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บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง   :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
     เพ่ือการเป็น SMART SSC 
ลักษณะวิชา  :  ยุทธศาสตร์ 
โดย   :  นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์  เกษตรวิทย์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา :  พลตรี โสภณ ศิริงาม 
 การศึกษาในงานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาบทบาทของ ศศย.สปท. ตลอดจน ปัญหา 
ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมาเพ่ือจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเพ่ือรองรับการเป็น SMART SSC  ผลการศึกษา
พบว่า ศศย.สปท. เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ ๑) สร้างองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงโดย
ศึกษาวิจัยและประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ ตลอดจนให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล  ๒) การ
เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน ๓) สนับสนุนงานของ กห.  บก.ทท.และ สปท. โดย
การศึกษาพบปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมาในการพัฒนาบทบาทของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สรุปได้ว่า  ๑) โครงสร้างและอัตรา ด้านการศึกษา
วิจัย และการจัดหลักสูตรฯ มีสัดส่วนน้อยท าให้ไม่เพียงพอต่อการรับภารกิจ  แนวทางในการรับราชการ 
ของนักวิจัย และ พนักงานราชการยังไม่ชัดเจนและไม่มีกรอบอัตรา รองรับที่เหมาะสม  ๒) ระบบการ
จัดการความรู้ ยังไม่เป็นรูปธรรมส่งผลให้เมื่อบุคลากรปรับย้าย หรือออกจาก หน่วยงานไปเกิดการสูญเสีย
องค์ความรู้ไปพร้อมกับ บุคลากร  ๓) ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทางกายภาพของ ศศย.สปท. ไม่
ตอบสนองภารกิจของหน่วย เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  ๔) ก าลังพลบางส่วนยังขาดทักษะในการคิดเชิง 
วิเคราะห์และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึง ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่ครอบคลุมก าลังพลทุกระดับ 
โดยเฉพาะนักวิจัยและพนักงานราชการที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ๕) 
ก าลังพลขาดเข้าใจในการท างานเป็นทีม และขาดความเข้าใจในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ ในการศึกษาครั้งนี้ได้
เสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาท ศศย.สปท. ๖ ประเด็นคือ ๑) สร้างความรู้ และความเข้าใจในด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่ให้กับกองทัพ หน่วยงานภายนอก และประชาชน ๒) เสริมสร้างบทบาทและ
ความเข้มแข็ง ศศย.สปท. ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง ๓) เสริมสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. ในการ
สนับสนุนงานของ กห. บก.ทท. และ สปท.  ๔) เสริมสร้างและรักษาบุคลากรให้มีความพร้อมและองค์
ความรู้ทางด้านความมั่นคง และสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือและมีคุณค่าต่อการทุ่มเทและให้
โอกาสในการเติบโตในอาชีพ และ ๕) ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มีนักวิจัยในสัดส่วนมากขึ้น และ ๖) 
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี  
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ค ำน ำ 
 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
เพ่ือการเป็น SMART SSC ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) ที่น าเสนอในเอกสารวิชาการฉบับนี้เป็น
การตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะ แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ทั้งภายในและภายนอก และ วิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ เพ่ือก าหนดเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการด าเนินการ รวมถึงมาตรการหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสถาบัน 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ให้เป็นสถาบันที่มีความพร้อมในการเป็น 
SMART SSC 
 
 
       นาวาอากาศเอก ชูศักดิ์ เกษตรวิทย์  
           มิถุนายน ๒๕๖๓  
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สำรบัญ 
                                                                                                     หน้ำ 

บทคัดย่อ      ก 
ค าน า      ข 
สารบัญ     ค 
สารบัญแผนตาราง   จ 
สารบัญแผนภาพ   ฉ 

บทที่ ๑   บทน ำ 
 ๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา       ๑ 
 ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการวิจัย            ๓ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการวิจัย            ๓ 
 ๑.๔ ระเบียบวิธีวิจัย         ๔ 
  ๑.๕ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย       ๕ 
 ๑.๖ นิยามศัพท์              ๕ 

บทที่ ๒   กำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
 ๒.๑  หลักการ แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์     ๗ 
 ๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน    ๑๐ 
  ๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน    ๑๖ 
 ๒.๔  สถาบันคลังสมองด้านความม่ันคงในต่างประเทศ    ๑๘ 
  ๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย       ๒๒ 

บทที่ ๓   กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมและกำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 
 ๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย       ๒๓ 
 ๓.๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ      ๒๕ 
 ๓.๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ    ๒๖ 
 ๓.๔ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของ ศศย.สปท.     ๓๒ 
 ๓.๕ สรุป         ๓๖ 

บทที่ ๔   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบทบำทของศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ 
 ๔.๑ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   ๓๘ 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์   ๔๘ 
 ๔.๓ สรุป         ๖๑ 



ง 
 

 

สำรบัญ (ต่อ) 
      หน้ำ 

บทที่ ๕   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำบทบำทของศูนย์ศึกษำยุทธศำสตร์ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย        ๖๒ 
 ๕.๒ ข้อเสนอแนะ        ๖๓ 

บรรณำนุกรม          ๖๕ 

ประวัติย่อผู้วิจัย         ๖๖ 
  



จ 
 

สำรบัญตำรำง 

 

ตำรำงที่                                                                                หน้ำ 

 
 ๒-๑ ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ (ABCDE Model) โดยปรับปรุงจาก Matt H. Evan ๑๐ 

 ๔-๑ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดแข็ง  ๔๑ 

 ๔-๒ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดอ่อน  ๓๒ 

 ๔-๓ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์โอกาส  ๔๕ 
 ๔-๔ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์อุปสรรค  ๔๗ 
 ๔-๕  การก าหนดมาตรการด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix  ๕๓ 
  
  

  



ฉ 
 

สำรบัญแผนภำพ 

 

แผนภำพที ่                                                                           หน้ำ 

 
 ๒-๑ ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์การ  ๑๔ 

 ๒-๒ Strategic Approach ของ DKI APCS  ๒๐ 

 ๒-๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย  ๒๒ 
 ๓-๑ RTARF Road Map ก้าวไปสู่ SMART HQ ในปี ๒๕๘๐  ๒๔ 

 ๓-๒ วิสัยทัศน์ สปท. “SMART NDSI” ในปี ๒๕๘๐  ๒๖ 
 ๓-๓ โครงสร้าง ศศย.สปท.  ๒๙ 
 ๔-๑  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  ๔๗ 
 ๔-๒  TOWS กับกลยุทธ์ทั้ง ๔ รูปแบบ  ๔๘ 
  
 
 
 
 



๑ 

 

บทที่ ๑  
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ประเทศไทยได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับ
แรก ของประเทศไทย เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศ
ไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ๖ ด้าน ได้แก่  (๑) ด้านความ
มั่นคง (๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ (๔) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ๑ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติ ได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบน
พ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด โดยมีตัวชี้วัดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ
และหน่วยงานความมั่นคง จํานวน ๒ ตัวชี้วัดคือ ๑) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง 
และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
และ ๒) บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ ซึ่งมี“แผน
แม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น ควำมม่ันคง” เป็นกรอบแนวทางการดําเนินการหลักที่จะนําไปสู่
                                                           

๑ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ไม่ระบุ). ยุทธศาสตร์ชาติฉบับประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา, ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓. https://www.nesdc.go.th/download/document/SAC/ 
NS_PlanOct2018.pdf 



๒ 

 

จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
ได้กําหนดเอาไว้๒  

กองบัญชาการกองทัพไทย (บก.ทท.) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ในการก้าวไปสู่ SMART 
Headquarters ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ ได้แก่๓  ๑) Strength and Sustainability เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน ๒) Multi Purpose มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ ๓) AI C2 มีความพร้อมในการควบคุม
บังคับบัญชา ที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยา ทันเวลา ๔) Royal Military เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพ จอม
ทัพไทย  และ ๕) Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ Tolerant to Zero  ในการนี้ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ (สปท.) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ตามแนวทางดังกล่าว ได้แก่ “การก้าวไปสู่ SMART NDSI” 
ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ โดย ๑) Security Professional ผู้นําทางความมั่นคง  ๒) Multidisciplinary ศึกษาสห
วิ ทยาการ  ๓ ) Academic Excellence ความเป็ น เลิ ศทางวิ ช าการ   ๔ ) Robust Optimization มี
ประสิทธิภาพมาตรฐานสูง  และ ๕) Technological Disruption เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด  ในส่วนของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.) ได้กําหนดวิสัยทัศน์ตามแนวทางของ
กองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้แก่๔ “เป็นองค์กรชั้นน าในการสร้าง
และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง ด้วยการเป็น DIGITAL และ SMART ศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน” โดยได้กําหนดวิสัยทัศน์ใน “การก้าวไปสู่ความเป็น
เลิศด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงในอาเซียน” ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ โดย ๑) Scholar  รู้ทัน รู้รอบ 
ปราชญ์ด้ านความมั่ นคง  ๒) Multidimensional Defence and Security ความมั่ นคงแบบองค์ รวม   
๓) Advance Education Base  รากฐานการศึกษาแบบก้าวหน้า  ๔) Relentless Development พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง  ๕) Transformative ส่งต่อองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

แม้ว่าศศย.สปท. ได้กําหนดวิสัยทัศน์ใน “การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความ
ม่ันคงในอาเซียน” ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการบรรลุ

                                                           
๒ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (ไม่ระบุ). ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง, 

๑๖ เมษายน ๒๕๖๓. http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/01-ความมั่นคง.pdf 
๓ กองบัญชาการกองทัพไทย. (ไม่ระบุ ). . วิสัยทัศน์ ภารกิจ พันธกิจ, ๑๖  เมษายน ๒๕๖๓ . 

https://rtarf.mi.th/pdf/mission_vision62.pdf 
๔ การบรรยายพิเศษการทบทวนและการจัดทําแผนปฏิบัติงานของ ศศย.สปท. (Action Plan) เพ่ือ

ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ศศย.สปท. พ.ศ.๒๕๖๓ ภายใต้ Road map SMART HQ ให้ก้าวไปสู่การเป็น Digital SSC 
พ.ศ.๒๕๖๕ และ SMART SSC ในปี พ.ศ.๒๕๘๐ ณ ห้องประชุม ศศย.สปท. ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พ.ย.๖๒ 



๓ 

 

วิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นที่จะต้องศึกษาวิจัยเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC ให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรมโดย
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ศศย.สปท. ในการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในอาเซียน 
ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับ “ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC” เพ่ือใช้ในการพัฒนา
บทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ไปสู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในอาเซียน ภายใน พ.ศ.
๒๕๘๐ ต่อไป 
 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
๑.๒.๑ เพ่ือศึกษาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑.๒.๒ เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการที่ผ่านมาในการพัฒนา

บทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑.๒.๓ เพ่ือกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ เพ่ือรองรับการเป็น SMART SSC 
 

๑.๓ ขอบเขตของกำรศึกษำ 
๑.๓.๑ ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ๑.๓.๑.๑ ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
 ๑.๓.๑.๒ ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําแผน 
 ๑.๓.๑.๓ ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทํางาน 
 ๑.๓.๑.๔ ศึกษาการดําเนินการของคลังสมองด้านความมั่นคงจากต่างประเทศ เพ่ือหาปัจจัย

สําคัญที่ส่งผลต่อบทบาทของสถาบันคลังสมองด้านความมั่นคง 
 ๑.๓.๑.๖ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (๑) 

ประเด็น ความมั่นคง  แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของกองบัญชาการกองทัพไทย  แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี 
ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

 
 



๔ 

 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการสอบถามข้อมูลจาก ผู้บังคับบัญชาของ ศศย.สปท. ดังนี้ 
 ๑.๓.๒.๑  พันเอก บัณฑูร  บําเรอราช 
 ๑.๓.๒.๒  พันเอก ประเทือง  ปิยกะโพธิ์ 
 ๑.๓.๒.๓  พันเอก ทศพล พุ่มพวง 
 ๑.๓.๒.๔  นาวาอากาศเอก ไชยา ออกแดง 
 ๑.๓.๒.๕  พันเอกหญิง ศศิธร ทันศรี 
๑.๓.๓ ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 การวิจัยครั้งนี้จะดําเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิในห้วงเวลา ๓ 

เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๓) 
 

๑.๔  วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีการดําเนินการดังนี้ 
๑.๔.๑  กำรรวบรวมข้อมูล 
  ๑.๔.๑.๑  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เรื่องแนวคิด ทฤษฏี รวมถึงวรรณกรรมที่

เกี่ยวข้องกับ บทบาทของคลังสมองด้านความมั่นคง จากห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๔.๑.๒  ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการรวบรวมข้อมูลจากการแบบสอบถาม

บุคคลตามที่ระบุในขอบเขตของประชากร 
 ๑.๔.๒ กำรจัดระเบียบข้อมูล 

  เมื่อรวบรวมข้อมูลทั้งข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิดังที่กล่าวแล้ว หลังจากนั้นจะนํา
ข้อมูลมาจัดระเบียบและตรวจสอบ (Validity) ตํามข้ันตอนกํารวิจัยเชิงคุณภําพเพ่ือเตรียมข้อมูลใช้สําหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนต่อไป 
 ๑.๔.๓ กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำรสังเครำะห์ข้อมูล 

  ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูล (Content Analysis) เพ่ือ
แยกแยะส่วนประกอบและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประกอบต่าง ๆ ของข้อมูลและนําข้อมูลที่ได้มา
สังเคราะห์ เพ่ือสรุปเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC ต่อไป 

 



๕ 

 

๑.๕  ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
๑.๕.๑  ทําให้ทราบถึงบทบาทของของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑.๕.๒  ทําให้ทราบถึงปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินการที่ผ่านมาในการ

พัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๑.๕.๓ ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เพ่ือรองรับการเป็น SMART SSC 
 

๑.๖  ค ำจ ำกัดควำม 
ยุทธศาสตร์  
(Strategy) หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ที่จะนําทรัพยากร (Means) มาใช้ให้บรรลุ

เป้าหมาย (Ends) ที่กําหนดไว้ โดยต้องเชื่อมความสัมพันธ์ด้วยประยุกต์
องค์ประกอบหลัก ได้แก่  เป้าหมาย (Ends) วิธีการ (Ways) และ
ทรัพยากร (Means) ด้วยการวางกลยุทธ (Suitability) การยอมรับได้ 
(Acceptability) ความเป็นไปได้ Feasibility) โดยผ่านการประเมินความ
เสี่ยงอยู่ตลอดเวลาที่ดําเนินการ 

คลังสมอง 
(Think-Tank) หมายถึง สถาบันที่ทําการค้นคว้า ศึกษา วิจัย วิ เคราะห์นโยบาย

สาธารณะ ทั้งที่เป็นนโยบายภายในหรือนโยบายระหว่างประเทศ เพ่ือ
นําไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ทําให้ผู้กําหนดนโยบายสามารถตัดสินใจใน
ประเด็นนโยบายสาธารณะอยู่บนฐานของข้อมูลและความรู้ สถาบัน
เหล่านี้อาจเป็นองค์กรอิสระ หรือเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรหลักอ่ืนๆ 
(affiliated Institution) แต่ต้องเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างแน่นอน ถาวร 
และไม่เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพ่ือรับทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งชั่วครั้งชั่วคราว 
(Ad Hoc Commission) คลังสมองมีบทบาทอยู่ในฐานะเป็นตัวเชื่อม
ระหว่างภาควิชาการและภาคนโยบาย มีหน้าที่สร้างความเชื่อมโยงให้กับ
ภาคประชาสังคม ภาครัฐบาลและสาธารณะ เพ่ือพัฒนาและรักษา
ผลประโยชน์สาธารณะของประเทศ โดยการทําวิจัยและทําให้งานวิจัยมี
ภาษาและรูปแบบที่เข้าใจง่าย น่าเชื่อถือ และเข้าถึงประชาชนและผู้



๖ 

 

กําหนดนโยบาย คลังสมองจึงมีบทบาทสําคัญในการตรวจสอบ ชี้นํา และ
เสนอแนะความคิด แนวทางและวิธีการที่เหมาะสมให้กับภาครัฐและส่วน
ราชการ เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง แก้ไขประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ด้วยเหตุนี้ คลังสมองจึง
มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศในด้านต่าง ๆ 
ให้ดีขึ้น ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การเมือง การทหาร เป็นต้น 



๗ 

บทที่ ๒  
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษา เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC ได้มีการน าแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศึกษา ดังนี้ 

หลักการ แนวคิดเก่ียวกับยุทธศาสตร์ 
แนวคิดและทฤษฎีต่างที่เก่ียวข้องกับการจัดท าแผน 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 
บทบาทของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

๒.๑  หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ 
๒.๑.๑  ความหมายของยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ (Strategy) ไม่ใช่พันธกิจ (Mission) แต่ยุทธศาสตร์ คือแผน (Plan) ที่จะน า องค์การ

ให้บรรลุพันธกิจที่ก าหนด หากองค์การต้องการชัยชนะองค์การต้องเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต และก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่จะน าองค์การไปสู่อนาคตที่เตรียมพร้อมไว้ (Jonas. 2000: 65) 

 ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือรูปแบบของวัตถุประสงค์ นโยบาย โครงการ กิจกรรมการ ตัดสินใจ 
หรือการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นปัจจัยก าหนดว่าองค์การคือใครท าอะไร และท าไปท าไม ยุทธศาสตร์แตกต่าง
กันตามระดับของหน่วยงานและช่วงเวลา (Bryson, 1995: 32)  

 ยุทธศาสตร์ (Strategy) คือทิศทางและขอบเขตขององค์การในระยะยาว เพ่ือให้บรรลุ ประโยชน์
แก่องค์การโดยผ่านการจัดสรรทรัพยากรภายใต้ภาวะแวดล้อมแห่งการเปลี่ยนแปลง เพ่ือ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดและความคาดหวังของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Johnson and Scholes, 1999: 10) 

 ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป็นแผนการด าเนินงานที่ร่างขึ้นมาอย่างเป็นระบบซึ่งมีองค์ประกอบ 
ต่างๆ สัมพันธ์สอดคล้องกัน เป็นแผนที่มีวิสัยทัศน์หรือภาพฝันที่วาดไว้ เป็นการร่วมจิตมีเป้าประสงค์อัน แสดง
ถึงเจตจ านงค์ร่วมของทุกฝุาย  ผนึกพลังใจของทุกฝ่ายเพ่ือกระท าพันธกิจอันถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ให้เกิดผลกระทบและได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมาจากการ วิเคราะห์
อดีต รู้ปัจจุบัน เพ่ือไล่ให้ทันอนาคต วิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมา วิเคราะห์ทรัพยากร ทุนต่างๆ อันเป็น
ศักยภาพหรือความสามารถที่ยังไม่ได้พัฒนาหรือยังไม่ได้พัฒนาเต็มที่ หรือที่ยังซ่อนเร้นอยู่ แผน ยุทธศาสตร์ที่
ดีเป็นผลที่เกิดจากกระบวนการวางแผนที่ดี การบริหารจัดการแผนอย่างมีประสิทธิภาพ เกิด เป็นประสิทธิผล
ที่ปรากฏจริงเป็นแผนที่มีเป้าประสงค์ดี ก่อให้เกิดการร่วมใจ มีหลักการดี ก่อให้เกิดการร่วมคิด มีส่วนร่วมของ



