อทร. ๘๓๐๒
การพิจารณาของฝายอํานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๔

อทร. ๘๓๐๒
การพิจารณาของฝายอํานวยการ

พ.ศ.๒๕๕๔

เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ หมายเลข ๘๓๐๒
การพิจารณาของฝายอํานวยการ

จัดทําโดย
คณะทํางานพิจารณาและจัดทํา อทร.
ดานการศึกษาชั้นสูง
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

ปรับปรุงแกไข ครั้งที่ ๑
มิถุนายน ๒๕๕๔

คําสั่งกรมยุทธศึกษาทหารเรือ
(เฉพาะ)
ที่ ๖๑๑/๒๕๕๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง อทร.๘๓๐๒ และ อทร.๘๐๐๗
----------------------------เพื่อใหการปรับปรุงและแกไขเอกสารอางอิงของ ทร. (อทร.) สําหรับใชยึดถือในการจัดทํา
ขอพิจารณาของฝายอํานวยการ และการจัดทําการเรียบเรียงเอกสารวิจัย มีความทันสมัย สะดวก ในการศึกษา
และใชอางอิง จึงใหปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการปรับปรุงเอกสารอางอิงกองทัพเรือ เรื่องการพิจารณาของฝายอํานวยการ (อทร.
๘๓๐๒)
๑.๑ พล.ร.ต.ประวิทย พิพิธโกศลวงศ
ประธานกรรมการ
๑.๒ น.อ.คํารณ
พิสณฑยุทธการ
รองประธานกรรมการ
๑.๓ น.อ.ประชา
สวางแจง
กรรมการ
๑.๔ น.อ.สนิท
โมธินา
กรรมการ
๑.๕ น.อ.ธาดาวุธ
ทัดพิทักษกุล
กรรมการ
๑.๖ น.อ.ชัย
เกตุวัฒนกิจ
เลขานุการ
๑.๗ น.ท.วรินธร
คําโฮง
ผช.เลขานุการ
๑.๘ น.ท.สมชาย
นอยพิทักษ
กรรมการ
๒. คณะกรรมการปรับปรุงเอกสารอางอิงกองทัพเรือเรื่องการเรียบเรียงเอกสารวิจัย (อทร.
๘๐๐๗)
๒.๑ พล.ร.ต.ประวิทย พิพิธโกศลวงศ
ประธานกรรมการ
๒.๒ น.อ.ภาณุ
บุณยะวิโรจ
รองประธานกรรมการ
๒.๓ น.อ.นพรัตน
เลิศล้ํา
กรรมการ
๒.๔ น.อ.ปริญญา
เจริญยิ่ง
เลขานุการ
๒.๕ น.ท.นิธิ
วิทยารัฐ
ผช.เลขานุการ
๒.๖ น.ต.พงศกลิน
เคลือบทอง
กรรมการ
คณะกรรมการฯ มีหนาที่ปรับปรุงเอกสารอางอิงกองทัพเรือตามที่กําหนดไวในแตละหัวขอ
เพื่อเสนอ ทร. ตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง

ณ

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓
พล.ร.ท.

(สมหมาย ปราการสมุทร)
จก.ยศ.ทร.

บันทึกการเปลี่ยนแปลง / แกไข
ลําดับ
ที่

รายการแกไข

ผูแกไข
วันเดือนป
ที่ทําการแกไข (ยศ - นาม - ตําแหนง)

หมายเหตุ

คํานํา
เอกสารอางอิงของกองทัพเรือ เรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ (อทร. ๘๓๐๒) เลมนี้
เป น เอกสารที่ ได รั บ การปรั บ ปรุ งมาจากเอกสาร อทร.๘๓๐๒ เลมแรก ซึ่งเป น คู มือประกอบการ
บรรยายหัวขอวิชา “การพิจารณาของฝายอํานวยการ” ของอาจารยหลายทาน ไดแก พล.ร.อ.ชวลิต
อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ.๒๕๓๙) พล.ร.อ.ไพศาล นภสินธุวงศ (พ.ศ.๒๕๓๘) และหนังสือ “เทคนิค
การจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการ” และเอกสารประกอบการบรรยายของ น.อ.คํารณ พิสณฑยุทธการ
(พ.ศ.๒๕๕๐) เมื่อครั้งที่ใชศึกษาในหลักสูตรตางๆ ของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูงเดิม ซึ่งการ
จัดพิมพครั้งนี้ เปนการปรับปรุงแกไขครั้งที่ ๑ เพื่อใหเอกสารมีความสมบูรณ ทันสมัยเปนไปตาม
หลักการใหม แกไขขอผิดพลาดตางๆ และสอดคลองกับวิวัฒนาการทางดานการศึกษาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และสามารถใชงานรวมกับการเรียนการสอนวิชาการวางแผนทางทหาร ในหลักสูตรตางๆ ไดดวย
โดยในเอกสารไดกลาวถึงขั้นตอนการดําเนินการสําหรับการพิจารณาปญหาของฝายเสนาธิการ/ฝาย
อํานวยการ และขั้นตอนการเขียนรายงานไวโดยละเอียด ซึ่งสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการแกปญหา
สําหรับผูทําหนาที่ฝายเสนาธิการ/ ฝายอํานวยการในระดับตางๆ และใชในการประมาณสถานการณ
ของผูบังคับบัญชา ในการวางแผนทางทหาร (Military Planning) ไดเปนอยางดี
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษาชั้นสูง หวังเปน
อยางยิ่งวาเอกสารอางอิงของกองทัพเรือฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ เลมนี้ จะเปนประโยชนทั้งในดาน
การศึกษา และการใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยไดอยางเหมาะสม และหากทานใดตรวจพบ
ขอบกพรองที่เห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเอกสารเลมนี้มีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น กรุณา
สงขอคิดเห็นดังกลาวมายังคณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ ดานการศึกษา
ชั้นสูง กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จะเปนพระคุณ
อยางสูง
คณะทํางานพิจารณาและจัดทําเอกสารอางอิงของกองทัพเรือ
ดานการศึกษาชั้นสูง
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
มิ.ย.๕๔

-ก-

สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
บทที่
๑ บทนํา
ฝายเสนาธิการ หรือฝายอํานวยการ
งานของฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ
๒ องคประกอบและขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ
องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ
- ปญหา
- การวิเคราะหปญหา
- ขอมูล
- การวิเคราะหขอเท็จจริง
- วิธีการแกปญหา
ลักษณะและขั้นตอนของการพิจารณาแกปญหาของฝายอํานวยการ
- ขั้นตอนในการพิจารณาของฝายอํานวยการในการเลือกสิ่งของหรือ
ยุทโธปกรณ
- ขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการในการเลือกหลักการหรือ
แนวทางที่ซับซอน
- ขั้นตอนการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร
๓ การจัดทําการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
สรุปรูปแบบการจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการ
ตัวอยาง การถายโอนขอมูลของเอกสารขอพิจารณาของฝายอํานวยการ
สูแบบฟอรมการเขียนบันทึก (รายละเอียดของผนวก ก)
๔ ขอบกพรองและคําแนะนําในการเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ
การเลือกเรื่องที่เขียน
แบบฟอรมการเขียนรายงาน
การกําหนดขอแถลงปญหา
-ข-

ก
ข
หนา
๑
๑
๓
๓
๕
๕
๖
๖
๗
๗
๑๕
๑๗
๓๐
๓๐
๓๑
๔๐
๔๑
๔๑
๔๒
๔๒

บทที่
การกําหนดสมมุติฐาน
การกําหนดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
การอภิปราย
การกําหนดวิธีการแกปญหา
การกําหนดเกณฑที่ใชในการทดสอบวิธีการแกปญหา
ขอผิดพลาดอื่นๆ

หนา
๔๒
๔๓
๔๓
๔๓
๔๓
๔๔

ผนวก
ก แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ข แบบฟอรมคําขออนุมัติโครงเรื่องการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ค แบบทดสอบความเขาใจ
- ตอนที่ ๑ เลือกตอบ
- ตอนที่ ๒ เติมคํา
- ตอนที่ ๓ การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล
- เฉลย

-ค-

๔๕
๕๖
๕๙
๕๙
๖๐
๖๐
๖๒

บทที่ ๑
บทนํา
ฝายเสนาธิการ หรือฝายอํานวยการ (Staff)

หนาที่สําคัญของผูบังคับบัญชาหนวยทหารในทุกระดับ คือการบริหารงานภายในหนวยดวยการใช
ทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดของหนวยใหสามารถปฏิบัติงานหรือปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จนสามารถ
บรรลุ วั ตถุ ป ระสงค ได อ ย า งมี ป ระสิทธิภ าพ ทั้ งนี้เ มื่อพิจ ารณาถึงขอบเขตและหนาที่ รับ ผิด ชอบในการ
ปฏิ บั ติ ง านของหน ว ยเหนื อ และหน ว ยรองแล ว จะพบว า งานของหน ว ยรองนั้ น มี ข อบเขตและหน า ที่
รับผิดชอบที่ไมซับซอนและมีนอยกวา ซึ่งงาน/แผนงานหรือการดําเนินงานตางๆ มักจะถูกกําหนดไวอยาง
ชัดเจนแลวโดยหนวยเหนือ ดังนั้นผูบังคับบัญชาของหนวยรองจึงสามารถเปนผูปฏิบัติงานทุกอยางไดดวย
ตนเอง ในทางตรงกั น ข า ม สํ า หรั บ ผู บัง คั บ บัญ ชาหน ว ยเหนื อ จะมี ลั ก ษณะการดํ า เนิ น งานที่ มี ค วาม
สลับซับซอนยิ่งกวา ดังนั้นจึงเปนการยากที่จะทํางานทุกอยางใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยตนเองแตเพียงลําพัง
ทําใหมีความจําเปนตองมีผูใหความชวยเหลือ การทํางานดานตางๆ อาทิเชน ดานขอมูลขาวสาร การจัดทํา
ประมาณสถานการณ การพัฒนาแผน การจัดทําเอกสารสั่งการ แผนการดําเนินงาน การกํากับดูแล และ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวย โดยในหนวยงานทางทหารจะเรียกผูที่ทําหนาที่ชวยเหลือดังกลาว
นี้วา “นายทหารฝายเสนาธิการ” หรือ “นายทหารฝายอํานวยการ” และโดยหลักการจัดแลวนายทหาร
เหลานี้จะไมถูกจัดไวในสายการบังคับบัญชาของหนวย และไมใชผูบังคับบัญชาของหนวย ดังนั้นบทบาทใน
การบังคับบัญชาหรือสั่งการตางๆ ตอหนวยรองจะเปน ในลักษณะการ “รับคําสั่ง……” ในนามของ
ผูบังคับบัญชา ภายในขอบเขตและนโยบายที่ผูบังคับบัญชากําหนดใหเทานั้น
คุณสมบัติสําคัญของนายทหารฝายเสนาธิการที่จําเปนตองมีคือ จะตองเปนผูที่มีความสามารถใน
การสรางความสัมพันธ และสรางบรรยากาศอันกอใหเกิดความสามัคคีและมีความรวมมือที่ดีในหนวยงาน
รวมทั้งมีความสามารถในการแกปญหาดวยความรอบคอบ ถูกตองตามหลักการและเหตุผล ปฏิบัติงานได
รวดเร็วและทันเวลา มีความอดทนและซื่อสัตย โดยมีเปาหมายหลักของการทํางานอยูที่ “การบรรลุ
ภารกิจของหนวย” ดวยการเสนอแนะขอยุติที่ไดผานการพิจารณาแลววาดีที่สุด ใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ
อยางไรก็ ตาม เมื่อผู บังคั บบัญชาได ตกลงใจเลือกหนทางปฏิบั ติใดเปน การแน น อนแลว ซึ่งอาจจะไม ใ ช
ขอเสนอแนะของฝายเสนาธิการโดยตรง นายทหารฝายเสนาธิการที่ดีจะตองดําเนินการตามขอตกลงใจนั้น
ตอไป โดยไมมีขอโตแยงใดๆ อีก

งานของฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการ (Staff Works)

การบริหารงานในหนวยทหารโดยทั่วไปแลวมีอยู ๒ ลักษณะคือ งานทางดานยุทธการและงานดาน
ธุรการ โดยงานทางดานยุทธการนั้น เปนงานที่เกี่ยวของกับการเตรียมความพรอมของกําลังรบและการใช
กําลังรบ ซึ่งจะตองมีการวางแผนทางทหารสําหรับการปฏิบัติตางๆ ไวตั้งแตยามสงบ อยางเปนขั้นตอน ซึ่ง
ในการดําเนินการนั้นจะเริ่มตั้งแตการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติการ
ทางทหารตามภารกิจที่ไดรับมอบ การประมาณสถานการณ เพื่อกําหนดขีดความสามารถและหนทางปฏิบัติ
ของขาศึก รวมทั้งการวิเคราะหเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติของทั้งสองฝาย เพื่อกําหนดเปนขอตกลงใจที่ดีที่สุด
แลวจัดทําเปนแผนยุทธการหรือคําสั่งยุทธการ แจกจายใหแกหนวยรอง และหนวยที่เกี่ยวของเพื่อนําไป

-๑-

ปฏิบัติตอไป ซึ่งการดําเนินการดังกลาวนี้จัดเปนงานที่ตองใชความละเอียดรอบคอบ ความรอบรู และ
ประสบการณ จากการปฏิบัติงานเปนอยางมาก
นอกจากนั้น ผูบังคับบัญชายังอาจเผชิญกับปญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของหนวยที่
ไมใชปญหาทางดานยุทธการโดยตรง หรือเปนปญหาดานธุรการ ซึ่งอาจเปน ปญหาที่มีความยุงยาก
ซับซอน และมีขอบเขตของการพิจารณาที่กวางขวาง ซึ่งปญหาเหลานี้ผูบังคับบัญชามักจะมอบหมายให
นายทหารฝ า ยเสนาธิ ก ารหรื อ นายทหารฝ า ยอํ า นวยการคนใดคนหนึ่ ง รั บ ไปศึ ก ษาและพิ จ ารณาใน
รายละเอียดอยางเปนระบบ เพื่อใหไดขอยุติในวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด อันเปนการชวยแบงเบาภาระงาน
ดานการศึกษาคนควาขอมูลใหกับผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี
“การพิ จ ารณาของฝ า ยอํา นวยการ” เปน กระบวนการอยา งหนึ่งที่ กําหนดขึ้ น สํา หรับ การ
ปฏิบัติงานของนายทหารฝายเสนาธิการ เพื่อใชเปนเครื่องมือหรือกรอบในการพิสูจนทราบประเด็นสําคัญ
ของปญหา เพื่อคนหาเหตุและผลที่แทจริง แลวนําเอาขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหามาวิเคราะหหา
ความสั มพั น ธ โ ดยละเอี ย ด เพื่ อ กํ า หนดวิ ธี การแก ปญ หาที่ อาจเปน ไปไดใ ห ได อย า งครอบคลุ ม แล ว จึ ง
พิจารณาตามทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับทรัพยากรตางๆ ของหนวยที่มีอยู เชน กําลังพล งบประมาณ
เครื่องมือ/อุปกรณ เวลา กฎระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือนโยบาย เพื่อใหไดเปนขอยุติที่ดีที่สุดสําหรับ
เสนอแนะใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ โดยจัดทําเปนเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กําหนด
สํ า หรั บ ที่ ม าของป ญ หาการพิ จ ารณาของฝ า ยอํ า นวยการนั้ น อาจเป น เรื่ อ งที่ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
มอบหมายให โดยมักจะไมมีการกลาวถึงประเด็นปญหาที่ชัดเจนมากนัก สวนใหญจะเปนการกลาวถึง
ปญหาในภาพรวมอยางกวางๆ เทานั้น ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูทําหนาที่นายทหารฝายเสนาธิการที่จะตอง
ตรวจสอบคําปรารภของผูบังคับบัญชาเพื่อหาประเด็นปญหาที่แทจริงใหได หรือในบางประเด็นอาจเปน
เรื่องที่นายทหารฝายเสนาธิการเปนผูริเริ่มจัดทําขึ้นเองก็ได ซึ่งทั้งสองกรณีจะตองจัดทําเปนโครงเรื่องการ
พิจารณาปญหา (รายละเอียดตามผนวก ข) ซึ่งมีหัวขอที่สําคัญประกอบดวย ชื่อเรื่อง ขอสังเกตเพื่อตั้ง
ปญหา ขอแถลงปญหา ขอเท็จจริงหรือองคประกอบที่ทําใหเกิดปญหา วิธีการแกปญหา และสมมุติฐานที่
จําเปน แลวนําเสนอขอความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงจะเริ่มดําเนินการ
ตามขั้นตอนของการพิจารณาตอไป อนึ่งขอใหเขาใจไววา “การพิจารณาของฝายอํานวยการ” นั้น อาจ
จัดทําเปนการดําเนินงานภายในของฝายเสนาธิการที่เกี่ยวของ หรือจัดทําตามการสั่งการของผูบังคับบัญชา
ก็ได

-๒-

บทที่ ๒
องคประกอบและขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ
องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ

การพิจารณาของฝายอํานวยการ เปนกระบวนการแกปญหาที่มีลําดับขั้นตอนการคิด
ที่
สอดคลองกับการแกไขปญหาในชีวิตประจําวันโดยทั่วไป กลาวคือ เมื่อมีปญหาหรือขอขัดของใดๆ เกิดขึ้น
ขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของและประสบการณในดานตางๆ จะถูกนํามาวิเคราะหเพื่อหาแนวทางในการแกไข
ปญหา สําหรับปญหาที่มีความยุงยากซับซอนมาก ประสบการณอยางเดียวอาจไมเพียงพอ จึงจําเปนตอง
คนควาขอมูลจากแหลงอื่นๆ เพิ่มเติมดวย สําหรับการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพนั้น จะขึ้นอยูกับความ
สมบูรณของขอมูล และการวิเคราะหขอมูลที่ละเอียดรอบคอบ ตั้งอยูบนหลักการของเหตุผลจากสถานภาพ
ความเปนจริงขณะนั้น และความเปนไปไดในการใชทรัพยากรของหนวยที่มีอยู ซึ่งจะเห็นวามีองคประกอบ
สําคัญอยู ๓ ประการ (ดูภาพที่ ๑) คือ ปญหา ขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล

ปญหา

การวิเคราะหปญหา

ปญหา

การวิเคราะหขอมูล

ขอมูล

ปญหา

การวิเคราะหภาพรวม

วิธีการแกปญหา

ภาพที่ ๑ องคประกอบการพิจารณาปญหาของฝายอํานวยการ
๑. ปญหา (Problems)
ปญหาเปนปจจัยเริ่มตนของการพิจารณา ซึ่งจะตองทําการวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุของ
ปญหาที่แทจริงและผลกระทบที่เกิดขึ้นใหได เพื่อเปนประโยชนสําหรับการกําหนดแนวทางในการแกปญหา
ที่ ถู กต อ ง มี ความเหมาะสม และตรงกับ สิ่ งมุ ง ประสงคที่ ต องการ ตั ว อย า งของป ญ หาที่ พบเห็น ใน
ชีวิตประจําวันและในหนวยงาน เชน การกําหนดแบบรถยนตที่ถูกใจภายในวงเงินที่มีอยูอยางจํากัด การ
กําหนดวิธีการเดินทางไปทํางานใหทันเวลา โดยสามารถประหยัดคาใชจายดานน้ํามันเชื้อเพลิงไดมากที่สุด
การเลือกซื้อที่พักอาศัยใหสอดคลองกับสถานที่ทํางานและสถานศึกษาของบุตร หรือปญหาความเดือดรอน
เรื่องที่พักอาศัยของขาราชการกองทัพเรือ เปนตน ซึ่งปญหาตางๆ โดยทั่วไปแลวสามารถจํากัดความไดวา
-๓-

“ปญหา (Problem) คือการดําเนินการใดๆ ก็ตามที่ไมเปนไปตามที่กําหนดไว” ซึ่งสามารถจําแนกได
เปน ๓ ประเภท ไดแก
๑.๑ ปญหาขัดของ คือ การกระทําใดๆ ที่ดําเนินการอยูแลวมีเหตุทําใหไมสามารถ
ดําเนินการตอไปได หรือผลงานที่ไดจากการปฏิบัติเบี่ยงเบนไปจากที่เคยเปนมา ตัวอยางเชน นทน.เดินทาง
มาเรียนที่ ยศ.ทร.โดยรถยนตสวนตัวเปนประจํา เชานี้รถยนตที่ใชเกิดเสียตองเขาซอมทําเปนเวลา ๒ สัปดาห
จึงเกิดปญหาวาในชวงที่รถยนตเขาซอมทําจะเดินทางมาเรียนอยางไร หรืออีกตัวอยางหนึ่งคือ โรงงานผลิต
ลูกปน เคยผลิตลูกปนไดในอัตราปกติชั่วโมงละ ๒๕๐ นัด แตปจจุบันผลิตไดเพียงชั่วโมงละ ๑๘๐ นัด
ปญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ผลผลิตที่แตกตางไปจากเดิม ซึ่งถือวาเปนขอขัดของ แตอะไรคือสาเหตุของขอขัดของ
นั้น และจะแกปญหานั้นไดอยางไร
๑.๒ ปญหาปองกัน คือ การกระทําใดๆ ที่แมจะยังคงดําเนินการไดอยูโดยปกติ แตมีสิ่งบอก
เหตุที่ชี้วาหากไมปรับปรุงหรือแกไขใดๆ แลวจะเกิดเหตุขัดของขึ้น ตัวอยางเชน นทน.คนเดิมเดินทางมา
เรียนที่ ยศ.ทร.เหมือนเดิม รถก็ยังไมเสีย แตเมื่อเชานี้ขณะขับมาจากบานเข็มวัดความรอนเครื่องยนตชี้ขึ้น
สูงมากถึงขีดสีแดงเปนเวลานาน แมวาจะยังสามารถขับรถมาเรียนไดแตหากไมดําเนินการตรวจเช็ค
เครื่องยนต อีกไมนานเครื่องยนตอาจเสียจนทําใหมีปญหาในการเดินทางไปเรียนได หากไดมีการแกไข
เสียกอนยอมเปนการปองกันมิใหเกิดปญหาขึ้นได
๑.๓ ปญหาเชิงพัฒนา คือ การดําเนินการใดๆ ตามแนวทางปฏิบัติประจําเปนเวลาชานาน
ผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ตองการ ลักษณะเชนนี้ในบางกรณีเปนเพราะยึดถือแนวทางปฏิบัติผิดไปจากลักษณะที่
ควรจะเปน โดยเชื่อวาเปนแนวทางหรือวิธีการที่ถูกตอง โดยไมมีการตรวจทานกับวัตถุประสงคใหแนนอน
เสียกอน หรืออาจจะเปนการกระทําใดๆ ที่ปฏิบัติอยูนั้นยังสามารถดําเนินการไดตามปกติ และไมมีสิ่งบอก
เหตุวาจะเกิดการขัดของ แตไดเล็งเห็นวามีวิธีการปฏิบัติอื่นที่ดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดีกวา
ตัวอยางเชน หนวยงานไดรับมอบภารกิจหลักมาดําเนินการ นานไป มีภารกิจรองที่ไดรับมอบหมายมาอีก
แต เ ป นงานที่ ตองทํ าบ อย หน ว ยงานจึงทําภารกิจ รองมากจนลืมภารกิจ หลักไป ทําใหตองมาพิจ ารณา
ทบทวนบทบาทของตนเองใหม ใหความสําคัญตอบทบาทหลัก มากกวาบทบาทรอง คือตองแยกใหออกวา
อะไรเปนงานหลัก (Core Business) หรืองานรอง (Non-core Business) หรือการแกปญหาที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต เชน การปรับปรุงหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือใหสอดคลองกับแนวทางในการรบรวมที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคต การพัฒนาระบบการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใน ยศ.ทร. ใหทันสมัยกับการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ บทบาทของกองทัพเรือใน ๕๐ ปขางหนา เปนการมองปญหาอดีต ปจจุบัน และเตรียมตัว
สําหรับอนาคต ซึ่งตองใชความรูอนาคตศึกษา (Future Studies) มาประกอบ เปนตน
จะเห็นไดวาสภาวะความรุนแรงของปญหาแตละประเภทอยูในระดับที่แตกตางกัน ปญหา
บางอยางเกิดขึ้นเนื่องจากความตองการที่มีมากกวาทรัพยากรที่มีอยู การแกปญหาจะตองจัดลําดับความ
เรงดวนของความตองการตามความจําเปนของสภาวะการณและสิ่งแวดลอม จากปญหาทั้ง ๓ ประเภท
ขางตน หากกําหนดใหผลของกิจกรรมที่มีคา “ต่ํากวา” การปฏิบัติเดิม “เปนลบ” ผลการปฏิบัติในภาวะ
ปกติ “เป น ศู น ย ” และผลกิ จ กรรมที่ มี ค า “สู ง กว า ” การปฏิ บั ติ เ ดิ ม “เป น บวก” แล ว สามารถสรุ ป
ลักษณะเฉพาะของการแกปญหาทั้ง ๓ ประเภทไดดังนี้ :

-๔-

“ศูนย”

