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การท่ีรัฐบาลไดก้�าหนดยุทธศาสตร์ชาต ิ
เพือ่เป็นเปา้หมายในการพฒันาประเทศ
อย่างย่ังยนื นโยบายการบรหิารราชการ
แผน่ดินในภาคส่วนต่างๆ จึงจ�าเป็นต้อง
จัดท�าแผนให้สอดคล้อง ซ่ึงอาจยังมี 
หลายคนสงสยักบัค�าศพัทท์ีถ่กูกล่าวถงึ 
กันอย่างแพร่หลายนี้ว่าคืออะไรกันแน่

ความหมายวา่ “การจดักระบวนทพั”) tactic 
จึงหมายถึง “ยุทธวิธี วิธีการจัดกระบวนทัพ
เพื่อให้ได้ชัยชนะในการสู้รบหรือเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง”

เม่ือเห็นค�าว่า strategy ต้องคิดถึง 
ระยะเวลาที่ยาวนาน (long term อ่านว่า 
“ลอง-เทอม”) กวา่ tactic ซึง่เปน็ short term 
(อ่านว่า “ช้อต-เทอม”) ค�าว่า ยุทธศาสตร์ 
กับ  ยุทธ วิธี  มั กจะใช้ คู่ กันมาแต่ เ ดิม  
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวงการทหาร ซ่ึงบางครัง้ 
จะใช้ค�าว่ากลยุทธ์ แทน ยุทธศาสตร์ และใช ้
ค�าวา่กลวธิ ีแทน ยทุธวธิ ีทัง้ 4 ค�านีเ้ป็นศัพทท์าง
รัฐศาสตร์ของราชบัณฑิตยสถาน แต่ปรับใช้ 
ในเชงิธรุกจิและในภาษาทัว่ไป ค�าวา่ strategy 
จะใช้มากกว่าค�าว่า tactic และอาจใช้ 
ในรูปพหูพจน์ (plural อ่านว่า “พูเริล”) ก็ได้ 
ซึ่งจะหมายความถึง “วิธีการ”

พจนานุกรมบางฉบับได้อธิบายเพ่ิมเติม 
ในแงก่ารทหารของสองค�านีไ้ว้ ค�าวา่ strategy 
คือ การใช้ก�าลังทหารทั้งมวลของชาติทั้งใน
ยามสงบและในยามรบ โดยจะมกีารวางแผน
และพฒันาขนานใหญใ่นระยะยาว เพือ่ใหเ้กดิ
ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ส่วน tactic 
คือการจัดวางก�าลังทหารในการสู้รบจริง  
ซึ่งจะมีนัยของการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ 
ด้วย แต่ด้วยสถานการณ์โลกเปลี่ยนไป ค�าว่า 
strategy และ tactic จึงมีนัยถึงกลยุทธ์
และการวางแผนงานขององค์กร ส่วนอาวุธ
ยทุโธปกรณไ์มใ่ช่ดาบ ปนื เครือ่งบนิรบ รถถงั 
หรือระเบิด แต่เป็นบุคลากร งบประมาณ  
และส่ิงอื่นที่จะอ�านวยความสะดวกในการ 
ปฏิบัติงาน ดังนั้น การใช้สองค�านี้คู่กัน 
จะมีนัยถึงความส�าเร็จอย่างสมบูรณ์แบบ 

ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายกับทรัพยากร 
และขุมก�าลังทั้งหมดที่องค์กรมี

อย่างที่เข้าใจกันว่าค�าในภาษาอังกฤษ 
สามารถเปล่ียนรูปและมีความหมายไม่ต่าง 
ไปจากเดิม เช่น strategist3 (อ่านว่า “สแตร- 
ท-ีจสิ”) หมายถงึ คนทีม่คีวามสามารถในดา้น 
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือนโยบายต่างๆ 
แต่ถ้าคนที่เป็นนักคิดกลยุทธ์ จะเรียกว่า 
tactician4 (อ่านว่า “แทก-ทิ-เชี่ยน”) 

