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กรอบการน าเสนอ

• กระบวนการยุทธศาสตร์

• เคร่ืองมือในการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์

• การคดิเชิงยุทธศาสตร์

• การวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์

• ตัวอย่างการพัฒนาแนวทางยุทธศาสตร์



กระบวนการทางยุทธศาสตร์
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CR:  Arthur F. Lykke Jr., “Defining Military Strategy = E + W + M,” 
Military Review 69, no. 5 (1989)



Lykke’s Original Depiction of Strategy (Graphic from Arthur Lykke, “Defining Military 
Strategy = E + W + M,” Military Review 69, no. 5 [1989])



Strategy’s Ends



Nat Policy(Strategy)

Nat PowerNat Interests

Nat Strategy

Nat InterestsNat Power

Nat Purpose
(beliefs,ethics,values)

Nat Purpose
(beliefs,ethics,values)
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ข้อแตกตา่งระหว่างการวางแผนยุทธศาสตรกั์บการวางแผนทั่วไป

• การวางแผนยุทธศาสตร ์เป็นการวางแผนเพือ่น าองคก์รไปสู่
ภาพลักษณใ์หม่ก้าวสู่วสัิยทศันท์ีต่อ้งการในอนาคต เป็นการ
วางแผนรวมขององคก์ร ทุกประเดน็ทีก่ าหนด จะเป็นปัจจัยทีช่ี ้
อนาคตขององคก์ร

• การวางแผนทั่วไป เป็นการวางแผนเพือ่แก้ปัญหา การป้องกัน
ปัญหา หรือการพฒันาผลผลติขององคก์ร ดงัน้ัน จงึมีจุดมุ่งหมาย
เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการด าเนินงานใหอ้งคก์รบรรลุผลส าเร็จอย่างมี
ประสทิธิภาพ



การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มภายนอก

(Environmental Scanning)

การตรวจสอบก าลงัอ านาจของชาติ

(National Power) ภายใน

ผลลัพธท์ี่ได ้         
Strength/ Weakness

การก าหนดผลประโยชนช์องชาติ (National interest)

1.ผลประโยชนแ์หง่ชาตแิบบม ัน่คงถาวรท ัว่ไป (Permanence/general national

interest)

/2. ผลประโยชนแ์หง่ชาตเิฉพาะเจาะจง (specific national interest)





Example: การวางแผนพฒันาประเทศ
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ววิฒันาการของ...กระบวนการวางแผนพฒันาประเทศ

วางแผนจากสว่นกลาง-บนลงลา่ง
วางแผนจากบนลงลา่งและลา่งข ึน้บน

แผนรายโครงการ

แผนเฉพาะสาขา

แผนแมบ่ท (Comprehensive Plan)

แผนพฒันาสหสาขา

แผนกลยทุธ์

เนน้การเตบิโต

ทางเศรษฐกจิ

ดว้ยการพฒันา

โครงสรา้ง

พืน้ฐาน

เนน้พฒันา
เศรษฐกจิ
ควบคูก่บั

พฒันาสงัคม

เนน้เสถยีรภาพ
เศรษฐกจิ มุง่พฒันา
ภมูภิาค ชนบท

ยดึปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง คน
เป็นศนูยก์ลาง การมี
สว่นรว่ม พฒันาอยา่ง

ย ัง่ยนื



การพฒันาทีย่ ัง่ยนื

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในชว่งแผนฯ 7
1. รายไดต้อ่หัวเพิม่ถงึ 28 เทา่จากแผนฯ 1 เป็น 77,000 บาท
2. เศรษฐกจิขยายตวัรอ้ยละ 8.1 ตอ่ปี เงนิเฟ้อเฉลีย่ 4.8 %
3. ทนุส ารองสงูถงึ USD 38,700 ลา้น

1. เร ิม่แนวคดิ “การพัฒนาทีย่ั่งยนื”
2. มุ่งสูเ่ศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ รักษาอัตราการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ กระจายการพัฒนาสูภ่มูภิาคและ

ชนบท และพัฒนาคณุภาพชวีติ ส ิง่แวดลอ้ม และทรัพยากรธรรมชาติ
3. พัฒนาเศรษฐกจิสูเ่ศรษฐกจิดา่นหนา้ในภมูภิาค และยกระดบัสูร่ะดบันานาชาติ

“เศรษฐกจิด ีสงัคมมปีญัหา การพฒันาไมย่ ัง่ยนื” ปี 2539 ในชว่งปลายแผนฯ 7 ประเทศไทยกา้วเขา้สูว่กิฤตเศรษฐกจิ

โดยราชการ
เพือ่ประชาชน

แผนฯ 1 - แผนฯ 7
(2504 - 2539) ผล

สภาวะแวดลอ้ม

บรหิารแบบควบคมุ 
ส ัง่การ เป็น Top-
down มกีรอบใน
การวางแผน

• เศรษฐกจิดี

• สงัคมมี

ปญัหา

• การพฒันา

ไมย่ ัง่ยนื

• การเมอืง/

ปกครองรวม

ศนูยอ์ านาจ

• เศรษฐกจิ

น าสงัคม

• ใชท้รพัยากร

แรงงาน

ปรบั
กระบวนทรรศน์
ใหมใ่นการพฒันา

ปรบัตวั/พรอ้มรบัการเปลีย่นแปลง

ทบทวน
ผลการ
พฒันา
แผนฯ
1-7



“คน” เป็นศนูยก์ลางการพฒันา

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในชว่งแผนฯ 8
1. วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 
2. ปัญหาสถาบันการเงนิ
3. หนึต้า่งประเทศและหนึส้าธารณะเพิม่ข ึน้ 
4. มเีครอืขา่ยการพัฒนาร่วมกบัภาครัฐ

1. เนน้คนเป็นศนูยก์ลางการพัฒนา และใชก้ารพัฒนาเศรษฐกจิเป็นเครือ่งมอื
2. ปรับเปลีย่นกระบวนการจัดท าแผนใหม่เป็นแบบ “จากลา่งขึน้บน” บูรณาการแบบองคร์วม ไม่พัฒนาแยก

สว่น
3. ภาคประชาชนมสีว่นร่วมพัฒนา
4. แปลงแผนสูป่ฏบิัต ิโดยยดึหลกัการพืน้ที ่ภารกจิ และการมสีว่นร่วม  

จดุเร ิม่การปรบักระบวนทศันก์ารพฒันา ...      มุง่เนน้การพฒันาแบบองคร์วม เป็นการวางรากฐานการมสีว่นรว่มของประชาชน

• โดยประชาชน
เพือ่ประชาชน

• คน-ศนูยก์ลางการพฒันา
• เศรษฐกจิเป็นเครือ่งมอืในการ

พฒันาคน
• วธิกีารพฒันา-เนน้องคร์วมและ

บรูณาการ

• บรหิารแบบชีน้ า
สรา้งการมสีว่นรว่ม
เป็น Bottom-up

แผนฯ 8 ปรบัแผนฯ 8สภาวะแวดลอ้ม

• ปรบักรอบเศรษฐกจิ 
มหภาค

• ลดผลกระทบตอ่คน 
สงัคม

• ปรบัโครงสรา้ง
เศรษฐกจิ

• ปรบัระบบบรหิาร
จดัการ

• เผชญิกระแส
โลกาภวิตันท์ ีร่นุแรง

• เศรษฐกจิ
สง่สญัญาณ
มปีญัหา

• การพฒันากระจกุตวั
ไมก่ระจาย

• มปีญัหาสงัคม คณุภาพ
ชวีติ ทรพัยากรธรรมชาติ
เสือ่มโทรม

เกดิวกิฤต

การปรบั

แผนฯ 8
(40-44)



อญัเชญิปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 9
1. น าปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช ้
2. คณุภาพชวีติดขีึน้ ทัง้ดา้นสขุภาพ ยาเสพตดิ และการกระจายรายได ้

1. ยดึคนเป็นศนูยก์ลางการพัฒนาตอ่เนื่องจากแผนฯ 8
2. มุง่การพัฒนาทีส่มดลุคน สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม
3. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขัน
4. บรหิารจัดการทีด่ ีในทกุระดับ  

สรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มของภาคกีารพฒันาทุกระดบัอยา่งกวา้งขวาง

เหตกุารณ์รฐัประหาร 19 กนัยายน 2549

7 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

แก้ไขปัญหา
ความยากจน

การบริหาร
จัดการที่ดี
ในทุกระดับ

ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ให้มีเสถียรภาพ

มั่นคง

วางรากฐาน
การพัฒนา
ประเทศให้

เข้มแข็ง ย่ังยืน

สังคม
คุณภาพ

สังคม
แหง่ภูมปัิญญา
การเรียนรู้

สังคม
สมานฉันท์
เอือ้อาทร

3 สงัคมทีพ่งึประสงค์

4 วตัถปุระสงคห์ลกั

2 3 4 5 6 71บริหารจัดการทีด่ี
คน

สังคม
ชนบท
เมือง

ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม

บริหาร
เศรษฐกิจ
ส่วนรวม

เพ่ิมสมรรถนะ ขีด
ความสามารถใน

การแข่งขัน

ความ
เข้มแขง็
ว&ท

การบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่การแปลงแผนสูก่ารปฏบิตั ิ



สงัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุรว่มกนั

บรบิทการเปลีย่นแปลงตอ่
การพฒันาประเทศ

เทคโนโลยี
กา้วกระโดด

สูส่งัคมผูสู้งอายุ

ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้มแปรปรวน

การ
เคลือ่นยา้ยคน

เสรี

ความเชือ่มโยง
เศรษฐกจิโลก

5 บรบิท

5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาคณุภาพ
คนและสงัคมไทยสูส่งัคมแหง่
ภมูปัิญญาและการเรยีนรู ้

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความ
เขม้แข็งของชมุชนและสงัคม
เป็นฐานทีม่ั่นคงของประเทศ

ยทุธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้ง
เศรษฐกจิใหส้มดลุและยัง่ยนื

ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาบนฐาน
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
และสรา้งความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและคณุภาพ สวล.

ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้ง        
ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการ
ประเทศ

สถานะของประเทศ

หลกัการ

วตัถปุระสงค์

•พฒันาคณุภาพ ยอมรบับรบิทการ
เปลีย่นแปลงในอนาคตและสรา้ง
ภมูคิุม้กนั

•เสรมิสรา้งใหค้นมคีณุธรรมน าความรู ้
ชมุชนเขม้แข็ง และการบรหิารจดัการ
ทีด่ภีาครฐั

•แผนภาครีว่มพฒันา (Collaborative 
Plan)

•เป้าหมายสูส่งัคมอยูเ่ย็นเป็นสขุ
รว่มกนั 

ดา้นสงัคม : คณุภาพการศกึษา หลักประกัน
สขุภาพทั่วถงึ คณุธรรม-จรยิธรรมลดลง เสีย่ง
ตอ่ความปลอดภยัในชวีติและทรัพยส์นิ

ดา้นเศรษฐกจิ : เศรษฐกจิโตตอ่เนื่อง     
ฐานการผลติหลากหลาย พึง่พาการน าเขา้สงู 
คนจนลดลง

ดา้นสิง่แวดลอ้ม : ความอดุมสมบรูณ์ระบบ
นเิวศน์เริม่เสยีสมดลุ คณุภาพสิง่แวดลอ้ม  
เสือ่มโทรม

ดา้นธรรมาภบิาล : ภาคราชการปรับตัว
ทันสมัยมปีระสทิธภิาพ มกีารกระจายอ านาจ
สูส่ว่นทอ้งถิน่ ประชาชนมสีว่นรว่มมากขึน้

•สรา้งโอกาสการเรยีนรูคู้ค่ณุธรรม จรยิธรรม

ประเมนิผลการพัฒนาที่
ผา่นมาและวเิคราะห์

แนวโนม้สภาวะประเทศ

การขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตั ิ

ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของภาคี
การพฒันา

บทบาทภาคี
ภาครัฐ/ภาคการเมอืง/ภาคเอกชน/
สถาบัน/สือ่/ภาคชมุชน/ประชาชน

•เพิม่ศักยภาพชมุชน เชือ่มโยงเป็นเครอืขา่ย

•ปรับโครงสรา้งการผลติสูก่ารเพิม่คณุคา่

สนิคา้/บรกิาร
•สรา้งภมูคิุม้กัน/ระบบบรหิารความเสีย่งให ้

ภาคเศรษฐกจิตา่งๆ

•สรา้งระบบแขง่ขันการคา้/ลงทุนใหเ้ป็นธรรม

•เสรมิสรา้งความอดุมสมบรูณข์องทรัพยากร

•เสรมิสรา้งธรรมาภบิาลในการบรหิาร

จัดการประเทศ

แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที ่10 (พ.ศ.2550 – 2554)
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แผนพฒันาฯ 11 (2555-2559)
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• Czo

กรอบแนวคดิของแผนฯ 11 (2555-2559)



“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยนื”

กรอบวสิยัทศันแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12
ใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่ง่สูก่ารเปลีย่นผา่นประเทศไทยจากประเทศทีม่รีายได้

ปานกลางไปสูป่ระเทศทีม่รีายไดส้งู มคีวามม ัน่คง และย ัง่ยนื สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ 

การก าหนดต าแหนง่ทางยุทธศาสตรข์องประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งทีม่กีารกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและ
โลจสิตกิสข์องภูมภิาคสูค่วามเป็นชาตกิารคา้และบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็นแหลง่ผลติสนิคา้
เกษตรกรรมย ัง่ยนื แหลง่อตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมนีวตักรรมสงูทีเ่ป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

เป้าหมาย

การพฒันา
เศรษฐกจิ
ในภาพรวม

การพฒันา
เศรษฐกจิ
รายสาขา

การพฒันา
การเกษตร
สูค่วามเป็น
เลศิดา้น
อาหาร

การเสรมิ
สรา้งและ
พฒันา

ศกัยภาพคน

การลด
ความ

เหลือ่มล า้
ในสงัคม

การเตบิโต
ทีเ่ป็นมติรกบั
สิง่แวดลอ้ม

เพือ่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื

การพฒันา
พืน้ที ่ภาค 
และการ
เชือ่มโยง
ภูมภิาค

การบรหิาร
งานภาครฐั

ของประชาชน
เพือ่ประชาชน
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12



ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี กับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะยาว 20 ปี ในลักษณะของการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวลงสู่การปฏิบัติในช่วงเวลา 5 ปี 

พ.ศ.2579

2558

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ชา
ติ 
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ี 

2560 2561 2562 2563 2564



คนไทย
มีภูมิคุ้มกัน

ต่อการ
เปลี่ยนแปลง

การสร้าง
ความม่ันคงให้กับ

ประเทศ

การพัฒนาที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

การพัฒนาที่
ครอบคลุม เป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล ้า

การบริหารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ

Innovative & Creative

Green

Inclusive  

Stable & Secure
เชิดชูสถาบัน

พระมหากษัตริย์/ยุติธรรม/
ปลอดภัย/ลดความขัดแย้ง

รักษาทรัพยากร/
มีสภาพแวดล้อมที่ดี

รายได้/
เข้าถึงบริการรัฐ/

วัฒนธรรม/สื่อสารมวลชน

โครงสร้างพ้ืนฐาน/
ผลิตภาพ/

วิจัย & พัฒนา/
สะอาดและย่ังยืน/

กฎระเบียบ

6 ยุทธศาสตร์หลัก
• ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน
• ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

คน/
คุณภาพชีวิต/
ความรู้

Good 
governance  
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ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2558-2577) : กรอบการพัฒนาระยะยาว



Break



เคร่ืองมอืในการพฒันาแนวทางยุทธศาสตร์
1. การคดิเชิงกลยุทธ์

2. การวิเคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์



การคดิเชิงกลยุทธ์





Source: https://nanticha11.blogspot.com/2019/02/blog-post_14.html

Cognitive Domain: พฤตกิรรมด้านสมอง



การจนิตนาการอนาคตจาก SWOT

SWOT

Mind-Set  - culture
- knowledge

- Etc ที่มา กรอบการวางแผนกลยุทธ ์อุทิศ ขาวเธียร (2546)



• Where we are now ?   

