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ตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้ คำว่า แผนกลยุทธ์ หรือแผน
ยุทธศาสตร์ หรือในภาษาอังกฤษทีเ่ รียกว่า Strategic Plan เป็นคำ
ที่ได้รับการกล่าวถึงมากคำหนึ่ง แต่ก ็มักจะมีความสับสน
ในความหมายจริง ๆ ของแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์ ซึง่
QA NEWS เคยนำเรื่องเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์มาเสนอบ้างแล้ว
(ฉบับที่ 54 55 และ 62) QA NEWS ฉบับนีข้ อกล่าวถึงแผนกลยุทธ์
อีกครัง้ หนึง่ โดยยกเรือ่ งราวในสามก๊กประกอบ
ทุ ก คนคงเคยได้ ย ิ น หนั ง สื อ เรื ่ อ งสามก๊ ก และหลายคน
คงเคยอ่านหนังสือเล่มนี้ ซึ่งถือว่าเป็นสุดยอดของหนังสือ
เกีย่ วกับแผนกลยุทธ์เล่มหนึง่ จนมีคำกล่า ว่า “ใครยังไม่ได้อา่ น
สามก๊ก อย่าคิดทำการใหญ่” คุณนคร จันทศร ผู้อำนวยการ
ฝ่ า ยโครงการพิ เ ศษ การรถไฟแห่ ง ประเทศไทย ได้ อ ธิ บ าย
ความหมายของคำว่ า แผนกลยุ ท ธ์ หรื อ แผนยุ ท ธศาสตร์
ไว้ในหนังสือรถไฟสัมพันธ์ ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม 2547 ว่า
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ น่าจะแปลว่า (เล่ห)์ กล หรือวิธกี าร
ในการยุทธ์ โดยรวม ๆ น่าจะหมายถึงวิธกี ารทีจ่ ะเอาชนะ
ในการต่อสู้ ซึง่ ในหนังสือเกีย่ วกับพิชยั สงครามในสมัยโบราณ
คงจะหมายถึงกลศึกในการเอาชนะกัน และกลศึกนัน้ ถูกนำมา
ดัดแปลงเพื่อประยุกต์เข้ากับการบริหารธุรกิจ กลายเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ในปัจจุบนั
คุณนคร กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์จะต้องเกิดจากการคิด
เชิงกลยุทธ์กอ่ น การคิดเชิงกลยุทธ์ ก็คอื การคิดให้ไปถึงทีไ่ หน
สักที่ ไม่ใช่คดิ เรือ่ ยเปือ่ ย หรือคิดอย่างเลือ่ นลอย เพราะถ้าคิดอย่าง
เลือ่ นลอยก็จะนำไปสูก่ ารทำแผนปฏิบตั กิ ารทีเ่ ลือ่ นลอย
คุณนครได้ยกตัวอย่างการคิดแบบไม่มียุทธศาสตร์ในเรื่อง
สามก๊ก คือ การรบกันในช่วงก่อนทีจ่ ะกล่าวถึงสุมาเต็กโช โดย
แต่ละฝ่ายต่างรบกันไปตามสัญชาตญาณที่ต้องการป้องกันตน
จากผูร้ กุ ราน หรือตีโต้กลับไปบ้าง หากรบแพ้กห็ นีไปหาทีอ่ น่ื ตัง้ ตัว
ใหม่ แล้วยกกลับมารบกันอีก ซึง่ หาแก่นสารในการรบไม่ได้เลย
เป็นเหมือนการทำงานแบบไม่มยี ทุ ธศาสตร์
โจโฉกับเล่าปี่ รบกันไปมาอยู่หลายปี จนสุมาเต็กโชให้
คำแนะนำแก่เล่าปี่ให้ไปเชิญจูกัดเหลียง หรือขงเบ้งมาเป็น

ที่ปรึกษา เล่าปี่ได้เพียรพยายามไปเชิญขงเบ้งเพื่อให้มาเป็น
ทีป่ รึกษาด้วยตนเองถึง 3 ครัง้ ขงเบ้งจึงยอมมาเป็นทีป่ รึกษาให้
เมือ่ เล่าปีไ่ ด้ขงเบ้งมาเป็นทีป่ รึกษาแล้ว จึงเกิดการคิดในเชิง
ยุ ท ธศาสตร์ ข ึ ้ น การคิ ด ในเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ท ี ่ น ่ า สนใจมาก
ประการหนึง่ คือ อย่าคิดให้ไกลนัก จะกลายเป็นเรือ่ งทีเ่ พ้อฝัน
อีกประการหนึ่ง คือ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ต้องคิด
ให้ถกู ต้อง คิดให้ตลอด (Think Through) ก่อน แล้วจึงลงมือ
ปฏิบตั ิ เช่น ขงเบ้งคิดแผนยุทธศาตร์ให้เล่าปีฟ่ งั ว่า จะต้องทำให้
ประเทศจีนแยกออกเป็น 3 ส่วน และส่วนหนึง่ ในนัน้ คือ ของเล่าปี่
เมื่อคิดเชิงยุทธศาสตร์แล้ว การทำแผนยุทธศาสตร์ก็จะ