๘ 

ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการร่วมท า และมีการแบ่งบทบาทหน้าที่จัดการดี ก่อให้เกิดการร่วมแรง ใน
ภาษาไทยมีวลีว่า “ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า” (เสรี พงศ์พิศ, ๒๕๔๘: ๑๒๐) 

 สรุปไดวา แผนยุทธศาสตร หมายถึง แผนงานหรือแนวทางที่หน่วยงานยึดถือเปนกรอบในการ
ด าเนินงานเพ่ือไปสูเปาหมายขององค์กร โดยการใชทรัพยากรณที่มีอยู โดยแผนยุทธศาสตรที่ดีจะตองใหสอด
คลองกับความเปนอัตลักษณ์ของหน่วยงานที่เปนภารกิจหลักขององคกร สถานการณ และตองสอดคลองกับ
แนวทางของประเทศ 

๒.๑.๒ ความหมายของการแผนยุทธศาสตร์ Strategic Plan ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (อ้างถึงในงาน 
แผนและงบประมาณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ , 2539 : 4) ได้ให้ความหมายของ แผน
ยุทธศาสตร์ ไว้ดังนี้ 

 -  เป็นเอกสารที่ระบุวิสัยทัศน์ภารกิจ และกลยุทธ์ต่างๆในการด าเนินงานขององค์กร หนึ่งๆ  
 -  เป็นแผนระยะยาวที่บอกถึง ทิศทางการด าเนินงานขององค์กร ส าหรบัใช้เป็นเครื่องมือ ในการ

ประสาน และก ากับติดตามการด าเนินงาน ในส่วนงานต่างๆขององค์กร ให้เป็นไปในทิศทาง และจังหวะเวลาที่
สอดคล้องกัน  

 -  เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้น จากการวิเคราะห์สภาพการณ์ภายนอกและภายในองค์กร เพ่ือ 
คาดคะเนแนวโน้มของสถานการณ์ และก าหนดแนวทางการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้อง เหมาะสมกับ
แนวโน้มของสถานการณ์ดังกล่าว 

๒.๑.๓ ความจ าเป็นและประโยชน์ของการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  (งานแผนและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, 2539 : 4)  

 ทศพร  ศิริสัมพันธ์ (2539:12) ได้กล่าวถึง ความจ าเป็นของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ หรือ 
ยุทธศาสตร์ว่า มีความจ าเป็นอย่างมาก ส าหรับผู้บริหารขององค์การสมัยใหม่ ที่มุ่งหวังผลส าเร็จใน การ
ด าเนินงาน เนื่องจากในปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศมีการเปลี่ยนแปลง และขยายตัวอย่าง รวดเร็ว ทั้ง
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ ทั้งที่เป็นโอกาส และภัยอุปสรรคต่อ
องค์การ  นอกจากนี้ผู้บริหารองค์การ มีความจ าเป็น ที่จะต้องพิจารณา จัดสรร ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในแง่ของงบประมาณ บุคลากร ตลอดจน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ  ประกอบกับการ
ขยายตัว และสลับซับซ้อนขององค์การ  ท าให้ผู้บริหาร จะต้องพยายามก าหนดทิศทาง จุดมุ่งหมาย 
วัตถุประสงค์ และแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วว่า การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมือส าคัญของผู้บริหารในการปรับเปลี่ยน องค์กร ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม โดย
การวางแผนยุทธศาสตร์ เป็นประโยชน์ หลายประการต่อการบริหารงานในองค์การต่างๆ ซึ่งสามารถสรุปได้
ดังนี้  

 -  ช่วยท าให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน หันมาให้ความสนใจอย่างแท้จริง ในเรื่องของ องค์การ
มากขึ้น   



๙ 

 -  กระตุ้นให้ผู้บริหารทราบถึง ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
และเตรียมหามาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า อันเป็นการลดความเสี่ยงและความเสียหายทีจะ เกิดข้ึนกับองค์การ  

 -  ช่วยท าให้ผู้บริหาร เกิดความเข้าใจ ในธรรมชาติของการด าเนินงานอย่างชัดเจนขึ้น และ
มองเห็นภาพของการพัฒนางานในอนาคต  

 -  ช่วยระบุโอกาส และลู่ทางในการด าเนินในอนาคต ให้การปรับเปลี่ยนทิศทางและ ภารกิจของ
องค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม  

 -  ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการใช้ทรัพยากรของ องค์การ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 -  ช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน ระหว่างสมาชิกขององค์กรและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง กับ
ทิศทาง และการด าเนินงานตลอดจนความคาดหวังต่างๆ  

 -  ช่วยก่อให้เกิด การประสานงาน และบูรณาการทางความคิดการด าเนินงาน กิจกรรม ต่างๆ 
อันเป็นการผนึกก าลังภายในองค์กร  

กล่าวโดยสรุป การแผนยุทธศาสตร์ เป็นการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด อย่างมี  
ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เป็นเครื่องมือส าคัญของผู้บริหาร ในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้สอดรับกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยมีกระบวนการจัดท าแผนคือ 

 -  การก าหนดภารกิจหลักขององค์การ (Mission Determination)  
 -  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis)  
 -  การวิเคราะห์สภาพองค์กรภายใน (Organizational Analysis)  
 -  การก าหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวขององค์การและ  
 -  การวิเคราะห์และจัดวางกลยุทธ์ขององค์การ  
จากแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดท าแผนฯ  สรุปได้ว่า ปัจจัยที่จะส่งผลให้แผนฯ ประสบความส าเร็จ 

ประกอบด้วย  
 -  แผนต้องสนับสนุน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ เพ่ือขจัดความชัดแย้งที่ อาจจะ

เกิดข้ึนในองค์การ  รวมทั้งสามารถบ่งบอกถึงการพัฒนาองค์การไปสู่อนาคต  
 -  เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่ต้องให้ความส าคัญในการจัดท าแผนฯ เนื่องจากแผนฯ จะช่วยให้

ผู้บริหารทราบปัญหา อุปสรรค การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสามารถก าหนด จุดอ่อน จุดแข็ง 
โอกาส และภัยคุกคาม ขององค์การได้ 

๒.๑.๔ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ท าการศึกษาเฉพาะ กรณี เรื่อง 

“บทบาทกองทัพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๑” ผลจาก การศึกษา วิเคราะห์
ภารกิจและขีดความสามารถของกองทัพไทยในฐานะหน่วยงานหลักด้านความ มั่นคงของประเทศ มีบทบาท
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ๔ ประเด็น ยุทธศาสตร์ โดยเป็นทั้งหน่วยงานหลัก



๑๐ 

และหน่วยงานร่วม เพ่ือบูรณาการด าเนินงานกับทุกภาคส่วน อย่างเป็นระบบในการรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  

 พันเอก โสภณ ศิริงาม ได้ท าการวิจัยเรื่อง ตัวแบบในการก าหนดยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
ชาติในศตวรรษท่ี ๒๑ ผลการวิจัยพบว่า ได้พบข้อด้อยที่ส าคัญของตัวแบบในการจัดท า ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล 
และน าไปสังเคราะห์เป็นปัจจัยความส าเร็จและล้มเหลวของการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ จ านวน  ๑๖ ประการ 
อันน าไปสู่การก าหนดตัวแบบการจัดท ายุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ชาติในศตวรรษ ที่ ๒๑ ที่แก้ไขข้อด้อยที่
พบจากตัวแบบที่ศึกษา ท าให้ผู้วิจัยเชื่อว่าด้วยตัวแบบที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะมีความเหมาะสมต่อการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของประเทศไทยต่อไป 

๒.๒  แนวคิดและทฤษฎีต่างที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน 
๒.๒.๑ การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 
 หลักการวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ อาศัยตัวแบบ “ABCDE” เป็นแนวทางส าหรับการคิด

และการด าเนินการ ได้แก่ การตรวจสอบ (Assessment) เส้นฐาน (Baseline) องค์ประกอบ (Components) 
การขับเคลื่อน (Drive) และการประเมิณ (Evaluate)  

 
 เราอยู่จุดไหน?  เราต้องการจะไปไหน?  เราจะท าอะไร? เราท าไปอย่างไร? 

Assesment  Baseline  Components  
Down to 
Specifics 

 Evaluate 

-การตรวจสอบ
สภาพแวดล้อม 

 - สถานการณ์
อดีต ปัจจุบัน 
และอนาคต 

 วิสัยทัศน์/พันธกิจ  - การด าเนินงาน  - การจัดการ
ผลการ
ปฏิบัติงาน 

-ข้อมูลภูมิหลัง  - ประเด็นส าคัญ  ค่านิยม/ 
ปรัชญาน าทาง 

 - การริเริม่และ
โครงการ 

 -กระบวนการ
สอบทาน 
Balance 
Scorecard 

-การวิเคราะห์
สถานการณ ์

 -เปรียบเทียบ
ระหว่างฐานกับ
ความท้าทาย 

 เป้าประสงค์หลัก  - กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบและ
งบประมาณ 

 - การแก้ไข
ปรับปรุง 

-SWOT-
Strength’s, 
Weaknesses, 
Opportunities, 
Threats 

 -ช่องว่างที่เป็น
โอกาสในการ
พัฒนา 

 ดัชนี้ช้ีวัดผลงาน
หลักเป้าหมายและ
ความคิดรเิริม่ 

 - ขั้นตอน/ วิธี
การปฏบัติงาน 
- การมอบหมาย
งาน 

 - สะท้อน
กลับไปท่ีต้น
น้ า (ทบทวน) 

 ตารางที ่๒-๑ ตัวแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ (ABCDE Model) โดยปรับปรุงจาก Matt H. Evans 



๑๑ 

๒.๒.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว และรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และการต่างประเทศ รวมทั้งการที่
คู่แข่งขัน และกลุ่มที่มีส่วนได้เสียขององค์การมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดสภาพความเสี่ยงที่
เกิดจากความไม่แน่นอนของอนาคต หากวิเคราะห์ธรรมชาติของความเสี่ยงแล้วจะพบว่า ความเสี่ยงมีอยู่สอง
ส่วน คือ ความเสี่ยงส่วนที่คาดการณ์และจัดการได้และส่วนที่ไม่อาจจัดการได้ องค์การจึงมีความจ าเป็นในการ
คาดการณ์อนาคตและวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยง ตลอดจนการเตรียมพร้อมและการปรับตนเองให้เท่าทันและ
ก้าวล้ าไปในต าแหน่งที่สามารถด ารงอยู่ในสภาพของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ความฉลาดใน
การวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์อย่างมืออาชีพ 

 ๒.๒.๒.๑ การวิเคราะหสภาพแวดล้อม ภายนอกหนวยงาน แบบ C-PEST 
  น าปจจัย  ๕ ดานที่สงผลตอการบริหารจัดการหนวยงานใหบรรลุวัตถุประสงค มาวิเคราะห

ใหความส าคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ไดแก  
   ๑) ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ  (Customer Behaviors : C)   วิเคราะห ในเรื่องผูรับ

ผลประโยชน ผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสีย หนวยงานทองถิ่น ผูปกครอง  ชุมชนที่อยูโดยรอบ  สภาพของคู
แข่งและการแขงขัน ฯลฯ 

   ๒) ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and Legal Factors  : P) วิเคราะหรฐัธร
รมนูญ  พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ร.บ.การศึกษาภาคบังคบั มาตรฐานการศึกษา หลักสูตร นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศกึษาธิการและหนวยงานตนสังกัด กฎ ระเบียบ ที่เกยี่วของกับการบริหารจัดการหนวยงาน 
ฯลฯ  

   ๓) ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors : E) วิเคราะหสภาพและ แนวโนมเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ อัตราดอกเบยี้ 
และการลงทุนตางๆ ฯลฯ  

   ๔) ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social – Cultural Factors : S)  วิเคราะห โครงสราง
ประชากร ระบบการศึกษา คานิยม ความเชื่อ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี  แนวคิดอนุรักษ คุณภาพ
ชีวิต การอนามัย สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ลอมรอบ หนวยงาน ความตองการของประชาชน  ป
ญหาของสังคม เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน ภาครัฐ ฯลฯ 

   ๕) ดานเทคโนโลยี (Technological Factors : T) วิเคราะหในเรื่อง ความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ 

 ๒.๒.๒.๒ ขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก (C-PEST) 
  ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบและวิเคราะหสถานการณ ปจจุบันในแตละประเด็นเพ่ือหาขอสรุปที่มี

ผลกระทบตอหนวยงานในสวนที่เปนโอกาส (Opportunities) และในสวนที่เป็นอุปสรรค (Threats) แล้ว
เขียนขอความในชองประเด็นที่เปนโอกาส (Opportunities) และประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Threats)  



๑๒ 

  ขั้นตอนที่ ๒ อภิปรายวาปจจัยส าคัญที่เปนโอกาส (Opportunities) และปจจัยที่เป็น
อุปสรรค (Threats) ครอบคลุมทุกเรื่องของปจจัย C-PEST เพ่ือ หาปจจัยภายนอกที่ส าคัญอะไรบาง เปนโอ
กาสเอ้ือ (Opportunities) หรือเปนอุปสรรค (Threats) ตอการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค 

  ขั้นตอนที่ ๓ สมาชิกรวมกันอภิปรายสรุปประมวลผลภาพรวมวา หนวยงานของเรามีปจจัย
ภายนอกเปนโอกาส (Opportunities) เอ้ือ หรือเปนอุปสรรค (Threats) ตอ การบริหารจัดการและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงค 

 ๒.๒.๒.๓ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในหนวยงาน แบบ Mckinsey 7S 
  เปนการวิเคราะหถึงแนวโนมที่เปนจุด แข็ง  (Strengths :S) และ จุดออน  (Weaknesses 

:W) ที่หนวยงานสามารถควบคุม/บริหารจดัการไดและมีอิทธิพลโดยตรงที่ แสดงถึงศักยภาพของหนวยงานที่
ส่งผลตอการก าหนดกลยุทธของหนวยงาน การวิเคราะห สภาพแวดลอมตามแนวคิดของ McKinsey 7 S  
น าปจจัย  ๗ ดาน มาวิเคราะห ดังนี้ 

  ๑) ดานโครงสราง (Structure: S1) วิเคราะห โครงสราง หนวยงานที่ไดต ั้งขึ้นตามกฎหมาย 
การแบงหนวยงาน การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และสายการบงัคับบัญชา มีความสะดวกในการ
ติดต่อประสานงาน ผูปฏิบัติงานสามารถ ตัดสินใจในการบริหารจัดการไดถูกตองและรวดเร็ว สงผลดีต่อการ
ผลักดันใหการด าเนินงาน บรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงคถาหนวยงานมีหรือเปนก็จะเป็นจุดแข็งท าใหการ 
ด าเนินงาน ไมบรรลุความส าเร็จตามวัตถุประสงคก็จะเปน จุดออน เปนตน  

  ๒) ดานยุทธศาสตร/กลยุทธ (Strategy: S2) วิเคราะห ทิศทางและขอบเขตที่หนวยงานจะ
ด าเนินการที่ผานมากลยุทธของหนวยงานมีความสัมพันธ กับโครงสรางของหนวยงานหรือไม เนื่องจากการจัด
โครงสรางของหนวยงานจะเปน เครื่องมือใหการบริหารจัดการตามตามกลยุทธของหนวยงานนั้นๆ บรรลุวัตถุ
ประสงคและ วิสัยทัศนที่ก าหนด   

  ๓) ดานระบบการด าเนินงานหนวยงาน (Systems : S3) วิเคราะหในเรื่อง ระบบหรือข้ันตอน
การด าเนินงานภายในหนวยงานทั้งที่เปนทางการและ ไมเปนทางการที่ชวยใหหนวยงานสามารถด าเนินไปได
อยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการ หนวยงานบรรลุวัตถุประสงค วิสัยทัศน  ตอบสนองกลยุทธของหนวยงาน 
เช่น ระบบงาน มาตรฐานการศึกษา ระบบการวางแผน ระบบการนิเทศติดตามและรายงานผลระบบดาน 
งบประมาณและระบบบัญชี /การเงิน การพัสดุ  ระบบในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน ระบบในการฝก
อบรม ระบบในการติดตอสื่อสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบ ติดตามประเมินผล เปนตน โดยระบบ
หรือขั้นตอนการท างานเหลานี้จะบงบอกถึงวิธีการ ท างานตางๆของหนวยงาน 

  ๔) ดานแบบแผนการบรหิารจัดการ (Style: S4) เปนการ วิเคราะหในเรื่องของ รูปแบบ
ระบบการบรหิารจัดการของผูบรหิารหนวยงาน รวมถึง บุคลิกภาพ ภาวะผูน าและคณุธรรมของผูบริหาร
เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของ ผูบริหารจะเปนแบบอยางและมีอิทธิพลตอความส าเร็จหรอืความล



๑๓ 

มเหลวของหนวยงาน รวมถึงความรูสึกนึกคิดของเจาหนาที่ภายในหนวยงานมากกวาค าพูดของผูบริหาร หาก 
ผูบริหารมีภาวะผูน าที่ดีจะสามารถน าพาหนวยงานไปสูความส าเร็จพรอมดวยคุณธรรม  

  ๕) ดานบุคลากรในหนวยงาน (Staff: S5) วิเคราะห บุคลากรทุกระดับภายในหนวยงาน ทั้ง
ในเรื่องจ านวนบุคลากรเพียงพอ เหมาะสมกับเกณฑ รวมถึงตอบสนองตอการเจริญเติบโตของหนวยงานใน
อนาคต การปฏิบัติตอบุคลากรภายใน หนวยงาน เชน การพัฒนาทมีงาน การมอบหมายใหฝายบุคคลเปนผู
ดูแลเกี่ยวกับดาน บุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผบูริหารเขามาเก่ียวของตอการจูงใจและพัฒนาบุคลากร   

  ๖) ดานทักษะ ความรู้ความสามารถบคุลากร (Skills: S6) วิเคราะห ความรูความสามารถ
และทกัษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร การใหบริการผูรับบริการ ความสามารถในดานการวิจัยและพัฒนา 
สมรรถนะ (Competency) ของบุคลากร ทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจาูสายงาน และ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ซึ่งจะท าใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในหนาที่รับผิดชอบและ บริหารจัดการใหส าเร็จ มีภาวะผูน า
สามารถท างานเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  ๗) ดานคานิยมรวมกันของสมาชิกในหนวยงาน (Shared Values: S7) วิเคราะหในเรื่อง
แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวังของ หนวยงานพึงปฏิบัติจนกลายเปนวัฒนธรรมในการท างาน ท าให
เกิดปทัสถาน (Norm) ของหนวยงานรวมกัน เชน “บริหารเชิงกลยุทธ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได” “ธรร
มาภิบาลคืออุดมการณของเรา” ซ่ึงเปนปจจัยแหงความส าเร็จในการบริหาร เปนตน 

 ๒.๒.๒.๔ ขั้นตอนการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายใน (7S)  
  ขั้นตอนที่ ๑ ตรวจสอบและวิเคราะห สถานการณ ข้อมูลสารสนเทศปจจุบันในแต่ละประเด็น

