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โดย นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ ๑๓

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันว�ชาการปองกันประเทศ

แผนปฏิบัติการการปกปองอธ�ปไตย

และผลประโยชนของชาติ

ของคนรุนใหมตอยุทธศาสตรชาติ 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

2 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๒ 

บทสรุปผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  

เป็นเข็มทิศท่ีช่วยน าทางพาประเทศไปสู่เปูาหมาย การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการจัดท า แผนปฏิบัติการ      
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) ซึ่ง
จะตอบโจทย์ แผนปฏิบัติการระดับ ๓ เรื่องต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บทด้านความมั่นคง เพื่อให้
บรรลุยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ด้านความม่ันคง แผนปฏิบัติการนี้สอดรับกับแนวทางการเสริมสร้างคนไทยท่ีเป็น    
คนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมและพัฒนา
ประเทศ และหาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติ              
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ก าหนดกรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Conceptual Framework) ท าการก าหนดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นกรอบความคิด สามารถก าหนด ENDS WAYS และ MEANS ให้เหมาะสมกับบริบทของคนรุ่นใหม่  
 ๒.  สร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) ใช้เทคนิค Foresight มาเป็นเครื่องมือเพื่อท่ีจะฉายภาพอนาคตท่ี
ทุกคนอยากเห็น โดยท าตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)  ใช้กรอบ STEEP-M เป็น เครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพื่อหา Driving Force โดยการรวบรวมข้อมูลจากการระดมสมองและการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ จ านวน ๑๓ 
คน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ นักศึกษา นักธุรกิจ นักวิชาการ และทหาร ท าให้ได้มาซึ่ง Key Driving Force ท่ีส าคัญ และ
น ามาสร้าง Building block of Scenario และ Scenario framework โดยการน า Key Driving Force  ท่ีมีความไม่
แน่นอนและมีผลกระทบสูง และมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถครอบคลุมเหตุการณ์ในอนาคตได้มากท่ีสุด ๒ แกน 
ได้แก่ ระดับความเป็นประชาธิปไตย และการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เมื่อน าแกนท้ัง ๒ แกน มาตัดกันได้ภาพออกมา ๔ 
ภาพได้แก่ รัฐอุดมคติ  ฟูารักพ่อ รัฐติดหล่ม และรัฐล้มเหลว ซึ่งภาพท่ีอยากให้เกิดคือ รัฐอุดมคติ และภาพท่ีไม่อยาก
ให้เกิดคือ รัฐล้มเหลว  

๓.  ก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (End)  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ท้ังปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ผ่านภาพท้ัง ๔ ภาพ ในประเด็นของคนรุ่นใหม่ต่อการปกปูองอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติภายใต้บริบทของการปกครองระบบประชาธิปไตยและข้อมูลข่าวสาร ใช้ กรอบ PESTEL เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และ 7’S Mckinsey วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่
ปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน” เพื่อไปให้ถึงวิสัยทัศน์ ต้องใช้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๖  เปูาประสงค์ และ ๑๒ วัตถุประสงค์ 
 ๔. ก าหนดแนวทาง(Ways)  หรือ กลยุทธ์ โดยการใช้ TOWS Matrix ได้ท้ังหมด ๓๐ กลยุทธ์ 
๒๑ ตัวชี้วัด  

๕. ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ (Means) ภายใต้ กลยุทธ์ ได้ท้ังหมด ๘๒ โครงการ 
(ดังแผนภาพ) 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

3นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒ 

บทสรุปผู้บริหาร 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  

เป็นเข็มทิศท่ีช่วยน าทางพาประเทศไปสู่เปูาหมาย การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ซึ่งรัฐบาล
ได้ให้ความส าคัญกับคนรุ่นใหม่ท่ีจะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป ดังนั้นจึงได้มีการจัดท า แผนปฏิบัติการ      
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) ซึ่ง
จะตอบโจทย์ แผนปฏิบัติการระดับ ๓ เรื่องต าบลมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้แผนแม่บทด้านความมั่นคง เพื่อให้
บรรลุยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ด้านความมั่นคง แผนปฏิบัติการนี้สอดรับกับแนวทางการเสริมสร้างคนไทยท่ีเป็น    
คนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของสังคมและพัฒนา
ประเทศ และหาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติ              
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 ๑. ก าหนดกรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Conceptual Framework) ท าการก าหนดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นกรอบความคิด สามารถก าหนด ENDS WAYS และ MEANS ให้เหมาะสมกับบริบทของคนรุ่นใหม่  
 ๒.  สร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) ใช้เทคนิค Foresight มาเป็นเครื่องมือเพื่อท่ีจะฉายภาพอนาคตท่ี
ทุกคนอยากเห็น โดยท าตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning)  ใช้กรอบ STEEP-M เป็น เครื่องมือใน
การวิเคราะห์เพื่อหา Driving Force โดยการรวบรวมข้อมูลจากการระดมสมองและการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ จ านวน ๑๓ 
คน แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ นักศึกษา นักธุรกิจ นักวิชาการ และทหาร ท าให้ได้มาซึ่ง Key Driving Force ท่ีส าคัญ และ
น ามาสร้าง Building block of Scenario และ Scenario framework โดยการน า Key Driving Force  ท่ีมีความไม่
แน่นอนและมีผลกระทบสูง และมีความแตกต่างกัน ซึ่งสามารถครอบคลุมเหตุการณ์ในอนาคตได้มากท่ีสุด ๒ แกน 
ได้แก่ ระดับความเป็นประชาธิปไตย และการน าเสนอข้อมูลข่าวสาร เมื่อน าแกนท้ัง ๒ แกน มาตัดกันได้ภาพออกมา ๔ 
ภาพได้แก่ รัฐอุดมคติ  ฟูารักพ่อ รัฐติดหล่ม และรัฐล้มเหลว ซึ่งภาพท่ีอยากให้เกิดคือ รัฐอุดมคติ และภาพท่ีไม่อยาก
ให้เกิดคือ รัฐล้มเหลว  

๓.  ก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (End)  โดยการวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ท้ังปัจจัยภายนอกและ
ปัจจัยภายใน (SWOT Analysis) โดยการวิเคราะห์ผ่านภาพท้ัง ๔ ภาพ ในประเด็นของคนรุ่นใหม่ต่อการปกปูองอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติภายใต้บริบทของการปกครองระบบประชาธิปไตยและข้อมูลข่าวสาร ใช้ กรอบ PESTEL เป็น
เครื่องมือวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก และ 7’S Mckinsey วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่
ปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน” เพื่อไปให้ถึงวิสัยทัศน์ ต้องใช้ยุทธศาสตร์ทั้งหมด ๔ 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ๖  เปูาประสงค์ และ ๑๒ วัตถุประสงค์ 
 ๔. ก าหนดแนวทาง(Ways)  หรือ กลยุทธ์ โดยการใช้ TOWS Matrix ได้ท้ังหมด ๓๐ กลยุทธ์ 
๒๑ ตัวชี้วัด  

๕. ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ (Means) ภายใต้ กลยุทธ์ ได้ท้ังหมด ๘๒ โครงการ 
(ดังแผนภาพ) 

ทุกคนอยากเห็น โดยทำาการตรวจสอบสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning) ใช้กรอบ STEEP-M เป็นเคร่ืองมือใน



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

4 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓ 

แผนท่ียุทธศาสตร์แผนปฏิบัตกิารการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

วิสัยทัศน ์
คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติอย่างมั่นคง และยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๔ 
เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามบีทบาททาง

การเมือง และบูรณาการท างานร่วมกับภาครัฐ ใน
การสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์รวม 

ขยายการลงทุนธุรกิจดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับชุมชน 

จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สร้างองค์ความรู้และทักษะ  ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้แก่ คนรุ่นใหม่อย่างทั่วถึง และปลอดภัยจาก

ภัยทางไซเบอร์ 

พัฒนาช่องทางสื่อสร้างสรรค์ ให้คนรุ่นใหม่   
เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เป้าประสงค์ท่ี ๒ เป้าประสงค์ท่ี ๓ เป้าประสงค์ท่ี ๔ เป้าประสงค์ท่ี ๕ เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
ประเทศมีความพร้อมในการ
เผชิ ญกั บภั ยคุ กคามที่
กระทบต่ อความมั่ นคง 
ทุกรูปแบบ และสามารถด ารง
ไว้ซึ่งอธิปไตย 
  

การเมื องปกครองของ
ประเทศมีความเป็นระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดอง 

เศรษฐกิจของประเทศได้รับ
การยกระดับศักยภาพ และมี
การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง  โดยสามารถ
บริหารจัดการกันเอง 

การรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์มีความครอบคลุม
หน่วยงานที่ เป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการ
รักษาและฟื้นฟู ให้มีความ
สมบูรณ์รวมทั้ง สิ่งแวดล้อม
ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๑ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๓ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๔ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๕ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๖ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง โดยให้คนรุ่นเก่า
เป็นพี่เลี้ยง  
กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ ไขปัญหา
ความมั่นคงภายใน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ เปิดเวทีในการ
สร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่น
ใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดงความ
คิดเหน็อย่างเสรี 
กลุยทธ์ท่ี ๔ สนับสนุนการ
บังคับใช้  กม. เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุ ทธ์ ท่ี  ๕  ส่ งเสริ ม
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมระบบเฝ ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปลูกฝังค่านิยม 
ส านึกรักบ้านเกิด เพื่อคืนสู่
วิถีไทย   
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้คน
รุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมืองอย่างสันติวิธี 

กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันในเชิง 
นวัตกรรม (Open Innovation) จนท า
ให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์  
กลุยทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบของ
Digital e-commerce Center ใน
การสนับสนุนการประกบการลงทุน
ทางธุ รกิจชุมชนออกสู่ตลาดใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมมา
ใช้ในการประกอบธุรกิจในทุกระดับ 
โดยการยกระดับการบริการและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนากลไกลการ
ขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และสนับสนุนช่องทางใน
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้มีการใช้ 
digital platform เ พ่ื อการ
ด าเนินการทางธุรกิจ โดยเป็นความ
ร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 
กลยุทธ์ ที่  ๗ เพ่ิ มการจัดสรร
งบประมาณไปสู่จังหวัด เพ่ือการ
กระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๘ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการตลาดแรงงานใน
อาเซียน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ผลักดันการ
พัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ปูองกันความเสี่ยง
และอุปสรรคต่างๆ  
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อตอบ
โจทย์สังคมไร้ลูกหลาน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เร่งวางระบบ
โครงสร้ างพื้ นฐานทาง
เทคโนโลยี และระบบรักษาคาม
ปลอดภัยอย่างมีเสถียรภาพให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่  
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมคน
รุ่นใหม่ให้มีทักษะในการ
ใช้และสร้างนวัตกรรม
ทางดิจิทัลอย่าง 
สร้างสรรค์ 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๓  พั ฒ น า
ระบบเฝูาระวังและแจ้ง
เตือนภัยให้มีความพร้อมใช้ 
เพื่อรับมือกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการ
ใช้สื่อดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๕  พั ฒ น า
ระบบการศึกษา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๑ การจัดสรรพื้นที่
รักษาและใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมประชาชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรภาคสังคมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่  ๔ การบูรณาการ        
การบริหารจัดการ และอนุรักษ์น้ า
จากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปูาหมายให้
ได้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่
ในการรณรงค์การเดินทางด้วย
ระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมการอุปโภค 
บริโภคที่เป็นมิตรกบสิ่งแวดล้อม 

๔ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
 เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) เกิดการขับเคล่ือนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ในทุกภาคส่วน ในการก าจัดอุปสรรค จึงขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์
ไปใช้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ตามผลท่ีได้จากการศึกษาฉบับนี้เทียบเท่ากับแผนระดับ ๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จ าเป็นต้องมีการน าไปถ่ายทอดสู่แผนระดับ ๓ ซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับ
กระทรวง/ทบวง/กรม เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
รับไปด าเนินการให้เกิดมรรคผล อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทและสภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกันเป็นส าคัญ 

๒. การปกปูองอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน นับต้ังแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีการ
ส่ือสารนโยบาย (Policy Communication) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้  
ในระดับผู้ปฏิบัติ รวมท้ังมีช่องทาง และกลไกในการควบคุมก ากับการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สามารถ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง 
และบูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความม่ันคงแบบองค์รวม อาจ
ต้องจัดท าแผนระยะยาวรองรับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากความมั่นคงแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพในสังคมอย่างไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ตลอดถึง
ยกระดับจิตส านึกและการมีส่วนร่วม ในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับความมั่นคงส่วนรวมอย่างจริงจัง 
เพื่อให้เกิดความพร้อม มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตลอดถึง
มุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

๔. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขยายการลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ในระดับชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
ปรับเปล่ียนกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ และในเชิงธุรกิจ        
ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economic) โดยเริ่มปรับตัวเข้ากับการท าธุรกิจผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น การค้าขายออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นส าคัญ การหัน
มาเป็น Startup Accelerator/Incubator จะเป็นตัวเร่งช่วยส่งเสริมให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจได้ 
(Innovative Firms) ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้บริหารต้องรู้ และมีความชัดเจนในการก าหนดเปูาหมายของ



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๔ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
 เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) เกิดการขับเคล่ือนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ในทุกภาคส่วน ในการก าจัดอุปสรรค จึงขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์
ไปใช้ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ตามผลท่ีได้จากการศึกษาฉบับนี้เทียบเท่ากับแผนระดับ ๒ ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จ าเป็นต้องมีการน าไปถ่ายทอดสู่แผนระดับ ๓ ซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับ
กระทรวง/ทบวง/กรม เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
รับไปด าเนินการให้เกิดมรรคผล อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความเหมาะสมกับบริบทและสภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกันเป็นส าคัญ 

๒. การปกปูองอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ ต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน นับต้ังแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีการ
ส่ือสารนโยบาย (Policy Communication) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจ และความตระหนักรู้  
ในระดับผู้ปฏิบัติ รวมท้ังมีช่องทาง และกลไกในการควบคุมก ากับการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สามารถ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน 

๓. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๑ เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาททางการเมือง 
และบูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความม่ันคงแบบองค์รวม อาจ
ต้องจัดท าแผนระยะยาวรองรับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากความมั่นคงแบบองค์รวม 
(Comprehensive Security) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพในสังคมอย่างไม่อาจ
หลีกเล่ียงได้ทุกภาคส่วน จึงจ าเป็นต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ ความตระหนักรู้ ความเข้าใจ ตลอดถึง
ยกระดับจิตส านึกและการมีส่วนร่วม ในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงส่วนรวมอย่างจริงจัง 
เพื่อให้เกิดความพร้อม มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตลอดถึง
มุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

๔. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขยายการลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ในระดับชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพื่อ
ปรับเปล่ียนกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสู่นวัตกรรมสินค้าและบริการ และในเชิงธุรกิจ        
ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economic) โดยเริ่มปรับตัวเข้ากับการท าธุรกิจผ่าน
ช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น การค้าขายออนไลน์ หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) เป็นส าคัญ การหัน
มาเป็น Startup Accelerator/Incubator จะเป็นตัวเร่งช่วยส่งเสริมให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจได้ 
(Innovative Firms) ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้บริหารต้องรู้ และมีความชัดเจนในการก าหนดเปูาหมายของ



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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6 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๕ 

องค์กรว่า ดิจิทัลควรถูกน ามาใช้กับงานในส่วนใด บางส่วนหรือท้ังหมด ต้องการผลลัพธ์รวดเร็วและมากเพียงใด 
ส่ิงท่ีต้องการจะน าไปสู่การปรับโมเดลธุรกิจหรือสินค้าและบริการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ีเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลาตามพลวัตรของเทคโนโลยี และส าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ควรให้ครอบคลุมถึงท้ัง
อุตสาหกรรมการผลิต และบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล ใน ๕ สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & Smart Device)    
กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการส่ือสาร (Communications) 
กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ 
(Digital Content) 

๕. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์จะช่วยเสริมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑, ๒ และ ๔ และโครงข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร ท้ังในระบบไร้สายจาก
ภาคเอกชน และระบบสายจากภาครัฐในพื้นท่ีห่างไกล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ
เร่งน ายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท่ีว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง แต่ทักษะด้าน
ดิจิทัลของประชาชนยังคงต่ าแบบย้อนแย้ง และยังไม่เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน ส่วนก าลังคนด้าน
ดิจิทัลนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากในเชิงคุณภาพ 

๖. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาช่องทางส่ือสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามี
บทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะช่วยส่งเสริมการด าเนินกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น
อย่างดี การเสริมสร้างปราชญ์ท้องถิ่น เป็นอีกแนวทางหนึ่ง ท่ีจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ตามยุทธศาสตร์ 

 การมองปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดขึ้นท้ังในลักษณะความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  
และมลพิษในส่ิงแวดล้อมไม่ว่าจะมองในแง่ใด ในท่ีสุดปัญหาท่ีเกิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ  
ชีวิตของมนุษย์เอง การพัฒนาแนวนิเวศ (Eco-Development) ประเทศโลกท่ีสามท่ีก าลังพัฒนามี
ความรู้สึกว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม ไม่ใช่ปัญหาส าคัญเท่าใดนัก ความด้อยพัฒนา ความล้าหลังและความ
ยากจนเป็นปัญหาท่ีส าคัญกว่า ฉะนั้นในการวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนานั้น
จ าเป็นต้องให้ความสนใจในเรื่องการคุ้มครองและการพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อมด้วย 

คณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓ 
 
 
 

๖ 

ค าน า 
                         
  “วิวัฒนาการ” น่าจะเป็นค าท่ีสามารถสะท้อนบทบาทและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความ
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากการท่ีคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับ
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สามารถแสวงหาข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
และในห้วงต่อไป การขยายตัวของคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย        
ซึ่งกลายเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้  และท่ีส าคัญคือคนรุ่นใหม่จะมีบทบาท         
ในด้านความมั่นคง ท้ังความมั่นคงจากการเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกประเทศ ความมีเอกราช
ของชาติ  สังคมมีความปรองดองและสามัคคี  ตลอดจนความม่ันคงในการใช้ชีวิตและมีงานท า         
ซึ่งเป็นนิยามตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ    
   เปูาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จะประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  ขีดความสามารถในการแข่งขัน   การพัฒนาเศรษฐกิจ      
และการกระจายรายได้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร   
นักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓ ได้ยึดเปูาหมายการพัฒนาดังกล่าว มาเป็นกรอบส าหรับการก าหนดขอบเขต
ของการศึกษาในครั้งนี้  และน ากระบวนการมองภาพอนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์เพื่อค้นหา
แรงผลักดันคนรุ่นใหม่ไปในทิศทางท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีกับประเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  โดยเน้นไปท่ีความอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามและความเจริญก้าวหน้าของชาติ         
ดังนั้น การใช้โอกาสจากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ต่อการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ      
จึงนับเป็นโจทย์ส าคัญท่ีต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ หลักคิดท่ีถูกต้อง ทักษะชีวิต     
และทักษะอาชีพที่จ าเป็น เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ สามารถน าพาประเทศชาติอยู่รอดได้อย่างสง่างาม    
  ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ ท่ีได้กรุณามอบความรู้ หลักวิชา วิธีด าเนินการท่ีถูกต้อง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ         
การปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)        
ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฯฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้      
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป           
    
       คณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓
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ค าน า 
                         
  “วิวัฒนาการ” น่าจะเป็นค าท่ีสามารถสะท้อนบทบาทและวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ซึ่งมีความ
แตกต่างจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจน โดยสาเหตุเกิดขึ้นจากการท่ีคนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับ
อินเตอร์เน็ตและเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้สามารถแสวงหาข่าวสารและความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  
และในห้วงต่อไป การขยายตัวของคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มคนท่ีมีจ านวนมากท่ีสุดในประเทศไทย        
ซึ่งกลายเป็นพลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้  และท่ีส าคัญคือคนรุ่นใหม่จะมีบทบาท         
ในด้านความมั่นคง ท้ังความมั่นคงจากการเปล่ียนแปลงภายในและภายนอกประเทศ ความมีเอกราช
ของชาติ  สังคมมีความปรองดองและสามัคคี  ตลอดจนความมั่นคงในการใช้ชีวิตและมีงานท า         
ซึ่งเป็นนิยามตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ    
   เปูาหมายการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ จะประกอบด้วย
ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  ขีดความสามารถในการแข่งขัน   การพัฒนาเศรษฐกิจ      
และการกระจายรายได้  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ  ความเท่าเทียมและความเสมอภาค
ของสังคม  ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ   
และประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ   ซึ่งนักศึกษาหลักสูตร   
นักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓ ได้ยึดเปูาหมายการพัฒนาดังกล่าว มาเป็นกรอบส าหรับการก าหนดขอบเขต
ของการศึกษาในครั้งนี้  และน ากระบวนการมองภาพอนาคตมาใช้ในการร่วมวิเคราะห์เพื่อค้นหา
แรงผลักดันคนรุ่นใหม่ไปในทิศทางท่ีจะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีกับประเทศท้ังทางตรงและ
ทางอ้อม  โดยเน้นไปท่ีความอยู่รอดปลอดภัยจากภัยคุกคามและความเจริญก้าวหน้าของชาติ         
ดังนั้น การใช้โอกาสจากศักยภาพของคนรุ่นใหม่ต่อการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ      
จึงนับเป็นโจทย์ส าคัญท่ีต้องค านึงถึงการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ หลักคิดท่ีถูกต้อง ทักษะชีวิต     
และทักษะอาชีพที่จ าเป็น เพื่อใหค้นรุ่นใหม่ สามารถน าพาประเทศชาติอยู่รอดได้อย่างสง่างาม    
  ขอขอบพระคุณคณะอาจารย์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ ท่ีได้กรุณามอบความรู้ หลักวิชา วิธีด าเนินการท่ีถูกต้อง ในการจัดท าแผนปฏิบัติการ         
การปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)        
ฉบับนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนฯฉบับนี้ จะสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้      
อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป           
    
       คณะนักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓
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๔.๕ การบรรยายพิเศษ เร่ือง “ปัญญาประดิษฐ์: ความท้าทายต่อโลกและภูมิภาค
อาเซียน”  โดย นายธนรัฐ  ธนะสมบูรณ์ นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบัน
เทคโนโลยป้ีองกนัประเทศ (องค์การมหาชน) ส�านกังานปลดักระทรวงกลาโหม สรปุการบรรยาย
ได้ ดังนี้
 ๑) สถานการณ์ปัญญาประดิษฐ์ท่ามกลางบริบทโลก
 เมื่อส้ินสุดสงครามเย็น ยุทโธปกรณ์ กองทัพทั่วโลกและการสะสมอาวุธมีความจำาเป็น 
น้อยลง แต่เม่ือเหตุการณ์ 911 เป็นจุดชนวนที่นำาไปสู่ของสงครามนอกแบบ (Unconventional 
warfare) และการต่อต้านการก่อการร้าย ในช่วงเวลาเดียวกัน จีนมีความพยายามเข้ามาแข่งขัน
ทางการค้า (Trade War) รวมถึงปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง อาหรับสปริง 
(Arab Spring) และปัญหาพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ (Territorial disputes in the South  
China Sea) 

ปัญญาประดิษฐ์เปรียบเหมือนอวัยวะของมนุษย์ คือ “ส่วนสมอง” หุ่นยนต์เป็นเรื่อง 
Humanoid การนำาระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามานั้นเป็นการผสานความร่วมมือกัน อาจนำาไปสู ่
การตกงานของมนษุย์ เกดิงานรปูแบบใหม่และงานทีด่ำาเนนิการร่วมกนั ดังนัน้ ปัญญาประดิษฐ์เป็น
ระบบทีเ่กดิจากการพฒันาปัญญาของมนษุย์ ขดีความสามารถ โดยข้อจำากดัของปัญญาประดษิฐ์ขึน้
อยูก่บัเจตนาและจรยิธรรมของผูส้ร้างปัญญาประดษิฐ์ว่าจะพฒันาข้อมลูในทศิทางใด ซึง่ในปัจจบุนั
เป็นเรื่องที่ยังไม่มีความชัดเจนในขอบเขตของกฎหมาย ดังนั้น ข้อมูล  หรือทรัพยากรจึงเป็นเหมือน
เชื้อเพลิงให้กับปัญญาประดิษฐ์ในการขับเคลื่อนตามรูปแบบต่าง ๆ ด้วยเหตุนี้เอง ทำาให้การสื่อสาร
ของมนุษย์และหุ่นยนต์จะมี Common Language เป็นภาษากลางของหุ่นยนต์ เช่น Amazon 
Alexa  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจถูกพัฒนาให้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำาวันและด้านธุรกิจ  
แต่ยังคงอยู่ในลักษณะของการตอบสนองข้อมูลพื้นฐานตามคลังข้อมูลจาก Big Data ส่วนอำานาจ
การตัดสินใจยังคงอยู่ที่มนุษย์เช่นเดิม 

๒) มิติของปัญญาประดิษฐ์
 ปัญญาประดษิฐ์เป็นหนึง่ในรปูแบบของอปุกรณ์ใหม่ ๆ  เมือ่ปัญญาประดษิฐ์สามารถพฒันา
และแทรกเข้าไปในความมั่นคงในทุกพ้ืนท่ีท้ังใน (๑) ภาคพ้ืนดิน (๒) ภาคทะเล (๓) ภาคอวกาศ 
(๔) ภาคอวกาศ และ (๕) ภาคไซเบอร์ ย่อมส่งผลต่อความท้าทายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  
ด้วยนวัตกรรมและรูปแบบของยุทโธปกรณ์ที่เปลี่ยนไปย่อมมีผลต่อกองทัพในอนาคต ทำาให้ยุทธวิธี

และยุทโธปกรณ์เปลี่ยนแปลงไป เช่น อากาศยานไร้คนขับ เสื้อเกราะไฟเบอร์ เป็นต้น
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สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร ๓
คำานำา   ๗
สารบัญ  ๙
สารบัญตาราง ๑๐
สารบัญแผนภาพ ๑๑
บทที่  ๑ บทน�า ๑๕
 ๑.๑ ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา ๑๕
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๑๗
 ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๑๗
 ๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา ๑๗
 ๑.๕ ข้อจำากัดของการศึกษา ๑๙
 ๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ๑๙
 ๑.๗ คำาจำากัดความ ๑๙
บทที่  ๒ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ๒๓
 ๒.๑ ทฤษฎีเจนเนอเรชั่น ๒๓
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์การสื่อสาร ๓๐
 ๒.๓ การมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ๓๔
บทที่  ๓ กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ ๔๓
 ๓.๑ แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี ๔๓
 ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔๔
 ๓.๓ การวาดภาพอนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อผลประโยชน์ของชาติ ๔๘
 ๓.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ๕๔
 ๓.๕ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๕๗
บทที่  ๔ ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่น ใหม่ ๖๗
 ๔.๑ วิสัยทัศน์ (ENDs) ๖๗
 ๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ในการดำาเนินการ (WAY) ๖๙
 ๔.๓ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ (MEANs) ๗๖
บทที่  ๕ สรุปผลและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ๙๓
 ๕.๑ สรุปผลการศึกษา ๙๓
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำายุทธศาสตร์ไปใช้ ๙๕
บรรณานุกรม ๙๘
ภาคผนวก  ๑๐๑
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สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑  ประเด็นที่สำาคัญความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ (Key Issue) ต่อผลประโยชน์ของชาติ ๔๘
ตารางที่ ๒  แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำาคัญ (Driving Force) ๕๒
ตารางที่ ๓  แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดแข็ง” ๕๗
ตารางที่ ๔  แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดอ่อน”  ๕๗
ตารางที่ ๕  แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร “โอกาส”  ๕๘
ตารางที่ ๖ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร “ภัยคุกคาม”  ๕๘
ตารางที่ ๗  แสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายใน (TOWS Matrix) ๖๒
ตารางที่ ๘  เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  ๗๐
ตารางที่ ๙  เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒   ๗๑
ตารางที่ ๑๐ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ๗๒
ตารางที่ ๑๑ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔   ๗๔
ตารางที่ ๑๒ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๑ ๗๖
ตารางที่ ๑๓ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๒ ๗๘
ตารางที่ ๑๔ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๓ ๘๐
ตารางที่ ๑๕ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๔ ๘๓
ตารางที่ ๑๖ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๕ ๘๔
ตารางที่ ๑๗ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ที่ ๖ ๘๗
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สารบัญแผนภาพ
แผนภาพที่ ๑ Result Matrix  ๓๓
แผนภาพที่ ๒ กรวยอนาคต (Futures Cone) ๓๕ 
แผนภาพที่ ๓ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์  ๓๘
แผนภาพที่ ๔ แสดงภาพอนาคตฉากทัศน์ของคนรุ่นใหม่  ๔๔
     

     
    
    
   
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

12 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)
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โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต www.sscthailand.org



กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง
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62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต www.sscthailand.org

บทที่ ๑
บทนำ�



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

14 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๑๑ 

บทที ่ ๑   
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท า    
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  ซึ่งการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น จะเป็นไป
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง   
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน  จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน     
ความยั่ งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความม่ันคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี     
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน      
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา    
เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและ
รายได้ท่ีเพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม         
มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัย       
อย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพื้นฐานคนไทยท่ีดีให้บังเกิดผล         
เป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคีความตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วน 
ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ 

 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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15นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๑ 

บทที ่ ๑   
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ       
เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล ส าหรับใช้เป็นกรอบในการจัดท า    
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว 
โดยยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ท่ีจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา    
ของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน  ซึ่งการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าวนั้น จะเป็นไป
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง   
และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชน  จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ
อย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน     
ความยั่ งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี     
   ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ในประเด็นการพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วน      
ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา    
เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและ
รายได้ท่ีเพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการ
เปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เข้าใจปัญหาส าคัญของสังคม         
มีความรักความสามัคคี ตระหนักและให้ความส าคัญกับความมั่นคงของชาติ และพร้อมเข้ามีส่วนร่วม
แก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน โดยการอ านวยความปลอดภัย       
อย่างกว้างขวางและครอบคลุม ปลูกฝังจิตส านึกและคุณสมบัติพ้ืนฐานคนไทยท่ีดีให้บังเกิดผล         
เป็นรูปธรรม สร้างเสริมความรักความสามัคคีความตระหนักถึงหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ตลอดจนการมีส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงและพัฒนาประเทศ ให้กับทุกภาคส่วน 
ผ่านทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงค์ต่าง ๆ 

 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

16 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๑๒ 

ในปัจจุบัน คนไทยท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ท่ีเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต            
ซึ่งท าให้คนรุ่นใหม่มีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารและความรู้ ใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมท้ังมี
แนวความคิด ความเช่ือ วิ ถีชีวิตและพฤติกรรมท่ีแตกต่าง ไปจากคนรุ่นก่อนหน้าอย่างมาก              
การขยายตัวของคนรุ่นใหม่จะกลายเป็นพลังขับส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม           
ของประเทศชาติในอนาคต ท้ังนี้ จากคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตัวทางเทคโนโลยี      
มีการใช้ชีวิตในสังคมออนไลน์มากกว่าชีวิตปกติประจ าวัน  มีทักษะในการท ากิจกรรมหลายอย่างได้   
ในเวลาเดียวกัน  มีความต้องการในสิทธิเสรีภาพและชอบมีทางเลือก มีความต้องการประสบ
ความส าเร็จในชีวิตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิดโอกาสทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะ
ผู้บริโภคท่ีมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการซื้อสินค้า  และบริการแตกต่างไปจากสมัยก่อน          
อันน าไปสู่การเกิดขึ้นอาชีพและแนวคิดใหม่ๆ ท่ีจะเข้ามาตอบสนองพฤติกรรมการบริโภคดังกล่าว 
หรือในฐานะผู้ประกอบการ แรงงานและนักวิชาชีพท่ีต้องพัฒนาทักษะและศักยภาพเพื่อให้สามารถ  
เข้าสู่ตลาดแรงงานท่ัวโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  แต่อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการแสดงออก         
ทางความคิดในทางการเมืองการเมืองของคนรุ่นใหม่ ค่อนข้างจะมีแนวโน้มท่ีรุนแรง มีการแสดงออก
ถึงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ทางการเมืองบางเหตุการณ์อย่างชัดเจน และมีการรวมกลุ่มแสดงความ
เคล่ือนไหวทางการเมืองอยู่ในสังคมออนไลน์  ซึ่งประเด็นความสนใจต่อการเมืองของคนรุ่นใหม่       
จะเป็นประเด็นส าคัญท่ีส่งผลกระทบต่ออนาคตของประเทศท้ังในมิติความมั่นคง  และมิติสังคม-
จิตวิทยา              
     จะเห็นว่า จากพฤติกรรมและคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่นั้น มีความส าคัญต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  และจ าเป็นต้องมีกรอบเปูาหมายและทิศทางให้คนรุ่นใหม่สามารถใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม  แต่ในปัจจุบันพบว่า ประเทศไทยยังไม่มี
แผนปฏิบัติการข้ึนมารองรับการด าเนินการดังกล่าวให้สอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างคนไทยท่ี
เป็นคนรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของ
สังคมและพัฒนาประเทศ  ซึ่งหากไม่มีการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าวให้สอดรับกับช่วงเวลาของ
ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จะส่งผลให้ประเทศอาจจะเกิดปัญหาด้านความมั่นคงและไม่สามารถขับเคล่ือน
การพัฒนาในด้านความเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ตลอดจนด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม  ดังนั้น คณะ
นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓ จึงมีความสนใจในการศึกษาเรื่อง “แผนปฏิบัติการการ
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐)” เพื่อหาปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติ            
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
         

๑๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    ๑.๒.๑ เพื่อศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight Methodology)         
   ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติ    
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   ๑.๒.๓ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)    

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา    
          ๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่   
           ๒) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยการพัฒนาและเสริมสร้าง     
คนไทยในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วม      
ในการแก้ไขปัญหา     
           ๓) ศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight Methodology) เพื่อใช้วิเคราะห์
จัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ           
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)        
   ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร    
    ด าเนินการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ในประเด็นความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม เพื่อหาปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถส่งผลต่อประเด็นความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่       
โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ ๒๐ – ๔๐ ปี ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มทหาร      
  ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านเวลา    
            ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล ในห้วงต้ังแต่
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓    

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

  ๑.๔.๑  การรวบรวมข้อมูล     
    ๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์  
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรช่ัน และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ 
จากเอกสารทางวิชาการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  และการสืบค้นจากเว็บไซต์   
    ๒) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

17นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๓ 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

    ๑.๒.๑ เพื่อศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight Methodology)         
   ๑.๒.๒ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติ    
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
   ๑.๒.๓ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)    

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑  ขอบเขตด้านเนื้อหา    
          ๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์และ
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่   
           ๒) ศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยการพัฒนาและเสริมสร้าง     
คนไทยในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วม      
ในการแก้ไขปัญหา     
           ๓) ศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight Methodology) เพื่อใช้วิเคราะห์
จัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ           
(พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)        
   ๑.๓.๒  ขอบเขตด้านประชากร    
    ด าเนินการสัมภาษณ์คนรุ่นใหม่ในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี 
และส่ิงแวดล้อม เพื่อหาปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถส่งผลต่อประเด็นความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่       
โดยผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ช่วงอายุ ๒๐ – ๔๐ ปี ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่ม
นักวิชาการ กลุ่มนักธุรกิจ และกลุ่มทหาร      
  ๑.๓.๓  ขอบเขตด้านเวลา    
            ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล ในห้วงต้ังแต่
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓    

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

  ๑.๔.๑  การรวบรวมข้อมูล     
    ๑) ข้อมูลทุติยภูมิ เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์  
ผลประโยชน์แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรช่ัน และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ 
จากเอกสารทางวิชาการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  และการสืบค้นจากเว็บไซต์   
    ๒) ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลในประเด็นความมั่นคง เศรษฐกิจ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

