7 ประการ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ 2) โครงสร้าง 3) ระบบ 4) รูปแบบ
หรือวัฒนธรรม 5) บุคลากร 6) ทักษะ และ 7) คุณค่าหรือเป้าหมายที่สำคัญขององค์กร 

3. A Six-Box Model ของ Marvin R.Weisbord เน้นการพิจารณาวิเคราะห์องค์ประกอบ
ภายในองค์กร 6 ด้าน คือ ปัจจัยด้านจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ ด้านความสัมพันธ์ 
ด้านเครื่องมือช่วยเหลือ ด้านโครงสร้าง ด้านสิ่งตอบแทน และด้านภาวะผู้นำ 

4. Nadler and Tushman congruence Model ของ David A.Nadler และ Michael 
L.Tushman มุ่งไปที่การวิเคราะห์ใน 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้า ส่วนที่เป็น
กระบวนการเปลี่ยนสภาพ และส่วนที่เป็นผลผลิต 

5. Tichy's TPC Framework ของ Tichy's N.M. เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เกิด
ประสิทธิภาพ บนความสัมพันธ ์ระหว่างระบบต่างๆ ที ่ม ีผลกระทบต่อองค ์กร 
ประกอบด้วย ระบบทางเทคนิค ระบบทางการเมือง และระบบวัฒนธรรม 

6. Michael Porter's Forces Model ของ Michael Porter พิจารณาไปที่กลุ่มอิทธิพล
ต่างๆ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสามารถเข้าสู่ตลาดใหม่ กลุ่มคู่แข่งขัน กลุ่มสินค้า
ทดแทน กลุ่มผู้ซื้อ และกลุ่มผู้จำหน่ายวัตถุดิบ 

 
การวิเคราะห์แบบ SWOT ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ36 ได้
ศึกษาและสรุปไว้ว่า “...การวิเคราะห์แบบสวอต (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคหรือ
เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ขององค์กรที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งอัลเบิร์ต ฮัมฟรี 
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(Albert Humphrey) เป็นผู้เริ ่มโดยนำเทคนิคนี้มาแสดงในการสัมมนาที่มหาวิทยาลัย
สแตนฟอร์ด การวิเคราะห์แบบสวอต จะช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
ตลอดจนผลกระทบต่างๆ ที่มีต่อการทำงานขององค์กร..." 
 
SWOT Analysis เป็นเครื ่องมือในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที ่นิยมกันมาก เพราะ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับมุมมองอื่นๆ ได้ SWOT เป็นการวิเคราะห์เพื่อมองให้เห็นจุด
แข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และ อุปสรรคหรือภัย
คุกคาม (Threats) โดยการมองไปที่ปัจจัยต่างๆ ตามที่ผู้คิดเลือกที่จะมอง ตามที่เสนอไว้
แล้วในข้อ 2 - 6 ข้างต้น 
 
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ด้วย SWOT จะไม่วิเคราะห์โดยไร้จุดหมาย ทุกประเด็นของ
การวิเคราะห์จะมุ่งศึกษาปัจจัยต่างๆ เฉพาะที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
เท่านั้น ในที่นี้จะเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ จุดแข็งสำคัญ จุดอ่อนวิกฤติ โอกาสสำคัญ และ
อุปสรรควิกฤติ คือเอาเฉพาะที่สำคัญ ซึ่งเกี่ยวข้องและส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายที่
กำหนดไว้ ดังแสดงให้เห็นดังภาพถัดไป 
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การกำหนดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสม 
 
