
“ ทําไมทุกครั้งที่เรามองภาพวาดภาพหนึ่ง 
เราจะตองมองเพียงภาพเดียว มิติเดียว 

หรือดานเดียว ทั้งที่แทจริงแลวภาพวาดภาพหนึ่ง 
สามารถมองตรง มองตะแคง หรือมองแบบแยกสวน 
เพื่อให ไดมุมมองของภาพที่สวยงามมากกวาภาพเดียว 

เปรียบเสมือนการศึกษาทางดานยุทธศาสตร 
ที่ ไมควรศึกษาเพียงตําราใดเพียงตําราเดียว 

เพราะไมมีตําราใดเพียงตําราเดียวเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 
ที่จะมีความครอบคลุมและหลากหลายมากพอ 

หรือทานผูอานเห็นเปนเชนใด.....”

what do you see ?
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คำานำา
	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 เป็นกระบวนการที่มีการจัดและใช้เคร่ืองมือก�าลังอ�านาจ
แห่งชาตทิกุด้าน	เพือ่ให้บรรลผุลประโยชนแ์ห่งชาต	ิการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 ในห้วงระยะเวลา	 และสถานการณ์แวดล้อม 
ทั้งภายใน	และต่างประเทศจึงมีความส�าคัญ	รวมทั้งการใช้ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ
และแบบแผนของชาติที่มีอยู่	 จะท�าให้ประเทศมีขีดความสามารถที่จะรักษาไว ้
ซึง่ผลประโยชน์แห่งชาต	ิได้อย่างเป็นรปูธรรม	และเป็นไปในทศิทางทีต้่องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 หรือมีปัญหาข้อขัดข้องน้อยที่สุด	 ดังนั้นยุทธศาสตร์ชาต ิ
จึงไม่ใช่สิ่งที่จะก�าหนดขึ้นมาได้เองตามความต้องการ	 หรือความคิดเห็น 
โดยปราศจากหลักการที่เป็นขั้นตอน	 สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ด้วยเหตุ
และผล

	 ทั้งนี้	ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง	ทั้งภายนอกและภายในประเทศ
ทั้งในอดีตและในปัจจุบัน	 ล้วนส่งผลกระทบต่อทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 
ในอนาคตแทบทั้งสิ้น	 จึงจ�าเป็นต้องมีการก�าหนดแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการพัฒนาที่เหมาะสม	 เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ	 เพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน	 โดยน�าทุนของประเทศที่มีศักยภาพ	 
มาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกัน	 พร้อมทั้งเสริมให้แข็งแกร่ง 
เพ่ือเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศที่ส�าคัญได้แก่การเสริมสร้างทุนสังคม	
(ทุนมนุษย์	 ทุนสังคม	 ทุนวัฒนธรรม)	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาคนและ 
สังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ	

	 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 ยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นท้ังศาสตร์ 
และศิลป์ที่ส�าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายขององค์กร	 ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นไป
ตามทศิทางทีก่�าหนดไว้	โดยใช้ทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้คุม้ค่าและเกดิประโยชน์สงูสุด	
จึงได้จัดท�าเอกสารทบทวนยุทธศาสตร์	 (Strategic	 Review)	 เร่ือง	 คู ่มือ 
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติข้ึนเพื่อศึกษา	 เรียนรู ้	 ถึงหลักการในการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติ	และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป	
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ค�ำน�ำ	 	 	 	 ๓
สำรบัญ	 	 	 	 ๕
ส่วนที่	๑		หลักพื้นฐำนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ	 ๙
	 ๑.๑	 แนวคิดส�าคัญในการจัดท�ายุทธศาสตร์	 ๙
	 ๑.๒	 ตัวแบบพื้นฐานในการจัดท�ายุทธศาสตร์	 ๑๑
	 ๑.๓	 องค์ประกอบในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ	 ๑๕
							 	 ๑.๓.๑	 ความมั่นคงแห่งชาติ	(National	Security)	 ๑๖
	 	 ๑.๓.๒		 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ๑๗	
	 	 	 (National	Security	Policy)
	 	 ๑.๓.๓		 ผลประโยชน์แห่งชาติ	(National	Interests)	 ๑๗
	 	 ๑.๓.๔		 ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ	(National	Powers)	 ๑๙
	 	 ๑.๓.๕		 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	(National	Objectives)	 ๒๒
	 	 ๑.๓.๖		 มาตรการเฉพาะ	(Specific	Measures)	 ๒๔
	 	 ๑.๓.๗		 แผนงาน	/	โครงการ	(Program	/	project)	 ๒๔
	 	 ๑.๓.๘		 แรงผลักดัน	(Forces)	 ๒๔
	 	 ๑.๓.๙		 แนวโน้ม	(Trends)	 ๒๕
	 	 ๑.๓.๑๐	ปัญหา	(Problems)	 ๒๕
	 	 ๑.๓.๑๑	ภัยคุกคาม	(Threats)	 ๒๕
	 	 ๑.๓.๑๒	โอกาส	(Opportunities)	 ๒๖
	 	 ๑.๓.๑๓	การท้าทาย	(Challenges)	 ๒๖
	 	 ๑.๓.๑๔	ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค	(Obstacles)	 ๒๗
	 	 ๑.๓.๑๕	ปัจจัยที่สนับสนุน	(Supports)	 ๒๗

 สารบัญ
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ส่วนที่	๒	กระบวนกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ	 ๒๙
	 ๒.๑	 โครงสร้างการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ	 ๒๙
	 ๒.๒	 การตรวจสอบบริบทแวดล้อม		 ๓๒
	 	 (Security	Environment)
	 ๒.๓	 ข้อจ�ากัดทางทรัพยากร	(Resource	Constraint)	 ๓๖
	 ๒.๔		การก�าหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์	(ENDS)	 ๓๗
	 	 ๒.๔.๑	 ความหมาย		 ๓๗
	 	 ๒.๔.๒	 องค์ประกอบ		 ๓๗
	 	 ๒.๔.๓		 กระบวนการก�าหนด	 ๓๘
	 ๒.๕		การก�าหนดกรอบแนวทาง	 ๔๓
	 	 ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	(WAYS)
	 	 ๒.๕.๑	 ความหมาย		 ๔๓
	 	 ๒.๕.๒	 องค์ประกอบ		 ๔๓
	 	 ๒.๕.๓	 กระบวนการก�าหนด		 ๔๔
	 ๒.๖		การก�าหนดวิธีการและกลไก	 ๔๖
	 	 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	(MEANS)
	 	 ๒.๖.๑		 ความหมาย		 ๔๖
	 	 ๒.๖.๒		 องค์ประกอบ		 ๔๖
	 	 ๒.๖.๓		 กระบวนการก�าหนด	 ๔๖
	 ๒.๗	 ปัจจัยเสี่ยง	(Risk)	 ๔๗
ส่วนที่	๓		บทสรุป	 	 ๔๙
	 ๓.๑	 สรุป	 	 ๔๙
	 ๓.๒	 ข้อเสนอแนะ	 ๕๐
     
ภำคผนวก
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คู่มือการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

“ยุทธศาสตร์ เป็นศิลป์ และศาสตร์

ในการพัฒนา และการใช้ก�าลังอ�านาจ

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 

และก�าลังทหาร ตามความจ�าเป็น

ทั้งในยามสงบ และยามสงคราม 

เพื่อให้เกิดการสนับสนุนอย่างสูงสุด

ต่อนโยบายด้านต่างๆ 

โดยมุ่งเพิ่มพูนโอกาส และผลของ

ชัยชนะในทางที่เกื้อกูล และ

ลดโอกาสของการพ่ายแพ้ให้น้อยลง”

พจนานุกรมศัพท์ทหาร กระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

คู่มือการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

7



ส่วนที่ ๑
หลักพื้นฐานการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
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ส่วนที่ ๑ หลักพื้นฐานการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

	 ในห้วงเวลาที่ผ่านมา	 สถานการณ์โลกทุกๆ	 ด้านเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว	

เนื่องมาจากผลของกระแสโลกาภิวัตน์และการสิ้นสุดของยุคสงครามเย็น	

สภาวการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบโดยตรงกับความม่ันคงแห่งชาติของประเทศ

ต่างๆ	ในทกุด้าน	ไม่ว่าจะเป็นด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	สังคมจิตวทิยา	การป้องกนั

ประเทศ	และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	การพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	การก�าหนด

และพัฒนานโยบายความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกและ

สภาวะแวดล้อมของประเทศทั้งภายในและภายนอก	 เพ่ือให้ประเทศมีสมดุล 

ในความมั่นคงแห่งชาติทุกด้าน	 สามารถรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ	 

และบรรลวุตัถปุระสงค์แห่งชาตไิด้	จงึเป็นเรือ่งท้าทายการบริหารและการจัดการ

ของรัฐบาล	 ดังนั้น	 กระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ทุกภาค

ส่วนในประเทศ	โดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมัน่คง	ควรตระหนกัและให้ความ

ส�าคัญเพื่อให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานนโยบายระดับสูงและ 

หน่วยปฏิบัติ	 สามารถด�าเนินการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการและเป็นระเบียบ

ขั้นตอน	เพื่อให้บรรลุถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ

 ๑.๑	แนวคิดส�ำคัญในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

	 	 แต่เดิมค�าว่า	 ยุทธศาสตร์๑	 บัญญัติมาจาก	 strategy	 มีความหมาย

สัมพันธ์ใกล้ชิดกับ	ยุทธวิธี	ซึ่งบัญญัติมาจาก	tactics	ค�าคู่นี้จึงมักจะปรากฏใน

บริบทเดียวกัน	 (ในสหรัฐอเมริกามีนิตยสารชื่อว่า	 strategy	 &	 tactics	 ซ่ึงมี

บทความว่าด้วยสองเรื่องนี้โดยเฉพาะ)	ในบริบทนี้	strategy	จะใช้ในรูปเอกพจน์	

ส่วน	tactics	จะใช้ในรูปพหูพจน์	นอกจาก	ยุทธศาสตร์	กับ	ยุทธวิธี	ซึ่งใช้คู่กัน

๑	สมานิศ	 วิจิตร,	 ความหมายของยุทธศาสตร์	 (กลยุทธ์)	 กับยุทธวิธี	 (กลวิธี)	 เข้าถึงสื่อออนไลน	์ 

http://samanit.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html
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มาแต่เดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการทหารแล้วอาจใช้ค�าว่า	 กลยุทธ์	 แทน	

ยุทธศาสตร์	และใช้ค�าว่า	กลวิธี	แทน	ยุทธวิธี	ก็ได้	ค�านี้เป็นศัพท์รัฐศาสตร์ของ

ราชบัณฑิตยสถาน	และยังมีใช้ในทางธุรกิจและในภาษาทั่วไปอีกด้วย

	 ค�าว ่า	 strategy	 ในพจนานุกรมฝรั่งมักจะให้ความหมายหลักไว้ว ่า	 

“ศาสตร์และศิลป์แห่งการวางแผนและปฏิบัติการในสงคราม”	 ส่วน	 tactics	

หมายถึง	 “วิธีการจัดกระบวนทัพเพื่อให้ได้ชัยชนะในการสู้รบหรือเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์เฉพาะหน้าเฉพาะอย่าง”	รากศัพท์ของ	strategy	อาจสาวย้อนไป

ถึงค�ากรีก	 คือ	 strategos	 “แม่ทัพ”	 เพราะมาจากค�าว่า	 stratos	 “กองทัพ”	 

+	 agein	 “น�า”	 ส่วน	 tactics	 ก็มาจากค�ากรีกเช่นกัน	 คือ	 tactikos	 

“เกีย่วกบัการจดั”	จากรากศพัท์ว่า	 tassein	“จดั”	 (อนัเป็นทีม่าของความหมายว่า	

“การจัดกระบวนทัพ”)	 จึงเห็นได้ชัดว่าค�าคู ่นี้เริ่มใช้ในความหมายเก่ียวกับ 

การทหารก่อนที่จะน�ามาใช้ในวงการอื่นๆ

	 พจนานกุรมบางฉบบัอธบิายเพิม่เตมิว่า	ในแง่การทหาร	strategy	คอืการใช้

ก�าลังทหารทั้งมวลของชาติทั้งในยามสงบและในยามสงคราม	 โดยการวางแผน

และพัฒนาขนานใหญ่ในระยะยาว	 เพื่อให้เกิดความมั่นคงหรือชัยชนะ	 

ส่วน	tactics	คอืการใช้และจดัวางก�าลงัทหารในการสู้รบจริง	ส่วนในภาษาองักฤษ

ทัว่ๆ	ไป	ค�าว่า	strategy	จะมีท่ีใช้มากกว่าค�าว่า	tactics	และอาจใช้ในรปูพหูพจน์

ก็ได้	 เพ่ือหมายถึง	 “วิธีการ”	 เช่น	 learning	 strategies	 “วิธีการเรียนรู้”	 

ความสมัพนัธ์ระหว่าง	strategy	กบั	tactics	อาจสรปุได้ว่า	ยทุธศาสตร์	(กลยทุธ์)	

หมายถึง	 แผนปฏิบัติการโดยรวมเพื่อให้มีชัยเหนือข้าศึกหรือคู่แข่ง	 เพื่อประสบ

ผลส�าเรจ็ในธรุกจิ	หรือเพือ่บรรลเุป้าหมาย	เช่นเพ่ือความก้าวหน้าของหน่วยงาน	

ส่วนยุทธวิธี	 (กลวิธี)	 หมายถึงวิธีการในระดับรายละเอียดที่น�ามาใช้เพื่อด�าเนิน

ตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนกลยุทธ์ที่วางไว้แล้ว
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 ๑.๒	ตัวแบบพื้นฐำนในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์