• What we want to become  ?             

Positioning   

• How to get there ? 

• What do we have to do or change in order to get 
there? 

Thinking but not dreaming



ค าถาม วธิีการ/เครื่องมอื ผลลัพธ์

What we are now? วเิคราะห์ สภาพแวดล้อม
ภายใน ภายนอก นโยบาย 
ผู้มส่ีวนได้ส่วนเสีย

รู้เขารู้เรา (จุดอ่อน จุดแขง็ 
โอกาส 

What do we want 
to become?

ใช้ผลลัพธ์ SWOT ก าหนด
อนาคต แนวทางการพัฒนา
ทีจ่ะไป

Vision
Mission
Objectives

How will we get 
there?

น าวสัิยทัศน ์พันธกจิ
วัตถุประสงค ์เป้าหมาย โดย
ใช้เคร่ืองมอื TOWS 

Matrix

ประเด็นยุทธศาสตร์

What do we have to 
do in order to get 
there?

น าประเด็นยุทธศาสตรไ์ป
ปฎิบัติ

ต้องมกีารติดตามและ
ประเมนิผล



การวเิคราะหเ์ชิงยุทธศาสตร์

• SWOT Analysis (SW+OT)

• PESTLE Analysis (Political, Environmental, 
Social, and Technology, Legal and Economic)

• QUEST Analysis (Quick Environmental 
Scanning Technique Analysis) เร่ิมจาก observe, 

appraisal, report, and make decision   

• BCG Matrix

• Delphi Technique 



การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้มภายนอก

(Environmental Scanning)

การตรวจสอบก าลงัอ านาจของชาติ

(National Power) ภายใน

ผลลัพธท์ี่ได ้         
Strength/ Weakness

การก าหนดผลประโยชนช์องชาติ (National interest)

1.ผลประโยชนแ์หง่ชาตแิบบม ัน่คงถาวรท ัว่ไป (Permanence/general national

interest)

/2. ผลประโยชนแ์หง่ชาตเิฉพาะเจาะจง (specific national interest)

เครื่องมือการพัฒนาแนวทางยทธศาสตร์ นยศ 12 with logo.pptx


Elements of National Power: DIME-TEn

DIME
-TEn

Disruptive 
Technology





Demographic and Leadership

36

Import
ance





Basic Framework of SWOT Analysis



• การสรา้งกลยทุธ ์SO : กลยทุธเ์ชิงรุก ใชจ้ดุแขง็เสรมิสรา้งโอกาส

• สรา้งกลยทุธ ์WO  :  กลยทุธเ์ชิงแกไ้ข ชนะจดุออ่นดว้ยโอกาส

• สรา้งกลยทุธ ์ST : กลยทุธเ์ชิงปอ้งกนั และใชจ้ดุแขง็หลีกเลี่ยงอปุสรร 

• สรา้งกลยทุธ ์WT : กลยทุธเ์ชิงรบั ลดจดุออ่นและเลี่ยงอปุสรร 

จับคู่ TOWS Matrix





• ถา้คณุเป็น Pepsi จะวางแผนเชงิกลยทุธ์
อยา่งไรจากรปูทีใ่ห้



BCG Model



แนวทางการก าหนดกลยุทธ ์BCG Matrix

Star Situation (SO)
ภายนอกเอือ้และภายในเดน่ 
กลยทุธ ์แบบ Aggressive (เชิงรุก) โดยใช้
จดุแข็งไปบกุ เปิดเพ่ิม ขยายงาน กระจาย

Cash Cows Situation (ST)
ภายนอกฉดุแตภ่ายในเดน่
กลยทุธแ์บบ stability รกัษาเสถียรภาพ โดย
ใชจ้ดุแข็งเพ่ือลด วามเสียหายจากภยั กุ าม  
โดปรบัปรุง พฒันา ลดตน้ทนุ หลีกเลี่ยง ปกปอ้ง

Question Marks (WO)
ภายนอกเอือ้ ภายในดอ้ย
กลยทุธแ์บบ turn around โดยแกไ้ข
จดุออ่นเพ่ือหาโอกาส หรอืหาจดุแข็งมาเสริม 
ปรบัปรุง พฒันา สรา้งเ รอืขา่ย หาแนวรว่ม

Dogs Situation (WT)
ภายนอกฉดุภายในดอ้ย
กลยทุธแ์บบ retrenchment โดยเลิก หรอื
ถ่ายโอนบางกิจการท่ีมีจดุออ่นและภยั กุ าม
 ือฟ้ืนไมข่ึน้ ปรบัเปลี่ยน –re-
engineering แกไ้ข



Draw 
Strategic map 

หา วามสมัพนัธ์
ระหว่างยทุธศาสตร์

จดัล าดบั
 วามส า ญั อะไรท า

ก่อน หลงั 

จบั ู่ TOWS 

Matrix หรือ 

BCG Matrix

SWOT 
Analysis

ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์



Strategic Map

• เป็นเคร่ืองมือทางการบริหาร Implementation

• เชือ่มโยงประเดน็ยุทธศาสตร ์เข้ากับวสัิบทศัน ์พนัธกจิ เป้าหมาย 
วัตถุประสงค ์

• เป็นแผนภาพการท างานของประเทศ ขององคก์ร ว่าจะมุ่งไปสู่
อะไร ใหทุ้กคนเข้าใจร่วมกัน



National Interest
National Objectives

National Security Policies

National Strategies
(2017-36)

NSC/ 
NRSA/
NESDB

Government Policies (if related)
MOD’s Policies

Royal Thai Armed Forces’Policies

Defense Strategies 

Royal Thai Air Force

SWOT
S,W (Internal Factors)
O,T (External Factors)

Objectives/Goals

Air Force’s Five Key Strategies 

Line Agencies

Outputs/Outcomes

TASK/JOB Programs/Plans/Budget

Monitoring and Evaluation (M&E /Risk Analysis

MEANS 

WAYS

ENDS

WAYS

Vision Mission Task        

Example
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แผนทีย่ทุธศาสตรก์องทพัอากาศ



ความแตกตา่งระหว่าง Goals, Targets and Objectives

• Goals is closed-ended attribute which is precise and expressed 
in specific terms

• Goals is the desired results we seek, expressed in general 
terms, They are long term, open-ended, (and rarely finally 
achieved ☺)).

• เป้าประสงค ์คอืสิง่ทีห่น่วยงานตอ้งการบรรล ุหรอืเป้าหมายประเด็น
ยทุธศาสตร ์(ใคร ไดอ้ะไร ดว้ยคณุภาพอยา่งไร)

• Objective is the desired or needed result to be achieved by a 
specific time. An objective is broader than a goal, and one 
objective can be broken down into a number of specific goals.

• Objective คอืการแปลงหรอืเปลีย่นภารกจิและทศิทางขององคก์รใหเ้ป็น
ผลการด าเนนิงานทีแ่ทจ้รงิ มคีวามเฉพาะเจาะจง สามารถวดัได ้

• Targets คอืตัวเลข หรอื คา่ของตัวชีว้ดั ทีจ่ะตอ้งไปใหไ้ด ้



Example



ASEAN Community

Means

Ends

Ways 

APSC

AEC

ASCC

CLV

TOWS

Task / Job

14 
Strategies

เพิม่ (4)

Economic, 
Energy, 

Environment 

เสรมิสรา้ง (2)

Social, 
Cultural

กระชบั (2)

