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งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 2) ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ 3) วิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ และ 4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยใช้วิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบประเมิน การสนทนากลุ่ม แบบสอบถามปลายเปิด และการ
สัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้
ว่า 1) กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ หลักสูตร การเรียนการสอน และการ
ประเมินผล เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ประกอบด้วย (1) การมีวิสัยทัศน์ (2) การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ (3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (4) ทักษะการสื่อสาร และ (5) ภาวะ
ผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ 2) นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศมีค่าเฉลี่ยสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี" โดยสมรรถนะด้านวิสัยทัศน์และด้านทักษะบริหารเชิงยุทธศาสตร์
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ส่วนสมรรถนะด้านภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3) สภาพทั่วไป
ของการบริหารงานวิชาการยังขาดความเชื่อมโยงกันระหว่างสถานศึกษา และไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการสมรรถนะการบริหารจัดการของบุคลากรกองทัพอากาศ 4) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
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{

The purposes of this study were to study the strategic-level leader's
competencies, to analyze general condition of academic management, and to
develop academic management Strategy of the Air War college according to the
concept of the strategic-level leader's competencies enhancement of Royal Thai Air
Force. This is a mixed method research. Questionnaires were used for strategic-level
competencies assessment, focus group, open-end questionnaires, and deep
interviews were used for analyze the academic management environment. Data were
analyzed by frequency, percentage, mean, and content analysis. The finding were: 1)
The level in strategic-level leader's competencies of Air War college students were
overall at a high level, as Vision and Strategic Management skills were on the highest
level and strategic leadership was on the least level. 2) General condition of current
academic management did not comply with the requirements of performance
management of Air Force. 3) The academic management strategy of the Air War
college according to the concept of the strategic-level leader's competencies
enhancement of Royal Thai Air Force, consisted of 4 major strategies : (1) Synergies in
academic (2) Strengthening the academic management (3) Proactive academic
management.
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บทที่ 1
บทนา
1. ความสาคัญของการวิจัย
นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้ ทิศ ทางการจัดการศึ กษาของ
กองทัพอากาศมุ่งไปสู่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศทุกระดับให้มี
ความทันสมัยได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากองทัพอากาศตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ นโยบายการศึกษานี้ชี้ให้เห็นมุมมองการพัฒนา
กองทัพอากาศที่ใช้ “การฝึ กและศึกษา” เป็นเครื่อ งมือเบื้องต้นในการพั ฒ นากาลั งรบ โดยได้ใ ห้
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education : PME) เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นาให้กับนายทหารอากาศอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้บริหารระดับต้น
ระดับ กลาง และระดับ สู ง ของกองทัพอากาศ ผ่ านการศึ กษาในสถานศึกษาของกองทั พอากาศที่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการรับราชการทหาร ได้แก่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง โรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศตามลาดับ ทั้งนี้กาหนดให้ทุกสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
ของสถานศึกษานั้น
วิทยาลัยการทัพอากาศมีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเป็นผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็น "คุณลักษณะที่พึงประสงค์" ของผู้เข้ารับการศึกษาที่จะต้องเตรียมความพร้อมใน
การปฏิบัติภารกิจในตาแหน่งผู้ บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ จัดการศึกษา
ให้ กับ นายทหารที่มีคุณสมบั ติตามที่กาหนด และได้รับการคัดเลื อกจากคณะกรรมการการศึกษา
กองทัพอากาศให้เข้ารับการศึกษาเฉลี่ยปีละ 80 คน ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศจานวน
54 สัปดาห์ (วิทยาลัยการทัพอากาศ, 2557) ภารกิจการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุเปูาหมายภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดนี้มีความท้าทายในการดาเนินการเป็นอย่างมาก หากมองในภาพกว้างจะพบว่า
การจัดการศึกษาจะประกอบด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วนคือ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม กิจกรรมด้านการ
สอน และงานประเมินผล ที่ต้องสอดคล้องต้องกั นปฏิบัติในทางเดียวกัน การวางวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมให้เกิดกับผู้เรียนอย่างไร การเรียนการสอนก็ต้องมุ่งให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมเหล่านั้น และใน
เวลาเดียวกันการวัดประเมินผลผู้เรียนว่าได้มีสัมฤทธิผลในพฤติกรรมนั้นๆ ด้วย (กมล สุดประเสริฐ,
2517: 32) อย่างไรก็ตามผู้วิจัยมีข้อสังเกตว่าการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศอาจจะต้องมี
การทบทวน และปรับปรุงในบางส่วน เพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายในการพัฒนาความเป็นผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาตามที่ได้กาหนดไว้ 3 ประการ ดังนี้
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ประการแรก หลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์นี้ ควรระบุ
สมรรถนะที่ต้องการ หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน เพราะเป็นส่วนที่จะแสดงให้เห็นถึง
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการเพียงใด ซึ่งการศึกษาจะได้ผลอย่างจริงจังนั้นอยู่ที่ความชัดเจนแน่นอน
ของการกาหนดความต้องการให้ คนมีความสามารถด้านใด เพื่อจะได้ดาเนินงานจัดการศึกษาไป
ทางด้านนั้น และหากไม่ทราบความต้องการที่แน่นอนแล้วการจะวางแผนปฏิบัติงานให้เกิดผลย่อมทา
ได้ ย าก นอกจากนี้ ก ารจั ด การศึ ก ษายั ง ต้ อ งสอดรั บ กั น ทุ ก ระดั บ เนื่ อ งจากเป็ น การสั่ ง สอนอบรม
ต่อเนื่ องกัน เป็ น ระยะโดยหวังผลลั พธ์ป ลายทาง จึงต้อ งมี ความมุ่งหมาย ความต้องการที่กาหนด
แน่นอน และเป็นสิ่งที่ปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การแบ่งแยกการจัดการศึกษาออกเป็นส่วนๆ โดยไม่
ทราบความต้องการสูงสุดจะทาให้เกิดความสับสนเพราะต่างระดับ ต่างก็ทางานของตนไปโดยไม่รับรู้
ซึ่งกันและกัน (สุดใจ เหล่าสุนทร, 2549: 38-39) การระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์นี้ อาจ
อ้างอิงได้จากตัวแบบสมรรถนะที่กองทัพอากาศได้กาหนดไว้เกี่ยวกับสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ
ซึ่งมีจานวนถึง 14 ข้อ (กรมกาลังพลทหารอากาศ, 2556) แต่เนื่องจากไม่ได้แยกให้เห็นชัดเจนถึง
สมรรถนะที่แตกต่างกันในแต่ล ะระดับตาแหน่งการบริห าร การจัดการศึกษาตามแนวทางการรับ
ราชการทหารของแต่ละสถาบันศึกษาจึงจาเป็นจะต้องวิเคราะห์เพื่อระบุสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามระดับตาแหน่งของบุคลากรที่สถาบันการศึกษานั้นๆ วางเปูาหมาย
การศึกษาไว้ การออกแบบหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศควรต้องสกัดเฉพาะสมรรถนะที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติภารกิจในบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงเท่านั้น เพื่อที่จะจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับการเสริมสร้างสมรรถนะนั้น และเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ว่า
เป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ ทั้งนี้จากการจัดการศึกษาที่ผ่านมาพบว่ามีส่วนของหลักสูตรที่
ควรได้รับการปรับปรุง ดังปรากฏในรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชา
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ฯ ของวิทยาลัยการทัพอากาศประจาปีการศึกษา 25561 ที่เสนอแนะให้ปรับปรุง
พัฒ นาในเรื่ องเนื้ อหาสาระแต่ล ะวิช าในหมวดวิ ช าที่ข าดความเชื่อมโยงสั มพันธ์กัน และมีเนื้อหา
เกี่ยวกับผู้นาระดับยุทธศาสตร์น้อย นอกจากนี้ เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สภาวะแวดล้อมด้าน
ความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมินภัยคุกคามความ
มั่น คงรอบโลกของสานั กงานการข่าวกรองแห่ งชาติ สหรัฐ อเมริกาประจาปี 2013 (Worldwide
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รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาผู้นาระดับยุทธศาสตร์และการบริหารเพื่อการปูองกันประเทศของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นปีการศึกษา 2556 ซึ่งเป็นนักศึกษารุ่นแรกในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงสาระวิชาผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดย
จัดนักศึกษาจานวน 72 คนร่วมการสัมมนาเพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน
ด้านการสัมมนา ด้านรูปแบบการแถลงผล ด้านเอกสาร ตารา สื่อ และโสตทัศนูปกรณ์ และด้านการสอบ
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Threat Assessment of the US Intelligence Community) 2 และการตรวจสอบด้านการปูองกัน
ประเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาปี 2014 (Quadrennial Defense Reviews: QDR) 3
ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านดุลแห่งอานาจทางทหาร เศรษฐกิจ และการเมืองโลก
และภั ย คุก คามความมั่น คงที่ ห ลากหลาย อั นจะนาไปสู่ วิก ฤติก ารณ์ ค วามมั่น คงโลก มี อัต ราการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainly) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ
(Ambiguity)4 ซึ่งส่งผลให้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจ มีความยุ่งยากมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ดังนั้นหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้ อมด้านความมั่น คงที่เปลี่ ย นแปลงดังที่กล่ าวมาข้างต้น ดังตัว อย่างที่เ ห็ นได้จากการพัฒ นา
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหารกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่กองทัพสหรัฐฯ ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง Davis
& Donnini (1991: 36-38) ร่วมกันศึกษาประวัติและพัฒนาการของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ และชี้ให้เห็นถึงการปรั บปรุงหลักสูตรของสถาบันต่างๆ ในระบบวิชาชีพ
ทางทหาร โดยได้เพิ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความเป็นผู้นาจากเดิมร้อยละ 10 ของกลุ่มสาระ เป็นร้อย
ละ 40 ในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากสงครามเวียดนาม และต่อเนื่องมาถึงสงครามกลางเมืองในกัมพูชาที่สหรัฐฯ ต้องส่งกาลังทหารเข้า
ร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว
ประการที่สอง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเอื้อต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ แม้ว่าในการปรับหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศสาหรับปีการศึกษา 2555 ได้เปลี่ยน
ชื่อวิชา "ความเป็นผู้นา" เป็นวิชา "ความเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ " แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียน
การสอนในภาพรวมแล้ว กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะผู้นาส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ และความเข้าใจความเป็นผู้นายุทธศาสตร์เท่านั้น ทิศนา แขมมณี (2557:
113) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอนแบบการบรรยายเป็นการจัดการสอนในลักษณะที่มีครูเป็น
ศูน ย์กลาง ซึ่งยั งคงได้รับ ความนิ ย มอยู่มากเนื่องจากเป็นการดาเนินการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล
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บันทึกคาแถลงผลการประเมินภัยคุกคามด้านความมั่นคงรอบโลก (Statement of record Worldwide Threat Assessment of
the US Intelligence Community) โดย James R. Clapper ผู้อานวยการข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานการข่าวกรองแห่งชาติ
สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ค.ศ.2013
3
รายงานการตรวจสอบสถานการณ์ด้านการปูองกันประเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Quadrennial Defense Reviews :
QDR) เป็นเอกสารสาคัญที่ใช้เป็นข้อมูลพิจารณากาหนดยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศของสหรัฐ ฯ โดยจัดรวบรวมข้อมูลในแต่ละปี
และวิเคราะห์สถานการณ์ในวงรอบทุก 4 ปี
4
งานเขียนของ Thomas Owen Jacobs ในหนังสือ “Strategic Leadership : The competitive Edge ได้อธิบายถึงสภาวะ
แวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ ในยุคข้อมูลข่าวสารที่ผู้นาในศตวรรษที่ 21 จะต้องเข้าถึง
ความท้าทายเหล่านี้ด้วยสติปัญญา และความเท่าทัน เพื่อให้ความเป็นจริงและความสลับซับซ้อนต่าง ๆ เหล่านี้สร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันกับข้าศึก
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ความรู้ ข้อเท็จจริง หรือวิธีการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพด้วยการถ่ายทอดข้อมู ลเหล่านั้นอย่าง
ตรงไปตรงมา ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524: 58) เห็นว่าจะใช้ได้ผลกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้
เนื้อหาวิชาเท่าที่ผู้สอนรู้ และมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นน้อยทาให้การฝึกคิดวิเคราะห์ขั้นสูง
การแก้ปัญหา การวิพากษ์วิจารณ์ หรือสร้างสมจินตนาการนั้นมักได้ผลน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ (2553) ชี้ให้เห็นถึงรูปแบบการฝึกศึกษาอบรมที่จะเน้นการเรียนรู้ตาม
หลักสูตรการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาในกองทัพอากาศ และทั้งหมดใช้ครูเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ มีลักษณะการสอนที่เน้นการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจในภาพกว้าง หรือการสัมมนาร่วมกับ
การทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะ Workshop ยังไม่เจาะลึกในประเด็นพิเคราะห์ อีกทั้งไม่มีแนวทางที่
ชัดเจนในการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ปัญหาการจัดการศึกษาเหล่านี้แสดงให้เห็น
ถึงจุดอ่อนของการนานโยบายทางด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่ยังคงต้องการการปรับปรุง
ประการสุดท้าย การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนควรจะสามารถประเมินผลลัพธ์ใน
ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือจะต้องสามารถประเมินได้ว่าผู้ที่
สาเร็จการศึกษามีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ในระดับใด ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยการทัพอากาศ
จะต้ อ งพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ พ ร้ อ มปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในบทบาทผู้ บ ริ ห ารและฝุ า ยอ านวยการระดั บ สู ง ที่
ขับเคลื่อนหน่วยงานระดับองค์การ ผลการประเมินจึงควรจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีสมรรถนะเพียง
พอที่จ ะนาองค์การไปในทิศทางที่จะบรรลุ วิสัยทั ศน์ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิผล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะแต่ละด้านย่อมมีความแตกต่างกัน การ
บริหารการประเมินผลจึงควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร ทั้งนี้ พิชิต ฤทธิ์
จรู ญ (2552: 61) กล่ าวไว้ว่า การประเมิ นผลในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้ผู้ เรียน
เปลี่ ย นแปลงพฤติ กรรมทั้ง ด้ า นพุ ท ธิ พิสั ย จิต พิ สั ย และทั ก ษะพิ สั ย การที่จ ะทราบว่ าผู้ เ รี ยนเกิ ด
พฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นั้น จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดพฤติกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกัน และ
สอดคล้องเหมาะสมต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง ส่วน สงัด อุทรานันท์ (2532: 279)
ชี้ให้เห็นคุณค่าของข้อมูลที่ได้จากการประเมินว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งควรทา
ให้ครอบคลุมระบบของหลักสูตร และมีความต่อเนื่องกัน ทั้งในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้เรียน การประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ผ่านมา
วิทยาลัยการทัพอากาศจะจัดให้มีการวัดผลการเรียนรู้แยกแต่ละหมวดวิชา โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูล
การวัดผลด้านวิชาการ และคุณลักษณะส่วนบุคคล แต่จากมุมมองที่ว่าสมรรถนะเป็นสิ่งที่สามารถทา
ให้เรียนรู้ และประเมินค่าได้ โดยเฉพาะพุทธิพิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านความคิด สติปัญญา ที่เป็น
สมรรถนะหลักของผู้นาระดับยุทธศาสตร์นั้น ข้อมูลที่ได้จากการวัดผลที่ผ่านมาอาจไม่เพียงพอสาหรับ
การประเมินว่าผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือมีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในระดับใด
อย่ างไรก็ตามมี ห ลั กฐานที่ น่ าเชื่อถือ จากการเก็ บข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ ของนั กศึกษา
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วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศที่ ผ่ า นมาในงานวิ จั ย ของ พงษ์ สุ ว รรณ ศรี สุ ว รรณ (2555) ที่ สั ง เคราะห์
ผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศจานวน 316 ฉบับที่ต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการ
แก้ไขปัญหาและพัฒนากองทัพ พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่า อันมี
สาเหตุมาจากปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้เรียน ผู้สอน และการเรียนการสอน
จากข้อสังเกตทั้ง 3 ประการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศ อาจจะไม่น าไปสู่การบรรลุเปูาหมายในการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลั กษณะที่พึ่ง
ประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร และหากวิทยาลัยการทัพอากาศไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเตรียมความพร้อมสาหรับการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศในตาแหน่งผู้บังคับบัญชาและฝุายอานวยการระดับสูง ที่มีระดับอานาจใน
ตาแหน่งบริหารสูง แต่มีระดับสมรรถนะผู้นาต่า ผลเสียจะตามมาคือ การบริหารผิดพลาด ภารกิจของ
กองทัพอากาศในภาพรวมล้มเหลว โดยเฉพาะภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่ส่งผลให้วิธีการ
ปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจมีความยุ่งยากมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา การพัฒนาสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญ และความจาเป็นอย่างยิ่งยวด ซึ่ง Blanchard (2007: 13) ให้
ความเห็ นว่าเมื่อผู้ บริห ารต้องนาในระดับที่สู งขึ้น “ผลลัพธ์ ” ของผู้นาไม่ ใช่ เพียงมุ่งไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายเท่านั้น แต่อานาจและศักยภาพของผู้นาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเลิศขององค์กร (The
greater good) หรือผลการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมขององค์กร หากปลายทางคือการเป็นองค์กรสมรรถนะ
สูง (High Performance Organization) ภาวะผู้นาจะเป็นเสมือน “เครื่องยนต์” ที่ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางนั้น Flowers (2009: 233) ให้ความเห็นในการพัฒนาความเป็นผู้นาทางทหาร (Military
leadership) ว่า กองทัพมีความจาเป็นในการพัฒนาผู้นาระดับยุทธวิธี (Tactical leaders) ให้เป็น
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ (Strategic leaders) และเสริมสร้างให้พวกเขาให้สามารถนากองทัพในสภาวะ
แวดล้อมที่ท้าทายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ต้องรับผิดชอบต่อบุคลากร และ
ยุทโธปกรณ์จานวนมากของกองทัพที่มีค่าเกินกว่าจะไว้วางใจให้ผู้ที่มีทักษะความเป็นผู้นาในระดับที่ต่า
กว่า (Lower-level leadership skills) มาขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพอากาศที่หลากหลาย ยุ่งยาก
และซับซ้อนให้ประสบความสาเร็จในอนาคตได้ สอดคล้องกับ สุรชาติ บารงสุข (2546) 5 ให้ความเห็น
ว่าการเตรียมกองทัพ จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ทหารดี ผู้นาดี อาวุธดี และ
หลักนิยมดี โดยเฉพาะผู้นา หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งเป็ นผู้กุมทิศทางและนโยบายของกองทัพ
จะต้องคิดให้ได้เกินกว่าสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่ถูกจากัดอยู่กับเพียงเงื่อนไขเฉพาะ
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สุรชาติ บารุงสุข (2546) “นวัตกรรมทหาร : กองทัพในศตวรรษที่ 21” กล่าวถึงการเตรียมทัพจะต้องเตรียมการใน 5 ประเด็น ได้แก่
เตรียมคน(ทหาร) เตรียมผู้นา เตรียมองค์กร เตรียมยุทโธปกรณ์ และเตรียมหลักนิยม เนื่องจากเป็นองค์ประกอบหลักในการบรรลุ
ภารกิจทางทหาร
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หน้าเท่านั้น มิฉะนั้นแล้วไม่ว่าจะด้วยความจงใจหรือไม่ก็ตาม ก็เท่ากับว่าพวกเขากาลังหว่าน “เมล็ด
พันธุ์แห่งความพ่ายแพ้” ไปทั่วกองทัพ
ทางออกในเรื่ อ งนี้ อ าจจะอาศั ย มุ ม มองที่ ว่ า ความเป็ น ผู้ น าเป็ น สมรรถนะ ท าให้ เ ห็ น ว่ า
สมรรถนะสามารถเรียนรู้ และฝึกฝนได้ การจัดการศึกษาจึงมีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาความ
เป็นผู้นา Yulk (1981: 283) ที่ระบุว่าการฝึกและการพัฒนาสมรรถนะผู้นามีส่วนหนึ่งที่มีความสาคัญ
ในการปรับปรุงความเป็นผู้นา6 สอดคล้องกับ Adair (1984: 70) กล่าวว่าทักษะผู้นาไม่ได้มีมาตั้งแต่
เกิด มันคือทักษะที่ถูกหล่อหลอมมาจากการฝึกฝนและถูกพัฒนา ผู้บริหารจะเป็นผู้นา (Leader) ที่เก่ง
ขึ้นเมื่อเขาปรับปรุงทักษะผู้นาของเขาในด้านต่างๆ Flowers (2009: 241) นายพลแห่งกองทัพบก
สหรัฐอเมริกาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาทักษะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ทาได้โดยผ่านการให้การศึกษา และ
การสั่งสมประสบการณ์ที่มากขึ้นจากความก้าวหน้าในอาชีพ และ สิ่งแรกของการพัฒนาทักษะความ
เป็ น ผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ เ หล่ า นี้ คื อ การพิ จ ารณาอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ เ พื่ อ ระบุ ชุ ด ทั ก ษะหรื อ
สมรรถนะของผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ขั้นตอนต่อไปคือหาหนทางที่สถาบันจะปลูกฝังทักษะเหล่านี้ผ่าน
ระบบการศึกษา ส่วน Day (2012: 123) ซึ่งเคยเป็นคณะทางานด้านการฝึกและพัฒนาผู้นาของ
กองทัพบกสหรัฐอเมริกา กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้นาของกองทั พสหรัฐอเมริกา คือ
การใช้หลักสูตรที่มีโครงสร้าง (Structured Programs) และการฝึกประสบการณ์ (Experience) ซึ่ง
หลักสูตรที่มีโครงสร้าง จะถูกออกแบบขึ้นมาตามความต้องการในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องและ
ต่อเนื่องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตที่องค์กรจะต้องเผชิ ญหน้า หลักสูตรผสมผสาน
กัน ในหลายหมวดหมู่ ได้แก่ การพัฒ นาทักษะผู้ นาส่ ว นบุคคล การสร้างวิสั ยทัศน์ ความเป็นผู้ นา
ยุทธศาสตร์ และความท้าทายขององค์กร ความเห็นของนักวิชาการเหล่านี้ถูกใช้เป็นข้อพิจารณาใน
การจั ด การศึ ก ษาส าหรั บ การเตรี ย มบุ ค ลากรขององค์ ก รให้ มี ส มรรถนะผู้ น าที่ เ หมาะสมต่ อ การ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกองทัพ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเติบโตมาจากนายทหารที่ผ่านการ
ฝึ ก และศึ ก ษา รวมทั้ ง สั่ ง สมประสบการณ์ ผู้ น าอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาตลอดเส้ น ทางรั บ ราชการทหาร
นอกจากนี้ Pynes (2013: 295) เห็นว่าการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Development)
นอกจากจะถู ก น ามาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะของบุ ค ลากรแล้ ว ยั ง มี ส่ ว นในการให้ โ อกาสสร้ า ง
ความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขาในระยะยาว (Long-term Opportunities) ได้อีกทางหนึ่ง
แนวทางการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ผ่ า นการฝึ ก ศึ ก ษา และการสร้ า ง
ประสบการณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการ ซึ่ง ปองสิน วิเศษศิริ (2555) กล่าวว่างานวิชาการ
เป็นงานสาคัญที่ส่งผลต่อผู้เรียนโดยตรง การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นผลมาจากการจัดการเรียนการสอน
ผ่านการบริหารงานวิชาการ เริ่มมาจากการกาหนดหลักสูตร โดยเฉพาะกาหนดสิ่งที่จะให้ผู้เรียนได้
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Yulk (1981) สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของผู้นา สรุปได้ว่าสิ่งสาคัญที่นาไปสู่การปรับปรุงความเป็นผู้นา (improving
leadership) ได้แก่ การคัดเลือกและบรรจุในตาแหน่งผู้นา การฝึกและการพัฒนาสมรรถนะผู้นา และการใช้สถานการณ์สร้างผู้นา
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เรียนรู้ น้าหนักหรือปริมาณรายวิชาต่างๆ ที่ควรจัดก็ควรเป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน และ
มาตรฐานหลั กสู ตรที่องค์กรหรื อหน่วยงานต่างๆ ได้กาหนดไว้ ดังนั้นการบริห ารงานวิช าการเพื่อ
เสริ มสร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ง เป็ นภารกิจ หลั กของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ การ
ออกแบบหลักสูตร การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลพฤติกรรมการเรียนรู้จึง
เป็ น สิ่ งที่ต้องดาเนิ น การอย่ างพินิ จ พเคราะห์ ซึ่งต้องสอดคล้ องกับหลั กการเรียนรู้ที่เหมาะสมกั บ
นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศที่มีพื้นฐานความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์การทางาน
ระดับผู้บริหาร มีความหลากหลายในสายวิทยาการ มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ และมีเปูาหมายการ
เติบโตก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่การงาน และมีความคาดหวังในการเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตร
ของวิทยาลัยการทัพอากาศจึงเป็นสิ่งที่ต้องนามาประกอบการพิจารณาสาหรับการบริหารงานวิชาการ
ที่เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ นาระดับยุ ทธศาสตร์ให้รอบคอบทุกด้านทั้งด้านการพัฒ นาหลักสู ตร การ
จัดการเรียนการสอน และการประเมินผล อย่างไรก็ตามประเด็นข้อสังเกตของการบริหารงานวิชาการ
ในปัจจุบันที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนั้น อาจจะยังไม่ส่งผลลัพธ์ให้เห็นถึงจุดอ่อนของการดาเนินงานอย่าง
ชั ด เจน แต่ ส ถานการณ์ แ วดล้ อ มที่ ส่ ง ผลถึ ง การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของก าลั ง กองทั พ อากาศมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว ซับซ้อน และคลุมเคลือ รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ด้านการพัฒนาทรั พยากรมนุษย์ของกองทัพอากาศโดยยึดหลักสมรรถนะที่ประกาศใช้ในปี 2558
น ามาสู่ ค วามจ าเป็ น ที่ ต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ ตอบสนองกั บ ความ
เปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ทันสถานการณ์ โดยดาเนินการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศให้สอดคล้องกับการเตรียมผู้บริหารระดับสูงที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกองทัพอากาศ
ในอนาคต
กุญแจหลักของการศึกษาเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศให้
สอดคล้ องกับการเตรีย มผู้ บ ริห ารระดับสู งที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนกองทัพอากาศในอนาคตนี้ คือการ
พิ จ ารณาอย่ า งพิ นิ จ พิ เ คราะห์ เ พื่ อ ระบุ ชุ ด ทั ก ษะหรื อ สมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กองทัพอากาศให้ได้ในลาดับแรก ขั้นตอนต่อไปคือวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะเหล่านี้ทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ และ
พั ฒ นาแนวทางที่ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศควรด าเนิ น การ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ แนวทางการ
บริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ ใ ช้
กระบวนการวิจัยเพื่อมุ่งศึกษาหาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ผ่านการบริหารงานวิชาการ และพัฒนากลยุทธ์การบริหารวิชาการที่เหมาะสมสาหรับ
นาไปใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ต่อไป
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2. คาถามการวิจัย
2.1 กรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศตามแนวคิดการเสริ มสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศควร
ประกอบด้วยประเด็นอะไรบ้าง ?
2.2 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่ผ่านกระบวนการ
บริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศอยู่ใน
ระดับใด ?
2.3 สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เป็นอย่างไร ?
2.4 กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศควรมีแนวทางอย่างไร ?
3. วัตถุประสงค์การวิจัย
3.1 เพื่อศึกษากรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัย การทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
3.2 เพื่อประเมินสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลั ยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
3.3 เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
3.4 เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
4. นิยามศัพท์
4.1 กลยุ ท ธ์การบริ ห ารงานวิ ช าการ หมายถึง แนวทางการดาเนิ นงานที่เกี่ ยวกับการ
บริหารงานวิชาการที่จะนาไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเปูาหมายที่องค์การกาหนดไว้
4.2 การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ หมายถึง การบริหารกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
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4.3 การบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง และเพียงพอสาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
4.4 การบริหารการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการทัพอากาศ และเป็นขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้
4.5 การบริหารการประเมินผลการเรียน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการวัดผลการ
เรียนรู้ และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
หรือไม่ รวมทั้งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อ
เป็นองค์ความรู้ และสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรการทัพอากาศ และปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป
4.6 นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศตั้งแต่ นาวา
อากาศเอก – นาวาอากาศเอกพิ เ ศษ หรือ เที ย บเท่ า และได้ รั บ การคั ด เลื อ กจากคณะกรรมการ
การศึกษากองทัพอากาศให้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
4.7 ผู้บังคับบัญชาและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ หมายถึง นายทหารชั้น
สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ชั้นยศตั้งแต่นาวาอากาศเอกพิเศษ - พลอากาศเอก ซึ่งดารงตาแหน่ง
หน้าที่ราชการที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบาย ทิศทางการพัฒนา หรือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ที่กาหนด
4.8 วิทยาลัยการทัพอากาศ หมายถึง สถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารระดับสูงที่สุดของ
กองทัพอากาศ มีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาชีพทางทหารให้กับนายทหารสัญญาบัต รของกองทัพอากาศ
เพื่อเตรี ย มความพร้ อมในการปฏิบัติห น้าที่ในตาแหน่งผู้ บ ริห ารและฝุ ายอานวยการระดับสู งของ
กองทัพอากาศ
4.6 สภาพแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ หมายถึง สภาพของ
ปัจจัยทั้งภายใน และภายนอกองค์การที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการทั้งทางตรงและทางอ้อม
4.9 สมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ หมายถึง ชุดของความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
คุณลักษณะที่ผู้บังคับบัญชาและฝุายอานวยการระดับสูงขององค์การจาเป็นต้องใช้ในการบริหารงาน
ให้ บรรลุ เปู าหมายตามยุทธศาสตร์ขององค์การที่กาหนดไว้ ประกอบไปด้ว ย การมีวิสั ยทัศน์ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การติดต่อสื่อสาร และความเป็นผู้นากลยุทธ์

10
4.10 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความรู้ ความเข้าใจข่าวสาร
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลักการ
และข้อมูลที่เหมาะสม มีความสามารถในการฉายภาพ หรือระบุสภาพที่พึงประสงค์ขององค์การที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนสามารถในการประเมินความเป็นไปได้ และแนวโน้มความสาเร็จ
ในการมุ่งสู่การเป็นองค์การตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
4.11 การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถในการ
ทาความเข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ และจัดลาดับ
ความสาคัญของปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน มีความสามารถในการ
กาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีโดยประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจน
สามารถประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่อไป
4.12 ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้ อมขององค์การ มีทักษะความสามารถในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขององค์การ มีทักษะความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์
ไปสู่ การปฏิบั ติเพื่อการบรรลุ เปูาหมายที่ กาหนด ตลอดจนสามารถเสนอแนะตัว ชี้วัด หรือเกณฑ์
มาตรฐานสาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
4.13 ทักษะการติดต่อสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการ
ติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแนวทางปฏิ บัติกับผู้ร่วมงาน ด้วยการ
พู ด การอ่ า น การเขี ย น หรื อ ใช้ สั ญ ญาลั ก ษณ์ ใ นการสื่ อ สารเพื่ อ ความเข้ า ใจที่ ต รงกั น มี ทั ก ษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะความสามารถในการพัฒนาวิธีการสื่อสารที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ยอมรับ สนับสนุน หรือปฏิบัติ
ตามแนวทางของฝุายตน ตลอดจนมีทักษะการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่ อสาร เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารต่อไป
4.14 ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิด
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ หรือเปูาหมายที่ ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน มีการเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติที่นาไปสู่เปูาหมายนั้น มี
การปฏิบั ติตนให้ เป็ น แบบอย่ าง และสามารถโน้ มน้าว ชักนาผู้ อื่นให้ เกิ ดความร่ว มมือปฏิบัติตาม
แนวทางด้วยความเต็มใจ ตลอดจนการดูแลและเสริมสร้างขวัญ กาลังใจให้กับผู้อื่นเพื่อรักษาความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
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5. กรอบแนวคิดในการวิจัย

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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กรอบแนวคิดการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิด
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศนั้น ตัวแปรที่สาคัญคือ
5.1 สมรรถนะผู้นาระดับผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ได้จากการศึกษาตัวแบบสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งจะอาศัยการผสมผสานแนวทางกาหนดตัวแบบสมรรถนะตามแนวทางของ Briscoe
and Hall (1999: 39-43 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรืองกุน, 2555 : 115) ประกอบด้วย 1) แนวทางที่
อาศั ย การวิ จั ย เป็ น ฐาน ได้ แก่ การศึ กษาตั ว แบบสมรรถนะด้ า นการบริ ห ารจัด การของบุ ค ลากร
กองทัพอากาศ และการศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาที่สาคัญของผู้ บริหารระดับสูง 2)
แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาจากภารกิจของกองทัพอากาศ
และความคิดของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ 3) แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นฐาน ได้แก่การ
เปรียบเทียบตัวแบบสมรรถนะผู้นากับเหล่าทัพอื่นทั้งของไทยและสหรัฐอเมริก า สรุปได้ว่า สมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ต้องการ ประกอบไปด้วย (1) การมีวิสัยทัศน์ (2) การแก้ไข
ปัญหาและการตัดสินใจ (3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (4) ทักษะการสื่อสาร (5) ความเป็นผู้นา
เชิงยุทธศาสตร์
5.2 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลั ยการทัพอากาศ ได้จากการสังเคราะห์
รายการกิจกรรมทางด้านงานวิชาการที่ได้มาจาก 1) นักวิชาการ จานวน 6 ท่าน ได้แก่ กิติมา ปรีดี
ดิลก (2532), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553), สมาน อัศวภูมิ (2551), กมล ภู่ประเสริฐ (2547),
ปองสิน วิเศษศิริ (2555) , จันทรานี สงวนนาม (2551) และ 2) การจัดโครงสร้างอัตรา และภารกิจ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย (1) การบริหารหลักสูตร (2) การบริหารการเรียนการสอน
และ (3) การบริหารการประเมินผล
5.3 ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานการศึกษา ได้จากการสังเคราะห์รายการ
ปัจ จัย สภาพแวดล้ อมภายใน และภายนอกที่มีผลต่อการบริหารงานวิช าการของวิทยาลั ยการทัพ
อากาศ โดยการรวบรวมรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมจากนักวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Certo and
Peter (1991), Masun and Mockier (1994), Plunkett et al. (2005), Wheelan and Hunger
(2004), วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2542) แยกเป็น 1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบด้วย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและกฎหมาย เทคโนโลยี และ แรงผลักดันจากผู้เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาของกองทัพอากาศ 2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย โครงสร้าง
องค์การ, วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมร่วม และทรัพยากรขององค์การ
5.4 กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ ศึกษาจากภาพรวมของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
มุ่งเน้นการดาเนินการที่นามาสู่การกาหนดกลยุทธ์ โดยเฉพาะขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
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การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ และการเลือกกลยุทธ์ (สมยศ นาวีการ, 2531: 18,
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2543: 30, David, 1999: 168) รวมทั้งการเตรียมการเพื่อนากลยุทธ์ไปใช้
เพื่อจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนากลยุทธ์สาหรับการบริหารงาน
วิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป
จากการสั ง เคราะห์ ส มรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บทบาทหน้ า ที่ ข อง
ผู้บริหาร/ฝุายอานวยการระดับสูง ประกอบไปด้วย การมีวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ทักษะการบริ ห ารเชิงยุ ทธศาสตร์ ทักษะการสื่ อสาร ภาวะผู้ นาเชิงยุทธศาสตร์ สมรรถนะเหล่ านี้
สามารถเสริมสร้างได้โดยการจัดการศึกษา และฝึกประสบการณ์ ดังนั้นวิทยาลัยการทัพอากาศซึ่งเป็น
สถานศึกษาหลั กที่มีพัน ธกิจ ในการจัดการบริห ารงานวิช าการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การบริหารงานพัฒนาหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน การบริการ
งานประเมินผล ให้สอดคล้องในแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาเหล่านี้
การบริหารงานวิชาการทั้ง 3 ด้าน มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การบริหารงานพัฒนา
หลักสูตรเป็นการบริหารจัดการให้การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตรงตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ หลักสูตรที่ได้จะเป็นเสมือนแผนที่แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาตามที่ระบุไว้ จากนั้นวิทยาลัยการทัพอากาศจะนาไปพิจารณาจัดการเรียน
การสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งไปสู่เปูาหมายตามวัตุประสงค์ของหลักสูตร และสิ่งที่ต้อง
ดาเนินการคู่ขนานกับการจั ดการเรียนการสอนคือ การบริหารงานประเมินผล ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเมิน ผลสั ม ฤทธิ์ท างการศึ กษาของผู้ เรี ยน และผลประเมิน หลั ก สู ต รเพื่อ ใช้ ส าหรั บเป็น ข้อ มู ล
พิจารณาในการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคต
งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพการบริหารงานวิชาการในปัจจุบัน (Current Condition)
ให้เป็นไปแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ แต่การที่จะทาให้วิทยาลัยการทัพอากาศมีสภาพการ
บริหารงานวิชาการตามต้องการ (Desired Condition) จะต้องดาเนินการศึกษาตัวแปรและปัจจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มต้อนจากการศึกษาเพื่อระบุตัวแบบสมรรถนะผู้นาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติ
ภารกิจในบทบาทผู้บริหาร/ฝุายอานวยการระดับสูง การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
ผู้เรียนหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศเพื่อใช้เป็นข้ อมูลในวิเคราะห์สภาพการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เรียน
ปัจจุบัน จากการสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา และจากการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาตามแนวทางรั บ ราชการทหารอากาศ และสรุ ป ปัจ จั ย สภาวะแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลต่ อ การ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ทั้งปัจจัยภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างการบริหาร
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วัฒนธรรมและค่านิยมร่วมขององค์การ บุคลากร ทรัพยากรในการบริหารงานวิชาการ ส่วนปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยี แบ่งออกเป็นจุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะถูกนามาเข้ากระบวนการกาหนดกลยุทธ์สาหรับการ
ปรับเปลี่ยนสภาพการบริหารงานวิชาการปัจจุบัน ไปเป็นสภาพการบริหารงานวิชาการตามต้องการ
ประกอบด้วย การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ และการเลือกกลยุทธ์ รวมทั้งการเตรียมการเพื่อนา
กลยุทธ์ไปใช้ องค์ความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยนี้คือ กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่อไป
6. ขอบเขตการวิจัย
6.1 ขอบเขตด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ประชากรเป็นหน่วยงานและส่วนราชการของ
กองทัพ อากาศ โดยผู้ วิจั ย จะเลื อกผู้ ใ ห้ ข้อมูล ส าคัญ เป็นผู้ ดารงต าแหน่ งผู้ บริ ห ารของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทั พอากาศ และบุคลากรกองทัพอากาศที่กาลัง
ศึกษาและผู้ที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ 1) ผู้บริหารการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดนโยบาย และบริ หารการศึกษาวิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศ 2) บุคลากรของ
วิทยาลัยการทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการทั้งในระดับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน 3)
ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศปีการศึกษา 2555-2557 เนื่องจากเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรการทัพอากาศที่มีการปรับปรุงหมวดวิชาความเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์และ
เริ่มใช้หลักสูตรใหม่ในปี การศึกษา 2555 เป็นต้นมา และ 4) นักศึกษาที่กาลังอยู่ในระหว่างศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศปีการศึกษา 2558
6.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ แบ่งได้ดังนี้
6.2.1 เนื้อหาในด้านสมรรถนะผู้นา ศึกษาในขอบเขตที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุรายการ
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นคุณลักษณะพึ่งประสงค์ที่จะเสริมสร้างให้กับนักศึกษาของ
วิทยาลัยการทัพอากาศเท่านั้น ไม่ศึกษาสมรรถนะผู้นาในระดับเทคนิค และระดับปฏิบัติการ โดยถือว่า
ผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกให้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเป็นผู้เคยผ่านงานบริห ารจัดการ
หน่วยงานภายในกองทัพอากาศ ผ่านการศึกษา และฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาในระดับเทคนิค
และระดับปฏิบัติการมาแล้วอย่างต่อเนื่อง
6.2.2 เนื้อหาด้านการจัดการศึกษา ศึกษาเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการบริห ารงาน
วิชาการซึ่งเป็นภารกิจในขอบเขตที่อยู่ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยการทัพอากาศโดยตรง ได้แก่ 1)
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การพัฒ นาหลั กสูตร 2) การจั ดการเรียนการสอน และ 3) การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เนื่องจาก
ขอบข่ายของการบริหารการศึกษาอื่นๆ ได้แก่ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การ
บริ ห ารงานธุร การ นั้ น มีห น่ ว ยงานของกองทั พอากาศที่ มีห น้า ที่รับ ผิ ดชอบ วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ควบคุม กากับดูแลให้เป็นไปในแนวทางที่กองทัพอากาศกาหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว
6.2.3 เนื้อหาด้านสภาพแวดล้อม ศึกษาเฉพาะสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศเท่ า นั้ น โดยจะแบ่ ง การวิ เ คราะห์ อ อกเป็ น
สภาพแวดล้ อมภายนอก ประกอบด้ ว ย เศรษฐกิจ สั ง คมและวัฒ นธรรม การเมื องและกฎหมาย
เทคโนโลยี และแรงผลักดันที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ ส่ว น
สภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมร่วม และ
ทรัพยากรขององค์การ
6.2.4 เนื้อหาด้านการพัฒนากลยุทธ์ ศึกษากระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์เฉพาะใน
ส่วนการพัฒนากลยุทธ์ ประกอบไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ การ
ประเมินกลยุทธ์ การเลือกกลยุทธ์ และการเตรียมการเพื่อนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ประโยชน์ในทางวิชาการ
7.1.1 ผลการวิจัยจะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งในทางวิชาการของศาสตร์วิชาชีพ
ทางการบริหารการศึกษาที่มีต่อการพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศ
7.1.2 ผลการวิจัยจะแสดงให้เห็นแนวทางการปรับประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเรื่อง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ สาหรับสนับสนุนการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรของ
กองทัพอากาศ
7.2 ประโยชน์ในทางการปฏิบัติ
7.2.1 ตอบสนองต่อการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ งานวิจัยนี้มุ่งเน้นในการ
เสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากรที่จะก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพอากาศในการปูองกัน
ประเทศ ช่วยเหลือประชาชน และร่วมแก้ไขสถานการณ์วิกฤติของชาติในอนาคต
7.2.2 ตอบสนองต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคลของกองทัพอากาศโดยยึดหลักสมรรถนะ ผู้ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
กองทัพอากาศจะสามารถใช้ข้อเสนอกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการในงานวิจัยนี้ เป็นข้อพิจารณาใน
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การกาหนดนโยบายด้านการศึกษา และพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการเตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
ของผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
7.2.3 ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาระบบการศึกษาตามแนวทางการรับราชการ
ทหารอากาศ ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารของกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศสามารถน าแนวทางตามกลยุ ท ธ์ ก าร
บริหารงานวิชาการนี้ มาปรับใช้ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ในระบบ
การศึกษาวิชาชีพทางทหารอากาศ เพื่อสร้างความเชื่อมโยง และความต่อเนื่องในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะต้องปฏิบัติภารกิจตาแหน่งหน้าที่ที่ สูงขึ้น
ต่อไป
7.2.4 ตอบสนองต่อพันธกิจการเสริมสร้างผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ผู้บริหารของวิทยาลัยการทัพอากาศสามารถนาแนวทางการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการพัฒนาทางเลือกกล
ยุทธ์ และการเตรียมการสาหรับการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติไปใช้เป็นข้อพิจารณาในการจัดการศึกษา
ของสถาบัน
7.2.5 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศจะได้รับการเรียนรู้ที่มุ่ง
ผลตามกลยุ ท ธ์ อั น จะน าไปสู่ ก ารเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และพั ฒ นาการสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของผู้เรียนให้พร้อมก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหาร และฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ในอนาคต

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การทบทวนวรรณกรรมเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยกลยุทธ์การบริหารงาน
วิช าการวิ ทยาลั ย การทัพ อากาศตามแนวคิ ดการเสริม สร้ างสมรรถนะผู้ นาระดับ ยุท ธศาสตร์ ของ
กองทัพอากาศ แบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 2 หลั กการบริ ห ารงานวิชาการที่ เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 3 แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 1 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยแยกการค้นคว้า
ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการบริหารองค์การ 2) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้นา และ 3) การระบุสมรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จาก
การระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์นี้จะนาไปใช้เป็นเปูาหมายในการจัดการศึกษาของวิทยาลัย
การทัพอากาศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและ
ฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศต่อไป
1. บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการบริหารองค์การ
Controlling

Planning

Leading

organizing

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่ของการบริหารจัดการ (Management Functions)
ที่มา Lynn Van der Wagen. (2007) Human Resource Management for Events (p. 215)
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เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า ไม่ใช่ผู้บริหารทุกคนเป็นผู้นา และผู้นาทุกคนก็ไม่จาเป็นต้องเป็น
ผู้บริหาร ผู้นาที่ไม่เป็นทางการมักเกิดมาจากเหตุการณ์แวดล้อม (Event environment) ซึ่ง Wagen
(2007) ได้ชี้ให้ เห็ นถึงความสั มพันธ์ของ "การนา" ในมุมมองความสั มพันธ์กับหน้าที่อื่น ๆ ของ
กระบวนการบริหาร ได้แก่ การวางแผน (Planning) คือการกาหนดทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์การ,
การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึงการจัดทาโครงสร้าง และบรรจุงานเข้าไป, การนา (Leading)
คือการกระตุ้นให้เกิดความพยายาม และการควบคุม (Controlling) คือการทาให้แน่ใจว่างานนั้นจะ
สาเร็จ สมบูร ณ์ จึ งเห็น ได้ว่าการนาเป็นส่ วนหนึ่งของบทบาทของผู้ บริหาร ที่ต้องมีความเป็นผู้นา
(Leadership) หรือหมายถึงความสามารถที่จะมีอิทธิพลที่จะชักนาให้บุคคล/กลุ่มบุคคล ทาในสิ่งที่
ส่งผลให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรตามที่วางแผนไว้ได้
มีนักวิชาการที่ทาการศึกษาเกี่ยวกับ "ความเป็นผู้นา" พยายามตั้งนิยามมามากมาย แต่ก็ยังไม่
เป็นที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์ ซึ่งจากการทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นผู้นา Stogdill
(1974) กล่าวว่ามีนิยามความเป็นผู้นามากมายเท่ากับจานวนผู้ คนที่พยายามนิยามแนวคิด (almost
as many definitions of leadership as there are persons who have attempted to define
the concept) หัวใจของปัญหาในการนิยามความเป็นผู้นาอยู่ที่หลักการที่แตกต่างกัน 2 ประการ
ประการแรก ความเป็นผู้นาเป็นการค้นคว้าอันซับซ้อนที่เปิด กว้างทางความคิดไปสู่การอธิบายเชิง
วิชาการ ทุกคนล้วนมีความเข้าใจความเป็นผู้นาบนพื้นฐานประสบการณ์ที่ได้เคยเรียนรู้มาแตกต่างกัน
ของแต่ละคน ประการที่สองคือ แนวทางการนิยามและทาความเข้าใจได้รับอิทธิพลมาจากหลักทฤษฎี
ใดทฤษฎีหนึ่ง เช่นบางคนนิยามตามลักษณะของผู้นาในทฤษฎี คุณลักษณะ (Traits Theory) ขณะที่
อีกกลุ่มอาจนิยามในสิ่งที่ผู้นาทาตามทฤษฎีพฤติกรรม (Behavior Theory) ส่วน Grint (2004) ระบุ
ปัญหา 4 ประการของการสร้างฉันทามติในเรื่องคานิยามความเป็นผู้นาให้ยอมรับอย่างเป็นเอกฉันท์
ดังต่อไปนี้ 1) ปัญหาด้านกระบวนการ คือการไม่ยอมรับในเรื่องคุณภาพส่วนบุคคล เช่น คุณลักษณะ
บุคลิก อุปนิสัยของผู้นา 2) ปัญหาด้านตาแหน่ง ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเพราะผู้นาได้รับอานาจ
(Authority) หรือเพราะมีอิทธิพล (Influence) 3) ปัญหาด้านปรัชญา คือไม่เห็นพ้องกันว่าการที่ผู้นามี
พฤติกรรมอย่างใดกับผู้ตามเป็นผลมาจากการพิจารณาบริบทและสถานการณ์ หรือมาจากสิ่งที่เคยเกิด
ขึ้นมาในอดีต และ 4) ปัญหาด้านความบริสุทธิ์ (Purity) คือความเป็นผู้นาที่แสดงให้เห็นในบุคคลหรือ
กลุ่มเป็นปรากฏการณ์ทางมนุษยวิทยาแท้จริงหรือไม่ Bennis (1976) ให้ความเห็นว่าผู้นาจะต้องเป็น
สถาปนิกทางสังคม (a social architect) ซึ่งศึกษาและปรับแต่งรูปแบบของสิ่งที่เรียกว่า “วัฒนธรรม
ของงาน” (Culture of work) อันมีลักษณะเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้และยากที่จะมองเห็น แต่กลับ
มีความสาคัญโดยมีอิทธิต่อวิถีทางการกระทาของบุคคล รวมทั้งเรื่องค่านิยม (values) และปทัสถาน
(norms) ซึ่งจะซึมซับเข้าไปในตัวบุคคลและกลุ่มอย่างลึกซึ้ง
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จากคาถามที่ส าคัญ "ความเป็ นผู้ นาคื ออะไร?" นัก วิช าการที่ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นนี้ไ ด้
พยายามค้นหาคาตอบมาหลายทศวรรษ และเขียนบทความมากมายเพื่ออธิบายหลากหลายมุมมอง
Northouse (2012) ได้รวบรวมจัดแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) ความเป็นผู้นาคือคุณลักษณะ (Leadership is a trait) การนิยามความเป็นผู้นาเป็น
คุณลักษณะของบุคคล มีมุมมองว่าผู้นาแต่ละคนมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างจากคนทั่วไปที่ส่วนใหญ่
เกิดมาจากการสืบเชื้อสายกันมา จึงให้ความสาคัญกับตัวผู้นาและพรสวรรค์ของผู้นา ด้ว ยความเชื่อ
ที่ว่า "ผู้นาเป็นมาโดยกาเนิดสร้างขึ้นไม่ได้" (Leader are born, not made) ผู้นาเหล่านี้มักเป็น
บุคคลในกลุ่มชนชั้นนาทางสังคม (elite)
2) ความเป็นผู้นาคือความสามารถ (Leadership is an ability) บุคคลที่มีความสามารถใน
ด้านความเป็นผู้นาสามารถมาเป็นผู้นาได้ (a person who has leadership ability is able to be
a leader) เนื่องจากมีขีดความสามารถที่จะนา (Capacity to lead) มีแนวคิดว่าคนเรามีขีด
ความสามารถที่แตกต่างกันโดยธรรมชาติ (natural capacity) แต่ถ้าได้รับการฝึกฝน ซักซ้อม จะทา
ให้มีความสามารถเป็นผู้นาด้านต่างๆ ได้เทียบเท่าผู้ที่มีความสามารถในด้านนั้นๆ ได้
3) ความเป็นผู้นาคือทักษะ (Leadership is a skill) ผู้นาที่มีทักษะคือกลุ่มคนที่มีสมรรถนะผู้
ซึ่งรู้ วิธีการ (Means) และเครื่องมือ (Methods) เพื่อการบรรลุ เปูาหมายของพวกเขาอย่างมี
ประสิทธิภาพ การอธิบายความเป็นผู้นาเป็ นทักษะทาให้เห็นว่าความเป็นผู้นามีอยู่ในตัวของทุกคน
เนื่องจากทักษะเป็นสมรรถนะที่ผู้คนสามารถศึกษา และเรียนรู้ได้โดยผ่านการฝึกฝน (Training) การ
สอน (Instruction) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Learning from experience) การให้ข้อมูลซึ่งเป็น
ผลสะท้อนกลับจากคนอื่น (Feedback)
4) ความเป็นผู้นาคือพฤติกรรม (Leadership is a behavior) ให้ความสนใจในสิ่งที่ผู้นา
กระทา หรือนาเมื่ออยู่ในบทบาทของผู้นา (Leadership role) ที่ผู้นาแสดงออกในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน และจะสามารถสังเกตเห็นได้ ทั้งพฤติกรรมการทางาน (task behavior) และพฤติกรรม
กระบวนการ (process behavior)
5) ความเป็นผู้นาเป็นความสัมพันธ์ (Leadership is a relationship) จากมุมมองนี้ความ
เป็นผู้นาเป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างผู้นากับผู้ตาม มากกว่าเรื่องคุณลักษณะที่หลากหลายของ
ผู้นา ความเป็นผู้นากลายเป็นกระบวนการประสานงาน (process of collaboration) ที่เกิดขึ้นที่ผู้นา
ส่งผลต่อ หรือได้รับผลจากผู้ตาม ทั้งในด้านความเป็นผู้นา อานาจหน้าที่ และอิทธิพล
6) ความเป็นผู้นาเป็นกระบวนการเชิงอิทธิพล (Leadership is an influence process) มี
มุมมองว่าความเป็นผู้นาไม่ได้เกิดขึ้นมาตามลาพัง หรือเกิดขึ้ นภายใต้สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
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โดยเฉพาะ แต่เป็นแบบแผนของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นเป็นลาดับขั้นตอนอย่าต่อเนื่องกันไป
จนบรรลุผลสาเร็จ โดยมีองค์ประกอบหลักได้แก่ ผู้นา ผู้ตาม และสถานการณ์ เป็นเหตุการณ์และ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้น
Yukl (2006) กล่าวว่า คานิยามของความเป็นผู้นาส่วนใหญ่ สะท้อนถึงสมมุติฐานว่ามัน
เกี่ยวพันกับกระบวนการที่มีอิทธิพลเชิงสังคมที่ซึ่งอิทธิพลนี้ถูกใช้งานโดยบุคคล(หรือกลุ่ม) เหนือกว่า
คนอื่นๆ เพื่อก่อเกิดกิจกรรมและความสัมพันธ์ในกลุ่มหรือองค์กร ความเป็นผู้นาเป็นปรากฏการณ์อัน
ซับซ้อนที่มอี ยู่ในองค์กร, สังคม, ตัวบุคคล ขึ้นอยู่กับว่ากระบวนการการใช้อิทธิพลที่ซึ่งทาให้งานบรรลุ
เปูาหมายนั้นไม่ได้เกิดจากการกดดันแต่เกิดจากการจูงใจ Yukl นิยามความเป็นผู้นาว่า “กระบวนการ
ของการมีอิทธิพลให้ผู้อื่น เข้าใจ และยอมรับเกี่ยวกับอะไรที่ต้องการให้ทา วิธีการทา และกระบวนการ
ของการอานวยการ ควบคุมให้ความพยายามของแต่ละคนนาไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน ”
เช่นเดียวกับ Northouse (2012) ที่นิยามว่าเป็น “กระบวนการที่ซึ่งบุคคลหนึ่งมีอิทธิพลต่อกลุ่มของ
บุคคลให้บรรลุเปูาหมายเดียวกัน” โดยทัศนะที่ว่า
1) ความเป็นผู้นาเป็นกระบวนการ (Leadership is a Process) หมายความว่า ผู้นา
(Leaders) ส่งผลและถูกส่งผลจากผู้ตาม (Followers) ทั้งเชิงบวกและลบ เป็นปฏิสัมพันธ์แบบ 2 ทาง
ระหว่างผู้นากับผู้ตาม ทาให้ความเป็นผู้นาเกี่ยวข้องกับทุกๆ คนมากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่องเฉพาะผู้ที่
เกิดมาหรือถูกเลือกมาเป็นผู้นาเท่านั้น รวมถึงไม่ได้หวงห้ามเฉพาะกลุ่มผู้มีอานาจในตาแหน่งที่เป็น
ทางการอีกต่อไป
2) ความเป็นผู้นาเกี่ยวของกับเรื่องของอิทธิพล (Leadership involves influencing other)
และความสามารถในการใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นในบริบทขององค์กรและบริบทของงาน ซึ่งเป็น ไปไม่ได้ที่
ผู้นาที่ปราศจากอิทธิพลจะสามารถเป็นผู้นาได้ แต่การใช้อิทธิพลจะต้องอยู่บนพื้นฐานของหลั ก
จริยธรรม
3) ความเป็นผู้นาเป็นเรื่องของการดาเนินการ/ปฏิบัติในกลุ่ม (Leadership happens
within the context of a Group) หมายความว่าเป็นการใช้อิทธิพลต่อกลุ่มคนผู้ ซึ่งถูกยึดโยงกับ
เปูาหมาย หรือจุดมุ่งหมายโดยรวม
4) ความเป็ นผู้ น าเกี่ย วข้องกับการบรรลุ เปูาหมาย (Leadership involves goal
attainment) เป็นการชี้ทิศทางที่จะพาไปสู่การบรรลุภารกิจหรือถึงจุดหมาย (บนพื้นฐานจริยธรรม)
ให้บรรลุบางสิ่งด้วยกันทั้งผู้นาและผู้ตาม ดังนั้นความเป็นผู้นาจะเกิดขึ้นมาในบริบทที่ผู้คนกาลังมุ่งหน้า
ไปในทิศทางของเปูาหมาย และ
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งานวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับมุมมองที่ว่าความเป็นผู้นาเป็นทักษะ (Leadership is a skill) ด้วย
เหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือการอธิบายความเป็นผู้นามีอยู่ในตัวของทุกคนไม่ได้เป็นเรื่องของ
พรสวรรค์ หรือติดตัว มาแต่กาเนิด ประการที่ส อง การที่ความเป็นผู้นาเป็นเรื่องของทักษะซึ่งเป็น
องค์ประกอบหนึ่งของสมรรถนะ ทาให้เห็นว่าเป็นสมรรถนะที่ผู้คนสามารถเรียนรู้ได้หากมีการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะเหล่านั้นและเมื่อนามุมมองความเป็นผู้ นาคือทักษะหรือ
สมรรถนะ มารวมกับนิยามที่ชี้ว่าความเป็นผู้นาเป็นกระบวนการ จะสรุปได้ว่า สมรรถนะผู้นา คือ ชุด
สมรรถนะของบุคคลสอดคล้องกับกระบวนการการใช้อิทธิพลต่อผู้อื่นซึ่งนาไปสู่การบรรลุเปูาหมาย
โดยรวม
นักวิชาการบางกลุ่มพยายามแยกการบริหารจัดการ (Management) ออกจากความเป็นผู้นา
(Leadership) ทั้งที่ทั้งสองเรื่องนี้มีทั้งความเหมือน และความต่าง กล่าวคือ ทั้งสองคานี้เกี่ยวข้องกับ
การมีอิ ทธิ พลต่อ กลุ่ มคน มี ความจาเป็ นต่อ การท างานร่ว มกับ ผู้ อื่ น และการบรรลุ เ ปูา หมาย แต่
นักวิชาการได้มองเห็นความแตกต่างในบางมิติ ดังเช่น Zaleznik (1977) กล่าวว่า ผู้จัดการ
(Manager) กับ ผู้นา (Leader) ควรแยกออกจากกัน เพราะผู้จัดการทางานเชิงรับ (reactive) มี
ทางเลือกในการทางานจากัดตามที่กาหนดไว้ในกิจวัตรประจาวัน และโครงการระยะสั้น ใช้อารมณ์
(emotion) น้อยในขณะที่ทางานร่วมกับคนอื่น และเป็นการทางานที่ เกี่ยวข้องกับการปรับพฤติกรรม
ของผู้คน ขณะที่ผู้นาจะทางานเชิงรุก (proactive) มีทางเลือกไม่จากัดในการปฏิบัติและแก้ปัญหาใน
ระยะยาว จึงต้องมีความรู้สึกแรงกล้าที่จะทาให้เปูาหมายสัมฤทธิ์ผล มักจะพยายามค้นหาแนวคิด
(Ideas) ของตนมากกว่าจะสนองตอบกับแนวคิดของผู้อื่น การทางานเกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของผู้คน โดยใช้อิทธิพลที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนใน
องค์กร กระตุ้นให้พวกเขาเกิดภาพลักษณ์ (images) และความคาดหวัง สร้างความต้องการและ
วัตถุประสงค์เฉพาะที่จะช่วยกาหนดทิศทางของงาน Bennis และ Nanus (1985) แสดงให้เห็น
ความแตกต่างของคาทั้งสองอย่างชัดเจนว่า "ผู้จัดการคือผู้ซึ่งทาสิ่งต่างๆ อย่างถูกต้อง ผู้นาคือผู้ที่ทาสิ่ง
ที่ถูกต้อง" (Managers are people who do things right and leaders are people who do
right things) และ Bryman (1986) อธิบายว่าผู้นาเป็นตัวกระตุ้นให้มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ ในขณะที่
ผู้จัดการถูกกาหนดให้บรรลุเปูาหมายของงานที่อยู่ตรงหน้าในเวลานั้น
แนวคิดการแยกระหว่างการบริหารจัดการกับความเป็นผู้นาเริ่มเปลี่ยนแปลงไป Mintzberg
(1973) ระบุบทบาท 10 ประการของผู้บริหาร หนึ่งในนั้นคือ "ความเป็นผู้ นา" ชี้ให้เห็นว่าความเป็น
ผู้นาเป็นมิติหนึ่งของบทบาทผู้บริหารที่ยากจะแยกออกจากกันได้ Kotter (1998) มองว่าองค์กร
ต้องการทั้งผู้บริหารและผู้นา เพราะผู้บริหารมีความจาเป็นต่อองค์กรในการควบคุมความซับซ้อน ด้วย
การวางแผน การจัดหน่วย จัดคนทางาน ควบคุม กากับดูแล และงบประมาณในเชิงสถาบัน ขณะที่
ผู้นามีความจาเป็นต่อการควบคุมความเปลี่ยนแปลงผ่านการชี้นาทิศทาง และจัดวางตัว จูงใจ และ
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สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้น องค์กรจึงต้องการผู้บริหารและผู้นาที่เข้มแข็ง เพราะองค์กรที่มีการ
บริหารเข้มแข็งแต่อ่อนแอในด้านความเป็นผู้นา มีลักษณะเป็ นราชการ (Bureaucratic) จะไม่ค่อยมี
การสร้างสรรค์และก่อให้เกิดนวัตกรรม ในทางกลับกันองค์กรที่มีความเป็นผู้นาที่เข้มแข็งแต่อ่อนแอใน
การบริหารงาน อาจถูกกลืนให้จมหายไปในการเปลี่ยนแปลงที่เข้ามากระทบองค์กร ไร้ทิศทาง การ
ตัดสิ น ใจผิ ดพลาด และเกิ ดผลเชิ งลบต่อองค์ก ร การจั ดการจึง เกี่ ยวกั บการจัด การความซับ ซ้อ น
(Coping with complexity) ขณะที่ความเป็นผู้นาเป็นการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง (Coping with
change) การบริหารที่ดีจะนาไปสู่ทิศทางที่บรรลุเปูาหมายขององค์กร ขณะที่ความเป็นผู้นาเป็นความ
ต้องการสาหรับการเปลี่ยนแปลงแบบมีพลวัต Gosling and Mintzberg (2003) เห็นว่าอันตราย
เกินไปที่จะแยกการบริหารจัดการออกจากความเป็นผู้นา เพราะการบริหารที่ปราศจากความเป็นผู้นา
จะไม่เกิดการสร้างเสริมแรงบันดาลใจ เป็นกิจกรรมที่ตายแล้ว ส่วนความเป็นผู้นาที่ปราศจากการ
บริหารจัดการ จะสนับสนุนให้เกิดความหลงในอานาจซึ่งเป็นการทาลายล้างองค์กรในที่สุด
Burgoyne, Hirsh and Williams (2004) ร่วมกันศึกษาการพัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารและความเป็นผู้นาส่งผลในการเสริมสร้างผลงานขององค์การ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการพัฒนาการบริหารและความเป็นผู้นา (Management and Leadership Development
: MLD) จะนาไปสู่การเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารและความเป็นผู้นา (Management
and Leadership Capability : MLC) ซึ่งสอดคล้องกับการเสริมสร้างผลงานขององค์การ

MLD

MLC

Performance

Conte
MLD = การพัฒนาการบริxt
หารและความเป็นผู้นา
MLC = ขีดความสามารถในการบริหารและความเป็น
ผู้นา

ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาการบริหารและความเป็นผู้นา, ขีดความสามารถ และ
ผลการปฏิบัติงาน
ที่มา : Burgoyne, Hirish and Williams (2004) The development of management and
leadership capability and its contribution to performance : the evidence, the prospects
and the research need. DfES Research Report 560. London : DfES (p. 7)
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สัมมา รธนิชย์ (2556: 230) นิยามการพัฒนาผู้นา หมายถึงการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงภาวะ
ผู้นาของบุคคลที่เป็นผู้นา หรือผู้บริหารองค์การ หรือหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ ทักษะ
ความศรัทธา น่าเชื่อถือ สร้างบรรยากาศ และความพึงพอใจแก่ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานร่วมกันให้
องค์การมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มขึ้น การพัฒนาผู้นามีความสาคัญเนื่องมาจาก
1. การพัฒนาผู้นาส่งผลต่อประสิทธิภาพและความสาเร็จขององค์การ
2. การพัฒ นาผู้นาสามารถพัฒนาคุณลักษณะและความรู้ความสามารถของบุคลากรใน
องค์การ
3. การพัฒนาผู้นาทาให้เกิดผู้นาคนใหม่
4. การพัฒนาผู้นาเป็นการช่วยให้ผู้นาหรือผู้บริหารได้รับการยอมรับของกลุ่มมากยิ่งขึ้น
5. การพัฒนาผู้นาสามารถสร้างความมั่นใจแก่ตัวผู้นา (Self Confidence) มากยิ่งขึ้น
งานวิจัยของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2549) ได้พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรง
ของประสิทธิผลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา และ
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นาของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนระดับประถมศึกษา
สังกัดสานักงานเขตการศึกษาสกลนคร เขต 1,2 และ 3 โดยใช้แบบสอบถามแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่าสาหรับ ผู้บริหารโรงเรียนจ านวน 203 คน และครูในโรงเรียน 457 คน พบว่า ในภาพรวม
ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นตรงของประสิทธิผลภาวะผู้นาของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลรวมที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรี ย นพบว่า องค์ ป ระกอบด้ านสถานการณ์ที่ เ กี่ ยวข้ องมี ค่า อิ ทธิ พ ลรวมสู ง สุ ด ทั้ง ทางตรงและ
ทางอ้อม รองลงมาได้แก่ ด้านพฤติกรรมผู้นา ด้านคุณลั กษณะผู้ นา และด้านภูมิหลั ง ตามลาดับ
ผลการวิ จั ย นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การรั บ รู้ ส ถานการณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
นอกจากนี้ผู้บริหารจะต้องพัฒนาภาวะผู้นาในด้านพฤติกรรมผู้นา และคุณลักษณะผู้นาในการบริหาร
สถานศึกษา เนื่องจากมีอิทธิพลที่ส่งผลถึงประสิทธิผลของสถานศึกษา
สรุปได้ว่า ผู้บริหารจะต้องมีความเป็นผู้นา ดังนั้นการพัฒนาผู้บริหารจึงต้องให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาความเป็นผู้นาควบคู่กันไป จึงจะก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขององค์การได้
2. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นา
Katz (1955: 171-180) กล่าวไว้ในบทความ “Skills of an Effective Administrator” ว่า
ผลงานขึ้นกับทักษะพื้นฐานมากกว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล บทความนี้มีจุดมุ่งหมายในการแนะสิ่งที่
อาจเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การคั ด เลื อ กและพั ฒ นาผู้ บ ริ ห าร โดยไม่ อ ยู่ บ นฐาน “สิ่ ง ที่ ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ”
(คุณลักษณะและคุณสมบัติ) แต่ยืนบนฐานที่ว่า “อะไรที่ผู้บริห ารทา” (ชนิดของทักษะที่ใช้ในการ
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ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิผล) ซึ่ง Katz ให้ความเห็นว่า ทักษะเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ ไม่ได้เป็นมาโดย
กาเนิด และถูกแสดงออกอย่างเปิดเผยในผลงาน ไม่ใช่แค่เพียงศักยภาพเท่านั้น ดังนั้นเงื่อนไขหลักของ
ทักษะความชานาญต้องเป็นการแสดงออกที่มีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย ภายใต้
สมมุติที่ว่าผู้บริหารคือผู้ซึ่ง 1) กากับดูแลกิจกรรมของคนอื่น และ 2) เสนอตัวเข้ารับผิดชอบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์โดยผ่านความพยายามเหล่านี้ ผู้บริหารที่ประสบความสาเร็จจะยึดโยงอยู่กับทักษะ
พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1. ทักษะด้านเทคนิควิธี (Technical skills) หมายถึง ความเข้าใจ และความชานาญในการ
ทากิจกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ หรือเครื่องมือ กระบวนการ ขั้นตอน เทคนิคที่ยุ่งยากเป็นพิเศษ ซึ่ง
ทักษะนี้สามารถเห็นได้ง่ายในงานเฉพาะทาง เช่น แพทย์ผ่าตัด นักบัญชี วิศวกร นักดนตรี ทักษะ
เหล่านี้เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้เฉพาะ ความสามารถในการวิเคราะห์ ภายในการใช้เครื่องมือ และ
เทคนิ ควิธีที่ได้รั บมาจากประสบการณ์ การศึกษา และการฝึ กอบรม ให้ส ามารถทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. ทักษะด้านมนุษย์ (Human Skills) คือ ความสามารถในการทางานร่วมกับคนอื่น และทา
ให้คนอื่นให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในทีมที่เขานา หากทักษะด้านเทคนิควิธีเป็นเรื่องของการ
ทางานกับ “สิ่งของ” แล้ว ทักษะด้านมนุษย์จะเป็นเรื่องการทางานที่เกี่ยวข้องกับ “คน” ทักษะที่
แสดงออกมาในวิถีทางของการเข้าใจและยอมรับการเหนือกว่า เท่าเทียม หรือต่ากว่า ของบุคคล ผู้ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะด้านมนุษย์มาอย่างดีจะตะหนักถึงทัศนคติ สมมุติฐาน และความเชื่อของตนเอง
เกี่ยวกับบุคคลและกลุ่มคนอื่นๆ เขาสามารถที่จะเห็นประโยชน์และข้อจากัดของความรู้สึกเหล่านี้ โดย
การยอมรับการมีอยู่ของมุมมอง ความเข้าใจ และความเชื่อซึ่งแตกต่างไปจากของตนเอง มีทักษะใน
การทาความเข้าใจกับคาพูด หรือพฤติกรรมของผู้คน มีทักษะในการสื่อสารเรื่องที่เป็นวิถีทางของเขา
กับคนอื่นอย่างเท่าเทียมกันในบริบทของพวกเขาเหล่านั้น มีความรู้สึ กที่ไวต่อความต้องการจาเป็น
และแรงจูงใจของคนอื่น เสริมสร้างบรรยากาศการทางานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทางานอย่างอิสระ
ปราศจากความรู้สึ กกดดัน ซึ่งทักษะที่แท้จริงในการทางานกับคนอื่นเหล่ านี้ต้องเกิดขึ้นอย่างเป็น
ธรรมชาติ เป็นกิจกรรมที่ทามาอย่างต่อเนื่อง เพราะมันไม่เพียงแต่เกี่ยวพันกับเวลาในการตัดสินใจ แต่
ยังเกี่ยวพันกับพฤติกรรมส่วนบุคคลในแต่ละวันอีกด้วย ทักษะด้านมนุษย์ไม่สามารถเป็นเพียงแค่สิ่งที่
เกิดขึ้นในบางครั้ง เพราะว่าทุกสิ่งที่ผู้บริหารพูดหรือกระทา (หรือเลี่ยงที่จะไม่พูด หรือไม่ทา) จะส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์กับผู้คนของเขา
3. ทักษะด้านความมโนทัศน์ (Conceptual skills) คือความสามารถในการมององค์การเป็น
องค์รวม ว่ามันประกอบไปด้วยหน้าที่ต่างๆ ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละคน และการเปลี่ยนแปลงในส่วนหนึ่งจะ
กระทบต่อส่วนอื่นๆ ทั้งหมด ความสาเร็จของการตัดสินใจ และการประสานงานกับส่ว นต่างๆ ของ
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องค์การอย่างมีประสิทธิผลขึ้นอยู่กับทักษะด้านมโนทัศน์ของผู้ที่ทาหน้าที่ตัดสินใจ และผู้คนที่นาข้อ
ตัดสินใจในไปปฏิบัติ ซึ่งทัศนคติของผู้บริหารระดับสูงจะนาพาให้การพิจารณาและความรับผิดชอบ
ขององค์การ เป็นไปในวิถีทางของตน และเกิดความแตกต่างจากขององค์การอื่น
สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2545: 121) กล่าวถึง สถานการณ์ที่สอดคล้องกับทักษะ (Situational
relevance of skills) ผู้บริหารจาเป็นต้องใช้ทักษะทั้งสามด้าน (ด้านเทคนิค ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และด้านมโนทัศน์ ) เพื่อการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทที่กาหนดให้บรรลุผล แต่ ลาดับ
ความสาคัญลาดับความสาคัญและความเกี่ยวข้องของทักษะที่ใช้มากน้อยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น
หากสถานการณ์นั้นจาเป็นต้องใช้อานาจอิทธิพลเป็นหลักแล้ว การมีตาแหน่งตามสายบังคับบัญชาจะ
กลายเป็นปัจจัยที่จาเป็นสาหรับการดาเนินบทบาทตามตาแหน่งนั้น (Boyatzis, 1982 อ้างถึงใน สุเทพ
พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 121) ซึ่งยิ่งตาแหน่งงานสูงขึ้น ย่อมมีขอบเขตของกิจกรรมต่างๆ กว้างขวางมาก
ขึ้น มีความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมมากขึ้น ทาให้จาเป็นต้องมีทักษะในด้านมโนโน
ทัศน์เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามทักษะที่จาเป็นสาหรับผู้บริหารแต่ละระดับนั้นยังคงขึ้นอยู่กับประเภท
ขององค์การ (type of organization) ขนาด (size) โครงสร้างองค์การ (organization' structure)
และระดับของการรวมศูนย์อานาจ (degree of centralization of authority) (Melennan, 1967
อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 121)
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Northouse (2012) จัดหมวดหมู่ของทักษะต่างๆ ออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ ทักษะการจัดการ
หรือเทคนิคงาน (administrative/technical skills), ทักษะระหว่างบุคคล (interpersonal skills)
และทักษะมโนทัศน์ (conceptual skills)

การแสดงวิธีทางาน
การจัดการทรัพยากร

การจัดการความขัดแย้งระหว่าง
บุคคล
ทักษะ
การบริหารจัดการ

การจัดการคน

ทักษะ
ระหว่างบุคคล

ทักษะ
ความเป็นผู้นา
หลัก

การแสดงอารมณ์
การอยู่อย่างมีสังคม

ทักษะมโนทัศน์
การแก้ปัญหา
สร้างสรรค์วสิ ัยทัศน์
การวางแผนกลยุทธ์

ภาพที่ 4 รูปแบบทักษะความเป็นผู้นาขั้นต้น
ที่มา : Northouse (2012) Introduction leadership : Concept and practice (หน้า 66)

McClelland (1973) เสนอบทความ Testing for competence rather than
intelligence ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์ของการวัด IQ และบุคลิกภาพ และให้แนวคิดที่
สาคัญเกี่ยวกับสมรรถนะไว้ว่า ความถนัด ความเชี่ยวชาญทางวิชาการ ความรู้ และความมุ่งมั่นสู่
ความส าเร็ จ ไม่ ใ ช่ ตั ว ชี้ วั ด ที่ ดี ข องผลงานและความส าเร็ จ โดยรวมแต่ ส มรรถนะเป็ น สิ่ ง ท านาย
ความส าเร็ จ ในงานได้ ดี ก ว่ า ผู้ ที่ ท างานเก่ ง ไม่ ใ ช่ ผู้ ที่ เ รี ย นเก่ ง แต่ เ ป็ น ผู้ ที่ มี ค วามสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่เพื่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ทา ข้อสรุปนี้นาไปสู่การปฏิวัติ
ทางจิ ตวิทยาที่เดิ มสนใจเพียงการวัดผลด้านสติปัญญา (Intelligence) และทดสอบบุคลิ กภาพ
(Personality) ไปสู่ ก ารหาเครื่ อ งมื อ ใหม่ ในการวั ดผลและประเมิ นสมรรถนะ (Competency
Assessment)
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Boyatzis (1982, อ้างถึงใน ดนัย เทียนพุฒิ, 2550: 50) ได้ให้นิยามสมรรถนะว่าเป็นสิ่งที่มี
อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งกาหนดพฤติกรรมของบุคคลเพื่อให้บรรลุถึงความต้องการของงานภายใต้ปัจจัย
สภาพแวดล้ อมขององค์ก ร และทาให้ บุค คลมุ่ง มั่ นไปสู่ ผ ลลั พ ธ์ที่ ต้ องการ ตัว แบบสมรรถนะควร
ครอบคลุมประเภทของความสามารถ และระดับความสามารถนอกจากนี้ยังพบว่า ผลงานของการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ เกิดจากปัจจัยที่ได้รับเข้ามามากกว่าความสามารถส่วนบุคคล
ดนัย เทียนพุฒ (2547) ได้สรุปรูปแบบของความสามารถ(สมรรถนะ) ไว้ 4 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบของมิติองค์กร (Organizational Competencies) เป็นการสร้างความสามารถ/
สมรรถนะหลักขององค์การ (Core Competencies)
2. รูปแบบของงาน (Job Competencies) อาจใช้คาว่า Technical (Skill) Competencies
หรือ Functional Competencies เป็นความสามารถ/สมรรถนะในการทางานที่ธรรมชาติของงาน
หรือกลุ่มงานมีพื้นฐานเหมือนกัน แต่มีนัยที่แตกต่างกันในระดับของงานที่กาหนดขึ้น
3. รูปแบบมิติของบทบาท (Role Competencies) เป็นความสามารถ/สมรรถนะในการ
ทางานใน “ตาแหน่ง” หรือ “บทบาทในตาแหน่ง” ที่ทาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
4. รูปแบบมิติด้านบุคคล (Behavioral Competencies) เป็นความสามารถ/สมรรถนะ
พื้นฐานที่ทุกคนใช้ในการประยุกต์ใช้ในองค์การ เช่น การทางานเป็นทีม ความซื่ อสัตย์ ใจบริการ เป็น
ต้น
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เป็นสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้มีบทบาทเป็นผู้บริหาร
และฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบสมรรถนะในมิติของบทบาท
หน้าที่ ดังนั้ นในงานวิจั ยฉบับนี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นั กศึ กษาวิท ยาลั ย การทัพอากาศ ซึ่ง จะเป็น การเตรีย มบุค ลากรให้ พ ร้อมปฏิ บัติง านตามบทบาท
ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศในอนาคตต่อไป
Spencer and Spencer (1993: 9 อ้างถึงใน สุรพงษ์ มาลี, 2549: 55) กล่าวว่า “สมรรถนะ
หมายถึง คุณลักษณะซึ่งกาหนดคุณลักษณะของบุคคล มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับผลการปฏิบัติงาน
และทาให้บุคคลนั้นทางานได้อย่างมีประสิทธิผล หรือมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่น ” รวมทั้งกาหนด
นิยามสเกลหรือดีกรีของความสามารถว่า JND (Just-Noticeable Difference) ซึ่งเป็นจุดกาเนิดที่
สาคัญของ “พจนานุกรมสมรรถนะ” (Competency Dictionary) อธิบายได้ดังนี้
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1. เป็นสิ่งที่กาหนดคุณลักษณะของบุคคล (Underlying Characteristics) กล่าวคือ เป็นสิ่งที่
ฝังลึก และมีความคงทน จนเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพของบุคคลนั้นๆ รวมทั้งจะใช้เป็นตัวพยากรณ์
พฤติกรรมในสถานการณ์ต่างๆ และพฤติกรรมการทางานได้ด้วย
2. มีความสัมพันธ์เชิงเหตุผลกับผลการปฏิบัติงาน (Casually related) หมายความว่า
สมรรถนะเป็นสาเหตุให้คนแสดงพฤติกรรม หรือเป็นตัวพยากรณ์ว่าบุคคลนั้นจะสามารถสร้างผลงาน
ได้มากน้อยเพียงใด
3. สามารถใช้อ้างอิงหรือเทียบเกณฑ์ได้ (Criterion referenced) สมรรถนะจะต้องใช้
พยากรณ์ ได้ ว่ าใครเก่ ง ทางด้ านไหน หรือ มี จุด อ่อ นด้ า นไหน เมื่ อเทีย บกั บ เกณฑ์ ห รื อ มาตรฐานที่
กาหนดให้
สมรรถนะแสดงให้เห็นถึง การกระทา พฤติกรรม หรือการคิดที่เป็นลักษณะพื้นฐานของบุคคล
และสามารถแผ่ขยายไปยังสถานการณ์อื่นๆ องค์ประกอบเหล่านี้แสดงโดยใช้ รูปภาพภูเขาน้าแข็ง เพื่อ
จาแนกองค์ประกอบสมรรถนะตามความยากง่ายในการพัฒนา ได้แก่ ส่วนที่เป็นความรู้ และทักษะ
ต่างๆ ของบุคคลที่แสดงออกทางการกระทา ซึ่งเป็นส่วนที่บุคคลสามารถพัฒนาได้โดยใช้วิธีการศึกษา
ค้นคว้า และฝึกปฏิบัติเปรียบได้กับส่วนของภูเขาน้าแข็งที่โผล่ขึ้ นมาเหนือน้า จึงสามารถสังเกตเห็นได้
งาน เรียกส่วนนี้ว่า “Hard Skills” ในองค์ประกอบที่เหลือ เป็นส่วนที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคล สังเกตเห็น
ได้ยากกว่า เป็นคุณลักษณะของบุคคล ซึ่งเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่ของสมรรถนะ เปรียบได้กับส่วน
ของภูเขาน้าแข็งที่จมอยู่ใต้น้า เรียกส่วนนี้ว่า “Soft Skills”

ภาพที่ 5 การเปรียบเทียบสมรรถนะกับภูเขาน้าแข็ง
ที่มา : คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย, 2548 หน้า 5

29
จากภาพที่ 5 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างของบุคคลที่แสดงในรูปของ
ภูเขาน้าแข็ง ที่เป็นที่มาของพฤติกรรมการทางาน กับสมรรถนะและผลงานที่เกิดขึ้น แสดงให้เห็นว่า
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่น ๆ ของบุคคลส่งผลให้บุคคลมีสมรรถนะ (พฤติกรรม
การทางาน) ในรูปแบบ และสมรรถนะต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับผลงานที่เกิดขึ้น
สมรรถนะประกอบด้วยลักษณะพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่
1. ความรู้ (Knowledge) คือข้อมูลความรู้ที่บุคคลมีในสาขาต่างๆ ซึ่งเป็นความรู้เฉพาะด้าน
ของบุคคล
2. ทักษะ (Skill) คือ ความเชี่ยวชาญและความชานาญพิเศษในด้านต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคล
กระทาได้ดี เพราะฝึกฝนปฏิบัติอยู่เป็นประจาจนเกิดเป็นความชานาญ
3. คุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งประกอบด้วย
3.1 บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (Social role) คือ บทบาทที่บุคคลแสดงออกต่อ
ผู้อื่นซึ่งเป็นการแสดงพฤติกรรมให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคม ในทาง
กลับกันก็เป็นตัวกาหนดพฤติกรรมของบุคคลนั้นด้วย
3.2 มโนทัศน์ภายในตนเอง (Self-Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับอัตลักษณ์
(Identity) และคุณค่า (Value) ของตน ซึ่งแสดงออกมาในรูปของทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็น
เกี่ยวกับภาพลักษณ์ หรือสิ่งที่เชื่อว่าตนเองเป็น
3.3 อุปนิสัย (Trait) คือ ความเคยชิน พฤติกรรมซ้าๆ ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็น
บุคลิกลักษณะประจาตัวของบุคคล เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลผู้นั้น
3.4 แรงขับ (Motive) คือ จิตนาการ แนวโน้มวิธีคิด วิธีปฏิบัติตนอันเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ข องบุ ค คลเป็ น แรงจู งใจ หรือ แรงขั บ ภายใน ทาให้ บุค คลนั้น แสดงพฤติ กรรมที่มุ่ ง ไปสู่
เปูาหมายที่ตั้งไว้
สมรรถนะของผู้บริหาร
เสนาะ ตินเยาว์ (2551 : 11) ได้จัดกลุ่มความสัมพันธ์ระหว่างระดับการบริหาร บทบาท
หน้าที่ที่สาคัญ และสมรรถนะของผู้บริหารที่เหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่นั้น บทบาทหน้าที่
และภารกิจที่แตกต่างกันของผู้บริหารในแต่ละระดับ ทักษะความเป็นผู้นาที่ จาเป็นต้องใช้จึงแตกต่าง
กันด้วยเช่นกัน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
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1. ผู้บริหารระดับต้น (First-level manager) เป็นผู้บริหารที่อยู่ส่วนล่างขององค์การ และ
ทางานเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้ปฏิบัติงานตาแหน่งทั่วไป ได้แก่ ผู้ควบคุม หัวหน้าทีม หรือหัวหน้างาน
เป็นต้น งานที่สาคัญคือ การกากับดูแล และสั่งการโดยตรงต่อผู้ปฏิบัติงาน ตัดสินใจในระยะสั้น วันต่อ
วัน หรือสัปดาห์ต่อสัปดาห์ ต้องรับรายงานโดยตรงจากผู้ปฏิบัติงาน และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร
ระดับกลาง และสู งกว่าตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่นาแผนดาเนินงานที่ผู้ บริหารระดับกลาง
กาหนดไว้มาใช้ให้เกิดผลการปฏิบัติงานจริง ทักษะส่วนใหญ่ของผู้บริหารระดับต้นมาจากทักษะด้าน
เทคนิคการทางานแล้วพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับต้น
2. ผู้บริหารระดับกลาง (Middle manager) เป็นผู้บริหารที่อยู่ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและ
ผู้บริหารระดับต้ น งานที่สาคัญคือการแปลงวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ นโยบายขององค์การที่ผู้บริหาร
ระดับสูงกาหนดขึ้นมาให้สามารถนาไปใช้ได้ในทางปฏิบัติจริง จะต้องได้รับรายงานจากผู้บริหารระดับ
ต้น และต้องเสนอรายงานหรือข้อมูลต่อผู้บริหารระดับสูง จะต้องสนใจสภาพแวดล้อมภายในองค์การ
ต้องสามารถทางานได้ดีกับเพื่อนร่วมงาน ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ และช่วยเหลือ
งานของผู้บริหารระดับต้น การตัดสินใจจะเกี่ยวข้องกับแผนดาเนินงานเป็นหลัก
3. ผู้บริหารระดับสูง (Top manager) เป็นผู้บริหารที่อยู่ในตาแหน่งบริหารสูงสุดขององค์การ
งานที่สาคัญคือ การกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การ กาหนดกลยุทธ์ กาหนดนโยบาย และตัดสินใจที่
ส่งผลระยะยาวต่อองค์การ ผู้บริหารระดับสูงจะต้องสนใจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การมากกว่า
สภาพแวดล้อมภายในองค์การ จะต้องมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง แสวงหาโอกาส และขจัด
อุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับการบริหารงานขององค์การ จะต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาวิธีการหรือหนทาง
ขององค์การให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้บริหารระดับนี้เป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์ (Strategic
thinker) มุ่งไปสู่อนาคต และต้องตัดสินใจภายใต้สภาพการแข่งขันที่รุนแรง และไม่แน่นอนตลอดเวลา
จากอดีตสิ่ งที่นั กวิ ช าการส่ว นใหญ่ส นใจเกี่ยวกับผู้ นามักเป็นเรื่องของการทาความเข้าใจ
ลักษณะของผู้นาเช่น บุคลิกภาพของผู้นา พฤติกรรมในการบริหาร ความสัมพันธ์ของคน ธงชัย สันติ
วงษ์ (2537: 226-230) ชี้ให้เห็นว่า การพิจารณาที่บทบาทหน้าที่ (Role) ของผู้นาจะเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
กว่า เพราะนาไปสู่การทาความเข้าใจในเรื่อง "อานาจ" และการรู้จักใช้อานาจที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้นา
จะสามารถเอาไปใช้ให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ตามฐานะ ตาแหน่ง ได้อย่างมีประสิทธิผลเพียงใด
ซึ่งบทบาทของผู้บริหารที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพเงื่อนไขของหน่วยที่ได้รับการบริหาร เริ่ มจาก
ระดับตัวบุคคล ไปสู่กลุ่มที่มีบุคคลสัมพันธ์กันอยู่ภายใน และมีความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอื่นๆ จนถึง
ระบบองค์การทั้งระบบ
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หน่วยที่ได้รับการ
จัดการ
ระบบต่างๆ ทั้งหมด

การมุ่งเน้นของกิจกรรมทางการบริหาร
การมุ่งเน้นระบบ
องค์การ

กลุ่มหรือทีมทางาน
(หลายกลุ่ม)
กลุ่มทางานที่มี
สมาชิกหลายฝุาย
ตัวบุคคล

การมุ่งเน้นกลุ่ม
การมุ่งเน้นตัวบุคคล

ภาพที่ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างระหว่างบุคคล สมรรถนะ และผลงาน
ที่มา ธงชัย สันติวงษ์ (2537) พฤติกรรมองค์การ : การศึกษาการบริหารพฤติกรรมองค์การเชิงบริหาร
(พิมพ์ครั้งที่ 2), กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช : 226

ตามภาพที่ 6 เมื่อผู้นาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารพนักงานที่ทางานอยู่ภายใต้บังคับ
บัญชาของตน ในกรณีนี้ ผู้บริห ารจะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล คือ ตนกับลูกน้องแต่ละคน เมื่อผู้บริหารจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการทางานของกลุ่ม
ที่มีสมาชิกหลายฝุายทางานอยู่ด้วยกัน ทักษะและความชานาญที่จาเป็นในการบริหารพนักงานเป็น
รายบุคคลยังคงมีความสาคัญ แต่ในขณะเดียวกันในฐานะของผู้บริหารกลุ่มจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบ
ต่อประเด็นปัญหาภายในกลุ่มที่ดาเนินการอยู่นั้น รวมถึงการมีบทบาทในการพัฒนากลุ่มด้วย ผู้นาจึง
ต้องมีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
ภายในกลุ่ ม นั้ น ซึ่งทัก ษะความช านาญเกี่ย วกับความสั มพันธ์ระหว่างบุคคลภายในกลุ่ มนี้จะยิ่ง มี
ความสาคัญเพิ่มขึ้น เมื่อผู้บริ หารก้าวมาบริหารกลุ่มทางานหลายๆ กลุ่มที่อยู่ด้วยกัน ทักษะความ
ช านาญเกี่ ย วข้ อ งกับ ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ คคลจะลดความส าคั ญ ลง แต่ ในทางตรงกัน ข้ า ม
ความสามารถในการทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทางานของกลุ่ม หรือการเสริมสร้างบรรยากาศการ
ทางานระหว่างกลุ่มเป็นทักษะที่มีความสาคัญเพิ่มขึ้น ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้มีความสามารถในการคิด
อย่างต่อเนื่องและมีการปรับเรื่องราวต่างๆ อย่างสมดุลในทุกๆ ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน กล่าวคื อ ต้อง
สามารถวิเคราะห์เรื่องราวที่เกิดขึ้น ณ ระดับของการบริหารพนักงานหรือตัวบุคคลเป็นรายบุคคล
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ต่อเนื่องไปถึงการวิเคราะห์ปัญหาพฤติกรรมระหว่างบุคคลภายในกลุ่มเอง และพฤติกรรมระหว่างกลุ่ม
ทางาน ท้ายที่สุ ดเมื่อผู้ บ ริ ห ารได้รั บต าแหน่ง ที่มีความรับ ผิ ดชอบในการบริห ารองค์ การทั้ งระบบ
ผู้บริหารระดับสูงจะสนใจกับความสมดุลของกิจกรรม 2 ประการ คือ 1) การออกแบบองค์กรให้ระบบ
ต่างๆ ดาเนินไปอย่างราบรื่น และ 2) การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มทางานต่างๆ ในองค์การให้
เกิดพฤติกรรมที่ก่อผลดีให้กับองค์การ
จะเห็นได้ว่าการมีบทบาทในการบริหารแต่ละระดับ ปัจจัยพื้นฐานในเรื่อง "อานาจ" จะเป็นสิ่ง
ที่มีความสาคัญมากเป็นพิเศษ เพราะช่วยให้เกิดสิทธิในการชี้นา และสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน
ด้วยความมั่นใจ และจิตสานึกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงย่อมมีอานาจ
ในการปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ขององค์การที่ดาเนินอยู่ เช่น การกาหนดระเบียบ คาสั่ง นโยบายใน
การปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร และรางวัลตอบแทนให้แก่สมาชิกขององค์การ
สมรรถนะผู้บริหารระดับสูง
สมยศ นาวีการ (2531: 10-11) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารระดับสูง (CEO) ดังนี้
1. บทบาทในฐานะของผู้ตัดสินใจ (Decision maker) ณ จุดสูงสุดขององค์การ CEO ต้อง
ตัดสินใจในประเด็นที่มีผลกระทบต่อองค์การโดยส่วนรวม เขาต้องประสานกิจกรรมขององค์การโดย
การตัดสินใจอย่างสอดคล้องกัน
2. บทบาทในฐานะของผู้กาหนดนโยบาย (Policy Maker) เมื่อองค์การเจริญเติบโตขึ้น CEO
จะยุ่งยากต่อการตัดสินใจที่มีอยู่มาก เพื่อการประสานกิจกรรมขององค์การ ดังนั้น CEO จะสร้างกฎ
ของการตัดสินใจ (นโยบาย) ขึ้นมา และมอบหมายการตัดสินใจไปยังผู้บริหารระดับต่าลงมา
3. บทบาทในฐานะผู้กาหนดกลยุทธ์ (Strategist) การกาหนดนโยบายจะเป็นแนวทางของ
การประสานกิจกรรมขององค์การที่มีประสิทธิภาพ ต่อเมื่อกิจกรรมขององค์การมีความมั่นคง การ
กาหนดนโยบายต้องใช้เวลา และเมื่อการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เราจาเป็นต้องมีกลยุทธ์เพื่อ
การตอบสนองอย่างรวดเร็ว กลยุทธ์เป็นวิธีการประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานขององค์การอย่าง
หนึ่งด้วย
4. บทบาทในฐานะผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Manager) ภายในองค์การขนาดใหญ่
ผู้บริหารระดับสูงสุดต้องมอบหมายความรับผิดชอบทางกลยุทธ์ไปยังบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดการกระทา
ภายในองค์การ บทบาทของผู้บริหารระดับสูงสุดจะกลายเป็นผู้บริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การ
ผู้นาในฐานะผู้กาหนดกลยุทธ์และผู้บริหารกลยุทธ์ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ผู้นาระดับสูงจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง วิธีคิด และการบริหารแบบใหม่ที่สอดคล้อง
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ทัน ต่อการเปลี่ ยนแปลง ความพยายามในการวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการ
ควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (strategic
management) โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การในทุกขั้นตอน (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2550: 300)
ผู้บริหารในระดับสูงขององค์การมีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์การให้
บรรลุภารกิจท่ามกลางพลวัตรความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ Blanchard (2007: 13) ให้ความเห็น
ว่าเมื่อผู้บ ริห ารต้องนาในระดับ ที่สูงขึ้น “ผลลัพธ์” ของผู้ นาไม่ ใช่เพียงมุ่งไปสู่ การบรรลุ เปูาหมาย
เท่านั้น แต่อานาจและศักยภาพของผู้นาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเลิศขององค์กร (The greater
good) หรื อผลการปฏิบั ติงานที่ดีเยี่ยมขององค์กร หากปลายทางคือการเป็นองค์กรสมรรถนะสู ง
(High Performance Organization) ความเป็นผู้นาจะเป็นเสมือน “เครื่องยนต์” ที่ขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางนั้น ในองค์การสมรรถนะสูง (High performance organization : HPO) บทบาทความเป็น
ผู้นาแตกต่างไปจากองค์การแบบดั้งเดิม (Traditional organization) ซึ่งใน HPO ไม่ขึ้นอยู่กับบารมี
ของผู้นา แต่ขึ้นอยู่กับการสร้างวิสัยทัศน์ในองค์การ บทบาทของผู้นาได้เปลี่ยนจาก มาตรการและสิทธิ
อานาจพิเศษ (privileged statute and power) ไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการระยะยาวที่
ซับซ้อนมากขึ้น (more complex participative and long-term process) เมื่อมองในมุมองค์การ
ทางทหาร Flowers (2009: 233) ให้ความเห็นในการพัฒนาความเป็นผู้นาทางทหาร (Military
leadership) ว่าในสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการในปัจจุบัน (Contemporary Operation
Environment : COE) ได้แก่ การออกแบบกาลังรบ ความซับซ้อนของการเมืองและการทหารใน
สมรภูมิ การปฏิบัติการร่วม/ผสม และการดาเนินภารกิจได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก กองทัพต้องการ
ผู้นาทางทหารที่มีความสามารถเข้าใจการนายุทธศาสตร์ไปใช้มากกว่าในอดีตที่ผ่านมา การเพิ่มจานวน
ความหลากหลาย และความซับซ้อนของภารกิจเข้ามาเป็นอุปสงค์ที่สาคัญในการหาวิธีการเพื่อบรรลุ
ความสาเร็จของภารกิจ เมื่อทบทวนกระบวนทัศน์ดั้งเดิมของการพัฒนาผู้นาแล้วกองทัพมีความจาเป็น
ในการพัฒนาผู้นาระดับ ยุทธวิธี (Tactical leaders) ให้เป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
leaders) และเสริมอานาจ (empower) ให้พวกเขาให้สามารถนากองทัพในสภาวะแวดล้อมที่ท้า
ทายอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ต้องรับผิดชอบต่อบุคลากร และยุทโธปกรณ์
จ านวนมากของกองทัพ ที่มี ค่า เกิ น กว่ าจะไว้ว างใจให้ ผู้ ที่ มีทั กษะความเป็ นผู้ นาในระดับ ที่ต่ ากว่ า
(Lower-level leadership skills) มาขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพอากาศที่หลากหลาย ยุ่งยาก และ
ซับซ้อนให้ประสบความสาเร็จในอนาคตได้ สอดคล้องกับ สุรชาติ บารุงสุข (2546) ให้ความเห็นว่า
การเตรียมกองทัพจะต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ทหารดี ผู้นาดี อาวุธดี และหลัก
นิยมดี โดยเฉพาะผู้นา หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งเป็นผู้กุมทิศทางและนโยบายของกองทัพจะต้อง
คิดให้ได้เกินกว่าสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่ถูกจากัดอยู่กับเพียงเงื่อนไขเฉพาะหน้า
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เท่านั้น ส่วน วรินทร์ บุญยิ่ง (2555) เสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดสมรรถนะ
เป็นฐาน เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยหน่วยใช้กาลังคน และสถานศึกษา ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการกาหนดสมรรถนะ มาร่วมกันกาหนด
สมรรถนะที่ต้องการ ออกแบบหลักสูตร กาหนดแนวทางจัดการเรียนการสอน และวิธีการประเมินผล
ให้รองรับสมรรถนะที่ต้องการ
งานวิจั ยเชิงส ารวจของ พระอาทิตย์ ทองบุราณ (2555) ที่ได้ศึกษาระดับภาวะผู้ นาเชิง
ยุ ทธศาสตร์ ตามการรั บ รู้ ของนั กศึ กษาวิทยาลั ย การทั พบก โดยใช้ แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว น
ประมาณค่าที่ได้สังเคราะห์โดยยึดหลักแนวคิดตามแนวทางคู่มือ Strategic leadership primier
(2010) ของวิทยาลัยการทัพบกสหรัฐอเมริกา ที่ได้จัดทารายการความรู้ ความสามารถของผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ไว้ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ด้านค่านิยมและคุณสมบัติ ด้านความรู้และ
ทักษะ และด้านการปฏิบัติ โดยวัดตามการรับรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก รุ่นปีการศึกษา 2554
จานวน 81 คน พบว่าในภาพรวมนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบกมีระดับภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ใน
ระดับมาก ทุกองค์ประกอบหลัก โดยด้านค่านิยมและคุณสมบัติมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาเป็นด้าน
ความรู้และทักษะ และด้านการปฏิบัติ เรียงตามลาดับ ซึ่งผลการวิจัยเป็นรายข้อด้านการปฏิบัติพบว่า
การรับรู้ ในเรื่องการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด สะท้อนให้เห็ นถึงว่านักศึกษา
บางส่วนอาจเข้าใจและปฏิบัติตามกระบวนการวิสัยทัศน์ได้ไม่ครบถ้วน และยังขาดความชานาญใน
การแปลงวิสั ย ทัศน์ ไปสู่ ภ าคปฏิบัติ จึงจาเป็นต้องได้รับการพัฒ นาและเน้นย้าให้ เห็ นความส าคัญ
เพราะวิสัยทัศน์เกี่ยวข้องกับความสาเร็จขององค์กรจะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริงขึ้นอยู่กับการนาวิสัยทัศน์
ไปปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นเจตนารมณ์ ที่สาคัญอย่างยิ่งของผู้นาที่จะต้องทาหน้าที่ชี้นาให้
เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ได้สร้างไว้
บทบาทของผู้ บ ริ ห ารระดับสู งมีความส าคัญต่ อการขับเคลื่ อนองค์ก าร จาเป็ นต้องอาศั ย
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์มาใช้ในการดาเนินงานตามบทบาทเหล่านี้ทั้งในการตัดสินใจ การ
กาหนดนโยบาย การกาหนดกลยุทธ์ และการบริหารเชิงกลยุทธ์ แสดงให้เห็นว่าสมรรถนะกลายเป็น
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ในการบริ ห ารจั ดการ เพราะสมรรถนะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ "ทุน มนุ ษย์ " ( Human
Capital)7 ซึ่งหมายถึงองค์ประกอบโดยรวมของความรู้ ทักษะ ค่านิยม และประสบการณ์ที่จัดเป็นขีด

7

Norton and Kaplan (2004: 49) ได้จัดสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ทุนมนุษย์ (Human Capital) คือ ทักษะ ความ

เก่ง และความรู้ที่สามารถนามาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การ 2) ทุนสารสนเทศ (Information Capital) คือ ระบบ
สารสนเทศ เครือข่าย และโครงสร้างที่สามารถนามาใช้สนับสนุนยุทธศาสตร์ขององค์การ และ 3) ทุนองค์การ (Organizational
Capital) ความสามารถขององค์การในการขับเคลื่อนและดารงกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงที่พึ่งประสงค์ต่อการดาเนิน
ยุทธศาสตร์
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ความสามารถของกาลังคนในองค์การนั้นๆ มีลักษณะเฉพาะตัวและไม่สามารถแยกจากตัวบุคคลได้
ทุน มนุ ษย์ นี้ ถื อเป็ น สิ น ทรั พ ย์ อ ย่ า งหนึ่ งขององค์ก าร แต่ เป็ นสิ นทรัพ ย์ ที่จั บต้ องไม่ ได้ (Intangible
Assets) เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้องค์การมีความได้เปรียบเชิงแข่งขันอย่างยั่งยืน (สุรพงษ์ มาลี, 2549:
55)
3. การระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ได้จัดทา “ต้นแบบสมรรถนะ” และ “พจนานุกรมสมรรถนะ”
ขึ้นในหน่วยงาน ต้นแบบสมรรถนะควรประกอบด้วยรายการสมรรถนะจานวนน้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น
ในการจาแนกผู้มีผลงานดีเด่นออกจากผู้มีผลงานปกติทั่ วไป เพื่อให้เกิดโฟกัส ผู้ใช้ต้นแบบสมรรถนะ
จดจาได้ และอยู่ในวิสัยที่จะนาไปปฏิบัติและพัฒนาได้จริง ซึ่งการระบุสมรรถนะที่ถูกต้องที่จะส่งผลให้
เกิดมีผลงานดีเด่น เงื่อนไขสาคัญที่สุดในการกาหนดเกณฑ์จาแนกผลงานคือ เกณฑ์นั้นต้องเป็นเกณฑ์
ที่ได้รับการยอมรับจริง และใช้จาแนกได้จริงในทางปฏิบัติ ศิริรัตน์ พิรยธนาลัย และ จุฑา เทพหัสดิน
ณ อยุธยา (2553: 76 - 87) สรุปขั้นตอนสาคัญของกระบวนการจัดทาต้นแบบสมรรถนะด้วยวิธีการที่
เป็น Best Practice ได้ ดังนี้
1. กาหนดเกณฑ์จาแนก “ผลงานดีเด่น”
2. ระบุตัวอย่างจากกลุ่มประชากร
3. เก็บข้อมูล
4. วิเคราะห์และยกร่างต้นแบบสมรรถนะ
5. ทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ของร่างต้นแบบสมรรถนะ
หลั ง จากน าต้ น แบบสมรรถนะที่ ไ ด้ ไปใช้ ในองค์ การเป็น ระยะเวลาหนึ่ ง แล้ ว เมื่ อใดที่ ผ ล
การศึกษาเปรียบเทียบโดยวิธีข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าต้นแบบสมรรถนะนี้จะไม่สามารถจาแนกการ
ปฏิบัติการที่ดีเด่นได้อีกต่อไป ซึ่งอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในเนื้องาน วิธีการทางาน หรืออาจเกิด
จากบุคลากรส่วนใหญ่ได้พัฒนาสมรรถนะขึ้นมากจนเกณฑ์สมรรถนะเดิมไม่ก่อให้เกิดความแตกต่างใน
ผลงานอีกต่อไป องค์การจึงควรทบทวนต้นแบบสมรรถนะนี้เสียใหม่ อาจโดยการยกร่างต้นแบบ
สมรรถนะขึ้นใหม่ หรือปรับยกระดับสมรรถนะเปูาหมาย (Target Level) ให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง (ศิริ
รัตน์ พิรยธนาลัย และ จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2553: 90)
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ระดั บ สมรรถนะ หมายถึ ง ระดั บ พฤติ ก รรมของบุ ค คลซึ่ ง แสดงออกถึ ง ความสามารถที่
ก่อให้เกิดผลงานที่ดีเลิศ หรือเกิดคุณค่าต่อองค์การซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถสังเกต พัฒนา และวัดค่าได้
ดนัย เทียนพุฒ (2550: 129 - 137) ได้นาหลักการมิติของระดับความสามารถ/สมรรถนะของ
Spencer มาปรับให้เป็นดัชนีบ่งชี้ระดับสมรรถนะสอดคล้องกับภาคปฏิบัติของธุรกิจ 4 ระดับ คือ
1. ระดับการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของการเรียนรู้กับ
การทางาน
2. ระดับการปรับใช้ (Adopting Level) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงการปรับและพัฒนา
ทักษะที่ตนเองมีเพื่อสร้างผลงานให้เป็นที่ยอมรับในขอบเขตภาระหน้าที่ของตน
3. ระดับการทาได้อย่างเหมาะสม (Performing Level) ได้แก่ พฤติกรมที่แสดงถึงการ
ปฏิบัติงานด้วยความสามารถตามที่กาหนดไว้ได้ด้วยตนเอง
4. ระดับการนา (Leading Level) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญที่สามารถ
จัดการหรือคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และผลงานนั้นสงผลกระทบต่อผลผลิตของหน่วยงาน
ประโยชน์ของตัวแบบสมรรถนะในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
ศิริรัตน์ พิรยธนาลัย และ จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2553: 91-93) ชี้ให้เห็นประโยชน์ของ
ต้นแบบสมรรถนะในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดังเช่น 1) การใช้ต้นแบบสมรรถนะในการสื่อสารใน
องค์การอย่างเปิดเผยถึงคุณสมบัติของบุคลากรที่จัดเป็นคนเก่ง -คนดีนั้นแตกต่างจากบุคลากรทั่วไป
อย่างไร 2) ใช้เป็นเครื่องมือในการคัดสรรบุคลากรเข้าสู่ตาแหน่งให้สอดคล้องกับสมรรถนะที่ต้องการ
ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่และบทบาทเหล่านั้ น ทั้งการรับเข้าทางานในตาแหน่งแรกบรรจุ
หรือเพื่อแต่งตั้งโยกย้ายให้ดารงตาแหน่งใหม่ 3) ใช้เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติและ
พฤติกรรมที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 4) ใช้ประกอบการจัดทาแผนกาลังคน การจัดกลุ่ม
งาน และการสืบทอดตาแหน่ง ทั้งนี้การจะใช้ประโยชน์จากต้นแบบสมรรถนะให้คุ้มค่าขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของตัวแบบว่าได้สะท้อนคุณสมบัติจริงที่มีอยู่ของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น มิฉะนั้น
แล้ ว การมี ต้ น แบบสมรรถนะที่ ไ ม่เ หมาะสม นอกจากจะส่ ง ผลให้ อ งค์ ก ารสู ญ เสี ย ทรั พ ยากรและ
งบประมาณในการดาเนินการโดยเปล่าประโยชน์ ยังอาจถูกนาไปใช้ประเมินผู้ปฏิบัติงานอย่างไม่เป็น
ธรรมจนอาจก่อให้เกิดความรู้สึกท้อแท้เสียกาลังใจในหมู่คนทางาน และนาไปสู่ความเสื่อมถอยของผล
การปฏิบัติงาน (Performance) ในระดับองค์การในที่สุด
จะเห็นได้ว่าความสาคัญ ในประเด็นการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของผู้บริหาร
ระดับสูงของกองทัพอากาศ บนหลักการที่ว่าการกาหนดนโยบายด้านการศึกษานั้นจะสอดคล้องกับ
การเสริ มสร้ างสมรรถนะ หรื อคุณลั กษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้ เรียน ดังนั้นจึงจาเป็นต้องทราบถึง
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สมรรถนะของผู้บริหารในแต่ละระดับ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูง การระบุสมรรถนะอาจทาได้หลาย
วิธี ผู้วิจัยศึกษางานของ จิระพงค์ เรืองกุน (2555: 124-125) ที่ได้ให้ข้อสังเกต และสรุปปัจจัยแห่ง
ความสาเร็จในการนาหลักสมรรถนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนา
ดังนี้
1. การกาหนดโมเดลสมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางของธุรกิจ วัฒนธรรม และ
ค่ า นิ ย มขององค์ ก าร ซึ่ ง ได้ จ ากการพิ จ ารณาสภาพแวดล้ อ มต่ า งๆ อย่ า งรอบคอบ มั ก ประสบ
ความสาเร็จในการนาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้
2. การพัฒ นาโมเดลสมรรถนะโดยยึดระเบียบวิธีที่รัดกุม โดยการใช้เครื่องมือหลายอย่าง
หลายเทคนิค ในการประเมิน การวางแผน การวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้โมเดลสมรรถนะ
ที่มีความเหมาะสมกับองค์การของตน
3. การมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูง และพนักงานทุกระดับ ในการพัฒนาโมเดลสมรรถนะ
จะทาให้ตัวผู้บริหาร และพนักงานได้ตระหนักถึงความสาคัญของการนาหลักสมรรถนะมาปรับใช้ตั้งแต่
แรกเริ่มดาเนินโครงการ ผู้บริหารคอยให้การสนับสนุนและเป็นส่วนร่วมของทีมในการกาหนดและนา
สมรรถนะไปประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง
4. การสื่อสาร และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับแนวคิดสมรรถนะแก่พนักงานทุกระดับ
พนักงานควรได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ กระบวนการ และผลกระทบ
ของการนาสมรรถนะมาปรับ ใช้ให้กับพนักงานในทุกระดับให้เข้าใจอย่างชัดเจน โดยจะต้องมีการ
วางแผนในการสื่อสารล่วงหน้าอย่างเป็นระบบ องค์การควรบอกกับพนักงานให้ได้รับรู้ว่าพนักงานจะ
ได้รับประโยชน์อะไรสาหรับการทางานและความก้าวหน้าในอาชีพ นอกจากนี้พนักงานควรรับทราบ
และเข้ า ใจตรงกั น เกี่ ย วกั บ ข้ อ มูล พื้ นฐานที่ ส าคั ญ ของสมรรถนะ เช่ น ความหมายของสมรรถนะ
พฤติกรรมสาคัญ คุณลักษณะงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อปูองกันความสับสนของพนักงาน
5. องค์การควรนาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในทุกๆ กิจกรรมของการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
การระบุตัว แบบสมรรถนะ ซึ่งหมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบเพื่อกาหนดรายการ
สมรรถนะที่สาคัญที่ช่วยให้เกิดความชานิชานาญในงาน และช่วยให้บรรลุเปูาหมายองค์การ สามารถ
จาแนกได้ 3 แนวทาง (Briscore and Hall, 1999: 39-43 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรืองกุน, 2555: 115)
ได้แก่
1. แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นฐาน (research-based approach) มีความเชื่อว่าผู้ที่มี
ผลงานระดับสูง จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากผู้ที่มีผลงานระดับเฉลี่ย ดังนั้นแนวทางในการกาหนด
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โมเดลสมรรถนะนี้จึงได้จากการสอบถามผู้ที่มีผลงานสูง เพื่อหาตัวอย่างพฤติกรรมสาคัญที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จในงาน
2. แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน (strategy-based approach) มีแนวคิดที่ว่าองค์การมี
การเปลี่ยนแปลงไปตามเปูาหมายเชิงกลยุทธ์ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงสมรรถนะที่จาเป็น
สาหรับพนักงานด้วย
3. แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นฐาน (Value-based approach) ตัวแบบสมรรถนะถูก
ขับเคลื่อนจากค่านิยม วัฒนธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติขององค์การเป็นสาคัญ
งานวิจัยนี้จะระบุตัวแบบสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ซึ่งจะอาศัยการ
ผสมผสานแนวทางกาหนดตัวแบบสมรรถนะข้างต้น ได้แก่
1. แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นฐาน ใช้ตัวแบบสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาวิจัยทั้งของ
กองทัพอากาศ และนักวิชาการ ได้แก่ 1) การศึกษาตัวแบบสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของ
บุคลากรกองทัพอากาศ 2) การศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาที่สาคัญของผู้บริหาร
ระดับสูง
2. แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน ใช้ตัวแบบสมรรถนะที่ได้จาก 1) การวิเคราะห์สมรรถนะ
ผู้น าที่จ าเป็ น ของผู้ บ ริ ห ารกองทัพอากาศส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์การให้ บรรลุ ภ ารกิจของ
กองทัพอากาศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ และ 2) การาวิเคราะห์แนวความคิดของผู้บริหารระดับสูง
ของกองทัพอากาศเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
3. แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นฐาน ใช้ตัวแบบสมรรถนะที่วิเคราะห์จากการเปรียบเทียบตัว
แบบสมรรถนะผู้ น ากั บ เหล่ า ทัพ อื่ นทั้ ง ของไทยและสหรั ฐ อเมริก า รวมทั้ง ตั ว แบบสมรรถนะของ
ข้าราชการพลเรือน เนื่องจากมีวัฒนธรรมองค์กร และค่านิยมร่วมที่ใกล้เคียงกัน
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ภาพที่ 7 แนวทางระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่มา: ผู้วิจัยดัดแปลงจากแนวทางระบุสมรรถนะของ Briscoe and Hall (1999: 39-43 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรืองกุน
, 2555: 115)

2.1 การศึกษาตัวแบบสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของบุคลากรกองทัพอากาศ
จากความตระหนักว่ากาลังพลคุณภาพจะต้องเป็นกาลังพลที่มีศักยภาพ สามารถ
ขับเคลื่อนและผลักดันกองทัพอากาศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ ดังนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กาลังพลกองทัพอากาศทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ไม่เพียงแต่มีทักษะ ความรู้ความสามารถเท่านั้น
แต่ต้องสามารถนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดคุณค่าในการพัฒนากองทัพอากาศ
ได้ด้วย การนาแนวความคิดสมรรถนะ (Competency) มาประยุกต์ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์
หรือกาลังพลของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะการกาหนดสมรรถนะที่เหมาะสมสาหรับการดาเนินงาน
ด้านบุคลากร ได้แก่ การสรรหา/คัดเลือก การฝึ กอบรมและพัฒ นาบุคลากร การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน แต่เดิมกองทัพอากาศปรับปรุงและพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของกาลังพล
ให้มีประสิทธิภาพ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งของการพัฒนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลตามเงื่อนไขดังกล่าว
และเรียกว่า “การประเมินผลการปฏิบัติงาน” แทนคาว่า “การประเมินสมรรถภาพ” เพื่อให้เกิดความ
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ชัดเจนในการปฏิ บั ติ สอดคล้ อ งกับ สมรรถนะที่ คาดหวัง ตามบทบาทหน้าที่ องค์ประกอบในการ
ประเมินมี 2 ด้านหลัก คือ ด้านผลงานและด้านสมรรถนะ ในการปฏิ บัติงาน โดยในด้านสมรรถนะ ฯ
ประเมินจากองค์ประกอบย่อย 3 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถ และคุณลักษณะที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงาน ซึ่งในแต่ละด้านมีตัวบ่งชี้ผลงาน และตัวบ่งชี้พฤติกรรมอย่างชัดเจน สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของกลุ่มผู้รับการประเมินแต่ละระดับ
ตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจาปี 2556 ระบุให้มีการเสริมสร้างศักยภาพกาลัง
พลให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น เน้นการสร้างเสริมสมรรถนะกาลังพลในทุกสายวิทยาการให้สามารถคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และนาไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยกาหนดให้จัดทา
สมรรถนะหลั ก ของก าลั ง พล ทอ.ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ บริ ห ารจั ด การก าลั ง พล ซึ่ ง ต่ อ มา
กองทัพอากาศได้ดาเนินการจัดทาตัวแบบสมรรถนะโดยวิธีที่ใช้วิธีวิจัยเป็นฐาน ประกอบด้วย การใช้
แบบสอบถามความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะของบุ ค ลากรทั้ ง หมดของกองทั พ อากาศ การจั ด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการสนทนากลุ่ม การอบรมทาความเข้าใจให้กับบุคลากรในด้าน
สมรรถนะบุคลากรทหารอากาศ กาหนดสมรรถนะกาลังพลไว้ 4 ประเภท (กองทัพอากาศ, 2555)
ได้แก่
2.1.1 สมรรถนะหลัก (Core Competency) เป็นสมรรถนะที่บุคลากร
กองทัพอากาศทุกคนทุกระดับชั้นยศจาเป็นต้องมี ต้องปฏิบัติได้ ใช้คาย่อว่า “RTAF” มี 4 ประการ
ดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงสมรรถนะหลักของบุคลากรสังกัดกองทัพอากาศ
สมรรถนะหลัก

คาอธิบาย

R : Readiness for Mission

เตรียมตนในการตระหนักรู้บทบาทความรับผิด ชอบต่อพันธกิจ เตรีย ม
สภาพร่างกายให้พร้อมปฏิบัติด้วยความกระตือรือร้น ศึกษาเรียนรู้จนรอบรู้
งานที่ต้องปฏิบัติโดยมีการวางแผนเตรียมงานล่วงหน้า พร้อมพัฒนาตนเอง
ให้ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ พร้อมไวต่อการปรับตัวและเปลี่ยน
ได้เหมาะสมตามสถานการณ์ รวมทั้งมีสัจจะวาจารักษาคาพูด

(พร้อมปฏิบัตภิ ารกิจ)

T : Teamwork and Unity
(ทางานเป็นหนึ่งเดียว)

กาหนดเปูาหมายในการทางานร่วมกันโดยตอบสนองต่อหน่วยงานและ
กองทัพอากาศ พร้อมเปิดใจรับฟังและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทางาน
เป็นทีมให้เกิดประสิทธิภาพภายใต้การจัดทาฐานข้อมูลองค์ความรู้อย่าง
เป็นระบบโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการปฏิบัติการ

A : Achievement of Goals ดาเนินงานด้วยความรับผิดชอบเสียสละทุ่มเทจนเกิดผลสัมฤทธิ์ของงานได้
(มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย) ตามเปู า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยอาศั ย กระบวนการท างานที่ ต้ อ งมี ก าร
ติดตาม
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F : Foreward Innovation
(สร้างความท้าทายด้วย
นวัตกรรม)

คิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงพัฒนางานและหน่วยงานจนเกิดการสร้าง
นวัตกรรมที่เห็นผลเป็นรูปธรรม

2.1.2 สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (Managerial Competency) เป็น
สมรรถนะที่บุคลากรแต่ละตาแหน่ง แต่ละชั้นยศ พึงมีพึงปฏิบัติได้ มี 14 ประการ ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของบุคลากรสังกัดกองทัพอากาศ
สมรรถนะ

คาอธิบาย

1. มีวิสัยทัศน์ (Visioning)

แสดงออกถึงการมีมุมมองกว้างไกลจากการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์
โดยอาศั ย ฐานข้ อ มู ล และหลั ก การที่ ถู ก ต้ อ งและสามารถก าหนดเปู า
หมายความต้องการ รวมทั้งทิศทางของเปูาหมายการทางานของหน่วยงาน
ที่ชัดเจนได้ ทั้งในระยะสั้น (1 - 3 ปี) ระยะกลาง (4 - 6 ปี) และระยะยาว
(7 - 10 ปี) โดยมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ นโยบาย และเปูาหมายของ
กองทัพอากาศ และมีโอกาสของความเป็นไปได้ หรือความสาเร็จในการ
ดาเนินการ รวมทั้งให้การสนับสนุนการดาเนินการนั้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้

2. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา
(Decision Making &
Problem Solving)

สามารถคิดวิเคราะห์สาเหตุและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาได้อย่างมี
หลักการ สามารถประเมินสถานการณ์ และคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจที่
อยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล ที่ ถู ก ต้ อ งครอบคลุ ม โดยสามารถจั ด ล าดั บ
ความส าคั ญ ของปั ญ หาและกาหนดทางเลือ กในการแก้ ปัญ หาจากการ
พิ จ ารณาหนทางเลื อ กที่ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ และตามล าดั บ
ความสาคั ญ รวมทั้ งสามารถตั ดสิ นใจด าเนิ นการได้ทั นต่ อสถานการณ์
ตลอดจนหาหนทางในการปูองกันไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้าอีก

3. ทักษะการเจรจาต่อรอง
(Negotiation Skill)

สามารถวิเคราะห์ กลั่นกรอง และประเมินสถานการณ์ด้วยการหาเหตุผล
มาประกอบการพิจ ารณาอย่า งมีห ลัก การ และกาหนดแนวทางในการ
เจรจาโดยใช้ ทั ก ษะวาทศิ ล ป์ ใ นการสื่ อ สารทั้ ง ทางวาจา ท่ า ทาง หรื อ
เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและอื่น ๆ ที่สามารถโน้มน้าวผู้ฟังให้คล้อย
ตามได้ โดยการเสนอทางเลือกที่เหมาะสมด้วยการเน้นหนทางที่ทาให้เกิด
สถานการณ์ของการ ชนะ - ชนะ (Win - Win Situations) หรือ ส่งผล
กระทบต่องานและหน่วยงานน้อยที่สุด ซึ่งต้องชักจูงให้เกิดการคล้อยตาม
หรื อ ยอมรั บ ได้ ใ นสถานการณ์ นั้ น ทั้ ง นี้ ใ ห้ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
หน่วยงานหรือกองทัพอากาศเป็นที่ตั้ง
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สมรรถนะ

คาอธิบาย

4. ทักษะการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ (Strategic
Managerial Skill)

สามารถจัดการกากับดูแลการนาแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม สามารถเชื่อมโยงเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ตอบสนองต่อ
วิ สั ย ทั ศ น์ ก องทั พ อากาศ และหน่ ว ยงานในภาพรวมได้ โดยการแปลง
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตใิ นการดาเนินงาน โดยมีการวางแนวทางการปฏิบัติ
ด้วยกลวิธีที่แยบยล หรือใช้เทคนิคเฉพาะตนจากการวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ และกาหนดหนทางในการน านโยบายของหน่วยงานหรื อ
องค์กรสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจัดการให้เกิดการปฏิบัติได้
อย่างสัมฤทธิ์ผลตามเปูาหมายที่วางไว้ โดยมีการกากับดูแลอย่างมีทิศทาง
และมีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานดังกล่าวที่เป็นรูปธรรม

5. วางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(Strategic Planning)

สามารถวางแผนโดยก าหนดเปูา หมายความต้อ งการของงานและของ
หน่วยงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ รวมทั้งกาหนดกล
ยุ ท ธ์ ใ นการด าเนิ น การ ด้ ว ยการก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นลั ก ษณะของ
โครงการกิ จ กรรมที่ เ หมาะสมสอดคล้ อ งกั บ แผนงาน และก าหนดการ
ติดตามประเมินผลการดาเนินการด้วยกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของงาน
ได้ การรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจัดทางบประมาณรองรับการ
ปฏิบัติดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม ตามสถานการณ์ โดยผู้รับผิดชอบในการ
ติดตามรายงานผลการดาเนินงานที่ชัดเจน และมีการวิเคราะห์ประเมิน
ผลส าเร็จของงานที่เ ป็นรู ปธรรม รวมทั้งรวบรวมเป็ นฐานข้ อมูล ไว้ เพื่ อ
ประกอบการพิ จ ารณาปรั บปรุ งการจั ด ท าแผนงานในครั้ งต่ อ ไปให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

6. ทักษะการวิเคราะห์และ
ติดตามงาน (Analytical &
Follow-up Skill)

สามารถวิเคราะห์และตีความสถนการณ์หรือเหตุการณ์ได้ด้วยการใช้ข้อมูล
ประกอบการอธิบายอย่างมีเหตุผล จาแนกประเด็นปัญหาหรือเหตุการณ์
ลาดับความสาคัญของปัญหาหรื อเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน โดยสามารถ
สรุปเป็นประเด็นสาคัญที่ต้องดาเนินการติดตามก่อนหรือหลัง รวมทั้งมี
เทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการติดตามงานเป็นระยะโดยใช้กรอบกระบวนการ
ท างานหรื อ กรอบระยะเวลาของงานเป็ น หลั ก ในการติ ด ตาม และให้
คาแนะนาการปฏิบัติเมื่อเกิดข้อขัดข้องเพื่อให้ได้ผลสาเร็จของงาน

7. ทักษะการติดต่อสื่อสาร
(Communication Skill)

สามารถสื่อหรือถ่ายทอดข้อมูลได้สองทางระหว่างผู้สื่อและผู้รับได้หลาย
รู ป แบบ ได้ แ ก่ การใช้ ภ าษาพู ด ภาษาเขี ย น ภาษากายที่ แ สดงสี ห น้ า
ท่ า ทาง และใช้ เ ทคนิ ค วิ ธี ก ารในการสื่ อ ข้ อ มู ล ไปยั งผู้ รั บ ให้ เ ข้ า ใจสิ่ ง ที่
ต้องการสื่อได้อย่างครบถ้วนตรงประเด็นและพร้อมจะรับฟังข้อมูลตอบ
กลับ (feedback) ด้วยการยอรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ในการทางานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการสื่อสารของ
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ตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์อยู่เสมอหรือเมื่อมีโอกาส

8. กากับดูแล (Coaching)

สามารถชี้แจงให้คาแนะนาและสอนหรือฝึกฝนการปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิธีการ
ขั้ น ตอน แนวทางปฏิ บั ติ และแนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ ผู้ อื่ น ที่
ปฏิ บั ติ งานในที ม งานหรื อ ในงานที่ มี ลั ก ษณะเดี ย วกั น หรื อ ผู้ ที่ เ ราได้ รั บ
มอบหมายให้ ก ากั บ ดู แ ล โดยอาศั ย เทคนิ ค วิ ธี ก ารต่ า ง ๆ และมี ก าร
ประเมิ นผลหรื อตรวจสอบที่ เชื่อ ได้ ว่า ผู้รับ การสอนแนะนานั้นสามารถ
กระทาได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคคล
เหล่านั้นได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์

9. มีความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงาน (Expert in
Operational Skill)

สามารถปฏิบัติงานได้ด้วยการใช้ขั้นตอนและกระบวนการทางานได้อย่าง
แม่นยา และถูกต้องตามมาตรฐานงาน รวมทั้งสามารถประยุกต์การปฏิบัติ
ให้เกิดปริทธิภาพได้ โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติ หรือลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติ หรือลดการใช้ทรัพยากรบุคคล หรือประหยัดงบประมาณ แต่ยังคง
ความเป็นมาตรฐานที่ถูกต้องและเกิ ดผลสาเร็จของงานได้ ซึ่งเป็นบุคคลที่
ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นในการปฏิบัติงานและสามารถปฏิบัติได้
อย่างชานาญงาน

10. มีความถูกต้องและ
ละเอียดรอบครอบ
(Accuracy & Attention to
Details)

สามารถจัดทาข้อมูลและปฏิบัติงานใด ๆ ได้ถูกต้อง โดยมีการตรวจสอบ
ความถูกต้อ ง ความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่มีหลักฐานอ้างอิงชัดเจน และ
ดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งให้ความสาคัญกับรายละเอียด
ของงานในทุกแง่มุม โดยพิจารณาความถูกต้องของข้อมูลหรืองานที่ปฏิบัติ
ในรู ป แบบต่ า ง ๆ เช่น การใช้ แ บบฟอร์ มตั ว สะกด ภาษาหนั งสือ ฯลฯ
ก่อนที่จะส่งมอบงานให้กับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง และ
เรียนรู้ที่จะไม่ทาให้เกิดปัญหาข้อผิดพลาดเติมซ้าอีก

11. มีส่วนร่วมในการทางาน สามารถท าตามกระบวนการท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ โดยน าความรู้
ร่วมกับคนอื่น (Cooperation ความสามารถและประสบการณ์ ข องตนมาใช้ ในการท างาน พร้อ มกั บ
Skill)
เรี ย นรู้ ก ารท างานร่ ว มกั น ในกระบวนการท างานที่ ดี ห รื อ เรี ย นรู้ จ าก
ข้อผิดพลาดในการทางาน ด้วยการยอมรับความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ
จากผู้อื่น แล้วนาไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางานให้ดีขึ้นในครั้งต่อไป
12. ทักษะการปฏิบัติงาน
(Operation Skill)

สามารถปฏิ บัติ งานได้ต ามกระบวนการทางานที่ถู กต้ องตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ของงานนั้ น ๆ และรับ ผิด ชอบผลการด าเนิ นงานที่เกิ ดจากการ
ปฏิบัติงานของตนเอง รวมทั้งมีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทางานของ
ตนเองให้เกิดผลสาเร็จที่ดีขึ้น
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13. ทักษะการใช้ภาษา
(Language Skill)

สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น ๆ ตามความจาเป็น
ในการปฏิบัติงานของบุคคลได้อย่างถูกต้อง ตามหลักไวยากรณ์ในการใช้
ภาษานั้นตามหลักมาตรฐานสากล โดยเน้นภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็น
หลัก สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่น ๆ ให้กับ
ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ และสามารถนามาใช้
ในการปฏิบัติงานได้ตามภารกิจหน้าที่ได้อย่างถูกต้องทั้งทางการพูด การ
อ่าน การเขียน และการตีความ

14. ภาวะผู้นา (Leadership)

มีความเป็นผู้นาทางความคิด โดยกล้าเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์
และสามารถนาความคิดแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมได้ เป็นผู้นา
ทางการปฏิบัติ ที่สามารถชัก จูงหรือโน้ มน้า วผู้อื่ น ให้ปฏิ บัติต ามในสิ่งที่
ถูกต้องหรือในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งพร้อมรับผิดชอบในสิ่งที่ตนเองกระทา
กล่าวได้ว่า การมีความเป็นผู้นาในตนเองสามารถปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดชอบ และเป็นผู้นาคนอื่นให้ปฏิบัติตามได้เมื่ อสถานการณ์กาหนดให้
แสดงบทบาทพฤติกรรมที่ต้องปฏิบัติ