- การแกปญหาขัดของ เปนการแกปญหาโดยทําให “คาลบ” หมดไป กลับสูภาวะปกติคือ

- การแกปญหาปองกัน เปนการแกไขเชิงปองกันการเกิดคาลบ เพื่อดํารง “คาศูนย” ใหคงอยู
ตอไปหรือคงอยูในภาวะปกติ
- การแกปญหาเชิงพัฒนา เปนการแกปญหาที่ทําให “คาลบหรือศูนย” มีคาเปน “บวก”
หรือดีขึ้นกวาเดิม
๒. การวิเคราะหปญหา (Problem Analysis)
เมื่อตรวจพบหรือมีปญหาสําคัญ เกิดขึ้นภายในหนว ย ผูที่เกี่ย วของจะตองทําการวิเคราะห
ปญหาดวยความรวดเร็ว และละเอียดรอบคอบ โดยการรวบรวมและศึกษาขอมูลตางๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของ
กับปญหา ซึ่งอาจเปนนโยบาย เอกสารสั่งการ ระเบียบ คําสั่ง กฎเกณฑ คูมือ หลักปฏิบัติ รายงานผลการ
ปฏิบัติ ปูมบันทึกการปฏิบัติ และเอกสารหลักฐานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ โดยจะตองคํานึงถึงเหตุการณ
เฉพาะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเปนหลัก ซึ่งในบางกรณีอาจจําเปนตองมองยอนจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อ
วิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา หรือวิเคราะหที่สาเหตุเพื่อคาดการณถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
สําหรับปญหาที่มีความซับซอน อาจจะเกิดความไมชัดเจนหรือเกิดความสับสนขึ้นได ซึ่งอาจจะสงผลกระทบ
ตอระดับความเหมาะสมของการกําหนดแนวทางในการแกปญหา หรือทําใหกําหนดผิดไปจากสิ่งมุงประสงคที่
ตองการอยางแท จริ ง นั่ นคือไมส ามารถดําเนินการแกปญหาไดอยางตรงประเด็น ดังนั้นเมื่อไดทําการ
วิ เ คราะห ป ญ หาจนเกิ ดความเข า ใจอยางแทจ ริงแล ว จะต องจัด ทํา โครงเรื่อ งที่มีร ายละเอีย ดเกี่ย วกั บ
ขอสังเกตเพื่อการตั้งปญหา ขอแถลงปญหา ขอเท็จจริงหรือองคประกอบสําคัญที่เกี่ยวของกับปญหา วิธีการ
แก ป ญ หาที่ ส ามารถรวบรวมได ในเบื้ อ งต น และสมมุ ติ ฐ านที่ จํ า เป น เสนอขอรั บ ความเห็ น ชอบจาก
ผูบังคับบัญชาเสียกอน ทั้งนี้เพื่อความมั่นใจวาไดดําเนินการในสิ่งซึ่งเปนความตองการของผูบังคับบัญชาโดย
ถูกตองแลว ทั้งนี้ไดกําหนดแบบฟอรมโครงเรื่องการเขียนเอกสารไวแลวในผนวกทายเลม
๓. ขอมูล (Information/Data)
ข อ มู ล ถื อ เป น ส ว นที่ มีค วามสํ า คั ญ อย า งยิ่ง ในการพิ จ ารณาป ญ หา ซึ่ง มี ทั้ ง ขอ มู ล ในส ว นที่
เกี่ยวของกับสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหา และขอมูลที่จะใชในการแกไขปญหา โดยประสิทธิภาพของการแกไข
ปญหานั้นจะขึ้นอยูกับความพอเพียง ความถูกตอง ทันสมัย และทันเวลา ของขอมูลที่สามารถรวบรวมได
ตามภาวะแวดลอมของเหตุการณ ซึ่งอาจเปนขอมูลที่เกี่ยวของกับองคบุคคล องควัตถุ องคยุทธวิธี หลัก
ปฏิ บั ติ คํ า สั่ ง กฎระเบี ย บ ข อ บั งคับ ตางๆ ของหน ว ย หรือเอกสารหลั กฐานของทางราชการ องคก ร
ภาคเอกชน งานสํารวจ และงานวิจัย รวมทั้งการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ ซึ่งโดยปกติแลวจะมีขอมูลอยู ๒
ลักษณะคือ
๓.๑ ขอเท็จจริง (Fact) เปนขอเท็จจริงที่เกี่ยวของกับปญหาที่กําลังพิจารณาอยูในทุก
แงมุม ซึ่งจะตองมีหลักฐานเพื่อรับรองความถูกตองเสมอ เชน เอกสารทางราชการ หลักการ งานทาง
วิชาการ โพลสํารวจ ระเบียบ ขอบังคับ นโยบายผูบังคับบัญชา ขาวสาร (Information) ขอมูล (Data)
ผลงานวิจัยที่ไดรับการรับรองแลว และผลการสัมภาษณตามกรรมวิธีที่เชื่อถือได เปนตน ซึ่งจะทําใหการ
พิจารณามีความนาเชื่อถือไดสูงสุด ดังนั้นในการวิเคราะหประเด็นปญหาสําคัญแตละครั้ง จะตองมีการอางถึง
หรือการอางอิงแหลงที่มาของขอมูลตางๆ เหลานั้นประกอบดวยเสมอ ยกตัวอยางเชน
- “สมศรีจะมีอายุครบ ๓๕ ปบริบูรณในวันศุกรที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓” หลักฐานที่
สามารถใชประกอบเพื่อความนาเชื่อถือ เชน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สูติบัตร ใบขับขี่ หรือหนังสือ
เดินทาง เปนตน
-๕-

- “โครงสรางการศึกษาในหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพเรือ และโรงเรียนตางๆ ของ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ประกอบดวย หมวดวิชา ตอนวิชา และชุดวิชา รวมทั้งระยะเวลาการศึกษา ตามที่
กองทัพเรือไดใหความเห็นชอบและอนุมัติใหใชจนกวากองทัพเรือจะอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงใหม” หลักฐาน
ประกอบสําคัญคือ ระเบียบกรมยุ ทธศึกษาทหารเรือ วาดว ยการศึกษา พ .ศ.๒๕๕๓ และหรือระเบีย บ
กองทัพเรือวาดวยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐
๓.๒ สมมุติฐาน (Assumption) เปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นหรือปรากฏอยูแลว แตยังไม
สามารถหาเอกสาร หลักฐานมารับรองความถูกตองไดในขณะกําลังพิจารณา หรืออาจเปนขอมูลที่ไดจาก
การคาดการณลวงหนาจากหลักฐานหรือเหตุผลที่ปรากฏอยูในปจจุบันวามีแนวโนมจะเกิดขึ้นไดจริงในอนาคต
ซึ่งการพิจารณาปญหาในบางประเด็นอาจมีความจําเปนตองกําหนดสมมุติฐานของขอมูล ที่เกี่ยวของขึ้นมา
เพื่อใหการพิจารณาสามารถดําเนินการตอไปได และในภายหลังเมื่อสามารถคนหาเอกสารหลักฐานมา
ประกอบไดแลว สมมุ ติฐ านดั งกล าวจะถูกปรับ เปนขอเท็จ จริงที่เกี่ย วกับ ปญหา แตห ากไมส ามารถหา
หลักฐานได สมมุติฐานนี้จะตองปรากฏอยูในรายงานการพิจารณาในหัวขอสมมุติฐานดวย ยกตัวอยางเชน
- “สะพานขามแมน้ําแควจะซอมแซมแลวเสร็จในชวงปลายป ๒๕๕๖” เปนขอมูลที่
ทราบมาเชนนี้ แตยังไมเห็นหลักฐานที่เปนลายลักษณอักษรยืนยัน จําเปนตองสอบถามหรือหารายละเอียด
จากหนวยงานที่เกี่ยวของหรือบริษัทผูรับเหมาโดยตรง
- “ในทศวรรษหนาเรือดําน้ําจะยังคงเปนภัยคุกคามสําคัญตอกระบวนเรือลําเลียง” เปน
ขอมูลที่ไดจากการประมวลผลที่ไดจากขอมูล คุณลักษณะพิเศษของเรือดําน้ําและขีดความสามารถของ
เครื่องมือ/อุปกรณที่ใชในการคนหาและปราบเรือดําน้ําในปจจุบัน ซึ่งคํากลาวนี้จะยังคงเปนจริงตอไปตราบ
เทาที่มาตรการในการตอตานตางๆ ยังไมไดรับการพัฒนาใหสามารถขจัดขอเดนของเรือดําน้ําได
๔. การวิเคราะหขอเท็จจริง (Fact Analysis)
ขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาที่รวบรวมไดถือเปนขอเท็จจริงที่มีความสําคัญ ในการวิเคราะห
เพื่อใหทราบถึงสาเหตุของปญหาที่แทจริง และผลกระทบของปญหาที่เกิดขึ้น อันจะนําไปสูการกําหนด
วิธีการหรือหนทางปฏิบัติในการแกไขปญหาที่ถูกตองและเหมาะสมตอไป การวิเคราะหขอมูลหรือสามารถ
เรียกอีกอยางหนึ่งไดวา “การอภิปราย” นั้น เปนสิ่งสําคัญที่ผูรับผิดชอบจะตองใชความรูความสามารถ
ประสบการณ และวิจารณญาณในการวิเคราะหขอมูลอยางเปนเหตุเปนผล บนพื้นฐานของขอเท็จจริงที่
สามารถรวบรวมได
๕. วิธีการแกปญหา (Possible Solutions/Courses of Action)
เมื่อไดทําการอภิปรายในปจจัยที่เกี่ยวของโดยละเอียดแลว จะพบวาในแตละประเด็นปญหาจะมี
วิธีการตางๆ ที่อาจนํามาแกปญหาในเบื้องตนได ดังนั้นจึงควรกลาวถึงไวในการอภิปรายดวยพอสังเขป แลวจึง
สรุปเพื่อกําหนดเปน “วิธีการแกปญหา” ที่อาจเปนไปไดหรือที่รวบรวมไดอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้จะตองคํานึงถึง
ทรัพยากรดานตางๆ ของหนวยที่มีอยู หรือที่สามารถขอรับการสนับสนุนจากหนวยอื่นได จากนั้นจึงนํามา
พิจารณาเปรียบเทียบเพื่อหาวิธีที่ดีที่สุด โดยบางปญหาผูวิเคราะหสามารถใชความรูความสามารถและ
ประสบการณ รวมทั้งความรูจากการศึกษาคนควาเพิ่มเติม นํามาแกปญหาไดดวยตนเอง แตในปญหาที่มี
ความยุงยาก ซับซอน มีขอบเขตการพิจารณาที่กวาง จึงอาจมีความจําเปนตองอาศัยความรูความสามารถ
จากบุคคลหลายฝายที่เกี่ยวของมารวมกันแกปญหา ซึ่งถือเปนการระดมความคิดเห็น (Brainstorming)
อันจะนําไปสูแนวความคิดที่หลากหลาย และมีความละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น

-๖-

ลักษณะและขั้นตอนการพิจารณาแกปญหาของฝายอํานวยการ
ขั้นตอนในการพิจารณาแกปญหาของฝายอํานวยการ ในปจจุบันไดมีการนําไปใชในหลายระดับ เชน
การพิจารณาคัดเลือกสิ่งของหรือจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณตางๆ การพิจารณาแนวทางหรือหลักการที่มีความ
ซับซอนและมีวิธีการแกปญหาที่มากขึ้น หรือแมแตในการวางแผนทางทหารในขั้นตอนของการเลือกแผน ในการ
จัดทําการประมาณสถานการณของผูบังคับบัญชา (Commander’s Estimate) ซึ่งเปนระดับกาวหนาที่สุด
ในการนํ า หลั กการพิ จ ารณาของฝ า ยอํ า นวยการไปใช ดั งนั้ น จึ ง กล า วได ว า ในการพิ จ ารณาของฝ า ย
อํานวยการนั้น ประกอบไปดวย การพิจารณาของฝายอํานวยการ ๓ ลักษณะ ดวยกัน คือ
- การพิจารณาของฝายอํานวยการในการเลือกสิ่งของหรือยุทโธปกรณ
- การพิจารณาของฝายอํานวยการในการเลือกแนวทาง/หลักการที่ซับซอน
- การพิจารณาของฝายเสนาธิการในการเลือกแผนการรบในการวางแผนทางทหาร
๑. ขั้นตอนในการพิจารณาของฝายอํานวยการในการเลือกสิ่งของหรือยุทโธปกรณ
ในการพิจ ารณาเลือกสิ่งของหรือยุทโธปกรณ นั้น หนว ยงานจะกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
(Specifications) ของสิ่งของ/ยุทโธปกรณไวเปนหลัก สิ่งของ/ยุทโธปกรณที่เขามาเสนอจะตองผานคุณ
ลักษณะเฉพาะดังกลาวในขั้นตน จากนั้นฝายอํานวยการ/คณะกรรมการ จะทําการเลือก โดยใชหลักการ
ของการพิจารณาของ ฝอ.มาใช การพิจารณาของฝายอํานวยการอาจเริ่มตนที่นายทหารฝายอํานวยการ
หรือคณะทํา งานที่ไดรับ มอบหมายจากผูบังคับ บัญชาเพื่อใหทําการศึกษาหรือวิเคราะหปญ หาที่เกิดขึ้น
(เลือกสิ่งของ) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อชวยให การพิจารณาเกิดความรอบคอบ รัดกุม และครอบคลุม
ปจจัยสําคัญตางๆที่เกี่ยวของไดอยางครบถวน (ดูภาพที่ ๒)

การกําหนดปญหา

การตั้งขอแถลงปญหา

การรวบรวมขอมูล

การกําหนดวิธีการแกปญหา

การทดสอบวิธีการแกปญหา

การอภิปราย
การวิเคราะหขอมูล

ภาพที่ ๒ ขั้นตอนการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ขั้นที่ ๑ การกําหนดปญหา (Define the Problem)
ประเด็ น ป ญ หาที่ ใ ห ค วามสนใจหรื อ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายจากผู บั ง คั บ บั ญ ชานั้ น จะต อ ง
ทําการศึกษาโดยละเอียดเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตอง โดยจะตองพิสูจนทราบใหไดวา อะไรคือสาเหตุ
และอะไรคือผลของปญหาที่แทจริง ตามที่ไดกลาวไปแลวในหัวขอองคประกอบของการพิจารณาปญหา
ดังนั้นเพื่อใหเกิดความเขาใจถึงลักษณะสําคัญของปญหา และแนวทางในการวิเคราะหปญหา จึงขอใหศึกษา
จากตัวอยางดังตอไปนี้
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การเลือกซื้อรถยนตโดยสารขนาดใหญของกรมการขนสงทหารเรือ ซึ่งมีบริษัทตางๆ เสนอแบบรถยนต
ที่มีคุณลักษณะใกลเคียงกันเขาแขงขันหลายราย ทําใหตองพิจารณาเลือกรถยนตโดยสารที่ตอบสนองกิจ
และจุดมุงหมายที่ตั้งไวที่ดีที่สุด หรืออาจเปนการคัดเลือกแบบเรือรบ เปนตน นอกจากนี้อาจจะเปนการ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน เชนในการเลือกซื้อบาน เลือกซื้อที่ดิน เลือกแหลงเงินกู ฯลฯ
เมื่อพิจารณาถึงแนวทางในการกําหนดปญหาของเรื่องนี้แลว จะเห็นวา ปญหาของเรื่อง คือ จะ
เลือกของสิ่งใดดีที่จะใหตอบสนองความตองการที่ตั้งไวใหดีที่สุดนั่นเอง
ขั้นที่ ๒ การตั้งขอแถลงปญหา (Problem Statement)
เมื่อสามารถวิเคราะหใหทราบถึงสาเหตุที่แทจริงของปญหาแลว จะทําใหทราบถึงแนวทางใน
การแกปญหาดวยวาควรจะตองทําอยางไรบาง จากนั้นจึงจะกําหนดเปนแนวทางการปฏิบัติขึ้นมาใหตรงกับ
ประเด็นปญหาที่ตองการ โดยเขียนใหอยูในรูปของ “ภารกิจ (Mission)” เพื่อใหเกิดความชัดเจนและงาย
ตอความเขาใจวา “จะทําอะไร (What to do) เพื่ออะไร (Purpose)” ตามรูปแบบที่กําหนดดังนี้ :
“ให……(กิจ)……เพื่อ……(มุงประสงค)……+......ขอบเขต......(ถามี)......”
ตัวอยางคําที่ใชในการแถลงปญหา
ใหพิจารณากําหนด..................เพื่อ.............
ใหเลือก....................................เพื่อ.............
ใหทบทวน................................เพื่อ.............
ใหกําหนดวิธีการ......................เพื่อ.............
ใหพิจารณาเลือกแนวทาง.........เพื่อ............
ใหพิจารณาสรรหา...................เพื่อ............
ใหพิจารณาคัดเลือก.................เพื่อ............
- “กิจ” หมายถึง การกระทําหรือการปฏิบัติอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อแกไขสาเหตุของปญหาที่
เกิดขึ้นนั้น ใหหมดไปภายใตสภาวะแวดลอมดานทรัพยากรที่มีอยูในปจจุบัน เชน บุคลากร งบประมาณ
เครื่องมือ/อุปกรณ สถานที่ ทฤษฎี หลักการ กฎระเบียบ ขอบังคับ สั่งการ นโยบาย เทคโนโลยี ระยะเวลา
หรืออื่นๆ ที่เห็นวาเกี่ยวของ
จากกรณีตัวอยางการเลือกสิ่งของขางตน เมื่อวิเคราะหแลวจะพบวา สาเหตุสําคัญของปญหา
คือ จะเลือกสิ่งของชิ้นไหนดี ใหเปนไปตามความมุงประสงคที่ตั้งไว
“จะเลือกรถยนตโดยสารขนาดใหญแบบไหนจึงจะเปนแบบที่ตรงกับความตองการตามจุด
มุงประสงคที่ตั้งไว”
- “มุงประสงค”เปนการกําหนดเปาหมายหรือ End State ที่ตองการ เพื่อขจัดปญหาใหหมด
ไป หรือใหบรรลุตามความตองการ จากกรณีตัวอยาง ผลของปญหาคือ “การเลือกที่ไมถูกตองตามที่ทาง
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ราชการจะนําไปใชงาน” ดังนั้นการขจัดปญหา คือ ตองเลือกรถยนตโดยสารที่จะนําไปใช ใหตรงกับความ
มุงประสงคที่ตั้งไวที่สุด จึงอาจแถลงปญหาในเรื่องนี้ในรูปภารกิจ ไดดังนี้
“ใหพิจารณาเลือกแบบรถยนตโดยสารขนาดใหญแบบ ๔๐ ที่นั่งจํานวน ๒๐ คัน เพื่อนําไปใช
สนับสนุนการดูงานของหลักสูตรตางๆ ของ ยศ.ทร.
อยางไรก็ ตามในการกําหนดกิจ และสิ่งมุงประสงค สําหรับแตละประเภทของปญหา ซึ่งไดแก
ปญหาขัดของ ปญหาปองกัน และปญหาเชิงพัฒนา นั้น อาจมีรายละเอียดอื่นๆ ที่แตกตางกันออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับลักษณะ ของปญหาเปนสําคัญ และในบางกรณีการเขียนขอแถลงปญหาอาจจําเปนตองกําหนด
ขอบเขตของป ญ หาเพิ่ มเติ มเพื่ อใหเกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอาจนําเอาเงื่ อนไขของระยะเวลาหรือ
ขอกําหนดพิเศษอื่นๆ มาเปนขอบเขตได ทั้งนี้เพื่อปองกันมิใหมีประเด็นที่ตองพิจารณากวางเกินไป
ยกตัวอยางเชน
“ใหพิจารณาเลือกสถานที่กอสรางสนามบินนานาชาติแหงใหมทดแทนสนามบินดอนเมือง เพื่อ
รองรับจํานวนผูโดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้นในอีก ๑๐ ปขางหนา”
ทั้งนี้เ ป นการเน นให เห็นวาในอีก ๑๐ ปขางหนา สนามบิน ดอนเมืองจะไมส ามารถรองรับ
จํานวนผูโดยสาร ที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องทุกปไดอีกตอไป ดังนั้นเพื่อใหไทยยังคงสามารถดํารง
ความเปนศูนยกลางการบินในภูมิภาคนี้ไดตอไป จึงมีความจําเปนที่จะตองขยายขีดความสามารถในการ
รองรับผูโดยสารที่เพิ่มขึ้นโดยการหาสถานที่กอสรางสนามบินแหงใหมที่ใหญขึ้น และจะตองดําเนินการ
กอสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขั้นที่ ๓ การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหา
เปนการรวบรวมขอมูลหรือขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหาทั้งหมดที่เห็นวาจําเปนตองใชในการ
วิเคราะหปญหา ซึ่งในรายละเอียดไดกลาวไวแลวในหัวขอองคประกอบของการพิจารณาปญหา สําหรับ
ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญหรือผูปฏิบัติงานตามสาขาที่เกี่ยวของ หรือจากเอกสารหลักฐานของ
ทางราชการ รายงานผลการวิจัย และจากแบบสอบถาม นั้น ควรจัดทําเปนตารางรายการขอมูลพรอมระบุ
แหลงที่มาไวใหชัดเจน และควรจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการใชอางอิงในภายหลัง และเพื่อการวิเคราะหที่เปนลําดับขั้นตอน
ขั้นที่ ๔ การอภิปราย
ในขั้ น ตอนการอภิ ป ราย หรือ เรี ย กอี กอย างหนึ่ง วา การวิเ คราะห นั้น จะมี ร ายละเอี ย ด
ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูล การกําหนดวิธีการแกปญหา และการทดสอบวิธีการแกปญหา ดังนี้
๔.๑ การวิเคราะหขอมูล ในการวิ เคราะห ข อมูลต างๆ นั้ น จะต องพยายามชี้ ใหเห็ นถึ ง
ความสัมพันธที่เกิดขึ้นกับปญหาโดยละเอียด และครอบคลุมประเด็นสําคัญตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตอง
กลาวโยงใหเห็นถึงวิธีการแกไขปญหาในเบื้องตนไวโดยสังเขป สําหรับการนําขอมูลมาขยาย เพื่อใหทราบใน
รายละเอียดเพิ่มเติมแตเพียงอยางเดียว โดยไมไดชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธกับตัวปญหาอยางละเอียดนั้น จะ
ไมชวยใหสามารถมองเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นไดอยางแทจริง ซึ่งอาจทําใหเกิดความไมรอบคอบ หรือขาด
ความรัดกุมในการพิจารณาขึ้นได นอกจากนั้นในบางกรณี อาจจําเปนตองจัดใหมีการประชุมเพื่อระดม
ความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของโดยตรง (Brainstorming) เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางในการแกปญหาที่
เหมาะสม แลวใหทําการบันทึกวิธีการแกปญหาที่อาจเปนไปไดทั้งหมดนั้นไวกอน
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๔.๒ การกํ า หนดวิธี ก ารแกปญหา ใหนําวิธีการแกปญ หาที่ร วบรวมไดจากการอภิปราย
ขางตนมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยจะตองกําหนดใหเปนวิธีการแกปญหาที่มีแนวทางการปฏิบัติที่แตกตาง
กันและมีความหมายแยกจากกันอยางชัดเจน สําหรับจํานวนของวิธีการแกปญหานั้นขึ้นอยูกับลักษณะของ
ปญหาที่ เกิ ดขึ้น ตลอดจนปจจั ยอื่ นๆ ที่เกี่ยวของ อาทิเชน องคบุคคล องควัตถุ กฎระเบียบ ทฤษฎีหรือ
หลักการปฏิบัติตางๆ เปนตน หลักการกําหนดวิธีการแกปญหาที่ถูกตองนั้น วิธีการแกปญหาที่กําหนดจะตอง
มีความสมบูรณ (Completeness) สามารถแกปญหาไดเบ็ดเสร็จ และมีความโดดเดน (Distinguishability)
เปนการแกปญหาที่มีแนวคิด (Concept) ของการแกปญหาที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง ในการพิจารณาของ
ฝายอํานวยการนั้น เราจะใชกับการพิจารณาที่ซับซอนหรือมีขอมูลมากๆ ยากตอการตัดสินใจ การกําหนด
วิธีการแกปญหานั้น จะตองมีวิธีการแกปญหาตั้งแต ๓ วิธีขึ้นไป หากมีวิธีการแกปญหาเพียง ๒ วิธี ไมตองจัดทํา
ขอพิจารณาของฝายอํานวยการ เนื่องจากสามารถนําวิธีการแกปญหามาเปรียบเทียบกันไดเลยโดยตรง
ตัวอยางของการเลือกสิ่งของ จึงควรกําหนดวิธีการแกปญหาเปนดังนี้
วิธีการแกปญหาที่ ๑ เลือกรถยนตโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง ตราอักษร Scania ประเทศสวีเดน
วิธีการแกปญหาที่ ๒ เลือกรถยนตโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง ตราอักษร Mercedes Benz ประเทศ
เยอรมนี
วิธีการแกปญหาที่ ๓ เลือกรถยนตโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง ตราอักษร Goden Dragon ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
วิธีการแกปญหาที่ ๔ เลือกรถยนตโดยสารขนาด ๔๐ ที่นั่ง ตราอักษร โชควัฒนา ของประเทศไทย
๔.๓ การทดสอบวิธีการแกปญหา เป น แนวทางที่ กํ า หนดขึ้ น เพื่ อ วิ เ คราะห ห าวิ ธี ก าร
แกปญหาที่ดีที่สุด โดยจะตองสอดคลองกับทฤษฎี หลักการปฏิบัติ กฎระเบีย บและขอบังคับ บุคลากร
งบประมาณ ระยะเวลา เทคโนโลยี และอื่นๆ ที่สําคัญตอการดําเนินการของผูเกี่ยวของ ซึ่งในการพิจารณา
ของฝายอํานวยการไดกําหนดการทดสอบไว ๓ ประการ ดังนี้
๔.๓.๑ ความเหมาะสม (Suitability) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่กําหนด
ขึ้นมานั้นวา สามารถนําไปใชในการแกปญหาไดจริงหรือไม โดยเกณฑที่จะนํามาใชในการพิจารณาใหดูจากสวน
ของ “กิจ” ในขอแถลงปญหาวาหากปฏิบัติเชนนั้นแลวจะสามารถบรรลุ “มุงประสงค” ไดอยางสมบูรณ
นั่นคือ หากเลือกวิธีการแกปญหานี้แลว สามารถบรรลุภารกิจที่ตั้งไวไดหรือไม (อยางกวาง ๆ) ซึ่งโดยระบบ
การคิดและจินตนาการ (Imaginary) แลว การกําหนดวิธีการแกปญหาสวนใหญจะผานการคิดไตรตรองในใจวา
วิธีการแกปญหานั้นสามารถบรรลุสิ่งที่ตั้งไวคือเปนกิจที่บรรลุสิ่งที่มุงอยูแลว จึงนํามากําหนดเปนวิธีการ
แกปญหา ซึ่งมักจะผานเกณฑนี้โดยปริยาย แตตองอธิบายวา การผานเกณฑนี้นั้น ผานดวยเหตุผลอยางไร
๔.๓.๒ ความเปนไปได (Feasibility) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่กําหนด
ขึ้นมานั้น วาสามารถปฏิบัติไดดวยทรัพยากร และหลักการ/กฎเกณฑตางๆ ที่มีอยูหรือไม อยางไร เกี่ยวกับ
องคบุคคล องควัตถุ องคยุทธวิธี งบประมาณ หรือหลักการปฏิบัติตางๆ โดยเกณฑที่จะนํามาใชในการ
พิจารณา ใหกําหนดจากสวนของ “กิจ” วาในวิธีการแกปญหาดังกลาวนั้นมีองคประกอบสําคัญอะไรบาง
จะใชทรัพยากรประเภทใด ปริมาณเทาใดและสอดคลองกับจํานวนที่มีอยู และจะไดทรัพยากรนั้นมาได
หรื อ ไม อย า งไร และอื่ น ๆ ที่ เ ห็ น ว า มี ความสํ า คั ญ และสั ม พัน ธ กั บ การปฏิ บั ติ ในทางบริ ห ารสมั ย ใหม
ทรัพยากรที่มีอยูในมือนี้ ยอมตองหนีไมพน ทรัพยากรในการบริหารงาน ไดแก คน งบประมาณ วัสดุ การ
บริหาร หลักการ/วิธีการบริหาร เครื่องจักรกล ตลาด ขอมูลขาวสาร [8M + T (Man, Money, Material,
Management, Method/Management, Machines, Market, Message) และเวลา (Time)] โดยตอง
พิจารณาถึงการมี งป.หนวยถือ งป. การบริหารจัดการที่ทําไดหรือไมได ประกอบดวย ใหลึกซึ้ง ไมกลาว
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ผิวเผิน สวนในการวางแผนทางทหารนั้น ทรัพยากรที่มีอยูในมือ หมายถึง พื้นที่ปฏิบัติการตางๆ (Space)
ปจจัยเวลาที่เกี่ยวของ (Time) และกําลังรบทั้งฝายเราและขาศึก (Forces) เปนตน
๔.๓.๓ ความยอมรับได (Acceptability) เปนการตรวจสอบวิธีการแกปญหาที่
กําหนดขึ้นมานั้นวา “มีความคุมคา” (คุมคาตอการลงทุน/การดําเนินการ ; efficiency) หรือ“มีความเสี่ยง”
(ปจจัยที่เขามามีสวนตอการปฏิบัติตามแนวทางแลวสงผลใหไมบรรลุตอวัตถุประสงคที่ตั้งไว) โดยใหกําหนด
เกณฑ (Criteria) ที่จะมีผลตอการบรรลุทั้งสวนของ “กิจ” และ “มุงประสงค” ในขอแถลงปญหาวามีการ
ใชทรัพยากรของหนวยไดอยางเหมาะสมกับผลสําเร็จที่จะไดรับในแตละวิธีการแกปญหาที่เหลืออยู และมี
ความเสี่ยงใดบางที่จะสงผลกระทบตอผลสําเร็จของกิจหรือมุงประสงค ทั้งนี้อาจมีระยะเวลาเขามาเกี่ยวของ
ดวยก็ได
ตามหลักการเมื่อวิธีการแกปญหาใดไดผานเกณฑการพิจารณา “ความเหมาะสม ความ
เปนไปได และความยอมรับได” ในขั้นตอนนี้แลว ถือไดวาเปนวิธีที่ถึงพรอมดวยเกณฑการพิจารณาของฝาย
อํานวยการ อยางไรก็ตามในการวางแผนทางทหารนั้น ถือวาเกณฑการพิจารณาดังกลาว เปนเพียงเครื่องมือ
ชวยในการตรวจสอบหนทางปฏิบัติ/วิธีการแกปญหาใหมีความสมบูรณและปฏิบัติได มีความคุมคาเทานั้น
หากมีวิธีการแกปญหาใดไมผานประเด็นใดแลว ใหนําวิธีการแกปญหานั้นกลับไปทบทวนใหมและปรับปรุง
ใหสามารถผานเกณฑที่มีปญหานั้นๆ ได จนทําใหวิธีการแกปญหาตางๆ สามารถถึงพรอมดวยเกณฑการ
พิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได หลายวิธี ในกรณีการพิจารณาโดยทั่วไป
อาจมีวิธีการแกปญหาที่ผานการพิจารณาตามหลักเกณฑดังกลาวมากกวา ๑ วิธี ซึ่งโดยทั่วไปแลว สามารถ
ที่จะเลือกใชวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได แตในทางปฏิบัติมักจะนําวิธีการแกปญหาเหลานั้นมาพิจารณาเปรียบเทียบหา
วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด ในประเด็น ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) หรืออาจนํามาเปรียบเทียบในรายละเอียดที่สําคัญตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง
เชน ราคา (ความคุมคา) ลักษณะพิเศษของการใชงาน ประโยชนที่จะไดรับ หลักความงายหรือความสะดวก
เปนตน หรือในบางกรณีอาจจําเปนตองนํามาผสมผสานกัน แลวจึงพิจารณาเปรียบเทียบ เพื่อใหไดหนทาง
การปฏิบัติที่ดีที่สุดอีกครั้งหนึ่ง
ขั้นที่ ๕ การเปรียบเทียบเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด (Superior Solution)
การดําเนินการในขั้นตอนดังกลาวนั้นจะเปนการนําเครื่องมือการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantity
Analysis) เข า มาช ว ยตั ดสิน ใจหลั งจากนําวิธีการแกปญ หาผานขั้น ตอนการตรวจสอบความยอมรับ ได
(Acceptability) มาแลวแตยังไมไดขอสรุปของการเลือกหนทางปฏิบัติจึงตองนําเขาสูกระบวนการชวยการ
ตัดสินใจแบบการวิเคราะหในเชิงปริมาณโดย จัดทําเปนตารางเปรียบเทียบแบบ Decision Matrix ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ คือ
๕.๑ การกําหนดตัวเกณฑ (Criteria) หรือปจ จัย ที่สําคัญ และมีสว นตอความสําเร็จของ
ภารกิจโดยตัวเกณฑหรือปจจัยดังกลาวนั้น กําหนดจากกิจและความมุงประสงคที่จะทําใหบรรลุ ซึ่งจะตองมี
การเรียงลําดับความสําคัญไวดวยเพราะตัวเกณฑดังกลาวมีผลตอการบรรลุภารกิจไมเทากัน
๕.๒ การใหลําดับความสําคัญของตัวเกณฑและกําหนดคาน้ําหนัก (Weighting) สามารถ
ดํา เนิ น การได ห ลายลั กษณะ เช น การใหแตล ะตัว เกณฑที่ไดลําดับ ความสําคัญ ไวโ ดยน้ําหนักตัว เกณฑ
ดังกลาวมีคาไมตายตัวสามารถกําหนดอยางไรก็ได โดยผลรวมของตัวเกณฑที่กําหนดใหรวมแลวทั้งหมด
ไมเกิน ๑ หรือ ๑๐๐% ทั้งนี้เพื่อเปนการควบคุมการใหความสําคัญของตัวเกณฑดังกลาวไมใหมีความโนมเอียง
การใหน้ําหนักตอปจจัยใดมากจะมีผลตอปจจัยที่เหลือจึงตองมีความระมัดระวังในการใหตัวเลขโดยให
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พิจารณาใหตรงตามความสําคัญที่แทจริงใหมากที่สุด หรืออาจใชการใหน้ําหนักตัวเกณฑโดยไมคํานึงถึง
ผลรวมในเรือนรอยก็ได ตามประเด็นสําคัญเปนเกณฑ
๕.๓ คิดผลรวมของคะแนนที่ไดรับในแตละหนทางปฏิบัติแลวนํามาเปรียบเทียบกันโดยผล
คูณของแตละหนทางปฏิบัติคิดมาจากคาของตัวเกณฑ (Weight) คูณดวยคะแนนที่ได (Rating) ซึ่งคะแนนที่
ได (Rating) ดังกลาวโดยทั่วไปจะกําหนดไวเปนเลขคี่ ๑, ๒, ๓ โดยตัวเลขดังกลาว แทนความหมาย นอย
ปานกลาง มาก หรือ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ โดยตัวเลขดังกลาวแทนความหมาย นอยมาก นอย ปานกลาง มาก
และ มากที่สุด ตามลําดับในลักษณะของ Likert Scale เพื่อแปลงคาความเปนนามธรรมใหเปนตัวเลขที่เปน
รูปธรรม สามารถวัดและแสดงความแตกตางไดชัดเจนยิ่งขึ้น
๕.๔ ลําดับที่ดีที่สุด คือ หนทางปฎิบัติ (COA) ที่ไดคะแนนรวมสูงสุด และเรียงลําดับตอลง
มา ซึ่งแสดงใหเห็นวา ในภาพรวมนั้นมีแนวโนมที่จะบรรลุภารกิจและมีความเสี่ยงนอยที่สุด ในทางทหาร ลําดับที่
ได เปนการแสดงใหเห็นถึงการเลือกแผนการรบที่เปนแผน ก แผน ข หรือ แผนหลัก แผนรองไดอีกดวย
ตัวอยางตารางการคิดคะแนนในการจัดลําดับ
ปจจัยพิจารณา (Criteria)
ความสําเร็จของภารกิจ เชน
ความรวดเร็ว ใชงานไดงาย
สะดวก เปนตน
ความประหยัด
การพิจารณาในดานอื่นๆ (ถามี)
รวมคะแนน