	 ดังท่ีกล่าวมาแล้วว่ายุทธศาสตร์เป็นศัพท์ที่มีก�าเนิดในทางทหาร	 ซึ่งเป็น

แผนการปฏิบตัทีิว่างไว้เพือ่ให้บรรลเุป้าประสงค์จ�าเพาะทีว่่าด้วยวธิกีารเชือ่มโยง

การรบปะทะต่างๆ	 เข้าด้วยกัน	 ท้ังนี้มีนักคิดหลายท่านได้นิยามยุทธศาสตร ์

ไว้อย่างหลากหลายส�านักคิด	 ไม่ว่าจะเป็น	 “วิถีอย่างครอบคลุมในการปฏิบัติ 

เพื่อผลเบื้องปลายทางการเมือง	 รวมท้ังการข่มขู่หรือการใช้ก�าลังอย่างแท้จริง	 

ในภาษวิธีแห่งเจตจ�านง	ที่จ�าเป็นต้องมีอย่างน้อยสองฝ่ายในความขัดแย้งหนึ่งๆ	

ซึ่งฝ่ายเหล่านี้มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน	 และดังนั้นยุทธศาสตร์จะประสบความส�าเร็จ

น้อยครั้ง	 หากไม่แสดงความสามารถในการดัดแปลง”	 ตลอดจนขั้นตอน 

ของกระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ทีแ่ต่ละองค์กร	/	หน่วยงาน	จะต้องน�ามาศกึษา

และประยกุต์ใช้เป็นต้นแบบเพือ่ให้เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพสูงสุด	ดังเอกสาร

ทบทวนยุทธศาสตร์	 เร่ือง	 “คู่มือการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ”	 ฉบับนี้	 ที่ได้น�า 

ตัวแบบพื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์ของ	 Bartlett	 Model๒	 และในส่วน 

ของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติจากท้ังวิทยาลัยการทัพทั้ง	 ๓	 เหล่าทัพ	 

ของสหรัฐอเมริกา	ดังต่อไปนี้

๒	บทความ	เรือ่ง	โครงสร้าง	กระบวนการก�าหนด	และพฒันายทุธศาสตร์ทหาร,	สถาบนัพระปกเกล้า	

๒๕๕๖
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	 ดังโครงสร้างของ	Henry	C.	Bartlett		ที่ได้จัดท�าแบบจ�าลองแสดงหลักการ

ในการก�าหนดยุทธศาสตร์	(ดังรายละเอียดภาพประกอบที่	๑	Bartlett	Model	

ข้างต้น)	ไว้ด้วยอีกลักษณะหนึ่ง	ซึ่งเป็นรูปแบบการก�าหนดยุทธศาสตร์	ที่จะต้อง

มีความสอดคล้องตามหลักการพื้นฐานในการวางแผนตามองค์ประกอบ	 

๓	ประการ	 คือ	 การท�าให้เกิดความสมดุลระหว่างเป้าหมายท่ีก�าหนด	 (ENDS)	

แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 (WAYS)	 กับเครื่องมือที่จะใช้	 (MEANS)	

โดยต้องค ้นหาปัจจัยสภาวะแวดล้อมทางด้านความมั่นคง	 (Security	 

Environment)	 และกิจกรรมท่ีสามารถท�าขนานกันไปได้	 (Resource	 

Constraint)	บนพืน้ฐานของความเสีย่ง	(Risk)	เนือ่งจากอาจส่งผลกระทบให้เกดิ

การเปลีย่นแปลงไปตามล�าดบัขัน้	ซึง่กล่าวได้ว่าโครงสร้างแต่ละแบบจะมีลกัษณะ

ที่ใกล้เคียงกัน	 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย	

กับวิธีการที่เหมาะสมในการใช้เครื่องมือต่างๆ	ของชาติที่มีอยู่	

ภำพประกอบที่	๑	Bartlett	Model

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

คู่มือการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

12



	 ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติของ	Dr.	Richmond	M.	Lloyd	แห่งวิทยาลัย

การทัพเรือสหรัฐอเมริกา	 ได้น�าเสนอโครงสร้างของยุทธศาสตร์ชาติ	ที่ประกอบ

ด้วยปัจจัยส�าคัญหลายประการ	 ส�าหรับการจัดการและการประเมินค่า 

องค์ประกอบที่จ�าเป็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการพิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์และ 

การก�าหนดก�าลังรบ๓	 โครงสร้างนี้จะเริ่มจากผลประโยชน์ของชาติ	 และ

วัตถุประสงค์ของชาติ	 จากนั้นจะกล่าวถึง	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเพื่อให้

ทราบถงึองค์ประกอบ	ตลอดจนทางเลอืกต่างๆ	โดยได้ให้ข้อแนะน�าว่าโครงสร้าง

นี้จะใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทางเลือกยุทธศาสตร์และก�าลังรบในอนาคต	 

อกีทัง้เป็นตวัช่วยในการประเมนิค่าข้อคดิเหน็ของนกัยทุธศาสตร์และนกัวางแผน

ก�าหนดก�าลงัรบ	และเป็นจดุเร่ิมต้นในการพฒันาก�าหนดและตัดสนิใจหาทางเลอืก

ของโครงสร้างของก�าลังรบหลักที่ต้องการ

	 ส�าหรบัวทิยาลยัการทัพบกสหรฐัอเมรกิา	ได้น�าเสนอโครงสร้างแนวคดิเกีย่ว

กับการพิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติว่า๔		ควรเริ่มต้นจากการพิจารณาถึงผล

ประโยชน์แห่งชาติ	 วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	 วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 มาตรการเฉพาะ	 การตรวจสอบสภาพแวดล้อม	

พิจารณาแรงผลักดันและแนวโน้ม	 เพื่อทราบปัญหาและโอกาส	 วัตถุประสงค์

เฉพาะแห่งชาติเผื่อเลือก	 การวิเคราะห์ก�าลังอ�านาจและแบบแผนของชาติเพื่อ

ทราบกรณีเกื้อกูลและอุปสรรค	 โดยพิจารณาความเป็นไปได้	 ความเหมาะสม	

ตลอดจนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเผ่ือเลือก	 วิเคราะห์ผลดี	 ผลเสียเกี่ยวกับ

ความเสี่ยง	ข้อได้เปรียบ	ทรัพยากรที่มีอยู่	รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยสนับสนุน

๓	 	บทความ	 เรื่อง	 โครงสร้าง	 กระบวนการก�าหนด	 และพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร,	 สถาบัน 
พระปกเกล้า,	๒๕๕๖
๔		The	Curricular	theme		a	military	program	to	support	a	us	national	strategy	;	US	
Army	war	college	Carlisle	barracks,	Pennsylvania,	1987
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และอุปสรรค	 ค�าตอบ	 กรรมวิธี/วิธีท�า	 เพื่อให้ได้ค�าตอบความต้องการ	 (ENDs)	

การสนองความต้องการ	(Ways	and	Means)

	 นอกจากนี้	 โครงสร้างแนวคิดเกี่ยวกับการพิจารณาก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ

ของ	วิทยาลัยการทัพอากาศสหรัฐอเมริกา	ได้กล่าวเริ่มต้นจาก๕	การตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อมทางทหาร	 วัตถุประสงค์ทางทหารท่ีเสนอ	 แนวความคิด 

ทางยทุธศาสตร์ทหาร	ตรวจสอบขดีความสามารถทางทหาร	ก�าลงัภายใต้ขดีจ�ากดั

ของงบประมาณ	 เปรียบเทียบก�าลังรบที่ต้องการกับก�าลังภายใต้ขีดจ�ากัด 

ของงบประมาณมีความเสี่ยง	 ยุทธศาสตร์ทางทหารท่ีเสนอพิจารณาปัจจัยท่ีม ี

ผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาต	ิภายในประเทศ	ภายนอกประเทศ	และปัจจยั

ทีมี่ผลกระทบต่อความมัน่คงของชาต	ิการพจิารณาขดีความสามารถ	เปรยีบเทยีบ

กับแนวความคิดทางยุทธศาสตร์	 โดยพิจารณาปัจจัยประกอบ	 (ภูมิประเทศ	 

ขีดความสามารถ	 ข้าศึก	 ฐานะทางเศรษฐกิจ)	 วัตถุประสงค์ทางทหารเผื่อเลือก	

วิเคราะห์ความรุนแรงตามสถานการณ์และขีดความสามารถในการเผชิญกับ 

ภัยคุกคามก�าลงัรบทีต้่องการในการป้องกนัประเทศร่วมกบัการพจิารณาก�าหนด

ความเร่งด่วนในการพัฒนาก�าลังรบ

	 จากตัวแบบพื้นฐานการก�าหนดยุทธศาสตร์ของ	 Bartlett	 Model	 และ 

ในส่วนของการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติจากทั้งวิทยาลัยการทัพทั้ง	 ๓	 เหล่าทัพ	 

ของสหรัฐอเมริกา	 ดังกล่าวข้างต้น	 เป็นการประเมินยุทธศาสตร์ชาติที่เป็น 

การด�าเนินกรรมวิธีเพื่อการวิเคราะห์วัตถุประสงค์แห่งชาติและนโยบาย 

ความมั่นคงแห่งชาติ	 จากสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ	 

ร่วมกับการวิเคราะห์ก�าลังอ�านาจแห่งชาติที่มีอยู่	 และการพิจารณาแบบแผน 

๕		บทความ	เรือ่ง	โครงสร้าง	กระบวนการก�าหนด	และพฒันายทุธศาสตร์ทหาร,	สถาบนัพระปกเกล้า,	
๒๕๕๖
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ของชาติหรือแนวทางในการปฏิบัติภารกิจของชาติ	 ทั้งนี้	 ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติ 

ทีถ่่ายทอดกันมาทัง้ด้านการเมอืง	เศรษฐกจิ	และสงัคมจติวทิยา	โดยมจีดุมุง่หมาย

เพื่อให้ได้ข้อตกลงในการใช้ทรัพยากรของชาติให้เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด	 

ซึ่งในการประเมินนั้นแม้นโยบายที่ได้มาอาจไม่เป็นนโยบายที่ดีที่สุดแต่ก็ยอม 

ให้มีความเสี่ยง	 ข้อมูลข้ันพ้ืนฐานท่ัวไปมักได้มาจากแหล่งต่างๆ	 น�ามารวบรวม

และประมวลเข้าด้วยกัน	เพื่อให้มีการประเมินได้อย่างกว้างขวาง	

 ๑.๓	องค์ประกอบในกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ

	 การบริหารประเทศของทุกรัฐบาล	 คือ	 การรักษาไว้ซ่ึงเป้าหมายของชาติ 

ที่มักจะถูกกล่าวถึงในรูปของผลประโยชน์แห่งชาติ	 โดยมียุทธศาสตร์ชาติ	 

(National	 Strategy)	 เป็นกระบวนการที่ให้ได้มาถึงเป้าหมายของชาติ	 โดยใช้

ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ	(National	Power)	ด้านต่างๆ	เป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุ

ผลตามที่ต้องการ

	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 จึงถือเป็นเป้าหมายและแนวทางตามแบบที่ชาติต้องการ	 

มีความเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการพัฒนาโดยใช้ก�าลังอ�านาจแห่งชาติในด้าน

ต่างๆ	 อาทิ	 การเมือง	 เศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการทหาร	 วิทยาศาสตร  ์

และเทคโนโลยี	การพลงังานทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม	และเทคโนโลยี

และสารสนเทศและการสื่อสารหรือการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ	

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ	

	 ยุทธศาสตร์	 หรือแนวทางในการบรรลุจุดหมายของหน่วยงาน	 ดังนั้น	 

จุดหมายจึงเป็นสิ่งที่ส�าคัญยิ่งในการจัดท�ายุทธศาสตร์	 โดยผู้จัดท�าจ�าเป็นต้อง

ก�าหนด	 จุดหมายของหน่วยงานให้ชัดเจน	 เพ่ือให้ยุทธศาสตร์ที่ได้ออกมานั้น 

ตรงตามความต้องการ	 และด�าเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง	 ซึ่งแต่เดิมค�าว่า	

“ยุทธศาสตร์”	 นี้มักจะได้ยินได้ใช้ในวงการทหารเท่านั้น	 โดยน�ามาใช้ในการ
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วางแผน	แต่ในวงการศึกษา	ค�าว่า		“ยุทธศาสตร์”	คือ	แผนและนโยบายในการ

ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก�าหนดไว้	 โดยแผนยุทธศาสตร์จะใช ้

ในระดับผู้บริหารหรือระดับนโยบาย	นอกจากนี้	 ยังควรมีการท�าความเข้าใจถึง

องค์ประกอบส�าคัญท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติเพ่ือให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันและเป็นระบบ	ประกอบไปด้วยรายละเอียดส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

   ๑.๓.๑ ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security)

	 	 	 ตามพระราชบัญญัติ	 สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 พ.ศ.๒๕๕๙	 

ลงวันที่	 ๒๖	 ก.ย.๕๙	 ได้กล่าวว่า	 “ความมั่นคงแห่งชาติ”	 หมายถึง๖	 ภาวะ 

ที่ประเทศปลอดจากภัยคุกคามต่อเอกราช	 อธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขต	

สถาบันศาสนา	 สถาบันพระมหากษัตริย ์	 ความปลอดภัยของประชาชน	 

การด�ารงชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน	หรือที่กระทบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ

หรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 

รวมทั้งความพร้อมของประเทศที่จะเผชิญสถานการณ์ต่างๆ	 อันเกิดจาก 

ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	 	

		 	 	 ความส�าคัญของความมั่นคงของชาติ	 อยู ่ที่เมื่อชาติมั่นคง	 

คนในชาติจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข	 ปลอดภัย	 มีศักดิ์ศรี	 มีอิสระเสร ี

ในการด�าเนินชีวิต	 มีความหวัง	 สามารถจะมั่นใจในอนาคตของตนเองและ 

ลูกหลานได้	 ความม่ันคงของชาติจึงมีผลโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ 