3) สมรรถนะหน้าที่ (Function Competency) เป็นสมรรถนะตามบทบาทหน้าที่ที่กาลัง
พลจาเป็นต้องมีต้องปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญในแต่ละสายวิทยาการ โดยจะจาแนกแตกต่างกันตาม
ประเภทสายอาชีพซึ่งจะบ่งบอกได้ถึงความเป็นมืออาชีพเฉพาะสายวิทยาการนั้น ๆ อาจกล่าวได้ว่าเป็น
สมรรถนะที่กาลังพลแต่ละอาชีพหรือแต่ละสายวิทยาการจาเป็นต้องมี ต้องปฏิบัติได้ (อยู่ในระหว่าง
การจัดทา)
4) สมรรถนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Driven Competency) เป็น
สมรรถนะที่กาลังพล ทอ.บางคนโดยเฉพาะกาลังพลที่มีศักยภาพสูงที่เป็นแกนหลักสาคัญจาเป็นต้องมี
ในการขับ เคลื่ อ นกองทัพให้ บ รรลุ เ ปูาหมายตามยุท ธศาสตร์ไ ด้อย่ างเหมาะสมตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนไป (อยู่ในระหว่างการจัดทา)
จากการกาหนดตัวแบบรายการสมรรถนะดังกล่าวข้างต้น ทาให้ทราบว่ากองทัพอากาศจะวาง
แนวทางพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ ตามที่กาหนดไว้ทั้ง 14 รายการ ระดับ
สมรรถนะ (Competency Level) ของบุคลากรในระดับชั้นยศที่ต่างกัน มีความสัมพันธ์กับการเข้า
ดารงตาแหน่งที่มีบทบาทหน้าที่การบริหารจัดการตามสายการบังคับบัญชา ตัวอย่างเช่น บุคลากรชั้น
ยศนาวาอากาศเอกควรมีสมรรถนะในด้าน ทักษะการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การมีวิสัยทัศน์
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การวางแผนเชิงกลยุ ทธ์ อยู่ ในระดับเชี่ยวชาญ ในขณะที่บุคลากรชั้นยศเรืออากาศเอกซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในทักษะการปฏิบัติการ จะมีระดับสมรรถนะเหล่านี้ในระดับเรียนรู้ หรือไม่ระบุไว้ เป็นต้น
ระดับสมรรถนะนีม้ ผี ลต่อการจัดทาโครงการศึกษาที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรที่แตกต่างกันใน
แต่ละระดับ โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารที่มุ่งเน้นการพัฒนา
กองทัพอากาศได้กาหนดเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ต้องการในแต่ละชั้นยศนี้ชี้ให้เห็นว่าผู้บริหาร
ระดับสูง (ชั้นยศนาวาอากาศเอกพิเศษขึ้นไป) ที่ควรต้องมีระดับสมรรถนะที่แตกต่างจากระดับชั้นยศ
อื่นๆ ประกอบด้วย
1) การมีวิสัยทัศน์ (visioning)
2) การตัดสินใจและการแก้ปัญหา (Decision making & Problem Solving)
3) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
4) ทักษะการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic managerial skill)
5) ภาวะผู้นา (Leadership)
สมรรถนะข้ า งต้ น นี้ เ ป็ น สมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การท าหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารและฝุ า ย
อานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ และที่สาคัญคือเป็นชั้นยศที่ต้องเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัย
การทัพอากาศ ซึ่งเป็น ประเด็น หลั กของการวิจัยนี้ ตัวแบบสมรรถนะข้างต้นจะถูกใช้เป็นรายการ
เบื้องต้นสาหรับการศึกษาสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในงานวิจัยนี้ ถือว่าเป็นตัวแบบที่สังเคราะห์
โดยแนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นฐาน (research-based approach) ซึ่งสามารถนามาใช้เป็นตัวแบบ
สมรรถนะผุ้ น าระดั บ ยุ ทธศาสตร์ ไ ด้ อย่างไรก็ต ามงานวิ จัยนี้จ ะศึก ษาตั ว แบบสมรรถนะผู้ น าที่ไ ด้
วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยอาศัยแนวทางพัฒนาอื่นๆได้แก่ ตัวแบบที่ได้จากการระบุของนักวิชาการ
ตัว แบบที่ วิเ คราะห์ จ ากภารกิ จ ของผู้ นาในการขั บเคลื่ อนยุท ธศาสตร์ และตั ว แบบที่เ กิด จากการ
เที ย บเคี ย งสมรรถนะผู้ น าระหว่ า งองค์ ก ารที่ มี วั ฒ นธรรมองค์ ก ารและค่ า นิ ย มใกล้ เ คี ย งกั บ
กองทัพอากาศ การพัฒนาตัวแบบยึดระเบียบวิธีที่รัดกุม มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจ และความ
ตระหนักในการนาหลักสมรรถนะมาใช้ในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเกิดมาจากการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร และบุคลากรของกองทัพอากาศทุกระดับ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาของ
กองทัพอากาศ การศึกษาตัว แบบสมรรถนะจากแนวทางพัฒนาตัวแบบสมรรถนะอื่นๆ เพื่อนามา
วิเคราะห์และเปรียบเทียบกับรายการสมรรถนะเหล่านี้ ดังที่จะนาเสนอต่อไป
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2.2
การศึ ก ษางานวิ ช าการที่ เ กี่ ย วกั บ สมรรถนะความเป็ น ผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic
Leadership Competency) แม้ว่าตัวแบบสมรรถนะผู้บริหารระดับสูงของแต่ละองค์กรจะแตกต่าง
กัน แต่มีลักษณะร่วมกัน คือ เป็นพฤติกรรมการทางานเกี่ยวข้องกับผลสาเร็จของงาน ซึ่งบุคคลต้องมี
ความรู้ ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการทางานได้ และความสาเร็จของงาน
ไม่ได้เกิดขึ้นจากสมรรถนะของบุคคลเพียงคนเดียว แต่อาจรวมถึงการบูรณาการสมรรถนะของบุคคลที่
มีความโดดเด่นเฉพาะด้านหลาย ๆ คน ร่วมกันสร้างผลงานแต่ละงาน ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 225)
กล่าวว่าการพิจารณาถึงทักษะเฉพาะอย่างที่ผู้นาควรต้องมี หรือพฤติกรรมของผู้นาที่ควรแสดงออกมา
อย่างเหมาะสมนั้น จะเป็นเรื่องที่มีความสาคัญเพียงส่วนเดียว แต่ส่วนสาคัญที่เหนือไปกว่านั้น คือ
ความรู้ ความสามารถของผู้นาหรือทักษะของผู้นาในการจัดองค์กร (Organize) ปรับเปลี่ยนระบบงาน
ตลอดจนพฤติกรรมในการที่จะเป็นผู้นาทางความคิดที่จะเป็ นผู้ก้าวนาทางยุทธศาสตร์อย่างชาญฉลาด
หรื อ เป็ น ผู้ มี ยุ ท ธศิ ล ป์ ในการพั ฒ นาองค์ ก ารในโครงสร้ า งทั้ ง ระบบ ในภาพกว้ า ง และมี น้ าหนั ก
ความสาคัญมากกว่า ทักษะของผู้นาที่มีประสิทธิผล (Effective leadership skills) แบ่งออกเป็น 4
ชนิด คือ
1. ทักษะด้านการมีสายตากว้างไกล (Vision skill) คือ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่สามารถมองกว้าง
และไกล พร้อมกับสามารถเชื่อมโยงความคิดสู่ การปฏิบัติโ ดยสามารถถ่ายทอดความคิดจากตนสู่
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นตรงกัน และมีความคิดร่วมและผูกพันร่วม
2. ทั ก ษะด้ า นการถ่ า ยทอดความคิ ด ด้ ว ยการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร (Meaning through
communication) คือผู้นาที่สามารถถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ให้เป็นที่เข้าใจ และเกิดจิตสานึกร่วม
จากลูกน้อง
3. ทักษะด้านการรู้จักเสริมอานาจ (Empowerment) คือ ทักษะในการเสริมสร้างอานาจให้
เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้โดยวิธีสร้างจิตสานึกร่วม จากการให้ลูกน้องมีส่วนร่วมในอานาจที่มีอยู่ เช่น การให้
ลูกน้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาเปูาหมาย และกลยุทธ์ต่างๆ โดยที่ผู้นาจะไม่ใช้อานาจโดยลาพังตนเอง
ถ่ายเดียว
4. ทักษะในการรู้จักตนเอง (Self-Understanding) คือ ผู้นาที่รู้จักจุดอ่อน จุดแข็งของตนเอง
โดยรู้จักจ้างหรือใช้คนทาในสิ่งที่ตนไม่ถนัด การสนใจติดตามผลที่เป็นไปของงานที่ทา และรู้จักสารวจ
ตนเองตลอดเวลา
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง มี ห น้ า ที่ ห ลั ก ในการก าหนดนโยบายหรื อ ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก าร จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ งมี ส มรรถนะความเป็ น ผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ แ สดงถึ ง "ทั ก ษะในการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล " ที่
หลากหลายเพื่อประกอบ "การตัดสิน ใจ" ร่วมกับ "มุมมองระยะยาว" และความสามารถในการทา
ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจขององค์การ
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(Jacobs & Jaques, 1990 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 121) นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูง
ต้องมีความสามารถ "คาดการณ์ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต" พร้อมทั้งสามารถจัดเตรียมแผนรองรับได้
อย่างเหมาะสม จะเห็นได้ว่าผู้บริหารระดับสูงต้องใช้ทักษะในด้านมโนทัศน์เป็นหลัก ส่วนทักษะในด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยังคงเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น เพื่อให้
ได้รับความร่วมมือ และเพื่อใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการนาเอาการตัดสินใจของผู้บริหารลง
ไปสู่การปฏิบัติ (Katz and Kahn, 1978 อ้างถึงใน สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2545: 121) นอกจากนี้
Harvard Business Reviews ได้ตีพิมพ์บทความ Strategic leadership : The essential skills
นาเสนอผลการวิจัยของ Wharton school และสานักที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูง
มากกว่า 20,000 คน (Schoemaker, Krupp and Howland, 2013: 2-5) ระบุทักษะที่จาเป็นของ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้ 6 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้าน 1) “Anticipate”การคาดการณ์ล่วงหน้า
2) “Challenge”การเอาชนะความท้าทาย 3) “Interpret” การตีความสถานการณ์ 4) “Decide”
การตัดสินใจ 5) “Align” การสร้างความสอดคล้อง และ 6) “Learn” การเรียนรู้บทเรียนที่เกิดขึ้น
สมรรถนะความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ของผู้นาทางทหาร มีการจัดหมวดหมู่เช่นเดียวกับ Katz
และนักวิชาการอื่นๆ ในคู่มือพื้นฐานผู้นาระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Leadership Primer: 2004)
ได้ให้คาจากัดความสมรรถนะ (competence) ว่าเป็น ความรู้ ทักษะ คุณสมบัติ และ ความสามารถ
ในการทางานซึ่งช่วยให้ผู้นาสามารถปฏิบัติกิจต่างๆของตนตามที่ต้องการได้ ความสามารถอาจจะเป็น
พื้น ฐานบนความสามารถตามธรรมชาติ หรืออาจจะได้รับมาจากการศึกษา(education) การฝึ ก
(training) หรือ ประสบการณ์ (experience) ทั้งนี้สมรรถนะของผู้นาระดับยุทธศาสตร์ แยกออกเป็น
3 สมรรถนะ ได้แก่ 1) สมรรถนะทางเทคนิค (Technical Competencies) ประกอบด้วย ความ
เข้าใจระบบ ความสัมพันธ์ของการปฏิบัติการทางทหารระหว่างองค์การ ความรู้ความสามารถทาง
การเมื อ ง และสั ง คม 2) สมรรถนะเกี่ ย วกั บ ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คล (Interpersonal
Competencies) ประกอบด้วย การสร้างความเห็นชอบร่วมกัน การเจรจาต่อรอง การสื่อสารภายใน
องค์กร การสื่อสารภายนอกองค์กร และ 3) สมรรถนะทางความคิด (Conceptual Competencies)
ประกอบด้วย กรอบอ้างอิง การจัดการกับปัญหา การสร้างวิสัยทัศน์อนาคต Flowers (2009: 234)
กล่าวว่าการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ ทาได้ด้วยการใช้สมรรถนะที่นิยามอย่างกว้างๆ
เป็นสิ่งจาเป็นต่อการกาหนดทิศทางการพัฒนาผู้นาในทุกระดับ สมรรถนะดังกล่าวจะถูกขยายให้กว้าง
ขึ้นเมื่อผู้นามีหน้าที่ต้องรับผิดชอบหลายระดับ ผู้นาอาวุโสต้องพัฒนาทักษะและความเชื่อมั่นที่จาเป็น
ต่อการประยุกต์ใช้กับวิธีการทางทหารในสภาวะแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ กองทัพจะต้องพัฒนาผู้นา
ให้เพียบพร้อมทั้งทักษะระดับปฏิบัติการและยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมผู้นาให้ความเข้าใจ และสามารถ
ดาเนินการให้บรรลุภารกิจเสียแต่เนิ่น สมรรถนะความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่จาเป็นในการนากองทัพ
เผชิญกับสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติการที่มีลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน
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คลุมเครือ ประกอบไปด้วย 1) การพยากรณ์ผลกระทบหลายชั้น 2) การเจรจาต่อรอง 3) ความเข้าใจ
โลกาภิวัตร 4) การสร้างความเห็นพ้องต้องกัน 5) การวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อนและคลุมเครือ
6) การคิดอย่างเชิงนวัตกรรมและอย่างมีความพินิจพิเคราะห์ 7) การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับปรุงวิธีการพัฒนาผู้นาในสถาบันการศึกษาจึงมีความสาคัญต่อความสาเร็จในการปฏิรูปกองทัพให้
มีความสามารถในการบริหารจัดการในสมรภูมิที่ซับซ้อนในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนาผู้นาที่ฉายแวว
ทักษะที่เหมาะสมในเวลาที่สมควร จาเป็นต้องมีการฝึกศึกษาในเชิงรุกที่เริ่มต้ นได้เร็วเท่าใดก็จะเป็น
ผลดีกับนายทหาร กองทัพ และประเทศชาติเท่านั้น
ตารางที่ 3 ตารางวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ระบุโดยนักวิชาการ
สมรรถนะ

Flower
(2009)

การมีวิสยั ทัศน์

การพยากรณ์
ผลกระทบ

การแก้ไขปัญหา
ที่ซับซ้อน

การวิเคราะห์
สถานการณ์

การตัดสินใจที่ คิดวิจารณญาณ
รอบคอบแม่นยา คิดเชิงนวัตกรรม
การบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์

การเจรจา
ต่อรอง

เข้าใจโลกาภิ
วัตน์/การ
เปลี่ยนแปลง
การเจรจา
ต่อรอง
การสร้างฉันทา
มติ

Jacobs &
Jaques
(1987)

Katz & Kahn

มุมมองระยะ
ยาว

การคาดการณ์
สิ่งที่จะเกิดใน
อนาคต

ทักษะในการ
วิเคราะห์ข้อมูล

ทักษะ

การตัดสินใจ

(1978)

Schoemaker
& eds. (2013)

Strategic
leadership
primer
(2010)

ด้านมโนทัศน์
ทักษะ
ด้านมโนทัศน์
การนาการ
ตัดสินใจไปสู่การ
ปฏิบัติ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

การคาดการณ์
ล่วงหน้า

การสร้าง
วิสัยทัศน์

การเอาชนะความ การจัดการกับ
ท้าทาย
ปัญหา
การตัดสินใจ

การกาหนด
กรอบอ้างอิง

การเรียนรู้

การประสาน
ความสอดคล้อง

การเจรจา
ต่อรอง
การสร้าง
ฉันทามติ
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จากตารางวิเคราะห์ส มรรถนะความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์ที่ระบุโ ดยนักวิช าการหลายท่าน
ข้างต้นนี้ จะเห็นได้ว่าตัวแบบสมรรถนะมีความใกล้เคี ยงกับสมรรถนะด้านการบริห ารจัดการของ
กองทัพอากาศที่จาเป็นต่อบทบาทผู้นาระดับยุทธศาสตร์ บางรายการอาจเป็นส่วนย่อยของอีกรายการ
หนึ่ง เมื่อนามาเทียบกับรายการสมรรถนะบุคลากรของกองทัพอากาศได้ว่ารายการที่ใกล้เคียงมาก
ที่สุดคือ การมีวิสั ยทัศน์ การแก้ปั ญหาและการตัดสินใจ การเจรจาต่อรองและการประสานความ
สอดคล้องเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดความคิดเห็นผ่านการติดต่อสื่อสารซึ่งมีความหมายที่กว้างกว่า
การเจรจาต่อรอง รายการตัวแบบสมรรถนะเหล่านี้ใช้แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นฐานมากาหนดด้วย
เช่นกัน
2.3 การวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาจากจากภารกิจของกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาให้ทราบถึง
ภารกิจของกองทัพอากาศ และสิ่งที่ท้าทายผู้นาทางทหาร/ผู้บริหารของกองทัพจะต้องเผชิญ อันจะ
นาไปสู่การสังเคราะห์สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์โดยอาศัยแนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน ผู้
ศึกษาจึ งเก็บ รวบรวมข้อมูล ที่ได้มาจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดภารกิจของ
กองทัพอากาศ และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.3.1 ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
จัดให้มีกาลังทหารเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงของรัฐ เพื่อพิทักษ์รักษา
เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชนแห่งชาติ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ แสดงให้เห็น
หน้าที่หลักของทหารที่เกี่ยวข้องกับความอยู่รอดปลอดภัย และความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ
สมรรถนะของผู้นาระดับยุทธศาสตร์จึงเป็นเรื่องที่มีความสาคัญและจาเป็นต่อบุคลากรที่ดารงตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารและฝุ า ยอ านวยการระดั บ สู ง ของกองทั พ อากาศ ซึ่ ง มี บ ทบาทส าคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
กองทัพอากาศให้มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจที่สาคัญนี้ สมรรถนะเหล่านี้ได้แก่ ความเป็น
ผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจในบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ การมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลสาหรับใช้ในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
ศักยภาพของกองทัพเพื่อมุ่งไปสู่สภาพที่ต้องการโดยเฉพาะศักยภาพในการรัษาความมั่นคงของชาติ
การแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจในการใช้กาลังกองทัพเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการระงับหรือบรรเทา
ปัญหาที่เกิดขึ้น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่มุ่งขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่การบรรลุตามวิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ รวมทั้งการสื่อสารนโยบายและแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความ
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ยอมรับ และร่ วมมือในการปฏิบัติภารกิจ และผู้ใต้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกัน ถูกต้อง ชัดเจน
2.3.2 ภารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศมีห น้าที่ในการตอบสนองภารกิจของกระทรวงกลาโหมในการ
ปูองกันราชอาณาจักร รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ โดยจัดกาลังทหาร เพื่อการสงคราม การปราบปราม
จลาจล การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ การรักษาผลประโยชนแห่งชาติ การส่งเสริมอุตสาหกรรม
การปูองกันประเทศ โดยการผนึกกาลังความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ โดยแต่งตั้งผู้บริหารและฝุาย
อานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศร่วมเป็นสมาชิกของสภากลาโหม เพื่อให้ความเห็น และลงมติ
ในการดาเนินงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่อง 1) นโยบายการทหาร 2) นโยบายการ
ระดมสรรพก าลั ง เพื่ อ การทหาร
3) นโยบายการปกครองและการบั ง คั บ บั ญ ชาภายใน
กระทรวงกลาโหม 4) การพิจารณางบประมาณการทหาร และการแบ่งสรรงบประมาณของ
กระทรวงกลาโหม 5) การพิจารณาร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการทหาร 6) เรื่องที่กฎหมายหรือ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกาหนดให้เสนอสภากลาโหม
นอกจากนี้ในมาตรา 47 ยังกาหนดให้มี “คณะผู้บัญชาการทหาร” ประกอบด้วย
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และ
เสนาธิการทหาร โดยมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานคณะผู้บัญชาการทหาร มีหน้าที่เสนอแนะ
และให้คาปรึกษาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในเรื่องการเตรียมกาลัง การสั่งการใช้กาลัง การ
เคลื่อนกาลังทหาร และการเตรียมพร้อม ตลอดจนรับผิ ดชอบในการควบคุมอานวยการยุทธ์ใน
ภาพรวม รวมทั้งควบคุมบังคับบัญชากองกาลังเฉพาะกิจร่วมที่จัดตั้งขึ้นในกรณีที่มีสถานการณ์ที่
กระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศ ชี้ให้เห็นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงของ
กองทัพอากาศในบทบาทหน้าที่ฝุายอานวยการที่มีสาคัญกับความมั่นคงของประเทศชาติ สมรรถนะที่
สาคัญ ได้แก่ ความเป็นผู้นาวิชาชีพทางทหาร การมีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลมากกว่าการแก้
เพียงปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้น การสื่อสารเพื่อสร้างเสริมความยอมรับร่วมกัน และความร่วมมือใน
การปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และหน่วยงานระหว่างภาครัฐและเอกชน ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนผ่านการคิดและการตัดสินใจที่รอบคอบแม่นยาเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
การจัดการองค์การและทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ในการเตรียม
ก าลั ง และใช้ ก าลั ง กองทั พ อากาศร่ ว มกั บ เหล่ า ทั พ อื่ น (พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ระเบี ย บราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551)
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2.3.3 ภารกิจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
กองทัพอากาศมีภารกิจเกี่ยวกับการปูองกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และ
แก้ไขหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยมาตรา 10 กาหนดให้มี
คณะกรรมการอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร (กอ.รมน.) ประกอบด้ ว ย
นายกรั ฐ มนตรี ห รื อรองนายกรั ฐ มนตรีซึ่งนายกรัฐ มนตรีมอบหมายเป็นประธาน รัฐ มนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นรองประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร ปลัดกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงต่างประเทศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย อัยการสูงสุด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้อานวยการส านั กข่าวกรองแห่ งชาติ ผู้ อานวยการสานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
ข้า ราชการพลเรื อ น เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาระบบราชการ ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด ผู้
บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ
อธิบดีกรมบัญชีกลางและอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่กากับ ให้คาปรึกษา
และเสนอแนะในภารกิ จ เกี่ ย วกั บ การปู อ งกั น ปราบปราม ระงั บ ยั บ ยั้ ง และแก้ ไ ขหรื อ บรรเทา
เหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สมรรถนะที่จาเป็นได้แก่ ความเป็นผู้นา
วิชาชีพทางทหาร ความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน การคิดและการตัดสินใจที่รอบคอบ
แม่นย า การจัดการองค์ การและทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ (พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551)
2.3.4 ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2550 - 2554 (สานักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติ, 2551: 1-33) เป็นนโยบายระดับชาติที่มีเปูาหมายมุ่งสู่การสร้างสภาวะแวดล้อมที่สันติสุข
มีภูมิคุ้มกันปัญหาต่างๆ ที่สามารถคัดกรองสิ่งที่เป็นคุณและโทษที่จะเข้ามากระทบต่อความมั่นคงของ
รัฐและประชาชน รวมทั้งสามารถแก้ไขสาเหตุที่เป็นรากเหง้าของภัยคุกคาม เพื่อให้เกิดความมั่นคงที่
ยั่งยืนและให้การพั ฒนาประเทศในด้านต่างๆ สามารถดาเนิน ไปอย่า งราบรื่น โดยภาครัฐ ภาค
ประชาชน และภาคส่ว นต่างๆในสังคมให้ความสาคัญในการนาไปเป็นกรอบแนวทางในการจัดทา
แผนงานและโครงการในขอบเขตภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถสนองผลประโยชน์แห่งชาติใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน และเป็นเอกภาพในการดารงสถานะของประเทศให้มั่นคงและยั่งยืน ภายใต้
สถานการณ์ความมั่นคงที่มีความซับซ้อน รุนแรงและเคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง โดยเฉพาะการเผชิญกับ
ปัญหาเอกภาพภายในชาติ และภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ สมรรถนะที่ ส าคั ญ ของผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ความเป็นผู้นาวิชาชีพทางทหาร การสร้างเสริมสัมพันธไมตรีเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน ความสามารถในการประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน การ
จัดการองค์การและทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์
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2.3.5 ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในการจัดทายุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ พ.ศ.
2546 ท าให้ ท ราบถึ ง ภั ย คุ ก คามที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การปู อ งกั น ประเทศของกระทรวงกลาโหม
(กระทรวงกลาโหม, 2546: 107-108) สามารถจาแนกได้ 3 ลักษณะ ซึ่งมีการจัดลาดับความเร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหาดังนี้
1) ภัยคุกคามทางทหาร คาดว่าอาจเกิ ดเป็นปัญหาความขัดแย้งด้วยกาลังทหาร
ในระดับ กองพันลงมา แต่ก็ยังมีโอกาสขยายขอบเขตเป็นสงครามขนาดใหญ่ได้ในกรณีที่ความรุนแรง
ของปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข
2) ภัยคุกคามที่ไม่ใช่ทางทหาร ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นและกระทบต่อความ
มั่นคงที่จะต้องเร่งแก้ไข เพื่อไม่ให้ ความรุนแรงของปัญหาขยายตัวออกไปจนทาลายเสถียรภาพของ
ประเทศ อาทิปัญหาทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ
3) ภัยจากสาธารณภัยขนาดใหญ่และภัยพิบัติต่างๆ เป็นภัยคุกคามทางธรรมชาติ
หรือ
สาธารณภัยที่เป็นผลจากการกระทาของมนุษย์ที่สร้างความเสีย หาย และเดือดร้อนให้แก่
ประชาชนและประเทศ
จากปั ญ หาภั ย คุ ก คามดั ง กล่ า ว กระทรวงกลาโหมจึ ง มี แ นวความคิ ด ทาง
ยุทธศาสตร์ ในการสร้างความร่วมมือทางด้านความมั่นคง การผนึกกาลังปูองกันประเทศ และการ
ปู อ งกั น เชิ ง รุ ก เพื่ อใช้ ในการเผชิ ญภั ย คุก คาม การคุ้ ม ครองรั ก ษาผลประโยชน์ แห่ งชา ติแ ละการ
แก้ปัญหาของประเทศร่วมกัน สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการพึ่งตนเอง และการ
ปฏิบัติการในลักษณะของการรบร่วม ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ต้องมีสมรรถนะความเป็นผู้นาวิชาชีพทาง
ทหาร การคาดการณ์ระยะยาว การประเมินสถานการณ์และแปลความสถานการณ์ที่กระทบต่อความ
มั่นคง การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างหน่วย
2.3.6 ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามหลักนิยมกองทัพไทย ด้านยุทธการร่วม
หลักนิยมกองทัพไทย ด้านยุทธการร่ว ม พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงขอบเขตการ
ปฏิบั ติการทางทหารว่า มีทั้งการปฏิบัติก ารสงครามและการปฏิ บัติการทางทหารที่มิใช่ ส งคราม
กล่าวคือเมื่อกาลังอานาจแห่งชาติด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข้อมูลข่าวสาร ไม่สามารถปูองปรามหรือปกปูองผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติได้ รัฐบาลอาจ
ตัดสินใจใช้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อบรรลุ วัตถุประสงค์ของชาติหรือปกปูองผลประโยชน์ของชาติ ซึ่ง
จะทาให้ประเทศไทยต้องเข้าสู่ภาวะสงคราม ส่วนการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม เป็นลักษณะ
หนึ่งของการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งเน้นการปูองปรามมิให้เกิดสงครามและส่งเสริมสันติภาพ ได้แก่
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การควบคุมอาวุธ การต่อต้านการก่อการร้าย การสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด การช่วยเหลือ
ชาติอื่น การอพยพประชาชน การสนับสนุนส่วนราชการพลเรือน การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ การ
สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยในประเทศ
ในการปฏิ บั ติ ก ารสงครามและการปฏิ บั ติ ก ารที่ มิ ใ ช่ ส งคราม ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ระดับสูง และผู้บังคับหน่วยกาลังรบจะร่วมปรึกษาหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงระดับกระทรวง
ได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการคลัง และ
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อผสมผสานกาลังอานาจทางทหารกับเครื่องมืออื่นๆ ของพลังอานาจแห่งชาติด้าน
การทูต เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและพลังงาน ผู้นาระดับยุทธศาสตร์จะต้อง
มีสมรรถนะในความเป็นผู้นาวิชาชีพทางทหาร การแก้ไขปัญหา และการตัดสินตกลงใจในการจัดสรร
ทรัพยากรของกองทัพอากาศ และการสื่อสารที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคคลและ
องค์การ
2.3.7 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตามหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ
หลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.2550 เป็นหลักพื้นฐาน และความเชื่อที่มี
รากฐานมาจากประสบการณ หรือหลักเกณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมา และไดรับการพิจารณามาอย่างถ่องแท้แล
ว นามาสั่งสอนจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งกาลังรบทางทหารยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ไดชัยชนะ หรือ
ผลสาเร็จของการปฏิบัติการตามภารกิจที่ไดรับมอบ หลักนิยมพื้นฐานให้มุมมอง และแนวทางปฏิบัติ
อย่างกว้างๆ ถึงการใช้กาลัง การยุทธภัณฑ์ และการดารงวัตถุประสงค์การรบ หลักนิยมมีบทบาทต่ อ
องค์กร 2 ประการ ประการแรก คือ มีอิทธิพลในการชักจูงความคิดของบุคลากรในองค์ กร ซึ่งอิทธิพล
นั้น จะเกิดจากการอนุ มัติห รื อการให้ อานาจ และเกิดจากความส าคัญ ของผู้ นาหรือผู้ บังคับบัญชา
ประการที่สอง คือ ใช้เป็นหลักการพินิจพิจารณาอย่างรอบคอบในการใช้กาลังทางอากาศ ทั้งนี้เพราะ
กาลังทางอากาศเป็นขีดความความสามารถที่สะท้อนให้เห็นพลังทั้งมวลที่สามารถนาไปใช้ เพื่อรักษา
สิทธิประโยชนในการควบคุม และใช้ประโยชนจากห้วงอากาศ เป็นกาลังอานาจที่จะนามาใช้ทั้งเชิงรุก
และเชิงรับ ทั้งการรบ การสนั บสนุนการรบ และการช่ วยรบ ทั้งทางยุทธศาสตร์ และทางยุทธวิธี
ดังนั้น กาลังทางอากาศ จึงมิไดหมายเพียงเครื่องบินเท่านั้น แต่รวมถึงสนามบินยุทโธปกรณ การส่ง
กาลังบารุง เชื้อเพลิง อุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกทั้งสิ้น การควบคุมการติดต่อสื่อสาร การสั่งการ
กาลังพล การฝึกศึกษา ตลอดจน ขวัญ และกาลังใจทั้งมวลด้วย
หลักนิยมให้หลักการสาคัญของการใช้กาลังทางอากาศ คือ “รวมการควบคุมและ
แยกการปฏิบัติ” (Centralized Control and Decentralized Execution) เนื่องจากกาลังทาง
อากาศมีราคาสูง ซับซ้อน มีจานวนจากัด ขณะที่ความต้องการ(Demand)
มีมากกว่าปริมาณ
(Supply) ที่จะสนองตอบได ดังนั้นการที่จะใช้กาลังทางอากาศให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยรวมทาง
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ทหารนั้น จะต้องมีการจัดลาดับความเร่งดวนในการปฏิบัติ ซึ่งจาเป็นจะต้องมีความเข้าใจในภาพรวม
ของสงคราม ทั้งระดับปฏิบั ติการและยุทธศาสตร์อย่างลึกซึ้ง ผู้ นาทางทหารที่ใช้ กาลังทางอากาศ
เชื่อมั่นว่า“การรวมการควบคุม” เป็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้กาลังทางอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ
การรวมการควบคุมนี้จะทาให้ผู้นาสามารถมุ่งเน้นในเรื่องการจัดลาดับความเร่งดวนของการใช้กาลัง
ทางอากาศได้ นอกจากนั้น แลว ผู้นาต้ องสามารถทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเกิดความเข้า ใจ
ตรงกัน (Alignment) กาหนดแนวทางและอานวยการ ให้การปฏิบัติการทางอากาศทั้งปวงบรรลุผล
สาเร็จ อย่างไรก็ตาม หลักการในเรื่อง“แยกการปฏิบัติ” ยังเป็นสิ่งจาเป็นที่จะทาให้ การปฏิบัติการ
ทางอากาศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การมอบหมายหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติให้ แก
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ รองๆ ลงไป เป็ น สิ่ ง จาเป็ น ที่จ ะให้ ไ ดมาซึ่ ง ประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด ในการควบคุ ม
นอกจากนั้นแล้วยังช่วยเสริมสร้างให้เกิดความคิดริเริ่ม การตอบสนองสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
และความอ่อนตัวในทางยุทธวิธีอีกด้ วย จะเห็นได้ว่าในรูปแบบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศที่มีลักษณะรวมการควบคุมและแยกกันปฏิบัตินี้ ผู้นาระดับยุทธศาสตร์จะ
เป็ น ฟัน เฟืองที่ส าคัญของการปฏิบัติการทั้งมวล ผู้ นาระดับยุทธศาสตร์จะต้องมีส มรรถนะในการ
วิเคราะห์ และประเมินข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์ สภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติการที่ซับซ้อน และไม่
แน่นอน ผู้นาระดับยุทธศาสตร์จะต้องมีส มรรถนะในความเป็นผู้นาวิชาชีพทางทหาร การแก้ไขปัญหา
ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน และตัดสินใจด้วยความรอบคอบแม่นยาเพื่อบัญชาการกาลังทางอากาศ จัดสรร
ทรัพยากร ทั้งกาลังพล และยุทโธปกรณ์ที่จาเป็นในการปฏิบัติภารกิจให้ทันท่วงที นอกจากนี้ยังต้องมี
สมรรถนะในการสื่อสารกับหน่วยในระดั บรอง และประสานหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศเพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในเปูาหมาย และความสอดรับกันในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ
2.3.8 สมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ต่ อ การขั บ เคลื่ อ น ยุ ท ธศาสตร์
กองทัพอากาศ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562 ได้แสดงให้เห็นทิศทางของกองทัพอากาศว่า มี
จุดหมายปลายทางในการดาเนินงานของกองทัพให้เป็น “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of
the Best Air Forces in ASEAN) โดยวางยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 2) เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการปูองกั นประเทศ 3) รักษา
ความมั่นคงแห่งรัฐ 4) รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และ 5) สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศของรัฐบาล (กองทัพอากาศ, 2550 : 88-89) หน้าที่สาคัญของผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ของกองทัพอากาศคือ การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่จะขับเคลื่อนหน่วยงาน
ทั้งหมดของกองทัพอากาศไปในทิศทางเดียวกัน อย่างมีขั้นตอน กระบวนการเปลี่ยนผ่านเริ่มจากการ
ปรับรูปแบบการทางานของผู้ปฏิบัติงานในระดับต่าง ๆ ด้วยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ทัน สมัย การพัฒนาองค์ประกอบของกาลังทางอากาศให้มีศักยภาพในการปฏิบัติ การที่มี
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เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric operation) และการก้าวขึ้นสู่การมีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจทัดเทียมกาลังทางอากาศของประเทศในอาเซียน สมรรถนะที่สาคัญของผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ในฐานะผู้นาการเปลี่ยนแปลง คือ สมรรถนะในการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic
communication) ที่ต้องส่งผ่านนโยบาย และแนวทางการปฏิบัติไปสู่หน่วยงานในระดับรอง เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันในเปูาหมาย และผลที่ตามมาจากการปฏิบัติตามแนวทางเหล่านั้น อันจะส่งผล
ให้เกิดการสร้างความร่วมมือ ลดความขัดแย้ง และความสอดรับกันในแต่ละขั้นตอนการปฏิบัติ
2.4 สมรรถนะผู้บริหารของกองทัพอากาศที่ได้จากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของ
กองทัพอากาศ
จากการสัมภาษณ์นาวาอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว ผู้ช่วยฑูตทหารอากาศประจากรุง
โซล ประเทศเกาหลีใต้ อดีตรองผู้อานวยการกองนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ และ
อดีตผู้บังคับการกองบิน 21 อุบลราชธานี เป็นผู้ที่ผ่านงานทั้งระดับนโยบาย และงานระดับปฏิบัติใน
หน่วยใช้กาลังรบ รวมทั้งในปัจจุบันทางานในบทบาทหน้าที่ที่ต้องอาศัยสมรรถนะในการติดต่อสื่อสาร
ควบคู่ไปกับการหยั่งรู้สถานการณ์ด้านความมั่นคง ผู้วิจัยได้มีโอกาสสัมภาษณ์กับท่านเมื่อวันที่ 26
กันยายน พ.ศ.2556 ในประเด็นสมรรถนะผู้นาและผู้บริหารของกองทัพอากาศที่พึงประสงค์ ได้รับ
คาแนะน าที่มี ป ระโยชน์ ผู้ ใ ห้ สั มภาษณ์ เ ห็ นว่ า สมรรถนะผู้ บริ ห ารของกองทั พ ควรจะต้ อ งมี แบ่ ง
ออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1) สมรรถนะส่วนบุคคล ผู้นาหรือผู้บริหารต้องมีบุคลิก ลักษณะที่จะมีผลต่อการจูงใจให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งใจทางานให้ประสบความสาเร็จ อีกทั้งต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและ
จิตใจ ไม่หวั่นไหว หรือเครียดจัด ต้องมีไหวพริบไม่หูเบา หรือหลงเชื่อข้อมูลโดยไม่กลั่นกรอง ให้ความ
ไว้วางใจ และความเอาใจใส่ดูแลลูกน้องอย่างเหมาะสม
2) สมรรถนะการทางาน เกิดขึ้นจาก
2.1) ความรู้ ในภารกิจหน้าที่นั้น ผู้ นาต้องรู้ว่าอะไรคือเปูาหมาย และวิธีการที่จะ
บรรลุเปูาหมายนั้น เชื่อมโยงนโยบายจากระดับที่สูงกว่า แปลงไปสู่การปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชา
ต้องสามารถสื่อสารให้ลูกน้องเข้าใจสิ่งที่ผู้บริหารต้องการให้เขาเหล่านั้นทา
2.2) ประสบการณ์ในการทางานนั้น ทักษะที่มีจะเป็นพื้นฐานสาหรับการทาบทบาท
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นหัวหน้าหน่วยใช้กาลัง ก็ควรมีประสบการณ์ทางานในหน่วยใช้กาลัง
หรือหน่วยที่มีภารกิจใกล้เคียงกันมาก่อน ส่วนทักษะอื่น ๆ จะมาช่วยสนับสนุนให้งานโดดเด่น เช่น
เคยทาหน้าที่นายทหารฝุายเสนาธิการในกรมฝุายอานวยการ (กรมยุทธการทหารอากาศ) ที่เกี่ยวข้อง
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กับการวางนโยบายและแผนระยะยาว จะช่วยทาให้มองภาพรวมของกองทัพได้กว้างกว่าผู้ที่อยู่แต่ใน
หน่วยใช้กาลังอย่างเดียวที่อาจมีความสามารถในการวางแผนระยะสั้นเท่านั้น
“หั ว หน้ าหน่ ว ยระดับ รองลงมามักจะเติบโตจากภายในกองบิน ไม่เคยผ่ านงานฝ่ า ย
อานวยการ จึงไม่ค่อยเข้าใจว่า “ผู้การ” ทาไมต้องคิดอะไรให้เยอะแยะนัก แต่สิ่งที่ผู้การ
ที่ผ่านงานฝ่ายอานวยการมาแล้ว จะคิดได้ไกลกว่า เพราะชานาญการคิดแผนระยะยาว
เป็น 10 ปี ไม่ใช่แผนสั้น ๆ เพียง 1-2 ปีเท่านั้น”
นาวาอากาศเอก อร่าม สกุลแก้ว
การสัมภาษณ์ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2556
นอกจากนี้ งานวิจัยของ วิบูลรัตน์ เอี่ยมปรเมศวร์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่อง
“ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศ” โดยใช้เครื่องมือการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงที่กาหนดนโยบายกองทัพอากาศ ได้แก่ เสนาธิการทหารอากาศ,
รองเสนาธิ การทหารอากาศ, ผู้ ช่ ว ยเสนาธิ ก ารทหารอากาศ ผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ,เจ้ากรม กาลังพลทหารอากาศ,เจ้ากรมกิ จการพล
เรือนทหารอากาศ, เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ , ผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
อดีตนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ประสบการณ์ในระบบการศึกษาวิชาชีพทาง
ทหารของกองทัพอากาศมานานกว่า 10 ปี สรุปจากการประมวลข้อมูลจากเอกสารและการให้
สัมภาษณ์ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ ผู้นาทางทหารระดับสูง ต้องมีความรู้ความสามารถ
ทักษะ และทัศนคติ เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ดังต่อไปนี้
1) ความรู้ ค วามสามารถ ต้อ งรอบรู้ เรื่องสถานการณ์ โ ลกด้า นความมั่นคง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเชิงบูรณาการ รอบรู้เรื่องการทาสงคราม
รอบรู้ในการบริหารกองทัพในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน พร้อมเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง สามารถ
เลือกใช้เครื่องมือทางการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องกฎหมายในการใช้กาลัง
2) ทักษะ ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะในการประเมินสถานการณ์ ทักษะใน
การตัดสินใจได้รวดเร็ว เหมาะสม โดยเฉพาะในสถานการณ์ความไม่แน่นอนและข้อมูลจากัด ทักษะใน
การมองปัญหาแบบองค์ร วม ทักษะในการริเริ่มและชี้นาการเปลี่ยนแปลง ทักษะในการคลี่คลาย
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สถานการณ์ความไม่สงบและการปราบจลาจล ทักษะด้านมวลชน ทักษะด้านภาษาสากลและการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารงาน
3) ทัศนคติ ต้องมีความซื่อสัตย์ มุ่งมั่น จงรักภักดี กล้าหาญ เสียสละ มีจิตสานึก
ด้านความมั่นคงอย่างแรงกล้า พร้อมที่จะพลีชีพเพื่อความมั่ นคงและเกียรติภูมิของชาติ มีหัวใจบริการ
และรักประชาชน
จากการศึกษาภารกิจของกองทัพอากาศ และหน้าที่ของผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ ที่ได้มาจากการค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดภารกิจของกองทัพอากาศ
และจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารกองทัพอากาศบางท่าน และผู้วิจัยนามาวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ได้ดังแสดงตามตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากการวิเคราะห์ภารกิจของกองทัพอากาศ และ
ความคิดเห็นของผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
สมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์
การมีวิสยั ทัศน์ที่กว้างไกล

ภารกิจของกองทัพอากาศ และบทบาทของผู้บริหาร/ฝ่าย
อานวยการระดับสูง
1

2

/

/

3

4

5

/

/

6

7

ความถี่

8

9

/

/

6

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

/

/

/

/

/

/

/

7

การตัดสินใจที่รอบคอบ
แม่นยา

/

/

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

/

/

/

8

/

/

/

/

/

/

/

7

/

/

/

/

7

การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

/

การติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน
ความเป็นผู้นาเชิงกลยุทธ์

/

/

/

1 = ภารกิจตามรัฐธรรมนูญ
2 = ภารกิจตามพระราชบัญญัติการจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551
3 = ภารกิจตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551
4 = ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554
5 = ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2546
6 = ภารกิจของกองทัพอากาศ ตามหลักนิยมกองทัพไทย ด้านยุทธการร่วม พ.ศ.2542
7 = สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตามหลักนิยมพื้นฐานกองทัพอากาศ พ.ศ.2550
8 = สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่มีต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.2551-2562
9 = สมรรถนะผู้บริหารของกองทัพอากาศที่ได้จากความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศ
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2.5 การระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์โดยการเทียบเคียงตัวแบบสมรรถนะของ
องค์การอื่น
วิธีการศึกษาสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศโดยการเทียบเคียงตัว
แบบสมรรถนะขององค์การอื่นนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวข้องกับสมรรถนะผู้นาทางทหารทุกเหล่า
ทัพของไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งบางส่วนจากคู่มือสมรรถนะข้าราชการพลเรือน ด้วย
เหตุผลดังต่อไปนี้
1. การศึกษาสมรรถนะผู้นา/ผู้บริหารของกองทัพไทย และเหล่าทัพต่าง ๆ เนื่องจากมี
ภารกิจใกล้เคียงกัน คือการเตรียมกาลัง และใช้กาลังในการปูองกันประเทศ แก้ไขปัญหาวิกฤติ และ
ร่วมพัฒนาประเทศ ถือเป็นงานที่ต้องใช้ผู้นาทางทหารที่มีสมรรถนะใกล้เคียงกัน และต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกันในหลายภารกิจ อย่างไรก็ตามแต่ละเหล่าทัพยังอยู่ในระหว่างดาเนินการจัดทาสมรรถนะกาลัง
พล จึงจาเป็นต้องอ้างอิงจากรายการ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ คุณลักษณะ และการประพฤติต น
ที่ปรากฏอยู่ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีการดาเนินการมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้ว
2. การศึกษาสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน สามารถชี้แจงได้สองมุมมอง 1) มุมมอง
บทบาทหนึ่งของทหารคือความเป็นข้าราชการที่มีหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการจัด
ระเบียบราชการเช่นเดียวกับข้าราชการพลเรือน เพียงแต่ไม่ขึ้นกับระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลของส านั กงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) มีการใช้ห ลั กเกณฑ์บริห ารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และการบริหารจัดการภาครัฐเช่นเดียวกัน และ 2) มุมมองด้านความก้าวหน้าของการ
พัฒนาระบบสมรรถนะข้าราชการพลเรือนที่ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบสามารถ
นามาใช้เป็น Best Practice ได้ โดยเฉพาะการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน
(Competency - Base)
3. การศึ ก ษาสมรรถนะผู้ น าทางทหารแต่ ล ะเหล่ า ทั พ ของประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
เนื่องจากเป็นประเทศมหาอานาจ มีกองทัพที่มีแสนยานุภาพสูงสุด ทั้งด้านกาลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์
ระบบการส่งกาลังบารุง เทคโนโลยี หลักนิยม และวิทยาการด้านการใช้กาลังทหาร ที่ยังไม่มีกองทัพ
ประเทศเทียบเท่าได้ กองทัพสหรัฐ ฯ นอกจากจะปกปูอง อธิปไตยภายในดินแดนมาตุภูมิแล้ว ยังมี
หน่ ว ยก าลั ง รบที่ ป ระจ าการทั่ ว ภู มิ ภ าคของโลก เพื่ อ ปกปู อ งรั ก ษาผลประโยชน์ ข องประเทศ
สหรั ฐอเมริกา ตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ช าติ (National Strategy) ผู้นาของกองทัพต้องมี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการบรรลุภารกิจ
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2.5.1 สรุปการค้นคว้าตัวแบบสมรรถนะผู้บริหารของเหล่าทัพและข้าราชการพล
เรือน
จากการศึกษาค้นคว้าข้อ มูล เอกสารที่มีอยู่ในปัจจุ บันพบว่าแต่ล ะเหล่ าทัพได้
นาเอาแนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ของกองทัพ ที่เห็นได้ชัดเจนคือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งแบ่งเป็นคุณภาพของผลงานและ
สมรรถนะของกาลังพล อย่างไรก็ตามการจัดทาตัวแบบสมรรถนะของแต่ละเหล่าทัพอาจจะยังอยู่ใน
ระหว่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อีกทั้งแต่ละเหล่าทัพต่างมีแนวทางการพัฒนาที่ต่างกัน หากมองตัวแบบ
สมรรถนะอาจเห็นว่ามีความต่างกันในบางประเด็น ดังนั้นผู้ศึกษาจึงนาตัวแบบสมรรถนะเหล่านั้นมา
จัดแสดงเปรียบเทียบในตารางเดียวกัน จัดกลุ่มและเปรียบเทียบกับตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการ
พลเรือน จะพบว่าประเด็นสมรรถนะแต่ละรายการมีมุมมองใกล้เคียงกัน เพียงแต่ใช้คาเรียกแตกต่าง
กัน เท่ านั้ น จึ งขอน าเสนอข้ อมูล เปรี ยบเที ยบตั ว แบบสมรรถนะของแต่ ล ะเหล่ าทั พเที ยบกั บของ
ข้าราชการพลเรือนออกเป็น 2 ด้าน คือ สมรรถนะหลัก และสมรรถนะกลุ่มงานบริหาร ดังแสดงใน
ตาราง 6 และ ตารางที่ 7
ตารางที่ 5 การเทียบเคียงสมรรถนะหลักกาลังพลของแต่ละเหล่าทัพไทยและข้าราชการพลเรือน
กองบัญชาการ

กองทัพเรือ

กองทัพอากาศ

ขาราชการพลเรือน

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ความมุ่งมั่น

มุ่งผลสัมฤทธิ์

การมุ่งผลสัมฤทธิ์

ความมีวินัยและเสียสละ

ความเป็นทหาร

พร้อมปฏิบัตภิ ารกิจ

การบริการที่ดี

การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

ความรู้ในสาย
วิชาชีพ

สร้างความท้าทาย
ด้วยนวัตกรรม

การสั่งสมความเชี่ยวชาญ
ในงานอาชีพ

จริยธรรม

คุณธรรม
จริยธรรม

-

จริยธรรม

ความร่วมแรงร่วมใจ

การทางานเป็นทีม

กองทัพไทย

ทางานเป็นหนึ่งเดียว

ความร่วมแรงร่วมใจ

กองทัพบก

ไม่กาหนด
ชัดเจน
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ตารางที่ 6 การเทียบเคียงสมรรถนะกาลังพล (กลุ่มบริหาร) ของแต่ละเหล่าทัพไทยและข้าราชการพล
เรือน
กองทัพอากาศ
กองทัพเรือ

ข้าราชการพลเรือน

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

การวางกลยุทธ์ภาครัฐ

น.อ. - น.อ.(พ)

กองบัญชา
การ
กองทัพ
ไทย

กองทัพบก

ไม่กาหนด
ชัดเจน

ไม่กาหนด
ชัดเจน

วิสัยทัศน์

การวางกลยุทธ์ภาครัฐ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์

การควบคุมตนเอง

การควบคุมตนเอง

ตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

การนาความเปลี่ยนแปลง

การนาความ
เปลี่ยนแปลง

การนาองค์การ

การให้อานาจแก่ผู้อื่น

การให้อานาจแก่ผู้อื่น

การสื่อสาร

2.5.2 การศึกษาสมรรถนะผู้นาทางทหารแต่ละเหล่าทัพของประเทศสหรัฐอเมริกา
จากการศึกษาค้นคว้ากรอบสมรรถนะผู้นาของเหล่าทัพต่ างๆ ได้แก่ กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ พบว่า แม้ว่าหลักนิยมทางทหารของแต่ละเหล่าทัพจะกาหนดตัวแบบ หรือ
กรอบสมรรถนะในมุมมองของผู้จัดทาที่แตกต่างกันที่ และใช้คาเรียกที่ต่างกัน แต่สามารถจัดกลุ่ม
สมรรถนะได้ ดังนี้
ตารางที่ 7 การเทียบเคียงสมรรถนะผู้นาทางทหารของกองทัพสหรัฐอเมริกา
สมรรถนะ
การมีวิสยั ทัศน์ที่
กว้างไกล

กองทัพบก

กองทัพเรือ

กาหนดทิศทาง แนวคิด และ วิสัยทัศน์
ลาดับความสาคัญ

กองทัพอากาศ
วิสัยทัศน์
การคิดเชิงกลยุทธ์

การแก้ไขปัญหาที่ เตรียมตนให้พร้อมสาหรับ
การแก้ปัญหา, การ
ซับซ้อน
ความท้าทาย การใช้อิทธิพล จัดการกับความเสี่ยง
ในการต่อรอง สร้างความ
ยอมรับ และแก้ไขความ
ขัดแย้ง

ความสามารถในการประยุกต์

การตัดสินใจที่
รอบคอบแม่นยา

การตัดสินใจ, ความ
เด็ดขาด

การตัดสินใจ

การนาความ

การบริหารองค์การ และ

การตัดสินใจ การทากิจให้
บรรลุ

การบริหารเชิงกล ก่อให้เกิดผลลัพธ์ การ
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ยุทธ์

วางแผน และการจัดเตรียม
พัฒนาผู้นา

การติดต่อสื่อสาร
ที่ชัดเจน

เปลี่ยนแปลง และการ
บริหารทรัพยากร

สื่อสารชัดเจน ทาให้แน่ใจว่า การสื่อสาร การต่อรอง
เข้าใจตรงกัน
และการสร้างพันธมิตร

ทรัพยากร,
การใช้แสนยานุภาพทางทหาร
การติดต่อสื่อสารด้วยการพูด
การเขียน และการรับฟัง
การสื่อสารเชิงกลยุทธ์

การนา

การนาผู้อื่น การแสดงให้
เห็นถึงสมรรถนะ

การนากาลังพล การ
พัฒนาคน/ทีมงาน การ
เป็นมืออาชีพทางทหาร

การนาคน และการเสริมสร้าง
ประสานสัมพันธ์ การสร้างทีม
การพัฒนาและสร้างแรงบันดาล
ใจแก่กาลังพล

ผู้วิจั ย ศึ กษาตัว แบบสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งจะอาศัยการผสมผสานแนวทาง
กาหนดตัวแบบสมรรถนะข้างต้น ประกอบด้วย ตัวแบบสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ใช้แนวทางที่
อาศั ย การวิ จั ย เป็ น ฐาน ได้ แก่ การศึ กษาตั ว แบบสมรรถนะด้ า นการบริ ห ารจัด การของบุ ค ลากร
กองทัพอากาศ และการศึกษางานวิ ช าการที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาที่สาคัญของผู้บริห ารระดับสู ง
วิเคราะห์สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ต้องการ ซึ่งพบว่าตัวแบบสมรรถนะมี
ความใกล้ เคียงกับ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการของกองทัพอากาศประกอบไปด้ว ย 1) การมี
วิสัยทัศน์ 2) การแก้ไขปัญหาและการตัด สินใจ 3) การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) การติดต่อสื่อสาร 5)
ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ตัวแบบเหล่านี้เมื่อนามาเทียบกับผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาที่ได้จากตัว
แบบแนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาจากภารกิจของกองทัพอากาศ
และความคิดของผู้ บ ริ ห ารระดับ สู งของกองทัพอากาศ ซึ่งพบว่าผู้ บริ ห ารระดับสู ง จาเป็นต้องใช้
สมรรถนะผู้นาข้างต้นในการปฎิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และในส่วนท้ายได้
นามาเทียบเคียงกับตัวแบบสมรรถนะที่ใช้แนวทางที่อาศัยค่านิยมเป็นฐาน ได้แก่การเปรียบเทียบตัว
แบบสมรรถนะผู้นากับเหล่าทัพอื่นทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา พบว่าแม้ว่าหลักนิยมทางทหารของ
แต่ละเหล่าทัพจะกาหนดตัวแบบสมรรถนะที่แตกต่างกันแต่สามารถจัดกลุ่มที่สอดคล้องกับสมรรถนะ
ผู้นาข้างต้น
งานวิจัยนี้ไม่ได้เน้นการสร้างต้นแบบสมรรถนะ เนื่องจาก กองทัพอากาศมีต้นแบบสมรรถนะ
และได้ป ระกาศใช้ในทางปฏิบั ติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพ แล้ ว งานวิจัยนี้จึงเป็นเพียง
การศึกษาค้น คว้า และเปรีย บเทีย บต้นแบบสมรรถนะที่ได้กับต้นแบบสมรรถนะที่กองทัพอากาศ
กาหนด พบว่ามีความใกล้เคียงกันอย่างมาก ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงการนาต้นแบบสมรรถนะมา
ใช้คือ การปรับการประเมินสมรรถนะบุคลากรให้สอดคล้องกับต้นแบบสมรรถนะของกองทัพอากาศ
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โดยกาหนดเกณฑ์ร ะดับ สมรรถนะที่มุ่ง เน้นพฤติ กรรมของบุคลากรที่จาเป็นต่ อการปฏิ บัติงานใน
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารทุกระดับแบ่งตามช่วงชั้นยศ ที่ก่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ต่างๆ ของกองทั พเป็น หลัก แต่อย่างไรก็ตามเกณฑ์สมรรถนะเหล่ านี้มี บริบทที่แตกต่างจากบริบท
ทางการเรี ย นรู้ ในสถานศึกษาที่เน้ นพฤติกรรมที่ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติกิจกรรมตามที่
กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรการศึกษา ตลอดระยะเวลาประมาณ 10 เดือนของการศึกษา
ในหลักสูตรของวิทยาลั ยการทัพอากาศ นักศึกษาจะมีโอกาสรับรู้พฤติกรรมที่แสดงถึงสมรรถนะของ
นักศึกษาคนอื่นๆ ผ่านทางการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน แม้ว่านักศึกษา
บางคนอาจรู้จักกันมาก่อนเข้ารับการศึกษา เช่น เคยปฏิบัติงานร่วมกัน เคยเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน
ในบางโครงการ หรือรู้จักกันในทางส่วนตัว แต่การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จาเป็นต้อง
กาหนดขอบเขตเฉพาะที่นักศึกษาได้ร่วมกันทางานในกิจกรรมทางการศึกษา เนื่องจากทุกคนมีโอกาส
ได้ปฏิบัติคล้ายๆ กัน ในสภาพแวดล้อมที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่ใ ช้
สาหรับการประเมินสมรรถนะบุคลากรของกองทัพอากาศในระดับชั้นยศนาวาอากาศเอก และนาวา
อากาศเอกพิเศษ ซึ่งเป็นชั้นยศเดียวกันกับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ มาปรับปรุงเกณฑ์ให้
เป็นไปในบริบทของการปฏิบัติกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของนักศึกษา เช่น พฤติกรรม
ที่แสดงออกมาในระหว่างการประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อหาหนทางแก้ปัญหาจากบ่งการที่วิทยาลัย
การทัพอากาศกาหนด การศึกษาดูงาน การร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและการแข่งขันกีฬาสาน
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งเหล่ า ทั พ เป็ น ต้ น นั ก ศึ ก ษาจะมี โ อกาสแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค วามคิ ด เห็ น ทั ก ษะ
พฤติกรรมของนักศึกษาผู้อื่น และจะสามารถประเมินพฤติกรรมของตนเอง และสมาชิกในกลุ่มสัมมนา
ตามเกณฑ์สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางที่ 8 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่ต้องการ
สมรรถนะ

คาอธิบาย

1. การมี
วิสัยทัศน์
(Visioning)

หมายถึง พฤติกรรมทีแ่ สดงออกถึง
1) การมีความรู้ ความเข้าใจข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
2) ความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและ
แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลักการและข้อมูลที่เหมาะสม
3) ความสามารถในการฉายภาพ หรือระบุสภาพที่พึงประสงค์ขององค์การที่ต้องการ
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คาอธิบาย
ให้เกิดขึ้นในอนาคต
4) ความสามารถในการประเมินความเป็นไปได้ และแนวโน้มความสาเร็จในการมุ่งสู่
การเป็นองค์การตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต

หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
1) ความสามารถในการทาความเข้าใจสถานการณ์ทเี่ กี่ยวข้องกับปัญหา
2. การตัดสินใจ
และแก้ไขปัญหา 2) ความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาบนพื้น
(Decision
ฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน
Making &
3) ความสามารถในการกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีโดย
Problem
ประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์
Solving)
4) ตลอดจนสามารถประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการ
ตัดสินใจในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
3. ทักษะการ
1) ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมขององค์การ
บริหารเชิง
2) มีทักษะความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวะ
ยุทธศาสตร์ แวดล้อมขององค์การ
(Strategic
3) มีทักษะความสามารถในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิเพื่อการบรรลุ
Managerial เปูาหมายที่กาหนด
Skill)
4) ตลอดจนสามารถเสนอแนะตัวชี้วัด หรือเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง
1) ทักษะความสามารถในการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวความคิด ทัศนคติ
ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติกับผู้รว่ มงาน ด้วยการพูด การอ่าน การเขียน หรือใช้สัญญา
4. ทักษะการ ลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน
ติดต่อสื่อสาร
2) ทักษะความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการ
(Communicati สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
on Skill)
3) ทักษะความสามารถในการพัฒนาวิธีการสื่อสารที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ยอมรับ
สนับสนุน หรือปฏิบัตติ ามแนวทางของฝุายตน
4) ตลอดจนมีทักษะการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสาร เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการสื่อสารต่อไป
5. ภาวะผู้นาเชิง หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง
ยุทธศาสตร์
1) ความเป็นผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ หรือเปูาหมายทีต่ ้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน
(Strategic
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คาอธิบาย

leadership)

2) การเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง
ในการปฏิบัติที่นาไปสูเ่ ปูาหมายนัน้
3) การปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และสามารถโน้มน้าว ชักนาผู้อนื่ ให้เกิดความ
ร่วมมือปฏิบตั ิตามแนวทางด้วยความเต็มใจ
4) ตลอดจนการดูแลและเสริมสร้างขวัญ กาลังใจให้กับผู้อื่นเพื่อรักษาความร่วมมือใน
การปฏิบัตติ ามแนวทางที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้

จากที่ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า "สมรรถนะ" สามารถเรี ย นรู้ ห รื อ พั ฒ นาได้ โดยผ่ า นการฝึ ก ฝน
(Training) การสอน (Instruction) การให้ข้อมูลซึ่งเป็นผลสะท้อนกลับมาจากกระบวนการหรือ
กิจกรรม (Feedback) การวิจัยครั้งนี้มุ่งเน้นการใช้ต้นแบบสมรรถนะเป็นแนวทางในการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณสมบัติและพฤติกรรที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารและ
ฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะนั้นต่างจากการถ่ายทอดความรู้
หรือฝึกทักษะตรงที่การพัฒนาสมรรถนะส่วนใหญ่ ไม่ได้เกิดในห้องฝึกอบรม หากแต่เกิดจากการได้รับ
อิทธิพลซ้าๆ ตลอดจนการกระตุ้นให้เกิดค่านิยมใหม่จนเกิดการกระทาพฤติกรรมใหม่ซ้าๆ จนเกิดเป็น
อุปนิสัยใหม่ (ศิริรัตน์ พิรยธนาลัย และ จุฑา เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2553: 92) ซึ่งผู้วิจัยจะได้ศึกษาใน
ประเด็นการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในตอนที่ 2 ต่อไป
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ตอนที่ 2 หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
เปู า หมายการศึก ษาของวิ ทยาลั ย การทัพอากาศคือ การเสริม สร้า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง หมายถึ ง ความรู้ ทั ก ษะ และคุ ณ ลั ก ษณะของนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
จาเป็นต้องมีเพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ ดังนั้น
การบริ ห ารงานวิช าการ จึ งเป็ นกลไกที่ส าคัญของผู้ บริห ารในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ การทบทวนวรรณกรรมในประเด็นเกี่ยวกับการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยแยกการค้นคว้าออกเป็น 2 ส่วน
ได้แก่ 1) ขอบข่ายการบริหารวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ และ 2)
ความสัมพันธ์การบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์

1. การบริหารวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ
นักวิชาการหลายท่านได้ให้คาจากัดความไว้ว่า “การบริหารงานวิชาการ” หมายถึง
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการสอนนักเรียน
ให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพสูงสุด (ภิญโญ สาธร, 2516: 252)
การบริหารงานวิชาการเป็นการดาเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยตรง เป็นกิจกรรมที่
ช่วยให้ผลการศึกษามีคุณภาพในที่สุด (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532: 57)
การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดี และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชนสูงสุดกับผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโร
จน, 2543: 2 )
การบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อันเป็นเปูาหมายสูงสุดของภารกิจของ
สถานศึกษา (กมล ภูประเสริฐ, 2545: 6)
การบริหารกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปรับปรุง พัฒนาการเรียนการ
สอนให้เกิดผลตามเปูาหมายของหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 142)
การบริหารจัดการกิจกรรมทุกชนิด ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการบริหาร
สิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนดาเนินไปอย่างราบรื่น (สันติ
บุญภิรมย์, 2552: 22) และมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (จรุณี เก้าเอี้ยน, 2557:
5)
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จะเห็นได้ว่านักวิชาการส่วนใหญ่ให้คาจากัดความของการบริหารงานวิชาการใกล้เคียงกัน
โดยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก การบริหารงานวิชาการเป็นการบริหารงานอย่างหนึ่ง ซึ่งมีกระบวนการบริหาร
เช่นเดียวกับการบริหารงานทั่วไป ประกอบไปด้วยส่วนสาคัญ 3 ส่วน คือ 1) การวางแผนพั ฒนา หรือ
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการวางแผนที่มีพื้นฐานมาจากสภาพที่เป็นปัญหา หรือความต้องการที่
จะพัฒนางาน และกาลังงบประมาณ 2) การนาแผนไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ และ 3)
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานว่าสามารถบรรลุ จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
หรือไม่ (กมล ภู่ประเสริฐ, 2545: 7-8) ซึ่งหากมองในด้านกระบวนการดาเนินงานแล้ว การบริหารงาน
วิชาการ เป็นกระบวนการบริหารกิจกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี
ขึ้น ตั้งแต่การกาหนดนโยบาย การวางแผน การปรับปรุงพัฒนาการเรี ยนการสอน ตลอดจนการ
ประเมินผลการสอนเพื่อให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของการศึกษา (ปรียา
พร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 2)
ประเด็นที่สอง การบริหารงานวิชาการถือเป็น "หัวใจของการศึกษา" เป็นงานที่มีความสาคัญ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายหลั กของสถานศึกษา และเป็นเครื่องชี้วัดความส าเร็จและความสามารถของผู้ บริหาร
(ปรีย าพร วงศ์อนุตรโรจน์ , 2543: 2) สอดคล้องกับการศึกษาในด้านการใช้เวลาและการให้
ความสาคัญในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ของ สมิชท์ และคณะฯ (Smith and Others,
1961: 170 อ้างถึงใน ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2543: 1) พบว่าผู้บริหารสถานศึกษาใช้เวลาส่วนใหญ่
ไปในการบริหารงานวิชาการ (40%) มากกว่าการบริหารงานอื่นๆ (บริหารบุคลากร 20% บริหาร
กิจการนักเรียน 20% บริหารการเงิน บริหารอาคารสถานที่ บริหารความสัมพันธ์กับชุมชน และ
บริหารงานทั่วไป อย่างละ 5%) นอกจากนี้เหตุผลหลักที่มีการจัดตั้งหน่วยงานทางการศึกษาขึ้นมาใน
สั ง คม คื อ เพื่ อ จั ด การเรี ย นการสอนและการเรี ย นรู้ ข องสมาชิ ก ของสั ง คม ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห ารควรให้
ความสาคัญกับ พันธกิจการบริ หารทุกงาน แต่งานอื่นควรเป็ นไปเพื่อสนับสนุนและส่ งเสริมให้งาน
วิชาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามวัตถุประสงค์การศึกษาที่
กาหนดไว้(สมาน อัศวภูมิ, 2551: 269)
ประเด็นที่สาม การบริหารงานวิชาการมีขอบข่ายกว้างขวางครอบคลุมกิจกรรมทุกอย่างของ
สถานศึกษาที่ก่อให้เกิ ดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะทีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมาย
การศึกษา อย่างไรก็ตาม สมาน อัศวภูมิ (2551: 270) ได้ศึกษางานวิชาการของนักการศึกษาตะวันตก
พบว่าการบริหารงานด้านวิชาการเน้นอยู่ที่การพัฒนาหลักสูตร (Curriculum development) การ
จัดแผนการเรียนและการให้บริการทางการศึกษา (Program and service administration) ภาวะ
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ผู้ น าการจั ด การเรี ย นการสอน (Instructional leadership) การนิ เ ทศการเรี ยนการสอน
(Instructional supervision) การประเมินผลหลักสูตรและแผนการเรียน (Evaluation of school
program) การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน (Analyzing and improving teaching)
โดยไม่ได้จัดกลุ่มพันธกิจ แต่ในวงการศึกษาไทยให้ความความสาคัญกับเรื่องนี้มากโดยพยายามจัดกลุ่ม
พันธกิจของงานวิชาการเหล่านี้เข้าด้วยกัน และเรียกว่า "การบริหารงานวิชาการ" ซึ่งมีกิจกรรม หรือ
ขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันไปตามที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กาหนด
สาหรับการศึกษารายการกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน หรือเรียกว่า
การระบุขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ สามารถทาได้โดยการสังเคราะห์
รายการกิจกรรมทางด้านงานวิชาการที่ได้มาจาก
1) การจัดโครงสร้างการจัดหน่วย อัตราบุคลากร และภารกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ประกอบด้วย กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองวิเคราะห์และประเมินผล
2) การศึกษากิจกรรมงานวิชาการจากนักวิชาการ จานวน 6 ท่าน ได้แก่ กิติมา ปรีดีดิลก
(2532), กมล ภู่ประเสริฐ (2545), สมาน อัศวภูมิ (2551), จันทรานี สงวนนาม (2545), ปรียาพร
วงศ์อนุตรโรจน์ (2553), ปองสิน วิเศษศิริ (2555)
การกาหนดขอบข่ายการบริห ารงานวิชาการของวิทยาลั ยการทัพอากาศจะต้องพิจารณา
ร่วมกับภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ อากาศเป็นหลัก
สาคัญ เพราะโครงสร้างอัตราเป็นส่วนที่ปรับเปลี่ยนได้ยาก และเชื่อมโยงกับสายการบังคับบัญชาที่อยู่
ภายในการจัดส่วนราชการของกองทัพอากาศ
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ภาพที่ 8 การระบุขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ

ภาพที่ 9 ผังโครงสร้างการจัดหน่วยของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่มา : วิทยาลัยการทัพอากาศ (2558) การจัดหน่วยของวิทยาลัยการทัพอากาศ เข้าถึงเมื่อ 20 พฤษภาคม พ.ศ.
2558 จาก http://www.awc.rtaf.mi.th/index.php/menu57
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โครงสร้างองค์การของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย
1) กองการศึกษาดูแลด้านการจัดการเรียนการสอนภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ
2) กองกิจการนักศึกษาดูแลด้านการจัดกิจกรรม และการศึกษาดูงานหน่วยงานต่างๆ
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
3) กองวิเคราะห์และประเมินผลดูแลด้านการวัดผลการเรียนและประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา การรายงานผลการศึกษา และการติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากสาเร็จการศึกษา
ส่วนการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นวงรอบการดาเนินการทุก 3 ปี หรือเมื่อมีความ
จาเป็นต้องปรับ ปรุงหลักสูตร จะดาเนินการในรูปแบบคณะทางานพัฒนาหลั กสูตร ประกอบด้ว ย
ผู้บริหาร ที่ปรึกษา และอาจารย์ของวิทยาลัยการทัพอากาศร่วมกันทบทวน วิเคราะห์ และจัดทาร่าง
หลักสูตรการทัพอากาศขึ้นมา และนาเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และคณะกรรมการ
การศึกษากองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาอนุมัติใช้แทนหลักสูตรเดิมต่อไป
การจัดแบ่งส่ว นงานตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบนี้ สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ
(2545: 17) ที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่
การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารงานประเมินผลการเรียน ส่วนการ
บริหารงานอื่นๆ ที่เหลือจะเป็นงานรองที่ช่วยให้งานหลักมีป ระสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น แต่
ละงานมีความสัมพัน ธ์เกี่ยวเนื่ องซึ่งกันและกัน และต้องคานึงถึงเปูาหมายสูงสุดของงานอยู่ที่การ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ
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การบริหาร
งานวิชาการ
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1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารการเรียนการสอน
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน
4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา
5. การบริหารการพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ
6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา
7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่นๆ
8. การบริหารระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ทางวิชาการ

ภาพที่ 10 ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ (งานหลักอยู่ในวงกลมด้านใน)
ทีม่ า : กมล ภู่ประเสริฐ (2545) การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา(พิมพ์ครั้งที่ 2) หน้า 17
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แนวคิดการจัดกลุ่มงานวิชาการ 3 กลุ่มงานหลักนี้เป็นประโยชน์ในการนาไปประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน โดยเฉพาะการศึกษาขอบข่ายงานวิชาการที่กาหนด
โดยนักวิชาการ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันตามมุมมองของนักวิชาการแต่ละท่าน ในมิติการบริหารจะ
พบว่านักวิชาการจะจาแนกงานวิชาการออกตามกระบวนการบริหาร 3 ด้าน ประกอบไปด้วย การ
วางแผนงานวิชาการ การดาเนินงานวิชาการ และการประเมินผลการดาเนินงานวิชาการ โดยการ
ดาเนินงานวิชาการจะประกอบด้วยกิจกรรมที่หลากหลายแต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า
งาน/กิจกรรมทางวิชาการเหล่านั้นสามารถจัดรวมเข้าเป็นกลุ่มงานหลัก 3 กลุ่มงานหลัก ประกอบด้วย
กลุ่มงานด้านการบริหารหลักสูตร กลุ่มงานด้านการบริหารการเรียนการสอน กลุ่มงานด้านการบริหาร
การประเมินผลการเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กลุ่มงานด้านการบริหารหลักสูตร จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องการพัฒนาหลักสูตร และ
การนาหลักสู ตรไปใช้ การพัฒ นาหลักสู ตร หมายรวมถึงการสร้างหลักสู ตรใหม่ และการปรับปรุง
หลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย ซึ่งหลักสูตรเป็นแผนแม่บทในการจัดการเรียนการสอนที่ กาหนดและจัดทาขึ้น
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีองค์ประกอบสาคัญ 5 ส่ วน คือ จุดมุ่งหมายและทิศทางของหลักสูตร
สาระเนื้อหา แนวการจัดการเรียนรู้ แนวการวัดผลประเมินผล และแนวการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรจะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ของสิ่งที่จะพัฒนาอย่างกระจ่างชัด หากเราจะ
พัฒนาหลักสูตรสาหรับคนกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ เราจะต้องรู้ถึงความต้องการแท้จริงของคนกลุ่มนั้น
และถ้าคนกลุ่มนั้นเป็นผู้ที่จะต้องมีส่วนร่วมในกลุ่มผู้ผลิตของสังคม ก็ต้องพิจารณาความต้องการของ
สังคมด้วย งานวิชาการที่สถานศึกษาควรวางแผนและดาเนินการ ได้แ ก่ งานหลักสูตรและการพัฒนา
หลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ การจัดทา
หน่วยการเรียนรู้ (สมาน อัศวภูมิ, 2551; กมล ภู่ประเสริฐ, 2545; ปรียพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2553)
กลุ่มงานด้านการบริหารการเรียนการสอน เป็นกระบวนการสาคั ญเพราะเป็นขั้นตอน
การน าหลั กสู ตรไปใช้งาน นั ก วิช าการได้ร ะบุกิจ กรรมที่เกี่ย วข้องกั บการจัดการเรีย นการสอนไว้
มากมาย แบ่งออกเป็น 1) การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษา
ดาเนินไปด้วยดี และสามารถปฏิบัติได้ จึงต้องมีการจัดเกี่ยวกับ การรวบรวม วิเคราะห์ และกาหนด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ โดยคานึงถึงกิจกรรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคน แผนการเรียน การจัด
ตารางสอน การจัดชั้นเรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดแบบเรียน การวิเคราะห์และทาความเข้าใจ
หลักสูตร การวิเคราะห์ผู้เรียน การจัดทาโครงการและแผนการสอน การจัดสอนซ่อมเสริม การ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของครูผู้สอน การจัดทาคู่มือครู การฝึกงานของผู้เรียน 2) การจัดบริการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน เป็นการจัดสิ่งอานวยความสะดวก และการส่งเสริม การจัดหลักสูตรและ
โปรแกรมการศึ กษาให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพและคุณภาพ ได้แ ก่ การจั ดสื่ อการเรียนการสอน อุปกรณ์
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เครื่องใช้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดห้องสมุด การนิเทศภายในสถานศึกษา การ
ฝึกอบรมการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร (สมาน อัศวภูมิ, 2551; กมล ภู่
ประเสริฐ, 2545; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน, 2553; กิติมา ปรีดีดิลก, 2532; จันทรานี สงวนนาม,
2545 )
กลุ่มงานด้านการบริหารการประเมินผลการเรียน เป็นเครื่องมือในด้านการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ผลการเรียน ได้แก่ การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้รายวิชาและ
กิจกรรมการเรียนการสอน การกาหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการวัดและประเมินผลการ
เรี ยนรู้ การควบคุมดูแล และส่ งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ และเครื่องมือที่ได้
กาหนดไว้ การจัดทาหลักฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกาหนดไว้ การนาผลการประเมินไป
ใช้ในการแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนแต่ละคนอย่างสม่าเสมอ การกาหนดรูปแบบ ระยะเวลาการ
รายงานผลการเรี ย นรู้ การรายงานผู้ ปกครองระหว่างปี และการรายงานผลของสถานศึก ษาต่ อ
สาธารณะและหน่วยงานต้นสังกัด (กมล ภู่ประเสริฐ, 2545 ; ปรียาพร วงศอนุตรโรจน์,2553 ; กิติมา
ปรีดีดิลก, 2532)
นักวิชาการบางท่านยังได้กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นกิจกรรมหรือขอบข่าย
งานวิชาการที่ทาให้เกิดความชัดเจนในการดาเนินงานมากยิ่งขึ้น ดังเช่น
การวางแผนงานวิชาการ สมาน อัศวภูมิ (2551: 271) ได้อธิบายว่าเป็นการกาหนดสิ่งที่
คาดว่าจะดาเนินการในภาระงานนั้น งานวิชาการที่สถานศึกษาควรวางแผนและดาเนินการ ได้แก่ งาน
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร งานการจัดการเรียนการสอน งานสื่อและนวัตกรรมการสอน งาน
วัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
งานวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานส่งเสริมและพัฒนาครูด้านการจัดการเรียนการสอน ส่วน
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน 53) จัดการวางแผนงานวิชาการ ว่าเป็นการวางแผนเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร และการนาหลักสูตรไปใช้ การจัดการล่วงหน้าเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่ แผนปฏิบัติ
งานวิชาการ โครงการสอน บันทึกการสอน ผลที่ได้จากการวางแผนงานวิชาการเรียกว่า แผนการ
ปฏิบัติงานด้านวิชาการ (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532: 57)
การนิ เทศภายในสถานศึกษา ได้แก่ การทาความเข้าใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มี
หลักการให้บุคลากรทุกคนร่วมกันรับผิดชอบเพื่อการนาสถานศึกษาไปสู่ม าตรฐานการศึกษาร่วมกัน
การกาหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน การควบคุมและส่งเสริมให้มีการดาเนินการนิเทศ
ภายในอย่างสม่าเสมอ การร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น (กมล ภู่ประเสริฐ, 2545: 17) การนิเทศและ
พัฒ นาการเรี ย นการสอน เป็ น เครื่ องมือในการพัฒ นาบุคลากรและการจัดการเรียนการสอนของ
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สถานศึกษา (สมาน อัศวภูมิ, 2551: 271) นอกจากนี้การนิเทศการสอน และการฝึกอบรม ยังมีส่วน
ช่วยในการปรับปรุงการเรียนการสอน (กิติมา ปรีดีดิลก, 2532: 57-58)
การประเมินผลงานวิชาการ เป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานต่างๆ ทั้งด้าน
การวางแผนงานวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการนิเทศและพัฒนาการ
เรียนการสอน เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้มากเพียงใด (สมาน อัศวภูมิ, 2551) ซึ่งมีกิจกรรมอื่นๆ ของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิชาการมากน้อยแตกต่างกัน ประกอบด้วย 1) การบริหารการวิจัย
และพัฒนา ได้แก่ การทาความเข้าใจและส่งเสริมให้มีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
นักเรียน การร่วมกันกาหนดประเด็นปัญหาที่เป็นข้อขัดข้องหรือข้อควรพัฒนาร่วมกันในสถานศึกษา
การควบคุมดูแลและส่งเสริมการดาเนินการวิจัยที่ได้กาหนดไว้ 2) การบริหารการพัฒนาบุคลาการทาง
วิชาการ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษา
การกาหนดช่วงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเป็นระยะๆ การควบคุมดูแลให้การดาเนินงานพัฒนา
บุคลากรเป็นไปตามที่กาหนดไว้ 3) การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ ได้แก่ การกาหนดหัวข้อ
เรื่องทางวิชาการที่เป็นการสนับสนุนงานหลักทางวิชาการ การกาหนดวิธีดาเนินการและระยะเวลาที่
จะดาเนินการ การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้ 4) การบริหารระบบ
ข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ได้แก่ การกาหนดข้อมูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหาร
ทั้งหมด การกาหนดเวลาในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศ การควบคุมดูแลและส่งเสริมการจัดเก็บ
ข้อมูลและสารสนเทศ การนาข้อมูลและสารสนเทศไปใช้ประกอบการดาเนินงานอื่นๆ 5) การบริหาร
การประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ได้แก่ การกาหนดหัวข้อประเมินผลงาน การกาหนด
วิธีการและเครื่องมือในการประเมิน การควบคุมดูแลและส่งเสริมให้มีการดาเนินการประเมิน การ
สรุปผลและการเขียนรายงานประจาปี (กมล ภู่ประเสริฐ , 2545) รวมทั้งงานประกันคุณภาพก็เป็น
กิจกรรมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการอีกด้วย (จันทรานี สงวนนาม, 2545: 145)
ปองสิน วิเศษศิริ (2552; 2555) ได้ชี้ให้เห็นว่างานวิชาการเป็นงานสาคัญที่ส่งผลต่อผู้เรียน
โดยตรง เพราะการเรีย นรู้ ของผู้เรี ยนเกิดจากการบริห ารงานวิชาการ ซึ่งต้องเริ่มจากการบริห าร
หลักสูตร เพื่อกาหนดสิ่งที่จะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ น้าหนักหรือปริมาณรายวิชาต่างๆ ที่ควรจัดก็ควร
เป็นไปตามความต้องการของผู้เรียน โดยผ่านการบริหารเรียนการสอน ในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานหลั ก สู ต รที่ อ งค์ ก ร หรื อ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ก าหนดไว้ ใ นการประเมิ น ผลการเรี ย น
องค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เกี่ยวข้องกับ 1)
ปัจจัยนาเข้า ทรัพยากรต่างๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน ได้แก่ หลักสูตร ครู ผู้บริหาร ทรัพยากร อาคาร
สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก 2) กระบวนการดาเนินงาน รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอน
ได้แก่ การบริหารกระบวนการด้านวิชาการและหลักสูตร การจัดการระบบ การวางแผนกลยุทธ์ ภาวะ
ผู้นา และ 3) ปัจจัยส่งออก หมายถึง ผลที่เกิดจากการปฏิบัติตามพันธกิจ ได้แก่ ผู้สาเร็จการศึกษา
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และผลงานทางวิช าการที่เกิดจากอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้ยังชี้ให้ ว่าคุณภาพ
การศึกษามีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้สอน วิธีการสอน หลักสูตร และมีส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบาย การบริหาร
จัดการของสถานศึกษา ผู้บริหารจาเปูนต้องเรียนรู้และหาวิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะนาพาสถานศึกษา
ของตนไปสู่ความเป็นเลิศ
งานวิจัยของ อัมเรศ เนตาสิทธิ์ (2553) ได้วิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารงาน
วิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับอธิการบดี และรองอธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย การตอบแบบสอบถามลักษณะมาตรประมาณค่าผู้บริหารมหาวิทยาลัยในระดับ
ผู้อานวยการขึ้นไป และการสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ผลการวิจัยพบว่าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐที่สาคัญ
ประกอบไปด้วย 4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ด้านแนวทางการบริหาร มีองค์ประกอบย่อยได้แก่
การน าคู่มื อ ปฏิ บั ติ ง านและการปรั บ ปรุ งกระบวนการในการปฏิบั ติ ง านมาช่ ว ยพั ฒ นาระบบการ
บริหารงานในมหาวิทยาลัย การประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมกับผู้บริหารนอกรอบเพื่อ ระดม
สมอง 2) ด้านพันธมิตรและเครือข่าย ได้แก่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาในประเทศ ความร่วมมือกับชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม 3) ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ช่วยให้นักศึกษาตรวจสอบความรู้ความสามารถได้
ด้วยตนเอง การเรียนการสอนเชิงรุก เปิดหลักสูตรเฉพาะบุคคล และหลักสูตรสหวิทยาการ 4) ด้าน
การผลิตองค์ความรู้ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการทางานเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มแบบบูรณาการและ
ศูนย์วิจัย สนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นด้านงานวิจัย และการนาองค์
ความรู้ ที่ ผ ลิ ต ไปใช้ โ ดยการจั ด ตั้ ง ศู น ย์ บ ริ ก ารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารวิ ช าการแก่ ชุ ม ชนและสั ง คม
องค์ประกอบเหล่านี้ได้ถูกนาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก 28 กลยุทธ์ระดับแผนงาน และ 80 โครงการ/กิจกรรม
งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาการบริหารงานวิชาการควรคานึงถึงองค์ประกอบวิธีการปฏิบัติที่เป็น
เลิ ศของการบริ ห ารงานวิช าการที่ ส าคั ญ ทั้ ง ทางด้า นการบริ ห ารจัด การ การสร้ า งพั น ธมิ ต รและ
เครือข่าย การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี และการผลิตองค์ความรู้
จะเห็นได้ว่านักวิชาการแต่ละท่านได้กาหนดขอบข่ายงานวิชาการแตกต่างกัน แต่เมื่อจัดกลุ่ม
กิจกรรมเหล่านี้ออกตามลักษณะงานของสถานศึกษาจะเห็นว่าการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน และการ
บริหารงานประเมินผลการเรียน ผู้วิจัยจึงรวบรวมขอบข่ายงานวิชาการของนักการศึกษาหลายท่านมา
สังเคราะห์ โดยใช้กรอบกิจกรรมหลักของการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดของ กมล ภู่ประเสริฐ
(2545) ร่วมกับการกาหนดภารกิจ บทบาทหน้าที่รับผิดชอบในด้านงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ แสดงการสังเคราะห์ตามตารางที่ 10
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ตารางที่ 9 การสังเคราะห์ขอบข่ายงานวิชาการ
ขอบข่ายงานวิชาการ
ด้าน
รายการ
การกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
การก าหนดมาตรฐานการเรี ย นรู้ และสาระการ
การบริหาร เรียนรู้
หลักสูตร การจัดทาหลักสูตร
การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้
การประชุมครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การจั ด แผนการเรี ย น การจั ด ตารางสอน การ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดสอนซ่อม
เสริม
การจั ด สื่ อ การเรี ย นการสอน อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้
การบริหาร
แบบเรียน
การเรียนการ
การจัดอาคารสถานที่ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสิ่ง
สอน
อานวยความสะดวก
การนิ เ ทศภายในสถานศึ ก ษา และการฝึ ก อบรม
บุคลากร
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
การบริหาร การก าหนดวิ ธี ก ารและสร้ า งเครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลการเรียนรู้
การ
ประเมินผล การวัดผล และการประเมินผลการเรียน
การเรียน การจั ด ท าหลั ก ฐานการศึ ก ษา รายงานหน่ ว ยต้ น
สังกัด
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หมายเหตุ 1 = กิติมา ปรีดีดิลก (2532) 2 = ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) 3 = สมาน อัศวภูมิ (2551)
4 = กมล ภู่ประเสริฐ (2545) 5 = ปองสิน วิเศษศิริ (2555)

6 = จันทรานี สงวนนาม (2545)

โดยสรุปแล้ว กิจกรรมหลักที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่สังเคราะห์ได้ ประกอบด้วย
กิจกรรมหลัก 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารการ
ประเมินผลการเรียน มีความสอดคล้องกับการจัดโครงสร้างองค์การ และการดาเนินการบริหารงาน
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วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ รายละเอียดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ มี
ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง และเพียงพอสาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การทบทวน และกาหนด
กรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร 2) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 3) การ
จัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประมวลรายวิชา 4) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) การประชุม
ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกัน และเตรียมความพร้อมในการ
นาหลักสูตรไปใช้งาน
2. การบริหารการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน
ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการทัพอากาศ และเป็นขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย 1) การจัดแผนการ
เรียน การจัดตารางสอน การแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดสอนซ่อมเสริม 2) การจัดสื่อ
การเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือ ตารา แบบเรียน 3) การ
จัดอาคารสถานที่ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก 4) การจัดทา แผนการสอนหรือ
แผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคน การร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน
การนิเทศภายในสถานศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากร 5) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3. การบริหารการประเมินผลการเรีย น หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการวัดผล
การเรียนรู้ และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่ รวมทั้งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นองค์ความรู้ และสารสนเทศในการพัฒ นาหลักสูตรการทัพอากาศ และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป การบริหารการประเมินผลการเรียนประกอบด้วย 1)
การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การ
กาหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ 3) การควบคุมดูแล และ
ส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ และเครื่องมือที่ได้กาหนดไว้ 4) การจัดทาหลักฐาน
การศึกษา และการรายงานผลการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษา รวมถึงการรายงานผล
การปฏิบัติงานด้านงานวิช าการ ประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ (Self-Assessment Report : SAR) ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ
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เปูาหมายการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพอากาศคือการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ดังนั้นการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการ
สอน และการบริหารการประเมินผล จึงเป็นกลไกที่สาคัญของผู้บริหารในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ดังจะได้นาเสนอในหัวข้อถัดไป
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2. ความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ มุ่งสู่ผลลัพธ์การเสริมสร้างสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ส าหรั บผู้ น าระดับ ยุทธศาสตร์ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลั กษณะของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศจาเป็นต้องมีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับบัญชาและฝุาย
อานวยการในระดับสูงของกองทัพอากาศ ทาให้เกิดคาถามสาคัญในเชิงปฏิบัติการที่ว่า
1) วิทยาลัยการทัพอากาศจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นี้เข้าไป
ในหลักสูตรที่มีอยู่แล้วอะไรบ้าง ?
2) วิทยาลัยการทัพอากาศมีแนวทางปฏิบัติในการนาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างไร ?
3) วิทยาลัยการทัพอากาศจะประเมินหลักสูตรว่ามีผลต่อการเสริมสร้างผลลัพธ์ ที่พึงประสงค์
นี้ได้อย่างไร ?
เพื่อตอบคาถามดังกล่าว ผู้วิจัยจะใช้โครงสร้างในการออกแบบเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(Schooling by Design) ของ Wiggins & McTighe (2007) มาใช้เป็นกรอบในการศึกษา โครงสร้าง
ดังกล่าวเชื่อมโยงองค์ประกอบหลักที่สัมพันธ์กัน 5 ประการ ได้แก่ 1) พันธกิจ 2) หลักการเรียนรู้ 3)
หลักสูตรและระบบประเมินผล 4) แนวทางปฏิบัติด้านการเรียนการสอน 5) ปัจจัยสนับสนุนโดยรวม
ได้แก่ นโยบาย โครงสร้าง การจัดสรรทรัพยากร งานบุคลากร เป็นต้น โดยจะพิจารณาองค์ประกอบ
สาคัญที่ใช้เป็นฐานในการศึกษา ได้แก่ พันธกิจของวิทยาลั ยการทัพอากาศ และหลักในการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพราะพันธกิจและหลักใน
การเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของกรอบความคิดและมีความเชื่อมโยงกัน พันธกิจเป็นตัวกาหนดว่าจะ
สอนหรือเรียน "อะไร" ขณะที่หลักในการเรียนรู้ บอกว่าจะสอนหรือเรียน "อย่างไร" อันจะนาไปสู่การ
กาหนดแนวทางการบริห ารงานวิชาการของวิทยาลั ยการทัพอากาศ ที่ส อดคล้องกับพันธกิจ และ
หลั กก าร เ รี ย นรู้ เพื่ อ กา รเ สริ ม สร้ าง สม ร รถ นะ ผู้ น า ระ ดั บ ยุ ท ธ ศา สต ร์ ใ น ล า ดั บ ต่ อ ไ ป
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ข้อมูล
ย้อนกลับ

ขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์

ปัจจัย
สนับสนุนโดยรวม

แนวทางปฏิบัติ
ในด้านการเรียนการสอน
หลักสูตรและระบบประเมินผล
พันธกิจ

หลักการเรียนรู้

ปัจจัยที่จาเป็นในการสนับสนุนการบริหารงาน
วิชาการที่การเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์
การเรียนการสอนที่จะเอื้อต่อ
การเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์
หลักสูตรและระบบการประเมินทีอ่ อกแบบให้
สอดคล้องกับการเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึ่งประสงค์
หลักการเรียนรู้อะไรบ้างที่ช่วยกาหนดแนว
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจ

ภาพที่ 11 โครงสร้างของการออกแบบเพื่อการเรียนการสอน (Schooling by design)
ที่มา : Wiggins, G., & McTighe, J. (2007). Schooling by design : Mission, action, and achievement.
(หน้า 2)

องค์ประกอบที่ 1 : พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ
แถลงการณ์พันธกิจเป็นการระบุวัตถุประสงค์โดยรวมของการเรียนการสอน และคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา พันธกิจที่ดีจะต้องอธิบายเปูาหมายทางการศึกษาหรือ “ผลลัพธ์”
ที่มุ่งหวัง โดยแจกแจงว่าจะต้องปลูกฝังความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจนในทาง
ปฏิบัติ ซึ่งจาเป็นต่อการพัฒนาหลักสูตร การเรี ยนการสอน และการประเมินผลที่เหมาะสมเพื่อบรรลุ
เปูาหมายนั้น สาหรับพันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ คือ การเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถ
ปฏิบั ติภ ารกิจ ของผู้บ ริห ารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ โดยการเสริมสร้างให้
นักศึกษาวิทยาลัย การทัพอากาศมีส มรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ อันประกอบไปด้วย 1) การมี
วิสัยทัศน์ 2) การแก้ไขปัญหา และการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการ
สื่อสาร 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ผ่านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ การบริหารหลักสูตร การ
บริหารการเรียนการสอน และ การบริหารการประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 2 : หลักการเรียนรู้
หลั กการเรี ย นรู้ เป็ นกระบวนการที่นาไปสู่ การเปลี่ ยนแปลง ซึ่งเกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ และช่วยเพิ่มศักยภาพในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานและการเรียนรู้ในอนาคต
ในบริบทของงานวิจัยนี้ ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และหลักการการเรียนรู้ที่จะช่วยกาหนด
แนวทางการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจ หลักการเรียนรู้เหล่านี้จะใช้เป็นฐาน
การพิจ ารณาในประเด็น การพัฒนาหลั กสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล โดย
เปรียบเทียบกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทั พอากาศในปัจจุบันตามที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า
ศึกษาเอกสาร นาเสนอได้ดังนี้
นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศถูกกาหนดขึ้นเพื่อให้ ทิศ ทางการจัดการศึ กษาของ
กองทัพอากาศมุ่งไปสู่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศทุกระดับให้มี
ความทันสมัยได้มาตรฐานทางวิชาการ มีความสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากองทัพอากาศตาม
วิสัยทัศน์ที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ นโยบายการศึกษานี้ชี้ให้เห็นมุมมองการพัฒนา
กองทัพอากาศที่ใช้ “การฝึกและศึกษา” เป็นเครื่องมือเบื้องต้นในการพัฒนากาลังรบ โดยได้ให้
ความสาคัญต่อการจัดการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional Military Education : PME) เพื่อ
พัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นาให้กับนายทหารอากาศอย่างต่อเนื่องจากการเป็นผู้บริหารระดับต้น
ระดับ กลาง และระดับ สู ง ของกองทัพอากาศ ผ่ านการศึกษาในสถานศึกษาของกองทั พอากาศที่
สอดคล้องกับความก้าวหน้าในการรับราชการทหาร ได้แก่ 1) โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง 2)
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ/โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส และ 3) วิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามล าดั บ ทั้ ง นี้ ก าหนดให้ ทุ ก สถานศึ ก ษาจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ มี
คุณลั กษณะที่ พึงประสงค์ ตามจุ ด มุ่ง หมายของหลั กสู ตรของสถานศึ กษานั้น ผู้ วิจัย สั ง เคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลารับราชการ กับระดับชั้นยศที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ดัง
ภาพ
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ภาพที่ 12 แผนภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางความก้าวหน้าในการรับราชการ
ที่มา : ผู้วิจัยสังเคราะห์โดยใช้ข้อมูลคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาที่กาหนดไว้สาหรับสถานศึกษาวิชาชีพทางทหาร

วิทยาลัยการทัพอากาศมีหน้าที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้างเสริมความเป็นผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ซึ่งถือเป็น "คุณลักษณะที่พึงประสงค์" ของผู้เข้ารับการศึกษาที่จะต้องเตรียมความพร้อมใน
การปฏิ บั ติ ภ ารกิจ ในตาแหน่ งผู้ บ ริ ห ารและฝุ ายอานวยการระดั บสู งของกองทัพ อากาศ ผู้ เข้ ารั บ
การศึ ก ษาได้ รั บ การคั ด เลื อ กมาจากนายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ติ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ น ชอบให้ เ ข้ า รั บ
การศึ กษาและผ่ านการพิ จ ารณาจากคณะอนุ กรรมการโครงการศึก ษาของกองทัพ อากาศ โดยมี
คุณสมบัติที่สาคัญของผู้เข้ารับการศึกษา (ในส่วนนายทหารสัญญาบัตร) ตามที่กาหนดไว้ดังนี้
1) ต้องมีชั้นยศนาวาอากาศเอก หรือเทียบเท่า มีเวลาครองยศนาวาอากาศเอกมาแล้วไม่น้อย
กว่า 2 ปี
2) มีอายุอยู่ระหว่าง 40 - 50 ปี
3) ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรกในตาแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
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4) ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเสนาธิ การกิ จ ของเหล่ าทั พ ทั้ ง จากภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรือสาเร็จหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
5) เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรองผู้อานวยการกอง และ
6) ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วยคะแนนสุทธิไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
จากข้อมูลเบื้ องต้น ผู้ วิจัย แยกการศึกษาออกเป็นสองส่ วน ส่วนแรกคือ หลักการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับคุณลักษณะของผู้เรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น และส่วนที่สองคือ พฤติกรรมการเรียนรู้
ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ตามพันธกิจ 1 ประเด็น ขอนาเสนอแต่ละประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นแรก นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นผู้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาตาม
แนวทางรับราชการ คือ โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ หรือโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส ประยุกต์ใช้
ความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์กว่า 7 ปี ก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ จึงมีความรู้
เดิมที่จะเป็นประโยชน์หากความรู้และประสบการณ์เดิมเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงกับความรู้และ
ประสบการณ์ใหม่ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรระดับที่สูงกว่า หรืออาจเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้
หากความรู้ และประสบการณ์เ ดิม ไม่ ส อดคล้ อ งกับ ความรู้แ ละประสบการณ์ ใหม่ ในทางอุ ดมคติ
นักศึกษาควรสร้างเสริมความรู้บนฐานความรู้เดิมที่เที่ยงตรง โดยเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้
ใหม่ แต่หากความรู้เดิมนี้ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ ความรู้เดิมนี้ก็อาจไม่ช่วยสนับสนุนการเรียน
ความรู้ใหม่ หรืออาจไปบิดเบือนเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2544: 40)
ชี้ให้เห็นว่าผู้สอนส่วนใหญ่อาจจะคาดหวังว่านักศึกษาอาวุโสเหล่านี้น่าจะมีทักษะ หรือความชานาญ
บางอย่างมาก่อน แต่ในความเป็นจริงนักศึกษาอาจจะไม่มีความชานาญเบื้องต้นมาก่อนเลย หรืออาจมี
ความเชื่อ และมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง อันทาให้เกิดเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ Steffe and Gale (1995
อ้างถึงใน ชนาธิป พรกุล , 2557: 73-80) กล่าวถึง "ทฤษฎีการสร้างความรู้" (Constructivist
theory) ว่าผู้เรียนจะเข้าใจอย่างถ่องแท้ เมื่อเขารู้จักสิ่งนั้นด้วยตนเองอย่างตื่นตัว เขาจะต้องจัด
กระทากับข้อมูลใหม่ด้วยความรู้ที่มีอยู่ และถ้าข้อมูลใหม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับความรู้เดิม จะเกิด
ความขัดแย้งขึ้นในใจและจะต้องหาทางแก้ไข การสร้างความรู้มีองค์ ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ
ได้แก่
องค์ประกอบที่ 1 โครงสร้างทางปัญญา (schema) หรือความรู้เดิม เป็นที่เก็บข้อมูลที่มีความ
เชื่อมโยงกัน เกิดจากการนาข้อมูลที่มีอยู่จานวนมากมาจัดใหม่ให้เป็นระบบที่มีความหมาย หรือมโน
ทัศน์ ทักษะ เหตุการณ์ที่ถูกจัดระเบียบและลาดับขั้ นตอนเป็นอย่างดี โครงสร้างทางปัญญาช่วยให้เรา
เข้าใจข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เรามีปฏิสัมพันธ์ เมื่อผู้เรียนได้รับข้อมูล เขาจะพยายามนาข้อมูลใหม่เข้า
ไปอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่ก่อน โดยการถ่ายโอน (transfer) ความรู้นาไปแยกประเภท จัด
หมวดหมู่ข้อมูลใหม่ ทาให้สามารถเรียนรู้ เข้าใจเรื่องราว หรือบอกได้ว่าจะมีอะไรในสถานการณ์นั้นๆ
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องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการทางปัญญา (cognitive process) เป็นกระบวนการจัดกระทา
กับข้อมูลในสมองของผู้เรียน เมื่อได้รับข้อมูลจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่สมองจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อทา
ความเข้าใจหรื อปรั บ ให้ เข้ากับ สิ่ งแวดล้ อม การเปลี่ยนแปลงนี้เรียกว่าการปรับตัว (adaptation)
ประกอบด้วย กระบวนการดูดซึม (assimilation) – เป็นการคัดกรองข้อมูลใหม่ หรือความรู้ใหม่เข้า
ไปเก็ บ รวมกั บ ความรู้ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ ใ นโครงสร้ า งทางปั ญ ญา และกระบวนการปรั บ สภาวะ
(accommodation) – เป็นการปรับ หรือเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่เคยมีอยู่แล้วให้เข้ากับข้อมูลใหม่
เนื่องจากข้อมูลใหม่ไม่สัมพันธ์หรือใกล้เคียงกับความรู้เดิมจาเป็นต้องปรับความรู้ความเข้าใจเรื่องเดิม
แล้วจึงจัดเก็บในโครงสร้างทางปัญญา กระบวนการทางปัญญานี้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนแบบ
สร้างความรู้โดยเน้นการใช้กระบวนการปรับสภาวะมากกว่ากระบวนการดูดซึม เพราะเปูาหมายของ
การเรียนการสอนไม่ได้อยู่ที่การเพิ่มจานวนความรู้ แต่อยู่ที่การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนสร้าง (invent)
และค้นพบ (discover) ความรู้ด้วยตนเอง
องค์ประกอบที่ 3 ข้อมูลใหม่ หรือประสบการณ์ใ หม่ เป็นข้อมูลที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบตัว
ในทางการศึ ก ษาหมายถึ ง หลั ก สู ต รหรื อ เนื้ อ หาที่ น ามาสอนเพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นมี พั ฒ นาการและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเปูาหมายของหลักสูตร การตัดสินใจเลือกเนื้อหาใดมาสอน จึงมักเลือก
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเปูาหมาย รวมทั้งการพิจารณาความรู้ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน
ดังนั้นการบริหารงานวิชาการจึงควรพิจารณาผลลัพธ์การเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาก่อน
หน้าว่าเป็นไปในแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาที่เป็นพื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาเพื่อต่อยอด
สมรรถนะเหล่ า นั้ น ในหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศหรื อ ไม่ ? หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง คื อ
การศึกษาตามแนวทางรั บราชการควรมีความเชื่อมโยงในเนื้อหา สาระการเรียนรู้เพือเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาจากระดับปฏิบัติการจนถึงระดับยุทธศาสตร์ ผู้เรียนจะได้รับการปลูกฝังสมรรถนะผู้นา
แต่ละระดับผ่านการฝึกและศึกษาของสถานศึกษาที่มี พันธกิจและผลลัพธ์การบริหารงานวิชาการที่
แตกต่างกัน
ประเด็นที่สอง นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาจากผู้
ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ หลากหลายสาขาวิทยาการในระดับเชี่ยวชาญ เข้ารับการศึกษา
ร่วมกันในหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ การเรียนจึงไม่ควรเป็นแบบ One size - All fit แต่
เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่ติดตัวมากับผู้เรียน อย่างไรก็ตาม หากผู้เรียนมี
โครงสร้างความรู้เฉพาะด้านแต่ไม่สามารถนาความรู้ไปเชื่อมต่อกับโครงสร้างความรู้อื่นให้เกิดผลในเชิง
บูรณาการได้ ความเชี่ยวชาญนั้นก็จะไม่สามารถถูกนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่การสร้างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ ผู้เรียนจึงจ าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้างความรู้ที่มีความซับซ้อน และเอื้อต่อการเรียนรู้ และ
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เสริมสร้างสมรรถนะได้ การที่นักศึกษามาจากหลากหลายสายวิทยาการมีผลต่อการบริหารงาน
วิชาการในบริบทของแรงจูงใจในการเรียนรู้ และบริบทการบูรณาการความรู้ กล่าวคือ การที่มีผู้เรียน
ที่มาจากสายวิทยาการที่แตกต่างกัน ย่อมมีความสนใจ และเปูาหมายการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน หาก
สาระการเรียนรู้เน้นหนักไปทางสายวิทยาการหนึ่งมากเกินไป เช่น เน้นหนักไปในเรื่องการใช้กาลังทาง
อากาศมากเกินไป นักศึกษาที่มาจากสายวิทยาการนักบิน และยุทธการจะมีความสนใจใฝุรู้ แต่ผู้เรียน
ที่มาจากสายวิทยาการอื่น เช่น นักศึกษาที่มาจากสายวิทยาการแพทย์ หรือสายการศึกษา อาจะไม่
สนใจ หรือมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อสาระการเรียนรู้นั้น ส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป ทั้งที่ผู้เรียนแต่ละคนมีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศทั้งสิ้น
ในทางกลับกัน หากสามารถกาหนดเปูาหมายการเรียนรู้ร่วมที่เหมาะสมกับผู้เรียนทุกสายวิทยาการ
และบูรณาการความรู้ ความสามารถที่แตกต่างกันเหล่านั้น ให้ผลิตผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ ดังเช่น การ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่ว มในกิจกรรมของกลุ่ มโดยร่ว มมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน ระหว่างผู้ เรียนที่มีความสามารถ
แตกต่างกัน และใช้ความสามารถของแต่ล ะคนมารวมกันเพื่อปฏิบัติการให้ ประสบผลสาเร็จตาม
เปูาหมายร่วมกัน (ศศิธร เวียงวะลัย, 2556: 98-99)
ประเด็นที่สาม นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ ความรับผิดชอบ
และมีอาวุโ สในตาแหน่ ง หน้ าที่การงานสู ง หลั กการเรียนรู้จึงเป็นบริบทการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ ซึ่ ง
แตกต่างไปจากการเรียนรู้ของเด็ก/เยาวชน สุวัฒน์ วัฒนวงศ์ (2551: 222) ได้อธิบายวิธีการสอน
ผู้ใหญ่ หรือ "Andragogy" เป็นคาที่เริ่มใช้โดยนักการศึกษาชาวยูโกสลาเวีย ชื่อ ชาวิสวิค (Dusan
Savicevic) เมื่อ ค.ศ.1967 และรู้จักแพร่หลายมากขึ้นเมื่อ Malcoim S.Knowles ได้นาคานี้มาใช้ใน
วงการศึกษาของสหรัฐอเมริกา โดยการตีพิมพ์ลงในหนังสือชื่อ “Adult Leadership” เมื่อปี ค.ศ.
1968 และต่อมา University of Amsterdum ได้จัดตั้งภาควิชาการสอนเด็กและการสอนผู้ ใหญ่
(Department of Pedagogical and Andragogical Science) ขึ้นในปี 1970 ซึ่งแม้ว่าแต่เดิมใช้คา
ว่า Pedagogy หมายรวมถึงวิธีการสอนทั้งหมดทั้งเด็ก และผู้ใหญ่ แต่ในความเป็นจริงกิจกรรม
การศึกษามุ่งจัดให้สาหรับเด็ก วิธีการสอนจึงเป็นวิธีการสอนเด็ก ต่อมานักการศึกษาเห็นพ้องต้องกัน
ว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่นั้นแตกต่างไปจากการเรียนรู้ของเด็กจึงไม่ควรใช้วิธีการสอนเช่นเดียวกันกับ
เด็ก Knowles จึ งได้บั ญญัติศั พท์ Andragogy ให้ ห มายถึงการสอนผู้ ใหญ่โ ดยเฉพาะ คาว่ า
Pedragogy เป็นรากศัพท์มาจากภาษาลาติน คือ Paid (= Child) + Agogos (= Leading) หมายถึง
“ศาสตร์และศิลป์ในการสอนเด็ก” ส่วนคาว่า Andragogy เป็นรากศัพท์มาจากภาษาลาตินเช่นกัน คือ
Andr (= Man) + Agogos (= Leading) หมายถึง “ศาสตร์และศิลป์ในการสอนผู้ใหญ่ ” Knowles
(1978: 55–59 อ้างถึงใน สุวัฒน์ วัฒนาวงศ์, 2551: 65-67) ได้กล่าวถึงความแตกต่างระหว่างการสอน
ผู้ใหญ่กับการสอนเด็กที่มีลักษณะสาคัญ 4 ประการ ดังนี้
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1. การเปลี่ยนแปลงด้านมโนทัศน์แห่งตน (Change in self-concept) ข้อสันนิษฐานนี้คือ
บุคคลเจริญเติบโตและบรรลุวุฒิภาวะจากการอาศัยหรือหรือพึงพาบุคคลอื่นๆ ในวัยเด็ก และนาไปสู่
การเป็นผู้นาตนเองได้มากขึ้น (self-directing) รู้จักเหตุและผล ความสามารถในการตัดสินใจได้ด้วย
ตนเอง ไม่ต้องการให้ถูกมองว่าคอยแต่รับคาสั่งให้ปฏิบัติตาม ผู้ใหญ่ต้องการเป็นตัวของตัวเองและมี
อิสรเสรีในการดาเนินชีวิต
2. บทบาทของประสบการณ์ (The role of experience) ข้อสันนิษฐานที่ว่า เด็กสั่งสม
ประสบการณ์มาน้อย และยังนาประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไม่ดีเท่ากับผู้ใหญ่ ซึ่งผู้ใหญ่มี
การสั่งสมประสบการณ์มามากกว่า และการนาประสบการณ์เหล่านั้นมาใช้ในการเรียนรู้จะมีส่วนช่วย
เสริมให้การเรียนรู้ทาได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเพราะเคยผ่านการเรียนรู้มาก่อน ในทางกลับกันการมี
ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่เคยเรียนรู้มาก่อน บางครั้งเป็นตัวขัดขวางทาให้การเรียนรู้ใหม่ทาได้
ยากยิ่งขึ้น
3. ความพร้อมในการเรียนรู้ (Readiness to learn) ผู้ใหญ่จะมีวุฒิภาวะ และเกิดความ
พร้อมในการเรียนรู้มากกว่าเด็ก และจะเรียนรู้ได้มากยิ่งขึ้นหากเรื่องที่เรียนเป็นเรื่องที่มีประโยชน์
สามารถนาไปใช้กับชีวิตประจาวันได้ หรือมีความจาเป็นต้องเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีแรงผลักดันที่เป็น
ผลมาจากความต้องการตามภารกิจเชิงพัฒนาการ (Developmental tasks) ซึ่งเกี่ยวข้องกับบทบาท
ทางสั งคมด้ว ย ความพร้ อมในการเรียนรู้อาจพัฒ นาได้เอง โดยการกระตุ้นให้ เกิดความมุ่งหวังใน
ระดับ สู ง และกระบวนการวินิจ ฉัยตนเอง หรือเรียกว่า “แรงจูงใจใฝุ สั มฤทธิ์ ” (Achievement
motives)
4. วิธีการในการเรียนรู้ (Orientation to learning) รูปแบบหรือวิธีการเรียนรู้ของเด็กเน้น
การใช้ตัวเนื้อหาบทเรียนเป็นศูนย์กลาง (Subject-Center) ส่วนผู้ใหญ่มีวิธีการเรียนรู้โดยอาศัย
ปัญหาเป็นศูนย์กลาง (Problem-center) หรือเพื่อนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันทั้งเรื่องของงาน
และการใช้ชีวิต
จากแนวคิดลั กษณะการเรียนรู้ของผู้ ใหญ่ที่แตกต่างจากเด็ก และการวิจัยในระยะต่ อมา
Knowles (1978 อ้างถึงใน สุวัฒน์ วัฒนาวงศ์, 2551: 68-69) ได้สรุปพื้นฐานการเรียนรู้สาหรับ
ผู้ใหญ่สมัยใหม่ (Modern adult learning theory) ซึ่งมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
1. ความต้องการและความสนใจ (need and interest) ผู้ใหญ่จะถูกชักจูงใจให้เกิดการ
เรียนรู้ได้ดี หากตรงกับความต้องการและความสนใจในประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา
2. สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต (life situations) การเรียนรู้ของผู้ใหญ่จะได้ผลดี หาก
ถือเอาสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตผู้ใหญ่เป็นหลักสาคัญในการเรียนการสอน มากกว่าเนื้อหาวิชา
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3. การวิเคราะห์ประสบการณ์ (analysis of experience) เนื่องจากประสบการณ์เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่มีค่ามากที่สุดสาหรับผู้ใหญ่ การวิเคราะห์ถึงประสบการณ์ของผู้ใหญ่แต่ละคนจะเป็นประโยชน์
ในการนามาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
4. ผู้ใหญ่ต้องการเป็นผู้นาตนเอง (self-directing) ความต้องการที่อยู่ในส่วนลึกของผู้ใหญ่คือ
ความรู้สึกต้องการที่จะสามารถนาตนเองได้ ดังนั้นบทบาทของผู้สอนจึงควรอยู่ในกระบวนการสืบหา
คาตอบ (inquiry) มากกว่าการทาหน้าที่ส่งผ่านความรู้
5. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (individual difference) ความแตกต่างระหว่าบุคคลจะมี
เพิ่มมากขึ้น เรื่ อยๆ ในแต่ล ะบุ คคล เมื่อมีอายุเ พิ่มมากขึ้น เพราะฉะนั้น การสอนผู้ ใ หญ่จะต้องจั ด
เตรียมการให้เหมาะสมกับความสามารถในการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
เชียรศรี วิวิธสิริ (2535) ให้ความเห็นว่าโดยทั่วไปผู้ใหญ่ที่เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาจะมีความ
ต้องการ 3 ประการ คือ
1. ความต้องการที่จะรู้จักหรือตระหนักในตนเอง และพัฒนาตนเอง เพื่อการปรับตัวและปรับ
อาชีพให้ทันต่อความเจริญเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ความต้องการที่จะประสบผลสาเร็จ เจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
3. ความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าต่อสังคม
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ใหญ่ในฐานะที่เป็น
ผู้เรียน (adults as learners) โดยเฉพาะนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุอยู่
ระหว่าง 40 - 50 ปี มีความรู้ และประสบการณ์ในการทางานไม่ต่ากว่า 20 ปี การได้ทราบลักษณะ
การเรี ย นรู้ ที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ระหว่ า งเด็ ก กั บ ผู้ ใ หญ่ จะน าไปสู่ ก ารวางแผนการสอนผู้ ใ หญ่ ไ ด้
เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
ประเด็นสุดท้าย สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ เป็นสมรรถนะที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ความคิดเป็นหลัก ซึ่งจากหลักการจัดจาแนกอันดับ
พฤติกรรมทางการศึกษาของบลูม (Bloom's Taxonomy) จะสอดคล้องกับพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
(Cognitive domain) ดังนั้น หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผลจึงมุ่งไปสู่การเสริมสร้าง
ให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมในด้านนี้ อย่างไรก็ตามผู้วิจัยไม่ได้ตัดพฤติกรรมการเรียนรู้ในด้านอื่นๆ ได้แก่
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย (Affective domain) และด้านทักษะพิสัย (Psychomotor domain) ที่มี
สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศออกไปแต่อย่างใด พิชิต ฤทธิ์จรูญ
(2545: 31-37) ได้อธิบายพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยว่าเป็นสมรรถภาพทางด้านสมองหรือสติปัญญาของ
บุคคลในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ แบ่งเป็น 6 ระดับเรียงตามลาดับการเกิดพฤติกรรมจากขั้นต่าสุดถึงขั้น
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สูงสุด คือ ความรู้-ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า
ดังนี้
1. ความรู้-ความจา (knowledge) หมายถึง ความสามารถทางสมองในการทรงไว้ หรือรักษา
ไว้ซึ่งเรื่องราวต่างๆ ที่บุคคลได้รับรู้ไว้ในสมองอย่างถูกต้องแม่นยา ได้แก่ 1) ความรู้ในเรื่องเฉพาะ
(knowledge of specifics) เป็นสมรรถภาพทางสมองชั้นต่าสุดที่จะเป็นพื้นฐานให้เกิดสมรรถภาพ
สมองขั้นสูงที่ซับซ้อนและนามธรรมต่อไป จาแนกเป็น ความรู้เกี่ยวกับศัพท์และนิยาม (knowledge
of terminology) และความรู้เกี่ยวกับกฎและความจริงบางอย่าง (knowledge of specific facts)
2) ความรู้ในวิธีดาเนินการ(knowledge of ways and means of dealing with specifics) เป็น
ความรู้ ในเรื่ องวิธีการ ล าดับ ขั้น ก่อนหลั งและแนวโน้มทิศทางการเปลี่ ยนแปลงของเรื่องราวหรือ
ปรากฏการณ์ การจัดประเภท หมวดหมู่ ความเหมือนความต่างตามคุณลักษณะ/คุณสมบัติ/หน้าที่
ของสิ่งต่างๆ การบอกเกณฑ์การตรวจสอบ และวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่างๆ และการจัดระเบียบแบบแผน
จาแนกเป็น และ 3) ความรู้รวบยอดในเนื้อเรื่อง (knowledge of the universal and abstraction
in a field) เป็นความรู้เกี่ยวกับข้อสรุปลักษณะสามัญของสิ่งต่างๆ แบ่งออกเป็น ความรู้เกี่ยวกับหลัก
วิชาและการขยายหลักวิชา และความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง
2. ความเข้าใจ (comprehension) หมายถึง ความสามารถในการจับใจความสาคัญของเรื่อง
สามารถถ่ า ยทอดเรื่ อ งราวเดิม ออกมาเป็ น ภาษาของตนเองได้ โ ดยที่ ยั ง มีค วามหมายเหมื อ นเดิ ม
พฤติกรรมเหล่านี้ประกอบด้วย 1) การแปลความ (translation) เป็นความสามารถในการถอด
ความหมายจากภาษาหรือแบบฟอร์มหนึ่ง ไปสู่อีกภาษาหนึ่งหรืออีกแบบฟอร์มหนึ่ง 2) การตีความ
(interpretation) เป็นความสามารถในการสรุปความการแปลความ มองภาพส่วนรวมมาเป็นใจความ
สั้นๆ อย่างได้ใจความ 3) การขยายความ (extrapolation) เป็น ความสามารถในการเสริมแต่งหรือ
ขยายแนวคิดให้กว้างไกลไปจากข้อมูลเดิมอย่างสมเหตุสมผลซึ่งต้องอาศัยการแปลความหมาย และ
การตีความประกอบกันจึงจะสามารถขยายความหมายของเรื่องราวนั้นได้
3. การนาไปใช้ (application) หมายถึง ความสามารถในการนาหลักวิชาไปใช้แก้ปัญหาใน
สถานการณ์ใหม่ ซึ่งอาจใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่เคยพบเห็นมาก่อน
4. การวิเคราะห์ (analysis) หมายถึงความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวสิ่งต่างๆ ออกเป็น
ส่วนย่อยได้ว่าเรื่องราวหรือสิ่งนั้น ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความสาคัญอย่างไร อะไรเป็นเหตุเป็นผล
และที่เป็ นเช่นนั้ นใช้ห ลั กการอะไร การวิเคราะห์แบ่งออกได้เป็น 1) การวิเคราะห์ ความสาคัญ
(analysis of elements) เป็นความสามารถในการค้นหาจุดสาคัญหรือหัวใจของเรื่อง ค้นหาสาเหตุ
ผลลั พธ์ และจุ ดมุ่งหมายสาคัญของเรื่องต่างๆ 2) การวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ (analysis of
relationship) เป็นความสามารถในการค้นหาความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและการพาดพิงระหว่าง
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องค์ประกอบต่างๆ ว่ามีความเกี่ยวพันกันในลักษณะใด คล้อยตามกัน หรือขัดแย้งกัน 3) การวิเคราะห์
หลักการ (analysis of organization principles) เป็นความสามารถในการค้นหาว่าการที่โครงสร้าง
และระบบของวัตถุ สิ่งของ เรื่องราว และการกระทาต่างๆ ที่ร่วมกั นอยู่ในสภาพเช่นนั้นได้เพราะยึด
หลักการหรือแกนอะไรเป็นสาคัญ
5. การสังเคราะห์ (synthesis) เป็นความสามารถในการผสมผสานส่วนย่อยต่างๆ เข้าด้วยกัน
เพื่อเป็นสิ่งใหม่ อีกรูปแบบหนึ่งมีคุณลักษณะ โครงสร้างหรือหน้าที่ใหม่ที่แปลกออกไปจากของเดิม
แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะได้แก่ 1) การสังเคราะห์ข้อความ เป็นความสามารถในการสังเคราะห์ข้อความ
โดยสื่อ หรือโดยการพูด การเขียน การวิพากษ์ วิจารณ์ หาข้อยุติบางประการ 2) การสังเคราะห์
แผนงาน เป็น ความสามารถในการกาหนดแนวทางวางแผน ออกแบบ เขียนโครงการ หรือโครงงาน
ต่า งๆ ล่ ว งหน้ า ขึ้ น มาใหม่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล และจุ ด มุ่ง หมายที่ ว างไว้ 3) การสั ง เคราะห์
ความสั ม พั น ธ์ เป็ น ความสามารถในการน าเอานามธรรมย่ อ ย มาจั ด ระบบของข้ อ เท็จ จริ ง หรื อ
ส่วนประกอบมาผสมผสานนาให้เป็นสิ่งสาเร็จรูป หน่วยใหม่ที่แปลกไปจากเดิม
6. การประเมินค่า (evaluation) เป็นความสามารถในการพิจารณาตัดสิ น หรือลงสรุป
เกี่ยวกับคุณค่าของเนื้อหา และวิธีการต่างๆ โดยอาศัยเกณฑ์และมาตรฐานที่วางไว้ แบ่งออกเป็น 2
ลักษณะ คือ 1) ประเมิน โดยอาศัยเกณฑ์ภ ายใน เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใด
เหตุการณ์หนึ่งโดยใช้เนื้อหาสาระในเหตุการณ์นั้นมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน และ 2) ประเมินโดย
อาศัยเกณฑ์ภายนอก เป็นความสามารถในการตัดสินเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยใช้เกณฑ์ที่มีได้
ปรากฏตามเนื้อหาของเหตุการณ์นั้นๆ แต่ใช้เกณฑ์ที่กาหนดขึ้นมาใหม่ซึ่งอาจจะเป็นเกณฑ์ตามหลัก
เหตุผล หรือเกณฑ์ที่สังคมหรือระเบียบประเพณีกาหนดไว้ก็ได้
งานวิ จั ย ของ กัญ ญาบุ ตร ล้ อ มสาย (2552) ได้ศึ ก ษาปัจ จั ยที่ มี อิท ธิพ ลต่อ การพัฒ นา
กระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกลุ่มตัวอย่างสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 87 แห่ง โดยใช้
แบบสอบถามความคิดเห็นของ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหาร และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้น 348 คน
พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการคิดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบด้วย 6 ปัจจัย
ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการสอน 2) คุณลักษณะของผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถทางการคิด 3)
การมีส่วนร่วมของชุมชน 4) ภาวะผู้นาของผูบริหารและการบริหารจัดการ 5) การอบรมเลี้ยงดูของ
ครอบครัว และ 6) ภาวะผู้นาของครู ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะพัฒนากระบวนการคิดให้กับ
ผู้เรียนประกอบด้วยปัจจัยหลายด้าน จากตัวอย่างนี้สามารถนามาใช้ในการพิจารณาการจัดการศึกษา
ของวิทยาลัยการทัพอากาศซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกันย่อมมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนากระบวนการ
คิดของนักศึกษาที่แตกต่างกันออกไปเช่นกัน อย่างไรก็ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
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สอน และคุณลักษณะของผู้เรียนที่ส่งเสริมความสามารถในการคิดเป็นปัจจัยที่มีอยู่ในตัวของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ เนื่องจากได้รับการคัดเลือกผู้ที่มีพื้นฐานในการคิดมาในระดับหนึ่งแล้ว
จากการศึกษาหลักการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทด้านคุณลักษณะของผู้เรียน และบริบท
ของพฤติกรรมการเรียนรู้ ทาให้ได้ทราบหลักการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับ 1) แนวคิดการสร้างความรู้ที่จะช่วย
ในการเชื่อมโยงความรู้ หรือสมรรถนะเดิมเข้ากับสมรรถนะที่ได้เรียนรู้ใหม่ 2) แนวคิดการบูรณาการ
องค์ความรู้ และสมรรถนะในหลากหลายสาขาให้เกิดผลในการสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างไปจากเดิม 3)
แนวคิดการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ และ 4) พฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิ
พิสั ย ที่นาไปสู่การเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ให้ กับนั กศึกษาของวิทยาลั ยการทัพ
อากาศต่อไป หลักการเรียนรู้ที่ได้ทาการศึกษานี้จะนามาใช้ในการพิจารณาการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ ดังจะกล่าวในองค์ประกอบหลักของโครงสร้างการเรียนการสอนในลาดับ
ถัดไป
องค์ประกอบที่ 3 : หลักสูตร และการประเมินผล
จากองค์ประกอบสาคัญ ได้แก่ พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ และหลักการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิชาการที่เสริมสร้างผลลัพธ์ตามพันธกิจ ตามที่นาเสนอข้างต้น จะถูกนามาใช้เป็นฐาน
วิเคราะห์หลักสูตร และระบบการประเมินของวิทยาลัยการทัพอากาศในบริบทความสอดคล้องกับการ
เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์หลักสูตรของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ และ 2) ระบบประเมินของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ
หลั กสู ต รของวิ ทยาลั ย การทั พอากาศเริ่มใช้มาตั้ งแต่ พ.ศ.2510 และมีการเปลี่ ย นแปลง
ปรั บ ปรุ ง ไปตามสถานการณ์ และนโยบายมาโดยตลอด ส าหรับ หลั กสู ต รที่ ใ ช้ อยู่ ใ นปั จ จุ บัน เป็ น
หลั ก สู ต รการทั พ อากาศ พ.ศ.2557 ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการของ
กองทัพอากาศในการพัฒนาบุคลากรที่จะก้าวขึ้นมาทาหน้าที่ผู้บริหาร และฝุายอานวยการระดับสูง
ของกองทัพอากาศ ให้มีขีดสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการกาหนดแนวทาง
พัฒนากองทัพอากาศเพื่อเตรี ยมกาลัง และการกาหนดหนทางปฏิบัติในการใช้กาลังเพื่อเผชิญกับ
สถานการณ์วิกฤติของชาติ (กรมกาลังพลทหารอากาศ, 2557) แสดงให้เห็นความสาคัญของหลักสูตรที่
เปรียบเป็น "หัวใจของการศึกษา" ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนมีความมุ่งหมายใน
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การจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างไร และสามารถให้ความรู้สร้างเสริมทักษะและเจตคติในด้านใดบ้าง
สิ่งต่างๆ ที่ประมวลไว้ในหลั กสู ตรเป็นเสมือนแนวทางที่ช่วยให้ ทราบทันทีว่าการศึกษาที่จัดให้แ ก่
ผู้เรียนเน้นหนักไปทางด้านใด นอกจากนี้หลักสูตรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญความสาเร็จความ
ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของประเทศอีกด้วย (ธารง บัวศรี, 2532: 45) เมื่อทราบว่าเราต้องการ
คนอย่างไร มีความสามารถอะไรบ้าง เราก็ต้องจัดการศึกษาเป็นไปตามนั้น ซึ่งการจะให้การศึกษา
ได้ผลอย่างจริงจังนั้นอยู่ที่การกาหนดความต้องการให้ค่อนข้างจะแน่นอน เพื่อจะได้ดาเนินการไปโดย
ไม่มีการเสียเปล่ามากนัก ถ้าเราไม่ทราบความต้องการอย่างค่อนข้างจะแน่นนอนแล้ว การจะวางแผน
ปฏิบัติให้เกิดผลย่อมทาได้ยาก (สุดใจ เหล่าสุนทร, 2549: 38) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในปัจจุบันผู้
บัญชาการทหารอากาศ ได้มอบนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกองทัพโดยยึดสมรรถนะเป็นฐาน
(กองทัพอากาศ, 2558) ดังนั้นหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ จึง ควรระบุรายการสมรรถนะผู้นา
ระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ต้ อ งการให้ ชั ด เจน เนื่ อ งจากเป็ น เปู า หมายที่ ต้ อ งการบรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ หรื อ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตรการศึกษาที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะนี้ การระบุสมรรถนะนี้เป็น
ส่วนที่จะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ต้องการ การระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์นี้
อาจอ้างอิงได้จากตัวแบบสมรรถนะที่กองทัพอากาศได้กาหนดไว้เกี่ย วกับสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ (กองทัพอากาศ, 2555) โดยเฉพาะที่กาหนดสมรรถนะที่สอดคล้องกับชั้นยศนาวาอากาศเอก นาวาอากาศเอกพิเศษ ซึ่งเป็ นกลุ่มชั้นยศของนักศึกษาของวิทยาลั ยการทัพอากาศ การออกแบบ
หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศควรต้องสกัดเฉพาะสมรรถนะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจใน
บทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงเท่านั้น เพื่อที่จะจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะนั้น และเพื่อเป็นเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้หรือไม่
ตามปรัชญาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ เชื่อว่ าหลักสูตรนี้เป็นระบบการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนา และสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริหาร
และฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ หลักสูตรมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความ
พร้ อ มในการเป็ น ผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี คุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรม เป็ น ฝุ า ยอ านวยการที่ มี
ประสิทธิภาพในการเตรียม และการใช้กาลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับ
ยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ ความเชื่อดังกล่าวยึดโยง
ปรั ช ญาการศึ ก ษาเป็ น เครื่ องก าหนดแนวทางในการจั ดการศึก ษา ซึ่ ง มีอ งค์ ประกอบที่ ส าคั ญ คื อ
หลักสูตร ครู ผู้เรียน และถ้าจะกล่าวในแง่ของการพัฒนาหลักสูตรแล้ว ปรัชญาการศึกษาจะมีส่วน
สัมพันธ์และนาไปสู่การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร การเลือกและการจัดเนื้อหาและกิจกรรม
การนาหลักสูตรไปใช้ และความรู้ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษาอย่างลึกซึ้ง และสามารถนามาใช้โดย
สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทุกขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร ความพยายามที่จะวิเคราะห์
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วิพากษ์วิจารณ์ และพิจารณาดูการศึกษาอย่างละเอียดลึกซึ้งทุกแง่ทุกมุมให้ เข้าใจถึงแนวคิดหลั ก
ความสาคัญ ความสัมพันธ์ และเหตุผลต่างๆ อย่างชัดเจน มีความต่อเนื่อง และมีความหมายต่อมนุษย์
สังคม และสิ่งแวดล้อมนี้เองที่เป็นงานสาคัญของปรัชญาต่อการศึกษา ในปัจจุบันนี้หลักสูตรจะไม่ร่าง
ขึ้น ตามแนวทางปรั ช ญาใดปรั ช ญาหนึ่ง แต่มักจะเป็นการผสมผสานและเลื อกนามาใช้ตามความ
เหมาะสมกับสภาพสังคมเป็นหลัก แนวคิดของปรัชญาแต่ละสาขาจะมี ส่วนดีและส่วนเสียอย่างไรนั้น
ขึ้น อยู่ กับ ความแตกต่างกัน ตามสภาพสั งคม (ไพฑูรย์ สิ นลารัตน์ , 2523) ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัด
การศึกษาโดยทั่วไปนั้นมีหลักสาคัญอยู่ว่า การศึกษาจะก่อให้เกิดผลอย่างไรในตัวผู้เรียนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการของแต่ละสังคม ซึ่งแตกต่างกันตามขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ
ตลอดจนค่านิ ย มของสั งคม จึ งจาเป็นต้องมีแนวคิดและแนวทางที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้
สามารถดาเนินการจัดการศึกษาให้บรรลุผลในตัวผู้เรียนอย่างเดียวกัน แนวคิดและแนวทางดังกล่าว
เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่าปรัชญาการศึกษา
(บุญมี เณรยอด, 2536: 21)
สาระการเรี ย นรู้ ใ นหลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ แบ่ ง ออกเป็ น 5 หมวดวิ ช า
ประกอบด้วย
หมวดวิชาที่ 1 ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อ
การตกลงใจในการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ เข้าใจหลักการในการกาหนดยุทธศาสตร์ และสามารถ
ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงตามกรณีศึกษา โดยศึกษาเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมความมั่นคง
การกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ และปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของชาติ
หมวดวิชาที่ 2 การทหาร มีวั ตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้ เข้ารับการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทฤษฎี และการปฏิบัติการทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงสู่การกาหนด
ยุทธศาสตร์ทหาร ในการเตรียมกาลังและใช้กาลัง รวมทั้งสามารถทาหน้าที่นายทหารฝุายเสนาธิการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในการวางแผนการใช้กาลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ และ/หรือชาติอื่นๆ
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของชาติได้ โดยจัดการศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีทางทหาร การวางแผนปฏิบัติการทาง
ทหารร่วมกับเหล่าทัพอื่น หรือร่วม/ผสมกับประเทศอื่น การพัฒนาขีดความสามารถทางทหาร และ
การกาหนดยุทธศาสตร์ทหาร
หมวดวิชาที่ 3 ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความเข้าใจ
และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและหลักการของผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาการ
ใช้เครื่องมือ ของความเป็นผู้นาในสถานการณ์ต่างๆ และมี ความพร้อมในการเป็นผู้นาขององค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดการศึกษาเกี่ยวกับ หลักการพื้นฐานของผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ผู้นาในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ การติดต่อประสาน การเจรจาต่อรอง การแก้ปัญหาและการตัดสินตกลงใจ การ
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นาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรด้วยการสร้างและพัฒนาวั ฒนธรรมองค์กร การกาหนดวิสัยทัศน์ การ
สื่อสารองค์กร การวัดความสาเร็จขององค์กร การเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ 4 เอกสารวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์
ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ใ นการพัฒนาองค์กรโดยการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน ซึ่งนักศึกษาทุกคน
จะต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล (Individual Study) เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วย
กระบวนการวิจัย และจัดทารายงานผลการวิจัยเพื่อการพัฒนากองทัพอากาศ
หมวดวิชาที่ 5 กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามี
ความพร้อมในการศึกษา โดยการพัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ รวมทั้งการศึกษา
ภูมิประเทศ
จะเห็ น ได้ ว่ า หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศจะมี เ ปู า หมายมุ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ตามที่ปรากฏในปรัชญา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร อย่างไรก็ตาม
ผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า หลักสูตรควรมีสาระการเรียนรู้ที่บูรณาการกันและสอดคล้องกับความต้องการ
ของสังคมที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ ข้ อสังเกตนี้จึงเป็นสิ่งที่ควรคานึงถึงในการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
สอนของวิทยาลัยการทัพอากาศที่ผู้เรียน ซึ่งหมายถึงนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้ที่ได้รับ
คัดเลือกมาจากบุคลากรที่มีประสบการณ์ต่างกันของแต่ละสายวิทยาการ ประกอบไปด้วย นักบิน
อากาศโยธิน การข่าวกรอง ช่างอากาศ สื่ อสารอิเล็กทรอนิกส์ สรรพวุธ การเงินและงบประมาณ
ดังนั้นความต้องการของสังคม (สายวิทยาการ) ที่นักศึกษาสังกัดอยู่ย่อมมีความแตกต่างกัน การบรูณา
การสาระการเรียนรู้จึงควรพัฒนาหลักสูตรให้ตอบสนองต่อความต้องการในการปฏิบัติงานเฉพาะทาง
อย่ า งกว้ า งๆ แต่ มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นภาพรวมขององค์ ก รหลั ก คื อ
"กองทัพอากาศ" เนื่องจากแม้ว่าหน่วยงานหรือสายวิทยาการที่นักศึกษามีประสบการณ์แตกต่างกัน
แต่ทุกสายวิทยาการล้วนมีจุดมุ่งหมายในการบรรลุภารกิจของกองทัพอากาศทั้งสิ้น หลักฐานที่ปรากฏ
ในรายงานสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
การทัพอากาศประจาปีการศึกษา 2556 เสนอแนะให้ปรับปรุงพัฒนาในเรื่องเนื้อหาสาระแต่ละวิชาใน
หมวดวิชาที่ขาดความเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน และมีเนื้อหาเกี่ยวกับผู้นาระดับยุทธศาสตร์น้อย สอดคล้อง
กับแนวคิดของ ดุษฎี สีตลวรางค์ (2536: 15) ได้ให้ข้อสังเกตว่าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุ
เปูาหมายนั้น จะต้องเป็นหลักสูตรที่มีเปูาหมายอย่างเดียวกับสังคมที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ ในกรณีที่จัด
การศึกษาแบบรวมศูนย์ที่ใช้หลักสูตรกลางจึงมีความเป็นไปได้ที่หลักสูตรจะไม่บรรลุเปู าหมาย หรือ
หากบรรลุเปูาหมายก็จะเป็นการพรากผู้เรียนออกจากสังคมที่เขาสังกัดอยู่
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ดังนั้นสิ่งที่ต้องกระทาเป็นประการแรกในการพัฒนาหลักสูตร คือ การกาหนดจุดมุ่งหมาย ซึ่ง
ในการกาหนดจุดมุ่งหมายจะต้องคานึงถึงปัจจัยพื้นฐานด้านต่างๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาหลักสูตร ได้แก่
จิตวิทยา, ปรัชญาการศึกษา, เศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง, สังคม จริยธรรม และวัฒนธรรม,
สภาพความต้องการและความสนใจของผู้เรียน, และการพัฒนาด้านเทคโนโลยี (บุญมี เณรยอด,
2536: 17-37) นอกจากนี้ ภิญโญ สาธร (2516) ได้ให้ทัศนะว่าหลักสูตรที่ดีควรมีลักษณะที่ตรงตาม
ลักษณะของการพัฒนาการของผู้เรียนในวัยอายุต่างๆ และตรงตามลักษณะความต้องการและความ
สนใจของผู้เรียนและสังคม ในการกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร มักได้มาจากการประมวลความรู้ที่
เกี่ยวกับการพัฒนาการของผู้เรียน ความสนใจ และความต้องการของผู้เรียน ความรู้ในเรื่องจิตวิทยา
แห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารการศึกษาก็เข้ามามีบทบาทสมทบในการตัดสินใจคัดเลือกความมุ่งหมาย
สุมิตร คุณานุกร (2523) กล่าวว่าข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาหลักสูตรที่สาคัญอย่างหนึ่งคือ ข้อมูลที่ได้
จากนักจิตวิทยาการเรียนรู้มีอิทธิพลในการเปลี่ยนแปลงความมุ่งหมายของการศึกษา และวิธีการสอน
ต่างๆ มาเป็นเวลาช้านานจากความเชื่อทางจิตวิทยาที่ว่าคนเรานั้นจะพัฒนาไปได้อย่างสมบูรณ์ต้อง
พัฒนาทุกๆ ด้าน ได้แก่ สติปัญญา ความรู้ อารมณ์ บุคลิกภาพ ฯลฯ ควบคู่กันไป นอกจากนี้แล้วการ
วิจัยของนักจิตวิทยาการเรียนรู้ยังช่วยให้ความมุ่งหมายของการศึกษาใกล้ เคียงกับความเป็นจริงและ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ม ากขึ้ น เช่ น ความมุ่ง หมายเกี่ย วกับ การปลู กฝั ง ค่า นิย มหรื อเกี่ ยวกับ การเปลี่ ยนแปลง
พฤติ กรรมบางอย่ างมี ความสั ม พัน ธ์ กับ ช่ ว งอายุ และระยะเวลาในการปลู ก ฝั ง หรือ เปลี่ ย นแปลง
พฤติกรรมนั้น ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้ผู้พัฒนาหลักสูตรทราบว่า ควรกาหนดความมุ่งหมายใดไว้ใน
ระดับ การศึกษาใดและมี ร ะยะเวลาติด ต่อกั นนานเท่า ใด นอกจากนี้ ข้อมู ล จิต วิทยาการเรีย นรู้ไ ด้
ก่อให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน เช่น ข้อมูลที่เกี่ยวกับการเรียนและการลืมช่วยให้เกิดการเน้น
เรื่องเนื้อหาวิชา หรือความรู้ที่สอนว่าควรให้ผู้เรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้เสมอๆ เพราะมิฉะนั้น
แล้วสิ่งที่เรียนไปจะถูกลืมเกือบหมด
จากการที่วิทยาลัยการทัพอากาศเป็นสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร ซึ่งมี
บทบาทในการเสริ ม สร้ างการมี ส มรรถนะที่ เหมาะสมต่อ การปฏิบั ติง านระดับ หน้ าที่ ที่สู งขึ้ นตาม
แนวทางรั บ ราชการ หลั กสู ตรการศึกษาของวิทยาลั ยการทัพอากาศจึง ควรเชื่อมโยงกับหลั กสู ตร
การศึกษาของสถาบันที่ผ่านมาก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อจะได้รับการปู
พื้นฐานสมรรถนะผู้นาระดับต้น และระดับกลางได้แก่ หลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงใน
ชั้นยศเรืออากาศเอก หลักสูตรเสนาธิการกิจ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโสในชั้นยศนาวา
อากาศตรี ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศในชั้นยศนาวาอากาศเอก จะสาเร็จ การศึกษาตาม
หลักสูตรเหล่านี้มาก่อน จากหลักการเรียนรู้ที่ว่าประสบการณ์เดิมของผู้เรียนมีผลทางบวกและทางลบ
ต่อการเรียนรู้ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการทหารของแต่ละสถาบันศึกษาจึง
จาเป็นจะต้องสอดรับกันทุกระดับ ซึ่ง สุดใจ เหล่าสุนทร (2549: 39) กล่าวว่า การจัดศึกษาเป็นการสั่ง
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สอนอบรมต่อเนื่องกันเป็นระยะโดยหวังผลลัพธ์ปลายทาง จึงควรมีแนวนโยบายร่วมของการศึกษาทุก
ระดับต่อเนื่องกันเป็นระยะไปจนถึงขั้นสูง โดยกาหนดความมุ่งหมาย หรือความต้องการที่แน่นอน และ
สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การแบ่งแยกการจัดการศึกษาออกเป็นส่วน โดยไม่ทราบความ
ต้องการสูงสุดจะทาให้เกิดความสับสนเพราะต่างระดับ ต่างก็ทางานของตนไปโดยไม่รับรู้ซึ่งกันและกัน
จากคากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่า การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาต่างๆ ตามแนวทางรับราชการทหาร
ควรต้องมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยยึดปลายทางสาคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาบุคลากรของ
กองทั พ ให้ พ ร้ อ มเป็ น ผู้ บ ริ ห ารและฝุ า ยอ านวยการระดั บ สู ง ของกองทั พ อากาศ หลั ก สู ต รของ
สถานศึกษาในระดับต่ากว่าจะประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบในแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับของการบริหาร
ในบทบาทหน้าที่ที่ได้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางการรับราชการตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้มีกระบวนการบริหารงานวิชาการในส่วนของการพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องเป็นประจา ดังจะเห็นได้จากการออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาของวิทยาลัย
การทัพอากาศ ที่มีหน้าที่ในการกาหนดนโยบายการจัดการศึกษาของสถาบัน ซึ่งจะมีการแบ่งมอบ
หน้ าที่ความรับ ผิดชอบในงานที่เกี่ยวกับการบริห ารงานวิชาการให้กับกลุ่มคณะทางานต่างๆ เพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการการศึกษา ในด้านการพัฒนาหลักสูตร
การทัพอากาศ จะอยู่ในความรับผิดชอบของคณะทางานพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ศึกษา ทบทวน และ
ปรั บ ปรุ งสาระการเรี ย นรู้ ให้ เหมาะสม และดาเนินการนาเสนอหลั กสู ตรที่ปรั บปรุงใหม่เข้าสู่ การ
พิจารณาของคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการฝึกและศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ของ
กองทัพอากาศ เสนอให้ ป ระธานกรรมการสภาการศึกษากองทัพอากาศเห็ นชอบ และนาเรียนผู้
บัญชาการทหารอากาศเพื่ออนุมัติใช้งานหลักสูตรในลาดับต่อไป ซึ่งข้อควรพิจารณาอย่างหนึ่ง คือ
หลั ก สู ต รของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศควรก้ า วทั น การเปลี่ ย นแปลงสภาวะแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไป
เนื่ อ งจากหลั กสู ต รมีจุ ด มุ่ ง หมายในการเตรี ย มบุค ลากรให้ พ ร้อ มในการปฏิ บัติ ง านในอนาคต จึ ง
จาเป็น ต้องศึกษาถึงสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน และแนวโน้มที่เป็นไปได้ในอนาคต อย่ างไรก็ตาม
งานวิจั ย ฉบั บ นี้ ไม่ มุ่งเน้ น ในประเด็นการก าหนดเนื้ อหาสาระการเรียนรู้ แต่ห ลั กสู ต รส าหรับ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะการเสริมสร้างสมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ และ
ทักษะการบริ หารเชิงยุ ทธศาสตร์จ าเป็นต้องพัฒ นาผู้ เรียนให้ก้าวทันการเปลี่ ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงของโลก เพื่อก่อให้เกิดการเสริมสร้างวิสัยทัศน์ที่ต้องการจะบรรลุในอนาคต
ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลง และสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งการตรวจสอบและ
วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ ผู้ บริหาร
ระดับสูงจาเป็นต้องพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นสาหรับการกาหนดนโยบายการปฏิบัติที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์และภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้นี้เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 สภาวะแวดล้อม
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ด้านความมั่นคงได้เปลี่ยนแปลงไปจากในอดีต ดังจะเห็นได้จากรายงานผลการประเมิ นภัยคุกคาม
ความมั่นคงรอบโลกของสานักงานการข่าวกรองแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาประจาปี 2013 (Worldwide
Threat Assessment of the US Intelligence Community) และการตรวจสอบด้านการปูองกัน
ประเทศของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาปี 2014 (Quadrennial Defense Reviews: QDR)
ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านดุลแห่งอานาจทางทหาร เศรษฐกิจ และการเมืองโลก
และภัยคุกคามความมั่นคงที่หลากหลาย อันจะนาไปสู่วิกฤติการณ์ความมั่นคงโลก มีการอัตราการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว (Volatility) ไม่แน่นอน (Uncertainly) ซับซ้อน (Complexity) และคลุมเครือ
(Ambiguity) ซึ่งส่งผลให้วิธีการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุภารกิจมีความยุ่งยากมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา
ดังนั้นหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศควรได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้ อมด้านความมั่น คงที่เปลี่ ย นแปลงดังที่กล่ าวมาข้างต้น ดังตัว อย่างที่เ ห็ นได้ จากการพัฒ นา
หลักสูตรการศึกษาวิชาชีพทางทหารกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
และสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่กองทัพสหรัฐฯ ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง Davis
& Donnini (1991: 36-38) ร่วมกันศึกษาประวัติและพัฒนาการของระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
ของกองทัพอากาศสหรัฐฯ และชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันต่างๆ ในระบบวิชาชีพ
ทางทหาร โดยได้เพิ่มสาระการเรียนรู้ในด้านความเป็นผู้นาจากเดิมร้อยละ 10 ของกลุ่มสาระ เป็นร้อย
ละ 40 ในช่วงทศวรรษ 1970 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดความขัดแย้งในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จากสงครามเวียดนาม และต่อเนื่องมาถึงสงครามกลางเมืองในกัมพูชาที่สหรัฐฯ ต้องส่งกาลังทหารเข้า
ร่วมในปฏิบัติการดังกล่าว
งานวิจัยของ วรวุฒิ จิรสุจริตธรรม (2553: 50-63) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพื่อ
พัฒนาทักษะภาวะผู้นาเยาวชนในโรงเรียนอาชีวศึกษาคาทอลิก โดยวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสารวจ
ของภาวะผู้นาเยาวชน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มศิษย์เก่าที่ทางานในตาแหน่งหัวหน้างาน และกลุ่มอาจารย์
หัวหน้างานวิชาการและอาจารย์หัวหน้างานทวิภาคี ข้อมูลพื้นฐานที่ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ทักษะภาวะผู้นาเยาวชนของนักศึ กษา 4 องค์ประกอบได้แก่ 1) การมีเจตคติที่ดี 2) การนาและการ
ทางานเป็นทีม 3) การคิดวิเคราะห์ และการรู้จักแก้ปัญหา 4) การมอบหมายงาน จากนั้นนาข้อมูล
พื้นฐานเหล่านี้มาเขียนโครงร่างหลักสูตรเสริม ซึ่งประกอบด้วย หลักการและเหตุผลในการพัฒนา
หลักสูตรเสริม แนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาหลักสูตรเสริม วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเสริม โครงร่าง
หลั กสู ตรเสริ ม สื่ อการเรี ยนรู้ การวัดและประเมินผล โครงร่างหลักสูตรนี้ได้รับการพิจารณาและ
เสนอแนะด้วยการจัดสนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 12 คน ผลการประเมินการนาหลักสูตรไปใช้กับ
ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลประเมินก่อนการทดลองใช้ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ และ
ด้านเจตคติ อย่างมีนัยสาคัญที่เป็นเช่นนี้มีเหตุผลสนับสนุน ประการแรก หลักสูตรเสริมที่พัฒนาขึ้น
เป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของผู้เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนในโรงเรียนอาชีวศึกษา
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คาทอลิ ก ประการที่ส อง การเรี ย นรู้จากการปฏิ บัติจริงเน้นการทากิจกรรมเสริมทักษะ สามารถ
เสริมสร้างความรู้ พัฒนาทักษะ และเจตคติได้เนื่องจากผลจากการสนทนากลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิที่
เสนอให้เน้นกิจกรรมทาให้หลักสูตรมีคุณภาพตรงกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา ประการสุดท้าย การ
วัดและประเมินผลในหลักสูตรเสริมใช้วิธีและเครื่องมือที่หลากหลาย
กล่าวโดยสรุปแล้ว หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศควรได้รับการทบทวนและปรับปรุงทั้ง
ในด้านความชัดเจนของเปูาหมายคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน เชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ใน
หลักสูตรระหว่างสถานศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความก้าวหน้าในการรับราชการ การบูรณา
การสาระการเรีย นรู้ให้มุ่งไปสู่การเตรียมบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติงานในบทบาทผู้บริหารและฝุาย
อานวยการระดั บ สู ง และการก้ า วทัน สภาวะแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลง เหล่ า นี้เ ป็ น การบ่ งบอกว่ า
หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศจะต้องได้รับพั ฒนามาจากกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรที่
เป็นระบบ มีกลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรที่นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับ
นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรที่สอดคล้องกับความต้องการผู้บริหารและฝุายอานวยการ
ระดับสูงที่มีสมรรถนะเหมาะสมต่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติให้บรรลุภารกิจของกองทัพอากาศ
ส่วนที่ 2 ระบบการประเมินผล
การวั ดและประเมิ น ผลการศึ กษาของวิท ยาลั ยการทัพ อากาศ ได้ใ ช้ร ะเบี ยบการวั ดและ
ประเมินผลการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ พ.ศ.2552 เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐาน
เดียวกับสถานศึกษาอื่นๆ ในกองทัพอากาศ กาหนดให้ดาเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาได้ 2
วิธี คือวัดและประเมินผลการศึกษา 1) โดยครู อาจารย์ ทดสอบเมื่อดาเนินการสอนจนจบวิชาหรือเมื่อ
เห็นสมควร และ 2) โดยคณะกรรมการ ประเมินผลตามระยะเวลาหลักสูตรที่แบ่งเป็นภาคๆ หรือเมื่อ
สอนจบหลักสูตรโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้ งขึ้น การวัดและประเมินผลแต่ละครั้ง ผู้เข้ารับการศึกษา
จะต้องเข้ารับการทดสอบตามเวลาที่กาหนดไว้ และต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 ของเวลา
ศึกษาตลอดหลักสูตร เกณฑ์การประเมินผลเป็นทั้งร้อยละ (Percentage) และระบบระดับคะแนน
(Grading System) พิจารณาให้สอดคล้องกับคุณลักษณะการศึกษาหรือฝึกอบรม มีเกณฑ์ความรู้
ความสามารถเป็น ดีมาก ดี พอใช้ ควรปรับปรุง และไม่ผ่านเกณฑ์ ส่วนการประเมินค่าคุณลักษณะ
ส่ ว นบุ คคล ให้ ด าเนิ น การในรู ป คณะกรรมการที่ ผู้ บังคับ บัญชาสถานศึกษาแต่งตั้ง โดยให้ ทาการ
ประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลด้วยการสังเกตพฤติ กรรมในหัวข้อ 1) ความวิริยะอุตสาหะ 2) วินัย
3) ความประพฤติ 4) บุคลิกลักษณะ 5) นิสัยและอปนิสัย 6) การสังคม 7) ความเป็นผู้นา 8) เชาวน์
ริเริ่ม 9) การปฏิบัติงาน และ 10) ดุลยพินิจ ทุกหัวข้อมีน้าหนักคะแนนเท่ากัน เกณฑ์คุณลักษณะส่วน