การวิเคราะห์ เพ่ือหาสาเหตุ / ขอสรุปผลกระทบตอหนวยงานทั้งในสวนที่เปน จุดแข็ง (Strengths) ที่เปน 
ประโยชน์ตอ การพัฒนา/ตอยอดใหหนวยงานดีขึ้นกวาเดิมขึ้นและในสวนที่เปน จุดออน (Weaknesses) ที่
จะตองแกไข หรือปรับปรุงใหดีขึ้น แลวเขยีนขอความในชองประเด็นการวิเคราะหที่เปน จุดแข็ง (Strengths) 
และประเด็นการวิเคราะหที่เปนจุดออน (Weaknesses) ตามแบบ บันทึกผลการวเูคราะหสภาพแวดลอม
ภายใน  ตารางที่ 1  การวิเคราะหสภาพแวดลอม ภายใน โดยเขียนขอความ สถานการณที่มีปจจัยเหตุที่สง
ผลตอการจัดการศึกษาของ หนวยงาน/สถานศึกษา 

  ขั้นตอนที่ ๒ อภิปรายวา ปจจัยส าคัญที่เปน จุดแข็ง (Strengths) และปจจัยที่เป็นจุดออน 
(Weaknesses) ครอบคลุมทุกเรื่องของปจจัย 7S เพ่ือหาสาเหตุที่แทจริงอะไรบาง ที่ท าให้การบริหารจัดการ
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่ก าหนด เปนจุดแข็ง (Strengths) หรือสาเหตุที่แทจริงอะไรบ้าง ที่การบริหาร
จัดการบรรลุไมวัตถุประสงค เปาหมายที่ก าหนด เปนจุดออน (Weaknesses) 

  ขั้นตอนที่ ๓ อภิปรายสรุปประมวลผลภาพรวมวา หนวยงานของเรามีปจจัยภายในภาพรวม
ว่าเป็น จุดแข็ง (Strengths) หรือเปน จุดออน (Weaknesses)  



๑๔ 

 
รูปที่ ๒-๑ ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์การ 

 
 ๒.๒.๒.๕ การวิเคราะห์ต าแหน่งยุทธศาสตร์ 
  การวิเคราะห์ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ 7-S ก็

เ พ่ือก าหนดประเด็นจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) ส่วนการวิ เคราะห์ปัจจัยจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ โดยอาศัยกรอบการวิเคราะห์ C-PEST เพ่ือก าหนดประเด็นที่เป็นโอกาส 
(Opportunities) และภั ยคุ กคาม  (Threats) ตามแนวทางที่ เ รี ยกว่ า  SWOT Analysis (Strengths-
Weaknesses-Opportunities-Threats) 

  การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์องค์การโดยใช้หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis เป็นเครื่องมือ
ในการประเมินสถานการณ์ ช่วยให้ผู้บริหารสามารถก าหนดจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) ซึ่ง
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์การ นอกจากนี้ยังต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพการณ์ต่าง ในเชิงกว้าง (Scenario Analysis) เพ่ือตรวจสอบดูว่าสถานการณ์ใดบ้าง
ที่เป็นโอกาส (Opportunities) และสภานการณ์ใดบ้างที่เป็นภัยคุกคาม (Threats) ที่มีอิทธิพลกับการ
ด าเนินงานขององค์การ 

  การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ขององค์การ จะต้องค านึงถึงวิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
และสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์ปัจจัยด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

   - ความต้องการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
สีย รวมทั้งองค์การหรือองค์กรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกัน 
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   - สภาพการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกขององค์การ ที่มีความสัมพันธ์กับภารกิจของ
องค์การ 

   - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลต่อ
บริการและการด าเนินงานขององค์การ 

   - นวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทางเทคโนโลยี และด้านอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีผลต่อ
บริการและการด าเนินงานขององค์การ 

   - นวัตกรรมและการด าเนินงานขององค์การ 
   - จุดแข็งและจุดอ่อน รวมถึงทรัพยากรบุคคลและทรัพยกรอ่ืนๆ ขององค์การ 
   - การวิเคราะห์ถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรที่มีอยู่ไปใช้กับบริการหรือกิจกรรม

ที่มีความส าคัญกว่า 
  - ความเสี่ยงในด้านการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ข้อบังคับ และด้านอ่ืนๆ 
   - การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
   - ลักษณะเฉพาะขององค์การ 
   - จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามขององค์การหรือองค์การอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวข้องตามภารกิจขององค์การ 
  กระบวนการก าหนดประเด็น SWOT อาศัยการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย (Stakeholders) ในการมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นที่มีความแม่นตรงกับสภาพขององค์การ 
และเป็นที่ยอมรับของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อประเด็น SWOT มีความชัดเจนแล้ว ให้ด าเนินการประเมิน
ความส าคัญและน้ าหนักของประเด็น SWOT แต่ละประเด็น เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของประเด็น SWOT ที่
มีผลต่อองค์การ หลังจากประเมินน้ าหนักประเด็น SWOT แล้วก็สามารภน าไปใช้ในการก าหนดต าแหน่ง 
SWOT ต่อไปได ้

 ๒.๒.๒.๖ การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
  การก าหนดประเด็นส าคัญเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Issues/ Themes) ที่มีผลกระทบต่อ

การด าเนินการองค์การ ซึ่งมีผลต่อความคงอยู่และความเจริญรุ่งเรืองขององค์การ เป็นประเด็น ( Issues) หรือ
หัวข้อส าคัญ (Theme) ที่องค์การต้องสนใจเป็นพิเศษ ท าให้องค์การสามารถแยกแยะภารกิจพ้ืนฐาน หรืองาน
ประจ าออกจากภารกิจเชิงยุทธศาสตร์หรืองานยุทธศาสตร์ ในขณะที่ภารกิจพ้ืนฐษนเป็นงานที่ด าเนิ นการไป
อย่างสม่ าเสมอแต่งานยุทธศาสตร์ต้องเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่องค์การต้องเผชิญและต้องด าเนินการใน
ฐานะอย่างเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้การด าเนินการขององค์การด าเนินไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งได้มาจากการ
วิเคราะห์ SWOT ที่แสดงถึงประเด็นส าคัญที่องค์การจะต้องค านึงถึง และน าไปใช้ในการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) หรือ สาระส าคัญทางยุทธศาสตร์ (Strategic Theme) โดยปกติแล้ว เป็นการ 
“ขจัดจุดอ่อน” และ “พลิกวิกฤติ (ภัยคุกคาม) เป็นโอกาส” และ “ใช้จุดแข็งไปช้อนโอกาส”  
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 ๒.๒.๒.๗ การก าหนดยุทธศาสตร์ 
  ในการก าหนดยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องอาศัยผลการวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และ

พันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ชัดเจนเป็นที่ยอมรับแล้ว โดยการพิจารณาประด์นยุทธศาสต์และเครื่องมือที่ใช้ในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

   ๑)  น าผลการวิเคราะห์ SWOT ก าหนดต าแหน่งยุทธศาสต์เส้นฐาน (Baseline Position) 
ที่น้ าหนักความเสียเปรียบ (WT < SO) หรือผลคูณของน้ าหนักรวมของจุดอ่อน (W) และน้ าหนักรวมของภัย
คุกคาม (T) น้อยกว่าผลคูณของน้ าหนักรวมของจุดแข็ง (S) และน้ าหนักรวมของโอกาส (O) ให้ปรับต าแหน่ง
ยุทธศาสตร์ให้มีความได้เปรียบโดยที่ (SO > WT)  

   ๒)  ก าหนดประเด็นหรือหัวข้อส าค้ญจากประเด็น SWOT ที่มีน้ าหนักและมีผลกระทบต่อ
องค์การสูง 

   ๓)  สอบทานและปรับปรุงวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การให้ตรงและชัดเจนมากขึ้น 
โดยอาศัยผลการวิเคราะห์ SWOT ประกอบ 

   ๔)  ใช้มุมมองตามหลักคะแนนสมดุล ๔ ด้านเป็นกรอบ คือ 
    - มุมมองด้านประสิทธิผลตามภารกิจ (การเงิน) 
    - มุมมองด้านคุณภาพการบริการ (ลูกค้า) 
    - มุมมองด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (กระบวนการภายใน) 
    - มุมมองด้านการพัฒนาองค์กร (การเรียนรู้และเติบโต) 
   ๕) ก าหนดเป้าประสงค์ (Goals หรือ CSF: Critical Success Factors) ที่ละมุมมอง

เรียงล าดับจากมุมมองที่  ๑ จนถึงมุมมองที่ ๔ โดยมองเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่จะส่งผลให้เกิด
ความส าเร็จที่ยิ่งใหญ่แก่องค์การในแต่ละมุมมอง 

   ๖) ก าหนดเป้าประสงค์หลัก และเชื่อมโยงเป้าประสงค์ ให้เป็นเหตุเป็นผลกัน เรียงล าดับ
ลงมาตามมุมมองแต่ละด้านแต่ละมุมมอง ซึ่งจะได้การเชื่อมโยงเป้าประสงค์ในลักษณะแผนที่ยุทธศาสต์ของ
ประเด็น 

๒.๓  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
ประสิทธิภาพ เป็นเรื่องของการใช้ปู้จจัยและกระบวนการในการด าเนินงาน โดยมีผลผลิตที่ได้รับเป็น

ตัวก ากับการแสดงประสิทธิภาพของการด าเนินงานใดๆ อาจแสดงค่าของประสิทธิภาพ ในลักษณะการ
เปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายในการลงทุนกับผลก าไรที่ได้รับซึ่งถ้าผลก าไรมีสูงกว่าต้นทุนเท่าไรก็ยิ่งแสดงถึง
ประสิทธิภาพมากขึ้น ประสิทธิภาพอาจไม่แสดงเป็นค่าประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต่แสดงด้วยการบันทึกถึง
ลักษณะการใช้เงิน วัสดุ คน และเวลาในการปฏิบัติงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด ไม่มีการสูญเปล่าเกินความ
จ าเป็น รวมถึงมีการใช้กลยุทธ์หรือเทคนิควิธีการปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถน าไปสู่การบังเกิดผลได้เร็ว  ตรง 
และมีคุณภาพ ประสิทธิภาพมี ๒  ระดับ  คือ ๑) ประสิทธิภาพของบุคคล ๒) ประสิทธิภาพขององค์การ 
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 ประสิทธิภาพของบุคคล  การมีประสิทธิภาพหมายความว่าการท างานเสร็จโดยสูญเวลาและเสียพลัง
น้อยที่สุด  ค่านิยมการท างานที่ยึดกับสังคม คือ การท างานได้เร็ว และได้งานดี 

ประสิทธิภาพขององค์การ คือ การที่องค์การสามารถด าเนินงานต่าง ๆ ตามภารกิจหน้าที่ขององค์การ
โดยใช้ทรัพยากร ปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงก าลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด มีการสูญเปล่าน้อยที่สุด มีลักษณะของการ
ด าเนินงานไปสู่ผลตามวัตถุประสงค์ได้อย่างดีโดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และก าลังคน องค์การมีระบบ
การบริหารจัดการที่เอ้ือต่อการผลิตและการบริการได้ตาม เป้าหมาย องคก์ารมีความสามารถใช้ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีอย่างฉลาด ท าให้เกิดวิธีการท างานที่เหมาะสม มีความราบรื่นในการ
ด าเนินงาน มีปัญหาอุปสรรคและความขัดแย้งน้อยที่สุด บุคลากรมีขวัญก าลังใจดี มีความสุขความพอใจในการ
ท างาน 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 กิลเมอร์  (Gilmer, ๑๙๖๗, pp. ๓๘๐-๓๘๔) ได้ท าการวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบที่ก่อให้เกิด
ความ พึงพอใจในการท างานว่า ความพึงพอใจในการท างานจะส่งผลให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพขึ้นอยู่
กับปัจจัยต่างๆ ดังนี้  ๑) ความมั่นคงปลอดภัย ได้แก่ ความมั่นคงในการท างาน ได้รับความเป็นธรรมจาก 
ผู้บังคับบัญชา ๒) โอกาสความก้าวหน้าในการท างาน ได้แก่ การมีโอกาสได้เลื่อนต าแหน่งที่สูงขึ้น ๓) การ
จัดการ ได้แก่ ความพอใจต่อสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ รวมทั้งการด าเนินงานในหน่วยงานนั้น ๔) ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน ได้แก่ จ านวนเงินรายได้ประจ าที่ได้รับและรายได้ที่จ่ายตอบแทนพิเศษที่หน่วยงานให้ แก่
ผู้ปฏิบัติงาน ๕) ลักษณะงานที่ท า  ได้แก่ การได้ท างานที่ตรงกับความรู้ ความสามารถ ๖) การนิเทศงานหรือ
การฝึกอบรม ได้แก่ การให้โอกาสในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม โดยการศึกษาตอ่ การฝึกอบรม การดูงาน  ๗) 
การติดต่อสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสัมพันธ์กันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ๘) สภาพการทาูงาน ได้แก่  
สภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน ๙) ลักษณะทางสังคม ไดแ้ก่ ความรู้สึกพึงพอใจ
ที่ผู้ปฏิบัติงานได้ท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน ๑๐) สิ่งตอบแทน
หรือผลประโยชน์ต่างๆ ได้แก่ คา่รักษาพยาบาล กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ สวัสดิการดา้นอื่นๆ เป็นต้น  

 สมยศ นาวีการ (๒๕๒๙, หน้า ๖) กล่าวถึง แนวความคิดของปีเตอร์ (Peters) ถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในองคก์ารว่ามีดังต่อไปนี้ คือ ๑) กลยุทธ์ (strategy) เป็นกลยุทธ์ที่
เกีย่วข้องกับการก าหนดภารกิจ การพิจารณาจุดอ่อน จุดแขง็ภายในองคก์าร โอกาสและอุปสรรคภายนอก ๒) 
โครงสร้าง (structures) การมีโครงสร้างองคก์ารที่เหมาะสมจะช่วยในการปฏิบัติูงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ๓) ระบบ (systems) ระบบขององค์การช่วยท าให้บรรลุเป้าหมาย ๔) แบบ (styles) แบบของการ
บริหารของผู้บริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายขององคก์าร ๕) บุคลากร (staff) ผู้ร่วมงาน ๖) ความสามารถ (skill) 
๗) ค่านิยม (shared values) ค่านิยมร่วมของคนในองคก์าร 

 สมยศ นาวีการ  (๒๕๓๙,  หน้า ๒๒๑-๒๒๔) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดความพึงพอใจใน
งาน  ๖ ประการ คือ ๑) ผลตอบแทน หมายถึง ค่าจ้าง และเงินเดือน  ซึ่งจะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความ
พอใจงานมากเพราะว่าผลตอบแทนเป็นสิ่งที่สนองความต้องการได้หลายอย่าง  เช่น อาหาร เสื้อผ้า ที่พักอาศัย  



๑๘ 

ยิ่งกว่านั้น ผลตอบแทนจะเป็นเครื่องหมายของความส าเร็จและเป็นแหล่งที่มาของการยกย่องอย่างหนึ่ง  
๒) การเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อความพึงพอใจงานอีกระดับหนึ่งเพราะ การเลื่อนต าแหน่งจะท าให้
ความรับผิดชอบและผลตอบแทนสูงขึ้น งานระดับสูงขึ้น จะให้ความอิสระ ความท้าทายและเงินเดือนที่สูงขึ้น   
๓) การบังคับบัญชา จะส่งผลให้เกิดความพึงพอใจงานที่แตกต่างกันในอีกระดับหนึ่ง โดยทั่วไปการบัญชาการ
ที่สร้างความพอใจในงาน จะมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ การบังคับบัญชา แบบมุ่งคนโดยผู้บังคับบัญชาจะสร้าง
ความสัมพันธ์แบบสนับสนุนกับผู้ใต้บังคับบัญชา กับการบังคับบัญชาแบบการมีส่วนร่วม โดยผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาจะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ๔)  ลักษณะงาน เนื้อหาของงาน จะมีบทบาทส าคัญต่อการสร้างความ
พอใจเหมือนกับผลตอบแทน ลักษณะของงานที่กระทบต่อความพอใจ งานจะมีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความหมาย
ของงานและการควบคุมวิธีการท างานโดยทั่วไป งานที่มีความหลากหลายน้อยจะสร้างความพอใจได้สูงที่สุด 
งานที่มีความหลากหลายมากเกินไปจะท าให้พนักงานรู้สึกตึงเครียด งานที่ให้ความเป็นอิสระจะสร้างความ
พอใจในงานได้สูงที่สุด ๕) กลุ่มงาน การมีเพ่ือนร่วมงานที่ร่วมมือและเป็นมิตรจะเป็นแหล่งที่มาของความ 
พอใจอย่างหนึ่งจากการวิจัย “เราต้องการอย่างไรอย่างแท้จริงจากงานของพวกเรา” นักวิจัยค้นพบว่า
พนักงานกล่าวว่าพอใจกับความเป็นมิตรของเพ่ือนร่วมงาน ๖) สภาพแวดล้อมการท างาน  สภาพแวดล้อมการ
ท างานจะเป็นแหล่งที่มาของความพอใจในงานอย่างหนึ่ง ด้านอุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ แสงสว่าง
และเสียง ตารางเวลาการท างาน ความสะอาดของสถานที่ท างาน และเครื่องมือที่เพียงพอ จะมีผลกระทบต่อ 
ความพอใจในงาน  

 ปิติ วัลยะเพ็ชร์ (๒๕๔๘, บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของข้าราชการกรมกิจการพลเรือนทหารเรือในภาพรวมอยู่ใน ระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ปรากฏว่าเกือบทุกด้านอยู่ในระดับสูง โดยเรียงล าดับจากมากไป น้อย ได้แก่ ด้านสภาพการปฏิบัติงาน 
ด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ด้านความพึง
พอใจในงาน ด้านสวัสดิการในหน่วยงาน ด้านโอกาสความก้าวหน้าและด้านความยุติธรรมในหน่วยงานเป็น
ล าดับสุดท้ายมีเพียงด้านเดียวที่อยู่ใน ระดับต่ าได้แก่ ด้านความเพียงพอของรายได้  

๒.๔  สถาบันคลังสมองด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 
๒.๓ .๑  The Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) 

ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา 
 The Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies (DKI APCSS) เป็นสถาบัน 

การศึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาที่ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘ ตั้งอยู่ที่
เมืองโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา  APCSS จัดหลักสูตรที่มุ่งเน้นปัญหาด้านความปลอดภัยใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเชิญผู้แทนทางทหารและพลเรือนของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมโครงการการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งการศึกษาในผู้บริหาร (Executive 
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Education) และการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ทั้งในฮาวายและทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมี
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และ LINES OF EFFORT ดังต่อไปนี้๕ 

 ๒.๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ของ DKI APCSS 
  ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกท่ีเสรีและม่ังคั่ง ส่งเสริมความมั่นคงทีร่่วมมือและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว 
 ๒.๓.๑.๒ พันธกิจของ DKI APCSS 
  DKI APCSS สร้างขีดความสามารถที่ยืดหยุ่น  ความเข้าใจร่วมกัน  และความสัมพันธ์ใน

เครือข่ายระหว่างผู้ปฏิบัติงานพลเรือนและทหาร และ สถาบันต่างๆ เพ่ือพัฒนาอินโด – แปซิฟิกที่เสรีและ 
เปิดกว้าง 

  ๒.๓.๒.๓ เป้าหมาย (Goals) ของ DKI APCSS 
   ๑) ประชาชน (People) 
    เนื่องจากประชาชนเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคงและ

เป็นประชาชนนั้นเองที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง ประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุด
ส าหรับ DKI APCSS และภูมิภาค  DKI APCSS จึงมุ่งมั่นที่จะเสริมพลังและสร้างแรงบันดาลใจให้ชุมชนมุ่งมั่น
ที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมความมั่นคงในระดับภูมิภาคในเชิงบวก  DKI APCSS ต้องการให้ประชาชน
เป็นแบบอย่างของความคิดที่แปลกใหม่และเชิงวิพากย์ที่จะเป็นผู้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง 

   ๒)  โปรแกรม (Program)  
    โปรแกรมของ DKI APCSS เปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษาด้วยโอกาสทางการศึกษาที่

เปลี่ยนแปลงและท าให้พวกเขากลับไปที่หน่วยงานของพวกเขาเพ่ือท าการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก โปรแกรม
ดังกล่าวได้รับการออกแบบให้มีการโต้ตอบและร่วมมือกันซึ่งท าให้สามารถได้รับทักษะการท างานร่วมกันที่
ส าคัญและวางรากฐานส าหรับเครือข่ายความมั่นคงที่จะได้รับการฟูมฟัก DKI APCSS ตั้งเป้าหมายที่จะคิดค้น
และสนับสนุน โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง บูรณาการ และตอบสนอง ที่เสริมความมั่นคงในภูมิภาค  โปรแกรมของ 
DKI APCSS จะให้คุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสียในขณะที่ยังคงตอบสนอง ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ  

   ๓)  กระบวนการ (Processes)  
    กระบวนการเป็นกุญแจส าคัญสู่ความส าเร็จในองค์ก าร โดยที่  DKI APCSS 

กระบวนการมีส่วนส าคัญต่อชื่อเสียงในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นน า  DKI APCSS มุ่งมั่นที่จะประสานและ
บูรณาการกระบวนการที่ อ่อนตัวที่ช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถปรับให้เหมาะสมระหว่างคุณค่าและ
ประสิทธิภาพ กระบวนการของ DKI APCSS จะถูกน าไปใช้อย่างรอบคอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

   ๔)  โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure)  

                                                           

๕ Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center For Security Studies. Strategic Plan For Daniel K. 