ความปกตสิขุของทุกคนในชาต	ิแต่การทีจ่ะท�าให้ชาตมิัน่คง	และรกัษาความมัน่คง

ไว้ให้มีอย่างถาวรนั้นมิใช่เรื่องง่าย	 อีกทั้งยังยากต่อการท�าความเข้าใจ	 ทั้งนี้ก็ 

เนื่องมาจาก	 ปัญหาความมั่นคงเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวเนื่องกับทุกผู้คนภายในชาติ

๖	มาตรา	๔	พระราชบัญญัติ	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙
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เก่ียวเน่ืองในทุกกิจกรรม	 และทุกด้านของสังคม	 ทั้งในด้านการเมืองภายใน

ประเทศ	 การเมืองระหว่างประเทศ	 เศรษฐกิจ	 สังคมจิตวิทยา	 การทหาร	

วทิยาศาสตร์เทคโนโลย	ีหรอืแม้แต่ในปัญหาสิง่แวดล้อมกต็าม	ดงันัน้การท�าความ

เข้าใจในแง่มมุของปัญหาความมัน่คงนัน้	จะต้องพจิารณาให้ถ่องแท้ในทกุด้านทกุมมุ

	 	 	 นอกจากความเกี่ยวพันของปัญหาความมั่นคงในทุกด้าน 

ตามทีก่ล่าวไป	ผลกระทบต่อกนัของแต่ละระดับของความมัน่คง	หรือความมัน่คง

ของคนแต่ละกลุม่	 แต่ละขนาด	ยงัส่งผลให้การศกึษาด้านความมัน่คงมคีวามยุง่ยาก

สับสนเพ่ิมมากข้ึน	 อีกทั้งสภาพของสังคมมนุษย์ท่ีไม่เคยหยุดนิ่ง	 มีลักษณะ 

เป็นพลวตัร	(Dynamic)	จงึท�าให้ปัญหาความมัน่คงมคีวามเป็นพลวตัรตามไปด้วย		

   ๑.๓.๒ นโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิ(National Security Policy)

	 	 	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 เป ็นหนทางในการปฏิบัติ 

อย่างกว้างๆ	หรอืเป็นข้อความแสดงแนวทางปฏบิตัซิึง่ก�าหนดขึน้เพือ่ด�าเนนิการ

ให ้ เป ็นไปตามวัตถุประสงค ์ที่ เกี่ยวกับความมั่นคงแห ่งชาติ	 ตลอดจน 

มีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์และผลประโยชน์แห่งชาติ	 ทั้งนี้	 ส�านักงาน 

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 (สมช.)	 ได้ให้ค�าจ�ากัดความว่า	 “นโยบายความมั่นคง

แห่งชาติ”	 เป็นแนวทางปฏิบัติกว้างๆ	 ในระดับชาติของรัฐบาลที่ก�าหนดขึ้น 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�าเนินการเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติและ 

ความมั่นคงแห่งชาติ	โดย	สมช.	จะเป็นผู้เสนอแนะนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ต่อ	สมช.	ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	เพื่อขอรับความเห็นชอบไว้ใช้ในการ

บริหารเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของชาติ
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    ๑.๓.๓ ผลประโยชน์แห่งชาติ (National Interests)

	 	 	 ผลประโยชน์แห่งชาติเป็นความต้องการสูงสุดของประชาชน 

ในชาติ	เป็นการด�ารงสถานะของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืนภายใต้สถานการณ์

ความม่ันคงท่ีมคีวามซบัซ้อน	โดยเฉพาะการเผชญิกบัปัญหาเอกภาพภายในชาติ

และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่	ทั้งนี้	ได้ก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติ	ดังนี้

	 (๑)	การมีเอกราช	 อธิปไตย	 ภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

	 (๒)	สังคมไทยร่มเย็นเป็นสุข	 การพัฒนาท่ียั่งยืน	 มีความมั่งคั่ง	

และประชาชนอยู่ดีกินดี

	 (๓)	การมีเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคมโลก	 และอยู ่ร ่วมกัน 

กับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างสันติสุข

  ผลประโยชน์แห่งชาติ	หรอื	“แนวความคดิทีไ่ด้ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ

ทีส่ดุแล้วจากบรรดาองค์ประกอบต่าง	ๆ 	ซึง่ประมวลขึน้เป็นความต้องการทีส่�าคญั

ที่สุดที่ชาติจะขาดเสียมิได้	 ทั้งนี้	 รวมถึงการคุ้มครองตนเอง	 ความเป็นเอกราช

บูรณภาพแห่งชาติ	 ความมั่นคงทางทหาร	 เสถียรภาพทางเศรษฐกิจกับบรรดา

ความมั่งค่ังทั้งหลายท่ีจะพึงมี”	 นอกจากนั้นสถาบันบรุกกิ้ง	 ให้ค�าจ�ากัดความ 

ไว้ว่า	ผลประโยชน์แห่งชาติ	ได้แก่	“จุดหมายปลายทางทั่วไปและต่อเนื่องที่ชาติ

มุ่งกระท�าให้บรรลุผล	 และเป็นจุดหมายปลายทางที่ชาติรู้สึกว่ามีความส�าคัญ 

แก่ความมั่นคงและความมั่งคั่งแห่งชาติ”	 ผลประโยชน์แห่งชาติ	 จ�าแนกออก 

ได้เป็น	๓	ลักษณะ	คือ

	 	 (๑)	 จ�าแนกตามลักษณะความส�าคัญ	 (Degree	 of	 Primacy)	 ได้แก	่ 

ผลประโยชน์แห่งชาติที่มีความส�าคัญสูงสุด	 (Vital	 Interests)	กับผลประโยชน์

แห่งชาติระดับรอง	(Secondary	Interests)
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	 	 (๒)	 จ�าแนกตามลกัษณะความยนืยง	(Degree	of	Permanence)	ได้แก่	

ผลประโยชน์แห่งชาติถาวร	(Permanent	Interests)	กับผลประโยชน์แห่งชาติ

ไม่ถาวร	(Variable	Interests)

	 	 (๓)	 จ�าแนกตามลักษณะความเจาะจง	(Degree	of	Generality)	ได้แก่	

ผลประโยชน์แห่งชาตท่ัิวไป	(General	Interests)	กบัผลประโยชน์แห่งชาตเิฉพาะ	

(Specific	 Interests)	 การจ�าแนกผลประโยชน์แห่งชาติออกเป็นลักษณะต่างๆ	

ดังกล่าวเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาก�าหนดผลประโยชน์แห่งชาติในช่วงท่ีจะ

วางแผนยุทธศาสตร์ชาติ	คือ	จะวางแผนในช่วงระยะสั้น	๒	ปีข้างหน้า	หรือช่วง

ระยะปานกลาง	๓	-	๑๐	ปีข้างหน้า	หรอืช่วงระยะยาวซ่ึงครอบคลุมจาก	๑๑	-	๒๐	

ปีข้างหน้า	 อย่างไรก็ดี	 ผลประโยชน์แห่งชาติจะต้องเป็นความต้องการท่ีส�าคัญ

ที่สุดที่ประเทศชาติจะขาดเสียมิได้

   ๑.๓.๔ ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ (National Powers)

	 	 “ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ	 คือ	 ก�าลังหรือขีดความสามารถของชาติ” 

หรือกล่าวได้อีกอย่างว่า	 “ก�าลังอ�านาจแห่งชาติคือ	 ความสามารถของรัฐหนึ่ง 

ในอันที่จะก่อให้เกิดอิทธิพลแก่รัฐอื่นๆ”	เพราะเหตุว่าประเทศต่างๆ	ย่อมมีพลัง

อ�านาจแห่งชาติไม่เท่ากัน	บรรดาประเทศที่มีพลังอ�านาจมาก	อันได้แก่	ประเทศ

อภิมหาอ�านาจและประเทศมหาอ�านาจต่างๆ	 ย่อมจะมีอิทธิพลเหนือประเทศ 

ที่ยากจน	และมีพลังอ�านาจน้อยกว่าทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมก็ตาม			

  ลักษณะก�าลังอ�านาจแห่งชาติในด้านต่างๆ๗

	 	 ก�าลงัอ�านาจของชาต	ิหรอื	National	Power	เริม่มกีารใช้ในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์	มาตั้งแต่อดีต	ที่เด่นชัดคือ	Niccolo	Machiavelli	ได้เสนอความคิด

ที่เกี่ยวกับพลังอ�านาจของรัฐ	ซึ่งต่อมาก็ได้พัฒนามาเป็น	องค์ประกอบของก�าลัง

๗	เอกสารวิชาวิทยาการทหารของกรมยุทธศึกษาทหาร	กองบัญชาการทหารสูงสุด
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อ�านาจของชาต	ิ	๓	ประการ	คอื	การเมอืง	สงัคม	และการทหาร	ต่อมาแนวความคดิ

ในเรือ่งของก�าลงัอ�านาจของชาติ	ได้ถกูพฒันาเพิม่เตมิ	โดย	Carl	von	Clausewitz	

ได้เพ่ิมเติมองค์ประกอบที่	 ๔	 คือ	 เศรษฐกิจ	 ท�าให้องค์ประกอบพลังอ�านาจ 

ของชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น	 คือประกอบด้วย	 การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การทหาร	 

และสังคมจิตวิทยา

	 	 ช่วงต่อมา	 นักยุทธศาสตร์หลายท่านและสถาบันต่างๆ	 ได้ศึกษาและ

พัฒนาองค์ประกอบของก�าลังอ�านาจของชาติให้กว้างขวาง	 และครอบคลุม 

พลังอ�านาจด้านต่างๆ	 ที่เพ่ิมขึ้นภายหลังตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์

โลกยคุปัจจบุนัทีม่วีวิฒันาการไปตามเวลา	องค์ประกอบของก�าลังอ�านาจของชาติ

ในยุคปัจจุบันมีดังต่อไปนี้

  กำรเมือง	 :	 เป็นพลังอ�านาจที่ได้จากความนิยม	 และการสนับสนุน 

จากพลังประชาชนต่อระบอบการปกครอง	 ต่อรัฐบาลและต่อนโยบาย 

ของประเทศ	 นโยบายทางการเมืองการปกครองที่ดี	 การแก้ไขปัญหาภายใน

ประเทศให้ลุล่วง	 จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและเป็นหลักประกัน 

ถงึเสถยีรภาพของรฐับาล	หากการด�าเนนินโยบายทีล้่มเหลวกจ็ะส่งผลให้รฐับาล

ไม่มีเสถยีรภาพทีม่ัน่คง	ส่งผลให้พลงัอ�านาจของชาตทิางด้านการเมอืง	มคีวามอ่อนแอ

ตามไปด้วย		

 	 เศรษฐกิจ	 :	 ถือว่ามีความส�าคัญต่อพลังอ�านาจของชาติ	 เพราะความ

เป็นอยู่ของคนในชาติ	ถ้ามีความมั่งคั่งแล้ว	จะสามารถเปลี่ยนความมั่งคั่งเหล่านี้

กลายไปเป็นเสริมก�าลังอ�านาจด้านอื่นๆ	 และมีอิทธิพลต่างๆ	 ต่อประเทศอื่นได้	

ส�าหรับพลังอ�านาจด้านเศรษฐกิจจะมากหรือน้อยพิจารณาได้จาก	 ระดับ 

การพฒันาทางเศรษฐกจิ	เช่น	มลูค่าการส่งออก	,	GDP	ของประเทศ	,	ความเข้มแขง็

ของสถาบันการเงิน	เป็นต้น	
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  สังคมจิตวิทยำ	 :	 มีผลต่อพลังอ�านาจของชาติ	 และเป็นส่ิงที่ผลักดัน 

ให้ชาติมีทิศทางไปตาม	 ค่านิยมและความคิดของคนในชาติ	 เช่น	 แนวความคิด 

ที่เห็นได้ชัดในประเทศเราก็คือ	 อิทธิพลจากภาพยนตร์ต่างๆ	ที่ท�าให้คนในชาติ 

รักชาติมากขึ้น	 ถือเป็นพลังอ�านาจของชาติที่ไม่มีตัวตนที่สามารถผลักดันชาติ 

ไปในทิศทางที่คนในชาติเชื่อมั่นและยึดถือได้	

 	 กำรทหำร	 :	 เป ็นเรื่องที่มีผลต่อพลังอ�านาจของชาติมาต้ังแต่

ประวัติศาสตร์	 เราจะเห็นได้ว่า	 ถ้าประเทศใดมีก�าลังทหารท่ีแข็งแรงแล้วก็จะมี

อ�านาจต่อรอง	 และสร้างอิทธิพลต่อประเทศที่มีก�าลังทหารอ่อนแอกว่าได้	 และ

บางครั้ง	ก็จะใช้ความเหนือกว่าทางการทหารเข้ารุกรานประเทศอื่นๆ	

 	 วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	:	การที่ประเทศมีโครงสร้างพื้นฐานและ

ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดี	 สามารถด�าเนินการ 

ในด้านวิทยาการขั้นสูงต่างๆ	 ได้ในทุกๆด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น	 เกษตรกรรม	

อุตสาหกรรม	 บุคลากรสนับสนุน	 ก็ย่อมที่จะมีพลังอ�านาจของชาติที่แข็งแกร่ง 

ตามไปด้วย	

 	 ภูมิศำสตร์	 :	ภูมิศาสตร์มีความส�าคัญต่อพลังอ�านาจเป็นอย่างยิ่ง	เช่น	

ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลอาจจะเสียเปรียบต่อประเทศท่ีมีทางออกสู่ทะเล	