18 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๑๔ 

สังคม เทคโนโลยี และส่ิงแวดล้อม ตามท่ีระบุในขอบเขตด้านประชากร      
   ๑.๔.๒  ขั้นตอนการด าเนินการ/วิธีการด าเนินการ    
    เมื่อรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิตามข้างต้นแล้ว หลังจากนั้นจะน าข้อมูลมาจัด
ระเบียบและตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อเตรียมข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไป สรุปได้ดังนี้  
   ๑) ก าหนดกรอบแนวคิดทางยุทธศาสตร์ (Concept Framework) โดยใช้
พลังอ านาจแห่งชาติ(Nation Power) ท้ัง ๖ ด้าน ตามกรอบ STEEP-M ประกอบด้วย ด้านสังคม 
(Social: S) ด้านเทคโนโลยี (Technological :T) ด้านเศรษฐกิจ (Economic: E) ด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environment: E) ด้านการเมือง (Political :P) และด้านการทหาร (Military : M) เป็นกรอบแนวคิด
ในการวิเคราะห์ 
   ๒) วาดภาพฉากอนาคต (Scenario Planning) ในประเด็นส าคัญของคนรุ่นใหม่กับ
การปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ โดยใช้วิธีForesight and Scenario Planning ประกอบด้วย
ขั้นตอนย่อย ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑. Framing Challenge, ๒. Driving Forces, ๓. Building Blocks, ๔. Scenario 
Framework และ ๕.Scenario Stories และใช้กรอบ STEEP-M ในการวิเคราะห์ข้ันตอนย่อยท่ี ๒-๕  
   ๓) ประเมินปัจจัยทางยุทธศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก (Internal and 
External Factors) ท้ัง ๖ มิติ ตามกรอบ PESTEL และ 7’S Mckinsey โดยใช้เครื่องมือการประเมิน
ทางยุทธศาสตร์ คือ SWOT Analysis เพื่อให้ทราบจุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weakness) โอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค(Threats) และพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยต่างๆ เพื่อ
พิจารณาก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์กลยุทธ์ผ่าน TOWS Matrix 
   ๔) ก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (Ends) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์
(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเปูาประสงค์ (Goals) โดยใช้ข้อมูล SWOT 
Analysis ท่ีวิเคราะห์ผ่านในภาพฉากทัศน์อนาคต (Scenario Planning) 
   ๕) ก าหนดกลยุทธ์ (Ways) ในภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์ระยะยาว (๘ 
ปี) ระยะกลาง (๕ ปี) และระยะส้ัน (๓ปี) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ TOWS Matrix 
   ๖) ก าหนดมาตรการ/แผนงาน/โครงการ (Means) ภายใต้กลยุทธ์ 

  ๑.๔.๓  การวิเคราะห์ข้อมูล    
    โดยแยกแยะองค์ประกอบของเนื้อหาข้อมูลท่ีได้จัดระเบียบ และหาความสัมพันธ์
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยการพัฒนาและเสริมสร้างคนไทย ในทุก
ภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา จากนั้นจึงน ามาวิเคราะห์ตามกระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight Methodology)     
เพื่อหาปัจจัยส าคัญ ส าหรับก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ   
ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)      

๑๕ 

  ๑.๔.๔   การน าเสนอข้อมูล    
    น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการแถลงผลงานทางวิชาการ ต่อผู้บังคับบัญชาของสถาบัน
วิชาการปูองกันประเทศ และผู้บริหารจากส่วนราชการ /หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาหลักสูตร    
นักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓  ตลอดจนผู้ท่ีให้ความสนใจ   

๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการมีเพียงสองเดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล 
ปฐมภูมิ เพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนเท่าท่ีควร  

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      ๑.๖.๑ ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะส่งผลต่อการปกปูอง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ     
   ๑.๖.๒  ได้แผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่       
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)  

๑.๗ ค าจ ากัดความ 

  ๑.๗.๑ คนรุ่นใหม่ หมายถึง  เยาวชนและประชาชนไทยช่วงอายุ ๒๐ – ๔๐ ปี ท่ีจะมีบทบาท
ในการก าหนดทิศทางและมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต   
   ๑.๗.๒ อธิปไตย หมายถึง  องค์ประกอบส่วนหนึ่งของผลประโยชน์แห่งชาติ   
  ๑.๗.๓ ผลประโยชน์ของชาติ หมายถึง แนวคิดท่ีไตร่ตรองอย่างรอบคอบท่ีสุดจากบรรดา
องค์ประกอบต่างๆท่ีประมวลขึ้นมาเป็นความต้องการท่ีส า คัญยิ่งของคนในชาติโดยส่วนรวม               
ท่ีมีลักษณะกว้างขวางและค่อนข้างถาวรต่อเนื่อง ซึ่งชาติจะขาดเสียมิได้และถูกน ามาใช้เป็นเปูาหมาย
สูงสุดในการก าหนดทิศทางและการด าเนินนโยบายของรัฐ  ท้ังนี้ ลักษณะของผลประโยชน์แห่งชาติ   
จะเป็นท้ังความปรารถนาท้ังท่ีจ าเป็น (Need)  และต้องการ (Want) และเป็นตัวก าหนดนโยบาย
แห่งชาติท่ีทุกชาติให้ความส าคัญ และโดยท่ัวไปจะก าหนดบนพื้นฐานเบื้องต้น ๔ ประการคือ          
การปูองกันชาติบ้านเมือง  อิสรภาพ  ความกินดีอยู่ดี  และระบบการเมืองและเศรษฐกิจ   
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19นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๕ 

  ๑.๔.๔   การน าเสนอข้อมูล    
    น าเสนอข้อมูลในรูปแบบการแถลงผลงานทางวิชาการ ต่อผู้บังคับบัญชาของสถาบัน
วิชาการปูองกันประเทศ และผู้บริหารจากส่วนราชการ /หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาหลักสูตร    
นักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๓  ตลอดจนผู้ท่ีให้ความสนใจ   

๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ระยะเวลาในการด าเนินการมีเพียงสองเดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล 
ปฐมภูมิ เพื่อน ามาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนเท่าท่ีควร  

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

      ๑.๖.๑ ได้ทราบถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะส่งผลต่อการปกปูอง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ     
   ๑.๖.๒  ได้แผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่       
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)  

๑.๗ ค าจ ากัดความ 

  ๑.๗.๑ คนรุ่นใหม่ หมายถึง  เยาวชนและประชาชนไทยช่วงอายุ ๒๐ – ๔๐ ปี ท่ีจะมีบทบาท
ในการก าหนดทิศทางและมีอิทธิพลต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต   
   ๑.๗.๒ อธิปไตย หมายถึง  องค์ประกอบส่วนหนึ่งของผลประโยชน์แห่งชาติ   
  ๑.๗.๓ ผลประโยชน์ของชาติ หมายถึง แนวคิดท่ีไตร่ตรองอย่างรอบคอบท่ีสุดจากบรรดา
องค์ประกอบต่างๆท่ีประมวลขึ้นมาเป็นความต้องการท่ีส า คัญยิ่งของคนในชาติโดยส่วนรวม               
ท่ีมีลักษณะกว้างขวางและค่อนข้างถาวรต่อเนื่อง ซึ่งชาติจะขาดเสียมิได้และถูกน ามาใช้เป็นเปูาหมาย
สูงสุดในการก าหนดทิศทางและการด าเนินนโยบายของรัฐ  ท้ังนี้ ลักษณะของผลประโยชน์แห่งชาติ   
จะเป็นท้ังความปรารถนาท้ังท่ีจ าเป็น (Need)  และต้องการ (Want) และเป็นตัวก าหนดนโยบาย
แห่งชาติท่ีทุกชาติให้ความส าคัญ และโดยท่ัวไปจะก าหนดบนพื้นฐานเบื้องต้น ๔ ประการคือ          
การปูองกันชาติบ้านเมือง  อิสรภาพ  ความกินดีอยู่ดี  และระบบการเมืองและเศรษฐกิจ   
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20 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต www.sscthailand.org



กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต www.sscthailand.org

บทที่ ๒
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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22 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๑๖ 

บทที่ ๒ 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ ทฤษฎีเจเนอเรชัน (Theory of Generation) 

๒.๑.๑ การแบ่งกลุ่มเจเนอเรชัน 
นักวิชาการด้านเจเนอเรชัน (Generation) ได้จ าแนกกลุ่มเจเนอเรชันไว้แตกต่างกัน 

กล่าวคือ มีบางคนแบ่งเป็น ๔ กลุ่มบ้าง ๕ กลุ่มบ้าง โดยการแบ่งกลุ่มท่ีแตกต่างกันดังกล่าวนั้น มักเป็น
ความแตกต่างกันในการกล่าวรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มไซเลนต์เจเนอเรชัน (Silent Generation) และ
กลุ่มเจเนอเรชันบี (Baby Boomer Generation) หมายความว่า นักวิชาการท่ีระบุว่ามี ๔ เจเนอเรชัน
นั้นก็จะอธิบายรวม ๆ ท้ัง ๒ กลุ่มนี้เข้าด้วยกัน เพราะเห็นว่าไม่มีความส าคัญหรือมีความแตกต่างกันไม่
มากนัก แต่ส าหรับการอธิบายเรื่องเจเนอเรชันในท่ีนี้จะแสดงเนื้อหาเจเนอเรชันเป็น ๕ กลุ่ม (มนัสวี 
ศรีนนท์, ๒๕๖๑) ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ไซเลนต์เจเนอเรชัน (Silent Generation) หมายถึง คนท่ีเกิดในช่วง 
พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๘๘ ประชากรรุ่นนี้จะมีไม่มากเท่ารุ่นอื่น ๆ เพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ พอดี 
และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ า ดังนั้นผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก ต้องท างาน
หนักในโรงงาน หามรุ่งหามค่ า คนรุ่นนี้จึงมีความเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนมาก มีความจงรักภักดี
ต่อนายจ้างและประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เป็นยุคท่ีผู้หญิงเริ่มออกมาท างานนอกบ้านกันมากขึ้น 
กระท่ังเวลาผ่านไป เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คนในรุ่นนี้จึงได้รับโอกาสมากขึ้น มีช่องทางการสร้างกิจการ
ของตัวเอง รวมท้ังมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นรากฐานจนถึงปัจจุบันนี้ 

กลุ่มที่ ๒ เจเนอเรชันบี (Baby Boomer Generation) หรือ “Gen B” ซึ่งเป็น
คนสูงอายุในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๗) คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีแต่ละ
ประเทศต้องการเร่งผลิตประชากรเพื่อมาพัฒนาประเทศท่ีบอบช้ า โดยเขาได้รับรู้ถึงความล าบากของ
พ่อแม่ ความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ภาวะวุ่นวายต่าง ๆ ท าให้มีความอดทนสูง สู้งาน ชอบท างานและ
ประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง เนื่องจากมีประชากรจ านวนมากท่ีเกิดในช่วงเดียวกัน ท าให้มีการ
แข่งขันสูง นอกจากนี้ คนเจนบียังยึดระบบชนช้ัน ตรงนี้หมายถึงการท างาน เนื่อง ด้วยสมัยก่อน
เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยและแพร่หลายท าให้องค์ความรู้ตกอยู่กับชนช้ันน าหรือชนช้ันปกครอง ฉะนั้น 
เขาจึงเช่ือมั่นและรับฟังค าส่ังจากผู้น าหรือหัวหน้างานท่ีมีองค์ความรู้มากกว่า ขณะเดียวกัน คนยุคนี้ใช้
ชีวิตเรียบง่าย เป็นคนเก็บออมมากกว่าใช้ 

กลุ่มที่ ๓ เจเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation X) หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า “Gen X” ซึ่ง
เป็นคนวัยท างานในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๒) เป็นผลกระทบจากการผลิตประชากรล้นจนต้อง
คุมก าเนิด ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มทันสมัยและแพร่หลายขึ้น และเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้น ท าให้คน
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23นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๑๖ 

บทที่ ๒ 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

๒.๑ ทฤษฎีเจเนอเรชัน (Theory of Generation) 

๒.๑.๑ การแบ่งกลุ่มเจเนอเรชัน 
นักวิชาการด้านเจเนอเรชัน (Generation) ได้จ าแนกกลุ่มเจเนอเรชันไว้แตกต่างกัน 

กล่าวคือ มีบางคนแบ่งเป็น ๔ กลุ่มบ้าง ๕ กลุ่มบ้าง โดยการแบ่งกลุ่มท่ีแตกต่างกันดังกล่าวนั้น มักเป็น
ความแตกต่างกันในการกล่าวรวมกลุ่มกันระหว่างกลุ่มไซเลนต์เจเนอเรชัน (Silent Generation) และ
กลุ่มเจเนอเรชันบี (Baby Boomer Generation) หมายความว่า นักวิชาการท่ีระบุว่ามี ๔ เจเนอเรชัน
นั้นก็จะอธิบายรวม ๆ ท้ัง ๒ กลุ่มนี้เข้าด้วยกัน เพราะเห็นว่าไม่มีความส าคัญหรือมีความแตกต่างกันไม่
มากนัก แต่ส าหรับการอธิบายเรื่องเจเนอเรชันในท่ีนี้จะแสดงเนื้อหาเจเนอเรชันเป็น ๕ กลุ่ม (มนัสวี 
ศรีนนท์, ๒๕๖๑) ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ ไซเลนต์เจเนอเรชัน (Silent Generation) หมายถึง คนท่ีเกิดในช่วง 
พ.ศ. ๒๔๖๘-๒๔๘๘ ประชากรรุ่นนี้จะมีไม่มากเท่ารุ่นอื่น ๆ เพราะเป็นช่วงสงครามโลกครั้งท่ี ๒ พอดี 
และหลังจากนั้นก็เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจตกต่ า ดังนั้นผู้คนจึงมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ียากล าบาก ต้องท างาน
หนักในโรงงาน หามรุ่งหามค่ า คนรุ่นนี้จึงมีความเคร่งครัดต่อระเบียบแบบแผนมาก มีความจงรักภักดี
ต่อนายจ้างและประเทศชาติสูง เคารพกฎหมาย เป็นยุคท่ีผู้หญิงเริ่มออกมาท างานนอกบ้านกันมากขึ้น 
กระท่ังเวลาผ่านไป เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว คนในรุ่นนี้จึงได้รับโอกาสมากขึ้น มีช่องทางการสร้างกิจการ
ของตัวเอง รวมท้ังมีบทบาทในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นรากฐานจนถึงปัจจุบันนี้ 

กลุ่มที่ ๒ เจเนอเรชันบี (Baby Boomer Generation) หรือ “Gen B” ซึ่งเป็น
คนสูงอายุในปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๔๘๙-๒๕๐๗) คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ท่ีแต่ละ
ประเทศต้องการเร่งผลิตประชากรเพื่อมาพัฒนาประเทศท่ีบอบช้ า โดยเขาได้รับรู้ถึงความล าบากของ
พ่อแม่ ความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ภาวะวุ่นวายต่าง ๆ ท าให้มีความอดทนสูง สู้งาน ชอบท างานและ
ประสบความส าเร็จด้วยตัวเอง เนื่องจากมีประชากรจ านวนมากท่ีเกิดในช่วงเดียวกัน ท าให้มีการ
แข่งขันสูง นอกจากนี้ คนเจนบียังยึดระบบชนช้ัน ตรงนี้หมายถึงการท างาน เนื่อง ด้วยสมัยก่อน
เทคโนโลยียังไม่ทันสมัยและแพร่หลายท าให้องค์ความรู้ตกอยู่กับชนช้ันน าหรือชนช้ันปกครอง ฉะนั้น 
เขาจึงเช่ือมั่นและรับฟังค าส่ังจากผู้น าหรือหัวหน้างานท่ีมีองค์ความรู้มากกว่า ขณะเดียวกัน คนยุคนี้ใช้
ชีวิตเรียบง่าย เป็นคนเก็บออมมากกว่าใช้ 

กลุ่มที่ ๓ เจเนอเรชันเอ็กซ์ (Generation X) หรือเรียกส้ัน ๆ ว่า “Gen X” ซึ่ง
เป็นคนวัยท างานในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๐๘-๒๕๒๒) เป็นผลกระทบจากการผลิตประชากรล้นจนต้อง
คุมก าเนิด ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มทันสมัยและแพร่หลายขึ้น และเริ่มมีตัวเลือกมากขึ้น ท าให้คน
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๑๗ 

กลุ่มนี้เริ่มมีความอดทนน้อยลง มักจะต้ังค าถามว่าท าไมชีวิตต้องทน ในเมื่อมีโอกาสและตัวเลือกมาก
ขึ้น คนเจนนี้ยังท างานด้วยตัวเองยึดระบบชนช้ันน้อยลง เก็บออมและใช้เท่าท่ีมี เลือกท างานท่ีชอบ 
รักอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์แหวกกรอบ 

กลุ่มที่ ๔ เจเนอเรชันวาย (Generation Y) หรือ “Gen Y” ซึ่งเป็นคนวัยต้ังแต่
มัธยมศึกษาตอนปลายถึงเร่ิมท างานใหม่ (พ.ศ. ๒๕๒๓-๒๕๔๐) คนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมเทคโนโลยี
ทันสมัยและแพร่หลาย รวมท้ังองค์ความรู้ ท าให้มีความอดทนเริ่มน้อยลง สมาธิส้ันขึ้น ชอบ Copy-
Paste และเปล่ียนงานบ่อย คนเจนนี้ไม่ชอบชนช้ัน ซึ่งตรงนี้หมายถึงการท างานและใช้ชีวิต โดยเด็กยุคนี้
ชอบการท างานเป็นทีม ท างานร่วมกันมากกว่าฟังค าส่ังจากหัวงานหรือผู้น าอย่างเดียว และการบังคับ
ขู่เข็ญจากพ่อแม่ 

กลุ่มที่ ๕ เจเนอเรชันซี หรือแซด (Generation Z) หรือ “Gen Z” (พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ขึ้นไป) ซึ่งเป็นคนกลุ่มวัยต้ังแต่แรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเล้ียงดูท่ี
เพียบพร้อม เทคโนโลยีทันสมัยและแพร่หลาย รวมถึงองค์ความรู้ เพียงกระดิกนิ้วก็ได้ส่ิงท่ีต้องการและ
มีตัวเลือกมาก ท าให้คนกลุ่มนี้มักท าในส่ิงท่ีชอบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธีการ และสามารถ
ท าอะไรหลาย ๆ อย่างได้ในคราวเดียวกัน 

๒.๑.๒ พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Drivers of Change) 
การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง ๔ ประการท่ีเป็นพลังขับเคล่ือนของกลุ่ม Gen Y ได้แก่ 
(๑) คนรุ่น Baby Boomers เป็นฐานให้เกิดคนรุ่น Gen Y อัตราเกิดท่ีสูงขึ้นท่ัว

โลกตั้งแต่ป ีค.ศ. ๑๙๗๗ เป็นต้นมาของกลุ่มคนรุ่น Baby Boomers ท่ีเริ่มสร้างครอบครัวและมีลูกนั้น 
เป็นรากฐานของกลุ่มคน Gen Y ท่ีมีจ านวนมากและเติบโตในครอบครัวท่ีมีพี่น้องน้อย จึงได้รับความ
ดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่มากกว่าคนรุ่น Baby Boomers ส่งผลต่อพฤติกรรมและทัศนคติของ Gen Y 

(๒) ระดับคุณภาพชีวิตสูงจากความม่ังคั่งที่คนรุ่น Baby Boomers สะสมมา 
หลังสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เศรษฐกิจท่ัวโลกขยายตัวมีผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม
ท่ีดีขึ้นท่ัวโลก ส่งผลต่อประสบการณ์และทัศนคติต่อโลกของกลุ่มคน Gen Y ท่ีเติบโตในช่วงภาวะท่ี
ครอบครัวค่อนข้างมั่งค่ังและมั่นคง ท าให้รู้สึกว่าตัวเองมีความมั่นคงด้านการเงิน เลือกงาน และอดทน
ในการท างานน้อยกว่ากลุ่มคนรุ่นก่อนหน้า 

(๓) คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแพร่หลาย การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญและส่งผล
ต่อวิถีชีวิตและทัศนคติของกลุ่มคน Gen Y มากท่ีสุด คือการก าเนิดและแพร่หลายของเทคโนโลยี
สารสนเทศและอินเทอร์เน็ต ยุคแรกนั้นถูกเขียนด้วยภาษา HTMPL ผู้ใช้ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์แก้ไข
เนื้อหาได้ แต่ปัจจุบันเว็บไซต์จ านวนมากใช้ระบบ XML ผู้ใช้สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงส่ิงท่ีปรากฏบน
เว็บไซต์ได้ จึงเปล่ียนแปลงพฤติกรรมคน Gen Y ให้ใช้เทคโนโลยีติดต่อส่ือสารแบบเข้มข้น 

๑๘ 

(๔) การปรับเปลี่ยนแบบแผนช่วงชีวิต (Life Cycle) ช่วงวัยรุ่นของกลุ่มคน Gen Y 
นั้นถูกยึดไปถึงประมาณช่วงอายุ ๓๐ ปี และใช้ไปกับการศึกษา ในขณะเดียวกันก็เล่ือนช่วงชีวิตในการ
สร้างครอบครัว มีลูก รวมถึงจริงจังกับสายอาชีพการงานของตนออกไปอีก การปรับเปล่ียนแบบแผน
ช่วงชีวิตเช่นนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการต่างๆ ของกลุ่มคน Gen Y เช่น ซื้อสินค้าและ
บริการส าหรับคนโสดมากขึ้น เลือกงานท่ีไม่หนักมากเพื่อให้เรียนต่อไปพร้อมกันได้ 

๒.๑.๓ ปัจจัยเร่ง (Triggers) 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมของคนกลุ่ม Gen Y เปล่ียนแปลงเร็วขึ้นและสะดวกขึ้น 

ประกอบด้วย 
(๑) การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแพร่หลายอย่างมาก พฤติกรรมคน Gen Y ในปี ค.ศ. 

๒๐๑๕ ท่ัวประเทศไทยมีจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าจ านวนประชากรในประเทศ 
รวมท้ังสัดส่วนของประชากรท่ีใช้สมาร์ทโฟนก็เพิ่ มสูงขึ้นอย่างมาก จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือก็มีจ านวนมากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคนรุ่นใหม่ 

(๒) ความแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสาร
และเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ โดยเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการรับข่าวสารหลักของคนรุ่นใหม่และเป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีคนรุ่นใหม่ใช้งานมากท่ีสุด รองลงมาคือ Line, Youtube, Instagram และ Twitter ส่งผลให้
กลุ่มคน Gen Y บริโภคข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ลดลง มีเพียงส่วนน้อยมากท่ียังคงซื้อเป็นประจ า 

(๓) แนวคิดการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding) คือ การระดมเงินทุนจาก
คนจ านวนมากเพื่อท าโครงการหรือลงทุนในธุรกิจ แนวคิดนี้ท าให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยเฉพาะ 
Startups มีตัวเลือกในการระดมเงินทุนมากขึ้นและผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการง่ายข้ึน ปัจจุบันมี
เว็บไซต์ Crowdfunding เกิดขึ้นมากมายของไทย เช่น Taejai.com เป็นต้น และของต่างชาติ เช่น 
Indiegogo.com เป็นต้น 

(๔) Venture Capital ในประเทศไทย หมายถึง กองทุนท่ีต้ังขึ้นเพื่อลงทุนในกิจการ
ท่ีมีความเส่ียงสูง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startups 
ซึ่งการเกิดขึ้นของ Venture Capital ในไทยหลายแห่งส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีช่องทาง
การระดมเงินทุนมากขึ้น เช่น InVent โดย AIS, True Incube ของกลุ่ม True, Dtac Accelerate ของ 
Dtac เป็นต้น 

(๕) ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีส่วนอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจด้านอาชีพ
ของกลุ่ม Gen Y ทัศนคติของกลุ่มคน Gen Y ต่อเรื่องอาชีพการงานเปล่ียนไปช่วงหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ คือมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ (Job Security) 
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น หากเศรษฐกิจตกต่ า คนรุ่นใหม่จะเลือกงานน้อยลง 
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๑๘ 

(๔) การปรับเปลี่ยนแบบแผนช่วงชีวิต (Life Cycle) ช่วงวัยรุ่นของกลุ่มคน Gen Y 
นั้นถูกยึดไปถึงประมาณช่วงอายุ ๓๐ ปี และใช้ไปกับการศึกษา ในขณะเดียวกันก็เล่ือนช่วงชีวิตในการ
สร้างครอบครัว มีลูก รวมถึงจริงจังกับสายอาชีพการงานของตนออกไปอีก การปรับเปล่ียนแบบแผน
ช่วงชีวิตเช่นนี้ส่งผลต่อการตัดสินใจและความต้องการต่างๆ ของกลุ่มคน Gen Y เช่น ซื้อสินค้าและ
บริการส าหรับคนโสดมากขึ้น เลือกงานท่ีไม่หนักมากเพื่อให้เรียนต่อไปพร้อมกันได้ 

๒.๑.๓ ปัจจัยเร่ง (Triggers) 
ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้พฤติกรรมของคนกลุ่ม Gen Y เปล่ียนแปลงเร็วขึ้นและสะดวกขึ้น 

ประกอบด้วย 
(๑) การเข้าถึงโทรศัพท์มือถือแพร่หลายอย่างมาก พฤติกรรมคน Gen Y ในปี ค.ศ. 

๒๐๑๕ ท่ัวประเทศไทยมีจ านวนผู้ลงทะเบียนใช้โทรศัพท์มือถือมากกว่าจ านวนประชากรในประเทศ 
รวมท้ังสัดส่วนของประชากรท่ีใช้สมาร์ทโฟนก็เพิ่ มสูงขึ้นอย่างมาก จ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศัพท์มือถือก็มีจ านวนมากเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือเป็นเครื่องมือหลักในการ
เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตของคนรุ่นใหม่ 

(๒) ความแพร่หลายของสื่อสังคมออนไลน์ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ข่าวสาร
และเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ โดยเฟซบุ๊กเป็นช่องทางการรับข่าวสารหลักของคนรุ่นใหม่และเป็นส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีคนรุ่นใหม่ใช้งานมากท่ีสุด รองลงมาคือ Line, Youtube, Instagram และ Twitter ส่งผลให้
กลุ่มคน Gen Y บริโภคข่าวสารผ่านหนังสือพิมพ์ลดลง มีเพียงส่วนน้อยมากท่ียังคงซื้อเป็นประจ า 

(๓) แนวคิดการระดมทุนจากมวลชน (Crowdfunding) คือ การระดมเงินทุนจาก
คนจ านวนมากเพื่อท าโครงการหรือลงทุนในธุรกิจ แนวคิดนี้ท าให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ โดยเฉพาะ 
Startups มีตัวเลือกในการระดมเงินทุนมากขึ้นและผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการง่ายข้ึน ปัจจุบันมี
เว็บไซต์ Crowdfunding เกิดขึ้นมากมายของไทย เช่น Taejai.com เป็นต้น และของต่างชาติ เช่น 
Indiegogo.com เป็นต้น 

(๔) Venture Capital ในประเทศไทย หมายถึง กองทุนท่ีต้ังขึ้นเพื่อลงทุนในกิจการ
ท่ีมีความเส่ียงสูง ขณะเดียวกันก็มีโอกาสให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Startups 
ซึ่งการเกิดขึ้นของ Venture Capital ในไทยหลายแห่งส่งผลให้ผู้ประกอบการในประเทศไทยมีช่องทาง
การระดมเงินทุนมากขึ้น เช่น InVent โดย AIS, True Incube ของกลุ่ม True, Dtac Accelerate ของ 
Dtac เป็นต้น 

(๕) ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ ามีส่วนอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจด้านอาชีพ
ของกลุ่ม Gen Y ทัศนคติของกลุ่มคน Gen Y ต่อเรื่องอาชีพการงานเปล่ียนไปช่วงหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. ๒๐๐๘ คือมีความกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาชีพ (Job Security) 
ให้ความส าคัญกับความมั่นคงทางการเงินมากขึ้น หากเศรษฐกิจตกต่ า คนรุ่นใหม่จะเลือกงานน้อยลง 
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๑๙ 

(๖) แรงงานในตลาดแรงงานน้อยลง ส่งผลต่ออ านาจต่อรองระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้าง เมื่อตลาดแรงงานมีแรงงานลดลงหรือเพิ่มขึ้นในอัตราท่ีลดลง อ านาจการต่อรองจะอยู่ในมือ
ลูกจ้างมากขึ้น ซึ่งกลุ่มคน Gen Y เริ่มเข้าสู่ตลาดแรงงานช่วงท่ีประชากรวัยแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงาน
ลดลง ส่งผลต่อพฤติกรรมในฐานะแรงงานของคน Gen Y คือเลือกงานและเปล่ียนงานบ่อยขึ้น 

๒.๑.๔ ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) 
การเกิดและเติบโตในภาวะแวดล้อมทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี รวมถึง

สภาพแวดล้อมทางครอบครัวท่ีแตกต่างไปจากกลุ่มคนรุ่นก่อนหน้า ท าให้กลุ่มคน Gen Y มีทัศนคติ 
รสนิยม และความต้องการในด้านต่างๆ แตกต่างออกไป ความต้องการพื้นฐานจึงแบ่งออกเป็น 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 

(๑) ความต้องการและพฤติกรรมในฐานะผู้บริโภค 
• เช่ือผู้รีวิวสินค้าท่ีมีประสบการณ์ตรงหรือคนใกล้ตัว 
• บริโภคส่ือ “Me time” แทน “Prime time” ดูรายการทีวีช่วงท่ีตนเอง 

สะดวก มากกว่าดูออกอากาศสด 
• ใช้ช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ร่วมกันในกระบวนการเลือกซื้อสินค้า 

ค้นหาราคาสินค้าจากแหล่งอื่นขณะท่ีก าลังเลือกซื้อสินค้าอยู่ในร้าน เป็นกลุ่มลูกค้าท่ีบริโภคข้อมูล
จ านวนมากก่อนตัดสินใจซื้อ 

• ค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ผลิตสินค้า มากกว่าคนรุ่นอื่นและมี
แนวโน้มท่ีจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตสินค้าท่ีสนับสนุนการแก้ปัญหาสังคมในทางใดทางหนึ่ง 

• กด “Like” ไม่ได้เท่ากับ “ชอบ” บนส่ือสังคมออนไลน์ แต่หมายถึงอยาก
พูดคุย ส่ือสาร และมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ ต้องการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าหรือโปรโมชั่นใหม่ๆ 

• ชอบการท่องเท่ียวและมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวหลากหลายกว่าคนรุ่นก่อน
โดยเฉพาะการเท่ียวต่างประเทศให้ครบทุกทวีปท่ัวโลกและนิยมการท่องเท่ียวกับกลุ่มเพื่อน 

(๒) ความต้องการและพฤติกรรมในฐานะแรงงานและผู้ประกอบการ 
• อยากร่วมงานกับองค์กรธุรกิจท่ีมีเปูาหมายกว้างกว่าการแสวงก าไร สร้าง

ความพึงพอใจให้ลูกค้าและพนักงาน พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม มี
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม 

• ความยืดหยุ่นในการท างาน (Workplace Flexibility) หมายรวมถึง เวลา
และสถานท่ีในการท างาน นายจ้างต้องไม่มองว่าท างานน้อยลง โดยเฉพาะพนักงานหญิงท่ีมีครอบครัว
แล้ว ต้องการเวลายืดหยุ่นเพื่อจัดการภาระทางครอบครัวได้ 

๒๐ 

• ให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างาน (Work-
Life Balance) ปรับตารางงานให้เข้ากับตารางชีวิตส่วนตัว โดยกลุ่มคน Gen Y ท่ีท างานในระดับ
บริหารและมีลูกแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะจัดสมดุลได้ยากขึ้น 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินยังคงส าคัญ รวมท้ังสวัสดิการ เมื่อค่าตอบแทนท่ี 
เป็นตัวเงินสูงถึงระดับหนึ่ง คนกลุ่มนี้จะพิจารณาและให้ความส าคัญกับปัจจัยอื่น ๆ มากขึ้น 

• อยากพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะทักษะการเป็นผู้น าเป็นทักษะท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอยากพัฒนามากท่ีสุด 

• งานท่ีมีคุณค่าและท้าทาย เพราะคนรุ่นใหม่มองหาคุณค่าและเปูาหมายท่ีสูง 
กว่าเงินจากงานท่ีท า ขณะเดียวกันงานต้องท้าทายและได้ใช้ความสามารถเต็มท่ี 

• มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสูง มองว่าอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีกีดขวางไม่ให้ 
ตนเองกลางไปเป็นผู้ประกอบการคือขาดเงินทุนและขาดประสบการณ์ 

๒.๑.๕ โอกาสเกิดใหม่ (Emerging Opportunities) 
โอกาสเกิดใหม่ท่ีมาพร้อมกับ Gen Y แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก โอกาส

เกิดใหม่ท่ีจาก Gen Y ในฐานะผู้บริโภค แรงงาน และผู้ประกอบการ และส่วนท่ีสอง การปรับตัวของ 
Gen Y เพื่อให้แข่งขันในโลกการท างานและธุรกิจปัจจุบัน 

(๑) โอกาสในโลกของคนรุ่นใหม่ 
• คนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสูง 

ภาคธุรกิจได้ประโยชน์ เช่น กลุ่ม Venture Capitalist มีช่องทางลงทุนเพื่อ
หาผลตอบแทนมากขึ้น รวมท้ังองค์กรธุรกิจคนรุ่นใหม่อาจมีการต้ังหน่วยธุรกิจขนาดเล็กขึ้นในองค์กร 
เป็นโอกาสเติบโตใหม่อีกทางหนึ่ง และธุรกิจขนาดเล็กเกิดใหม่เป็นผู้สร้างงานจ านวนมาก 

• เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมีอ านาจซื้อสูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้จ่าย ดังนี้ 
- ๒.๔ ล้านล้านบาท กลุ่ม Baby Boomers 
- ๓.๕ ล้านล้านบาท กลุ่ม Gen X 
- ๓.๔ ล้านล้านบาท กลุ่ม Gen Y 

• พนักงานรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีและการศึกษาสูง เป็นท่ี 
ต้องการเพราะหากผนวกความสามารถเข้ากันได้กับคนรุ่นเก่าก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

• ผู้บริโภคและแรงงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยคน  
Gen Y ไทยกว่า ๑ ใน ๔ ไม่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคน Gen Y เลือก
ร่วมงานกับบริษัทท่ีค่านิยมสอดคล้องกับตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม 

• พนักงานท่ีมีความภักดีต่อองค์กร โดยองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
บุคลากร พนักงานในองค์กรมีแนวโน้มท่ีจะมีความพอใจและอยู่ท างานกับองค์กรนานกว่า 
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๒๐ 

• ให้ความส าคัญกับความสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างาน (Work-
Life Balance) ปรับตารางงานให้เข้ากับตารางชีวิตส่วนตัว โดยกลุ่มคน Gen Y ท่ีท างานในระดับ
บริหารและมีลูกแล้ว มีแนวโน้มท่ีจะจัดสมดุลได้ยากขึ้น 

• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงินยังคงส าคัญ รวมท้ังสวัสดิการ เมื่อค่าตอบแทนท่ี 
เป็นตัวเงินสูงถึงระดับหนึ่ง คนกลุ่มนี้จะพิจารณาและให้ความส าคัญกับปัจจัยอื่น ๆ มากขึ้น 

• อยากพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ เพื่อความก้าวหน้าด้านอาชีพอยู่เสมอ  
โดยเฉพาะทักษะการเป็นผู้น าเป็นทักษะท่ีกลุ่มคนรุ่นใหม่ไทยอยากพัฒนามากท่ีสุด 

• งานท่ีมีคุณค่าและท้าทาย เพราะคนรุ่นใหม่มองหาคุณค่าและเปูาหมายท่ีสูง 
กว่าเงินจากงานท่ีท า ขณะเดียวกันงานต้องท้าทายและได้ใช้ความสามารถเต็มท่ี 

• มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสูง มองว่าอุปสรรคท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีกีดขวางไม่ให้ 
ตนเองกลางไปเป็นผู้ประกอบการคือขาดเงินทุนและขาดประสบการณ์ 

๒.๑.๕ โอกาสเกิดใหม่ (Emerging Opportunities) 
โอกาสเกิดใหม่ท่ีมาพร้อมกับ Gen Y แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนแรก โอกาส

เกิดใหม่ท่ีจาก Gen Y ในฐานะผู้บริโภค แรงงาน และผู้ประกอบการ และส่วนท่ีสอง การปรับตัวของ 
Gen Y เพื่อให้แข่งขันในโลกการท างานและธุรกิจปัจจุบัน 

(๑) โอกาสในโลกของคนรุ่นใหม่ 
• คนรุ่นใหม่ท่ีมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการสูง 

