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แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร ์(Strategic Communication : STRATCOM) ของกองทัพไทย  

ด้วยบริบทความมั่นคงโลกในศตวรรษท่ี ๒๑ ท่ีหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา บทบาทหน้า ท่ีของกองบัญชาการ
กองทัพไทย (บก .ทท .)  ภายใ ต้กระทรวงกลาโหม การสื่ อสารทางยุทธศาสตร์  ( Strategic Communication : STRATCOM )  
ถือเป็นหน่ึงในเครื่องมือ ท่ีส า คัญในมิ ติการทหาร การป้องกันประเทศ   ศูนย์ ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
(ศศย .สปท .)  จึ งได้ ศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการสื่อสารทางยุทธศาสตร์  (Strategic Communication : STRATCOM )  ของ
กองทัพไทย” ท าให้ได้มาซึ่ง “นิยาม” “๑๐ หลักการ” และ “๗ องค์ประกอบ” STRATCOM ของกองทัพไทย สามารถใช้เป็น  
ชุดความรู้ ในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้  และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้...  

STRATCOMSTRATCOM  ในมิติความม่ันคงและการป้องกันประเทศ 
 การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication) หรื อ 
STRATCOM ถือเป็นความพยายามของรัฐบาลท่ีมุ่งท าความเข้าใจ 
และปฏิบัติต่อเป้าหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุน
นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยอาศัยพลังอ านาจแห่งชาติ 
(การทูต ข้อมูลข่าวสาร การทหาร และเศรษฐกิจ) ซึ่งผู้น าหรือ 
ผู้บัญชาการระดับสูงใช้ STRATCOM ท้ังในทางช้ีน า (directing) และ
บูรณาการเช่ือมโยง (Integrated) ข้อมูล และเครื่องมือระหว่างกัน 
และหากพิจารณาในมิติความมั่นคงและการป้องกันประเทศแล้ว 
STRATCOM ต้องอาศัยนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ และ
จ า เป็นต้องออกแบบให้สอดคล้องกัน ต้ังแต่ระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic level) ไปสู่ระดับยุทธการ (Operation level) และระดับ
ยุทธวิ ธี  (Tactical level) ภายใ ต้ยุทธศาสตร์ป้อ งกันประเทศ  
๒๐ ปี ของกระทรวงกลาโหม และการปฏิรูปกองทัพ   
แนวทางการพัฒนา แนวทางการพัฒนา STRATCOM STRATCOM ของกองทัพไทยของกองทัพไทย    
  ศศย .สปท . ได้ด า เนินการศึกษาวิจัย เรื่อง “แนวทางการ
พัฒนาการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication:  
STRATCOM) ของกองทัพไทย” โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ซึ่งริเริ่มจากระดมความคิดเห็นหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงกลาโหม ในการประชุมริ เริ่ม (Kick off  

Meeting) เพื่อวางกรอบแนวทางการศึกษาฯ เมื่อวันท่ี ๑๒ ต.ค.๕๘ 
จากน้ันได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ ส่วน ได้แก่  
(๑ ) ข้อ มูลปฐมภู มิ  เป็ น ข้อมู ลจ ากการระดมความคิดเห็ น 
(Brainstorm) ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ซึ่งมี
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก
กระทรวงกลาโหม/ การสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
(key Informant)  โดยใช้เทคนิคลูกโซ่  (Snowball Technique)/  
การสนทนากลุ่ม (Focus group) หน่วยงานภายใต้สังกัด บก .ทท. 
และการระดมความคิดเห็น โดยการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
จากสถาบันการศึกษาท้ังภาคพลเรือนและเหล่าทัพ 
(๒) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลจากเอกสาร อาทิ ร่างหลักนิยมกองทัพ
ไทย ส าหรับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communica-
tion: SC) ๒๒ ส.ค.๕๕ ของ บก.ทท./ ร่างหลักนิยมกองทัพไทยส าหรับ
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (Strategic Communication: SC ของ 
วสท.สปท. บก.ทท./ Commander’s Handbook for Strategic  
Communication and Communication Strategic, Version 3.0  
US Joint Forces Command Joint Warfighting Center, 24 June 2012, 
Joint Doctrine Note 1/12 Strategic Communication/ The Defence 
Contribution เป็นต้น 