เพราะเส้นทางการคมนาคม	และ	 เส้นทางการขนส่งทางทะเล	 จะมคีวามส�าคญัยิง่ 

ต่อการท�าการค้าระหว่างประเทศ	 หรือ	 ประเทศท่ีมีแต่ภูเขาจะเสียเปรียบ 

ต่อประเทศท่ีมีพื้นที่ราบ	 เพราะประเทศท่ีมีพื้นที่ราบจะสามารถท�าการ

เกษตรกรรมได้ดีกว่า	
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 	 ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม	 :	 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ 

ของชาตินั้นๆ	 ถือเป็นพลังอ�านาจของชาติด้านหนึ่งที่มีอ�านาจต่อรองกับ 

ประเทศอื่นๆ	เช่น	ประเทศที่อุดมไปด้วยพลังงานน�้ามัน	จะสามารถต่อรอง	และ

ก�าหนดราคาน�า้มนั	ทีจ่ะขายให้กบัประเทศทีต้่องการซ้ือ	อย่างเช่น	กลุม่ประเทศ	

OPEC	

 	 เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสือ่สำร	:	การพจิารณาขดีความสามารถ

ทางด้านข้อมูลข่าวสาร	ทั้งในการรับข้อมูลข่าวสาร	การให้ข้อมูลข่าวสาร	การน�า

ข้อมลูข่าวสารมาใช้ประโยชน์	หรอืแม้แต่การต่อสูก้นัทางด้านข้อมลูข่าวสารกต็าม	

จะเป็นปัจจัยท่ีช่วยส่งเสริมให้	 รัฐหรือประเทศนั้นมีความได้เปรียบในการตกลง

ใจต่างๆ	การด�าเนินการทุกอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	

	 	 จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของพลังอ�านาจของชาติแต่ละด้านข้างต้น	

ล้วนแล้วแต่มคีวามส�าคญัไม่ด้อยไปกว่ากนั	การก�าหนดพลังอ�านาจของชาติต่างๆ	

มีส่วนหนึ่งที่เหมือนกันเสมือนเป็นพลังอ�านาจมูลฐานที่ทุกชาติต้องมี	 ได้แก่	

การเมือง	เศรษฐกิจ	การทหาร	และสังคมจิตวิทยา	ส่วนด้านอื่นที่เพิ่มขึ้นมาย่อม

ขึ้นอยู่กับกลไกและศักยภาพของชาตินั้นๆ	ที่จะด�าเนินการพัฒนาให้เกิดขึ้น	ทุก

พลังอ�านาจที่แต่ละชาติมียิ่งมากเท่าใดย่อมเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับ

ประเทศนัน้ๆ	อย่างมปีระสทิธผิล	ในการก�าหนดยทุธศาสตร์ของชาติเช่นเดียวกนั	

ต้องอาศัย	“พลังอ�านาจของชาติ”	ที่มีอยู่เป็นเสมือนเครื่องมือ	(Means)	ในการ

สนับสนุนนโยบายแห่งชาติ	 (National	 Policies)	 (Ways)	 เพื่อผลแห่งชัยชนะ

หรือด�ารงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์แห่งชาติ	(National	Objectives)	และผลประโยชน์

แห่งชาติ	(National	Interests)	อันเป็นจุดหมายปลายทางของชาติ	(Ends)	ที่

ได้วางไว้นั่นเอง
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  ๑.๓.๕ วัตถุประสงค์แห่งชาติ (National Objectives)

	 	 วัตถุประสงค์แห่งชาติ	หรือ	“จุดหมาย	เป้าหมาย	หรือความมุ่งหมาย

ต่างๆ	 อันเป็นหลักมูลฐานของชาติซึ่งจะต้องหาหนทางให้บรรลุถึงในที่สุด	 โดย 

จะต้องก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึง่เข้าหาและจะต้องใช้ความเพียรพยายาม

ตลอดจนต้องน�าทรัพยากรต่างๆ	 ของชาติมาใช้ให้บรรลุถึง”	 วัตถุประสงค ์

แห่งชาติจ�าแนกออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

	 	 (๑)	 วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	 เป็นหลักมูลฐานของชาติซ่ึง 

กว้างขวางมาก	มีลักษณะมั่นคงถาวรยั่งยืนนานบางครั้งก็ยากที่จะด�าเนินการให้

บรรลุถึงได้รัฐบาลจะต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการพิจารณา

เกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติทุกครั้งต้องน�าเอาวัตถุประสงค์มูลฐานข้ึนมาเป็นหลัก

พิจารณาร่วมด้วยเสมอ	

	 	 (๒)	 วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 ไม่จ�าเป็นจะต้องมั่นคงถาวรยั่งยืน 

และบางครั้งก็ไม่สามารถจะด�าเนินการให้บรรลุถึงได้ทั้งหมด	 เป้าหมายเหล่านี้

อาจมีลักษณะเป็นการชั่วคราวที่จะก้าวไปสนองวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	 

แต่จะต้องถอืเป็นข้อพจิารณาทีส่�าคญัยิง่เกีย่วกับความมัน่คงแห่งชาติ	การก�าหนด

วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติควรส�านึกอยู ่ เสมอว่าเมื่อก�าหนดขึ้นแล้ว 

จะเป็นสะพานก้าวไปสู่หรือขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆ	 ในอันที่จะบรรลุถึง 

ซึ่งวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	ทั้งนี้	ตามความหมายของค�าว่า	“วัตถุประสงค์

เฉพาะแห่งชาติ”	 จะต้องเป็นเร่ืองส�าคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติและ 

เป็นเร่ืองที่จะต้องด�าเนินการเพื่อขจัดอุปสรรคขัดขวางต่างๆ	หรือขจัดปัญหา

ต่างๆ	ในอันที่จะต้องด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	อุปสรรค

หรอืปัญหาต่างๆ	นัน้	จะทราบได้จากการตรวจสอบและวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม
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ทุกด้านที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงแห่งชาติด้านต่างๆ	 ของประเทศจากการ

ตรวจสอบและวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมและได้ทราบถงึปัญหาหรืออปุสรรคต่างๆ	

หรือภัยคุกคาม	 หรือโอกาสท่ีจะแสวงประโยชน์	 รวมทั้งเรื่องที่ท้าทายต่อการ 

ที่ชาติจะต้องเข้าด�าเนินการแล้ว	 นักยุทธศาสตร์จะสามารถคาดการณ์ได้ว่า 

จะต้อง	 “ท�าอะไร”	 ในการแก้ปัญหาเหล่านั้น	 เรื่องต่างๆ	 ที่จะต้องด�าเนินการ 

นั้นก็คือ	 “วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ”	 และเมื่อได้พิจารณาตกลงใจว่าจะ	 

“ท�าอย่างไร”	เพือ่ขจัดปัญหา	อปุสรรคหรอืภยัคกุคามเหล่านัน้นัน่กค็อื	“นโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ”	 ต่อมาจากการพิจารณานโยบายฯ	 เห็นว่า	 จะต้องใช ้

ศิลปและศาสตร์	 ตลอดจนทรัพยากรของชาติ	 หรือใช้ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ 

ด้านใดและใช้อย่างไร	นั่นคือ	“กระบวนการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ”	ผู้วางแผน

ยุทธศาสตร์ชาติจะไม่สามารถวางแผนให้มีประสิทธิภาพได้ถ้าละเลยไม่น�าพา 

ต่อเรื่องต่างๆ	ดังกล่าว

  ๑.๓.๖ มาตรการเฉพาะ (Specific Measures)

	 	 มาตรการเฉพาะเป็นการก�าหนดเคร่ืองมือ	 หรือส่ิงที่ต้องด�าเนินการ

รองรับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	(ที่เสนอ)	และเป็นจุดเริ่มต้นในการแจกจ่าย

ไปยังกระทรวง	 กรม	 ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ	 รูปแบบของมาตรการเฉพาะ 

จะเป็นไปในลักษณะใดก็ได้ตามความเหมาะสม	 ต่อการด�าเนินนโยบายทั้ง 

จากภายในประเทศและภายนอกประเทศ	 ที่สนับสนุนและเป็นอุปสรรค	 

เพื่อการน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติ

  ๑.๓.๗ แผนงาน / โครงการ (Program / project)

	 	 เป็นการด�าเนินงาน	ห้วงเวลา	และความต้องการทางด้านงบประมาณ	

เพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ก�าหนด	 หมายถึง	 แผนงาน 
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หรือโครงการระดับชาติที่ส�าคัญ	 จะส่งผลกระทบต่อประเทศเป็นส่วนรวม	 

และเกี่ยวข้องต่อส่วนราชการ	องค์กร	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	ประชาชน	อาจเป็น

โครงการเริ่มใหม่	 หรือโครงการเดิมซึ่งต้องพัฒนาให้เกิดผล	 ไปสู่เป้าหมาย 

ที่ต้องการ

  ๑.๓.๘ แรงผลักดัน (Forces)

	 	 ปรากฏการณ์ที่มีผลกระทบ	 หรือสามารถที่จะก่อให้เกิดผลกระทบ 

ต่อการด�าเนินการใดๆ	ของรัฐ	 เพื่อการบรรลุ	หรือมิให้บรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์	

และผลประโยชน์แห่งชาติ	 จะต้องพิสูจน์ทราบแรงผลักดัน	 เพราะเป็นปัจจัยที่

เป็นเหตุ	

  ๑.๓.๙ แนวโน้ม (Trends)

	 	 หนทางหรอืผล	 ซึง่เป็นแรงผลกัดนัสามารถทีจ่ะท�าให้เปลีย่นแปลงไปได้	 

แนวโน้มดังกล่าวเกี่ยวโยงไปถึงทิศทาง	 รูปแบบ	 และระดับความรุนแรงตามนัย

ของแรงผลกัดนั	เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นกระบวนการต่างๆ	เป็นไปอย่างมรีะบบ	

  ๑.๓.๑๐ ปัญหา (Problems) 

	 	 สถานการณ์	 หรือสภาวการณ์ที่ขัดต่อการด�าเนินนโยบายหรือขัด 

ต่อวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ	 หรือ	 สภาพเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซ่ึงม ี

แนวโน้มที่จะไม่ตรงกับความต้องการ	 การบรรลุผลส�าเร็จตามความปรารถนา	

หรือการมีอุปสรรคไม่บรรลุผลส�าเร็จ	 ย่อมมีสาเหตุมาจากแรงผลักดันและ 

แนวโน้ม	 แรงผลักดันและแนวโน้มที่ขัดต่อวัตถุประสงค์แห่งชาติย่อมก่อให้เกิด

ปัญหาและการคุกคาม	
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  ๑.๓.๑๑ ภัยคุกคาม (Threats)

	 	 พฤติการณ์ที่คาดคะเนได้ว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย	 มีผลให้ฝ่าย 

ที่ถูกคุกคามต้องกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ภัยคุกคาม 

จะมีความส�าคัญเพียงใด	 ย่อมข้ึนอยู ่กับความนึกคิดของทั้งผู ้คุกคาม	 และ 

ผู้ถูกคุกคาม	ความนึกคิดดังกล่าวขึ้นอยู่กับความรู้สึกว่า	ผู้คุกคามมีเครื่องมือพอ	

หรือมีศักย์ก�าลังอ�านาจพอที่จะด�าเนินการให้บังเกิดผลตามที่ต้องการจะคุกคาม

ได้หรือไม่	 ขึ้นอยู่ที่เจตนาในการพิจารณาภัยคุกคามนั้นความยากอยู่ที่การหยั่ง

เจตนาของประเทศที่คุกคาม	

  ๑.๓.๑๒ โอกาส (Opportunities) 

	 	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ทราบผลประโยชน์ที่เกื้อกูล	 ส่งเสริม

ขดีความสามารถของชาต	ิเพือ่บรรลวุตัถปุระสงค์อย่างแน่ชดั	หรือกล่าวได้ว่าเป็น

ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออ�านวยให้การท�างานขององค์การบรรลุ

วตัถปุระสงค์	หรอืหมายถงึ	สภาพแวดล้อมภายนอกทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิ

การขององค์กรนั้นๆ

	 	 ๑.๓.๑๓	การท้าทาย	(Challenges)

	 	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมที่ยังไม่ทราบผลประโยชน์ที่เกื้อกูล	 

ส่งเสริมขีดความสามารถของชาติ	 เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างแน่ชัด	 และ 

หากเป็นภาวะการท้าทายในเชิงของผู้น�าทางยุทธศาสตร์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการของตนเอง	 ทั้งในด้านของการ

บริหารเวลา	การจัดล�าดับความส�าคัญ	การคิดเชิงกลยุทธ์	การตัดสินใจ	และการ

พัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของภายนอก	 จะสังเกตได้ว่าส่ิงที ่
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ผู ้น�ากังวลในแง่ของการพัฒนาตนเองนั้น	 ไม่ใช่ประเด็นในเร่ืองของทักษะ 

หรือความรู้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงาน	 แต่จะเป็นทักษะท่ีเราอาจจะเรียกว่า	 

Soft-Skilled	 ซึ่งในอดีตทักษะเหล่านี้ก็เป็นส่ิงส�าคัญ	 แต่ดูเหมือนจากการ

เปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ	 ที่เพิ่มมากขึ้นและเร็วข้ึน	 ยิ่งท�าให้ทักษะต่างๆ	 

เป็นสิ่งที่มีความส�าคัญมากยิ่งขึ้น	

  ๑.๓.๑๔ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรค (Obstacles)

	 	 ปัจจยัทีม่ไิด้อ�านวยประโยชน์	เป็นปัจจัยทีอ่ยูใ่นวถิทีางทีข่ดัขวางต่อการ

บรรลถุงึวตัถุประสงค์	เช่น	การคกุคามทางทหารของประเทศใกล้เคียงทีม่ลัีกษณะ

รุกราน	การขาดแคลนทรัพยากรทางเศรษฐกิจ	ฯลฯ	หรือสถานการณ์ภายนอก

ที่ขัดขวางการท�างานขององค์กรและถือเป็นปัญหาต่อองค์กรส�าหรับวิธีการ

ประเมินศักยภาพขององค์กรนั้นๆ

  ๑.๓.๑๕ ปัจจัยที่สนับสนุน (Supports)