ภาคธุรกิจได้ประโยชน์ เช่น กลุ่ม Venture Capitalist มีช่องทางลงทุนเพื่อ
หาผลตอบแทนมากขึ้น รวมท้ังองค์กรธุรกิจคนรุ่นใหม่อาจมีการต้ังหน่วยธุรกิจขนาดเล็กขึ้นในองค์กร 
เป็นโอกาสเติบโตใหม่อีกทางหนึ่ง และธุรกิจขนาดเล็กเกิดใหม่เป็นผู้สร้างงานจ านวนมาก 

• เป็นผู้บริโภคกลุ่มใหม่ท่ีมีอ านาจซื้อสูง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใช้จ่าย ดังนี้ 
- ๒.๔ ล้านล้านบาท กลุ่ม Baby Boomers 
- ๓.๕ ล้านล้านบาท กลุ่ม Gen X 
- ๓.๔ ล้านล้านบาท กลุ่ม Gen Y 

• พนักงานรุ่นใหม่ท่ีมีความคล่องตัวทางเทคโนโลยีและการศึกษาสูง เป็นท่ี 
ต้องการเพราะหากผนวกความสามารถเข้ากันได้กับคนรุ่นเก่าก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี 

• ผู้บริโภคและแรงงานท่ีค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยคน  
Gen Y ไทยกว่า ๑ ใน ๔ ไม่ซื้อสินค้าจากผู้ผลิตท่ีไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และคน Gen Y เลือก
ร่วมงานกับบริษัทท่ีค่านิยมสอดคล้องกับตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม 

• พนักงานท่ีมีความภักดีต่อองค์กร โดยองค์กรท่ีให้ความส าคัญกับการพัฒนา 
บุคลากร พนักงานในองค์กรมีแนวโน้มท่ีจะมีความพอใจและอยู่ท างานกับองค์กรนานกว่า 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

28 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๒๑ 

• ธุรกิจและอาชีพใหม่ในโลกของ GEN Y อาทิ 
- ธุรกิจออนไลน์ 
- ธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ไอที และโทรศัพท์มือถือ 
- ผู้ผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์ 
- เว็บไซต์รีวิวสินค้า 
- ธุรกิจเกม 
- ธุรกิจร้านอาหาร 
- ธุรกิจท่องเท่ียว 
- Co-working Space 
- ทีวีออนดีมานด์ 
- โรงเรียนสอนภาษา 
- นักการตลาดดิจิทัล 
- ธุรกิจอินโฟกราฟิก 
- สินค้าท่ีมีคุณภาพและการออกแบบโดดเด่น 

(๒) การปรับตัวของคนรุ่นใหม่ 
ทักษะต่าง ๆ ท่ีคน Gen Y ควรมีหรือพัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่ 
• ทักษะเชิงสังคม (Soft Skills) มีทักษะ ๔ ข้อส าคัญท่ีคน Gen Y ควร 

พัฒนา ได้แก่ 
- ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตการท างาน (Working-Life Skill) แบบมืออาชีพ 
- ความมั่นใจในการท างาน (Confidence) 
- ทักษะการส่ือสาร (Communication) และการสร้างความสัมพันธ์  

(Relationship Building) 
- ทักษะด้านธุรกิจ (Commercial Skill) มองเห็นมุมมองของลูกค้า 

• ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ช่วยให้คนรุ่นใหม่ปรับตัวทันต่อสภาวะแวดล้อม 
ทางเศรษฐกิจใหม่ ประกอบด้วย ๓ ด้าน ได้แก่ 

- ทักษะด้านการเรียนรู้ (Learning Skills) ได้แก่ ความคิดเชิงวิพากษ์  
(Critical Thinking) ความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ความร่วมมือ (Collaboration) 
และการส่ือสาร (Communication) 

- ทักษะการรู้เท่าทัน (literacy Skills) ได้แก่ การรู้เท่าทันสารสนเทศ
(Information Literacy) การรู้เท่าทันส่ือ (Media Literacy) และการรู้เท่าทันเทคโนโลยี (Technology 
Literacy) 

๒๒ 

- ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต (Life Skills) ได้แก่ ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ความคิดริเริ่ม (Initiative) ทักษะทางสังคม (Social Skills) ความมีผลิตภาพ (Productivity) และ
ความเป็นผู้น า (Leadership) 

• ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศอยาก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองมากกว่าทักษะอื่น ๆ 

• ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เรียนรู้วิธีคิดอย่างคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แยก
ปัญหาทับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยๆ ท่ีแก้ไขได้ มองหาแบบแผน (Pattern) เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ในชีวิตจริงได้ 

• เก็บเก่ียวประสบการณ์ท างาน โดยคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคตนั้น มากกว่าร้อยละ ๖๐ ยังขาดประสบการณ์ 

๒.๑.๖ ความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration and Idea) 
LYFT บริการจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับท่ีต้องการหาคนแชร์ค่าเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ แก้ปัญหาการขาดแคลนบริการขนส่งสาธารณะของสหรัฐอเมริกา 
PANDA DOC ซอฟแวร์ส าหรับสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ โดยใช้ระบบ 

eSign ยืนยันเอกสารสะดวกส าหรับคนท่ีไม่ได้ท างานออฟฟิศ 
SQUARE บริการรับช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงกรอกข้อมูลบัตรเครดิตใน

แอปพลิเคชันหรือรูดบัตรเครดิตผ่านอุปกรณ์ท่ีก าหนด โดยมีระบบจ่ายเงินและออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ 
เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

HOSTWINDS บริการ webhosting ท่ีได้มาตรฐาน มีระบบสนับสนุนท่ีดี ราคาถูก 
ไม่จ ากัดขนาดพื้นท่ีเก็บข้อมูลและบริการลูกค้าท่ีความเร็วเช่ือมต่อสูงสุด 

MOSAIC กลุ่มคน Gen Y ท่ีช่วยให้ทุกคนเปล่ียนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
พัฒนาซอฟแวร์เช่ือมโยงนักลงทุนกับผู้ใช้ท่ัวไปท่ีต้องการเงินกู้เพื่ อซื้ออุปกรณ์ โดย Mosaic เป็น
ตัวกลางตลาดการกู้ยืมเพื่อพลังงานสะอาด 

DUE ระบบการส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพโดยกลุ่มคน Gen Y สามารถติดตามการ
ช าระเงิน ดูข้อมูลการช าระหนี้และหนี้ค้างช าระจากลูกค้าในระบบ และท าธุรกรรมแบบ Paperless 
ผ่านทางออนไลน์ท้ังหมด 

เพราะความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมากมายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ต่อไปนี้คือตัวอย่างธุรกิจท้ังของไทยและต่างประเทศท่ีเกิดใหม่และก าลังปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ และรองรับแรงงานรุ่นใหม่ รวมท้ังไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์ท่ีมีคนรุ่นใหม่เป็น
ผู้ก่อตั้ง 

 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

29นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๒๒ 

- ทักษะท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิต (Life Skills) ได้แก่ ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
ความคิดริเริ่ม (Initiative) ทักษะทางสังคม (Social Skills) ความมีผลิตภาพ (Productivity) และ
ความเป็นผู้น า (Leadership) 

• ภาษาต่างประเทศ ภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ในประเทศอยาก
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองมากกว่าทักษะอื่น ๆ 

• ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) เรียนรู้วิธีคิดอย่างคอมพิวเตอร์ ได้แก่ แยก
ปัญหาทับซ้อนให้เป็นปัญหาย่อยๆ ท่ีแก้ไขได้ มองหาแบบแผน (Pattern) เพื่อแก้ปัญหา ซึ่งสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาอื่นๆ ในชีวิตจริงได้ 

• เก็บเก่ียวประสบการณ์ท างาน โดยคนรุ่นใหม่ท่ีต้องการเป็นผู้ประกอบการ
ในอนาคตนั้น มากกว่าร้อยละ ๖๐ ยังขาดประสบการณ์ 

๒.๑.๖ ความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration and Idea) 
LYFT บริการจับคู่ผู้โดยสารกับคนขับท่ีต้องการหาคนแชร์ค่าเดินทางผ่านแอปพลิเคชัน

บนโทรศัพท์มือถือ แก้ปัญหาการขาดแคลนบริการขนส่งสาธารณะของสหรัฐอเมริกา 
PANDA DOC ซอฟแวร์ส าหรับสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกรูปแบบ โดยใช้ระบบ 

eSign ยืนยันเอกสารสะดวกส าหรับคนท่ีไม่ได้ท างานออฟฟิศ 
SQUARE บริการรับช าระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงกรอกข้อมูลบัตรเครดิตใน

แอปพลิเคชันหรือรูดบัตรเครดิตผ่านอุปกรณ์ท่ีก าหนด โดยมีระบบจ่ายเงินและออกใบแจ้งหนี้ออนไลน์ 
เหมาะกับผู้ประกอบการขนาดเล็ก 

HOSTWINDS บริการ webhosting ท่ีได้มาตรฐาน มีระบบสนับสนุนท่ีดี ราคาถูก 
ไม่จ ากัดขนาดพื้นท่ีเก็บข้อมูลและบริการลูกค้าท่ีความเร็วเช่ือมต่อสูงสุด 

MOSAIC กลุ่มคน Gen Y ท่ีช่วยให้ทุกคนเปล่ียนมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดย
พัฒนาซอฟแวร์เช่ือมโยงนักลงทุนกับผู้ใช้ท่ัวไปท่ีต้องการเงินกู้เพื่ อซื้ออุปกรณ์ โดย Mosaic เป็น
ตัวกลางตลาดการกู้ยืมเพื่อพลังงานสะอาด 

DUE ระบบการส่งใบแจ้งหนี้แบบมืออาชีพโดยกลุ่มคน Gen Y สามารถติดตามการ
ช าระเงิน ดูข้อมูลการช าระหนี้และหนี้ค้างช าระจากลูกค้าในระบบ และท าธุรกรรมแบบ Paperless 
ผ่านทางออนไลน์ท้ังหมด 

เพราะความต้องการของกลุ่มคนรุ่นใหม่นั้นมีมากมายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ต่อไปนี้คือตัวอย่างธุรกิจท้ังของไทยและต่างประเทศท่ีเกิดใหม่และก าลังปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ความ
ต้องการของคนรุ่นใหม่ และรองรับแรงงานรุ่นใหม่ รวมท้ังไอเดียธุรกิจสุดสร้างสรรค์ท่ีมีคนรุ่นใหม่เป็น
ผู้ก่อตั้ง 

 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

30 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๒๓ 

๒.๑.๖ สินค้าและบริการเพื่อคน Gen Y 
IFLIX บริการทีวีออนดีมานด์ ดูได้ท้ังภาพยนตร์และซีรีส์ของไทยและต่างประเทศท่ี

ตอบโจทย์รูปแบบการเสพส่ือของคนรุ่นใหม่ 
FLOW ACCOUNT บริการออกเอกสารทางการเงินต่างๆ เก็บข้อมูลจากใบเสร็จ

ต่างๆ ออกมาเป็นสถิติค่าใช้จ่ายและรายได้ 
WONGNAI.COM เว็บไซต์รีวิวร้านอาหารต่างๆ ท่ัวประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจ ปัจจุบันมีร้านค้าท่ีถูกรีวิวนับแสนร้านค้า 
GUAVAPASS เครือข่ายท่ีลูกค้าซื้อสิทธิ์เล่นฟิตเนสท่ัวกรุงเทพฯ ได้แบบไม่จ ากัด 

เลือกได้ว่าจะใช้บริการท่ีไหน เมื่อไร และมีโปรโมช่ันทดลองเล่นฟรีด้วย 
FAVSTAY บริการจัดหาคอนโดมิเนียมเพื่อการพักผ่อนตากอากาศ 

โดยสรุปแล้ว คน Gen Y จะต้องท าให้ได้เห็น เรียนรู้ และมีความคิด เป็นตัวเองตัวตนมากข้ึน ท าให้
บุคคลเหล่านี้จะท าการบ้าน โดยการหาข้อมูลสินค้าอย่างดีก่อนท่ีจะซื้อสินค้า คนกลุ่มนี้ต้องหาข้อมูลอย่างหนัก 
หรือลองจนตัวเองมั่นใจแล้วจึงตัดสินใจซื้อ ต้องการค าแนะน าจากผู้รู้หรือผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางมีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออย่างมาก โดยช่องทางในการหาข้อมูลก็จะติดตามพวก Designers ท่ีมือช่ือเสียงตาม Instagram 
Yelp หรือนิตยสารต่างๆ รวมถึงการเข้าไปร้านค้าเพ่ือลองสินค้าด้วยตัวเอง หลังจากศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดี
และจะไปดูสินค้าจริงในร้านก่อนตัดสินใจซื้อ นอกจากนี้ ยังเป็นกลุ่มคนท่ีชอบสินค้าท่ีมีความ Personalization 
มาก ช่องทางการตลาดท่ีดีท่ีสุดส าหรับคนกลุ่มนี้คือ Social Media โดยผ่านทาง Instagram, Blogger, 
Website ของผู้บุคคลท่ีมีช่ือเสียงหรือผู้เช่ียวชาญในด้านนั้นๆ 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การสื่อสาร 

๒.๒.๑ แนวคิดการสื่อสารตามทฤษฎี SMCR 
หลักการส่ือสารมีปัจจัยพื้นฐานอยู่ ๔ ประการ ตามหลักทฤษฎี “SMCR” ของ เดวิด 

เค. เบอร์โล (David K. Berlo) ได้พัฒนาทฤษฎีท่ีผู้ส่งจะส่งสารอย่างไร และผู้รับจะรับ แปล
ความหมาย และมีการโต้ตอบกับสารนั้นอย่างไร ทฤษฏี SMCR ประกอบด้วย 

(๑) ผู้ส่งสาร (Sender) หรือแหล่งสาร (Source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล 
หรือหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีในการส่งสาร หรือเป็นแหล่งก าเนิดสาร ท่ีเป็นผู้เริ่มต้นส่งสารด้วยการแปล
สารนั้นให้อยู่ในรูปของสัญลักษณ์ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด ได้แก่ ภาษาและอากัปกิริยาต่าง ๆ 
เพื่อส่ือสารความคิดความรู้สึก ข่าวสาร ความต้องการและวัตถุประสงค์ของตนไปยังผู้รับสารด้วย
วิธีการใด ๆ หรือส่งผ่านช่องทางใดก็ตาม จะโดยต้ังใจหรือไม่ต้ังใจก็ตาม เช่น ผู้พูด ผู้เขียน กวี ศิลปิน 
นักจัดรายการวิทยุ โฆษกรัฐบาล องค์การ สถาบัน สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ กอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์หน่วยงานของรัฐ บริษัท และสถาบันส่ือมวลชน เป็นต้น 

 

๒๔ 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
 เป็นผู้ท่ีมีเจตนาแน่ชัดท่ีจะให้ผู้อื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดง 

ความคิดเห็น หรือวิจารณ์ ฯลฯ 
 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสารท่ีต้องการจะส่ือออกไปเป็นอย่างดี 
 เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และ 

มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ส่งสาร 
 เป็นผู้ท่ีสามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร 
 เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร 

(๒) สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีอาจอยู่ในรูปของข้อมูล
ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดย
อาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ  ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความท่ีพูด ข้อความท่ีเขียนบท
เพลงท่ีร้อง รูปท่ีวาด เรื่องราวท่ีอ่าน และท่าทางท่ีส่ือความหมาย เป็นต้น 

 รหัสสาร (Message Code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษย์
ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ 

 เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ท่ีผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปล่ียน
เพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน 

 การจัดสาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร 
แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพ่ือให้ได้ใจความตามเนื้อหา     
ท่ีต้องการด้วยการเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

(๓) สื่อหรือช่องทาง (Media or Channel) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพาหนะของสาร ท าหน้าท่ีน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสาร
ต้องอาศัยส่ือหรือช่องทางท าหน้าท่ีน าสารไปสู่ผู้รับสาร การแบ่งประเภทของส่ือมีหลากหลายต่างกัน
ออกไป 

(๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเรื่องราว
ข่าวสาร จากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสาร
คนอื่น ๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย 
ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ มีปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและ 
รับท่ีจะท าการส่ือสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 
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๒๔ 

คุณสมบัติของผู้ส่งสาร 
 เป็นผู้ท่ีมีเจตนาแน่ชัดท่ีจะให้ผู้อื่นรับรู้จุดประสงค์ของตนในการส่งสาร แสดง 

ความคิดเห็น หรือวิจารณ์ ฯลฯ 
 เป็นผู้ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของสารท่ีต้องการจะส่ือออกไปเป็นอย่างดี 
 เป็นผู้ท่ีมีบุคลิกลักษณะท่ีดี มีความน่าเช่ือถือ แคล่วคล่องเปิดเผยจริงใจ และ 

มีความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ส่งสาร 
 เป็นผู้ท่ีสามารถเข้าใจความพร้อมและความสามารถในการรับสารของผู้รับสาร 
 เป็นผู้รู้จักเลือกใช้กลวิธีท่ีเหมาะสมในการส่งสารหรือน าเสนอสาร 

(๒) สาร (Message) หมายถึง เรื่องราวท่ีมีความหมาย หรือส่ิงต่าง ๆ  ท่ีอาจอยู่ในรูปของข้อมูล
ความรู้ ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดงออกมาโดย
อาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ  ท่ีสามารถท าให้เกิดการรับรู้ร่วมกันได้ เช่น ข้อความท่ีพูด ข้อความท่ีเขียนบท
เพลงท่ีร้อง รูปท่ีวาด เรื่องราวท่ีอ่าน และท่าทางท่ีส่ือความหมาย เป็นต้น 

 รหัสสาร (Message Code) ได้แก่ ภาษา สัญลักษณ์ หรือสัญญาณท่ีมนุษย์
ใช้เพื่อแสดงออกแทนความรู้ ความคิด อารมณ์ หรือความรู้สึกต่าง ๆ 

 เนื้อหาของสาร (Message Content) หมายถึง บรรดาความรู้ ความคิดและ
ประสบการณ์ท่ีผู้ส่งสารต้องการจะถ่ายทอดเพื่อการรับรู้ร่วมกัน แลกเปล่ียน
เพื่อความเข้าใจร่วมกันหรือโต้ตอบกัน 

 การจัดสาร (Message Treatment) หมายถึง การรวบรวมเนื้อหาของสาร 
แล้วน ามาเรียบเรียงให้เป็นไปอย่างมีระบบ เพื่อให้ได้ใจความตามเนื้อหา     
ท่ีต้องการด้วยการเลือก ใช้รหัสสารที่เหมาะสม 

(๓) สื่อหรือช่องทาง (Media or Channel) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง
ในการส่ือสาร หมายถึง ส่ิงท่ีเป็นพาหนะของสาร ท าหน้าท่ีน าสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสาร
ต้องอาศัยส่ือหรือช่องทางท าหน้าท่ีน าสารไปสู่ผู้รับสาร การแบ่งประเภทของส่ือมีหลากหลายต่างกัน
ออกไป 

(๔) ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนท่ีรับเรื่องราว
ข่าวสาร จากผู้ส่งสาร และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสาร
คนอื่น ๆ ตามจุดมุ่งหมายของผู้ส่งสาร เช่น ผู้เข้าร่วมประชุม ผู้ฟังรายการวิทยุ กลุ่มผู้ฟังการอภิปราย 
ผู้อ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 

ตามลักษณะของทฤษฏี S M C R นี้ มีปัจจัยท่ีมีความส าคัญต่อขีดความสามารถของผู้ส่งและ 
รับท่ีจะท าการส่ือสารความหมายนั้นได้ผลส าเร็จหรือไม่เพียงใด ได้แก่ 
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๒๕ 

ทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) หมายถึง ทักษะซึ่งท้ังผู้ส่งและผู้รับควรจะมี
ความช านาญในการส่งและการรับการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันได้อย่างถูกต้อง เช่น ผู้ส่งต้องมี
ความสามารถในการเข้ารหัสสาร มีการพูดโดยการใช้ภาษาพูดท่ีถูกต้อง ใช้ค าพูดท่ีชัดเจนฟังง่าย มีการ
แสดงสีหน้าหรือท่าทางท่ีเข้ากับการพูด ท่วงท านองลีลาในการพูดเป็นจังหวะ น่าฟัง หรือการเขียนด้วย
ถ้อยค าส านวนท่ีถูกต้องสละสลวยน่าอ่าน เหล่านี้เป็นต้น ส่วนผู้รับต้องมีความสามารถในการถอดรหัส
และมีทักษะท่ีเหมือนกันกับผู้ส่งโดยมีทักษะการฟังท่ีดี ฟังภาษาท่ีผู้ส่งพูดมารู้เรื่อง หรือสามารถอ่าน
ข้อความท่ีส่งมานั้นได้ เป็นต้น 

ทัศนคติ (Attitudes) เป็นทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับซึ่งมีผลต่อการส่ือสาร ถ้าผู้ส่งและผู้รับ  
มีทัศนคติท่ีดีต่อกันจะท าให้การส่ือสารได้ผลดี ท้ังนี้เพราะทัศนคติย่อมเกี่ยวโยงไปถึงการยอมรับซึ่งกัน
และกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับด้วย เช่น ถ้าผู้ฟังมีความนิยมชมชอบในตัวผู้พูดก็มักจะมีความเห็นคล้อย
ตามไปได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้ฟังมีทัศนคติไม่ดีต่อผู้พูดก็จะฟังแล้วไม่เห็นชอบด้วยและมี
ความเห็นขัดแย้งในส่ิงท่ีพูดมานั้น หรือถ้าท้ังสองฝุายมีทัศนคติไม่ดีต่อกันท่วงท านองหรือน้ าเสียงใน
การพูดก็อาจจะห้วนห้าวไม่น่าฟัง แต่ถ้ามีทัศนคติท่ีดีต่อกันแล้วมักจะพูดกันด้วยความไพเราะ
อ่อนหวานน่าฟัง เหล่านี้เป็นต้น 

ระดับความรู้ (Knowledge Levels) ถ้าผู้ส่งและผู้รับมีระดับความรู้เท่าเทียมกันก็จะท าให้
การส่ือสารนั้นลุล่วงไปด้วยดี แต่ถ้าหากความรู้ของผู้ส่งและผู้รับมีระดับท่ีแตกต่างกันย่อมจะต้องมีการ
ปรับปรุงความยากง่ายของข้อมูลท่ีจะส่งในเรื่องความยากง่ายของภาษาและถ้อยค าส านวนท่ีใช้ เช่น 
ไม่ใช่ค าศัพท์ทางวิชาการ ภาษาต่างประเทศ หรือถ้อยค ายาว  ๆ ส านวนสลับซับซ้อน ท้ังนี้เพื่อให้
สะดวกและง่ายต่อความเข้าใจ ตัวอย่างเช่น การท่ีหมอรักษาคนไข้แล้วพูดแ ต่ค าศัพท์การแพทย์
เกี่ยวกับโรคต่าง ๆ ย่อมท าให้คนไข้ไม่เข้าใจว่าตนเองเป็นโรคอะไรแน่หรือพัฒนากรจากส่วนกลาง
ออกไปพัฒนาหมู่บ้านต่าง ๆ ในชนบทเพื่อให้ค าแนะน าทางด้านการเกษตรและเล้ียงสัตว์แก่ชาวบ้าน 
ถ้าพูดแต่ศัพท์ทางวิชาการโดยไม่อธิบายด้ายถ้อยค าภาษาง่าย  ๆ หรือไม่ใช้ภาษาท้องถิ่นก็จะท าให้
ชาวบ้านไม่เข้าใจหรือเข้าใจผิดได้ หรือในกรณีของการใช้ภาษามือของผู้พิการทางโสต ถ้าผู้รับไม่เคยได้
เรียนภาษามือ มาก่อนท าให้ไม่เข้าใจและไม่สามารถส่ือสารกันได้ เหล่านี้เป็นต้น 

ระบบสังคมและวัฒนธรรม (Socio - Culture Systems) ระบบสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติ
เป็นส่ิงท่ีมีส่วนก าหนดพฤติกรรมของประชาชนในประเทศนั้น ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องไปถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีท่ียึดถือปฏิบัติ สังคมและวัฒนธรรมในแต่ละชาติย่อมมีความแตกต่างกัน เช่น การให้ความ
เคารพต่อผู้อาวุโส หรือวัฒนธรรมการกินอยู่ ฯลฯ ดังนั้น ในการติดต่อส่ือสารของบุคคลต่างชาติต่างภาษา 
จะต้องมีการศึกษาถึงกฎข้อบังคับทางศาสนาของแต่ละศาสนาด้วย 
 
 

๒๖ 

๒.๒.๒ แนวคิด Result Matrix 
การส่ือสารเพื่อให้ผู้ฟังด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีผู้น าต้องการ จ าเป็นต้องมี

กลยุทธ์การวางแผนการส่ือสาร ก าหนดเปูาหมาย หรือผลลัพธ์ของการส่ือสารท่ีต้องการให้มีความ
ชัดเจน ส าหรับเครื่องมือท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เรียกว่า 
Result Matrix ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญ ๔ ส่วน คือ Know Believe Feel และ Act ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๑ 

 
KNOW อยากให้เขา “รู้” อะไร  
 
พวกเขาต้อง “รู้” ข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ซึ่งจะ
ช่วยท าให้พวกเขาเช่ือในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ต้องการ 
 
 
 

BELIEVE อยากให้เขา “เชื่อ” อะไร  
 
ต้องการให้พวกเขา “เช่ือ” และเข้าใจใน
ประเด็นอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้พวกเขาปฏิบัติ
ตามท่ีต้องการ 
 
 
 

ACT อยากให้เขา “ท า” อะไร  
 
• ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติอะไรใน

สถานการณ์นั้น 
• พฤติกรรมหรือการปฏิบัติแบบใดท่ีแสดงให้

เห็นว่าพวกเขาเข้าใจและถูกโน้มน้าวจาก
ข้อความท่ีได้ส่ือสารออกไป 

 
 

FEEL อยากใหเ้ขา “รู้สึก” อย่างไร  
 
ต้องการให้พวกเขา “รู้สึก” อย่างไรบ้าง ซึ่งจะ
ท าให้พวกเขาปฏิบัติตามท่ีท่านต้องการ เช่น  
ไม่มีอคติ / ปลอดภัย / ปล้ืมใจ / ประทับใจ / 
มั่นใจ / มุ่งมั่น / เร้าใจ / ได้รับการยอมรับ / 
เป็นเจ้าของงาน / มีคุณค่า / เช่ือใจ / เห็นใจ / 
กล้า / ท้าทาย เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ ๓ Result Matrix 
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๒๖ 

๒.๒.๒ แนวคิด Result Matrix 
การส่ือสารเพื่อให้ผู้ฟังด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามท่ีผู้น าต้องการ จ าเป็นต้องมี

กลยุทธ์การวางแผนการส่ือสาร ก าหนดเปูาหมาย หรือผลลัพธ์ของการส่ือสารท่ีต้องการให้มีความ
ชัดเจน ส าหรับเครื่องมือท่ีสามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เรียกว่า 
Result Matrix ซึ่งมีส่วนประกอบส าคัญ ๔ ส่วน คือ Know Believe Feel และ Act ดังแสดงใน
แผนภาพที่ ๑ 

 
KNOW อยากให้เขา “รู้” อะไร  
 
พวกเขาต้อง “รู้” ข้อเท็จจริงอะไรบ้าง ซึ่งจะ
ช่วยท าให้พวกเขาเช่ือในประเด็นต่าง ๆ ตามท่ี
ต้องการ 
 
 
 

BELIEVE อยากให้เขา “เชื่อ” อะไร  
 
ต้องการให้พวกเขา “เช่ือ” และเข้าใจใน
ประเด็นอะไรบ้าง ซึ่งจะท าให้พวกเขาปฏิบัติ
ตามท่ีต้องการ 
 
 
 

ACT อยากให้เขา “ท า” อะไร  
 
• ต้องการให้พวกเขาปฏิบัติอะไรใน

สถานการณ์นั้น 
• พฤติกรรมหรือการปฏิบัติแบบใดท่ีแสดงให้

เห็นว่าพวกเขาเข้าใจและถูกโน้มน้าวจาก
ข้อความท่ีได้ส่ือสารออกไป 

 
 

FEEL อยากใหเ้ขา “รู้สึก” อย่างไร  
 
ต้องการให้พวกเขา “รู้สึก” อย่างไรบ้าง ซึ่งจะ
ท าให้พวกเขาปฏิบัติตามท่ีท่านต้องการ เช่น  
ไม่มีอคติ / ปลอดภัย / ปล้ืมใจ / ประทับใจ / 
มั่นใจ / มุ่งมั่น / เร้าใจ / ได้รับการยอมรับ / 
เป็นเจ้าของงาน / มีคุณค่า / เช่ือใจ / เห็นใจ / 
กล้า / ท้าทาย เป็นต้น 
 

แผนภาพที่ ๓ Result Matrix 

 
 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๒๗ 

จากแผนภาพ ลูกศรเริ่มจาก Know, Believe, Feel และส้ินสุดท่ี Act แสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการการส่ือสารท่ีมีประสิทธิผล โดยเริ่มต้นท่ีการถ่ายทอดให้ผู้ฟั งรู้และรับทราบ (Know) 
ต่อด้วยการสร้าง ความเช่ือในส่ิงท่ีส่ือสารนั้น (Believe) รวมถึงสร้างความรู้สึกแก่ผู้ฟัง (Feel) ท่ี
ท้ายท่ีสุดแล้วจะน าไปสู่ การปฏิบัติตามความคาดหวัง (Act) เนื่องจากผู้ฟังได้รับท้ังความเช่ือในส่ิงท่ีส่ือ 
และได้รับแรงบันดาลใจไปพร้อมๆ กับการส่ือสารนั้น 

Result Matrix ออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการท างานของสมองแบบ
ซีกขวาและซีกซ้ายภายใต้หลักการท่ีว่า บุคคลจะปฏิบัติอะไรบางอย่างท่ีแตกต่างออกไปได้นั้น ไม่ได้
เกิดขึ้นจากการรับค าส่ังหรือรับทราบข้อมูลอย่างเดียว (สมองซีกซ้าย) หากแต่ต้องขับเคล่ือนการ
กระท าด้วยความรู้สึกและความเช่ือ (สมองซีกขวา) จึงจะเรียกได้ว่าการส่ือสารน าไปสู่การปฏิบัติท่ีได้
ท้ังงานได้ท้ังใจ  

ในทางปฏิบัติ การวางแผนการส่ือสาร ขั้นตอนแรกเริ่มจาก Act ก่อนว่าหลังจาก
ส่ือสารแล้วเราต้องการให้ผู้รับสารปฏิบัติอะไรต่อไป จากนั้นจึงก าหนดว่าการที่ผู้รับสารจะปฏิบัติอย่าง
นั้นได้ควรท่ีจะต้องรู้สึกอย่างไร (Feel) และมีความเช่ืออะไร (Believe) จึงจะขับเคล่ือนและสร้างแรง
บันดาลใจไปสู่การปฏิบัติ แล้วจึงระบุว่าผู้รับสารควรรับทราบข้อมูลพื้นฐานอะไรในการส่ือสารครั้งนี้ 
(Know) 

๒.๓ การมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) 

๒.๓.๑ อนาคตศาสตร์ 
โจเซฟ โวรอส (Joseph Voros) นักอนาคตศาสตร์ ได้พัฒนาภาพ “กรวยอนาคต” 

(Futures Cone) ท่ีแสดงถึงความแตกต่างระหว่างอนาคตในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ ท้ังอนาคตท่ี
อาจเกิดขึ้นได้ (Possible) อนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้ (Plausible) อนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้น (Probable) 
อนาคตท่ีหวัง ว่าจะเกิดขึ้น (Preferable Futures) และอนาคตท่ีไม่มีทางเกิดขึ้น (Preposterous 
Futures) รวมไปถึงฉากทัศน์ (Scenarios) ของภาพอนาคตท่ีอยู่ในขอบเขตของอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้ 
และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน (Wild Cards) ซึ่งอาจอยู่ในขอบเขตของอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้หรือใน
ขอบเขตของอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้นได้ 
 

๒๘ 

 

แผนภาพที่ ๔ กรวยอนาคต (Futures Cone) 
ท่ีมา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. (๒๕๖๓) 

 
ท้ังนี้ ในการศึกษาอนาคตท่ีเป็นไปได้ ซึ่งวัตถุประสงค์และกิจกรรมส าคัญของอนาคต

ศึกษาคือการศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต  โดยการวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันด้วยมุมมองกรอบแนวคิดหรือวิธีการท่ีไม่เหมือนเดิม  แม้ว่า
มุมมองหรือกรอบแนวคิดท่ีเลือกใช้อาจไม่ได้รับความนิยม หรือไม่ได้รับการยอมรับในเวลานั้นก็ตาม 
การส ารวจอนาคตท่ีเกิดขึ้นจึงต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ 
โดยปรับเปล่ียนมุมมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโอกาส และมองอุปสรรคขวากหนามเป็น
ส่ิงกีดขวางท่ีสามารถก้าวข้ามพ้นไปได้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ านวนมากเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยแนวคิด
และความมุ่งมั่นในท านองนี้ ค าศัพท์หนึ่งท่ีนิยมใช้ในวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือค าว่า Pain 
Point ซึ่งหมายถึงปัญหาท่ีผู้บริโภคประสบอยู่หรือคิดว่ามีอยู่  แต่ผู้ประกอบการหรือนวัตกรรม 
(Innovator) ไม่ได้มอง Pain Point เป็นปัญหา แต่มองว่าเป็นโอกาสท่ีต้องพยายามสร้างวิธีการหรือ
นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับผู้บริโภค ในลักษณะคล้ายกัน นักอนาคต
ศาสตร์สามารถวิเคราะห์และจินตนาการภาพอนาคตของปรากฏการณ์หนึ่งจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
ค าถามท่ีนักอนาคตศาสตร์ถามในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค าถามว่า ปัจจุบันเป็นอย่างไร แต่ถามว่า อนาคตจะ
เป็นอะไรและอย่างไรได้บ้าง 

การค้นหาหรือส ารวจอนาคตท่ีเป็นไปได้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่แล้วจริงในปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นไปได้ในอนาคตกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันคือกรณีของแก้วน้ าท่ีบางและแตกได้ง่าย  เมื่อเรายก
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๒๘ 

 

แผนภาพที่ ๔ กรวยอนาคต (Futures Cone) 
ท่ีมา: อภิวัฒน์ รัตนวราหะ. (๒๕๖๓) 

 
ท้ังนี้ ในการศึกษาอนาคตท่ีเป็นไปได้ ซึ่งวัตถุประสงค์และกิจกรรมส าคัญของอนาคต

ศึกษาคือการศึกษาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในอนาคต  โดยการวิเคราะห์
เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันด้วยมุมมองกรอบแนวคิดหรือวิธีการท่ีไม่เหมือนเดิม  แม้ว่า
มุมมองหรือกรอบแนวคิดท่ีเลือกใช้อาจไม่ได้รับความนิยม หรือไม่ได้รับการยอมรับในเวลานั้นก็ตาม 
การส ารวจอนาคตท่ีเกิดขึ้นจึงต้องใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ท่ีหลุดจากกรอบความคิดเดิม ๆ 
โดยปรับเปล่ียนมุมมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโอกาส และมองอุปสรรคขวากหนามเป็น
ส่ิงกีดขวางท่ีสามารถก้าวข้ามพ้นไปได้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจ านวนมากเกิดขึ้นมาได้ก็ด้วยแนวคิด
และความมุ่งมั่นในท านองนี้ ค าศัพท์หนึ่งท่ีนิยมใช้ในวงการเทคโนโลยีและนวัตกรรมคือค าว่า Pain 
Point ซึ่งหมายถึงปัญหาท่ีผู้บริโภคประสบอยู่หรือคิดว่ามีอยู่  แต่ผู้ประกอบการหรือนวัตกรรม 
(Innovator) ไม่ได้มอง Pain Point เป็นปัญหา แต่มองว่าเป็นโอกาสท่ีต้องพยายามสร้างวิธีการหรือ
นวัตกรรมขึ้นมาเพื่อแก้ไขและสร้างมูลค่าหรือคุณค่าให้กับผู้บริโภค ในลักษณะคล้ายกัน นักอนาคต
ศาสตร์สามารถวิเคราะห์และจินตนาการภาพอนาคตของปรากฏการณ์หนึ่งจากมุมมองท่ีหลากหลาย 
ค าถามท่ีนักอนาคตศาสตร์ถามในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค าถามว่า ปัจจุบันเป็นอย่างไร แต่ถามว่า อนาคตจะ
เป็นอะไรและอย่างไรได้บ้าง 