คณะผู้จัดทำ : กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง,    โทร/โทรสาร : 0 2275 5715,    website : www.sscthailand.org  
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  จากน้ันคณะผูว้จิยัได้วเิคราะห ์และสรปุผลการวจิยัได้เปน็ ๓ สว่น คือ  
๑) นิยาม ๒) หลกัการ และ ๓) องค์ประกอบ ของ STRATCOM  ดังน้ี 

นิยามของ นิยามของ STRATCOM STRATCOM   
 จากการเก็บข้อมูลจากเอกสาร และข้อคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูล  
ท า ให้สามารถสรุป นิยามหรือค าจ ากัดความ STRATCOM ดั ง น้ี  
“ความพยายามของรฐับาลในการปฏบิติัการท่ีมุง่ท าความเข้าใจและปฏิบัติ
ต่อเป้าหมายส าคัญ เพื่อเสริมสร้างหรือรักษาสภาวการณ์ หรือเงื่อนไขท่ี
สนับสนุนผลประโยชน์ นโยบาย และวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยอาศัย 
การใช้โครงการ แผนงาน หวัข้อ ข้อความ ท่ีประสานสอดคลอ้งกบัการปฏบิติั
ทุกสว่นในมติิพลงัอ านาจแหง่ชาติ (การทูต ข้อมลูข่าวสาร การทหาร เศรษฐกจิ)  
เพื่อสร้างผลกระทบต่อทัศนคติ และพฤติกรรมของเป้าหมาย”  
๑๐๑๐ หลักการหลักการ STRATCOM STRATCOM ของกองทัพไทย ของกองทัพไทย  
 จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลตามท่ีได้กล่าวมาในเบื้องต้น  
ท าให้สามารถสรุปหลักการ STRATCOM ของกองทัพไทยได้ ๑๐ ประการ  
ซึ่งหลักการน้ีถือเป็นหัวใจส าคัญ ซึ่งผู้ปฏิบัติทุกระดับจะใช้เป็นแนวทาง 
ในการน า STRATCOM ไปปฏบิติั โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 
 ๑. การขับเคลื่อนด้วยผู้น าหรือภาวะผู้น า : ผู้น าหรือผู้บัญชาการ
จ าเป็นต้องแสดงเจตนารมณ์ วัตถุประสงค์ และแนวทางท่ีชัดเจน 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจในการสนธิความพยายาม เพื่อ
ตอบสนองวัตถุประสงค์ของ STRATCOM  
 ๒. ความมีเอกภาพในความพยายาม ความมีเอกภาพในการ
สื่อสาร และเอกภาพในการบังคับบัญชา  : เพื่อน าไปสู่การปฏิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสามัคคี ร่วมมือร่วมใจในการ
ด าเนินงานไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  
 ๓. ความน่าเชื่อถือ : สามารถสร้างข้ึนได้จากการรับรู้ถึงความจริง 
ความถูกต้อง โดยการประสานสอดคลอ้งกนัระหวา่งค าพดู ท่าที และการปฏบิติั 
