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ในภาษาไทยมีความสับสนเล็กน้อยระหว่างค�าว่า “กลยุทธ์” 

กบัค�าว่า “ยทุธศาสตร์” จงึขออธบิายในเบือ้งต้นเพือ่ความเข้าใจทีต่รง

กัน ดังที่พจนานุกรมฉบับราชบัณทิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้ความ-

หมายของค�าว่ากลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ เก่ียวข้องกับการรบเช่น

เดียวกัน อันได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ หมายถึง วิชาการรบที่มีความส�าคัญในการรบ

กลยุทธ์ หมายถึง การรบที่มีเล่ห์เหลี่ยม วิธีการต่อสู้ที่ต้องใช้

กลอุบายต่างๆ    

ค�าว่ายุทธศาสตร์ มักจะถูกใช้ในการรบหรือการสงคราม แต่

ต่อมาการวางแผนยทุธศาสตร์ได้น�ามาประยกุต์ใช้กบัการบรหิารธรุกิจ 

และในภาษาไทย เรามกัจะนยิมใช้ค�าว่า กลยทุธ์มากกว่ายทุธศาสตร์ 

(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546 : 3) ดังรายละเอียดของกลยุทธ ์

ต่อไปนี้

1. ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy)

2.  ความหมายของแผนกลยุทธ์ (Strategic planning)

3.  หลักตรรกะเชิงกลยุทธ์

4.  ความคิดเชิงกลยุทธ์

แบบไทยๆ ตามกระแสโลก

บทที่ 3

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์ซีเอสอาร์
ดร.วรพรรณ เอื้ออาภรณ์

1. ความหมายของกลยุทธ์ (Strategy)

ค�าว่า กลยุทธ์ มาจากค�าในภาษาองักฤษว่า Strategy หมายถงึ 

แผนหรือการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ก�าหนดไว้ โดย 

เฉพาะแผนที่ต้องท�าในระยะยาวหรือศิลปะการวางแผนอย่างดีที่สุด

เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ เมือ่น�ามาใช้ในภาษาไทยว่ากลยทุธ์ ค�าว่า 

กล แปลว่า วิธีการ ค�าว่า ยุทธ์ แปลว่าการต่อสู้ ดังนั้น จึงอาจแปล 

ค�าว่ากลยุทธ์อย่างง่ายที่สุดว่าวิธีการต่อสู้ และเมื่อน�าค�านี้มาใช้ใน

การด�าเนินธุรกิจ กลยุทธ์จึงคือวิธีการต่อสู้กับคู่แข่งทางธุรกิจนั่นเอง 

ค�าว่ากลยุทธ์มักใช้ควบคู่กับค�าว่าแผนหรือการวางแผน ได้แก่ค�าว่า

แผนกลยุทธ์ การวางแผนเชงิกลยุทธ์ ส่วนค�าว่ายุทธ์ศาสตร์ทีม่ผีูใ้ช้ใน

ความหมายเดียวกับค�าว่ากลยุทธ์ และมีความหมายแปลตรงตัวว่า

ความรู้เกี่ยวกับการต่อสู้นั้น ในกรณีของการด�าเนินงานขององค์กร  

จึงมักใช้กลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ในความหมายเดียวกัน คือหมายถึง

วิธกีารหรอืความรูท้ีจ่ะน�ามาใช้แข่งขนัในการท�างานหรอืด�าเนนิธรุกจิ

นั่นเอง (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:1)

กลยุทธ์ หมายถึง วิธีการหรือแผนการที่คิดขึ้นอย่างรอบคอบ 
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มีลักษณะเป็นขั้นเป็นตอน มีความยืดหยุ่น พลิกแพลงได้ตาม

สถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งหรือเพื่อหลบหลีกอุปสรรค

ต่างๆ จนสามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์

ศักดิ์, 2546:2)

2. ความหมายของแผนกลยุทธ์ (Strategic 

Planning)

