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บทคัด ย่อ
บทความนี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ นํ าเสนอแนวคิดด้านการหยั ่งรูเ้ ชิงกลยุทธ์ (Strategic Intuition) สําหรับผูน้ ําองค์การในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ทีต่ อ้ งการแสวงเครื่องมือทางด้านการบริหารและแนวคิดทีแ่ ตกต่างมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน อันเป็ นผลสืบเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทส่ี ่งผลให้ผคู้ นสามารถเข้าถึงองค์ความรูต้ ่างๆ ได้อย่างไม่จาํ กัดเวลาและ
สถานที่ ก่อให้เกิดเป็ นสภาวะโลกทีไ่ ร้พรมแดน ทัง้ นี้ การพัฒนาทักษะการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ของผูน้ ําสามารถดําเนินการได้ผ่าน 4 ขัน้ ตอน
หลัก คือ 1) การศึกษารูปแบบความสําเร็จจากสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ จริงในอดีต 2) การสร้างภาวะแห่งจิตทีม่ สี มาธิ 3) การบูรณาการความสําเร็จใน
อดีตด้วยจิตทีเ่ ป็ นสมาธิส่กู ารปฏิบตั ิ และ 4) การลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตทีม่ ุ่งมัน่ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ
องค์การเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยังยื
่ น อีกทัง้ ส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนวทางของการหยั ่งรู้
เชิงกลยุทธ์ทผ่ี นู้ ําองค์การต้องการ
คํา สํา คัญ : การหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ ภาวะผูน้ ํา

Abstract
This article aims to present the Strategic Intuition concept for 21st century leaders who want to explore the different
management tools and concepts that drive organizational change. As a consequence of technological advances, people have
access to knowledge. Have unlimited time and place. Developing the strategic insights of the leaders can be accomplished
through four main steps: 1) Studying success patterns based on what has happened in the past; 2) Creating a mental state of
concentration; 3) Integrating past success with a mental focus into practice; and 4) This will benefit the organization's direction
of operations to create a sustainable competitive advantage. It also results in the achievement of objectives in line with the
strategic insights that organizational leaders need.
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1. บทนํา
การเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทางด้าน
วิทยาการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคศตวรรษ
ที่ 21 ส่งผลให้สงั คมโลกมีความเชื่อมโยงใกล้ชดิ กันมากขึน้ เป็ นสภาพ
ไร้พรมแดน (Borderless World) (Schmidt & Cohen, 2014) ซึง่ เป็ น
โลกของสัง คมที่อ ยู่ในยุ ค โลกาภิว ตั น์ (Globalization) ซึ่ง หมายถึง
บริบทการแพร่กระจายสิง่ ต่างๆ ไปทัวโลกอย่
่
างทัวถึ
่ ง ก่อให้เกิดการ
ลื่น ไหลของข้อ มูล ข่าวสาร และองค์ค วามรู้ต่ างๆ ได้อ ย่า งสะดวก

รวดเร็ว ผูค้ นสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถรูเ้ ท่าทัน
สารสนเทศโดยไม่มขี อ้ จํากัดทัง้ ทางด้านเวลาและสถานที่ ส่งผล
ให้เกิดการประยุกต์ใช้องค์ความรูไ้ ด้อย่างกว้างขวางตัง้ แต่ระดับ
บุ ค คลขึ้ น ไป ถึ ง ระดั บ องค์ ก าร (Hamel, 1996) ดั ง นั ้ น ใน
สภาวการณ์ แ ข่ง ขัน ที่ทุ ก องค์ก ารมีค วามเท่ า เทีย มกัน ในการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงองค์ความรูต้ ่างๆ
นัน้ จึงส่งผลไม่เกิดความแตกต่างหรือความได้เปรียบทางการ
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แข่งขัน (Competitive Advantage) ในแสวงหาความรู้ (Knowledge)
เพื่อนํ ามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) ให้กบั องค์การ แต่
กลับอยู่ท่วี ธิ กี ารคิดที่แตกต่างของคนในองค์การโดยเฉพาะอย่างยิง่
คนซึ่งเป็ นผูน้ ํ าองค์การว่าจะมีกลยุทธ์และยุทธวิธใี นการนํ าองค์การ
ก้าวไปสูค่ วามสําเร็จได้อย่างไร ทัง้ นี้ ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี ทผ่ี า่ น
มา เป็ นทีน่ ่าสนใจว่าการศึกษาเรือ่ งของกลยุทธ์สว่ นใหญ่ได้มงุ่ เน้นไป
ที่ก ารพัฒ นาแผนเพื่อ ให้บ รรลุ ผ ลการดํา เนิ น งานในระยะยาวเป็ น
สํ า คัญ (Meers & Robertson, 2007) ซึ่ ง เป็ นเรื่อ งที่ ไ ม่ ต อบโจทย์
ความต้องการขององค์การในบริบทของสภาพแวดล้อมการดําเนิน
ธุ รกิจ มีค วามผัน ผวนในปั จจุบ ัน (Grant, 2003) บทความชิ้น นี้ เป็ น
บทความวิช าการ (Conceptual Paper) ที่ผู้เขีย นได้ศึกษาจากงาน
เขียน หนังสือ บทความ วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง (Literature Review)
ผนวกกับ แนวคิดของผู้เขีย นเอง(Author’s Conceptualizes) บูรณา
การเป็ นกรอบแนวคิดใหม่ทเ่ี รียกว่าการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ (Strategic
Intuition) เพื่อเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกของผูน้ ําองค์การในยุคศตวรรษที่
21 ทีจ่ ะนําแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการขับเคลื่อนองค์การให้กา้ วผ่าน
วิกฤติการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ ุนแรงและสถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อ มที่เกิด ขึ้น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและรวดเร็ว อัน จะก่ อ
ประโยชน์ต่อการกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การเพือ่ สร้าง
ความได้ เ ปรีย บทางการแข่ ง ขัน อย่ า งยัง่ ยื น อีก ทัง้ ส่ ง ผลให้ ก าร
ดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตามแนวทางของการหยั ่งรูเ้ ชิงกลยุทธ์ท่ี
ผูน้ ําองค์การต้องการ
แนวคิ ด เกี่ย วกับ โลกในศตวรรษที่ 21
โลกในศตวรรษที่ 21 ถือเป็ นช่วงทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่าง
รวดเร็ว เศรษฐกิจอุตสาหกรรมในอดีตถูกแทนที่ด้วยเศรษฐกิจและ
บริก ารที่ข บั เคลื่อ นด้ว ยข้อ มู ล ความรู้ เทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม
(ไพฑู ร ย์ สิน ลารัต น์ , 2557; Schmidt & Cohen, 2014; Hebron &
Stack, 2017) มีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจและ
การค้า ด้านโลกาภิวตั น์ และเครือข่าย ด้านสิง่ แวดล้อมและพลังงาน
ด้านความเป็ นเมือง ด้านอายุและสุขภาพ และด้านการอยู่กบั ตนเอง
(ไพฑู รย์ สิน ลารัต น์ , 2557; เกรีย งไกร เจริญ วงศ์ศ ัก ดิ,์ 2559; ธัญ
วิทย์ ศรีจนั ทร์และคณะ, 2559; Canton, 2006) ดังนี้
1. ด้านเทคโนโลยี (Technologicalization) ผูค้ นจะใช้และ
พึง่ พาเทคโนโลยีสาํ หรับการใช้ชวี ติ ประจําวันและชีวติ การทํางานเป็ น
สําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องของการติดต่อสื่อสาร การพัฒ นา
ความรูแ้ ละการดําเนินธุรกรรมทางการเงิน
2. ด้ า น เศ รษ ฐกิ จ และก ารค้ า (Commercialization &
Economy) ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ ผลให้มกี ารคิดพัฒนา
นวัตกรรมขึน้ ใช้งานในการดําเนินชีวติ ประจําวัน ชีวติ การทํางานและ
การดําเนินธุรกรรมทางการเงินอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การทําธุรกรรมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
3. ด้ า นโลกาภิ ว ั ต น์ กั บ เครื อ ข่ า ย (Globalization and
Network) จากสภาพแวดล้ อ มทางเศรษฐกิ จ ซึ่ ง อยู่ ใ นสภาพไร้
พรมแดน มีการสื่อสารสร้างเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายสังคม

สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และจาตุรนต์ ชุตธิ รพงษ์
ออนไลน์ (Social Networks)
4. ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Environmentalization
and Energy) ซึ่ ง เป็ น ผ ล จาก ศ ต วรรษ ที่ ผ่ าน ม า โล ก ได้
พัฒนาการใช้เทคโนโลยีทน่ี าเอาทรัพยากรมาใช้โดยไม่คาํ นึงถึง
การสูญเสียสภาพความสมดุลของสภาพแวดล้อม
5. ด้ า นความเป็ นเมื อ ง (Urbanization) จากการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการรูเ้ ท่าทันสื่อสารสนเทศ ในยุคของ
ความเป็ น โลกาภิว ฒ
ั น์ ส่ง ผลให้เกิด การลดช่อ งว่างของสัง คม
ชนบท การซื้อขายสินค้า ธุรกิจการค้า การใช้เทคโนโลยีเกิดขึน้
เหมือนสังคมเมือง
6. ด้า นอายุ แ ละสุ ข ภาพ (Ageing & Health) คนจะ
อายุยนื ขึน้ เนื่องจากความก้าวหน้าในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทาง
ยา การรักษาพยาบาลและเทคโนโลยีทางการแพทย์เฉพาะทาง
มีพ ฒ
ั นาอย่า งไม่มที ่ีส้นิ สุด ประกอบกับ คนเข้าถึงองค์ค วามรู้
ความรูเ้ ท่าทันสื่อสารสนเทศ ทําให้คนดูแลสุขภาพและป้ องกัน
รักษาโรคเฉพาะทางได้อย่างแม่นตรงส่งผลให้คนอายุยนื มากขึน้
7. ด้านการอยู่กบั ตัวเอง (Individualization) เป็ นผล
สืบเนื่ องมาจากความเจริญ ทางด้านเทคโนโลยีและความเป็ น
โลกาภิวตั น์ การสนทนาระหว่างบุคคลหรือกลุ่มคนทีร่ จู้ กั กันจะ
ใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีมากกว่าการมาพบ
หน้ากัน ส่งผลให้การมีปฏิสมั พันธ์ซง่ึ หน้าลดน้อยลง
จากการเปลี่ย นแปลงดัง กล่ า วข้า งต้น โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ่ ง การเปลี่ ย นแปลงด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ม ี
ความก้ า วหน้ า อย่ า งก้ า วกระโดดนั ้น เป็ นเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การ
แพร่ก ระจายของข้อ มูล ข่า วสาร องค์ค วามรู้แ ละสารสนเทศ
ต่างๆ ได้อย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่องกัน ผูใ้ ช้งานสามารถส่งผ่าน
และเข้าถึงสารสนเทศที่ตนเองสนใจได้อย่างสะดวก ก่อให้เกิด
การประยุกต์ใช้องค์ความรูใ้ นการพัฒนาคนและองค์การได้อย่าง
กว้า งขวาง ส่ ง ผลให้ช่ อ งว่า งของความได้เปรีย บเสีย เปรีย บ
ทางการแข่ง ขัน ที่มุ่ ง เน้ น พัฒ นาองค์ ก ารบนพื้น ฐานแนวคิด
เศ ร ษ ฐ กิ จ ฐ า น ค ว า ม รู้ (Knowledge Based Economy) มี
ระยะห่างน้อยลง นัน่ หมายความว่า ทุกองค์การจะมีองค์ความรู้
ทีม่ คี วามสําคัญต่อการแข่งขันในธุรกิจหรือในอุตสาหกรรมทีเ่ ท่า
เทียมกัน ดังนัน้ ผูน้ ําในยุคศตวรรษที่ 21 จึงมีความจําเป็ นอย่าง
ยิง่ ที่จะต้องแสวงหาความได้เปรียบในการแข่งขันผ่านกลยุทธ์
การบริหารองค์การทีแ่ ปลกใหม่ แตกต่าง ลอกเลียนแบบได้ยาก
สิง่ หนึ่งทีผ่ เู้ ขียนได้ทําการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลเชิงลึกจาก
องค์การทีป่ ระสบความสําเร็จและจากผลงานการเขียนของผูร้ ใู้ น
ศาสตร์ดา้ นกลยุทธ์ในระดับโลกหลายท่าน พบว่า หนึ่งคําตอบที่
สามารถตอบโจทย์ของความสําเร็จให้ก บั องค์ก ารในการที่จะ
สร้างความแตกต่างและความได้เปรียบทางการแข่งขันในธุรกิจ
ได้คอื การทีผ่ นู้ ําองค์การมีทกั ษะของการใช้ “ปั ญญาญาณ” หรือ
“การหยังรู
่ ”้ ในการดําเนิ นธุรกิจ ซึ่งทักษะดังกล่าวเป็ นทักษะ
เชิงกลยุทธ์ขนั ้ สูงทีม่ มี าตัง้ แต่สมัย 400 ปี ก่อนคริสต์ศกั ราช ดัง
ปรากฏในคัมภีรภ์ ควัทคีตาของศาสนาฮินดูในประเทศอินเดียซึง่
WMS Journal of Management
Walailak University
Vol.6 No.3 (Sep – Dec 2017)