Military, 
Political

Conditions

POLITICAL 
Direction

Country strategy

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน

Overview การจดัท ายทุธศาสตร์

Environmental  Scanning 

Strategic  Outlook 

2013-2016

National Capability

•General NI
• Specific NI
•Vision
•Goal
•Objective



Opportuni
tyO1. การเขา้สูป่ระชาคม  ASEAN

O2. วฒันธรรมประเพณี  
ศาสนา  ทีค่ลา้ยคลงึกนัO3. ทรพัยากรธรรมชาติ

O4. ตน้ทนุการผลติต า่

O6. สง่เสรมิ
การลงทนุ

O5. ความรว่มมอืดา้นตา่งๆทางการทหาร



T5. ความแตกตา่งของระบบการปกครอง

Threat
T1. ความยากจนยงัตอ้งพึง่พาประเทศอืน่

T2. โครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐานยงัไมเ่พยีงพอ

T3. ความเชือ่มโยงระบบคมนาคมขนสง่

T4. แหลง่ผา่น/ผลติ สนิคา้ผดิกฎหมาย



Strength

S1. มวีฒันธรรม ประเพณีทีด่งีาม

S2. ความกา้วหนา้ทาง
เทคโนโลยี S3. ท าเลทีต่ ัง้

S4. เศรษฐกจิทีด่ ี

S6. ความสมัพนัธท์ ีด่ใีน CLV

S5. การทหารดี มปีระสบการณ์ตา่งๆ 



Weakness

W1. ทางผา่นยาเสพตดิของผดิกฎหมาย

W3. ตน้ทนุการผลติทีสู่ง

W4. มชีายแดนตดิตอ่หลายประเทศ 

W2. ความสมัพนัธท์ ีไ่มแ่นบแนน่ (เปราะบาง)



8. การสรา้งสมัพนัธภาพ
ทีส่รา้งสรรค ์ทุกมติกิบั
ประชาคมระหวา่ง
ประเทศ

National Interests (General & Specific :  Gen. NI & Spec. NI)

1. การมเีอกราช 
อธปิไตย และ
บูรณาภาพแหง่
ดนิแดน การมี
เกยีรตแิละ
ศกัดิศ์รใีน

ประชาคมระหวา่ง
ประเทศ

2. ด ารงไวซ้ ึง่สถาบนั
ชาต ิศาสนา และ
พระมหากษตัรยิ ์

3. ความสามารถในการ
ป้องกนัประเทศจากภยั
คกุคามทกุรูปแบบ

4. การด ารงอยูข่อง
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม อ านวย
ประโยชนต์อ่
ประเทศชาตแิละ
ประชาชนท ัง้ทางตรง
และทางออ้ม อยา่ง
ม ัน่คงและย ัง่ยนื

5. การเมอืงการ
ปกครองมเีสถยีรภาพ
โดยยดึหลกัธรรมาภิ
บาล

9. ความเจรญิกา้วหนา้
อยา่งมเีสถยีรภาพ
และความม ัน่คงทาง
เศรษฐกจิ 

1.1 ใชห้ลักวถิอีาเซยีน ไม่แทรกแซงซึง่กันและกัน

1.2 สรา้งทัศนคตแิละความไวว้างใจซีง่กันและกันผ่านกลไกหรอื
องคก์รความร่วมมอืระหวา่งประเทศ

2.1 รักษาวัฒนธรรมและอัตลักษณ์

ของชาติ
2.2 สรา้งความสัมพันธท์างทหาร

เชงิสมดลุ 

3.1 หน่วยงานดา้นความ

ม่ันคงทีเ่กีย่วขอ้งมี
ความพรอ้มในการ

จัดการกับภัยคกุคาม
รูปแบบใหม่

3.2 ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วม 
มคีวามรู ้ในการ

ตอ่ตา้นและป้องกันภัย
จากภัยคกุคามรูปแบบ

ใหม่

4.1 มพีืน้ทีป่่าไม่นอ้ยกวา่

รอ้ยละ 40 ของพืน้ที่
ทัง้หมด โดยเป็นป่า

เพือ่การอนุรักษ์รอ้ยละ 
25 และป่าเพือ่การใช ้

สอยรอ้ยละ 15

4.2 ทรัพยากรทีม่อียู่จะตอ้ง

จัดสรรใหพ้ลเมอืงไทย
เป็นอันดับแรก 

5.1 ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง และหลักธรรมาภิ

บาลสูก่ารปฎบิัตใินทกุภาคสว่น
5.2 คณุธรรมของคนไทย คณุคา่นักการเมอืง ธรรมาภิ

บาลขา้ราชการและภาคเอกชน
5.3 ความสามารถและพึง่พาตนเองของทกุภาคสว่น 

และทกุมติขิองชาติ

9.1 เป็นประเทศภาคกัีบ UN, ASEAN และองคก์ารอืน่ๆ

9.2 รักษาความม่ันคงทางเศรษฐกจิผ่านองคก์รระหวา่งประเทศ
9.3 เพิม่สัดสว่นการคา้ระหวา่งประเทศของไทยกับอาเซยีน

9.4 รักษาระดับเงนิทนุส ารองระหวา่งประเทศไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน
9.5 เพิม่ผลติภาพแรงงานหนีส้าธารณะไม่เกนิ

รอ้ยละ 50 ของ GDP

8.1 สรา้งความไวว้างใจ

ผ่านองคก์รความ
ร่วมมอืระหวา่ง

ประเทศ
8.2 พัฒนาความร่วมมอืใน

พืน้ทีทั่บซอ้นตา่งๆ

7. สงัคมเขม้แข็ง
ประชาชนมคีวาม
ม ัน่คง ปลอดภยัใน
ชวีติและทรพัยส์นิ 
และสามารถ
ด ารงชวีติไดอ้ยา่งมี
เกยีรตแิละศกัด ิศ์ร ี

6. การด ารง
อยูอ่ยา่งม ัน่คง

ในดา้น
พลงังานเพือ่
ความอยูร่อด
ของประเทศ

6.1 การรักษาความสัมพันธกั์บประเทศคูค่า้ดา้นพลังงาน   

6.2 การสรา้งพลังตอ่รองเหนอืประเทศทีม่ทีรัพยากรดา้นพลังงาน
6.3 มปีรมิาณไฟฟ้าส ารอง

ไม่นอ้ยกวา่ 3,000 MW. 
6.4 ไทยมสีภาวะของการพึง่ตนเองในอกี 20 ปีขา้งหนา้

6.5 เพิม่ศักยภาพการใชพ้ลังงานทดแทนภายในประเทศเป็นรอ้ยละ 
25 

Human

Social Nationa
l

of

7.1 แรงงานไทยไม่ถกูแย่ง

งานและไดรั้บความ
ยุตธิรรมในการคัดสรร

เขา้ท างาน
7.2 HDI มแีนวโนม้เพิม่ข ึน้

อย่างตอ่เนือ่ง
7.3 มรีูปแบบในการจัด

สวัสดกิารสังคม ที่
สอดคลอ้งกับสังคม

ผูส้งูอายุ
7.4 ดัชนสัีมประสทิธิ ์

GINI ลดลง
7.5 ระบบภาษีทีเ่ป็นธรรม



Thailand’s  Vision  2016

ประเทศมคีวามม ัน่คงบนพืน้ฐาน
ความพอเพยีง สงัคมมคีณุภาพ 

มุง่สูก่ารเป็นผูน้ าอาเซยีน
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ความเชือ่มโยงระหวา่งวสิยัทศันข์องชาต ิเป้าหมายทางยทุธศาสตร ์และ
วตัถปุระสงคท์างยทุธศาสตร์

Vision

ประเทศมคีวามม ัน่คงบนพืน้ฐานความพอเพยีง 
สงัคมมคีณุภาพ มุง่สูก่ารเป็นผูน้ าอาเซยีน

Goal 1

Objective 1.1

Task / 
Job

Goal 
2

Goal 
3

Goal…

Objective 1.2 Objective 2.1 Objective 2.1 Objective 3.1 Objective …

Task / 
Job

Task / 
Job

Task / 
Job

Task / 
Job

Task / 
Job





ASEAN Community

ภาพรวมกระบวนการจัดท้ายุทธศาสตรภ์ายใต้กรอบความร่วมมือดา้นความมั่นคงไทย-CLV

Means

Ends

Ways 

APSC: Peace 
Building

AEC: Single Market

ASCC: One Identity

Environmental  Scanning 

Strategic  Outlook 

2013-2016

National Capability

•General NI
• Specific NI
•Vision
•Goal
•Objective

CLV

TOWS

Task / Job

14 
Strategie

s

เพิม่ (4)

Economic, 
Energy, 

Environment 

เสรมิสรา้ง 
(2)

Social, 
Cultural

กระชบั (2)