การค้นหาหรือส ารวจอนาคตท่ีเป็นไปได้ต้ังอยู่บนสมมติฐานท่ีว่า ความเป็นไปได้ของ
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตมีอยู่แล้วจริงในปัจจุบัน ตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างความ
เป็นไปได้ในอนาคตกับสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบันคือกรณีของแก้วน้ าท่ีบางและแตกได้ง่าย  เมื่อเรายก
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๒๙ 

แก้วน้ านั้นอยู่สูงเหนือบ่า ถ้าปล่อยแก้วน้ านั้นตกลงไปลงบนพื้นคอนกรีต แก้วจะแตกได้ แม้ว่าเรายัง
ไม่ได้ปล่อยแก้วน้ านั้นออกจากมือ แก้วน้ ายังมีโอกาสแตกได้เสมอ แน่นอนว่าแก้วน้ านั้นอาจจะไม่แตกเลย 
เพราะคนถือไม่ปล่อยให้ตกลงบนพื้นเลยในอนาคต แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโอกาสท่ีแก้วน้ าจะตก
แตกในอนาคตจะหมดหายไป กล่าวคือ แก้วน้ านั้นมีคุณลักษณะพื้นฐานหรือพื้นนิสัย (Disposition) 
ในปัจจุบันท่ีในอนาคตอาจตกลงบนพื้นแล้วแตกได้ ในท านองเดียวกันนี้ นักอนาคตศาสตร์เช่ือว่า 
ศักยภาพของปัจเจกบุคคล กลุ่มคนและสังคมโดยรวมในการเติบโตและเปล่ียนแปลงในอนาคตมีอยู่
แล้วในปัจจุบัน แต่ศักยภาพเหล่านี้มักไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มท่ี ด้วยเหตุนี้ วัตถุประสงค์และหน้าท่ีหนึ่ง
ของอนาคตศึกษาคือ การส ารวจความเป็นไปได้ในอนาคต โดยการวิเคราะห์ส่ิงท่ีเกิดขึ้นแล้วในอดีต 
หรือมีอยู่แล้วในปัจจุบัน 

หลังจากท่ีจินตนาการและวิเคราะห์แล้วว่า อนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง 
วัตถุประสงค์และกิจกรรมต่อไปของการศึกษาอนาคตคือ การวิเคราะห์ว่าปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์
ใดบ้างท่ีคาดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นมากหรือมากท่ีสุดในอนาคตภายในกรอบระยะเวลาหนึ่งและ
ภายใต้เงื่อนไขชุดหนึ่ง ดังนั้น วัตถุประสงค์และกิจกรรมหลักอีกประการหนึ่งของอนาคตศึกษาคือ
การศึกษาอนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้นได้ (Probable Futures) เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ีว่านี้มีต้ังแต่
เรื่องส่วนบุคคล เช่น อนาคตการท างานหลังจากเรียนจบมหาวิทยาลัย เรื่องระดับกลุ่มคน เช่น อนาคต
ของครอบครัวหลังจากท่ีย้ายบ้านไปอยู่ต่างจังหวัด ไปจนถึงเรื่องระดับสังคมโดยรวม เช่น อนาคตของ
ผู้สูงวัยไทยในอนาคต และประเด็นความท้าทายระดับโลก เช่น สภาพภูมิอากาศของโลกในอีก ๓๐ ปี
ข้างหน้า ค าถามหลักของการศึกษาอนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้นในส่วนนี้คือ เหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ท่ี
สนใจอยู่นั้น อนาคตจะมีโอกาสเป็นไปอย่างไรได้มากท่ีสุด ถ้าเงื่อนไข บริบท และปัจจัยต่าง ๆ ยังคง
เป็นไปอย่างเดิม ในกรณีท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีได้รับผลกระทบหรือเกิดจากการกระท าของมนุษย์  
ค าถามส าคัญในการวิเคราะห์อนาคตในส่วนนี้คือ พฤติกรรมมนุษย์ท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น
จะยังคงเหมือนเดิมหรือเปล่ียนไปในอนาคต 

การศึกษาอนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้นต้องก าหนดกรอบระยะเวลาของการวิเคราะห์ และ
เงื่อนไขหรือข้อสมมติของการวิเคราะห์การศึกษาท้ังอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้กับอนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้น
ต้องศึกษาสภาพปัจจุบันไปพร้อมกับแนวโน้มจากอดีต เพื่อพิจารณาว่า แนวโน้มท่ีผ่านมาจะเป็นไป
อย่างเดิมต่อไปในอนาคตอีกหรือไม่ หากเช่ือตามสัจธรรมท่ีว่า ทุกส่ิงทุกอย่างล้วนไม่เท่ียงและไม่
แน่นอน การท่ีอนาคตเปล่ียนแปลงไปจึงเป็นเรื่องธรรมดา ดังนั้น ประเด็นจึงไม่ได้อยู่ท่ีว่า อนาคตจะ
เปล่ียนแปลงไปหรือไม่ แต่อยู่ท่ีว่าอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้นั้นเป็นแบบไหน มีหน้าตาเป็นอย่างไร 
ภายใต้เงื่อนไขท่ีเปล่ียนแปลงไป ในกรณีนี้ นักอนาคตศาสตร์จะต้ังค าถามว่า อนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้
มากท่ีสุดนั้นเป็นอย่างไร ถ้าเงื่อนไขเปล่ียนแปลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นประเด็นปัญหา ท่ีเกี่ยวข้องกับ

๓๐ 

กิจกรรมของมนุษย์ ก็จะถามว่า ภาพอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์ เปล่ียนไปจาก
ท่ีเคยเป็นอยู่ในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

๒.๓.๒ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
แนวคิดหนึ่งท่ีเช่ือมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  

Planning) คือการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึ่งหมายถึงการสร้าง
ความรู้ล่วงหน้า (Foreknowledge) และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อ
เอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร ด้านธุรกิจหรือด้านอื่น  ๆ การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้างความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการเข้าใจมิติท่ี
หลากหลายของอนาคต ท้ังความเส่ียงและโอกาสท่ีก าลังจะเกิดขึ้น สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ 
(Path Dependency) ปัจจัยขับเคล่ือน แรงจูงใจ ทรัพยากร รวมถึงสาเหตุกับผลลัพธ์ของทางเลือก
อนาคต ท้ังอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้ อนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้น และอนาคตท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์หลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จึงอยู่ท่ีการช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการวางแผนและด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ 

ส าหรับขั้นตอนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์คล้ายคลึงกับกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ท่ัวไป นักอนาคตศึกษาและนักคาดการณ์ได้แบ่งขั้นตอนไว้หลายแบบ 
ยกตัวอย่างเช่น แอน ดี ไฮนส์ (Andy Hines) และปีเตอร์ บิชอบ (Peter Bishop) แบ่งขั้นตอนการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ไว้ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 

(๑) การก าหนดกรอบ (Framing) คือ การก าหนดแนวทางเกี่ยวกับหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท างาน และแนวทางการท างาน 

(๒) การกวาดสัญญาณ (Scanning) คือ การก าหนดขอบเขตของการศึกษา ระบบและ
องค์ประกอบ ประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบทของประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

(๓) การคาดการณ์ (Forecasting) คือ การใช้ข้อมูลจากการกวาดสัญญาณในการวิเคราะห์
หาปัจจัยขับเคล่ือน ความไม่แน่นอน และทางเลือกอนาคต 

(๔) การต้ังวิสัยทัศน์ (Visioning) คือ การวิเคราะห์หานัยของผลจากการคาดการณ์ และต้ัง
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์กรหรือกลุ่มเปูาหมาย 

(๕) การวางแผน (Planning) คือ การพัฒนายุทธศาสตร์และทางเลือกของกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

(๖) การด าเนินการ (Acting) คือ การส่ือสารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสร้างแนวทางการด าเนินงาน  รวมไปถึงการพัฒนาระบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Thinking) และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นสถาบัน (Institutionalization)  
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๓๐ 

กิจกรรมของมนุษย์ ก็จะถามว่า ภาพอนาคตน่าจะเป็นอย่างไร ถ้าพฤติกรรมของมนุษย์ เปล่ียนไปจาก
ท่ีเคยเป็นอยู่ในอดีตและเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

๒.๓.๒ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
แนวคิดหนึ่งท่ีเช่ือมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic  

Planning) คือการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ (Strategic Foresight) ซึ่งหมายถึงการสร้าง
ความรู้ล่วงหน้า (Foreknowledge) และทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ส าหรับบุคคลหรือองค์กร เพื่อ
เอาชนะในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร ด้านธุรกิจหรือด้านอื่น  ๆ การคาดการณ์เชิง
ยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการท่ีเสริมสร้างความสามารถของบุคคลหรือองค์กรในการเข้าใจมิติท่ี
หลากหลายของอนาคต ท้ังความเส่ียงและโอกาสท่ีก าลังจะเกิดขึ้น สถานการณ์บนเส้นทางบังคับ 
(Path Dependency) ปัจจัยขับเคล่ือน แรงจูงใจ ทรัพยากร รวมถึงสาเหตุกับผลลัพธ์ของทางเลือก
อนาคต ท้ังอนาคตท่ีเช่ือว่าเกิดขึ้นได้ อนาคตท่ีน่าจะเกิดขึ้น และอนาคตท่ีคาดหวังให้เกิดขึ้น 
วัตถุประสงค์หลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์จึงอยู่ท่ีการช่วยให้บุคคลหรือองค์กรสามารถ
ตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการวางแผนและด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ 

ส าหรับขั้นตอนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์คล้ายคลึงกับกระบวนการ
วิเคราะห์เพื่อวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ท่ัวไป นักอนาคตศึกษาและนักคาดการณ์ได้แบ่งขั้นตอนไว้หลายแบบ 
ยกตัวอย่างเช่น แอน ดี ไฮนส์ (Andy Hines) และปีเตอร์ บิชอบ (Peter Bishop) แบ่งขั้นตอนการ
คาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ ไว้ ๖ ขั้นตอน ได้แก่ 

(๑) การก าหนดกรอบ (Framing) คือ การก าหนดแนวทางเกี่ยวกับหลักการเหตุผล 
วัตถุประสงค์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะท างาน และแนวทางการท างาน 

(๒) การกวาดสัญญาณ (Scanning) คือ การก าหนดขอบเขตของการศึกษา ระบบและ
องค์ประกอบ ประวัติศาสตร์ รวมถึงบริบทของประเด็นท่ีต้องการศึกษา 

(๓) การคาดการณ์ (Forecasting) คือ การใช้ข้อมูลจากการกวาดสัญญาณในการวิเคราะห์
หาปัจจัยขับเคล่ือน ความไม่แน่นอน และทางเลือกอนาคต 

(๔) การต้ังวิสัยทัศน์ (Visioning) คือ การวิเคราะห์หานัยของผลจากการคาดการณ์ และต้ัง
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับผลลัพธ์ท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์กรหรือกลุ่มเปูาหมาย 

(๕) การวางแผน (Planning) คือ การพัฒนายุทธศาสตร์และทางเลือกของกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ 

(๖) การด าเนินการ (Acting) คือ การส่ือสารและเผยแพร่ผลการคาดการณ์ไปสู่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสร้างแนวทางการด าเนินงาน  รวมไปถึงการพัฒนาระบบการคิดเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Thinking) และการวิเคราะห์เชิงลึกให้เป็นสถาบัน (Institutionalization)  



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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38 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓๑ 

 

แผนภาพที่ ๕ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
ท่ีมา: Voros (2005) 

 
ท้ังนี้ กระบวนการดังกล่าวไม่แตกต่างมากจากข้อเสนอของโจเซฟ โวรอส (Joseph Voros) 

ซึ่งระบุข้ันตอนหลักของการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
(๑) การน าเข้าข้อมูล (Input) กิจกรรมหลักของขั้นตอนนี้คือการตรวจจับว่าเกิดอะไรขึ้น

ด้วยวิธีการต่าง ๆ ท้ังวิธีการพื้นฐานในการเก็บข้อมูล เช่น การส ารวจภาคสนาม การสัมภาษณ์ การ
ระดมสมอง วิธีการเดลฟาย รวมถึงวิธีการท่ีซับซ้อนมากขึ้น เช่น วิธีการท าเหมืองข้อมูล ระบบการ
เตือนล่วงหน้า (Early Warning Systems) การกวาดสัญญาณสภาพแวดล้อม การ ตรวจจับประเด็น
อุบัติใหม่  

(๒) การวิเคราะห์ (Analysis) ขั้นตอนนี้วิเคราะห์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
แนวโน้มและผลกระทบไขว้ การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม (Social Network Analysis: SNA) กรอบการ
วิเคราะห์และแปลสัญญาณ (Future Signals Sense-Making Framework) วิธีสามเหล่ียมอนาคต 
(Futures Triangle) วิธีวงล้ออนาคต แผนท่ีของการจัดระเบียบ ด้วยตนเอง (Self-organizing Map) 
การให้เหตุผลแบบจารนัย (Abductive Reasoning)  

(๓) การแปลผล (Interpretation) การวิเคราะห์ขั้นต่อไปพยายามลงลึกลงไปอีก เพื่อหา
สาเหตุ ท่ีแท้จริงของปรากฏการณ์ท่ีสามารถสังเกตได้ วิ ธีการคาดการณ์ในส่วนนี้มีต้ังแต่การให้ 
เหตุผลเชิงอุปนัย การพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ (Falsification) และการวิเคราะห์รูปแบบ (Pattern 

๓๒ 

Analysis) ไปจนถึงวิธีการเฉพาะในด้านอนาคตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุ การ วิเคราะห์
ระบบ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มหภาค (Macro historical Analysis)  

(๔) การมองอนาคต (Prospection) การวิเคราะห์ส่วนนี้มองไปในอนาคต แล้วถามว่า 
อะไร มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การสร้างฉากทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ 
ไวลด์คาร์ด วิธีการหงส์ด า การพยากรณ์ย้อนกลับ รวมถึงการคิดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีใช้อยู่ท่ัวไปในการ
วางแผนยุทธศาสตร์  

(๕) น าเสนอผลลัพธ์ (Outputs) มีท้ังส่วนท่ีเป็นผลผลิตท่ีจับต้องได้ เช่น รายงานท่ีส่ือสาร
และ เผยแพร่ผลลัพธ์การคาดการณ์ท่ีได้มาให้ชัดเจน และทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ ผลลัพธ์ท่ีจับ
ต้องไม่ได้ เช่น การปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้เกี่ยวกับงานวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ 
และการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์  

(๖) วางแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) ขั้นตอนท้ายสุดของกระบวนการมองภาพอนาคตทาง
ยุทธศาสตร์ คือการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะด าเนินการต่อไป  
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39นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๓๒ 

Analysis) ไปจนถึงวิธีการเฉพาะในด้านอนาคตศาสตร์ เช่น การวิเคราะห์ช้ันสาเหตุ การ วิเคราะห์
ระบบ การวิเคราะห์ประวัติศาสตร์มหภาค (Macro historical Analysis)  

(๔) การมองอนาคต (Prospection) การวิเคราะห์ส่วนนี้มองไปในอนาคต แล้วถามว่า 
อะไร มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ้าง โดยใช้วิธีการหลากหลาย เช่น การสร้างฉากทัศน์ การสร้างวิสัยทัศน์ 
ไวลด์คาร์ด วิธีการหงส์ด า การพยากรณ์ย้อนกลับ รวมถึงการคิดเชิงยุทธศาสตร์ท่ีใช้อยู่ท่ัวไปในการ
วางแผนยุทธศาสตร์  

(๕) น าเสนอผลลัพธ์ (Outputs) มีท้ังส่วนท่ีเป็นผลผลิตท่ีจับต้องได้ เช่น รายงานท่ีส่ือสาร
และ เผยแพร่ผลลัพธ์การคาดการณ์ท่ีได้มาให้ชัดเจน และทางเลือกส าหรับการตัดสินใจ ผลลัพธ์ท่ีจับ
ต้องไม่ได้ เช่น การปรับทัศนคติของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การรับรู้เกี่ยวกับงานวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์ 
และการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการพัฒนายุทธศาสตร์  

(๖) วางแผนยุทธศาสตร์ (Strategy) ขั้นตอนท้ายสุดของกระบวนการมองภาพอนาคตทาง
ยุทธศาสตร์ คือการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่องค์กรจะด าเนินการต่อไป  
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40 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)
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บทที่ ๓
กระบวนก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์

และก�รวิเคร�ะห์
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42 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓๓ 

บทที่ ๓ 
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ 

๓.๑ แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน สรุปได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ังคง  
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ

บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

บนพื้นฐาน แนวคิด ๒ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ และ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

43นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๓๓ 

บทที่ ๓ 
กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ 

๓.๑ แนวคิดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน สรุปได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ังคง  
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการ

บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความ
สงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ ภาคเอกชน 
ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 

บนพื้นฐาน แนวคิด ๒ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปท่ีรากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีหลากหลาย รวมท้ังความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น ามา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่ และ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่
อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ท้ังโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อ
การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี 

คนเก่ง และมีคุณภาพ มีทักษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ ๒๑  



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

44 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม  
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญท่ีให้ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ท้ัง

ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคล่ือน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน
ในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เป้าหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของ

ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมท่ีจะ
ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล  

๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความม่ันคง  ถือเป็นกรอบแนวทางการ

ด าเนินการหลัก ท่ีจะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามท่ี
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงได้ก าหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข” 
โดยมีเปูาหมายส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน มีความพร้อม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทยมีบทบาทด้าน
ความมั่นคงเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับ การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และ (๕) การบริหาร
จัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ  

เพื่อให้บรรลุเปูาหมายดังกล่าวข้างต้น จึงได้ก าหนดแผนย่อย แนวทางการพัฒนา เปูาหมาย
และตัวชี้วัด ในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประกอบด้วย ในช่วงปี 
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลงอย่างมี
นัยส าคัญ ส าหรับ ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่
ไม่เกิด” เอื้อต่อการบริหาร ประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานน าไปสู่เปูาหมายในช่วงปี พ.ศ.๒๕๗๑ – 
๒๕๗๕ ท่ีก าหนดไว้ว่า “ประเทศชาติ พัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระท่ังสามารถบรรลุ
เปูาหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ ท่ีว่า “ประเทศชาติ ม่ันคง ประชาชนมีความสุข” 
ในท่ีสุด โดยสาระส าคัญประกอบไปด้วยแผนย่อยจ านวนท้ังส้ิน ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างความสงบให้เกิดข้ึนในประเทศชาติ  
บ้านเมือง เอื้อต่อการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายท่ีก าหนด  

๓๕ 

๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดด าเนินการ
แก้ไข ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในท่ีสุด 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ
มั่นคง ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความม่ันคงท้ังระบบของ
ประเทศ 

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมท้ังองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างความสงบ สันติสุข ความม่ันคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 

ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้มี กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

45นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๓๕ 

๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อเร่งรัดด าเนินการ
แก้ไข ปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจัง ให้หมดไปในท่ีสุด 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความ
มั่นคง ของชาติ เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของ
ประเทศ 

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมท้ังองค์กร
ภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติ 

ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน 
๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้มี กลไกในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงท่ีเป็นรูปธรรม 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

46 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓๖
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

47นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๓๗
 

             



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

48 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๓๘ 
 

๓.๓ การวาดภาพอนาคตของคนรุ่นใหม่ต่อผลประโยชน์ของชาติ 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์ เป็นรูปแบบการวางแผนท่ีช่วยให้มีการพัฒนา เพื่อให้ทันกับสภาพการ

เปล่ียนแปลงเนื่องจากการวางแผนยุทธศาสตร์ให้ความส าคัญกับการศึกษาวิเคราะห์บริบทและ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ซึ่งในบทนี้ นศย.๑๓ ได้ด าเนินการพิจารณาร่วมกัน (Brain 
Storming) เพื่อวิเคราะห์ และหาประเด็นท่ีส าคัญ (Key Issue) จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
คนรุ่นใหม่ ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ กลุ่มการทหาร และกลุ่มนักวิชาการต่อ
ผลประโยชน์ของชาติ ได้น ามาซึ่งการวิเคราะห์ เพื่อหาประเด็นส าคัญ (Key Issue) เพื่อน ามาพิจารณา
ร่วมกันต่อการก าหนดภาพอนาคตและเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ต่อไป ซึ่งพบประเด็นท่ีส าคัญต่างๆ        
ดังแสดงในตารางท่ี ๑ 

ตารางที่ ๑ ประเด็นที่ส าคัญความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ (Key Issue) ต่อผลประโยชน์ชาติ 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
๑. ท่านมองภาพอนาคตของประเทศไทย
ในอีก 10 ปี ข้างหน้า ด้านความมั่นคง 
การปกป้องอธิปไตยอนาคตของประเทศไทย
ท่ีต้องการเห็นเป็นอย่างไร (วิสัยทัศน์) 

 การเมืองของประเทศท่ีส่งผลกระทบต่อการเติบโตของ
ประเทศไทยในทุกมิติ 

 ภาครัฐเป็นตัวกลางในการจัดเวที(Platform)ท างาน
ร่วมกันท้ังคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า  

 คนรุ่ น ให ม่ ท่ี มี เ ปู าป ระส ง ค์ เ ดี ย วกั น  ( Common 
Purpose) มีโอกาสร่วมมือกันในการท างาน 

 สนับสนุนแหล่งท่ีเกื้อหนุน (Resource)หรือเครื่องมือ
(Equipment)  

 คนรุ่นใหม่ ต้องได้รับโอกาสในการลงมือท าและเรียนรู้
ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  

 หากคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของจะ
ทุ่มเทและลงมือแก้ปัญหาและด าเนินการเต็มศักยภาพท่ีมี
อยู ่

 รัฐบาลต้องส่งเสริมการสร้างคุณค่า (Value) ของสินค้า 
ให้มีความเข้มแข้ง มีคุณภาพ ภาพลักษณ์ท่ีดี รวมท้ัง
ก าหนดมาตรฐาน(Standard) สินค้าในประเทศให้ผ่าน
การยอมรับในระดับโลก เพื่อขยายตลาดออกไปใน
ต่างประเทศ 

 สร้างการยอมรับและช่ืนชมจากต่างชาติด้านการบริหาร
จัดการท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชาติ 
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในประเทศ รัฐบาลมี

๓๙ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
การเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ 

 คนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ
ในการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ในมุมมองด้านธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection ท่ีแน่น
แฟูน 

 Vision Without Action is a day dream 
 Action Without Vision is a nightmare 

 
๒. ในความคิดของท่าน ท่านมีแนวทาง
หรือวิธีที่จะท าให้ไปสู่ภาพอนาคตดังกล่าว
ได้อย่างไรบ้าง 

 ด้านอุตสาหกรรมควรมีการ Sharing Economy โดยการท าเป็น
กลุ่ม cluster เล็กๆและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง 

 อุตสาหกรรมท่ีมีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบในด้านบวก 
(Positive Impact) ในรูปแบบ Butterfly Effect)  

 รัฐบาลควรส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กลุ่ม Startup ให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูลด้านต่างๆ 
รวมท้ัง Infrastructure และ Platform ต่าง  ๆให้เพียงพอ 

 รัฐบาลส่งเสริมการใช้ศักยภาพของ Social Network ในการเป็น
เป็น Platform ให้คนรุ่นใหม่ด าเนินธุรกิจ Startup เนื่องจาก 
Social Network สามารถเป็นช่องทางในการส่ือสารได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 

 ภาครัฐควรดึงทุกภาคส่วนเข้ามาบูรณาการร่วมกัน และต้อง
ส่ือสารในมุมกว้างมากยิ่งขึ้น  
 

๓. ท่านคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไรเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

 

 ควรจัดให้มีเวทีเยาวชนในการแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง 

 ควรจัดเวทีให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าท่ีมีความ
คิดเห็นเดียวกันมาถกแถลงร่วมกันเพื่อหาประเด็นร่วมใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ของคนท้ังสองรุ่นเมื่อได้ประเด็น
ร่วมของคน 2 รุ่น แล้วจึงขยายวงให้ใหญ่ขึ้น 

 คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการ
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง 

 คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความ
มุ่งมั่น มี Passion มาก แต่ขาดประสบการณ์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

 ควรมีการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
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๓๙ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
การเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติได้
ทุกรูปแบบ 

 คนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและ
ในการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 

 ในมุมมองด้านธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection ท่ีแน่น
แฟูน 

 Vision Without Action is a day dream 
 Action Without Vision is a nightmare 

 
๒. ในความคิดของท่าน ท่านมีแนวทาง
หรือวิธีที่จะท าให้ไปสู่ภาพอนาคตดังกล่าว
ได้อย่างไรบ้าง 

 ด้านอุตสาหกรรมควรมีการ Sharing Economy โดยการท าเป็น
กลุ่ม cluster เล็กๆและส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง 

 อุตสาหกรรมท่ีมีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบในด้านบวก 
(Positive Impact) ในรูปแบบ Butterfly Effect)  

 รัฐบาลควรส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กลุ่ม Startup ให้
สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูลด้านต่างๆ 
รวมท้ัง Infrastructure และ Platform ต่าง  ๆให้เพียงพอ 

 รัฐบาลส่งเสริมการใช้ศักยภาพของ Social Network ในการเป็น
เป็น Platform ให้คนรุ่นใหม่ด าเนินธุรกิจ Startup เนื่องจาก 
Social Network สามารถเป็นช่องทางในการส่ือสารได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง 

 ภาครัฐควรดึงทุกภาคส่วนเข้ามาบูรณาการร่วมกัน และต้อง
ส่ือสารในมุมกว้างมากยิ่งขึ้น  
 

๓. ท่านคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างไรเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 

 

 ควรจัดให้มีเวทีเยาวชนในการแลกเปล่ียนแสดงความ
คิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง 

 ควรจัดเวทีให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าท่ีมีความ
คิดเห็นเดียวกันมาถกแถลงร่วมกันเพื่อหาประเด็นร่วมใน
การพัฒนาด้านต่างๆ ของคนท้ังสองรุ่นเมื่อได้ประเด็น
ร่วมของคน 2 รุ่น แล้วจึงขยายวงให้ใหญ่ขึ้น 

 คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการ
แสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง 

 คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความ
มุ่งมั่น มี Passion มาก แต่ขาดประสบการณ์ และความ
ฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

 ควรมีการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
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๔๐ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
การเมืองโดยสันติวิธี 

 คนรุ่นใหม่ต้องการการส่ือสารข้อมูลอย่างชัดเจน 
ตรงไปตรงมา ดังนัน้รัฐบาลควรควบคุม ก ากับดูแลการใช้
ส่ือต่าง ๆ รวมทั้งดูแลเนื้อหาข่าวต่างๆ ไม่ให้เป็น Fake 
news และการสร้างวาทะกรรมท่ีก่อให้เกิดความ
แตกแยกหรือ Hate Speech 
 

4.ท่ า น มี ค ว า ม คิ ด เ ห็ น อ ย่ า ง ไ ร ต่ อ
ยุทธศาสตร์ชาติ และวิธีการบริหารประเทศ
ของรัฐบาลในปัจจุบัน 

 ภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานหลายด้าน 
อาทิเ ช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คมนาคม ท่ีช่วย
สนับสนุนธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ (Start up)  

 วิสัยทัศน์ (Vision) จะเป็นจริงได้ หากทุกคนในชาติมี
ความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ (Ownership) และ
ร่วมมือในการขับเคล่ือนประเทศ 

 รัฐบาลจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน ( Infrastructure) ด้าน
ต่าง ๆ ท่ีดีและเพียงพอ ก็จะเป็นแรงขับและพลังในการ
ด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ด้วยดี  

 กฎหมายต่างๆ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อคนรุ่นใหม่ในการ
แสดงความเห็นทางการเมือง 

 รัฐบาลควร Rebranding ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบัน
รัฐบาล ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และมีแนวคิดท่ีล้าสมัย
ไม่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจึง
ต้องหา sub brand/ fighting brand มาช่วยเสริม
ศักยภาพของรัฐบาล 

 รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้าน
เทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ังเตรียมความพร้อมรับมือ
ต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับ
โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19  เพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ 

 รัฐบาลควรมีมาตรการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิต
ท่ีดีส าหรับประชาชน 

 รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างปุาในเมือง Smart 
environment และส่งเสริมความร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสีย  
ก่อนคืนสู่ธรรมชาติ 

 รัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบ

๔๑ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
ขน ส่ง สาธารณะ  และการ ใ ช้ ผ ลิตภัณฑ์ ท่ีลดการ
ปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 

 ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้คน
รุ่นใหม่สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา/สร้างความมั่นคงให้ประเทศ 

 ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ท างานรวมท้ังพัฒนาทักษะด้านภาษาให้คนในชาติ 
 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน โดยให้มีความเท่าเทียม  
 เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดท่ีแตกต่างจากคนรุ่นเก่า คน

รุ่นเก่าจะต้องท าความเข้าใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
เกี่ยวกับพื้นฐาน วิธีคิด และ Life style ว่าเป็นอย่างไร 
เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน 

 ผู้ใช้ Social Medial แต่ละ Platform เช่น Twitter FB 
IG จะมีลักษณะเฉพาะประจ ากลุ่ม (Characters) ท่ี
แตกต่างกัน รวมท้ังมีการแสดงออกทางความคิดในเรื่อง
ต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง Platform 
ต่างๆ นั้น คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารเฉพาะ
กลุ่ม 

 รัฐบาลควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่าง
คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าให้มีเวทีถกแถลงเพื่อหาประเด็น
ท่ีเป็นความสนใจร่วมของสังคม (Social Interest) 
จากนั้นจึงหารือร่วมกันเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 

 คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและ
ประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสให้
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By 
Experience) 
 

๖. อื่นๆ  ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
   มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 
   คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้

ภายในเวลาเดียวกัน (Multi skills) และสามารถเรียนรู้
ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ 
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๔๑ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
ขน ส่ง สาธารณะ  และการ ใ ช้ ผ ลิตภัณฑ์ ท่ีลดการ
ปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 

 ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเพื่อให้คน
รุ่นใหม่สามารถสร้างความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนา/สร้างความมั่นคงให้ประเทศ 

 ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
 รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ

ท างานรวมท้ังพัฒนาทักษะด้านภาษาให้คนในชาติ 
 ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาต้องให้เกียรติซึ่งกัน

และกัน โดยให้มีความเท่าเทียม  
 เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดท่ีแตกต่างจากคนรุ่นเก่า คน

รุ่นเก่าจะต้องท าความเข้าใจและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ 
เกี่ยวกับพื้นฐาน วิธีคิด และ Life style ว่าเป็นอย่างไร 
เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน 

 ผู้ใช้ Social Medial แต่ละ Platform เช่น Twitter FB 
IG จะมีลักษณะเฉพาะประจ ากลุ่ม (Characters) ท่ี
แตกต่างกัน รวมท้ังมีการแสดงออกทางความคิดในเรื่อง
ต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง Platform 
ต่างๆ นั้น คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางในการส่ือสารเฉพาะ
กลุ่ม 

 รัฐบาลควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่าง
คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าให้มีเวทีถกแถลงเพื่อหาประเด็น
ท่ีเป็นความสนใจร่วมของสังคม (Social Interest) 
จากนั้นจึงหารือร่วมกันเพื่อด าเนินการในเรื่องดังกล่าว
ต่อไป 

 คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและ
ประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่ควรได้รับโอกาสให้
เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By 
Experience) 
 

๖. อื่นๆ  ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
   มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 
   คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้

ภายในเวลาเดียวกัน (Multi skills) และสามารถเรียนรู้
ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
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๔๒ 
 

ประเด็นค าถาม ความคิดเห็นที่ส าคัญ 
ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดย
ไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

  คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาด
ความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากคน
รุ่น ใหม่ ไม่ ไ ด้อยู่ ในยุค ท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มี
ความรู้สึกร่วมกับเรื่องอธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

  คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้ เป็นไอดอลในการ
ส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็นผู้ติดตาม (Follower) 
ท่ีดี 

  คนรุ่นใหม่ไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือ
ปฏิบัติก่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้า 

 
 

๓.๓.๑ การก าหนดปัจจัยส าคัญ (Driving Force) ท่ีส่งผลต่อความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ 

ผลจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มนักศึกษา กลุ่มนักธุรกิจ 
กลุ่มการทหาร และกลุ่มนักวิชาการต่อผลประโยชน์ของชาติ น ามาซึ่งการก าหนดประเด็นส าคัญ (Key 
Issue) เพื่อน ามาพิจารณาร่วมกันต่อการก าหนดปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลกระทบ (Impact) และความไม่
แน่นอน (Uncertainty) ดังตารางท่ี ๒  

ตารางที่ ๒ แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส าคัญ (Driving Force) 

Driving Force  Impact (ผลกระทบ)/ Uncertainty (ความไม่แน่นอน) 
High  Mod  Low  

๑. ปัจเจกชนนิยม ๑๒/๑๒ ๕/๙ ๑/๓ 
๒. ความเหล่ือมล้ าทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ๑๔/๒๑ ๒/๕ ๐/๐ 
๓. การแข่งขันทางสังคม ๕/๐ ๑๐/๒๑ ๓/๕ 
๔. การแสดงออกของเยาวชน ๑๓/๖ ๖/๑๕ ๐/๓ 
๕. ทักษะและปรับตัวของเยาวชน ๑/๑ ๕/๒๒ ๑๓/๒ 

๔๓ 
 

Driving Force  Impact (ผลกระทบ)/ Uncertainty (ความไม่แน่นอน) 
High  Mod  Low  

๖. Disruptive Technology ๑๒/๑๗ ๘/๕ ๐/๔ 
๗. Platform ทาง Technology ๑๗/๑๓ ๓/๙ ๐/๑ 
๘. Active Citizen ๖/๘ ๑๒/๑๑ ๑/๔ 
๙. ความสนใจในทุกเรื่อง  ๐/๒ ๘/๑๔ ๑๒/๘ 
๑๐. มีเปูาหมายร่วมกันทางสังคม ๑๑/๑๘ ๘/๖ ๔/๐ 
๑๑.  Healthcare Concern ๑/๐ ๘/๘ ๑๑/๑๓ 
๑๒.  ธรรมาภิบาลภาครัฐ ๑๙/๑๖ ๓/๕ ๐/๐ 
๑๓.  Smart Living ๑/๑ ๔/๙ ๑๖/๑๔ 
๑๔.  ความเหล่ือมล้ าจากนโยบายของรัฐ ๑๙/๑๖ ๒/๘ ๐/๐ 
๑๕.  ระบบการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ๑๓/๑๑ ๘/๘ ๐/๕ 
๑๖.  การไม่ยอมรับ รธน. ฉบับปัจจุบัน (๒๕๖๐) ๑๕/๑๐ ๘/๑๐ ๑/๔ 
๑๗.  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๒๑/๗ ๒/๙ ๐/๕ 
๑๘.  ระบบประชาธิปไตยของไทย ๑๕/๑๗ ๗/๕ ๑/๐ 
๑๙.  การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพ ๑/๑ ๑๐/๖ ๑๐/๑๕ 
๒๐.  การบริหารจัดการงบประมาณ ๖/๖ ๑๕/๑๒ ๓/๕ 
๒๑. Leadership ๑๔/๑๓ ๙/๙ ๐/๑ 

๓.๓.๒ การมองภาพในอนาคต (Scenario) และผลกระทบ 
จาการก าหนดปัจจัยส าคัญ(Driving Force) ท่ีส่งผลกระทบ (Impact) สูง และความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ต่ า น ามาทบทวน Black-bone เพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกัน ดังแผนภาพท่ี ๑ 
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๔๓ 
 

