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การคิดเชงิกลยุทธ์ คืออะไร ?

การคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking) หมายถึง ทักษะความสามารถในการแสวงหาวิธีการ หรือแนวทางที่ดี
ที่สุด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โดยลักษณะการคิดเชิงกลยุทธ์ จะมีแบบแผนที่เป็นรูปแบบ คือ มีลักษณะเป็นกระบวนการ มีการวิเคราะห์
และประเมินสถานะ มีการคาดการณ์อนาคต มีการประเมินทางเลือกต่าง ๆ มีการวางแผนเป็นขั้นตอน มีความยืดหยุ่น
ตามสถานการณ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน

กล่าวโดยสรุปคือ การคิดเชิงกลยุทธ์  คือการคิดที่มี แบบแผน มีการประเมินสถานการณ์ว่าจะได้
หรือเสียประโยชน์อย่างไรบ้างในแต่ละทางเลือก เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานต่าง ๆ เปรียบเสมือน
การเล่นหมากรุก หรือหมากฮอส ที่ไม่มีทางใดที่ถูกและผิดทั้งหมด แต่ต้องประเมินสถานการณ์ในแต่ละกระดาน
ว่าควรเลือกใช้เทคนิคการเล่นแบบใด



คณุลักษณะ 5 ประการ ในการเพ่ิม
ศักยภาพการคิดเชงิกลยุทธ์

• การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์
• การมีวิสัยทัศน์
• การสร้างทางเลือก
• ทฤษฎีกระบะทราย (Sandbox)
• การคิดเชิงสร้างสรรค์



การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงการคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งมิใช่การเปลี่ยนเพียงแค่ “วิธีการ” แต่หมายถึง “การ
เปลี่ยนแปลงองค์รวม” ของทั้งองค์กร ซึ่งหมายถึงการปรับตั้งแต่ วิสัยทัศน์ การก าหนดทิศทาง การจัดการ จนท าให้
เกิดวัฒนธรรมองค์กรใหม่

ตัวอย่างในเชิงสังคม ของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ คือ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากสังคมจารีต
พิธีกรรมสู่สังคมเน้นเหตุผลเชิงปรัชญา จากสังคมเน้นเหตุผลปรัชญาสู่สังคมวิถีศาสนา และจากสังคมวิถีศาสนาสู่
สังคมวิถีวิทยาศาสตร์

สังคมจารตีพิธกีรรม สังคมเหตุผลเชงิปรชัญา สังคมวิถีศาสนา สังคมวิถีวิทยาศาสตร์



การเปล่ียนแปลงกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift)

ส าหรับการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในโลกยุคอุตสาหกรรมใหม่ อาจแบ่งได้เป็น 4 มุมมอง คือ

มุมมอง กระบวนทัศน์เก่า กระบวนทัศน์ใหม่
Mass Customization มุ่งเน้นผลิตสินค้าส าเร็จรูปให้ได้มากท่ีสุด ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า เช่น เฟอร์นิเจอร์

กึ่ง Built-In ให้เข้ากับแบบบ้านของลูกค้า
Speed with Accuracy ช้า ๆ ได้พร้าเล่มงาม (Slow but sure) ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เช่น ระบบ 3D 

Printer เพื่อผลิตชิ้นงานให้ลูกค้าอย่างรวดเร็วและแม่นย า
ที่สุด

Connectivity & 
Digitization

แยกองค์ประกอบในธุรกิจเป็นส่วน ๆ 
มุ่งพัฒนาเชิงลึกเป็นส่วน ๆ

มองภาพธุรกิจในองค์รวม มีการเชื่อมต่อซึ่งกัน
และกัน ผ่านการประสานงานผ่านระบบดิจิทัล

Zero Incident is 
Attainable

มุ่งเน้นไม่ให้บุคลากรเกิดความผิดพลาด มีแนวคิดว่ามนุษย์สามารถผิดพลาดได้ องค์กรต้อง
พัฒนาการป้องกันทางธุรกิจและการผลิตให้บุคลากร



การมีวสัิยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหมด ท าให้เห็นภาพรวม
ขององค์กรว่าก าลังจะเดินไปทิศทางใด เปรียบเสมือนการเดินทาง ที่ผู้ขับรถมีการวางแผน
เส้นทางอย่างชัดเจน บางคนอาจมีเป้าหมายว่าต้องใช้เวลาไปถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด 
แต่บางคนอาจเลือกเส้นทางในการชมวิวทิวทัศน์รอบข้างมากกว่าจะถึงเป้าหมายโดยเร็ว 

การสร้างความคิดเชิงวิสัยทัศน์ ต้องพิจารณาจากหลักการ SWOT ขององค์กร 
(Strength จุดแข็ง , Weakness จุดอ่อน , Opportunity โอกาส และ Threat อุปสรรรค) 