น้ําหนัก
(Weighting)
70%
20%
10%
100%

COA 1
COA 2
คะแนน
คะแนน
ผลคูณ
ผลคูณ
(Rating)
(Rating)
ผลคูณของ
คะแนนที่ได คะแนนกับ
น้ําหนัก
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ตัวอยางการทํา (Superior Solution)
ขอแถลงปญหา คือ ใหพิจารณาเลือกซื้อรถกระบะ เพื่อนําไปใชเปน รถขนผัก ผลไม สง
ตลาดน้ําดําเนินสะดวก
หลังจากผานการพิจารณาตามขั้นตอนตั้งแตแรกของการพิจารณาของฝายอํานวยการ ปรากฏ
วามีรถใหเลือกอยู ๓ ยี่หอ ซึ่งคุณลักษณะใกลเคียงกัน ทดสอบแลวผานเกณฑทั้งหมด จึงตองเปรียบเทียบ
กันในขั้นตอนของ Superior Solution ดวยการกําหนดเกณฑ และน้ําหนัก สําหรับเลือกซื้อรถกระบะ
TOYOTA FORD และ ISUZU ดังนี้
ตัวเกณฑ
(Criteria)

วิธีที่ ๑ TOYOTA
นน.
(Weighting) คะแนน
ผลคูณ
(Rating)

วิธีที่ ๒ FORD

วิธีที่ ๓ ISUZU

คะแนน

ผลคูณ

คะแนน

ผลคูณ

ราคารถ

๐.๒

๕

๑

๕

๑

๔

๐.๘

ขนาดพื้นที่บรรทุก

๐.๒

๕

๑

๔

๐.๘

๔

๐.๘

ประหยัดน้ํามัน

๐.๓

๓

๐.๙

๓

๐.๙

๕

๑.๕

ราคาการซอมบํารุง

๐.๒

๕

๑

๓

๐.๖

๕

๑

อะไหลนอกศูนย

๐.๑

๕

๐.๕

๓

๐.๓

๔

๐.๔

รวม

๑

๒๓

๔.๔

๑๘

๓.๖

๒๒

๔.๕

หมายเหตุ ตัวอยางนี้ใหน้ําหนักการประหยัดน้ํามันมากกวาตัวเกณฑอื่น เนื่องจากภารกิจมุง
ไปที่การขนสงผัก ผลไม ไปตลาด แสดงวาเปนเรื่องของการคาขาย ดังนั้น ปจจัยเกี่ยวกับตนทุนการขนสงจึง
มีความสําคัญในการพิจารณามากกวาการดูแลตัวรถที่ตองการซื้อ
จากผลลัพธที่ไดจะสามารถตัดสินไดวารถ ISUZU เปนรถที่ดีที่สุดสําหรับขอแถลงปญหานี้
ขอยุติ
นําวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดที่ผานกระบวนการทดสอบแลวในขั้นตอนการอภิปรายขางตนมา
เขียนไวเปนขอยุติ โดยไมมีการถกแถลงเพิ่มเติมใดๆ อีก และไมมีการเสนอแนะใดๆ ในขอยุตินี้ ทั้งนี้
ขอความที่เปนขอยุติจะตองเปนขอความเดียวกับวิธีแกปญหาที่กําหนดไวในขั้นตอน การกําหนดวิ ธี
แกปญหา
ขอเสนอแนะ
เปนการเสนอการปฏิบัติที่มีผลมาจากขอยุติเพื่อใหวิธีแกปญหาที่ดีที่สุดนั้นบังเกิดผล โดยตอง
ตรวจสอบวาตองใหใคร ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไร อยางไร ตามขอยุติ และตองพิจารณาดวยวา
ถาอยูนอกเหนืออํานาจของหนวย ใหทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจลงนาม เปนผนวกแรกคือผนวก ก
เสมอ โดยลงนามในรางบันทึกเสนอหนวยเหนือที่มีอํานาจลงนามอนุมัติ
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ถ า อยู ใ นอํ า นาจของหน ว ย ให ทํ า บั น ทึ ก สรุ ป เรื่ อ งให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให ห น ว ย หรื อ
ผูเกี่ยวของดําเนินการในเรื่องตางๆ ใหขอยุติบังเกิดผล
ตองตรวจสอบวามีเรื่องใดบางที่ตองทําประกอบหรือคูขนานกันไป จึงจะทําใหขอยุติเปนจริง แลว
นํามาไวเปนขอเสนอแนะ
ขอ ๓

ขอเท็จจริง

ความสัมพันธของขอเท็จจริงกับขออภิปราย
ขออภิปราย ขอ ๔

ขอเท็จจริงที่ ๑
ขอเท็จจริงที่ ๒

ขอเท็จจริงที่ ๑ + ความคิดเห็นที่ ๑ ที่นํามาอธิบาย/พรรณนาเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงที่ ๒ + ความคิดเห็นที่ ๒ ที่นํามาอธิบาย/พรรณนาเพิ่มเติม

ขอเท็จจริงที่ ๑๐
ขอเท็จจริงที่ X

ขอเท็จจริงที่ ๑๐ + ความคิดเห็นที่ ๑ ที่นํามาอธิบาย/พรรณนาเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงที่ X + ความคิดเห็นที่ ๑ ที่นํามาอธิบาย/พรรณนาเพิ่มเติม
อภิปรายนําเขาสูวิธีการแกปญหา (หลาย ๆ วิธีที่เปนไปได)
ทดสอบวิธีการแกปญหาดวย 3’Tys
เปรียบเทียบวิธีการแกปญหาที่ผาน 3’Tys
ขอยุติ (วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด เพียงวิธีเดียว)

ผนวก
รายละเอียด
ขอเท็จจริง
(ที่ ๑ – ที่ X)
รายละเอียด
ขออภิปราย

การเขียนขออภิปราย เรียงตามลําดับขอเท็จจริง ไมใชเอาขอเท็จจริงมาขยายความ
ตองมีการนําความคิดเห็น การวิเคราะห วิจารณ มาบรรยาย และนําไปสูการแกปญหา

- ๑๔ -

๒. ขั้น ตอนการพิ จ ารณาของฝา ยอํานวยการในการเลือกหลักการหรือแนวทางที่ซับซอน
(Advanced Staff Studies) (สําหรับฝายเสนาธิการ/ฝายอํานวยการระดับสูง/หลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือ/หลักสูตร อส. เปนตน)
การพิจารณาของฝายอํานวยการในระดับสูง มีขั้นตอนและการดําเนินการที่เกี่ยวของในการ
แกปญหา โดยนายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการจะตองศึกษาปญหา เพื่อใหทราบสาเหตุของปญหา
ที่ ชั ด เจน จากนั้ น จึ ง ทํ า การกํ า หนดและประเมิ น วิ ธี ก ารแก ป ญ หาต า งๆ และนํ า เสนอการปฏิ บั ติ ที่ มี
ประสิ ทธิ ภาพโดยสัมพัน ธกับข อเท็จ จริงที่มี การพิจ ารณาของฝายอํานวยการเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง
สําหรับนายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการในการนําเสนอสิ่งที่ตนเองคนพบ โดยเหตุที่การทําการ
พิจารณาของฝายอํานวยการโดยทั่วไปจะมีลักษณะเหมือนแบบฟอรมการแกปญหา (Problem-solving
model) เปนขั้นๆ ดังนั้น การจัดทําการพิจารณาของฝายอํานวยการ จึงมีลักษณะเปนทั้งขั้นตอนการ
แกปญหาทางทหาร (Military problem-solving process) และเปนแบบฟอรม (Format) ที่เปน
มาตรฐาน ไปพร อมๆ กั น การพิ จ ารณาของฝายอํานวยการ จึงมีลักษณะเปน การเขียนในรูป แบบการ
บรรยายสรุปเพื่อตัดสินใจ (Decision Briefing) ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารการพิจารณาของฝาย
อํานวยการระดับสูง มี ๗ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ การตรวจสอบและกําหนดปญหา (Identify & State the Problem)
ขั้นตอนนี้มีความสําคัญ เพราะปญหาที่แทจริงอาจยังมองไมเห็นในครั้งแรก ดังนั้น กอนที่จะ
เริ่มทําการพิจารณาของฝายอํานวยการ นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการจะตองตรวจสอบใหทราบ
อยางถูกตองกอนวาปญหานั้นคืออะไร และกําหนดขอบเขตของปญหา และขอจํากัดตางๆ ใหแนนอนและ
ชัดเจน จากนั้นจึงเริ่มแถลงปญหา (กิจ + มุงประสงค) ในลักษณะประโยค [ให.....(ทําอะไร).....เพื่อ..
(อะไร)..] จากนั้นจึงนําเสนอขอแถลงปญ หาใหกับผูบังคับ บัญชาที่รับผิดชอบ/กํากับดูแลการจัดทํา การ
พิจารณาของฝายอํานวยการนั้น ใหการอนุมัติ ผูบังคับบัญชาที่รับผิดชอบจะอนุมัติไปถึงการปรับแกขอบเขต
ของปญหาหรือการสั่งการดวย
ขั้นที่ ๒ จัดทํารายการขอเท็จจริง และสมมุติฐาน (List facts and assumptions)
หลังจากเสร็จสิ้นการแถลงปญหา นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการ จะตองทํารายการ
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหาทั้งหมด หากขาดขอเท็จจริงที่สําคัญใดๆ ไป นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิ
การจะกําหนดสมมุติฐานที่เปนรูปธรรมขึ้นมาใชแทนขอเท็จจริงที่ขาดไปเหลานั้น และอธิบายเงื่อนไขตางๆ
ที่ตองปฏิบัติใหครบกอนที่จ ะยอมรั บในผลการพิจารณาโดยไมมีสิ่งใดขัดแยงตกคางอยู นายทหารฝาย
อํานวยการ/ฝายเสนาธิการกําหนดสมมุติฐานในอนาคต หรือประโยคเงื่อนไข (เชน จะเปน/อาจจะเปนสิ่งนี้
หรือสิ่งนั้น) สมมุติฐานจะตองมีรากฐานมาจากขอมูลที่เปนความจริง คําแถลงสมมุติฐานบางอยางอาจ
เปนจริงหรือไมจริง อยางไรก็ตามหากขอมูลที่มีอยูสามารถชี้ใหเห็นวาเปนความจริงหรือจะเปนจริงในเวลา
ใดเวลาหนึ่งในอนาคต สมมุติฐานที่เปนรูปธรรมนี้ อาจเปลี่ยนเปนขอเท็จจริงไดหากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน
สามารถพิสูจนได
ขั้นที่ ๓ กําหนดวิธีการแกปญหาที่เปนไปได (Develop possible solutions)
หลังจากที่ไดจัดทํารายการขอเท็จจริงทั้งหมดและสมมุติฐานที่เปนรูปธรรมแลว นายทหารฝาย
อํานวยการ/ฝายเสนาธิการ จะกําหนดวิธีการแกปญหาที่อาจเปนไปได โดยอาจจะทําการระดมสมองหาวิธีการ
แก ป ญ หาที่ อาจเป น ไปได ก อนที่ จ ะทําการศึกษาอยางลึกซึ้ง วิธีการแกปญ หาที่กําหนดไดชัดเจนที่สุ ด
“Obviously best” ไมคอยมีใหเห็นนัก หลังจากที่ไดทําการประเมินคาอยางละเอียดรอบคอบ นายทหาร
ฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการจะเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดที่มี และตัดวิธีการแกปญหาที่ขาดความ
- ๑๕ -

เปนไปได (Infeasible) หรือที่ยอมรับไมได (Unacceptable) ออกไป จากนั้น นายทหารฝายอํานวยการ/
ฝายเสนาธิการ จะทําการวิเคราะหวิธีการแกปญหาที่เหลืออยู โดยใชประเด็นเดิมที่ใชในการประเมินคา แต
ทําในรูปแบบการพิจารณาขอดี/ขอไดเปรียบ (Advantage) และขอเสีย/ขอเสียเปรียบ (Disadvantage)
ขั้นที่ ๔ คนควาและรวบรวมขอมูล (Research and collect data)
หลังจากที่ ได กํา หนดวิ ธีการแกปญหาที่อาจเปน ไปไดแลว นายทหารฝายอํานวยการ/ฝาย
เสนาธิการ จะเริ่มรวบรวมขอเท็จจริงเพิ่มเติมในการยืนยันขอเท็จจริงที่ทํารายการไว แหลงที่มาหลักของ
ขอเท็จจริงเหลานี้ ไดแก เอกสารของทางราชการ รายงานทางเทคนิค คูมือตางๆ การพิจารณาของฝาย
อํานวยการเกา และขอมูลจากหองสมุดตางๆ นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการบางครั้งอาจใช
ขอมูลที่มีในแหลงอื่นๆ เชน หองสมุดทางเทคนิค บรรณานุกรม/สาระสังเขป และศูนยศึกษายุทธศาสตร/
ขอมูลทางทหารตางๆ หากเวลาอํานวยให หรือเห็นวามีความเหมาะสม นายทหารฝายอํานวยการ/ฝาย
เสนาธิการ อาจเพิ่มเติมขอมูลโดยใชขอมูลดั้งเดิม/ตนฉบับ (Original data) หรือขอมูลปฐมภูมิ จากผูซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับปญหาโดยตรง รวมทั้ง ประสบการณของผูรวมงานที่อยูในเหตุการณ ผูเชี่ยวชาญในเรื่อง
นั้น และผูปฏิบัติงานทางยุทธการที่เกี่ยวของกับปญหา/มีความรูในเรื่องนั้นๆ วิธีการในการรวบรวมขอมูล
ปฐมภูมิ อาจรวมถึง การสัมภาษณ (ทางโทรศัพท หรือการเขาพบสัมภาษณ) การออกหนังสือขอขอมูลเฉพาะ
เรื่อง หรือการสงแบบสอบถามไปยังเจาหนาที่ดานยุทธการ ฯลฯ
ขั้นที่ ๕ ตีความขอมูล (Interpret data)
ในขณะกํ าลั งรวบรวมข อมู ลต างๆ นายทหารฝ ายอํ านวยการ/ฝายเสนาธิ การ จะเริ่ มแจกแจง/
แยกแยะรายการวิ ธี ก ารแก ป ญ หาที่ อ าจเป น ไปได โดยการคั ด เลื อ กวิ ธี ก ารแก ป ญ หาที่ ไ ม เ หมาะสม
(Unsuitable) ออกไป นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการอาจจะตรวจสอบประเด็นที่อาจสราง
ความเห็ น แย งหรื อไม เ ห็ น ด ว ย และจัดการแกไขในประเด็น ความเห็น แยงเสีย แตเนิ่น ๆ เพื่อกํา จัด/ลด
ความเห็นที่ไมตรงกันที่อาจเกิดขึ้นได ในขณะที่กําลังคนควาขอมูลนายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการ
ควรตั้งคําถาม “วิธีการแกปญหานี้มีเหมาะสม (Suitable) หรือไม? เปนไปได (Feasible) หรือไม? และยอมรับ
ได (Acceptable) หรือไม? วิธีการแกปญหาที่มีความเหมาะสม คือ วิธีการแกปญหาที่สามารถแกปญหา
นั้นๆ ไดจริง (บรรลุภารกิจ) วิธีการแกปญหาที่มีความเปนไปได คือวิธีการแกปญหาที่สามารถกระทําไดดวย
ทรั พยากรที่มีอยู วิ ธีการแกป ญหาที่ผานเกณฑการยอมรับ ได คือ วิธีการแกปญ หาที่มีความคุมคาดาน
คาใชจายและคุมคาดานความเสี่ยง การตรวจสอบดานความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได
จะชวยนําไปสูการศึกษา/คนควาในขั้นตอไป คือ การกําจัดวิธีการแกปญหาที่ไมผานเกณฑออกไปกอน เปน
การศึกษาตรวจสอบวิธีการแกปญหาตางๆ อยางละเอียด และตรวจสอบความเห็นขัดแยงตางๆ ออกไป
นอกจากนี้ยังสามารถทําใหการพิจารณามุงเนนใหความสําคัญตอการใชขอเท็จจริง การกําหนดประเด็นที่
จําเปนตองใชในการประเมินคาวิธีการแกปญหาตางๆ
ขั้นที่ ๖ ประเมินคาวิธีการแกปญหาตางๆ (Evaluate Alternative Solutions)
ในการที่จะจัดทําการพิจารณาของฝายอํานวยการใหไดดีนั้น นายทหารฝายอํานวยการ/ฝาย
เสนาธิการจะตองพิจารณาทางเลือกตางๆ ที่เปนเหตุเปนผล (แนวทางปฎิบัติ หรือหนทางปฏิบัติ : Courses
of action) ทั้งหมด โดยกําหนดเปนวิธีการแกปญหาที่อาจเปนไปได (Possible solutions) นายทหารฝาย
อํานวยการ/ฝ ายเสนาธิ การตองนํ าประเด็นการประเมิน คาตางๆ มาพิจารณา/อภิป รายใหสัมพัน ธกับ
ขอเท็จจริงและสมมุติฐานที่เปนรูปธรรม ประเด็นตางๆ เหลานี้เปรียบเสมือนมาตรวัดสําหรับใชทดสอบ
วิธีการแกปญหาตางๆ และขั้นตอไปนายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการตองเปรียบเทียบ
และเนนจุดเดน/จุดดอยของวิธีการแกปญหาตางๆ หากนายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการ
- ๑๖ -

ใชหลักการเชิงปริมาณ (Quantitative techniques) เชน การใช Decision Matrix นายทหารฝาย
อํานวยการ/ฝายเสนาธิการควรใชในลักษณะขอมูลสนับสนุน (Back-up data) โดยจัดไวในผนวก (Annex)
และใชการอางถึงผนวกเมื่อตองการใชขอมูลนั้น วิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด (The best solution) คือวิธีการ
แกปญหาที่มีความเหมาะสมที่สุด มีความเปนไปไดมากที่สุด และยอมรับไดมากที่สุด โดยตอบสนองประเด็น
การประเมินคาตางๆ ที่ตั้งไวครบถวน
ขั้นที่ ๗ จัดทํารายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ (Prepare the staff study)
รายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการ ประกอบดวย เนื้อเรื่องสรุปการพิจารณา (Body)
และผนวกตางๆ (Annexes) โดยรายงานสรุปการพิจารณาของฝายอํานวยการจะมีหัวขอการพิจารณารวม
๓ หัวขอหรือพารากราฟ ในสวนทายของการพิจารณาของฝายอํานวยการจะประกอบดวย
• รายการผนวก
• การปฏิบัติโดยผูม ีอํานาจอนุมัติ (อนุมัติ/ไมอนุมัติ/สั่งการอื่นๆ)
• การดําเนินการดานเอกสารตอไป (An implementing document)