ค�าว่า strategy สามารถเปลี่ยนรูปเป็น 
strategize (อ่านว่า “สแตร-ที-จายส์”)  
เป็นแบบการเขียนอเมริกัน หากเขียนแบบ
อังกฤษจะลงท้ายด้วย se (strategise)  
แต่อ่านออกเสียงเหมือนกัน ท้ังสองแบบ 
เป็นค� ากิ ริ ยา  หมายถึ งการ เขียนหรือ 
การก�าหนดกลยุทธ์ 

นอกจากนั้นค�าว่า strategy และ tactic 
สามารถไปรวมกับค�านามอื่นในรูปแบบ 
ค�านามผสมกับค�านาม หรือ compound 
noun (อ่านว่า “คอมพาว-นาม) เพื่อให้เกิด
เป็นค�าใหม่ เช่น 

 strategy map  5  (อา่นวา่ ส-แต-ดจีี-้แมพ) 
แปลว่า การเขียนแผนท่ียุทธศาสตร์ ท่ีแสดงภาพ 
ให้เห็นถึงกลยุทธ์ขององค์กรในรูปแบบ 
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล ซึ่งต้องนึกถึง 
ทั้งเรื่องคน เงิน และแผน  

 strategy formulation  6  (อ่านว่า  
“สแตร-ท-ีจี-้ฟอมเูลช่ัน”) แปลวา่ การวางแผน 
เชิงกลยุทธ์

 strategic control  7  ( อ่านว่า  
“สแตร-ท-ีจกิ-คอนโทล”) แปลวา่ การควบคมุ 
เชิงกลยุทธ์

 strategic management  (อ่านว่า  
“สแตร-ที-จิก-แมเนจเม้นท์”) แปลว่า การจัดการ 
เชิงกลยุทธ์

 strategic thinking  (อ่านว่า ส-แต- 
ดีจิก-ทิ้งกิ้ง) แปลว่า การคิดเชิงกลยุทธ์  
ซึง่จะมองทกุมิตท้ัิงคน เงนิ การบรหิารจดัการ  
และปญัหาตา่งๆ ตลอดจนวธิกีารแกไ้ขปญัหา
หรือขจัดอุปสรรค 

 strategic investment  (อ่านว่า  
ส-แต-ดีจิก-อินเวสเม้นท์) แปลว่า การลงทุน
ด้านกลยุทธ์ ซึ่งมีนัยว่าจะเป็นการลงทุน 

ปัจจุบันรัฐบาลได้จัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และให้ทุกกระทรวงทบวงกรมจัดท�า 
ยุทธศาสตร์ 20 ปี  ให้สอดคล้องตาม
ยุทธศาสตร์ชา ติ  แต่หลายคนยั งแปล 
ความหมายค�าว่า Strategy (อ่านว่า ส-แต- 
ดีจี้) และ Tactics (อ่านว่า แทก-ติก) สับสน 
ไปมา โดยความจรงิแลว้สองค�านีม้คีวามหมาย 
และนัยการใช้ที่แตกต่างกัน และเริ่มใช้ใน
ความหมายเกีย่วกบัการทหารกอ่นทีจ่ะน�ามา
ใช้ในวงการอื่นๆ 1

รากศัพท์ของสองค�านี้มาจากภาษากรีก
โบราณ Strategy 2 แปลว่า ยุทธศาสตร์ 
หมายถึงแนวทางในการบรรลุจุดหมายหรือ
เป้าประสงค์/จุดมุ่งหมาย (goal อ่านว่า 
“โกล”) ของหน่วยงานซ่ึงตอ้งชัดเจน รากศพัท ์
ของ strategy มาจากค�าว่า strategos 
(อ่านว่า “สแตจิ-ออส) ซึ่งแปลว่า “แม่ทัพ” 
(military general อ่านว่า “มิลิ เทรี- 
เจนเนอรเริล”) เพราะมาจากค�าว่า stratos 
(อา่นวา่ “สตรา-เต-กอส”) แปลวา่ “กองทพั” 
+ agein (อ่านว่า “สตรา-กอส”) หมายถึง 
“คน” ในทางทหาร ค�าว่า “ยุทธศาสตร์” 
จะหมายถึง วิชาการรบท่ีมีความส�าคัญ 
ต่อการรบ แต่ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให้
ความหมายหลักของค�าว่า strategy คือ 
“ศาสตรแ์ละศลิปแ์หง่การวางแผนและปฏบิตัิ
การในสงคราม” 