97
บุคคล แบ่งเป็นระดับ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่ผ่านเกณฑ์ หากผู้เข้ารับการศึกษาไม่ผ่านเกณฑ์
คุณ ลั ก ษณะส่ ว นบุ ค คลจะไม่ มี สิ ท ธิ เ ข้ า รั บ การทดสอบภาควิ ช าการ ผู้ วิ จั ย สั ง เกตว่ า การวั ด และ
ประเมินผลคุณลักษณะส่วนบุคคลเป็นการวัดสมรรถนะพื้นฐานทั่วไปของผู้เรียนทุกระดับสถานศึกษา
อาจยังไม่สะท้อนถึงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งมีหัวข้อสมรรถนะที่แตกต่างออกไป ได้แก่ การ
มีวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และ
ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งต้องมีการประเมินที่เหมาะสม และเป็นการสะท้อนถึงความสาเร็จในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ หรือมีสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ตามที่หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศกาหนดไว้ ดังที่ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553:
92 - 93) ได้ชี้ให้เห็นจุดอ่อนของวิธีประเมินแบบเดิม เช่นการวัดแบบอิงกลุ่ม หรือการใช้ข้อสอบแบบ
เลือกตอบไม่ประสบความสาเร็จในการวัดความรู้ความเข้าใจที่ซับซ้อน ข้อสอบปรนัยไม่ได้เป็นตัว
แทนที่ดีในการวัดความรู้และทักษะ ซึ่งจะวัดความรู้ความเข้าใจในระดับต่า และยังมีขีดจากัดในการวัด
ทัก ษะอี กด้ ว ย นอกจากนี้ ก ารมี ความเชื่ อว่ าผู้ เ รีย นทุก คนต้ องใช้ข้ อ สอบเดี ยวกั นในการประเมิ น
ความสามารถ ถือเป็นอคติอย่ างหนึ่ง โดยในความเป็นจริงแล้ วผู้เรียนมีประสบการณ์ภูมิหลั งและ
รูปแบบการเรียน (Learning styles) เป็นของตนเองและไม่จาเป็นต้องเหมือนกัน ดังนั้นจึงไม่
จาเป็นต้องมีเครื่องมือวัดเพียงอันเดียวที่จะใช้วัดพัฒนาการของแต่ละบุคคล ตัวอย่า งเช่น นักศึกษา
ของวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้มีประสบการณ์ในสายวิทยาการที่แตกต่างกัน การวัดความรู้เน้นหนัก
ไปในสายวิทยาการใด จะทาให้เกิดผลเสียกับนักศึกษาที่ไม่ได้มาจากสายวิทยาการนั้น ปัจจุบันจึงมีผู้
หันมาสนใจทางเลือกใหม่ในการประเมินผลกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การประเมินผล
ตามสภาพจริง (Authentic Assessment) ที่ผ่านมาวิทยาลัยการทัพอากาศจะจัดให้มีการวัดผลการ
เรียนรู้แยกแต่ละหมวดวิชา โดยจะเก็บรวบรวมข้อมูลการวัดผลด้านวิชาการ และคุณลักษณะส่วน
บุคคล แต่จากมุมมองที่ว่าสมรรถนะเป็นสิ่งที่สามารถทาให้เรียนรู้ และประเมินค่าได้ โดยเฉพาะพุทธิ
พิสัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมทางด้านความคิด สติปัญญา ที่เป็นสมรรถนะหลักของผู้นาระดับยุทธศาสตร์นั้น
ข้อมูล ที่ได้จ ากการวัดผลที่ผ่ านมาอาจไม่เพียงพอส าหรับการประเมินว่าผู้ เรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ หรือมีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในระดับ ใด อย่างไรก็ตามมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือจาก
การเก็บข้อมูล และประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่ผ่านมาในงานวิจัยของ
พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ (2555) ที่สังเคราะห์ผลงานวิจัยของนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศจานวน
316 ฉบับที่ต้องใช้ทักษะการคิดขั้นสูงในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากองทัพ พบว่าส่วนใหญ่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างต่า อันมีสาเหตุมาจากปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้เรียน
ผู้สอน และการเรียนการสอน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนควรจะสามารถประเมินผลลัพธ์ในด้านคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร กล่าวคือจะต้องสามารถประเมินได้ว่าผู้ที่สาเร็จการศึกษามี
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สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในระดับใด ทั้งนี้เนื่องจากวิทยาลัยการทัพอากาศจะต้องพัฒนาผู้เรียน
ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงที่ขับเคลื่อนหน่วยงานระดับ
องค์การ ผลการประเมินจึงควรจะแสดงให้เห็นว่าผู้เรียนมีขีดความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการ
วางแผน พัฒนา และนาองค์การไปในทิศทางที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศได้
อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553: 93) แนะนาว่าการประเมินตามสภาพจริ ง
ต้องคานึงเสมอว่า หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมิน จะต้องไปด้วยกันโดยไม่แยกการ
ประเมินออกไปต่างหากเหมือนการประเมินในแบบเดิม เป็นกระบวนการที่ดาเนินควบคู่กันไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดการจัดการเรียนการสอน ส่วน สงัด อุทรานันท์ (2532: 279) ชี้ให้เห็นคุณค่าของข้อมู ล
ที่ได้จากการประเมินว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งควรทาให้ครอบคลุมระบบของ
หลักสูตร และมีความต่อเนื่องกัน ทั้งในด้านการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน การ
ประเมินเพื่อปรับปรุงหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็ บรวบรวมข้อมูล สมรรถนะแต่ละด้านย่อมมีความแตกต่างกัน การ
บริหารการประเมินผลจึงควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลักสูตร ซึ่งจากการศึกษา
สมรรถนะผู้ นาระดับยุ ทธศาสตร์ จะเน้นไปในด้านพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความคิด ได้แก่
ความสามารถในด้านความรู้-ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า ทั้งนี้ พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2552: 61) กล่าวไว้ว่า การประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่
มุ่งหวังให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย การที่จะทราบว่า
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นั้น จาเป็นต้องอาศัยเครื่องมือวัดพฤติกรรมแต่ละด้านที่แตกต่าง
กัน และสอดคล้องเหมาะสมต่อการวัดและประเมินผลได้อย่างต่อเนื่อง เครื่องมือที่ใช้วัดพฤติกรรม
ด้านพุทธิพิสัยส่วนใหญ่ คือ แบบทดสอบ หมายถึง ชุดคาถามหรือกลุ่มงานใดๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อจะชักนา
ให้ผู้ถูกทดสอบแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาให้ผู้สอบสังเกตและวัดได้ และอาจใช้วัด
พฤติกรรมด้านจิตพิสัย และทักษะพิสัยได้ด้วย แบบทดสอบสามารถแบ่งออกได้หลายประเภทขึ้นอยู่
กับเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่ง ดังนี้
1. แบ่งตามสมรรถภาพที่จะวัด แบ่งเป็น 3 ประเภทได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
(achievement test) แบบทดสอบวัดความถนัด (aptitude test) และแบบทดสอบบุคคล-สังคม
(personal-social test)
2. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการสร้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบอัตนัย
หรือแบบความเรียง (subjective test or essay type) และแบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้นๆ
(objective test or short answer)
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3. แบ่งตามจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
แบบทดสอบเพื่อวินิจฉัย (diagnostic test) และแบบทดสอบเพื่อทานายหรือพยากรณ์ (prognostic
test)
4. แบ่งตามเวลาที่กาหนดให้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดความเร็ว
(speed test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดทักษะและความแม่นยาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเป็นข้อสอบ
ง่ายๆ และให้เวลาตอบน้อย เช่น แบบทดสอบวัดทักษะในการบวก ลบ เลข เป็นต้น และแบบทดสอบ
วัดความสามารถสูงสุด (power test) เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของ
ผู้เรียน โดยให้เวลาตอบนานๆ ให้ผู้สอบได้แสดงความความสามารถเต็มศักยภาพที่มีอยู่
5.แบ่งตามลักษณะการตอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ
(performance test) แบบทดสอบเขียนตอบ (paper-pencil test) และแบบทดสอบปากเปล่า
(oral test)
6. แบ่งตามลักษณะและโอกาสในการใช้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบ
ย่อย (formative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจานวนข้อคาถามไม่มากนัก ใช้สาหรับประเมินผลระหว่าง
การเรียนการสอนหรือเมื่อเสร็จในแต่ละหน่วยย่อยเพื่อวินิจฉัยการเรียนรู้ของผู้ เรียน มุ่งสู่การปรับปรุง
การเรียนการสอน และ แบบทดสอบรวม (summative test) เป็นแบบทดสอบที่มีจานวนข้อคาถาม
มาก ใช้สาหรับสอบปลายภาค หรือเมื่อจบเนื้อหาแต่ละรายวิชาเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ และนาไป
ตัดสินผลการเรียน
7. แบ่งตามเกณฑ์การนาผลการสอบไปประเมิน แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
แบบทดสอบอิงเกณฑ์ (criterion reference test) เป็นแบบทดสอบที่ต้องการวัดระดับความรู้ของ
ผู้เรียน โดยนาไปเทียบกับเกณฑ์ที่กาหนดไว้ล่วงหน้า และแบทดสอบอิงกลุ่ม (norm reference test)
เป็นแบบทดสอบที่มุ่งนาผลการสอบไปเทียบกับบุคคลอื่นที่ใช้ข้อสอบเดียวกั นเพื่อตัดสินว่าใครเก่งกว่า
กัน
8. แบ่งตามสิ่งเร้า แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบทดสอบทางภาษา (verbal
test) และแบบทดสอบที่ไม่ใช้ภาษา
การประเมินผลการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่มีความสาคัญต่อการปรับปรุงคุณภาพ
ของการบริหารงานวิชาการ ตามวงจรคุณภาพ Plan – Do – Check –Act ซึ่งการวัดผลและการ
ประเมินผลเป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่เป็นผลมาจากการวางแผน และการนาแผนไป
ปฏิบัติ เป็นข้อมูลที่ย้อนกลับไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการทั้งระบบ การบริหารการ
ประเมิ น ผลการเรี ย นการสอนในการท าให้ ก ระบวนการวั ด ผลและประเมิ น ผลเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กล่าวคือช่วยทาให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้
ก่อให้เกิดความมั่นใจในการนาผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการบริหารงานวิชาการในภาพรวมได้
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งานวิจัย ของ สุ ธาสินี แสงมุกดา (2556) ได้พัฒ นาเครื่องมื อวัดภาวะผู้ นาที่แท้จริงของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นาที่แท้จริง 5 องค์ประกอบ
ได้แก่ 1) การตระหนักในตนเอง 2) การมีกฎเกณฑ์ศีลธรรมในตนเอง 3) ความโปร่งใสเชิงสัมพันธ์ 4)
กระบวนการที่ส มดุล และ 5) การเรียนรู้จากอนาคต โดยการเรี ยนรู้จากอนาคตมีค่าน้าหนัก
องค์ประกอบมากที่สุด หมายความว่าการเรียนรู้จากอนาคตเป็นองค์ประกอบที่มีความสาคัญที่สุด
สาหรับภาวะผู้นาที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงว่า นอกจากผู้บริหารจะต้องนา
ประสบการณ์ ใ นอดี ต หรื อ ความรู้ ที่ มี อ ยู่ เ ดิ ม มาใช้ ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแล้ ว ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งมี
วิสั ย ทัศน์ แสดงความคิดในลักษณะที่มุ่งสู่อนาคต โดยกาหนดเปูาหมายมุ่งสู่ผ ลลั พธ์ (outcome)
สามารถมองไปในอนาคตได้ว่าจะมีแนวโน้มไปในทิศทางใด
งานวิจัยของ อนุชิต วงศ์กระจ่าง, ศิกานต์ เพียรธัญญกรณ์ และธวัชชัย ไพใหล (2555) ได้
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพครูด้านการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงของโรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบว่า ปัญหาสภาพการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริงของครูส่วนใหญ่มักจะวัดและประเมินผลโดยใช้การทดสอบด้วยแบบทดสอบชนิดต่างๆ
โดยไม่เน้นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 เนื่องจากไม่ตระหนักเห็นความสาคัญของการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง ไม่เข้าใจแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลาง
และครูไม่มีความชานาญในการสร้างเครื่องมือที่หลากหลายเพียงพอสาหรับการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง งานวิจัยนี้ได้เสนอแนวแนวทางพัฒนาการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงไว้ดังนี้
1) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงแก่กลุ่มเปูาหมายการ
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติ วิธีการ และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินผล
ตามสภาพจริง
2) จัดประชุมกลุ่มย่อยแก่กลุ่มเปูาหมายการพัฒนาโดยนาความรู้ที่ได้รับจากการอบรมมา
ทดลองปฏิบัติด้วยการปรับแผนจัดการเรียนรู้ได้สอดคล้องกับการวัดและประเมินผลตามสภาพจริง
พร้อมทั้งฝึกสร้างเครื่องมื อในการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงให้สอดคล้องกับแผนการเรียนรู้
และ
3) จัดการนิเทศแบบมีส่วนร่วม โดยทาการสังเกตการสอนและนาข้อมูลที่ได้จากการสังเกตมา
สรุปแล้วแจ้งให้กลุ่มเปูาหมายการพัฒนาทราบ เพื่อร่วมกันพิจารณาและเสนอแนะการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม
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กล่ า วโดยสรุ ป ว่ า การออกแบบหลั ก สู ต ร และระบบการประเมิ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นั้น จะต้องคานึงถึงความสัมพันธ์สอดคล้องกันระหว่างหลักสูตรที่ใช้
สอน และวิธีการประเมินที่เหมาะสม ซึ่งหมายความว่า หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศจะต้อง
พัฒนาไปในทิศทางที่จะเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และมีเครื่องมือที่สอดคล้องกับการ
วัดและประเมินผลว่าผู้เรียนได้มีพัฒนาการด้านสมรรถนะเหล่านั้นอย่างไร ในองค์ประกอบต่อไปจะ
เป็นการนาหลักสูตร และระบบการประเมินผลไปใช้งาน ผ่านการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการ
เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ต่อไป
องค์ประกอบที่ 4 : แนวทางปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน
จากการวิเคราะห์หลักสูตร และระบบประเมินผลที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับ ยุ ทธศาสตร์ ซึ่งเป็น ผลลั พธ์ที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ การบริ ห ารงานวิ ช าการ ยั ง มี อ งค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ คื อ การน าหลั ก สู ต รไปใช้ ซึ่ ง เป็ น
กระบวนการที่จะทาให้ห ลักสูตรกลายเป็นการปฏิบัติขึ้นมา การนาหลั กสู ตรไปใช้รวมถึงกิจกรรม
หลายๆ อย่าง แต่กิจกรรมที่สาคัญที่สุดคือ การสอน หรืออาจกล่าวได้ว่าการสอนเป็นหัวใจของการนา
หลักสูตรไปใช้ หลักสูตรจะสัมฤทธิผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการสอนของครูเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่
หลักสูตรต้องพึ่งพาการสอน การสอนก็ต้องพึ่งพาหลักสูตรเช่นกัน เพราะถ้าปราศจากหลักสูตรแล้ว
การสอนก็ไม่สามารถดาเนินไปไดอย่างมีระบบระเบียบและถูกทิศทาง หลักสูตรและการสอนจึงเป็นสิ่ง
ทีค่ ู่กัน (สุมิตร คุณากร, 2523: 28)
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนควรเอื้อต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
แม้ว่าในการปรับหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศสาหรับปีการศึกษา 2555 ได้เปลี่ยนชื่อวิชา
"ความเป็นผู้นา" เป็นวิชา "ความเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์" แต่เมื่อพิจารณาการจัดการเรียนการสอน
ในภาพรวมแล้ว เป็นการเชิญผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศมาถ่ายทอดประสบการณ์การทางาน
ที่ผ่านมาในอดีต และวิทยากรด้านการพัฒนาผู้นามาถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจความเป็นผู้นา
ยุทธศาสตร์เท่านั้น กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการบรรยายในชั้นเรียน ดังจะเห็นได้จาก
ตารางที่ 11
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ตารางที่ 10 เวลาการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ - แยกตามหมวดวิชา
(หน่วย : ชั่วโมง)
ที่มา : วิทยาลัยการทัพอากาศ. (2557). ผนวก ก สรุปหลักสูตรการทัพอากาศ (หน้า ก-2)

หมวดวิชา

ชั่วโมงศึกษา
ปฏิบัติ
ในหน่วย

นอก
หน่วย

รวม

หน่วย
กิจ

42

18

-

170

9

120

32

36

56

244

11

64

38

44

-

146

7

16

-

56

-

72

3

38

20

32

404

494

7

บรรยาย

สัมมนา

110

หมายเหตุ

หมวดวิชาที่ 1
ความมั่นคงและ
ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง

หมวดวิชาที่ 2
การทหาร

หมวดวิชาที่ 3
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์

หมวดวิชาที่ 4
เอกสารวิจยั

หมวดวิชาที่ 5
กิจกรรมและวิชาเสริม
หลักสูตร

รวมเวลาการศึกษา
(ชั่วโมง)
ประมาณ 48
สัปดาห์

348

132

คิดเป็นร้อยละ

30

10

186

460
60

1,126
100

ดูงาน
380 ชม.
37

(ในประเทศ
33 วัน
ต่างประเทศ
15 วัน)

จากตารางแสดงระยะการศึกษาหลั กสู ตรของวิทยาลั ยการทัพอากาศ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5
หมวดวิชานั้นใช้เวลาการศึกษาทั้งสิ้น 1,126 ชั่วโมง (ทดสอบ 12 ชั่วโมง) คิดเป็นระยะเวลาประมาณ
48 สัปดาห์ แบ่งออกเป็น การบรรยายคิดเป็นร้อยละ 30 การสัมมนาและแถลงผลคิดเป็นร้อยละ 10
และการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่งหากมองตามตัวเลขอาจเห็นว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนที่มี
ทั้งการบรรยาย สัมมนา และปฏิบั ติที่สอดคล้องกัน แต่ห ากพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่า
จานวนชั่ว โมงที่เป็ นการปฏิบัตินั้น เกือบทั้งหมดเป็นเวลาที่ใช้ในการเดินทางศึกษาดูงาน เยี่ ยมชม

103
กิ จ การของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศ และต่ า งประเทศ เวลาที่ ใ ช้ ไ ปในการศึ ก ษา ณ ที่ ตั้ ง
สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงเป็นการบรรยาย โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงาน/สถานศึกษาจากหน่วยงาน
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศมาบรรยายตามเนื้อหาสาระที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในลักษณะที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจไม่เอื้อต่อการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ทิศนา แขมมณี (2557: 113) กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน
แบบบรรยายเป็นการจัดการสอนในลักษณะที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ซึ่งยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก
เนื่องจากเป็นการดาเนินการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูล ความรู้ ข้อเท็จจริง หรือวิธีการอย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพด้วยการถ่ายทอดข้อมูลเหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524: 58)
เห็นว่าจะใช้ได้ผลกับจุดประสงค์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รู้เนื้อหาวิชาเท่าที่ผู้สอนรู้ และมีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นน้อยทาให้การฝึกคิดวิเคราะห์ขั้นสูง การแก้ปัญหา การวิพากษ์วิจารณ์ หรือสร้างสม
จินตนาการนั้นมักได้ผลน้อย สอดคล้องกับผลการวิจัยของ จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ (2553) ชี้ให้เห็นถึง
รู ป แบบการฝึ ก ศึก ษาอบรมที่ จ ะเน้ นการเรีย นรู้ ตามหลั กสู ตรการศึก ษาของแต่ ล ะสถานศึ กษาใน
กองทัพอากาศ และทั้งหมดใช้ครูเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ มีลักษณะการสอนที่เน้นการบรรยายให้
ความรู้ความเข้าใจในภาพกว้าง หรือการสัมมนาร่วมกับการทากิจกรรมกลุ่มในลักษณะ Workshop
ยังไม่เจาะลึกในประเด็นพิเคราะห์ อีกทั้งไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในการกระตุ้น ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าศึกษา
ด้ว ยตนเอง ปั ญ หาการจั ด การศึ กษาเหล่ า นี้ แสดงให้ เ ห็ นถึ ง จุ ดอ่ อ นของการน านโยบายทางด้ า น
การศึกษาไปสู่การปฏิบัติที่ยังคงต้องการการปรับปรุง
ชนาธิป พรกุล (2557: 80) กล่าวถึง การจัดการเรียนการสอนในอดีตที่เน้นเนื้อหาสาระ
(content) ที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้ หรือทาอะไรได้ ก็จะนามากาหนดเป็นเนื้อหาสาระ โดยคาดหวังว่าสิ่ง
ที่สอนจะเกิดผลการเรียนรู้ หรือมีพฤติกรรมนั้นกับผู้เรียน ต่อมาการจัดการเรียนการสอนให้ความ
สนใจกั บ กระบวนการประมวลข้ อ มู ล (information processing) และการสร้ า งความรู้
(construction of knowledge) ทาให้ทราบว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนั้นมีความหมายกับผู้เรียน
ซึ่งผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ทาความเข้าใจสิ่งนั้น การสอนในปัจจุบันจึงเป็นการสอนสาระ
การเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ผู้เรียนได้เรี ยนรู้ทั้ง
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ สอดคล้องกับ ทิศนา แขมมณี (2557 : 8-9) ที่มองว่า
ทฤษฎีการสร้างความรู้ให้มุมมองเกี่ยวกับการเรียนรู้และการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม จากการสอนที่
เน้นครูเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยอาศัยความสามารถและศิลปะส่วนตัวของครู (teaching)
มาเป็นการที่ครูนาความรู้ทางด้านจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการจัดเตรียมการสอนโดยมุ่งให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนจะต้องจัดกระทา (acting on) ไม่ใช่เพียง
รับเข้ามา (taking in) การเรียนการสอนจาเป็นต้องเปลี่ยนแนวความคิดจาก “ครูดาเนินการเรียนการ
สอน” (instruction) ไปเป็น “ผู้เรียนสร้างความรู้” (construction) ซึ่งเน้นบทบาทของผู้เรียนใน
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การเรียนรู้และครอบคลุมการเรียนรู้ที่กว้างขึ้น โดยเปูาหมายที่สาคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัด
ให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้สูงสุดตามศักยภาพของตนเอง แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งในด้านความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และทักษะพื้นฐาน
อันเป็นสิ่งสาคัญที่ใช้ในการเรียนรู้
แนวคิดเรื่องการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เริ่ มมาตั้งแต่มีการใช้คาว่า
“Instruction” หรือ “การเรียนการสอน” แทนคาว่า “Teaching”หรือ หรือ “การสอน” โดยมี
แนวความคิดว่าในการสอนครูต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มิใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น การจัดการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นตัวตั้ง โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับ
ผู้เรี ยนและประโยชน์ สูงสุดที่ผู้เรียนควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้
ผู้ เ รี ย นมี บ ทบาทส าคั ญ ในการเรี ย นรู้ ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ อ ย่ า งตื่ น ตั ว และได้ ใ ช้
กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง ซึ่งในสถานการณ์การเรียนการสอน
มีทั้งการเรียนรู้ของผู้เรียน และการสอนของครู ผู้เรียนจะมีบทบาทเด่น/สาคัญ และใช้เวลาของการ
เรียนการสอนมาก เพราะผู้เรียนต้องเป็นผู้จัดกระทาต่อสิ่งที่เรียนรู้ ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สร้าง
ความหมาย และความเข้าใจให้แก่ตนเอง โดยมีครูผู้สอนทาหน้าที่ดูแล อานวยความสะดวก กระตุ้น
และให้คาชี้แนะ หรือแนวทางต่างๆ ตามความจาเป็น ครูมีบทบาทในการถ่ายทอดความรู้ลดลง แต่
ต้องจัดเตรียมการสอนเพิ่มมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี, 2557: 119-122) การจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้
ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง โดยมีส่วนร่วมในการสร้างผลผลิต จึงไม่ใช่วิธีการสอน แต่เป็นเทคนิคการ
จัดการเพื่อให้การเรียนรู้กับผู้เรียนเป็นสิ่งเดียวกัน หรือมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสมดุ ล (วิชัย
วงศ์ใหญ่, 2537) แนวความคิดเหล่านี้มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนการสอนจากเดิมที่มุ่งเน้น
เนื้อหาสาระ การถ่ายทอดความรู้ การประเมินผลการเรียนที่มุ่งเน้นคะแนนเป็นผลสัมฤทธิ์ มาเป็นการ
ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนการ
ทางปัญญา (กระบวนการคิด) กระบวนการทางสังคม (กระบวนการกลุ่ม) และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์
หรือมีส่วนร่วมในการเรียน สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ได้ โดยมีผู้สอนเป็นผู้อานวยความสะดวกใน
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน การจัดการเรียนการสอนต้ องสอดคล้องกับความสนใจ
ความสามารถ และความถนัด เน้นการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ ให้หลากหลายวิธีการสอน หลากหลาย
แหล่งความรู้ รวมทั้งใช้วิธีการวัดผลที่หลากหลายวิธี (พิมพันธ์ เดชะคุปต์, 2544: 143)
การเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน ในงานวิจัยนี้จะกล่าวถึงการจัดการเรียนการสอน 7 รูปแบบ
ประกอบไปด้วย 1) การสอนแบบบรรยาย 2) การจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 3) การ
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สอนแบบอภิปราย 4) การสอนแบบปฏิบัติ 5) การสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6) การจัดการเรียน
การสอนแบบผสมผสานวิธีการสอน แต่ละรูปแบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียในการสร้างในเกิดการเรียนรู้
1. การสอนแบบบรรยาย
แม้ความพยายามในการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันได้ให้ความสาคัญต่อการจัดการเรียนการ
สอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 ที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่ากระบวนการเรียนการสอนจะต้องยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่อย่างไรก็ตามการจัดการเรียน
การสอนทางตรง (Direct Instruction) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนในลักษณะที่ครูเป็นศูนย์กลาง
ก็ยังคงได้รับความนิยมอยู่มาก เนื่องจากเป็นการดาเนินการเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ข้อมูล ความรู้
ข้อเท็จจริง หรือวิธีการ กระบวนการต่างๆ อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการถ่ายทอดข้อมูล
เหล่านั้นอย่างตรงไปตรงมา ด้วยวิธีการ ผลจากการวิจัย หรือจากข้อความรู้ทางทฤษฎีหรือหลักการ
ต่างๆ หรือกระบวนการที่ได้รับการยอมรับ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทางตรงนี้มีผู้นาไปพัฒนา
เป็ น กระบวนการเรี ย นรู้ ที่มีชื่อเรี ย กต่างกันไป เช่น รูปแบบ Basic Practice, รูปแบบ Explicit
Teaching, รูปแบบ Active Teaching ซึง่ แต่ละรูปแบบจะมีกระบวนการทีแ่ ตกต่างกันไป แต่ยังคงยึด
หลักการแนวคิดของการเรียนการสอนทางตรงเหมือนกัน (ทิศนา แขมมณี, 2557: 113-119)
ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2524: 53-71) อธิบายว่าการสอนแบบบรรยาย หมายถึง การสอนที่
ผู้สอนพูด บอก เล่า หรืออธิบายเนื้อหา หรือเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้เรียนฟัง โดยผู้สอนเป็นฝุายเตรียม
การศึกษาค้นคว้า เรื่องต่างๆ มาแล้ว ผู้เรียนเป็นฝุายมารับผลการศึกษาค้นคว้านั้น โดยทั่วไปมักจะ
เป็นการสื่อความหมายทางเดียว คือ จากผู้สอนไปสู่ผู้เรียน โดยผู้เรียนจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนการสอนน้อย (นั่งฟัง จดบันทึก เตรียมตัวสอบ) การสอนแบบบรรยายจึงเป็นกระบวนการ
และกิจกรรมที่ผู้สอนจัดและดาเนินการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ เข้าใจ และมีความกระจ่างในเนื้อหาเรื่องใด
เรื่องหนึ่ง โดยผู้เรียนอภิปรายซักถามบ้างเล็กน้อย มีข้อดี คือ สามารถสอนกับผู้เรียนจานวนมากได้
โดยผู้สอนดาเนินการเพียงคนเดียว ผู้เรียนไม่ต้องทางานมาก และรับรู้เรื่องที่เรียนตรงกัน สามารถสรุป
เนื้อหาจากที่ต่างๆ เข้าเป็นกลุ่มก้อนได้ง่าย ทาให้เนื้อหาน่าสนใจ และมีชีวิตชีวามากกว่าการอ่าน
หนังสือ มีโอกาสปรับปรุงเนื้อหา และวิธีการให้เหมาะสมกับผู้เรียน เวลา และองค์ประกอบอื่นๆ ได้
ดีกว่าวิธีการสอนแบบอื่น แต่การสอนแบบบรรยายก็มีข้อเสีย ได้แก่ เป็นการแสดงออก/นาเสนอโดย
คนเดียว และสอนได้เท่าที่ผู้สอนรู้ ไม่คานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียน ผู้เรียนไม่มีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นทาให้ขาดโอกาสในการฝึกคิดวิเคราะห์ (high-level intellectual skill) และเป็นการส่งเสริม
ผู้เรียนจด และท่องจา
โดยทั่ ว ไปการสอนแบบบรรยายจะใช้ ไ ด้ ผ ลกั บ จุ ด ประสงค์ ที่ ต้ อ งการให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้
เนื้อหาวิชา แนวคิดเบื้องต้น หรือคานิยามหลัก หรือข้อมูลที่จาเป็นจะต้องมีการอธิบายเพิ่มเติมหรือ
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สรุปรวบยอด ส่วนจุดประสงค์ของการศึกษาที่ต้องการให้ผู้เรียนรู้จักแก้ปัญหา รู้จักวิพากษ์วิจารณ์
หรือสร้างสมจินตนาการนั้น วิธีการบรรยายมักได้ผลน้อย และเป็นรองวิธีการสอนแบบอภิปราย หรือ
สัมมนา มีรูปแบบทั่วไปของการสอนแบบบรรยาย ดังนี้
1.1 การบรรยายอย่างเป็นทางการ - ใช้บรรยายให้ผู้เรียนจานวนมาก ใช้อุปกรณ์
น้ อย เครื่ องมือที่ส าคัญคือ “ตัว ผู้ บรรยาย"”ขึ้นกับ ความรู้ทางวิช าการ และความสามารถในการ
ถ่ายทอดของผู้บรรยาย
1.2 การบรรยายโดยใช้สื่อประสม – การนาอุปกรณ์ เทคโนโลยีมาใช้ร่วมกับการ
บรรยาย ช่วยทาให้น่าสนใจ
1.3 การบรรยายเชิงอภิปราย – ใช้บรรยายอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อกลุ่มคนจานวน
ไม่มาก (40-80 คน) ใช้เทคนิคการซักถาม และอภิปราย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการซักถาม
และตอบคาถาม
2. การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (Inquiry method)
การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็ น ส าคัญ ประกอบด้ว ยกระบวนการที่ต่อเนื่องกัน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น สร้างความสนใจ
(Engagement) 2) ขั้นสารวจและค้นหา (Exploration) 3) ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป (Explanation
and making conclusion) 4) ขั้นขยายความรู้ (Expansion) 5) ขั้นประเมินผล (Evaluation)
กระบวนการที่ ต่ อ เนื่ อ งนี้ จ ะช่ ว ยให้ ผู้ เ รี ย นเกิ ด ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ทั้ ง เนื้ อ หา หลั ก การ และทฤษฎี
ตลอดจนการลงมือปฏิบัติ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546)

ภาพที่ 13 วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ที่มา : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2546).
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การสอนแบบสืบเสาะแสวงหาความรู้นี้มีผู้นามาใช้เป็นฐานในการปรับประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอนได้หลายรูปแบบ ดังเช่น Joyce and Weil (1996: 80-88 อ้างถึงใน ทิศนา แขมมณี, 2550:
248) ได้พัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นทักษะความสามารถใน
การลงมือ สื บ สอบแสวงหาความรู้ การแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ความร่ ว มมื อกั น ในกลุ่ ม ความ
รับผิดชอบในหน้าที่ของตนเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ การประมวลหาคาตอบ หรือข้อสรุป
ด้วยตนเองของผู้เรียน รูปแบบการเรียนรู้นี้พัฒนาจากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ (Knowledge) และการ
แสวงหาความรู้ (inquiry) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่มุ่งให้ได้มาซึ่งความรู้ ความเข้าใจ โดยอาศัยกลุ่ม
ซึ่งเป็นเครื่องมือทางสังคมที่ช่วยกระตุ้นความสนใจ หรือความอยากรู้ และช่วยดาเนินการแสวงหา
ความรู้หรือคาตอบที่ต้องการ โดยใช้ปัญหาหรือสถานการณ์มาเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเรียนรู้
และครูทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกในการทากิจกรรม ชี้แนะ เสนอแนะ แนวทางติดตาม การ
ทางานของนักเรียนและเตรียมแหล่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมไว้ให้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 สร้างความสนใจ ผู้สอนจะเป็นผู้ตั้งประเด็นคาถาม ชวนให้สงสัยหรือท้าทายความคิด
และความใฝุรู้ โดยใช้คาถามที่เหมาะสมกับวัยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ขั้นที่ 2 พิจารณาปัญหา รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการหาคาตอบของปัญหาหรือ
สถานการณ์นั้น
ขั้นที่ 3 วางแผนร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พูดคุยร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรม
ตามที่ ก าหนด ผู้ เ รี ย นจะได้ พั ฒ นาทั ก ษะการสื บ สอบแสวงหาความรู้ ทั ก ษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ และทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
ขั้นที 4 ดาเนินการแสวงหาความรู้ ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอภิปรายผล โดยการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
สรุปผล
ขั้น ที่ 6 ทบทวนและเชื่ อ มโยงปั ญหาใหม่ ผู้ ส อนใช้ค าถามให้ เ กิด การอภิ ป รายผล สร้ า ง
ประเด็นที่เป็นปัญหาต่อยอดหรือสงสัย นาไปสู่วงจรการเรียนรู้ในประเด็นปัญหาใหม่
การจั ดกิจ กรรมการเรีย นรู้แบบสื บเสาะหาความรู้ช่ว ยพัฒ นาศักยภาพด้านสติปัญญา ให้
ผู้เรียนเป็นนักริเริ่มสร้างสรรค์และนั กจัดระเบียบ ช่วยให้ค้นพบตนเอง ทาให้เกิดแรงจูงใจภายใน
มากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจา ฝึกให้ผู้เรียนรู้วิธีค้นหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเอง จดจาความรู้ได้
นาน และสามารถถ่ายโยงความรู้ได้ การที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ทาให้การเรียนมีความหมาย
เป็นการเรียนที่มชี ีวิตชีวา พัฒนาผู้เรียนให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน ได้ประสบการณ์ตรง ฝึกทักษะการ
แก้ปัญหา (พิมพ์พันธ์ เดชะคุปต์, 2544)
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การสอนโดยการสืบเสาะหาความรู้นั้นจะเน้นการพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ความสามารถในการแก้ปัญหาด้วยวิธีการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้โดยผู้สอนตั้งคาถาม กระตุ้น
ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการทางความคิด หาเหตุผลจนค้นพบความรู้หรือแนวทางการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ด้วยตนเอง สรุปเป็นหลักการ กฎเกณฑ์ หรือวิธีการในการแก้ปัญหา (สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา,
2551)
งานวิจัยหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องกับการนาวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้นี้มาใช้เป็นฐานงานวิจัย
ด้านการเรียนการสอน ได้แก่
งานวิจัยของ กลางทอง สุขเจริญ และทรงชัย อักษรคิด (2556: 97-104) ได้ศึกษาการพัฒนา
ความสามารถในการสื บ สอบแสวงหาความรู้ แ ละการท างานกลุ่ ม ในการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะในการสืบสอบแสวงหาความรู้จากปัญหาหรือสถานการณ์เป็นจุดเริ่มต้นของ
การเรียนรู้ และใช้กลุ่มเป็นเครื่องมือทางสั งคมช่วยกระตุ้นความสนใจหรือความอยากรู้ และช่ว ย
ดาเนินการแสวงหาความรู้หรือคาตอบที่ต้องการ ประกอบด้วยขั้นตอน 1) สร้างความสนใจ โดยครูให้
นักเรียนอ่าน และให้เวลาทาความเข้าใจสถานการณ์ปัญหา 2) พิจารณาปัญหา ครูให้นักเรียนพิจารณา
ความเป็นไปได้ในการหาคาตอบของสถานณ์ 3) ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติ
กิจกรรมตามที่กาหนด และแบ่งหน้าที่กันปฏิบัติงานโดยครูทาหน้าที่ตอบข้อซักถามของนักเรียนในการ
ปฏิบัติกิจกรรม รวมทั้งให้คาแนะนาเกี่ยวกับการวางแผน แหล่งเรียนรู้ และการทางานร่วมกัน 4)
นักเรียนแต่ละกลุ่มดาเนินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อแสวงหาความรู้ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้แล้วจด
บันทึกผลลงในใบกิจกรรม โดยครูคอยตอบข้อซักถามของนักเรียน สังเกตให้คาแนะนา และติดตาม
การปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน 5) นักเรียนอภิปรายผล และสรุปผลการปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นครู
และนักเรียนอภิปรายร่วมกันทั้งชั้นในประเด็น คาตอบของสถานการณ์ แนวทางในการหาคาตอบ
วิเคราะห์ความแตกต่างของคาตอบของแต่ละกลุ่ม จากนั้นครูสรุปวิธีการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อหาคาตอบ
ของสถานการณ์ให้นักเรียน 6) ทบทวนและเชื่อมโยงปัญหาใหม่ โดยครูให้นักเรียนซักถามหากยังไม่
เข้าใจในบางประเด็น และให้แบบฝึกหัดเพิ่มเติมเป็นการบ้าน สาหรับการวัดผลและประเมินผล ครู
ควรใช้วิธีการที่หลากหลาย ประเมินทั้งทางด้านเนื้อหาสาระและกระบวนการสืบสอบแสวงหาความรู้
เป็นกลุ่ม ซึ่งในการศึกษานี้ใช้การสังเกตจากการตอบคาถามและให้เหตุผลในคาบเรียน สังเกตความ
สนใจในการปฏิบัติ การตรวจใบกิจกรรมและแบบฝึกหัด และการใช้แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังการเรียนรู้ การใช้แบบประเมินเพื่อประเมินความสามารถในการสืบสอบแสวงหา
ความรู้และการทางานเป็นกลุ่มระหว่างนักเรียนปฏิบัติกิจกรรม จากนั้นครูนาผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข
ในสิ่งที่นักเรียนยังบกพร่อง โดยอาจใช้วิธีการร่วมอภิปรายเพื่อหาทางแก้ไข หรือชี้แนวทางการแก้ไขใน
ครั้งต่อไป นอกจากนี้ครูสามารถนาผลที่ได้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ข้อเสนอแนะสาหรับ
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การเตรียมพร้อมของครูในการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสืบสอบแสวงหาความรู้เป็นกลุ่ม ครูควรต้อง
เตรียมความพร้อมทั้งในด้านเนื้อหาที่จะจัดการเรียนรู้ การเตรียมปัญหาที่สามารถกระตุ้นความคิดและ
การอภิปรายได้อย่างกว้างขวาง
งานวิจัยของ มธุรินทร์ สุทธิเชษฐ์ , เอกรัตน์ ทานาค และบุญธนา วรรณเลิศ (2557: 111) ได้
ศึกษาการพัฒนาแนวคิดเรื่องพันธะเคมี ภายหลังการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการเพิ่ม
ระดับการสืบเสาะความรู้ของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
แห่งหนึ่งสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีการเพิ่มระดับการสืบเสาะหาความรู้เรื่องพันธะเคมี เริ่มต้นจาก
การสืบเสาะหาความรู้โดยมีคาแนะนาจากครูผู้สอน (Guided inguiry) เมื่อนักเรียนมีประสบการณ์
และทักษะเพียงพอแล้วจึงให้นักเรียนทากิจกรรมการสืบเสาะหาความรู้อย่างอิสระ (Open inquiry)
ผลการทดสอบนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 จานวน 5 แนวคิด ซึ่งอาจเนื่องมาจากเป็นแนวคิดที่มี
การจัดการเรียนรู้เป็ นแผนสุดท้าย จึงทาให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยและมีประสบการณ์ในการตั้ง
คาถามทางวิ ทยาศาสตร์ ค้น คว้ า หาข้ อ มูล หลั ก ฐานในการตอบค าถาม และสร้ า งค าอธิ บายจาก
หลักฐานที่มีอยู่ด้วยตนเอง งานวิจัยนี้เสนอแนะให้คานึงถึงธรรมชาติของเนื้อหาว่าเหมาะสมกับระดับ
การสืบเสาะแบบใด ในกรณีที่ มีความยาก ซับซ้อน เป็นนามธรรมอาจจะต้องมีการแนะแนวทางหรือ
ความช่วยเหลือจากครู จากนั้นจึงเพิ่มระดับการสืบเสาะหาความรู้ตามความเหมาะสม รวมทั้งควร
คานึงถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด หรือความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียนด้วย เพื่อ
จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน
งานวิจัยของ นันทยา ศรีทา, เอกรัตน์ ทานาค และวันชัย ปลิ้มภานุภัทร (2557: 107-124)
เป็นวิจัยปฏิบัติการ (Action Research) เพื่อพัฒนาแนวคิดและเจตคติต่อวิชาเคมี เรื่องเคมีอินทรีย์
ด้วยการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ในนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่าหลังจากจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ นักเรียนส่วนใหญ่
(ร้อยละ 74.5) มีเจตคติต่อวิชาเคมีอยู่ในระดับดี และร้อยละ 13 อยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากนักเรียน
ได้ทดลอง ลงมือปฏิบัติ เรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้ร่วมกับ เพื่อน มีความสนใจจากกิจกรรมที่ครูจัด
ขึ้น โดยมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จากการถูกกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นโดยการตั้งคาถามจากความรู้
ที่มีอยู่ นักเรียนได้รู้จักการตั้งสมมุติฐาน วางแผนการทางานร่วมกัน สามารถอธิบายความรู้โดยอาศัย
หลักฐานอ้างอิงจากการทดลอง การได้ลงมื อปฏิบัติหรือรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต รวมถึงการ
พิจารณาคาตอบหรือคาอธิบายจากการนาเสนอ ร่วมกันทาให้มีการตรวจสอบคาตอบหรือคาอธิบาย
จนทาให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้ความรู้นั้นอย่างมีความหมาย จนสามารถสร้างเป็น
องค์ความรู้ของนักเรียนเอง
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งานวิจัยของ นรา เขียวละลิ้ม, เอกรัตน์ ทานาค และวันชัย ปลิ้มภานุภัทร (2557: 125-139)
ได้ศึกษาการพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์เรื่องสารประกอบไฮโดรคาร์บอน โดยการจัดการเรียนรู้
แบบสื บ เสาะหาความรู้ ร่ ว มกั บ แผนผั ง แนวคิ ด ในนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 ของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษาขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6
ผู้วิจัยได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิดจานวน 6 แผน แผนละ 3
คาบ รวมเวลา 6 สัปดาห์ ซึ่งจัดให้นักเรียนทาแบบวัดแนวคิดแบบเลือกตอบพร้อมแสดงเหตุผล
ประกอบหลังจากจัดการเรียนรู้เสร็จแล้วในแต่ละแผน จากนั้นนาคาตอบมาวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า
นักเรียนมีแนวคิดถูกต้องและถูกต้องบางส่วนรวมกันผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ในทุกแนวคิด อาจเป็น
เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับแผนผังแนวคิด เป็นกิจกรรมที่ได้มีการ
ใช้สื่ อ ประกอบ เช่ น บั ตรคา แบบจาลองโครงสร้า ง พร้อมทั้งมี การกระตุ้ นด้ว ยคาถาม จนทาให้
นักเรียนเกิดข้อสงสัยนาไปสู่ความสนใจที่จะลงมือปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู้ในการตอบคาถาม รวมถึง
ได้มีการอภิปรายร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดและทางานเป็นกลุ่ม ได้ตรวจสอบแนวคิดว่าเป็นแนวคิดที่
ถูกต้อง นอกจากนี้การนาแผนผังแนวคิดมาใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้สามารถ
ช่วยให้นักเรียนเขียนความเข้าใจของตนเอง สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ รวมถึงได้ตรวจสอบความ
เข้าใจของตนเอง และความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
นอกจากนี้ ในงานวิจั ยของ วันวิส าข์ ศรีวิไล และ สพลณภัทร ศรีแสนยงค์ (2556) ได้
ผสมผสานรูปแบบการสอนระหว่างวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) กับการเรียนแบบร่วมมือ
ด้วยเทคนิค STAD ในงานวิจัยการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง
พืช สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านบึง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งการ
เรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD (Student teams – achievement division) นี้เป็นเทคนิคการ
เรียนรู้แบบร่วมมือ (cooperative learning) ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ผู้เรียนทางานด้วยกันในกลุ่มย่อยได้เรียนรู้
และรับผลตอบแทนร่วมกัน โดยแบ่งกลุ่มผู้เรียนกลุ่มละ 4-5 คน สมาชิกในกลุ่มมีความสามารถ
ทางการเรียนที่แตกต่างกัน เน้นการช่วยเหลือและร่วมกันทางานที่ได้รับมอบหมาย เมื่อจบบทเรียนจะ
ทดสอบเป็นรายบุคคล แล้วนาคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนของกลุ่ม STAD ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้
1) การนาเสนอข้อมูล (Class presentation) 2) การทางานร่วมกัน (Teams) 3) การทดสอบ
(Quizzes) 4) การปรับปรุงคะแนน (Individual improvement scores) และ 5) การตัดสินผลงาน
ของกลุ่ม (Team recognition) เมื่อนาเอา STAD เสริมเข้าไปในขั้นตอนของ 5E จะได้ขั้นตอนการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน 8 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นการนาเสนอข้อมูล ครูผู้สอนนาเสนอข้อมูลต่อผู้เรียนเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
2. ขั้นสร้างความสนใจ การทาให้ผู้เรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น และสนใจกิจกรรมอยู่บน
พื้นฐานประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับประสบการณ์การเรียนรู้ในปัจจุบัน
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3. ขั้นสารวจและทางานร่วมกัน การจัดกลุ่ม และมีหน้าที่ช่วยเหลือการเรียนร็ร่วมกันภายใน
กลุ่มในการสร้างองค์ความรู้
4. ขั้นการอธิบายผล การนาความรู้ที่รวบรวมมาแล้วมาถ่ายทอด และสื่อสารไปยังผู้อื่น
5. ขั้นการทดสอบ ผู้เรียนทุกคนได้รับการทดสอบเป็นรายบุคคลตามความสามารถของตนเอง
6. ขั้นการขยายความรู้ นาสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ค้นคว้าเพิ่มเติม
แลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับผู้อื่นเพื่อนาไปสู่การเกิดความรู้ และแนวความคิดรวบยอด
7. ขั้นปรับปรุงคะแนน เปรียบเทียบคะแนนที่ได้ทั้งหมดของกลุ่ ม เป็นคะแนนพัฒนาการของ
ผู้เรียน สมาชิกมีโอกาสทาคะแนนให้สูง จากนั้นนามาเฉลี่ยเป็นคะแนนกลุ่ม
8. ขั้นการประเมินและตัดสินผลงานกลุ่ม โดยผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประเมินผลด้วย
ตนเองถึงแนวคิดที่ได้สรุปไว้แล้วว่ามีความสอดคล้อง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
จะเห็นได้ว่าผลการวิจัยทั้งหมดพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเจตคติในการเรียนรู้ที่มีต่อ
การเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้นทุกงานวิจัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนที่ใช้ปัญหา
หรือสถานการณ์มาเป็นประเด็นคาถาม เป็นการสร้างความสนใจ ชวนให้สงสัยหรือท้าทายความคิด
และความใฝุรู้ พิจารณาปัญหา รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการหาคาตอบของปัญหาหรือ
สถานการณ์นั้น เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ร่วมกันวางแผนในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่กาหนด ดาเนินการ
แสวงหาความรู้ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้ วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผล และอภิปรายผล โดยการรวบรวม
ข้อมูล ที่ได้มาวิเคราะห์ และสรุปผล และอภิปรายผลเพื่อประเมินคาตอบ และสร้างประเด็นที่เป็น
ปัญหาต่อยอดหรือสงสัย นาไปสู่วงจรการเรียนรู้ในประเด็นปัญหาใหม่ต่อไป
3. การสอนแบบอภิปราย
การสอนแบบอภิ ป ราย นิ ย มเรี ย กอี กแบบว่า การสอนแบบกลุ่ ม ย่อ ย (small group
teaching) ความแตกต่างของขนาดกลุ่มอยู่ที่บทบาทของผู้เรียน ถ้ากลุ่มใหญ่บทบาทของผู้เรียนจะได้
อภิปรายน้อย บางคนเท่านั้นที่จะได้อภิปราย ถ้ากลุ่มเล็กสมาชิกในกลุ่มจะมีโอกาสอภิปรายมากขึ้น
ลั กษณะส าคั ญของการสอนแบบอภิปราย คื อ การที่ผู้ เ รียนมีส่ ว นในการคิด พิจารณา วิเคราะห์
วิจ ารณ์สิ่ งที่เรี ยนนั้น แล้ วน าเสนอสิ่ งที่พิจารณานั้นต่อผู้ สอนหรือผู้เรียนด้ว ยกันเอง และมีโ อกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพิ่มเติม
จุดมุ่งหมายหลักของการสอนแบบอภิปราย คือ การฝึกฝนให้ผู้เรียนใช้ความคิด วิเคราะห์
วิพากษ์วิจารณ์ ประยุกต์ และผสมผสานความรู้ หรือสิ่งที่เรียนต่างๆ เข้าด้วยกัน แล้วแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นนั้นต่อเพื่อนร่วมชั้นหรือต่อครู จุดสาคัญอยู่ที่ “การแลกเปลี่ยน” เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ ประเมิน และประยุกต์ความรู้ หรือเนื้อหานั้นตามทัศนะ แนวทาง และประสบการณ์ของเขา
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เอง หรื อ แนวทางที่ ผู้ ส อนแนะให้ การสอนแบบอภิ ป รายเน้ น การทดสอบ ปรั บ ปรุ ง หรื อ การ
เปลี่ยนแปลงทรรศนะ และความเชื่อที่ผู้เรียนมีอยู่ จึงช่วยให้ผู้เรียนได้รู้ และเข้าใจว่า ความเชื่อ และ
ความคิดเดิมของตนนั้ นเหมาะสมเพียงใด นอกจากนี้การสอนแบบอภิปราย เป็นเรื่องของการฝึ ก
ความคิด ความอ่าน การฝึกวิพากษ์วิจารณ์ และการฝึกการแก้ปัญหา ซึ่งการสอนแบบบรรยาย หรือ
การสอนรายบุคคลไม่สามารถทาได้อย่างดีพอ การสอนแบบอภิปราย เป็นการฝึกฝนความสามารถใน
การแสดงออก และรับฟังของผู้เรียน อันได้แก่ การฟัง การพูด การโต้แย้ง การให้เหตุผล และการอ้าง
หลักฐานทางวิชาการ หากแบ่งตามปริมาณของผู้เรียนแล้ว การสอนแบบอภิปรายจะแบ่งออกเป็น 2
รูปแบบ
3.1 การอภิปรายในกลุ่มใหญ่ ผู้เรียนจานวน 100 คนขึ้นไป ผู้สอนต้องกาหนดหัวข้อ
เนื้อหา หรือปัญหาไว้ก่อนแล้วให้มีกลุ่ม หรือตัวแทนกลุ่มผู้เรียนเตรียมตัวอภิปราย แบ่งออกเป็น
1) การอภิปรายแบบซักถามทั่วไป (open-forum discussion) เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิด แสดงความคิดเห็น ชี้แจง เรื่องราวต่างๆ โดยผู้สอนทาหน้าที่
เป็นประธาน ผู้เรียนบางคน และบางกลุ่ม เท่านั้นเป็นตัวแทนอภิปราย
2) การอภิปรายซักถามท้ายชั่วโมง วิธีการนี้เป็นส่วนประกอบของการ
บรรยาย (lecture-forum) หรือเป็นส่วนประกอบในการสอนที่เชิญวิทยากรมาบรรยาย หรืออภิปราย
ประกอบ (panel-forum or symposium-forum) แล้วให้ผู้ฟังซักถามท้ายชั่วโมง
3) การซุบซิบปรึกษา เป็นวิธีการที่ใช้กับผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่มีประสบการณ์
และความคิดของตนอยู่แล้ว ผู้สอนจะให้ผู้เรียนจับกลุ่มกันกับผู้นั่งใกล้ชิดกัน 3-6 คน ปรึกษาหารือกัน
ในเวลาสั้นๆ ที่กาหนด โดยทั่วไปจะจับกลุ่มคน 6 คน ปรึกษาในเวลา 6 นาที จึงมีชื่อเรียกวิธีการนี้ว่า
การอภิปรายแบบ six-six (6 – 6) แต่ในทางปฏิบัติสามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม หลังจากนั้น
ให้กลุ่มตั้งตัวแทนมาเล่าสรุปที่ประชุมอย่างย่อๆ แล้วผู้สอนจะสรุป และประเมินผลตอนท้ายสุด
3.2 การอภิปรายในกลุ่มย่อย เหมาะสาหรับผู้เรียนในแต่ละกลุ่มย่อยระหว่าง 6-12
คน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากที่สุด วิธีอภิปรายแบบกลุ่มย่อยมีหลายวิธี ได้แก่
1) การระดมสมอง (brainstorming) ใช้ในการสอนแบบกลุ่มย่อยได้ดีใน
กรณีที่ต้องการความคิดเห็น หรือข้อเสนอหลายๆ อย่างเพื่อแก้ปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยทั่วไปการ
เสนอความคิดเห็นจะทาด้วยปากเปล่าเพื่อฝึกการคิด การแสดงออก และลาดับเหตุผลขั้นตอน แต่ใน
บางครั้งมีการรวบรวมความคิดเห็นและจดบันทึกหรือใช้ในการวิจารณ์และหาข้อสรุปต่อไป
2) การอภิปรายทบทวน (tutorial group) มีจุดมุ่งหมายเพื่อทบทวน
เรื่องราวที่ฟังบรรยายหรือศึกษาค้นคว้ามา ให้ความเห็น ประเมินสิ่งที่ผู้เรียนรู้ เข้าใจ หรือทาตาม
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ให้กับผู้สอน การอภิปรายทบทวนไม่ควรมีผู้เรียนมากเกินไปควรอยู่ระหว่าง 6-10 คน เพื่อทุกคนจะได้
มีโอกาสไต่ถามเรื่องที่ตนเองต้องการทราบเพิ่มเติมได้
3) การเวียนปัญหา (circle response) เป็นการนาวิธีการของการอภิปราย
มาใช้ในการสอนเพื่อที่จะให้ทุกคนพูด และแก้ความกระดากอายของสมาชิก โดยผู้สอนจะจัดที่นั่งเป็น
วงกลม เริ่มต้นตั้งปัญหา หรือยกประเด็นขึ้นมาแล้วให้ผู้เรียนตอบคาถามหรืออภิปรายไปทีละคน การ
อภิปรายแต่ละคนไม่ควรยืดยาวเกินไป เมื่อครบรอบผู้สอนจะต้องสรุปประเด็น แล้วเปิดโอกาสให้
อภิปรายเวียนรอบใหม่ อาจให้มีการวิจารณ์ หรืออภิปรายความเห็นเพิ่มเติมได้บ้าง แต่ไม่ควรเป็นการ
ถกเถียง
4) การอภิปรายกรณีเรื่อง (case discussion, problem-center group)
มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนร่วมกันอภิปรายปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เป็นการฝึกฝนการแก้ปัญหา การคิด
อย่ างมีเหตุผล การวิพากษ์วิจ ารณ์ความคิดของคนอื่น โดยผู้ ส อนเสนอปัญหา/ประเด็นปัญหาให้
สมาชิก (ผู้เรียน) ได้มีโอกาสอภิปรายถกเถียงกัน กลุ่มในลักษณะนี้ไม่ควรเกิน 15 คน เพื่อให้ทุกคนได้
มีโอกาสแสดงความคิดเห็น
5) การอภิปรายโดยอิสระ (free-discussion group) การอภิปรายแบบนี้ผ็
สอนจะดาเนินการให้มีการเลือกประธานกลุ่มขึ้น แล้วให้ประธานดาเนินการอภิปรายกลุ่มเอง โดย
ผู้สอนจะคอยช่วยสรุป หรือแก้ปัญหาเมื่อจาเป็นเท่านั้น เนื้อเรื่องจะถูกกาหนดให้อภิปราย และสรุป
โดยกลุ่ม เป็นการฝึกฝนกระบวนการอภิปรายโดยแท้จริง
จะเห็นได้ว่าการสอนแบบอภิปราย มีความหมายกว้างครอบคลุม ถึงกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และทัศนะของผู้เรียนและผู้สอนพร้อมกัน ครอบคลุมทั้งเนื้อหา และกระบวนการ
พร้อมกันไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524: 74-91)
4. การสอนแบบปฏิบัติ
การสอนแบบปฏิบัติ หมายถึง การสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้ หรือเนื้อหาที่
เรียนไปได้ฝึกฝนและลงมือทาตามความรู้ที่เรียนไปนั้น การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทา (Practical
involve learning by doing) มุ่งให้เห็น เข้าใจ สัมผัส และปฏิบัติได้ในสิ่งที่เรียน รูปแบบและการ
ดาเนินการโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
4.1 การฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นจริง เข้าใจตาม และปฏิบัติได้ การฝึกปฏิบัติแนวนี้ มุ่ง
ส่งเสริมจุดมุ่งหมายของการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้าใจ เรียนรู้ และเห็นจริงตามทฤษฎีและ
หลักการที่มีอยู่แล้ว นอกจากนี้ยั งเน้นที่การฝึกฝนเพื่อให้ สามารถทาได้ ปฏิบัติได้โ ดยยังไม่เน้นข้อ
ค้นพบใหม่ๆ ได้แก่
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1) การสาธิต (demonstration) เป็นการดูตัวอย่างแล้วทาตามตัวอย่าง
นั้นๆ โดยมีผู้สอนคอยให้คาแนะนา ช่วยเหลือ ติชม ดูแลอย่างใกล้ชิด
2) การทดลอง (laboratory) มุ่งให้ ผู้ เรียนได้เรียนรู้ห ลั กการ และ
ข้อเท็จ จริ งจากสิ่ งที่คนอื่น ๆ ได้ค้น พบแล้ ว เป็นการทบทวนและย้าว่าเป็ นไปตามที่ได้มีผู้ศึกษาไว้
อย่างไรบ้าง หรือเป็นการพิสูจน์ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้วในชั้นเรียน และส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกปฏิบัติ
ในสิ่งที่คนอื่นได้ฝึกและทาได้ผลมาแล้ว
3) การฝึกงาน เป็นการประมวลทฤษฎี หลักการเข้าด้วยกัน แล้วประยุกต์
หลักการและทฤษฎีนั้นเข้ากับสภาพจริงของการทางาน รวมทั้งผู้เรียนจะได้เห็นปัญหาที่แท้จริงในการ
ทางาน การฝึกงานจะต้องกาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการฝึกงานให้ชัดเจน การฝึกงานเป็น
ประสบการณ์ ต รงของผู้ เ รี ย น เป็ น การเริ่ ม ต้ น งาน และเป็ น การประมวลความรู้ ความคิ ด และ
ประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อประเมินงาน ผู้สอนจึงควรใช้การฝึกงานให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนให้มาก
ที่สุด และควรใช้ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย
4) การศึกษานอกสถานที่ (field study) บางครั้งเรียกว่าการดูงาน
(observation) หรือการศึกษาชุมชน (community study) การดูงานเน้นการเห็นปัญหา เห็นสภาพ
และรู้จักสภาพแวดล้อมของงานเหล่านั้น ได้ฝึกความคุ้นเคยกับสภาพจริงนอกห้องเรียน และเปลี่ยน
บรรยากาศของการเรียนรู้ไปในตัว ซึ่งผู้เรียนควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องที่จะไปศึกษานอกสถานที่
ก่อนจะไปศึกษาและควรพัฒนาทักษะในการสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูลมาเป็นอย่างดี การศึกษา
นอกสถานที่จะได้รับความสาเร็จอย่างดีด้วยการมีแผนงานที่ชัดเจน มีการดาเนินงานและสนับสนุน
การศึกษาดูงานที่เหมาะสมเพียงพอ
4.2 การฝึกปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่ม พัฒนานิสัย และสร้างความรู้ใหม่ การ
ฝึกปฏิบัติแนวนี้มุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะ ในการกาหนดจุ ดมุ่งหมาย วางแผนดาเนินการ และ
สร้างความคิดริเริ่มให้เกิดขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะมีผลในการได้ความรู้ ความคิด และประสบการณ์
ใหม่ๆ ไปพร้อมกัน
1) การค้นคว้าในห้องทดลอง (unstructured laboratory experiences)
ลักษณะการสอนแบบนี้ ไม่เป็นการเรียนการสอนอย่างเต็มรูป แต่ มีลักษณะเป็นผู้ร่วมงานมากกว่า
(research team) กล่าวคือ ผู้เรียนจะร่วมทางานไปพร้อมๆ กับผู้สอน วางแผน และเตรียมการไป
พร้อมกัน ดาเนินการทดลองโดยอยู่ในความช่วยเหลือของอาจารย์ผู้สอนอย่างใกล้ชิด สรุปผลแล้ว
วิเคราะห์การทดลองด้วยตนเองแล้วจึงนามาอภิปรายกับผู้สอน
2) การสอนแบบโครงการ (project method) มีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้ฝึก
ทักษะการทางานด้านต่างๆ นับแต่การเลือกโครงการ การวางแผนการทางาน การเตรียมงาน การ
ประเมิน และการวิเคราะห์ผลงาน ตลอดจนการทางานร่วมกัน การสื่ อความหมายด้วยวาจาและ
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ตัว อั กษรซึ่ง จะก่อ ให้ เ กิด ความคิ ดริ เริ่ มความคิด ในสิ่ งวิ พากษ์วิ จารณ์ และความเชื่ อมั่ นในตนเอง
นอกจากนี้ผลของโครงการยังจะได้ความรู้และการค้นพบบางอย่างด้วยพร้อมกันไป การดาเนินการ
สอนในลักษณะนี้เป็นการวิจัยขนาดย่อยนั่นเอง ผู้สอนจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดวางแผนและ
ดาเนินการด้วยตนเองให้มากที่สุ ด เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาลึกลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้มาก
ที่ สุ ด วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ ก็ ขึ้ น อยู่ กั บ สาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง อาจเป็ น การทดลองในห้ อ งทดลอง ( ProblemOriented Laboratory), เก็บข้อมูลในภาคสนาม (Survey), ไปศึกษานอกสถานที่ หรือการค้นคว้า
เอกสารก็ได้ที่เหมาะสมกับหัวข้อที่ตั้งไว้ การดาเนินงานโครงการควรส่งเสริมให้ทาเป็นกลุ่มให้มากที่สุด
แต่ไม่ควรเป็นกลุ่มใหญ่เกินไป กลุ่มที่เหมาะสมควรเป็น 3-5 คน การประเมินผลการศึกษาตามแนว
โครงการควรเน้นทั้งในด้านวิธีการควบคู่ไปกับเนื้อหา ผู้สอนจึงควรมีเวลาพบปะติดตาม และอภิปราย
กับผู้เรียนเป็นรายๆ ไป (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524 : 94-111) โครงการเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง
มีส่วนช่วยในการเสริมสร้าง สมรรถนะโดยทั่วไปหลายด้าน เช่น การกากับตนเอง (self-direction),
การคิดประดิษฐ์ (inventiveness), ความสามารถในการแก้ปัญหา (problem-solving abilities),
ทักษะการบูรณาการ (integrative skills), ทักษะการทาข้อตกลงใจ (decision-making skills),
ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (interpersonal communication skills) การเรียนการสอนแบบ
โครงการนี้ได้รับความนิยมแพร่หลายไปในการศึกษาและการฝึกอบรมทุกระดับ (Henry, 1994: 49)