127
Strategic Intuition: The Development of Leader in the 21st Century
เป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หาของกลยุ ท ธ์ ใ นการรบทางทหาร (Duggan,
2013)
ผูน้ ํา ในศตวรรษที่ 21
ในยุ ค ของการเปลี่ย นแปลงที่รวดเร็ว รุน แรง และส่ง ผล
กระทบในวงกว้างต่ อ การดําเนิ น ธุรกิจขององค์ก ารในสถานการณ์
ปั จจุบ ัน นัน้ จําเป็ น อย่ างยิ่งที่ผู้บ ริห ารองค์ก รจะต้อ งมีค วามพร้อ ม
สํา หรับ การรับ มือ กับ ความเปลี่ย นแปลงที่ไ ม่ อ าจจะหลบเลี่ย งได้
ดั ง กล่ า ว ธัญ วิท ย์ ศรีจ ัน ทร์ แ ละคณ ะ (2559) ได้ ทํ า การศึ ก ษา
องค์ป ระกอบของภาวะผู้นํ าในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้แสดงให้เห็นว่า
กระบวนทัศน์ของการพัฒนาภาวะผูน้ ําในยุคปั จจุบนั นัน้ มุง่ พัฒนาไปสู่
ความเป็ นผูน้ ําทีม่ กี ลยุทธ์ วิสยั ทัศน์ มีการกระจายอํานาจ เสริมสร้าง
กําลังใจมีคุณ ธรรมจริยธรรม และกระตุ้นผูต้ ามให้มคี วามทักษะของ
ความเป็ นผูน้ ํา ซึง่ ประกอบด้วยคุณลักษณะสําคัญ 7 ประการ ดังนี้
1. มีคุณธรรมนํ าผลงาน คือ เป็ นผูท้ ม่ี คี ุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2557;
Krames, 2005) มีค วามซื่อ สัต ย์ต่ อ ตนเองและผู้อ่ืน อีก ทัง้ มีค วาม
เสียสละ อดทน คิดถึงประโยชน์สว่ นรวมมากกว่าประโยชน์สว่ นตัว
2. ประสานแรงจูงใจ คือ เป็ น ผู้ท่ีม ีค วามสามารถในการ
เสริมสร้างแรงจูงใจ ให้กําลังใจผู้ใต้บงั คับบัญ ชาให้เห็นความสําคัญ
และคุณค่าของงาน (Perreault & Zellner, 2012; Kouzes & Posner,
2012) มีความสามารถในการเจรจาต่อรองให้ได้มาซึ่งสิง่ ที่องค์การ
ต้องการตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์
3. เปี่ ยมวิสยั ทัศ น์ คือ เป็ นผู้ท่มี คี วามคิดมุ่งสู่อนาคตไป
ข้างหน้า กล้าทํางานที่ท้าทายอนาคต (Dimmock & Walker, 2000)
เลือกใช้กลยุทธ์และปั ญญาในการแก้ไขปั ญหา (ประพนธ์ ผาสุขยืด,
2549, Duggan, 2013) สามารถวิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น และ
วางแผนการปฏิ บ ัติ ง านได้ ส อดคล้ อ งกับ วิส ัย ทัศ น์ ข ององค์ ก าร
(Kouzes & Posner, 2012)
4. กล้าตัดสินใจ คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทําอย่างมีเหตุผล
และรูเ้ ท่าทัน (Kinicki & Williams; 2012) อีกทัง้ มีความมุ่งมั ่นตัง้ ใจที่
จะเอาชนะอุปสรรคในการทํางาน สามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
มองเห็น โอกาสและพร้อมที่จะรับการเปลี่ย นแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น
(Dimmock & Walker, 2000; Krames, 2005)
5. ว่อ งไวสื่อ สาร คือ เป็ นผู้ท่ีส ามารถสื่อ สารได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ (Coughlin, 2005) พร้อมรับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ่นื
(Krames, 2005) มีความสามารถและรูเ้ ท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Kinicki & Williams; 2012)
6. ทํ างานมุ่ งเป้ าหมาย คือ มีค วามกระตื อ รือ ร้น ในการ
แสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะทําให้สงิ่ ต่างๆ ดีขน้ึ เพื่อให้ประสบความสําเร็จและ
บรรลุเป้ าหมาย (Dimmock & Walker, 2000) โดยการนําเอาสิง่ ใหม่เข้า
มาและพัฒนาทําให้ดยี งิ่ ขึน้ (Perreault & Zellner, 2012)
7. เชื่ อ มสายสัม พั น ธ์ ค น คื อ ต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ
สัมพัน ธภาพที่ดีของคนในองค์ก ร (Perreault & Zellner, 2012) อีก
ทัง้ มุ่งสร้างเครือข่ายและบรรยาการทีด่ ใี นการทํางานเพื่อนํ าไปสู่การ

Somnuk Aujirapongpan and Jaturon Jutidharabongse
พัฒนาประสิทธิภาพของทีมงาน
จะเห็นได้ว่าคุณ ลักษณะที่สําคัญทัง้ 7 ประการของ
ทัก ษะการเป็ น ผู้นํ า ในศตวรรษที่ 21 ข้างต้น นั น้ จะมีท ิศ ทาง
มุ่งเน้ นไปสู่ค วามเป็ น ผู้นํ าที่มวี สิ ยั ทัศ น์ มีการกระจายอํานาจ
เสริมสร้างกําลังใจ มีคุณธรรมจริยธรรม และกระตุ้นผูต้ ามให้ม ี
ความเป็ นผูน้ ํ า อีกทัง้ เป็ นผูท้ ม่ี อี ทิ ธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงเจต
คติ การเสริม สร้ า งความผู ก พั น ของคนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
จุด มุ่ ง หมายและกลยุ ท ธ์ข ององค์ก าร ซึ่ง เป็ น สิ่ง ที่ส อดรับ กับ
สภาวะแวดล้อมของโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในทุก
ด้า นในสถานการณ์ ปั จจุ บ ัน ทัง้ นี้ หากพิจ ารณาในเชิง ลึก ถึง
คุ ณ ลัก ษณะที่สํ า คัญ ของทัก ษะการเป็ นผู้นํ า ข้า งต้ น พบว่ า
คุ ณ ลักษณะแรกที่ผู้นํ าจะต้องมีค ือการมีว สิ ยั ทัศ น์ ในการมอง
ภาพแห่งความสําเร็จขององค์การเพื่อที่จะสามารถเลือกใช้กล
ยุทธ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธกี ารในการทีจ่ ะขับเคลื่อนองค์การ
ไปสู่เป้ าหมายทีก่ ําหนดไว้ได้ จากสถานการณ์ความรุนแรงของ
การแข่ง ขัน ในธุ รกิจ ทัง้ การแข่ง ขัน จากภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ หรือการดําเนินธุรกิจที่อยู่ท่ามกลางกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ ในยุคโลกไร้พรมแดน ผูน้ ํ าสามารถรับรูข้ อ้ มูลและ
ข่าวสารจากประเทศต่างๆ ได้ในเวลาเดียวกัน ทัง้ นี้ เนื่องจาก
ระบบเทคโนโลยีการสือ่ สารทีท่ นั สมัยในปั จจุบนั ผูน้ ําจึงต้องเป็ น
ผูท้ ม่ี วี สิ ยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ (สุดใจ วันอุดม
เดชาชัย , 2556) โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง กลยุ ทธ์ในการหยัง่ รู้ถึง
วิถีทางในการขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้ าหมายแห่งความสําเร็จที่
เรียกว่า “การหยั ่งรู้เชิงกลยุ ทธ์” หรือ “ปั ญญาญาณเชิงกลุ ยุ ทธ์”
(Strategic Intuition) (Duggan, 2013)
แนวคิ ด การหยังรู
่ ้เชิ งกลยุทธ์
1. แนวคิดด้านกลยุทธ์ (Concept of Strategy)
กลยุ ท ธ์ (Strategy) เป็ น เรื่อ งของแผนการที่ค ิด ขึ้น
อย่างรอบคอบ มีลกั ษณะเป็ นขัน้ เป็ นตอน มีความยืดหยุ่นพลิก
แพลงได้ตามสถานการณ์ มุ่งหมายเพื่อเอาชนะคู่แข่งขันหรือ
เพื่อ หลบหลีก อุ ป สรรค ต่ า งๆ จนสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่
ต้องการ กลยุทธ์มคี วามหมายเดียวกันกับคําว่ายุทธศาสตร์ใช้
ในความหมายที่เกี่ย วข้อ งกับ การรบมาจากภาษาอัง กฤษว่า
Strategy ซึง่ ใช้ในยุคแรกเกีย่ วกับการทหารและการสงคราม อัน
หมายถึ ง ศิ ล ปะในการวางแผนยุ ท ธศาสตร์แ ละการรบเพื่ อ
เอาชนะศัต รู โดยมีร ากศัพ ท์ ม าจากภาษากรีก ว่ า Strategia
หมายถึง การบัญ ชาการกองทัพ (เกรียงศักดิ ์ เจริญ วงศ์ศกั ดิ ์,
2549; Freedman, 2013) ในทางประวัติศ าสตร์แนวคิดเชิงกล
ยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ ถือกันว่าตําราพิชยั สงครามของซุนวู นัก
ยุทธศาสตร์ชาวจีนเมือ่ ประมาณ 2,400 ปี มาแล้ว มีช่อื เสียงและ
ได้รบั การอ้างอิงมากทีส่ ุด โดยฉบับภาษาอังกฤษชื่อว่า The Art
of War สําหรับการบริหารทัวไปและการบริ
่
หารธุรกิจ ความ
สนใจในการใช้กลยุทธ์เพือ่ วางแผนธุรกิจเกิดขึน้ ในช่วงทศวรรษ
ที่ 1950 เมื่อมูลนิธฟิ อร์ดภายใต้การนํ าของโรเบิรต์ แมคนามา
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สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และจาตุรนต์ ชุตธิ รพงษ์

