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3. Strategic thinking and crisis management

2. The elements of strategic thinking 

1. What is strategic thinking? 

Reference: J. Scott Hauger, Ph.D., 
Asia-Pacific Center for Security Studies, Hawaii, USA.  

Topics
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❑Usually associated with and contrasted to strategic planning.
❑ “Strategic planning … is an analytical process…. Its outcome is a plan. 
❑ “Strategic thinking is… a synthesizing process utilizing intuition and 

creativity whose outcome is ‘an integrated perspective of the enterprise.’”

1. What is strategic thinking? 

Source: Jeanne M. Liedkta. 1998. “Strategic Thinking: Can it Be Taught?, 
Long Range Planning 31(1), pp. 120-129, p. 122. 
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Strategic Thinking 
and 

Strategic Planning
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Source: Loizos Heracleous. 1998. “Strategic Thinking or Strategic Planning,” 
in Long Range Planning 31(3), 481-487, p. 485

Strategic 
Management
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Strategic Thinking Comprises Five Elements

Source: Jeanne M. Liedkta. 1998. “Strategic Thinking: Can it Be Taught?, Long Range Planning 31(1), pp. 120-129. 

1. A systems perspective 

5. Intelligent opportunism

4. Hypothesis testing 

2. A focus on intent 

3. Thinking in time 
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Source: Jeanne M. Liedkta. 1998. “Strategic Thinking: Can it Be Taught?, Long Range Planning 31(1), pp. 120-129. 

1. Strategic Thinking Requires a Systems Perspective

▪ Need to know what variables interact and can be acted upon. 
▪ Need to understand the level of complexity involved and the potential 

for unintended consequences. 
▪ Need to recognize stakeholders. 
▪ Need to intelligently identify opportunities. 
▪ Note that the system to be mapped is shaped by your intent. 
▪ Allows you to test hypotheses by asking,

“How will X affect the system ?”
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Source: : Majid Baseer. 2017. “Analysis of Water Security Using Causal Loop Diagram”

Example 1 : Systems Perspective 

“Water Quality Causal Loop”
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“Idealized Risk Assessment Actor Network”

Source: Tim Prior and Florian Roth. 2013. Preparing for Disasters in Global Cities. 

Zurich: Center for Security Studies
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Example 3 :  Systems Perspective  

“Domain Mapping Afghanistan Stability”

Source: 

Dr. Deon Canyon, APCSS



หลกัสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวชิาการป้องกนัประเทศ

Strategic Thinking Comprises Five Elements

“To resolve a crisis, you need to identify what a good outcome will be. 
In other words, ask the question: what does good look like? 

We call this the Strategic Intent.” 
--Crisis-solutions .com

▪ How do I want to change the system ? 
▪What do I want to happen ? 
▪ How should I frame the problem ? 
▪ How should I communicate it ?

2. Strategic Thinking Requires a Focus on Intent
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Strategic Thinking Comprises Five Elements

3. Strategic Thinking Requires Thinking in Time

▪ The future system must evolve from the present. 
▪ The present system derives from the past 
▪ The past and the present constrain strategic intent. 
▪ Your vision of potential futures depends on your  understanding 

of the past and present.
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Example 1 :  Thinking in Time “Kiribati Sea Level Rise”
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Example  2:  Thinking in Time Kiribati Future (?)
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Strategic Thinking Comprises Five Elements

4. Strategic Thinking Is Hypothesis Driven

▪ Form of an hypothesis:    If  X,  then  Y. 
▪ Ask                     “What  if  X ?” 
▪ Cast a scenario to explore the consequences of the change. 
▪ Use the system diagram to explore second and third order 

consequences.
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5. Strategic Thinking Employs Intelligent Opportunism

▪Think not of prior intent, but continuously develop agendas of 
issues, aspirations, challenges and individual intentions.            

– Ralph Stacey in Liedtka, p. 123.
▪Consistent with understanding and managing  a complex, dynamic 
and multi-minded system. 
▪Another reason to encourage management team diversity.
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Crisis Management Demands Strategic Thinking
▪ In a crisis the status quo of a socio-environmental system has been disrupted. 
▪ An effective crisis manager must: 

▪ Comprehend the system. 
▪ Understand connections between the present, the past and possible futures. 
▪ Formulate an intent – e.g., to restore, to mitigate, to adapt, to improve. 
▪ Be hypothesis driven – use scenarios to test  “what if … ?” 
▪ Take advantage of contextual factors or events that may arise. 
▪ Be able to clearly communicate your plans and actions.
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Crisis Communications

Reference: Mary Markovinovic , Ph.D

Senior Security Studies Course 18 November 2019

Pattaya, Thailand
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Why is it important?