	 	 ปัจจัยท่ีเอื้ออ�านวยประโยชน์	 ส่งเสริมหรือสนับสนุน	 ให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนการบริหารจัดการในด้านต่างๆ	 อย่างเป็นระบบ	 ซึ่งจะเป็นผลดี	 

ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
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ส่วนที่ ๒
กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
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	 การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดย่อมมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	

มากมาย	 ในทุกมิติ	 ซึ่งปัญหาและอุปสรรคเหล่านี้บางส่วนสามารถแก้ไขหรือ 

ลดความรุนแรงลงได้ในช่วงเวลาหนึ่ง	 แต่ส่วนใหญ่ยังคงด�ารงอยู่จนถึงปัจจุบัน

และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจนเกิดผลกระทบอย่างชัดเจน	 กระบวนการจัดท�า

ยุทธศาสตร์จึงถือเป็นเครื่องมือหนึ่ง	 ในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 

เหล่านั้น	 หรือใช้วางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาและอุปสรรคนั้นเกิดขึ้น 

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต	 นอกจากน้ี	 สิ่งส�าคัญอย่างยิ่งคือเป็นการสร้าง

นวัตกรรมให้เกิดผลในทางบวกแก่สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

	 ๒.๑	โครงสร้ำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติ

	 	 ส�าหรับกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ฉบับนี้	 ได้ใช้ตัวแบบการจัดท�า

ยทุธศาสตร์ชาตขิองวทิยาลยัป้องกนัราชอาณาจักร	(วปอ.)	ซ่ึงเป็นตัวแบบมาจาก	

US	Army	War	College	Carlisle	Barracks,	Pennsylvania	(ปี	๑๙๖๗)	มาเป็นหลกั

ในการจัดท�า	ดังรายละเอียดตามโครงสร้างการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ๘	ดังนี้

๘	 	 คู ่ มือด ้ านการพัฒนายุทธศาสตร ์ชาติ 	 วิทยาลัยป ้องกันราชอาณาจักร	 เอกสาร	 
วปอ.หมายเลข	๐๐๙

ส่วนที่ ๒ กระบวนการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
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รูปภาพประกอบจาก	คู่มือการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ	วปอ.

โครงสร้ำงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์ชำติ

 

 

๒๐

ผนวก ค 
โครงสร้างการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

การตรวจสอบสภาวะแวดลอ้ม 
(Examination of Environment) 

พิจารณาแรงผลกัดนั (Forces) และแนวโนม้ (Trends)   เพ่ือทราบ
ปัญหา (Problems) และโอกาส (Opportunities) 

การวเิคราะห์กาํลงัอาํนาจและแบบแผนของชาติเพ่ือทราบกรณี
เก้ือกลูและอุปสรรค โดยพิจารณาความเป็นไปได ้(Feasibility) 

ความยอมรับได ้(Acceptability)          ความเหมาะสม (Suitability) 

วตัถุประสงคเ์ฉพาะแห่งชาติเผือ่เลือก 
(Tentative Specific National Objectives) 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติเผือ่เลือก 
(Tentative National Security Policies) 

วเิคราะห์ผลดี ผลเสีย เก่ียวกบัความเส่ียง (Risks) ขอ้ไดเ้ปรียบ 
(Advantages) กบัทรัพยากรท่ีมีอยู ่(Resources Available) 

การวเิคราะห์ปัจจยัสนบัสนุนและอุปสรรค 

 กรรมวธีิ/วธีิทาํเพ่ือใหไ้ดค้าํตอบ 

ผลประโยชน์แห่งชาติ 
(National Interests) 

วตัถุประสงค์ 
มูลฐานแห่งชาติ 

(Basic National 
Objectives) 

วตัถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ 
(Specific National 

Objectives) 

นโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 
(National Security 

Policies) 

มาตรการเฉพาะ 
(Specific Measures) 

 คาํตอบ 

 
การสนอง 
ความ
ต้องการ 

(Ways and 
Means) 
 

 

 
 

ความ 
ต้องการ 
(ENDs) 
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	 	 ด้วยเหตุนี้	 การศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสร้างชาติให้มั่นคงจึงจ�าเป็น

ต้องหาหนทางปฎิบัติโดยการก�าหนดเป็นนโยบายความมั่นคงแห่งชาต ิ

และยทุธศาสตร์ชาต	ิต้องท�าความเข้าใจในเรือ่งของนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ	

และยุทธศาสตร์ชาติให้ชัดเจนก่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นผลผลิต

มาจากผลประโยชน์แห่งชาตินั้นมีความเป็นมาอย่างไร	 ต้องท�าความเข้าใจ 

เรื่องวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติก่อนว่าได้มาอย่างไร	 แล้วจึงก�าหนดนโยบาย

ความมั่นคงแห่งชาติ	 อันเป็นหนทางปฏิบัติที่จะเสริมสร้างชาติให้มั่นคงต่อไป	 

การได้มาซึ่งวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาตินั้นจะต้องมีการจัดระบบความคิด 

ในการตรวจสอบและวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมเพ่ือพิสูจน์ทราบโอกาส	หรือค้นหา

ปัญหา	หรอืภัยคกุคามหรืออปุสรรคต่างๆ	ให้ได้มาพร้อมด้วยเหตแุละผลนัน่กค็อื

การได้รับทราบถึงแรงผลักดัน	 และแนวโน้มอันเป็นเหตุและผลเพื่อจะได้ 

ด�าเนินการแก้ปัญหาจากเหตุท่ีเกิดด้วยการก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติและมาตรการเฉพาะซึ่งเป็นหนทางด�าเนินการแล้ว

จึงน�าไปท�าแผนงานแห่งชาติเพื่อแจกจ่ายให้กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ท่ีเกี่ยวข้อง 

รับไปวางแผน	 จัดท�าแผนและแผนงานในระดับกระทรวงต่อไป	 ตามท่ีจะกล่าว

ต่อไปน้ีเป็นการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ	 รวมทั้ง 

การชีแ้จงให้เหน็ถงึความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรต่างๆ	ตลอดจนทีม่าของตัวแปร

เหล่าน้ันนับตัง้แต่ค�าว่า	ผลประโยชน์แห่งชาตจินถงึนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ

	 	 ยุทธศาสตร์ของ	 Bartlett	 Model	 ถือได้ว ่าเป็นตัวแบบตั้งต้น 

ทางยุทธศาสตร์ที่มีความน่าสนใจและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง	 

ซึ่งในทางทหาร	หมายถึง	วิธีการ	(Ways)	ที่จะน�าก�าลังอ�านาจ	(Power)	มาใช้ให้

บรรลุวัตถุประสงค์	 (Objective)	ที่ก�าหนดไว้	ดังนั้นยุทธศาสตร์จึงเป็นตัวเชื่อม

ระหว่างเครื่องมือ	 (Means)	 กับจุดมุ่งหมาย	 (Ends)	 แต่ท้ังนี้เคร่ืองมือและ 
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จุดมุ่งหมายมักจะมีความไม่เหมาะสมกัน	 ดังนั้นการที่จะหาวิธีการที่สามารถ 

ใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่อย่างจ�ากัด	 เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามกระบวนการขัน้ตอนของ	Bartlett	Model	ทีส่�าคญั	๖	ประการ	ประกอบไปด้วย	

๒	 ปัจจัยหลัก	 คือ	 การตรวจสอบบริบทแวดล้อม	 (Security	 Environment)	 

และข้อจ�ากัดทางทรัพยากร	 (Resource	 Constraint)	 เพื่อน�ามาก�าหนด 

องค์ประกอบพื้นฐาน	 ๓	 ประการ	 คือ	 การก�าหนดจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์	

(Ends)	 การก�าหนดกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์	 (Ways)	 และ 

การก�าหนดวิธีการทรัพยากรและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	 (Means)	 

ภายใต้พื้นฐานของความเสี่ยง	(Risk)	เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีความสมบูรณ์

มากที่สุด	ดังที่จะเริ่มอธิบายตามล�าดับกระบวนการของ	Bartlett	Model	ทั้ง	๖	

ประการดังต่อไปนี้

	 ๒.๒	กำรตรวจสอบบริบทแวดล้อม	

	 	 กระบวนการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม	ถอืเป็นกระบวนการส�าคญัหนึง่ 

ที่ขาดไม่ได้ในการจัดท�ายุทธศาสตร์หรือถือได้ว่าเป็นกระบวนการแรกสุด	ที่เป็น

เสมือนการศึกษาเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มแรงผลักดันในด้านต่างๆ	 ที่จะส่งผล 

ต่อความมั่นคงของประเทศ	 นอกจากนี้จะต้องมีการวิเคราะห์ให้เห็นถึง 

ผลกระทบทั้งที่เกิดเป็นผลดีและผลเสียว่ามีอะไรบ้าง๙	 

	 	 งานทางด้านยทุธศาสตร์เป็นเรือ่งของการท�าความเข้าใจการตคีวามหรอื

การแปลความหมาย	 และการมีอ�านาจเหนือสภาวะแวดล้อม	 	 และมักมีเรื่อง 

ของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวเสมอ	อาทิ	

๙	พ.อ.ดร.นเรศน์	วงศ์สุวรรณ	;	คู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์		หน้า	๘
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  ความแปรเปลี่ยนง่าย (Volatility) หมายถึง	 อัตราการเปล่ียนแปลง 

ของข้อมูลข่าวสาร	 และอัตราการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์	 ภายใต  ้

สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	ท�าให้เกิดความจ�าเป็นในการ

ปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์วิธีการตัดสินใจใหม่	 ประเด็นเกี่ยวกับพลังอ�านาจ 

และความมั่งคั่งน�าไปสู ่การแข่งขันเพื่อเข ้าครอบครองทรัพยากรที่มีอยู	่ 

และเน่ืองจากธรรมชาติและเครื่องมือในการแข่งขันล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไป

อย่างรวดเร็ว	 การขับเคลื่อนของด้านที่ยากล�าบากด้วยปัจจัยทางเทคโนโลย ี

เกิดขึ้นควบคู ่กับการขับเคลื่อนในด้านที่สะดวกสบายด้วยการเพิ่มขึ้นของ 

การติดต่อสื่อสารที่ง่ายดายและเป็นการเปลี่ยนแปลงในระยะสั้น

  ความไม่แน่นอน/ไม่ชัดเจน (Uncertainly)	เกิดขึ้นจากความสามารถ

ในการรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน	 รวมถึงความยากล�าบาก

ในการท�านายถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีผลต่ออนาคต	

  ความซับซ้อน (Complexity) แตกต่างจากความไม่แน่นอน	 แม้ว่า 

ในบางครัง้ผลกระทบของมโนทศัน์ท้ังสองอาจมคีวามคล้ายคลงึกนักต็าม	ในระดบั

ยุทธศาสตร์มีปัจจัยจ�านวนมากมายที่มีผลต่อการก�าหนดสถานการณ์	 รวมท้ัง 

เครือข่ายของเหตุและผลกระทบต่างๆ	มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระดับ

	 	 ทัง้น้ี	การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมจงึเปรยีบเสมอืนเป็นการตรวจสอบ

ปัจจัยภายนอก	 ที่จะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ	 และเป็นประเด็นส�าคัญ

ประการหนึ่งที่จะน�าไปใช้เพื่อพิจารณาในกระบวนการพัฒนาเพื่อก�าหนด

ยุทธศาสตร์ต่อไป
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แนวทางการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม๑๐  มีดังนี้
 (๑) แนวทางการวิเคราะห์ด้านการเมือง ได้แก่ 

	 	 -	 การเมืองระหว่างประเทศ	 มีทั้งสถานการณ์ภายนอกประเทศ	

สถานการณ์ทั่วไปของโลก	และสถานการณ์เฉพาะ

	 	 -		 สถานการณ์โลกที่กระทบกับประเทศไทย	 อาทิ	 โลกาภิวัตน	์ 

(Globalization)	การก่อการร้าย	ปัญหาสทิธมินษุยชน	วกิฤตการณ์ด้านการเมอืง	

ความขดัแย้งระหว่างประเทศตะวันตก	กบัประเทศอสิลาม	อาชญากรรมข้ามชาติ	

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 การรวมกลุ่มในภูมิภาคต่างๆ	 

ของโลก

	 	 -	 สถานการณ์ในภูมิภาค	 และประเทศเพ่ือนบ้านที่กระทบกับ

ประเทศไทย	อาทิ	แรงงานต่างด้าว	ผูอ้พยพ	การค้ามนษุย์	ยาเสพติด	เส้นเขตแดน	

การเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน	เป็นต้น

	 	 -	 การเมืองภายในประเทศ	 อาทิ	 การก่อความไม่สงบบริเวณพ้ืนท่ี

จังหวัดภาคใต้	 การล่วงละเมิดสถาบันเบื้องสูง	 เสถียรภาพทางการเมือง	 ความ

สามคัคขีองคนในชาต	ิการมส่ีวนร่วมทางการเมอืงของประชาชน	โครงสร้าง	และ

องค์กรทางการเมืองของไทย	การพัฒนาทางการเมือง	ฯลฯ

 (๒) แนวทางในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ	อาทิ	 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ	

และแนวทางในการพัฒนา	โครงสร้างการผลิต	โครงสร้างภาคเกษตร	โครงสร้าง

ภาคอุตสาหกรรม	การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม	และการกระจาย

ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม	เป็นต้น

๑๐		คูม่อืด้านการพฒันายทุธศาสตร์ชาต	ิวทิยาลัยป้องกันราชอาณาจกัร	เอกสาร	วปอ.หมายเลข	๐๐๙
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 (๓) แนวทางในการวิเคราะห์ด้านสังคมจิตวิทยา อาทิ	คุณภาพ	และภาวะ