Military, 
Political

Conditions

POLITICAL 
Direction

Country strategy

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน



จดุแข็ง จดุออ่น

โอกาส

ยุทธศาสตร์

เชงิรกุ

(SO 

Strategy)

ยุทธศาสตร์

เชงิแกไ้ข

(WO 

Strategy)

อุปสรรค 

(ภยัคกุคาม) ยุทธศาสตร์

เชงิป้องกนั

(ST 

Strategy)

ยุทธศาสตร์

เชงิรบั

(WT 

Strategy)

การวิเคราะห์ขั นตอนที่ 
1

SWOT



การวิเคราะห์ขั นตอนที่ 
2



การวิเคราะห์ขั นตอนที่ 3



จดุแข็ง จดุออ่น

S1. มวัีฒนธรรม ประเพณีทีด่งีาม
S2 ท าเลทีต่ัง้
S3  ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
S4  เศรษฐกจิทีด่ี
S5  ความสัมพันธท์ีด่ใีน CLV
S6  ดา้นการทหารทีด่ ี ประสบการณ์ตา่งๆ

(การรับมอืภัยพบัิต ิ)

W1. ทางผา่นยาเสพตดิของผดิกฎหมาย
W2 ตน้ทนุการผลติทีส่งู
W3 มชีายแดนตดิตอ่หลายประเทศ 

(ปัญหาชายแดน อาชญากรรม)
W4  ความสัมพันธท์ีไ่มแ่นบแน่น 

(เปราะบาง)
W5  ทรัพยากรทีจ่ ากัด

โอกาส อปุสรรค

O1. การเขา้สูป่ระชาคม  ASEAN
O2. วัฒนธรรมประเพณี  ศาสนา  

ทีค่ลา้ยคลงึกัน
O3 ทรัพยากรธรรมชาติ
O4 ตน้ทนุการผลติต ่า
O5 สง่เสรมิการลงทนุ
O6 ความรว่มมอืดา้นตา่งๆ

T1 ความยากจนยังตอ้งพึง่พาประเทศอืน่
T2 โครงสรา้งสาธารณูปโภคพืน้ฐาน

ยังไมเ่พยีงพอ
T3  ความเชือ่มโยงระบบคมนาคมขนสง่
T4  ความแตกตา่งของระบบการปกครอง
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ยทุธศาส

ตร์

ดา้น
สงัคม
และ

วฒันธร
รม 
(2) ดา้น

เศรษฐ
กจิ (4)

ดา้น
ทรพัยา
กร

ธรรมชา
ตแิละ
สิง่แวดล้
อม (2)

ดา้น
การเมอื
ง (2)

ดา้น
การทห
าร (1) 

ดา้น
พลงังา
น (3)



ยทุธศาสตร ์1 : 
เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้ 
บรกิาร การคา้และลงทนุ 

ยทุธศาสตร ์4 : 
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์

เพือ่เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตร ์3 : 
รว่มมอืในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตร ์2 : 
ขยายตลาดในกลุม่สนิคา้ราคาสงูและสรา้ง
ภาพลกัษณท์ีเ่นน้ดา้นคณุภาพดมีมีาตรฐาน

ดา้นเศรษฐกจิ



ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

ยทุธศาสตร์ 1 :  
เสรมิสรา้งความสามารถในการแขง่ขนัของสนิคา้ 
บรกิาร การคา้และลงทนุ 

ยทุธศาสตรเ์ชงิรกุ

S1S2S3 O1O2O3
ยทุธศาสตร ์ สง่เสรมิการลงทนุ ภาคการผลติและ
ภาคบรกิาร

S1S2 O1O2
ยทุธศาสตร ์ สง่เสรมิการลงทนุในประเทศกมัพชูา
เพือ่ลดตน้ทนุการผลติ

S1 O1
ยทุธศาสตร ์  สง่เสรมิการลงทนุในประเทศ
เวยีดนามเพือ่ลดตน้ทนุการผลติ



ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

ยทุธศาสตร์ 2 :  
ขยายตลาดในกลุม่สนิคา้ราคาสงูและสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีเ่นน้ดา้นคณุภาพดมีมีาตรฐาน

ยทุธศาสตรแ์กไ้ข

W1  O1O2O3
ยทุธศาสตร ์1 สง่เสรมิการยา้ยฐานการผลติ การ
ลงทนุไปแหลง่การผลติ
ทีต่น้ทนุการผลติต า่กวา่

ยทุธศาสตร ์2 ขยายตลาดในกลุม่สนิคา้ราคาสูง
รวมท ัง้สรา้งภาพลกัษณ์
ทีเ่นน้ดา้นคณุภาพดมีมีาตรฐาน



ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

ยทุธศาสตร์ 3 :  
รว่มมอืในการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 

ยทุธศาสตรเ์ชงิป้องกนั

S1S2 T1
ยทุธศาสตร ์สรา้งความรว่มมอืในการลงทนุ การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน

S1S2 T1T2
ยทุธศาสตร ์สรา้งความรว่มมอืในการลงทนุ การ
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน 



ด้า
นเ
ศร

ษฐ
กจิ

ยทุธศาสตร์ 4 :  
พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์ เพือ่
เพิม่ความสามารถในการแขง่ขนั 

ยทุธศาสตรแ์กไ้ข

W1  O1O2O3
ยทุธศาสตร ์การขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการ
พฒันาประเทศและความรว่มมอืดา้นโลจสิตกิส์

W1W2 O1O2
ยทุธศาสตร ์การขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการ
พฒันาประเทศและความรว่มมอืดา้นโลจสิตกิส์

W1W2  O1
ยทุธศาสตร ์การขอรบัความชว่ยเหลอืดา้นการ
พฒันาประเทศและความรว่มมอืดา้นโลจสิตกิส์



ยทุธศาสตร ์2 : 
รว่มมอืกนัในกลุม่ประเทศ CLV พฒันาคณุภาพชวีติ
ละการคุม้ครองทางสงัคม

ยทุธศาสตร ์1 : 
เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมประเพณี
ทีด่งีามในกลุม่ประเทศ CLV

ดา้นสงัคมและวฒันธรรม



ยทุธศาสตร ์2 : 
ป้องกนัและฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้มตามแนวชายแดน  ในกลุม่ประเทศ CLV

ยทุธศาสตร ์1 : 
สรา้งความรว่มมอืดา้นการทอ่งเทีย่วและสง่เสรมิ
การลงทนุรว่มในพฒันาทรพัยากรของประเทศ
ในกลุม่ CLV

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดลอ้ม



ยทุธศาสตร ์2 : 
สง่เสรมิความเขา้ใจใหเ้กดิผลประโยชนร์ว่มกนั

ยทุธศาสตร ์1 : 
สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเชงิรกุในระดบั
ทวภิาคแีละพหพุาคี

ดา้นการเมอืง



ยทุธศาสตร ์1 : 
เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นความม ัน่คงทางการทหารและการ
ป้องกนัภยัคกุคามไมต่ามแบบ ในระดบัอนภุมูภิาค

ดา้นการทหาร

ยทุธศาสตร ์: สรา้ง
ความรว่มมอืเพือ่ให้
สามารถใหก้าร

สนบัสนนุทางทหารตอ่
กนัได ้ ความรว่มมอื
ดา้นความม ัน่คงทาง
ทะเลและชายฝั่ง

ยทุธศาสตร ์: สรา้งการ
ป้องกนัอาชญากรรม
ตลอดแนวชายแดนและ

ล าน า้โขง
และความรว่มมอืในการ

ป้องกนัภยัพบิตั ิ



ยทุธศาสตร ์3 : 
สนบัสนนุภาคเอกชนในการลงทนุในโครงการดา้น
พลงังานตา่งๆ 

ยทุธศาสตร ์2 : 
สรา้งความรว่มมอืเพือ่ความม ัน่คงดา้นพลงังาน
ในกลุม่ประเทศ CLV 

ยทุธศาสตร ์1 : 
รว่มลงทนุดา้นพลงังานไฟฟ้าโดยอาศยั
ความไดเ้ปรยีบดา้นภมูปิระเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลาง
ดา้นโครงขา่ยพลงังาน