สว่นค�าว่า Tactic แปลวา่ กลยทุธ ์หมายถงึ 
วิธีการหรือกลอุบายต่างๆ ที่จะน�าไปสู่
ยทุธศาสตร์ รากศพัทข์อง tactic คอื tactikos 
(อ่านว่า “แทคติ-กอส”) แปลว่า “เก่ียวกับ
การจัด” จากรากศัพท์ว่า tassein (อ่านว่า 
“ทาเซียน”) แปลว่า “จัด” (อันเป็นที่มาของ
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หมายความถึงการวางแผนระดับย่อยรองลงมา 
จากแผนยทุธศาสตรอ์กีตอ่หนึง่ในทางธรุกจิ10 

tactical planning ให้หมายความถึง 
ความส�าเร็จเพียงจุดเล็กๆ จุดเดียวหรือ 
สองสามจุด ในระยะสั้น หรือช่วงระยะเวลา
หนึ่งก่อนที่จะไปถึงเป้าหมายสุดท้าย 

 strategic position  11  (อา่นวา่ “สแตร-
ที-จิส-โพซิชั่น”) แปลว่า การวางต�าแหน่ง 
หรอืก�าหนดจดุยนืทางกลยทุธ ์ซึง่มกัจะใช้กบั
การตลาด คือการหาจุดแข็งในองค์กรนั่นเอง 

 strategic review  (อ่านว่า “สแตร- 
ที-จิก-รีวิว”) แปลว่า การทบทวนเชิงกลยุทธ ์
คือการติดตามงานตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
แต่ปัจจุบัน strategic review จะใช้เพื่อให้
หมายความถึง “เรื่องย่อหรือบทสรุปย่อ”  
ในนิยาย หนังสือ หรือบทความยาวๆ  
ใครท่ีอ่านวรรณกรรมของฝรั่งอาจเคยเห็น
ค�านี้อยู่บ่อย 

 strategic space  (อ่านว่า “สแตร- 
ที-จิก-สเปส”) แปลว่า พื้นที่เชิงกลยุทธ์  
แต่จะใช้นัยของสถาปนิกด้านการออกแบบ 
เขียนแบบสถานที่ บ้าน ตึก หรืออาคาร

แต่บางครั้งค�าว่า strategic ไปรวมกับ 
ค�าอื่นก็มิได้แปลว่ายุทธศาสตร์ เช่น ค�าว่า

 learning strategies  12  (อ่านว่า  
เลินนิ่ง-ส-แต-ดีจี้) ไม่ได้หมายถึงการเรียน
เรื่องยุทธศาสตร์ แต่หมายถึง “วิธีการเรียนรู ้
แบบในเชิงลึก” มีนัยว่าต้องเข้าใจค�าๆ นั้น 
หรือวิธีการนั้นๆ ตั้งแต่รากเหง้าและสามารถ
น� า ไปประยุกต์หรื อพ ลิกแพลงใช้ เป็น 
อย่างอื่นได้ 

หรือ strategic retreat  (อ่านว่า ส-แต- 
ดีจิก-รี-ทรีท) คือการจัดประชุม สัมมนา  
หรือหารือนอกสถานที่ ที่มีบรรยากาศดีๆ  
ผ่อนคลาย เป็นการคุยหารืออย่างไม่เป็นทางการ 
จะมีแต่ผู้บริหารระดับสูง เนื่องจากค�าว่า 
retreat (อ่านว่า รี-ทรีท) จะมีนัยหมายถึง