ประชากร	จ�านวน	การกระจาย	ความหนาแน่น	และการเคลือ่นย้าย	อตัราการเพิม่	

สัดส่วนและแนวโน้มของประชากรในช่วงอายุต่างๆ	 คุณภาพ	 วัฒนธรรม	 

ความเชื่อ	ทัศนคติ	ค่านิยม	ครอบครัว	ศาสนา	ปัญหาสังคม	(เด็กและเยาวชน/

ยาเสพติด/หลบหนีเข้าเมือง/อาชญากรรม/คอร์รัปชั่น)

 (๔) แนวทางในการวิเคราะห์ด้านการทหาร	 อาทิ	 หลักนิยมและกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง	 โครงสร้างของหน่วยและระบบควบคมุบงัคบับญัชา	ประเทศรอบบ้าน	

ปัญหาเส้นเขตแดนและเขตน่านน�้า	 ความสัมพันธ์ทางทหาร	 ขีดความสามารถ

ด้านการทหารของกองทัพ	เป็นต้น

 (๕) แนวทางในการวิเคราะห์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี	อาทิ	การพัฒนา

คุณภาพของบุคลากร	 องค์กรและสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัย	

โครงสร้างพืน้ฐานและสิง่อ�านวยความสะดวก	การให้การสนับสนนุ	สทิธปิระโยชน์	

และการอ�านวยความสะดวก	ฯลฯ

 (๖) แนวทางในการวเิคราะห์ด้านการพลงังาน	การจดัการด้าน	แหล่งพลงังาน	

การบริหารจัดการด้านความต้องการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ	 

การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 (๗) แนวทางการวิเคราะห์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 อาทิ	

การอนุรักษ์	 และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม 

อย่างยั่งยืน	 กฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อม	 และ 

การบังคบัใช้	การสร้างวนิยั	และจติส�านกึของประชาชนต่อการมส่ีวนร่วมป้องกนั

และแก้ไข	ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ฯลฯ
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 (๘) แนวทางการวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารสาธารณะ 

อาทิ	 สังคมไทยมีการบริโภคข่าวสารอย่างมีวิจารณญาณ	 โอกาสในการเข้าถึง

ข่าวสารได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมของประชาชน	 องค์กรในการก�าหนด

ยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ	เป็นต้น

 (๙) แนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ และภูมิอากาศ 

อาทิ	 ที่ต้ังของประเทศ	 ท่ีมีผลกระทบต่อก�าลังอ�านาจแห่งชาติในด้านต่างๆ	 

รปูร่างและขนาดของประเทศ	และสภาพภมูอิากาศ	ทีม่ผีลต่อการพฒันาประเทศ

และการเก้ือกูลต ่อ	 การน�าทรัพยากรธรรมชาติมาใช ้ประโยชน์	 แหล่ง

ทรัพยากรธรรมชาติ	 แหล่งน�้า	 ความอุดมสมบูรณ์ของพ้ืนท่ี	 และแร่ธาตุต่างๆ	 

ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

	 ๒.๓	ข้อจ�ำกัดทำงทรัพยำกร

	 การจัดการทรัพยากรเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารทรัพยากรจะน�าหลักการ

ต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ในการท่ีจะท�าให้องค์การมีทรัพยากรอย่างเพียงพอและ 

ต่อเนื่องเพื่อให้องค์การสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	

และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	 ดังนั้นการบริหารทรัพยากรนั้น	 จึงจ�าเป็น 

ต้องอาศัยความรู้	ประสบการณ์	และทักษะต่างๆ	เข้ามาประกอบในการบริหาร

จัดการ	เพื่อให้ประสบความส�าเร็จ	และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วง

เวลาได้	หรอืกล่าวได้ว่า	เป็นการวางแผนทรพัยากรด้านต่างๆ	ทีอ่าจส่งผลต่อการ

ก�าหนดวธิกีารปฏบัิตท่ีิเกีย่วข้องกบับคุลากรและการตอบสนองต่อปัจจยัแวดล้อม	

เพื่อรักษาสมดุลของทรัพยากรในองค์การให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสมทั้งใน 

ระยะสั้นและระยะยาว	 อันจะมีผลกระทบต่อองค์การ	 ไม่ว่าจะเป็นผลมาจาก 

สภาวะการทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 การเมือง	 และวิทยาการท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 

ต่างก็มีผลต่อการด�าเนินงานขององค์การด้วยกันทั้งสิ้น	 จึงนับเป็นเรื่องที่ส�าคัญ
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อย่างย่ิงส�าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีจะต้องท�าการวางแผนทรัพยากร	

เพือ่เป็นการสร้างความพร้อมขององค์กรในการรองรับการเปล่ียนแปลงทีจ่ะเกดิขึน้	

และท�าให้องค์กรสามารถด�าเนินการได้อย่างมั่นคง	 มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไปในอนาคต

	 ๒.๔	กำรก�ำหนดจุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์	(ENDS)

	 	 ๒.๔.๑	ควำมหมำย	/	ขอบเขต

	 	 การก�าหนดจดุมุง่หมายทางยทุธศาสตร์	ถอืเป็นขัน้ตอนส�าคญัในขัน้ต้น

ของการวางแผนในการจัดท�ายุทธศาสตร์	 และเป็นการก�าหนดผลส�าเร็จ 

ขัน้สดุท้ายของยทุธศาสตร์	หรอืกล่าวได้ว่ายทุธศาสตร์ทีก่�าหนดขึน้จะมผีลสมัฤทธิ์

หรือไม่อย่างไร	 ทั้งนี้จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์จะต้องได้รับการตอบสนอง 

และบรรลวุตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ยทุธศาสตร์นัน้จงึถอืว่ามีความสมบรูณ์	

อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์จะน�าไปสู่การก�าหนดกรอบแนวทาง 

ในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	(WAYS)	และการก�าหนดวธิกีารทรพัยากรและกลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	(MEANS)	ต่อไป	

	 	 ๒.๔.๒	องค์ประกอบกำรก�ำหนดจุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์	

	 	 การก�าหนดจุดมุ ่งหมายทางยุทธศาสตร์	 ถือได้ว่าเป็น	 “จุดหมาย	 

เป้าหมาย	 หรือความมุ่งหมายต่างๆ	 อันเป็นหลักมูลฐานของชาติที่จะต้องหา

หนทางให้บรรลถึุงในทีส่ดุ	โดยการก�าหนดนโยบายอย่างใดอย่างหนึง่และจะต้อง

ใช้ความเพยีรพยายามตลอดจนต้องน�าทรพัยากรต่างๆ	 ของชาติมาใช้ให้บรรลถุงึ”	

ประกอบด้วย	๒	องค์ประกอบ	คือ
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   ๒.๔.๒.๑ วตัถปุระสงค์มลูฐานแห่งชาต ิ	มลีกัษณะมัน่คงถาวร
ยั่งยืนนานบางครั้งก็ยากที่จะด�าเนินการให้บรรลุถึงได้รัฐบาลจะต้องใช้ความ 
เพียรพยายามอย่างต่อเนื่องในการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายแห่งชาติทุกคร้ัง 
ต้องน�าเอาวตัถุประสงค์มลูฐานขึน้มาเป็นหลักพจิารณาร่วมด้วยเสมอ”	(ค�าจ�ากดัความ
ดังกล่าวนี้ใกล้เคียงกับค�าว่า	 ผลประโยชน์แห่งชาติซ่ึงนักวิชาการบางท่าน 
และต�าราบางเล่มได้ใช้ความหมายนี้เป็นผลประโยชน์แห่งชาติ)

   ๒.๔.๒.๒ วัตถุประสงค ์ เฉพาะแห ่งชาติ 	 มีลักษณะเป ็น 
การชั่วคราวที่จะก้าวไปสนองวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ	 แต่จะต้องถือเป็น 
ข้อพิจารณาท่ีส�าคัญยิ่งเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ	 การก�าหนดวัตถุประสงค์
เฉพาะแห่งชาติ	 จะต้องน�าไปสู่การบรรลุถึงซึ่งวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ 
ไปตามล�าดับขั้น

	 	 ๒.๔.๓		กระบวนกำรก�ำหนดจุดมุ่งหมำยทำงยุทธศำสตร์

   ๒.๔.๓.๑ วตัถปุระสงค์มลูฐานแห่งชาติ		สามารถท�าได้โดยการ
แปลงผลประโยชน์แห่งชาติเป็น	 “วัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติ”	 ซึ่งเป็น 
ผลประโยชน์แห่งชาตทิีไ่ด้แจกแจงละเอยีดแล้ว	และกล่าวให้แน่นอนรดักมุยิง่ขึน้	
คือ	 น�ารูปแบบของการเขียนวัตถุประสงค์แห่งชาติมาพิจารณาว่า	 “ต้องการ 
จะท�าอะไร”การแจกแจงรายละเอียดดังกล่าวจะอยู่ในรูปแบบวัตถุประสงค์ 
แห่งชาตยิิง่ขึน้	ทัง้นีเ้พราะเรือ่งทีเ่กีย่วกบัผลประโยชน์แห่งชาตมิกัจะเป็นค�ากล่าว
ที่ค่อนข้างจะท่ัวๆ	 ท้ังนี้	 จะพบว่าวัตถุประสงค์มูลฐานแห่งชาติจะมีลักษณะ
เป็นการถาวรและมักจะปรากฏอยู่ในหลักการของชาติ	 หรือในเอกสารส�าคัญๆ	
หรอืมิฉะน้ันก็จะพบในประเพณแีละความรูส้กึซึง่ฝังลกึอยูใ่นจิตใจของประชาชาต	ิ
วัตถุประสงค์แห่งชาติเหล่านี้มีมูลฐานมาจากอุปนิสัยประจ�าชาติ	 จากความเช่ือ
มูลฐานที่จะด�ารงไว้หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์อันส�าคัญยิ่งของชาติ	 แต่มัก 
จะยากต่อการบรรลุถึงได้ง่ายๆ	จึงต้องใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่อง	
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   ๒.๔.๓.๒ วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	สามารถด�าเนินการได้	
๔	ขั้นตอน	คือ	

	 	 (๑)	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม	 ด ้วยการตรวจสอบ	 และ 
การบรรยายให้เห็นถึงแรงผลักดัน	 และแนวโน้มที่ส�าคัญ	 รวมทั้งความท้าทาย 
ต่อการที่ชาติจะต้องเข้าด�าเนินการในโอกาสต่างๆ	 กับปัญหาภัยคุกคามต่างๆ	 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ระดมข่าวสารทีเ่กีย่วข้องทัง้หมดให้สามารถชีช้ดัลงไปได้ว่า	
อะไรเป็นแรงผลักดันและจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใดรวมทั้งได้มีการพิสูจน ์
ทราบปัญหาและโอกาสต่างๆ	โดย

	 	 	 -	 รวบรวมข่าวสารภมูหิลงัตามพืน้ทีท่างภมูศิาสตร์	หรอืข่าวสาร
เกี่ยวกับปัญหาส�าคัญๆ	ทั้งภายนอก	และภายในประเทศ	โดยปกติข้อมูลเหล่านี้
จะจัดล�าดับตามระบบของการรวบรวมข้อมูล	 ถ้าเป็นข่าวสารจากภายนอก
ประเทศอาจจะพิจารณารวบรวมมาโดยล�าดับ	 เมื่อเห็นพ้องต้องกันแล้วว่า 
เรื่องราวของข่าวสารขั้นใดเป็นภัยคุกคาม	 หรือมีผลกระทบต่อผลประโยชน ์
และความมั่นคงปลอดภัยแก่ประเทศชาติแล้วหากในพ้ืนท่ีส่วนใดมีประเทศใด 
เข้ามาเกี่ยวข้องก็ควรระบุชื่อประเทศนั้นๆ	ลงไปให้เกิดความชัดเจน	ส่วนภายใน
ประเทศอาจจะรวบรวมข่าวสารตามภาคต่างๆ	 หรืออาจจะเก็บมาเป็นเรื่องๆ	 
ตามปัญหาทีเ่หน็ว่าส�าคญัต่อความมัน่คงของประเทศ	ซ่ึงบางคร้ังอาจจะเกีย่วโยง
ถงึประเทศรอบบ้านหรอืประเทศอืน่ๆ	ด้วย	กใ็ห้ระบปุระเทศนัน้ๆ	ลงไปให้ชดัเจน
ด้วยเช่นกัน

	 	 	 -	 การพิจารณาถึงแรงผลักดัน	 และแนวโน้มของแต่ละเรื่อง 
ไว้ต่างหาก	 รวมท้ังผลกระทบจากปัญหาต่างๆ	 หรือจากสภาพของสถานการณ์
ต่างๆ	 ที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และความมั่นคงแห่งชาติด้วย	 ผลกระทบ 
ในที่นี้อาจเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ได้	และอาจจะมีผลทันทีหรือมีผลต่อเนื่อง

เป็นเวลานานก็ได้

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

คู่มือการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

39



	 	 	 -	 เมื่อตรวจสอบผลกระทบและปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องได้แล้ว	 

ให้ประเมินแนวโน้มที่เกิดข้ึนในขณะนั้น	 ในแง่ของทิศทางของแนวโน้มซ่ึงแรง 

ผลักดันน่าจะแสดงให้ปรากฏขึ้นได้ในห้วงระยะเวลาหนึ่งในอาณาบริเวณต่างๆ

	 	 	 -	 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อม	 เป็นการพิจารณาหาโอกาส 

จากแรงผลักดันและแนวโน้มที่แสดงออก	 ซึ่งชาติสามารถจะใช้เป็นโอกาส 

ขยายผลประโยชน์แห่งชาติ	 และเพื่อพิจารณาได้ว่าอะไรเป็นภัยคุกคามหรือ 

เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่ประเทศจากแรงผลักดันและแนวโน้มนั้นๆ