โดยไมใ่หก้ลุม่เปา้หมายเกดิการรบัรูถึ้งความขัดแยง้ และความไมส่อดคลอ้งกนั  
 ๔. การตอบสนองที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ : การ
ตอบสนองด้วยข้อความท่ีถูกต้องกบัเปา้หมาย สถานท่ี จงัหวะ เวลาท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม โดยมเีปา้หมายเปน็วตัถุประสงค์หรอืผลลพัธส์ดุท้ายท่ีต้องการ  
 ๕. ความตอ่เนือ่ง : การบรรลคุวามส าเรจ็จ าเปน็ต้องอาศัยการวเิคราะห ์
การวางแผน การปฏบิติั และการประเมนิผลอยา่งต่อเน่ือง เพือ่ปรบัยทุธศาสตร์
ใหเ้หมาะสมกบัสภาวะแวดลอ้มท่ีมคีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา  
 ๖. ความเขา้ใจ : การท าความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อ
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารทางยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง โดยเฉพาะ การท า
ความเข้าใจกลุม่เปา้หมาย ท้ังฝา่ยเรา ฝา่ยเปน็กลาง และฝา่ยตรงข้าม เกีย่วกบั
กระบวนการคิด ค าพดู พฤติกรรม และปจัจยัอืน่  ๆท่ีเกีย่วข้องท้ังหมด 
 ๗. การมุ่งตดิตามผลลพัธ ์: การพยายามติดตามผลลัพธ์สุดท้ายตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท้ังหัวข้อ กระบวนการ เป้าหมายในการ
ปฏบิติัการ ต้องอาศัยการประเมนิผลด้วยตัวช้ีวดัท่ีมคีวามชัดเจน 
 ๘. ความแพร่หลาย : ค าพูด ท่าที การปฏิบัติต่างๆ ต้ังแต่ผู้น าหรือ
ผู้บัญชาการจนถึงผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาระดับสุดท้าย ไม่ว่าจะ
สื่อสารไปโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม การสื่อสารท้ังหมดจะส่งผล
กระทบทางยุทธศาสตร์โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้  
 ๙. ความไว้เนื้อเชื่อใจ : การเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเช่ือใจ
ซึ่งกันและกันต้องใช้ระยะเวลาอย่างค่อยเป็นค่อยไป  เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ในระยะยาว  
 ๑๐. การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม : การเตรียมความพร้อม 
ขีดความสามารถของฝ่ายเรา ต้ังแต่ข้ันตอนการวางแผน เพื่อประมาณ
การณท์รพัยากรท่ีจ าเปน็ต้องใช้ขับเคลือ่นใหก้ารปฏบิติัประสบความส าเร็จ  
ท้ังทรพัยากรบคุคล เครือ่งมอื ยทุโธปกรณ ์และงบประมาณ  