ผนวกจะบรรจุขอมูลรายละเอียดและขอมูลสนับสนุน นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการ
ใชผนวกในการชวยใหการจัดทํารายงานการพิจารณาของฝายอํานวยการสั้นกะทัดรัด และผูอานสามารถ
นําไปใชเปนขอมูลที่พรอมสําหรับการอางอิงได สําหรับผนวก ก เปนผนวกบันทึกขอความที่ใชสําหรับเสนอ
ผลการพิจารณา หรือเปนบันทึกสั่งการ หรือบันทึกเสนอขออนุมัติ/ลงนามในเรื่องที่พิจารณา สวนผนวกอื่นๆ
จะเป นผนวกขอมูล รายละเอี ยด การอภิป รายที่มีความยาวมาก เอกสารการปฏิบัติ/ สั่งการตางๆ และ
บรรณานุกรม นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการจะใชอนุผนวก (Appendixes) และใบแทรก
(Tabs) ตามดวยตัวเลข หรือ อักษรตามรูปแบบของการเขียนอนุผนวกและใบแทรก เชน อนุผนวก ๑ ของ
ผนวก ก หรือ ใบแทรก ก–๑ ของอนุผนวก ๒ ของผนวก ข เปนตน หรือการกําหนดหมายเลขหนา เชน หนา
ก-๑ (สําหรับหนาของผนวก) หนา ข-๒-๑ (สําหรับหนาของอนุผนวก) และหนา ค-๑-ก-๒ (สําหรับหนา
ของใบแทรก) (ดูวิธีการเขียนผนวก อนุผนวก และใบแทรกในผนวก ก หนา ๔๙)
การประสานงานกับหนวย/ผูอื่นในการเขียนการพิจารณาของฝายอํานวยการ ในการจัดทําการ
พิจารณาของฝายอํานวยการนั้นตามปกตินายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการจะตองประสานงานกับ
นายทหารฝายอํานวยการ/ฝายเสนาธิการอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความสอดคลองตรงกัน/ความไมสอดคลอง
ตรงกันโดยการขอคําแนะนําหรือมุมมองในดานอื่นๆ ในการศึกษาเรื่องนั้นๆ นายทหารฝายอํานวยการ/ฝาย
เสนาธิการควรจะประมาณการ/ทํานายในสิ่งที่อาจไมสอดคลองตรงกัน โดยการเขียนขอพิจารณาในสิ่งที่ไม
สอดคลองตรงกัน พิจารณาถึงวัตถุประสงค และความเที่ยงตรงถูกตองของขอมูลนั้นๆ แลวจัดทําแนบไวใน
ผนวก (Annexes)
๓. ขั้นตอนการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร
การพิ จ ารณาของฝ า ยเสนาธิ การในการวางแผนทางทหารมีรู ป แบบและวิ ธี การที่ มีค วาม
แตกตา งจากการพิจ ารณาของฝ ายอํานวยการทั่ว ไป เนื่องจากการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการ
วางแผนทางทหารตองดํา เนิ นการเปนคณะ ไมสามารถดําเนินการโดยเพีย งลําพังได และจําเปนตองมี
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องคความรูพื้นฐานดานการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารแบบใหม ๑ เปาหมายสุดทาย (End state)
ของการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร คือ การเลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
เพื่อนําหนทางปฏิบัตินี้ไปพัฒนาแผนในขั้นตอไป การที่จะไดหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมและสมบูรณพรอมที่
จะนําไปใชในการพัฒนาแผนตอไปนั้น ในขั้นตอนการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร
จึงนําเอาหลักการการทํา War Gaming มาเปนสวนหนึ่งในขั้นตอนการพิจารณาดวย เพื่อใหฝายอํานวยการ
ในการวางแผนทางทหารสามารถเปรีย บเทีย บหนทางปฏิบั ติของฝ ายเรากับ หนทางปฏิบัติ ของข าศึ ก
ในลักษณะ Action and Reaction และจัดทําบันทึกผลลัพธที่ไดเพื่อนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง
หนทางปฏิบัติใหมีความสมบูรณ ครบถวนกอนนําเสนอผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติ
กรอบแนวคิดในการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร ดังแสดงในภาพที่ ๓
จะเห็นวามีความสัมพันธเกี่ยวของโดยตรงกับศาสตรการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารแบบใหม ดังนั้น
การพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหารในเอกสาร อทร.๘๐๐๒ ฉบับนี้ จะอธิบายในสวนการ
ทดสอบหนทางปฏิบัติ การวิเคราะหหนทางปฏิบัติและการเลือกหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเทานั้น ใน
สวนของการวิเคราะหภารกิจและวิเคราะหสภาวะแวดลอมตางๆ จนไดมาซึ่งหนทางปฏิบัติ (Course of
Actions Developement) ตามแนวทางการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารนั้นจะไมนํามาอธิบายใน
เอกสารนี้ (ผูสนใจสามารถหาอานไดจากตําราการวางแผนทางทหาร หรือ NWC 4111H: Military
Planning Process)
จากศาสตรการวางแผนการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งไดแก การวิเคราะหภารกิจ วิเคราะห
ปจจัยดานเวลา พื้นที่ และกําลังรบ (Time, Space and Forces) วิเคราะหองคประกอบที่สําคัญ (Critical
Factors) ซึ่งประกอบดวยจุดศูนยดุล (Center of Gravity) ขีดความสามารถที่ตองการ (Critical
Capabilities) เครื่องมือที่ตองการ (Critical Requirements) จุดลอแหลมวิกฤติ (Critical Vulnerability)
การกําหนดภาพการรบหลักหรือแนวความคิดการรบ (Theme) และกําหนดเปนหนทางปฏิบัติ (Course of
Actions Development) อยางนอย ๓ หนทางปฏิบัติ โดยในแตละหนทางปฏิบัติใหจัดทํารายละเอียดจุดชี้
ขาดทางการรบ (Decisive Points) และตารางจุดชี้ขาดทางการรบ Decisive Point Matrix ซึ่งจะทําให
ทราบเครื่องมือที่ตองใชในแตละกิจและการกระทําตอจุดลอแหลมวิกฤติที่กําหนดไว นําจุดชี้ขาดทางการรบ
เหลานี้รอยเรียงเพื่อจัดทําเสนแนวการยุทธเบื้องตน (Line of Operations) ของแตละหนทางปฏิบัติ

๑

การวางแผนทางทหารแบบใหมในที่นี้หมายถึงการวางแผนทางทหารที่มีรูปแบบลักษณะ Joint Military
Appreciation Planning ซึ่งจะมีการกําหนดจุดชี้ขาดทางการรบ (Dicisive Points) การกําหนดเสนแนวการยุทธ (Line
of Operations) และการทํา War Gaming ในขั้นการวิเคราะหหนทางปฏิบัติ
- ๑๘ -

กรอบแนวคิดการวางแผนการปฏิบัติการทางทหารแบบใหม

การกําหนดหนทางปฏิบัติ
(Course of Actions Development)

 ภาพการรบ (Theme)
 จุดชี้ขาดทางการรบ (DP)
 ตารางจุดชี้ขาดทางการรบ (DP matrix)
 เสนแนวการยุทธ (Line of Operations)

การทดสอบหนทางปฏิบัติเบื้องตน
(Test of Validity)
การวิเคราะหหนทางปฏิบัติ
(Course of Actions Analysis)

 การทํา War Gaming
 การปรับปรุงหนทางปฏิบัติ

การเลือกหนทางปฏิบัติ
(Selection)

 การวิเคราะหขอดี/ขอเสีย
 การวิเคราะหความเสี่ยง
 การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ

กรอบแนวคิดการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม เปรียเทียบ Time, Space and Forces
 วิเคราะหองคประกอบที่สําคัญ
(Critical Factors – CoG, CC, CR, CV)

การวิเคราะหภารกิจ
(Mission Analysis)

ภาพที่ ๓ กรอบแนวคิดการการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร
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ขั้นตอนการพิจารณาเลือกและปรับปรุงหนทางปฏิบัติของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร มี
ขั้นตอนการดําเนินการตอไปนี้
ขั้นที่ ๑ กําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปได (Develop Courses of Action: COAs)
หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดนี้นํามาจากศาสตรการวางแผนการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งปจจุบันนิยม
กําหนดหนทางปฏิบัติในลักษณะดังนี้
๑.๑ หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดมากที่สุด (Most likely COA)
๑.๒ หนทางปฏิบัติที่มีความอันตรายมากที่สุด (Most dangerous COA)
๑.๓ หนทางปฏิบัติที่เปนไปไดนอยที่สุด (Least COA)
ขั้นที่ ๒ ทดสอบหนทางปฏิบัติ (Test for Validity) ๒’ ๓ มีจุดมุงหมายเพื่อตรวจสอบหนทาง
ปฏิบัติวาบรรลุเจตนารมณของผูบังคับบัญชา (Commander’s Intent) และภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
(Mission) โดยมีองคประกอบที่ใชเปนเกณฑในการพิจารณาดังตอไปนี้
๒.๑ ความเหมาะสม (Suitability) – พิจารณาจากเจตนารมณของผูบังคับบัญชาและ
ภารกิจ โดยมีขอมูล/ขอเท็จจริงที่นํามาประกอบการพิจารณา เชน คําสั่งเตือน (Warning Order) ตารางจุด
ชี้ขาดทางการรบ เปนตน ซึ่งมีตัวชี้วัดอยางนอยดังตอไปนี้
๒.๑.๑ หนทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้นนั้น บรรลุตามเจตนารมณของผูบังคับบัญชาหนวย
เหนือ ๑ ระดับ (Superior commander’s intent) หรือไม
๒.๑.๒ หนทางปฏิ บั ติ ที่ กํ า หนดขึ้ น นั้ น บรรลุ ต ามเจตนารมณ ข องผู บั ง คั บ บั ญ ชา
(Commander’s intent) หรือไม
๒.๑.๓ กิจที่ไดรับมอบหมายจากหนวยเหนือ (All necessary tasks) ทั้งหมดถูก
กําหนดไวในหนทางปฏิบัติหรือไม
๒.๑.๔ หนทางปฏิบัติที่กําหนดขึ้น ตองสามารถบรรลุภ ารกิจ (Mission) ที่ไดรับ
มอบหมาย
๒.๒ ความเปนไปได (Feasibility) – โดยพิจารณาจากขีดความสามารถกําลังรบ ความ
พอเพียงของเครื่องมือที่ใช และกรอบการปฏิบัติ ตอความสําเร็จในภารกิจที่ไดรับมอบหมายภายใตสภาวะ
แวดลอมที่ไดวิเคราะหไว ซึ่งมีตัวชี้วัดดังตอไปนี้
๒.๒.๑ เครื่องมือที่ใช (Means) – มีขีดความสามารถและความพอเพียงของเครื่องมือ
ที่ใชในหนทางปฏิบัติ โดยพิจารณาขอมูลจาก
๒.๒.๑.๑ การเปรี ย บเที ย บกํ า ลั ง รบที่ ไ ด จั ด ทํ า ไว ใ นขั้ น การประมาณ
สถานการณ ซึ่งจะทําใหทราบขีดความสามารถกําลังรบฝายเราและขาศึก
๒.๒.๑.๒ การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง Time, Space & Forces ซึ่งจะ
ทําใหทราบขีดความสามารถและความพอเพียงในการปฏิบัติ
๒.๒.๑.๓ จากตารางจุดชี้ขาดทางการรบ ทําใหทราบความเพียงพอและ
วิธีการการใชกําลังทําตอกิจ (Tasks)

๒
๓

NWC 4111H, หนา ๑-๒๒, ๒-๖ – ๒-๗ และ ๕-๑๘ – ๕-๑๙
ADFP 5.0.1, หนา ๕-๑๘
- ๒๐ -

๒.๒.๒ ขอจํากัดการปฏิบัติ (Limitations)/กฎการปะทะ (ROE) ไดมีการพิจารณาใน
หนทางปฏิบัติหรือไม
๒.๒.๓ เวลา (Time) มีเวลาเพียงพอตอการเตรียมการและปฏิบัติการในหนทางปฏิบัติ
นั้นๆ หรือไม
๒.๒.๔ พื้นที่ (Space) ทั้งสามมิติเกื้อกูลตอหนทางปฏิบัติหรือไม
๒.๓ ความยอมรับได (Acceptability) – ตัวชี้วัด ความเสี่ยงตอความสําเร็จในแตละจุดชี้
ขาดทางการรบ (Decisive points: DP) และความเสี่ยงในภาพรวมของหนทางปฏิบัตินั้นๆ รวมถึงความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น
๒.๔ ความโดดเดน (Distinguishability) – หนทางปฏิบัติในการรบตองมีความโดดเดน มี
เอกลั ก ษณ หรื อ มี Concept ที่ แตกต างกั น อย า งชัด เจน เป น คนละหลั ก การ และมี ความสมบู ร ณ
(Completeness) ซึ่งก็คือหนทางปฏิบัติในการรบที่ กําหนดขึ้ น ตองถึ งพรอมซึ่ งความสมบูรณในการปฏิบัติ
สงผลใหแผนการรบในภาพรวมสามารถบรรลุจุดมุงที่ตั้งไวอยางแนนอน
๒.๕ ความสมบูรณ (Completeness) – ในการพิจารณาดานความโดดเดนและความ
สมบูรณนั้น มักกระทําควบคูไปกับการกําหนดหนทางปฏิบัติ ซึ่งตองบรรลุภารกิจผานเกณฑการพิจารณา
ความเหมาะสม (Suitability)
หนทางปฎิบตั ิที่ผานเกณฑการพิจารณาตามหลักเกณฑการทดสอบหนทางปฏิบัติ จะถูกนําไป
ตรวจสอบหรือการจัดทํา War Gaming ในขั้นการวิเคราะหหนทางปฏิบัติตอไป สวนหนทางปฏิบัติที่ไมผาน
เกณฑการทดสอบหนทางปฏิบัติ จะพิจารณาไวเปนหนทางปฏิบัติลวง (Deception) ตอไป
ขั้ น ที่ ๓ การวิ เ คราะห ห นทางปฏิ บั ติ เป น การตรวจสอบหนทางปฏิ บั ติ ข องฝ า ยเรา
เปรียบเทียบกับหนทางปฏิบัติของขาศึก โดยใชหลักการทํา War Gaming การวิเคราะหหนทางปฏิบัติมี
วัตถุประสงคเพื่อ (๑) ตรวจสอบขอไดเปรียบและเสียเปรียบของหนทางทางปฏิบัติของฝายเรา (๒) ชี้ใหเห็น
ถึงความเสี่ยงในจุดชี้ขาดทางการรบ (DP) ตางๆ ของหนทางปฏิบัติ (๓) การจัดทําจุดตกลงใจผูบังคับบัญชา
(Commander Decision Points) (๔) จัดทําตารางประสานสอดคลองของกิจกรรมตางๆ เพื่อใหบรรลุ
เจตนารมณของผู บั งคั บบั ญ ชา และ (๕) ปรับ ปรุงหนทางปฏิบัติใหมีความสมบูร ณยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการ
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้
๓.๑ การเตรียมการวิเคราะหหนทางปฏิบัติ
๓.๑.๑ ผูที่ทําหนาที่ตําแหนงเสนาธิการฝายอํานวยการ ทําหนาที่เปนผูควบคุมการ
ปฏิบัติการทํา War Gaming ในภาพรวม และทําหนาที่ในการตัดสินใจ
๓.๑.๒ การกํ า หนดผู เ ชี่ ย วชาญตามสาขาการปฏิ บั ติ ก ารทหาร เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ใ ห
ขอคิดเห็นผลการปฏิบัติการทางทหารในดานตางๆ เชน ผูเชี่ยวชาญดานรบผิวน้ํา ปราบเรือดําน้ํา ปองกัน
ภัยทางอากาศ กฎหมาย และอื่นๆ เปนตน
๓.๑.๓ จัดทําหรือจําลองโตะทราย เพื่อใชในการจําลองภาพสถานการณ
๓.๑.๔ กําหนดผูจดบันทึกการทํา War Gaming ตอไป
๓.๒ ขั้นตอนการทํา War Gaming
๓.๒.๑ J2 (ฝายขาว) ทําหนาที่อธิบายแนวความคิดในการปฏิบัติของขา ศึกตาม
แนวทางของเสนแนวการยุทธที่ไดจัดทําไว (Action) และ J3 (ฝายยุทธการ) ทําหนาที่อธิบายแนวความคิด
ในการปฏิบัติตามเสนแนวทางการยุทธที่ไดจัดทําไว (Reaction)

- ๒๑ -

๓.๒.๒ ผูเชี่ยวชาญสาขาตางๆ ที่ไดกําหนดไวใหขอคิดเห็นถึงผลการปฏิบัติที่เปนไปได
ผูจดบันทึกบันทึกขอมูลที่ไดจากการแสดงความคิดเห็น
๓.๒.๓ กรณีที่หนทางปฏิบัติของฝายเราไดเปรียบและสามารถบรรลุจุดชี้ขาดทางการ
รบที่ กํา หนดได (ผ า น) ให ดํา เนิ น การพิจ ารณาจุ ดชี้ ขาดทางการรบหรือ Phase ต อไป หากกรณี ที่
แนวความคิดการปฏิบัติหรือจุดชี้ขาดทางการรบที่กําหนดไวเดิมไมไดเปรียบขาศึก (ไมผาน) ใหพิจารณาแนว
ทางการเพิ่มจุดชี้ขาดทางการรบเพิ่มเติมเพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบทางการรบในหวงเวลานั้นๆ และทํา
การประเมินผลการปฏิบัติอีกครั้ง ภาพรายละเอียดกรอบแนวความคิดในการทํา War Gaming ดังแสดงใน
ภาพที่ ๔
๓.๒.๔ ผลลัพธที่ไดจากการทํา War Gaming ทําใหหนทางปฏิบัติฝายเรามีการ
ปรับปรุงใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น พรอมกับการจัดทําจุดตกลงใจผูบังคับบัญชา (CDP) ในสถานการณตางๆ
ที่ขาศึกอาจจะกระทําได และความเสี่ยงตางๆ ไดถูกประเมินและกําหนดวิธีการลดความเสี่ยงเบื้องตนไว
บันทึกการเปลี่ยนแปลง
หรือการปรับปรุงใหดีขึ้น
ทบทวน (ขาศึก)
 ความเปนไปไดที่ขาศึกจะกระทําในหวงเวลาที่
กําหนด
 ประเมินผลลัพธการปฏิบัติการ
 พิจารณาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นใหม

วงรอบดําเนินการ
ตอไป (Continue)

เริ่ม

Action

ผาน

ทบทวน (ฝายเรา)
 จุดออน
 จุดแข็ง
 โอกาส
 ความเสี่ยง
 ขอมูลขาวสารอื่นๆ ที่ตองการ

Reaction
วงรอบการทําซ้ํา
(Replay)

ไมผาน

ปรับปรุง
แนวความคิด
การปฏิบัติของ
ฝายเรา และ
บันทึก

ภาพที่ ๔ กรอบแนวคิดการทํา War Gaming

- ๒๒ -

ขั้นที่ ๔ การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ (หมายเหตุ ที่ไดหลังจากการทํา War Gaming แลว)
การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติจะกระทําเมื่อไดจัดทํา War Gaming แลว วิธีการเปรียบเทียบ
หนทางปฏิบัติมีหลากหลายวิธี สําหรับในเอกสารฉบับนี้ใชหลักการ (๑) การวิเคราะหขอไดเปรียบ/ขอ
เสียเปรียบ (Advantages and Disadvantages Analysis)๔ (๒) ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment
Metrix) ๕ และ (๓) ตารางการตัดสินใจ (Decision Matrix) แนวความคิดในการนําหลักการ ๓ หลักการมา
เปนเครื่องมือในการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ เพื่อใหสามารถใชขอมูลในการวิเคราะหและเพื่อใหเห็น
ความแตกตางของการเปรียบเทียบในแตละหลักการ ซึ่งจะชวยในการลดความมีอคติไปไดในระดับหนึ่ง
รายละเอียดการเปรียบเทียบมีดังนี้
๔.๑ การวิเคราะหขอดี/ขอเสีย (Advantages and Disadvantages Analysis)
การวิเคราะหขอดี/ขอเสียในแตละหนทางปฏิบัติ มีความมุงหมายเพื่อใหฝายเสนาธิการ
การวางแผนทางทหารไดมีโอกาสในการวิเคราะหขอดีและขอเสียในแตละองคประกอบ/ปจจัย โดยเฉพาะ
ในองคประกอบ/ปจจัยที่ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญและในความสนใจเปนพิเศษ
หนทางปฏิบัติ
COA 1
COA 2

ขอดี (Advantage)
เปนฝายรุก ชิงโอกาสเขากระทํากอน
โอกาสสูญเสียนอย

COA 3

ขอเสีย (Disadvantage)
ขาดการสนับสนุนจากมิตรประเทศ
การดํารงสภาพการรบระยะยาวเปน
ปจจัยความสําเร็จ

๔.๒ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Metrix)
โดยทั่วไป การวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในประเด็นสําคัญๆ คณะฝายเสนาธิการใน
การวางแผนทางทหารไดมีการวิเคราะหระหวางการทํา War Gaming แลว และไดมีการบริหารความเสี่ยง
ดวยการจัดทําจุดตกลงใจผูบังคับบัญชา (CDP) เพื่อเปนแนวทางเลือก อยางไรก็ตามในการกําหนดทางเลือก
ยอมตองการขอมูลขาวสารเพิ่มเติมเพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาดวย ซึ่งขอจํากัดของ
ขอมูลขาวสารและแนวทางเลือกนั้นสงผลตอระดับความเสี่ยง ดังนั้นคณะฝายเสนาธิการฯ จําเปนตอง
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงในแตละองคประกอบของแตละหนทางปฏิบัติ
ประเมินความเสี่ยง
ความสูญเสียขีดความสามารถการรบ
การดํารงความตอเนื่อง
ความสูญเสียกําลังพล
ผลกระทบดานมนุษยธรรม

๔
๕

COA 1
สูง
ต่ํา
ต่ํา
กลาง

ADFP 5.0.1 หนา 7-6.
ADFP 5.0.1 หนา 7A-1
- ๒๓ -

COA 2
ต่ํา
กลาง
สูง
สูง

COA 3
กลาง
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

ขอคิดเห็น

๔.๓ ตารางการตัดสินใจ (Decision Matrix)
การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติดวยวิธีตารางการตัดสินใจ เปนการเปรียบเทียบในลักษณะ
เลือกสิ่งของตั้งแตสองอยางขึ้นไป โดยมีกรอบแนวความคิดในการจัดทํา ดังนี้
๔.๓.๑ กําหนดปจ จัย/องคประกอบในการพิจ ารณา ซึ่งควรสะทอนถึงความสําเร็ จของ
ภารกิ จ นอกจากนี้ ควรอธิ บ ายความหมายของป จ จั ย ที่ กํ า หนดขึ้ น และตั ว ชี้ วั ด ที่ จ ะใช ใ นการประเมิ น
ยกตัวอยางปจจัย/องคประกอบ เชน
๔.๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของภารกิจ หมายถึงความพอเพียงของเครื่องมือและ
วิธีการที่ใชในหนทางปฏิบัตินี้ตอภารกิจที่ไดรับมอบหมายในครั้งนี้ โดยมีตัวชี้วัดดังนี้
- ระดับความพอเพียงของเครื่องมือที่มี
- โครงการติดตอสื่อสาร
- เวลา
- ขอจํากัด
- ฯลฯ
๔.๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จของจุดชี้ขาดทางการรบ หมายถึง ระดับความสําเร็จ
ความสัมพันธและผลกระทบในแตละจุดชี้ขาดทางการรบ
๔.๓.๑.๓ หลักการสงคราม หมายถึง มีการนําเอาหลักสงครามมาใช และใชได
อยางเหมาะสมกับสถานที่และเวลา
๔.๓.๑.๔ ระดับความเสี่ยง
๔.๓.๑.๕ ระดับความสําเร็จของฝายอํานวยการสายตางๆ
๔.๓.๒ กํ า หนดน้ํ า หนัก (Weight/Preference) เป น การให ค วามสํ า คั ญ ของป จ จั ย /
องคประกอบที่กําหนดขึ้น โดยเปรียบเทียบและจัดลําดับความสําคัญตามผูที่ทําหนาที่ตัดสินใจ ซึ่งเปนผู
กําหนดขึ้น ไมมีสูตรหรือน้ําหนักที่ตายตัว อยางไรก็ตามผลรวมของน้ําหนักทั้งหมดควรเทากับ ๑ หรื อ
๑๐๐% เพื่ อให งา ยต อการพิ จ ารณา เปรีย บเทีย บปจ จัย /องคป ระกอบและการจัดทํา Sensitivity
Analysis ๖ กรณีที่ตองการดําเนินการในรายละเอียด
๔.๓.๓ กําหนดเกณฑคะแนนมาตรฐานในแตละปจจัย เพื่อใชประกอบในการใหคะแนนดิบ
ตัวอยางเชน คะแนนระดับความสําเร็จของภารกิจ กําหนดเปนดังนี้
คะแนน ๕ หมายถึง ระดับความสําเร็จสูงมาก หมายถึงหนทางปฏิบัติที่มีความ
เสี่ยงนอยมากและสามารถลดความเสี่ยงนั้นได ขีดความสามารถกําลังฝายเราไดเปรียบทุกมิติ ระยะเวลา
การปฏิบัติไมเปนเงื่อนไขในการปฏิบัติใหบรรลุภารกิจ
คะแนน ๔ หมายถึง ระดับความสําเร็จสูง
คะแนน ๓ หมายถึง ระดับความสําเร็จปานกลาง
คะแนน ๒ หมายถึง ระดับความสําเร็จต่ํา
คะแนน ๑ หมายถึง ระดับความสําเร็จต่ํามาก หมายถึง หนทางปฏิบัติยังมีความ
เสี่ยงในระดับสูงมาก มีขอจํากัดดานการเสริมขีดความสามารถและความพอเพียง ระยะเวลาการปฏิบัติเปน
เงื่อนไขสําคัญ
๖

การทํา Sensitivity Analysis เปนการทดสอบคาน้ําหนักที่กําหนดขึ้น ซึ่งจะทําใหผลลัพธเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะ
ไมมีการอธิบายในเอกสารฉบับนี้
- ๒๔ -