รา (Robert McNamara) อ ดี ต ผู้ บั ญ ช า ก า รท ห า รสู ง สุ ด ข อ ง
สหรัฐอเมริกาในระหว่างสงครามโลกครัง้ ทีส่ องร่วมกับมูลนิธคิ าร์เนกี
(Carnegie Foundetion) ได้สนับสนุ นให้นกั วิชาการของมหาวิทยาลัย
ต่างๆ วิจยั เชิงประยุกต์ยุทธศาสตร์ทางทหาร เพื่อนํามาใช้ประโยชน์
ในการเรียนการสอนทางการบริหาร (ปกรณ์ ปรียากร, 2544)
ทัง้ นี้ สําหรับความหมายของกลยุทธ์นัน้ ได้มนี ักวิชาการ
ทางด้า นการบริห ารกลยุ ท ธ์อ งค์ ก ารหลายท่ า นได้ให้ค วามหมาย
เกีย่ วกับกลยุทธ์ไว้อย่างหลากหลาย ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความหมายของกลยุทธ์
นัก วิ ชาการ
Thompson at al. (2007)

Hitt at al. (2007), Rothaermel
(2013)
Henderson (1989)
Porter (1996)
Mintzberg (1994)

Coulter (2008)

ความหมาย
แผนปฏิบตั กิ ารของผูบ้ ริหารที่ใช้เป็ นแนวทางในการดําเนินงานขององค์การซึ่งเปรียบเสมือน
ภาระผูกพันของผูบ้ ริหารที่มตี ่อองค์การในการกําหนดแผนการดําเนินงานเพื่อทําให้องค์การ
เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ชุดของภาระผูกพันและการดําเนินการต่างๆ ทีไ่ ด้มกี ารประมวลและประสานเข้าด้วยกันโดยมี
เป้ าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ จากความสามารถหลักและก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างยั ่งยืน
การค้นหาอย่างไตรตรองและรอบคอบเพื่อจัดทําแผนปฏิบตั กิ ารที่สามารถนํ าไปพัฒนาความ
ได้เปรียบในการแข่งขันและความสามารถให้แก่ธุรกิจ
เป็ นหลักการพืน้ ฐานทัวไปในการแข่
่
งขันของธุรกิจ
แผนกําหนดทิศทางการดําเนินงานขององค์การในอนาคต โดยเป็ นเรื่องที่เกี่ยวกับแบบแผน
พฤติกรรมในการปฏิบตั อิ ย่างต่อเนื่องในแต่ละช่วงเวลา มีการกําหนดความสําคัญของสถานการ
แข่งขันขององค์การกับคู่แข่งโดยมุ่งเป้ าหมายคือการเอาชนะ รวมถึงจะต้องมีแนวทางการ
ดําเนินงานทีค่ นในองค์การยึดถือร่วมกัน
การตัดสินในในการดําเนินการอย่างมีเป้ าหมายด้วยการจัดสรรทรัพยากรภายในองค์การและ
ความสามารถหลักขององค์การให้สอดคล้องกับโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อม

ตลอดระยะเวลากว่ า 40 ปี ที่ ผ่ า นมา เป็ นที่ น่ าสนใจว่ า
การศึกษาเรื่องของกลยุทธ์ส่วนใหญ่ได้มุ่งเน้นไปทีก่ ารพัฒนาแผนเพื่อให้
บรรลุผลการดําเนินงานในระยะยาว (Meers & Robertson, 2007; Miller &
Cardinal 1994; Venkatraman & Ramanujam 1986) ซึ่งจริงๆ แล้วถือได้
ว่าเป็ นเรื่องทีย่ ากในบริบทของสภาพแวดล้อมการดําเนินธุรกิจมีความผัน
ผวนในปั จจุบนั (Grant, 2003) นักวิชาการบางท่านได้ให้ขอ้ เสนอแนะว่า
การเปลี่ยนแปลงในปั จจุบนั จะต้องใช้แผนงานที่ยดื หยุ่นและสร้างสรรค์
(Hamel, 1996) รวมทัง้ กระบวนการขององค์การทีเ่ ป็ นเชิงรุกต่อเนื่องและ
หลากหลาย (Brown & Eisenhardt, 1997) นอกจากนี้ยงั มีการถกเถียงกัน
อยู่ ว่ ากลยุ ทธ์เกิดขึ้นในองค์การแม้ว่าจะมีการวางแผนในเรื่องความ
พยายามในการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมการปรับเปลี่ยนและการ
ดําเนินการของแต่ละบุคคลแล้ว ยังมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องศึกษา
เพิม่ เติมเกี่ยวกับการตัด สิน ใจและการกระทํา ของบุค คลที่เ กี่ย วข้อ ง
กับกระบวนการขององค์ก าร โดยเฉพาะอย่า งยิง่ มุม มองความคิด
ที่เกี่ยวกับเรื่องความรู้สกึ สัญชาติญาณ การหยังรู
่ ้ของคนใน