๗ ๗ กระบวนการ กระบวนการ STRATCOM STRATCOM ของกองทพัไทย ของกองทพัไทย   
  กระบวนการ STRATCOM เปรยีบเสมอืนเครือ่งมอืส าหรบัผูน้ าหรอืผู้
บญัชาการระดับสงูจนถึงผูป้ฏบิติังานระดับสดุท้าย ซึง่สามารถน าไปประยกุต์ใช้กับ
การด าเนินงาน ท้ังในระดับยทุธศาสตร ์ยทุธการ และยทุธวธิ ีดังน้ี   
 ๑) การก าหนดความชัดเจนเจตนารมณ์ของผูน้ า หรือผู้บรหิาร
ระดบัสงู ผู้น าหรือผู้บัญชาการควรแสดงเจตนารมณ์ นโยบาย ทิศทาง
ต่อการด าเนินงานอย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายปฏิบัติงานไปในทิศทาง
เดียวกัน จนกระทั่งบรรลุผลส าเร็จ 
 ๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ของ STRATCOM จะท าให้เกิด
ความชัดเจนในการพิจารณาสถานการณ์ กลุม่เป้าหมาย ขีดความสามารถ
STRATCOM เพื่อสร้างผลกระทบตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการได้  
 ๓)  กา ร ส า ร วจสภาพแวดล้ อ ม  ก า รท า ค วา ม เ ข้ า ใ จ
สภาพแวดล้อมอย่างลึกซึ้ง ต้องอาศัยศาสตร์การข่าว การรวบรวม
วิเคราะห์ผลกระทบในสถานการณ์เฉพาะทุกมิติ ท้ังการเมือง การทหาร 
เศรษฐกจิ สงัคม ข่าวสาร โครงสรา้งพืน้ฐาน รวมถึงระบบอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง  
 ๔)  ก า ร ก าหนด และท า ค วาม เ ข้ า ใ จ เ ป้ าหมายและ
กลุ่มเป้าหมาย การพิจารณากลุ่มเป้าหมายทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับ
วตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ ท้ังฝา่ยเรา ฝา่ยเปน็กลาง และฝา่ยตรงข้าม 
 ๕) การวางรูปแบบ  เป็นการวางแผน ก าหนดประเด็นหลัก
ส าหรบัเสนอปญัหาต่างๆ ซึง่การออกแบบ ประกอบด้วย การพัฒนา  
  หัวข้อ (Theme) เป็นเสมือนแนวทางในการด าเนินงาน  
  สิ่งท่ีจะสื่อ (Message) ซึ่งรวมถึงเน้ือหา ข้อความ ท่าที การปฏบิติั 
ท่ีจะใช้ในการสง่ไปถึงกลุม่เปา้หมาย สง่ผลใหก้ลุม่เปา้หมายตีความและมีความ
เช่ือตามประเด็นท่ีฝ่ายเราต้องการสื่อออกไป 
   กิจกรรม (Activity) เป็นเสมือนวิธีการ เครื่องมือ หรือเทคนิค โดย
ก าหนดโครงการ กิจกรรม เพื่อใช้เป็นช่องทางท่ีจะก าหนดเครื่องมือ 
(MEAN) น าสิ่งท่ีจะสื่อไปสู่กลุ่มเป้าหมาย  
 ๖) การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จ จะน าไปสู่วัตถุประสงค์
การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ท่ีวางไว้ แต่เน่ืองจากสภาวะแวดล้อมมีการ
เปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจท าให้ต้องมีการจัดล าดับความส าคัญของ
ปจัจยัแหง่ความส าเรจ็ตามสถานการณใ์นหว้งเวลาน้ันๆ  
 ๗) การประเมินผล  โดยติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง ท้ัง
ในขณะด าเนินงานและหลังสิ้นสุดการด าเนินงาน ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะช่วยผูน้ าหรอืผูบ้ญัชาการในการตัดสนิใจ เพือ่ใหไ้ด้ผลลพัธส์ดุท้ายท่ีต้องการ   
บทสรุป 
 จากผลการศึกษาครัง้น้ี ท าใหไ้ด้มาซึง่ “ค าจ ากดัความของ STRATCOM” 
“หลักการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) ของกองทัพไทย”  
๑๐ ประการ และ “กระบวนการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ (STRATCOM) 
ของกองทัพไทย” ๗ ประการ ถือเปน็ข้อค้นพบซึ่งทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะหน่วยงานต่างๆ ภายใต้สงักดั บก.ทท. สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ต่อการสื่อสารทางยุทธศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงาน 
ท่ีรับผิดชอบในมิติการทหาร การป้องกันประเทศ อีกทั้ง ยังสามารถน า 
ชุดความรู้น้ีไปเป็นฐานข้อมูลในการศึกษา ต่อยอดองค์ความรู้ในการ
พัฒนาการสือ่สารทางยทุธศาสตร์ให้สอดคล้องและสนับสนุน STRATCOM 
ในภาพใหญข่องรฐับาลได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ... 
อา้งองิ 
๑.  เอกสารศึกษาเฉพาะกรณี เร่ือง การสื่อสารทางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการ 
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๒. สรุปผลการประชุมวิชาการ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ คร้ังที่ ๒/ ๒๕๕๙ เร่ือง “บทบาท   

 ของการสื่ อสารทาง ยุทธศาสตร์ ต่อบริบทความมั่ นคงในศตวรรษที่  ๒๑”,  
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