การสรา้งทางเลือก (Scenario Planning)

การท างานในโลกยุคปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การบริหารงานต่าง ๆ 
ต้องมีการวางแผนในระยะยาว และสร้างทาง เลือกส าหรับอนาคต ให้กับองค์กร 
เพื่อตอบสนองกับการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของโลกยุคปัจจุบัน

การสร้างทางเลือก เป็นหนึ่งในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญใน
การน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ



การสรา้งทางเลือก (Scenario Planning)

ตัวอย่างการสร้างทางเลือก เช่น ในอนาคตคาดว่าองค์กรอาจประสบปัญหาเวลาใน
การผลิตสินค้าไม่เพียงพอ ผู้บริหารอาจพิจารณาทางเลือก คือ 1) เพิ่มการท างานกะพิเศษ 
2) เพิ่มการท างานล่วงเวลาโดยใช้ตารางปกติ 3) เพิ่มจ านวนพนักงาน 4) น าเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต

จะเห็นได้ว่า ทางเลือกแต่ละทางนั้น ไม่มีผิดไม่มีถูก แต่ละทางเลือกขึ้นอยู่กับบริบท
ของแต่ละองค์กร หรือบางองค์กรอาจเก็บทางเลือกทั้งหมดไว้ และทยอยน าออกมาใช้เมื่อ
สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป 



ทฤษฎีกระบะทราย (Sandbox)

เป็นทฤษฎีในการพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมรูปแบบใหม่ โดยการทดลองปฏิบัติ
ในวงจ ากัด (ด าเนินการเฉพาะบางพื้นที่ หรือบางหน่วยงาน) เพื่อให้เกิดประสบการณ์การ
เรียนรู้ก่อนขยายผล 

ตัวอย่าง Sandbox ในภาครัฐที่ท าให้เกิดแนวคิดกลยุทธ์ใหม่ เช่น โครงการแก้ไขพื้นที่
ป่า และการใช้ประโยชน์พื้นที่จังหวัดน่านและกลไกการบริหารจัดการ (Nan Sandbox) 
เป็นโครงการน าร่องที่รัฐบาลให้ความส าคัญ เนื่องจากจังหวัดน่านเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ าส าคัญ
ของประเทศ



การคิดเชงิสรา้งสรรค์ (Creative Thinking)

องค์กรที่มีความแตกต่าง ย่อมมีความโดดเด่นมากกว่าองค์กรอื่น ๆ รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการ
ประสบความส าเร็จ การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เช่นกัน ที่ไม่จ าเป็นต้องมีวิธีการแก้ไขเพียงหนทางเดียว ถ้า
บุคลากรในองค์กรมีความคิดสร้างสรรค์ จะท าให้มีวิธีการหาทางออกที่หลากหลาย รวมไปถึงการ
สรรค์สร้างผลงานเช่นกัน 

การฝึกคิดเชิงสร้างสรรค์นั้น อาจเริ่มจากการคิดวิธีการใหม่ ๆ ที่ท าให้การท างานง่ายขึ้น โดยตัด
ข้อจ ากัดต่าง ๆ ออกไป เช่น งบประมาณ กฎระเบียบต่าง ๆ ลองคิดว่าปัจจุบันพบอุปสรรคในการท างาน
อย่างไร และจะแก้ไขด้วยวิธีการใด ใช้อะไรเข้ามาช่วย การเริ่มต้นด้วยวิธีคิดแบบนี้ ถือเป็นการจุดประกาย
ความคิดสร้างสรรค์ภายในองค์กรได้



กรอบทักษะของบุคลากรเชงิยุทธศาสตร์
ตามแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครฐั พ.ศ. 2563 - 2565

ส านักงาน ก.พ. ได้จัดท าแนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2563 – 2565 เพื่อให้บุคลากร
ภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมต่อเหตุการณ์ น าการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการสร้างนวัตกรรมและการตอบสนองประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ซี่งในส่วนของทักษะ
เชิงยุทธศาสตร์นั้น ส านักงาน ก.พ. ระบุว่า ต้องประกอบไปด้วย 4 ทักษะ ได้แก่ 

1. ทักษะดิจิทัล
2. ทักษะการส่ือสารโน้มน้าว
3. ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์
4. ทักษะการคิดวิเคราะห์และวิพากษ์



ทักษะดิจทัิล (Digital Skill)

บุคลากรสามารถใช้ประโยชน์ และปรับรูปแบบการท างานจากการใช้เทคโนโลยี รวมไปถึงตัดสินใจ
บนฐานข้อมูล (Data – Driven Insight) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งเป็นแบบอย่างของการท างานในยุค
ดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม 