การกำหนดหนทางปฏิบัติ คือ ข้อเสนอของนักคิดทางยุทธศาสตร์ที่แสดงให้เห็นถึงแนวทาง
ที่ควรจะปฏิบัติ ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ในมุมมองต่างๆ ที่
เกิดจากการจับคู่กันระหว่างจุดแข็งสำคัญกับโอกาสสำคัญ จุดแข็งสำคัญกับอุปสรรควิกฤติ 
จุดอ่อนวิกฤติกับโอกาสสำคัญ และจุดอ่อนวิกฤติกับอุปสรรควิกฤติ เพ่ือให้ได้มาซึ่งหนทาง
ปฏิบัติ ซึ่งนักวิชาการหลายท่านสรุปเรียกหนทางปฏิบัติเหล่านั้น เช่น ยุทธศาสตร์เชิงรุก 
ยุทธศาสตร์กำจัดจุดอ่อน ยุทธศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกัน หรือยุทธศาสตร์เปลี่ยนวิกฤติเป็น
โอกาส ดังแสดงในภาพถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายหลังการกำหนดเจตนารมณ์และเป้าหมายทางยุทธศาสตร์
แล้ว มักนิยมใช้เครื่องมือที่เรียกว่า SWOT มาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อหาหนทางปฏิบัติ 
อย่างไรก็ตาม จากภาพด้านบน จะแสดงให้เห้นจุดเน้นของการวิเคราะห์ คือ การดำรงไว้ซึ่ง
เป้าหมายอยู่ตลอดเวลาในระหว่างการวิเคราะห์ การวิเคราะห์เรื่องใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
เป้าหมายจะถูกตัดออก และในขณะที่ได้หนทางปฏิบัติมาแล้ว ก็ยังคงต้องดำรงความสำเร็จ
ของเป้าหมายไว้อย่างต่อเนื ่อง ด้วยการพิจารณาว่าหนทางปฏิบัตินั ้นๆ จะส่งผลให้
เป้าหมายบรรลุผลหรือไม่ หากหนทางปฏิบัติใดไม่ส่งผล ก็จะตัดหนทางปฏิบัตินั้นออกไปใน
ที่สุด 
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การประเมินหนทางปฏิบตั ิ
 
หนทางปฏิบัติที่เลือกแล้ว โดยทั่วไปต้องได้รับการประเมินค่า ว่าจะเหมาะสมต่อการ
นำไปใช้หรือไม่ หัวข้อต่างๆ ที่อาจนำมาใช้ในการประเมิน เช่น  
1. หนทางปฏิบัตินั้นส่งผลต่อการที่จะทำให้เป้าหมายบรรลุความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด  
2. หนทางปฏิบัตินั้นถือเป็นมาตรการ/วิธีการที่เป็นหลักใหญ่ หรือเป็นแค่เรื่องปลีกย่อย

หรือเล็กน้อยเกินไปหรือไม่  
3. หนทางปฏิบัตินั้นนอกจากจะทำให้บรรลุเป้าหมายได้แล้ว มันยังช่วยแก้ปัญหาที่ผ่านมา

ในอดีตได้หรือไม่  
4. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยตอบสนองความต้องการหรือความคาดหวังของผู้กลุ่มผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียหรือไม่ อย่างไร  
5. หนทางปฏิบัตินั้นจะช่วยทำให้ความท้าทายของยุทธศาสตร์บรรลุผลมากน้อยเพียงไร 
6. หนทางปฏิบัตินั้นจะส่งผลกระทบอะไรบ้างที่จะขัดขวางมิให้เป้าหมายบรรลุผล เป็นต้น 
 
การคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัติ 
 
เมื่อหนทางปฏิบัติได้ถูกเลือกที่จะนำไปใช้แล้ว ผู้คิด จะต้องคาดเดาหรือคาดคะเนผลลัพธ์ที่
จะเกิดขึ้นด้วย ในการวางแผนกลยุทธ์ภาครัฐ มักมีการคาดคะเนผล โดยแบ่งออกเป็นมิติ
ต่างๆ คือ  
1. ผลลัพธ์สุดท้ายที่เมื่อนำหนทางปฏิบัตินั้นๆ ไปใช้แล้วคืออะไร  
2. ผู้รับประโยชน์จากหนทางปฏิบัตินั้นคือใคร แล้วเขาจะได้อะไร  
3. จะต้องมีการปรับปรุงการปฏิบัติงานในเรื่องอะไรบ้าง ถึงจะทำให้หนทางปฏิบัตินี้

บรรลุผล และ  
4. จะต้องปรับปรุงองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีอะไรบ้าง ถึงจะทำให้หนทาง

ปฏิบัติบรรลุผล  
 
ในตำราหลายๆ เล่มเรียกการคาดคะเนผลของหนทางปฏิบัตินี้ ว่าเป็นการคาดคะเนแบบ
หลายมิติ และเมื่อนำผลของการคาดคะเน ไปสร้างเป็นตัวชี้วัดเพ่ือติดตามความสำเร็จ ก็จะ
เรียกมันว่า “Balanced Scorecard” 
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