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กลยุทธ์ หรื อ Strategy เป็ นแนวทาง วิธีการ แผนงานที่จะทาให้ วิสยั ทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายที่เรากาหนดขึ ้น
ประสบผลสาเร็ จ ทังนี
้ ้การกาหนดกลยุทธ์ไม่ใช่จะทาในระดับองค์การ หรื อระดับหน่วยงานเพียงเท่านัน้ ในระดับตัวบุคคล
ย่อมสามารถคิดและกาหนดกลยุทธ์ในการทางานของตนได้
หลายคนอาจสงสัยว่าทาไมเราจะต้ องคิดถึงและกาหนดกลยุทธ์ในการทางานด้ วย เหตุเพราะกลยุทธ์จะทาให้ เรามี
ทิศทาง หรื อแนวทางที่จะผลักดัน ส่งเสริ ม และสนับสนุนให้ เป้าหมายในการทางานของตนบรรลุผลสาเร็ จ ซึ่งแนวทางและ
วิธีการกาหนดกลยุทธ์ไม่ยากเลยค่ะ ดิฉนั ขออธิบายด้ วยภาพแสดงดังต่อไปนี ้
Strategy Formulation – เป็ นขันตอนของการวิ
้
เคราะห์ และเลือกใช้ กลยุทธ์ในการทางานให้ เหมาะสมว่าปี นี ้เรา
จะใช้ กลยุทธ์อะไร ซึง่ การกาหนดกลยุทธ์นนจะก
ั ้ าหนดเป็ นปี ต่อปี และคุณเองสามารถเริ่ มคิดและกาหนดกลยุทธ์ ได้ ตงแต่
ั้
ตอนต้ นปี โดยมีขนตอนดั
ั้
งต่อไปนี ้
กาหนดวิสัยทัศน์
วิสยั ทัศน์ หรื อ Vision เป็ นการกาหนดอาชีพที่คณ
ุ อยากจะทา ซึ่งวิสยั ทัศน์จะเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการกาหนดกลยุทธ์ ในการ
ทางาน ดังนันคุ
้ ณเองจะต้ องตอบให้ ได้ วา่ ต้ องการ ใฝ่ ฝัน หรื อปรารถนาที่จะทาอะไรในอนาคต แต่หากคุณเองยังไม่ร้ ู เลยว่า
อยากจะทาอาชีพอะไร ดิฉนั ขอเสนอแนะว่าให้ ยดึ อาชีพหรื อสิง่ ที่เรากาลังทาอยูใ่ นปั จจุบนั ก่อน
กาหนดภารกิจ
ภารกิจ หรื อ Mission เป็ นสิ่งที่คุณจะต้ องทา หรื อภาระหน้ าที่งานที่คุณควรจะปฏิบตั ิเพื่อตอบสนองต่อวิสยั ทัศน์ที่คุณ
กาหนดขึ ้น และการกาหนด Mission Statement ที่ดีจะต้ องกาหนดขึ ้นให้ ชดั เจน เรี ยงลาดับความสาคัญของกิจกรรมว่า
คุณควรจะทาภารกิจอะไรก่อนหลัง รวมถึงบ่งบอกถึงเป้าหมายหรื อตัวชีว้ ดั ผลงาน ( Key Performance Indicators :
KPIs) ที่กาหนดขึ ้นของแต่ละกิจกรรมงาน เช่น อยากจะเป็ นนักพูด ซึ่งเป็ น Vision ที่กาหนดขึ ้น โดยคุณเองจะต้ องกาหนด
ภารกิจเพื่อให้ การเป็ นนักพูดประสบผลสาเร็ จ เช่น
1.
2.
3.