ตัวอย่างของเทคโนโลยีที่บุคลากรภาครัฐควรน าไปปรับใช้ เช่น ระบบการจัดเก็บข้อมูลผ่าน Cloud
เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของข้อมูล และเพิ่มความสะดวกในการแก้ไขงานได้ในทุกสถานที่ 
หรือทักษะการใช้สื่อต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เช่น Zoom Meeting , Photoshop เป็นต้น 



ตัวอยา่งของการใชทั้กษะดิจทัิล ในภาครฐั 

แอปพลิเคชั่นเพื่อตรวจสอบ
สายรถเมล์ที่ก าลงัจะมาถึง

การยื่นภาษีออนไลน์ การจองคิวสอบใบอนญุาตขับขี่
ผ่านแอปพลเิคชั่น

การใช้ระบบบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส์



ทักษะการส่ือสารโน้มน้าว (Communicating and Influencing)

บุคลากรสามารถสื่อสารและรับข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ผ่านทั้งการเขียน การพูด หรือผ่าน
สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งถ่ายทอดความคิดและข้อมูลที่สามารถสร้าง
ความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายได้

ทักษะที่บุคลากรภาครัฐจ าเป็นต้องมี เช่น การน าเสนองานในระยะเวลาสั้น ๆ (Pitching) , การฟัง
และจับประเด็น , การส่ือสารในสภาวะวิกฤต หรือการพูดในที่ประชุม ซึ่งบุคลากรอาจได้น าไปใช้ในการสื่อสาร
กับเครือข่ายหรือกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ต้องสื่อสารกับประชาชนที่เป็น
กลุ่มเปราะบางเป็นหลัก



ตัวอยา่งของการใชทั้กษะการส่ือสารโน้มน้าว ในภาครฐั 

การสื่อสารตอ่กลุม่เป้าหมายในพื้นที่ การสื่อสารในทีป่ระชุม การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชา และผู้ใต้บังคับบัญชา



ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบและสรา้งสรรค์ 
(Systematic and Creative Thinking Skill)

บุคลากรมีความสามารถในการคิดแนวทางใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการท างาน หรือพัฒนาแนวทางเดิม ให้
เป็นรูปแบบใหม่ สามารถวิเคราะห์ปัญหา ระบุรูปแบบหรือเชื่อมต่อระหว่างสถานการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันได้
อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ “คิดนอกกรอบ” และสามารถใช้ทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์

บุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน จ าเป็นต้องมีทักษะการคิดเชื่อมโยงและการคิดให้เป็นภาพ และการคิด
เชิงออกแบบ เป็นต้น



ตัวอยา่งของการใชทั้กษะการคิดอย่างเป็นระบบและสรา้งสรรค์ ในภาครฐั 

การออกแบบนโยบาย “คนละครึ่ง” ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างใน
การคิดสร้างสรรค์ และคิดนอกกรอบได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่งผลต่อ
ประชาชนในวงกว้าง 

- กระตุ้นเศรษฐกิจ มีการใช้จ่ายมากขึ้น
- ส่งผลให้ยอดขายของร้านค้าขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น
- ควบคุมการใช้จ่ายในแต่ละวันของประชาชนแต่ละคนได้



ทักษะการคิดวเิคราะหแ์ละวพิากษ์
(Analytical and Critical Thinking Skill)

บุคลากรมีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา โดยการแยกส่วนของปัญหาและคิดเป็นระบบ 
ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการแก้ไขปัญหา สามารถตั้งค าถามได้อย่างเหมาะสมเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน วิเคราะห์ 
ปัญหาที่มีความซับซ้อน ในสถานการณ์ที่มีความคลุมเครือด้วยเทคนิคขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก

ทักษะที่บุคลากรภาครัฐจ าเป็นต้องมี เช่น ทักษะการคิดเชิงออกแบบ และทักษะการคิดเชิงวิพากษ์



ตัวอยา่งของการใชทั้กษะการคิดวเิคราะหแ์ละวพิากษ์ ในภาครฐั

การก าหนดนโยบายของส่วนราชการการพิจารณาร่างกฎหมายฉบับต่าง ๆ



http://tpso4.m-society.go.th/images/DatabaseTPSO4/Research/2561/AcademicWork2561/P1.StrategicThinking.pdf

https://www.mreport.co.th/experts/business-and-management/065-การปฏิวัติอุตสาหกรรม-การผลิต-ธุรกิจ

https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2555/thai40955cp_ch2.pdf

https://www.gotoknow.org/posts/331478

https://www.dga.or.th/wp-content/uploads/2016/08/file_48416e2e4dda0dff76502330c49f3672.pdf

เอกสารอา้งองิ

https://www.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_parcy/ewt_dl_link.php?nid=54819&filename=house2558_2


