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นับถอยหลังอีกเพียงหนึ่งปเทานั้น ประเทศไทยก็จะกาวเขาสูสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations : ASEAN) หรือ 
ประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบตามที่ไดมีการรวมลงนามในปฏิญญาใหเปนประชาคมเดียวกันให
สําเร็จภายใน พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. 2015) เพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง และขีดความสามารถการ
แขงขนัของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศรวมถึงใหอาเซียนมีความแข็งแกรง มีภูมิตานทาน
ที่ดี ในการรับมือกับปญหาใหม ๆ  ระดับโลก 

 
กลุมประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ซึ่งประกอบดวย ไทย  พมา ลาว 

เวียดนาม  มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา และ บรูไน  ตางก็ไดมีการ
เตรียมความพรอมในดานตางๆ เพื่อรองรับความรวมมือ ความเปล่ียนแปลง และผลกระทบ
จากการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ในดานตางๆ ทั้ง ๓ ประชาคมยอย ซึ่งไดแก 
ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community 
:APSC) , ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economics Community :AEC) และประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio - Cultural Community : ASCC)  



 

 

ประเทศไทยหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนก็ไดมีการเตรียมการและเตรียมความ
พรอมในดานตางๆ ของ องคกร หนวยงาน ทั้งสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
เอกชน ตลอดจนการเตรียมความพรอมของประชาชนคนไทย มาอยางตอเนื่องเชนกัน  ทั้ง
ดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และดานความม่ันคง เพื่อรองรับโอกาส          
( Opportunity ) วิกฤติ ( Critical ) และความทาทาย ( Challenge ) จากการรวมตัวของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนในป ๒๕๕๘ ทั้งดานความรวมมือ ดานการยอมรับ ดานขีด
ความสามารถในการแขงขัน ดานความแข็งแกรง ดานภูมิคุมกันและภูมิตานทานที่ดี เพื่อ
การรับมือกับปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหมๆ    

กองทัพบก ซึ่งเปนหนวยงานหลักดานความม่ันคงของประเทศหนวยงานหนึ่ง ได
มีการเตรียมการและเตรียมความพรอมในดานตางๆ เชนกัน โดยไดดําเนินการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนกองทัพบกในแตละปมาโดยตลอดอยางตอเนื่อง ทั้งดานการบริหารจัดการ ดานการ
ฝก และดานการพัฒนาบุคลากร เพื่อใหมีความพรอม โดยในป ๒๕๕๔ ได 

กําหนดให “เปนปแหงการพัฒนาการของกองทัพบก” ตอมาในป ๒๕๕๕ ได
กําหนดให “เปนปแหงการพัฒนาบุคลากรของกองทัพบก” และในป ๒๕๕๖ ไดกําหนดให 
“เปนปแหงการพัฒนาการบริหารจัดการและการฝกที่มุงสูผลสัมฤทธิ”์  สําหรับในป ๒๕๕๗ 
ไดกําหนดทิศทางการพัฒนากองทัพบก ใหมีความพรอมสูอนาคต ในดานความทันสมัย ดวย
เทคโนโลยี โดยใหทุกสายงานพิจารณานําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในกระบวนการทํางาน 
หรือพัฒนาหนวยงาน เพื่อใหมีความทันสมัย ทั้งดานบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ มุงสูการ
เปนกองทัพที่ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล และเปนที่ยอมรับของมิตรประเทศ 

 
 

 



 

 