ดา้นพลงังาน
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สงัคมและวฒันธรรม การเมอืง

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเศรษฐกจิ

การทหาร พลงังาน

• เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมประเพณี
ทีด่งีามในกลุม่ประเทศ CLV

• รว่มมอืกนัในกลุม่ประเทศ CLV พฒันาคณุภาพ
ชวีติและการคุม้ครองทางสงัคม

• สรา้งความรว่มมอื
ดา้นการทอ่งเทีย่วและ
สง่เสรมิการลงทุนรว่ม
ในพฒันาทรพัยากร
ของประเทศในกลุม่ 
CLV

• ป้องกนัและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มตาม
แนวชายแดนในกลุม่
ประเทศ CLV

• สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
เชงิรกุในระดบัทวภิาคแีละพหุพาคี

• สง่เสรมิความเขา้ใจใหเ้กดิ
ผลประโยชนร์ว่มกนั

• เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นความม ัน่คง
ทางการทหารและการป้องกนัภยัคกุคาม
ไมต่ามแบบ ในระดบัอนุภูมภิาค

• รว่มลงทนุดา้นพลงังานไฟฟ้า  โดยอาศยัความ
ไดเ้ปรยีบดา้นภมูปิระเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลางดา้น
โครงขา่ยพลงังาน

• สรา้งความรว่มมอืเพือ่ความม ัน่คงดา้นพลงังาน
ในกลุม่ประเทศ CLV 

• สนบัสนนุภาคเอกชนในการลงทนุในโครงการ
ดา้นพลงังานตา่งๆ 

• เสรมิสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของสนิคา้ 
บรกิาร การคา้และลงทุน 

• ขยายตลาดในกลุม่สนิคา้
ราคาสูงในลาวและสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีเ่นน้ดา้น
คณุภาพดมีมีาตรฐาน

• สรา้งความรว่มมอืในการ
ลงทุน การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
และระบบโลจสิตกิส ์เพือ่
เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนั





ASEAN Community

ภาพรวมกระบวนการจัดท้ายุทธศาสตรภ์ายใต้กรอบความร่วมมือดา้นความมั่นคงไทย-CLV

Means

Ends

Ways 

APSC: Peace Building

AEC: Single Market

ASCC: One Identity

Environmental  Scanning 

Strategic  Outlook 

2013-2016

National Capability

•General NI
• Specific NI
•Vision
•Goal
•Objective

CLV

TOWS

Task / Job

14 
Strategie

s

เพิม่ (4)

Economic, 
Energy, 

Environment 

เสรมิสรา้ง 
(2)

Social, 
Cultural

กระชบั (2)

Military, 
Political

Conditions

POLITICAL 
Direction

Country strategy

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน



1

2

5

4

3

6

7

8

การเสรมิสรา้ง
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั
ของสนิคา้ 

บรกิาร การคา้ 
และการลงทุน

การพฒันา
กฎหมาย กฎ 
และระเบยีบ 

การสรา้งความรู ้
ความเขา้ใจ ความ
ตระหนกัถงึการเป็น

ประชาคม
อาเซยีนการคา้ –

การลงทุน

การพฒันา
ทรพัยากรมนุษย ์

การพฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐานและ
โลจสิตกิส์

การพฒันา
คณุภาพชวีติ
และการคุม้-
ครองทาง
สงัคม

การเพิม่ศกัยภาพ
ของเมอืงเพือ่
เชือ่มโยงโอกาส
จากอาเซยีน

การเสรมิสรา้ง
ความม ัน่คง

• เมอืงหลวง
• เมอืงอตุสาหกรรม 
• เมอืงทอ่งเทีย่ว/
บรกิาร

• เมอืงการคา้
ชายแดน

•ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
• อาชญากรรม/ภยัพบิตั ิ
• การจดัการพืน้ทีช่ายแดน
• ธรรมาภบิาล

•ตระหนกัรูทุ้กกลุม่ทุกวยั
• องคค์วามรูอ้าเซยีน
• วฒันาธรรมระหวา่ง
ประเทศสมาชกิ

•พนัธกรณี
• อ านวยความ
สะดวกทางการคา้

• ปกป้องผลประโยชน์
ของประเทศ

•ทกัษะภาษาองักฤษ
•ทกัษะฝีมอืแรงงาน/
ผูป้ระกอบการ

• มาตรฐานฝีมอื
•หลกัสูตรการศกึษา
• เครอืขา่ยความรว่มมอื
กบัประเทศสมาชกิ

•ความเชือ่มโยง
•ความสามารถในการรองรบั (capacity)
• กฎ/ระเบยีบการขนสง่สนิคา้/ผูโ้ดยสาร

• การคุม้ครองแรงงาน
• สวสัดกิารสงัคม
• สภาพแวดลอ้ม

• ศกัยภาพการผลติ
• มาตรฐานสนิคา้/
บรกิาร

• ตลาด

ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน



วสิยัทศัน ์
ประเทศมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั 
คนไทยอยูด่กีนิด ีมคีวามเสมอภาคและเป็นธรรม

หลกัการของยทุธศาสตร์
ตอ่ยอดรายไดจ้ากฐานเดมิ สรา้งรายได้
จากโอกาสใหม ่เพือ่ความสมดลุ และ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื

วตัถปุระสงค์
• รกัษาฐานรายไดเ้ดมิ และสรา้งรายไดใ้หม่

• เพิม่ประสทิธภิาพของระบบการผลติ 

(ตอ้งผลติสนิคา้ไดเ้ร็วกวา่ปจัจบุนั)

• ลดตน้ทนุใหก้บัธุรกจิ (ดว้ยการลดตน้ทนุ

คา่ขนสง่และโลจสิตกิส)์

ยทุธศาสตรห์ลกั 4 ดา้น
• ยทุธศาสตรส์รา้งความสามารถ

ในการแขง่ขนัของประเทศ

• ยทุธศาสตรส์รา้งโอกาสบนความ

เสมอภาคและเทา่เทยีมกนัทางสงัคม

• ยทุธศาสตรก์ารเตบิโตบนคณุภาพชวีติ

ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม

• ยทุธศาสตรป์รบัสมดลุและพฒันาระบบ

การบรหิารจดัการภาครฐั

ปรบั 
Internal 
Proces

s

หลุดพน้จาก
ประเทศ
รายได้

ปานกลาง

เป็นมติร
ต่อ

สิง่แวดลอ้ม

ลดความ
เหลือ่มล า้

ยุทธศาสตร์ประเทศ 



www.nesdb.go.th

นโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในอาเซียน

นโยบายเรง่ดว่น

เรง่ฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความ

ร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบ้านและนานา

ประเทศ เพือ่สนบัสนุนการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิในภูมภิาครว่มกนั โดยเฉพาะการเร่ง

แกไ้ขปัญหากระทบกระทั่งตามแนวพรมแดน 

ผ่านกระบวนการทางการทูตบนพื้นฐานของ

สนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง และเร่ง

ด าเนนิการตามขอ้ผูกพนัในการรวมตวัเป็น

ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท ัง้ในมิต ิ

เศรษฐกจิ สงัคม และความม ัน่คง ตลอดจน

การเชือ่มโยงเสน้ทางคมนาคมขนส่งภายใน

และภายนอกภูมภิาค (ขอ้ 1.6)

นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกจิ
ระหวา่งประเทศ

▪ สร้างความสามคัคแีละส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศอาเซยีน เพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมาย
ในการจดัต ัง้ประชาคมอาเซยีนและสง่เสรมิความ
ร่วมมอืกับประเทศอืน่ ๆ ในเอเชยีภายใตก้รอบความ
ร่วมมือดา้นต่าง ๆ และเตรยีมความพรอ้มของทุก
ภาคส่วนในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียนในปี 
พ.ศ. 2558 ท ัง้ในด้านเศรษฐกิจ สงัคมและ
วฒันธรรม และความม ัน่คง (ขอ้ 7.2) 