แผนกลยทุธ์เป็นการสร้างระบบการท�างาน และการตัดสินใจ

ในปัจจุบัน เพื่อให้องค์กรหรือผู้รับผิดชอบโครงงานสามารถเตรียม

ความพร้อมส�าหรับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะมีผลกระทบต่อ 

การท�างานหรอืผลผลติหรอืบรกิาร นอกจากน้ี แผนกลยุทธ์ยงัก�าหนด

วิธีการประเมินผลงานที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนด้วย เพื่อให้

ตรวจสอบได้ว่าการตดัสนิใจด�าเนินการต่างๆ ท�าให้เกิดผลตามทีต่ัง้ใจ

ไว้หรอืไม่ (International Business Strategy Resource Book, 1990 

อ้างถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:1)

นักวิชาการได้ให้ค�านิยามของการวางแผนกลยุทธ์ ดังนี้

●	การวางแผนกลยุทธ์ คือ วิธีการพัฒนาทักษะแบบใหม่ 

ซึ่งส่งผลต่อการบริหารงานของหน่วยงานหรือโครงการ (Johnson  

และคณะ, 1989 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554 : 1)

●	การวางแผนกลยุทธ์ คือ วิธีการจัดสรรทรัพยากรที่หาได้

ยากเพื่อน�ามาสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานหรือโครงการ 

(Judson, 1990 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 2)

●	การวางแผนกลยทุธ์ คอื วธิกีารบรหิารความเปลีย่นแปลง 

(Taylor, 1990 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 2)

ความเปลี่ยนแปลง เกิดจาก

●	สถานการณ์ภายนอก (External force) เช่น กรณีเกิด

วกิฤตการณ์ทางการเงนิ ท�าให้องค์ต้องประหยัดงบประมาณด้านต่างๆ 

และการลดขนาดองค์กร หรอืสถานการณ์ในสังคมท่ีผู้คนอ่อนไหวกบั

บางประเดน็ท�าให้ต้องระมดัระวงัมากขึน้ในการสือ่สารกบัสาธารณชน

●	สถานการณ์ภายใน (Internal force) เช่น การปรับเปลีย่น

วธิกีารท�างานภายในองค์กรการเพิม่บคุลากร น�าเทคโนโลยใีหม่มาใช้

ในการท�างาน น�าระบบ Software ใหม่เข้ามาช่วยในการบรหิารจัดการ

องค์กร

●	การวางแผนกลยุทธ์ คือ แนวทางที่ใช้ในการบริหารเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive advantage) 

และการเพิ่มผลก�าไรของหน่วยงาน (Porter,1987 อ้างถึงในยุบล  

เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 2) 

●	การวางแผนกลยุทธ์ คือ วิธีการจัดการกับความซับซ้อน

ของตลาดหรือสถานการณ์แวดล้อมของการท�างานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

และเป็นวิธีการที่จะสื่อสารนโยบาย หรือแนวทางการด�าเนินงานใน

การจดัการกบัความซบัซ้อนดงักล่าวไปสูพ่นกังานหรอืกลุม่เป้าหมาย

ขององค์กร (Smith, 2009 อ้างถึงในยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:2)

ความซับซ้อนของตลาดหรือสภาพแวดล้อมในการท�างาน 

ได้แก่

●	ความซับซ้อนของจ�านวนผู้ซื้อ-ผู้ขาย  การที่ผู้ซื้อผู้ขายใน

ตลาดมีปริมาณมากคุณสมบัติของผู้ขายแต่ละรายมีศักยภาพที่แตก

ต่างกนั ซึง่องค์กรต้องรูจ้กัศักยภาพของคู่แข่ง ขณะเดียวกันกต้็องรูจ้กั

คุณสมบัติของผู้ซื้อด้วย

●	ความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมในการท�างาน –  

ช่องทางการจัดจ�าหน่าย ทีเ่พิม่มากขึน้ต้องใช้กลยุทธ์ให้มากขึน้นอกเหนอื

จากการขายตรงเพยีงอย่างเดยีว เช่น การใช้กลยทุธ์ลกูค้าสมัพนัธ์ การ

เพิม่ช่องทางการจดัหน่ายผ่านอนิเทอร์เนต็ เช่น เวบ็ไซต์หรอืเครอืข่าย

สังคม (Social network) เป็นต้น

●	ความซับซ้อนของสื่อ - การหลอมรวมสื่อ (Media con-

vergence) กลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น วิธีการเข้าถึงสื่อของแต่ละคนจึง