ไปสูข่ น้ั ตอนทีส่ อง คือ การกำหนดวิสยั ทัศน์เชิงยุทธศาสตร์
ซึง่ ขงเบ้งแนะนำว่าทัง้ 3 ฝ่าย คือ โจโฉ ซุนกวน และเล่าปี่ คงจะ
หักกันไม่ลง เพราะต่างก็มดี ี ดังนัน้ การทีเ่ ล่าปีจ่ ะไปสูจ่ ดุ หมาย
ปลายทางได้ ขงเบ้งจึงแนะนำให้เล่าปี่เข้าไปตั้งตัวเป็นใหญ่
อยู่ในเสฉวน แต่เป็นเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นใหญ่แต่ผู้เดียว
ในประเทศจีน แต่จะมีคนอื่นเป็นใหญ่อยู่อีก 2 คน อย่างนี้คือ
คิดวิสยั ทัศน์อย่างสมจริงสมจัง (Realistic) ซึง่ เป็นสาระสำคัญ
ในการคิดวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ คือ ต้องเข้าใจสถานการณ์ เข้าใจ
สภาพแวดล้อม ซึง่ ก็คอื SWOT ในเรือ่ งการวางแผนยุทธศาสตร์
นัน่ เอง
สรุปว่า เมือ่ คิดเชิงกลยุทธ์เสร็จแล้ว ก็ตอ้ งกำหนดวิสยั ทัศน์วา่
ในอนาคตเท่าทีเ่ ราจะไปถึงนัน้ เราต้องการเป็นอะไร ถ้าจะให้เป็น
เชิงวิทยาศาสตร์ขึ้นอีกสักหน่อย ก็ต้องกำหนดเป้าหมายที่เป็น
ตัวเลข
เมื่อกำหนดวิสัยทัศน์แล้ว ขั้นต่อไปก็คือ กำหนดแผน
ยุทศาสตร์ เช่น ขงเบ้งแนะนำเล่าปี่ ว่าการจะเข้าไปเป็นใหญ่ใน
เสฉวนได้นน้ั ต้องยึดเอาเมืองเกงจิว๋ เป็นทีม่ น่ั ไว้กอ่ น แต่เมืองนี้
เป็นเมืองหน้าศึก จะรักษาไว้ยาก เมื่อเอาเป็นที่มั่นในเบื้องต้น
ได้แล้วจึงค่อยรุกคืบเข้าไปในเสฉวน ซึ่งมีชัยภูมิดี จะสามารถ
รักษาเอาไว้ได้ นีค่ อื ยุทธศาสตร์ทว่ี า่ ด้วยเรือ่ ง Hardware
แผนยุทธศาสตร์ตอ่ ไปเป็นเรือ่ ง Software ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ทีว่ า่ ให้ผกู มิตรกับซุนกวนไว้ เพราะทัง้ เล่าปี่ และซุนกวนต่างก็เป็น
ก๊กเล็ก จะสูร้ บกับก๊กใหญ่ของโจโฉโดยลำพังไม่ได้ ต้องค้ำชูกนั
ขณะเดียวกันจะวางใจเป็นมิตรเสียทีเดียวไม่ได้ นีค่ อื ยุทธศาสตร์
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แบบการฑูต ทีแ่ ยกส่วนปฏิบตั ิ กล่าวคือ ถ้าพูดเรือ่ งความมัน่ คง
ก็เป็นมิตรกัน แต่ถา้ พูดเรือ่ งการแข่งขัน ก็เป็นศัตรูกนั
แผนยุทธศาสตร์สว่ นทีส่ าม ว่าด้วยเรือ่ ง บริหารจัดการทีย่ ง่ั ยืน
(Sustainable Management) ซึง่ ขงเบ้งแนะนำเล่าปีว่ า่ เมือ่ ตัง้ ตัว
เป็นใหญ่ได้แล้ว ให้รกั ใคร่ เอ็นดูอาณาประชาราษฎร์ ทำนุบำรุง
ให้อยู่เย็นเป็นสุข
แผนยุทธศาสตร์ไม่วา่ จะเป็นแผนสำหรับทำอะไรก็ตามล้วนมี
กระบวนการคิ ด ที ่ เ หมื อ นกั น นั ่ น คื อ ต้ อ งมี ค วามคิ ด ที ่ จ ะ
เปลีย่ นแปลงไปจากสภาพทีเ่ ป็นอยูเ่ ดิม กำหนดภาพใหม่ทอ่ี ยาก
ให้เป็น กำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่เมื่อทำเสร็จแล้วจะนำเรา
ไปสูส่ ภาพทีเ่ ราอยากเป็น และสุดท้ายคือทำแผนปฏิบตั กิ าร
การทำแผนปฏิบตั กิ าร หรือ Action Plan เป็นขัน้ สุดท้าย ซึง่
หากไม่รู้จักการทำแผนในเชิงยุทธศาสตร์แล้วมักจะโดดข้าม
มาทีต่ รงนีเ้ ลย เป็นการทำแผนปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่มยี ทุ ธศาสตร์ เหมือน
การยกทัพรบกันไปรบกันมาในเรือ่ งสามก๊ก นอกจากนัน้ การแปลง
แผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนปฏิบตั กิ าร ยังต้องมีความหลากหลาย
และครอบคลุม มีความอ่อนตัว สามารถปรับเปลี่ยนได้เมื่อ
สถานการณ์เปลีย่ นแปลงไป
การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นแผนปฏิบตั มิ อี ยู่ 4 ประการ