“Ineffective communications is the primary contributor to 
project failure one third of the time, and had a negative impact 

on project success more than half the time.”

Project Management Institute 2013 study
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From 77 Questions you’ll be asked in a Crisis – Dr Vincent Cavello.   

http://www.ct.gov/dph/lib/dph/communications/cerc/journalistquestions.doc
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Security Lab
ประเด็น การบริหารจัดการ Vaccine “COVID-19”

นักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๔
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔



รายงานยืนยนัจ านวนผู้ตดิเช้ือและ
ผู้เสียชีวติจากการตดิเช้ือ COVID-19 

ในจีน
ณ วนัที่ 15 มนีาคม 2563

จ านวนประชากร     142,823 คน
ยนืยนัการติดเช้ือ         81,048   คน
เสียชีวติแลว้                   3,204        คน



ขอ้มูล ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563



ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2563









รัฐบาล ท าสัญญากับแอสตร้าเซนเนก้าแล้ว 26 ล้าน
โดส และก าลงัจะยืนยนัการจัดซ้ือเพิม่เติมอกี 35 ล้านโดส รวม
เป็น 61 ล้านโดส 

ท าการทยอยฉีดเดือนละ 5 ล้านโดสไปจนถึงปลายปี
หลังจากน้ันจะจัดหาเพิ่มเติมให้ครอบคลุมประชาชนจ านวน 
50 ล้านคน  (มีกลุ่มที่ไม่ต้องฉีดประมาณ 20 ล้านคน) และจะ
พจิารณาวัคซีนของบริษัทอ่ืน ๆ ด้วย



โจทย์ท่ี ๑   การบริหารจัดการวคัซีน COVID-19 ให้ประชาชนคนไทย  (มิติเศรษฐกิจ)
➢ มีวตัถุประสงค์เพ่ือการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิของประเทศ 
➢ ผลท่ีต้องการ คือ ประเทศสามารถฟ้ืนฟูและขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้านการท่องเท่ียวและการใช้จ่ายภายในประเทศให้มี

การเตบิโตทางบวก 
➢ ความท้าทาย คือ ต้องประเมินความเส่ียงถึงจ านวนวัคซีนที่ได้รับกับการป้องกันการแพร่กระจายของ เช้ือ COVID-19 

และการกลายพนัธ์ุของเช้ือ

ท่านในฐานะของที่ปรึกษารัฐบาลและต้องจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล ต้องด าเนินการดงันี้
 ระบุและสร้างความเข้าใจปัญหาท่ีเกดิขึน้ (Identify and Understanding Problems)
 ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ในการน าไปสู่การแก้ปัญหา
 วเิคราะห์ผู้มีส่วนเกีย่วข้องท้ังหมด (Stakeholders Analysis) เช่น หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) แก่ประชาชน และส่ือมวลชน

บ่งการ/กระบวนการหาค าตอบ



โจทย์ท่ี ๒ การบริหารจัดการวคัซีน COVID-19 ให้ประชาชนคนไทย  (มิติสังคม)
➢ มีวตัถุประสงค์เพ่ือป้องกนัและระงับการแพร้กระจายของเช้ือโควดิ และให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ของประชาชนอย่างปลอดภัย 

(75%)
➢ ผลที่ต้องการ คือ ประชาชนคนไทยทั้งประเทศปลอดภัยจากเช้ือโควดิ
➢ ความท้าทาย คือ ท าอย่างไรไม่ให้เกดิความขัดแย้งเร่ืองความเหล่ือมล า้/ เลือกปฏิบัต ิและค านึงถึงประสิทธิภาพของวคัซีน

ท่านในฐานะของที่ปรึกษารัฐบาลและต้องจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแก่รัฐบาล ต้องด าเนินการดงันี้
 ระบุและสร้างความเข้าใจปัญหาที่เกดิขึน้ (Identify and Understanding Problems)
 ก าหนดเป้าหมาย (Goal) ในการน าไปสู่การแก้ปัญหา
 วเิคราะห์ผู้มีส่วนเกีย่วข้องทั้งหมด (Stakeholders Analysis) เช่น หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
 จัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
 การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) แก่ประชาชน และส่ือมวลชน

บ่งการ/กระบวนการหาค าตอบ



วิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด (Stakeholders Analysis)

• Who?

• Who?
1. ระดับนโนบาย

• Who?

• Who?
2. ระดับภูมิภาค 

• Who?

• Who?
3. ระดับพืน้ท่ี

หน่วยงาน 
หรือ

องค์กรต่าง ๆ



จดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย



การส่ือสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) 
แก่ประชาชน และส่ือมวลชน