5. การสอนให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การสอนให้ ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้กาหนดจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ของตนเอง วางแผนการศึกษาด้วยตนเอง และก้าวหน้าไปด้วย
ตนเอง โดยมีอาจารย์เป็นผู้ช่วยแนะนา เตรียมจัด และดูแลช่วยเหลือเมื่อจาเป็น การสอนให้ศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมีจุดเน้นที่สาคัญอยู่ที่ตัวผู้เรียน ผู้เรียนจะต้องมีอิสระในการเรียนรู้ (independent
of student learning) ผู้เรียนควรจะเป็นผู้กาหนดการศึกษาด้วยตนเอง และอยู่ในขอบเขตข้อกาหนด
ของสถาบันการศึกษาหรือผู้สอน หากพิจ ารณาในบทบาทของผู้เรียนแล้วมักจะเรียกว่า การศึกษา
รายบุคคล (individual study) หรือการค้นคว้าอิสระ (independent study) เป็นต้น ในแง่
กระบวนการแล้วการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองควรประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์รายบุคคล 2) วิธีการ
เรียนรายบุคคล และ 3) การก้าวหน้ารายบุคคล ทั้ งนี้เพราะเมื่อผู้เรียนจะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หรือมีอิสระได้ ก็จาเป็นต้องมีเปูาหมายของตนเองโดยแน่ชัด มีวิธีการเรียนของตนเอง และควรรู้ผล
การเรียนด้วยตนเองโดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นกันทั้งกลุ่มอย่างที่เป็นอยู่ ทั้งนี้ความเป็นอิสระอย่างเต็มที่
ย่ อ มเป็ น ไปไม่ไ ด้ เ พราะมั ก จะต้ อ งขึ้น กั บ ลั กษณะของกิ จ กรรม รู ปแบบของหลั ก สู ต ร และระบบ
การศึกษาของสถาบันด้วย องค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง คือ ทักษะ
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พื้นฐานในตัวผู้เรียน ประกอบด้วย การอ่าน การบันทึก การตีความ การรายงาน โดยทั่วไปแล้วการ
จัดการสอนให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจะมีรูปแบบการศึกษาแบบรายบุคคล และการศึกษา
ค้นคว้าโดยอิสระ ซึ่งรูปแบบแรกจะดาเนินการศึกษาตามเนื้อหา วิธีการที่กาหนดไว้ โดยเปิดโอกาสให้
ผู้เรี ย นก้าวหน้ าไปตามขีดความสามารถของแต่ล ะคน แต่รูปแบบหลั งจะให้อิส ระมากกว่าในการ
กาหนดเนื้อหา วิธีการค้นคว้า และความก้าวหน้าด้วยตัวผู้เรียนเอง (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , 2524: 113124)
6. การสอนแบบสัมมนา
การสัมมนา (Seminar) มีเปูาหมายหลักที่จะให้มีการค้นคว้าโดยอิสระ ไม่ถูกครอบ ถูกจากัด
หรือถูกบีบรัด ด้วยเนื้อหาและองค์ประกอบใดๆ เป็นวิธีการที่จะหาและรับความรู้โดยอิสระ การสอน
แบบสัมมนาเป็นการแสดงความเห็นโดยอิสระ ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีสิทธิการแสดงออกและร่วมการ
สัมมนาเท่าเทียมกัน และมีขอบเขตอยู่ในเรื่องที่มีการเตรียมมาแล้ว ดังนั้นจุดประสงค์ของการสัมมนา
จึงมุ่งให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหา บังเกิดแนวความคิด และพัฒนาทักษะต่างๆ พร้อมกันไป โดยทั่วไป
การสัมมนาควรเริ่มด้วยการเลือกเรื่องและขอบเขตที่จะสัมมนา ลาดับต่อไปคือการแยกกันไปศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างลึกซึ้งด้วยตนเอง แล้วกลับมาถกอภิปรายกันซึ่งจะต้องอาศัยทักษะ
ต่างๆ ในการแสดงออกในกลุ่มโดยเฉพาะทักษะการสื่อสารด้วยวิธี การพูด การอภิปราย การแสดง
บทบาทสมมติ การเขียดอย่างละเอียด การเขียนอย่างย่อ การสอนแบบสัมมนาเป็นการผสมผสาน
เทคนิคการสอนและทักษะต่างๆ เข้าด้วยกัน ผู้เรียนจะมีโอกาสมากขึ้น และเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น
แต่ก็ต้องมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามไปด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2524: 129-136)

7. การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานวิธีการสอน
ทิศนา แขมมณี (2548) กล่าวว่าการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ
เพื่อให้ผู้เรียนมีความสนใจ สนุกกับการเรียนเพิ่มมากขึ้น การเรียนการสอนในชั้นนั้น ควรใช้รูปแบบ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จึงช่วยให้ผู้เรียนได้ทักษะและการเรียนรู้
เชิงรุกและเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้น (active learner) การเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญทาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัว (active participation) ทั้งทางกาย สติปัญญา อารมณ์ และ
สังคม สอดคล้องกับ สุภาพ ฉัตราภรณ์ (2548) กล่าวว่า การสอนที่น่าสนใจ ถ้าผู้สอนจัดการเรียนการ
สอนให้ มี ค วามหลากหลายด้ว ยวิ ธีป ระสมประสานกั น จะช่ ว ยให้ ผู้ เ รีย นได้ มี โ อกาสในการพั ฒ นา
ศักยภาพของตนเอง
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งานวิจัยของ นิรมล เมืองโสม (2553: 29-37) ที่ได้ทาการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวัสดิ
ศึกษาหัวข้อการปฐมพยาบาลโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยวิธี บทบาทสมมุติ
การสาธิต และการอภิป รายของนั กศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใชเครื่ องมือแบบสอมถามความรู้
เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล และความคิดห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาสวัสดิศึกษา ผลการศึกษา
ชี้ให้เห็นว่าผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ การปฐมพยาบาลโดยใช้รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ส่งผลให้นักศึกษามีการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นมากขึ้น นักศึกษามีความ
สนใจ เข้าใจ เรียนด้วยความสนุกสนาน มีความพึงพอใจในการเรียนมากขึ้นและทาคะแนนดีในการ
ทดสอบหัวข้อนี้
งานวิจัยของ คุรุวรรณ ปัญญาสิทธิ์ และชีพสมุน รังสยาธร (2557: 34-43) ที่ศึกษาผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติต่อวิชางานบ้าน
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้วิจัยออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ในการสอนวิช างานบ้านให้ ส อดคล้ องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียน เปิดโอกาสให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ได้ลงมือปฏิบัติและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติก่อนและหลังการเรียน ผลการวิจัยพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใน
การเรียนและทัศคติต่อวิชางานบ้านสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งจาก
การสังเกตขณะดาเนินกิจกรรมเรี ยนรู้และวิเคราะห์อนุทิน พบว่านักเรียนชอบการเรียนรู้โดยการใช้
เกม ศูนย์การเรี ยนรู้ การปฏิบัติกรณีตัวอย่าง และการแสดงบทบาทสมมุติ นอกจากนี้นักเรียนได้
พัฒนาตนเองด้านนาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวัน การจัดการทรัพยากร การทางานเป็นกลุ่ม การ
ทางานเป็นระบบ และความคิดสร้างสรรค์
สงัด อุทรานันท์ (2532: 44) ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
1. ลักษณะผู้เรียน ผู้เรียนเป็นส่วนสาคัญของการจัดการเรียนการสอน เพราะจุดประสงค์ของ
การจัดการศึกษาคือการมุ่งเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน การรู้จักผู้เรียนจึงเป็ นผลดีต่อการ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งนักการศึกษาให้ความสาคัญกับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในด้านความสามารถทางสติปัญญา ด้านอัตราการเรียนหรือทักษะในการเรียน
ของผู้ เ รี ย น ด้ า นลั ก ษณะการเรี ย นหรื ออาจเรี ยกว่า ความพยายามในการเรีย นของผู้ เ รี ย น และ
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียน
2. จุดประสงค์ของการสอน การกาหนดจุดมุ่งหมายเปรียบเสมือนหลักชัยที่ผู้เรียนต้องไปให้
ถึงจุดนั้น เป็นเครื่องกาหนดทิศทางของผู้สอนว่าจะสอนให้ผู้เรียนบรรลุในสิ่งใดบ้าง จุดประสงค์ของ
การสอนควรครอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ และด้านเจต
คติ
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3. เนื้อหาสาระที่จะนามาสอน ผู้สอนต้องพิจารณาเนื้อหาสาระให้มีความเหมาะสมกับ
ความสามารถ และความรู้ พื้ น ฐานของผู้ เ รี ยน เนื้ อหาอาจแบ่ ง ออกเป็ น ประเภทต่ า งๆ ได้ แ ก่ 1)
ข้อเท็จจริงและความรู้ ทั่ว ไป 2) ความคิดรวบยอดและหลักการ 3) การแก้ปัญหาและความคิด
สร้างสรรค์ 4) ทักษะทางกาย 5) เจตคติและค่านิยม ในการสอนแต่ละครั้งจึงจาเป็นต้องศึกษา
รายละเอียดต่างๆ ของประเภทความรู้ที่จะนามาสอนว่าจะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อะไร
4. การเตรียมความพร้อม เป็นกิจกรรมที่ชักนาให้ผู้เรียนพร้อมที่จะเรียนรู้ในสิ่ งที่สอน อาจ
ประกอบไปด้วย การเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียน การตรวจความพร้อมของผู้เรียน การเร้าความ
สนใจให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งที่จะสอน
5. การดาเนินการสอน เป็นกิจกรรมหลักที่มีความสาคัญยิ่ง ซึ่งใช้เวลามากกว่ากิจกรรมอื่นๆ
ประมาณ 65% ของเวลาทั้งหมด การจัดดาเนินการสอนจะเกี่ยวข้องกับการใช้ความรู้ในการเลือก
เทคนิควิธีการสอน การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอน รวมทั้งการเลือกใช้แหล่งวิทยาการจากภายนอก
สถานศึกษา เช่น การเชิญบุ คคลภายนอกมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ การศึกษาดูงานและเยี่ยมชม
กิจการหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
6. การเสริมสร้างทักษะ เป็นการให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจในสิ่งที่
เรียนมาแล้วให้ดียิ่งขึ้น อาจเป็นกิจกรรมที่ทาเป็นกลุ่ม หรือเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทักษะรายบุคคล ซึ่ง
ควรเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. การจัดกิจกรรมสนับสนุ น หมายถึงกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนมา
และเป็นการย้าเตือนให้ผู้เรียนเกิดความทรงจาได้ดียิ่งขึ้น ทาให้การเรียนการสอนที่ดาเนินการในแต่ละ
ครั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น การสรุปทบทวนของผู้เรียน การสั่งงานให้ไปค้นคว้า
เพิ่มเติม การทาแบบฝึกหัดการบ้าน หรือเตรียมข้อมูลล่วงหน้าสาหรับการเรียนครั้งต่อไป
8. การควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนการสอน เป็นองค์ประกอบที่ดาเนินการ
ควบคู่ไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ต้นจนจบชัวโมงการสอน ทาให้การเรียนการสอนเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้น มีความสนใจ และเอาใจใส่จดจ่อ
ในการเรียนมากขึ้น และช่วยให้ผู้สอนได้จัดการเรียนการสอนให้พอเหมาะกับความต้องการ และ
ความสามารถของผู้เรียน กิจกรรมการควบคุมและตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนการสอนประกอบไป
ด้วย 1) การวัดความรู้พื้นฐานเดิมของผู้เรียนว่ามีพอเพียงที่จะเรียนเนื้อหาใหม่ได้หรือไม่ 2) การใช้
คาถามเพื่อควบคุมความสนใจของผู้เรียน และตรวจสอบการเรียนรู้ระหว่างการสอน 3) การให้แรง
เสริม (Reinforcement) ทั้งทางบวกและทางลบ เช่น การยกย่องชมเชย การให้รางวัล การตาหนิติ
เตียน การทาโทษ ซึ่งผู้สอนควรใช้ให้เหมาะสม และจริงใจ 4) การวัดผลหลังการสอน เพื่อตรวจสอบ
ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ และมีเจตคติต่อสิ่งที่เรียนมาแล้วอย่างไร
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9. สัมฤทธิผลของการสอน เป็นผลที่ได้จากการประเมินผลการเรียนการสอนว่าผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดประสงค์ที่ได้กาหนดไว้เพียงใด ข้อมูลที่ได้จากการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของการสอนจะเป็นข้อเสนอแนะสาหรับการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น
และขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้จะแสดงให้ทราบถึงพื้นฐานของผู้เรียนสาหรับเตรียมการสอนในครั้ง
ต่อไปอีกด้วย
10. การปรับปรุงแก้ไข เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน หาก
พบว่าเกิดจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ อาจเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น
ความรู้ พื้น ฐานของผู้ เรี ย นไม่เพียงพอต่อการเรียนในสิ่ งที่ส อน เนื้อหาสาระไม่เหมาะสมกับความ
ต้องการหรือความสนใจของผู้เรียน กิจกรรรมการเรียนการสอนไม่เหมาะสม เครื่องมือวัดประเมินผล
ไม่เหมาะสม เป็นต้น สถานศึกษาควรปรับปรุงแก้ไขจุดที่บกพร่องเหล่านั้นให้เรียบร้อย
องค์ประกอบที่ 5 : ปัจจัยสนับสนุนโดยรวม
การสนับสนุนโดยรวม นโยบาย โครงสร้างโรงเรียน และการจั ดสรรทรัพยากรอะไรบ้างที่
จาเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ ข้อเสนอแนะกลยุทธ์ที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยน
พันธกิจ หลักในการเรียนรู้ หลักสูตร วิธีการสอน และการประเมิน จะเกิดขึ้นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีนโยบาย
และโครงสร้างที่สนับสนุนการนาข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปฏิบัติ โดยมีข้อพิจารณาเพื่อให้องค์ประกอบ
เหล่านี้ดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
5.1 นโยบาย กระบวนการ การดาเนินงาน และแนวปฏิบัติของขอบเขตการศึกษา
และโรงเรียนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ช่วยสนับสนุนหรือกีดขวางความพยายามในการพัฒนาไปสู่ผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์มากน้อยเพียงใด
5.2 ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งผู้เรียนตระหนักว่าพันธกิจของ
สถานศึกษาได้รวมผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ไว้ด้วยมากน้อยเพียงใด
5.3 หลักสูตรและระบบประเมินผลให้ความสาคัญกับผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มากน้อย
เพียงใด
5.4 แนวปฏิบัติการเรียนการสอนสะท้อนถึงหลักการเรียนรู้ และสนับสนุนการบรรลุ
ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด
5.5 การจั ดสรรทรัพยากร (รวมถึงงบประมาณและเวลา) ช่ว ยสนับสนุนการ
ดาเนินการที่นาไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด
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5.6 วาระการประชุม การนิเทศการสอน และการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการของ
สถานศึกษาได้ให้ความสาคัญต่อความพยายามที่จะบรรลุผลลัพธ์ที่พึงประสงค์มากน้อยเพียงใด
จากการศึกษาตามกรอบความคิดในการออกแบบเพื่อการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยง
องค์ประกอบหลักที่สัมพันธ์กัน 5 ประการ ได้แก่ พันธกิจ หลักการเรียนรู้ หลักสูตรและระบบ
ประเมินผล โปรแกรมและการปฏิบัติด้านการเรียนการสอน และปัจจัยสนับสนุนโดยรวม โดยนา
สาระสาคัญในองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการหาคาตอบที่มีความสาคัญในเชิงปฏิบัติที่ว่า 1) วิทยาลัย
การทัพอากาศจะสอดแทรกเนื้อหาสาระที่เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์นี้เข้าไปในหลักสูตรที่มีอยู่
แล้วอะไรบ้าง ? 2) วิทยาลัยการทัพอากาศมีแนวทางปฏิบัติในการนาหลักสูตรที่พัฒนาแล้วไปใช้
อย่างไร ? และ 3) วิทยาลัยการทัพอากาศจะประเมินหลักสูตรว่ามีผลต่อการเสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึง
ประสงค์นี้อย่างไร ? ซึ่งเป็นการออกแบบงานวิชาการแบบย้อนกลับ (Backward Design) คาตอบที่ได้
จะเป็ น การระบุ ส ภาพการบริ ห ารงานวิช าการที่เ สริ ม สร้ างสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษาวิทยาลัย
การทั พ อากาศจ าเป็ น ต้ อ งมี เ พื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและฝุ า ย
อานวยการในระดับสูงของกองทัพอากาศ ประกอบไปด้วย การมีวิสัยทัศน์ การตัดสินใจและแก้ไข
ปั ญ หา การบริ ห ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ การสื่ อ สาร และความเป็ น ผู้ น า ดั ง แสดงไว้ ใ นตารางที่ 12
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ตารางที่ 11 แสดงความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์
สมรรถนะ

หลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน

การประเมินผล

1) การมี
วิสัยทัศน์

หลั ก สู ต รต้ อ งเปิ ด โอกาสให้
นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ เรียนรู้
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ การ
บริหารงานของกองทัพอากาศทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม

จั ด ให้ มี ก ารบรรยาย การดู
งานการพัฒนาองค์การ การ
มอบหมายงาน การจั ด ท า
รายงานการวิจัย การจัดกลุ่ม
อภิ ป ร า ย เ พื่ อ กา ร พั ฒ นา
องค์กร เป็นต้น

ประเมิ น วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบุ ค คล
โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
แนวคิด การวิเคราะห์รายงาน
การวิจัย การแสดงวามคิดเห็น
ในกลุ่มสัมมนา

2) การแก้ไข หลั ก สู ต รมี เ นื้ อ หาที่ เ กี่ ย วกั บ
ปัญหา และ กระบวนการแก้ ปั ญ หา และ
การตัดสินใจ ก ร ะ บ ว น ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ใ น
สถานการณ์วิกฤติ

การบรรยาย การฝึ ก ปฏิ บั ติ
โดยใช้ ส ถานการณ์ จ าลอง
การระดมสมอง การใช้ เ กม
บริหาร

ประเมิ นการใช้ความคิดขั้นสู ง
ใน ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร
ตัด สิ น ใจ โดยการสั งเกต การ
สั ม ภาษณ์ การให้ เ หตุ ผ ลหรื อ
วิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจ

3) ทักษะ
การบริหาร
เชิง
ยุทธศาสตร์

หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์
ตัวอย่าง และแนวทางดาเนินการ
ที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศ

การบรรยาย และฝึ ก ปฏิ บั ติ
โดยใช้ เกมสถานการณ์ หรื อ
การระดมสมองที่ จ ะค้ น หา
แนวทางการวางแผน การนา
แ ผ น ไ ป ป ฏิ บั ติ แ ล ะ ก า ร
ประเมินผลการปฏิบัติ

ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ก า ร ติ ด ต า ม
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
การวิเคราะห์สถานการณ์ การ
ก าหนดทิ ศ ทางขององค์ ก าร
การกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็น
การประเมินสมรรถนะของกลุ่ม
และรายบุคคล

4) ทักษะ หลักสูตรควรเสริมสร้างทักษะใน
การ
กา ร ฟั ง อ่ า น เ ขี ย น พู ด ที่
ติดต่อสื่อสาร สามารถสื่อสารสาระสาคัญของ
ข่ า วสารที่ ต้ อ งการให้ ชั ด เจน
รวมทั้งแนวความคิดการสื่อสาร
เชิงยุทธศาสตร์

การบรรยาย และฝึ ก ปฏิ บั ติ
ใ น ก า ร สื่ อ ส า ร ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์ ทั้งการพูด และ
การเขียน อาจทาในรูปแบบ
ของงานมอบหมาย รายงาน
การวิจัย หรือการนาเสนอต่อ
สาธารณะ

ประเมินผลจากการปฏิบัติตาม
แนวทางการฝึ ก ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร
และบุ ค ลิ ก ท่ า ที ก ารน าเสนอ
การถ่ายทอดข่าวสารให้กับคน
ในทีม โดยการสังเกตการณ์

5) ภาวะผู้นา หลั ก สู ต รควรมี เ นื้ อ หาสาระที่
เชิง
เกี่ ย วกั บ ความส าคั ญ ของความ
ยุทธศาสตร์ เป็ น ผู้ น าที่ มี ต่ อ กองทั พ อากาศ
ความการพัฒนาความเป็นผู้นา

มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ ที่ แ ฝงอยู่ ใ น
กิจกรรมการเรียนรู้ และการ
ท า กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า เ ปิ ด
โอกาสให้ ทุ ก คนได้ มี โ อกาส
แสดงความเป็นผู้นา

ประเมิ น ความเป็ น ผู้ น าของ
นักศึกษาด้วยการสังเกตการณ์
การใช้แบบประเมินแบบ 3 เส้า
และการมอบหมายงาน
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จากตารางที่ 12 เป็นความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ไ ด้ สั ง เคราะห์ ขึ้ นโดยองค์ ค วามรู้ ที่ไ ด้ จากการทบทวนงานวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม ในเชิงปฏิบัติการจะต้องมีการศึกษาและวิจัยในสาขาหลักสูตรและการสอน
รวมทั้งในสาขาการวัดและประเมินผลเพิ่มเติมจากที่นาเสนอในงานวิจัยนี้ ส่วนจุดมุ่งหมายในการ
นาเสนอความสัมพันธ์ของการบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่
แสดงในข้างต้นนี้ เพื่อเป็นแนวทางพื้นฐานในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่จะทาให้เกิด
สภาพการพัฒ นาหลั กสู ตร การจั ดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่นาไปสู่ การเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้ในที่สุด
การพัฒนาสภาพการบริหารงานวิชาการปัจจุบันให้เป็นสภาพการบริหารงานวิชาการที่พึง
ประสงค์ จะต้องศึกษาแนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ เพื่อนามาใช้สาหรับการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในลาดับการนาเสนอในตอนถัดไป
ตอนที่ 3 แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์
การศึกษาแนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ในประเด็น 1) ความหมาย และความสาคัญของกลยุทธ์
2) ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ และ 3) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ ยุทธศาสตร์ของวิทยาลั ยการทัพอากาศ เพื่อทาความเข้าใจกับ
ความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์ที่มีต่อกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ อันประกอบไปด้วย การ
กาหนดกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์ การศึกษาค้นคว้านี้ จะมุ่งเน้นการ
ดาเนินการที่นามาสู่การกาหนดกลยุทธ์ โดยเฉพาะขั้นตอนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การกาหนด
ทางเลือกกลยุทธ์ การประเมินกลยุทธ์ และการเลือกกลยุทธ์ เพื่อจะเป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการ
นามาประยุกต์ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์สาหรับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป ดังนี้
1. ความหมาย และความสาคัญของกลยุทธ์
นักวิชาการได้ให้นิยาม “กลยุทธ์” ดังต่อไปนี้
กลยุ ท ธ์ คื อ แผนงานที่ มี ค วามพร้ อ มสมบู ร ณ์ ค รอบคลุ ม ครบถ้ ว นทุ ก ด้ า นและประสาน
สอดคล้องเข้ากันได้ที่จะช่วยให้องค์กรมีข้อได้เปรียบที่จะเผชิญกับสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งกลยุทธ์จะ
ถูกกาหนดขึ้นเพื่อประกันว่าวัตถุประสงค์ของกิจการจะบรรลุผลสาเร็จได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539)
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กลยุทธ์ หมายถึง วิถีทางที่องค์การจะดาเนินตามเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การภายใต้
อุปสรรคและโอกาสภายในสภาพแวดล้อมภายนอก และทรัพยากรและความสามารถภายในองค์การ
(สมยศ นาวีการ, 2531: 3)
กลยุ ทธ์ หมายถึง แนวทางการดาเนินงานที่จะนาไปปฏิบั ติเพื่อให้ บรรลุ ตามนิย าม หรื อ
วัตถุประสงค์ที่องค์การได้กาหนดไว้ (สภาพร พิศาลบุตร, 2543: 97)
กลยุ ทธ์ คือ วิธีการออกแบบให้ เหมาะสมต่อการกาหนดจุดหมายปลายทางของธุรกิจใน
อนาคต หรือสิ่งที่ธุรกิจต้องการจะเป็นไปในอนาคต (ดนัย เทียนพุฒ, 2540: 14)
ผู้วิจั ย เห็ น ว่าคานิ ย ามความหมายของกลยุทธ์จากนักวิช าการเหล่ านี้มีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการ ดังนี้
ประการแรก กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับจุดหมายปลายทาง (End) ที่องค์กรต้องการจะไปให้ถึงใน
อนาคต หรือบรรลุเปูาหมายที่ได้นิยาม หรือวัตถุประสงค์ของการดาเนินงานตามที่กาหนดไว้
ประการที่ ส อง กลยุ ทธ์ เกี่ ยวข้อ งกับ วิถี ทาง (Ways) หรือ แนวทางในการดาเนิ นงานของ
องค์การ เปรียบเสมือนถนนที่จะนาไปสู่จุดหมายปลายทาง
ประการที่สาม กลยุทธ์เกี่ยวข้องกับวิธีการ (Means) ที่ใช้ในการปฏิบัติในแต่ละแนวทาง
ภายใต้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อการดาเนินการที่จะนาไปสู่เปูาหมายที่กาหนด
ไว้ขององค์กร
กลยุทธ์จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกาหนดสิ่งที่องค์การต้องการจะทาให้ได้ (END) ซึ่งผลที่
ตามมาหลังจากที่ได้มีการพัฒนากลยุทธ์ออกมาแล้ว ก็จะช่วยให้ทุกๆ กลุ่มที่เกี่ยวข้องในองค์การ ทั้งใน
แง่ตัวบุคคล กลุ่มทางาน และองค์การโดยรวม สามารถเห็นภาพที่ชัดเจนที่ต่างฝุายต่างก็จะดาเนินการ
ไปได้ในทิศทางเดียวกัน (WAYs) ในการวิเคราะห์งานต่างๆ เหล่านี้ในแง่ขององค์การจะมีประเด็น
พิจารณาที่สาคัญอีกด้านหนึ่ง คือ การพิจารณาว่าจะมีวิธีการอย่างไร (MEANs) ที่จะให้งานเหล่านั้น
สาเร็จ ลุ ล่ วงไป จะเห็ น ว่ากลยุ ทธ์และองค์การจะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน สาหรับองค์การที่มี
ประสิทธิผลดีนั้น จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สามารถมีกลยุทธ์ ที่เหมาะสม และจะต้องมีเครื่องมือ หรือ
วิธีการที่จะใช้ปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่พร้อมสมบูรณ์ด้วย กล่าวคือจะต้องสามารถดาเนินการในกิจกรรม
หลักที่สาคัญๆ ให้ลุล่วงไปได้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวนั้นจะต้องอาศัยสิ่งสาคัญ คือ ตัวบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ กลุ่มหรือทีมงานที่ มีประสิทธิภาพสูง และโครงสร้างองค์การที่ออกแบบไว้อย่าง
สอดคล้องเหมาะสมกับกลยุทธ์ ดังนั้นจะเห็นว่า กลยุทธ์ การออกแบบองค์การ และการจัดการ ทั้ง
สามสิ่งนี้จะต้องมีความสอดคล้องเข้ากันได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2535 : 311-312)
สุภาพร พิศาลบุ ตร (2543: 97-98) กล่ าวว่า กลยุทธ์เป็นแผนอย่างหนึ่ง ซึ่งมักใช้ใน
ความหมายที่คลุมถึงแผนงานใหญ่ทั้งหมดของธุรกิจหรือส่วนใหญ่ของงานหรือโครงการ การกาหนดกล
ยุทธ์เป็นกระบวนการของการตัดสินใจเลือกจุดหมายขององค์การ การเปลี่ยนแปลงเปูาหมายรวมทั้ง
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การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อให้บรรลุถึงปูาหมายต่างๆ ในองค์การ นอกจากนี้ยังรวมถึงนโยบายต่างๆ ที่
เกี่ย วข้องกับ การจั ดหา การใช้ และจาหน่ายทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ การก าหนดกลยุทธ์ มี
ความสาคัญต่อกระบวนการวางแผนเป็นอย่างยิ่ง เพราะการกาหนดกลยุทธ์เป็นพื้นฐานของทุกขั้นตอน
ในกระบวนการวางแผน หรือเป็นวิธีการโดยรวมที่บุคคล หรือองค์การต้องทาขึ้นเพื่อเป็นกรอบให้
ดาเนินงานบรรลุถึงวัตถุประสงค์ การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสม เป็นกระบวนการที่ทาให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและภายมากที่สุด เพื่อให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้
กาหนดไว้
สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543: 5-15) ชี้ให้เห็นความแตกต่างของการวางแผนกลยุทธ์
(Strategic Planning) กับการวางแผนงานทั่วไป (Planning) สรุปได้ 4 ประการ ดังนี้
ประการแรก ในการวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ จ ะต้ อ งมี ก ารวิ เ คราะห์ ก ารเปลี่ ย นแปลง
สภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ ที่จะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคต เป็นการวางแผนที่
ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision) ของผู้นาในการที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายนอกและภายในที่จะกระทบกับธุรกิจ เป็นการวางแผนที่เป็นทั้งการแก้ไข ปูองปรามปัญหา และ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้น กลาง และยาว
ประการที่สอง ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์แต่ละขั้นตอนจะมีความสอดคล้องซึ่งกันและกันทั้ง
แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งแผนระยะยาวเป็นแผนที่กาหนดทิศทางที่เรียกว่า “ทิศทาง
กลยุทธ์” (Strategic Direction) จะมีลักษณะเป็นนามธรรม ส่วนแผนระยะสั้นและกลางจะมีลักษณะ
เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะมีการกาหนดเงื่อนเวลา และแนวทางในการดาเนินการที่วัดได้ โดยเฉพาะ
แผนระยะสั้นจะกาหนดรายละเอียดรวมทั้งเงื่อนเวลาที่เด่นชัด ตลอดจนผู้ที่จะรับผิดชอบ
ประการที่สาม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ถือเป็นการวางแผนอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบโดย
ในทุกๆ ส่วนจะมีความสัมพันธ์และเสริมสร้างในลักษณะที่ผลักดันไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
การวางแผนอย่ างมีร ะบบหมายถึง การวางแผนที่ มีก ารเชื่ อมโยงองค์ป ระกอบในด้า นต่า งๆ ให้ มี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการเชื่อมโยงเพื่อบรรลุสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้ล่วงหน้า การวางแผน
เชิงกลยุทธ์จึงมีลักษณะเป็นการกาหนดองค์รวมโดยแต่ละส่วนจะกลายเป็นองค์ประกอบในองค์รวม
เดียวกัน
ประการที่สี่ การวางแผนกลยุทธ์จะต้องเป็นการวางแผนที่สามารถปฏิบัติได้จริง (Realistic)
ความแตกต่างประการสาคัญของการวางแผนทั่ว ไปกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์คือ ระดับของการ
ปฏิบัติได้ หรือทาได้ มิใช่เป็นการวางแผนประเภทที่สร้างวิมานในอากาศซึ่งมักจะเป็นแผนอุดมคติ
(Idealistic) ที่เจ้าของกิจการหรือผู้บริหารอยากได้โดยไม่คานึงถึงข้อเท็จจริงว่าองค์การหรือธุรกิจจะ
สามารถบรรลุเปูาหมายนั้นได้อย่างไร การวางแผนเชิงกลยุทธ์จึงต้องเป็น “แผนที่ทาได้” ไม่ใช่เป็น
“แผนที่อยากได้”
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การวางแผนกลยุทธ์จะเกี่ยวพันกับการกาหนดภารกิจ ปรัชญา นโยบาย วัตถุประสงค์ และกล
ยุทธ์เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์เหล่านี้จะมีผลกระทบในระยะยาวต่อ
องค์การ ซึ่งจะต้องอยู่บนรากฐานของการคาดคะเนสภาพแวดล้อม ตั วกาหนดกลยุทธ์องค์การมีอยู่
สามอย่ า งคื อ สภาพแวดล้ อ มภายนอก สภาพแวดล้ อ มภายใน และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข ององค์ ก าร
ตัวกาหนดกลยุทธ์เหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อองค์ประกอบตัวใดเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ของ
องค์การต้องถูกเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย (สมยศ นาวีการ, 2531: 3)ปัจจัยสาคัญที่ทาให้กระบวนการ
กาหนดกลยุทธ์ประสบความสาเร็จ ประการแรก จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง
และการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญกับ
ข้อมูล ติดตามข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งนาข้อมูลเหล่ านั้นมาใช้ประโยชน์ในการกาหนด
ภารกิจ เปูาหมาย และกลยุทธ์ให้เหมาะสม ประการที่สอง จะต้องมุ่งเน้นไปสู่การนาไปปฏิบัติได้ และ
ทุกๆ ฝุ ายที่มีส่ว นร่ว มได้เห็น พ้องต้องกันและยอมรับในแผนดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ และต้อง
คานึงถึงขั้นนาไปปฏิบัติว่ากลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้นั้น จะสามารถนาไปปฏิบัติได้หรือไม่ และทาอย่างไร
จึงจะก่อให้เกิดความร่วมมือและการยอมรับได้ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539: 94)
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะฯ (2548: 19) กล่าวว่าโดยทั่วไปแล้วกระบวนการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Managemet Process) มี 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) โดยพิจารณา “จุดแข็ง –
จุดอ่อน” ภายในองค์การ และ “โอกาส – ภัยคุกคาม” จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่อนไขที่มี
อิทธิพลต่อการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผ่านมา และที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต
2. การจัดวางทิศทางองค์การ (Establishing Organizational Direction) ในขั้นตอนนี้จะมี
การจัดวางทิศทางขององค์การภาครัฐจะมีมุมมองที่แตกต่างกัน ดังนี้
2.1 ในองค์การภาครัฐ จะพิจารณาภารกิจขององค์การ (Organizational Mission)
ซึ่งเน้นเหตุผลในการมีองค์การ และเปูาประสงค์ขององค์การ (Objectives) ซึ่งเน้นประโยชน์ที่ได้รับ
จากการมีองค์การ
2.2 ในองค์ การภาคธุ ร กิจ เอกชน จะพิจ ารณาก าหนดวิ สั ย ทั ศน์ ขององค์ก าร
(Organizational Vision) ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่องค์การต้องการไปให้ถึงภารกิจขององค์การ
และวัตถุประสงค์ขององค์การตามลาดับ
3. การกาหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) โดยพิจารณาออกแบบทางเลือกกลยุทธ์
และเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสม และสามารถนาไปปฏิบัติได้จริงจากการวิเคราะห์ทางเลือกด้วยเทคนิค
ต่างๆ
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4. การปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ (Strategy Implementation) เป็นการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานตามกลยุ ทธ์ที่กาหนดไว้ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งนี้จะต้องคานึงถึงโครงสร้างของ
องค์การ (Organization Structure) และวัฒนธรรมขององค์การ (Organizational Culture) เพื่อ
นาไปสู่ความสาเร็จตามที่พึงประสงค์
5. การควบคุมเชิงกลยุทธ์ (Strategic Control) โดยวิธีการติดตามผลการปฏิบัติงาน และ
วิธีการประเมินผลกระบวนการและประเมินผลสาเร็จขององค์การ
นอกจากนี้ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะฯ (2548: 22) ยังแบ่งกลยุทธ์ขององค์การใน
ภาครัฐออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย
1. กลยุทธ์ระดับนโยบาย (Policy-level Strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองแผนงานของ
องค์การ (Program) ที่มาจากนโยบายของรัฐบาลที่กาหนดโดยฝุายการเมืองในรูปของพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี ของประเทศและมติคณะรัฐ มนตรี แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคม
แห่งชาติ พระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์กร
2. กลยุทธ์ระดับโครงการ (Project Purpose) เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักของ
โครงการ
3. กลยุทธ์ระดับกิจ กรรม (Activity) เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองผลผลิ ตหลักซึ่งเกิดจาก
กระบวนการทางาน
ปองสิน วิเศษศิริ (2550: 56-63) กล่าวว่า ท่ามกลางสภาวการณ์แห่งการแข่งขันอย่างปัจจุบัน
ผู้บริหารต้องเรียนรู้วิธีการหรือกลยุทธ์ที่จะนาพาสถานศึกษาของตนไปสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้การ
บริหารการเปลี่ยนแปลงเข้าช่วย ซึ่งตามหลักการแล้ว การบริหารการเปลี่ยนแปลงก็มักจะมีการปฏิบัติ
ร่วมกับหลักการในการบริหารอื่นๆ จึงจะทาให้องค์การไปสู่ความสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามที่
วัตถุประสงค์กาหนด และเปูาหมายหลักขององค์การทางการศึกษาคือ "คุณภาพผู้เรียน"
การพิจารณาภารกิจ และเปูาประสงค์ขององค์การ ของการจัดวางทิศทางองค์การในองค์การ
ภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ตามที่ วัฒนา วงศ์เกียรติรั ตน์ และคณะฯ
กล่าวไว้นั้น สอดคล้องกับเหตุผลของการมีวิทยาลัยการทัพอากาศสาหรับภารกิจการจัดการศึกษา
ให้แก่นายทหารอากาศที่เข้ารับการศึกษาให้มีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และประโยชน์ที่เกิด
จากการปฏิบัติภารกิจนี้คือ ข้าราชการการมีความพร้อมสาหรับการปฏิบัติหน้าที่ใ นตาแหน่งผู้บริหาร
และฝุายอานวยการระดับสูงซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้บรรลุเปูาหมายตาม
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศต่อไป
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2. ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) โดยทั่วไปแล้วจะ
ประกอบด้วยการดาเนินการทั้งหมด 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือ ขั้นตอนการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (Startegi
analysis) ขั้นตอนในการกาหนดทางเลือกเชิงกลยุทธ์ (Strategic choice) และขั้นตอนในการนาแผน
กลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategic implementation) และจากแนวคิดที่ว่า กลยุทธ์คือ หนทางไปสู่
จุดหมาย กลยุทธ์ขององค์การจะชี้ให้เห็นถึงวิธีการบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์การ ดังนั้น
การกาหนดกลยุทธ์เป็นขั้นตอนหนึ่งที่สาคัญในกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ เพราะเป็นการกาหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา และ/หรือพัฒนาจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง โดยใช้โอกาสที่มีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้น รวมทั้งหลีกเลี่ยงประเด็นที่เป็นภัยคุกคามหรืออุปสรรคขัดขวางการไปสู่เปูาหมายที่กาหนดไว้
ในอนาคต กลยุ ทธ์จึงเป็นชุดของทางเลือกที่ดีที่สุดภายใต้ส ภาพแวดล้ อมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน การ
กาหนดแนวทางหรือทางเลือกทางกลยุทธ์ (Strategic options) เป็นขั้นตอนที่จะดูถึงความเป็นไปได้
ในการกาหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ เพื่อให้ไปสู่แนวทางที่จะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจุดอ่อนจุดแข็ง และความเป็นไปได้ของการนาไปปฏิบัติ การ
ก าหนดทางเลื อ กเชิ ง กลยุ ท ธ์ นั้ น ย่ อ มหมายถึ ง “การก าหนดทิ ศ ทางทางกลยุ ท ธ์ ” (Strategic
direction) กล่าวคือ เป็นการกาหนดแนวทาง และทิศทางระยะยาวของการพัฒนาขององค์การไปสู่
อนาคต ตลอดจนกาหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในทางเลือกต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุสู่ทิศทางที่ได้กาหนดไว้
ทางเลือกเหล่านั้นจะได้รับการประเมินถึงทางเลือกที่ดีที่สุด ที่คานึงถึงจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ และ
ความเป็นไปได้ที่จะมีการปฏิบัติบนพื้นฐานของค่านิยม และเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับโอกาสที่เปิด
กว้ า งของอนาคต ตลอดจนเป็ น แนวทางที่ ส ามารถจะหลี ก เลี่ ย งหรื อ ปู อ งกั น ภยั น ตรายของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม แนวทางดังกล่าวอาจจะเรียกว่า “กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด” (Strategic
fit) ซึ่งเป็นแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถสร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กรได้ดีที่สุด
ผู้บริหารมีบทบาทสูงในการตัดสินใจในการเลือกทางเลือกใดเป็นที่เด่นชัดหรือเลือก "กลยุทธ์ที่ดีที่สุด"
ในการที่จะไปสู่ข้อยุติในการกาหนดทางเลือกที่เด่นชัดนั้น จะต้องยอมรับว่าประเด็นผู้นาหรือฝุาย
บริหารนั้นมีน้าหนักมากในการเป็นตัวกาหนดทางเลือก ซึ่งบ่อยครั้งทางเลือกอาจไม่ได้เป็นทางเลือกที่
มีเหตุผล อาจจะเป็นทางเลือกที่เกิดขึ้นมาจากอารมณ์หรือความผูกพันของผู้นาองค์กร หรืออาจเป็น
ผลมาจากการเมืองในระดับองค์กรก็เป็นได้ (สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, 2543: 30-31)
อย่างไรก็ตามเมื่อเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดแล้ว ก่อนการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์นั้ น จาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องกาหนดการเตรียมนากลยุทธ์ไปใช้งาน คือการ
กาหนดมาตรการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อันประกอบไปด้วย หน่วยงานรับผิดชอบ ขั้นตอนและวิธีการ
ปฏิบัติ ทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนกลยุทธ์นี้มีความสมบูรณ์ และชัดเจนในการนาไปปฏิบัติ จึง
เพิ่มขั้นตอนการเตรียมนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติอีกขั้นตอนหนึ่ง
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การกาหนดกลยุทธ์ มีขั้นตอนที่สาคัญ 3 ขั้นตอน จากการศึกษากระบวนการกาหนดกลยุทธ์ที่
ใช้ข้อมูลเชิงปริมาณของ David (1999)ในแต่ละขั้นตอนประกอบด้วยเครื่องมือเชิงปริมาณที่ช่วยใน
การระบุ ประเมิน และเลือกกลยุทธ์ ที่สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้กับองค์การต่างๆ ดังภาพ
ตารางการประเมินปัจจัยภายใน
Internal Factor Evaluation
(IFE) Matrix
SWOT Matrix

ขั้นตอนที่ 1 : ขั้นตอนสารสนเทศ
ตารางโครงร่างการแข่งขัน
Competitive Profile Matrix

ตารางการประเมินปัจจัยภายใน
External Factor Evaluation
(EFE) Matrix

ขั้นตอนที่ 2 : ขั้นตอนการจับคู่
SPACE Matrix
IE Matrix
BCG Matrix
ขั้นตอนที่ 3 : ขั้นตอนการตัดสินใจ
ตารางการวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ
Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

GS Matrix

ภาพที่ 14 โครงสร้างการวิเคราะห์การจัดสร้างกลยุทธ์ (The Strategy Formulation Analytical
Framework)
ที่มา : David, Fred R.(1999). Strategic Management : Concepts and cases (pp. 168)

ขั้นตอนแรกเรียกว่า "ขั้นตอนสารสนเทศ" (The input Stage) ประกอบด้วยเครื่องมือ The
Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix, The External Factor Evaluation (EFE) Matrix
และ Competitive Profile Matrix เป็นขั้นตอนที่วิเคราะห์และสรุปข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับ
ปูอนเข้าสู่กระบวนการกาหนดกลยุทธ์ทางเลือก ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาว่า เครื่องมือ IFE Matrix และ EFE
Matrix เป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยตารางการประเมินปัจจัยภายใน (IFE Matrix) ใช้ใน
การสรุปและประเมินจุดแข็ง และจุดอ่อนของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในที่สาคัญขององค์กร ซึ่งจะ
ตอบคาถามว่า 1) องค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง ? 2) จุดแข็งและจุดอ่อนนั้นมีผลต่อการ
ดาเนินงานขององค์กรอย่างไรบ้าง ? 3) องค์กรได้ให้ความสาคัญต่อจุดแข็ง และจุดอ่อนแต่ละปัจจัย
อย่างไร ? และ 4) องค์กรมีความเข้มแข็ง หรืออ่อนแอเพียงใด ? ส่วนตารางการประเมินปัจจัย
ภายนอก (EFE Matrix) ใช้ในการสรุปและประเมินโอกาส และภัยคุกคามจากปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่สาคัญขององค์กร ซึ่ งจะตอบคาถามที่ว่า 1) โอกาส และอุปสรรคขององค์กรมีอะไรบ้าง ?
2) โอกาสและภัยคุกคามมีความสาคัญต่อการดาเนินงานขององค์กรอย่างไรบ้าง ? 3) องค์กรได้
ตอบสนองต่อโอกาส และภัยคุกคามแต่ละปัจจัยอย่างไร ? และ 4) องค์กรมีการแสวงหาโอกาส และ
ลดผลกระทบจากภัยคุกคามขององค์กรได้ดีเพียงใด ?
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ขั้นตอนต่อมาเรียกว่า "ขั้นตอนการจับคู่" (The Matching Stage) ประกอบด้วย เทคนิคการ
วิเคราะห์ The Threats-Opportunities-Weaknesses-Strengths (TOWS) Matrix, The
Strategic Position and Action Evaluation (SPACE) Matrix, Internal-External (IE) Matrix
และ The Grand Strategy Matrix เป็นขั้นตอนที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกที่เป็นไปได้
(Feasible Alternative Strategies) โดยการจับคู่ระหว่างข้อมูลปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่สาคัญ ผู้วิจัยเลือกใช้เทคนิคการวิเคราะห์ ได้แก่ ตารางปัจจัยภายใน-ภายนอก (IE Matrix)
ซึ่งเป็นตารางที่นาเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน (IFE) มาสัมพันธ์กับปัจจัย
สภาวะแวดล้อมภายนอก (EFE) บนพื้นฐานของข้อมูล 2 มิติ คือ 1) บนแกน X เป็นคะแนนถ่วง
น้าหนักรวมของ IFE ที่แสดงให้เห็นตาแหน่งที่เข้มแข็ง (Strong Internal Position) หรืออ่อนแอ
(Weak Internal Position) ของปัจจัยภายใน และ 2) บนแกน Y เป็นคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของ
EFE ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรตอบสนองต่อโอกาส หรือภัยคุกคามได้สูง หรือต่า ตาแหน่งของจุดตัด
ระหว่าง IFE กับ EFE ใน IE Matrix อยู่ในตาแหน่งของตารางภายในที่ใด จะช่วยให้เ ห็นถึงแนวทาง
ประยุ ก ต์กลยุ ท ธ์แ ตกต่ างกัน ไป ตามจุด ตัด ของคะแนนถ่ ว งน้ าหนักของปัจ จัยภายใน และปั จจั ย
ภายนอก แบ่งออกเป็น 3 เขต
เขตที่ 1 ตาแหน่งในช่องที่ 1, 2, 4 อธิบายว่าองค์กรควรใช้กลยุทธ์เติบโต และสร้าง (Grow
and Build)
เขตที่ 2 ตาแหน่งในช่องที่ 3, 5, 7 สามารถจั ดการด้วยกลยุทธ์ ดูแล และ รักษา (Hold and
Maintain)
เขตที่ 3 ต าแหน่ ง ในช่ อ งที่ 6, 8, 9 เหมาะกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ เก็ บ เกี่ ย ว หรื อ ไม่ ล งทุ น
(Harvest or Divest)
ส่วน ตาราง ภัยคุกคาม - โอกาส - จุดอ่อน -จุดแข็ง (TOWS Matrix) เป็นเครื่องมือสาคัญที่
ช่ ว ยในการพั ฒ นากลยุ ท ธ์ โ ดยการจั บ คู่ ปั จ จั ย ภายในกั บ ปั จ จั ย ภายนอกที่ ส าคั ญ โดยพิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็งและจุดอ่อน
ว่ามีสถานภาพโน้มเอียงไปในทางเด่นหรือด้อย และผลการประเมินสถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายนอกระหว่างโอกาสและภัยคุกคามว่ามี สถานภาพโน้มเอียงไปในทางเอื้อหรือไม่เอื้อ ซึ่งทาให้เกิด
กรณีโน้มเอียง 4 กรณี ดังนี้ (Wright et.al, 1992: 69-79 อ้างถึงในวัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะฯ
, 2548: 90)
1. กรณี “เด่นและเอื้อ” ควรเลือกกลยุทธ์การสร้างความเติบโต (Growth Strategy) โดยการ
ขยายกิจการด้วยตนเอง หรือการขยายกิจการด้วยการร่วมทุนกับองค์กรอื่น
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2. กรณี “ด้อยและไม่เอื้อ” ควรเลือกกลยุทธ์การตัดทอน (Retrenchment Strategy) โดย
การตัดบางกิจกรรมออกไป หรือตัดบางส่วนขององค์กรออกไป หรือเลิกกิจการ
3. กรณี “เด่นแต่ไม่เอื้อ” และ “เอื้อแต่ไม่เด่น” ควรจะเลือกกลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ
(Stability Strategy) โดยเลือกดาเนินงานกิจการที่กาลังดาเนินการอยู่ และจะไม่ขยายไปดาเนิน
กิจการประเภทอื่น
การวิเคราะห์สถานการณ์ ดังกล่าวนี้จะต้องอาศัยความสามารถของผู้บริหารขององค์การที่จะ
ประเมินว่าองค์การของตนตกอยู่สถานการณ์แบบใด ทั้งนี้เนื่องจากการวิเคราะห์ SWOT จะมีลักษณะ
ในเชิงสัมพันธ์ เพราะแต่ละองค์การนั้นมักจะมีจุดแข็ง – จุดอ่อนและโอกาส – ภัยคุกคาม ที่ผสมผสาน
กันไปไม่ชัดเจนหรือโดดเด่นออกมา ซึ่งในทางปฏิบัติอาจจะใช้การให้น้าหนักเพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ย
ออกมาว่าองค์การตกอยู่สถานการณ์แบบใดโดยวิธีการลงความเห็นของผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของ
องค์การ
ปัจจัยภายใน
ปัจจัยภายนอก
O
โอกาสภายนอกองค์กร
T
อุปสรรคภายนอกองค์การ

S
จุดแข็งภายในองค์กร
S-O : maxi-maxi
กลยุทธ์ที่มีศักยภาพสูงสุด การใช้จดุ
แข็งขององค์การเพื่อสร้างข้อได้เปรียบ
จากโอกาส
S-O : maxi-mini
การใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะ หรือ
หลีกเลี่ยงอุปสรรค

W
จุดอ่อนภายในองค์กร
W-O : mini-maxi
กลยุทธ์สร้างข้อได้เปรียบจาก
โอกาส เพื่อเอาชนะจุดอ่อน
W-T : mini-mini
การตัดทอน การเลิกดาเนินงาน
หรือการร่วมลงทุน

ภาพที่ 15 การวิเคราะห์สถานการณ์และทางเลือกขององค์การด้วยตาราง TOWS Matrix
ที่มา : ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะฯ (2546) การจัดการเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา กรุงเทพฯ : ธรรมสาร (น.136)