คือ 1) แผนที่คิดมาจากยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องและนำไปปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง (Do the right thing right) แผนนีเ้ ท่านัน้ ทีส่ ามารถ
นำไปสูส่ ภาพทีเ่ ราอยากเป็น 2) แผนทีผ่ า่ นการคิดมาอย่างถูกต้อง
แต่นำไปปฏิบตั ผิ ดิ (Do the right thing wrong) แผนเช่นนีเ้ ป็นได้แค่
บทเรียน ไม่สามารถนำไปสู่เป้าหมายได้ 3) การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่ผ่านการคิดมาแบบผิด ๆ แต่นำไป
ปฏิบัติถูกต้อง (Do the wrong thing right) แผนเช่นนี้นอกจาก
ไม่สามารถนำไปสูป่ า้ หมายแล้ว ยังก่อปัญหาใหม่ขน้ึ มาอีก และ
4) แผนปฏิบัติที่มาจากแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านการคิดมาผิด
และถูกนำไปปฏิบัติอย่างผิด ๆ (Do the wrong thing wrong)
แผนเช่นนีท้ ำไปก็เสียเวลาเปล่า
คุณนคร สรุปปิดท้ายว่า การขาดวิสยั ทัศน์หรือการกำหนด
วิสยั ทัศน์ผดิ จะก่อให้เกิดความเสียหายขึน้ อย่างกว้างขวาง
ซีง่ ก็คอื การเดินลงเหวนัน่ เอง
กล่าวโดยสรุป การวางแผนกลยุทธ์ หรือแผนยุทธศาสตร์
ประกอบด้วย ขัน้ ตอนหลัก ๆ คือ
1. การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึง่ ค้องคิดให้ไกล คิดให้ถกู ต้อง และ
คิดให้ตลอด
2. การกำหนดวิสยั ทัศน์เชิงกลยุทธ์ โดยคิดวิสยั ทัศน์อย่าง
สมจริงสมจัง
   

3. การกำหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ แผนยุ ท ธศาสตร์
ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้าน Hardware ยุทธศาสตร์ด้าน
Software และ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทีย่ ง่ั ยืน
4. การทำแผนปฏิ บ ั ต ิ ก าร โดยแผนปฏิบัติการต้อง
มีความหลากหลาย ครอบคลุม และมีความคล่องตัว สามารถ
ปรับเปลีย่ นได้ตามสถานการณ์
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ตามทีส่ ถาบันได้กำหนดให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่ ว ยงานระดั บ คณะ/สำนั ก ปี ก ารศึ ก ษา 2546
ระหว่ า งเดื อ นตุ ล าคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2547 นั ้ น
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาการศึกษาภายใน
ที ่ ส ถาบั น แต่ ง ตั ้ ง ได้ ก ำหนดเข้ า ตรวจเยี ่ ย มและประเมิ น
หน่วยงานต่าง ๆ แล้ว ดังนี้
1. สำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รั บ
การประเมินวันที่ 29 ตุลาคม 2547
2. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รับการประเมินวันที่
9-12 พฤศจิกายน 2547
3. สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินวันที่ 17 พฤศจิกายน
2547
4. คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม รั บ
การประเมินวันที่ 19 พฤศจิกายน 2547
5. คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินวันที่ 19
พฤศจิกายน 2547
6. ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส รับการประเมิน
วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2547
7. สำนั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื ่ อ อุ ต สาหกรรม รั บ
การประเมินวันที่ 25 พฤศจิกายน 2547
ซึง่ ผลการประเมิน QA NEWS จะนำมาเผยแพร่ในโอกาส
ต่อไป
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