ฝึ กพูดหน้ ากระจกทุกวัน วันละประมาณหนึง่ ชัว่ โมง
พูดให้ เพื่อนในกลุม่ ฟั ง โดยเป็ นหัวข้ อที่เพื่อน ๆ เลือกไว้ และต้ องการจะฟั ง เดือนละครัง้ 1 ครัง้
อ่านหนังสือเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการพูดอย่างน้ อยเดือนละ 2 เล่ม

วิเคราะห์ S-W-O-T
เมื่อคุณรู้ ว่าวิสยั ทัศน์และภารกิจของคุณคืออะไร ขันตอนถั
้
ดไปคุณจะต้ องทา S-W-O-T ของคุณเอง โดยแบ่งออกเป็ น 2
หมวดหมูห่ ลัก กล่าวคือ
ปั จจัยภายใน ( Internal Factors) - เป็ นปั จจัยที่คณ
ุ เองสามารถควบคุม พัฒนา ปรับปรุง และปรับเปลีย่ นได้
ซึง่ ประกอบไปด้ วย
Strength หรื อจุดแข็ง : เป็ นข้ อดีหรื อสิ่งที่คณ
ุ มีและสามารถแข่งขันได้ หรื อสามารถทาให้ เป้าหมายในอาชีพของคุณ
ประสบผลสาเร็ จ พบว่าบางคนอาจจะไม่ร้ ูวา่ ข้ อดีของตนคืออะไร หรื อไม่ร้ ู ว่าสิ่งที่ตนมีนนใช่
ั ้ ข้อดีหรื อไม่ ..... การสารวจจุด
แข็งหรื อข้ อดีในตัวเองนัน้ ไม่ยากเลยค่ะ ขอให้ คณ
ุ ถามตัวเองว่ า สิ่งที่คณ
ุ มีนนเคยส่
ั้
งผลให้ คณ
ุ ทางานใด ๆ ก็ตามประสบ
ผลสาเร็ จบ้ างหรื อไม่ เช่น หากถามว่า การเป็ นคนช่างพูดนัน้ เป็ นข้ อดีหรื อจุดแข็งที่สง่ ผลต่อความสาเร็ จในอาชีพวิทยากรที่
คุณใฝฝันไว้ หรื อไม่ คุณเองก็ต้องวิเคราะห์ว่าการพูดของคุณนัน้ โดยมากคุณจะช่างพูดเรื่ องอะไร เป็ นเรื่ องที่ฟังแล้ วทาให้
คนฟั งรู้สกึ สนุก เฮฮา สบายใจ ไปกับเรื่ องราวที่คณ
ุ พูดหรื อไม่ หรื อเรื่ องที่คณ
ุ พูดโดยมากมักจะพูดเป็ นการนินทาว่าร้ าย ฟั ง
แล้ วก่อให้ เกิดการทะเลาะวิวาท ทาให้ คสู่ นทนาคิดมากหรื อไม่ ถ้ าเป็ นเช่นนันก็
้ จะไม่ถือว่านิสยั ของการช่างพูดเป็ นข้ อดีหรื อ
จุดแข็งในตัวคุณ
Weakness หรือข้ อบกพร่ อง : ดิฉนั คิดว่าทุกคนน่าจะมีจุดบกพร่ องที่ควรแก้ ไขปรับปรุ งไม่มากก็น้อย การมีข้อบกพร่ อง
นันไม่
้ ใช่เรื่ องใหญ่โตอะไรมากนัก ไม่ต้องกลุ้มอกกลุ้มใจ หรื อคิดวิตกกังวลมากเกินไป ขอให้ คณ
ุ สารวจว่าจุดอ่อนหรื อข้ อไม่
ดีในตัวคุณมีเรื่ องอะไรบ้ าง และเรื่ องอะไรที่จะส่งผลต่อเนื่องไปยังวิสยั ทัศน์ในอาชีพที่กาหนด แล้ วคุณค่อย ๆ พัฒนาและ
ปรับปรุงข้ อบกพร่องที่มีอยูใ่ นตัวคุณ เช่น หากคุณอยากจะเป็ นนักเขียน แต่คณ
ุ สารวจแล้ วพบข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ในตัวเอง
ดังต่อไปนี ้

ที่กล่าวถึงนันเป็
้ นเพียงแค่ปัจจัยภายในในการวิเคราะห์ตนเองได้ แก่ Strength หรื อจุดแข็ง และ Weakness หรื อ
จุดอ่อน ในสัปดาห์ถดั ไปดิฉนั จะขอนาเสนอหลักการในการกาหนดกลยุทธ์ ต่อในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็ นปั จจัย
ภายนอก หรื อ External Factors … .. ขอให้ ติดตามอ่านต่อในสัปดาห์หน้ านะคะ