▪ ใช้ประโยชนจ์ากโครงข่ายคมนาคมขนส่งใน
ภูมภิาคอาเซยีนและอนุภูมภิาคใหเ้ป็นประโยชน์
ตอ่การขยายฐานเศรษฐกจิทัง้การผลติและการลงทุน
โดยใหค้วามส าคัญในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน (ขอ้ 7.8)



14 
ยทุธศาสตร์

สงัคมและวฒันธรรม การเมอืง

ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มเศรษฐกจิ

การทหาร พลงังาน

• เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นวฒันธรรมประเพณี
ทีด่งีามในกลุม่ประเทศ CLV

• รว่มมอืกนัในกลุม่ประเทศ CLV พฒันาคณุภาพ
ชวีติและการคุม้ครองทางสงัคม

• สรา้งความรว่มมอื
ดา้นการทอ่งเทีย่วและ
สง่เสรมิการลงทุนรว่ม
ในพฒันาทรพัยากร
ของประเทศในกลุม่ 
CLV

• ป้องกนัและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มตาม
แนวชายแดนในกลุม่
ประเทศ CLV

• สง่เสรมิความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศ
เชงิรกุในระดบัทวภิาคแีละพหุพาคี

• สง่เสรมิความเขา้ใจใหเ้กดิ
ผลประโยชนร์ว่มกนั

• เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นความม ัน่คง
ทางการทหารและการป้องกนัภยัคกุคาม
ไมต่ามแบบ ในระดบัอนุภูมภิาค

• สรา้งความรว่มมอืดา้นพลงังานไฟฟ้า  โดยอาศยั
ความไดเ้ปรยีบดา้นภมูปิระเทศทีเ่ป็นศนูยก์ลาง
ดา้นโครงขา่ยพลงังาน

• สรา้งความรว่มมอืเพือ่ความม ัน่คงดา้นพลงังาน
ในกลุม่ประเทศ CLV 

• สนบัสนนุภาคเอกชนในการลงทนุในโครงการ
ดา้นพลงังานตา่งๆ 

• เสรมิสรา้งความสามารถใน
การแขง่ขนัของสนิคา้ 
บรกิาร การคา้และลงทุน 

• ขยายตลาดในกลุม่สนิคา้
ราคาสูงในลาวและสรา้ง
ภาพลกัษณ์ทีเ่นน้ดา้น
คณุภาพดมีมีาตรฐาน

• สรา้งความรว่มมอืในการ
ลงทุน การพฒันาโครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

• พฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน
และระบบโลจสิตกิส ์เพือ่
เพิม่ความสามารถในการ
แขง่ขนั



ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับกลุ่มประเทศ CLV   แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 

โดยอิงกับ 3 เสาหลักของ ASEAN Community

APSCAEC ASCC
ยุทธศาสตร์ที่ 3

กระชับ
ความร่วมมือด้านความมั่นคง
• ร่วมมือด้านการทหาร

และภัยคุกคามไม่ตามแบบ
• การเมืองระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 1
เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ 
• ร่วมมือด้านพลังงาน
• พัฒนาระบบโลจิสติกส์
• เสริมสร้างศักยภาพการผลิต
• ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
เสริมสร้าง

ความร่วมมือด้านสังคม
• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
• ร่วมมือและป้องกัน

ยาเสพติด
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ยุทธศาสตรท์ี ่1 เสริมสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของกลุ่มประเทศ 
เพือ่เพิม่ขดีความสามารถด้านเศรษฐกจิ ให้เตบิโต
อย่างม่ันคงและย่ังยนื เพือ่รองรับการเปิดเสรี

1.1 สรา้งความรว่มมอื
เพือ่ความม ัน่คงดา้น
พลงังานในกลุม่
ประเทศ CLV 

1.2 พฒันาระบบโลจิ
สตกิส ์ เพือ่เพิม่
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

1.4 ป้องกนัและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มตาม
แนวชายแดนในกลุม่
ประเทศ CLV

1.3 เสรมิสรา้งความสามารถ
ในการแขง่ขนัของสนิคา้
บรกิาร การคา้และลงทนุ 

เศรษฐกจิไทยและประเทศในกลุม่ CLV เตบิโตอยา่งม ัน่คง 
มขีดีความสามารถในการแขง่ขนั และไมส่ง่ผลกระทบตอ่

สิง่แวดลอ้ม



แนวทางการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสข์องไทยกบักลุ่มประเทศ CLV 
มีความเชือ่มโยงมากข้ึน พร้อมทัง้กฎ ระเบยีบได้รบัการปรบัปรงุ
ให้อ านวยความสะดวกต่อการค้าและลงทุน

ยทุธศาสตรย่์อยท่ี  1.2 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจสิตกิส์
เพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขัน

Objective

• พฒันาระบบบรกิารขนสง่และโลจสิตกิสใ์หม้ปีระสทิธภิาพและได้
มาตรฐานสากลภายใตก้รอบความรว่มมอื

• พฒันาสิง่อ านวยความสะดวกดา้นการขนสง่สนิคา้และเดนิทาง

• พฒันาโครงขา่ยคมนาคมขนสง่ภายในประเทศ

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 เสรมิสรา้งความรว่มมอือยา่งใกลช้ดิของกลุม่ประเทศ เพือ่เพิม่ขดีความสามารถดา้นเศรษฐกจิ 
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ยุทธศาสตรท์ี ่3 กระชับความความร่วมมอืด้านการเมือง
และความม่ันคงระหว่างประเทศ CLV เพือ่
สนับสนุนการปฏบิัตกิารแก้ไขปัญหาทีเ่กิดขึน้อย่าง
สันตวิิธี

วสิยัทศัน์

ประเทศม ัน่คง

บนพืน้ฐานของ

ความพอเพยีง 

กา้วน า

ในประชาคม

อาเซยีน

มีความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง
ในกลุ่ม CLV เพ่ิมขึน้

3.1 เสริมสร้างความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงทางการ
ทหารและการป้องกัน
ภยัคุกคามไม่ตามแบบ 
ในระดับอนุภมูิภาค

3.2 สนับสนุนความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเชิงรุก 
ในกลุ่มประเทศ CLV 
ทั้งในระดับทวภิาคแีละ
พหุภาคเีพือ่ให้เกดิ
ผลประโยชนร่์วมกัน



แนวทางการพัฒนา

• สรา้งความรว่มมอืเพือ่ใหส้ามารถใหก้ารสนบัสนุนทางทหารตอ่กนัได้
รวมท ัง้ความรว่มมอืดา้นความม ัน่คงทางทะเลและชายฝัง่

• รว่มมอืในการป้องกนัอาชญากรรมตลอดแนวชายแดนและล าน า้โขง 
รวมท ัง้รว่มมอืในการป้องกนัภยัพบิตั ิ

มคีวามรว่มมอืดา้นการทหารและความม ัน่คงเพือ่สนัตสิขุ
ในดนิแดนแถบนี้

ยทุธศาสตรย์อ่ยที ่3.1 เสรมิสรา้งความรว่มมอืดา้นความม ัน่คง
ทางการทหารและการป้องกนัภยัคกุคาม
ไมต่ามแบบในระดบัอนภุมูภิาค

Objective

ยุทธศาสตรท์ี ่3   กระชบัความความรว่มมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คงระหวา่งประเทศ CLV 
เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิข ึน้อยา่งสนัตวิธิ ี



แนวทางการพัฒนา

• สนบัสนุนความสมัพนัธแ์ละความรว่มมอืเชงิรกุในระดบัทวภิาคแีละพหุภาคี

• สง่เสรมิความเขา้ใจเพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนร์ว่มกนั

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิรกุในระดบัทวภิาคแีละพหภุาคี

ยทุธศาสตรย์อ่ยที ่3.2  สนบัสนนุความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเชงิ
รกุ ในกลุม่ประเทศ CLV ท ัง้ในระดบัทวภิาคี
และพหภุาคเีพือ่ใหเ้กดิผลประโยชนร์ว่มกนั

Objective

ยุทธศาสตรท์ี ่3   กระชบัความความรว่มมอืดา้นการเมอืงและความม ัน่คงระหวา่งประเทศ CLV 
เพือ่สนบัสนุนการปฏบิตักิารแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิข ึน้อยา่งสนัตวิธิ ี