หลั ง จากวิ เ คราะห์ ปั จ จั ย สภาพแวดล้ อ มภายนอก (โอกาส -ภั ย คุ ก คาม) และปั จ จั ย
สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็ง-จุดอ่อน) ได้แล้ว ก่อนที่จะกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาองค์การ ควร
พิจารณาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ดังนี้
1) กลยุทธ์ SO ใช้จุดแข็งภายในองค์กรเพื่อแสวงหาประโยชน์จากโอกาสภายนอก
2) กลยุทธ์ WO มุ่งที่จะปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรโดยการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส
ภายนอก
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3) กลยุทธ์ ST ใช้จุดแข็งภายในขององค์กรในการหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบจากภัยคุกคาม
ภายนอก
4) กลยุทธ์ WT มุ่งปูองกัน หรือตั้งรับโดยการลดจุดอ่อนขององค์กร และหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม
จากภายนอก
ความมุ่งหมายของตาราง TOWS Matrix จะอยู่ที่การสร้างกลยุทธ์ทางเลือกขึ้นมา ไม่ใช่เป็น
การพิจารณาตัดสินว่ากลยุทธ์ทางเลือกใดดีที่สุด ดังนั้น กลยุทธ์ที่พัฒนาในตาราง TOWS Matrix บาง
ตัวเท่านั้นที่จะได้รับการคัดเลือกเพื่อนาไปปฏิบัติ ในขั้นตอนการตัดสินใจ
ขั้นตอนสุดท้ายเรียกว่า "ขั้นตอนการตัดสินใจ" (The Decision Stage) มีตารางการวางแผน
กลยุทธ์เชิงปริมาณ (Quantitative Strategic Planning Matrix : QSPM) เป็นเครื่องมือของการ
วิเคราะห์นี้จะชี้ให้เห็นว่ากลยุทธ์ทางเลือกใดดีที่สุด QSPM จะใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ IFE และ
EFE ของขั้นตอนที่ 1 และการจับคู่โดย TOWS Matrix และ IE Matrix ของขั้นตอนที่ 2 ใช้เป็น
สารสนเทศสาหรับการกาหนด QSPM ในขั้นตอนที่ 3 โดยมีแนวความคิด QSPM เป็นเทคนิคตัดสิน
ความดึงดูดสัมพันธ์หรือเปรียบเทียบของกลยุทธ์ต่างๆ ในแต่ละกลยุทธ์ บนรากฐานของปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในที่สาคัญ ความดึงดูดสัมพันธ์ของกลยุทธ์เหล่านี้ จะถูกคานวณขึ้นมาจากผลกระทบ
สะสมของปัจจัยภายนอกและภายในที่สาคัญแต่ละอย่าง ซึ่งองค์กรอาจมีกลุ่มของกลยุทธ์ทางเลือก
หลายกลุ่ม และกลุ่ มกลยุทธ์ทางเลื อกแต่ละกลุ่ มอาจมีกลยุทธ์ทางเลื อกได้ห ลายอย่าง แต่กลยุทธ์
ทางเลือกที่อยู่ภ ายในกลุ่มเดีย วกันเท่านั้นที่จะถูกเปรียบเที ยบกัน การกาหนดคะแนนความดึงดูด
(Attractiveness Score : AS) เป็นการกาหนดคุณค่าเป็นตัวเลขให้แก่กลยุทธ์ในชุดกลยุทธ์ทางเลือก
โดยการตรวจสอบปัจ จัยแห่งความสาเร็จทั้งภายในและภายนอก ในแต่ละปัจจัยแล้ วตั้งคาถามว่า
"ปั จ จั ย นี้ มี ผ ลกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์ ท างเลื อ กหรื อ ไม่ ?" หากปั จ จั ย มี ผ ลกระทบต่ อ กลยุ ท ธ์ ก็ ใ ห้
เปรียบเทียบถึงผลกระทบที่มีนั้น ด้วยการให้ค่าคะแนนความดึงดูด AS จากไม่ดึงดูด (คะแนน = 1)
จนถึงค่าความดึงดูดสูงสุด (คะแนน = 4) เมื่อเปรียบเทียบผลรวมของคะแนนความดึงดูดรวมแล้ว จะ
เห็นว่ากลยุทธ์จะมีความดึงดูดมากที่สุดภายในกลุ่มกลยุทธ์แต่ละกลุ่ม
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการใช้ QSPM เป็นเครื่องมือเชิงปริมาณ ช่วยในการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
สามารถที่จะเพิ่มคุณภาพการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีนัยสาคัญ แต่ในทางปฏิบัติแล้ว ยังมีปัจจัยที่
ส่งผลต่อการเลือกกลยุทธ์ที่ควรพิจารณาอีกบางประการ ได้แก่ มุมมองวัฒนธรรมองค์กร การเมือง
ภายในองค์กร รวมถึงประเด็นธรรมาภิบาลในการเลือกกลยุทธ์ ล้วนมีบทบาทในการวิเคราะห์และ
ตัดสิ น ใจในการเลื อกกลยุ ทธ์ที่ดีที่สุ ดขององค์กรด้ว ยเช่นกัน เนื่องจากท้ายที่สุ ดแล้ ว "คน" เป็นผู้
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์
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จากคาอธิบายขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ หรือทางเลือกเชิงกลยุทธ์ทุกขั้นตอนจะเกี่ยวข้อง
กับ การพิ จ ารณาแนวโน้ มการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่อ การดาเนิ นงานเพื่อ ให้ บรรลุ
เปูาหมายขององค์การ แม้ว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจะไม่อยู่ในขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ แต่ผล
ที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การจะถูกนามาใช้ในกระบวนการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ทั้งในการวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ ดังนั้นผู้วิจัยนี้จึงศึกษา ค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงขอบเขต ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผล
ต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ซึ่งเป็นตัวแปรที่สาคัญหนึ่งในการใช้เป็นข้อมูลพิจารณาในขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ ดังจะได้
นาเสนอในลาดับต่อไป
3. ปั จ จั ยสภาวะแวดล้ อ มที่มี ผ ลต่อ การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมนับว่ามีความสาคัญอย่างมาก เพราะเป็นข้อมูลสภาพแวดล้อมพื้นฐานที่
จะใช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์โดยตรง ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 131-133) กล่าวว่า การวิเคราะห์
สภาพแวดล้ อม ช่วยให้สามารถได้มาซึ่งข้อมูล สาคัญต่างๆ ที่จะนามาใช้ในการจั ดวางกลยุทธ์และ
ปฏิบัติตามกลยุทธ์ได้โดยตรง ดังนั้นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่พึงกระทาก่อนที่จะทา
การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ และนอกจากจะได้เนื้อหาข้อมูลการวิเคราะห์แล้ว ในเวลาเดียวกันก็
ยังเชื่อมโยงถึงกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์อื่นๆ อีกด้วย ดังเช่นข้อ มูลที่สนับสนุนการปฏิบัติตามกล
ยุทธ์ เป็นส่วนช่วยให้ได้ข้อมูลไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดโครงสร้างขององค์การ และการดาเนินกล
ยุทธ์ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ดังนั้นกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ทั้งการ
กาหนดกลยุทธ์ และการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติต่างก็ต้องอาศัยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูล
รายงานที่ได้จากการวิเคราะห์เสมอ ทั้งนี้เพราะข้อมูลเหล่านี้มักมีความสาคัญต่อทัศนะ และการคิด
ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องทาการตัดสินใจในการบริหารองค์การ โดยปกติแล้วการจัดเตรียมให้มี
การศึกษาสภาพแวดล้อม จะเป็นงานที่มีการจัดทาขึ้ นเป็นเอกเทศอยู่แล้วตามสภาพ แต่ในทางปฏิบัติ
นั้น ขณะที่กิจการกาลังดาเนินการอาจมีการค้นพบปัจจัยสาเหตุบางประการที่ส่ งผลทาให้ต้องหั น
กลับไปศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในเรื่องใหม่ๆ เพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ได้ ส่วนมากมักเป็นเรื่องที่ไม่ได้
คาดคิดมาก่อน และจ าเป็ น ต้องมีการติดตามวิเคราะห์ ส ภาพแวดล้ อมเพื่อนามาใช้คาดคะเนการ
แนวโน้มเปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อองค์การต่อไป
สมยศ นาวีการ (2544) กล่าวว่าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมใช้เป็นรากฐานของการ
กาหนด กลยุทธ์เพื่อบรรลุภารกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กร ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวิเคราะห์
อาจเสนอแนะว่า องค์กรควรจะเปลี่ยนแปลงภารกิจ วัตถุประสงค์ นโยบาย หรือกลยุทธ์ขององค์กร
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีประโยชน์อย่างยิ่งในการดาเนินงานขององค์กรและการวางแผนกลยุทธ์
ต่อไปในอนาคต โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์ 3 ประการ
ประการแรก ให้ขอบเขตที่มีเหตุผลเพื่อการประเมินสถานะปัจจุบันและอนาคตขององค์กรต่อผู้บริหาร
ประการที่สอง ผู้บริหารสามารถกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกขององค์กรที่เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
ประการที่สาม ช่วยให้ผู้บริหารรู้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อม
ภายในอยู่ตลอดเวลาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นระยะๆ
การได้มาซึ่งทางเลือกกลยุทธ์ในระดับนโยบาย อาจได้มาด้วยหลายวิธี แต่วิธีการหนึ่งซึ่งเป็นที่
นิยมคือ การวิเคราะห์ SWOT ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์
1) จุดแข็ง (Strength : S) คือ ปัจจุบันองค์กรมีจุดแข็งหรือจุดเด่นในภารกิจดังกล่าวมากน้อย
เพียงใด เมื่อเทียบกับองค์การที่มีเปูาหมายในลักษณะเดียวกัน
2) จุดอ่อน (Weakness : W) คือ จุดอ่อนขององค์การมีเรื่องใดบ้างทั้งในภาพรวมและภาพ
ย่อย
3) โอกาส (Opportunity : O) คือโอกาสการขยายตัว หรือเติบโตขององค์กรจะมีหรือไม่ ถ้า
มีควรจะไปในทิศทางใด
4) อุปสรรคหรือข้อจากัด (Threat : T) คือ อุปสรรคใดบ้างที่จะทาให้องค์กรไม่สามารถไปถึง
เปู า หมายของโอกาสที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น
(สภาพร พิ ศ าลบุ ต ร, 2543:
104-105)
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การเปลี่ยนแปลง
ของปัจจัย
แวดล้อมภายนอก

การเปลี่ยนแปลง
ในลักษณะเฉพาะ
ของบริการหรือ
ธุรกิจที่องค์การทา
อยู่

โอกาสใหม่ๆ
และอุปสรรค
กาหนดเป็น
ปัจจัยที่เป็น
กุญแจแห่งความสาเร็จ
(Key Success Factors)
ทรัพยากรและความ
จุดแข็งและจุดอ่อน

- Mission
- Philosophy
- Objectives
- Policies
- Strategies
Implementation
- And Control

ภาพที่ 16 กระบวนการประเมิน SWOT ขององค์กร
ที่มา : สุภาพร พิศาลบุตร (2543) หลักการวางแผน. กรุงเทพฯ : ศูนย์เอกสารและตาราสถาบัน
ราชภัฏสวนดุสิต (หน้า 105)

ลักษณะของสภาพแวดล้อมในทุกวันนี้มีแนวโน้มจะมีความสาคัญและอิทธิพลต่อ
องค์การมากขึ้น ผู้บริหารจาเป็นต้องติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และปรับการทางานให้
สอดคล้องเข้ากับสภาพเงื่อนไขที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา โดยพิจารณาคุณลักษณะของสภาพแวดล้อม 4
ประการ คือ
1) การเกี่ยวพันต่อกัน (interrelateness) คือ การพิจารณาดูขนาดของผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อปัจจัยอื่นๆ
2) ความสลับซับซ้อน (complexity) คือ จานวนของปัจจัยต่างๆ ที่จะมีน้าหนัก
ความสาคัญในการส่ งผลกระทบต่อองค์การ และรายละเอียดต่างๆ ที่มีอยู่ภ ายในปัจจัยแต่ล ะตัว
เหล่านั้น
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3) อัตราการเปลี่ยนแปลง (volatility) คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นว่ามีมาก
ขึ้น เร็วขึ้น หรือช้าลง
4) ความไม่ แ น่ น อน (uncertainty) คื อ ขนาดของข้ อ มู ล ที่ มี อ ยู่ เ กี่ ย วกั บ
สภาพแวดล้อม และความมั่นใจในความถูกต้องของบุคคลนั้นๆ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539: 25-32)
นักวิชาการได้แบ่งปัจจัยสภาพแวดล้อมออกเป็น ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอก ดังนี้
3.1 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ธงชัย สั น ติว งษ์ (2533: 25-31) กล่ าวว่า ปัจจัยผันแปรภายในระบบองค์การ
(Internal variables) ซึ่งหมายถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของการผลิต และการดาเนินงาน
ต่างๆ ที่จะอยู่ในองค์การทุกแห่ง ปัจจัยเหล่านี้นอกจากจะประกอบด้วยเรื่องราวของบุคคลแล้ว ก็จะ
ประกอบด้วยระบบงาน โครงสร้าง และวัตถุประสงค์ที่เป็นผลเกิดขึ้นมาจากการตัดสินใจในการบริหาร
ต่างๆ ด้วย ปัจจัยผันแปรภายในระบบองค์การนี้แม้ว่าจะมีการกาหนดหรือจัดขึ้นมาโดยฝุ ายบริหารก็
ตาม แต่ในทางปฏิบัติแล้วฝุายบริหารก็ไม่สามารถกากับหรือควบคุมปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ไว้ได้โดยตรง
หากแต่จะต้องพยายามเข้าใจและปรับตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของปัจจัยต่างๆ
เหล่านั้นเพื่อผลในทางการบริหารออกมาโดยได้ประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจัยผันแปรในองค์การที่ซึ่งฝุาย
บริหารจะต้องสนใจติดตามและพิจารณาโดยใกล้ชิด เพื่อให้การบริหารงานเป็นผลดีสอดคล้องกับ
สถานการณ์ได้ตลอดเวลา จะประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ คือ วัตถุประสงค์ โครงสร้าง งานที่ทา เทคนิค
วิทยาการ และคน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ (objective) คือ จุดมุ่งหมายปลายทางที่เป็นความต้องการของกลุ่ม
และเป็นเครื่องชักจูงใจให้กลุ่มมาร่วมกันทางานเพื่อบรรลุผลสาเร็จตามที่ต้องการนั้น วัตถุประสงค์ของ
องค์การโดยปกติจะกาหนดขึ้นจากการพิจารณาและวางแผนโดยฝุายบริหาร จากนั้นก็สื่อความไปให้
สมาชิกขององค์การทราบทั่วกัน กระบวนการกาหนดและแพร่กระจายวัตถุประสงค์ให้ผู้ปฏิบัติทราบนี้
นับ เป็ น กลไกที่มีความส าคัญต่อการประสานงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่ าวคือนอกจากจะเป็น
เปูาหมายผลสาเร็จที่แต่ละหน่วยงานในองค์การจะต้องทาแล้ว ยังจะเป็นพื้นฐานสาหรับกิจกรรมทั้ง
ปวงที่จะต้องปฏิบัติภายในองค์ การอีกด้วย ซึ่งการตัดสินใจทางการบริหารใดๆ ที่ทาไปนั้น ทุกอย่าง
จะต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนองค์การบรรลุในวัตถุประสงค์เสมอ หากวัตถุประสงค์และเปูาหมายมีความ
ขัดแย้ง หรือไม่เป็นที่เข้าใจร่วมกัน การปฏิบัติงานอาจผิดทิศทาง หรือไม่สนับสนุนซึ่งกันและกัน ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์การโดยส่วนรวมได้
2. โครงสร้าง (structure) โครงสร้างขององค์การ คือ ความสัมพันธ์ที่เป็นระเบียบ
ของระดับการบริ หารระดับ ต่างๆ ของหน้าที่งานด้านต่างๆ ที่ได้มีการจัดไว้เพื่อเอื้ออานวยให้ การ
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ทางานเป็นไปโดยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ โครงสร้างเกิดจากการจัดแบ่ง
บุคลากรจานวนมากที่ต่างความรู้ความสามารถให้เข้ามาช่วยดาเนินการในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์
หรือปริมาณงานที่ต้องทามีจานวนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งแยกงานตามความยากง่าย
และตามความถนั ดนี้ เพื่อปู องกันมิให้ เกิดปัญหาต่างคนต่างทาในขณะแยกกันอยู่เป็นกลุ่ ม โดยจัด
โครงสร้างที่มีขอบเขต อานาจ หน้าที่ และความรับผิ ดชอบที่จัดให้ สัมพันธ์กันไว้ รวมทั้งช่องการ
ติดต่อสื่อสารที่ต้องดาเนินไปตามสายการบังคับบัญชา ต่างก็จะช่วยให้การประสานงานกันตามหน้าที่
ที่จะเสริมให้กับส่วนรวมย่อมเกิดขึ้นได้มาก โดยอาศัยโครงสร้างเป็นเครื่องมือในการกากับ
3. งานหรือสภาพงาน (tasks) คือ งานหรือชุดของงานที่จะต้องทาให้ลุล่วงไปด้วยดี
ภายในเวลาที่กาหนด โดยปกติวิธีการระบุงานไว้ในองค์การจะทาโดยการผูกงานไว้กับตาแหน่งงาน แต่
ไม่ได้ผูกติดกับผู้ทางาน แต่ละตาแหน่งงานจะมีการกาหนดชุดของงานจานวนหนึ่งที่จาเป็นจะต้องทา
เพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ในที่สุด โดยทั่วไปมักจะมีการพิจารณาแยกแยะว่าคุณลักษณะของงาน
เกี่ยวข้องกับสิ่งใดในระหว่าง 3 สิ่งคือ คน สิ่งของ และข้อมูล และปัจจัยที่ควรคานึงถึงเพิ่มเติมได้แก่
ความซ้าซากของงาน และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทางานอย่างใดอย่างหนึ่งให้เสร็จสิ้น ซึ่งเป็นปัจจัย
ที่มีความสาคัญต่อการออกแบบตาแหน่งงานเพื่อมิให้เกิดความเหนื่อยล้า เบื่อหน่ายจากความจาเจ
ของการทางาน
4. เทคนิควิทยาการ (technology) คือปัจจัยผันแปรภายในที่เป็นสื่อหรือเครื่องมือ
ที่ใช้แปรสภาพวัตถุดิบ คน ข้อมูล หรือวัตถุสิ่งของอื่นๆ ให้เป็นสินค้าและบริการ หากพิจารณาเทคนิค
วิทยาการในความหมายที่กว้างขึ้นจะประกอบด้วย ทักษะต่างๆ อุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งอานวยความ
สะดวก ตลอดจนความรู้ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องซึ่งจาเป็นต่อการนามาใช้แปรสภาพ วัตถุ ข้อมูล หรือ
คน งานกับเทคนิควิทยาการมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด จะเห็นได้ว่าทุกงานต่างก็ต้องใช้เทคโนโลยี
อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ แต่อย่างไรก็ตาม สาหรับภายในองค์การ พนักงานผู้ปฏิบัติงานก็เป็นปัจจัยที่มี
ความสาคัญต่อการพิจารณาออกแบบงาน และการนาเอาเทคนิควิทยาการมาใช้ ทั้งนี้เพราะเทคนิ ค
วิทยาการไม่ว่าจะดีหรือก้าวหน้าเพียงใด ถ้าหากปราศจากการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติ
แล้ว ก็ย่อมจะไร้ประโยชน์และไม่เกิดผล
5. คน (people) นับเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและเป็นศูนย์กลางของการ
บริหารงานทั้งปวง เพราะการบริหารงานใดๆ จะสามารถทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องอาศัย
คนเป็นผู้กระทา การเข้าใจถึงลักษณะความรู้สึกและความต้องการของคน จึงนับว่าเป็นส่วนที่สาคัญ
ที่สุดที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยราบรื่น วิธีศึกษามักมีการพิจารณา 3 ทาง คือ การศึกษาถึง
พฤติกรรมของบุ คคลแต่ล ะคน พฤติกรรมของกลุ่ ม และพฤติกรรมของผู้ นา ทั้งนี้เพื่อให้ ทราบถึ ง
ปัจจัยพื้นฐานทางจิตวิทยาที่มีผลต่อพฤติกรรมของคน คือ ความสามารถ ความถนัด ความต้องการ
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ความคาดหมาย ความเข้าใจจากการรับรู้ ทัศนคติและค่านิยม และการติดตามถึงอิทธิพลผลกระทบ
ของกลุ่มที่มีต่อพฤติกรรมของคน ตลอดจนประสิทธิภาพของผู้นาในการชักจูงพฤติกรรมและสร้างทีม
ทางานที่ดีให้เกิดในองค์การด้วย

โครงสร้าง
งานที่ทา

วัตถุประสงค์

เทคนิควิทยาการ

คน
ภาพที่ 17 รูปแบบของปัจจัยภายในของระบบองค์การตามสถานการณ์
ที่มา : ธงชัย สันติวงษ์ (2539) การบริหารเชิงกลยุทธ์, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช.
(หน้า 31)

ปัจจัยผันแปรภายในองค์การทั้ง 5 ประการข้างต้นนี้ต่างเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน และจะมีผล
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขององค์ ก าร อาจเรี ย กได้ ว่ า เป็ น ระบบย่ อ ยของสั ง คมและเทคนิ ค
(Sociotechnical subsystem) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงลักษณะส่วนสาคัญ 2 ส่วนที่ประกอบกันอยู่ คือ
ส่วนประกอบที่เป็นคน/ผู้ปฏิบัติงาน และส่วนประกอบที่เป็นเทคนิคหรือระบบการทางานอีกส่วนหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยทั้ง 5 นี้เป็นเพียงส่วนเดียวขององค์ประกอบของการทางานที่อยู่ภายในเท่านั้น
ประสิทธิภาพผลงานขององค์การยังขึ้นอยู่กับปัจจัยผันแปรภายนอกที่จะมีอิทธิพลต่อองค์การโดยตรง
อีกทางหนึ่ง
สมยศ นาวีการ (2538: 109-111) กล่าวว่า ผู้บริหารไม่สามารถบรรลุความสาเร็จภายในการ
บริหารเชิงกลยุทธ์ได้เลย หากปราศจากความเข้าใจปัจจัยเชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งภายในองค์การ ปั จจัย
เชิงกลยุทธ์เหล่านี้คือ จุดแข็งและจุดอ่อนภายในที่อาจเป็นข้อจากัด หรือสนับสนุนกลยุทธ์ขององค์การ
ได้ ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ของสภาพแวดล้อมภายในขององค์การคือ (1) โครงสร้าง (2) วัฒนธรรม และ (3)
ทรัพยากร
1. โครงสร้าง (Structure) เป็นการจัดระเบียบ บทบาท และความสั มพันธ์ของ
พนักงานอย่างเป็นทางการ จะแสดงถึงการติดต่อสื่อสาร อานาจหน้าที่ กระแสของงาน ที่เป็นแบบ
แผนความสัมพันธ์ขององค์การ โครงสร้างมีหลายรูปแบบได้แก่ โครงสร้างแบบเรียบง่าย โครงสร้าง
แบบหน้ าที่ โครงสร้างแบบหน่ วยธุรกิจ และโครงสร้างแบบบริษัทในเครือ ส าหรับโครงสร้ างของ
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วิทยาลัยการทัพอากาศเป็นการจัดโครงสร้างแบบหน้าที่ (Functional Structure) ซึ่งมีลักษณะการ
จัดโครงสร้างแบบแบ่งงานกันทาเฉพาะด้าน โครงสร้างแบบหน้าที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้าง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ และมี สายการ
บังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารตามแนวดิ่งที่ยาวและเฉพาะด้าน จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการประสานงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ ได้ช้า เหมาะสาหรับองค์การที่ไม่ต้อง
มีการปรับตัว การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการดาเนินกลยุทธ์ ถ้า
โครงสร้างสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นจุดแข็ง แต่ถ้าไม่สอดคล้องจะกลายเป็นจุดอ่อนที่จะ
ทาให้องค์การไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุความสาเร็จได้
2. วัฒนธรรมองค์การ (Corporate Culture) เป็นความเชื่อ ความคาดหวัง และ
ค่านิยมร่วมกันของบุคลากรในองค์การ และจะถูกถ่ายทอดจากบุคคลยุคหนึ่งไปยังอีกบุคคลอีกยุคหนึ่ง
วัฒนธรรมเหล่านี้ได้สร้างบรรทัดฐาน (กฎ) ที่ระบุพฤติกรรมที่ยอมรับได้ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาถึง
พนักงานต่าสุด เป็นสิ่งที่ทาให้บุคลากรทุกคนภายในองค์การมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียว และมักจะไม่ถูก
บันทึกไว้แต่จะผูกติดอยู่อย่างใกล้ชิดกับภารกิจขององค์การ มีหน้าที่สาคัญหลายประการ ได้แก่ การ
ถ่ายทอดเอกลักษณ์แก่พนักงาน การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์การ การสร้างความมั่นคง
แก่องค์การในฐานะที่เป็นระบบสังคม กรอบอ้างอิงแก่พนักงานเพื่อดาเนินงานในองค์การ และใช้เป็ น
เครื่ อ งมื อ ชี้ แ นะแนวทางหรื อ พฤติ ก รรมที่ เ หมาะสม ความเข้ า ใจวั ฒ นธรรมขององค์ ก ารจะเป็ น
สิ่งจาเป็นต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมบางอย่างอาจก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงลบได้ การที่
ผู้บริหารไม่สามารถรับรู้ความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายนอก เพราะว่าส่วนหนึ่ง
อาจเพราะว่าพวกเขาถูกปิดตาด้วยความเชื่อถือร่วมกันอย่างเข้มแข็ง ในกรณีเช่นนี้วัฒนธรรมองค์การ
ที่ยึดถือร่วมกันอย่างเข้มแข็งจะกลายเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อความสาเร็จได้เมื่อองค์การจาเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงทิศทางเชิงกลยุทธ์ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งของการมีวัฒนธรรมองค์การที่เข้ มแข็งอาจส่งผล
ให้การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์การไม่สามารถบรรลุความสาเร็จ หากการเปลี่ยนแปลงนั้นขัดแย้ง
กับวัฒนธรรมขององค์การ ซึ่งจะกลายเป็นจุดอ่อนในที่สุด ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ที่
ขัดแย้งไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การ ผู้บริหารจะต้องใช้ทั้งเวลา ความพยายาม และความอดทน
อย่างสูงในการดาเนินการเปลี่ยนแปลงให้สาเร็จ สอดคล้องกับ พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ และ พสุ เดชะ
รินทร์ (2542: 29) ที่ชี้ให้เห็นอิทธิพลของค่านิยมและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อกลยุทธ์ว่า ในบางกรณี
วัฒนธรรมและความเชื่อขององค์การจะมีอิทธิพลอย่างสูงต่อการกาหนดกลยุทธ์ขององค์การ เนื่องจาก
ทั้งความเชื่อและวัฒนธรรมองค์การได้ถูกฝังรากลึกอยู่ในความคิดและการกระทาต่างๆ ของผู้บริหาร
ทาให้เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการกระทาต่างๆ ขององค์การ วัฒนธรรมองค์การที่เข้มแข็งมีส่วนช่วยใน
การสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การ เช่น การเป็นผู้นาด้านเทคโนโลยี การให้ความสาคัญกับคุณภาพ การ
เน้นหนักในด้านการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์การยังมีอิทธิพลต่อบรรยากาศ
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ในการทางาน และความสามารถในการปรับตัว หรือความยืดหยุ่นสาหรับตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้น
มากน้อยเพียงใด
3. ทรัพยากร (Resources) โดยทั่วไปทรัพยากรขององค์การจะถูกพิจารณาในแง่
ของ การเงิน บุคลากร ข้อมูล และเทคโนโลยีขององค์การ ผู้บริหารควรตรวจสอบทรัพยากรเพื่อการ
พิจารณาจุดแข็งจุดอ่อนขององค์การ การกาหนดกลยุทธ์ขององค์การจะต้องตระหนักถึงการสนับสนุน
ทรัพยากรของหน้าที่แต่ละอย่างในหน่วย ทรัพยากรตามหน้าที่ขององค์การไม่เพียงแต่รวมเอาบุคลากร
ที่บรรจุตามหน้าที่เท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถ แนวความคิด และเทคนิควิธีของหน้าที่แต่ละ
อย่างที่พวกเขาใช้ในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามกลยุทธ์ด้วย สมคิด บางโม (2540: 6263) กล่าวว่า การจัดการหรือการบริหารกิจการต่างๆ จาเป็นต้องมีทรัพยากรอันเป็นปัจจัยพื้นฐานใน
การจัดการ เพราะประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และคุณภาพ
ของปัจจัยดังกล่าวนี้ โดยทั่วไปถือว่าทรัพยากรที่เป็นปัจจัยสาคัญของการจัดการมีอยู่ 4 ประการ ซึ่ง
รู้จักในนามของ 4M ได้แก่ 1) คน (Man) เป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมขององค์การนั้นๆ 2) เงิน (Money) ใช้
สาหรับเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ 3) วัตถุสิ่งของ (Materials) หมายถึงอุปกรณ์
เครื่องใช้ เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งอาคารสถานที่ด้วย 4) การจัดการ (Management) หมายถึงความรู้
เกี่ยวกับการจัดการ
Plunkett และคณะ (2005) ได้อธิบายองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบด้วย 7
องค์ประกอบ คือ
1. พันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยมองค์กร
2. สมรรถนะหลักเฉพาะขององค์กร (core competencies)
3. วัฒนธรรมขององค์กร (organizational culture) เป็นการรวมค่านิยม ความเชื่อ
ปรัชญา ประสบการณ์ ประเพณี และความประพฤติที่เป็นแบบอย่างร่วมกัน ทาให้แต่ละองค์กรมี
คุณลักษณะพิเศษ ซึ่งเรียกว่า วัฒนธรรมองค์กร
4. บรรยากาศในองค์กร (organizational climate) เป็นความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
การทางานในองค์กร เมื่อบุคคลมีความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรและไม่รู้สึกมีความกดดัน จะทาให้สามารถใช้
พลังงานสร้างสรรค์ได้
5. ภาวะผู้นา (leadership) เป็นการนาบุคคลให้บรรลุเปูาหมายโดยสนับสนุนให้ทุก
คนทางานให้ดีที่สุด โดยผู้นาเป็นต้นแบบในการทางานทั้งโดยวาจาและการกระทา
6. โครงสร้างองค์กร (organizational structure) เป็นตัวกาหนดว่างานมาในรูปแบบ
ใด ใครมีหน้าที่อะไร โดยแบ่งอานาจและขอบเขตหน้าที่ และการสื่อสารภายในแต่ละแผนก
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7. ทรัพยากร (resources) ในองค์กร ได้แก่ พนักงาน ข้อมูล สถานที่ เครื่องจักร
อุปกรณ์ วัสดุ และการเงิน
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ (2542) กล่าวว่าองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในพิจารณาได้จาก
โครงสร้างและนโยบายขององค์กร, ลักษณะและการบริการ, บุคลากร, การเงิน, วัสดุ อุปกรณ์ สถานที่,
และการบริหารจัดการ
นอกจากการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ภายในองค์การตามหน้าที่การปฏิบัติงานแล้ว ยังมีแนวคิด
ที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการดาเนินงานขององค์การอีก เช่น การวิเคราะห์ปัจจัย
7 ประการ หรือThe 7-S Framework (อ้างถึงใน พักตร์ผจง วัฒนสินธ์ และ พสุ เดชะรินทร์ , 2542:
305 และ สมยศ นาวีการ 2538: 110) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัทที่ปรึกษา McKinsey ใช้ในการ
วิเคราะห์การปฏิบัติงานขององค์การที่เป็นลูกค้าว่าปัจจัยเหล่านี้มีความสอดคล้องกันอย่างไร และ
พบว่าองค์การที่ประสบความสาเร็จมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะจัดปัจจัยทั้ง 7 ประการนี้ได้
อย่างสอดคล้องเหมาะสม แนวคิดนี้ได้รับการเผยแพร่ในปี ค.ศ.1980 โดย Waterman, Peters and
Phillips โดยในตอนแรกแนวคิดนี้ต้องการนาเสนอว่าประสิทธิภาพขององค์การไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ทางด้านโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ของปัจจัยต่างๆ 7
ประการที่มีความสัมพันธ์กัน และถูกนาไปใช้ในการประเมินสภาพแวดล้อมภายในของบริษัท ต่างๆ อีก
หลายบริษัท
1. Structure โครงสร้างองค์การ คือ การจัดสายงานและความสัมพันธ์ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่องค์การกาหนดขึ้นอย่างเป็นทางการ ทาให้ทราบว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาดูแลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยใดบ้าง โครงสร้างองค์การแสดงให้เห็นถึงการจัดงานเข้าด้วยกันเป็นหมวดหมู่
ความรับผิดชอบ (Responsibility) และอานาจหน้าที่ (Authority) ของหน่วยงานต่างๆ สายการ
บังคับบัญชา (Chain of Command) ของหน่วยงานต่างๆ และการประสานงาน (Coordination)
ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ
2. Strategy คือ กลวิธีในการดาเนินกิจการให้ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
โดยการแบ่งสรรทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อดาเนินการในเวลาต่างๆ กันให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและ
การแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
3. Systems คือ ระบบในการบริหารงานประจาวันขององค์การ เพื่อให้การปฏิบัติ
ภาระหน้าที่ต่างๆ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร (Communication
System) ระบบการจัดการงบประมาณ (Budgeting System) ระบบบัญชี (Accounting System)
รวมทั้งระบบการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม (Environmental Scanning System)
4. Style คือ ลักษณะ แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
ระดับสูง และพนักงานในองค์การ เช่น วิธีการบริหารแบบต่างๆ ที่ถือปฏิบัติในองค์การ การใช้เวลา
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และลั ก ษณะความเป็ น ผู้ น าของผู้ บริห าร ลั ก ษณะของพนักงานในองค์การที่ก่อให้ เกิดวัฒ นธรรม
องค์การ (Organization Corporate Culture)
5. Staff หมายถึง ลักษณะและส่วนประกอบของสมาชิกในองค์การ ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บริหาร และพนักงาน ว่ามีลักษณะ และคุณสมบัติ ตลอดจนคุณวุฒิอย่างไร ซึ่งลักษณะของสมาชิก
ขององค์การควรเหมาะสมกับลักษณะของโครงสร้างองค์การและงานที่จะต้องปฏิบัติ
6. Skills หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะของสมาชิกขององค์ก ารที่เป็น
จุดเด่น หรื อเป็น ข้อได้เปรีย บในการแข่งขัน หรือเป็นสิ่งที่ทาให้องค์การมีลักษณะแตกต่างไปจาก
องค์การอื่นๆ
7. Shared Values หมายถึง ค่านิยมร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ซึ่งเป็นสิ่งที่
สมาชิกทุกคนยึดถือในการปฏิบัติงาน ค่านิยมร่วมนี้มีความหมายและความสาคัญยิ่ งกว่าวัตถุประสงค์
ขององค์การ ซึ่งมักจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม แต่ค่านิยมร่วมเป็นสิ่งที่สมาชิก
ขององค์การจะยึดถือร่วมกันอยู่ตลอดเวลา
ในการบริหารองค์การและก่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพนั้น จะต้องจัดให้ทั้ง 7-S
นั้นมีความสอดคล้องกัน เช่น องค์กรขนาดเล็กที่ใช้กลยุทธ์คงตัว (Stability Strategy) จะจัด
โครงสร้างองค์การโดยการแบ่งงานกันทาตามหน้าที่ (Functional Structure) ซึ่งองค์การในลักษณะ
นี้ผู้บริหารจะมีรูปแบบการบริหาร (Style) แบบรวมอานาจ (Centralization) ซึ่งทาให้พนักงาน
(Staff) ที่ดูแลแต่ละหน้าที่นั้นมีทักษะทางเทคนิคงาน (Technical Skill) เฉพาะหน้าที่ที่ตนเอง
รับผิดชอบเท่านั้น และระบบการทางาน (System) ที่องค์การมุ่งเน้นคือ การควบคุม (Control)
ค่าใช้จ่ายและทรัพยากรต่างๆ โดยการสร้างค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ในด้านการประหยัด
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้มีต้นทุนที่ต่า สามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ (พักตร์ผจง วัฒนสินธ์
และ พสุ เดชะรินทร์, 2542: 305)
งานวิจัยของ กานดา ตัณฑพันธ์ (2545) ได้ศึกษาโครงสร้างและอานาจหน้าที่เพื่อการกระจาย
อานาจการบริหารงานวิชาการของวิทยาลั ยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข พร้อมทั้งศึกษา
ปัญหา อุปสรรค พบว่า วิทยาลัยพยาบาลมีการกระจายอานาจในเรื่องวิธีการจัดการเรียนการสอน แต่
ยังขาดการกระจายอานาจในเรื่องหลักสูตร ส่วนปัญหาอุปสรรคจากการจัดโครงสร้างและการกาหนด
อานาจหน้าที่เพื่อกระจายอานาจการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยพยาบาล ได้แก่ การขาดความ
เป็นอิสระ ขาดการมีส่วนร่วม และการตรวจสอบในการบริหารงานวิชาการจากชุมชน ดังนั้นแนวทาง
การแก้ไขปั ญหาคื อการจั ดโครงสร้างและการกาหนดอานาจหน้าที่ ให้ คณะกรรมการบริห ารงาน
วิ ช าการโดยยึ ด หลั ก การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว ม ประกอบด้ ว ยบุ ค ลากรภายในวิ ท ยาลั ย และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชนภายใต้การตรวจสอบการบริหารงานจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยที่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย เมื่อเทียบเคียงผลงานวิจัยครั้งนี้กับโครงสร้างการ
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บริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ จะเห็นได้ว่ามีส่วน
คล้ายคลึงกันในแง่การกระจายอานาจ ปัญหาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เกิดจากโครงสร้าง
สถานศึกษาที่มีการกระจายอานาจในการจัดการเรียนการสอนไปตามสถานศึกษา แต่ขาดการมีส่วน
ร่วมและการตรวจสอบจากชุมชน ซึ่งในที่นี้หมายถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการ ทั้งในส่วนหน่วยงานที่ส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา และหน่วยงานที่รับผลผลิต
จากการจั ด การศึ ก ษามาใช้ ง าน ปั จ จั ย ด้ า นโครงสร้ า งจึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิผลของการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
งานวิจัยของพันเอก พร ภิเศก (2546) ได้ศึกษาลักษณะของวัฒนธรรมองค์ก าร และปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่า
กับอาจารย์ที่เป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ใน
โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก จานวน 393 คน พบว่า ลักษณะวัฒนธรรมองค์การเป็น
วัฒ นธรรมแบบผสมระหว่า งวั ฒ นธรรมแบบครอบครั ว วั ฒ นธรรมแบบการเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นา
วัฒนธรรมแบบราชการ และวัฒนธรรมแบบการตลาด โดยวัฒนธรรมเด่นที่มีการปฏิบัติมากที่สุดคือ
วัฒนธรรมแบบราชการ ส่วนปัจจัยที่ส่งผลตรงต่อประสิทธิผลโรงเรียน ได้แก่ วัฒนธรรมองค์การ แนว
ปฏิบัติของกองทัพบก และความพึงพอใจในงาน ผลการศึกษาครั้งนี้สะท้อนให้เห็นลักษณะองค์การ
แบบราชการที่ส าคัญคือ วัฒ นธรรมการปฏิบัติงานแบบราชการส่ งผลทางลบกับประสิทธิผ ลของ
องค์การ แต่ส่งผลต่อความพึงพอใจของข้าราชการซึ่งเป็นการปฏิบัติงานในลักษณะที่ยึดกฎ ระเบียบ
ทาตามค าสั่ ง ไม่ ค่อ ยมี การริ เ ริ่ มเปลี่ ย นแปลง ขณะที่ วั ฒ นธรรมแบบเปลี่ ย นแปลงพั ฒ นาซึ่ง เป็ น
วัฒนธรรมที่ส่งผลในทางบวกต่อประสิทธิผลองค์การมากที่สุด แต่กลับมีการปฏิบัติอยู่น้อยที่สุด อีกทั้ง
ข้าราชการไม่พึงพอใจเพราะวัฒนธรรมดังกล่าวทาให้ข้าราชการจะต้องมีการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน
ใช้ ค วามคิ ด ริ เ ร่ ม สร้ า งสรรค์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ารให้ เ กิ ด ความก้ า วหน้ า อยู่ ต ลอดเวลาทั น กั บ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้การศึกษายังพบว่าอาจารย์ในกลุ่มที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับ
ปริ ญ ญาตรี พ อใจกับ ระดับ ประสิ ท ธิผ ลโรงเรียนว่า ดีอยู่ แล้ ว หรือสู งอยู่แล้ ว ซึ่ง เป็น การรับ รู้ที่ เป็ น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประสิทธิผลของโรงเรียน ขณะที่อาจารย์กลุ่มที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญา
ตรีขึ้นไปยังไม่พอใจกับสภาพประสิทธิผลโรงเรียนที่เป็นอยู่ และจะมีผลต่อการพยายามที่จะพัฒนา
ต่อไป การรับรู้ที่แตกต่างกันดังกล่าวเปรียบเสมือนแรงดันและแรงดึงในการพัฒนาองค์การ ประเด็นนี้
หากนามาเปรียบเทียบกับบริบทการปฏิบัติงานของอาจารย์วิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับ
การศึกษา และฝึกอบรมจากสถานศึกษาทางทหารชั้นนาของต่างประเทศจึงอาจมีการรับรู้ประสิทธิผล
สถานศึกษาที่แตกต่างไปและอาจพยายามพัฒนาให้สภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่นักวิชาการกล่าวถึงมาแล้วนั้น ส่วนใหญ่เป็นปัจจัยที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในภาคธุรกิจ ซึ่งอาจนามาปรับใช้ได้ในการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อม
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ภายในที่มีผลต่อการบริหารงานในภาครัฐ และสถานศึกษา อย่างไรก็ตามปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
ไม่ได้มีการระบุเ ป็นปัจจัยที่ตายตัวหรือสาเร็จรูป การพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมย่อมขึ้นอยู่กับ
ลักษณะงาน หรือระบบที่ต้องการวิเคราะห์ซึ่งอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไป ในการวิจัยนี้
ผู้วิจัยจะจัดกลุ่มปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่ได้รวบรวมมาจากนักวิชาการเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นกรอบกว้าง ๆ ประกอบไปด้วย 1) โครงสร้าง
องค์การ 2) วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมร่วม 3) บุคลากร 4) ทรัพยากรองค์การ 5) การบริหารงาน
ได้ตามตารางสังเคราะห์ที่ 13
ตารางที่ 12 การสังเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ

รายการ

โครงสร้าง

ธงชัย สันติวงษ์

สมยศ นาวีการ

(2539)

(2538)

Plunkett และ
คณะ (2005)

โครงสร้าง

โครงสร้าง

โครงสร้าง

โครงสร้าง

วัฒนธรรม
องค์การ

ค่านิยมร่วม

วัฒนธรรม
องค์การและ
ค่านิยมร่วม
บุคลากร

ทรัพยากร
องค์การ

7-S Framework วัฒนา วงศ์
อ้างถึงใน
เกียรติรัตน์
พักตร์ผจง วัฒน
(2542)
สินธ์ และ พสุ
เดชะรินทร์(2542)

วัฒนธรรม
องค์การ
คน

บุคลากร

โครงสร้าง

ค่านิยมร่วม
ภาวะผู้นา

บุคลากร

สมรรถนะหลัก

ทักษะ

บุคลากร
อุปกรณ์

ทรัพยากร

ทรัพยากร

สถานที่
งบประมาณ

1) โครงสร้างองค์การ เป็นการแบ่งงานกันทาที่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถทักษะของ
บุคลากรในวิทยาลัยการทัพอากาศ ดังจะเห็นได้จากการกาหนดหน่วยงาน กองการศึกษา กองกิจการ
นักศึกษา และกองวัดประเมินผล สอดคล้องกับภาระงานของวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งจัดว่าเป็นจุด
แข็งในการดาเนิ น งาน แต่อัตราตาแหน่งตามโครงสร้างการจัดส่ วนราชการกาหนดอัตราอาจารย์
ประจาและเทียบเท่าอยู่เพียง 7 ตาแหน่งรองรับนักศึกษาจานวนเฉลี่ย 80 คนในแต่ละรุ่น อาจารย์
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ประจ าเหล่ า นี้ จ ะมีบ ทบาทอย่ างใกล้ ชิด ในการเสริ มสร้า งสมรรถนะผู้ น าระดับ ยุ ทธศาสตร์ ให้ กั บ
นักศึกษา และร่วมอยู่ในการจัดการเรียนการสอนตลอดหลักสูตรทั้งการบรรยายวิชาการในบางวิชาที่
ไม่ได้ใช้ผู้บรรยายภายนอก กากับดูแลการสัมมนาตามแบบฝึกหัดของนักศึกษา การเยี่ยมชมกิจการ
การให้ คาปรึ ก ษาแนะน าในการจั ด ท าเอกสารวิจั ย นอกจากนี้ยั ง มีง านที่ ได้ รับ มอบหมายในส่ ว น
บริหารงานอีก โครงสร้างอัตราบุคลากรในตาแหน่งอาจารย์ประจานี้ทาให้กลายเป็นจุดอ่อนของการ
บริหารงานวิชาการได้ในเวลาเดียวกัน
2)
วั ฒ นธรรมองค์ ก ารและค่ า นิ ย มร่ ว ม ในฐานะที่ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศเป็ น
สถาบั น การศึกษาระดั บ สู งที่ สุ ดของกองทัพ อากาศ จัด การเรียนการสอนเพื่อเตรียมบุคลากรที่ มี
บทบาทหน้าที่ผู้บริหารและฝุายอานวยการในระดับสูงของกองทัพอากาศมาเป็นเวลานาน ตัวอย่างที่
เห็นได้ชัดคือ จุดแข็งของการเป็นหน่วยงานทางทหารที่บุคลากรจะมีความเป็นทหาร ความมีระเบียบ
วินัย และพร้อมที่จะปฏิบัติตามคาสั่ง แต่จุดอ่อนก็คือการที่ปฏิบัติตามคาสั่งอย่างสม่าเสมอทาให้ขาด
ความคิ ดสร้ างสรรค์ และความกระตือรือร้ นในการพัฒ นางาน ผลกระทบในลั ก ษณะนี้เ กิดขึ้นใน
หน่วยงานราชการทั่วๆ ไป รวมทั้งภายในวิทยาลัยการทัพอากาศด้วย
3) บุคลากร เป็นกลไกหลักในการดาเนินกิจการทั้งมวลของวิทยาลัยการทัพอากาศตั้งแต่
ระดับผู้บริหารลงมาถึงพนักงานราชการระดับล่าง ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ทักษะ ความรู้วิชาชีพทาง
ทหารของอาจารย์ประจามีผลต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาเพราะมี
บทบาทในการอานวยการให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ในแนวทางการพัฒนาความคิดขั้นสูง แต่อาจารย์
ประจาที่บรรจุทั้งหมดไม่ได้ผ่านการอบรมทักษะการสอนที่เป็นผู้อานวยการเรียนรู้มาก่อน ก็จะเป็น
จุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการทีเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์โดยเฉพาะสมรรถนะ
การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ
4) ทรัพยากรองค์การ การดาเนินกิจการของวิทยาลัยการทัพอากาศต้องการการสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ การบริการ ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ล้วนมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนโดยตรง ตัวอย่างเช่น ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยที่ได้รับการ
สนับสนุนมาจากกองทัพอากาศช่วยให้สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา ถือเป็นจุดแข็งใน
การบริหารงานวิชาการ แต่ปัญหาบางประการของการพัฒนาระบบเช่น ความไม่เสถียรของเครือข่าย
สื่อสาร การเพิ่มภาระงานให้กับอาจารย์ประจาในการจัดทาข้อมูลคลังความรู้ก็เป็นจุดอ่อนของระบบ
สารสนเทศนี้ได้ด้วยเช่นกัน
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3.2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก
ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 25-31) นิยามปัจจัยผันแปรภายนอกหรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์การ (External variables) หมายถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์การที่
ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการทางานขององค์การ และโดยที่
องค์การจะต้องเกี่ยวข้องโดยแยกไม่ขาดจากสภาพแวดล้อม อีกทั้ง ต้องผูกพันอยู่กับปัจจัยภายนอก
ทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจึงต้องเพิ่มความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว รวมทั้งการต้องติดตามถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การอีกด้วย ปัจจัยผันแปร
ภายนอกแบ่งออกเป็น
1. ปัจ จัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ ยวข้องโดยตรง (direct-action environment)
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบ และได้รับผลกระทบโดยตรงจากการทางานขององค์การ
ได้แก่ คู่ค้าของกิจการ สหภาพแรงงาน กลุ่มลูกค้า และคู่แข่งขัน
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม (indirect-action environment)
ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ซึ่งมิได้มีผลโดยตรงทันทีต่อการดาเนินงานขององค์การ แต่จะมีอิทธิพล
โดยทางอ้อม ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจทั่วไป ความก้าวหน้าของเทคนิควิทยาการ พัฒนาการของสังคม
วัฒนธรรมและการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ และอิทธิพลของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
Masun และ Mockler (1994 อ้างถึงใน ต่อตระกูล อุบลวัตร, 2550) เสนอว่าการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมเป็นกระบวนการในช่วงแรกของการบริหารกลยุทธ์เพื่อค้นหาและวิเคราะห์
โอกาสและอุปสรรคจากภายนอก โดยทาให้สามารถระบุเหตุการณ์ทั่วไปและแนวโน้มซึ่งจะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กรในอนาคต ในการตรวจสภาพแวดล้อมนี้จะเกิดผลดีที่สุดหาก
ได้มีการอภิปรายและระดมสมองจากกลุ่ม ซึ่งจะร่วมกันระบุปัจจัยจากสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 6
ด้านคือ
1. เศรษฐกิจ เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับเงิน สินค้า การบริการ ข้อมูล และพลังงาน
2. การเมือง เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับการใช้และการจัดสรรพลังของกลุ่มคน รวมถึง
การปกครองท้องถิ่น และต่างประเทศ
3. แนวโน้มทางสังคมและประชากร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่และ
ค่านิยมของประชาชน
4. เทคโนโลยี เป็ น ปั จ จั ย ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ การพั ฒ นาของเครื่ อ งจั ก ร เครื่ อ งมื อ
กระบวนการต่างๆ วัตถุดิบ อุปกรณ์
5. การแข่งขัน เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับการกระทาและศักยภาพของคู่แข่ง ความร่วมมือ
ด้านการตลาด
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6. ภูมิศาสตร์ เป็นปัจจัยที่สัมพันธ์กับท้องที่ บรรยากาศ ลักษณะภูมิประเทศ และ
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
นอกจากนี้ ยั ง ควรพิ จ ารณาด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพิ่ ม เติ ม เช่ น การทหาร การศึ ก ษา
กฎหมาย การแพทย์ และศาสนา เป็นต้น
Plunkett และคณะ (2005) ได้อธิบายองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมภายนอก โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
1. สภาพแวดล้อมภายนอกทางตรง (directly interactive forces) ได้แก่ เจ้าของกิจการ
ลูกค้า หุ้นส่วน พันธมิตร คู่แข่ง และแรงงานภายนอก
2. สภาพแวดล้อมภายนอกทางอ้อม (indirectly interactive forces) ได้แก่ เศรษฐกิจ
ภายในและภายนอกประเทศ สถานการณ์บ้านเมือง วัฒนธรรมทางด้านกฎหมาย ด้านเทคโนโลยี และ
สถานการณ์ทางธรรมชาติ
จงพิศ ศิริรัตน์ (2550: 46) กล่าวถึงการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่า ผู้กาหนดกลยุทธ์
จะต้องตระหนักถึงตัวแปรมากมายทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคม (social environment) และ
สภาพแวดล้อมในงาน (Task environment) ซึ่งสภาพแวดล้อมทางสังคม คือ พลังทั่วไปที่ไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การในระยะสั้น แต่สามารถมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจทางธุรกิจในระยะยาว ปัจจัยเหล่านี้ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย สังคม
และวัฒนธรรม
1. พลังทางเศรษฐกิจ (Economic forces) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน
วัตถุดิบ การเงิน พลังงาน ข้อมูลและข่าวสาร
2. พลังทางเทคโนโลยี (Technological forces) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินการในการคิดค้นและหาแนวทางในการแก้ปัญหา
3. พลังทางการเมืองและกฎหมาย (Political-legal forces) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดสรรอานาจ และกาหนดข้อกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ เพื่อปกปูองและห้ามปราม
4. พลังทางสังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural forces) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนด ค่านิยม บรรทัดฐาน และประเพณีของสังคม
ส่วนสภาพแวดล้อมในงาน หมายถึงองค์ประกอบหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อ
องค์การ และได้รับผลกระทบโดยตรงจากองค์การเช่ นกัน ผู้บริหารจาเป็นต้องกากับ ดูแล และทา
ความเข้าใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มต้องการหรือคาดหวังอะไรจากองค์การ แต่ละกลุ่มจะใช้
เกณฑ์ของตนในการพิจารณาว่า กิจการที่ปฏิบัติงานได้ผลดีอย่างไร และตัดสินจากผลกระทบของ
กิ จ การต่ อ กลุ่ ม นั้ น ๆ หากเห็ น ว่ า กลุ่ ม ไม่ ไ ด้ รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมก็ จ ะบี บ ให้ อ งค์ ก ารแก้ ไ ข
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สถานการณ์ด้วยมาตรการต่างๆ ดังนั้นผู้บริหารนอกจากจะต้องทราบว่าใครเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
หลักในกิจการแล้ว ยังต้องรู้ถึงเกณฑ์ที่แต่ละกลุ่มใช้เป็นตัวตัดสินการปฏิบัติงานของกิจการด้วย
ทั้งสภาพแวดล้อมทางสังคมและสภาพแวดล้อมในงาน จะต้องมีการกากับดูแลผลกระทบที่
อาจจะมีต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การ ผู้บริหารจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างกัน
ออกไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้ในสภาพแวดล้อมภายนอก ในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อม
มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารจะให้ความสนใจในการวิเ คราะห์สภาพแวดล้อมในงานมากเป็นพิเศษ แต่
หากสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมมีความคงที่ ผู้บริหารจะเน้นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
สังคมมากกว่า
เพื่อให้เข้าใจสภาพแวดล้อมในงานขององค์การ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ควร
ต้องวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องในงานทั้งหมด ดังแสดงตามภาพที่ 18
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี กฎหมาย-การเมือง วัฒนธรรมสังคม

การวิเคราะห์
ชุมชน

การวิเคราะห์
กลุ่มผลประโยชน์

การวิเคราะห์
ตลาด

การวิเคราะห์
คู่แข่งขัน

การเลือกปัจจัย
โอกาส – ภัยคุกคาม

การวิเคราะห์
ผู้จัดหา

การวิเคราะห์
รัฐบาล

ภาพที่ 18 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มา : Thomsan L. Wheelen and J.David Hunger, Strategic Management and
Business Plolicy, 10th Edition, Pearson Prentice Hall, 2006, p.80

148
ปองสิน วิเศษศิริ (2549: 26) ชี้ให้เห็นว่า บริบทหรือปัจจัยที่นับเป็นองค์ประกอบที่ส่งผลทั้ง
ในแง่บวกและลบมาถึงการบริหารการศึกษา แบ่งเป็น 4 ปัจจัย 1) เศรษฐกิจ 2) สังคม 3) การเมือง
และ 4) เทคโนโลยี มีลักษณะความสัมพันธ์ที่ซับซ้ อนโดยต่างเป็นตัวการที่ทาให้การศึกษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปได้เช่นกัน และปัจจัยแต่ละปัจจัยยังส่งผลกระทบซึ่งกันและกันด้วยอีกทางหนึ่ง ดังเช่น
แนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโลกที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ และแรงงานที่มีคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทาให้ความต้องการความสามารถของแรงงานวิช าชีพเพิ่มมากขึ้น การจัดการศึกษาจึงต้อง
ส่งเสริมให้คนมีศักยภาพเหมาะสมกับการทางาน การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางสังคมโดยเฉพาะ
การเป็นโลกาภิวัฒน์ คนจะต้องความสามารถในการปรับตัวอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้
ทักษะ และทัศนคติที่พึงประสงค์ โดยเฉพาะในด้านความเชื่อ ทัศนคติ และค่านิยมที่เป็นเหตุเป็นผล
การศึกษายังมีเปูาหมายในการสร้างคนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม เพียงพอที่จะทาหน้าที่ทางการ
เมืองและนาประเทศไปสู่ความเจริ ญ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยียังมีบทบาทใน
การจัดการเรียนการสอน โดยมีส่วนช่วยให้การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษาดีขึ้น
ในงานวิจัยนี้ได้พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกในลักษณะเดียวกันกับที่นักวิชาการ
หลายท่านระบุไว้ โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบทางตรง ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่
1.1 สถาบั นวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นผู้กาหนด
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึ กษาวิชาชีพทางทหาร การร่วมมือทางวิชาการระหว่างเหล่าทัพ รวมถึง
การดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาทางทหารของทุกเหล่าทัพ
1.2 คณะกรรมการการศึกษากองทัพอากาศที่มีหน้าที่กาหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การศึกษาของทหารอากาศ กลั่นกรองโครงการศึกษา ระเบียบสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาของ
สถาบันการศึกษาในกองทัพอากาศ
1.3 กรมกาลังพลทหารอากาศกากับดูแลโครงการศึกษาภายในประเทศ การบริหาร
บุคลากรทางวิชาการของสถานศึกษา และการควบคุมการดาเนินงานตามแผนแม่บทการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพอากาศ
1.4 กรมยุทธการทหารอากาศ เป็นฝุายอานวยการของกองทัพอากาศที่มีบทบาทใน
การเสนอแนะนโยบาย และทิศทางในการพัฒนาขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศ โดยจัดทาแผน
นโยบาย และยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ซึ่งผลที่ตามมาคือ การจัดทาแผนแม่บทพัฒนากองทัพอากาศ
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ในด้ า นต่ า งๆ การเสนอของบประมาณสนั บ สนุ น การปฏิ บัติ ง านของกองทั พ อากาศ การจั ด ส รร
ทรัพยากรที่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารกองทัพอากาศ
1.5 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยงานกากับดูแลการจัดการการศึกษา
วิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศได้แก่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงบิน , โรงเรียนนายทหาร
อากาศอาวุโส, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, และวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยมีสานักบริหาร
การศึกษาเป็นฝุายอานวยการ มีหน้าที่บริหารงานด้านวิชาการในระดับนโยบาย, โครงการศึกษาวิจัย
ทางการศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด , การกลั่นกรองโครงการศึกษา
ประจาปี, การกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาในขั้นต้น และการเสนอของบประมาณสนับสนุนการจัด
การศึกษาของหน่วยงานในสังกัด
1.6 หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นเสมือนผู้ใช้งาน
ผลผลิต (ผู้สาเร็จการศึกษา) จากวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับกรมที่นอกจากจะส่ง
บุ คลากรเข้ารั บ การศึกษาในหลั กสู ตรของวิท ยาลั ย การทัพอากาศจานวนตามที่ไ ด้รับการจั ดสรร
ประจาปีแล้ว ยังเสนอแนะโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากองทัพอากาศให้กับวิทยาลัยการทัพอากาศใช้เป็น
ข้อมูลพิจารณาในการกาหนดหัวข้อการจัดทางานวิจัยของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะตรง
ตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
2. ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบทางอ้อม ประกอบด้วย ปัจจัยทั่วไปที่ไม่มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศในระยะสั้น แต่สามารถมี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจในการวางวิสัยทัศน์ หรือแนวทางการปฏิบัติภารกิจในอนาคต ปัจจัยเหล่านี้
ได้แก่ เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม ตัวอย่างอิทธิพลที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการได้แก่
2.1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลต่อการจัดสรรงบประมาณไปสู่กองทัพ
ส่งผลต่อการพัฒ นาขีดความสามารถรวมทั้งการพัฒ นาบุคลากรของกองทัพเนื่องจากการบริห าร
จัดการทั้งมวลจะขับเคลื่อนไปได้ด้วยการจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องเหมาะสมในการดาเนินงาน
ดังจะเห็ น ได้จ ากในช่ว งวิกฤติเศรษฐกิจ งบประมาณที่จัดสรรให้กับกองทัพมีจานวนจากัด ทาให้
จาเป็นต้องกาหนดมาตรการประหยัดงบประมาณ ส่งผลให้การฝึกศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
เป็ น ไปอย่ างจ ากั ด โดยเฉพาะจ าเป็นต้องตัดงบประมาณโครงการศึกษาดูงานต่ างประเทศที่เป็ น
ประโยชน์ในการสร้างวิสัยทัศน์ให้กับนักศึกษาที่เตรียมตัวเป็นผู้บริหารของกองทัพอากาศในอนาคต
2.2 ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย ปัจจัยทางการเมืองทั้งภายในประเทศ และ
การเมื อ งระหว่ า งประเทศ ล้ ว นส่ ง ผลต่ อ บทบาทของกองทั พ เกื อ บทั้ ง สิ้ น เนื่ อ งจากกองทั พ เป็ น
เครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์ทางการเมือง ปัญหาความขัดแย้งทางแนวความคิดของ
กลุ่ มต่างๆ ภายในประเทศก่อให้ เกิดเหตุการณ์ความไม่ส งบอย่างต่อเนื่อง อิทธิพลของปัจจัยทาง
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การเมืองส่งผลต่อการงานของกองทัพในการเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการรักษาปฏิบัติการให้เกิด
สันติภาพทั้งการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) และการบีบบังคับให้เกิดสันติภาพ (Peace
Enforcement) ปัญหาความขัดแย้งเกี่ยวกับพรมแดนระหว่างประเทศทาให้ต้องมีการเตรียมกาลังทาง
ทหารให้พร้อมปฏิบัติการเมื่อมีสถานการณ์วิกฤติ ในส่วนการจั ดการศึกษาจะต้องเตรียมผ้เรียนให้
พร้อมออกไปปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาทั้งสถานการณ์ในประเทศและระหว่างประเทศ การปรับ
ทิศทางการเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีสมรรถนะในการแก้ปัญหาในระดับมหภาคเป็นเรื่องที่สาคัญจะต้อง
ด าเนิ น การให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น การวางแผนงานทางวิ ช าการจึ ง ต้ อ งประเมิ น
สถานการณ์ และพยากรณ์แนวโน้มการใช้กาลังทางทหารที่อาจจะต้องเกิดขึ้นในอนาคต บุคลากร
ทางการศึกษาจึ งต้องตระหนั กและตื่นตัว กับสถานการณ์รอบด้านที่เกิดขึ้น ตัวอย่างที่เห็ นได้จาก
อิทธิพลทางการเมือง คือ การสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิ ทยาลัยการทัพ 3 สถาบัน
(กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) ในการจะการประชุมเพื่อร่วมกันจัดทาร่างยุทธศาสตร์ทหาร
และการจัดเสวนาในเรื่องบทบาทของทหารกับความขัดแย้งในประเทศ นอกจากนี้การเปิดประชาคม
อาเซีย นก่อให้ เกิดความร่ ว มมือในด้านความมั่นคงในภูมิภ าคทาให้ ทุกสถาบันการศึกษาต้องปรับ
การศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมสาหรับกิจการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
2.3 ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ขอบข่ายที่กว้างขวางของปัจจัยทางสังคมเป็นสิ่ง
ที่ อ ยู่ ร อบตั ว ของวิ ถี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข องมนุ ษ ย์ ใ นสั ง คมนั้ น ๆ ครอบคลุ ม การศึ ก ษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียมประเพณี ปัจจัยเหล่านี้จึงมีผลต่อความรู้สึกนึกของคนในสังคมนั้น และคนเป็นกลไก
สาคัญของการบริหารที่จะนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของการบริหารที่ได้กาหนดไว้
ตัวอย่างปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของกองทัพคือ การนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาเข้ามาใช้ในการควบคุม กากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาในกองทัพ แม้ว่าการศึกษา
วิชาชีพทางทหารจะไม่มีการเทียบวุฒิการศึกษากับระบบการศึกษาของประเทศ แต่แนวคิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของทหารทุกเหล่าทัพได้ถูกกาหนดนโยบายให้จัดทาระบบประกันคุณภาพโดยมี
สถาบันวิชาการปูองกันประเทศเป็ นหน่วยงานหลักกาหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ
มอบหมายให้แต่ละกองทัพจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของตนเองมารองรับ เช่นเดียวกันกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาทั่วไป สถาบันการศึกษาจะต้องรายงานผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment report: SAR) และแผนการพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งการรายงานผลการปฏิบัติตามแผน
นั้ น ให้ กั บ สถาบั น วิ ช าการเพื่ อ การปู อ งกั น ประเทศต่ อ ไป ซึ่ ง ตามแผนการพั ฒ นาคุ ณ ภาพจะมี
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานบริหารงานวิชาการอยู่หลายส่วน อีกตัวอย่างหนึ่งของปัจจัย
นี้ คือ ผลที่เกิ ดจากการกาหนดให้ ก ารศึกษาของประเทศจัด การเรี ยนการสอนแบบยึด ผู้ เ รียนเป็ น
ศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการศึกษาจากการที่ครูเป็นผู้ถ่ายทอด ผู้เรียนเป็นผู้รับ
ข้อมูล มาเป็ น ผู้ เรี ย นศึกษาค้น คว้า ผู้ ส อนเป็นผู้ แนะนา ส่ งเสริม ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนนี้
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แตกต่างไปจากการจั ดการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาของกองทัพในอดีตที่ผ่านมา ซึ่งมักจะ
ฝึกอบรม และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดทาให้ผู้เรียนขาดโอกาสในการประยุกต์ใช้การคิดวิเคราะห์
และอยู่ในขอบเขตกระบวนทัศน์ที่จากัด ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนี้
จะส่งผลดีกับการพัฒนาทางด้านการคิดขั้นสูง การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
สร้างการเรียนรู้ที่สอดคล้องต่อการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนตามไปด้วย
2.4 ปัจจัยทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงด้านเทคนิควิธีการในการปฏิบัติการทาง
ทหาร ทั้งด้านกระบวนการวางแผน หลักนิยม/แนวคิดการปฏิบัติการทางทหาร และเทคโนโลยีระบบ
อาวุธยุทโธปกรณ์ทางการทหาร นามาสู่การเปลี่ยนแปลงทางด้านการฝึกศึกษาอบรม เพื่อปรับตัวให้
ทันเข้ากับเทคโนโลยีที่ทันสมัย โครงสร้างของหลักสูตรและรูปแบบในการศึกษาจะเปลี่ยนไป ดังที่เคย
ปรากฏมาแล้วในช่วงเกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียที่เป็นการพลิกเปลี่ยนวิธีการทาสงครามทั้งระบบด้วย
การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการบริหารจัดการองค์ความรู้ และสารสนเทศด้านการข่าวกรองทา
ให้การฝึกศึกษาวิชาชีพทางทหารต้องรื้อระบบการศึกษาให้เป็นแบบใหม่ทั้งหมด
กล่าวโดยสรุปว่าปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ที่ใช้เป็นพื้นฐานการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในการวิจัยนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) สภาพแวดล้อมภายใน ใช้ในการวิเคราะห์จุดแข็ง – จุดอ่อน ประกอบไปด้วย โครงสร้าง
องค์การ, วัฒนธรรมองค์การและค่านิยมร่วม, บุคลากร, ทรัพยากรองค์การ
2) สภาพแวดล้อมภายนอก ใช้ในการวิเคราะห์หา โอกาส – ภัยคุกคาม ประกอบไปด้วย
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ, การเมืองและกฎหมาย, สังคมและวัฒนธรรม, เทคโนโลยี และปัจจัยที่เกิดจาก
กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
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สรุป : จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
แบ่งการนาเสนอออกเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัย
แยกการค้นคว้าออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) บทบาทหน้าที่ของผู้นาในการบริหารองค์การ 2) ความรู้
พื้นฐานเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นา และ 3) การระบุสมรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ซึ่ง
ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ ากการระบุ ส มรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ นี้ จ ะน าไปใช้ เ ป็ น เปู า หมายในการจั ด
การศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะเหมาะสม พร้อมสาหรับการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศต่อไป
ตอนที่ 2 หลั กการบริ ห ารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยให้ความสาคัญกับ เปูาหมายการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศคือ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ซึ่งหมายถึง ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศจาเป็นต้องมีเพื่อเตรียมปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ ดังนั้นการบริหารงานวิช าการ จึงเป็นกลไกที่ส าคัญของผู้บริหารในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ การทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ผู้วิจัยแยกการ
ค้นคว้าออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) ขอบข่ายการบริหารวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ และ 2) ความสั มพัน ธ์การบริหารงานวิชาการกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์
ตอนที่ 3 แนวคิดการกาหนดกลยุทธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดการกาหนด
กลยุทธ์ในประเด็น 1) ความหมาย และความสาคัญของกลยุทธ์ 2) ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ และ
3) ปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อทาความเข้าใจกับความหมายและความสาคัญของกลยุทธ์ที่มีต่อ
กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จะนามาใช้เป็น
พื้นฐานของการดาเนินงานวิจัยเพื่อค้นหาคาตอบตามวัตถุประสงค์การวิจัย ซึ่งมีระเบียบวิธีวิจัย ดังที่
จะนาเสนอในบทที่ 3 ต่อไป