	 	 	 -	 ปัญหาเกดิขึน้ได้จากปัจจยัอย่างน้อยสองประการ	คอื	ความส�าเรจ็

ในความปรารถนาขั้นสุดท้ายและอุปสรรคที่ขัดขวางความส�าเร็จ	 ซึ่งสภาพ 

ความเป็นจรงิตามเหตกุารณ์ต่างๆ	แรงผลกัดนักับแนวโน้มซึง่เป็นอปุสรรคต่อการ

ที่จะได้มาซึ่งความส�าเร็จในขั้นสุดท้าย	 แต่ในทางตรงกันข้ามปัจจัยที่ส่งผล 

กระทบ	 และแนวโน้มที่สอดคล้องกับความมุ่งหมายแห่งชาติ	 ย่อมเป็นโอกาส 

ที่ชาติอาจจะแสวงประโยชน์และขยา	ยผลออกไปได้ด้วยเช่นกัน

	 	 (๒)	 การพิจารณาก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผื่อเลือก	

	 	 	 -	 เริ่มต้นจากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทั้งภายนอกและ

ภายในประเทศ	 และทราบปัญหาหรือภัยคุกคามท่ีมีผลกระทบต่อผลประโยชน์

และความมัน่คงปลอดภยัแห่งชาต	ิรวมทัง้มองเหน็โอกาสท่ีจะขยายผลประโยชน์

แห่งชาติแล้ว	 จะสามารถก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติได้หลายประการ	

ว่าชาติจะต้องท�าอะไรบ้างเพื่อรองรับต่อสถานการณ์ต่างๆ	ได้

	 	 	 -	 ก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 ต้องพิจารณาถึงการ 

น�าไปสู่อุปสรรคข้อขัดขวางต่างๆ	ที่ท�าให้ไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์มูลฐาน

แห่งชาต	ิดงัน้ัน	วตัถปุระสงค์เฉพาะแห่งชาตจิงึอาจจะมทีัง้เพือ่การพฒันาเพราะ
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บางครัง้ปัญหาท่ีเกดิขึน้อาจจะเกนิก�าลงัความสามารถทีม่อียู	่และเพือ่การใช้ก�าลงั

อ�านาจแห่งชาติซึ่งจะต้องพิจารณาจัดสรรทรัพยากรให้ได้ส่วนสัมพันธ์กันตาม

ความเหมาะสม

	 	 (๓)	 การวเิคราะห์ก�าลงัอ�านาจแห่งชาติและแบบแผนของชาติ	เป็นการ

วิเคราะห์ก�าลังทรัพยากรท่ีมีอยู ่เพื่อผลแห่งความส�าเร็จในอันที่จะบรรลุ

วตัถปุระสงค์แห่งชาต	ิและจะต้องประเมนิองค์ประกอบของก�าลงัอ�านาจแห่งชาติ

ทีม่อียูท่ัง้หมด	ตลอดจนจะต้องมกีารพจิารณาวธิกีารหรอื	แนวทางตามประเพณี

ปฏิบัติของชาติประกอบด้วย	กล่าวคือ

	 	 	 -	 การวเิคราะห์ก�าลงัอ�านาจแห่งชาติจะต้องกระท�าควบคู่กนัไป

กับวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผื่อเลือกที่น่าจะเป็นไปได้ในแต่ละวัตถุประสงค์	

การวเิคราะห์ก�าลงัอ�านาจแห่งชาตก่ิอนแล้วจงึก�าหนดนโยบายนัน้จะช่วยให้ง่าย

ต่อการแสดงให้เห็นว่าวัตถุประสงค์ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ที่ปรารถนา	 หรือมี

ความเป็นไปได้

	 	 	 -	 การวิเคราะห์ก�าลังอ�านาจแห่งชาตินั้น	 เพ่ือความสะดวก 

ต่อการวิเคราะห์ควรพิจารณาด�าเนินการจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม 

ทางกายภาพ	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคมจิตวิทยา	การทหาร	รวมถึงวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี	การพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม

	 	 	 -		 การวิเคราะห์ก�าลังอ�านาจของชาติอื่น	 ถือเป็นเรื่องส�าคัญ 

ไม่น้อยไปกว่าการวิเคราะห์เฉพาะก�าลังอ�านาจแห่งชาติของตนแต่ฝ่ายเดียว	 

ถ้าชาติน้ันๆ	 มีอิทธิพลต่อการประเมินก�าลังอ�านาจแห่งชาติของเราด้วย	ทั้งนี ้

สุดแล้วแต่ปัญหาหรือพ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่จะต้องท�าการพิจารณา	 ดังนั้น	

ประสิทธภิาพและผลของก�าลงัอ�านาจแห่งชาตทิีม่อียูจ่งึแตกต่างกนัไป	ตามกรณี

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ 
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

คู่มือการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ

41



แวดล้อมซึ่งได้แก่	 สถานที่ตั้ง	 เวลากับจุดมุ่งหมายที่จะใช้ก�าลังอ�านาจแห่งชาติ

นั้นๆ	 เรื่องดังกล่าวนี้จะต้องได้รับการพิจารณาในการตรวจสอบก�าลังอ�านาจ 

แห่งชาติ	ตัวอย่างเช่น	ความสามารถของชาติที่จะด�าเนินการกับเหตุการณ์ต่างๆ	

ในอาณาบรเิวณทีม่รีฐับาลของมติรประเทศร่วมมอืด้วย	และมเีครือ่งมอืทางด้าน

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 การทหาร	 ฯลฯ	 อยู ่มากพอและสามารถน�ามาใช้ได้ 

ความสามารถจะสูงกว่าในอาณาบริเวณที่ห ่างไกลจากอิทธิพลเหล่านั้น	 

ความสามารถที่จะกระท�าการสิ่งใดได้ส�าเร็จเมื่อมีก�าลังทรัพยากรอยู่แล้วจะ 

แตกต่างกันมากเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับการใช้ทรัพยากรต่างๆ	 ได้เหมาะสมกับ 

กรณีแวดล้อมด้วยเช่นเดียวกัน

	 	 	 -	 การพจิารณาแบบแผนของชาต	ิหรอืแนวทางท่ีชาตมิปีระเพณี

อยู่กับการปฏิบัติภารกิจของชาติ	 ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการประพฤติปฏิบัติท่ีตกทอด 

สืบกันมาทั้งทางด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และสังคมจิตวิทยา

	 	 (๔)	 การก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอ	 การพิจารณา

ก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 และมาตรการเฉพาะด�าเนินการโดย	 -	 

การก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ 

ที่เสนอ	คือ	วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติเผื่อเลือกที่ได้รับการวิเคราะห์ควบคู่กัน

ไปกับก�าลังอ�านาจแห่งชาติ	 รวมทั้งได้พิจารณาวิธีการหรือแบบแผนของชาติ

ประกอบด้วยแล้ว	 ซึ่งถ้าเห็นว่าวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอในข้อนั้นๆ	

ชาติมีก�าลังอ�านาจหรือก�าลังทรัพยากรที่มีอยู ่สามารถจะสนับสนุนให้เป็น 

ไปตามนั้นได้	 ดังนั้น	 วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอในข้อนั้นๆ	 จะเป็น

วัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่ เสนอ	 ดังนั้นให้หยิบยกเอาวัตถุประสงค  ์

เฉพาะแห่งชาติที่เสนอจากการวิเคราะห์ที่ได้ด�าเนินการมาแล้ว	 มาเป็นตัวตั้ง 

ในการก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
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	 ๒.๕	กำรก�ำหนดกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	(WAYS)

	 	 ๒.๕.๑	ควำมหมำย	/	ขอบเขต

	 	 การก�าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ	

เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ส�าคัญของการก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	 	 ทั้งนี้จะต้องม ี

ความชัดเจนจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม	สามารถน�าไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยการ

ก�าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์ในระดับชาติ	ไปสูจ่ดุมุง่หมาย

สูงสุดของยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไว้

	 	 ๒.๕.๒	 องค์ประกอบกำรก�ำหนดกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์	

   ๒.๕.๒.๑ การก�าหนดนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ 	เป็นไปตาม

วตัถปุระสงค์เฉพาะแห่งชาต	ิซึง่ต้องอาศัยนโยบายหลายประการในการสนบัสนนุ	

หรืออาจจะมีหนทางปฏิบัติได้หลายทาง	 ตลอดจนการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ

ต่างๆ	 ที่จะเกิดข้ึน	 และการพิจารณาถึงนโยบายอันน�าไปสู่การปฏิบัติอย่างไร 

ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

   ๒.๕.๒.๒ การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในรูปของมาตรการเฉพาะ 

ในการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาตินั้น	ควรพิจารณาในเรื่องของการก�าหนดมาตรการ

เฉพาะส�าหรับให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่จะมีส่วนเก่ียวข้องไว้ใช้ใน 

การด�าเนินการรวมทั้งในเรื่องของห้วงเวลา	 การก�าหนดความต้องการ 

ด้านงบประมาณ	 และการคาดหมายรายได้ของแผ่นดินไว้ด้วยเพ่ือสนับสนุน

ยุทธศาสตร์ชาติในห้วงเวลาที่ด�าเนินการพิจารณาอยู่ด้วย
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 	 ๒.๕.๓	วิธีกำรก�ำหนดกรอบแนวทำงในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	

   ๒.๕.๓.๑ การก�าหนดนโยบายความมัน่คงแห่งชาต ิเพือ่ด�าเนนิการ

ให้เป ็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 อาจจะต้องอาศัยนโยบาย 

หลายประการสนับสนุน	 หรืออาจจะมีหนทางปฏิบัติได้หลายทาง	 ดังนั้น 

ควรจะก�าหนดนโยบายไว้เผือ่เลอืก	ประมาณ	๒	-	๓	ทาง	หรืออาศยักลุ่มนโยบาย

หลายประการไว้เผื่อเลือกประมาณ	๒	-	๓	กลุ่ม	ซึ่งนโยบายที่ก�าหนดขึ้นจะเป็น

เสมือนมาตรการที่จะน�าไปใช้เพื่อให้บรรลุถึงความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

แห่งชาติที่ก�าหนดไว้	 ดังนั้นควรจะก�าหนดควบคู่กันไปกับวัตถุประสงค์เฉพาะ 

แห่งชาติที่เสนอ	 กล่าวคือ	 เมื่อวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติที่เสนอมีลักษณะ 

บอกว่าจะต้องท�าอะไรเพื่อขจัดปัญหาหรืออุปสรรคเหล่านั้นแล้วจะท�าให้ 

บรรลวุตัถปุระสงค์แห่งชาต	ิตลอดจนการวเิคราะห์ผลดีและ	ผลเสยี	ของนโยบาย

ที่ก�าหนดไว้เผื่อเลือกในแต่ละนโยบาย	 และพิจารณาเลือกเฉพาะนโยบายหรือ

กลุ่มนโยบายที่เห็นว่าดีท่ีสุดไว้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 ดังนั้นการเลือก

นโยบายหรือกลุ ่มนโยบายที่ดีที่สุดจึงข้ึนอยู ่กับกระบวนการตัดสินใจท่ีด	ี 

เมือ่เปรยีบต่อความเสีย่งและความสิน้เปลอืงทีอ่าจจะเกดิขึน้	รวมทัง้การทบทวน

นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิีเ่สนอนโยบายท่ีเลอืกไว้หรอืทีเ่สนอแนะนัน้จะต้อง

สามารถจะน�าไปใช้ได้	โดยการพิจารณาว่าจะมผีลในทางปฏบิติัหรอืไม่	ซ่ึงจะต้อง

พิจารณาประกอบกับปัจจัยอื่นๆ	 คือ	 ทรัพยากรท่ีมีอยู ่กับการสนับสนุน 

ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศด้วย	 หากสามารถพิสูจน์ได้ว่าน�าไปใช้ได	้ 

ก็จะเป็นนโยบายที่เสนอหรือนโยบายความมั่นคงแห่งชาติต่อไป	โดย

	 	 	 	 -	น�านโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่เสนอมาตั้งควบคู่

กับวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่านโยบาย

ข้อนั้นๆ	ว่าเป็นนโยบายของวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติข้อใด
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	 	 	 	 -	วเิคราะห์นโยบายความมัน่คงแห่งชาตทิีเ่สนอแต่ละ

ข้อเพื่อหายุทธศาสตร์ชาติที่จะสนับสนุนนโยบายน้ันๆ	 หรือเพ่ือให้ได้มา 

ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติท่ีพึงประสงค์	 ทั้งนี้โดยพิจารณาปัจจัยจากภายนอกและ 

ภายในประเทศทั้งปัจจัยที่เป็นอุปสรรคและปัจจัยสนับสนุนซึ่งจะมีอิทธิพล 

ต่อนโยบาย	 หรือต่อหนทางปฏิบัติที่จะใช้ด�าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค ์

เฉพาะแห่งชาติ

	 	 	 	 -	การก�าหนดยุทธศาสตร์ชาติ	โดยการก�าหนดวิธีการ

ทีจ่ะสนบัสนุนนโยบาย	หรอืการก�าหนดหนทางปฏบิติัย่อยทีจ่ะสนบัสนนุนโยบาย

	 	 	 	 -	ปัจจยัและแนวโน้มของยทุธศาสตร์ชาติทีก่�าหนดว่า

จะสามารถช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติได้อย่างแท้จริงหรือไม	่ 

โดยบรรยายเหตุผลประกอบโดยย่อไว้เสมอ

   ๒.๕.๓.๒ การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติในรูปของมาตรการเฉพาะ

	 	 	 	 -	 เมื่อยุทธศาสตร์ชาติได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรี	

หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว	 อาจจะใช้เป็นแผนงานแห่งชาติ