การเตรียมความพรอมของกองทัพบกในป ๒๕๕๗  สูอนาคตในดานความทันสมัย 
ดวยเทคโนโลยี นับเปนวิสัยทัศนที่กวางไกลและเฉียบแหลมของผูนํากองทัพซึ่งมองเห็น
ความสําคัญในดานเทคโนโลยี และปจจุบันความเจริญกาวหนาในดานเทคโนโลยีไดมีการ
พัฒนาอยางรวดเร็ว ตอเนื่อง และมีมากมายหลากหลายสาขา สามารถที่จะนํามาประยุกตใช
งานในดานตางๆ อยางเหมาะสม ทั้งดานการพัฒนาโครงสรางการจัดองคกรหนวยงานใหมี
ความเหมาะสม กะทัดรัด คลองตัว และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ไมเกิดความซ้ําซอน 
สับสน เทอะทะ อุยอาย ลุมลาม และความสิ้นเปลือง ดานการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการและการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความสะดวก ความถูกตอง ความ
รวดเร็ว และความโปรงใส สามารถตรวจสอบได ดานการพัฒนาคนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่
มีคุณคา มีความรู ความสามารถ มีจิตสํานึก มีความรับผิดชอบ และมีศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน เปนตน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology ) นับเปนกุลแจสําคัญและ
เปนหัวใจหลักของการพัฒนาองคกรใหมีความทันสมัยและเกิดประสิทธิภาพ ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ ในดานการบริหารจัดการ ( Management ) ดานกระบวนการทํางาน      
( Process ) ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ( Human Resource Development ) ดาน
สวัสดิการและการบริการตนเอง ( Welfare and Self Service ) องคกรใดสามารถนําเอา
ขอมูลสารสนเทศมาใชงานไดอยางเต็มที่ ก็จะสามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ มีความคลองตัว ความสะดวก ความถูกตอง ความรวดเร็ว และเกิดความ
โปรงใสสามารถตรวจสอบได และผูบริหารองคกรใดสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาเปน
เครื่องมือชวยในการตัดสินใจในการบริหารงาน ของผูบริหาร ( Executive Decision Support ) 
ขององคกรอยางเต็มที่ ก็จะทําใหทราบถึงสถานภาพ ขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของ
องคกร วามีความม่ันคง ความเจริญกาวหนา ความสําเร็จ หรือความลมเหลวอยางไร ทราบ
ถึงศักยภาพของบุคลากร วาใครมีความรู ความสามารถ มีความเหมาะสมกับงานหรือไม
เพียงใด และสามารถบริหารความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การพัฒนา ปรับปรุง โครงสรางองคกร และการปรับเปล่ียนบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน     
( Put the right man to the right job ) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพขององคกร
ใหสูงยิ่งขึ้น มีความสามารถในการแขงขัน มีมาตรฐานการทํางานในระดับสากล มีความ
นาเช่ือถือ และเปนที่ยอมรับคนทั่วไป 

ดังนั้น การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาองคกร เพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ
สูงสุด ควรจะตองนํามาใชใหครอบคลุมทั้ง ๔ ดาน คือ ดานการบริหารจัดการ ดาน



 

 

กระบวนการทํางาน ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดานสวัสดิการและการบริการตนเอง 
เพื่อใหผูบริหารสามารถตัดสินใจ สั่งการ ติดตาม ควบคุม และกํากับดูแลองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว และทันเวลา ดานกระบวนการทํางานที่เปนระบบ ระเบียบ 
และมีแบบแผน เพื่อใหการทํางานมีมาตรฐาน มีความถูกตอง เที่ยงตรง และเปนไปตาม
กําหนดเวลา ไมเกิดความซ้ําซอน และความสิ้นเปลืองแรงงานคน ทรัพยากร และ
งบประมาณ  ดานเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทุกระดับไดรับการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนความ
เจริญกาวหนา และการเพิ่มพูนความรู ความสามารถและประสบการณ ไดอยางถูกตอง 
เหมาะสม และเปนธรรม จากผูบริหารฯซึ่งพิจารณาจากขอมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาบุคลากร
ใหมีศักยภาพในการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น สวนดานสวัสดิการและการบรกิารตนเองนั้นเทคโนโลยี
สารสนเทศจะชวยใหเจาหนาที่ในองคกร สามารถเขาถึงขอมูล ขาวสารการประชาสัมพันธตางๆ 
สามารถเขาถึงการบริการและสวัสดิการตางๆ ตามสิทธิผานระบบสารสนเทศดวยตนเองโดย
ไมจําเปนตองมีเจาหนาที่บริการ มีแตหนาจอคําแนะนําขั้นตอนการใชบริการแบบตูกดเงิน 
ATM เทานั้นเพื่อลดงานดานธุรการขององคกรและเปนการพัฒนาเสริมสรางจิตสํานึก ความ
รับผิดชอบของตนเอง ตลอดจนเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

นอกจากการนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาองคกรแลว เรายังสามารถที่จะ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการและประยุกตใชกับงานสําคัญในดานตางๆ ทางทหาร 
ไดอยางเหมาะสม และทําใหเกิดประสทิธภิาพมากทีสุ่ด เชน ดานการสงกําลังบํารุง ( Logistic )
ดานการปฏิบัติการทางทหาร( Military Operations )และดานการฝกศึกษา ( Training and Education ) 