Inouye Asia-Pacific Center For Security Studies 2019, ๗ มิถุนายน ๒๕๖๓. https://apcss.org/wp-
content/uploads/2019/09/DKI-APCSS-Strategy-2019.pdf 



๒๐ 

    จากการส่งก าลังบ ารุงและการด ารงสภาพอาคารและสถาปัตยกรรม  โครงสร้าง
พ้ืนฐานเป็นสิ่งที่สนับสนุนสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้อย่างมืออาชีพ  DKI APCSS จึงมุ่งมั่นที่จะปรับ
โครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ส่งเสริมความร่วมมือกัน สร้างแรง
บันดาลใจและการเปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่ผู้เข้าศึกาเดินทางมาถึง โครงสร้างพ้ืนฐานจะช่วยให้ทุกคนที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับ DKI APCSS ด้วยประสบการณ์การศึกษาที่ดึงดูดใจซึ่งจะช่วยเพ่ิมความเข้าใจในภูมิภาคและ
เป็นแรงบันดาลใจให้ประสบความส าเร็จมากข้ึน 

 
ภาพที่ ๒-๒ Strategic Approach ของ DKI APCSS 

 ๒.๓.๑.๔  Lines of Effort ของ DKI APCSS 
  DKI APCSS จะมุ่งเน้น Lines of Effort ๓ ประเด็นหลัก คือ ให้การศึกษา (Educate) 

เชื่อมโยง (Connect) และ เสริมก าลัง (Empower) ให้กับผู้ปฏิบัติด้านความมั่นคง 
   ๑) ให้การศึกษา (Educate) 
    ส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทั้งภายในส าหรับเจ้าหน้านที่ของ DKI APCSS 

รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีปฏิสัมพันธ์กับ DKI APCSS ผ่านโปรแกรมของ DKI APCSS เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันที่ดีขึ้นเก่ียวกับอินโด-แปซิฟิก 

   ๒) เชื่อมโยง (Connect) 
    สร้างรักษาและขยายความสัมพันธ์เครือข่ายที่กว้างขวางของผู้ปฏิบัติด้านความ

มั่นคงเพ่ือให้ความท้าทายด้านความมั่นคงสามารถแก้ไขได้ผ่านการท างานร่วมกัน  
   ๓) เสริมก าลัง (Empower) 
    ให้โอกาสในการพัฒนาวิชาชีพที่เหมาะสมแก่เจ้าหน้าที่ของ DKI APCSS และสร้าง

สภาพแวดล้อมการท างานที่ให้คุณค่ากับการอุทิศตนของพวกเขาและช่วยให้มีการเจริญเติบโตอย่างมืออาชีพ 
DKI APCSS จะช่วยให้ผู้เข้าศึกษาและศิษย์เก่ามีเครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการคิดเชิงวิพากย์ในสภาพแวดล้อม
ด้านความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันและเพ่ือเป็นตัวแทนการเปลี่ยนแปลงส าหรับประเทศและหน่วยงานพวก
เขาเพ่ือสร้างขีดความสามารถที่ยืดหยุ่น 



๒๑ 

๒.๓.๒ The China Institute of International Studies (CIISS) สาธารณรัฐประชาชนจีน๖ 
 ๒.๓.๒.๑ บุคลากร 
  CIISS มีบุคลากรที่เป็นนักวิจัยและวิชาชีพอ่ืนๆ ประมาณ ๑๐๐ คนซึ่งประกอบด้วยนักการ

ทูตอาวุโส ผู้ เชี่ยวชาญในการศึกษาแต่ละพ้ืนที่ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวกับกิจการต่างประเทศ 
นักวิชาการรุ่นใหม่ของ CIISS มีวุฒิปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือ
สาขาที่เก่ียวข้อง 

  ๒.๓.๒.๒ โครงสร้าง 
   CIISS มีทั้งแผนกวิจัย (Research Department) และศูนย์วิจัย (Research Center) 

โดยที่แผนกวิจัยเป็นหน่วยงานหลักของ CIISS โดยที่ศูนย์วิจัยเป็นส่วนที่เสริมและก าลังมีความส าคัญเพ่ิมขึ้น  
CISS มีแผนกวิจัยที่รับผิดชอบ ๗ แผนกคือ  

    ๑)  Department for International and Strategic Studies 
    ๒)  Department for World Economy and Development 
    ๓)  Department for American Studies 
    ๔)  Department for Asia-Pacific Security and Cooperation 
    ๕)  Department for European Studies 
    ๖)  Department for Developing Countries Studies 
    ๗)  Department for Eurasian Studies 
   CIISS มีศูนย์วิจัยที่มุ่งเน้น ๕ เรื่องคือ 
    ๑) Center for China-U.S Relation 
    ๒)  Center for Marintime Security and Cooperation 
    ๓)  Center for Global Governance 
    ๔)  Center for International Energy Strategy 
    ๕)  Center for Arms Control and International Security 
   โดยที่นักวิจัยของศูนย์วิจัยมาจากแผนกวิจัยเป็นการเฉพาะกิจ 
  ๒.๓.๒.๓ โครงสร้างพื้นฐาน 
   CIISS มีห้องสมุดที่มีหนังสือจ านวนมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ เล่ม 
 
 

                                                           

๖ Longdi Xu, “Emergence of a Think Tank and a Rising Power on the World Stage: 

China Institute of International Studies,” Think Tank, Foreign Policy in Emerging Powers: 169-
173 
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๒.๕  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 สรุป จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ได้แก่ หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการจัดท า
แผน  แนวคิด ทฤษฎีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์การ  สภาวะแวดล้อมทั่วไป  
สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ดังนั้น กรอบแนวคิดในการวิจัย คือ การร่างยุทธศาสตร์การพัฒนา
บทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC ซึ่งในปัจจุบัน
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศยังไม่เคยมีการจัดท ายุทธศาสตร์ในภาพรวมเพ่ือรองรับ
วิสัยทัศน์การเป็น SMART SSC ตามที่ก าหนดการก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงใน
อาเซียน ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ ทั้งนี้ โดยจะน าหลักการ แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์  แนวคิดและทฤษฎีต่างที่
เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผน  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน  และแนวทางของ
หน่วยงานคลังสมองต่างประเทศ มาเป็นกรอบหลักส าหรับการวิเคราะห์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒-๓ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
บทบาทของ 
ศศย.สปท. 

ศศย.สปท. ยังไมม่ี
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบทบาทของ 
ศศย.สปท. เพื่อการ
เป็น SMART SSC 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาบทบาทของ 
ศศย.สปท. เพ่ือการ
เป็น SMART SSC 

- แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตร์   
- แนวคิดและทฤษฎีต่างท่ีเกี่ยวขอ้งกับการจัดท าแผน   
- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างาน 
- แนวทางของหน่วยงานคลังสมองต่างประเทศ 

พฒันาการของสภาวะ
แวดล้อมทางยทุธศาสตร ์



๒๓ 
 

บทที่ ๓  
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

 บทนี้เป็นการศึกษาการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  โดย
รายละเอียดของบทนี้ประกอบด้วย  

 ๑.  กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ๒. สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 ๓. ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 ๔. วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 ๕. สรุป  

 

๓.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย 
๓.๑.๑ วิสัยทัศน์และเป้าหมายกองบัญชาการกองทัพไทย  
 เป็น “DIGITAL HQ” ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น “SMART HQ”ภายใน พ.ศ. 

๒๕๘๐ เป็น โดย SMART เป็นค าที่แสดงถึงภาพลักษณ์ ขององค์การต่อสาธารณะ ที่ต้องแสดงให้เห็นถึง 
การเป็นกองบัญชาการ ที่มีความเป็นเลิศด้าน การอ านวยการร่วมด้วยระบบเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI ที่ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา ลดการพึ่งพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็ง พ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน มี
ลักษณะอเนกประสงค์ อ่อนตัว เป็นกองทัพ ในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทยเป็นหลักประกันความ
มั่นคงของ ประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ  และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
โดยเป็นค าย่อมาจาก 

 S: Strength and Sustainability เข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง ยั่งยืน การเป็นองค์กรที่มีความ
เข้มแข็ง พัฒนานวัตกรรม เพ่ือใช้เองลดการ พ่ึงพาจากภายนอก พ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยีเพ่ือ
การอ านวยการร่วม และตั้งอยู่บนหลักของ ความพอเพียง โดยจะต้องพ่ึงพาหน่วยงาน ด้านการวิจัยและ
พัฒนาการทหาร รวมถึงหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศเป็นเครื่องมือน าพาสู่การพ่ึงพา
ตนเองให้ได้มากที่สุด 

 M: Multi Purpos มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้
หลายภารกิจ การจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานที่มีความอ่อนตัวสูง ปรับเปลี่ยน สถานะ เพ่ือการ
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อ านวยการร่วมได้ในหลายภารกิจ โดยศูนย์บัญชาการทางทหาร จะต้องจัดโครงสร้างและปรับระบบงาน 
ยกระดับขีดความสามารถให้อ านวยการร่วมได้หลายมิติ ทั้งมิติภารกิจ และมิติพ้ืนที่ 

 A: AI C2 มีความพร้อมในการ ควบคุมบังคับบัญชา ที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา  
การมีระบบการควบคุมบังคับบัญชาด้วยเทคโนโลยี AI มีฐานข้อมูล สนับสนุนการตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา โดยการออกแบบระบบงานในอนาคตทั้งระบบบริหาร
จัดการในยามปกติและ ระบบปฏิบัติการยามไม่ปกติ จะต้องพิจารณาน า AI เข้ามาช่วยในการเพ่ิมขีด
ความสามารถ ทั้งในมิติยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการ 

 R: Royal Military เป็นกองทัพในพระบรม เดชานุภาพ จอมทัพไทย การเป็นกองทัพใน
พระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย มีความจงรักภักดีปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่าง
เต็มความสามารถ มีวินัย และศักดิ์ศรีความเป็นทหารอาชีพ 

 T: Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ Tolerant to Zero การเป็นองค์การที่บริหาร
จัดการบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายใน ระบบควบคุม ภายใน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ สู่มาตรฐานองค์การสมรรถนะสูง 

 
ภาพที่ ๓-๑ RTARF Road Map ก้าวไปสู่ SMART HQ ในปี ๒๕๘๐ 

 
 ๓.๑.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (ระยะแรก พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ของกองบัญชาการ

กองทัพไทย 
  กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องเป็นกองบัญชาการที่มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้าน
การอ านวยการร่วมทุกมิติ มีลักษณะอเนกประสงค์ และอ่อนตัว ด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นย า 
ถูกต้อง ทันเวลามีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุน
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การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation : NCO) อาทิ ระบบโครงข่าย
ที่สมบูรณ์ ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม ตลอดจนมีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ที่มี
ความพร้อม มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูงพร้อม
ทั้งเพ่ิมเติมขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ การพัฒนา
ขีดความสามารถด้านไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ ตลอดจนการ
ประสานการปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นอกจากนี้ยังต้องการภาวการณ์น า การยอมรับ
และความเชื่อมั่นจากเหล่าทัพ และส่วนราชการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักประกันความมั่นคงของ 
ประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 
ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน ได้แก่ 

 กลุ่มงานที่ ๑ การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลุม่งานที่ ๒ การป้องกันประเทศ 
 กลุ่มงานที่ ๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 กลุ่มงานที่ ๔ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 กลุ่มงานที่ ๕ การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
 กลุ่มงานที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓.๒ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๓.๒.๑ วิสัยทัศน์และเป้าหมายสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
 เป้าหมายปี ๒๕๖๕ เป็น “DIGITAL NDSI ปี ๒๕๘๐ เป็น “SMART NDSI” โดย SMART 

NDSI เป็นค าที่ย่อมาจาก 
 S: Security Professional ผู้น าทางความม่ันคง 
 M: Multidisciplinary ศึกษาสหวิทยาการ 
 A: Academic Excellence ความเป็นเลิศด้านการศึกษา 
 R: Robust Optimization มีประสิทธิภาพมาตรฐานสูง 
 T: Technological Disruption เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด 
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ภาพที่ ๓-๒ วิสัยทัศน์ สปท. “SMART NDSI” ในปี ๒๕๘๐ 

  
 ๓.๒.๒ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ 

(ระยะแรก พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ จึงได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุง จัดท าแผนปฏิบัติ

ราชการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ระยะแรก พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕  เพ่ือเป็น
กรอบแนวทางปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และจัดท าแผนงาน/
โครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย มีความเชื่อมโยงไปสู่แผนปฏิบัติ
ราชการกองทัพไทย แผนปฏิบัติราชการกระทรวงกลาโหม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายของรัฐบาลตามล าดับ โดยประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน ได้แก ่

 กลุ่มงานที่ ๑ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลุ่มงานที่ ๒ การประศาสน์วิทยาการและการวิจัยด้านความมั่นคง 
 กลุ่มงานที่ ๓ การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 
 กลุ่มงานที่ ๔ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 กลุ่มงานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 
 กลุ่มงานที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๓.๓ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
๓.๓.๑ ความเป็นมาของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (ศศย.สปท.)  
 ศศย.สปท. เป็นหน่วยขึ้นตรงของ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ

ไทย โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นตามนโยบายของ พล.อ.เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ (ผบ.ทหารสูงสุด ในขณะนั้น) เมื่อ
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วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ ใช้ชื่อว่า “สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์” ในฐานะหน่วยขึ้นตรงของวิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร มีหน้าที่เสนอแนะยุทธศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และ
การทหาร ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงในปี พ.ศ.๒๕๓๓ ได้มีการปรับโครงสร้าง กองบัญชาการทหาร
สูงสุด โดยจัดตั้ง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ขึ้น และปรับเปลี่ยนให้ สถาบันวิจัยทา ง
ยุทธศาสตร์ เป็นหน่วยขึ้นตรงของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงปี พ.ศ.๒๕๕๒ 
ได้มีการปรับโครงสร้างกองทัพไทยใหม่อีกครั้ง สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร์ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น ศูนย์
ศึกษายุทธศาสตร์ (ศศย.) มาจนถึงปัจจุบัน 

๓.๓.๒ วิสัยทัศน์ 
 “เป็นองค์กรชั้นน าในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ด้วย

การเป็น DIGITAL และ  SMART  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน” โดยได้
ก าหนด “การก้าวไปสู่ความเป็นเลิศด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงในอาเซียน” ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐ โดย
ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของ ศศย.สปท. ดังนี้ ๑) Scholar  รู้ทัน รู้รอบ ปราชญ์ด้านความมั่นคง  
๒) Multidimensional defence and security ความมั่นคงแบบองค์รวม  ๓) Advance education 
base  รากฐานการศึกษาแบบก้าวหน้า  ๔) Relentless development พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ๕) 
Transformative ส่งต่อองค์ความรู้ด้านความมั่นคง 

๓.๓.๓ พันธกิจ 
 (๑) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพ่ือการศึกษา วิจัย

ถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง แก่หน่วยงานของกองทัพ และรัฐบาล 

 (๒) พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 (๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 (๔) สร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
๓.๓.๔ เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
 (๑) เป็นองค์กรชั้นน าด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย 
 (๒) เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
 (๓) เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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๓.๓.๕ ภารกิจและการจัด 
 ศศย.สปท. มีหน้าที่วางแผน ด าเนินการ เพ่ือการศึกษา วิจัยและประเมินสภาวะแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล รวมถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ของข้าราชการกระทรวงกลาโหมและพลเรือน มีผู้อ านวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ โดยมีการแบ่งมอบ เป็นหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยแบ่งส่วนราชการและ
โครงสร้างของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 กองสนับสนุน มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการและก ากับดูแลงานด้าน
การสารบรรณ การธุรการ การก าลังพล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพิธีและการรับรอง การส่ง
ก าลังบ ารุง การสื่อสาร การพลาธิการ การประชาสัมพันธ์ การสาธารณูปโภค และการสุขาภิบาล การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์ การผลิตและการแจกจ่ายเอกสารทางวิชาการ การจัดส านักงาน และการรักษาความ
ปลอดภัย ตลอดจนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งปวง  

 กองแผนและโครงการ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการและก ากับดูแล
งานด้านนโยบาย แผนงานและโครงการ การพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบ และประเมินผล 
ตลอดจนด าเนินการด้านการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตร์แก่บุคลากรของกองทัพ 

 กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการและก ากับดูแลงานด้านการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ชาติ
และยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ สถานการณ์ความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการจัดประชุม การรวบรวมข้อมูล และจัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ในรูปแบบต่างๆ ให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้รับทราบ และ 

 กองภูมิภาคศึกษา มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนินการและก ากับดูแลงาน
ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงด้านต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก รวมทั้งการรวบรวมข้อมูลและจัดท าเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในรูปแบบต่างๆให้กับ
ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้รับทราบ 
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ภาพที่ ๓-๔ โครงสร้าง ศศย.สปท. 