ได้เลย	 ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้บังเกิดผลอย่างเต็มที ่

ในห้วงระยะเวลาหนึ่ง	เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์แห่งชาติ	ดังนั้น	ยุทธศาสตร์ชาติ

จึงเป็นแนวทางขั้นพื้นฐานส�าหรับการท�าแผน	และแผนงานต่อไป

   ๒.๕.๓.๓ มาตรการเฉพาะ เป ็นรายละเอียดของแผน 

การด�าเนินงาน/ห้วงเวลาและความต้องการทางด้านงบประมาณ	 เพื่อให ้

การปฏิบัติการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติที่ก�าหนดและเป็นจุดเร่ิมต้นในการ 

แจกจ่ายไปยังกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 ตลอดจนส่วนราชการต่างๆ	 ให้สามารถ 

ด�าเนินการในเชิงปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ๒.๖	กำรก�ำหนดวิธีกำรและกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	(MEANS)

	 	 ๒.๖.๑	ควำมหมำย	

	 	 การก�าหนดวิธีการทรัพยากรและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

ในระดับชาติ	 	 เป็นขั้นตอนส�าคัญอีกขั้นตอนหนึ่งที่ต้องมีเพ่ือให้ยุทธศาสตร ์

มีความสมบูรณ์	 ครบองค์ประกอบของยุทธศาสตร์	 ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย 

ของยทุธศาสตร์	กรอบแนวทางในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์	และวธิกีารทรพัยากร

และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับชาติ

	 	 ๒.๖.๒	 องค์ประกอบกำรก�ำหนดวิธีกำรและกลไกกำรขับเคลื่อน

ยุทธศำสตร์	

	 	 แผนและแผนงาน	(Plan	and	Program)	เป็นการก�าหนดการกระท�า

และการวางแผนการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดที่ตั้งไว้

	 	 ๒.๖.๓	วิธีกำรก�ำหนดวิธีกำรและกลไกกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์	

	 	 การวางแผนเป็นการก�าหนดแนวความคิดในการปฏิบัติเพื่อที่จะให้

บรรลุเป้าหมาย	 ซึ่งการปฏิบัตินั้นมีจุดเริ่มต้นและมีก�าหนดวันเสร็จสิ้นรวมทั้ง

สามารถวัดความก้าวหน้าได้ด้วย	ตัวอย่างเช่น	สภาความมั่นคงแห่งชาติก�าหนด	

“นโยบายความมัน่คงแห่งชาตด้ิานการป้องกนัประเทศ”	ขึน้มา	จากนัน้กระทรวง

กลาโหมจะต้องน�าไปพฒันาต่อโดยขยายข้อความในนโยบายความมัน่คงแห่งชาติ

ด้านการป้องกันประเทศท่ีก�าหนดไว้แล้วน้ันให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนยิ่งข้ึน	 

ในการพฒันานโยบายดงักล่าวต้องอาศยัการข่าวสาร	การวางแผน	การตรวจสอบ	

และการประเมินผล	 ส�าหรับการวางแผนของกระทรวง	 ทบวง	 กรมอื่นๆ	 

จะมีกรรมวิธีในการด�าเนินการเช่นเดียวกัน	 แต่อาจจะแตกต่างกันบ้างในราย

ละเอียด	ดังนี้
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	 	 	 -	จดัท�าข้อเสนอแนะในการวางแผน	ในการพจิารณาวางแผนนัน้	

นักวางแผน	(Planner)	ควรมีหลักส�าคัญ	ในการท�าแผนอย่างง่ายๆ	ซึ่งจะท�าให้

นักวางแผนท�างานได้ครบถ้วนไม่ผิดพลาด	 ได้แก่	 จะท�าอะไรบ้าง	 ใช้ท�าอะไร	 

ท�าที่ไหน	ท�าเมื่อใด	เสร็จเมื่อใด	ใครท�า	ท�ากับใคร	ท�าอย่างไร	และเหตุใด	แต่ละ

เรื่องจึงท�าเช่นนั้น	เป็นต้น

	 	 	 -	การมุ่งให้ความสนใจในเรื่อง	การก�าหนดแผนงาน	(Program)	

ตามวัตถุประสงค์อันเป็นพื้นฐานของรัฐบาล	

 ๒.๗	ปัจจัยเสี่ยง	(RISK)

	 	 ความเสี่ยงท่ีอาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการไม่	 บรรลุผล 

ตามเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือเกี่ยวข้อง 

กับการบรรลุเป้าหมาย	และพันธกิจในภาพรวม	โดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น

เป็นความเสี่ยงเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงของ	 สถานการณ์และเหตุการณ์

ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่ก�าหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/	 

วสิยัทศัน์	 หรอืเกดิจากการก�าหนดกลยทุธ์ท่ีขาดการมส่ีวนร่วมจากภาคประชาชน 

ท�าให้โครงการขาดการยอมรับและโครงการไม่ได้น�าไปสู่การแก้ไขปัญหา	 หรือ

การตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน	 ได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง	 หรือ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจผิดพลาดหรือน�าการตัดสินใจนั้นมา	 

ใช้อย่างไม่ถูกต้อง

 ๓.๑ สรุป
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ส่วนที่ ๓
บทสรุป
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	 	 ยุทธศาสตร์ชาติเป็นการใช้ก�าลังอ�านาจของชาติ	ทั้งปวงเพ่ือให้บรรลุ 
ตามวัตถุประสงค์ของชาติ	 และก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ในภาพรวมหรือ 
มหายุทธศาสตร์	อันจะน�าไปสู่การก�าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติ	ดังสารต้นแบบ
ทางยุทธศาสตร์ของ	Bartlett	Model	ที่ได้มีการน�ามาประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่
หลายเร่ือยมา	 โดยค�านึงถึง	 ๒	 ปัจจัย	 คือ	 การตรวจสอบบริบทแวดล้อม	 
(Security	Environment)	และข้อจ�ากดัทางทรัพยากร	(Resource	Constraint)	 
เพื่อก�าหนดองค์ประกอบพื้นฐานส�าคัญ	๓	ประการ	คือ	การก�าหนดจุดมุ่งหมาย
ทางยุทธศาสตร์	(Ends)	การก�าหนดกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	
(Ways)	 และการก�าหนดวิธีการทรัพยากรและกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร	์
(Means)	 ภายใต้พื้นฐานของความเสี่ยง	 (Risk)	 เพื่อให้ได้ยุทธศาสตร์ชาติที่ม ี
ความสมบูรณ์มากที่สุด	 ทั้งนี้	 เอกสารทบทวนยุทธศาสตร์ฉบับน้ี	 ได้ใช้ตัวแบบ 
การจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 (วปอ.)	 ซ่ึงเป็น 
ตัวแบบมาจาก	US	Army	War	College,	Carlisle	Barracks,	Pennsylvania	
เพื่อท�าความเข้าใจถึงนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 ซ่ึงเป็นผลผลิตมาจาก 
ผลประโยชน์แห่งชาตินั้นมีความเป็นมาอย่างไร	 รวมทั้งวัตถุประสงค์เฉพาะ 
แห่งชาติ	 แล้วจึงก�าหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 และมาตรการเฉพาะ	 
อันเป็นหนทางปฏบิตัทิีจ่ะเสรมิสร้างชาตใิห้มัน่คงต่อไปการได้มาซึง่วตัถปุระสงค์
เฉพาะแห่งชาตนิัน้จะต้องมกีารจดัระบบความคดิในการตรวจสอบและวเิคราะห์
สภาวะแวดล้อมเพื่อพิสูจน์ทราบโอกาส	 หรือค้นหาปัญหา	 หรือภัยคุกคามหรือ
อปุสรรคต่างๆ	ให้ได้มาพร้อมด้วยเหตแุละผล	นัน่กค็อืการได้ทราบถงึแรงผลกัดัน
และแนวโน้มอนัเป็นเหตแุละผลเพือ่จะได้ด�าเนนิการแก้ปัญหาจากเหตุทีเ่กดิด้วย
การก�าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะแห่งชาติ	 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	 และ
มาตรการเฉพาะขึน้	เพือ่เป็นหนทางด�าเนนิการแล้วจงึน�าไปท�าแผนงานแห่งชาต	ิ
เพื่อแจกจ่ายให้กระทรวง	 ทบวง	 กรมที่เกี่ยวข้องรับไปวางแผน	 จัดท�าแผนและ
แผนงาน	ในระดับกระทรวงต่อไป

ส่วนที่ ๓ บทสรุป

 ๓.๑ สรุป
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 ๓.๒ ข้อเสนอแนะ

	 จากความเป็นจริง	 (Reality)	 ที่ว่าปัญหาต่างๆ	 ของประเทศทั้งด้านสังคม	

เศรษฐกิจ	 และการเมืองมีความซับซ้อนและเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ	

กระบวนการก�าหนดยุทธศาสตร์จึงถือเป็นกระบวนการส�าคัญในการจัดระบบ

และเชื่อมโยงหลักนโยบายต่างๆ	มาสู่การปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะในระดับชาติ	 สถาบัน	

หรือองค์กร	เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนา	ตลอดจนส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ปัญหา

อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ	เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจในปัญหาอย่างถ่องแท้

ในทุกมิติ	

	 ทั้งนี้	 เม่ือเข้าใจปัญหาทั้งระบบแล้ว	 การด�าเนินการแสวงหายุทธศาสตร ์

ในการแก้ปัญหาและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องเป็นไปตาม

วิถีเดียวกัน	นั่นคือจะต้องมีการ

	 บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ	 ภาครัฐ	 และภาคส่วนอื่นๆ	 ของสังคม 

ทั้งภาคเอกชนและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้นทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมอย่างประสานสอดคล้องกลมกลนืกนั	ซึง่จะก่อให้เกดิพลงัในการบรรเทา

และขจัดปัญหาเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิผล	 ตามข้อเสนอแนะท่ีจะได้กล่าว 

ต่อไปนี้

	 ๑.	 การสร้างมาตรฐานกระบวนการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติท่ีมีมาตรฐาน

เดยีวกนั	โดยแนวทางการด�าเนนิงานและกลไกการขับเคลือ่นในรูปแบบ

ต่างๆ	 ควรประกอบด้วย	 กลไกการประสานความร่วมมือ	 กลไก 

การพฒันาระบบการบรหิารจัดการ	กลไกการสร้างมาตรฐาน	และกลไก

การติดตามประเมินผล	 เพื่อผลักดันสู่การปฏิบัติ	 โดยอาศัยกลไก 

การมีส่วนร่วมเพือ่ให้เกดิการขับเคลือ่นยทุธศาสตร์อย่างมปีระสทิธภิาพ

ให้เป็นไปในทิศทาง	และมาตรฐานเดียวกัน
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	 ๒.	 ควรมีการเผยแพร่	 /	 ท�าความเข้าใจถึงข้ันตอนและกระบวนการจัดท�า

ยุทธศาสตร์ชาติให้ถ่องแท้	 เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงต่อยุทธศาสตร ์

ขององค์กรต่างๆ	จนน�าไปสู่หลักการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ

	 ๓.	 หน่วยงาน	 /	 องค์กร	 ที่มีการจัดท�ายุทธศาสตร์ควรมีการลงมือปฏิบัติ	

(Execute)	 โดยการน�ายุทธศาสตร์ชาติมาปรับใช้	 เพื่อให้สอดคล้อง	

เหมาะสมต่อสภาพบริบทของแต่ละหน่วยงาน	 /	 องค์กร	 เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิภาพต่อไป
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คู่มือด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ	 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร	 เอกสาร	
วปอ.หมายเลข	๐๐๙

บทความเรื่องโครงสร้างกระบวนการก�าหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร, 
สถาบันพระปกเกล้า	๒๕๕๖

บทความ	 เรื่อง	 โครงสร้าง	 กระบวนการก�าหนด	 และพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร,	
สถาบัน	พระปกเกล้า,	๒๕๕๖

พ.อ.ดร.นเรศน์	วงศ์สุวรรณ	;	คู่มือการก�าหนดยุทธศาสตร์	หน้า	๘

มาตรา	๔	พระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙

สมานิศ	วิจิตร,	ความหมายของยุทธศาสตร์	(กลยุทธ์)	กับยุทธวิธี(กลวิธี)	เข้าถึง
สือ่ออนไลน์	http://samanit.blogspot.com/2008/09/blog-post_22.html

เอกสารวิชาวทิยาการทหารของกรมยทุธศกึษาทหาร	กองบญัชาการทหารสงูสดุ

บทความวิชาการต่างประเทศ

The	Curricular	theme	a	military	program	to	support	a	us	national	
strategy	;	US	Army	war	college	Carlisle	barracks,	Pennsylvania,	1987

บรรณานุกรม
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“ ทําไมทุกครั้งที่เรามองภาพวาดภาพหนึ่ง 
เราจะตองมองเพียงภาพเดียว มิติเดียว 

หรือดานเดียว ทั้งที่แทจริงแลวภาพวาดภาพหนึ่ง 
สามารถมองตรง มองตะแคง หรือมองแบบแยกสวน 
เพื่อให ไดมุมมองของภาพที่สวยงามมากกวาภาพเดียว 

เปรียบเสมือนการศึกษาทางดานยุทธศาสตร 
ที่ ไมควรศึกษาเพียงตําราใดเพียงตําราเดียว 

เพราะไมมีตําราใดเพียงตําราเดียวเปนคัมภีรศักดิ์สิทธิ์ 
ที่จะมีความครอบคลุมและหลากหลายมากพอ 

หรือทานผูอานเห็นเปนเชนใด.....”

what do you see ?

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
62 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-275-5715 http://ssc.rtarf.mi.th

ศูนยศึกษายุทธศาสตร
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ

คูมือการจัดทํา
เอกสารประเมินยุทธศาสตร เรื�อง

ยุทธศาสตรชาติ
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