๔.๓.๔ การใหคะแนนดิบในแตละองคประกอบ/ปจจัยใหพิจารณาจากขอมูลที่ไดวิเคราะห
ไวในขั้นตอนตางๆ และจากที่ไดบันทึกไวตอนจัดทํา War Gaming หลักการในการใหคะแนนดิบจะตอง
พิจารณาขอมูลและนํามาเทียบเคียงกับเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวในขอ ๔.๓.๓ ขอพึงระวังในขั้นตอนนี้
หามนําหนทางปฏิบัติมาเปรียบเทียบกัน ตองเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานเทานั้น
๔.๓.๕ ผลคูณ คือการนําเอาคะแนนดิบคูณกับน้ําหนักในแตละปจจัย
๔.๓.๖ คะแนนรวม คือ คะแนนรวมของผลคูณในแตละ COA
๔.๓.๗ หนทางปฏิบัติที่ดีที่สุด คือ หนทางปฏิบัติที่ไดคะแนนรวมสูงสุด ซึ่งอาจกลาวไดวา
ในภาพรวม หนทางปฏิบัตินั้นมีแนวโนมที่จะบรรลุภารกิจ และเจตนารมณของผูบังคับบัญชา อยางไรก็ตาม
ตองพึงระลึกเสมอวาหลักการ Decision Matrix เปนเพียงเครื่องมือชวยในการตัดสินใจบนพื้นฐานของ
ขอมูลที่มีอยูเทานั้น
ตัวอยางตาราง Decision Matrix
ปจจัยพิจารณา (Criteria)
ระดับความสําเร็จของภารกิจ
(พิจารณาจากกิจที่ไดรับมอบหมาย
และ Theme ที่กําหนดขึ้น)
ระดับความสําเร็จของจุดชี้ขาด
ทางการรบ (พิจารณาจากขีด
ความสามารถที่ใช ประกอบการ
พิจารณา Time-Space Forces)
หลักการสงครามที่ใช
(Principles of war)
ระดับความเสี่ยง (Risk)
** การพิจารณาใน ฝอ.สายตางๆ
รวมคะแนน
ลําดับที่

น้ําหนัก
(Preferences)

COA 1
คะแนนดิบ ผลคูณ

COA 2
คะแนนดิบ
ผลคูณ

๓๐%

๔

๑.๒

๕

๑.๕

๓๐%

๔

๑.๒

๕

๑.๕

๑๐%

๕

๐.๕

๓

๐.๓

๒๐%
๑๐%
๑๐๐%

๓
๓

๐.๖
๐.๓
๓.๘

๑
๔

๐.๒
๐.๔
๓.๙

๒

๑

หมายเหตุ ขอจํากัดการใชเทคนิคตารางการตัดสินใจนี้คือ ผลลัพธที่ไดขึ้นอยูกับเกณฑที่กําหนด น้ําหนัก/
หรือความชอบ (Weight/Preferrence) ที่กําหนดในแตละเกณฑ และคะแนนดิบที่มีลักษณะเชิงปริมาณที่
ไดแปลงมาจากเชิงคุณภาพจําเปนตองมีเกณฑมาตรฐานที่มีความชัดเจนมากที่สุดเทาที่จะทําได
ขั้นที่ ๕ ขอตกลงใจ
ใหเลือกหนทางปฎิบัติที่มีลําดับที่ที่ดีที่สุดจาก ๓ วิธีการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติที่กลาว
ไวขางตน เพื่อนําเสนอผูบังคับบัญชาในการตัดสินใจตอไป
หมายเหตุ ในการเสนอหนทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการตัดสินใจของผูบังคับบัญชา ควรนําเสนอความ
เสี่ยงที่พบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงใหผูบังคับบัญชาทราบดวย
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แบบฟอรมการพิจารณาของฝายเสนาธิการในการวางแผนทางทหาร (Decision Papers)
๑. การกําหนดหนทางปฏิบัติ – การเขียนหนทางปฏิบัติใหแสดงภาพ Theme และรายละเอียด
พอสังเขปเกี่ยวกับแนวความคิดการปฏิบัติ ความพยายามหลัก (Main Afford) และความพยายามรอง และ
เสนแนวการยุทธ (LOO) พรอมรายละเอียดจุดชี้ขาดทางการรบ (DP)
แบบฟอรมที่ ๑ ตัวอยางการกําหนดหนทางปฏิบัติที่เปนไปได
COA 1 – Most Dangerous
° แนวความคิดการปฏิบัติ
° ความพยายามหลัก
° ความพยายามรอง

เสนแนวการยุทธ (Line of Operations)

๒. การทดสอบหนทางปฏิบัติ – ใหพรรณนาเชิงคุณภาพในแตละปจจัย โดยใชเกณฑที่กําหนดไว
ขางตน เพื่อแสดงใหเห็นวาในแตละปจจัยเปนอยางไร และมีระดับความเสี่ยงมากนอยเพียงใด แทนที่จะ
พรรณนาเพียงวา ผาน/ไมผานเทานั้น ซึ่งขอมูลเหลานี้สามารถนําไปใชในการพิจารณาในหัวขอตอๆ ไปดวย
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แบบฟอรมที่ ๒ ตัวอยางการเขียนทดสอบหนทางปฏิบัติ
ปจจัยพิจารณา
ความเหมาะสม
(Suitability)

COA 1
เหมาะสม ตอบสนอง
ตอภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายได

ความเปนไปได
(Feasibility)

มีความเปนไปได แตมี
ความเสี่ยงในดาน
ความพอเพียงกําลังที่มี
เปนความเสี่ยงที่
ยอมรับได

ความยอมรับได
(Acceptability)

ความโดดเดน
(Distinguishability)
ความสมบูรณ
(Completeness)

COA 2

COA 3
เหมาะสม ตอบสนอง
ตอภารกิจที่ไดรับ
มอบหมายได แตการ
ปฏิบัติการตองใช
หวงระยะเวลาสั้น
มิเชนนั้นมีความเสี่ยง
ตอความลมเหลว
เปนไปได แตมีความ
เสี่ยงดานความ
พอเพียงกําลังและ
การสงกําลังบํารุง

ยังไมสามารถดํารง
ความไดเปรียบ
ทางการรบไดกอน
ซึ่งอาจจะสงผลตอ
ภารกิจ
เชน Decisive Battle เชน ลวงใหขาศึกเขา เชน ไมเผชิญหนา
มาในพื้นที่การรบที่
ไดเปรียบ
ยังขาดความสมบูรณ
และความมั่นใจใน
การนําหนทางไป
ปฏิบัติ

ขอยุติ หนทางปฏิบัติที่ ๑ และ ๒ ผาน สวนหนทางปฏิบัติที่ ๓ ไมผานการพิจารณาเนื่องจากยังมี
ความเสี่ยง เพราะเมื่อพิจารณาแนวทางการใชกําลังแลว ยังมีความเสี่ยงในดานความพอเพียงของ
กําลัง
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๓. การวิเคราะหหนทางปฏิบัติ – เปนการทํา War Gaming โดยการเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ
ของฝายเรากับหนทางปฏิบัติของขาศึก และบันทึกผลลัพธที่ไดตามตารางขางลาง เพื่อใชเปนขอมูลในการ
พิจารณาปรับปรุงเสนแนว/แนวทางการยุทธใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
แบบฟอรมที่ ๓ ตัวอยางการบันทึกผลการทํา War Gaming
Phase 1
การปฏิบัติ
การปฏิบัติ
ของฝายเรา ความพยายามหลัก
(Main Efford)
การปฏิบัติ
ของขาศึก

การปฏิบัติ
ความพยายามหลัก
(Main Efford)

ควบคุมทะเล
ทางเรือ
ทําลาย C2 และเขา
ควบคุมพื้นที่ไดกอน
ทางเรือ

ชวงเวลา

N, N+1, N+2

จุดชี้ขาดทางการรบ (DP)

DP1, DP2

ทําลายกําลังทางเรือใน
พื้นที่ AO
 ขาศึกทําลาย C2
ดวยอากาศยาน
และเขาควบคุม
พื้นที่กอนการเดิน
ทางเขาพื้นที่ของ
ฝายเรา
ผลลัพธที่ไดจากการทํา War
 เราควรใชหนวย
Gaming
ปฏิบัติการพิเศษ
เขาทําลายหรือ
ยับยั้งการโจมตี
ทางการอากาศของ
ขาศึกกอน (นํา
ปรับปรุง DP เพื่อ
เติม)
หากไมสามารถยับยั้ง
การโจมตีของขาศึกได
จะมีแนวทางการปฏิบัติ
จุดตกลงใจผูบังคับบัญชา (CDP)
ให ผบ.ชาอยางไร
(กําหนดเปน CDP
ขึ้นมา)
กิจ (Tasks)
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Phase 2
อื่นๆ

Phase 3

๔. การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ
แบบฟอรมที่ ๔ การเปรียบเทียบหนทางปฏิบัติ
ตารางวิเคราะหขอดี/ขอเสีย
หนทางปฏิบัติ
COA 1
COA 2
COA 3

ขอดี (Advantage)

ขอเสีย (Disadvantage)

ตารางการประเมินความเสี่ยง
ประเมินความเสี่ยง
ความสูญเสียขีดความสามารถการรบ
การดํารงความตอเนื่อง
ความสูญเสียกําลังพล
ปจจัยอื่นๆ

COA 1

COA 2

COA 3

ขอคิดเห็น

ตารางการตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติ
ปจจัยพิจารณา (Criteria)
ระดับความสําเร็จของภารกิจ
ระดับความสําเร็จของจุดชี้ขาด
ทางการรบ
หลักการสงครามที่ใช
(Principles of war)
ระดับความเสี่ยง (Risk)
** การพิจารณาใน ฝอ.สาย
ตางๆ
ปจจัยอื่นๆ
คะแนนรวม
ลําดับที่

COA 1
น้ําหนัก
(Preferences) คะแนนดิบ ผลคูณ

COA 2
คะแนนดิบ ผลคูณ

๑๐๐%

๕. ขอตกลงใจ – เลือกหนทางปฏิบัติที่มีความเหมาะสมที่สุด โดยกําหนดเปนแผนหลัก และแผนรอง
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บทที่ ๓
การจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ขอกําหนดในการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
จัดทําเอกสารเสนอผูบังคับบัญชา
เปนการนําเสนอผลการพิจารณาในรูปแบบของเอกสารโดยใชความยาวไมเกิน ๕ หนา ของกระดาษ
ขนาด เอ ๔ ในเอกสารจะมีขอสรุปสาระสําคัญตามกระบวนการพิจารณาของฝายอํานวยการ ครอบคลุมหัวขอ
หลักตอไปนี้
๑. ขอแถลงปญหา (Statement of the problem)
๒. ขอสมมุติฐาน (ถามี) (Valid Assumption)
๓. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา (Facts bearing on the problem)
๔. ขออภิปราย (Discussion)
๕. เปรียบเทียบเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด (Superior Solution)
๖. ขอยุติ (Conclusion)
๗. ขอเสนอแนะ (ถามี) (Recommendation)
การจัดทําผนวก อนุผนวก และใบแทรก
ผนวกตางๆที่จัดทําประกอบการรายงานผลการพิจารณาใหเรียงลําดับดังนี้
ผนวก ก ไดแก บันทึกเสนอหนวยเหนือ หรือ สั่งการของผูบังคับบัญชา
ผนวก ข ไดแก รายการอางถึง ถามีมากกวา ๔ รายการ ถามีไมเกิน ๔ รายการใหขยับผนวก
ตอไปขึ้นมาแทน
ผนวก ค ไดแก รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
ผนวก ง ไดแก รายละเอียดขออภิปราย
ผนวก จ ไดแก บรรณานุกรม
ในผนวกใดหากมีขอมูลหรือรายละเอียดเพิ่มเติมใหจัดทําเปนอนุผนวก ตัวอยางเชน หากในผนวก ค
ไดกลาวถึงรายละเอียดขอเท็จจริงอยู แลวปรากฏวายังมีรายละเอียดขอมูลที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริงนั้น
เสริมเขามาเพื่อเพิ่มความนาเชื่อถือใหมากขึ้น ใหจัดทําขอมูลดังกลาวเปนอนุผนวกของผนวก ค
ในกรณีเดียวกันหากอนุผนวกใดมีรายละเอียดหรือขอมูลเพิ่มเติมซึ่งรวมถึงรูปภาพ ตารางตางๆ ให
จัดทําเปนใบแทรก ตอจากอนุผนวกนั้นๆ
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สรุปรูปแบบการจัดทําขอพิจารณาของฝายอํานวยการ (ขนาดรูปเลม ๘” x ๑๐”)
นามหนวยเจาของเรื่อง
ตําบลที่ตั้งหนวย
เลขที่เอกสาร
มวว. เดือน พ.ศ.
การพิจารณาของฝายอํานวยการ
เรื่อง

กําหนดชื่อเรื่องโดยยอ ชัดเจน พอเขาใจ (สําหรับแยกเรื่องเขาแฟมเอกสาร)

อางถึง ๑...
๒...
๓...

ลงรายการหลักฐานอางอิงซึ่งเปนแหลงที่มาของขอเท็จจริงที่ใช
หากมีมากกวา ๔ ขอ ใหจัดแยกเปนผนวกประกอบตัวเรื่อง
และสําหรับขอความในหัวขอนี้ใหใชคําวา ดูผนวก ข. อางถึง
หากมีการคนควาเอกสารอื่น และใชประกอบในการอภิปราย

๑. ขอแถลงปญหา เขียนขอแถลงปญหาใหชัดเจน รัดกุม ในรูปของภารกิจ (กิจและความมุงประสงค) และ
ขอบเขต (ถามี)
๒. สมมุติฐาน ลงรายการสมมุติฐานที่สมเหตุสมผล ซึ่งประกอบดวย
๒.๑ ขอความที่มีลักษณะเปนขอเท็จจริง แตยังหาเอกสารหลักฐานมาอางอิงไมได
๒.๒ เหตุการณสมมติที่คาดคิดวาจะเกิดขึ้นในอนาคต
สมมุติฐานทั้งสองแบบนี้จะตองมีความสําคัญตอการนําไปพิจ ารณาแกปญหา ถาการพิจ ารณาไม
จําเปนตองมีสมมุติฐานก็ใหขามหัวขอนี้ไปได แลวเลื่อนหัวขอถัดไปขึ้นมาแทนที่
๓. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา (ดูผนวก...รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา, ถามี)
สรุปรายการของขอเท็จจริงไวตามลําดับหัวขอใหตรงกับลําดับขั้นตอนของการอภิปราย ทั้งนี้จะตองเปน
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหาโดยตรง และอยูในเอกสารที่อางถึง การเขียนขอเท็จจริงในหัวขอนี้จะตองเปน
ขอเท็จจริงโดยแท ตองหลีกเลี่ยงขอความที่เปนความเห็น ขอสมมุติฐาน และขออภิปรายของผูเขียน
ขอเท็จจริงที่กลาวถึงนี้ตองเปนวัตถุนิสัย (Objectivity) มิใชจิตวิสัย (Subjectivity) ถามีคําจํากัดความที่
จําเปนก็ใหนํามาใสไวในหัวขอนี้ ถารายการที่จะลงในหัวขอนี้มีความยาวมากจนมีผลกระทบกระเทือนถึง
ความยาวของตัวเรื่อง ซึ่งกําหนดไวมิใหเกิน ๔.๕ หนา หรือมีรายละเอียดของขอเท็จจริงที่ตองการนํามา
เสนอมาก ก็ใหจัดทํารายละเอียดไวเปนผนวก
๔. ขออภิปราย ( ดูผนวก...รายละเอียดขออภิปราย,ถามี)
เปนการแสดงความคิดเห็นที่เปนความคิดของตนเองจากความสัมพันธของขอมูล (Subjectivity)
๔.๑ เปนการวัดคุณคาของปจจัยตาง ๆ ตามลําดับ เพื่อการแกปญหาในหัวขอ ๑ ดวยหลักของเหตุผล
โดยการประเมินคาจากขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
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๔.๒ ขอความในขออภิปรายควรเปนการนําเอาปญหามาวิเคราะห โดยมีขอเท็จจริงสนับสนุนยืนยัน
ตามลําดับขั้นตอน เปนการแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผล การใชวิจารณญาณที่แสดงถึงความรอบรูอันจะ
เปนหลักที่นําไปสูขอยุติของผูเขียน
๔.๓ จะตองมีการชี้บงใหเห็นวาวิธีการแกปญหาที่เลือกนั้นเหนือกวาวิธีอื่น ๆ โดยผานการทดสอบตาม
เกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับ ความเหมาะสม (Suitability) ความเปนไปได (Feasibility) และความยอมรับ
ได (Acceptability)
๔.๔ ถาเรื่องที่พิจารณามีความสลับซับซอน จําเปนตองอภิปรายอยางยืดยาวแลว ใหกลั่นกรอง
เฉพาะสาระสําคัญของเรื่องมาใสไวในหัวขอนี้ สวนรายละเอียดของขออภิปรายที่สมบูรณใหจัดทําเปน
ผนวก
๕. การเปรียบเทียบเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด (Superior Solution)
เปนการเปรียบเทียบในแตละหนทางปฏิบัติ เมื่อหนทางปฏิบัตินั้น ๆ ไดผานการพิจารณาตามเกณฑ
เกี่ยวกับความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได มาแลว
๖. ขอยุติ ยกเอาวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดที่ผานการทดสอบแลวมาใสไว โดยไมมีขอความใดๆ ที่เปน
ปญหาตองถกแถลงกันอีก และตองไมมีขาวสารใหมเพิ่มเติมเขามา รวมทั้งตองไมมีขอความอื่นใดที่เปนการ
เสนอแนะการปฏิบัติรวมอยูในขอนี้
๗. ขอเสนอแนะ เปนการเสนอการปฏิบัติที่มีผลมาจากขอยุติ เพื่อใหวิธีการแกปญหาบังเกิดผล
ขอเสนอแนะอาจมีเพียงขอเดียวหรือมากกวาก็ได แตจะตองเปนขอความที่สรุป กะทัดรัด ชัดเจน หากจะมี
หนังสือ บันทึก สั่งการ หรือคําสั่งใด ๆ ที่จําเปน เพื่อเปนการเริ่มการปฏิบัติตามวิธีการแกปญหา ก็ใหจัดทํา
ไวเปนผนวก และกําหนดใหอยูในผนวกแรก สิ่งที่ตองการก็คือ ลายมือชื่อของผูมีอํานาจอนุมัติ ทั้งนี้เพื่อให
ขอพิจารณาของฝายอํานวยการมีผลในการปฏิบัติ ใคร ทําอะไร ที่ไหน อยางไร หลักเกณฑทั่วไปที่พึงระลึก
ไวก็คือ ขอเสนอแนะใหมีการศึกษาพิจารณาปญหาตอไปเปนขอเสนอแนะที่ยอมรับไมได ในกรณีที่พิจารณา
รวมกันเปนคณะ ใหประธานหรือหัวหนาเปนผูลงนาม กรณีที่ไมอยูในอํานาจของผูบังคับบัญชาของตน
จะตองเสนอแนะใหลงนามเสนอหนวยเหนือ เพื่อขอใชอํานาจอนุมัติใหปฏิบัติตามขอยุติที่ได
(ลงชื่อ).................................................(ผูจัดทํา)
ตําแหนง...................................
ผนวก

ก
ข
ค
ง
จ

เอกสารประกอบหรือเสนอแนะ (บันทึกขอความหรือกระดาษเขียนขาว)
อางถึง (ถาเกินกวา ๔ เรื่อง)
รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
รายละเอียดขออภิปราย
บรรณานุกรม (ผนวกสุดทายเสมอ)
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คําอธิบายเพิ่มเติม
๑. การอางถึงนามหนวย เมื่อมีการอางถึงนามหนวย ใหใชนามรวมซึ่งเปนหนวยตนสังกัดโดยตรงของ
หนวยที่อางถึง หรืออางถึงผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยแทนที่จะอางถึงหนวยรอง หรือผูบังคับบัญชาใน
ระดับรองลงไป เชน
ก. อางถึง บก.ทหารสูงสุด แทนที่จะอางถึง ยก.ทหาร
ข. อางถึง ผบ.นย. แทนที่จะอางถึง ผบ.ศฝ.นย.
๒. การใชคํายอและชื่อตําแหนงยอ คําหรือตําแหนงใดที่ใชเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งใหใชคําเต็ม แตถา
ใชถึง ๓ ครั้ง หรือมากกวานั้นขึ้นไป เมื่อเขียนถึงคํานั้นหรือตําแหนงนั้นเปนครั้งแรก ใหวงเล็บคํายอตอทายไว
ดวย เชน “ผูบัญชาการกองกําลังทางเรือ (ผบ.กกล.ทร.) และหลังจากนั้นก็จะใชตัวยอหรือคํายอตลอดไป
สําหรับคํายอที่มีการประกาศใชเปนทางราชการแลว ใหใชคํายอไดทันทีโดยไมตองใชคําเต็มกอน
๓. การประทับตรากําหนดชั้นความลับ
ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บทที่ ๔ ขอ ๓๐.๕.๒ เอกสาร “การ
พิจารณาของฝายอํานวยการ” ทั้งเลม จะตองกําหนดชั้นความลับไมต่ํากวาชั้นความลับของขอความตอน
ใดตอนหนึ่งของเอกสารที่เปนชั้นสูงสุดในเลม และใหประทับตราแสดงชั้นความลับที่กึ่งกลางหนากระดาษ
ทั้งดานบนและดานลางในหนาแรกของเลม ถาเย็บเปนเลมเขาปกก็ใหทําเครื่องหมายดังกลาวที่ดานนอก
ของปกหลังดวย เอกสารประกอบที่ปรากฏอยูในผนวก อนุผนวก ฯลฯ ก็จะตองกําหนดชั้นความลับใน
เนื้อความของเอกสารนั้น และจะตองแสดงเครื่องหมายกําหนดชั้นความลับไวที่กึ่งกลางหนากระดาษ ทั้ง
ดานบนและดานลางของหนาแรกเชนเดียวกัน
การลดชั้นความลับและการยกเลิกชั้นความลับโดยอัตโนมัติ ใหเจาของเอกสารระบุการปรับชั้น
ความลับหรือยกเลิกชั้นความลับไวบนปกหนาหรือหนาแรกของเอกสารแตละฉบับใกลกับเครื่องหมายแสดง
ชั้นความลับ ตามระเบียบวาดวยการรักษาความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ.๒๕๑๗ บทที่ ๔ ขอ ๓๑.๔ โดยใช
ขอความแบบใดแบบหนึ่งดังนี้
“ปรับเปนชั้น...............เมื่อ”