 
๓.๓.๕ อัตราก าลังพล 
 ในปัจจุบันศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศมี อัตราข้าราชการทั้ง

สัญญาบัติและข้าราชการชั้นประทวนรวมทั้งสิ้น ๖๓ นาย โดยมีก าลังพลที่อาจปฏิบัติงานทางด้านวิชาการ
ได้เพียง ๑๐ นายคือต าแหน่งนักวิจัย กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง จ านวน ๒ นาย  
ต าแหน่งประจ ากองกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง จ านวน ๑ นาย  และต าแหน่งประจ า
กองภูมิภาคศึกษาจ านวน ๕ นาย 

๓.๓.๖ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ 

 ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการของ
หน่วย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 

 ๓.๓.๖.๑ การประชุมทางวิชาการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน(Network 
of ASEAN Defence and Security Institutions : NADI) 

 ๓.๓.๖.๒ การด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง(SSC Academic 
Security Research and Expert Center: SAREC) 

 ๓.๓.๖.๓ การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(International Seminar) 
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 ๓.๓.๖.๔ การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา 
 ๓.๓.๖.๕ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์กับสถาบันศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ 
 ๓.๓.๖.๖ การด ารงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ 
 ๓.๓.๖.๗ การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ 
 ๓.๓.๖.๘ การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ 
 ๓.๓.๖.๙ บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
 ๓.๓.๖.๑๐ การรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ 
๓.๓.๗ บทบาทของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน 
 ๓.๓.๗.๑ การสร้างองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ตลอดจนท าการศึกษาวิจัย

และประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล 

  ๑) ผลิตผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัยด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณี (Case Studies)  เอกสารวิเคราะห์นโยบาย (Policy Brief) หรือข้อเสนอแนะทาง
ยุทธศาสตร์ บทความแสดงข้อคิดเห็น (Commentary)  Focus และ Track II Monitoring 

  ๒) จัดท าเอกสารประเมนิสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) 
  ๓) สร้างนักยุทธศาสตร์ โดยเปิดหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ ปีละ ๑ หลักสูตร เน้นการสอน

ให้ นักศึกษาเชี่ยวชาญในการประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการจัดท ายุทธศาสตร์ จัดท า
กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ให้เป็นมาตรฐานและใช้ในการบรรยายและสอนในหลักสูตรต่างๆทั่วกองทัพไทย
และหน่วยงานภายนอก สร้างนักยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ให้สามารถบรรยายให้ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ได้อย่างกว้างขวางและลึกซึ้ง  

  ๔) รวบรวมองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ด้วยการจัดระบบรวบรวมองค์
ความรู้, ฐานข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิ/นักวิชาการด้านความมั่นคง , ระบบสารสนเทศ สามารถค้นหาและตอบ
ค าถาม  ด้านความม่ันคงได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ ศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน เป็นเครื่องมือ 

 ๓.๓.๗.๒ การเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน  
  ๑)  การน าเสนอเอกสารประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Outlook) 

ต่อกองทัพไทย หน่วยงานด้านความม่ันคง และรัฐบาล  
  ๒)  จัดให้มีเวทีเพ่ือน าเสนอผลงานทางวิชาการ ได้แก่ งานวิจัย เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี 

(Case Studies) เอกสารวิเคราะห์นโยบาย (Policy Brief) Commentary เป็นต้น อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
โดยจัดเป็นงานแสดงผลงานทางวิชาการประจ าปี เพ่ือน าเสนอผลงานและข้อเสนอแนะที่ส าคัญต่อสังคม  
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กองทัพไทย หน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานทางวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย
ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยระดับชาติ ทุกครั้งที่มีโอกาส 

  ๓) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
ด้วยการแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการ การร่วมประชุม น าเสนอผลงานวิจัยและข้อมูลทางวิชาการด้าน
ความมั่นคงกับสถาบันต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว สร้างนักวิชาการด้านความมั่นคงระดับชาติ ที่สามารถ 
น าเสนอแนวความคิดด้านความมั่นคงต่อสังคมได้อย่างมีความเป็นอิสระทางความคิดพอสมควร สามารถ
เป็นอาจารย์หรือผู้บรรยายที่เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง ไปสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในและ
ต่างประเทศได้ มีศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน ที่รวมเอานักวิชาการด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ส าหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ตลอดจนมีเวทีให้นักวิชาการ
เหล่านี้ได้แสดงความคิดเห็นต่อสังคมเป็นระยะๆ 

  ๔) ใช้การน าเสนอผลงานผ่านระบบสารสนเทศ ด้วยการพัฒนา Website ของ ศศย.ฯ 
ให้สามารถน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

  ๕) มีการจัดและเข้าร่วมประชุม/สัมมนาทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพ่ือขยาย
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั่วโลก สามารถสร้างชื่อเสียงด้วยการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ในที่ประชุมระดับชาติและนานาชาติทุกครั้งที่มีโอกาส ใช้การจัด
ประชุม/สัมมนาฯ เป็นแหล่งข้อมูลในการรวบรวมองค์ความรู้ด้านความมั่นคงที่หน่วยต้องการใช้ประโยชน์ 
โดยมีแผนงานที่ชัดเจนแต่ละปีว่าควรจัดประชุมเรื่องใด เพ่ือต้องการข้อมูลอะไร ไปใช้ประโยชน์อย่างไร 
เป็นต้น 

๓.๓.๗.๓ สนับสนุนงานของ กห.  บก.ทท.และ สปท.  
  ๑) บทบาทในการสนับสนุนงานของ กห. 
   ๑.๑) การประชุมเครือข่ายวิชาการความมั่นคงอาเซียน (Track II Network of 

Asean Defence and Security Institutions: NADI) 
   ๑.๒) ผอ.ศศย. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกลาโหมอาเซียน  คณะกรรมการ

ด าเนินการในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ด้านเอกสารแนวความคิดว่าด้วย
โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และคณะท างานผู้เชี่ยวชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม ADMM-Plus ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 

  ๒) บทบาทในการสนับสนุนงานของ บก.ทท. 
   ๒.๑) ท าการวิจัยโดยมุ่งเน้นสนับสนุนงานของหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. 
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   ๒.๒) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานในสังกัด บก.
ทท. เช่น ขว.ทหาร ยก.ทหาร และ ชด.ทหาร เป็นต้น โดยที่ผ่านมา ศศย.สปท. ได้รับความไว้วางใจให้
สนับสนุนข้อมูลในการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภูมิภาค อินโด – แปซิฟิก พ.ศ.๒๕๖๒ (the Indo-
Pacific Chiefs of Defense (CHODs) conference) 

  ๓) บทบาทในกการสนับสนุนงานของ สปท.  
   ๓.๑) การจัดประชุมวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา 
   ๓.๒) สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเม่ือได้รับการร้องขอ 

๓.๔ วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  
จากการด าเนินงานที่ผ่านมา สามารถสรุปวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งในส่วนของจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรคที่ส าคัญ (SWOT) ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  ใน
ประเด็นต่าง ๆ ส าหรับก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ๓.๔.๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร โดยใช้แนวคิด 7 ประการในการประเมิน
องค์กร (7’S Model, Mckinsey) 

เกณฑ์การ
วิเคราะห์: 7S 

จุดแข็ง Strengths (S) จุดอ่อน Weakness (W) 

๑. กลยุทธ์ของ 
องค์การ 
(Strategy) 

S1 มีการก าหนด วิสยัทัศน์ ภารกจิ และแผน 
ยุทธศาสตร์ และมีการจดัท าแผนปฏิบัติราชการทั้ง 
ระยะสั้น (แผนฯ ประจ าปี) และระยะยาว (แผนฯ ๔ 
ปี)  
S2 มีการผลติผลงานทางวิชาการด้านความมั่นคง 
อย่างหลากหลายตอบสนองในแต่ละ กลุม่เป้าหมาย  
S3 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางวชิาการทั้งภายใน 
และภายนอกประเทศ 
S4 มีแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรม มุ่งสู่ 
การเป็น Digital SSC 

W1 ไม่สามารถการด าเนินงานตามห้วงเวลา
ที่ได้ วางแผนไวไ้ดเ้นื่องจาก มีภารงาน
นโยบายอื่นๆ 
W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไป
ยังผู้ปฏิบัติ ยังขาดการตดิตาม ประเมินผลที่
จะตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์
ของหน่วย 

๒.โครงสร้าง 
องค์การ 
(Structure) 

S5 โครงสร้างสายการบังคับบญัชามีการแบ่งมอบ
งานตามสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดยอ้างอิง 
จากพันธกิจของหน่วย  

W3 สร้างของหน่วยเป็นล าดับชั้น ตาม
ระบบ ราชการท าใหเ้กิดการล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานกรณีที่มี ความเร่งด่วน ขาด 
นายทหารงบประมาณ นายทหารตรวจสอบ 
และนายทหารการเงิน 
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S6 ก าหนดหน้าที่การท างานของหน่วยข้ึนตรงอย่าง
ชัดเจน โดยใช้อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของ หน่วยเป็น
หลักในการบังคับบัญชา ให้เป็นไป ตามล าดับขั้น 
S7 เป็นคณะกรรมการกลาโหมอาเซียน 
คณะกรรมการด าเนินการในกรอบการประชุม 
ADMM และคณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม ADMM-Plus ดา้นการต่อต้านการ
ก่อการร้าย 
 

W4 โครงสร้างและอตัรา ด้านการศึกษาวิจัย 
และการจัดหลักสตูรฯ มีสัดส่วนน้อยท าให้
ไม่เพียงพอต่อการรับภารกิจ 
 

๓.ระบบการ 
ปฏิบัติงาน 
(System) 

S8 ระบบธุรการและก าลังพล มีการบริหารงานและ 
มีการแบ่งงานด้านวิชาการและด้านสนับสนุนท่ี
ชัดเจน  
S9 ระบบการจัดท าแผนการด าเนนิงาน มีการจัดตั้ง 
คณะท างานประชุมวางแผน และสรุปผลการ 
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงการท างานอย่าง
ต่อเนื่อง  
S10 ระบบงบประมาณ/การเงินมกีารแบ่งมอบงาน 
โดยกระจายอ านาจให้แต่ละกอง และใช้ระบบPDCA 
เพื่อตรวจสอบและควบคุมการด าเนินการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  
S11 ระบบติดตาม/ประเมินผลงานโดยการ
ด าเนินงาน ตามนโยบายของการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  
S12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมคีวามพร้อม ใน
การเผยแพร่ข้อมลู ข่าวสาร และผลงานของหน่วย   
S13 มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านงานวิจัย  

W5 การติดต่อประสานงานภายในองค์กร
ล่าช้า บางครั้งมีความผิดพลาดในการ
สื่อสารท าให้ความเข้าใจในการปฏบิัติงานไม่
ตรงกัน  
W6 ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทาง
กายภาพของ ศศย.สปท. ไม่ตอบสนอง
ภารกิจของหน่วย เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด 
เป็นต้น  
W7 ระบบการจัดการความรู้ ยังไม่เป็น
รูปธรรม ส่งผลให้เมื่อบุคลากรปรบัย้าย 
หรือออกจาก หน่วยงานไปเกดิการสูญเสยี
องค์ความรู้ไปพร้อมกับ บุคลากร 

๔. บุคลากร 
(Staff) 

S14 บุคลากรด้านวิชาการมีความรู้พื้นฐานที่ดี
สามารถ พัฒนาได้ง่าย  
S15 บุคลากร (ข้าราชการ) เป็นทหาร มีเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีมคีวามพร้อมในการปฏิบตัหิน้าท่ี   
S16 บุคลากรมีความรู้ความสามารถที่หลากหลาย 
และมีทักษะ และความช านาญ เฉพาะตัวสูง  

W8 ขาดก าลังพลในระดับปฏิบัติทัง้ 
ข้าราชการ นักวิจัยและ พนักงานราชการ 
เมื่อเทียบกับภาระงาน  
W9 การจัดสรรก าลังพลบางต าแหน่งไม่
เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ ท าให้ไม่
สามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
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W10 ก าลังพลบางส่วนขาดขวัญก าลังใจ
และขาด แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากปริมาณงานมีมาก และขาด
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติราชการ  
W11 แนวทางในการรับราชการ ของ
นักวิจัย และ พนักงานราชการยังไม่ชัดเจน
และไม่มีกรอบอัตรา รองรับทีเ่หมาะสม  
W12 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
และส่งเสรมิ ความก้าวหน้าของนกัวิจัย ยัง
ไม่ครอบคลุมและสะท้อน ถึงการปฏิบัติงาน
ที่แท้จริง ส่งผลให้นักวิจัยขาดขวัญ และ
ก าลังใจในการพัฒนาผลงาน 

๕. ทักษะ 
ความรู้ 
ความสามารถ 
(Skill) 

S17 มีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม/อบรม/ 
สัมมนา ทางวิชาการ ท้ังภายใน และต่างประเทศ  
S18 มีความเช่ียวชาญการจดัท าเอกสาร/สื่อสิ่งพิมพ์ 
ทางวิชาการ และงานวิจัย ด้านยุทธศาสตร์และความ 
มั่นคง  
S19 มีความเช่ียวชาญการด าเนินการหลักสูตรนัก 
ยุทธศาสตร ์
S20 สามารถพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งาน Digital ไดเ้อง 

W13 ก าลังพลด้านงบประมาณขาดความรู้
ในระเบียบ งานงบประมาณอย่างแท้จริง ท า
ให้มีปัญหาในการ ปฏิบัติงานด้าน
งบประมาณ  
W14 ก าลังพลบางส่วน ยังขาดทักษะในการ
คิดเชิง วิเคราะห์และ ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ  
W15 ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่
ครอบคลมุก าลังพล ทุกระดับ โดยเฉพาะ
นักวิจัยและพนักงานราชการ ทีไ่มม่ีโอกาส
ในการพัฒนาองค์ความรู้และความ 
เชีย่วชาญเฉพาะดา้น เนื่องจากข้อจ ากัดของ
ระเบียบ ราชการดา้นการพัฒนาก าลังพล 

๖. รูปแบบ การ
บริหาร จดัการ 
(Style) 

S21 ผู้บริหารมสี่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของ 
หน่วย  
S22 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงานทาง 
วิชาการที่มีมาตรฐาน 
S23 ผู้บริหารให้ความส าคญักับการพัฒนาด้าน
สารสนเทศน์และวิชาการ 

W16 รูปแบบการบรหิารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นแบบรวมศูนย์ และสัง่การจาก
บนลงล่าง (Top down) ท าให้การ
บริหารงานมคีวาม ล่าช้าในบางครัง้ 
W17 การควบคุมแผนการปฏิบตัิการมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายผู้บรหิารระดับสูง 
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๗. ค่านิยมร่วม 
(Shared 
values) 

S24 มีการก าหนค่านิยมร่วมของก าลังพลในหน่วย 
โดยใช้ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพไทย 
S25 มีวิสัยทัศน์ ค่านยิมหลัก และสมรรถนะหลักของ
องค์การร่วมกัน 

W18 ค่านิยมร่วมของบุคลากรยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างจริงจังเท่าที่ควร และขาดการ
ถ่ายทอดลงสูผู่้ ปฏิบัติให้ทราบอยา่งทั่วถึง  
W19 ขาดความเข้าใจในการมุ่งสู่วสิัยทัศน์  
W20 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท างาน
เป็นทีม 

 ๓.๔.๒ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้แนวคิด C-PEST Analysis 
เกณฑ์การ 

วิเคราะห:์ C-
PEST 

โอกาส Opportunities (O) ภัยคุกคาม Threats (T) 

๑.ด้านพฤติกรรม 
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

O1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็นความสามารถและ 
ให้การยอมรับผลงานทางวิชาการ ของศศย.ฯ มาก
ขึ้น 
O2 หน่วยงานภายนอกและประเทศในกลุ่ม
ASEAN ให้การยอมรับ ศศย.สปท. ให้ความร่วมมือ
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยเป็นอย่างดี 

T1 หน่วยงานท่ีเป็นลูกคา้ ท้ังภายใน กห.
และภายนอก ยังไม่มีการน าผลงานวิชาการ 
ของ ศศย.สปท. ไปใช้ ประโยชน์เท่าท่ีควร  
T2 หน่วยงานต่างๆ (คู่แข่ง) มีการแข่งขันที่
สูง ด้านความพร้อมและขดีความสามารถ
ของข้อมูลและ ฐานข้อมลูที่มีมาตรฐาน และ
มีการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนือ่ง   
T3 การแลกเปลีย่นทางวิชาการ ระหว่าง
เครือข่าย ภายในประเทศ และ ภายใน กห. 
ยังมีค่อนข้างน้อย 

๒. ด้านการเมือง 
และกฎหมาย  
(Political and 
Legal Factors  : 
P) 

O3 รัฐบาลมเีสถียรภาพมากขึ้น มคีวามชัดเจนใน 
การพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญต่อ
หน่วยงาน ด้านยุทธศาสตร์ O4 การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของ ศศย.ฯ ในการ
สนับสนุนข้อมลูทางวิชาการ ต่อ รมว.กห. โดยผ่าน 
เวทีการประชุม NADI (Track II)  
O5 หน่วยเหนือ (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ) 
ให้ความส าคญัและสนับสนุนให้ ศศย.ฯ เป็น
หน่วยงาน คลังสมอง (Think Tank) ของ กองทัพ
ไทย 

T4 นโยบายของหน่วยเหนือมีการ
เปลี่ยนแปลง ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการ
ก าหนดแผนพัฒนาและการด าเนินงานของ 
ศศย.ฯ  
T5 ระบบการหมุนเวียน และแต่งตั้ง/คัดสรร 
การ ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ท า
ให้นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงและขาดความ
ต่อเนื่องในการด าเนินงานของหนว่ย 

๓. ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic 
Factors : E 

O6 นโยบายของหน่วยเหนือ ให้ความส าคญักับ 
การสนับสนุน ให้ ศศย.ฯ เป็นหน่วยงานคลัง สมอง 

T6 เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่สภาวะชะลอ
ตัว อาจส่งผลกระทบ เชิงลบต่องบประมาณ
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Think Tank ของกองทัพไทย เอื้ออ านวย ในเรื่อง
งบประมาณในการด าเนินงานอย่าง เพียงพอ 

ของหน่วยใน อนาคต ต้องใช้งบประมาณ
อย่างประหยดัและ คุม้ค่า 

๔. ด้านสังคมและ 
วัฒนธรรม  
(Social – 
Cultural Factors 
: S) 

O7 ปัจจุบันเป็นสังคม เน้นการใช้ความรู้เป็นฐาน 
(Knowledge based) ศศย. จึงเป็นหน่วยงาน ท่ีมี
องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และความมั่นคง ที่
ส าคัญในระดับประเทศ (TracK II) ที่ได้รับการ 
ยอมรับท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 

T7 ประชาชนท่ัวไปยังขาดความเข้าใจด้าน 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศศย.ฯ จึงควร
เป็น หน่วยงานที่เสรมิสร้างความรูค้วาม
เข้าใจด้าน ยุทธศาสตร์และความมัน่คง 
ให้กับสังคมอย่างถูกต้อง 

๕. ด้านเทคโนโลยี  
(Technological 
Factors : T) 