ระบบสงกําลังบํารุง ( Logistic System )นับวามีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง 
โดยเฉพาะหนวยงานที่มีสถานที่ตั้งของหนวยยอยกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศ และมีการ
ปฏิบัติภารกิจตางๆ ครอบคลุมพื้นที่กวางขวาง การสงกําลังบํารุงจะตองมีเสถียรภาพ ความ
ม่ันคง ปลอดภัย ความตอเนื่อง และทันเวลา ซึ่งตองอาศัยกระบวนการตรวจสอบ การ
ควบคุมสถานภาพ และการขนสงที่ดี เพื่อไมใหเกิดสภาพความขาดแคลน ความคับค่ัง และ
ความสิ้นเปลือง ดังนั้น การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกตใชในงานดานสงกําลังบํารุง 
และการเคล่ือนยายกําลังในการปฏิบัติภารกิจตางๆ จึงมีความเหมาะสม โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการแบบรวมศูนย  ( Centralization Management ) เพื่อสามารถตรวจสอบ 
ควบคุมสิ่งอุปกรณ และยุทโธปกรณตางๆ ซึ่งกระจัดกระจายอยูตามหนวยยอยทั่วประเทศ 
ใหอยูในสถานภาพความพรอมรบ พรอมใชงาน และสามารถระดมทรัพยากรไดอยางทันเวลา
ตามความตองการ นอกจากนี้การเคล่ือนยายกําลังพลและยุทโธปกรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยเฉพาะดานภูมิสารสนเทศ ( Geo Informatics System ; GIS ) และการใชอุปกรณ



 

 

แสดงตําแหนงบนพื้นผิวโลก  ( Global Positioning System ; GPS ) จะชวยในการ
วางแผน ควบคุม กํากับ ดูแลการเคล่ือนยายไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา 
ปลอดภัย ลดความสิ้นเปลือง และความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น 

  
      การปฏิบัติการทางทหาร ( Military Operations ) ในยุคปจจุบันซึ่งจะตองเผชิญกับ
ภัยคุกคามในรูปแบบใหมๆ รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารที่มิใชสงคราม ( Military 
Operations Other Than War ; MOOTW )  จําเปนจะตองใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณา
การและประยกุตใชกับเทคโนโลยีทางทหารตาง  ๆเชนระบบลาดตระเวน( Reconnaissance  System )
ระบบเฝาตรวจ ( Surveillance System ) ระบบตรวจดักจับ ( Sensor System ) ระบบ
ควบคุมระยะไกล ( Remote Control  System )ระบบรับ-สงขอมูลดาวเทียม ( Remote 
Sensing System )ระบบอาวุธอัตโนมัติ ( Automatic Weapon System )และระบบควบคุม
บังคับบัญชา ( C4I System )เปนตน เพื่อนําขอมูลสารสนเทศจากระบบตางๆ มาประมวลผล 
หรือแสดงภาพใหสามารถเห็นภาพพื้นที่ปฏิบัติการสามารถติดตามสถานการณไดอยางใกลชิด
และตอเนื่อง เกิดความไดเปรียบตอฝายตรงขาม สามารถควบคุม สั่งการ และปฏิบัติภารกิจ
ไดสําเร็จ สามารถปองกันหรือลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น ที่สําคัญการนําเอาเทคโนโลยี
ตางๆ เหลานี้มาใชงาน จะตองไมเปนภาระเกินความจําเปนตอผูปฏิบัติงาน  

การเตรียมความพรอมของกองทัพ นอกจากการเตรียมกําลังรบ ในดานองคกร
และยุทโธปกรณแลว การเตรียมกําลังคน ( Man Power ) นับวามีความสําคัญและจําเปน
อยางยิ่ง การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาบูรณาการและประยุกตใชกับงานดานการฝกศึกษา   
( Training and Education ) เพื่อเตรียมความพรอมของกําลังคนนั้น ถือเปนแนวทางการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ประสบความสําเร็จและไดรับความนิยมมากหนทางหนึ่งในยุคปจจุบัน 
โดยเฉพาะการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการองคความรู ( Knowledge 
Management ; KM ) ขององคกร เพื่อรวบรวมความรูและประสบการณตางๆ มาสรางเปน
องคความรู เผยแพร และถายทอดความรูตางๆ ไปยัง รุนสูรุน สืบทอดตอเนือ่งกันไป  



 

 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการดานการศึกษา การเรียน 
การสอนผานระบบเครือขายสารสนเทศโดยเฉพาะระบบการเรยีนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส 
( e - Learning )  จะชวยใหเกิดการพัฒนาการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และ
รวดเร็วทันตอการเปล่ียนแปลงของแนวโนมและสถานการณของโลก เปนการเปดชองทาง
และโอกาสในการเขาสูระบบการศึกษาไดกวางขวางไรขอจํากัด ดานเวลา สถานที่ และ
ระยะทาง ( any where any time ) ผูเขารับการศึกษาสามารถเรียน ทบทวน ซ้ําแลว ซ้ําอีก 
โดยใชเวลานอกราชการ และผูที่สนใจศึกษาสามารถศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการ ไดอยาง
หลากหลายสาขาวิชา หลายๆ หลักสูตรพรอมๆ กันในหวงเวลาเดียวกัน โดยไมตองเสีย
คาใชจายในการศึกษาตามแนวทางรับราชการ และในอนาคตบางหลักสูตรสามารถนําหนวย
กิตการศึกษาไปเทียบโอนกับหลักสูตรในสถาบันการศึกษาภายนอก ทีมี่ขอตกลงความรวมมือ
ทางการศึกษาเพื่อลดเวลาและคาใชจายในการศึกษาตามหลักสูตรเพิ่มพูน คุณวุฒิ หรอื วิทยฐานะ 