องค์ก ารซึ ่ง จะช่ว ยอธิบ ายถึง การเปลี ่ย นจุด มุ ่ง เน้ น ของ
การศึก ษ าด้า นกลยุท ธ์ไ ปสู ่ด ้า นอื ่น ที ่แ ตกต่า งจากเดิม
(Mintzberg, 1994)
2. แนวคิดด้านการหยังรู
่ ้ (Concept of Intuition)
การหยังรู
่ ห้ รือปั ญญาญาณ (Intuition) เป็ นเรื่องของ
จิตใจ เป็ นความสามารถในการรูไ้ ด้โดยไม่ตอ้ งอาศัยการอนุ มาน
หรือการคิดโดยเหตุผล Intuition มาจากคํากริยาภาษาละตินว่า
Intueri ซึ่งแปลว่า "พิจารณา" หรือมาจากคําอังกฤษสมัยกลาง
ว่า Intuit ซึง่ แปลว่า "พิจารณา สังเกตอย่างพินิจพิเคราะห์" การ
หยังรู
่ เ้ ป็ นเรือ่ งของความเข้าใจแบบชัวแวบเกี
่
ย่ วกับความรู้ เป็ น
กระบวนการรับรูท้ ผ่ี รู้ จู้ ะไม่สามารถเข้าถึงได้ว่าทําไมจึงเกิดขึน้
หรือ เกิด ขึ้น ได้อ ย่ า งไรซึ่ง ไม่ เหมือ นกับ ความคิด โดยเหตุ ผ ล
ดังนัน้ การหยังรู
่ จ้ งึ เป็ นเสมือนสิง่ ที่เราสามารถรูไ้ ด้ด้วยตัวเอง
โดยทีไ่ ม่ตอ้ งต้องมีใครสอน เป็ นสัญชาตญาณหรือสามัญสํานึกที่
มีอยูใ่ นตัวคน Jung (1971) ได้กล่าวว่ามนุษย์เรามีวธิ กี ารรับรูส้ งิ่
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ภายนอก 2 แบบ คื อ 1) การใช้ ป ระสาทสัม ผัส ทั ง้ ห้ า ตามปกติ
(Sensing) และแบบที่ 2) คือการหยังรู
่ ้ (Intuition) ซึ่งเกิดกับเฉพาะ
บางคนที่ส ามารถรู้ไ ด้ว่ า จะมีเหตุ ก ารณ์ อ ะไรบางอย่ า งเกิด ขึ้น ใน
อนาคตอันใกล้ ถึงแม้วา่ คนๆ นัน้ จะไม่ได้รบั
ข้อมูลทางประสาทสัมผัสตามปกติได้ครบถ้วนก็ตามคล้ายกับว่าคนผู้
นัน้ เป็ นผูท้ ม่ี ลี างสังหรณ์ ทัง้ นี้ หากมองผ่านมุมมองทางวิทยาศาสตร์
จะพบว่าการหยังรู
่ เ้ ป็ นรูปแบบที่เกิดจากการนํ าเอาประสบการณ์ ใน
อดีตมาใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสินใจในสถานการณ์ทพ่ี บเจอ
ในปั จจุบนั คนทีใ่ ช้การหยังรู
่ บ้ ่อยๆ จนเกิดความ ชํานาญมักจะเป็ นผู้
ทีพ่ ยายามมองหารูปแบบ(Patterns) เดิมๆ ทีซ่ ่อนอยูใ่ นประสบการณ์
ใหม่ เพื่อจะได้สามารถหยิบเอาบทเรียนทีเ่ คยรับมาจากประสบการณ์
ในอดีตมาใช้จดั การกับประสบการณ์ใหม่ทม่ี รี ปู แบบบางอย่างทีค่ ล้าย
กับเรื่องเดิมโดยที่ไม่จาํ เป็ นต้องรอรับข้อมูลต่างๆ ของประสบการณ์
ใหม่ให้ครบถ้วนเสียก่อน อาทิเช่น เซียนหมากรุกซึง่ สามารถตัดสินใจ
ได้เร็วกว่าคอมพิวเตอร์ว่าจะต้องเดินหมากตัวต่อไปอย่างไรโดยทีไ่ ม่
จําเป็ นต้องเสียเวลาในการคิดมากนัก โดยอาศัยการจดจํารูปแบบของ
หมากในกระดานจํานวนมากไว้ในสมอง ซึง่ เมือ่ ไรก็ตามทีเ่ ซียนหมาก
รุกเห็นรูปแบบเหล่านัน้ อีกก็จะสามารถรูไ้ ด้ทนั ทีว่าควรจะเดินหมาก
ต่อไปอย่างไรโดยไม่จําเป็ นต้องเสียเวลาในการคิด ซึ่งในทางทฤษฎี
แล้ ว เป็ นสิ่ง ที่ น่ า เหลื อ เชื่ อ มากที่ จ ะสามารถหาคํ า ตอบได้ ก่ อ น
คอมพิวเตอร์ท่ที ํางานได้เร็วกว่าสมอง ทัง้ นี้ คําจํากัดความของการ
หยังรู
่ ้นัน้ ได้ม ีนัก วิช าการหลายท่า นได้ให้ค วามหมายเอาไว้อ ย่า ง
หลากหลายเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สมองนัน้ Duggan (2013)
ได้จํา แนกประเภทของการหยังรู
่ ้ไว้เป็ น 3 ระดับ คือ ระดับ สามัญ
(Ordinary) ระดับ เชี่ย วชาญ (Expert) และระดับ กลยุ ท ธ์ (Strategy)
สํา หรับ การหยัง่ รู้ระดับ สามัญ นั น้ เป็ น เพีย งความรู้ส ึก หรือ สัญ ชาติ
ญาณในการตอบสนองต่อสิง่ เร้าต่างๆ ทีเ่ ข้ามากระทบ ส่วนการหยังรู
่ ้
ระดับ เชี่ ย วชาญนั ้น เป็ นเรื่อ งของการตอบสนองอย่ า งรวดเร็ ว
ทันทีทนั ใดโดยอาศัยข้อมูลจากองค์ความรูแ้ ละประสบการณ์เดิมมาใช้
ในการตัดสินใจ เช่นเดียวกับทีน่ ักเทนนิสมืออาชีพสามารถรับรูไ้ ด้ว่า
ลู ก เทนนิ ส ที่ตีโ ต้ต อบมาจากคู่แ ข่ง ด้ว ยความโค้ง แรงและเร็ว นั น้
ตนเองจะต้องวิง่ ไปยืนอยู่ ณ ตําแหน่ งไหนของสนามพร้อมทัง้ เปิ ด
หน้าไม้เพื่อตัง้ รับและตีโต้กลับด้วยความแรงเท่าใด ทิศทางไหนจึงจะ
สามารถทีจ่ ะรับลูกเทนนิสและเปลีย่ นจากการตัง้ รับเป็ นฝ่ ายรุกคู่ต่อสู้
ได้ สําหรับระดับสุดท้ายนัน้ คือการหยังรู
่ ร้ ะดับกลยุทธ์ซง่ึ เป็ นเรือ่ งทีไ่ ม่
เกี่ย วกับ ความรู้สกึ หรือ สัญ ชาติญ าณที่ค ลุ มเครือเหมือ นการหยั ่งรู้
ระดับสามัญ แต่เป็ นเรื่องของความคิดที่มคี วามชัดเจน เกิดขึน้ อย่าง
ช้าๆ ไม่รวดเร็วเหมือนกับการหยังรู
่ ใ้ นระดับเชีย่ วชาญ เป็ นเรื่องของ
ความคิดทีป่ ๊ิ งแวบผ่านเข้ามาในสมอง อาจจะเกิดขึน้ ในช่วงขณะเวลา
ที่เรากําลังนอนคิดวิเคราะห์ถึงปั ญ หาที่ค้างคาอยู่ในใจตัง้ แต่ เมื่อ 1
เดือนที่ผ่านมาก็เป็ นได้ การหยั ่งรูร้ ะดับกลยุทธ์เป็ นความคิดที่ไม่ได้
เกิดขึ้น ในสถานการณ์ ท่ีเราคุ้น ชิน เหมือนกับการแข่งขัน เทนนิ สใน
สนามแข่งขัน แต่เป็ นสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถานการณ์ทใ่ี หม่ และจะเกิดขึน้
เมือ่ เราอยูใ่ นสภาวะทีต่ อ้ งการมันมากทีส่ ดุ
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3. การหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ (Strategy Intuition)
หากจะกล่ าวถึงความต้องการพื้นฐานของมนุ ษ ย์ท่ี
อยากจะเป็ นบุคคลสําคัญ เป็ นทีย่ อมรับนับถือในสังคมนัน้ ก็ถอื
ได้ว่า เป็ น เรื่อ งปกติข องคนทัว่ ไป โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ความ
ต้ อ งการที่ จ ะเป็ นคนสํ า คัญ ในระดับ โลกที่ เ ป็ นผู้ ส ร้า งสรรค์
นวัตกรรมใหม่ให้กบั คนทัง้ โลกได้รบั รู้และใช้ป ระโยชน์ แต่ ใน
ความเป็ น จริง นัน้ มีน้ อ ยคนนัก ที่ส ามารถบรรลุ ค วามต้อ งการ
ดัง กล่ า วและเป็ นผู้เขีย นประวัติศ าสตร์ให้ ก ับ โลกนี้ ไ ด้ หาก
พิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า คนส่วนใหญ่ ในสังคมมี
มุมมองที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธกี ารในการนํ าตัวเองก้าวไปสู่
ความสําเร็จดังกล่าว โดยเฉพาะในสังคมสถานการณ์ ปั จจุบนั
พบว่า ข้อ ค้น พบหรือ รูป แบบความสําเร็จหลายสิง่ ที่ผู้รู้ห ลาย
ท่านได้ออกมาบอกกล่าวหรือเผยแพร่ให้คนในสังคมได้รบั รูน้ ัน้
เมื่อบุคคลอื่นทีส่ นใจได้นําข้อค้นพบดังกล่าวไปปรับใช้ในบริบท
ของตนแล้วกลับพบว่าไม่สามารถเกิดผลสําเร็จตามทีค่ าดหวังไว้
จึงส่งผลให้คนบางคนกลับกล่าวโทษตัวเองว่าตนคงไม่เก่งพอจึง
ไม่สามารถที่จะดําเนิ นการได้สําเร็จเช่นเดียวผู้รูท้ ่านนัน้ ๆ ได้
แต่ ไ ม่ เ คยมี ใ ครตั ้ง ข้ อ สั ง เกตเลยว่ า บางครัง้ ผู้ รู้ ท่ี ป ระสบ
ความสํ า เร็จ ทัง้ หลายนั น้ ก็อ าจมีค วามเข้า ใจที่ค ลาดเคลื่อ น
เกี่ยวกับความสําเร็จของตนเองเช่นกัน เช่น นักธุรกิจที่ประสบ
ความสําเร็จในระดับโลกโดยส่วนใหญ่มกั เป็ นผูท้ ม่ี สี ญ
ั ชาตญาณ
ในการตั ด สิน ใจที่ เ ฉี ย บคมและแม่ น ตรง ส่ ง ผลให้ ส ามารถ
มองเห็นวิกฤตและโอกาสได้ก่อนคนธรรมดาทั ่วไป แต่เมื่อนัก
ธุรกิจทีป่ ระสบความสําเร็จดังกล่าวได้นําความสําเร็จทีเ่ กิดขึน้ มา
ถ่ ายทอด เขีย นเป็ น องค์ค วามรู้เพื่อ เผยแพร่เกี่ย วกับ เทคนิ ค
วิธกี ารแห่ งความสําเร็จนัน้ กลับ พบว่าองค์ค วามรู้ท่ถี ่ ายทอด
ออกมามักจะเป็ นเรื่องราวของการวางแผนทางธุรกิจที่เต็มไป
ด้วยหลักเกณฑ์และทฤษฎีมากมาย แต่กลับไม่มกี ารอธิบายถึง
ขัน้ ตอนในการใช้สญ
ั ชาติญ าณการตัดสินใจ ถ่ายทอดออกมา
เป็ นข้อ ความเชิง บรรยายอย่ า งละเอีย ดอยู่ เลย จะเห็น ได้ว่ า
หนังสือทีเ่ กีย่ วกับธุรกิจโดยทัวไปจะเต็
่
มไปด้วยหลักทฤษฎีและ
การอ้ า งอิง มากมาย ยิ่ง หนั ง สือ เล่ ม ใดมีท ฤษฎี แ ละตรรกะที่
ซับซ้อนลุ่มลึกเพียงใดก็ยงิ่ สร้างความน่ าเชือ่ ถือให้กบั ผูค้ นทั ่วไป
ทีไ่ ด้อ่านมากยิง่ ขึน้ เช่นกัน William Duggan ซึง่ เป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นการหยั ง่ รู้ เ ชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องโรงเรี ย นธุ ร กิ จ โคลั ม เบี ย
(Columbia Business School) ได้เขียนหนังสือ เรื่อ ง Strategic
Intuition: The Creative Spark in Human Achievement (การ
หยั ่งรู้เชิง กลยุ ท ธ์: จุ ด เริ่ม ต้ น ของความคิด สร้า งสรรค์ในการ
นํ าไปสู่ความสําเร็จของมนุ ษย์) เพื่อพยายามถ่ายทอดมุมมอง
ใหม่ๆ ในการค้นหาถึงวิธกี ารทีจ่ ะนําไปสูค่ วามสําเร็จของผูค้ นที่
ประสบความสํ า เร็จ ในแทบทุ ก วงการของโลก โดย Duggan
(2013) ได้พยายามอธิบายถึงสิง่ ทีค่ นส่วนใหญ่เรียกว่า “ปั ญญา
ญาณหรือการหยังรู
่ ”้ ให้ออกมาเป็ นวิธกี ารที่เป็ นรูปธรรมมากที่สุด
เพื่อให้คนทีส่ นใจสามารถนํ าเทคนิควิธกี ารพัฒนาทักษะด้านการหยั ่ง
รูเ้ ชิงกลยุทธ์ไปใช้ในการดําเนินการได้อย่างเป็ นรูปธรรม
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สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์ และจาตุรนต์ ชุตธิ รพงษ์