O8 เทคโนโลยีเป็นช่องทางให้ ศศย.ฯ สามารถ 
พัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลจัดท า  Big 
DATA บูรณาการเช่ือมต่อ แลกเปลี่ยน/ ค้นหา
ข้อมูลระหว่าง Think Tank ท าให้พัฒนา บุคลากร
และองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  ได้สะดวกและ
รวดเร็วยิ่งข้ึน 
O9 ความเจรญิทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และระบบ Social Network  ท าให้มีความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูล รวบรวมเป็น  Big DATA เพื่อ
น ามาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้อย่าง กว้างขวางและ
หลากหลาย รวมทั้งการเผยแพร่ ผลงานวิชาการ
ต่างๆ ได้อยา่งแพร่หลายและ รวดเร็ว 

T8 เทคโนโลยสีมัยใหม่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูง แต่
มีงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมจี ากัด  
T9 การสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล 
ส่วนใหญ่สืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง 
Internet  ซึ่งเป็นแหล่งข่าวเปดิอาจท าให้
ขาดความน่าเชือ่ถือ จึงควรมีฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้เพื่อ เป็นแหล่งอ้างอิง  
T10 การพัฒนาระบบเครือข่ายของกองทัพ  
ยังต้องมีการประสานงานตามสายการบังคับ
บัญชา (สส.ทหาร) ท าให้มีความลา่ช้าในการ
พัฒนา 

 

๓.๕  สรุป 
 จากข้อวัตถุประสงค์ในการศึกษาการพัฒนาบทบาทของของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ สรุปได้ว่า ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทในการ ๑) สร้างองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงโดยศึกษาวิจัยและประเมินสภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและรัฐบาล ๒) การเป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ระดับชาติและอาเซียน ๓) สนับสนุนงานของ กห.  บก.ทท.และ สปท. ผ่านการด าเนินการ ๑) การด ารง
เครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ๒) การด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญ
ด้ า นคว ามมั่ น ค ง ( SSC Academic Security Research and Expert Center: SAREC)  ๓ )  ก า ร
ประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(International Seminar)  ๔) การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์
อาเซียนศึกษา  ๕) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์กับสถาบันศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ คือ 
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สถาบัน CICIR และ CIISS ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ๖) การด ารงเครือข่ายกับหน่วยงานด้าน
ยุทธศาสตร์ภายในประเทศ  ๗) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ๘) การจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ ๙) บรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
และ ๑๐) การรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ 
 ส าหรับข้อวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินการที่
ผ่านมาในการพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ สรุปได้ว่า  ๑) 
โครงสร้างและอัตรา ด้านการศึกษาวิจัย และการจัดหลักสูตรฯ มีสัดส่วนน้อยท าให้ไม่เพียงพอต่อการรับ
ภารกิจ  แนวทางในการรับราชการ ของนักวิจัย และ พนักงานราชการยังไม่ชัดเจนและไม่มีกรอบอัตรา 
รองรับที่เหมาะสม  ๒) ระบบการจัดการความรู้ ยังไม่เป็นรูปธรรมส่งผลให้เมื่อบุคลากรปรับย้าย หรือออก
จาก หน่วยงานไปเกิดการสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อมกับ บุคลากร  ๓) ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทาง
กายภาพของ ศศย.สปท. ไม่ตอบสนองภารกิจของหน่วย เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  ๔) ก าลังพลบางส่วนยัง
ขาดทักษะในการคิดเชิง วิเคราะห์และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึง ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่
ครอบคลุมก าลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยและพนักงานราชการที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้
และความเชี่ยวชาญเฉพาะ ๕) ก าลังพลขาดเข้าใจในการท างานเป็นทีม และขาดความเข้าใจในการมุ่งสู่
วิสัยทัศน์  
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บทที่ ๔  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

 
บทนี้เป็นการศึกษาการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพ่ือการ

เป็น SMART SSC โดยรายละเอียดของบทนี้ประกอบด้วย  
 ๑. การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
 ๓. สรุป 

 

๔.๑ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ (Strategic 
Positioning) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ได้แก่ จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W)  
โอกาส (O)  และอุปสรรค (T)  ในบทที่ ๓ ซึ่งผลข้อมูลดังกล่าวจะเป็นปัจจัยเบื้องต้นส าหรับการจัดท า
สาระส าคัญของยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  และในการวิเคราะห์ก าหนด
สาระส าคัญฯ นั้น  ขั้นตอนแรกจ าเป็นต้องมีการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ก่อน เพ่ือให้ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์สามารถก าหนดเป้าหมายและทิศทางการด านินการกได้อย่างถูกต้องชัดเจนในขั้นตอนต่อไป  
ทั้งนี้ วิธีการก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย  การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก และ
น ามาจัดกระท า (Plot) เพ่ือแสดงผลลัพธ์ ดังนี้ 

๔.๑.๑ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
จุดแข็งของ ศศย.ฯ Grade  Inportant  Probability  Weighted 

Score 
S1 มีการก าหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผน 
ยุทธศาสตร์ และมีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ทั้ง ระยะสั้น (แผนฯ ประจ าปี) และระยะยาว 
(แผนฯ ๔ ปี)  

3.0 0.025 4.6 0.117 

S2 มีการผลิตผลงานทางวิชาการด้านความ
มั่นคง อย่างหลากหลายตอบสนองในแต่ละ 
กลุ่มเป้าหมาย  

3.0 0.025 5 0.127 



๓๙ 

S3 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการท้ัง
ภายใน และภายนอกประเทศ 

2.6 0.022 4.8 0.105 

S4 มีแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ กิจกรรม 
มุ่งสู่ การเป็น Digital SSC 

2.8 0.024 3.6 0.085 

S5 โครงสร้างสายการบังคับบัญชามีการแบ่ง
มอบงานตามสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน โดย
อ้างอิง จากพันธกิจของหน่วย  

2.6 0.022 4.8 0.105 

S6 ก าหนดหน้าที่การท างานของหน่วยขึ้นตรง
อย่างชัดเจน โดยใช้อัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ของ 
หน่วยเป็นหลักในการบังคับบัญชา ให้เป็นไป 
ตามล าดับขั้น 

2.4 0.020 4.6 0.093 

S7 เป็นคณะกรรมการกลาโหมอาเซียน 
คณะกรรมการด าเนินการในกรอบการประชุม 
ADMM และคณะท างานผู้เชี่ยวชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม ADMM-Plus ด้านการต่อต้าน
การก่อการร้าย 

2.0 0.017 4.8 0.081 

S8 ระบบธุรการและก าลังพล มีการบริหารงาน
และ มีการแบ่งงานด้านวิชาการและด้าน
สนับสนุนที่ชัดเจน  

2.4 0.020 4.2 0.085 

S9 ระบบการจัดท าแผนการด าเนินงาน มีการ
จัดตั้ง คณะท างานประชุมวางแผน และสรุปผล
การ ด าเนินงานเพ่ือน าไปปรับปรุงการท างาน
อย่างต่อเนื่อง  

2.4 0.020 3.6 0.073 

S10 ระบบงบประมาณ/การเงินมีการแบ่งมอบ
งาน โดยกระจายอ านาจให้แต่ละกอง และใช้
ระบบPDCA เพ่ือตรวจสอบและควบคุมการ
ด าเนินการเบิกจ่าย งบประมาณ  

2.6 0.022 4.2 0.092 



๔๐ 

S11 ระบบติดตาม/ประเมินผลงานโดยการ
ด าเนินงาน ตามนโยบายของการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.)  

2.4 0.020 4 0.081 

S12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อม 
ในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และผลงานของ
หน่วย   

2.8 0.024 4.4 0.104 

S13 มีระบบสนับสนุนข้อมูลด้านงานวิจัย 3.0 0.025 4 0.101 
S14 บุคลากรด้านวิชาการมีความรู้พ้ืนฐานที่ดี
สามารถ พัฒนาได้ง่าย  

3.0 0.025 4 0.101 

S15 บุคลากร (ข้าราชการ) เป็นทหาร มีเกียรติ
และ ศักดิ์ศรีมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่   

2.6 0.022 4 0.088 

S16 บุคลากรมีความรู้ความสามารถท่ี
หลากหลาย และมีทักษะ และความช านาญ 
เฉพาะตัวสูง 

2.8 0.024 3.6 0.085 

S17 มีความเชี่ยวชาญในการจัดประชุม/อบรม/ 
สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งภายใน และ
ต่างประเทศ  

3.0 0.025 4.4 0.111 

S18 มีความเชี่ยวชาญการจัดท าเอกสาร/สื่อ
สิ่งพิมพ์ ทางวิชาการ และงานวิจัย ด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง  

2.6 0.022 4.8 0.105 

S19 มีความเชี่ยวชาญการด าเนินการหลักสูตร
นักยุทธศาสตร์ 

2.8 0.024 4.6 0.109 

S20 สามารถพัฒนาระบบงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การใช้งาน Digital ได้เอง 

3.0 0.025 4.2 0.106 

S21 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทาง
ของหน่วย  

3.0 0.025 4.8 0.122 

S22 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน
ทาง วิชาการท่ีมีมาตรฐาน 

3.0 0.025 4.8 0.122 



๔๑ 

S23 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้าน
สารสนเทศน์และวิชาการ 

3.0 0.025 4.8 0.122 

S24 มีการก าหนค่านิยมร่วมของก าลังพลใน
หน่วย โดยใช้ค่านิยมหลักกองบัญชาการกองทัพ
ไทย 

2.2 0.019 4.4 0.082 

S25 มีวิสัยทัศน์ ค่านิยมหลัก และสมรรถนะ
หลักขององค์การร่วมกัน 

2.6 0.022 4.2 0.092 

     
รวม 67.6 0.571  2.496 

ตาราง ๔-๑ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดแข็ง 
 

จุดอ่อนของ ศศย.ฯ Grade  Inportant  Probability  Weighted 
Score 

W1 ไม่สามารถด าเนินงานตามห้วงเวลาที่ได้ 
วางแผนไว้ได้เนื่องจาก มีภารงานนโยบายอื่นๆ 

2.6 0.022 3.6 0.079 

W2 การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของหน่วยไปยังผู้
ปฏิบัติ ยังขาดการติดตาม ประเมินผลที่จะ
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์ของหน่วย 

2.2 0.019 3.8 0.071 

W3 สร้างของหน่วยเป็นล าดับชั้น ตามระบบ 
ราชการท าให้เกิดการล่าช้าในการปฏิบัติงาน
กรณีท่ีมี ความเร่งด่วน ขาด นายทหาร
งบประมาณ นายทหารตรวจสอบ และ
นายทหารการเงิน 

2.8 0.024 4.8 0.114 

W4 โครงสร้างและอัตรา ด้านการศึกษาวิจัย 
และการจัดหลักสูตรฯ มีสัดส่วนน้อยท าให้ไม่
เพียงพอต่อการรับภารกิจ 

3.0 0.025 4.6 0.117 



๔๒ 

W5 การติดต่อประสานงานภายในองค์กรล่าช้า 
บางครั้งมีความผิดพลาดในการสื่อสารท าให้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงานไม่ตรงกัน 

2.0 0.017 3.8 0.064 

W6 ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทางกายภาพ
ของ ศศย.สปท. ไม่ตอบสนองภารกิจของหน่วย 
เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด เป็นต้น  

2.2 0.019 4.2 0.078 

W7 ระบบการจัดการความรู้ ยังไม่เป็นรูปธรรม 
ส่งผลให้เมื่อบุคลากรปรับย้ายหรือออกจาก 
หน่วยงานไปเกิดการสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อม
กับ บุคลากร 

3.0 0.025 4.6 0.117 

W8 ขาดก าลังพลในระดับปฏิบัติทั้ง ข้าราชการ 
นักวิจัยและ พนักงานราชการ เมื่อเทียบกับ
ภาระงาน  

2.8 0.024 4.2 0.099 

W9 การจัดสรรก าลังพลบางต าแหน่งไม่
เหมาะสมกับ ความรู้ความสามารถ ท าให้ไม่
สามารถท างานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

2.6 0.022 3.8 0.083 

W10 ก าลังพลบางส่วนขาดขวัญก าลังใจและ
ขาด แรงจูงใจในการปฏิบัติงานเนื่องจากปริมาณ
งานมีมาก และขาดความก้าวหน้าในการปฏิบัติ
ราชการ  

2.6 0.022 4 0.088 

W11 แนวทางในการรับราชการ ของนักวิจัย 
และ พนักงานราชการยังไม่ชัดเจนและไม่มี
กรอบอัตรา รองรับที่เหมาะสม  

2.6 0.022 4.2 0.092 

W12 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ส่งเสริม ความก้าวหน้าของนักวิจัย ยังไม่
ครอบคลุมและสะท้อน ถึงการปฏิบัติงานที่
แท้จริง ส่งผลให้นักวิจัยขาดขวัญ และก าลังใจใน
การพัฒนาผลงาน 

2.8 0.024 4 0.095 



๔๓ 

W13 ก าลังพลด้านงบประมาณขาดความรู้ใน
ระเบียบ งานงบประมาณอย่างแท้จริง ท าให้มี
ปัญหาในการ ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ  

2.6 0.022 3.8 0.083 

W14 ก าลังพลบางส่วน ยังขาดทักษะในการคิด
เชิง วิเคราะห์และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

3.0 0.025 4.8 0.122 

W15 ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่ครอบคลุม
ก าลังพล ทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยและ
พนักงานราชการ ที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาองค์
ความรู้และความ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เนื่องจากข้อจ ากัดของระเบียบราชการด้านการ
พัฒนาก าลังพล 

2.8 0.024 4 0.095 

W16 รูปแบบการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง เป็นแบบรวมศูนย์ และสั่งการจากบน
ลงล่าง (Top down) ท าให้การบริหารงานมี
ความ ล่าช้าในบางครั้ง 

2.2 0.019 3.8 0.071 

W17 การควบคุมแผนการปฏิบัติการมีการ
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง 

3.0 0.025 5 0.127 

W18 ค่านิยมร่วมของบุคลากรยังไม่สามารถ
ปฏิบัติได้อย่างจริงจังเท่าที่ควร และขาดการ
ถ่ายทอดลงสู่ผู้ ปฏิบัติให้ทราบอย่างทั่วถึง  

2.2 0.019 3.4 0.063 

W19 ขาดความเข้าใจ และการมุ่งสู่วิสัยทัศน์  1.8 0.015 3.4 0.052 
W20 ขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการท างานเป็น
ทีม 

2.0 0.017 2.8 0.047 

     
รวม 50.8 0.429  1.755 

  1.000   
ตาราง ๔-๒ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์จุดอ่อน 

 



๔๔ 

โอกาส Grade Inportant Probability Weighted 
Score 

O1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็นความสามารถ
และ ให้การยอมรับผลงานทางวิชาการ ของ
ศศย.ฯ มากขึ้น 

3.0 0.057 4.6 0.264 

O2 หน่วยงานภายนอกและประเทศในกลุ่ม
ASEAN ให้การยอมรับ ศศย.สปท. ให้ความ
ร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยเป็น
อย่างดี 

2.8 0.054 3.8 0.204 

O3 รัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น มีความชัดเจน
ใน การพัฒนาประเทศ และให้ความส าคัญต่อ
หน่วยงาน ด้านยุทธศาสตร์ 

2.4 0.046 3.6 0.166 

O4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นโอกาสของ 
ศศย.ฯ ในการสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ ต่อ 
รมว.กห. โดยผ่าน เวทีการประชุม NADI (Track 
II)  

3.0 0.057 4.6 0.264 

O5 หน่วยเหนือ (สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ) ให้ความส าคัญและสนับสนุนให้ ศศย.
ฯ เป็นหน่วยงาน คลังสมอง (Think Tank) ของ 
กองทัพไทย 

3.0 0.057 3.8 0.218 

O6 นโยบายของหน่วยเหนือ ให้ความส าคัญกับ 
การสนับสนุน ให้ ศศย.ฯ เป็นหน่วยงานคลัง 
สมอง Think Tank ของกองทัพไทย เอื้ออ านวย 
ในเรื่องงบประมาณในการด าเนินงานอย่าง 
เพียงพอ 

2.8 0.054 3.4 0.182 

O7 ปัจจุบันเป็นสังคม เน้นการใช้ความรู้เป็น
ฐาน (Knowledge based) ศศย. จึงเป็น
หน่วยงาน ที่มีองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และ

2.8 0.054 4 0.215 



๔๕ 

ความมั่นคง ที่ส าคัญในระดับประเทศ (TracK II) 
ที่ได้รับการ ยอมรับทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ 
O8 เทคโนโลยีเป็นช่องทางให้ ศศย.ฯ สามารถ 
พัฒนาองค์ความรู้ รวบรวมข้อมูลจัดท า  Big 
DATA บูรณาการเชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน/ ค้นหา
ข้อมูลระหว่าง Think Tank ท าให้พัฒนา 
บุคลากรและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง  ได้
สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

3.0 0.057 4.4 0.253 

O9 ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และระบบ Social Network  ท าให้มีความ
สะดวกในการค้นหาข้อมูล รวบรวมเป็น  Big 
DATA เพ่ือน ามาใช้เป็นแหล่งอ้างอิงได้อย่าง 
กว้างขวางและหลากหลาย รวมทั้งการเผยแพร่ 
ผลงานวิชาการต่างๆ ได้อย่างแพร่หลายและ 
รวดเร็ว 

3.0 0.057 4.4 0.253 

     
รวม 25.8 0.494  2.019 

ตาราง ๔-๓ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์โอกาส 
 

ความท้าทายของ ศศย.ฯ Grade  Inportant  Probability  Weighted 
Score 

T1 หน่วยงานที่เป็นลูกค้า ทั้งภายใน กห.และ
ภายนอก ยังไม่มีการน าผลงานวิชาการ ของ 
ศศย.สปท. ไปใช้ ประโยชน์เท่าที่ควร  

2.6 0.050 3.8 0.189 

T2 หน่วยงานต่างๆ (คู่แข่ง) มีการแข่งขันที่สูง 
ด้านความพร้อมและขีดความสามารถของข้อมูล

2.0 0.038 4.2 0.161 



๔๖ 

และ ฐานข้อมูลที่มีมาตรฐาน และมีการพัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง   
T3 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ระหว่าง
เครือข่าย ภายในประเทศ และ ภายใน กห. ยังมี
ค่อนข้างน้อย 

2.4 0.046 4.2 0.193 

T4 นโยบายของหน่วยเหนือมีการเปลี่ยนแปลง 
ไม่แน่นอน ส่งผลต่อการก าหนดแผนพัฒนาและ
การด าเนินงานของ ศศย.ฯ  

3.0 0.057 4.8 0.276 

T5 ระบบการหมุนเวียน และแต่งตั้ง/คัดสรร 
การ ด ารงต าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ท าให้
นโยบายมี การเปลี่ยนแปลงและขาดความ
ต่อเนื่องในการ ด าเนินงานของหน่วย 

2.8 0.054 4.4 0.236 

T6 เศรษฐกิจของประเทศเข้าสู่สภาวะชะลอตัว 
อาจ ส่งผลกระทบ เชิงลบต่องบประมาณของ
หน่วยใน อนาคต ต้องใช้งบประมาณอย่าง
ประหยัดและ คุ้มค่า 

2.2 0.042 3.8 0.160 

T7 ประชาชนทั่วไปยังขาดความเข้าใจด้าน 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ศศย.ฯ จึงควรเป็น 
หน่วยงานที่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้กับสังคมอย่าง
ถูกต้อง 

2.8 0.054 4.4 0.236 

T8 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีราคาสูง แต่มี
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมีจ ากัด  

2.6 0.050 4.2 0.209 

T9 การสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูล ส่วน
ใหญ่สืบค้นจากแหล่งข้อมูลทาง Internet  ซ่ึง
เป็นแหล่งข่าวเปิดอาจท าให้ขาดความน่าเชื่อถือ 

3.0 0.057 4.4 0.253 



๔๗ 

จึงควรมีฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้เพ่ือ 
เป็นแหล่งอ้างอิง  
T10 การพัฒนาระบบเครือข่ายของกองทัพ  ยัง
ต้องมีการประสานงานตามสายการบังคับบัญชา 
(สส.ทหาร) ท าให้มีความล่าช้าในการพัฒนา 

3.0 0.057 4.8 0.276 

     
รวม 26.4 0.506  2.189 

  1.000   
ตาราง ๔-๔ การค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์อุปสรรค 

 
๔.๑.๒ การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์จากการค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
 จากข้อมูลการค านวณค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ คือ จุดแข็ง (S)  จุดอ่อน (W)  โอกาส (O)  และอุปสรรค (T) ซ่ึงได้แก่ ๒.๔๙๖  ๒.๐๑๙ 
๑.๗๕๕ และ ๒.๑๘๙ ตามล าดับ หลังจากนั้นจึงน าค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักมาจัดกระท า (Plot) และแสดง
ผลลัพธ์ลงบนแผนภาพ (Graph) ที่จะช่วยให้เข้าใจถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ได้อย่างชัดเจน 

 
ภาพที่ ๔-๑  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของศูนยศ์ึกษายุทธศาสตร์ 
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๔๘ 

 
ภาพที่ ๔-๒  TOWS กับกลยุทธ์ทั้ง ๔ รูปแบบ๖ 

 
 เมื่อพิจารณาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก จากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

ในข้างต้น จะพบว่า การวางกรอบทิศทางของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ควรจะให้น้ าหนักในการก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง สภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือ จุดแข็ง กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคือ อุปสรรค  ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับ “การใช้จุดแข็งขององค์การมา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับอุปสรรค (S-T Strategy)”  

๔.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือ

การเป็น SMART SSC ประกอบด้วย เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End) กลยุทธ์ในการด าเนินการ (Ways) 
และมาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (Means) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

๔.๒.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (End) 
 ๔.๒.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
  เป็นองค์กรชั้นน าในการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

ด้วยการเป็น DIGITAL และ  SMART  ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในอาเซียน 
 
 

                                                           
๖ TEREBINTH, TOWS Matrix กับการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร. 

https://www.tereb.in.th/erp/tows-matrix/ ๕ มิ.ย.๖๓. 