การฝกปฏิบัติการ และการซอมรบ นับเปนสิ่งสําคัญและจําเปนของหนวยทหาร 
ซึ่งจะตองมีความพรอมในการปฏิบัติการยุทธ การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน
การฝกทั้งระดับบุคคล และระดับหนวย ตั้งแตการฝกยิงปนเลเซอร ( Laser Gun ) ซึ่ง
สามารถแสดงผลการยิงรายบุคคล และประมวลผลสถิติเปนรายหนวย เพื่อการประเมินขดี
ความสามารถ สมรรถนะ ความแมนยํา และศักยภาพของหนวยในดานการใชอาวุธประจํา
กาย การฝกประลองยุทธดวยปนเลเซอร ( War Game ) เพื่อการประเมินขีดความสามารถ 
สมรรถนะ และศักยภาพในการปฏิบัติการรบของหนวย การฝกแกปญหาที่บังคับการ( Command 
Post Exercise ; CPX ) ดวยระบบจําลองยุทธ ( Battle Simulation System ) เปนการฝก
จําลองสถานการณรบดวยระบบสารสนเทศ เพื่อการแกปญหาของผูบังคับหนวยและฝาย
อํานวยการ เพื่อการประเมินความรูความสามารถ สมรรถนะ และศักยภาพในขั้นตอน
กระบวนการแกปญหาตางๆ ในการรบ รวมถึงการตัดสินใจของผูบังคับหนวย ระบบจําลอง
ยุทธบางระบบ นอกจากจะใชในทดสอบและประเมินผลการปฏิบัติของผูบังคับหนวย ฝาย
อํานวยการ และเจาหนาที่กองบังคับการแลว ยังสามารถนํามาใชในการวิเคราะหและประเมิน
แผนยุทธการตางๆ วามีความเหมาะสม และความเปนไปไดเพียงใด ตลอดจนการนํามา
ประยุกตใชในการฝกความชํานาญในสถานการณรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะการปฏิบัติการใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในการฝกฯดังกลาว สามารถทําการฝก
ซ้ําๆจนเกิดความเช่ียวชาญ และความชํานาญโดยไมตองใชกระสุนจริงใหสิ้นเปลืองงบประมาณ ไม
จําเปนตองใชกําลังพลแสดงเปนฝายตรงขามหรือฝายเดียวกันเต็มรูปแบบ ไมตองเคล่ือนยาย



 

 

หนวย ยุทโธปกรณ และกําลังพล ไปฝกซอมในสนาม ไมตองหวงสภาพ ลม ฟาอากาศ ซึ่ง
เปนอุปสรรคในการฝกซอมจริง ที่สําคัญ ขอมูลการฝกตางๆ ทั้งระดับบุคคลและหนวย ดวย
ระบบสารสนเทศจะถูกเก็บบันทึก และสามารถนํามาตรวจสอบ นํามาอางอิง หรือใชประโยชน
ในอนาคตไดตลอดเวลา 

ดังนั้นการเตรียมความพรอมของกองทัพบกในป ๒๕๕๗  สูอนาคต โดยเฉพาะใน
ป ๒๕๕๘ ซึ่งประเทศไทยจะตองกาวเขาสู ประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ ตามที่ไดมีการ
รวมลงนามในปฏิญญาใหเปนประชาคมเดียวกันนั้น ทิศทางการพัฒนากองทัพบกใหมีความ
พรอมสูอนาคต ในดานความทันสมัย ดวยเทคโนโลยี โดยใหทุกสายงานพิจารณานํา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในกระบวนการทํางาน หรือพัฒนาหนวยงาน เพื่อใหมีความ
ทันสมัย ทั้งดานบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่ จึงควรพิจารณานําเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มาประยุกตใชในการเตรียมความพรอมของกองทัพเปนลําดับแรก เพื่อมุงสูการเปนกองทัพที่
ทันสมัย มีมาตรฐานในระดับสากล และเปนที่ยอมรับของมิตรประเทศ 

 

 
 