ตารางที่ 2 ความหมายของการหยังรู
่ ้
นัก วิ ชาการ
Dane & Pratt (2007)
Miller & Ireland (2005)
Khatri and Ng (2000)

ประพนธ์ ผาสุขยืด (2549)

ความหมาย
ความมีประสิทธิผลในการตัดสินใจที่เกิดขึน้ อย่างรวดเร็วโดยไม่ใช้สติในการพินิจแต่อาศัย
ความคิดทีเ่ ชือ่ มโยงกัน
ความรูส้ กึ หรือลางสังหรณ์ทเ่ี กิดจากการนําประสบการณ์การเรียนรูใ้ นอดีตจากสถานการณ์ท่ี
มีความจําเพาะเจาะจงและความคุน้ ชินมาใช้ในการติดสินใจอย่างอัตโนมัติ
จิตใต้สาํ นึกทีซ่ บั ซ้อนและรวดเร็วซึง่ ไม่ได้เกิดจากอารมณ์ความรูส้ กึ แต่เป็ นกระบวนการทาง
จิตขึน้ อยู่กบั "กึน๋ " ของคนผูน้ ัน้ ในทางตรงกันข้ามกับการวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบและเป็ น
ระบบซึง่ ทําให้เกิดความเข้าใจหรือการตัดสินทีใ่ ช้งานง่ายซึง่ ใช้เป็ นพืน้ ฐานในการตัดสินใจ"
สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวเรา เป็ นปั ญญาทีเ่ กิดขึน้ จากการเห็นด้วยตนเอง เป็ นความสามารถใน
การมองเห็น เป็ นช่องทางของวิสยั ทัศน์ เป็ นความชัดทีเ่ กิดจากตัวเรา

ทัง้ นี้ เมือ่ พิจารณาถึงความสําเร็จของบุคคลสําคัญระดับโลก
ในยุคปั จจุบนั นัน้ พบว่า มีหลายท่านทีไ่ ด้นําเอากลยุทธ์ดา้ นการหยังรู
่ ้
มาใช้ในการดําเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็ นบิลเกตส์ (Bill Gates)
เจ้าพ่อแห่งวงการคอมพิวเตอร์ระดับโลก ซึง่ จริงๆ แล้วบิลเกตส์เป็ นผูท้ ่ี
ไม่ได้มคี วามฉลาดหรือมีทกั ษะทางด้านคอมพิวเตอร์สงู ลํ้ากว่าคู่แข่งใน
ธุ รกิจเดีย วกัน มากมายนั ก แต่ ส ิ่งที่ทํ าให้ บิล เกตส์ ม ีค วามโดดเด่ น
เหนือกว่าคู่แข่งในยุคเดียวกัน คือ การค้นพบความสําคัญของชุดคําสัง่
หรือโปรแกรมทีใ่ ช้สงการให้
ั่
คอมพิวเตอร์ทํางาน (Software) ในยุคทีค่ น
ในวงการคอมพิวเตอร์ส่ วนใหญ่ ต่ างมุ่ งเน้ น ให้ ค วามสํ าคัญ ไปที่ต ัว
อุปกรณ์ต่างๆ ของเครือ่ งคอมพิวเตอร์ (Hardware) ซึง่ ในตอนเริม่ ต้นนัน้
จะเห็นได้วา่ บิลเกตส์กเ็ ป็ นเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ทีใ่ ห้ความสําคัญกับตัว
อุ ป กรณ์ ต่ างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ เนื่ องจากการไม่ ป ระสบ
ความสําเร็จเท่าทีค่ วรในธุรกิจประเภทนี้ บิลเกตส์จงึ ได้กลับมาทบทวน
กลยุ ทธ์และพิจารณาถึงอุ ตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ในมุ มมองที่ต่ าง
ออกไป จนกระทัง่ ได้ค้นพบว่าชุ ดคําสังหรื
่ อโปรแกรมที่ใช้ส ั ่งการให้
คอมพิวเตอร์ทาํ งานนัน้ เป็ นสิง่ จําเป็ นสําหรับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่าตัว
อุปกรณ์ ต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งในขณะนัน้ พบว่าแทบจะไม่
คูแ่ ข่งทางธุรกิจในด้านนี้เลยก็วา่ ได้
หากจะมองย้อนกลับไปสู่สมัย การสู้รบในอดีตคงจะไม่ม ี
ใครทีไ่ ม่รจู้ กั จักรพรรดิผยู้ งิ่ ใหญ่ในการรบอย่างนโปเลียน (Napoleon)
ซึ่งจริงๆ แล้วนโปเลียนเองนัน้ ไม่ได้เป็ นผู้ท่มี คี วามฉลาดเหนือกว่า
นักการทหารคนอื่นๆ ในสมัยเดียวกันมากนักเช่นกัน แต่สงิ่ ทีท่ าํ ให้นกั
โปเลียนสามารถได้รบั ชัยชนะในแทบทุกสมรภูมกิ ารสู้รบก็คอื การ
มองหา “จุดได้เปรียบ” จากสภาพความเป็ นจริง โดยเฉพาะอย่างยิง่
การสูร้ บในปี 1783 ทีเ่ มืองตูลอง (Toulon) นัน้ นายพลฝรังเศสคนเก่
่
า
ได้ใช้วธิ กี ารรบแบบตรงไปตรงมา ส่งผลให้ต้องพ่ายแพ้และถูกปลด
ออกจากการบัญชาการรบ จากเหตุการณ์ ดงั กล่าวส่งผลให้ฝรังเศส
่
ต้อ งมีน ายพลคนใหม่เข้ามารับ ตํา แหน่ ง แทน ซึ่งนายพลผู้นัน้ ก็ได้
ทดลองใช้แ ผนการรบที่น โปเลีย นนํ า เสนอ โดยการนํ า กลยุ ท ธ์ซ่ึง
อเมริกาเคยใช้ได้ผลในสงครามประกาศเอกราชมาใช้ นัน่ คือการยิง
ปื นใหญ่เพือ่ ตัดทัพบกและทัพเรืออังกฤษออกจากกันจนในทีส่ ดุ