Driving Force  Impact (ผลกระทบ)/ Uncertainty (ความไม่แน่นอน) 
High  Mod  Low  

๖. Disruptive Technology ๑๒/๑๗ ๘/๕ ๐/๔ 
๗. Platform ทาง Technology ๑๗/๑๓ ๓/๙ ๐/๑ 
๘. Active Citizen ๖/๘ ๑๒/๑๑ ๑/๔ 
๙. ความสนใจในทุกเรื่อง  ๐/๒ ๘/๑๔ ๑๒/๘ 
๑๐. มีเปูาหมายร่วมกันทางสังคม ๑๑/๑๘ ๘/๖ ๔/๐ 
๑๑.  Healthcare Concern ๑/๐ ๘/๘ ๑๑/๑๓ 
๑๒.  ธรรมาภิบาลภาครัฐ ๑๙/๑๖ ๓/๕ ๐/๐ 
๑๓.  Smart Living ๑/๑ ๔/๙ ๑๖/๑๔ 
๑๔.  ความเหล่ือมล้ าจากนโยบายของรัฐ ๑๙/๑๖ ๒/๘ ๐/๐ 
๑๕.  ระบบการบริหารจัดการการเลือกต้ัง ๑๓/๑๑ ๘/๘ ๐/๕ 
๑๖.  การไม่ยอมรับ รธน. ฉบับปัจจุบัน (๒๕๖๐) ๑๕/๑๐ ๘/๑๐ ๑/๔ 
๑๗.  การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๒๑/๗ ๒/๙ ๐/๕ 
๑๘.  ระบบประชาธิปไตยของไทย ๑๕/๑๗ ๗/๕ ๑/๐ 
๑๙.  การละเมิดสิทธิมนุษยชนของกองทัพ ๑/๑ ๑๐/๖ ๑๐/๑๕ 
๒๐.  การบริหารจัดการงบประมาณ ๖/๖ ๑๕/๑๒ ๓/๕ 
๒๑. Leadership ๑๔/๑๓ ๙/๙ ๐/๑ 

๓.๓.๒ การมองภาพในอนาคต (Scenario) และผลกระทบ 
จาการก าหนดปัจจัยส าคัญ(Driving Force) ท่ีส่งผลกระทบ (Impact) สูง และความไม่แน่นอน 

(Uncertainty) ต่ า น ามาทบทวน Black-bone เพื่อสร้างภาพอนาคตร่วมกัน ดังแผนภาพท่ี ๑ 
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๔๔ 
 

แผนภาพท่ี ๔ แสดงภาพอนาคตฉากทัศน์ของคนรุ่นใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓.๔ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม(SWOT Analysis ) 

โดยเริ่มจาก ท า SWOT  Analysis ของเยาวชนคนรุ่นใหม่ท่ีมีต่อความมั่นคงของชาติโดยใช้ PESTEL 
เป็นกรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (โอกาส ,อุปสรรค) และ Model ๗’S Mckinsey เป็น
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน) มาประยุกต์ใช้กับประเด็นส าคัญ
ดังกล่าวด้วย ผลผลิตคือ แผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่
ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๔๕ 
 

จุดแข็ง 
S๑ : คนรุ่นใหม่มีกลยุทธ์ หรือเครื่องมือ/วิธีการ/ช่องทาง (platform) ในการส่ือสารข้อมูล 

ชัดเจน 
S๒ : มีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารความต้องการของตน/กลุ่มมาก 
S๓ : ภาครัฐมีโครงสร้างในการสนับสนุน Infrastructure ในองค์กรให้มีการใช้ IT และ 

platform ต่าง ๆ สนับสนุนงานภาครัฐ เช่น กฎหมาย ICT อินเตอร์เน็ตต าบล 
S๔ : รัฐบาลใช้ช่องทางในการส่ือสารและส่งสารถึงประชาชนได้หลายหลากช่องทาง 

นอกเหนือจากช่องทางรัฐ เช่น FB ทวิตเตอร์  
S๕ : คนรุ่นใหม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
S๖ : มีการปรับภาพลักษณ์/รูปแบบการส่ือสารของผู้น าในการส่ือสารกับประชาชน 
S๗ : มีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารความต้องการของตน/กลุ่มมาก 
S๘ : คนรุ่นใหม่มีความเป็นปัจเจกชนสูง 
S๙ : คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มี Passion มาก มีจิตอาสา มี 

solution 
S๑๐ : คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเดียวกัน ก็จะใช้งานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นบน  

Platformนั้นๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการส่ือสารเฉพาะกลุ่ม 
S๑๑ : คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก 
S๑๒ : คนรุ่นใหม่มีจริยธรรม วัฒนธรรมในเชิงบวก และการเปิดกว้างทางความคิด 
S๑๓ : คนรุ่นใหม่มีทักษะในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีท่ีค่อนข้างรวดเร็ว  
S๑๔ : สนใจเรื่องการลงทุน อยากให้เงิน อยากให้เงินท างานให้ ต้องการเกษียณต้ังแต่อายุน้อย 

 S๑๕ : ให้ความส าคัญกับชีวิตตนเองมากกว่าองค์กรท่ีท า ชอบการยืดหยุ่นเรื่องเวลาท างาน 

จุดอ่อน 
 W๑ : ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างรุ่น (Generation gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง GEN ต่าง ๆ                             

W๒: ขาดกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม
ความรักชาติท่ีถูกต้องไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน  

W๓: ขาดทักษะในการกล่ันกรอง วิเคราะห์ และการเลือกรับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
W๔: โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ยังไม่ท่ัวถึง/ยังใช้งานไม่ได้ท้ังประเทศ 
W๕: คนรุ่นใหม่มีค่านิยม/รสนิยมท่ีเน้นวัตถุนิยม 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๗: คนท่ีอยู่ในแต่ละ Platform ก็จะแตกต่างกันไป เรื่องเดียวกันคนในแต่ละ Platform ก็

จะเห็นแตกต่างกันไป 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 
W๙: ในมุมมองของธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection ท่ีแน่นแฟูน 
W๑๐: ท างานตามหน้าท่ี ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท ท าได้เพียงล าพัง 
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๔๕ 
 

จุดแข็ง 
S๑ : คนรุ่นใหม่มีกลยุทธ์ หรือเครื่องมือ/วิธีการ/ช่องทาง (platform) ในการส่ือสารข้อมูล 

ชัดเจน 
S๒ : มีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารความต้องการของตน/กลุ่มมาก 
S๓ : ภาครัฐมีโครงสร้างในการสนับสนุน Infrastructure ในองค์กรให้มีการใช้ IT และ 

platform ต่าง ๆ สนับสนุนงานภาครัฐ เช่น กฎหมาย ICT อินเตอร์เน็ตต าบล 
S๔ : รัฐบาลใช้ช่องทางในการส่ือสารและส่งสารถึงประชาชนได้หลายหลากช่องทาง 

นอกเหนือจากช่องทางรัฐ เช่น FB ทวิตเตอร์  
S๕ : คนรุ่นใหม่มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
S๖ : มีการปรับภาพลักษณ์/รูปแบบการส่ือสารของผู้น าในการส่ือสารกับประชาชน 
S๗ : มีแนวโน้มใช้เทคโนโลยีในการส่ือสารความต้องการของตน/กลุ่มมาก 
S๘ : คนรุ่นใหม่มีความเป็นปัจเจกชนสูง 
S๙ : คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มี Passion มาก มีจิตอาสา มี 

solution 
S๑๐ : คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเดียวกัน ก็จะใช้งานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นบน  

Platformนั้นๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการส่ือสารเฉพาะกลุ่ม 
S๑๑ : คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก 
S๑๒ : คนรุ่นใหม่มีจริยธรรม วัฒนธรรมในเชิงบวก และการเปิดกว้างทางความคิด 
S๑๓ : คนรุ่นใหม่มีทักษะในการเรียนรู้และใช้เทคโนโลยีท่ีค่อนข้างรวดเร็ว  
S๑๔ : สนใจเรื่องการลงทุน อยากให้เงิน อยากให้เงินท างานให้ ต้องการเกษียณต้ังแต่อายุน้อย 

 S๑๕ : ให้ความส าคัญกับชีวิตตนเองมากกว่าองค์กรท่ีท า ชอบการยืดหยุ่นเรื่องเวลาท างาน 

จุดอ่อน 
 W๑ : ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างรุ่น (Generation gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง GEN ต่าง ๆ                             

W๒: ขาดกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม
ความรักชาติท่ีถูกต้องไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน  

W๓: ขาดทักษะในการกล่ันกรอง วิเคราะห์ และการเลือกรับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
W๔: โครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT ยังไม่ท่ัวถึง/ยังใช้งานไม่ได้ท้ังประเทศ 
W๕: คนรุ่นใหม่มีค่านิยม/รสนิยมท่ีเน้นวัตถุนิยม 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๗: คนท่ีอยู่ในแต่ละ Platform ก็จะแตกต่างกันไป เรื่องเดียวกันคนในแต่ละ Platform ก็

จะเห็นแตกต่างกันไป 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 
W๙: ในมุมมองของธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection ท่ีแน่นแฟูน 
W๑๐: ท างานตามหน้าท่ี ไม่บ้างาน ไม่ทุ่มเท ท าได้เพียงล าพัง 
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๔๖ 
 

W๑๑: แต่งงานช้า ชอบชีวิตโสด ไม่มีภาระเรื่องลูก 
W๑๒: ซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ แต่ช่างเลือก และดูเหตุผลรอบด้าน โดยเฉพาะข้อมูลใน Social 

Media ก่อนตัดสินใจ 

โอกาส 
O๑ : คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
O๒ : ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ระดับโลก  
O๓ : โอกาสในการประกอบธุรกิจ Start Up มีมากขึ้น  
O๔: นโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนและให้ความส าคัญกับThailand  4.0  
O๕: โลกไร้พรมแดนท าให้สังคมเปิดกว้างและเกิดการเช่ือมโยงระหว่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม การส่ือสาร   
O๖: มีกฎหมายคุ้มครองการแสดงออกของประชาชน 
O๗: กลุ่ม Star up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูล(Data) ด้านต่าง  ๆInfrastructure  

ด้านต่าง ใๆห้เพียงพอ 
 O๘ : ในปัจจุบันมี Platform ต่างๆ เช่น Twitter  FB IG หลากลายวิธี หลายช่องทาง 
 O๙ : มีตลาดการลงทุนท่ีเปิดกว้างมากขึ้น ให้กับคนรุ่นใหม่ ท่ีมีความคิด สร้างสรรค์ 
 O๑๐ : การเปิดกว้างทางความคิดเห็นของคนในสิทธิเสรีภาพมากขึ้น ไม่จ ากัดเพศ วัย  
 O๑๑ : ตามสร้างสรรค์นวัตกรรมบนอินเทอร์เน็ตได้ ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
 O๑๒ : มีการพัฒนาและเผยแพร่แอปพลิเคช่ันไปยังตลาดกลุ่มใหญ่โดยไม่ต้องมีทุนมากมาย 
 O๑๓ : เกิดวัฒนธรรมการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 O๑๔ : สามารถเข้าถึงข่าวสารและแนวคิดทางการเมืองจากแหล่งข้อมูลท่ีหลากหลาย เข้าร่วมพูดคุย
แลกเปล่ียนในพื้นท่ีสาธารณะท่ีอินเทอร์เน็ตสร้างขึ้น หรือกระท่ังเป็นผู้สรรค์สร้างเนื้อหาด้วยตนเอง  

ภัยคุกคาม 
T๑: เทคโนโลยีการส่ือสารท าให้เกิดการลอกเลียนแบบรูปแบบการแสดงออกทางการเมือง

จากต่างประเทศ  
T๒: การบังคับใช้ กม.และการตีความ กม. ของผู้มีอ านาจของรัฐเป็นไปในลักษณะของการ

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  ข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุม  
T๓: ระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น  
T๔: ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าท าให้เกิดภาวะสมองไหลในคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ  
T๕: การเคล่ือนย้ายเสรีของแรงงานต่างชาติในอาเซียน  
T๖: ปัญหาทางโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไป(สังคมไร้ลูกหลาน) 
T๗: ด้านอุตสาหกรรมควรมีการ Sharing Economy โดยการท าเป็นกลุ่ม cluster เล็กๆและส่งเสริมให้ 

เกิดความเข้มแข็ง 
T๙ : ภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานหลายด้าน อาทิเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

คมนาคม ท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจ 

๔๗ 
 

๓.๕ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
 การก าหนดค่าน้ าหนักและถ่วงคะแนนคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
  ด าเนินการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักและการถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก โดยให้พิจารณา 
ตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตมาก ให้ก าหนดน้ าหนัก 
คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น 
๑ น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ และก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยให้คะแนนให้พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่า
ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ Model ๗’S 
Mckinsey ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตมาก 
จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตน้อย เพื่อน าไป
ก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 
 

     ตารางที่ ๓ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดแข็ง” 

 
7s น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

structure s1 0.13 s1 22 2.00 0.26 
strategy s2 0.15 

  
0.00 0 

system s3 0.15 s2 28 2.55 0.381818 
style s4 0.16 

  
0.00 0 

staff s5 0.11 
  

0.00 0 
skill s6 0.17 s5 29 2.64 0.448182 
share value s7 0.13 s6 20 1.82 0.236364 

  
1 

   
+ 0.33 

  
      ตารางที่ ๔ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดอ่อน” 

 
7s น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

structure w1 0.13 w4 22 2.00 0.065 
strategy w2 0.15 

  
0.00 0 

system w3 0.15 
  

0.00 0 
style w4 0.16 w6,w7 28 2.55 0.407273 
staff w5 0.11 

  
0.00 0 

skill w6 0.17 w3 29 2.64 0.448182 
share value w7 0.13 w1,w5 24 2.18 0.283636 

  
1 

   
- 0.30 
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57นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๔๗ 
 

๓.๕ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
 การก าหนดค่าน้ าหนักและถ่วงคะแนนคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
  ด าเนินการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักและการถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก โดยให้พิจารณา 
ตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตมาก ให้ก าหนดน้ าหนัก 
คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น 
๑ น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ และก าหนดค่าน้ าหนักคะแนน
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยให้คะแนนให้พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่า
ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อแผนปฏิบัติการฯ โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ Model ๗’S 
Mckinsey ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตมาก 
จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อภาพอนาคตน้อย เพื่อน าไป
ก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 
 

     ตารางที่ ๓ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดแข็ง” 

 
7s น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

structure s1 0.13 s1 22 2.00 0.26 
strategy s2 0.15 

  
0.00 0 

system s3 0.15 s2 28 2.55 0.381818 
style s4 0.16 

  
0.00 0 

staff s5 0.11 
  

0.00 0 
skill s6 0.17 s5 29 2.64 0.448182 
share value s7 0.13 s6 20 1.82 0.236364 

  
1 

   
+ 0.33 

  
      ตารางที่ ๔ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร “จุดอ่อน” 

 
7s น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

structure w1 0.13 w4 22 2.00 0.065 
strategy w2 0.15 

  
0.00 0 

system w3 0.15 
  

0.00 0 
style w4 0.16 w6,w7 28 2.55 0.407273 
staff w5 0.11 

  
0.00 0 

skill w6 0.17 w3 29 2.64 0.448182 
share value w7 0.13 w1,w5 24 2.18 0.283636 

  
1 

   
- 0.30 
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58 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๔๘ 
 

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ PESTEL
ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อภาพอนาคตมาก จะ
ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อภาพอนาคตน้อย เพื่อน าไป
ก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

 
  ตารางที่ ๕ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร “โอกาส” 

 
PESTEL น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

political P 0.13 
  

0.00 0 
economic E 0.19 o3 30 2.73 0.518182 
social S 0.15 o5 25 2.27 0.340909 
tech. T 0.2 o1,o6 31 2.82 0.563636 
environmental E 0.16 o2 23 2.09 0.334545 
legal L 0.17 

  
0.00 0 

  
1 

   
+ 0.44 

  

             ตารางที่ ๖ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร “ภัยคุกคาม” 

 
PESTEL น้ าหนัก ปัจจัย คะแนน ค่าเฉลี่ย น้ าหนักxค่าเฉลี่ย 

political P 0.13 t9 24 2.18 0.283636 
economic E 0.19 t5 18 1.64 0.310909 
social S 0.15 t3,t8 28 2.55 0.381818 
tech. T 0.2 

  
0.00 0 

enviromental E 0.16 
  

0.00 0 
legal L 0.17 t2 25 2.27 0.386364 

  
1 

   
- 0.34 

 
 ๓.๕.๒ การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การประเมิน สถานภาพของยุทธศาสตร์เป็นลักษณะใด 
ซึ่งมีการแสดงสถานภาพของยุทธศาสตร์โดยบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ดังนี้   
 ๑. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็งท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อมีสถานภาพเป็น Stars ให้
ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) และต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป และพัฒนางานต่อ
ยอดต่อไป    

๔๙ 
 

O, 0.44 

S, 0.33 

T, 0.34 

W, 0.30 

0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50

O

S

T

W

  ๒. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่ายุทธศาสตร์
โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกเอ้ือ และมีความพร้อมสูงในการให้การสนับสนุน แต่ปัจจัย
ภายในเป็นจุดอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนได้ จะน าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ โดยการ
ก าหนดให้เกิดกลยุทธ์พัฒนา(Turnaround)   
  ๓. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าในภาพรวม ส่วน
ใหญ่ ภายนอกมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนา หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา น าไปสู่สภาพ
ท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนด   กลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
  ๔. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ใน สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 
เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบ ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพการวิเคราะห์ประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะเห็นว่า จุดแรเงาหรือจุดสีแดงจะ
ปรากฏอยู่ในด้านจุดแข็งและโอกาส ซึ่งถือว่าเป็น Stars(เอื้อและแข็ง)  แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้มี
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๔๙ 
 

O, 0.44 

S, 0.33 

T, 0.34 

W, 0.30 
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  ๒. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่ายุทธศาสตร์
โดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกเอ้ือ และมีความพร้อมสูงในการให้การสนับสนุน แต่ปัจจัย
ภายในเป็นจุดอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนได้ จะน าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ โดยการ
ก าหนดให้เกิดกลยุทธ์พัฒนา(Turnaround)   
  ๓. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าในภาพรวม ส่วน
ใหญ่ ภายนอกมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนา หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา น าไปสู่สภาพ
ท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนด   กลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
  ๔. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าโดยภาพรวมส่วนใหญ่
อยู่ใน สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 
เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบ ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 จากภาพการวิเคราะห์ประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะเห็นว่า จุดแรเงาหรือจุดสีแดงจะ
ปรากฏอยู่ในด้านจุดแข็งและโอกาส ซึ่งถือว่าเป็น Stars(เอื้อและแข็ง)  แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้มี
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60 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๕๐ 
 

จุดแข็งภายใน และโอกาสต่างๆ จากปัจจัยภายนอกท่ีพร้อมเข้ามามีส่งเสริม ผลักดัน หรือขับเคล่ือนใน
ด้านต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพื่อบรรลุภาพอนาคต “รัฐอุดมคติ” ท่ีต้องการไปให้ถึงภายใต้
แผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

๓.๖ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)   

 เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วน ามา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 

S๑ : คนรุ่นใหม่มีกลยุทธ์ หรือเครื่องมือ/วิธีการ/ช่องทาง (platform) ในการส่ือสารข้อมูล 
ชัดเจน 

S๓ : ภาครัฐมีโครงสร้างในการสนับสนุน Infrastructure ในองค์กรให้มีการใช้ IT และ 
platform ต่าง ๆ สนับสนุนงานภาครัฐ เช่น กฎหมาย ICT อินเตอร์เน็ตต าบล 

S๔ : รัฐบาลใช้ช่องทางในการส่ือสารและส่งสารถึงประชาชนได้หลายหลากช่องทาง 
นอกเหนือจากช่องทางรัฐ เช่น FB ทวิตเตอร์  

S๙ : คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มี Passion มาก มีจิตอาสา มี 
solution 

S๑๐ : คนรุ่นใหม่ท่ีมีความสนใจเดียวกัน ก็จะใช้งานเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นบน  
Platformนั้นๆ ซึ่งเป็นช่องทางในการส่ือสารเฉพาะกลุ่ม 

๕๑ 
 

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
W๑ : ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างรุ่น (Generation Gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง GEN ต่าง ๆ  
W๒: ขาดกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม

ความรักชาติท่ีถูกต้องไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน  
W๓: ขาดทักษะในการกล่ันกรอง วิเคราะห์ และการเลือกรับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

โอกาส ๕ อันดับแรก 
O๑ : คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
O๒ : ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ระดับโลก  
O๕: โลกไร้พรมแดนท าให้สังคมเปิดกว้างและเกิดการเช่ือมโยงระหว่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม การส่ือสาร   
O๖: มีกฎหมายคุ้มครองการแสดงออกของประชาชน 
O๗: กลุ่ม Star up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูล (Data) ด้านต่าง  ๆInfrastructure  

ด้านต่าง ใๆห้เพียงพอ 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
T๑: เทคโนโลยีการส่ือสารท าให้เกิดการลอกเลียนแบบรูปแบบการแสดงออกทางการเมือง

จากต่างประเทศ  
T๒: การบังคับใช้ กม.และการตีความ กม. ของผู้มีอ านาจของรัฐเป็นไปในลักษณะของการ

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  ข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุม  
T๗: ระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น  
T๘: ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าท าให้เกิดภาวะสมองไหลในคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ  
T๙: ปัญหาทางโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไป(สังคมไร้ลูกหลาน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

61นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๕๑ 
 

จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
W๑ : ความเห็นต่างทางความคิดระหว่างรุ่น (Generation Gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง GEN ต่าง ๆ  
W๒: ขาดกลไกในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์และกระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยม

ความรักชาติท่ีถูกต้องไม่มีทิศทางท่ีชัดเจน  
W๓: ขาดทักษะในการกล่ันกรอง วิเคราะห์ และการเลือกรับข้อมูลท่ีถูกต้อง 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

โอกาส ๕ อันดับแรก 
O๑ : คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
O๒ : ปัญหาส่ิงแวดล้อมจะได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ระดับโลก  
O๕: โลกไร้พรมแดนท าให้สังคมเปิดกว้างและเกิดการเช่ือมโยงระหว่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม การส่ือสาร   
O๖: มีกฎหมายคุ้มครองการแสดงออกของประชาชน 
O๗: กลุ่ม Star up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูล (Data) ด้านต่าง  ๆInfrastructure  

ด้านต่าง ใๆห้เพียงพอ 

อุปสรรค/ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
T๑: เทคโนโลยีการส่ือสารท าให้เกิดการลอกเลียนแบบรูปแบบการแสดงออกทางการเมือง

จากต่างประเทศ  
T๒: การบังคับใช้ กม.และการตีความ กม. ของผู้มีอ านาจของรัฐเป็นไปในลักษณะของการ

ลิดรอนสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  ข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุม  
T๗: ระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น  
T๘: ค่าตอบแทนท่ีสูงกว่าท าให้เกิดภาวะสมองไหลในคนรุ่นใหม่ท่ีมีความสามารถ  
T๙: ปัญหาทางโครงสร้างประชากรท่ีเปล่ียนไป(สังคมไร้ลูกหลาน) 
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62 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๕๒ 
 

ตารางที่ ๗. แสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายใน  
(TOWS Matrix) 

Vision 
คนรุ่นใหม่ ปกปูองอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์

ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงทุกรูปแบบ และสามารถด ารงไว้ซ่ึงอธิปไตย  
 ๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง    
๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจาย
ความเจรญิทางเศรษฐกิจ    
๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง   
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานที่
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน    
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์  
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล อย่างเป็นระบบ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๑ : คนรุ่นใหม่มีกลยุทธ์ หรือเครื่องมือ/วิธีการ/ช่องทาง 
(platform) ในการสื่อสารข้อมูลชัดเจน 
S๓ : ภาครัฐมีโครงสร้างในการสนับสนุน Infrastructure ใน
องค์กรให้มีการใช้ IT และ Platform ต่าง ๆ สนับสนุนงาน
ภาครัฐ เช่น กฎหมาย ICT อินเตอร์เน็ตต าบล 
S๔ : รัฐบาลใช้ช่องทางในการสื่อสารและส่งสารถึงประชาชน
ได้หลายหลากช่องทาง นอกเหนือจากช่องทางรัฐ เช่น FB 
ทวิตเตอร์  
S๙ : คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความมุ่งมั่น มี 
Passion มาก มีจิตอาสา มีSolution 
S๑๐ : คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเดียวกัน ก็จะใช้งานเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นบน Platformนั้นๆ ซึ่งเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W๑ : ความ เ ห็นต่ า งทางความคิ ด ระหว่างรุ่ น 
(Generation gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง 
GEN ต่าง ๆ 
W๒: ขาดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมความรัก
ชาติที่ถูกต้องไม่มีทิศทางที่ชัดเจน  
W๓: ขาดทักษะในการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และการ
เลือกรับข้อมูลที่ถูกต้อง 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

 

โอกาส (Opportunities) 
O๑ : คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
O๒ : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ระดับโลก  
O๕: โลกไร้พรมแดนท าให้สังคมเปิดกว้างและเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม การสื่อสาร   
O๖: มีกฎหมายคุ้มครองการแสดงออกของประชาชน 
O๗: กลุ่ม Star up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มี
ข้อมูล(Data) ด้านต่างๆ  Infrastructure ด้านต่างๆ ให้เพียงพอ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
๑.ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้และสร้าง
นวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (S๕+O๖+O๑) 
๒.พัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (พลเมือง
ไทยเป็นพลเมืองโลก) (S๕+S๒+O๖)  
๓.ส่งเสริมการขับเคลื่อนขับเคลื่อนระบบระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (กฎหมายและระเบียบ)(S๑+O๓) 
๔.สร้างเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคน
รุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี (S๒+O๑) 
๕.คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  (S๑+O๑) 
๖. ขยาย Co working space ที่เอ้ือต่อการท างานของ
คนรุ่นใหม่  พร้อมรองรับผู้ประกอบการธุรกิจและ 
ผู้ประกอบการอิสระ (S๑+S๕+O๑+O๓) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
๑. พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานใน
อาเซียน (S๕+T๓) 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์
สังคมไร้ลูกหลาน (S๕+S๑+T๘)  
๓. สนับสนุนการบังคับใช้ กม. เก่ียวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและปรับปรุงให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (S๒+T๒) 

 

อุปสรรค (Threats) 
T๑ : เทค โน โลยี กา รสื่ อ สา รท า ใ ห้ เ กิด กา ร
ลอกเลียนแบบรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองจาก
ต่างประเทศ  
T๒: การบังคับใช้ กม.และการตีความ กม. ของผู้มี
อ านาจของรัฐเป็นไปในลักษณะของการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  
ข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุม  
T๓: ระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น  
T๔: ค่าตอบแทนที่สูงกว่าท าให้เกิดภาวะสมองไหลใน
คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ  
T๖: ปัญหาทางโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป(สังคม
ไร้ลูกหลาน) 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
๑. เพิ่มทักษะในการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ 
(W๑/๖+O๓+O๖) 
๒. พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สื่อดิจิทัล 
(W๓+O๑+O๖) กระทรวงศึกษาและดิจิทัล 
๓. ส่งเสริมการบริโภคที่ค านึงถึงสิง่แวดล้อมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (W๗+O๒) ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมการใชd้igital plat form เพื่อการสื่อสาร 
(W๑+O๕+O๑) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
๑. เร่งวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ไปยังทุกพื้นที่ เพื่อรองรับDigital learning plat 
form (T๓+W๔) 
๒. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง  โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยง (T๙+W๑) 
๓. เปิดเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่
กับคนรุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
(W๑+T๒) 
๔. ปลูกฝังค่านิยม ส านึกรักบ้านเกิด (ความ
กตัญญู) เพื่อคืนสู่วิถีไทย  (W๖+W๗+T๘) 
๕. เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีความฉลาดทาง
อารมณ์  (W๖+T๘) 
๖. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสนับสนุน
ช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน (W๗+T๕) 

 

๕๓ 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)   
 กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 
คือส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้และสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (S๕+O๖+O
๑) และการพัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (S๕+S๒+O๖) รวมท้ังการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนขับเคล่ือนระบบระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กฎหมายและระเบียบ)(S๑+O๓) 

นอกจากนี้จากสภาพในปัจจุบันและตรงกับต าแหน่งของยุทธศาสตร์ท่ีจุดStars(เอื้อและแข็ง)  
แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดแข็งภายใน และโอกาสต่างๆ จากปัจจัยภายนอกท่ีพร้อมเข้ามามี
ส่งเสริม ผลักดัน หรือขับเคล่ือนในด้านต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพื่อบรรลุภาพอนาคต “รัฐอุดม
คติ” ท่ีต้องการไปให้ถึง ควรมีการสร้างเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี (S๒+O๑) และคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  (S๑+O๑) พร้อมกับการขยาย Co working space ท่ีเอื้อต่อการ
ท างานของคนรุ่นใหม่ พร้อมรองรับผู้ประกอบการธุรกิจและ ผู้ประกอบการอิสระ (S๑+S๕+O๑+O๓) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของยุทธศาสตร์ หรือท าให้จุดอ่อนลดลง 

เป็นกลยุทธ์ท่ีเน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสท่ีเข้ามา คือ พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอาเซียน (S๕+T๓) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสุขภาพ 
เพื่อตอบโจทย์สังคมไร้ลูกหลาน (S๕+S๑+T๘) อีกท้ังต้องสนับสนุนการบังคับใช้ กม. เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (S๒+T๒) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงปูองกันเป็นการน าจุดแข็งมาปูองกันอุปสรรค จากแผนปฏิบัติการการปกปูอง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมคามคิดเห็นของคนรุ่นใหม่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งใน
ขณะนั้นการใช้นวัตกรรมเป็นเรื่องท่ีก าลังเร่งด่วน ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้ คือ เพิ่มทักษะในการใช้นวัตกรรมใน
การประกอบธุรกิจ (W๑/๖+O๓+O๖) และการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ส่ือดิจิทัล 
(W๓+O๑+O๖) กระทรวงศึกษาและดิจิทัล รวมกับการส่งเสริมการบริโภคท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (W๗+O๒) ส่งเสริมการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาท่ี
ก าลังร้อนแรง อีกท้ังส่งเสริมการใช้digital plat form เพื่อการส่ือสาร (W๑+O๕+O๑) เพื่อลดข้อมูล
ข่าวสารที่บิดเบือน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นต้ังรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนท่ีมีอยู่ โดยเร่งวางระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังทุกพื้นท่ี เพื่อรองรับDigital learning plat form (T๓+W๔) เปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบการเมือง  โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียง (T๙+W๑) รวมท้ังเปิดเวทีใน



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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๕๒ 
 

ตารางที่ ๗. แสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายใน  
(TOWS Matrix) 

Vision 
คนรุ่นใหม่ ปกปูองอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์

ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน 
เป้าประสงค์ 

๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อความ
มั่นคงทุกรูปแบบ และสามารถด ารงไว้ซ่ึงอธิปไตย  
 ๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  รวมทั้งประชาชนมีความสามัคคี
ปรองดอง    
๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจาย
ความเจรญิทางเศรษฐกิจ    
๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง   
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานที่
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน    
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟ้ืนฟูให้มีความสมบูรณ์  
รวมทั้งสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล อย่างเป็นระบบ 

จุดแข็ง (Strengths) 
S๑ : คนรุ่นใหม่มีกลยุทธ์ หรือเครื่องมือ/วิธีการ/ช่องทาง 
(platform) ในการสื่อสารข้อมูลชัดเจน 
S๓ : ภาครัฐมีโครงสร้างในการสนับสนุน Infrastructure ใน
องค์กรให้มีการใช้ IT และ Platform ต่าง ๆ สนับสนุนงาน
ภาครัฐ เช่น กฎหมาย ICT อินเตอร์เน็ตต าบล 
S๔ : รัฐบาลใช้ช่องทางในการสื่อสารและส่งสารถึงประชาชน
ได้หลายหลากช่องทาง นอกเหนือจากช่องทางรัฐ เช่น FB 
ทวิตเตอร์  
S๙ : คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงมีความมุ่งมั่น มี 
Passion มาก มีจิตอาสา มีSolution 
S๑๐ : คนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจเดียวกัน ก็จะใช้งานเพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นบน Platformนั้นๆ ซึ่งเป็นช่องทาง
ในการสื่อสารเฉพาะกลุ่ม 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W๑ : ความ เ ห็นต่ า งทางความคิ ด ระหว่างรุ่ น 
(Generation gap) มีการปะทะทางความคิดระหว่าง 
GEN ต่าง ๆ 
W๒: ขาดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กระบวนการปลูกฝังอุดมการณ์และค่านิยมความรัก
ชาติที่ถูกต้องไม่มีทิศทางที่ชัดเจน  
W๓: ขาดทักษะในการกลั่นกรอง วิเคราะห์ และการ
เลือกรับข้อมูลที่ถูกต้อง 
W๖: ความเป็นปัจเจกชนสูง 
W๘: ขาดประสบการณ์ และขาดความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็ว 

 

โอกาส (Opportunities) 
O๑ : คนรุ่นใหม่อยู่ในยุคความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 
เปิดโอกาสให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
O๒ : ปัญหาสิ่งแวดล้อมจะได้รับการใส่ใจจากคนรุ่นใหม่มากขึ้น 
เกิดความร่วมมือในการอนุรักษ์ระดับโลก  
O๕: โลกไร้พรมแดนท าให้สังคมเปิดกว้างและเกิดการเชื่อมโยง
ระหว่างกัน เช่น ด้านวัฒนธรรม การสื่อสาร   
O๖: มีกฎหมายคุ้มครองการแสดงออกของประชาชน 
O๗: กลุ่ม Star up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มี
ข้อมูล(Data) ด้านต่างๆ  Infrastructure ด้านต่างๆ ให้เพียงพอ 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
๑.ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้และสร้าง
นวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (S๕+O๖+O๑) 
๒.พัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (พลเมือง
ไทยเป็นพลเมืองโลก) (S๕+S๒+O๖)  
๓.ส่งเสริมการขับเคลื่อนขับเคลื่อนระบบระบบเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล (กฎหมายและระเบียบ)(S๑+O๓) 
๔.สร้างเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคน
รุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี (S๒+O๑) 
๕.คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล 
และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  (S๑+O๑) 
๖. ขยาย Co working space ที่เอ้ือต่อการท างานของ
คนรุ่นใหม่  พร้อมรองรับผู้ประกอบการธุรกิจและ 
ผู้ประกอบการอิสระ (S๑+S๕+O๑+O๓) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
๑. พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้
สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานใน
อาเซียน (S๕+T๓) 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์
สังคมไร้ลูกหลาน (S๕+S๑+T๘)  
๓. สนับสนุนการบังคับใช้ กม. เก่ียวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและปรับปรุงให้ทันสมัย
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (S๒+T๒) 

 

อุปสรรค (Threats) 
T๑ : เทค โน โลยี กา รสื่ อ สา รท า ใ ห้ เ กิด กา ร
ลอกเลียนแบบรูปแบบการแสดงออกทางการเมืองจาก
ต่างประเทศ  
T๒: การบังคับใช้ กม.และการตีความ กม. ของผู้มี
อ านาจของรัฐเป็นไปในลักษณะของการลิดรอนสิทธิ
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  
ข้อมูลส่วนตัวถูกควบคุม  
T๓: ระบบการศึกษาก้าวไม่ทันการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เกิดความขัดแย้งระหว่างรุ่น  
T๔: ค่าตอบแทนที่สูงกว่าท าให้เกิดภาวะสมองไหลใน
คนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ  
T๖: ปัญหาทางโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป(สังคม
ไร้ลูกหลาน) 

 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
๑. เพิ่มทักษะในการใช้นวัตกรรมในการประกอบธุรกิจ 
(W๑/๖+O๓+O๖) 
๒. พัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล การใช้สื่อดิจิทัล 
(W๓+O๑+O๖) กระทรวงศึกษาและดิจิทัล 
๓. ส่งเสริมการบริโภคที่ค านึงถึงสิง่แวดล้อมและการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (W๗+O๒) ส่งเสริมการใช้ชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๔. ส่งเสริมการใชd้igital plat form เพื่อการสื่อสาร 
(W๑+O๕+O๑) 

 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
๑. เร่งวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
ไปยังทุกพื้นที่ เพื่อรองรับDigital learning plat 
form (T๓+W๔) 
๒. เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง  โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เลี้ยง (T๙+W๑) 
๓. เปิดเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่
กับคนรุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 
(W๑+T๒) 
๔. ปลูกฝังค่านิยม ส านึกรักบ้านเกิด (ความ
กตัญญู) เพื่อคืนสู่วิถีไทย  (W๖+W๗+T๘) 
๕. เสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีความฉลาดทาง
อารมณ์  (W๖+T๘) 
๖. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสนับสนุน
ช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน (W๗+T๕) 