๔๙ 

 ๔.๒.๑.๒ พันธกิจ 
  (๑) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ เพ่ือการศึกษา 

วิจัยถึงผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง แก่หน่วยงานของกองทัพ และรัฐบาล 

  (๒) พัฒนาศักยภาพองค์กรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และร่วมศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล
ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคงกับบุคคล หรือองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ 

 (๓) ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้เป็นที่
รู้จักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

  (๔) สร้างนักยุทธศาสตร์ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 ๔.๒.๑.๓ เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
  (๑) เป็นองค์กรชั้นน าด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศไทย 
  (๒) เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 
  (๓) เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๔.๒.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (Ways) 
 ๔.๒.๒.๑ ประเด็นเป้าหมาย 
  การก าหนดประเด็นเป้าหมาย (ยุทธศาสตร์) นั้นเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา (กล

ยุทธ์) ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ด้วยวิธีการ TOWS Matrix โดยการน าจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะ 
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น ๔ 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

  (๑) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง 
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ โอกาส 
(Opportunity) ซ่ึงก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดีเพ่ือน ามา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ เชิงรุกส าหรับองค์กร  

  (๒) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบ หรืออุปสรรค 
(Threat) ซึ่งเป็นการน าจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งก็คือ เป็นการใช้จุดแข็ง
เพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค  



๕๐ 

  (๓) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุ ดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 
(Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือท า ให้
จุดอ่อนนั้นลดลง  

  (๔) ) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง 
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ อุปสรรค 
(Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสสรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ การป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่ 
 ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ด้วยวิธีการ TOWS Matrix สามารถสรุป
ได้ ดังนี้ 

สภาพแวดล้อมของ  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (S) 
S2 มีการผลติผลงานทางวิชาการ
ด้านความมั่นคง อย่างหลากหลาย
ตอบสนองในแต่ละ กลุ่มเปา้หมาย 
S3 มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการทั้งภายใน และภายนอก
ประเทศ 
S4 มีแผนพัฒนา แผนงาน โครงการ 
กิจกรรม มุ่งสู่ การเป็น Digital SSC 
S7 เป็นคณะกรรมการกลาโหม
อาเซียน คณะกรรมการด าเนินการใน
กรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ADMM) ด้านเอกสาร
แนวความคิดว่าด้วยโครงการ
ปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน และ
คณะท างานผูเ้ชีย่วชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม ADMM-Plus ดา้น
การต่อต้านการก่อการร้าย 

จุดอ่อน (W) 
W4 โครงสร้างและอตัรา ด้าน
การศึกษาวิจัย และการจดัหลักสูตรฯ 
มีสัดส่วนน้อยท าให้ไม่เพียงพอต่อ
การรับภารกิจ 
W7 ระบบการจัดการความรู้ ยังไม่
เป็นรูปธรรม ส่งผลให้เมื่อบุคลากร
ปรับย้ายหรือออกจาก หน่วยงานไป
เกิดการสูญเสียองค์ความรู้ไปพร้อม
กับ บุคลากร 
W11 แนวทางในการรับราชการ ของ
นักวิจัย และ พนักงานราชการยังไม่
ชัดเจนและไมม่ีกรอบอัตรา รองรบัท่ี
เหมาะสม 
W14 ก าลังพลบางส่วน ยังขาดทักษะ
ในการคิดเชิงวิเคราะห์และ ทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษ 
 



๕๑ 

S12 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความพร้อม ในการเผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร และผลงานของหน่วย   
S17 มีความเช่ียวชาญในการจัด
ประชุม/อบรม/ สัมมนา ทางวิชาการ 
ทั้งภายใน และต่างประเทศ 
S19 มีความเชี่ยวชาญการด าเนินการ
หลักสตูรนักยุทธศาสตร ์
S20 สามารถพัฒนาระบบงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน 
Digital ได้เอง 
S22 ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นในการ
สร้างผลงานทาง วิชาการที่มี
มาตรฐาน 

โอกาส (O) 
O1 ผู้บังคับบัญชาระดับสูง เห็น
ความสามารถและ ให้การยอมรับ
ผลงานทางวิชาการ ของศศย.ฯ มาก
ขึ้น 
O2 หน่วยงานภายนอกและประเทศ
ในกลุ่ม ASEAN ให้การยอมรับ 
ศศย.สปท. ให้ความร่วมมือในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของหน่วยเป็นอย่างด ี
O4 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็น
โอกาสของ ศศย.ฯ ในการสนับสนนุ
ข้อมูลทางวิชาการ ต่อ รมว.กห. โดย
ผ่าน เวทีการประชุม NADI (Track 
II) 
O5 หน่วยเหนือ (สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ) ให้ความส าคัญและ
สนับสนุนให้ ศศย.ฯ เป็นหน่วยงาน 
คลังสมอง (Think Tank) ของ 
กองทัพไทย 

สร้างบทบาทและความเข้มแข็ง ให้
เป็นที่รู้จักและยอมรับทางด้าน
วิชาการด้านยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง (S2 S3 S7 S17 S19 S22 
O1 O2 O4 O5 O7) 
- สร้าง ขยายและรักษา เครือข่าย
ความร่วมมือด้านวิชาการกับ
เครือข่ายทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศ  
- จัดประชุมระหว่างประเทศเพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้ด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคง  
- การจัดท าข้อเสนอแนะทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
- การจัดหลักสูตรด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคง  
- การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้าน
ยุทธศาสตร์กับสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตร์นานาชาต ิ 

เสรมิสร้างและรักษาบุคลากรให้มี
ความพร้อมและองค์ความรู้ทางด้าน
ความมั่นคง และสรา้งสภาวะ
แวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อและมี
คุณค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสใน
การเติบโตในอาชีพ (W4 W11 W14 
O1 O2 O4 O5 O8) 
- ส่งเสริมนักวิจัยในการศึกษาและ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคง ทักษะการคดิเชิง
วิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
- เพิ่มบุคคลากรด้านวิชาการ 
(นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย) ให้มี
สัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อภารกิจ พรอ้ม
ทั้งมีแนวทางการรับราชการ  
 



๕๒ 

O7 ปัจจุบันเป็นสังคม เน้นการใช้
ความรู้เป็นฐาน (Knowledge 
based) ศศย. จึงเป็นหน่วยงาน ทีม่ี
องค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และ
ความมั่นคง ที่ส าคญัในระดับประเทศ 
(TracK II) ที่ได้รับการ ยอมรับท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศ 
O8 เทคโนโลยีเป็นช่องทางให้ ศศย.ฯ 
สามารถ พัฒนาองค์ความรู้ รวบรวม
ข้อมูลจัดท า  Big DATA บูรณาการ
เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยน/ ค้นหาข้อมลู
ระหว่าง Think Tank ท าให้พัฒนา 
บุคลากรและองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคง  ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึน้ 

เสริมสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. 
ในการสนับสนุนงานของ กห. บก.
ทท. และ สปท. (S2 S7 O1 O4 
O5) 
- จัดการประชุมทางวิชาการ
เครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคง
แห่งอาเซียน(Network of ASEAN 
Defence and Security 
Institutions : NADI) เพื่อสนับสนุน
งานของ กห. 
- การด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง(SSC 
Academic Security Research 
and Expert Center: SAREC) ที่
สนับสนุนข้อมลูต่อหน่วยงานในสังกัด 
บก.ทท. 
- การประชุมเชิงสมัมนาทางวิชาการ
ศูนย์อาเซียนศึกษาสนับสนุนงานของ 
สปท. 
- ให้ข้อเสนอทางวิชาการแก่ 
คณะกรรมการกลาโหมอาเซียน 
คณะกรรมการด าเนินการในกรอบ
การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซยีน 
(ADMM) ด้านเอกสารแนวความคดิ
ว่าด้วยโครงการปฏสิัมพันธ์ทางทหาร
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ
คณะท างานผูเ้ชี่ยวชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม ADMM-Plus ดา้น
การต่อต้านการก่อการร้าย และ
หน่วยงานอ่ืนเมื่อไดร้ับการร้องขอ 

ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มี
นักวิจัยในสัดส่วนมากขึน้ (W4 
O1) 

อุปสรรค (T) 
T1 หน่วยงานท่ีเป็นลูกค้า ทั้งภายใน 
กห.และภายนอก ยังไมม่ีการน า

สร้างความรู้ ความเข้าใจ ของก าลงั
พล บุคคลภายนอก และประชาชน 
เกี่ยวกับยทุธศาสตร์และความมั่นคง 

ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความสะดวกในการสร้าง
สภาวะแวดล้อมท่ีดี (W7 W14 T9) 



๕๓ 

ผลงานวิชาการ ของ ศศย.สปท. ไป
ใช้ ประโยชน์เท่าที่ควร 
T7 ประชาชนท่ัวไปยังขาดความ
เข้าใจด้าน ยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง ศศย.ฯ จึงควรเป็น หน่วยงาน
ที่เสริมสรา้งความรู้ความเข้าใจดา้น 
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง ให้กับ
สังคมอย่างถูกต้อง  
T9 การสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึง
ข้อมูล ส่วนใหญส่ืบค้นจาก
แหล่งข้อมูลทาง Internet  ซึ่งเป็น
แหล่งข่าวเปิดอาจท าให้ขาดความ
น่าเชื่อถือ จึงควรมีฐานข้อมูลจาก
หน่วยงานท่ีเชื่อถือได้เพื่อ เป็นแหล่ง
อ้างอิง 

(S2 S4 S12 S17 S19 S20 T1 T9 
T17) 
- ปรับปรุงให้บริการและเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์
และความมั่นคงของประเทศ ให้กบั
ก าลังพล บุคคลภายนอก และ
ประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ  
- สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านวิชาการกับเครือข่าย
ภายในประเทศ และเครือข่าย
ต่างประเทศ  
 

- ปรับปรุงระบบฐานข้อมลูดา้น
ยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนงานด้านวิชาการและการ
บริหาร  
- จัดให้มีห้องสมุด จดัเตรียมต ารา 
และการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและ
เอื้อต่อการสนับสนุนกิจกรรมด้าน
วิชาการ 

ตาราง ๔-๕  การก าหนดมาตรการด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix 
 ส าหรับแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) ที่ได้จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix สามารถ จัดกลุ่มเป็น
กลยุทธ์ ได้ทั้งหมด ๔ ประเด็น ประกอบด้วย 
 กลยุทธ์ที่ ๑ (ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน - ST Strategy) สร้างความรู้ และความตระหนักรู้ทางด้าน
ยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน (S2 S4 S12 S17 S19 S20 T1 T9 T17) 
 กลยุทธ์ที่ ๒ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก -SO Strategy) เสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งด้าน
ยุทธศาสตร์และความม่ันคง (S2 S3 S7 S17 S19 S22 O1 O2 O4 O5 O7) 
 กลยุทธ์ที่ ๓ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก -SO Strategy) เสริมสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. ในการ
สนับสนุนงานของ กห. บก.ทท. และ สปท. (S2 S7 O1 O4 O5) 
 กลยุทธ์ที่ ๔ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เสริมสร้างและรักษาบุคลากรให้มีความพร้อม
และองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคง และสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือและมีคุณค่าต่อการ
ทุ่มเทและให้โอกาสในการเติบโตในอาชีพ (W4 W11 W14 O1 O2 O4 O5 O8) 
 กลยุทธ์ที่ ๕ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มีนักวิจัยใน
สัดส่วนมากขึ้น (W4 O1)  



๕๔ 

 กลยุทธ์ที่ ๖ (ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ
สะดวกในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการกิจกรรมวิชาการและบริหาร 
(W6 W7 W14 T9) 
 

๔.๒.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Means) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น น ามาสู่การวางแผนงานตามยุทธศาสตร์ของ ศศย.สปท.ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ (ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน - ST Strategy) สร้างความรู้ และความตระหนักรู้

ทางด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคงแก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชน (S2 S4 S12 S17 S19 S20 T1 
T9 T17) 

  โครงการสนับสนุน 
  - ปรับปรุงการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของประเทศ 

ให้กับก าลังพล บุคคลภายนอก และประชาชน ผ่านช่องทางดิจิทัล 
  - สร้างช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวิชาการกับเครือข่ายภายในประเทศ และ

เครือข่ายต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๑ 

(ST) 
สร้างความรู้ และความเข้าใจในดา้นยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่ให้กับกองทัพ 
หน่วยงานภายนอก และประชาชน ผ่านช่องทางดิจิทัล 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. ปรับปรุงการเผยแพร่
ความรู้ ความเข้าใจด้าน
ยุทธศาสตร์และความ
มั่นคงของประเทศ 
ให้กับก าลังพล 
บุคคลภายนอก และ
ประชาชน ผ่านช่องทาง
ดิจิทัล 

สร้างความรู้ความเข้าใจ
ในยุทธศาสตร์และความ
มั่ น ค ง ใ ห้ แ ก่ ก อ ง ทั พ 
หน่วยงานภายนอก และ
ประชาชนผ่านช่อทาง
ดิจิทัล 
 
 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง ผู้ เ ข้ า ใ ช้
บริการ/ อัตราการเติบโต
ขอ ง จ า น วน ผู้ เ ข้ า ใ ช้
บริการในช่องทางดิจิทัล
ของ ศศย.สปท. 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อย ๒๐ 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อย ๒๐ 

 
 
 
 
 
 

เพิ่มขึ้น 
ร้อย ๒๐ 

 
 
 
 
 
 

๒.สร้างช่องทางในการ
แลกเปลีย่นข้อมูลด้าน
วิชาการกับเครือข่าย
ภายในประเทศ และ
เครือข่ายตา่งประเทศ 

แลกเปลีย่นข้อมูล
วิชาการระหว่าง
หน่วยงาน 
 

จ านวนสถานบันท่ี
แลกเปลีย่นข้อมูล
วิชาการ 
 

๑ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๓ 
 
 
 



๕๕ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๒ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก -SO Strategy) เสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็ง

ด้านยุทธศาสตร์และความม่ันคง (S2 S3 S7 S17 S19 S22 O1 O2 O4 O5 O7) 
  โครงการสนับสนุน 
  - สร้าง ขยายและรักษา เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกั บเครือข่ ายทั้ ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศ  
  - การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ( International Seminar) เพ่ือแลกเปลี่ยน

ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง  
  - การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ 
  - การจัดหลักสูตรด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 
  - การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ด้านยุทธศาสตร์กับสถาบันศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ 

กลยุทธ์ที่ ๒  
(SO) 

เสรมิสร้างบทบาทและความเข้มแข็ง ศศย.สปท. ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. สรา้ง ขยายและ
รักษา เครือข่ายความ
ร่วมมือด้านวิชาการกับ
เครือข่ายภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

เสรมิสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์ภายในประเทศ
และต่างประเทศ โดยใช้
กิจกรรมทางวิชาการในการ
แลกเปลีย่นข้อคิดเห็น องค์
ความรู้ รวมถึงประสบการณ ์

จ านวนครั้งของการจัด
หรือการเข้าร่วมกิจกรรม
ด้านยุทธศาสตร์ ระหว่าง 
ศศย.ฯ กับหน่วยงานดา้น
ยุทธศาสตร์
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

๔ ๔ ๕ 

๒.ประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ
(International 
Seminar) เพื่อ
แลกเปลีย่นความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง 

จัดการประชุมทางวิชาการ
เครือข่ายสถาบันคลังสมอง
ด้านความมั่นคงนานาชาติ  
เ เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ แ น ว ท า ง ห รื อ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือ
ทิศทางการสร้างความร่วมมือ 
ในการสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่ งยื น ในภูมิภาค และการ

จ านวนเอกสารสรุปผลการ
ประชุมสัมมนาวิชาการ
นานาชาติ 

- ๑ ๑ 



๕๖ 

ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
ส าคัญๆ ที่ มี ผลกระทบต่อ
ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ภู มิ ภ า ค 
ตลอดจนการเสริมสร้างความ
ร่วมมือกับเครือข่ายสถาบัน
คลังสมองด้ านความมั่ นคง
นานาชาติ 

๓. จัดท าข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายยุทธศาสตร ์

จัดท าข้อเสนอแนะทางดา้น
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
เพื่อเผยแพร่บทวเิคราะห์และ
เอกสารทางวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์  กองทัพสามารถ
น าข้อมูลที่ไดไ้ปใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน 

จ านวนของเอกสารวิจัย,
เอกสารประเมิน
ยุทธศาสตร์/เอกสาร
ทบทวนยุทธศาสตร์ 
(จัดท าสลบักันในแต่ละปี), 
Working Paper, เอกสาร
ศึกษาเฉพาะกรณ,ี SSC 
Weekly Focus และจุล
สารศูนย์ศึกษายุทธศาสตร ์

   

๔.โครงการการจัด
หลักสตูรดา้น
ยุทธศาสตร ์

ประศาสตร์วิชาการและให้
ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง 

จ า น วน ค รั้ ง ใ นกา รจั ด
หลักสูตร 

๒ ๒ ๒ 

๕.โครงการแลกเปลีย่น
ทางวิชาการด้าน
ยุทธศาสตร์กับสถาบัน
ศึกษายุทธศาสตร์
นานาชาติ 

เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสถาบันและเจ้าหน้าท่ี
ของ ศศย.สปท.และสถาบัน
ศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ 
รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
ทางยุทธศาสตรร์ะหว่างกัน 

จ านวนครั้งในการ
แลกเปลีย่น 

๒ ๓ ๔ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๓ (ยุทธศาสตร์เชิงรุก -SO Strategy) เสริมสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. ใน

การสนับสนุนงานของ กห. บก.ทท. และ สปท. (S2 S7 O1 O4 O5) 
  โครงการสนับสนุน 
  - จัดการประชุมทางวิชาการเครือข่ายหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งอาเซียน(Network 

of ASEAN Defence and Security Institutions : NADI) เพ่ือสนับสนุนงานของ กห. 