ฝรัง่ เศสก็ ส ามารถขับ ไล่ ก องทั พ อั ง กฤษออกไปได้ จาก
เหตุการณ์ ดงั กล่าวจะเห็นได้ว่านโปเลียนไม่ได้มแี ผนการรบที่
สําเร็จรูปอยูใ่ นใจ แต่กลับใช้วธิ กี ารสํารวจภูมปิ ระเทศและการจัด
กําลังของฝ่ ายตรงข้ามเพื่อมองหาจุดได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ จาก
ผลงานทางการทหารทีเ่ หนือธรรมดาของนโปเลียนนัน้ ส่งผลให้
เป็ น บัน ไดในการไต่ เต้าขึ้นสู่ตําแหน่ งจัก รพรรดิผู้ย ิ่งใหญ่ ของ
ฝรังเศสได้
่
ในท้ายทีส่ ดุ
จากความสํ า เร็ จ ของผู้ ย ิ่ ง ใหญ่ ต่ า งๆ ของโลก
Duggan (2013) จึง ได้ นํ า เสนอวิธ ีก ารในการพัฒ นาตนเอง
เพือ่ ให้เกิดทักษะในการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ ดังแสดงในภาพที่ 1
Examples from History
Presence of Mind
The Flash of Insight
Resolution
Strategic Intuition
ภาพที่ 1 การพัฒนาทักษะการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์
ที่ม า: Duggan (2013)
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผูท้ ่สี นใจพัฒนาทักษะ
การหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์นนั ้ สามารถฝึกฝนตนเองได้จาก 4 ขัน้ ตอน
หลัก คือ
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1. การศึกษารูปแบบความสําเร็จจากสิง่ ที่เกิดขึน้ จริงใน
อดีต (Examples from History) เป็ น ขัน้ ตอนแรกในการเริม่ ต้น ที่จะ
ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ เนื่องจากในการพัฒนา
ทักษะด้านนี้มคี วามจําเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องอาศัยประสบการณ์ และ
มุมมองความสําเร็จที่เกิดขึน้ จริงในอดีต อาจจะเป็ นเหตุการณ์ ท่เี กิด
ขึน้ กับเราโดยตรงหรือเป็ นเหตุการณ์ความสําเร็จของคนอื่นก็ได้เพื่อ
นํามาใช้เป็ นข้อมูลตัง้ ต้นสําหรับการต่อยอดความคิดในขัน้ ถัดไป
2. การสร้างภาวะทางจิตที่นิ่งสงบ (Presence of Mind)
อย่างมีสมาธิ เป็ นขัน้ ตอนลําดับถัดมาในการที่จะปลดปล่อยตัวเอง
ออกจากความคิดเดิมที่ถูกครอบงําหรือที่อยู่ในกรอบความคิดเดิม
โดยการมุง่ สร้างสภาวะทางจิตทีม่ สี มาธิ ไร้ซง่ึ ความคิดทีย่ ดึ ติดกับสิง่ ต่างๆ
ทีม่ อี ยูเ่ ดิม เป็ นความกระจ่างชัดในความคิดทีม่ เี ป้ าหมายทีช่ ดั เจน
3. การสะท้อนความคิดจากภายในจิตใจของตนเอง (The
Flash of Insight) โ ด ย ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม สํ า เร็ จ ใน อ ดี ต
(Recombine) ด้วยจิตที่เป็ นสมาธิสู่การปฏิบตั ิเพื่อบรรลุภ าวะหยั ่งรู้
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Intuition)
4. การลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตใจมุ่งมัน่ (Resolution) ใช่แค่
เพียงการรับรูว้ ่าเราจะต้องทําอะไรแต่เราต้องมีความพร้อมที่ลงมือ
ความคิดที่เกิดขึ้นด้วยจิตอันเป็ นสมาธิจะเป็ นแรงผลักดันในการก้าวไป
ข้างหน้าในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ทเ่ี ราเป็ นผูก้ าํ หนดให้เกิดขึน้ จริง
หากพิ จ ารณาถึ ง ศาสตร์ด้ า นการหยัง่ รู้เ ชิง กลยุ ท ธ์ ใ น
มุมมองตะวันออกนัน้ ผูเ้ ขียนพบว่าสอดคล้องกับหลักปฏิบตั ทิ ส่ี าํ คัญ
ทางพุ ท ธศาสนาที่เรีย กว่า “ไตรสิข า” ซึ่ง ประกอบด้ว ย ศีล สมาธิ
ปั ญญา ซึ่งจะเห็นได้ว่าศีลเป็ นเรื่องการปฏิบตั ผิ ่านกายหยาบเปรียบ
ได้กบั ระดับ”สัญชาตญาณ” ของมนุ ษย์ในดํารงอยู่ของชีวติ มนุ ษย์ ถัด
มาคือสมาธิ นัน้ คือความมีจติ ใจจดจอต่อสิง่ ใดสิง่ หนึ่งในภาวะขณะจิต
เพือ่ เป็ นเส้นทางในการวิเคราะห์หาทางแก้ปัญหา เปรียบได้ด ั ่ง “ปรีชา
ญาณ” ที่ม ีอยู่ในตัวของมนุ ษ ย์ท่ตี ้องใช้ค วามรู้ ความสามารถ และ
ความเชีย่ วชาญในการแก้ปัญหา สําหรับระดับสุดท้ายคือ ปั ญญา คือ
ความรูแ้ จ้ง เป็ นสิง่ ทีก่ า้ วผ่านความรูส้ กึ และความเชีย่ วชาญทีม่ อี ยู่ใน
ตัวคน แต่เป็ นเรื่องของ “ปั ญญาญาณ” ที่เกิดขึน้ จากการที่จติ ใจว่าง
ปราศจากการปรุงแต่งอย่างมีสติรู้ ดังภาพที่ 2
สัญชาตญาณ
(ศีล)
การหยังรู
่ ้
เชิ งกลยุทธ์
ปั ญญาญาณ
(ปั ญญา)

ปรีชาญาณ
(สมาธิ)

ภาพที่ 2 การหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ในมุมมองทาง
พระพุทธศาสนา
ที่ม า: ผูว้ ิ จ ยั