(วัน เดือน ป เวลา หรือเหตุการณที่ระบุไวไดผานไปแลว)
หรือ
“ยกเลิกชั้นความลับเมื่อ.....” (เกิดเหตุการณ หรือเหตุการณที่ระบุไวไดผานไปแลว)
หรือ
“ยกเลิกชั้นความลับตั้งแต....”
(วัน เดือน ป เวลา)
สําหรับผนวก อนุผนวก ใบแทรก ใหแสดงขอความในการปรับชั้นความลับ หรือยกเลิกความลับไวที่
หนาแรกดวย (ใหถือเสมือนหนึ่งเปนคนละสวนกับตัวเรื่อง)
๔. การเขียนบรรณานุกรม
บรรณานุกรม (Bibliography) คือ รายชื่อเอกสารที่ใชอางอิงในการเรียบเรียง โดยผูเรียบเรียง
ขอพิ จารณานั้ นจะรวบรวมมาไวในสว นทายของการเรียบเรียง และเรียงลําดับ ของเอกสารที่อางอิง
ตามลําดับอักษรของชื่อผูเขียน ถาเปนเอกสารภาษาไทยจะเรียงลําดับจากอักษร ก ถึง ฮ ถาเปนเอกสาร
ภาษาอังกฤษจะเรียงอักษร จาก A ถึง Z การจัดทําบรรณานุกรมนั้น มีจุดมุงหมายที่จะใหรายงานฉบับนั้นมี
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ความนาเชื่อถือมากขึ้นและจะเปนประโยชนแกผูอานเอกสารฉบับนั้นที่จะไปคนควาเรื่องที่ตนสนใจเพิ่มเติม
การจั ด เรี ย งลํ า ดั บ รายชื่ อเอกสารในบรรณานุ ก รมจะจั ด แบ ง แยกเอกสารภาษาไทยออกจากเอกสาร
ภาษาอังกฤษ โดยใหเอกสารภาษาไทยอยูกอนเอกสารภาษาอังกฤษ จากนั้นจะจัดแยกประเภทของสิ่งพิมพ
เอาไวเปนหมวด ๆ เชน หมวดหนังสือ บทความในวารสาร และหนังสือพิมพ สิ่งพิมพของรัฐบาล เปนตน
รูปแบบของบรรณานุกรมนั้นจะไดกลาวตอไป
๔.๑ การจัดทําบรรณานุกรม ตองจัดทําตั้งแตเริ่มอานหนังสือเพื่อ รวบรวมขอมูลในการจัดทํา
ขอพิจารณา และจัดทําบรรณานุกรมเพิ่มเติมใหสมบูรณ ซึ่งเมื่อเรียบเรียงเอกสารการพิจารณาของฝาย
อํานวยการเสร็จก็จะเปนบัญชีรายการหนังสือตามแบบฟอรมดังนี้
๔.๑.๑ เรียงรายการเอกสารหรือสิ่งพิมพตาง ๆ ตามลําดับอักษรของชื่อผูแตง ถาสิ่งพิมพนั้น
ไมมีชื่อผูแตงก็ใหเรียงตามอักษรชื่อเรื่อง
๔.๑.๒ ถามีเอกสารมากกวา ๑๐ รายการขึ้นไป ควรแบงออกเปนประเภทตาง ๆ เชน
เอกสารทางราชการ หนังสือภาษาไทย บทความในวารสาร หนังสือภาษาอังกฤษ เปนตน ในแตละประเภท
จะตองเรียงรายการตามลําดับอักษรดังกลาวแลวดวย
๔.๑.๓ แตละรายการใหพิมพหรือเขียนชิดขอบดานซาย (Left – hand margin) ขอความของ
รายการเดียวกัน เมื่อจะตองขึ้นบรรทัดใหมใหยอหนาจากขอบดานซายเขาไปประมาณ ๕ ชวงตัวอักษร
๔.๑.๔ การเวนบรรทัดระหวางเอกสารประเภทหนึ่งกับอีกประเภทหนึ่ง ใหเวน ๒ ชวงบรรทัด
๔.๑.๕ การลงรายละเอียดเอกสารแตละรายการจะตองแสดงรายละเอียดตาง ๆ ใหครบถวน
และถูกตองตามแบบที่กําหนดไว ซึ่งแตกตางกันไปแลวแตวาเอกสารนั้นเปนหนังสือเลม (books) บทความ
หนังสือพิมพ หรือเอกสารทางราชการ ฯลฯ ดังจะกลาวตอไป
๔.๑.๕.๑ หนังสือ สําหรับหนังสือใหลงรายละเอียดตามลําดับดังนี้ คือ ผูแตง, ชื่อเรื่อง,
ชื่อผูรวบรวมหรือผูแปล (สําหรับหนังสือที่รวบรวมหรือแปล) รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ (คือจํานวนเลม
ของชุด, ครั้งที่พิมพ และการแกไข, ชื่อชุดหนังสือ, สถานที่พิมพ, สํานักพิมพ, ปพิมพ) เลมที่ของหนังสือ ชุด
และ จํานวนหนา
- ชื่อผูแตง ตามสากลนิยมใชลงชื่อสกุลกอนตามดวยจุลภาค แลวจึงเปนชื่อ
ตัว สําหรับคนไทยนิยมใชชื่อตัวกอนชื่อสกุล หลังชื่อผูแตงใชเครื่องหมายมหัพภาค คําวา นาย นาง นางสาว
ดร. นายแพทย ศาสตราจารย เหลานี้ ไมตองลง สําหรับบรรดาศักดิ์ ยศ ใหลงตอทาย คั่นดวยจุลภาค
ตัวอยางเชน
ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยา. ความทรงจํา.พระ
นคร : โรงพิมพเจริญธรรม, ๒๔๙๔.
นิทานโบราณคดี., พระนคร : โรงพิมพอักษรเจริญทัศน, ๒๔๙๓.
สําหรับหนังสือที่ไมปรากฏชื่อผูแตง หนังสือโบราณ หรือ หนังสือคัมภีร ถา
สามารถทราบชื่อผูแตงไดแนนอน ก็ใหลงชื่อผูแตงไวในวงเล็บ แตถาไมทราบแนนอนก็ใหเวนเสียและลงชื่อ
เรื่องกับรายละเอียดอื่น ๆ เลย เชน
The Lottery. London : S.Watis, 1732.
- ชื่อเรื่อง ใหใชชื่อเรื่องที่ปรากฎอยูที่ปกใน (Title – page) ขีดเสนใตชื่อ
เรื่องตามดวยมหัพภาค เชน ไทยรบพมา. ประวัติการทหารเรือไทย. เปนตน สําหรับชื่อเรื่องหนังสือ
ภาษาอังกฤษใหเขียนอักษรตัวหนาของทุกคําดวยตัวใหญ เวนแต คํานําหนานาม (Article) บุพบท
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(Preposition) และสันธาน (Conjunction) เชน The War at Sea. และ The Rise and Fall of the
Third Reich. เปนตน
หนังสือบางเลมมีชื่อรอง (Subtitles) ถาเห็นวาจําเปนจะตองใชเพื่อใหเขาใจ
ชัดขึ้นก็ใหใสไวดวย โดยคั่นดวยจุดคู (Colon) เชน
กฎหมายปกครอง : คําสอนชั้นปริญญาตรี
Chapping Our Times : What the United Nations Is and Does.
- ชื่อผูรวบรวมหรือผูแปล ถาถือวาผูรวบรวมหรือผูแปลมีความสําคัญนอยกวา
ผูแตงแลวก็ใหเขียนคําวา “ผูรวมพิมพ” หรือ ed.” “ผูแปล หรือ trans.” ตอทายชื่อเรื่อง ตามดวยชื่อ
ผูรวบรวมหรือ ผูแปล เชน
มาส, อาเล็กซานโดร. ทหารสามเกลอ ผูแปล. สันตสิริ. พระนคร : คลังวิทยา,
๒๔๙๕.
- รายละเอียดเกี่ยวกับการพิมพ
- จํานวนเลม ถาเปนหนังสือชุดหลายเลม และตองการใหทราบวามีกี่เลมก็ให
บอกจํานวนเลมของหนังสือชุดนั้นดวย เชน ๓ เลม หรือ ๓ Vols. ตัวอยาง
คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. สี่แผนดิน. ๒ เลม, พระนคร : แพรพิทยา, ๒๕๑๓
- ครั้งที่พิมพ (Edition) และแกไขเพิ่มเติม (Revision) ถาเปนฉบับที่มิใช
ฉบับที่พิมพครั้งแรก หรือเปนฉบับแกไขเพิ่มเติมใหบอกครั้งที่พิมพ (ed.) หรือการแกไขเพิ่มเติม (re.) ดวย
เชน
Cole, G.D.H. Self – Government in Industry. 5th ed. London :
G.Bell & Col, Ltd., 1920.
- ชื่อชุดหนังสือ (Series Title) ถาเปนหนังสือชุดหลายเลมและแตละเลมใน
ชุดนั้นมีชื่อแตกตางกันไป ก็ใหแสดงชุดหนังสือภายในเครื่องหมาย “........................” เชน
Chesterton, G.K. Robert Browning. “English Men of Letters.”
New York : Macmillan Co., 1903.
- สถานที่พิมพ ใชชื่อจังหวัดตามดวยจุดคู (Colon) สําหรับหนังสือ
ภาษาอังกฤษบางครั้งอาจมีสถานที่พิมพหลายแหงก็ใหใชชื่อแรกแหงเดียว เชน
London : พระนคร : เปนตน ถาใชชื่อจังหวัดอยางเดียวไมแสดงสถานที่
พิมพ ชัดเจนพอ (เชน มีจังหวัดชื่อเดียวกันหลายแหง) ก็ใหใชชื่อรัฐหรือประเทศตอทายโดยคั่นดวย
จุลภาค เชน
Glencee Illinois :
Garden City, N.Y. :
- สํานักพิมพ ใชชื่อสํานักพิมพตามดวยจุลภาค สําหรับหนังสือไทย ถาไมมี
ชื่อสํานักพิมพใชชื่อโรงพิมพแทนได เชน โอเดียนสโตร, โรงพิมพกรมสารบรรณทหารเรือ, Cambridge
University Press, เปนตน ถาไมปรากฏสถานที่พิมพหลังสํานักพิมพใหใชคําวาบอกไว คือ ม.ป.ท. (ไม
ปรากฏที่) หรือ p.p. (no place)
- ปพิมพ ใชปลิขสิทธิ์ (Copyright date) ตามดวยมหัพภาคไมใช ป
พิมพซ้ํา (Reprinted) ถามีการแกไขเปลี่ยนแปลง (edition หรือ revisions) ก็ใชปพิมพแกไขครั้งหลังสุด
ถาไมปรากฏปพิมพ ใหใชคํายอ ม.ป.ป. (ไมปรากฏปพิมพ) หรือ n.d. (no date)
- ๓๕ -

- เลมที่ ถาเปนหนังสือชุดหลายเลม และไดใชอางอิงเพียงบางเลมก็ใหแสดง
ไววาใชเลมใด เชน เลม ๑ หรือ Vol.I. เลม ๑ - ๓ หรือVol. I - III (คือใชเลม ๑, ๒ และ ๓) เลม ๑, ๓ หรือ
Vol. I, III (คือใชเลม ๑ และ เลม ๓)
- จํานวนหนา ตามปกติไมจําเปน
๔.๑.๕.๒ บทความในหนังสือ สําหรับหนังสือซึ่งรวบรวมบทความหรือเรื่องของ ผูแตง
หลายคนถาตองการแสดงบรรณานุกรมเฉพาะบทความเรื่องใดเรื่องหนึ่งในหนังสือนั้นแลว ใหลงรายละเอียด
ดังนี้
- ชื่อผูแตงบทความตามดวยมหัพภาค
- ชื่อเรื่องของบทความนั้นตามดวยเครื่องหมายจุลภาคภายในเครื่องหมาย
อัญประกาศ ตอจากนั้นเขียนชื่อผูรวบรวมและรายละเอียดอื่น ๆ ของหนังสือ และตองบอกหนาของ
บทความนั้นในหนังสือดวย เชน
Mosel, James N. “Thai Administrative Behavior,” in William J. Stiffin.
(ed.) Toward a Comparative Study of Public Administration. Bloomington : Indiana University,
1957. P. 273-331.
๔.๑.๕.๓ บทความในวารสาร สําหรับบทความหรือเรื่องหนึ่งเรื่องใดในวารสาร
(Periodical) ใหลงรายละเอียดดังนี้
- ชื่อผูแตงบทความตามดวยมหัพภาค
- ชื่อของบทความตามดวยจุลภาค ภายในเครื่องหมายอัญประกาศ
- ชื่อวารสารขีดเสนใตตามดวยจุลภาค
- ปที่พิมพและจะบอกฉบับที่ (Volume) ดวยก็ได
- เดือนและปภายในวงเล็บตามดวยจุลภาค
- หนา
ตัวอยาง ชุบ กาญจนประกร.“หัวหนางาน” วารสารรัฐประศาสนศาสตร, ปที่ ๒
ฉบับที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๐๔), หนา ๒๒๐ - ๒๕๒.
สําหรับหนังสือพิมพรายวัน รายสัปดาห ไมตองบอกปที่ ฉบับที่ บอกวัน
เดือน ป และ หนาก็พอ เชน
ประหยัด ศ.นาคะนาท, “สามัญสํานึก.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ. ๑๕
มกราคม ๒๕๑๔, หนา ๑๖.
๔.๑.๕.๔ ขอความจากสารานุกรมหรือเอกสารอางอิง ใหลง ชื่อผูแตง (ถาทราบ) ชื่อเรื่อง
ชื่อหนังสืออางอิง ปที่พิมพ เลมที่ หนา ตัวอยาง เชน
Brodie, Bernard. “Sea Power,” Encyclopedia Britannica. p. 249-251.
Van Braun Werner “Who’s Who in American 1958 – 1959, 1958,
p.2856.
๔.๑.๕.๕ เอกสารทางราชการ การลงรายละเอียดคงถือหลักทั่ว ๆ ไป ดังกลาวแลว
เชน
กองทัพเรือ. ขอบังคับทหารเรือที่ ๒ การปกครองบังคับบัญชาทหารเรือ,
๒๔๙๐.
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“ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร”, ราชกิจจานุเบกษา, เลม ๗๒ ตอนที่

๑๗ (มกราคม ๒๕๑๒).
๔.๑.๕.๖ เอกสารที่ยังไมไดจัดพิมพ เชน
ชัยกร วิชัยลักษณ, นาวาตรี. “การพัฒนาขวัญของทหารเรือ” เอกสารวิจัย
เสนอตอโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ, ๒๕๑๕.
๔.๑.๕.๗ การสัมภาษณ ระบุนามผูใหสัมภาษณ ตําแหนงและวัน เดือน ป ที่
สัมภาษณ เชน สัมภาษณ น.อ. ....................... ผบ. ....................... ๙ เมษายน ๒๕๕๓.
ตัวอยางการเขียนบรรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย
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วารสารภาษาไทย
ถนอม กิตติขจร, พลเอก. “การใชอํานาจในการบริหารราชการ,” วารสารรัฐประศาสนศาสตร, ปที่ ๒
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“พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม,” ราชกิจจานุเบกษา. เลม ๗๗ ตอนที่ ๑๙ (มีนาคม
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รายละเอียดการเขียนหนังสือของฝายอํานวยการ โดยใชบันทึกขอความ ทร.

สวนราชการ
ที่
เรื่อง

บันทึกขอความ
วันที่

เสนอ
๑. ขอแถลงปญหา คือ กิจ + มุงประสงค
- ตนเรื่อง จะมาจาก ฝายอํานวยการเอง / หนวยนอก / หนวยรอง / หนวยเหนือ โดย
จะบอกรายละเอียด ทําอะไร ทําอยางไร ทําทําไม ทําตอใคร ทําเมื่อใด ทําที่ไหน + เพื่ออะไร
๒. หนวยขอเสนอเพื่อกรุณาทราบ ดังนี้
๒.๑ ขอเท็จจริง(เกี่ยวกับตนเรื่อง)
๒.๒ ประสานเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ
๒.๓ ขอพิจารณาของตนเรื่อง
โดยตองเขียนให เรียงลําดับ กะทัดรัด ชัดเจน
๓. หนวยพิจารณาแลว ขอเสนอขอพิจารณา / มีขอพิจารณา ดังนี้
๓.๑ หนวยรอง / หนวยนอก
- จุดมุงตนเรื่องตองการอะไร ฝอ. คิดเห็นอยางไรจากขอมูลและเหตุผลตนเรื่อง
- ตรวจสอบความถูกตอง กฎ ระเบียบ นโยบาย ผลกระทบกับหนวย/ อื่นๆ
- สรุปในแตละขอพิจารณา วาแตละขอ เห็นควรอยางไร หากเห็นแยง – ประสาน
๓.๒ หนวยเหนือ
- ที่หนวยเหนืออนุมัติสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับอะไร ใครตองทําอะไร และ ฝอ. ตอง
พิจารณาอยางไรใหผูที่ไดรับอนุมัติ / หนวยสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงค
๔. เห็นควร
๔.๑ นําเสนอขอสรุปของ “เห็นควรในแตละขอการพิจารณา” มาเขียนตามลําดับ ให
ผูบังคับบัญชาตกลงใจสั่งการ
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ตัวอยางการถายโอนขอมูลจากเอกสารการพิจารณาฝายอํานวยการ ลงสูแบบฟอรม
การเขียนบันทึกฯ
(รายละเอียดของผนวก ก)
ขั้นตอนการจัดทําขอพิจารณาฝายอํานวยการ รูปแบบการเขียนหนังสือของ ทร.

๑. ปญหา
๑.๑ ที่มา
๑.๒ ความเปนมา/จําเปน
๒. ขอแถลงปญหา
๓. ขอมูล/ขอเท็จจริง
๔. การวิเคราะหขอมูล
๕. การกําหนดวิธีการแกปญหา
๖. การประเมินคาวิธีการแกปญหา
๗. ขอยุติ/ขอเสนอแนะ

๑. ปญหา
๒. (หนวย) ขอเสนอประกอบการ
พิจารณาดังนี้ (ความเปนมา/
ขอเท็จจริงของปญหา/การ
พิจารณาของหนวยอื่นที่เกี่ยวของ)
๓. (หนวย) พิจารณา
๔. เห็นควร

๑. ขอแถลงปญหา คือ กิจ + มุงประสงค
- ตนเรื่อง จะมาจาก ฝายอํานวยการเอง / หนวยนอก / หนวยรอง / หนวยเหนือ โดยจะบอกรายละเอียด
ทําอะไร ทําอยางไร ทําทําไม ทําตอใคร ทําเมื่อใด ทําที่ไหน + เพื่ออะไร
๒. หนวยขอเสนอเพื่อกรุณาทราบ ดังนี้
๒.๑ ขอเท็จจริง(เกี่ยวกับตนเรื่อง)
๒.๒ ประสานเพิ่มเติม กฎ ระเบียบ
๒.๓ ขอพิจารณาของตนเรื่อง
โดยตองเขียนให เรียงลําดับ กะทัดรัด ชัดเจน
๓. หนวยพิจารณาแลว ขอเสนอขอพิจารณา / มีขอพิจารณา ดังนี้
๓.๑ หนวยรอง / หนวยนอก
- จุดมุงตนเรื่องตองการอะไร ฝอ. คิดเห็นอยางไรจากขอมูลและเหตุผลตนเรื่อง
- ตรวจสอบความถูกตอง กฎ ระเบียบ นโยบาย ผลกระทบกับหนวย/ อื่นๆ
- สรุปในแตละขอพิจารณา วาแตละขอ เห็นควรอยางไร หากเห็นแยง – ประสาน
๓.๒ หนวยเหนือ
- ที่หนวยเหนืออนุมัติสิ่งสําคัญเกี่ยวของกับอะไร ใครตองทําอะไร และ ฝอ. ตองพิจารณาอยางไรใหผู
ที่ไดรับอนุมัติ / หนวยสามารถปฏิบัติภารกิจไดบรรลุวัตถุประสงค
๔. เห็นควร
๔.๑ นําเสนอขอสรุปของ “เห็นควรในแตละขอการพิจารณา” มาเขียนตามลําดับ ใหผูบังคับบัญชาตกลงใจ
สั่งการ
- ๔๐ -

บทที่ ๔
ขอบกพรองและคําแนะนําในการเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ
การเรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการอาจเปนเรื่องที่ยากตอการทําความเขาใจ โดยเฉพาะ
ผูที่ยังไมเคยผานลักษณะงานของฝายอํานวยการมากอน ซึ่งการจะศึกษาใหไดผลดีนั้น มีความจําเปนที่
จะตองหมั่นทบทวนทฤษฎีและหลักการตางๆ ที่เกี่ยวของจนเกิดความเขาใจ สําหรับการเรียบเรียงถอย
ความใหมีความสละสลวยและอยางเปนเหตุเปนผลนั้น จะตองพยายามฝกใหเกิดทักษะในการเขียนหนังสือ
ราชการ กอปรกับการหัดสังเกตและจดจําสํานวนการใชภาษาในรูปแบบตางๆ จากเอกสารที่เคยอาน ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มขีดความสามารถเหลานี้ไดอีกทางหนึ่ง ในบทนี้จะกลาวถึงขอบกพรองตางๆ ที่มักเกิดขึ้นในการ
เรียบเรียงเอกสาร โดยอาจสามารถนําไปใชเปนแนวทาง ประยุกตใช หรือชวยใหเกิดความเขาใจในหลักการ
บางอยางไดดียิ่งขึ้น ทั้งนี้รายละเอียดบางสวนไดมีกลาวไวแลวเชนกันในหัวขอแบบฟอรมการจัดทําเอกสาร
ตาม ผนวก ก
การเลือกเรื่องที่เขียน
สวนใหญมักจะประสบกับปญหาความยุงยากในการเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการเขียนเอกสาร
ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความแตกตางในความรูพื้นฐานและประสบการณในการทํางานที่ผานมา กอนที่จะเขา
รับการศึกษาในหลักสูตรของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ โดยนายทหารนักเรียนบางสวนอาจไมมีความถนัดใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษ หรือสวนใหญเปนเรื่องที่เคยมีการจัดทํามากอนแลว จึงทําใหเปนขอจํากัดอยาง
หนึ่ง หรือบางเรื่องอาจเปนเรื่องที่งายหรือยากเกินไปจึงไมมีความเหมาะสม อยางไรก็ตามหัวขอเรื่องที่จะเขียน
ควรพิจารณาในเรื่องที่เกี่ยวของกับกองทัพไทยเปนหลัก หรือหนวยราชการอื่นๆ ที่มีสวนเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติการทางทหาร โดยมีแนวทางที่จะนําไปสูการเลือกเรื่องที่เหมาะสมเพื่อการเขียนเอกสารไดดังนี้
๑. เปนเรื่องที่ตนมีความชํานาญหรือสนใจเปนพิเศษ
๒. เปนปญหาในทางปฏิบัติ หรือที่ยังหาขอยุติไมได
๓. เปนปญหาทางวิชาการในแขนงใดแขนงหนึ่ง
๔. การขยายขอบเขต การทบทวนรายละเอีย ด หรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางบางอยางจาก
เอกสารที่ไดมีการจัดทําไวแลว
๕. ปญหาที่ไดจากประสบการทํางานที่ผานมาทางดานตางๆ ซึ่งอาจเกี่ยวของกับ :
๕.๑ ดานการบริหารงาน เชน การกําลังพล การขาว การสงกําลังบํารุง การศึกษา การฝก การ
อบรม การขนสงของหนวยทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ การบํารุงรักษาอาวุธยุทโธปกรณ เครื่องมือสื่อสาร
ยานพาหนะ การจัดการพัสดุ การตั้งคลัง พัสดุสํารองคลัง การแพทย โรงพยาบาล การบริการดานตางๆ
การเงิน การกอสราง การซอมแซม การปรับปรุงพัสดุราชการ ฯลฯ
๕.๒ ดานการปฏิบัติการทางทหาร เชน การปฏิบัติการทางบก/ทางเรือ/ทางอากาศ การ
ปฏิบัติการรวม/รวมผสม การสราง/พัฒนาฐานทัพ สถานีเรือ ฐานสงกําลังบํารุง การรักษากฎหมายตาม
อํานาจที่ไดรับมอบ ทหารกับการพัฒนาประเทศ การปองกันและขจัดมลภาวะ การอนุรักษสิ่งแวดลอม ฯลฯ
๕.๓ ดานการชาง เชน การซอม สราง ผลิต ปรับปรุง พัฒนา ในระบบของยานรบ ยานชวยรบ
ยุทโธปกรณ การผลิตชิ้นสวนอะไหลและอุปกรณตางๆ การกอสรางสถานที่ทํางานและที่พัก การประหยัด
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พลังงาน การนําเทคโนโลยีใหมเขามาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน การจัดหาแหลงพลังงานทดแทน
ฯลฯ
๕.๔ ดานสวัสดิการ เชน คุณภาพชีวิตของกําลังพล การกีฬา การสโมสร สหกรณ ภัณฑุปกรณ
รานคา ที่พักอาศัย การฝกอาชีพเสริม ฯลฯ
๕.๕ ดานนโยบาย เชน การกําหนดนโยบายดานความมั่นคง การเงิน การงบประมาณ ความ
พรอมรบ ความสัมพันธระหวางประเทศ ฯลฯ
แบบฟอรมการเขียนรายงาน
บางครั้งอาจดูเหมือนวาเปนเรื่องยุงยากทางธุรการที่ไมนาใหความสําคัญมากนัก เพราะโดยปกติ จะมี
เจาหนาที่รับผิดชอบในการจัดพิมพใหอยูแลว อยางไรก็ตามแบบฟอรมเปนสิ่งที่กําหนดขึ้นเพื่อใหการจัดทํา
เอกสารมีความเปนระเบียบเรียบรอย และเปนมาตรฐานเดียวกัน และถือเปนการฝกเพื่อใหทราบหรือรูใหจริงใน
ประเด็นที่จะตองนําไปใชในการตรวจสอบ และใหคําแนะนําหรือแกไขในสิ่งที่เจาหนาที่ปฏิบัติไมถูกตอง
เมื่อนายทหารนักเรียนไดสําเร็จการศึกษาออกไปปฏิบัติงานตามหนวย ซึ่งจะสามารถสะทอนใหเห็นถึง
คุณภาพในการทํางานของนายทหารนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ดังนั้นเมื่อไดจัดทํารายละเอียดขอมูลและขอ
อภิปรายตางๆ รวมทั้งไดมีการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ในขั้นสุดทาย จึงคอยปรับรูปแบบเอกสารให
ตรงกับแบบฟอรมที่กําหนดไวนั้น
๑. การกําหนดระดับหนวยเจาของเรื่อง
ขอผิดพลาด ในสวนหัวเรื่องของเอกสารรายงานยังกําหนดระดับหนวยเจาของเรื่องได ไม
เหมาะสม หรือไมสอดคลองกับผูที่ตองลงนามในการจัดทําเอกสาร และผูบังคับบัญชาที่จะใหความเห็นชอบ
หรืออนุมัติ
คําแนะนํา ใหดูคําอธิบายหรือตัวอยางเพิ่มเติมที่ใหไวใน ผนวก ก
๒. การลงรายละเอียดของตําบลที่ตั้งหนวย เลขที่เอกสาร และ มวว.
ขอผิดพลาด ยังมีที่กําหนดไมถูกตองตามแบบฟอรม
คําแนะนํา ใหดูคําอธิบายหรือตัวอยางเพิ่มเติมที่ใหไวใน ผนวก ก
๓. การอางถึง
ขอผิดพลาด ไมมีหัวขออางถึงในเรื่องที่จัดทํา หรือระบุไมตรงตามแบบฟอรมที่กําหนดให
คําแนะนํา เรื่องทุกเรื่องที่จัดทําจะตองมีอางถึง โดยมีจํานวนขอขึ้นอยูกับขอมูลที่จําเปนตองใช
ในการอภิปราย และใหดูคําอธิบายเพิ่มเติมใน ผนวก ก
การกําหนดขอแถลงปญหา
ขอผิดพลาด ยังกําหนดกิจ และมุงประสงคไดไมตรงกับความตองการที่แทจริง หรือยังไมสามารถ เรียบ
เรียงไดอยางกะทัดรัด ชัดเจน
คําแนะนํา ทบทวนปญหาใหเขาใจ และทบทวนวัตถุประสงควาตองการจะ ทําอะไร เพื่ออะไร
แลวปรับการเรียบเรียงถอยความใหม
การกําหนดสมมุติฐาน
ขอผิดพลาด กําหนดสมมุติฐานขึ้นมาโดยไมจําเปน หรือไมถูกตองตามรูปแบบที่กําหนด
คําแนะนํา ใหทบทวนความจําเปนในการใชขอมูล และดูคําอธิบายเพิ่มเติมในผนวก ก
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การกําหนดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
ขอผิดพลาด กําหนดไดไมถูกตองตามหลักเกณฑ เชน สั้นเกินไป ไมไดใชประโยชนในการอภิปราย
นําไปใสไวในผนวกโดยไมจําเปน เปนเรื่องที่ทราบกันดีอยูแลวภายในหนวย นําชื่อระเบียบ/คําสั่ง/บันทึก
ขอความมาใสไวโดยไมแสดงใหทราบวาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไร แยกเปนขอยอยมากเกินไป ทั้งๆ ที่สามารถรวม
เปนหัวขอเดียวกันได หรือไมไดจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับหัวขออางถึงและหรือที่จะนําไปอภิปราย
- กําหนดขอเท็จจริงไมครบถวน และไมเกี่ยวกับวิธีการแกปญหา
การอภิปราย
ขอผิดพลาด
- นํ า เอาข อ เท็ จ จริ ง มากล า วขยายความในรายละเอี ย ดเพิ่มเติม เพีย งอย างเดีย ว โดยไมมี การ
วิเคราะหเพื่อชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธหรือความเกี่ยวของที่มีตอประเด็นปญหาที่กําหนดไว
- อภิปรายสั้นเกินไปจนไมทราบความหมายหรือรายละเอียดที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะห
- อภิปรายยาวเกินความจําเปนในสิ่งทีไ่ มเกิดประโยชนหรือไมเกี่ยวของ
- ไมมีการกลาวนําไปสูวิธีการแกปญหาที่จะกําหนดในหัวขอถัดไป
- ไมสามารถแสดงใหเห็นความเปนเหตุเปนผลในการวิเคราะหขอเท็จจริงที่มีน้ําหนักเพียงพอ
- มีการนําเอาขอเท็จจริงหรือขอสมมุติฐานที่ไมไดระบุไวในหัวขอกอนหนามากลาวอภิปราย
คําแนะนํา ใหทําการทบทวนทฤษฎีและหลักการอภิปรายใหเขาใจ และศึกษาปญหา รวมทั้งขอมูล
ที่รวบรวมไดใหเขาใจอยางถองแท
การกําหนดวิธีการแกปญหา
ขอผิดพลาด
- กําหนดวิธีการแกปญหาไมสอดคลองกับสวนของกิจในขอแถลงปญหา
- เปนวิธีการแกปญหาที่โผลขึ้นมาลอยๆ เนื่องจากไมไดมีการกลาวนําไวในหัวขอการอภิปรายกอน
หนา
- วิธีการแกปญหาบางขอมีความสัมพันธกันหรือแยกจากกันไมชัดเจน เชน วิธีการแกปญหาหนึ่ง
เปนการปฏิบัติที่ตอเนื่องหรือเกี่ยวเนื่องกับวิธีการแกปญหาอื่น
- กําหนดวิธีการแกปญหาที่มีนัยซ้ําซอนกับวิธีการแกปญหาที่กําหนดไวแลว แมจะเปนการใชคําที่
ไมเหมือนกัน
คําแนะนํา ทบทวนขอแถลงปญหาใหเขาใจอยางถองแทวาตองการ ทําอะไร เพื่อใหสามารถบรรลุ
มุงประสงคที่กําหนดไวนั้น และดูคําอธิบายเพิ่มเติมในผนวก ก
การกําหนดเกณฑที่ใชในการทดสอบวิธีการแกปญหา
ขอผิดพลาด ในการพิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได ยังกําหนดเกณฑที่จะ
นํามาใชในการพิจารณาไดไมเหมาะสม หรือไมครบถวน จึงทําใหขาดเหตุผลที่มีน้ําหนักเพียงพอในการพิจารณาตัด
วิธีการแกปญหา ที่ไมผานเกณฑออกไป
คําแนะนํา ศึกษา ทบทวนทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการทดสอบวิธีการแกปญหาใหเขาใจอยาง
ถองแท และหรือใหขอคําปรึกษาจากอาจารยประจํากลุมที่จัดไวให ทั้งนี้เนื่องจากเกณฑที่กําหนดไวใหดูตาม
ตัวอยาง ซึ่งเปนการกลาวไวอยางกวางๆ นั้นอาจจะไมสามารถนําไปใชไดกับเรื่องที่นายทหารนักเรียนเลือก
เขียน เพราะอาจมีองคประกอบของปญหาที่แตกตางออกไป
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ขอผิดพลาดอื่นๆ
- การรวมวิธีการแกปญหาเขาดวยกัน ในกรณีที่มีวิธีการแกปญหาผานเกณฑการทดสอบมากกวา
๑ วิธี ยังไมสามารถอภิปรายเหตุผลประกอบไดชัดเจน
- ในการอภิปราย กรณีกลาวถึงวิธีการแกปญหาตางๆ ยังมีการกลาวเฉพาะวิธีการแกปญหาที่ ๑วิธีการ
แกปญหาที่ ๒ หรือ วิธีการแกปญหาที่ ๓ มิไดกลาวถึงสาระสําคัญของวิธีการแกปญหาดังกลาวดวย ทําใหไม
ทราบวาหมายถึงอะไร ซึ่งตองยอนกลับไปดูทุกครั้ง ทําใหไมมีความตอเนื่องในการอานติดตาม
- การจัดทําผนวกรายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญ หา ยังมีรายละเอียดที่เกินความจําเปน
หรือไมเกี่ยวของกับปญหา หรือสําเนามาใสไวทั้งระเบียบ คําสั่ง ฯลฯ นอกจากนั้นบางกรณีก็มีรายละเอียด
เหมือนกันกับขอความในเอกสารหลักทุกประการ
- การจัดทําผนวกรายละเอียดขออภิปราย สวนใหญจัดทําในลักษณะรายละเอียดของขอเท็จจริง
เปนแหลงรวมของบรรณสาร/เอกสาร หรือขยายรายละเอียดขอมูลมากจนเกินความจําเปน หรือไมมี
ความสัมพันธกับขอความในเอกสารหลัก