ประเทศมคีวาม
ม ัน่คงบน

พืน้ฐาน ความ
พอเพยีง สงัคม
มคีณุภาพ มุง่
สูก่ารเป็นผูน้ า
อาเซยีน

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  เสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านสังคม และวัฒนธรรม

Vision

Goal

Strategy

ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 สร้างความ
ร่วมมือเพื่อความม่ันคงดา้น
พลังงานในกลุ่มประเทศ CLV
ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 พัฒนา
โครงสร้างพื นฐานและโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 เสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันของ
สินค้า บริการ การค้าและลงทุน
ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 ป้องกันและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุม้ครองทางสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 ร่วมมือด้านวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3.1 เสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านความม่ันคงทางการ
ทหารและการป้องกนัภยัคกุคามไม่
ตามแบบ ในระดับอนุภมิูภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 3.2 สนับสนุน
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เชิงรุก ในกลุ่มประเทศ CLV 
ทั งในระดับทวิภาคแีละพหุภาคี



Strategic Map

ยทุธศาสตรท์ ี ่1 ดา้นเศรษฐกจิ

แนวทางที ่1

สรา้งความ
ม ัน่คง

ดา้นพลงังาน
หน่วยงานหลกั

กระทรวง
พลงังาน

แนวทางที่ 2

หุน้สว่นทาง
พลงังาน

หน่วยงานหลกั
กระทรวง

พลงังาน BOI

แนวทางที่ 3 

สนบัสนุน
ภาคเอกชน

ไทย
หน่วยงาน

หลกั
กระทรวง

พลงังาน 
BOI

แนวทางที ่2
สิง่อ านวยความ

สะดวก 
หนว่ยงานหลกั
กระทรวงการคล ั

ง

แนวทางที่ 1
พฒันาระบบ
โลจสิตกิส์

หนว่ยงานหลกั
กระทรวงคมนาคม

แนวทางที่ 1

ป้องกนัการ
ลกัลอบตดัไม ้

หน่วยงานหลกั
กระทรวง

ทรพัยากร
ธรรมชาติ

แนวทางที่ 2

การทอ่งเทีย่ว
หน่วยงานหลกั

กระทรวงทอ่งเทีย่ว

แนวทางที่ 1

ขยายการลงทนุ
หน่วยงานหลกั

BOI

แนวทางที่ 2

พฒันาระบบโลจิ
สตกิส์

หน่วยงานหลกั
กระทรวงคมนาคม

แนวทางที่ 4

พฒันา
ศกัยภาพการ

แขง่ขนั
หน่วยงานหลกั

กระทรวง
อตุสาหกรรม

แนวทางที่ 5

ผลติภาพ
หน่วยงานหลกั

กระทรวง
คมนาคม

แนวทางที่ 3

การตลาด
หน่วยงานหลกั

กระทรวง
พาณิชย์

ยุทธศาสตร์ 1.1
ดา้นพลงังาน

ยุทธศาสตร์ 1.3 
ป้องกนัและฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชา

ติ

ยุทธศาสตร์ 1.2 
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

ยุทธศาสตร์ 1.4
ป้องกนัและฟ้ืนฟู

ทรพัยากรธรรมชาติ



ยุทธศาสตร์ 1.2
พฒันาคณุภาพชวีติ
และการคุม้ครองทาง

สงัคม

ยุทธศาสตร์ 2.2
ความรว่มมอื
ดา้นวฒันธรรม

Strategic Map

ยทุธศาสตรท์ ี ่2 ดา้นสงัคมและวฒันธรรม

แนวทางที่ 1 
ระบบ

สาธารณสขุ
หนว่ยงานหลกั
กระทรวง
สาธารณสขุ

แนวทางที่ 2
การคา้และการ

ลกัลอบล าเลยีงยา
เสพตดิ หนว่ยงาน

หลกั ปปส.

แนวทางที่ 3
ป้องกนัจาก
ยาเสพตดิ

หนว่ยงานหลกั 
ปปส.

แนวทางที ่4 
พฒันาทกัษะการ

ใชภ้าษา 
หนว่ยงานหลกั 
กระทรวงศกึษา

แนวทางที่ 1
โครงการ
แลกเปลีย่น
เรยีนรู ้

หนว่ยงานหลกั 
กระทรวง
วฒันธรรม

แนวทางที่2
ความพรอ้มของ
ผูป้ระกอบการ

และ
คนท ัว่ไป 

หนว่ยงานหลกั 
กระทรวงศกึษาฯ 

กระทรวงตา่งประเทศ



ยุทธศาสตร์ 3.1
ความม ัน่คงทางการทหาร

และภยัคกุคาม
ไมต่ามแบบ

ยุทธศาสตร์ 3.2
ความสมัพนัธ์
ระหวา่งประเทศ

เชงิรกุ 

Strategic Map

ยทุธศาสตรท์ี ่3 ความรว่มมอื
ดา้นการเมอืงและความม ัน่คง

แนวทางที่ 1
สรา้งความรว่มมอื
หนว่ยงานหลกั

กระทรวงกลาโหม

แนวทางที่2 
ป้องกนั

อาชญากรรม 
หนว่ยงานหลกั

กระทรวงกลาโหม

แนวทางที่ 1
ความรว่มมอืเชงิรกุ
ในระดบัทวภิาคี
และพหภุาค ี
หนว่ยงานหลกั
กระทรวง
ตา่งประเทศ

แนวทางที่ 2 
สง่เสรมิความ
เขา้ใจรว่ม

หนว่ยงานหลกั
กระทรวง
ตา่งประเทศ



ASEAN Community

ภาพรวมกระบวนการจัดท้ายุทธศาสตรภ์ายใต้กรอบความร่วมมือดา้นความมั่นคงไทย-CLV

Means

Ends

Ways 

APSC: Peace Building

AEC: Single Market

ASCC: One Identity

Environmental  Scanning 

Strategic  Outlook 

2013-2016

National Capability

•General NI
• Specific NI
•Vision
•Goal
•Objective

CLV

TOWS

Task / Job

14 
Strategie

s

เพิม่ (4)

Economic, 
Energy, 

Environment 

เสรมิสรา้ง 
(2)

Social, 
Cultural

กระชบั (2)

Military, 
Political

Conditions

POLITICAL 
Direction

Country strategy

ยทุธศาสตรก์ารเขา้สู่

ประชาคมอาเซยีน



• https://www.mindmeister.com/1778009250?t
=JbD59vqVwg

• การเปลี่ยนแปลงทางดา้นสงั มและผลกระทบตอ่มิติอื่นๆ

https://www.mindmeister.com/1778009250?t=JbD59vqVwg


Pattarachit.goz@mahidol.ac.th



Process of Foresight’s Strategic Planning (SP+)





Thinking Future



Phase Primary Que Activity Foresight meth

See: Input What is happening 
out there

Identify change Environmental 
scanning, use 
STEEP/VERGE

See: Analysis What seem to be 
happening

Looking for patterns 
across the change 

Trend Analysis/
horizons scanning

Think: 
Interpretation

What’s really 
happening

Seeking a deeper 
understanding

Causal-layered 
analysis (CLA)

Think: Prospection What might happen Purpose fully 
looking forward

Scenario thinking

Do: Outputs What might we 
need to do

Identifying best 
strategic options

Back-casting

Do: strategy What will we do?
How will we do it 

Agreeing on 
Strategic Actions

Strategic Planning



Phase Primary Que Activity Foresight meth

See: Input What is happening 
out there

Identify change Environmental 
scanning, use 
STEEP/VERGE

See: Analysis What seem to be 
happening

Looking for patterns 
across the change 

Trend Analysis/
horizons scanning

Think: 
Interpretation

What’s really 
happening

Seeking a deeper 
understanding

Causal-layered 
analysis (CLA)

Think: Prospection What might happen Purpose fully 
looking forward

Scenario thinking

Do: Outputs What might we 
need to do

Identifying best 
strategic options

Back-casting

Do: strategy What will we do?
How will we do it 

Agreeing on 
Strategic Actions

Strategic Planning

Define focus

Scanning

Sense making 

Driving force

Develop possibility future

Design strategy