Somnuk Aujirapongpan and Jaturon Jutidharabongse
ผูว้ จิ ยั พบว่า ความแตกต่างของความล้มเหลวของ
คนส่วนใหญ่ ก็ค ือ การกําหนดยุท ธศาสตร์ท่ีต้อ งทํา (What to
do) ไว้ล่วงหน้ า โดยคิดว่าการพลิกแพลงยุทธวิธ ี (How to do)
จะสามารถช่วยให้บรรลุความสําเร็จได้ โดยจากตัวอย่างของบิล
เกตส์ และนโปเลียนข้างต้นได้ชใ้ี ห้เห็นถึงผลลัพธ์อนั ยิง่ ใหญ่ของ
การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากสิง่ ที่ “คิดเอาเองว่าใช่” มาเป็ น
“สิง่ ทีส่ ภาพความเป็ นจริงได้สะท้อนออกมาว่าใช่” อย่างไรก็ตาม
ผู้ท่ปี ระสบความสําเร็จยิง่ ใหญ่ ก็ยงั มีเวลาที่ห ลงตัวเองและลืม
สูตรความสําเร็จเดิมทีเ่ คยใช้อย่างได้ผล เช่น นโปเลียนทีถ่ นัดใน
การค้นหาจุดได้เปรียบจากภูมปิ ระเทศและการจัดวางกําลังของ
ศัต รูแต่ ก็ย งั ประมาทศัต รูและยกทัพ ล่ว งลึก เข้าไปในดิน แดน
รัสเซีย อัน เหน็ บ หนาวจนในที่สุด ก็พ บกับ ความพ่ ายแพ้อ ย่ า ง
ยับ เยิน ดัง นั น้ สิ่ง ที่ย ากที่สุ ด ของการเข้า สู่ส ภาวะการหยัง่ รู้
เชิงกลยุทธ์ คือ การตรวจสอบสภาพจิตของตนเองว่ากลมกลืน
กับความเป็ นจริงหรือไม่ ไม่ใช่เป็ นการคิดเองว่าใช่ เพราะทัง้
ความจริงที่รบั เข้ามาและสิง่ ที่ค ิดเพิ่มเติมเอาเองนัน้ ล้วนผสม
กลมกลื น กั น อย่ า งยากที่ จ ะแยก หรือ แม้ แ ต่ ก ระบวนการ
สังเคราะห์เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์ ก็ต้องใช้จติ ในการเชื่อมต่อ
ความจริงที่หลากหลายเข้าด้วยกัน ดังนัน้ กระบวนการในการ
ขัดเกลาจิตให้สามารถเปิ ดรับความจริงทีแ่ ตกต่าง เพื่อหลุดพ้น
จากความคิดและตัวตนที่ครอบงําอยู่ ทัง้ โดยรูต้ วั และไม่รตู้ วั จึง
เป็ นสิง่ ทีต่ อ้ งฝึกฝนอย่างลุ่มลึกเพือ่ บรรลุความสําเร็จในการสร้าง
การหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ (Strategic Intuition)

2. บทสรุป
ในสถานการณ์ของการดําเนินธุรกิจท่ามกลางกระแส
โลกาภิวฒ
ั น์ยุคโลกไร้พรมแดนทีค่ ่แู ข่งขันสามารถเข้าถึงความรู้
ได้จากทั ่วทุกมุมโลกในเวลาเดียวกันเนื่องมาจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีนนั ้ จึงจําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ นู้ ําองค์การจะต้องมีการ
ปรับ ตัว ให้เท่ า ทัน ทัง้ นี้ จากสภาวะดัง กล่ า วส่ง ผลให้ผู้นํ าใน
ศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีคุณลักษณะทีม่ ุ่งเน้นไปสู่ความเป็ นผูน้ ํ า
ที่ ม ี ว ิส ัย ทั ศ น์ มี ก ารกระจายอํ า นาจ เสริม สร้า งกํ า ลัง ใจ มี
คุณธรรมจริยธรรม และกระตุน้ ผูต้ ามให้มคี วามเป็ นผูน้ ํ า อีกทัง้
จํา เป็ น อย่างยิ่งที่จะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีให้ความสําคัญ กับ การนํ า เอา
ความรู้สกึ ในตัว ตน ที่เกิด จากการสังสมของประสบการณ์
่
ใน
สภาวะแห่ งจิต ที่เป็ น อิสระที่เรีย กว่าการหยังรู
่ ้เชิงกลยุท ธ์ ซึ่ง
สามารถพัฒ นาได้โดย 4 ขัน้ ตอนหลัก คือ 1) ศึก ษารูป แบบ
ความสํา เร็จจากสิง่ ที่เกิด ขึ้น จริงในอดีต 2) สร้างภาวะจิต ที่ม ี
สมาธิ 3) เชื่อมต่ อความคิดในอดีตและปั จจุบนั และ 4) ลงมือ
ปฏิ บ ัติ ด้ ว ยจิต ใจที่ ม ัน่ คง มาใช้ ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ดําเนินงานขององค์การเพือ่ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
อย่างยังยื
่ นและส่งผลให้การดําเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์ตาม
แนวทางของการหยังรู
่ เ้ ชิงกลยุทธ์ตามทีผ่ นู้ ําองค์การต้องการ
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3. ข้อ เสนอแนะ
การหยังรู
่ ้เชิงกลยุท ธ์เป็ น ศาสตร์ท่ีเกี่ย วข้องจิต เบื้องลึก
ความรูส้ กึ สัมผัสรูข้ องมนุ ษย์ซ่งึ สามารถฝึ กฝนหรือพัฒนาขึ้นมาได้
ดังนัน้ ผูน้ ํ าทีต่ อ้ งการพัฒนาความสามารถดังกล่าว จําเป็ นอย่างยิง่ ที่
จะต้องหมั ่นฝึ กฝน ลงมือปฏิบตั ผิ ่านกระบวนหลัก 4 ขัน้ ตอน จนเกิด
ญาณในระดับ ที่สามารถรับ รู้ห รือหยั ่งรูไ้ ด้ ซึ่งในความเป็ น จริงแล้ว
ในทางพระพุทธศาสนาได้มกี ารค้นพบเรื่องราวดังกล่าวมาแล้วกว่า
2,000 ปี แต่อาจจะยังขาดซึ่งการถ่ายทอดเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ
หลักการทางวิทยาศาสตร์ ดังนัน้ ผูท้ ส่ี นใจศึกษาเรือ่ งนี้อาจจะต้องมุ่ง
ศึกษาเพิม่ เติมในส่วนของข้อมูลเชิงประจักษ์ทป่ี รากฏผ่านหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเพื่อนํ ามาขยายผลและต่อยอดองค์ความรูใ้ ห้ผทู้ ่ี
สนใจสามารถเข้าถึงได้งา่ ยและใช้ประโยชน์ได้จริง

4. ข้อ จํา กัด ของงานวิ จ ยั
ปั จจุบนั ผูว้ จิ ยั พบว่างานเขียนทีเ่ กี่ยวเนื่องกับศาสตร์ดา้ นนี้
มีน้อยมาก เข้าใจว่าอาจเนื่องมาจากเป็ นเรื่องทีจ่ บั ต้องได้ยาก การวัด
ความสํ า เร็จ ในการพัฒ นาทัก ษะดัง กล่ า วเป็ นเรื่อ งที่ล ะเอี ย ดอ่ อ น
ซับซ้อน ผูน้ ํ าทีม่ ที กั ษะและประสบความสําเร็จในการนํ าศาสตร์ดา้ นนี้
ไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินธุรกิจก็มนี ้อยราย การเข้าถึงข้อมูลจึงต้อง
อาศัยความพยายามและองค์ประกอบเกื้อหนุ นในหลายส่วน ข้อจํากัด
ข้างต้น จึงเป็ นสิ่งท้ าทายสําหรับ นั ก วิจ ยั ที่สนใจจะสร้างผลงานที่ม ี
คุณค่า เพื่อจะเป็ นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับกลยุทธ์ในการพัฒนาผูน้ ํ า
ในศตวรรษที่ 21 นี้
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