หลากหลาย บางคนดูโทรทัศน์ ฟังวิทยุ และกลุ่มคนยุคใหม่นิยมเปิด

รับข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

จากความซับซ้อนของตลาด และสภาพแวดล้อมในการ

ท�างานข้างต้น ส่งผลให้นักวางแผนต้องคิด และปรับปรุงกลยุทธ์การ

สื่อสารไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และมีความซับซ้อน

มากขึ้นเพื่อที่จะน�าการสื่อสารไปยังกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงสุด (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554: 3)

●	การวางแผนกลยทุธ์ คอื การวางแผนภาพรวมขององค์กร 

เพื่อการพัฒนาไปข้างหน้าในช่วงปีต่อไป โดยการวางแผนกลยุทธ์จะ

ท�าให้ทราบถงึปัญหา อปุสรรค และแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ให้ถงึ

จดุหมายตามทีต้่องการ วิธกีารวางแผนกลยุทธ์มหีลายรปูแบบ หลาย

วิธีการ และหลายมุมมองเมื่อจะด�าเนินการวางแผนจะต้องค�านึงถึง

ลักษณะของ ความเป็นผู้น�าในองค์กร (The organization’s leader-

ship) วัฒนธรรมองค์กร ขนาด และบรรยากาศในองค์กร ความ

เชี่ยวชาญของผู้วางแผน ฯลฯ (Hambrick และ Mason,1987 อ้างถึง

ใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:3) 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การวางแผนกลยุทธ์ หมายถึง การด�าเนิน
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ต่อฉบับหน้าอ่าน

การตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง และอย่างเป็นระบบเพื่อท่ีจะท�าให้หน่วย

งานหรือโครงการสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ใดๆ ที่จะเกิดขึ้น 

และมีผลกระทบต่องานในอนาคต รวมถึงการด�าเนินการจัดการให้

แผนที่วางไว้ด�าเนินการได้ตามก�าหนด แผนกลยุทธ์จะต้องมีการ

ก�าหนดตวัชีว้ดัผลทีจ่ะได้จากการด�าเนนิงานตามแผน เพือ่ทีจ่ะได้น�า

ผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงแผน และการด�าเนินงานต่อไป

3. หลักตรรกะเชิงกลยุทธ์

แนวความคิดในการจัดท�าแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น จาก International Business Resource Book (1990) ระบุว่า ผู้

วางแผนจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับความคดิหลกัตรรกะเชงิกลยทุธ์ 

5 ประการ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554:3) ได้แก่

1. ความเข้าใจในองค์ประกอบหรือตัวแปรที่ส�าคัญที่จะ

ท�าให้หน่วยงานได้รับผลประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ส�าหรับธุรกิจ

ผลิต และจัดจ�าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค สถานที่จัดจ�าหน่ายหรือ

ชั้นวางสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตน่าจะเป็นตัวแปรส�าคัญที่ท�าให้สินค้า

ของเราขายได้ เป็นต้น

2. ความเข้าใจเกีย่วกบัจดุอ่อน - จดุแขง็ของงานของตนเอง 

ผู้วางแผนจะต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจน และไม่เข้าข้างตนเอง

3. ความเข้าใจเกี่ยวกับจุดอ่อน - จุดแข็งของคู่แข่ง เรื่องนี้มี

ความส�าคญัมากในการท่ีจะต้องพยายามทราบถึงศกัยภาพของคูแ่ข่ง 

และปฏกิริยิาของคูแ่ข่งทีม่ต่ีอแผนการด�าเนนิงาน และกลยทุธ์ของเรา

4. ความเขา้ใจเกี่ยวกบัลูกค้าหรือกลุ่มเปา้หมาย และความ

เกีย่วข้องของพวกเขาทีม่ต่ีอหน่วยงาน เช่น วธีิการ และปรมิาณการใช้

บริการจากหน่วยงานของเรา เป็นต้น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่าง