- ๔๔ -

ผนวก ก
แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
หนวยเจาของเรื่อง
ตําบลที่ตั้งหนวย
เลขที่เอกสาร
มวว. เดือนยอ xx

๑ ๑/๒ นิ้ว

๑ นิ้ว
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)

(๑ เคาะ)
(ระยะหาง เวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter)
การพิจารณาของฝายอํานวยการ (ตัวหนา ขีดเสนใต)
๐.๗๕ นิ้ว
(๑ เคาะ)
(ระยะหางระหวางหัวขอใหญใหเวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter)
เรื่อง
(๕)
(๑ เคาะ)
(ระยะหางระหวางหัวขอใหญใหเวนบรรทัด ๑ เคาะ Enter)
อางถึง ๑. ...................... (๖)...........................
๒. .......................................................
๓. .......................................................
๔. .......................................................
(๑ เคาะ)
๑. ขอแถลงปญหา ให..............(กิจ) ............เพื่อ........... (สิ่งที่มุง) ...... + ขอบเขต (ถามี)... (๗).......
(๑ เคาะ)
๒. สมมุติฐาน (ถาไมมีใหรนหัวขอถัดไปขึ้นมาแทน) (๘)
๒.๑
๒.๒
(๑ เคาะ)
๓. ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา (ดูผนวก .....รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา, ถามี)
๓.๑
๓.๒
(๑ เคาะ)
๔. ขออภิปราย (ดูผนวก .....ขออภิปราย, ถามี)
๔.๑

(๑๐)

๔.๒
- ๔๕ -

(๙)

๑ นิ้ว

๔.๒.๑

(ถามี)

๔.๒.๒

(ถามี)

๔.๓ (กลาวนําสูการกําหนดวิธีการแกปญหา)
วิธีการแกปญหาที่ ๑
วิธีการแกปญหาที่ ๒
วิธีการแกปญหาที่ ๓
๔.๔ การประเมินคาวิธีการแกปญหา (กลาวนําสูการประเมินคาวิธีการแกปญหา)
๔.๔.๑ การพิจารณาความเหมาะสม (กลาวถึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาและเริ่มการ
วิเคราะห)
วิธีการแกปญหาที่ ๑
วิธีการแกปญหาที่ ๒
วิธีการแกปญหาที่ ๓
๔.๔.๒ การพิจารณาความเปนไปได (กลาวถึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาและเริ่มการ
วิเคราะห ยกเวนวิธีการแกปญหาที่ตกไปแลวไมตองนํามาวิเคราะหอีก)
วิธีการแกปญหาที่ ๑
วิธีการแกปญหาที่ ๒
วิธีการแกปญหาที่ ๓
๔.๔.๓ การพิจารณาความยอมรับได (กลาวถึงเกณฑที่ใชในการพิจารณาและเริ่มการ
วิเคราะห ยกเวนวิธีการแกปญหาที่ตกไปแลวไมตองนํามาวิเคราะหอีก)
วิธีการแกปญหาที่ ๑
วิธีการแกปหาที่ที่ ๒
วิธีการแกปญหาที่ ๓
(๑ เคาะ)
๕. การเปรียบเทียบเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด (Superior Solution) (๑๑)
(การเปรียบเทียบวิธีการแกปญหาที่ ๑ กับวิธีการแกปญหาที่ ๒ หรือกับวิธีการแกปญหาที่ ๓)
(๑ เคาะ)
(๑๒)
๖. ขอยุติ
(๑ เคาะ)
(๑๓)
๗. ขอเสนอแนะ (ถามี)
๗.๑
๗.๒
(๑ เคาะ)
(ลงชื่อ).............(๑๔)..........................
(ตําแหนง)
- ๔๖ -

๑ นิ้ว
(๑ เคาะ)
หมายเหตุ ลําดับหัวขอที่ปรากฏในแบบฟอรมเปนเพียงตัวอยางเทานั้น ในการจัดทําเอกสารใหลําดับ
หัวขอ จากขอมูลที่มีอยูจริงเปนหลัก
ผนวก (๑๕)
ก (บันทึกหรือสั่งการของผูบังคับบัญชา)
ข (อางถึง)
ค (สมมุติฐาน หรือสมมุติฐานเพิ่มเติม)
ง (รายละเอียดขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา ใหจัดทําเฉพาะหัวขอที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเทานั้น)
จ (รายละเอียดขออภิปราย ใหจัดทําเฉพาะหัวขอที่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเทานั้น)
ฉ (เอกสารอื่นๆ หรือสิ่งที่สงมาดวย เฉพาะที่เห็นวามีความสําคัญ)
ช (บรรณานุกรม ถามีใหจัดทําเปนผนวกสุดทายเสมอ)
หมายเหตุ หัวขอผนวกใดไมมี ใหเลื่อนลําดับหัวขอผนวกอื่นขึ้นไปแทน

- ๔๗ -

การจัดทําผนวก อนุผนวก และใบแทรก
ผนวก…(ลําดับหัวขอผนวก)…
………(ชื่อเรื่อง)………

(ลําดับหัวขอผนวก และชื่อเรื่อง ใหพิมพตัวหนา ขนาดอักษรขนาด ๒๐ พอยต ไมตองขีดเสนใต)
(๑ เคาะ Enter)
- เริ่มพิมพหัวขอ ลําดับหัวขอ หรือยอหนา โดยจะตองสอดคลองกับการอางถึงในเอกสารหลัก
(ขนาดตัวอักษรปกติ ๑๖ พอยต)
- คัดสําเนาหรือสรุปเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวของ ไมใชการคัดลอกมาทั้งเอกสาร ระเบียบ หรือ
คําสั่ง ฯลฯ
- อยาลืมการรับรองความถูกตอง และระบุแหลงที่มาของขอมูล
- ลําดับเลขหนากระดาษใหถูกตอง
- อนุผนวก หรือใบแทรก ใหใชรูปแบบเดียวกันนี้ โดยปรับแบบการใหลําดับเลขหนาใหสอดคลอง
กับเอกสารที่จัดทํา

- ๔๘ -

คําอธิบาย
แบบฟอรมการจัดทําเอกสารการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ขอกําหนดทั่วไป
๑. รูปแบบเอกสาร ประกอบดวย :
- ปกนอก มีขนาด สี และรูปแบบหนาปกตามที่ทางโรงเรียนกําหนดและแจกให หรือที่จะ
กําหนดเพิ่มเติม
- ปกใน มีรูปแบบเหมือนปกนอก ใชกระดาษชนิดเดียวกับที่ใชพิมพเอกสาร
- ปกหลัง ใชกระดาษเปลาชนิดและสีเดียวกับปกหนา และใหคั่นดวยกระดาษเปลาสีขาว
๑ แผน
๒. การกําหนดขอบกระดาษ แบบตัวอักษร หัวขอตางๆ การยอหนา และเลขหนา
๒.๑ ระยะขอบกระดาษ
๒.๑.๑ ขอบบน ๑ นิ้ว (๒.๕๔ ซม.)
๒.๑.๒ ขอบลาง ๑ นิ้ว (๒.๕๔ ซม.)
๒.๑.๓ ขอบซาย ๑.๕ นิ้ว (๓.๗๕ ซม.)
๒.๑.๔ ขอบขวา ๐.๗๕ นิ้ว (๒ ซม.)
๒.๑.๕ Header ๐.๕ นิ้ว (๑.๒๕ ซม.)
๒.๑.๖ Footer ๐.๕ นิ้ว (๑.๒๕ ซม.)
๒.๒ แบบตั ว อั ก ษร ตั ว อั ก ษรภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ ทั้ ง เล ม ให ใ ช ลั ก ษณะ
ตัวอักษรแบบ “TH SarabunPSK” ขนาด ๑๖ พอยต (pt) ตามที่กระทรวงกลาโหมสั่งการทุกเหลาทัพ
ยกเวนหัวขอของหนาหรือหัวขอผนวกตางๆ ใหใชขนาดตามที่ไดระบุไวแลวในแบบฟอรม ทั้งนี้ขอความ
ในตาราง อาจปรับใชขนาด ๑๔ พอยตไดตามความเหมาะสม
๒.๓ หัวขอตางๆ ใหเนนการพิมพ ตัวหนา/ตัวปกติ และการขีดเสนใต/ไมขีดเสนใต
ตามที่ไดระบุไวแลวในแบบฟอรม
๒.๔ การยอหนา
๒.๔.๑ การย อหนาสําหรับหัวขอใหญและหัว ขอยอยตางๆ ในกรณีที่เริ่มพิมพ
ในบรรทัดตอไป ใหเริ่มพิมพตัวอักษรแรกในตําแหนงที่ตรงกับ อักษรตัวแรกของหัวขอใหญหรือหัวขอยอย
ขางตน และในบรรทัดตอๆ ไปใหเริ่มพิมพอักษรตัวแรกที่ตําแหนงขอบกระดาษดานซายสุดเสมอ ในกรณี
ที่โปรแกรมตัดบรรทัดใหโดยอัตโนมัติ ใหจัดระยะใหม โดยใหจัดชิดขอบกระดาษดานซายเสมอ
๒.๔.๒ ระยะห างระหวา งหัว ข อใหญ ใ หใ ช ร ะยะ ๑ บรรทัด โดยการเคาะปุ ม
Enter ๑ ครั้ง
๒.๕ การกําหนดลําดับเลขหัวขอ สําหรับหัวขอใหญ และหัวขอยอย
๒.๕.๑ ใหใชระบบตัวเลข โดยกําหนดใหใชเฉพาะเลขไทย เทานั้น
๒.๕.๒ หัวขอใหญใหกําหนดชิดขอบซายของหนากระดาษเสมอ
๒.๕.๓ ในการเริ่มพิมพขอความหลังหัวขอใหญ หรือหัวขอยอย “ใหเวนระยะหนึ่ง
เคาะ (กดปุม space bar ๑ ครั้ง)”
๒.๕.๔ หัวขอยอยตางๆ ใหเริ่มพิมพตรงกับตําแหนงอักษรตัวแรกของหัวขอใหญ
- ๔๙ -

๒.๕.๕ ขอความในบรรทัดตอไปของทุกยอหนาใหจัดชิดขอบซายหนากระดาษเสมอ
ทั้งนี้ใหใชกับการกําหนดหัวขอยอยที่เปน “สัญลักษณแสดงหัวขอยอย” ดวยเชนเดียวกัน

พอยต
ใสเลขหนา)

๒.๖ เลขหนา
๒.๖.๑ ใหใชเลขไทยทั้งหมด ตําแหนง ดานลาง กึ่งกลางหนากระดาษ ขนาด ๑๖
๒.๖.๒ เอกสารหลัก ใหใชรูปแบบดังนี้คือ - ๑ - - ๒ - - ๓ - … (หนาแรกไมตอง

๒.๖.๓ ผนวก (ถามี) เชน ก-๑ ก-๒ ก-๓ … (หนาที่ ๑ …๒ …๓ …ของผนวก ก)
๒.๖.๔ อนุผนวก (ถามี) เชน ก-๑-๑ ก-๑-๒ ก-๑-๓ … (หนาที่ ๑…๒…๓… ของ
อนุผนวก ๑ ของผนวก ก)
๒.๖.๕ ใบแทรก (ถามี) เชน ก-๑-ก-๑ ก-๑-ก-๒ ก-๑-ก-๓ …(หนาที่ ๑…๒…
๓…ของใบแทรก ก ของอนุผนวก ๑ ของผนวก ก)
๒.๖.๖ กรณีกําหนดชั้นความลับ ใหปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการรักษาความ
ปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๒๙

ความหมายของหมายเลขกํากับแบบฟอรม
(๑) หนวยเจาของเรื่อง
- เปนสวนที่บอกถึงที่มาของรายงาน ประกอบดวย ชื่อหนวยเหนือ และหนวยที่จัดทํารายงาน
- เขียนคําเต็ม เชน กรมยุทธการทหารเรือ (หนวยเหนือ จก.ยก.ทร. เปนผูอนุมัติการพิจารณา)
กองวิจัยและพัฒนา (หนวยที่จัดทํารายงาน ผอ.กวพ.ยก.ทร. เปนผูลงนาม)
(๒) ตําบลที่ตั้งหนวย
- ใชตามจาหนาที่อยูไปรษณีย และใหระบุหมายเลขรหัสไปรษณียดวย
- เขียนคําเต็ม เชน ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
- ๕๐ -

หรือ

(๓) เลขที่เอกสาร
- เลขที่หนังสือของหนวยที่จัดทํารายงาน
- นทน.หลักสูตร อส. และหลักสูตร สธ.ทร. กําหนดใหใช ดังนี้
ที่ อส หมายเลขประจําตัวในหลักสูตร / ปการศึกษา(เลข ๒ หลัก) เชน “ที่ อส ๑๒๓/๔๖”

ที่ สธ หมายเลขประจําตัวในหลักสูตร / ปการศึกษา(เลข ๒ หลัก) เชน “ที่ สธ ๔๕๖/๔๖”
(ไมมีจุดทศนิยมหลัง อส หรือ สธ)
(๔) มวว. เดือนยอ xx
- ปกติใชไดทั้ง แบบยอ เชน ๑๙๐๙๐๐ พ.ย. ๔๖ และ แบบเต็ม เชน
๑๙๐๙๐๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
- สําหรับหลักสูตรตางๆ ใน สรส. กําหนดใหใช “แบบยอ”เทานั้น
(๕) เรื่อง (ตัวหนา ไมขีดเสนใต)
- กําหนดชื่อเรื่องใหกะทัดรัด ตรงประเด็น เพื่อประโยชนในการจัดเก็บเอกสารและการ
คนหา ไมควรปรากฏนามหนวย เนื่องจากสวนใหญจะเปนเรื่องของหนวยอยูแลว และไมควรมีความยาวเกิน
๑ บรรทัด
- สามารถนําการแถลงปญหาในสวนที่เปน “กิจ”มาตั้งเปนชื่อเรื่องได โดยปรับใหมีความ
เหมาะสม
(๖) อางถึง (ตัวหนา ไมขีดเสนใต)
- ให ล งรายการเอกสารหลั ก ฐานหรื อ รายการสิ่ ง ที่ ส ง มาด ว ยที่ จ ะใช เ ป น ข อ มู ล ใน
ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา โดยจะตองจัดเรียงลําดับใหสอดคลองกับประเด็นปญหาที่จะอภิปราย
- ถามีอางถึงเพียงขอเดียว ไมตองใสลําดับหมายเลข
- ถามีมากกวา ๔ ขอ ใหจัดทําเปนผนวก โดยใชขอความ “อางถึง ดูผนวก…อางถึง”
- ทุกเรื่องจําเปนตองมีอางถึง จํานวนตามเหมาะสมกับขอมูลที่เกี่ยวของ
(๗) ขอแถลงปญหา (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- เขียนขอแถลงปญหาใหชัดเจน ตรงประเด็นปญหา ในรูปของ “ภารกิจ” โดยไมตอง
แยกบรรทัดในสวนของกิจ และสิ่งที่มุง ตามรูปแบบดังนี้ :
“ให.....................(กิจ) ..............เพื่อ.......... (สิ่งที่มุง)... + ขอบเขต (ถามี)” ไมถูกตอง
ถาเขียนแยกบรรทัด เชน
ให.....................(กิจ) ......................................................................................
เพื่อ..................(สิ่งที่มุง) ...... + ขอบเขต (ถามี)
(๘) สมมุติฐาน (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- เป น ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ยั ง หาเอกสารหลั ก ฐานไม ไ ด แต ใ นขั้ น การจั ด ทํ า เอกสารเมื่ อ หา
หลักฐานไดแลว จะตองปรับใหเปนขอเท็จจริง และนําไปใสไวในหัวขอ ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา
- เปนขอมูลที่คาดวาอาจจะเกิดขึ้นหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นจริงในวันขางหนาหรือใน
อนาคตอันใกล โดยพิจารณาจากเหตุผลหรือขอเท็จจริงที่เชื่อถือไดในปจจุบัน หรือจากสถิติที่ผานมาในอดีต
- กํ า หนดเมื่ อ เห็ น ว า เปน ขอมู ล ที่มี “ความสําคั ญ และจํ าเป น ” สําหรับ การพิจ ารณา
แกปญหาเทานั้น หลีกเลี่ยงการใชใหมากที่สุด
- ๕๑ -

- รูปแบบการเขียนสมมุติฐานจะตองมีคํากริยาที่ประกอบดวยคําวา “จะ”
- ถาไมมีสมมุติฐานใหรนหัวขอในลําดับถัดไปขึ้นมาแทน
(๙) ขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับปญหา (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- ข อ เท็ จ จริ ง ที่ ล งไว จ ะต อ งมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ป ญ หาและเอกสารในหั ว ข อ อ า งถึ ง
มีความถูกตอง และเชื่อถือไดโดยการระบุแหลงที่มาของขอมูลและการลงนามรับรองเอกสาร
- ขอเท็จจริงที่ทราบกันทั่วไป ไมตองนํามาลงไว เชน หนาที่และภารกิจของหนวยตางๆ
พระอาทิตยขึ้นทางทิศตะวันออก ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย กองเรือยุทธการ
เปนหนวยขึ้นตรงของกองทัพเรือ หรือกองเรือยุทธการมีที่ตั้งอยูที่อําเภอสัตหีบ เปนตน
- อยานําปญหามาเปนขอเท็จจริง นอกจากไดตั้งปญหาไววาใหพิจารณาทบทวนเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง
- จัดเรียงลําดับขอเท็จจริงใหสอดคลองกับลําดับของเอกสารหลักฐานที่แสดงในหัวขอ
“อางถึง” และที่จะใชอภิปรายในหัวขอ “ขออภิปราย”
- เปนขอเท็จจริงโดยแท ซึ่งตองสรุปรายละเอียดใหกะทัดรัด ไดใจความ ตรงประเด็น
อยางไรก็ตามจะตองมีสาระสําคัญและมีรายละเอียดพอสังเขป ไมมีความคิดเห็น หรือขออภิปราย
หรือการขยายความ ของผูเขียนรวมอยูดวย ถาจําเปนตองขยายความใหจัดทําเปนผนวก ทั้งนี้จะตอง
“หลีกเลี่ยงการนําสําเนาเอกสารทั้งฉบับมาใสไว”
- ควรเปนขอเท็จจริงที่ทันสมัย หรือใกลเคียงกับเวลาปจจุบัน
- การสัมภาษณจัดเปนขอเท็จจริงไดแตตองมีรายละเอียดปรากฏอยูในผนวก อนุผนวก
หรือใบแทรก โดยระบุวันเวลา หัวขอ และนามผูถูกสัมภาษณ ไวดวย
- ถามีคําจํากัดความที่จําเปน ใหนํามาใสไวในหัวขอนี้
(๑๐) ขออภิปราย (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- ขอเท็จจริงทุกขอตองถูกนํามาอภิปรายใหเห็นความสัมพันธกับปญหา (มิใชการนํามา
ขยายความเพียงอยางเดียว) และจัดเรียงลําดับการอภิปรายใหสอดคลองกัน
- ตองไมอภิปรายโผลขึ้นมาลอยๆ โดยไมเกี่ยวเนื่องกับขอเท็จจริงที่มีอยู
- กรณี มี ก ารอภิ ป รายรวมข อ เท็ จ จริ ง ไว ใ นข อ เดี ย วกั น จะต อ งเป น ลํ า ดั บ หั ว ข อ ที่
ตอเนื่องกัน มิใชกระโดดขามไปหัวขออื่น หรือถาสามารถรวมใหเปนขอเท็จจริงขอเดียวกันได จะ
เหมาะสมกวา
- เรื่องที่มีความสลับซับซอน ตองอภิปรายอยางยืดยาว ใหสรุปเฉพาะสาระสําคัญใสไว
ในหัวขอนี้ และใหนํารายละเอียดเพิ่มเติมไปใสไวในผนวก อนุผนวก หรือใบแทรก
- ใหอภิปรายขอเท็จจริงโดยละเอียด โดยอาศัยความรู ประสบการณ การศึกษาคนควา
และตองชี้ใหเห็นความสัมพันธกับประเด็นปญหาที่สําคัญ รวมทั้งตองโยงเขาสูวิธีการแกปญหาตางๆ ที่
อาจเปนไปได หรือปจจัยสําคัญบางประการซึ่งอาจสามารถใชตั้งเปนเกณฑอยางหนึ่งสําหรับ การ
พิจารณาความเหมาะสม ความเปนไปได หรือความยอมรับได
- การอภิปรายในขอความที่สําคัญ ควรจะตองอางอิงเอกสาร หลักฐานที่ระบุไวในหัวขอ
อางถึง หรือที่ไดจัดทําเปนผนวก ทั้งนี้เพื่อยืนยันความนาเชื่อถือ และความถูกตอง เชน “(ตามอางถึง ๑)
(ตามอางถึง ๒) หรือ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในผนวก/อนุผนวก/ใบแทรก)” เปนตน
- ใหกําหนดวิธีการแกปญหาที่สามารถรวบรวมไดจากการอภิปรายขางตนประมาณ ๓ วิธี
โดยใหจัดเรียงลําดับความนาจะเปนไปไดจากนอยไปหามาก หรือจัดเรียงใหสอดคลองกันระหวาง
- ๕๒ -

วิธีการแกปญหา ในแตละวิธี อยางไรก็ตามหากปญหาใดมีวิธีการแกปญหาที่เหมาะสมเพียงแค ๒ วิธี
เทานั้น ก็ยังสามารถยอมรับไดโดยอนุโลม ทั้งนี้ใหอยูในดุลพินิจของอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุม
- วิธีการแกปญหาที่กําหนดขึ้นในแตละวิธี จะตองสอดคลองกับสวนของกิจในขอแถลง
ปญหา (เปนจุดหนึ่งที่มีการกําหนดผิดพลาดกันมาก) และตองตั้งอยูบนตัวแปรเดียวกัน ไมซ้ําหรือ
คลายคลึงกัน หรือมิใชการเลือกแบบอยางใดอยางหนึ่งในของอยางเดียวกัน ยกตัวอยางเชน :
“ใหพิจารณาหาระบบการปองกันฝง เพื่อ...............................”
การกําหนดวิธีการแกปญหา ในลักษณะนี้ เชน
วิธีการแกปญหาที่ ๑ ใชเรดารแบบ AN/SPS 53 ในระบบปองกันฝง
วิธีการแกปญหาที่ ๒ ใชเรดารแบบ AN/SPS 55 ในระบบปองกันฝง
วิธีการแกปญหาที่ ๓ ใชเรดารแบบ AN/SPS 57 ในระบบปองกันฝง
ไมมีความเหมาะสม เนื่องจากเปนลักษณะของการเลือกแบบของเรดารที่จะนํามาใช
ในระบบปองกันฝง ซึ่งยังกําหนดไดไมตรงประเด็นของขอแถลงปญหาตามที่กําหนดไวขางตน ดังนั้นที่
เหมาะสมจึงควรจะกําหนดเปน
วิธีการแกปญหาที่ ๑ จัดตั้งหนวยยามฝงขึ้นรับผิดชอบการปองกันฝง
วิธีการแกปญหาที่ ๒ ใชกําลังทางเรือและอากาศยานที่มีอยู จัดตั้งเปนหนวยเฉพาะกิจ
ขึ้นปฏิบัติการปองกันฝง
วิธีการแกปญหาที่ ๓ จัดตั้งระบบตรวจฝงขึ้นเปนหนวยปฏิบัติการพิเศษของ ศอร.บก.
ทหารสูงสุด เพื่อใชกําลังจากสามเหลาทัพรับผิดชอบการปองกันฝง
- ในขั้นการพิจารณา “ความเหมาะสม ความเปนไปได และความยอมรับได” นั้น ให
กําหนดตัวเกณฑที่ใชในการพิจารณาใหเหมาะสม โดยตัวเกณฑบางอยางอาจนํามาจากขออภิปรายที่
ไดกลาวไว ในขออภิปรายขางตนแลวก็ได
- การพิจารณาความเหมาะสม (Suitability) คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนดนั้น
สามารถนําไปสูการบรรลุภารกิจไดอยางเหมาะสมแลวหรือไม โดยไดพิจารณาถึงปจจัยและสภาวะแวดลอม
ตางๆ ของหนวยในขณะนั้นแลว นั่นคือใหลงรายการวิธีการแกปญหาที่รวบรวมไดทั้งหมดไวกอน แลว
จึงพิจารณาตัดทอนใหเหลือไมนอยกวา ๓ วิธี โดยตองใหเหตุผลในแตละวิธีการแกปญหาที่ถูกตัดออกไป
ดวยวา เปนเพราะเหตุใด ตัวอยางเชน ในการพิจารณาจัดครูชวยสอนภาษาอังกฤษในหลักสูตร สธ.ทร.
อาจสามารถจัดไดจาก
๑) ครูภาษาจาก ยศ.ทร. หรือ รร.นร.
๒) นายทหารสัญญาบัตรใน ทร. ที่มีทักษะการใชภาษาอังกฤษดี
๓) ครูภาษาจากเหลาทัพอื่น
๔) ครูภาษาจากมหาวิทยาลัย หรือองคการของรัฐ
๕) ครูภาษาจากภาคเอกชน
๖) ครูภาษาชาวตางประเทศ
โดยเมื่ อ พิ จ ารณาแล ว จะเห็ น ว า ทุ ก วิธี ส ามารถให ค วามรู ภ าษาอั ง กฤษแก นทน.ใน
หลั กสู ตร สธ.ทร. ได เ ปน อย างดี แตจะพบวาการจัดครูภาษาตามขอ ๑ - ๓ นั้น มีความเหมาะสม
มากกวาขอ ๔ - ๖ เนื่องจากมีความออนตัวมากกวาในหลายๆ ดาน ดังนั้นจึงควรคงวิธีการแกปญหาที่
เหมาะสมไวเพียง ๓ วิธี ก็เพียงพอแลว (ในการจัดทําขอพิจารณาของ ฝอ. วิธีการแกปญหาควรมีอยางนอย
ที่สุด ๓ วิธี แตอาจมีมากกวาก็ได) โดยมีเหตุผลสําหรับวิธีที่ถูกตัดออกไปเชน มีคาสมนาคุณการสอน
- ๕๓ -