 

๕๓ 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)   
 กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ 
คือส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการใช้และสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ (S๕+O๖+O
๑) และการพัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยีสมัยใหม่ (S๕+S๒+O๖) รวมท้ังการส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนขับเคล่ือนระบบระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กฎหมายและระเบียบ)(S๑+O๓) 

นอกจากนี้จากสภาพในปัจจุบันและตรงกับต าแหน่งของยุทธศาสตร์ท่ีจุดStars(เอื้อและแข็ง)  
แสดงให้เห็นว่ายุทธศาสตร์นี้มีจุดแข็งภายใน และโอกาสต่างๆ จากปัจจัยภายนอกท่ีพร้อมเข้ามามี
ส่งเสริม ผลักดัน หรือขับเคล่ือนในด้านต่างๆ ให้ประสบความส าเร็จ เพื่อบรรลุภาพอนาคต “รัฐอุดม
คติ” ท่ีต้องการไปให้ถึง ควรมีการสร้างเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดง
ความคิดเห็นอย่างเสรี (S๒+O๑) และคนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และการ
ส่ือสารประชาสัมพันธ์ภาครัฐ  (S๑+O๑) พร้อมกับการขยาย Co working space ท่ีเอื้อต่อการ
ท างานของคนรุ่นใหม่ พร้อมรองรับผู้ประกอบการธุรกิจและ ผู้ประกอบการอิสระ (S๑+S๕+O๑+O๓) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของยุทธศาสตร์ หรือท าให้จุดอ่อนลดลง 

เป็นกลยุทธ์ท่ีเน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสท่ีเข้ามา คือ พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษท่ี ๒๑ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานในอาเซียน (S๕+T๓) และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสุขภาพ 
เพื่อตอบโจทย์สังคมไร้ลูกหลาน (S๕+S๑+T๘) อีกท้ังต้องสนับสนุนการบังคับใช้ กม. เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน (S๒+T๒) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงปูองกันเป็นการน าจุดแข็งมาปูองกันอุปสรรค จากแผนปฏิบัติการการปกปูอง
อธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ เป็นการ
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีรวบรวมคามคิดเห็นของคนรุ่นใหม่กับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งใน
ขณะนั้นการใช้นวัตกรรมเป็นเรื่องท่ีก าลังเร่งด่วน ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้ คือ เพิ่มทักษะในการใช้นวัตกรรมใน
การประกอบธุรกิจ (W๑/๖+O๓+O๖) และการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ส่ือดิจิทัล 
(W๓+O๑+O๖) กระทรวงศึกษาและดิจิทัล รวมกับการส่งเสริมการบริโภคท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมและ
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (W๗+O๒) ส่งเสริมการใช้ชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาท่ี
ก าลังร้อนแรง อีกท้ังส่งเสริมการใช้digital plat form เพื่อการส่ือสาร (W๑+O๕+O๑) เพื่อลดข้อมูล
ข่าวสารที่บิดเบือน 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นต้ังรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนท่ีมีอยู่ โดยเร่งวางระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังทุกพื้นท่ี เพื่อรองรับDigital learning plat form (T๓+W๔) เปิดโอกาส
ให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบการเมือง  โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียง (T๙+W๑) รวมท้ังเปิดเวทีใน



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

64 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๕๔ 
 

การสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี (W๑+T๒) พร้อมกับ
ปลูกฝังค่านิยม ส านึกรักบ้านเกิด (ความกตัญญู) เพื่อคืนสู่วิถีไทย  (W๖+W๗+T๘) นอกจากนั้นยัง
ต้องเสริมสร้างทักษะชีวิต ให้มีความฉลาดทางอารมณ์  (W๖+T๘) และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ
สนับสนุนช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน            
(W๗+T๕) ควบคู่กันไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง
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บทที่ ๔
ยุทธศ�สตร์แผนปฏิบัติก�รก�ร
ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์

ของช�ติของคนรุ่นใหม่



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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66 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๕๕ 
 

             บทที่ ๔  
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ 
 

๔.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
จากภาพฉากทัศน์อนาคตท่ีได้จากกระบวนการ Foresight and Scenario Planning  

ท าให้ได้ข้อมูลส าคัญในการก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Ends) ประกอบด้วย (๑) 
วิสัยทัศน์ (Vision) (๒) ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic issues) และ (๓) เปูาประสงค์ (Goals) 
เพื่อให้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ในการปกปูองอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ชาติใน ๘ ปีข้างหน้า ผลจากการก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ ตามผลการศึกษา
ครั้งนี้ ท าให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ 
อย่างมั่นคง และยั่งยืน” พร้อมด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ เปูาประสงค์ ๑๕ วัตถุประสงค์ ๒๓ 
ตัวชี้วัด ๓๐ กลยุทธ์ และ ๘๒ โครงการ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนรุ่นใหม่ ปกปูองอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงทุกรูปแบบ 

และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 
๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจ 
๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง 
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์  รวมท้ังส่ิงแวดล้อม

ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันให้หมดไป ได้แก่ การก่อความไม่สงบในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
๒. เพื่อพัฒนากลไกเฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกันปัญหาความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดในรูปแบบ

ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ภัยพิบัติ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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67นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๕๕ 
 

             บทที่ ๔  
ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๗๐ 
 

๔.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
จากภาพฉากทัศน์อนาคตท่ีได้จากกระบวนการ Foresight and Scenario Planning  

ท าให้ได้ข้อมูลส าคัญในการก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Ends) ประกอบด้วย (๑) 
วิสัยทัศน์ (Vision) (๒) ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ (Strategic issues) และ (๓) เปูาประสงค์ (Goals) 
เพื่อให้เห็นทิศทางหรือแนวโน้มของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ ในการปกปูองอธิปไตยและ
ผลประโยชน์ชาติใน ๘ ปีข้างหน้า ผลจากการก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ ตามผลการศึกษา
ครั้งนี้ ท าให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ 
อย่างมั่นคง และยั่งยืน” พร้อมด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ เปูาประสงค์ ๑๕ วัตถุประสงค์ ๒๓ 
ตัวชี้วัด ๓๐ กลยุทธ์ และ ๘๒ โครงการ  

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คนรุ่นใหม่ ปกปูองอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติ อย่างมั่นคง และยั่งยืน 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) 
๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงทุกรูปแบบ 

และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 
๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง

เศรษฐกิจ 
๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง 
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง

พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์  รวมท้ังส่ิงแวดล้อม

ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
๑. เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันให้หมดไป ได้แก่ การก่อความไม่สงบในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
๒. เพื่อพัฒนากลไกเฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกันปัญหาความมั่นคงท่ีอาจจะเกิดในรูปแบบ

ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ภัยพิบัติ 
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๕๖ 
 

๓. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทางการเมือง
อย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม 

๔. เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
๕. เพื่อให้มีผลิตภาพสูงขึ้น (Higher Productivity) 
๖. เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น (More Competitive) 
๗. เพื่อให้มีการเติบโตอย่างครอบคลุมท่ัวทุกภาคส่วน (More Inclusive) และชุมชนมี

เศรษฐกิจดี 
๘. เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเสมอภาค 
๙. เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหากันเองได้อย่างมีคุณภาพ 
๑๐. เพื่อด าเนินการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมหรือประเมินความเส่ียงด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ในระดับอุตสาหกรรมหรือระดับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ หรือมี
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ 

๑๑. เพื่อสร้างระบบการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามร่วมกัน 
๑๒. เพื่อให้มีความตระหนักรู้ และเท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
๑๓. เพื่อให้มีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสมกับฐานการพัฒนาประเทศ มีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

การเกษตรที่เหมาะสม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
๑๔. เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑๕. เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษ (PPP) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททางการเมือง และบูรณา 

การการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความ
มั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
ในระดับชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่
อย่างท่ัวถึง และปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 

๕๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Goals) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์  
(Strategic Goals) 

๑. เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาท
ทางการเมือง และบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้าน
ความมั่นคงแบบองค์รวม 

๑. ๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ
ความมั่นคง ทุกรูปแบบ และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 
๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 

๒. ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล 
ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับชุมชน 
จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. ๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 

๓. สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างท่ัวถึง และ
ปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ 

๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการ
กันเอง 
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุม
หน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

๔. พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คน
รุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖.  ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มี
ความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลอย่าง
เป็นระบบ 

 
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน (WAYS) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททางการเมืองและบูรณา 
การการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความ
มั่นคงแบบองค์รวม ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์ ๔ วัตถุประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ ๖ ตัวชี้วัด และ ๗ กลยุทธ์ รายละเอียดดังตารางท่ี 
๘ 
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๕๗ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) เชื่อมโยงเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ (Strategic 
Goals) 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์  
(Strategic Goals) 

๑. เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาท
ทางการเมือง และบูรณาการการท างาน
ร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้าน
ความมั่นคงแบบองค์รวม 

๑. ๑. ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อ
ความมั่นคง ทุกรูปแบบ และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 
๒. การเมืองปกครองของประเทศมีความเป็นระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังประชาชนมีความ
สามัคคีปรองดอง 

๒. ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล 
ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับชุมชน 
จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๒. ๓. เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการ
กระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 

๓. สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษ
ท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างท่ัวถึง และ
ปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ 

๔. ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการ
กันเอง 
๕. การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุม
หน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน 

๔. พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คน
รุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖.  ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มี
ความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลอย่าง
เป็นระบบ 

 
๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ในการด าเนินงาน (WAYS) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ :  เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททางการเมืองและบูรณา 
การการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความ
มั่นคงแบบองค์รวม ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์ ๔ วัตถุประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ ๖ ตัวชี้วัด และ ๗ กลยุทธ์ รายละเอียดดังตารางท่ี 
๘ 
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๕๘ 
 

ตารางที่ ๘  เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง  ทุกรูปแบบและ
สามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 

วัตถุประสงค์ 
ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๑.๑ เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบันให้หมดไป ได้แก่ การ
ก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  ยาเสพติด 
การค้ามนุษย์ 

ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
เป้าหมาย :  
   ดีขึ้นร้อยละ ๕๐  

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียง 
สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงภายใน 

จ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสียจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี
จังหวัดชายแดนใต้ลดลง 
เป้าหมาย :   
   ลดลงร้อยละ ๒๐/ปี 
   เหตุการณ์ยุติลงในปี ๒๕๗๐ 

เปิดเวทีในการสร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่น
ใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดงความคิดเห็นอย่าง
เสรี 
สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมายเกี่ยวกับ
การรวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและปรับปรุง
ให้ มี คว าม ทั นสมั ยสอดค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

๑.๒ เพื่อพัฒนากลไกเฝูาระวัง 
แจ้งเตือน ปูองกันปัญหาความ
มั่นคงท่ีอาจจะเกิดในรูปแบบ
ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โรค
อุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ภัยพิบัติ 

ระบบการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุก
พื้นท่ีในประเทศ 
เป้าหมาย : 
     อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ส่งเสริมเครือข่ายคนรุ่นใหม่ ให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมระบบเฝูาระวังและแจ้ง
เตือนภัยพิบัติ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ การเมืองการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ัง
ประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมทางการเมืองอย่าง
สร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม 

ร้อยละของคนรุ่นใหม่ไปใช้สิทธิ
เลือกตั้งเพื่อสร้างความมั่นคงทาง
ประชาธิปไตย 
เป้าหมาย :  
   ร้อยละ ๖๐ 

ปลูกฝังค่านิยม ส านึกรักบ้านเกิด (ความ
กตัญญู) เพื่อคืนสู่วิถีไทย 

๕๙ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒  การเมืองการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๒.๒ เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี 

คนรุ่นใหม่ในกิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี 
เป้าหมาย :  
    จ านวนกิ จกรรม/โครงการท่ี
ส่งเสริมในการลดความขัดแย้งทาง
การเมือง (ปีละ ๒ ครั้ง/จังหวัด) 

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมืองอย่างสันติวิธี  

จ านวนการรวมกลุ่ม/การร่วมตัว
ของคนรุ่นใหม่ในการต่อต้านทาง
การเมืองลดลง 
เป้าหมาย :  
     ๐ ครั้ง/ปี/จว. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับ 
ชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ 
๔ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ๔ ตัวช้ีวัด และ ๘ กลยุทธ์ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี ๙ 

ตารางที่ ๙  เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๓.๑ เพื่อให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
(Higher Productivity) 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจท้ังหมด 
(พิเศษชายแดน/ พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้) 
เป้าหมาย :   
     อย่างน้อยร้อยละ ๕ 

ส่งเริมให้ เกิดความร่ วมมือกันในเชิง
นวัตกรรม (Open Innovation) จนท าให้
เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์  
พัฒนารูปแบบของ Digital Platform  
e-Commerce Center ในการ 
สนับสนุนการประกอบการทางธุรกิจชุมชน
ออกสู่ตลาดในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ 

๓.๒ เพื่อให้มีความ สามารถใน อันดับความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการสร้าง



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

71นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๕๙ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๒  การเมืองการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

๒.๒ เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี 

คนรุ่นใหม่ในกิจกรรมในการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดย
สันติวิธี 
เป้าหมาย :  
    จ านวนกิ จกรรม/โครงการท่ี
ส่งเสริมในการลดความขัดแย้งทาง
การเมือง (ปีละ ๒ ครั้ง/จังหวัด) 

ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมืองอย่างสันติวิธี  

จ านวนการรวมกลุ่ม/การร่วมตัว
ของคนรุ่นใหม่ในการต่อต้านทาง
การเมืองลดลง 
เป้าหมาย :  
     ๐ ครั้ง/ปี/จว. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ :  ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับ 
ชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ 
๔ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ๔ ตัวช้ีวัด และ ๘ กลยุทธ์ รายละเอียดดัง
ตารางท่ี ๙ 

ตารางที่ ๙  เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๓.๑ เพื่อให้มีผลิตภาพสูงขึ้น 
(Higher Productivity) 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวล
รวมของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจท้ังหมด 
(พิเศษชายแดน/ พัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก/ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้) 
เป้าหมาย :   
     อย่างน้อยร้อยละ ๕ 

ส่งเริมให้ เกิดความร่ วมมือกันในเชิง
นวัตกรรม (Open Innovation) จนท าให้
เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์  
พัฒนารูปแบบของ Digital Platform  
e-Commerce Center ในการ 
สนับสนุนการประกอบการทางธุรกิจชุมชน
ออกสู่ตลาดในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจ 

๓.๒ เพื่อให้มีความ สามารถใน อันดับความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนในการสร้าง



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

72 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๖๐ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
การแข่งขันระดับ ประเทศสูงข้ึน 
(More Competitive) 

ของประเทศไทย 
เป้าหมาย :  
   อันดับท่ี ๒๐ ของโลก 
   ระดับโลก ไทยอยู่  ๒๕ ในปี 
๒๕๖๒ 

นวัตกรรมมาใช้ในการประกอบธุรกิจในทุก
ระดับ โดยยกระดับการบริการและสร้าง
มูลค่าเพิ่มของสินค้า 
พัฒนากลไกการขับเคล่ือนของระบบ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (กฎหมายและ
ระเบียบ) 

๓.๓ เพื่อให้มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุ มท่ั วทุ กภาคส่ วน 
(More Inclusive) และชุมชนมี
เศรษฐกิจดี 

ดัชนี การพัฒนาอย่ างท่ัวถึ ง IDI 
(Inclusive Development Index) 
เป้าหมาย : 
    คะแนน ๔.๔๐ คะแนนเต็ม ๗ 
ข้อมูลพื้นฐานเพิ่ม ๔.๒๔ อันดับท่ี 
๑๗ ของประเทศก าลังพัฒนา ๒๐๑๘ 
/อันดับ ๑ = ๔.๘ 

พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสนับสนุน
ช่องทางในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานอาเซียน 
สนับสนุนให้มีการใช้ Digital Platform 
เพื่อการด าเนินทางธุรกิจ โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอชน 

๓.๔ เพื่อให้ เกิดการกระจาย
รายได้ของประชาชนอย่างเสมอ
ภาค 

อัตราการเติบโตของรายได้ของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ท่ีมีรายได้
ต่ าสุด  
เป้าหมาย :  
     ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒๐ ต่อปี  

เพิ่มการจัดสรรงบประมาณไปสู่จังหวัด 
เพื่อกระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ผู้ประกอบการภายในประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ :  สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่าง 
ท่ัวถึงและปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ ประกอบด้วย ๒ เปูาประสงค์                 
๔ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ๖ ตัวช้ีวัด และ ๘ กลยุทธ์ รายละเอียด
ดังตารางท่ี ๑๐ 

ตารางที่ ๑๐ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

เป้าประสงค์ท่ี ๔  ชุมชน/ท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการหรือ
แก้ ไขปัญหากัน เองไ ด้อย่ างมี
คุณภาพ 

ดัชนีช้ีวัดความก้าวหน้าทางสังคม 
SPI (Social progress index) 

 

พัฒนาความรู้และทักษะในศตวรรษ
ท่ี๒๑  ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ ตลาดแรงงานในอาเซียน 

๖๑ 
 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 เป้าหมาย :  

       เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ข้อมูล
พื้นฐาน ๒๐๑๙ (๔๗.๖ อันดับ) 

ผลัก ดันการพัฒนาสหกรณ์ ทุก
ประ เภทเพื่ อ เ สริ มสร้ า ง ความ
เข้มแข็งของชุมชน ปูองกันความ
เส่ียงและอุปสรรคต่าง ๆ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สุขภาพ 
เพื่อตอบโจทย์สังคมไร้ลูกหลาน 

เป้าประสงค์ท่ี ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง พื้นฐานส าคัญท้ัง 
                         ของภาครัฐและภาคเอกชน  

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๕.๑ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมหรือประเมินความเส่ียงด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ในระดับอุตสาหกรรม หรือระดับ
หน่ วยงานท่ี เป็ นเจ้ าของหรื อมี
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศ
ของประเทศ 

คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงการ
บริการทาง Digital ได้อย่างท่ัวถึง
และปลอดภัย 
เป้าหมาย :  
      คนรุ่นใหม่ร้อยละ ๘๐ 

เร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างมีเสถียรภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ระดับความพึงพอใจ ของคนรุ่นใหม่มี
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมั่นคงปลอดภัย เช่น Social 
Media และ Platform ต่าง ๆ   
เป้าหมาย :  
     คนรุ่นใหม่มีความพึงพอใจใน
การใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการ
ใช้และสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๒ เพื่อสร้างระบบการเฝูาระวัง
และแจ้งเตือนภัยคุกคามร่วมกัน 

มี โครงสร้ างระบบการเฝู าระวั ง 
(Security and Monitoring Platform) 
และแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ส าหรับการธุรกรรมดิจิทัลของคนรุ่น
ใหม ่
เป้าหมาย : 
      ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของ 
Platform ท่ีมีให้บริการ  
 

พัฒนาระบบเฝูาระวังและแจ้งเตือน
ภัย ให้มีความพร้อมใช้ เพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
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๖๑ 
 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
 เป้าหมาย :  

       เพิ่มขึ้นร้อยละ ๑๐ ข้อมูล
พื้นฐาน ๒๐๑๙ (๔๗.๖ อันดับ) 

ผลัก ดันการพัฒนาสหกรณ์ ทุก
ประ เภทเ พ่ือ เ ส ริมส ร้ าง ความ
เข้มแข็งของชุมชน ปูองกันความ
เส่ียงและอุปสรรคต่าง ๆ 
พัฒนาระบบเทคโนโลยี สุขภาพ 
เพื่อตอบโจทย์สังคมไร้ลูกหลาน 

เป้าประสงค์ท่ี ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง พื้นฐานส าคัญท้ัง 
                         ของภาครัฐและภาคเอกชน  

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๕.๑ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมหรือประเมินความเส่ียงด้าน
การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร์ในระดับอุตสาหกรรม หรือระดับ
หน่ วยงานท่ี เป็ นเจ้ าของหรื อมี
โครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศ
ของประเทศ 

คนรุ่นใหม่สามารถเข้าถึงการ
บริการทาง Digital ได้อย่างท่ัวถึง
และปลอดภัย 
เป้าหมาย :  
      คนรุ่นใหม่ร้อยละ ๘๐ 

เร่งวางระบบโครงสร้างพื้นฐานทาง
เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบรักษา
ความปลอดภัยอย่างมีเสถียรภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

ระดับความพึงพอใจ ของคนรุ่นใหม่มี
ต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างมั่นคงปลอดภัย เช่น Social 
Media และ Platform ต่าง ๆ   
เป้าหมาย :  
     คนรุ่นใหม่มีความพึงพอใจใน
การใช้งานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในการ
ใช้และสร้างนวัตกรรมทางดิจิทัล
อย่างสร้างสรรค์ 

๕.๒ เพื่อสร้างระบบการเฝูาระวัง
และแจ้งเตือนภัยคุกคามร่วมกัน 

มี โครงสร้ างระบบการเฝู าระวั ง 
(Security and Monitoring Platform) 
และแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
ส าหรับการธุรกรรมดิจิทัลของคนรุ่น
ใหม่ 
เป้าหมาย : 
      ครอบคลุมร้อยละ ๘๐ ของ 
Platform ท่ีมีให้บริการ  
 

พัฒนาระบบเฝูาระวังและแจ้งเตือน
ภัย ให้มีความพร้อมใช้ เพื่อรับมือ
กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
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74 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๖๒ 
 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
๕.๓ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ 
และเท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 

คนรุ่นใหม่มีความรู้ความตระหนักต่อ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
เป้าหมาย :  
     ร้อยละ ๕๐ ของครัวเรือน 

พัฒนาการใช้ส่ือดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด 

ระบบการศึกษาได้รับการปรับปรุงใน
รูปแบบท่ีทันสมัย 
เป้าหมาย :  
     ร้อยละการเรียนในรูปแบบ 
Online และหลักสูตรสมัยใหม่ 

พัฒนาระบบการศึกษาเทคโนโลยี
สมัยใหม่ เพื่อการศึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต (พลเมืองไทยเป็น
พลเมืองโลก) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ : พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดูแล 
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ประกอบด้วย ๑ เปูาประสงค์ 
๓ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ๗ ตัวช้ีวัด และ๗ กลยุทธ์ รายละเอียด
ดังตารางท่ี ๑๑ 

ตารางที่ ๑๑ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด และกลยุทธ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  

เป้าประสงค์ ๖. ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                            ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

วัตถุประสงค์ 
ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๖.๑ เพื่อให้มีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสม
กับฐานการพัฒนาประเทศ มีการใช้
ประโยชน์ ท่ี ดิ น การเกษตร ท่ี
เหมาะสม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

มีพื้นที  ท่ีมีการด าเนินการสงวนรักษา 
อนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
เป้าหมาย : จ านวนอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ 
ของพื้นท่ีเมือง 

การจัดสรรพื้ น ท่ี  รั กษา และใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม 

คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการบริหาร
จั ดการการ ใช้ ประโยชน์ จาก
ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
เป้าหมาย :  
     ความพึงพอใจร้อยละ 70 ในการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส่งเสริมการมี ส่วนร่วมประชาชน 
องค์กร ชุมชน องค์กรภาคประชา
สั ง คม  ใน ก าร บริ ห า ร จั ดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

๖๓ 
 

วัตถุประสงค์ 
ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๖.๒ เพื่ อสร้ างกลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนโครงการท่ีคนรุ่นใหม่ มีส่วน
ร่วมในการรับมือกับวิกฤตน้ า  
เป้าหมาย :  
     ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าอย่ างเป็นระบบและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

จ านวนโครงการท่ีคนรุ่นใหม่มีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูน้ า และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
เป้าหมาย :  
      ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

การบูรณาการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์น้ าจากทุกภาคส่วน  

๖.๓ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ
มลพิษ PPP 

จ านวนพื้นท่ีเปูาหมายท่ีมีคุณภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อมในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย :  
       ๑ พื้นท่ี/เปูาหมาย/จังหวัด 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการระบบส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
เปูาหมายให้ได้คุณภาพ 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ในเขตเมื องต่อการ
เดินทางในเมืองท้ังหมดลดลง 
เป้าหมาย :  
        เฉล่ียลดลงร้อยละ ๑๐/ปี 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์การ
เดินทางด้วยระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษ
ในส่ิงแวดล้อม 

ค่ามาตรฐานการปล่อย CO2 ต่อหัว
ประชากร ลดลง 
เป้าหมาย :  
       ร้อยละของการปล่อย CO2 ต่อ
หัวประชากร (ค่าปัจจุบัน ๓.๙๒) 

ส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
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๖๓ 
 

วัตถุประสงค์ 
ทางยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

๖.๒ เพื่ อสร้ างกลไกการบริหาร
จัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

จ านวนโครงการท่ีคนรุ่นใหม่ มีส่วน
ร่วมในการรับมือกับวิกฤตน้ า  
เป้าหมาย :  
     ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ าอย่ างเป็นระบบและมี
คุณภาพตามมาตรฐาน 

จ านวนโครงการท่ีคนรุ่นใหม่มีส่วน
ร่วมในการฟื้นฟูน้ า และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 
เป้าหมาย :  
      ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 

การบูรณาการบริหารจัดการ และ
อนุรักษ์น้ าจากทุกภาคส่วน  

๖.๓ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการ
มลพิษ PPP 

จ านวนพื้นท่ีเปูาหมายท่ีมีคุณภาพ
ด้านส่ิงแวดล้อมในเกณฑ์มาตรฐาน 
เป้าหมาย :  
       ๑ พื้นท่ี/เปูาหมาย/จังหวัด 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการระบบส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ี
เปูาหมายให้ได้คุณภาพ 

สัดส่วนการเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ ในเขตเมื องต่อการ
เดินทางในเมืองท้ังหมดลดลง 
เป้าหมาย :  
        เฉล่ียลดลงร้อยละ ๑๐/ปี 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการรณรงค์การ
เดินทางด้วยระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษ
ในส่ิงแวดล้อม 

ค่ามาตรฐานการปล่อย CO2 ต่อหัว
ประชากร ลดลง 
เป้าหมาย :  
       ร้อยละของการปล่อย CO2 ต่อ
หัวประชากร (ค่าปัจจุบัน ๓.๙๒) 

ส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
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๖๔ 
 

๔.๓ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ (MEANS) 

เป้าประสงคท่ี์ ๑  
ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง ทุกรูปแบบ  

และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย มีมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับ แสดงได้ดังตารางท่ี ๑๒ 

ตารางที่ ๑๒ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ท่ี ๑ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ประเทศมีความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคง  ทุกรูปแบบ     
และสามารถด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑.๑  
       เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันให้หมดไป ได้แก่ การก่อความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้     
ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มี
บทบาทในระบบการเมือง 
โดยให้คนรุ่นเก่าเป็นพี่เล้ียง 

โครงการSmart New Generation G4D (Generation Four 
Democracy) 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม 

โครงการความร่วมมือเยาวชนอาเซียนเพื่อความ
มั่นคงของชาติ 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงกลาโหม 

สนับสนุนการปูองกันและ
แก้ ไขปัญหาความมั่นคง
ภายใน 

โครงการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่มีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาของสังคม 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการคนรุ่นใหม่หัวใจรักชาติและประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 

-ส านั ก ง านกอง ทุ น
สนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.)/ 
-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและ
นวัตกรรม 
 

๖๕ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

 

โครงการผนึกก าลังคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความปรองดอง
ภายใน 
 
 
 
 
 
 

-ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)/ 
-กระทรวงวฒันธรรม 
-กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

เปิดเวทีในการสร้ างจุดร่วม
ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า 
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ในพื้น ท่ีในด้านกระบวนการยุ ติธรรมโดยTask 
Force 

-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
โครงการติดตามเฝูาระวังปูองกันและแก้ปัญหาท่ี
อาจอุบัติขึน้ใหม่ (Early Warning Sign) 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการสร้างสันติสุขอย่างถาวร ๓ จังหวัดชายแดนใต้ -กอ.รมน. 
-กระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมาย
การรวมกลุ่มอย่างเป็นธรรม และ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยกับ
สถานการณ์ 

โครงการอบรมความรู้ทางกฎมายด้านความมั่นคง -กระทรวงยุติธรรม 
โครงการส่งเสริมความปรองดอง และเยียวยา
ผู้เสียหาย 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑.๒ เพื่อพัฒนากลไกเฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกันปัญหาความมั่นคงท่ีอาจจะ
เกิดในรูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ส่งเสริมเครือข่ายคนรุ่นใหม่
ให้มีการพัฒนานวัตกรรม
ระบบเ ฝูาระวั งและแ จ้ง
เตือนภัยพิบัติ 

โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
พิบัติ (ระบบแอพพลิเคช่ัน) 
 

-กรมอุตุนิยมวิทยา 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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๖๕ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 

 

โครงการผนึกก าลังคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างความปรองดอง
ภายใน 
 
 
 
 
 
 

-ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)/ 
-กระทรวงวฒันธรรม 
-กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

เปิดเวทีในการสร้ างจุดร่วม
ระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่า 
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี 

โครงการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
ในพื้น ท่ีในด้านกระบวนการยุ ติธรรมโดยTask 
Force 

-กระทรวงยุติธรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
โครงการติดตามเฝูาระวังปูองกันและแก้ปัญหาท่ี
อาจอุบัติขึน้ใหม่ (Early Warning Sign) 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงสาธารณสุข 

โครงการสร้างสันติสุขอย่างถาวร ๓ จังหวัดชายแดนใต้ -กอ.รมน. 
-กระทรวงมหาดไทย 

สนับสนุนการบังคับใช้ กฎหมาย
การรวมกลุ่มอย่างเป็นธรรม และ
ปรับปรุงให้มีความทันสมัยกับ
สถานการณ์ 

โครงการอบรมความรู้ทางกฎมายด้านความมั่นคง -กระทรวงยุติธรรม 
โครงการส่งเสริมความปรองดอง และเยียวยา
ผู้เสียหาย 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคง
ของมนุษย์ 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑.๒ เพื่อพัฒนากลไกเฝูาระวัง แจ้งเตือน ปูองกันปัญหาความมั่นคงท่ีอาจจะ
เกิดในรูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรม เช่น โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า ภัยพิบัติ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ส่งเสริมเครือข่ายคนรุ่นใหม่
ให้มีการพัฒนานวัตกรรม
ระบบเ ฝูาระวั งและแ จ้ง
เตือนภัยพิบัติ 

โครงการพัฒนาระบบเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัย
พิบัติ (ระบบแอพพลิเคช่ัน) 
 

-กรมอุตุนิยมวิทยา 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
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๖๖ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
 โครงการจัดระบบ Early Warning เพื่อรับมือกับ      

โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ า 
-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการแสดงภาพสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติ
ซ้ า 

-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงการ
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

 
เป้าประสงค์ท่ี ๒  

การเมืองการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา กษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง มีมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้ดัง
ตารางท่ี ๑๓ 

ตารางที่ ๑๓  มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ท่ี ๒ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ การเมืองการปกครองประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
                     เป็นประมุข รวมท้ังประชาชนมีความสามัคคีปรองดอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๒.๑ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมทาง
การเมืองอย่างสร้างสรรค์ และเป็นรูปธรรม 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ปลูกฝังค่านิยม ส านึกรัก
บ้านเกิด และความกตัญญู 

เพื่อคืนสู่วิถีไทย 
 
 
 

โครงการเยาวชนร่วมสร้างระบบการเมืองสีขาว 
 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

 

๖๗ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

 โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

โครงการบวรสันติสุขในเขตพื้นท่ีหน่วยงานด้านความมั่นคง 
 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กอ.รมน. 

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน 
 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กอ.รมน. 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๒.๒  เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มี
บทบาทในระบบการเมือง
อย่างสันติวิธี  

โครงการสร้างความตระหนัก และการสร้างความ
เข้าใจท่ีมีความถูกต้องในประเด็นการเมือง 
 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมทางการเมือง
นอกระบบการศึกษา (ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย) 
 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธี (โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการด าเนินงานใน
ลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และมีความ
ยืดหยุ่น) 

-สถาบันพระปกเกล้า 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่น 

-สถาบันพระปกเกล้า 
-กระทรวงมหาดไทย 
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๖๗ 
 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

 โครงการเสริมสร้างคนรุ่นใหม่เพื่อประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ 
 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ 

โครงการบวรสันติสุขในเขตพื้นท่ีหน่วยงานด้านความมั่นคง 
 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กอ.รมน. 

โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน 
 

-กระทรวงมหาดไทย 
-กอ.รมน. 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๒.๒  เพื่อให้มีกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่มี
บทบาทในระบบการเมือง
อย่างสันติวิธี  

โครงการสร้างความตระหนัก และการสร้างความ
เข้าใจท่ีมีความถูกต้องในประเด็นการเมือง 
 

-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการให้ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมทางการเมือง
นอกระบบการศึกษา (ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
เป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย) 
 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางการเมืองโดยสันติวิธี (โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และอาจให้มีวิธีการด าเนินงานใน
ลักษณะประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ และมีความ
ยืดหยุ่น) 

-สถาบันพระปกเกล้า 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมสู่
เส้นทางนักการเมืองท้องถิ่น 

-สถาบันพระปกเกล้า 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

80 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๖๘ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความ
เจริญทางเศรษฐกิจ มีมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้ดังตารางท่ี ๑๔ 

ตารางที่ ๑๔ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ท่ี ๓ 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๑ เพื่อให้มีผลิตภาพสูงขึ้น (Higher Productivity) 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ส่งเริมให้เกิดความร่วมมือ
กันในเชิงนวัตกรรม (Open 
Innovation)  จ น ท า ใ ห้ กิ
ดการลงทุนเชิงพาณิชย์  

โครงการขยาย Co Working Space ในการ
เช่ือมโยงความต้องการของผู้ผลิตและความต้อง 
ในผู้ประกอบธุรกิจและผู้ประกอบการอิสระ ใน
ทุกพื้นท่ี  
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

โครงการ Pitching Forum เพื่อแสดง Idea ให ้      
ผู้ลงทุน หรือผู้ประกอบการแสดง 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

โครงการเปิดการแสดง Matching ระหว่าง
ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

พัฒนารูปแบบของ Digital 
Platform e-Commerce 
Center ในการสนับสนุนการ
ประกอบการทางธุรกิจชุมชน
ออก สู่ตลาดในพื้ น ท่ี เขต
เศรษฐกิจ 

โครงการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การส่งออกสินค้า โดยการจัดท า Page ใน
ลักษณะ Cyber Mall 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

โครงการปรับปรุงกฎหมายเกี่ ยวกับระบบ            
e-Commerce เ พื่ อ ก า ร เ รี ย ก เ ก็ บ ภ าษี ใ ห้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงเทคนิคในระบบ     
e-Commerce Business to Business 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-ส านักนายกรัฐมนตรี 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๓.๒ เพื่อให้มีความ สามารถในการแข่งขันระดับประเทศสูงขึ้น (More 
Competitive) 

๖๙ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ในการสร้างนวัตกรรมมาใช้
ในการประกอบธุรกิจในทุก
ระดับ โดยยกระดับการ
บริการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้า 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจทางดิจิทัล --กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการ ส่ง เสริ มพื้ น ท่ีการ เรี ยนรู้ ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

พัฒนากลไกการขับเคล่ือน
ของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (กฎหมายและ
ระเบียบ) 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
และการเช่ือมต่อให้เข้าถึงระบบเครือข่ายภาค
ธุรกิจและสังคมดิจิทัล 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการปฏิรูประบบและกระบวนการท างาน
ของราชการ บูรณาการ ไอทีกับระบบงานให้เข้า
กันเป็นระบบดิจิทัล เพื่อใช้เทคโนโลยีอย่าง
ครอบคลุม  

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการส่ือสาร และอ านวย
คว ามสะดวก ในการประกอบธุ ร กิ จ ผ่ าน

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

81นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๖๙ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วน
ในการสร้างนวัตกรรมมาใช้
ในการประกอบธุรกิจในทุก
ระดับ โดยยกระดับการ
บริการและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ของสินค้า 

โครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ทางธุรกิจ 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจทางดิจิทัล --กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการ ส่ง เสริ มพื้ น ท่ีการ เรี ยนรู้ ในการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านนวัตกรรมในการประกอบ
ธุรกิจ 

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

พัฒนากลไกการขับเคล่ือน
ของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล (กฎหมายและ
ระเบียบ) 

โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
และการเช่ือมต่อให้เข้าถึงระบบเครือข่ายภาค
ธุรกิจและสังคมดิจิทัล 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการปฏิรูประบบและกระบวนการท างาน
ของราชการ บูรณาการ ไอทีกับระบบงานให้เข้า
กันเป็นระบบดิจิทัล เพื่อใช้เทคโนโลยีอย่าง
ครอบคลุม  

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการพัฒนาศักยภาพการส่ือสาร และอ านวย
คว ามสะดวก ในการประกอบธุ ร กิ จ ผ่ าน

-กระทรวงวัฒนธรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

82 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๗๐ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

อินเตอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ และความเร็วสูง -กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่  ๓.๓ เพ่ือให้มีการเติบโตอย่างครอบคลุมท่ัวทุกภาคส่วน (More 
Inclusive) และชุมชนมีเศรษฐกิจดี 
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และ
สนับสนุนช่องทางในการด าเนิน
ธุรกิจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน
อาเซียน 

โครงการ จัด ต้ังกองทุนส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรสู่ตลาดแรงงานอาเซียน  

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพแรงงาน เพื่อ
รองรับ Thailand 4.0 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ Smart SME  --กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

สนับสนุนให้มีการใช้ Digital 
Platform เพื่อการด าเนิน
ทางธุรกิจ โดยเป็นความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

โครงการ Platform เพื่อการลงทุนทางธุรกิจ 
 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงจัดท าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ความส าเร็จของการด าเนินธุรกิจทาง Digital 
Platform  

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๓.๔ เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเสมอภาค 
เพิ่มการจัดสรรงบประมาณ
ไปสู่จังหวัด เพื่อกระจายการ
พัฒนาไปสู่ท้องถิ่น 

โครงการประสานแผนสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 
 

-ส านักนายกรัฐมนตรี 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการจัดท าแผนแม่บทส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่นร่วมกัน 
 

-ส านักนายกรัฐมนตรี 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

๗๑ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

โครงการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม START UP 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการขยายพื้นท่ีการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ีทาง
เศรษฐกิจ 

-ส านักนายกรัฐมนตรี 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง มีมาตรการ/
แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้ดังตารางท่ี ๑๕ 

ตารางที่ ๑๕ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ท่ี ๔ 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหากันเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พัฒนาความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน
ในอาเซียน 

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขันตลาดแรงงานอาเซียน 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์เพื่อ
การลงทุนทางธุรกิจของชุมชนในพื้นท่ีเปูาหมาย 

 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
 โครงการขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการชุมชน

เข้มแข็ง ในภาคการก่อตั้งสหกรณ์เคล่ือนท่ีในทุก
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

83นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๗๑ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจของประเทศได้รับการยกระดับศักยภาพ และมีการกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 
เพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุนของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

โครงการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม START UP 
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

โครงการขยายพื้นท่ีการเข้าถึงบริการทางการเงิน
ในภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทาง
เศรษฐกิจ 

-ส านักนายกรัฐมนตรี 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงศึกษาธิการ 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัยและ
นวัตกรรม 

 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง มีมาตรการ/
แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้ดังตารางท่ี ๑๕ 

ตารางที่ ๑๕ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับในเป้าประสงค์ท่ี ๔ 

เป้าประสงค์ท่ี ๔ ชุมชน/ท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง โดยสามารถบริหารจัดการกันเอง 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๔.๑ เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการหรือแก้ไขปัญหากันเองได้อย่างมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พัฒนาความรู้และทักษะใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ ให้สอดคล้อง

กับความต้องการตลาดแรงงาน
ในอาเซียน 

โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขันตลาดแรงงานอาเซียน 

--กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 

 
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์เพื่อ
การลงทุนทางธุรกิจของชุมชนในพื้นท่ีเปูาหมาย 

 

- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ 
หน่วยงานรับผิดชอบ

หลัก 
 โครงการขยายขอบเขตการเข้าถึงบริการชุมชน

เข้มแข็ง ในภาคการก่อตั้งสหกรณ์เคล่ือนท่ีในทุก
- กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

84 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๗๒ 
 

ภาคส่วน 
 

พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สุขภาพ  เพื่ อตอบโจทย์
สังคมไร้ลูกหลาน 

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
สร้างเสริม ปูองกันภาวะสุขภาพ  
 

-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและ
นวัตกรรม 

โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสุขภาพ โดย
เน้นความร่วมมือท้ังภาครัฐ ภาคเอกชนในการ
เช่ือมโยงข้อมูลบริการสุขภาพขั้นพื้นฐาน 
 

-กระทรวงสาธารณสุข 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์  วิ จัยและ
นวัตกรรม 

 
เป้าประสงค์ที่ ๕ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็น

โครงสร้าง พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน มีมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้
ดังตารางท่ี ๑๖ 

ตารางที่ ๑๖ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรบัในเป้าประสงค์ท่ี ๕ 

เป้าประสงค์ที่ ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง   
                      พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๑ เพื่อด าเนินการจัดท าแผนเตรียมความพร้อมหรือประเมินความเส่ียง
ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับอุตสาหกรรม หรือระดับหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของ
หรือมีโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านสารสนเทศของประเทศ 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

เร่ งวางระบบโครงสร้าง
พื้ น ฐานทาง เทคโน โลยี
ดิจิทัล และระบบรักษาความ
ปลอดภัยอย่างมีเสถียรภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 

โครงการพัฒนาโครงข่ายบรอดแบนด์ความเร็วสูง
ท้ังระบบสายและระบบไร้สาย 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการบริการให้เข้าถึงโครงข่ายอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในพื้นท่ีเปูาหมาย  
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้
โครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัล 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

๗๓ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง   
                      พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  

 นวัตกรรม 
-กระทรวงพาณิชย์ 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ
ในการใช้และสร้างนวัตกรรม
ทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนและการใช้
ประโยชน์ IoT และ AI  
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางส าหรับ
การให้บริการของภาครัฐ ครอบคลุมในทุกมิติ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการลงทุนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ใน
ทุกพื้นท่ี 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม. 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๒ เพื่อสร้างระบบการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามร่วมกัน 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พัฒนาระบบเฝูาระวังและ
แจ้งเ ตือนภัย ให้มีความ
พร้อมใช้ เพื่อรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

โครงการจัดต้ังศูนย์การเฝูาระวัง และรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการความร่วมมือคนรุ่นใหม่ในการเฝูาระวัง
การแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

85นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๗๓ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง   
                      พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  

 นวัตกรรม 
-กระทรวงพาณิชย์ 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะ
ในการใช้และสร้างนวัตกรรม
ทางดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนและการใช้
ประโยชน์ IoT และ AI  
 

-กระทรวงพาณิชย์ 
-กระทรวงแรงงาน 
-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการส่งเสริมให้เกิดแพลตฟอร์มกลางส าหรับ
การให้บริการของภาครัฐ ครอบคลุมในทุกมิติ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

โครงการจัดต้ังศูนย์บริการข้อมูลการลงทุนด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ ใน
ทุกพื้นท่ี 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม. 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๒ เพื่อสร้างระบบการเฝูาระวังและแจ้งเตือนภัยคุกคามร่วมกัน 

กลยุทธ์ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

พัฒนาระบบเฝูาระวังและ
แจ้งเ ตือนภัย ให้มีความ
พร้อมใช้ เพื่อรับมือกับภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 

โครงการจัดต้ังศูนย์การเฝูาระวัง และรับมือภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางไซเบอร์ 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการความร่วมมือคนรุ่นใหม่ในการเฝูาระวัง
การแจ้งเตือนภัยคุกคาม 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

86 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๗๔ 
 

เป้าประสงค์ที่ ๕  การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์มีความครอบคลุมหน่วยงานท่ีเป็นโครงสร้าง   
                      พื้นฐานส าคัญท้ังของภาครัฐและภาคเอกชน  

-กระทรวงมหาดไทย 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๕.๓ เพื่อให้มีความตระหนักรู้ และเท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
พัฒนาการ ใ ช้ ส่ือ ดิ จิ ทั ล
อย่างชาญฉลาด 

โครงการส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายชุมชน เพื่อ
สร้างความตระหนักและเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
การพัฒนา Smart City 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคมใน
ทักษะความเข้าใจทางดิจิทัล (Digital Literacy) 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

พัฒนาระบบการ ศึกษา
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต (พลเมืองไทย
เป็นพลเมืองโลก) 

โครงการศึกษาและจัดท ากรอบแนวทางการ
รับรอง มาตรฐานหลักสูตรการพัฒนาบุคลากร 
เพื่อเตรียมความ พร้อมในการปรับเปล่ียนไปสู่
องค์กรดิจิทัล 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการวิจัย พัฒนา และต่อยอดนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 

-กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 
-กระทรวงมหาดไทย 

 
เป้าประสงค์ที่ ๖ ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ัง

ส่ิงแวดล้อมได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีมาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรับแสดงได้ดังตารางท่ี ๑๗ 

ตารางที่ ๑๗ มาตรการ/แผนงาน/โครงการ รองรบัในเป้าประสงค์ท่ี ๖ 

๗๕ 
 

เป้าประสงค์ ๖.ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                   ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๑ เพื่อให้มีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสมกับฐานการพัฒนาประเทศ มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การเกษตรที่เหมาะสม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ มาตรการ/ 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

การจัดสรรพื้น ที่  รักษา 
แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วน
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

โครงการปลูกปุาในพื้นท่ีเส่ือมโทรม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
ในพื้นท่ีปุาสงวน 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการค่ายอาสา“สร้างปุา สร้างคนอนุรักษ์รักษ์
ส่ิงแวดล้อม” 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการรักษ์ปุาบ้านเกิด 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส ่ง เ สร ิมก า รม ีส ่ว น ร ่ว ม
ประชาชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรภาคประชาสังคม 
ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมชุมชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูปุาสัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้างปุาในเมือง Smart environment 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงการ 
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัย



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

87นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๗๕ 
 

เป้าประสงค์ ๖.ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                   ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๑ เพื่อให้มีพื้นท่ีปุาไม้ท่ีเหมาะสมกับฐานการพัฒนาประเทศ มีการใช้
ประโยชน์ท่ีดิน การเกษตรที่เหมาะสม เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

กลยุทธ์ มาตรการ/ 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

การจัดสรรพื้น ที่  รักษา 
แ ล ะ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของทุกภาคส่วน
อย่างเหมาะสม เป็นธรรม 

โครงการปลูกปุาในพื้นท่ีเส่ือมโทรม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการจัดท่ีดินท ากินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 
ในพื้นท่ีปุาสงวน 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการค่ายอาสา“สร้างปุา สร้างคนอนุรักษ์รักษ์
ส่ิงแวดล้อม” 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการรักษ์ปุาบ้านเกิด 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

ส ่ง เ สร ิมก า รม ีส ่ว น ร ่ว ม
ประชาชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรภาคประชาสังคม 
ใ น ก า ร บ ร ิห า ร จ ัด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการบริหารจัดการธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนรวมชุมชนในการอนุรักษ์
ฟื้นฟูปุาสัตว์ปุา และพันธุ์พืช 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการเยาวชนต้นแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้างปุาในเมือง Smart environment 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงการ 
อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิ จัย



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

88 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๗๖ 
 

เป้าประสงค์ ๖.ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                   ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

และนวัตกรรม 
วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๒ เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและมี คุณภาพ
ตามมาตรฐาน 

โครงพัฒนาและจัดการลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 
 

-กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ า 
 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

โครงการรักษ์น้ าเพื่ออนาคต (แก้ปัญหาน้ า) -กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๒ เพื่อสร้างกลไกการบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ มาตรการ/ 
แผนงาน/โครงการ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

ก า ร บู ร ณ า ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ และอนุรักษ์น้ าจาก
ทุกภาคส่วน  

โครงการฟื้นฟู อนุรักษ์แม่น้ า ล าคลอง และแหล่งน้ า
ธรรมชาติ 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

โครงการผลิตน้ าประปาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตาม 
WHO 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

โครงส่งเสริมความร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืน
สู่ธรรมชาติ 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ

๗๗ 
 

เป้าประสงค์ ๖.ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                   ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๓ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษ PPP 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการระบบ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเปูาหมาย
ให้ได้คุณภาพ 

โครงการการเครือข่ายเยาวชนเฝูาระวังธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีสาหรับประชาชน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการ
รณรงค์การเ ดินทาง ด้วย
ระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียน
สภาพภูมิอากาศ (เปล่ียนกิจกรรม) 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

ส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีลดการปลดปล่อย 
CO2 (Carbon Footprint) 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ Recycle ท่ีน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงพาณิชย ์

โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle ในการอุปโภค
บริโภค 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงพาณิชย ์



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

89นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๗๗ 
 

เป้าประสงค์ ๖.ทรัพยากร ธรรมชาติ ได้รับการรักษาและฟื้นฟูให้มีความสมบูรณ์ รวมท้ังส่ิงแวดล้อม 
                   ได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ 

และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

วัตถุประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๖.๓ เพื่อให้มีระบบบริหารจัดการมลพิษ PPP 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการระบบ
ส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีเปูาหมาย
ให้ได้คุณภาพ 

โครงการการเครือข่ายเยาวชนเฝูาระวังธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมชุมชน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิด มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตท่ีดีสาหรับประชาชน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 

ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ในการ
รณรงค์การเ ดินทาง ด้วย
ระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษใน
ส่ิงแวดล้อม 

โครงการสร้างความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมในระดับพื้นท่ี เพื่อรองรับการเปล่ียน
สภาพภูมิอากาศ (เปล่ียนกิจกรรม) 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

โครงส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่ง
สาธารณะ 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

ส่งเสริมการอุปโภคบริโภคท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีลดการปลดปล่อย 
CO2 (Carbon Footprint) 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวง 
อุตสาหกรรม 

โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุ Recycle ท่ีน ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงพาณิชย ์

โครงการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle ในการอุปโภค
บริโภค 

-กระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
-กระทรวงพาณิชย ์



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

90 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๗๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

วิสัยทัศน ์
คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติอย่างม่นคง และยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๔ 
เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามบีทบาททาง

การเมือง และบูรณาการท างานร่วมกับภาครัฐ ใน
การสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์รวม 

ขยายการลงทุนธุรกิจดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับชุมชน 

จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สร้างองค์ความรู้และทักษะ  ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้แก่ คนรุ่นใหม่อย่างทั่วถึง และปลอดภัยจาก

ภัยทางไซเบอร์ 

พัฒนาช่องทางสื่อสร้างสรรค์ ให้คนรุ่นใหม่   
เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๗๙ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เป้าประสงค์ท่ี ๒ เป้าประสงค์ท่ี ๓ เป้าประสงค์ท่ี ๔ เป้าประสงค์ท่ี ๕ เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
ประเทศมีความพร้อมในการ
เผชิ ญกั บภั ยคุ กคามที่
กระทบต่ อความมั่ นคง 
ทุกรูปแบบ และสามารถด ารง
ไว้ซึ่งอธิปไตย 
  

การเมื องปกครองของ
ประเทศมีความเป็นระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดอง 

เศรษฐกิจของประเทศได้รับ
การยกระดับศักยภาพ และมี
การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง  โดยสามารถ
บริหารจัดการกันเอง 

การรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์มีความครอบคลุม
หน่วยงานที่ เป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการ
รักษาและฟื้นฟู ให้มีความ
สมบูรณ์รวมทั้ง 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
อย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๑ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๓ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๔ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๕ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๖ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง โดยให้คนรุ่นเก่า
เป็นพี่เลี้ยง  
กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ ไขปัญหา
ความมั่นคงภายใน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ เปิดเวทีในการ
สร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่น
ใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดงความ
คิดเหน็อย่างเสรี 
กลุยทธ์ท่ี ๔ สนับสนุนการ
บังคับใช้  กม. เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุ ทธ์ ท่ี  ๕  ส่ งเสริ ม
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมระบบเฝ ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปลูกฝังค่านิยม 
ส านึกรักบ้านเกิด เพื่อคืนสู่
วิถีไทย   
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้คน
รุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมืองอย่างสันติวิธี 

กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันในเชิง 
นวัตกรรม (Open Innovation) จนท า
ให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์  
กลุยทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบของ
Digital e-commerce Center ใน
การสนับสนุนการประกบการลงทุน
ทางธุ รกิจชุมชนออกสู่ตลาดใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมมา
ใช้ในการประกอบธุรกิจในทุกระดับ 
โดยการยกระดับการบริการและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนากลไกลการ
ขับเคล่ือนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และสนับสนุนช่องทางใน
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้มีการใช้ 
digital platform เพ่ือการการ
ด าเนินทางธุรกิจ โดยเป็นความ
ร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 
กลยุทธ์ที่  ๗  เพ่ิมการจัดสรร
งบประมาณไปสู่จังหวัด เพ่ือการ
กระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๘ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการตลาดแรงงานใน
อาเซียน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ผลักดันการ
พัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ปูองกันความเสี่ยง
และอุปสรรคต่างๆ  
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อตอบ
โจทย์สังคมไร้ลูกหลาน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เร่งวางระบบ
โครงสร้ างพื้ นฐานทาง
เทคโนโลยี และระบบรักษา
ความปลอดภั ยอย่ างมี
เสถียรภาพให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่  
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมคน
รุ่นใหม่ให้มีทักษะในการ
ใช้และสร้างนวัตกรรม
ทางดิจิทัลอย่าง 
สร้างสรรค์ 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๓  พั ฒ น า
ระบบเฝูาระวังและแจ้ง
เตือนภัยให้มีความพร้อม
ใ ช้  เ พื่ อ รั บมื อ กั บ ภั ย
คุกคามทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการ
ใช้สื่อดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๕  พั ฒ น า
ระบบการศึกษา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๑ การจัดสรรพื้นที่
รักษาและใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมประชาชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรภาคสังคมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๔ การบูรณาการการ
บริหารจัดการ และอนุรักษ์น้ า
จากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปูาหมายให้
ได้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่
ในการรณรงค์การเดินทางด้วย
ระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมการอุปโภค 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง
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๗๘ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตย และผลประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ 

วิสัยทัศน ์
คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติอย่างม่นคง และยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๑ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๓ ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ท่ี ๔ 
เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามบีทบาททาง

การเมือง และบูรณาการท างานร่วมกับภาครัฐ ใน
การสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์รวม 

ขยายการลงทุนธุรกิจดิจิทัลส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในระดับชุมชน 

จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

สร้างองค์ความรู้และทักษะ  ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้แก่ คนรุ่นใหม่อย่างทั่วถึง และปลอดภัยจาก

ภัยทางไซเบอร์ 

พัฒนาช่องทางสื่อสร้างสรรค์ ให้คนรุ่นใหม่   
เข้ามามีบทบาทในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

๗๙ 
 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ เป้าประสงค์ท่ี ๒ เป้าประสงค์ท่ี ๓ เป้าประสงค์ท่ี ๔ เป้าประสงค์ท่ี ๕ เป้าประสงค์ท่ี ๖ 
ประเทศมีความพร้อมในการ
เผชิ ญกั บภั ยคุ กคามที่
กระทบต่ อความมั่ นคง 
ทุกรูปแบบ และสามารถด ารง
ไว้ซึ่งอธิปไตย 
  

การเมื องปกครองของ
ประเทศมีความเป็นระบอบ
ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รวมทั้งประชาชนมี
ความสามัคคีปรองดอง 

เศรษฐกิจของประเทศได้รับ
การยกระดับศักยภาพ และมี
การกระจายความเจริญทาง
เศรษฐกิจ 

ชุมชน/ท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็ง  โดยสามารถ
บริหารจัดการกันเอง 

การรักษาความปลอดภัยทาง
ไซเบอร์มีความครอบคลุม
หน่วยงานที่ เป็นโครงสร้าง 
พื้นฐานส าคัญทั้งของภาครัฐ
และภาคเอกชน 

ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับการ
รักษาและฟื้นฟู ให้มีความ
สมบูรณ์รวมทั้ง 
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
อย่างเป็นระบบ 

 
กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๑ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๒ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๓ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๔ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๕ กลยุทธ์เป้าประสงค์ท่ี ๖ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เปิดโอกาสให้
คนรุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมือง โดยให้คนรุ่นเก่า
เป็นพี่เลี้ยง  
กลยุทธ์ท่ี ๒ สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ ไขปัญหา
ความมั่นคงภายใน 
กลยุทธ์ท่ี ๓ เปิดเวทีในการ
สร้างจุดร่วมระหว่างคนรุ่น
ใหม่กับคนรุ่นเก่า แสดงความ
คิดเหน็อย่างเสรี 
กลุยทธ์ท่ี ๔ สนับสนุนการ
บังคับใช้  กม. เกี่ยวกับการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
กลยุ ทธ์ ท่ี  ๕  ส่ งเสริ ม
เครือข่ายคนรุ่นใหม่ให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมระบบเฝ ้า
ระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติ 
 

กลยุทธ์ท่ี ๑ ปลูกฝังค่านิยม 
ส านึกรักบ้านเกิด เพื่อคืนสู่
วิถีไทย   
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมให้คน
รุ่นใหม่มีบทบาทในระบบ
การเมืองอย่างสันติวิธี 

กลยุทธ์ที่  ๑ ส่งเริมให้เกิดความ
ร่วมมือกันในเชิง 
นวัตกรรม (Open Innovation) จนท า
ให้เกิดการลงทุนเชิงพาณิชย์  
กลุยทธ์ที่ ๒ พัฒนารูปแบบของ
Digital e-commerce Center ใน
การสนับสนุนการประกบการลงทุน
ทางธุ รกิจชุมชนออกสู่ตลาดใน
พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมมา
ใช้ในการประกอบธุรกิจในทุกระดับ 
โดยการยกระดับการบริการและ
สร้างมูลค่าเพ่ิมของสินค้า 
กลยุทธ์ที่  ๔ พัฒนากลไกลการ
ขับเคลื่อนของระบบเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงาน และสนับสนุนช่องทางใน
การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๖ สนับสนุนให้มีการใช้ 
digital platform เพ่ือการการ
ด าเนินทางธุรกิจ โดยเป็นความ
ร่ วมมื อระหว่ างภาครั ฐและ
ภาคเอกชน 
กลยุทธ์ที่  ๗  เพ่ิมการจัดสรร
งบประมาณไปสู่จังหวัด เพ่ือการ
กระจายการพัฒนาไปสู่ท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที่ ๘ เพ่ิมโอกาสการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ
ภายในประเทศ 

กลยุทธ์ท่ี ๑ พัฒนาความรู้
และทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 
ให้ สอดคล้ องกั บความ
ต้องการตลาดแรงงานใน
อาเซียน 
กลยุทธ์ท่ี ๒ ผลักดันการ
พัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน ปูองกันความเสี่ยง
และอุปสรรคต่างๆ  
กลยุทธ์ท่ี ๓ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสุขภาพเพื่อตอบ
โจทย์สังคมไร้ลูกหลาน 

กลยุทธ์ท่ี ๑ เร่งวางระบบ
โครงสร้ างพื้ นฐานทาง
เทคโนโลยี และระบบรักษา
ความปลอดภั ยอย่ างมี
เสถียรภาพให้ครอบคลุมทุก
พื้นที่  
กลยุทธ์ท่ี ๒ ส่งเสริมคน
รุ่นใหม่ให้มีทักษะในการ
ใช้และสร้างนวัตกรรม
ทางดิจิทัลอย่าง 
สร้างสรรค์ 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๓  พั ฒ น า
ระบบเฝูาระวังและแจ้ง
เตือนภัยให้มีความพร้อม
ใ ช้  เ พื่ อ รั บมื อ กั บ ภั ย
คุกคามทางไซเบอร์ 
กลยุทธ์ท่ี ๔ พัฒนาการ
ใช้สื่อดิจิทัลอย่างชาญ
ฉลาด 
กล ยุ ท ธ์ ท่ี  ๕  พั ฒ น า
ระบบการศึกษา 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
 
 

กลยุทธ์ที่  ๑ การจัดสรรพื้นที่
รักษาและใช้ ประโยชน์ จาก
ทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมของทุกภาคส่วนอย่าง
เหมาะสม เป็นธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมประชาชน องค์กร ชุมชน 
องค์กรภาคสังคมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการน้ าอย่าง
เป็นระบบและมีคุณภาพมาตรฐาน  
กลยุทธ์ที่ ๔ การบูรณาการการ
บริหารจัดการ และอนุรักษ์น้ า
จากทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการระบบ
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เปูาหมายให้
ได้มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่
ในการรณรงค์การเดินทางด้วย
ระบบขนส่งเพื่อลดมลพิษใน
สิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมการอุปโภค 
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง
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บทที่ ๕
สรุปผลและข้อเสนอแนะท�ง

ยุทธศ�สตร์



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

92 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๘๐ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ไว้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. เพื่อศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) 
๒. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๓. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

๑. ผลการศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) 
๑.๑ อนาคตศึกษา 

การมองภาพอนาคต นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาภาพ Future Cone ท่ีแสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างอนาคตในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ ท้ังอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น อนาคตท่ีเช่ือว่าจะ
เกิดขึ้น อนาคตท่ีหวังว่าจะเกิดขึ้น และอนาคตท่ีไม่มีทางเกิดขึ้น และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

ในการศึกษาอนาคตท่ีเป็นไปได้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วย
มุมมองกรอบแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ โดยเปล่ียนมุมมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เป็นโอกาส และต้ัง
ค าถามว่า “อนาคตจะเป็นอะไรและเป็นอย่างไรได้บ้าง” เช่น ในกรณีท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมนุษย์ ค าถามส าคัญคือ พฤติกรรมมนุษย์ท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น จะยังคง
เหมือนเดิมหรือเปล่ียนไปในอนาคต 

๑.๒ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
เป็นแนวคิดท่ีเช่ือมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซี่งหมายถึงการ

สร้างความรู้ล่วงหน้าและก าหนดทางเลือกเพื่อเอาชนะในการแข่งขัน และมีวัตถุประสงค์ในการท่ีช่วย
ให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการวางแผนและการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับขั้นตอน
การมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ จะสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การน าเข้าข้อมูล 
(๒) การวิเคราะห์ (๓) การแปลผล (๔) การมองอนาคต (๕) การน าเสนอผลลัพธ์ และ (๖) วางแผน
ยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีองค์กรจะด าเนินการต่อไป โดยองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ จะ
ประกอบด้วย วิธีการ (WAYs) ท่ีจะน าก าลังอ านาจมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และ
ยุทธศาสตร์จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างทรัพยากร (MEANs) กับเปูาหมาย (ENDs)   

๒. ศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง สรุปได้ ดังนี้ 
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๘๐ 
 

บทที่ ๕ 
สรุปผลและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๗๐) ก าหนดวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ไว้ ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. เพื่อศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) 
๒. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติตาม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
๓. เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อ

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) 
 
๕.๑ สรุปผลการศึกษา 

๑. ผลการศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) 
๑.๑ อนาคตศึกษา 

การมองภาพอนาคต นักอนาคตศาสตร์ได้พัฒนาภาพ Future Cone ท่ีแสดงถึงความ
แตกต่างระหว่างอนาคตในระดับความเป็นไปได้ต่าง ๆ ท้ังอนาคตท่ีอาจเกิดขึ้น อนาคตท่ีเช่ือว่าจะ
เกิดขึ้น อนาคตท่ีหวังว่าจะเกิดขึ้น และอนาคตท่ีไม่มีทางเกิดขึ้น และเหตุการณ์ไม่คาดฝัน 

ในการศึกษาอนาคตท่ีเป็นไปได้ จะใช้วิธีการวิเคราะห์เหตุการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ด้วย
มุมมองกรอบแนวคิดท่ีสร้างสรรค์ โดยเปล่ียนมุมมองปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันให้เป็นโอกาส และต้ัง
ค าถามว่า “อนาคตจะเป็นอะไรและเป็นอย่างไรได้บ้าง” เช่น ในกรณีท่ีเป็นปรากฏการณ์ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากมนุษย์ ค าถามส าคัญคือ พฤติกรรมมนุษย์ท่ีเป็นสาเหตุของปรากฏการณ์นั้น จะยังคง
เหมือนเดิมหรือเปล่ียนไปในอนาคต 

๑.๒ กระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ 
เป็นแนวคิดท่ีเช่ือมการคาดการณ์เข้ากับการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ ซี่งหมายถึงการ

สร้างความรู้ล่วงหน้าและก าหนดทางเลือกเพื่อเอาชนะในการแข่งขัน และมีวัตถุประสงค์ในการท่ีช่วย
ให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นในการวางแผนและการด าเนินการเชิงยุทธศาสตร์ ส าหรับขั้นตอน
การมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ จะสามารถแบ่งได้เป็น ๖ ขั้นตอน ได้แก่ (๑) การน าเข้าข้อมูล 
(๒) การวิเคราะห์ (๓) การแปลผล (๔) การมองอนาคต (๕) การน าเสนอผลลัพธ์ และ (๖) วางแผน
ยุทธศาสตร์ 

ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมองภาพอนาคตทางยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ ท่ีองค์กรจะด าเนินการต่อไป โดยองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ จะ
ประกอบด้วย วิธีการ (WAYs) ท่ีจะน าก าลังอ านาจมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และ
ยุทธศาสตร์จะเป็นตัวเช่ือมระหว่างทรัพยากร (MEANs) กับเปูาหมาย (ENDs)   

๒. ศึกษาความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่ ท่ีจะมีผลต่อประเด็นผลประโยชน์ของชาติตามยุทธศาสตร์
ชาติด้านความมั่นคง สรุปได้ ดังนี้ 
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๘๑ 
 

๒.๑ ด้านการเมือง คนรุ่นใหม่ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง 
รวมท้ังมีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ ท้ังนี้ต้องการให้มีการเปิดเวทีให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่ นใหม่ได้
แสดงความคิดเห็นในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกัน โดยรัฐบาลควรสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี รวมท้ังให้คนรุ่นใหม่มีพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone) ในการแสดง
ความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมือง จากลักษณะนิสัยของคนรุ่นใหม่ต้องการการ ส่ือสาร
ข้อมูลอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังนั้นรัฐบาลควรควบคุม ก ากับดูแลการใช้ส่ือต่าง ๆ รวมท้ังดูแล
เนื้อหาข่าวต่างๆ ไม่ให้เป็น Fake News และการสร้างวาทะกรรมท่ีก่อให้เกิดความแตกแยก (Hate 
Speech) ท้ังนี้ กฎหมายต่าง ๆ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อคนรุ่นใหม่ของการแสดงความเห็นทางการเมือง 
และในมุมมองด้านการเมืองท่ีส าคัญอีกประการรัฐบาลควร Rebranding ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบัน
รัฐบาล ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และมีแนวคิดท่ีล้าสมัยไม่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วจึงต้องหา Sub Brand/ Fighting brand มาช่วยเสริมศักยภาพของรัฐบาล 

๒.๒ ด้านความมั่นคงและการปกปูองอธิปไตย รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ 
เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ังเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19 เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ โดยส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและ
ประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง 
(Learn By Experience) ดังวลีท่ีกล่าวว่า “Vision Without Action is a day dream.” และ 
“Action Without Vision is a nightmare.” 