การพกัผอ่น ผอ่นคลาย มคีวามสบายๆ งา่ยๆ 
ซ่ึงรวมถึงการแต่งกายไม่ต้องใส่สูทแต่ต้อง
สุภาพ เพราะวัตถุประสงค์ของ retreat นี้ 
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และเสริมสร้าง
มติรไมตร ีสาระส�าคญัในการคุยอาจเปน็เรือ่ง
ยุทธศาสตร์ภาพรวม แต่จะส่งผลลัพธ์ไปใน
ทิศทางบวก จึงอาจสังเกตได้ว่าการประชุม
แบบ retreat มักจะจัดขึ้นในเมืองใกล้ทะเล 
ภูเขา หรือรีสอร์ทที่มีธรรมชาติสวยงาม  
และห้องที่คุยกันมักจะไม่เป็นโต๊ะนั่งแบบ
ห้องประชุมปรกติ แต่จะเน้นการจัดวางโต๊ะ
เกา้อีท้ีน่ัง่สบายๆ เพ่ือใหเ้กิดความผอ่นคลาย 
แต่ได้สาระและบทสรุปเป็นที่พอใจ หรือ 
บางครั้งมักจะได้ยินข่าวว่านายกรัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รว่มประชมุอาเซียน-รทีรที (ASEAN retreat)  
ซ่ึงแปลความหมายเดียวกัน คือ เป็นการประชุม 
ที่มีหัวข้อไม่มากนัก จะเน้นเพียงบางเรื่อง
เท่านั้น 

เมื่อรู้ที่มาที่ไปและเข้าใจความหมาย
ของค�าว่า Strategy (ยุทธศาสตร์) และ 
Tactic (กลยุทธ์) กันแล้ว ย่อมท�าให้
ตระหนักถึงความจ�าเป็นของหน่วยงาน 
องค์กร หรือแม้แต่ประเทศชาติ ว่าต้องมี
ทั้งสองค�านี้ไว้ เพื่อจะได้รู้ว่าองค์กรน้ันๆ 
จะเดินไปในทิศทางใดได้อย่างเป็นขั้นตอน 
ตรงเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเท่าทัน
ต่อสถานการณ์แวดล้อมและความเป็นไป
ของโลก ทั้งน้ี เพื่อคงไว้ซึ่งผลประโยชน์
ขององค์กรในจุดหมายปลายทางนั่นเอง 
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ที่สูงและใช้เงินเยอะ ในขณะเดียวกันเวลาใช ้
ค�าวา่ กลยทุธใ์นนยัการลงทนุ กจ็ะนกึถงึสิง่ที่
มีความส�าคัญกว่างานประจ�าทั่วไป

 strategic issues  (อ่านว่า ส-แต- 
ดีจิก-อิชู่) แปลว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 strategic maneuver  8  (อ่านว่า  
“สแตร-ที - จิ สแมนนู เวอร์ ” )  แปลว่ า  
การด�าเนินการทางยุทธศาสตร์ ซ่ึงการแปล
ความหมายในทางทหารจะหมายถึงการใช้
ก�าลังทหารพร้อมกับทรัพยากรท่ีเก่ียวข้อง
ในการรบ เพื่อให้ได้เปรียบหรือการท�าให้
ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในจุดที่ เสียเปรียบ หาก
เปรียบเทียบกับงานของกระทรวงยุติธรรม 
กับค�าว่า strategic maneuver อาจนึกถึง
ส�านักงานยุติธรรมจังหวัดหรือหน่วยงาน 
ในสัง กัดที่ตั้ งอยู่ ในต่างจังหวัด ซึ่ ง เมื่อ 
เปรียบเทียบกับหลายกระทรวงนับว่าเป็น 
ขอ้ไดเ้ปรียบอยา่งหนึง่ของกระทรวงยตุธิรรม 
เพราะสามารถด�าเนินกิจกรรมตามแผนงาน
ในการอ�านวยความยุติธรรมและให้ความ 
ช่วยเหลือประชาชนของกระทรวงยุติธรรม 
ในต่างจังหวัดและที่ห่างไกลได้ 

 strategic plan  9  (อ่านว่า ส-แต-ดีจิก-
แพลน) หรือ strategic planning (อ่านว่า 
ส-แต-ดีจิก-แพลนนิ่ง) แปลว่า การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร์ และเป็นการวางแผนในระยะยาว 
ตามที่ ได้กล่าวไปเบื้องต้น ด้วยมุ่งหวัง 
ผลสัมฤทธิ์สูง มองภาพกว้างแต่มีความ
ยืดหยุ่นในวิธีการเลือกหนทางสู่ความส�าเร็จ 
ซึ่งจะต่างจาก tactical planning (อ่านว่า 
“แททเิคิล้-แพลนนิง่”) แปลวา่ “การวางแผน
ยุทธวิธี” (“การวางแผนกลวิธี”) โดยมีนัย 
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