คอนขางสูง หรือมีความยุงยากในการติดตอประสานงาน การรับ-สง และการใหการตอนรับ เปนตน
ทั้งนี้ใหอภิปรายและใหเหตุผลในการตัดไวในชวงของการอภิปราย
- การพิจารณาความเปนไปได (Feasibility) คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนดนั้น
สามารถใช ทรั พยากรที่ มีอยู ตามสภาวะแวดลอมที่เปน อยูปจ จุบัน เพื่อนําไปสูการบรรลุภ ารกิจ ที่
กําหนดไวได เชน กําลังพล งบประมาณ เครื่องมือ/อุปกรณ เวลา สถานที่ เทคโนโลยี กฎระเบียบ
ขอบังคับ หรือนโยบาย เปนตน
- การพิจารณาความยอมรับได (Acceptability) คือแนวทางหรือการปฏิบัติที่กําหนด
นั้นมีความคุมคาตอทรัพยากรที่ใชไปและมีอัตราเสี่ยงตอความสําเร็จตามภารกิจที่กําหนดไวมากนอย
เพียงใด หรือมีผลกระทบเกิดขึ้น ตอสิ่งอื่นทั่วไปหรือสิ่งแวดลอม รวมทั้งยังคงมีความยุติธรรมอยูอีก
ตอไปหรือไม
- วิธีการแกปญหาใดที่ถูกตีใหตกไปจะตองใหเหตุผลประกอบที่มีน้ําหนักอยางเพียงพอ
- การเปรียบเทียบ “ขอดีขอเสีย” ไมถือเปนเกณฑที่จะนํามาใชในการพิจารณาของฝาย
อํานวยการ
(๑๑) เปรียบเทียบเลือกวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุด
- ให นํ า วิ ธี ก ารแก ป ญ หา (มากกว า ๒ วิ ธี ) ที่ ผ า นการพิ จ ารณาทั้ ง ๓ ประเด็ น มา
เปรียบเทียบกัน ดวยประเด็นที่ตั้งขึ้น โดยใช Decision Matrix หรือการชั่งน้ําหนัก ใหไดวิธีแกปญหา
ที่ดีที่สุด
(๑๒) ขอยุติ (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- ใหนําวิธีการแกปญหาที่ดีที่สุดมาเปนขอยุติ โดยคัดลอกขอความลงมาใสไว ไมตองมี
ขอความอื่นเพิ่มเติม และตองไมมีขอเสนอแนะในที่นี้
(๑๓) ขอเสนอแนะ (ถามี) (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- เสนอการปฏิบัติที่มีผลมาจากขอยุติ เพื่อใหวิธีการแกปญหานั้นบังเกิดผล
- ตองสรุปใหกะทัดรัด ชัดเจนวา ใคร ทําอะไร อยางไร ที่ไหน เมื่อไร
- ขอเสนอแนะที่ใหมีการศึกษาปญหาตอไป เปนขอเสนอแนะที่ยอมรับไมได
- ขอเสนอแนะที่ใหมีการประชุมหรือตั้งกรรมการแกปญหาถือวาการพิจารณานั้นไมมี
ความสมบูรณ
- ไมตองเสนอแนะผูบังคับบัญชาใหความเห็นชอบในขอยุติที่ได
- ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแจกจาย เชน การสําเนารายงานฉบับนี้ใหแกหนวยและ
ผูเกี่ยวของทราบ
(๑๔) การลงชื่อ และตําแหนง
- นทน. เปนผูลงนามผูจัดทําเอกสาร โดยใชยศและตําแหนงสมมติ ที่สอดคลองกับนาม
หนวยเจาของเรื่องที่จัดทําเอกสาร
(๑๕) ผนวก (ตัวหนา ขีดเสนใต)
- ควรจัดทําเทาที่จําเปนเพื่อขยายความชัดเจนของขอเท็จจริง หรือขออภิปราย ไมควร
สําเนาระเบียบ คําสั่ง บันทึกการประชุม ฯลฯ มารวมไวใหเลมหนา ควรคัดสําเนาหรือสรุปมาเฉพาะ
สวนที่เกี่ยวของเทานั้น
- ไมนําประวัติหรือสิ่งที่เปนที่รูกันดีอยูแลววาเปนจริง หรือนําสิ่งที่ไมเกี่ยวของมาลงไว
- ลงนามรับรองสําเนาความถูกตองของเอกสาร และระบุแหลงที่มาของขอมูลภาพ
- ๕๔ -

แผนผัง ตาราง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อความนาเชื่อถือ
- ในตัวเรื่องของเอกสารหลักตองระบุแหลงที่ใชผนวกที่จัดทําขึ้นนี้ดวย เพื่อใหเห็น
ความสัมพันธ ของขอความและงายตอการตรวจสอบความถูกตอง ความนาเชื่อถือ
- บรรณานุกรม คือรายการเอกสารตางๆที่ใชอางอิงในรายงานการพิจารณาของฝาย
อํานวยการ
หมายเหตุ
- ขอความที่พิมพตัวเอียง เปนเพียงคําอธิบายไมตองพิมพลงในเอกสารที่จัดทํา

- ๕๕ -

ผนวก ข แบบฟอรม
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุนที่ ....
คําขออนุมัติโครงเรื่องการพิจารณาของฝายอํานวยการ

(ขอความหัวกระดาษขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา)
เวนระยะ ๑ เคาะ Enter
เรียน หน.ชุดวิชา (ผานอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ)
กระผม/ดิฉัน ขออนุมัติโครงเรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ เรื่อง
ตามที่แนบ โดยขอให

(ยศ ชื่อ สกุล)

(ลงชื่อ)

เปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
(

(ตําแหนง)
/
/

)

เวนระยะ ๑ เคาะ Enter
เรียน หน.ชุดวิชา (ผาน ผอ.กศษ.รร.สธ.ทร.ยศ.ทร.)
พิจารณาแลว เห็นดวยกับโครงเรื่องที่เสนอ และยินดีรับเปนอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการ
การเขียนเอกสารขอพิจารณาของฝายอํานวยการ ครั้งนี้
(ลงชื่อ)
(
)
(ตําแหนง)
/
/
(ลงชื่อ)
(
)
(ตําแหนง)
/
/
เวนระยะ ๑ เคาะ Enter
เรียน หน.ชุดวิชา (ผานเลขานุการคณะกรรมการอํานวยการ) เรียน หน.ชุดวิชา
พิจารณาแลว เห็นดวยกับโครงเรื่องฯ ที่เสนอ พิจารณาแลว เห็นดวยกับโครงเรื่องฯ ที่เสนอ
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(
)
(
)
(ตําแหนง)
(ตําแหนง)
/
/
/
/
เวนระยะ ๑ เคาะ Enter
สง

(ยศ ชือ่ สกุล ผูจัดทําเอกสาร)
อนุมัติ

ปรับปรุงแกไข
(ลงชื่อ)
- ๕๖ -

(

หน.ชุดวิชา

)

/

โครงเรื่อง การพิจารณาของฝายอํานวยการ
หลักสูตร รร.……รุนที่……ปการศึกษา………

(ขอความหัวกระดาษขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา)
(สั้น ตรงประเด็น เพื่อแยกเก็บเอกสาร และสะดวกในการคนหา)

/

เรื่อง
(๑ เคาะ)
ขอสังเกตเพื่อตั้งปญหา
(พรรณนาใหเห็นถึงสาเหตุ และความสําคัญของปญหาที่แทจริง ซึ่งอาจกลาวในภาพรวมแลว
นําเขาสูประเด็นปญหาที่แทจริง จากนั้นจึงชี้ใหเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน และระบบการ
ปฏิบัติงานโดยทั่วไป ทั้งดานธุรการ กําลังพล ยุทธการ การขาว การสงกําลังบํารุง การสื่อสารและ
อิเล็กทรอนิกส กิจการพลเรือน หรือในดานอื่นๆที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหรือกิจการทางทหาร โดย
อาจเปนปญหาขัดของ ปญหาปองกัน หรือปญหาเชิงพัฒนา ที่จําเปนตองไดรับการปรับปรุงแกไข
มิฉะนั้นจะเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงานของหนวยหรือองคการ ทั้งนี้ขอใหเนนความเหมาะสมของ
เรื่องที่จะเขียนมิใหเปนเรื่องที่งายหรือยากเกินไป ถาเรื่องใด มีขอบเขตการพิจารณาที่กวางใหกําหนด
ขอบเขตใหเหมาะสมกับขอมูลหรือขอเท็จจริงปจจุบันที่รวบรวมได และพยายามเรียบเรียงใหกะทัดรัด
ตรงประเด็น เขาใจในปญหาที่เกิดขึ้นไดอยางชัดเจน)
(๑ เคาะ)
ขอแถลงปญหา
(ใหแถลงปญหาในรูปของ ภารกิจ โดยการระบุวา “ให…..” ทําอะไร ซึ่งหมายถึงกิจ การ
กระทํา หรือการปฏิบัติที่ตองดําเนินการ “เพื่อ…….” อะไร ซึ่งหมายถึงสิ่งมุงประสงค หรือความสําเร็จ
ของการดําเนินการที่ตองการใหบรรลุ อันเปนการทําใหปญหานั้นหมดไปหรือไดรับการพัฒนาใหดีขึ้น)
(๑ เคาะ)
ขอเท็จจริง หรือองคประกอบที่ทําใหเกิดปญหา
(เปนการสรุปรายการขอเท็จจริงหรือองคประกอบที่เกี่ยวของกับปญหาที่สามารถรวบรวมได
ซึ่งจะนําไปใชในการอภิปรายในขั้นตอนการพิจารณาปญหาตอไป เปนขอเท็จจริงลวนๆ ที่ไมมีความ
คิ ด เห็ น หรื อ ข อ อภิ ป รายใดๆ ของผู เ ขี ย นเพิ่ ม เติ ม โดยเรี ย บเรี ย งให ก ะทั ด รั ด ได ใ จความ และ
เรียงลําดับใหสอดคลอง และสัมพันธกับปญหาที่กําหนดไวแลว)
(๑ เคาะ)
วิธีการแกปญหา
วิธีการแกปญหาที่ ๑
วิธีการแกปญหาที่ ๒
วิธีการแกปญหาที่ ๓
วิธีการแกปญหาที่ ๔
(ถามี)
(กําหนดวิธีการแกปญหาใหสอดคลองกับ “ขอแถลงปญหา” ที่ไดกลาวไวในขางตน โดยการ
แกปญหา ในแตละวิธีนั้นจะตองมีความชัดเจน และแตกตางจากกันอยางเห็นไดชัด กลาวคือจะตองไม
มีสวนเกี่ยวของ หรือสัมพันธกับวิธีการแกปญหาในขออื่นๆ และตองสามารถทําใหบรรลุสิ่งมุงประสงค
ได ทั้งนี้พยายามกําหนดใหไดประมาณ ๓ วิธีที่คิดวามีความเหมาะสมที่สุดแลวเปนสําคัญ)
- ๕๗ -

(๑ เคาะ)
สมมุติฐาน (ถามี)
(ลงหัวขอรายการเหตุการณสมมุติที่คาดวาหรือมีแนวโนมวาจะเกิดขึ้นในวันขางหนา หรือในอนาคต ที่
ไดจากการวิเคราะหขอมูลหรือหลักฐานปจจุบันที่เชื่อถือได หรือขอเท็จจริงที่ยังหาหลักฐานไมได แตมี
ความจําเปนตองใชในการพิจารณาปญหา)
(๑ เคาะ)
(ลงชื่อ) ………………………………..(นทน.)
หมายเหตุ
๑. แบบอักษร กําหนดใหใชฟอนต TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
๒. ระยะขอบกระดาษ หัวกระดาษ ๑ นิ้ว ทายกระดาษ ๑ นิ้ว ขอบขวา ๐.๗๕ นิ้ว ขอบซาย ๑
๑/๒ นิ้ว
๓. ขอความหัวกระดาษ หรือหัวเรื่อง ขนาดตัวอักษร ๒๐ พอยต พิมพตัวหนา (ตามตัวอยาง)
๔. รูปแบบการใหหมายเลขหนา
- ใชเลขไทย ฟอนต TH SarabunPSK ขนาด ๑๖ พอยต
- ตําแหนง ดานลาง-กึ่งกลางหนากระดาษ ตามตัวอยาง - ๑ - - ๒ - - ๓ - …
- หนาแรกไมตองใสเลขหนากระดาษ
๕. ขอความที่พิมพในวงเล็บและใชตัวอักษรเอียง เปนคําอธิบาย ไมตองพิมพในเอกสารจริง
๖. ตัวเลขที่ใชรวมกับขอความที่เปนภาษาอังกฤษ ใหใชตัวเลขอารบิก เชน Vision 2020

- ๕๘ -

ผนวก ค
แบบทดสอบความเขาใจ
ตอนที่ ๑ เลือกตอบ
๑. ในการพิจารณาแกไขปญหาการดําเนินงานของกรมอูทหารเรือ ขอใดตอไปเปนขอเท็จจริงที่ควร
นํามากําหนดไว
ก. อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดชมีที่ตั้งอยูที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
ข. กรมอูทหารเรือเปนหนวยขึ้นตรงหนวยหนึ่งของกองทัพเรือ
ค. ทร. มีนโยบายโอนงานซอมบํารุงเรือขนาดเล็กไปใหอูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
ง. ที่ตั้งของ ศูนยพัสดุชางอยูหางไกลจาก อูทหารเรือพระจุลจอมเกลา
๒. ขอใดตอไปนี้ถูกตองเกี่ยวกับขอกําหนดในการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ก. สมมุติฐานคือการสมมุติใหเปนจริง สําหรับขอมูลที่ไมสามารถพิสูจนความเปนจริงได
ข. การพิจารณาเกณฑความยอมรับได คือการพิจารณาในเรื่องทรัพยากรที่มีอยูในมือ
ค. สมมุติฐานคือสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง สําหรับการพิจารณาของฝายอํานวยการที่ดี
ง. ขอบเขตเปนสวนที่สําคัญที่สุดของการกําหนดขอแถลงปญหา
๓. ขอใดตอไปนี้คือขอแถลงปญหาที่สมบูรณที่สุด
ก. ใหพิจารณาแกปญหากําลังพลของกรมสื่อสารทหารเรือ เพื่อใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ
ข. พิจารณาปรับปรุงอาคารที่พักขาราชการ เพื่อการยกระดับมาตรฐานความเปนอยู
ค. ใหพิจารณากําหนดเกณฑมาตรฐานของกําลังพลชางเทคนิคที่มีความชํานาญสูง เพื่อใหการ
ปฏิบัติภารกิจของหนวยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ง. ใหพิจารณากําหนดที่ตั้งของโรงพยาบาลมหานคร ๒ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เพื่อรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม
๔. ขอใดตอไปนี้ถือเปนตัวอยางของวิธีการแกปญหาที่ไมสอดคลองกับขอแถลงปญหาที่กําหนดไววา
ใหพิจารณาแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการทํางานของพนักงานฝายการตลาด องคการโทรศัพท
แหงประเทศไทย เพื่อ……............................................................................... ”
ก. จัดฝกอบรมคอมพิวเตอร
ข. จัดระบบการตอบแทนและชดเชยผลการทํางาน
ค. จัดระบบตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการทํางาน
ง. ถูกทุกขอ
๕. หากขอยุติที่ได คือ การเลือกเรือดําน้ําแบบ A-19 ขอเสนอแนะในขอใดกลาวไมถูกตองตามหลักการ
เรียบเรียงการพิจารณาของฝายอํานวยการ
ก. สําเนาเรื่องใหคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดําน้ํา (กศด.) เพื่อเปนขอมูล
พิจารณาจัดหาเรือดําน้ําตอไป
ข. เห็นควรใหคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดําน้ํา (กศด.) รวบรวมขอมูล
เพิ่มเติม พรอมกับพิจารณารายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ค. สําเนาสวนของอนุผนวกทั้งหมดใหกับคณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดําน้ํา
(กศด.) เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการดําเนินงาน
ง. หากเห็น สมควรตามขอยุติ กรุณาลงนามในบัน ทึกขอความเสนอผลการพิจ ารณาใหกับ
คณะกรรมการศึกษาความเปนไปไดในการจัดหาเรือดําน้ํา(กศด.) ตามผนวก ก.

ตอนที่ ๒ เติมคํา
๑. จุดประสงคของหัวขออภิปราย ในการพิจารณาปญหามี ๒ ประการ คือ
๒. การพิจารณาทรัพยากรที่มีอยูในมือสําหรับเกณฑความเปนไปได
สวนใดของขอแถลงปญหาเปนองคประกอบหลักในการพิจารณา

(Feasibility)

นทน.จะใชประโยชนจาก

๓. หัวขอที่เปรียบเสมือนอุปกรณควบคุมทิศทางของการพิจารณาวิธีการแกปญหา คือ
๔. หากเชาวันหนึ่ง ผบ.กภ.๒ กร. ไดกลาวถึงปญหากับ นทน. วา “ผมวา ฮ.ลล.๔ (S-76B) ที่ใชราชการอยูกับ
มวบ.ทรภ.๒ กร. ในปจจุบันมีอัตราเสี่ยงตอการชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลสูงขึ้น เนื่องจากมี
ขอจํากัดในเรื่องความคงทนตอสภาพแวดลอมและสมรรถนะของเครื่องยนต และยังไมสามารถทําการ
ลาดตระเวนไดครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ดวยขอจํากัดในเรื่องรัศมีทําการ คงถึงเวลาแลวที่จะเปลี่ยน
เอาของที่ดีกวามาใช” จากคําพูดดังกลาวนี้ นทน.จะนํามาตั้งเปนขอแถลงปญหาไดวา
๕. ขอเท็จจริงตอไปนี้มีลักษณะเปนอยางไร
๕.๑ กบร.กร. มีกลองสองกลางคืนระบบรังสีความรอนแบบ FLIR 2000G Thermal Image system สําหรับ
ติดตั้งกับอากาศยานแบบตางๆ
๕.๒ จากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต ทําใหทะเลอันดามันมีสภาพคลื่นลมแรง และ
ทัศนวิสัยจํากัด
๕.๓ ทร.กําลังจะมีนโยบายติดตั้งระบบตรวจการณพื้นน้ํา ใหครอบคลุมพื้นที่ทางทะเล
๕.๔ กภ.๓ กร. มีภารกิจประการหนึ่งคือการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัยทางทะเลในพื้นที่
รับผิดชอบ
ตอนที่ ๓ การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล
๑. จงใหเหตุผลของปญหาตอไปนี้
ขอเท็จจริง “กรมการบินพาณิชย มีหนาที่เปนศูนยประสานงานในการคนหา และชวยเหลือ
ผูประสบภัย (RCC: Rescue Co-ordination Center) ทั้งทางอากาศและทางเรือของประเทศไทย โดย ทร. เปน
หนวยใหการสนับสนุนในพื้นที่ทางทะเล”
ขออภิปราย “กรมการบินพาณิชยทําหนาที่ RCC ทั้งทางอากาศยานและทางเรือ ในพื้นที่
ที่
ประเทศไทยรับผิดชอบ โดย ทร. ทําหนาที่เปนหนวยคนหา และหนวยระวังภัย ใหการสนับสนุนในพื้นที่ที่
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เปนทะเล มี ศปก.ทร. เปนศูนยประสานงานการคนหาและชวยเหลือของ ทร. นอกจากนี้ควรมีศูนย
ประสานงานคนหาและชวยเหลือเฉพาะในแตละพื้นที่ ดังนั้นเพื่อใหมีหนวยงานที่เหมาะสม ดําเนินการ
เปนหนวยประสานงานระหวางหนวยงานที่มีขีดความสามารถในการคนหาและชวยเหลือทางฝงทะเล
อันดามัน คณะกรรมการแหงชาติในการคนหาและชวยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยขอให ทร.
จัดตั้ง RSC ทางฝงทะเลอันดามัน ซึ่ง ทร. ไดใหความเห็นชอบในหลักการที่จะใหมีการจัดตั้ง”
ขอคิดเห็นของ นทน. และขอเสนอแนะในการปรับปรุง

๒. ในการกําหนดสถานที่ติดตั้งเรดาร โดยมีมุงประสงคในขอแถลงปญหาเปน “……..เพื่อเสริมการ
ลาดตระเวนตรวจการณของเรือและอากาศยาน” นทน. คิดวาการอภิปรายในเกณฑความเหมาะสมที่วา
“เกาะตะรุเตา มีบริเวณที่เหมาะสมในการติดตั้งเรดารคือปลายเกาะดานใตมีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไร” ถูกตอง
หรือไมอยางไร

๓. ในการพิจารณาหาพื้นที่เพื่อจัดตั้งหนวยใหมโดยมีมุงประสงค “……….เพื่อลดความเดือดรอนของ
ขาราชการตอปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ” นทน. คิดวาการอภิปรายในเกณฑความยอมรับไดในสวนของ
ความคุมคาที่วา “การเลือกพื้นที่บริเวณหุบเขาตลุมพุก จะทําใหตองเสียคาใชจายทั้งในเรื่องการเชาซื้อ
พื้นที่จากเอกชน การลําเลียงขนยายและการกอสรางอาคาร รวมทั้งการวางระบบน้ําอุปโภค/บริโภค
คิดเปนจํานวนเงิน ๔๐ ลานบาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่สูงมากจัดวาไมคุมคาตอการลงทุน” ถูกตอง
หรือไมอยางไร
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เฉลย

ตอนที่ ๑
ตอนที่ ๒

เลือกตอบ ๑. ค ๒. ค ๓. ง ๔. ก ๕. ข
เติมคํา
๑. การอภิปรายนําสูวิธีการแกปญหา และการอภิปรายนําสูขอยุติ
๒. กิจ และมุงประสงค
๓. ขอแถลงปญหา
๔. ใหพิจารณาจัดหา ฮ. ทดแทน ฮ.ลล.๔ เพื่อให มวบ.กภ.๒ กร. สามารถปฏิบัติภารกิจ
ไดตรงตามขอบเขตที่กําหนด
๕. ลักษณะของขอเท็จจริงมีดังนี้
๕.๑ หากขอความ FLIR 2000 Thermal Image System ไมใชสวนหลักที่นําไปอภิปราย ก็
จะเปนสวนที่ควรนําไปไวใน ผนวกรายละเอียดขอเท็จจริง
๕.๒ หากไม มี เ อกสารอ า งอิ ง ข อ ความนี้ มี ลั ก ษณะของการเสนอความคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับการที่คลื่นลมแรง และทัศนวิสัยจํากัดนั้น เปนผลมาจากมรสุมตะวันออกเฉียงใต
๕.๓ หากไมมีเอกสารอางอิง ขอความนี้มีลักษณะของการกลาวถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต ซึ่งมีลักษณะเปนสมมุติฐาน
๕.๔ เปนสิ่งที่ขาราชการ กภ.๓ กร. ทุกนาย ควรจะตองรู
ตอนที่ ๓ การวิเคราะหและการแสดงเหตุผล
๑. มีการนําขอมูลที่มิไดกลาวไวในขอเท็จจริงมาอภิปราย และการเรียบเรียงขอมูลยัง
ขาดความตอเนื่อง รวมทั้งขอเท็จจริงที่นํามากลาวไวมิใชประเด็นหลักของการอภิปราย
๒. ไมถูกตอง เพราะการที่ปลายเกาะตะรุเตาดานใตมีพื้นที่ประมาณ ๕๐ ไรนั้น มิได
แสดงใหเห็นประเด็นเกี่ยวกับกรณีที่มีการติดตั้งเรดารบนเกาะตะรุเตาแลว จะเสริมการตรวจการณของ
เรือและอากาศยานไดอยางไรบาง ดังนั้นในการพิจารณาเกณฑความเหมาะสมที่ถูกตองจึงควรแสดงให
เห็นถึง ลักษณะที่ตั้งของเกาะตะรุเตาที่ทําใหรัศมีตรวจการณของเรดารมีความครอบคลุมพื้นที่ หรือ
สามารถตอระยะการตรวจการณของเรือและอากาศยานได
๓. ไมถูกตอง เพราะการพิจารณาจํานวนเงิน ๔๐ ลานบาท วาเปนจํานวนเงินที่สูงมาก
แลวสรุปวา ไมคุมคานั้น ไมสมเหตุสมผลเนื่องจากขาดเกณฑอางอิง ทั้งนี้การพิจารณาความคุมคาของ
วิธี การแก ป ญ หานั้ น จะต องพิ จ ารณาการใชทรัพยากรที่ห นว ยมีอยู และการใหผ ลที่ส อดคลองกับ
รายละเอียดความสมบูรณของมุงประสงค ซึ่งในที่นี้คือ “การลดความเดือดรอนของขาราชการตอ
ปญหาการจราจรในกรุงเทพฯ”
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