หน่วยงานกบัลกูค้าจะน�ามาซึง่คณุค่าเพิม่ อนัจะท�าให้ลกูค้าเกดิความ

ประทับใจในบริการ และในบางโอกาสอาจจะยอม “จ่ายแพงกว่า” 

เพ่ือที่จะใช้บริการของเรา ซึ่งการท�าความเข้าใจเก่ียวกับลูกค้าหรือ

กลุ่มเป้าหมายนั้น สามารถท�าได้โดยการจัดท�าวิจัยลูกค้าหรือวิจัย

ตลาดเพื่อศึกษาว่าลูกค้าแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรม และรูปแบบการ

ด�าเนินชีวิต (Lifestyles) แบบใด และสนใจท�ากิจกรรมในรูปแบบใด

5. ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นกับ

หลักทั้งสี่ประการที่กล่าวมาแล้ว การคาดท�านายเกี่ยวกับพัฒนาการ

ที่จะเกิดขึ้น และการเตรียมการเพื่อพร้อมรับการพัฒนา และการ

เปลีย่นแปลงเป็นหลกัส�าคัญทีส่ดุของการวางแผน หน่วยงานทีป่ระสบ

ความส�าเรจ็คอื หน่วยงานทีส่ามารถควบคมุสถานการณ์เปลีย่นแปลง

ไว้ได้โดยไม่ปล่อยให้การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวก�าหนดทิศทางของการ

พัฒนา

4. ความคิดเชิงกลยุทธ์

ความคิดเชิงกลยุทธ์ เป็นความคิดที่เต็มไปด้วยการค้นหา 

วิธีการ และการวางแผนงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อมุ่งหมายที่ 

จะเอาชนะ เพื่อต้องการประสบความส�าเร็จบางอย่าง (เกรียงศักดิ์ 

เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 4, อ้างแล้ว) ในสภาวะต่างๆ ดังต่อไปนี้

●	เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแข่งขัน/ ต่อสู้

●	เมื่ออยู่ภายใต้สภาวะที่ต้องแก้ปัญหา

●	เมือ่อยูใ่นสภาวะทีต้่องบรรลเุป้าหมายภายใต้ความจ�ากดั

โดยความคิดเชิงกลยุทธ์มีลักษณะ ดังต่อไปนี้

●	มีลักษณะเป็นกระบวนการ

●	มีการวิเคราะห์ และประเมินสถานะ

●	มีการคาดการณ์อนาคต

●	มกีารหาทางเลอืก และประเมนิทางเลอืกก่อนด�าเนนิการ

●	มีการวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

●	มีความยืดหยุ่นตามสถานการณ์

●	จดจ่อที่เป้าหมาย

บทสรุป

การคิดเชิงกลยุทธ์จะมีโอกาสประสบความส�าเร็จมากหรือ

น้อย ขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ และการประเมินปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ลงไป

กล่าวโดยสรุปได้ว่า การคิดเชิงกลยุทธ์ หมายถึง ความ

สามารถในการก�าหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆ เพื่อ 

บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2546: 22,  

อ้างแล้ว)

ดังนัน้ การคิดกลยุทธ์ในการด�าเนนิความรบัผิดชอบต่อสงัคม

ขององค์กรควรจะมกีารวิเคราะห์ และประเมนิในทกุปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

อย่างละเอียด เป็นขั้นเป็นตอน ก่อนตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ลงไป 

เพื่อการก�าหนดแนวทางที่ดีที่สุด ภายใต้สภาวะต่างๆ เพื่อบรรล ุ

เป้าหมายทีต้่องการขององค์กรในการด�าเนนิกลยทุธ์ความรบัผดิชอบ

ต่อสังคมขององค์กร