๒.๓ ด้านเศรษฐกิจ คนรุ่นใหม่ต้องการเริ่มธุรกิจ Start Up โดยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุน
แหล่งเงินทุน รวมท้ังอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวกลาง
ในการจับคู่ทางการค้าระหว่าง Start Up กับประเทศนั้น ๆ โดยรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการ
ด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ และส่งเสริมให้มี Digital Platform ในการท าการค้า รวมท้ังรัฐบาลควร
ส่งเสริมการท าธุรกิจ Sharing Economy เป็นกลุ่มเล็ก (Cluster) ให้มีความเข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว 

๒.๔ ด้านส่ิงแวดล้อม รัฐบาลควรมีมาตรการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน รวมท้ัง 
เพื่อท าให้เมืองเป็นเมืองน่าอยู่รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างปุาในเมือง Smart Environment 
และส่งเสริมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติ อีกท้ัง เพื่อเป็นการลด
มลพิษทางอากาศซึ่งเป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบันรัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะ และการใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีลดการปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) และส่งเสริมการ
ใช้วัสดุ Recycle ในทุกภาคส่วน 

๒.๕ ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความ
เข้าใจในเรื่องของอธิปไตยอย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มี
ความรู้สึกร่วมกับเรื่องอธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า และจากลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่นั้นมีพลังใน
การสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มีแรงปรารถนา (Passion) มีแนวทางในการด าเนินการของ
ตัวเอง (Solution) แต่ยังขาดประสบการณ์และขาดความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) มีความเท่าทัน

๘๒ 
 

เทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ ท้ังนี้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถท างาน
หลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi Skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถ
ถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกท้ังไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติก่อนโดย
ไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็น
ผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี โดยรูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่าง ๆ 
เช่น FaceBook, Instagram และ Twitter เป็นต้น 

๓. ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) ก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ ตามผลการศึกษาครั้งนี้ 
ท าให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ อย่างม่ันคง 
และยั่งยืน” พร้อมด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ เปูาประสงค์ ๑๕ วัตถุประสงค์ ๒๓ ตัวช้ีวัด ๓๐ กลยุทธ์ 
และ ๘๒ โครงการ และสรุป ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททางการเมือง และบูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในระดับ
ชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
 เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) เกิดการขับเคล่ือนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ
กันในทุกภาคส่วน ในการก าจัดอุปสรรค จึงขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและการน า
ยุทธศาสตร์ไปใช้ ดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์ตามผลท่ีได้จากการศึกษาฉบับนี้เทียบเท่ากับแผนระดับ  ๒ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จ าเป็นต้องมีการน าไปถ่ายทอดสู่แผนระดับ ๓ ซึ่งเป็นแผน
แม่บทระดับกระทรวง/ทบวง/กรม เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงรับไปด าเนินการให้เกิดมรรคผล อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความเหมาะสมกับ
บริบทและสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกันเป็นส าคัญ 

๕.๒ การปกปูองอธิปไตรและรักษาผลประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน นับต้ังแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีการส่ือสาร
นโยบาย (Policy Communication) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจแ ละความตระหนักรู้ใน



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

95นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๘๒ 
 

เทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ ท้ังนี้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และสามารถท างาน
หลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi Skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถ
ถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต อีกท้ังไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติก่อนโดย
ไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็น
ผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี โดยรูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่าง ๆ 
เช่น FaceBook, Instagram และ Twitter เป็นต้น 

๓. ผลการจัดท าแผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) ก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ ตามผลการศึกษาครั้งนี้ 
ท าให้ได้วิสัยทัศน์ คือ “คนรุ่นใหม่ ปกป้องอธิปไตย ด ารงไว้ซ่ึงผลประโยชน์ของชาติ อย่างม่ันคง 
และยั่งยืน” พร้อมด้วย ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ เปูาประสงค์ ๑๕ วัตถุประสงค์ ๒๓ ตัวช้ีวัด ๓๐ กลยุทธ์ 
และ ๘๒ โครงการ และสรุป ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ได้ ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททางการเมือง และบูรณาการการ
ท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในระดับ
ชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างองค์ความรู้และทักษะ ในศตวรรษท่ี ๒๑ ให้แก่คนรุ่นใหม่อย่างท่ัวถึง 
และปลอดภัยจากภัยทางไซเบอร์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีบทบาทในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
๕.๒ ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 
 เพื่อใหแ้ผนปฏิบัติการการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) เกิดการขับเคล่ือนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้นั้น จะต้องอาศัยความร่วมมือ
กันในทุกภาคส่วน ในการก าจัดอุปสรรค จึงขอเสนอแนะแนวทางในการขับเคล่ือนและการน า
ยุทธศาสตร์ไปใช้ ดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตร์ตามผลท่ีได้จากการศึกษาฉบับนี้เทียบเท่ากับแผนระดับ  ๒ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) จ าเป็นต้องมีการน าไปถ่ายทอดสู่แผนระดับ ๓ ซึ่งเป็นแผน
แม่บทระดับกระทรวง/ทบวง/กรม เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบโดยตรงรับไปด าเนินการให้เกิดมรรคผล อย่างไรก็ตาม ควรพิจารณาความเหมาะสมกับ
บริบทและสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานท่ีมีความแตกต่างกันเป็นส าคัญ 

๕.๒ การปกปูองอธิปไตรและรักษาผลประโยชน์ของคนรุ่นใหม่ ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน นับต้ังแต่การวางแผน การด าเนินการ และการติดตามประเมินผล ซึ่งต้องมีการส่ือสาร
นโยบาย (Policy Communication) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเข้าใจแ ละความตระหนักรู้ใน



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

96 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๘๓ 
 

ระดับผู้ปฏิบัติรวมท้ังมีช่องทาง และกลไกในการควบคุมก ากับการปฏิบัติตามแผน เพื่อให้สามารถ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปในทิศทางเดียวกัน 

๕.๓ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เพิ่มโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามา มีบทบาททาง
การเมือง และบูรณาการการท างานร่วมกับภาครัฐ ในการสร้างความพร้อมด้านความมั่นคงแบบองค์
รวม อาจต้องจัดท าแผนระยะยาวรองรับ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เนื่องจากความม่ันคง
แบบองค์รวม (Comprehensive Security) เป็นกรอบแนวคิดใหม่ ท่ีเกี่ยวข้องกับทุกองคาพยพใน
สังคมอย่างไม่อาจหลีกเล่ียงได้ทุกภาคส่วน จึงจ าต้องมีการเสริมสร้างศักยภาพ ความตระหนักรู้ ความ
เข้าใจ ตลอดถึงยกระดับจิตส านึกและการมีส่วนร่วม ในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับความ
มั่นคงส่วนรวมอย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดความพร้อม มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างทันท่วงที ตลอดถึงมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาไว้ ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติให้ยั่งยืนสืบไป 

๕.๔ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ ขยายการส่งลงทุนธุรกิจด้านดิจิทัล ส าหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ในระดับชุมชน จังหวัด และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ต้องเร่งการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology) เพื่อปรับเปล่ียนกระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ หรือพัฒนาไปสู่นวัตกรรม
สินค้าและบริการ และในเชิงธุรกิจ ภาคธุรกิจต้องปรับตัวเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 
Economic) โดยเริ่มปรับตัวเข้ากับการท าธุรกิจผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น การค้าขายออนไลน์ 
หรือพาณิชย์อิ เ ล็กทรอนิกส์  (e-Commerce) เป็นส าคัญ  การหันมาเป็น Startup 
Accelerator/Incubator จะเป็นตัวเร่งช่วยส่งเสริมให้สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบธุรกิจได้ 
(Innovative Firms) ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และผู้บริหารต้องรู้ และมีความชัดเจนในการก าหนด
เปูาหมายขององค์กรว่า ดิจิทัลควรถูกน ามาใช้กับงานในส่วนใด บางส่วนหรือท้ังหมด ต้องการผลลัพท์
รวดเร็วและมากเพียงใด ส่ิงท่ีต้องการจะน าไปสู่การปรับโมเดลธุรกิจหรือสินค้าและบริการอย่างไร 

ข้อเสนอแนะการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ท่ี
เปล่ียนแปลงตลอดเวลาตามพลวัตรของเทคโนโลยี และส าหรับการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ควรให้
ครอบคลุมถึงท้ังอุตสาหกรรมการผลิต และบริการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล หรือการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล ใน ๕ สาขา ได้แก่ กลุ่มฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware & 
Smart Device) กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (Software) กลุ่มอุตสาหกรรมด้านการส่ือสาร 
(Communications) กลุ่มอุตสาหกรรมบริการด้านดิจิทัล (Digital Service) และกลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content) 

๕.๕ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์จะช่วยเสริมการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑, ๒ และ ๔ และโครงข่ายโทรคมนาคมและการส่ือสาร ท้ังในระบบไร้สายจาก
ภาคเอกชน และระบบสายจากภาครัฐในพื้นท่ีห่างไกล รวมถึงการรักษาความปลอดภัยโครงสร้าง
พื้นฐานส าคัญท้ังภาครัฐและภาคเอกชน จะส่งผลบวกต่อเนื่องต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และ
เร่งน ายุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาท่ีว่า ประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างสูง แต่ทักษะด้าน
ดิจิทัลของประชาชนยังคงต่ าแบบย้อนแย้ง และยังไม่เกิดการใช้ประโยชน์ท่ีชัดเจน ส่วนก าลังคนด้าน
ดิจิทัลนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมากในเชิงคุณภาพ 

๕.๖ การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาช่องทาง ส่ือสร้างสรรค์ให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามี
บทบาทในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  การปลูกฝังจิตส านึกการอนุรักษ์ฟื้นฟู 

๘๔ 
 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จะช่วยส่งเสริมการด าเนินกลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วัตถุประสงค์ 

๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ ผลประโยชน์
แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ 

๒)  ศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยการพัฒนาและเสริมสร้างคนไทยใน
ทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อหาปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถส่งผลต่อประเด็นความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  

๓)  ศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) เพื่อวิเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐)  
 
ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

๑.๑ ท่านมองภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ด้านความมั่นคง การปกปูอง
อธิปไตยอนาคตของประเทศไทยท่ีต้องการเห็นเป็นอย่างไร   (วิสัยทัศน์) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑.๒ ในความคิดของท่าน ท่านมีแนวทางหรือวิธีที่จะท าให้ไปสู่ภาพอนาคตดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็น   

๒.๑  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา/สร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘๘ 
 

๒.๒  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ และวิธีการบริหารประเทศของรัฐบาลในปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๓  ท่านคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ 
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๘๗ 
 

ผนวก  ข 
แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ  
 (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วัตถุประสงค์ 

๑) ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับการก าหนดยุทธศาสตร์ ผลประโยชน์
แห่งชาติ ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับเจเนอเรชั่น และแนวคิดด้านคุณลักษณะของคนรุ่นใหม่ 

๒)  ศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประเด็นย่อยการพัฒนาและเสริมสร้างคนไทยใน
ทุกภาคส่วน ให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
เพื่อหาปัจจัยส าคัญท่ีจะสามารถส่งผลต่อประเด็นความคิดเห็นของคนรุ่นใหม่  

๓)  ศึกษากระบวนการมองภาพอนาคต (Foresight methodology) เพื่อวิเคราะห์จัดท า
แผนปฏิบัติการปกปูองอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – 
๒๕๗๐)  
 
ส่วนที่ ๑ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย 

๑.๑ ท่านมองภาพอนาคตของประเทศไทยในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า ด้านความมั่นคง การปกปูอง
อธิปไตยอนาคตของประเทศไทยท่ีต้องการเห็นเป็นอย่างไร   (วิสัยทัศน์) 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
๑.๒ ในความคิดของท่าน ท่านมีแนวทางหรือวิธีที่จะท าให้ไปสู่ภาพอนาคตดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
ส่วนที่ ๒  ประเด็นความคิดเห็น   

๒.๑  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถสร้างความร่วมมือ เพื่อการพัฒนา/สร้าง
ความมั่นคงให้ประเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๘๘ 
 

๒.๒  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อยุทธศาสตร์ชาติ และวิธีการบริหารประเทศของรัฐบาลในปัจจุบัน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒.๓  ท่านคิดว่าจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเมื่อผู้อื่นมีความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะอืน่ๆเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีได้สละเวลาอันมีค่าในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ 
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๘๙ 
 

ผนวก ค 
สรุปแนวคิดของคนรุน่ใหม่จากการสมัภาษณ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. กลุ่มนักศึกษา 

๑.๑ ด้านการเมือง 
- ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการบริหาร

ประเทศ ท้ังนี้ คนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการเปิดเวทีเพื่อให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงออกในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกัน 

- รัฐบาลควรสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี รวมท้ังให้คน
รุ่นใหม่มีพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

๑.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้แลเข้าใจรากเหง้าและประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่ควร
ได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By Experience)  

๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
- คนรุ่นใหม่ต้องการเริ่มธุรกิจ Start Up โดยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมท้ัง

อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวกลางในการจับคู่ทางการค้า
ระหว่าง Start Up กับประเทศนั้น ๆ โดยรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้มี Digital Platform ในการท าการค้า 

- รัฐบาลควรส่งเสริมการท าธุรกิจ Sharing Economy เป็นกลุ่มเล็ก ๆ (Cluster) ให้มีความ
เข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าวและสนับสนุน
ทรัพยากร (Resource) หริอเครื่องมือ (Equipment) ต่าง ๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสในการลงมือท า
และเรียนรู้ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 

๑.๔ ด้านลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
 - คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มีแรงปรารถนา (Passion) มี
แนวทางในการด าเนินการของตัวเอง (Solution) แต่ยังขาดประสบการณ์และความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 

- คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi 
skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยท่ีคนรุ่นใหม่ไม่กลัว
ข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมิอปฏิบัติก่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
 
 
 
 

๙๐ 
 

๒. กลุ่มนักวิชาการ 

๒.๑ ด้านการเมือง 
- การเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศไทยในทุกมิติ 
- ภาครัฐเป็นตัวกลางในการจัดเวที (Platform) ให้คนรุ่นใหม่ท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า รวมท้ัง

ควรจัดให้มีเวทีเยาวชนในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง และหากกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีมีเปูาประสงค์เดียวกัน (Common Purpose) มีโอกาสร่วมมือกันในการท างานสูง 

- คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
ทางการเมือง ดังนั้นภาครัฐควรจัดเวทีให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าท่ีมีความคิดเห็นเดียวกันมาถก
แถลงร่วมกันเพื่อหาประเด็นร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของคนท้ังสองรุ่นเมื่อได้ประเด็นร่วมของคน 
2 รุ่น แล้วจึงขยายวงให้ใหญ่ขึ้น ท้ังนี้ กฎหมายต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ    คนรุ่นใหม่ในการแสดง
ความเห็นทางการเมือง 

- คนรุ่นใหม่ต้องการการส่ือสารข้อมูลอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังนั้นรัฐบาลควรควบคุม
ก ากับดูแลการใช้ส่ือต่าง ๆ รวมท้ังดูแลเนื้อหาข่าวต่างๆ ไม่ให้เป็น Fake news และการสร้างวาทะ
กรรมท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ Hate Speech รวมท้ังควรมีการสร้างกลไก ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  

- รัฐบาลควร Rebranding ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และ
มีแนวคิด ท่ี ล้าสมั ยไม่สอดรับกับการเป ล่ียนแปลง ท่ี เกิดขึ้นอย่ า งรวดเร็ ว จึง ต้องหา Sub 
Brand/Fighting Brand มาช่วยเสริมศักยภาพของรัฐบาล 

๒.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ัง

เตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ 

- Vision Without Action is a day dream 
- Action Without Vision is a nightmare 

๒.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รัฐบาลควรมีมาตรการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน 
- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างปุาในเมือง Smart environment และส่งเสริมความ

ร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติ 
- รัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และการใช้ผลิตภัณฑ์

ท่ีลดการปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 
- ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชาติ การพัฒนาศักยภาพของ
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๘๙ 
 

ผนวก ค 
สรุปแนวคิดของคนรุน่ใหม่จากการสมัภาษณ์ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๑. กลุ่มนักศึกษา 

๑.๑ ด้านการเมือง 
- ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการบริหาร

ประเทศ ท้ังนี้ คนรุ่นใหม่ต้องการให้มีการเปิดเวทีเพื่อให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็น
และแสดงออกในประเด็นท่ีมีความสนใจร่วมกัน 

- รัฐบาลควรสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี รวมท้ังให้คน
รุ่นใหม่มีพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก 

๑.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้แลเข้าใจรากเหง้าและประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่ควร
ได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By Experience)  

๑.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
- คนรุ่นใหม่ต้องการเริ่มธุรกิจ Start Up โดยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมท้ัง

อ านวยความสะดวกด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเป็นตัวกลางในการจับคู่ทางการค้า
ระหว่าง Start Up กับประเทศนั้น ๆ โดยรัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจใน
ต่างประเทศ และส่งเสริมให้มี Digital Platform ในการท าการค้า 

- รัฐบาลควรส่งเสริมการท าธุรกิจ Sharing Economy เป็นกลุ่มเล็ก ๆ (Cluster) ให้มีความ
เข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าวและสนับสนุน
ทรัพยากร (Resource) หริอเครื่องมือ (Equipment) ต่าง ๆ ให้คนรุ่นใหม่ได้รับโอกาสในการลงมือท า
และเรียนรู้ข้อผิดพลาดด้วยตนเอง 

๑.๔ ด้านลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
 - คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มีแรงปรารถนา (Passion) มี
แนวทางในการด าเนินการของตัวเอง (Solution) แต่ยังขาดประสบการณ์และความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ) มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 

- คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi 
skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยท่ีคนรุ่นใหม่ไม่กลัว
ข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมิอปฏิบัติก่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
 
 
 
 

๙๐ 
 

๒. กลุ่มนักวิชาการ 

๒.๑ ด้านการเมือง 
- การเมืองของประเทศส่งผลกระทบต่อการเติบโตของประเทศไทยในทุกมิติ 
- ภาครัฐเป็นตัวกลางในการจัดเวที (Platform) ให้คนรุ่นใหม่ท างานร่วมกับคนรุ่นเก่า รวมท้ัง

ควรจัดให้มีเวทีเยาวชนในการแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นและแสดงออกทางการเมือง และหากกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ท่ีมีเปูาประสงค์เดียวกัน (Common Purpose) มีโอกาสร่วมมือกันในการท างานสูง 

- คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe zone) ในการแสดงความคิดเห็นและแสดงออก
ทางการเมือง ดังนั้นภาครัฐควรจัดเวทีให้กลุ่มคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าท่ีมีความคิดเห็นเดียวกันมาถก
แถลงร่วมกันเพื่อหาประเด็นร่วมในการพัฒนาด้านต่างๆ ของคนท้ังสองรุ่นเมื่อได้ประเด็นร่วมของคน 
2 รุ่น แล้วจึงขยายวงให้ใหญ่ขึ้น ท้ังนี้ กฎหมายต่างๆ ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อ    คนรุ่นใหม่ในการแสดง
ความเห็นทางการเมือง 

- คนรุ่นใหม่ต้องการการส่ือสารข้อมูลอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังนั้นรัฐบาลควรควบคุม
ก ากับดูแลการใช้ส่ือต่าง ๆ รวมท้ังดูแลเนื้อหาข่าวต่างๆ ไม่ให้เป็น Fake news และการสร้างวาทะ
กรรมท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ Hate Speech รวมท้ังควรมีการสร้างกลไก ในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี  

- รัฐบาลควร Rebranding ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และ
มีแนวคิด ท่ี ล้าสมั ยไม่สอดรับกับการเป ล่ียนแปลง ท่ี เกิดขึ้นอย่ า งรวดเร็ ว จึง ต้องหา Sub 
Brand/Fighting Brand มาช่วยเสริมศักยภาพของรัฐบาล 

๒.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ัง

เตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ 

- Vision Without Action is a day dream 
- Action Without Vision is a nightmare 

๒.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รัฐบาลควรมีมาตรการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อ

คุณภาพส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน 
- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างปุาในเมือง Smart environment และส่งเสริมความ

ร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติ 
- รัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และการใช้ผลิตภัณฑ์

ท่ีลดการปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 
- ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
- การพัฒนาด้านเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวกภายในชาติ การพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในประเทศ - รัฐบาลมีการเตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ 
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๙๑ 
 

๒.๔ ด้านลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
- เนื่องจากคนรุ่นใหม่มีวิธีคิดท่ีแตกต่างจากคนรุ่นเก่า คนรุ่นเก่าจะต้องท าความเข้าใจและ

เข้าถึงคนรุ่นใหม่ เกี่ยวกับพื้นฐาน วิธีคิด และ Life style ว่าเป็นอย่างไร เพื่อให้มีความเข้าใจร่วมกัน 
- คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตย

อย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มีความรู้สึกร่วมกับเรื่อง
อธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

- คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็น
ผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี 
 
๓. กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ 

๓.๑ ด้านการเมือง 
- ภาครัฐยังขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานหลายด้าน อาทิเช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

คมนาคม ท่ีช่วยสนับสนุนธุรกิจให้คนรุ่นใหม่ (Start up) ดังนั้นรัฐบาลควรจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน 
(Infrastructure) ด้านต่าง ๆ ท่ีดีและเพียงพอ ก็จะเป็นแรงขับและพลังในการด าเนินการให้บรรลุวิสัย
ทัศนได้ด้วยดี  

- รัฐบาลควรเป็นหน่วยงานกลางในการประสานระหว่างคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าให้มีเวทีถก
แถลงเพื่อหาประเด็นท่ีเป็นความสนใจร่วมของสังคม (Social Interest) จากนั้นจึงหารือร่วมกันเพื่อ
ด าเนินการในเรื่องดังกล่าวต่อไป ท้ังนี้ กฎหมายต่างๆ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อคนรุ่นใหม่ในการแสดง
ความเห็นทางการเมือง 

- วิสัยทัศน์ (Vision) จะเป็นจริงได้ หากทุกคนในชาติมีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของ
ประเทศ (Ownership) และร่วมมือในการขับเคล่ือนประเทศ 

๓.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน 
- รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกันและไม่

เหล่ือมล้ า รวมท้ังพัฒนาทักษะด้านภาษาให้คนในชาติ 
๓.๓ ด้านเศรษฐกิจ 

- หากคนรุ่นใหม่มีความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของจะทุ่มเทและลงมือแก้ปัญหาและ
ด าเนินการเต็มศักยภาพท่ีมีอยู่ 

- รัฐบาลต้องส่งเสริมการสร้างคุณค่า (Value)ของสินค้า ให้มีความเข้มแข้ง มีคุณภาพ 
ภาพลักษณ์ท่ีดี รวมท้ังก าหนดมาตรฐาน(Standard) สินค้าในประเทศให้ผ่านการยอมรับในระดับโลก 
เพื่อขยายตลาดออกไปในต่างประเทศ รวมท้ังสร้างการยอมรับและช่ืนชมจากต่างชาติด้านการบริหาร
จัดการท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยรัฐบาลต้องส่งเสริมและอ านวยความสะดวกให้กลุ่ม 
Start up ให้สามารถด าเนินธุรกิจได้ โดยการจัดให้มีข้อมูลด้านต่างๆ รวมทท้ัง Infrastructure และ 
Platform ต่าง ๆ ให้เพียงพอ 

๙๒ 
 

 - แม้ว่าในมุมมองด้านธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection  ท่ีแน่นแฟูน แต่คนรุ่นใหม่ควร
ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและในการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 - ด้านอุตสาหกรรมควรมีการ Sharing Economy โดยการท าเป็นกลุ่ม cluster เล็กๆและ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง และอุตสาหกรรมท่ีมีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบในด้านบวก 
(Positive Impact) ในรูปแบบ Butterfly Effect  
 - รัฐบาลส่งเสริมการใช้ศักยภาพของ Social Network ในการเป็นเป็น Platform ให้คนรุ่น
ใหม่ด าเนินธุรกิจ Start up เนื่องจาก Social Network สามารถเป็นช่องทางในการส่ือสารได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังนี้ ผู้ใช้ Social Medial แต่ละ Platform เช่น Twitter FB IG จะมี
ลักษณะเฉพาะประจ ากลุ่ม (Characters) ท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังมีการแสดงออกทางความคิดในเรื่อง
ต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง Platform ต่างๆ นั้น คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางในการ
ส่ือสารเฉพาะกลุ่ม 

- คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มี Passion มาก แต่ขาด
ประสบการณ์และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็วและมีความเท่าทัน
เทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 

๓.๔ ด้านลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
- คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตย

อย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มีความรู้สึกร่วมกับเรื่อง
อธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

- รูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่างๆ เช่น FB Instagram 
Twitter เป็นต้น รวมท้ังคนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ 
และยอมเป็นผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี 

- คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่
ควรได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By Experience)   ซึ่งคนรุ่นใหม่
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi skills) และสามารถเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  โดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังนี้คนรุ่นใหม่ไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติ
ก่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้า 
๔. กลุ่มทหาร 

๔.๑ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
 รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ัง
เตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ 
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๙๒ 
 

 - แม้ว่าในมุมมองด้านธุรกิจ คนรุ่นใหม่ขาด Connection  ท่ีแน่นแฟูน แต่คนรุ่นใหม่ควร
ได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและในการลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 - ด้านอุตสาหกรรมควรมีการ Sharing Economy โดยการท าเป็นกลุ่ม cluster เล็กๆและ
ส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็ง และอุตสาหกรรมท่ีมีความเข้มแข็ง จะส่งผลกระทบในด้านบวก 
(Positive Impact) ในรูปแบบ Butterfly Effect  
 - รัฐบาลส่งเสริมการใช้ศักยภาพของ Social Network ในการเป็นเป็น Platform ให้คนรุ่น
ใหม่ด าเนินธุรกิจ Start up เนื่องจาก Social Network สามารถเป็นช่องทางในการส่ือสารได้อย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ท้ังนี้ ผู้ใช้ Social Medial แต่ละ Platform เช่น Twitter FB IG จะมี
ลักษณะเฉพาะประจ ากลุ่ม (Characters) ท่ีแตกต่างกัน รวมท้ังมีการแสดงออกทางความคิดในเรื่อง
ต่างๆ แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่ม รวมท้ัง Platform ต่างๆ นั้น คนรุ่นใหม่ใช้เป็นช่องทางในการ
ส่ือสารเฉพาะกลุ่ม 

- คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มี Passion มาก แต่ขาด
ประสบการณ์และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ใจร้อน ต้องการเห็นผลเร็วและมีความเท่าทัน
เทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ 

๓.๔ ด้านลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 
- คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตย

อย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มีความรู้สึกร่วมกับเรื่อง
อธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

- รูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่างๆ เช่น FB Instagram 
Twitter เป็นต้น รวมท้ังคนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ 
และยอมเป็นผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี 

- คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่
ควรได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By Experience)   ซึ่งคนรุ่นใหม่
สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน (Multi skills) และสามารถเรียนรู้
ด้วยตัวเอง ถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้า  โดยไม่ค านึงถึง
ปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ท้ังนี้คนรุ่นใหม่ไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติ
ก่อนโดยไม่ได้ศึกษาข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์
เฉพาะหน้า 
๔. กลุ่มทหาร 

๔.๑ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
 รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ัง
เตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปกปูองอธิปไตยของประเทศ 

 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

108 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๙๓ 
 

๕. สรุปข้อมูลการสัมภาษณ์ 

๕.๑ ด้านการเมือง   
- ต้องการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง รวมท้ังมีส่วนร่วมในการบริหาร

ประเทศ 
- การเปิดเวทีให้คนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ได้แสดงความคิดเห็นออกในประเด็นท่ีมีความสนใจ

ร่วมกัน 
- ควรมีการสร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 
- คนรุ่นใหม่ต้องการพื้นท่ีปลอดภัย (Safe Zone) ในการแสดงความคิดเห็นและการ

แสดงออก 
- คนรุ่นใหม่ต้องการการส่ือสารข้อมูลอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา ดังนั้นรัฐบาลควรควบคุม 

ก ากับดูแลการใช้ส่ือต่าง ๆ รวมท้ังดูแลเนื้อหาข่าวต่างๆ ไม่ให้เป็น Fake news และการสร้างวาทะ
กรรมท่ีก่อให้เกิดความแตกแยกหรือ Hate Speech 

- กฎหมายต่างๆ ไม่ควรเป็นอุปสรรคต่อคนรุ่นใหม่ของการแสดงความเห็นทางการเมือง 
- รัฐบาลควร Rebranding ตัวเอง เนื่องจากปัจจุบันรัฐบาล ไม่สามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และ

มีแนวคิด ท่ี ล้าสมั ยไม่สอดรับกับการเป ล่ียนแปลง ท่ี เกิดขึ้นอย่ า งรวดเร็ ว จึง ต้องหา Sub 
Brand/Fighting Brand มาช่วยเสริมศักยภาพของรัฐบาล 

๕.๒ ด้านความม่ันคงและการปกป้องอธิปไตย 
- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการพัฒนาด้านต่าง ๆ เช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร รวมท้ัง

เตรียมความพร้อมรับมือต่อภัยคุกคามและภัยพิบัติทุกรูปแบบ อาทิ การรับมือกับโรคระบาด โรคอุบัติ
ใหม่ ซึ่งปัจจุบันคือ COVID-19  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องอธิปไตยของประเทศ 
 - Vision Without Action is a day dream Action Without Vision is a nightmare 

- คนรุ่นใหม่จ าเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจรากเหง้าและประวัติศาสตร์ชาติ รวมท้ังคนรุ่นใหม่
ควรได้รับโอกาสให้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง (Learn By Experience) 

๕.๓ ด้านเศรษฐกิจ 
- ต้องการเริ่มธุรกิจ Start up โดยต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนแหล่งเงินทุน รวมท้ังอ านวย

ความสะดวกด้านต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ เป็นตัวกลางในการจับคู่ทางการค้า
ระหว่าง Start Up กับประเทศนั้น ๆ  

- รัฐบาลควรมีนโยบายสนับสนุนการด าเนินธุรกิจในต่างประเทศ และส่งเสริมให้มี Digital 
Platform ในการท าการค้า 

- รัฐบาลควรส่งเสริมการท าธุรกิจ Sharing Economy เป็นกลุ่มเล็กๆ (Cluster) ให้มีความ
เข้มแข็ง รวมท้ังส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์ให้มีศักยภาพในการด าเนินการดังกล่าว 

๕.๔ ด้านสิ่งแวดล้อม 
- รัฐบาลควรมีมาตรการบริหารจัดการมลพิษท่ีแหล่งก าเนิดให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อคุณภาพ

ส่ิงแวดล้อม และคุณภาพชีวิตท่ีดีส าหรับประชาชน 

๙๔ 
 

- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างป่าในเมือง Smart environment และส่งเสริมความ
ร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติ 

- รัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และการใช้ผลิตภัณฑ์
ท่ีลดการปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 

- ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
๕.๕ ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 

- คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มีแรงปรารถนา (Passion) มี
แนวทางในการด าเนินการของตัวเอง (Solution) แต่ยังขาดประสบการณ์และขาดความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ)  

- มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ  
- คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน ( Multi 

skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

- คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตย
อย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มีความรู้สึกร่วมกับเ รื่อง
อธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

- คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็น
ผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี 

- รูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่าง ๆ เช่น FB Instagram 
Twitter เป็นต้น    

- คนรุ่นใหม่ไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติก่อนโดยไม่ได้ศึกษา
ข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 
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109นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๙๔ 
 

- รัฐบาลควรมีการส่งเสริมการสร้างป่าในเมือง Smart environment และส่งเสริมความ
ร่วมมือในการบ าบัดน้ าเสียก่อนคืนสู่ธรรมชาติ 

- รัฐบาลควรส่งเสริมและรณรงค์การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ และการใช้ผลิตภัณฑ์
ท่ีลดการปลดปล่อย CO2 (Carbon Footprint) 

- ควรมีการส่งเสริมการใช้วัสดุ Recycle 
๕.๕ ลักษณะเฉพาะของคนรุ่นใหม่ 

- คนรุ่นใหม่มีพลังในการสร้างการเปล่ียนแปลง มีความมุ่งมั่น มีแรงปรารถนา (Passion) มี
แนวทางในการด าเนินการของตัวเอง (Solution) แต่ยังขาดประสบการณ์และขาดความฉลาดทางอารมณ์ 
(EQ)  

- มีความเท่าทันเทคโนโลยีปัจจุบันและมีความคิดนอกกรอบ  
- คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และท างานหลายอย่างได้ภายในเวลาเดียวกัน ( Multi 

skills) และสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง รวมท้ังสามารถถ่ายทอดแนวความคิดต่าง ๆ ได้ดี และสามารถ
แก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้โดยไม่ค านึงถึงปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  

- คนรุ่นใหม่มีแนวคิดในเชิง Liberal อย่างสุดโต่ง แต่ขาดความเข้าใจในเรื่องของอธิปไตย
อย่างแท้จริง เนื่องจากคนรุ่นใหม่ไม่ได้อยู่ในยุคท่ีต้องรักษาอธิปไตย จึงไม่มีความรู้สึกร่วมกับเ รื่อง
อธิปไตยเหมือนคนรุ่นเก่า 

- คนรุ่นใหม่ยอมรับ Influencer ให้เป็นไอดอลในการส่ือสารเรื่องราวต่าง ๆ และยอมเป็น
ผู้ติดตาม (Follower) ท่ีดี 

- รูปแบบการส่ือสารของคนรุ่นใหม่ใช้ชีวิตบน Online Platform ต่าง ๆ เช่น FB Instagram 
Twitter เป็นต้น    

- คนรุ่นใหม่ไม่กลัวข้อผิดพลาดท่ีจะเกิดขึ้น กล่าวคือ จะลงมือปฏิบัติก่อนโดยไม่ได้ศึกษา
ข้อมูล หรือข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง หากด าเนินการผิดพลาดก็แก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

110 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๙๕ 
 

ผนวก ง 
รายช่ือนักศกึษาหลกัสูตรนกัยุทธศาสตร์ รุน่ที่ ๑๓  

--------------------------------------------------------------------------------------- 
    

 

๑๓๐๑ 
น.อ.หญิง กฤษณา  สมุดสร 
ประจ า บก .ทท.ชรก.นทพ.  
กองแพทย์ สสน.นทพ. 

 

๑๓๐๒ 
ผศ.โกเมนทร์  บุญเจือ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝุายกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

    

 

๑๓๐๓ 
ว่าที่ ร.ท. ขุนทอง  สายบุตร 
ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านักงานจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน 

 

๑๓๐๔ 
นางชินนาฏ  คุณเจริญ 
ผอ.ฝุายบ ารุงรักษา 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 

    

 

๑๓๐๕ 
น.อ. ชูศักด์ิ  เกษตรวิทย์  
ผอ.กภศ. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  

๑๓๐๖ 
นายณัฏฐกิตต์ิ  กิตติธ ารงกุล 
นัก วิ เคราะห์นโยบายและแผน
ช า น า ญ ก า ร พิ เ ศ ษ ส า นั ก ง า น
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

    

 

๑๓๐๗ 
พ.ท.หญิง ทิพย์รัตน์  ภักดีกุล 
หน.แผนงานข่าวกรอง กขย.สนข.
กรมข่าวทหาร  

๑๓๐๘ 
พ.อ.หญิง ทิพรัตน์  วีระวัฒน์  
รอง ผอ.กองแผนและงบประมาณ 
กรมยุทธการทหาร 

    
    

 

๑๓๐๙ 
นายธนกร  ทังตุ่น 
นักวิ เคราะห์ นโยบายและแผน
ช านาญการ ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

๑๓๑๐ 
นายธนเดช  ศรีณรงค์ 
ประธานมูลนิธิเทิดทูนธงไทย 
มูลนิธิเทิดทูนธงไทย 

๙๖ 
 

 

๑๓๑๑ 
ร.ต.อ. ธนาบดี  ธูปเทียนรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท่าเรือแหลม
ฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

๑๓๑๒ 
พ.ท. ธ ารงชัย  หนุนภักดี 
ป ร ะ จ า  ก ภ ศ  . ศู น ย์ ศึ ก ษ า
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ 

    
    

 

๑๓๑๓ 
นายบรรเจิด  ถมปัด 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑๓๑๔ 
น.อ. ประวิทย์  คุณราช 
ผช.กนผ.สนผพ. 
กรมก าลังพลทหาร 

    
    

 

๑๓๑๕ 
นางสาวปวีณา  เอี่ยมศิริกุลมิตร 
อัยการประจ าส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด  

๑๓๑๖ 
นายพัฒนา  ทิวะพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ทิวะพันธ์ุ กรุ๊ป 
บริษัท ทิวะพันธ์ุ กรุ๊ป 

    
    

 

๑๓๑๗ 
ร.ท.ดร. พันธ์รบ  ราชพงศา 
ผอ.ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

 

๑๓๑๘ 
น.ท.หญิง ยลรัตน์  คุ้มเปลี่ยน ร.น. 
หน.การทหาร กมท.สวม.  
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 

    
    

 

๑๓๑๙ 
นายรุธิระ  ประเสริฐศักด์ิ 
หน.กองวิศวกรรมระบบผลิตไอ
น้ าและกังหัน การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 

๑๓๒๐ 
พ.ท.หญิง วาทินี  ติงสมบัติยุทธ์ 
ประจ า กศย. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 

    
    



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

111นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

๙๖ 
 

 

๑๓๑๑ 
ร.ต.อ. ธนาบดี  ธูปเทียนรัตน์ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท่าเรือแหลม
ฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย  

๑๓๑๒ 
พ.ท. ธ ารงชัย  หนุนภักดี 
ป ร ะ จ า  ก ภ ศ  . ศู น ย์ ศึ ก ษ า
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกัน
ประเทศ 

    
    

 

๑๓๑๓ 
นายบรรเจิด  ถมปัด 
นักวิชาการปุาไม้ช านาญการ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 

๑๓๑๔ 
น.อ. ประวิทย์  คุณราช 
ผช.กนผ.สนผพ. 
กรมก าลังพลทหาร 

    
    

 

๑๓๑๕ 
นางสาวปวีณา  เอี่ยมศิริกุลมิตร 
อัยการประจ าส านักงานอัยการ
สูงสุด ส านักงานอัยการสูงสุด  

๑๓๑๖ 
นายพัฒนา  ทิวะพันธุ์ 
กรรมการผู้จัดการกลุ่ม ทิวะพันธ์ุ กรุ๊ป 
บริษัท ทิวะพันธ์ุ กรุ๊ป 

    
    

 

๑๓๑๗ 
ร.ท.ดร. พันธ์รบ  ราชพงศา 
ผอ.ส านักยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้า
และการพัฒนา (องค์การมหาชน) 

 

๑๓๑๘ 
น.ท.หญิง ยลรัตน์  คุ้มเปลี่ยน ร.น. 
หน.การทหาร กมท.สวม.  
วิทยาลัยปูองกันราชอาณาจักร 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 

    
    

 

๑๓๑๙ 
นายรุธิระ  ประเสริฐศักด์ิ 
หน.กองวิศวกรรมระบบผลิตไอ
น้ าและกังหัน การไฟฟูาฝุายผลิต
แห่งประเทศไทย 

 

๑๓๒๐ 
พ.ท.หญิง วาทินี  ติงสมบัติยุทธ์ 
ประจ า กศย. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ 

    
    



ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

112 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)

๙๗ 
 

 

๑๓๒๑ 
นายเวธิต  สุนทรญาติ 
อดีตประธานกรรมการหอการค้า
จังหวัดแพร่  

๑๓๒๒ 
นางศิริพรรณวดี  บัวอินทร์ 
Senior Associate Director 
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย 

    
    

 

๑๓๒๓ 
นางศิริมา  ไกรพ้น 
ผอ.กองประสานงานระบบการ
ควบคุมภายใน การประปานครหลวง  

๑๓๒๔ 
นายสุชัช  ศุภวัฒนาเจริญ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญ
การพิเศษ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ 

    
    

 

๑๓๒๕ 
นายสุธรรม  ลิ่มพานิช 
หน.กลุ่มแผนและติดตามยุทธศาสตร์
การประมง กรมประมง  

๑๓๒๖ 
นายสุธีณพ  ธัญญสิริ 
ผจก.ส่วนขายราชการและรัฐวิสาหกิจ 
บริษัท ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก 
จ ากัด (มหาชน) 

    
    

 

๑๓๒๗ 
พ.ต.ท. สุภรณ์  กิจชมภู 
อาจารย์ (สบ ๓) คณะต ารวจ
ศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

๑๓๒๘ 
น.ท.หญิง อาริยา  พรมแก้ว 
หน.กร.กรป.สปก.ศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและ
ความมั่นคง 

    

 

๑๓๒๙ 
พ.อ. อุกกฤษ  รุ่งเรือง 
รอง ผอ.กคบ.ศทส.สส.ทหาร 
กรมการสื่อสารทหาร 
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ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

114 เอกสารวิชาการ เรื่อง แผนปฏิบัติการการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ของคนรุ่นใหม่ต่อยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๗๐)



เอกสารว�ชาการ 

เร�่อง

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความมั่นคง

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 
โทร. 0 2275 5715 เว็บไซต www.sscthailand.org
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โดย นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนที่ ๑๓

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันว�ชาการปองกันประเทศ

แผนปฏิบัติการการปกปองอธ�ปไตย

และผลประโยชนของชาติ

ของคนรุนใหมตอยุทธศาสตรชาติ 

(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐)