๕๗ 

  - การด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้ เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง  (SSC Academic 
Security Research and Expert Center: SAREC) ที่สนับสนุนข้อมูลต่อหน่วยงานในสังกัด บก.ทท. 

  - การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษาสนับสนุนงานของ สปท. 
  - ให้ข้อเสนอทางวิชาการแก่ คณะกรรมการกลาโหมอาเซียน คณะกรรมการด าเนินการ

ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM) ด้านเอกสารแนวความคิดว่าด้วยโครงการ
ปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และคณะท างานผู้เชี่ยวชาญฝายไทยในกรอบการ
ประชุม ADMM-Plus ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และหน่วยงานอื่นเมื่อได้รับการร้องขอ 

กลยุทธ์ที่ ๓ 
(SO) 

เสรมิสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. ในการสนับสนุนงานของ กห. บก.ทท. และ สปท. 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. จัดการประชุมทาง
วิชาการเครือข่าย
หน่วยงานด้านความ
มั่นคงแห่งอาเซียน
(Network of ASEAN 
Defence and 
Security Institutions : 
NADI)  

จัดการประชุมทางวิชาการ
เครือข่ายหน่วยงานด้านความ
มั่นคงแห่งอาเซียน เพื่อให้
ได้มาซึ่งแนวทางหรือ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ในการก าหนดยุทธศาสตร์หรือ
ก าหนดแนวทางที่เหมาะสม 
เพื่อสร้างความมั่นคงอย่าง
ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน และ
การก าหนดแนวทางแก้ไข
ปัญหาส าคัญ ๆ ท่ีมผีลกระทบ
ต่อความมั่นคงของภูมภิาค 
ตลอดจนการเสริมสรา้งความ
ร่วมมือในอาเซียน 

เอกสารสรุปผลการประชุม ๑ ๑ ๑ 

๒. การด าเนินการ
ศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้เชี่ยวชาญด้านความ
มั่นคง (SSC Academic 
Security Research 
and Expert Center: 
SAREC) 

เป้าหมายการด าเนินการ การ
ด าเนินงานศูนย์วิจัยและคณะ
ผู้ เ ช่ียวชาญด้านความมั่นคง 
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะทาง
วิชาการที่เป็นประโยชน์ในการ
ผ ลั ก ดั น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ห รื อ
แนวทางที่เหมาะสมเพื่อสร้าง

จ านวนผลงานวิจัย หรือ
ข้อเสนอแนะด้านความ
มั่นคงของอาเซียน 

๑ ๑ ๑ 



๕๘ 

ความมั่นคงอย่างยั่ งยืน ใน
ภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน
แนวทางแก้ไขปัญหาส าคัญๆ 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
ของภูมิภาค 

๓. การประชุมเชิง
สัมมนาทางวิชาการศูนย์
อาเซียนศึกษา 

เพื่อให้ก าลังพลของกองทัพได้
ทราบถึงสถาณการณ์ทีเ่ป็น
ปัจจุบันของอาเซียน  รวมถึง
เพื่อให้ได้ผลการประชุมตาม
ประเด็นที่ก าหนดอย่าง
หลากหลายน ามาสู่การ
วิเคราะหเ์ชิงลึกเพื่อใช้
ประโยชน์ในงานยุทธศาสตร์
และความมั่นคง 

จ านวนครั้งของการ
ประชุมเชิงสัมมนาทาง
วิชาการศูนย์อาเซียน 

๓ ๓ ๓ 

๔.ให้ข้อเสนอทาง
วิชาการแก่ 
คณะกรรมการกลาโหม
อาเซียน คณะกรรมการ
ด าเนินการในกรอบการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน (ADMM) ด้าน
เอกสารแนวความคิดว่า
ด้วยโครงการปฏสิัมพันธ์
ทางทหารระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซยีน 
และคณะท างาน
ผู้เชี่ยวชาญฝายไทยใน
กรอบการประชุม 
ADMM-Plus ด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้าย 
และหน่วยงานอ่ืนเมื่อ
ได้รับการร้องขอ 

จัดท าข้อเสนอแนะเมื่อได้รับ
การร้องขอ 

ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 



๕๙ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) เสริมสร้างและรักษาบุคลากรให้มี
ความพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านความม่ันคง และสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือและมี
คุณค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสในการเติบโตในอาชีพ (W4 W11 W14 O1 O2 O4 O5 O8) 

  โครงการสนับสนุน 
  - ส่งเสริมนักวิจัยในการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง 

ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ 
  - เพ่ิมบุคคลากรด้านวิชาการ (นักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย) ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อ

ภารกิจ พร้อมทั้งมีแนวทางการรับราชการ 
กลยุทธ์ที่ ๔ 

(WO) 
เสรมิสร้างและรักษาบุคลากรให้มคีวามพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคง และ
สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อและมีคณุค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสในการ
เติบโตในอาชีพ 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. ส่งเสริมนักวิจยัใน
การศึกษาและพัฒนา
องค์ความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์และความ
มั่นคง ทักษะการคิดเชิง
วิเคราะห์ ทักษะ
ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ 

พัฒนาขีดความสามารถ
ก าลังพลของ ศศย.สปท. 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่ก าลัง
พล ศศย.สปท. เข้ารับ
การศึกษาอบรม/ปี  
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๒ 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 
 
 
 
 
 

๒.เพิ่มบุคคลากรด้าน
วิชาการ (นักวิจัยและ
ผู้ช่วยนักวิจัย) ให้มี
สัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อ
ภารกิจ พร้อมท้ังมีแนว
ทางการรับราชการ 

เพิม่บุคลากรด้าน
วิชาการที่ปฏิบัติงานท่ี
เป็นภารกิจหลัก (Core 
function) ของ
หน่วยงาน 
 

จ านวนบุคลากรด้าน
วิชาการที่เพิ่มขึ้น 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

๒ 
 
 
 

 
 
 
 



๖๐ 

 กลยุทธ์ที่ ๕ (ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มี
นักวิจัยในสัดส่วนมากขึ้น (W4 O1) 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
(WT) 

ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ใหม้ีนักวิจัยในสัดส่วนมากข้ึน 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

๖๔ ๖๕ ๖๖ 
๑. ปรับโครงสร้างของ 
ศศย.สปท.ให้มีนักวิจัย
ในสัดส่วนมากข้ึน 

เพื่อเพ่ิมสัดส่วนนักวิจัย สัดส่วนของนักวิจัยต่อก าลัง
พลทั้งหมด (ร้อยละ) 

๑๕ ๒๕ ๕๐ 

 
 กลยุทธ์ที่ ๖ (ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT Strategy) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่ง

อ านวยความสะดวกในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี (W6 W7 W14 T9) 
  โครงการสนับสนุน 
  - ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนงานด้าน

วิชาการและการบริหาร 
  - จัดให้มีห้องสมุด จัดเตรียมต ารา และการเข้าถึงข้อมูลที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการ

สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการ 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ 
(WT) 

เสรมิสร้างและรักษาบุคลากรให้มคีวามพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคง และ
สร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานท่ีเอื้อและมีคณุค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสในการ
เติบโตในอาชีพ 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 
๖๔ ๖๕ ๖๖ 

๑. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ยุทธศาสตร์ให้มี
ประสิทธิภาพในการ
สนับสนุนงานด้าน
วิชาการและการบริหาร 

สร้างความเข้มแข็งงาน
วิชาการและบริหารงาน
ด้วยองค์ความรู้ที่
สามารถสืบค้นได้จาก
ระบบฐานข้อมลู 

ความสมบรูณ์ของระบบ ๘๐ ๙๐ ๙๕ 

๒.จัดใหม้ีห้องสมดุ 
จัดเตรียมต ารา และการ

เพื่อสร้างสภาวะ
แวดล้อมท่ีเอื้อต่อการ

ร้อยละของความ
สมบูรณ์ของห้องสมุด 

๘๐ 
 

๙๐ 
 

๙๕ 
 



๖๑ 

เชื่อมโยงข้อมูลที่
เหมาะสมและเอื้อต่อ
การสนับสนุนกิจกรรม
ด้านวิชาการ 

สนับสนุนงานด้าน
วิชาการและงานด้าน
การบริหาร 
 

จัดเตรียมต ารา และการ
เชื่อมโยงข้อมูล 
 

 
 

 
 

 
 

 

๔.๓  สรุป 
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน

ประเทศ เพ่ือการเป็น SMART SSC โดยผลจากตรวจสอบและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับ ศศย.สปท. พบว่าการวางกรอบทิศทางของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ ควรจะให้น้ าหนักในการ
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง สภาพแวดล้อมภายในทางบวกคือ จุดแข็ง กับ
สภาพแวดล้อมภายนอกทางลบคือ อุปสรรค ซึ่งเป็นการให้ความส าคัญกับ “การใช้จุดแข็งขององค์การมา
ก าหนดเป็นกลยุทธ์เพ่ือรับมือกับอุปสรรค (S-T Strategy)” โดยมีกลยุทธ์ ๖ ประเด็นคือ ๑) สร้างความรู้ 
และความเข้าใจในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่ให้กับกองทัพ หน่วยงานภายนอก และประชาชน  
๒) เสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็ง ศศย.สปท. ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง  ๓) เสริมสร้าง
บทบาทของ ศศย.สปท. ในการสนับสนุนงานของ กห. บก.ทท. และ สปท.  ๔) เสริมสร้างและรักษา
บุคลากรให้มีความพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคง และสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือ
และมีคุณค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสในการเติบโตในอาชีพ และ ๕) ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มี
นักวิจัยในสัดส่วนมากขึ้น ๖) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการสร้างสภาวะ
แวดล้อมที่ด ี
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บทที่ ๕  
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 บทสุดท้ายของรายงานวิจัยฉบับนี้ ประกอบด้วยการสรุปผลการวิจัย โดยเริ่มด้วยการน า
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัยมากล่าวถึงอีกครั้งหนึ่ง ต่อด้วยการอภิปรายผลการวิจัย 
ได้กล่าวสรุปผลการวิจัย ข้อจ ากัด และได้เสนอแนะการวิจัยในอนาคตเป็นประเด็นสุดท้าย 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๑ ที่ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือศึกษาการพัฒนาบทบาทของของศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ” ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทในการ ๑) สร้างองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์และความ
มั่นคงโดยศึกษาวิจัยและประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ  
ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่หน่วยงานของกองทัพและ
รัฐบาล ๒) การเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน ๓) สนับสนุนงานของ กห.  บก.ทท.และ 
สปท. ผ่านการด าเนินการ ๑) การด ารงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ ๒) การ
ด าเนินการศูนย์วิจัยและคณะผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคง(SSC Academic Security Research and 
Expert Center: SAREC)  ๓) การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ(International Seminar)  ๔) การ
ประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนย์อาเซียนศึกษา  ๕) การแลกเปลี่ยนทางวิชาการด้านยุทธศาสตร์กับ
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์นานาชาติ คือ สถาบัน CICIR และ CIISS ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  ๖) การ
ด ารงเครือข่ายกับหน่วยงานด้านยุทธศาสตร์ภายในประเทศ  ๗) การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ต่างประเทศ ๘) การจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ ๙) บรรยายพิเศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง และ ๑๐) การรวบรวมข้อมูลเชิงนโยบายยุทธศาสตร์ 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๒ ที่ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือศึกษาปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรคที่
ส าคัญในการด าเนินการที่ผ่านมาในการพัฒนาบทบาทของศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกัน
ประเทศ” ผลการศึกษาพบว่าปัญหา ข้อขัดข้อง และอุปสรรค ดังนี้ ๑) โครงสร้างและอัตรา ด้านการศึกษา
วิจัย และการจัดหลักสูตรฯ มีสัดส่วนน้อยท าให้ไม่เพียงพอต่อการรับภารกิจ  แนวทางในการรับราชการ 
ของนักวิจัย และ พนักงานราชการยังไม่ชัดเจนและไม่มีกรอบอัตรา รองรับที่เหมาะสม  ๒) ระบบการ
จัดการความรู้ ยังไม่เป็นรูปธรรมส่งผลให้เมื่อบุคลากรปรับย้าย หรือออกจาก หน่วยงานไปเกิดการสูญเสีย
องค์ความรู้ไปพร้อมกับ บุคลากร  ๓) ระบบการจัดสภาพแวดล้อมในทางกายภาพของ ศศย.สปท. ไม่
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ตอบสนองภารกิจของหน่วย เช่น ห้องเรียน ห้องสมุด  ๔) ก าลังพลบางส่วนยังขาดทักษะในการคิดเชิง 
วิเคราะห์และ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ รวมถึง ระบบการพัฒนาก าลังพล ไม่ครอบคลุมก าลังพลทุกระดับ 
โดยเฉพาะนักวิจัยและพนักงานราชการที่ไม่มีโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
๕) ก าลังพลขาดเข้าใจในการท างานเป็นทีม และขาดความเข้าใจในการมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
 ตามวัตถุประสงค์การวิจัยข้อ ๓ ที่ก าหนดไว้ว่า “เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาบทบาทของ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพ่ือรองรับการเป็น SMART SSC” ผลการศึกษา
พบว่า มีกลยุทธ์ ๖ ประเด็นคือ ๑) สร้างความรู้ และความเข้าใจในด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงแก่
ให้กับกองทัพ หน่วยงานภายนอก และประชาชน ๒) เสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็ง ศศย.สปท. 
ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง ๓) เสริมสร้างบทบาทของ ศศย.สปท. ในการสนับสนุนงานของ กห. บก.
ทท. และ สปท.  ๔) เสริมสร้างและรักษาบุคลากรให้มีความพร้อมและองค์ความรู้ทางด้านความมั่นคง 
และสร้างสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เอ้ือและมีคุณค่าต่อการทุ่มเทและให้โอกาสในการเติบโตในอาชีพ 
และ ๕) ปรับโครงสร้างของ ศศย.สปท. ให้มีนักวิจัยในสัดส่วนมากขึ้น ๖) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวกในการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดี 

๕.๒ ข้อเสนอแนะ 
๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  ในระหว่างการที่ยังไม่สามารถปรับโครงสร้างเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนนักวิจัยให้มากขึ้น ควรมีการ

ออกค าสั่งภายในเพ่ือให้ก าลังพลภายใน ศศย.สปท. ที่มีศักยภาพในการท างานด้านวิชาการแต่ท างานด้าน
อ่ืนให้มาปฏิบัติหน้าที่ด้านวิชาการ 

๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
  ๔.๒.๑.๑ ในการเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็ง ศศย.สปท. ด้านยุทธศาสตร์และ
ความมั่นคง ควรริเริ่มในการจัดท า ASEAN STRATEGIC OUTLOOK เพ่ือรองรับการสนับสนุนข้อมูลใน
อนาคตจากการที่ ผอ.ศศย.สปท. ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอาเซียนกลาโหม 

  ๔.๒.๑.๒ จัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานของ ศศย.สปท. ที่ครอบคลุมเพ่ือสนับสนุนงาน
ด้านวิชาการและบริหาร 

  ๔.๒.๑.๓ ศศย.สปท. ควรสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล เพ่ือ เชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า ปรับปรุงข้อมูลสถาณภาพศิษย์เก่าให้ทันสมัย รวมถึงส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ ศศย.สปท. 
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๔.๒.๑ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษาวิจัยในหัวข้อเดิมโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้

มุมมองในการพัฒนาบทบาทของ ศศย.สทป. ที่ครอบคลุม 
  ๑. ศศย.สปท. ควรรักษาสมดุลย์ระหว่างการผลิตผลงานทางวิชาการกับจ านวนบุคลากร

ด้านวิชาการ และควรรักษาผลิตผลงานวิชาการที่ต่อยอดองค์ความรู้ของนักวิจัยและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นการริเริ่มในการจัดท า ASEAN STRATEGIC OUTLOOK เป็นประจ าทุกปี เพ่ือ
เป็นจุดเน้นทางวิชาการในแต่ละปี เพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการที่ ผอ.ศศย. เป็นคณะกรรมการอาเซียน
กลาโหม 
  ๓. ศศย.สปท. ควรสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายศิษย์เก่า โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือ 
เชื่อมโยงเครือข่ายศิษย์เก่า ปรับปรุงข้อมูลสถาณภาพศิษย์เก่าให้ทันสมัย รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมต่างๆ ของ ศศย.สปท. 
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     Technology 

   - นิติศาสตร์บัณฑิต (ภาคบัณฑิต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

   - หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๐๔ 

   - หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคบัฝูง สหรฐัอเมริกา (USAF Squadron Officer  

      School) 

   - หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศอินโดนีเซีย (Sekolah Staf dan  

      Komando Angkatan Udara: SESKOAU) 

   - หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอินโดนีเซีย (Lembaga Ketahanan  

      Nasional Republik Indonesia: LEMHANNAS RI) 

   - หลักสูตรวิทยาลยัเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๐ 

 

ประวัติการท างาน - หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ แผนกวิจัยและตรวจทดลอง กองวิทยาการ  

     กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

   - อาจารย์ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 

   - นายทหารปกครอง โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 

   - หัวหน้าแผนกยุทธบริการสัมพันธ์ กองยุทธบริการระหว่างประเทศ  

     ส านักส่งก าลังบ ารุงร่วม กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

   - Logistics Staff Officer, United Nations - African Union Mission in Darfur 



๖๗ 
 

   - หัวหน้าแผนกการฝึก กองนโยบายและแผน ส านักส่งก าลังบ ารุงร่วม  

     กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

   - ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักส่งก าลังบ ารุงร่วม  

     กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

   - รองผู้อ านวยการกองยุทธบริการระหว่างประเทศ ส านักส่งก าลังบ ารุงร่วม  

      กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

   - รองผู้อ านวยการกองขนส่งและเคลื่อนย้าย ส านักบริหารสิ่งอุปกรณ์  

      กรมส่งก าลังบ ารุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

   - รองผู้อ านวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ 

      ป้องกันประเทศ 

 

ต าแหน่งปัจจุบัน ผู้อ านวยการกองภูมิภาคศึกษา ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ

ป้องกันประเทศ 

 