บทที่ 3
วิธีดาเนินงานวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสม
(Mixed Method Design) ที่มุ่งศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การดาเนินการวิจัย แบ่ง
ออกเป็น 4 ขั้นตอน โดยมีรายละเอียดและโครงสร้างของขั้นตอนการดาเนินการวิจัย สรุปได้ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้ างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เป็นการศึกษา กรอบ
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยการวิเคราะห์และสังเคราะห์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุ
สมรรถนะผู้ น าระดับ ยุ ท ธศาสตร์ ที่จะต้องพัฒ นาให้ กับนักศึกษาของวิทยาลั ยการทัพอากาศ และ
ประเมิ น กรอบแนวคิ ดการบริ ห ารงานวิช าการที่เ สริม สร้า งสมรรถนะผู้ น าระดับ ยุ ทธศาสตร์ข อง
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เป็นการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัย
การทัพอากาศ และการใช้สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และ
นาเครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการปัจจุบันด้วยประเมิน ข้อมูลที่
ได้จะนามาวิเคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการบริหารวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกของการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ โดย
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารของ
กองทัพอากาศ และกลุ่มอาจารย์ประจาสัมมนาของวิทยาลัยการทัพอากาศด้วยแบบสัมภาษณ์ นามา
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม รวมทั้งข้อเสนอแนะกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ขั้นตอนที่ 4 พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิด
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เป็นการร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยนา
ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 - 3 มาใช้ในการสังเคราะห์ร่างกลยุทธ์ จากนั้น นาไปตรวจสอบประเมินกล
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ยุทธ์ที่สังเคราะห์ได้ และปรับปรุงตามที่ได้รับข้อเสนอแนะ นาเสนอเป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
เพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศฉบับสมบูรณ์
โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการดาเนินการวิจัย ดังนี้
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ขั้นตอนที่ 1 ศึกษากรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
เป็นการศึกษาหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ โดยการวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อระบุสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่จะต้องพัฒนาให้กับนักศึกษาของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ และประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ได้ แ ก่ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ านวน 6 ท่ า น ซึ่ ง เป็ น ผู้ มี ค วามรู้ แ ละ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ 1) ด้านการบริหารการศึกษา การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล จานวน 4 ท่าน 2) ด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหาร จานวน 1
ท่าน และ 3) ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดหลักสมรรถนะ จานวน 1 ท่าน (รายชื่อแสดงไว้
ในผนวก ก - 1) ที่
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินกรอบแนวคิด
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการ
ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ใช้สาหรับประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อประเมินกรอบแนวคิด และให้
ความคิดเห็น เกี่ยวกับ 1) ขอบข่ายการบริห ารงานวิชาการของวิทยาลั ยการทัพอากาศ และ 2)
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
1.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินกรอบแนวคิด มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นขอบข่ายการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ และประเด็นสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้าง
ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยสังเคราะห์กรอบแนวคิด และกาหนดนิยามปฏิบัติการ
ของตัวแปรในการวิจัย
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อคาถามของแบบประเมิน ตามนิยามปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นจาก
การทบทวนงานวรรณกรรม โดยกาหนดรูปแบบคาถามแบบปลายเปิด ปรับการใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
กระชับ และตรงประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถาม โดยนาเครื่องมือฉบับร่างพร้อมกับ
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ หั ว ข้ อ วิ จั ย วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย กรอบแนวคิ ด ในการวิ จั ย นิ ย ามเชิ ง
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ปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในรูปแบบของ
การวัดตัวแปร และให้ข้อแนะนาเพิ่มเติม
ขั้น ตอนที่ 4
จัดท าเอกสารประกอบการพิจ ารณาประเมิ นกรอบแนวคิ ด
ประกอบด้วย ที่มาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย สรุปย่อวิธีการและผลการสังเคราะห์ตัวแปรขอบข่ายการ
บริหารงานวิชาการ และตัวแปรสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมนาส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ดาเนินการประเมินกรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ต่อไป
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.1 ขอหนั ง สื อ จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ขอความ
ร่วมมือในการประเมินกรอบแนวคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน
1.4.2 ดาเนิ น การนัด หมายผู้ ท รงคุณวุ ฒิ เพื่อนาส่ งและรับคืนแบบประเมินกรอบ
แนวคิดด้วยตนเอง รวมทั้งร่ วมสนทนากับผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อแนะนาในการปรับปรุงกรอบ
แนวคิดเพิ่มเติม โดยผู้วิจัยได้รับข้อมูลจากผู้ทรงคุณวุฒิครบทั้งหมด 6 ท่าน เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม
2558
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
หลังจากน าแบบประเมินกรอบแนวคิดที่ได้รับคืนจากผู้ ทรงคุณวุฒิ มาสรุปความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และกรอบแนวคิด
การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis)
และปรับปรุงกรอบแนวคิด และนิยามปฏิบัติการ ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้กรุณาให้ข้อเสนอแนะในแบบ
ประเมินกรอบแนวคิด และส่งผลการปรับปรุงกรอบแนวคิดย้อนกลับให้ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบ
ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิกับผู้วิจัย รวมทั้งจัดทาสรุปผลการประเมิน กรอบ
แนวคิดให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมผู้ประเมินทั้งหมด
เห็นด้วยกับวิธีการสังเคราะห์ และรายการตามกรอบแนวคิด นอกจากนี้ผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมเพื่อทาให้กรอบแนวคิดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แบ่งข้อเสนอแนะออกได้เป็น 3 ประเด็น
ใหญ่ๆ ดังนี้
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1.5.1 การปรับแก้ประโยคหรือคาที่มีความหมายคลุมเครือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้
ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้คาที่คลุมเครือที่อาจทาให้เกิดความสับสน และตีความไม่ตรง
ประเด็น โดยเฉพาะหากนาประโยคหรือคาเหล่านี้ ไปใช้ในการสร้างเครื่องมือวิจัย ตัวอย่างเช่น ใน
นิย ามปฏิบั ติการของกรอบสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ จะเป็นการอธิบายเป็นภาพรวมของ
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงสมรรถนะนั้น จึงแนะนาให้แยกเป็นหัวข้อย่อยทาให้แยกแยะระดับพฤติกรรม
ได้ง่ายกว่า หรือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสื่อสารจะต้องรวมไปถึงการพิจารณาแยกแยะข้อมูลว่าจริง
หรือเท็จด้วย เป็นต้น
1.5.2 การเพิ่มรายการในนิยามปฏิบัติการเพื่อให้ครอบคลุมขอบข่ายงานวิชาการใน
แต่ละหัวข้อ ผู้ประเมินได้ให้คาแนะนาในการกาหนดกิจกรรมวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดย
เพิ่มกิจกรรมที่ได้มีการดาเนิน งานจริงแต่ไม่ได้ระบุไว้ในนิยามปฏิบัติการ เช่น การติดตามผลการ
ปฏิบั ติงานของผู้ ส าเร็ จ การศึกษากับหน่ว ยงานต้ นสั งกัด การประเมินการสอนของวิทยากร การ
เตรียมการฝึกปฏิบัติการ เป็นต้น
1.5.3 การจัดเรียงกลุ่มคา หรือประโยคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้ประเมินให้
คาแนะน าในการจั ดกลุ่ มงานที่มีความเกี่ยวข้องกันให้ เป็นหมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งจะช่ว ยทาให้ เห็ น
ขั้น ตอนและกระบวนการปฏิบั ติ ในแต่ล ะหั ว ข้อ อย่างชัดเจน ตั ว อย่ างเช่น การแนะนาให้ จั ดกลุ่ ม
กิจกรรมของการบริหารหลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารการประเมินผลตาม
กระบวนการบริหารได้แก่ การวางแผน/เตรียมการ การนาไปปฏิบัติ และการประเมินผล เป็นต้น
ขั้นตอนที่ 2 ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศสาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ขั้นตอนนี้เป็ นการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศ และการใช้สมรรถนะผู้น าระดับยุทธศาสตร์ โดยกาหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และนา
เครื่องมือไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพการบริหารงานวิชาการปัจจุบันด้วยประเมิน ข้อมูลที่ได้
จะนามาวิ เคราะห์แนวทางที่เหมาะสมในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
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2.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศหลักสูตรการทัพอากาศ
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการปรับปรุงเนื้อหา และสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรในหมวดวิชาผู้นา เป็นหมวดวิชาผู้นาระดับยุทธศาสตร์ จานวน 242 คน
2.1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ ปี
การศึกษา 2558 ซึ่งเป็นรุ่นที่อยู่ระหว่างการศึกษาในช่วงที่ดาเนินการเก็บข้อมูล จานวน 72 คน
2.1.3 ผู้ ให้ ข้อมูล สาคัญสาหรับวิธีการสารวจเพื่อประเมินสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุ ทธศาสตร์ ของนั กศึก ษาวิ ทยาลั ย การทัพอากาศ เก็ บข้อมู ล ด้ว ยแบบสอบถามประเมินค่า ระดั บ
สมรรถนะ แบ่งออกเป็น
2.1.3.1 นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ นายทหารชั้นสัญญา
บั ตร ข้ าราชการรั ฐ วิส าหกิจ และบุค คลพลเรือ นทุ กคนที่ กาลั งอยู่ใ นระหว่า งศึก ษาหลั กสู ตรของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 ประจาปีการศึกษา 2558 แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มสัมมนา กลุ่มสัมมนา
ละ 12 คน รวมจานวนทั้งสิ้น 72 คน
2.1.3.2 อาจารย์ประจาสัมมนาของวิทยาลัยการทัพอากาศ แบ่งออกตาม
สัมมนาที่รับผิดชอบ 6 กลุ่มสัมมนา อาจารย์ประจาสัมมนา 1 คน/สัมมนาโดยการเลือกแบบเจาะจง
รวมจานวนทั้งสิ้น 6 คน
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ แบบประเมินสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัย การทัพอากาศสาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ จัดทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับประเมิน
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในประเด็น 1) การมีวิสัยทัศน์ 2)
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5)
ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่าระดับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการมี
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เหล่านี้ แบ่งออกเป็น 5 ระดับ/สมรรถนะ และ การประเมินจะใช้
รูปแบบการประเมินแบบ 3 เส้า คือ ประเมินโดยตนเอง ประเมินโดยผู้ร่วมกลุ่มสัมมนาเดียวกัน และ
ประเมินโดยอาจารย์ประจากลุ่มสัมมนา แบบประเมินจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แบบ
ประเมิ น สมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ และส่ ว นที่ 2
แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นคาถามปลายเปิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ใช้สาหรับเก็บข้อมูลในขั้นตอนที่ 3 (รายละเอียดตามผนวก
ข - 2)
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2.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบประเมิน/ตัวบ่งชี้
สมรรถนะผู้นา รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการประเมินกรอบแนวคิดในประเด็นนิยามปฏิบัติการสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อหาและรูปแบบในการ
ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ขั้นตอนที่ 2
วิทยาลัยการทัพอากาศ

สร้างแบบประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 เขียนประเด็นการประเมินตามหัวข้อที่กาหนดแล้วเสนอให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความชัดเจน คุณภาพของภาษา และความครอบคลุมในเนื้อหาที่ต้อง
ประเมิน พร้ อมทั้งกาหนดเกณฑ์ การให้ คะแนนการประเมินในระดับต่างๆ ส าหรับการประเมิ น
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในแต่ละประเด็น
ขั้น ตอนที่ 4 ปรั บปรุงประเด็นการประเมินตามที่อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อตามผนวก ก - 2) เพื่อพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) รวมทั้งความถูกต้องของ
ภาษาแล้วนามาปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างแบบประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศฉบับสมบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยได้รับผลการตรวจสอบคุณภาพ และข้อเสนอแนะการ
ปรับปรุงเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สรุปผลการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยแบ่งเป็น 5 สมรรถนะ สมรรถนะละ 5 ระดับ รวมจานวน 25 ข้อ ได้ค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) มากกว่า 0.5 ทุกข้อ
ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงเครื่องมือวิจัยตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในประเด็น 1) การใช้ข้อความที่มีความหมายกว้างเกินไป หรือไม่ระบุให้
ตรงประเด็นที่ต้องการ รวมทั้งการใช้คาซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสน หรือตีความหมายผิดพลาดได้ 2)
การระบุพฤติกรรมบางอย่างที่เป็นนามธรรม ซึ่งยากต่อการวัดและประเมินผล และ 3) การเพิ่มเติม
ข้อความที่จะทาให้ครอบคลุมเนื้อหาเพิ่มขึ้น หรือตัดข้อความที่ซ้าซ้อนออกไป
ในขั้นตอนนี้ สามารถระบุระดับพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ได้ดังต่อไปนี้
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1. มีวิสัยทัศน์ (Visioning)
ระดับ 0
ระดับ 1
ไม่ แ สดงพฤติ ก รรม ความสามารถในการ
ด้านการมีวิสยั ทัศน์ ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง แ ล ะ
สถานการณ์ ต่ า งๆ ที่
เกิ ด ขึ้ น ในองค์ ก รได้
เป็นอย่างดี

ระดับ 2
แสดงพฤ ติ ก รรมใน
ระดับ 1 และ
ความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่ า งสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มที่
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต
อย่างมีหลักการโดยใช้
ข้อมูลที่เหมาะสม

ระดับ 3
แสดงพฤ ติ ก รรมใน
ระดับ 2 และ
ความสามารถในการ
อ ธิ บ า ย ภ า พ
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
องค์ ก รที่ ต้ อ งการให้
เกิ ด ขึ้ น ในอนาคตได้
อย่างชัดเจน

ระดับ 4
แสดงพฤ ติ ก รรมใ น
ระดับ 3 และ
ความสามารถในการ
การพยากรณ์แนวโน้ม
ที่เ กิ ด ขึ้น ในอนาคตได้
อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
และมีความเป็นไปได้ที่
จะบรรลุความสาเร็จ

2. การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ไม่ แ สดงพฤติ ก รรม ความสามารถในการ แสดงพฤติ ก รรมใน แสดงพฤติ ก รรมใน
ด้ า นการแก้ ปั ญ หา อธิบายเพื่อสร้างความ ระดับ 1 และ
ระดับ 2 และ
และการตัดสินใจ
เข้าใจในสถานการณ์ที่ ความสามารถในการ ความสามารถในการ
เกี่ยวข้องกับปัญหา
วิเคราะห์สาเหตุ และ ก าหนดทางเลื อ กใน
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า
ข อ ง ปั ญ ห า บ น พื้ น หลาก หลายวิ ธี โ ดย
ฐานข้อมูล สารสนเทศ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้
ที่ เ พี ย งพอและเป็ น เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ปัจจุบัน
สถานการณ์

ระดับ 4
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 3 และ
ความสามารถในการ
ประเมิ น ทางเลื อ กที่ ดี
ที่ สุ ด ในการตั ด สิ น ใจ
ด า เ นิ น ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาหรือพัฒนางาน
อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Managerial Skill)
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ไม่ แ สดงพฤติ ก รรม มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร แสดงพฤติ ก รรมใน
ด้านทักษะการบริหาร วิเคราะห์สถานการณ์ ระดับ 1 และ
เชิงยุทธศาสตร์
และสภาวะแวดล้ อ ม มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ขององค์การ
ว า ง แ ผ น เ ชิ ง
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่
สอดคล้ อ งกั บ สภาวะ
แวดล้อมขององค์การ

ระดับ 3
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 2 และ
มี ทั ก ษะในการแปลง
ยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก าร
ปฏิ บั ติ เ พื่ อ การบรรลุ
เปูาหมายที่กาหนด

ระดับ 4
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 3 และ
ทัก ษะในการทบทวน
แ ล ะ ป รั บ แ ผ น ใ ห้
เหมาะสมเพื่ อ บรรลุ
เ ปู า ห ม า ย ต า ม
ยุทธศาสตร์
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4. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
ระดับ 0
ระดับ 1
ไม่ แ สดงพฤติ ก รรม มี ทั ก ษ ะ ก า ร ติ ด ต่ อ
ด้ า น ทั ก ษ ะ ก า ร แลกเปลี่ ย นข่ า วสาร
สื่อสาร
แนวความคิด ทัศนคติ
ค่ า นิ ย ม และแนวทาง
ปฏิ บั ติ กั บ ผู้ อื่ น ด้ ว ย
การพู ด การอ่าน การ
เขี ย น หรื อ ใช้ สั ญ ญา
ลั ก ษณ์ ใ นการสื่ อ สาร
เ พื่ อ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ที่
ตรงกัน

ระดับ 2
แ สดง พฤ ติ ก ร ร มใน
ระดับ 1 และ
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
วิ เ คราะห์ แยกแยะ
และกลั่นกรองข้อมูลที่
ได้จากการสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ

5. ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership)
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ไม่แสดงพฤติกรรมด้าน มี ค วามเป็ น ผู้ น าใน แสดงพฤติ ก รรมใน
ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง ก า ร เ ส น อ ค ว า ม ระดับ 1 และ
ยุทธศาสตร์
คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ มี ก ารเปิ ด โอกาสให้
วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วม
เปู า หมายที่ ต้ อ งการ ในการแ สดงความ
ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในอนาคต คิ ด เ ห็ น เ กี่ ย ว กั บ
ได้อย่างชัดเจน
แนวทางในการปฏิบัติ
ที่นาไปสู่เปูาหมายนั้น

ระดับ 3
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 2 และ
มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
พัฒนาวิธีการสื่อสาร
ที่โ น้ มน้า วจู งใจผู้อื่ น
ให้ยอมรับ สนับสนุน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
แ น ว ท า ง ที่ เ กิ ด
ประโยชน์ทั้งสองฝุาย

ระดับ 4
แ สดง พฤ ติ ก ร ร มใ น
ระดับ 3 และ
มีทักษะการประเมินผล
ลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
สื่ อ สาร และปรั บ ปรุ ง
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร
สื่ อ สารเพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ล
สัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่
กาหนดไว้ต่อไป

ระดับ 3
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 2 และ
มีการปฏิบัติตนให้เป็น
แ บ บ อ ย่ า ง แ ล ะ
สามารถโน้ ม น้ า ว ชั ก
น าผู้ อื่ น ให้ เ กิ ด ความ
ร่ วมมื อ ปฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางด้วยความเต็ม
ใจ

ระดับ 4
แสดงพฤติ ก รรมใน
ระดับ 3 และ
มี ก า ร ดู แ ล แ ล ะ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ข วั ญ
กาลังใจให้กับผู้อื่นเพื่อ
รัก ษาความร่วมมือใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม
แนวทางที่นาไปสู่การ
บ ร ร ลุ เ ปู า ห ม า ย ที่
กาหนดไว้

ขั้นตอนที่ 7 นาแบบประเมินสมรรถนะที่แก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try-Out) โดยใช้
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพบก ปีการศึกษา 2558 เนื่องจาก
เป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการจัดการเรียนการสอนเทียบเท่ากัน
จานวน 15 คน ทดลองตอบแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือ
รวมทั้งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิจัย เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ใช้เวลาตอบแบบ
ประเมินเฉลี่ยคนละ 25 นาที ผู้ทดลองใช้แบบประเมิน 13 คน เห็นว่าเครื่องมือวิจัยมีความเป็นปรนัย
ผู้ ต อบแบบประเมิ น แปลความหมายได้ ต รงกั น และให้ ค วามคิ ด เห็ น ว่ า มี ค วามชั ด เจนในการสื่ อ
ความหมายให้เข้าใจในข้อคาถามต่างๆ ตรงกัน
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2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งประสานกับ
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเวลา และสถานที่สาหรับการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2.4.2 ด าเนิ น การชี้ แ จงการตอบแบบประเมิ น แก่ นั ก ศึ กษาของวิ ท ยาลั ย การทั พ
อากาศ และเก็บรวบรวมข้อมูล ในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ ห้องบรรยาย
วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้รับแบบประเมินกลับคืนจานวน 64 ชุด คิดเป็นร้อยละ 89 ของจานวน
นักศึกษาทั้งหมด
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สาหรับใช้
เป็ น ข้ อมู ล ในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิช าการตามแนวคิด การเสริม สร้ า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่าระดับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เหล่านี้ ดาเนินการเก็บข้อมูลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในประเด็น 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิง
ยุทธศาสตร์ แบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับ/สมรรถนะ และใช้รูปแบบการประเมินแบบ 3 เส้า
คือ ประเมินโดยตนเอง ประเมินโดยผู้ร่วมกลุ่มสัมมนาเดียวกัน และประเมินโดยอาจารย์ประจากลุ่ม
สัมมนา ส่วนผลการประเมินที่ได้รับจากการประเมินทั้ง 3 เส้า จะนามาวิเคราะห์และตีความโดยการ
หาความสัมพันธ์ในภาพรวมทั้งกลุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Statistics) ได้แ ก่ ความถี่ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย เพื่ อให้ ได้ ข้อ มู ล ผลการประเมิน สมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่กาลังจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรปัจจุบันว่ ามี
ระดับสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในแต่ละด้านเป็นอย่างไร ? การวิเคราะห์เชิงปริมาณนี้จะแยก
ตรวจสอบรายละเอี ย ดความแตกต่ า งของค่ า เฉลี่ ย คะแนนสมรรถนะที่ แ ยกตามคุณ ลั ก ษณะของ
นักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษา ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ 1) แบ่งตามสายวิทยาการ 2) แบ่ง
ตามวุฒิการศึกษาสูงสุด และ 3) แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหาร มีขั้นตอนการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้
1. หลังจากเก็บรวบรวมแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว จึงนาผลการประเมินของแต่ละคน แยก
ออกเป็นกลุ่มสัมมนาจานวน 6 กลุ่ม ตรวจสอบจานวนผู้ตอบแบบประเมินถูกต้องสมบูรณ์ในแต่ละ
กลุ่มสัมมนา หากพบว่ามีการตอบแบบประเมินไม่ถูกต้อง หรือไม่กรอกแบบประเมินให้คัดออกไปและ
ไม่นับเป็นจานวนผู้ตอบแบบประเมิน
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2. ในแต่ละกลุ่มสัมมนา จัดแยกสมรรถนะออกเป็น 5 ด้าน และหาความถี่ที่ได้รับในแต่ละ
ระดับพฤติกรรมของสมรรถนะทุกด้าน โดยกาหนดให้น้าหนักคะแนนดังนี้
ระดับพฤติกรรมที่ 0 น้าหนักคะแนน เท่ากับ 0
ระดับพฤติกรรมที่ 1 น้าหนักคะแนน เท่ากับ 1
ระดับพฤติกรรมที่ 2 น้าหนักคะแนน เท่ากับ 2
ระดับพฤติกรรมที่ 3 น้าหนักคะแนน เท่ากับ 3
ระดับพฤติกรรมที่ 4 น้าหนักคะแนน เท่ากับ 4
3. บั น ทึกคะแนนส่ ว นบุคคลด้ว ยการหาผลรวมของค่าผลคู ณความถี่ของแต่ล ะระดั บ
พฤติก รรมกับ น้ าหนั ก คะแนนที่ กาหนด และหาค่ าเฉลี่ ย ในแต่ล ะกลุ่ มสั มมนาโดยแยกสมรรถนะ
ออกเป็น 5 ด้าน
4. นาคะแนนประเมินสมรรถนะส่วนบุคคลในแต่ละด้าน มาคานวนหาค่าเฉลี่ยสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาในภาพรวม
5. จาแนกคะแนนประเมินสมรรถนะตามคุณลักษณะของนักศึกษา และแยกวิเคราะข้อมูลใน
แต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะ ได้ แ ก่ แยกตามสายวิ ท ยาการ แยกตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาสู ง สุ ด และแยกตาม
สถานศึกษาวิชาชีพทางทหาร
6. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาในแต่ละ
กลุ่มที่จาแนก โดยใช้ t-test for independent sample กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติ = 0.05
7. นาเสนอตารางแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็นสรุปผลการประเมินสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 5 ด้าน และผลการวิเคราะหืข้อมูลโดยใช้ t-test
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกของการบริหารงานวิชาการวิทยาลัย
การทัพอากาศ โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือวิจัยที่แตกต่าง
กัน 3 วิธี ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
ของกองทัพอากาศ 2) การสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ ปีการศึกษา
55 - 57 และ 3) การตอบแบบสอบถามปลายเปิดของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่กาลังอยู่ใน
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ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และภัยคุกคาม รวมทั้งข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการต่อไป
แบ่งการนาเสนอระเบียบวิธีวิจัยตามวิธีการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. การสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารของ
กองทัพอากาศ
1.1 ประชากร และผู้ให้ข้อมูล
1.1.1 ประชากรคือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
ของกองทัพอากาศ จานวน 4 หน่วยงาน ได้แก่
1.1.1.1 กรมกาลังพลทหารอากาศ เป็นหน่วยงานฝุายอานวยการ
ระดับสูงด้านการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศ เป็นผู้มีหน้าที่อานวยการประสานงาน กากับดูแล
และเสนอแนะนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในระดับกองทัพกองทัพอากาศ
1.1.1.2 กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นหน่วยงานระดับบริหาร
ด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ และมีบทบาทในการบริหารงานสถานศึกษาในระบบการศึกษา
วิชาชีพทางทหารในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้บรรลุตามนโยบายระดับกองทัพอากาศ
1.1.1.3 สานักบริหารการศึกษา กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ เป็นหน่วยงานระดับฝุายอานวยการด้านการบริหารการศึกษาในสังกัดของกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ มีบทบาทวางแผน อานวยการ ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติการฝึกศึกษา
ของสถานศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1.1.1.4 วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็น
หน่วยงานระดับปฏิบัติด้านการบริหารงานวิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรของวิทยาลั ยการ
ทัพอากาศ
1.1.2 ผู้ ให้ ข้อมูล ส าคัญ คือผู้ มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิ ดชอบที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยต้องการเก็บข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิชาชีพทางทหารที่แตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่
ในแต่ละตาแหน่ง โดยเฉพาะในส่วนของการกาหนดนโยบาย การนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ซึ่งแต่ละตาแหน่งหน้าที่จะมีบทบาท และมุมมองเกี่ยวกับการบริหารงาน
วิช าการของวิทยาลัย การทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ที่
แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม จานวนทั้งสิ้น 22 คน
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1.1.2.1 กลุ่มผู้บริหารของกรมกาลังพลทหารอากาศ มีบทบาทใน
การก าหนดนโยบายด้านการจั ดการศึก ษา และฝึ กอบรมเพื่ อพัฒ นาบุค ลากรของกองทัพอากาศ
จานวน 3 คน ได้แก่
1) เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ
2) ผู้อานวยการสานักนโยบายและบริหาร กรมกาลังพล
ทหารอากาศ
3) ผู้อานวยการกองการศึกษา สานักปกครองและพัฒนา
กรมกาลังพลทหารอากาศ
1.1.2.2 กลุ่มผู้บริหารของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีบทบาทใน
การบริหารงานสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จานวน 3 คน ได้แก่
1) เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2) รองเจ้ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ (สายงาน
การศึกษา)
3) เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1.1.2.3 กลุ่มฝุายอานวยการด้านการฝึกศึกษาของสานักบริหาร
การศึ ก ษา กองบั ญ ชาการกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ มี บ ทบาทในการวางแผน อ า นวยการ
ประสานงาน กากับดูแลการปฏิบัติการฝึกศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จานวน 5 คน ได้แก่
1) รองผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษา
2) ผู้ อ านวยการกองอ านวยการศึ ก ษา ส านั ก บริ ห าร
การศึกษา
3) ผู้อานวยการกองวิชาการ สานักบริหารการศึกษา
4) ผู้ อ านวยการกองวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษา ส านั ก
บริหารการศึกษา
5) ผู้อานวยการกองแผนและโครงการศึกษา สานักบริหาร
การศึกษา
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1.1.2.4 กลุ่มผู้บริหารวิทยาลัยการทัพอากาศ มีบทบาทในการ
บริหารงานวิชาการเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ จานวน 4 คน ได้แก่
1) ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
2) ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ
3) ผู้ อ านวยการกองกิจ การนัก ศึก ษา วิท ยาลั ยการทั พ
อากาศ
4) ผู้อานวยการกองวัดและประเมินผล วิทยาลัยการทัพ
อากาศ
1.1.2.5 กลุ่ ม คณะท างานส่ ว นอ านวยการศึ ก ษา และอาจารย์
ประจาสัมมนาของวิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นผู้ปฏิบัติงาน มีบทบาทเป็นผู้ปฏิบัติงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บริหารกาหนด กาหนดคุณสมบัติคือต้องเป็นอาจารย์
ประจาสัมมนาของวิทยาลัย การทัพอากาศที่มีเวลาในการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 2 ปี เพื่อให้ผู้ให้
ข้อมูลสาคัญมีประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนตามกิจกรรมการเรียนรู้ของหลักสูตรการทัพ
อากาศ และเคยประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาในสัมมนาที่ตนรับผิดชอบได้ ผู้ให้ข้อมูลสาคัญมี
จานวน 7 คน
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure
Interview) เพื่อเก็บ ข้อมูล สภาวะแวดล้ อมภายใน/ภายนอกวิทยาลั ยทัพอากาศที่ส่ งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดย
แยกประเด็นปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนากล
ยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เหมาะสม ประกอบด้วยแนวคาถาม 5 ประเด็น ได้แก่
1) ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดแข็ง (Strength) ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
2) ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดอ่อน (Weakness) ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม
ภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่ไม่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
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3) ท่านคิดว่าอะไรคือโอกาส (Opportunity) ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
4) ท่านคิดว่าอะไรคือภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งหมายถึงสภาพแวดล้อม
ภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่ไม่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
5) ท่ า นคิ ด ว่ า ควรมี ก ลยุ ท ธ์ ห รื อ แนวทางในการบริ ห ารงานวิ ช าการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศอย่างไรบ้าง
1.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือวิจัย (แบบสัมภาษณ์) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดขอบเขต จุดมุ่งหมายของแบบสัมภาษณ์ และระบุ
เนื้อหาหรือตัวแปรที่ต้องการวัด พร้อมทั้งนิยามเชิงปฏิบัติการของแต่ละตัวแปร
ขั้นตอนที่ 2 สร้างข้อคาถามของแบบสัมภาษณ์ ตามประเด็นและจานวน
ข้อที่ต้องการวัด โดยแบบสัมภาษณ์นี้กาหนดรูปแบบคาถามแบบปลายเปิด ปรับการใช้ภาษาที่เข้าใจ
ง่าย กระชับ และตรงประเด็น
ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถาม โดยนาเครื่องมือฉบับร่าง
พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในในการใช้
ภาษา
ขั้ น ตอนที่ 4 ปรั บ ปรุ ง ประเด็ น การประเมิ น ตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 5 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อตามผนวก ก - 2) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) รวมทั้ง
ความถู ก ต้ อ งของภาษาแล้ ว น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สรุปผล
การตรวจสอบคุณภาพข้อคาถามการสัมภาษณ์จานวน 4 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คาถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
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ขั้นตอนที่ 6 ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้ อหาและการใช้ส านวนภาษาแล้ ว นาไปให้ ทดสอบโดยใช้ประชากรผู้ ที่ไม่ใช่กลุ่ ม
ตัว อย่ างจ านวน 2 คน ประกอบด้ว ย 1) อาจารย์ประจาของโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ 2)
ผู้บริหารของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ไม่ใช่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ทดลองตอบคาถามการสัมภาษณ์เพื่อ
ตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity) ของเครื่องมือว่ามีความชัดเจนในการสื่อความหมายให้เข้าใจ
ในข้อคาถามต่างๆ ตรงกัน เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการนาไปใช้งานจริงต่อไป
1.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 5 กลุ่ม
1.4.2 ผู้ วิ จัยเป็น ผู้ สั ม ภาษณ์ด้ ว ยตนเอง เวลาที่ เก็บ ข้อ มูล ทั้ งหมดอยู่ใ น
ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิค 6'C QDAT (นภัทร แก้วนาค, 2558) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ (Quanlitative Data Analysis) มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากข้อมูลดิบ
(Raw Data) เป็นสารสนเทศการวิจัย (Information) ตามวงจรการจัดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์
ดังนี้
1.5.1 มโนทัศน์ (Concept) กาหนดประเด็นที่ทาการศึกษา
1.5.2 สาระเนื้อความ (Content) นาเข้าข้อมูลดิบในประเด็นต่างๆ แต่ละ
หัวข้อที่จะทาการศึกษา
1.5.3 จาแนกกลุ่ม (Classify) นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ประเด็นสาคัญและ
จาแนกกลุ่ม
1.5.4 การจัดหมวดหมู่ (Category) นาข้อมูลที่จาแนกกลุ่มได้มาจัด
หมวดหมู่ สรุปเป็นสาระเนื้อความใหม่
1.5.5 การสื่อสาร (Communication) นาเอาสาระเนื้อหาในหมวดหมู่
ต่างๆ มาประกอบกัน แปลความ/ตีความ และอธิบายความในภาพรวมของประเด็นมโนทัศน์ที่ศึกษา
1.5.6 การสรุปและจัดระบบความคิด (Conceptualize) จัดกรอบความคิด
ที่สอดคล้องกับมโนทัศน์การวิจัย
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2. การสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ ปีการศึกษา 55 - 57
การสนทนากลุ่ม (focus group) ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อ
สารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการประยุกต์ใช้สมรรถนะเหล่านั้นหลังจากที่สาเร็จ
การศึกษาแล้ว เก็บข้อมูลด้วยเทคนิคการสนทนากลุ่ม (focus group technique)
2.1 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
2.1.1 ประชากร คือ ศิษย์เก่า หรือกลุ่ มนายทหารชั้นสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557
เนื่องจากเป็นช่วงที่มีการปรับปรุงเนื้อหา และสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรในวิชาผู้นา เป็นวิชาผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 170 คน แบ่งเป็น
1) รุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2555 จานวน 58 คน
2) รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2556 จานวน 55 คน
3) รุ่นที่ 48 ปีการศึกษา 2557 จานวน 57 คน
2.1.2 ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ คื อ กลุ่ ม นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รของ
กองทัพอากาศที่เป็นผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 - 2557
แบ่งเป็น 3 รุ่น จานวน 15 คน โดยการให้อาจารย์ประจาสัมมนาของวิทยาลัยการทัพอากาศ 3 ท่าน
เป็นคัดเลือกแบบเจาะจงจากรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา แบ่งเป็นปีการศึกษาละ 5 คน มีเกณฑ์การ
คัดเลื อกคือ 1) เป็ น ผู้ มีผ ลการประเมินด้านวิช าการอยู่ในระดับดีมาก 2) เป็นผู้ มีผ ลการประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในระดับดีมาก และ 3) ปัจจุบันปฏิบัติงานในหน่วยงานตามสายวิทยาการที่
แตกต่างกัน คิดเป็นจานวนเท่า ๆ กันในแต่ละรุ่น ได้แก่ ส่วนบัญชาการหรือส่วนกาลังรบรุ่นละ 2 คน,
ส่วนสนับสนุนการรบรุ่นละ 2 คน และ ส่วนการศึกษาหรือส่วนกิจการพิเศษรุ่นละ 1 คน (การกาหนด
อัตราส่วนของผู้เข้ารับการศึกษามาจากสายวิทยาการในส่วนบัญชาการและกาลังรบ : ส่วนสนับสนุน
การรบ : ส่วนการศึกษาและส่วนกิจการพิเศษ เป็น 2 : 2 : 1) และจัดลาดับรายชื่อที่ถูกเลือกซ้ากัน
เป็นเป็นผู้ให้ข้อมูลหลัก
2.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย ได้ แ ก่ แนวค าถามการสนทนากลุ่ ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
วิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริห ารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ใน
ขอบข่ายงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) การ
วัดและประเมินผล ตามมุมมองของผู้สาเร็จการศึกษา เครื่องมือที่ใช้คือแนวคาถามการสนทนากลุ่มที่
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ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแนวคาถามที่เป็นคาถามที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ใน
การปฏิบั ติงานจริ งหลั งจากที่ส าเร็ จการศึกษาจากวิทยาลั ยการทัพอากาศและกลั บเข้าทางานใน
หน่วยงานต้นสังกัด เครื่องมือที่ใช้คือแนวคาถามการสนทนากลุ่มที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแนวคาถามที่ใช้
มีดังนี้
2.2.1 ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิ ชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศว่ามีส่วนในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับท่านอย่างไร ?
2.2.2 ท่านได้ประยุกต์ใช้สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์
ในการปฏิบัติงานหลังจากสาเร็จการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศหรือไม่อย่างไร ?
2.2.3 ท่านมีข้อเสนอแนะการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่จะนาไปสู่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศอย่างไร ?
2.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบคาถามในการ
สนทนากลุ่ม) มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อหา
และแนวคาถามในการสนทนากลุ่ม
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถาม โดยนาเครื่องมือฉบับร่าง
พร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย นิยามเชิง
ปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา (Content Validity) เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ ความเหมาะสมในในการใช้
ภาษา
ขั้ น ตอนที่ 3 ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอแนะ
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อตามผนวก ก - 2) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) รวมทั้ง
ความถู ก ต้ อ งของภาษาแล้ ว น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สรุปผล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัยจานวน 3 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
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ขั้นที่ 5
ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้ เชี่ยวชาญได้กรุณาให้
คาแนะนาเพิ่มเติมเพื่อสร้างแนวคาถามการสนทนากลุ่มต่อไป
2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
2.4.1 ประสานการปฏิบัติกับผู้ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
2.4.2 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ส่งให้กับ
หัวหน้าหน่วยงานของผู้ได้รับคัดเลือก เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่มและพิจารณาอนุมัติให้ผู้ใต้บังคับบัญชาตามรายชื่อเข้าร่วมสนทนากลุ่ม
2.4.3 ดาเนินการจัดสนทนากลุ่มในวันที่ 24 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 15.30 น. ณ ห้องประชุม "นภยาธิปัตย์" ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่ม
จานวน 14 คน (ติดราชการด่วน 1 คน)
2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิค 6'C QDAT ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quanlitative
Data Analysis) มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นสารสนเทศ
การวิจัย (Information) ตามวงจรการจัดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (ดาเนินการเช่นเดียวกับ ข้อ
1.5)
3. การตอบแบบสอบถามปลายเปิดของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่กาลังอยู่ใ น
ระหว่างการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ
การใช้แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อสารวจความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ในการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ของกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่กาลังอยู่ในระหว่างการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากร และผู้ให้ข้อมูล
3.1.1 ประชากร คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศในปัจจุบัน ได้แก่
นายทหารชั้น สั ญ ญาบั ตร ข้าราชการรัฐ วิส าหกิจ และบุคคลพลเรือนที่กาลั งอยู่ใ นระหว่างศึกษา
หลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 49 ประจาปีการศึกษา 2558 จานวน 72 คน
3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศในปัจจุบัน
(ใช้ทั้งประชากร) เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นแบบปลายเปิด
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่ องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิด ที่แนบท้ายแบบประเมิน
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นปัจจุบัน สาหรับสารวจความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์
เพื่อวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริม สร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ใน
ขอบข่ายงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) การ
วัดและประเมินผล ตามมุมมองของนักศึกษาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา โดยแนวคาถามที่ใช้มีดังนี้
3.2.1 ท่านมีความคิดเห็นว่างานวิชาการของวิท ยาลั ยการทัพอากาศ
ประกอบด้วย หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล มีส่วนสนับสนุนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับท่านได้อย่างไร ?
3.2.2 ท่านมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะ
การสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ที่ท่านได้รับการเสริมสร้างระหว่างเข้ารับการศึกษาใน
วิทยาลัยการทัพอากาศนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร ?
3.2.3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไป
ได้อย่างไร ?
3.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสอบถามปลายเปิด)
มีขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดเนื้อหา
และแนวคาถามในแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 นาเครื่องมือฉบับร่างพร้อมกับรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อวิจัย
วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย และนิยามเชิงปฏิบัติการของตัวแปรในการวิจัย ให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาที่เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหา
สาระ ความถูกต้องเหมาะสมและความชัดเจนของการใช้ภาษา
ขั้ น ตอนที่ 3 ปรั บ ปรุ ง ข้ อ ค าถามตามที่ อ าจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
เสนอแนะ
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ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของแบบ
ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน (รายชื่อตามผนวก ก - 2) เพื่อพิจารณาความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item - Objective Congruence : IOC) รวมทั้ง
ความถู ก ต้ อ งของภาษาแล้ ว น ามาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ รั บ ผลการตรวจสอบคุ ณ ภาพ และ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงเครื่องมือจากผู้เชี่ยวชาญครบทั้งหมดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สรุปผล
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย จานวน 3 ข้อ ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับ
วัตถุประสงค์ (IOC) เท่ากับ 1.0 ทุกข้อ
ขั้นตอนที่ 5

ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้กรุณาให้

คาแนะนาเพิ่มเติม
ขั้นตอนที่ 6 นาแบบสอบถามปลายเปิดที่แก้ไขแล้วไปทดสอบ (Try-Out)
โดยใช้ป ระชากรที่ไม่ใช่กลุ่ มตัว อย่ าง ได้แก่ นักศึกษาของวิทยาลั ยการทัพบก ปีการศึกษา 2558
เนื่องจากเป็นนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์และลักษณะการจัดการเรียนการสอน
เทียบเท่ากัน จานวน 15 คน ทดลองตอบแบบประเมินเพื่อตรวจสอบความเป็นปรนัย (Objectivity)
ของเครื่องมือ รวมทั้งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวิจัย เมื่อวัน ที่ 7 กันยายน 2558
สรุปว่าเครื่องมือวิจัยมีความเป็นปรนัย ผู้ตอบแบบประเมินแปลความหมายได้ตรงกัน และผู้ทดสอบใช้
เครื่องมือวิจัย 13 คน ให้ความคิดเห็นว่ามีความชัดเจนในการสื่อความหมายให้เข้าใจในข้อคาถาม
ต่างๆ ตรงกัน
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง
ประสานกับ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเพื่อขอความอนุเคราะห์จัดเวลา และสถานที่สาหรับ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4.2 ดาเนินการชี้แจงการตอบแบบสอบถามปลายเปิดแก่นักศึกษาของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ และเก็บรวบรวมข้อมูล ในวันที่ 14 กันยายน 2558 เวลา 08.00 - 09.00 น.
ณ ห้องบรรยายวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้รับแบบสอบถามปลายเปิดกลับคืนจานวน 64 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 89 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้เทคนิค 6'C QDAT ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Quanlitative
Data Analysis) มุ่งเน้นการเปลี่ยนข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จากข้อมูลดิบ (Raw Data) เป็นสารสนเทศ
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การวิจัย (Information) ตามวงจรการจัดการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (ดาเนินการเช่นเดียวกับข้อ
1.5)
ขั้น ตอนที่ 4 พั ฒ นากลยุ ท ธ์ ก ารบริ หารงานวิ ช าการของวิ ทยาลั ย การทั พ อากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ขั้ น ตอนนี้ เ ป็ น การร่ า งกลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยนาข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 - 3 มาใช้ในการ
สังเคราะห์ร่างกลยุทธ์ จากนั้นนาไปตรวจสอบประเมินกลยุทธ์ที่สังเคราะห์ได้ และปรับปรุงตามที่ได้รับ
ข้อเสนอแนะ นาเสนอเป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาความเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศฉบับสมบูรณ์ มีรายละเอียดดังนี้
4.1 ผู้ให้ข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 9 ท่าน ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น 1) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
การกาหนดนโยบายการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจัดเป็นส่วนต้นน้า จานวน 1
ท่าน 2) ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการแปลงนโยบายทางด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะในการ
บริหารงานวิชาการของสถานศึกษา ซึ่งจัดเป็นส่วนกลางน้า จานวน 4 ท่าน และ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิใน
ด้านการปฏิบัติงานวิชาการทั้งในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการวัดและ
ประเมินผล ซึ่งจัดเป็นส่วนปลายน้า จานวน 4 ท่าน แบ่งการตรวจสอบและประเมิน ดังนี้
4.1.1 การตรวจสอบเกณฑ์น้าหนักคะแนน และค่าคะแนนประเมินสาหรับตาราง
ประเมิ น สภาพแวดล้ อมภายใน ใช้ผู้ ท รงคุณวุ ฒิ ที่เลื อกจากผู้ ให้ ข้ อมูล ข้ างต้น โดยก าหนดให้ เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจานวน 2 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
ปฏิบัติงานวิชาการจานวน 1 ท่าน
4.1.2 การตรวจสอบเกณฑ์น้าหนักคะแนน และค่าคะแนนประเมินสาหรับตาราง
ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เลือกจากผู้ให้ข้อมูล ข้างต้น โดยกาหนดให้เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจานวน 2 ท่าน และ
4.1.3 การตรวจสอบค่าคะแนนความน่าสนใจ (Attractiveness score) สาหรับ
ตารางการวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ QSPM ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่เลือกจากผู้ให้ข้อ มูลข้างต้น โดย
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กาหนดให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการกาหนดนโยบายการศึกษาจานวน 1 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจานวน 1 ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปฏิบัติงานวิชาการ
จานวน 1 ท่าน
4.1.4 การประเมินร่างกลยุทธ์ ใช้ผู้ให้ข้อมูลสาคัญทั้ง 9 ท่าน สาหรับประเมินความ
เหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยได้ยกร่างขึ้น
4.2 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
เครื่องมือวิจัยคือ "แบบประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์" สาหรับประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ที่ผู้วิจัยได้ยกร่างขึ้น
จากการทา SWOT matrix ซึ่งใช้สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เป็น จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
ภัยคุกคามที่ได้จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสนทนากลุ่ม โดยสรุป
ออกมาเป็น
4.2.1 แนวทางที่เห็นว่ามีความสาคัญ ต้องเร่งดาเนินการ หรื อเป็นจุดเริ่มต้นในการ
ปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ
4.2.2 แนวทางที่ควรเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในร่างกลยุทธ์ เพื่อให้มีแนวทางที่ครอบคลุม
ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
4.2.3 แนวทางที่ควรตัดออกไป เนื่องจากขาดความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือไม่
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
4.3 การสร้าง และการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบประเมินร่างกลยุทธ์ ) มี
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กาหนดประเด็นการตรวจสอบร่างกลยุทธ์ ที่ผู้ประเมินจะพิจารณาความ
เชื่อมโยงของแนวทางปฏิบัติ กับสภาพแวดล้อมของการจัดการศึกษา ความเหมาะสม และความ
เป็นไปได้ ในการนาไปปฏิบัติจริง
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของข้อคาถาม โดยนาเครื่องมือฉบับร่างพร้อมกับ
รายละเอียดเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่พัฒนาขึ้น ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) เกี่ยวกับความครอบคลุมตามเนื้อหาสาระ
ความเหมาะสมในการใช้ภาษา และให้ข้อแนะนาเพิ่มเติม
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ขั้ น ตอนที่ 3 จั ด ท าเอกสารประกอบการพิ จ ารณาประเมิ น กรอบแนวคิ ด
ประกอบด้วย ที่มาและความสาคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย
นิ ย ามเชิง ปฏิบั ติการของตัว แปรในการวิจัย และร่างกลยุทธ์ก ารบริห ารงานวิช าการที่เ สริมสร้า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเตรียมนาส่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิดาเนินการประเมิน ความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ต่อไป
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4.1 ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาหรับขอความ
อนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
4.4.2 ส่งเอกสารร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ พร้อ มแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไป
ได้ของกลยุทธ์ให้กับผู้เชี่ยวชาญในการประเมินร่างกลยุทธ์ฯ อ่านล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์
4.4.3 กาหนดวันรับผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน
ร่างกลยุทธ์ และรับผลการตรวจสอบด้วยตนเอง
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
ดาเนินงานตามขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการให้สารสนเทศ ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากวัตถุประสงค์ที่ 3 มาใช้ใน
ตารางประเมินปัจจัยภายใน (IFE Matrix) และตารางประเมินปัจจัยภายนอก (EFE Matrix) เพื่อ
คานวณหาคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของปัจจัยสภาวะแวดล้อม เพื่อให้ได้สารสนเทศในการวิเคราะห์
แนวทางกาหนดกลยุทธ์ทางเลือก (Alternative Strategies) โดยมีวิธีการกาหนดน้าหนักคะแนน และ
วิธีการให้คะแนน และคานวนหาคะแนนถ่วงน้าหนัก ดังต่อไปนี้
1. การคิดน้าหนักคะแนนประเมินปัจจัยภายใน
1.1 ระบุป ระเด็นปัจ จัยภายในที่ได้ จากการวิเคราะห์ ข้อมู ล การตอบ
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
1.2 ประเมินค่าความสาคัญของปัจจัยภายในแต่ละประเด็นที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดย
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กาหนดเกณฑ์การประเมินค่าความสาคัญของปัจจัยแต่ละประเด็นจากสาคัญน้อยสุด ถึงสาคัญมาก
ที่สุด แบ่งเป็น 3 ค่าความสาคัญ ดังนี้
ค่า = 1 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการน้อย
ค่า = 2 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการปานกลาง
ค่า = 3 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการมาก
1.3 นาค่าความสาคัญที่ประเมินได้ทั้งหมดรวมกัน จากนั้นหาน้าหนัก
คะแนน และตรวจสอบน้าหนักคะแนนโดยนาค่าแต่ละปัจจัยมารวมกันและเทียบบัญญัติไตรยางค์ให้
ผลรวมมีค่าเท่ากับ 1.0
1.4 กาหนดหลักการให้คะแนนประเมินแบ่งเป็น 4 ระดับ โดยเริ่มจาก 1 =
จุดอ่อนหลัก 2 = จุดอ่อนรอง 3 = จุดแข็งรอง 4 = จุดแข็งหลัก
2. การคิดน้าหนักคะแนนประเมินปัจจัยภายนอก
2.1 ระบุประเด็นปัจจัยภายนอกที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตอบ
แบบสอบถาม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์
2.2 ประเมินค่าความสาคัญของปัจจัยภายนอกแต่ละประเด็นที่มีต่อการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดย
กาหนดเกณฑ์การประเมินแบ่งเป็น 3 ค่าความสาคัญ ได้แก่
ค่า = 1 เป็นประเด็นที่มคี วามสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการน้อย
ค่า = 2 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการปานกลาง
ค่า = 3 เป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อการบริหารงานวิชาการมาก
2.3 นาค่าความสาคัญที่ประเมินได้ทั้งหมดรวมกัน จากนั้นหาน้าหนัก
คะแนน และตรวจสอบน้าหนักคะแนนโดยนาค่าแต่ละปัจจัยมารวมกันและเทียบบัญญัติไตรยางค์ให้
ผลรวมมีค่าเท่ากับ 1.0
2.4 กาหนดหลักการให้คะแนนประเมินโดยพิจารณาว่าวิทยาลัยการทัพ
อากาศสามารถตอบสนองต่อโอกาสหรือภัยคุกคามได้มากน้อยเพียงใด แบ่งเป็น 4 ระดับ โดยเริ่มจาก
1 = มีโอกาสน้อยที่สุด/มีอุปสรรคมากที่สุด 2 = มีโอกาสน้อย/มีอุปสรรคมาก 3 = มีโอกาสมาก/มี
อุปสรรคน้อย 4 = มีโอกาสมากที่สุด/มีอุปสรรคน้อยที่สุด
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3. นาเกณฑ์น้าหนักคะแนน และคะแนนประเมินปัจจัยภายในและภายนอกแต่ละ
ประเด็นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน ตรวจสอบและปรับแก้ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
4. คะแนนถ่วงน้าหนักในตารางประเมินปัจจัยภายใน (IFE Matrix) และตาราง
ประเมินปัจจัยภายนอก (EFE Matrix) คานวนผลคูณของคะแนนประเมินกับน้าหนักคะแนนในแต่ละ
ปัจจัย จากนั้นหาผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละตารางจะได้ผลประเมินปัจจัยภายใน (ค่า IFE)
และผลการประเมินปัจจัยภายนอก (ค่า EFE)
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการจับคู่เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางเลือก ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้ อ มการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ไ ด้ จ าก
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ 3 มาวิ เ คราะห์ ร ะบบการบริ ห ารงานวิ ช าการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าของ
กองทัพอากาศในปัจจุบัน (Current system) เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem statement) และ
ออกแบบระบบการบริหารงานวิชาการที่พึ่งประสงค์สอดคล้องกับการแก้ปัญหาเหล่านั้น (Desired
system) จากนั้นผู้วิจัยจะใช้ตาราง IE Matrix วิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับสภาวะ
แวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา พัฒนากลยุทธ์ทางเลือก โดยเทคนิค
TOWS Matrix เพื่อจับคู่สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ในขั้นตอนนี้มีวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 3
ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ระบบงานบริหารวิชาการ (สถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ) ของ
กองทัพอากาศ 2) การวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม และ 3) การจับคู่
สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางเลือก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การวิเคราะห์ระบบงานบริหารวิชาการ (สถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ)
ของกองทัพอากาศ
1.1 นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามปลายเปิด การสนทนากลุ่ม
และการสั ม ภาษณ์ที่ผ่ านการวิเคราะห์ เ ชิงคุ ณภาพตามวั ตถุ ประสงค์การวิจั ยที่ 3 ในประเด็ น
ความสัมพัน ธ์ของปัจ จั ย สภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งภายในภายนอกที่ส่ งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
1.2 ระบุ ตั ว แสดง (Actor) หรื อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในระบบการ
บริหารงานวิชาการ ตั้งแต่ระดับนโยบายการศึกษา ระดับอานวยการศึกษา และระดับสถานศึกษา
1.3 เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรม/การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิชาการระหว่างตัวแสดงต่างๆ โดยยึดข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์ตามข้อ 1.1 ผลที่ได้
กาหนดให้เป็นระบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาในปัจจุบัน (Current system)
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1.4 ระบุประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ข้างต้น และแถลงปัญหา
(Problem statement) ในภาพรวมของระบบการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของ
กองทัพอากาศ
1.5 ทบทวนข้อเสนอแนะของผู้ให้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม การ
สนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาพปัญหาปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา
1.6 ปรับปรุงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกิจกรรม/การดาเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการระหว่างตัวแสดงต่างๆ โดยยึดข้อมูลที่ได้จากผลการวิเคราะห์
ข้อ เสนอแนะที่ น าไปสู่ ก ารแก้ ปั ญ หาและการพั ฒ นาในอนาคต ผลที่ ไ ด้ ก าหนดให้ เ ป็ น ระบบการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ (Desired system)
2. การวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
2.1 นาข้อมูลผลรวมคะแนนถ่วงน้าหนักของแต่ละตารางจะได้ผลประเมิน
ปัจจัยภายใน (ค่า IFE) และผลการประเมินปัจจัยภายนอก (ค่า EFE) จากขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์
มาวางตาแหน่งในตารางปัจจัยภายใน-ภายนอก (IE Matrix) เป็นตารางที่นาเอาข้อมูลการวิเคราะห์
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน (IFE) มาสัมพันธ์กับปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก (EFE) บนพื้นฐาน
ของข้อมูล 2 มิติ คือ 1) บนแกน X เป็นคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของ IFE ที่แสดงให้เห็นตาแหน่งที่
เข้มแข็ง (Strong Internal Position) หรืออ่อนแอ (Weak Internal Position) ของปัจจัยภายใน
และ 2) บนแกน Y เป็นคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของ EFE ที่แสดงให้เห็นว่าองค์กรตอบสนองต่อโอกาส
หรือภัยคุกคามได้สูง หรือต่า ตาแหน่งจุดตัดจะใช้ในการวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อม
2.2 ตาแหน่งของจุดตัดระหว่าง IFE กับ EFE ใน IE Matrix อยู่ในตาแหน่ง
ของตารางภายในที่ใด จะช่วยให้เห็นถึงแนวทางประยุกต์กลยุทธ์แตกต่างกันไป ตามจุดตัดของคะแนน
ถ่วงน้าหนักของปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก แบ่งออกเป็น 3 เขต
เขตที่ 1 ตาแหน่งในช่องที่ 1, 2, 4 อธิบายว่าองค์กรควรใช้กลยุทธ์เติบโต และสร้าง (Grow
and Build)
เขตที่ 2 ตาแหน่งในช่องที่ 3, 5, 7 สามารถจัดการด้วยกลยุทธ์ ดูแล และ รักษา (Hold and
Maintain)
เขตที่ 3 ต าแหน่ ง ในช่ อ งที่ 6, 8, 9 เหมาะกั บ การใช้ ก ลยุ ท ธ์ เก็ บ เกี่ ย ว หรื อ ไม่ ล งทุ น
(Harvest or Divest)
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ส่วน ตาราง ภัยคุกคาม - โอกาส - จุดอ่อน -จุดแข็ง (TOWS Matrix) เป็นเครื่องมือสาคัญที่
ช่วยในการพัฒนากลยุทธ์โดยการจับคู่ปัจจัยภายในกับปัจจัยภายนอกที่สาคัญ โดย
3. การจับคู่สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางเลือก
3.1 พิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาส-ภัยคุกคาม) และปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายใน (จุด แข็ง-จุดอ่อน) รวมทั้งนาแนวทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่
ได้จากตาราง IE Matrix สาหรับกาหนดกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อปรับสภาพการบริหารงาน
วิชาการปัจจุบัน ไปเป็นสภาพการบริหารงานวิชาการที่พึงประสงค์ ดังนี้
1) กลยุทธ์ SO ใช้จุดแข็งภายในองค์กรเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
โอกาสภายนอก
2) กลยุทธ์ WO มุ่งที่จะปรับปรุงจุดอ่อนภายในองค์กรโดยการ
แสวงหาประโยชน์จากโอกาสภายนอก
3) กลยุทธ์ ST ใช้จุดแข็งภายในขององค์กรในการหลีกเลี่ยงหรือลด
ผลกระทบจากภัยคุกคามภายนอก
4) กลยุทธ์ WT มุ่งปูองกัน หรือตั้งรับโดยการลดจุดอ่อนของ
องค์กร และหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากภายนอก
3.2 นาผลที่ได้จากการจับคู่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกจะเป็นแนวคิด
เชิงกลยุทธ์ (Strategic concepts) มาแยกเนื้อหา (Content) เป็นมาตรการ/วิธีการปฏิบัติ แล้วจัด
กลุ่ม (Classify) มาตรการที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน ทั้งที่เป็นกลยุทธ์ SO, ST, WO, WT กาหนดให้เป็น
กลยุทธ์รอง จากนั้นนาหัวข้อกลยุทธ์รองจัดหมวด (Category) กลยุทธ์ที่มีแนวทางไปในทิศทาง
เดียวกันไว้ในหมวดเดียวกันกาหนดเป็นกลยุทธ์หลัก
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตัดสินใจ ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
ออกเป็น
1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยนากลยุทธ์ทางเลือกในแต่ละกลุ่มกลยุทธ์หลักมา
วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ QSPM เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการ
ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ดี่ที่สุดในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มี
วิธีการวางแผน ดังนี้
1.1 นาข้อมูลปัจจัย และน้าหนักคะแนนที่ได้จากผลการประเมินปัจจัย
ภายใน (IFE) และผลการประเมินปัจจัยภายนอก (EFE) มาใส่ในตาราง QSPM

181
1.2 นาหั วข้อกลุ่ มกลยุทธ์หลั กมาใส่ เป็นรายการกลยุทธ์ทางเลือกเพื่อ
วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ
1.3 กาหนดค่าคะแนนความน่าสนใจ (Attrativeness Score : AS) สาหรับ
ปัจ จัย ภายในและปั จ จัย ภายนอกแต่ล ะประเด็นให้กับกลยุทธ์ทางเลือก โดยพิจารณาว่าปัจจัยนี้มี
ผลกระทบต่อกลยุทธ์ทางเลือกอย่างไร หากมีผลกระทบมากจะมีคะแนนความน่าสนใจสูงตามไปด้วย
และเปรียบถึงผลกระทบที่มีในแต่ละกลยุทธ์ทางเลือกนั้นนั้น ด้วยการให้ค่าคะแนนความน่าสนใจ 4
ระดับ จากไม่น่ามีผลกระทบ (คะแนน AS = 1) จนถึงมีผลกระทบอย่างมาก (คะแนน = 4)
1.4 นาคะแนนความน่าสนใจแต่ละประเด็นให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน
ตรวจสอบและปรับแก้ตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ
1.5 เปรียบเทียบผลรวมของคะแนนความน่าสนใจ กลยุทธ์ทางเลือกที่มี
ผลรวมน่าสนใจมากที่สุดจะเป็นกลยุทธ์หลักที่ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะให้ความสาคัญมากที่สุด อย่างไร
ก็ตามกลยุทธ์ทางเลือกที่เหลือยั งคงเป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้ อม และมีมาตรการ/
วิธีการปฏิบัติที่นาไปสู่การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
จึงจาเป็นต้องดาเนินการขับเคลื่อนกลยุทธ์เหล่านี้ด้วยเช่นกัน อีกทั้งการดาเนินงานตามมาตรการที่
ระบุไว้ในกลยุทธ์ไม่จาเป็นต้องเรียงตามกลยุทธ์หลักที่มีความน่าสนใจ หรือมีความสาคัญก่อนเสมอไป
บางกรณีผู้ บริหารอาจเลือกที่จ ะดาเนิงานตามกลยุทธ์ที่ส าคัญรองลงมาก่อน เพื่อให้สอดคล้ องกับ
สถานการณ์ หรือเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการดาเนินมาตรการตามกลยุทธ์ที่สาคัญในลาดับต่อไป
2. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนากลยุทธ์ทางเลือกในแต่ละกลุ่มกลยุทธ์หลัก
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก และให้ข้อเสนอแนะข้อมูลสาหรับการตัดสินใจเลือก
กลยุทธ์ที่ดี่ที่สุดในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์กร ทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กร การเมื องในองค์กร
และธรรมาธิบาล รวมทั้งประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ความคิดเห็นในแต่
ละหัวข้อกลยุทธ์ ในประเด็น 1) แนวทางที่เห็นว่ามีความสาคัญ ต้องเร่งดาเนินการ หรือเป็นจุดเริ่มต้น
ในการปฏิบัติตามแนวทางอื่น ๆ 2) แนวทางที่ควรเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ในร่างกลยุทธ์ เพื่อให้มีแนวทางที่
ครอบคลุม ครบถ้วน สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม 3) แนวทางที่ควรตัดออกไป เนื่องจากขาดความ
เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ หรือไม่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ข้อเสนอแนะในการเตรียมการเพื่อนากล
ยุทธ์ไปปฏิบัติ
3. นาผลการวิเคราะห์กลยุทธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ รวมทั้งข้อเสนอแนะ
มาปรับปรุงให้เป็นกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่
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เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และกาหนดเป็นกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการที่เสนอ
แบ่งออกเป็น กลยุทธ์หลัก กลยุทธ์รอง และมาตรการ/วิธีการปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ผู้วิจัยนากลยุทธ์ที่เสนอมา
วิเคราะห์เพื่อออกแบบนโยบายการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์โดยใช้เทคนิค Operational Approach มี
วิธีการดาเนินการ ดังนี้
1. กาหนดสภาพการบริหารงานวิชาการที่ต้องการให้เกิดขึ้น (Desired Condition)
อาจประกอบด้วยสภาพที่ต้องการหลายประเด็น แต่เมื่อดาเนินการในภาพรวมสาเร็จแล้วจะนาไปสู่
เปูาหมาย (End State) ของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศได้
2. กาหนดเส้นทางการปฏิบัติ (Line of Operations) ในแต่ละกลยุทธ์หลักให้มุ่ง
ไปสู่การสร้างสภาพที่พึ่งประสงค์ในแต่ละประเด็น ในบางกรณีเส้นทางการปฏิบัติของกลยุทธ์หลัก/รอง
หลายกลยุทธ์ อาจนาไปสู่สภาพที่ต้องการเพียงประเด็นเดียวก็เป็นได้ หรือบางกรณี กลยุทธ์หลัก/รอง
เพียงข้อเดียวอาจนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพที่ต้องการได้หลายประเด็นเช่นกัน
3. ระบุมาตรการ/วิธีการที่จะสนับสนุน (Supported Objectives) ให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนสภาพปัจจุบันไปเป็นสภาพที่พึงประสงค์ในแต่ละประเด็น
4.
ก าหนดแนวทางในเชิ ง นโยบายในการเตรี ย มการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ
ประกอบด้วย เปูาหมาย กระบวนการ ทรัพยากร บทบาทหน่วยงาน/เจ้าภาพในการดาเนินการ และ
วิธีการประเมินผลการดาเนินกลยุทธ์ โดยพิจารณาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินร่าง
กลยุทธ์เป็นข้อมูลสาคัญ
5. ผลที่ได้จากการดาเนินงานตามขั้นตอนการกาหนด 4 ขั้นตอน จะเป็นกลยุทธ์การ
บริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทัพ อากาศตามแนวคิด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่เสนอต่อไป
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กล่าวโดยสรุปว่า งานวิจัยนี้ใช้เครื่องมือวิจัย จานวน 6 ฉบับ ประกอบด้วย 1) แบบประเมิน
กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 2) แบบประเมิน
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทั พอากาศ 3) แบบสอบถามปลายเปิด
ประเด็นการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 4) แนวคาถามการ
สนทนากลุ่มประเด็นการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 5) แบบ
สัมภาษณ์ประเด็นสภาวะแวดล้อมของการบริหารงานวิชาการวิทยาลัยการทัพ อากาศ และ 6) แบบ
ประเมินร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ เครื่องมือแต่ละฉบับมีวัตถุประสงค์ ลักษณะการ
วัด และผู้ให้ข้อมูลสาคัญ ดังแสดงในตารางที่ 14
ตารางที่ 13 วัตถุประสงค์ ลักษณะการวัด และผู้ให้ข้อมูลสาคัญจาแนกตามแบบของเครื่องมือวิจัย
เครื่องมือวิจัย
1. แบบประเมิ น
ก ร อ บ แ น ว คิ ด
การบริ ห ารงาน
วิ ช า ก า ร ที่
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะผู้ น า
ร ะ ดั บ
ยุทธศาสตร์

2. แบบประเมิ น
สมรรถนะผู้ น า
ร ะ ดั บ
ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
นั ก ศึ ก ษ า
วิทยาลั ย การทั พ
อากาศ

วัตถุประสงค์

ลักษณะการวัด/
เก็บข้อมูล
เพื่ อ ประเมิ น กรอบแนวคิ ด การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
คิ ด เ ห็ น แ ล ะ ใ ห้
ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
เ กี่ ย ว กั บ ก ร อ บ
แนวคิ ด สมรรถนะ
ผู้ น า ร ะ ดั บ
ยุ ท ธศาสตร์ และ
กรอบแนวคิ ด การ
บริหารงานวิชาการ
ของวิ ท ยาลั ย การ
ทัพอากาศ
สาหรับประเมินสมรรถนะผู้นาระดั บยุท ธศาสตร์ ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นปัจจุบันในประเด็น
1) การมีวิสัยทัศน์
2) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
4) ทักษะการสื่อสาร
5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์

- แบบกรอกคะแนน
แบบ 3 มิติ คือ
1) ประเมิ น โดย
ตนเอง
2) ประเมินโดยผู้
ร่ วมก ลุ่ มสั ม มน า
และ
3) ประเมิ น โดย
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ า

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้อมูล
ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ
จานวน 5 ท่าน
1 ) ก า ร พั ฒ น า
สมรรถนะ
2) การพั ฒ นากล
ยุทธ์
3) หลักสูตรและการ
สอน
4 ) ก า ร วั ด /
ประเมินผล
5 ) ก า ร บ ริ ห า ร
การศึกษา
1) อาจารย์ ป ระจ า
ข อ ง ส ถ า น ศึ ก ษ า
วิ ช าชี พ ทางทหาร
จานวน 12 คน
2) นั ก ศึ ก ษาของ
วิ ท ย า ลั ย ก า ร ทั พ
อากาศปี ก ารศึ ก ษา
2558 จ านวน 72
คน
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3. แบบสอบถาม
ปลายเปิด (แนว
ทางการจั ด การ
เรี ย นการสอนที่
เ ส ริ ม ส ร้ า ง
สมรรถนะ)
4. แนวค าถาม
การสนทนากลุ่ม
(แ น ว ท า ง ก า ร
จัดการเรีย นการ
สอนที่เสริมสร้าง
สมรรถนะ)

วัตถุประสงค์

ลักษณะการวัด/
เก็บข้อมูล
สัมมนา

กลุ่มตัวอย่าง/ผู้ให้
ข้อมูล

เพื่ อ สอบถามความคิ ด เห็ น ในประเด็ น แนวทางการ - การแสดงความ นั ก ศึ ก ษ า ข อ ง
บริห ารงานวิช าการที่ เสริมสร้า งสมรรถนะผู้น าระดั บ คิ ด เห็ น ในค าถาม วิ ท ย า ลั ย ก า ร ทั พ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ปลายเปิด
อากาศปี ก ารศึ ก ษา
2558 จ านวน 72
คน

เพื่อร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นแนวทางการ การอภิ ป รายแสดง
บริห ารงานวิช าการที่ เสริมสร้า งสมรรถนะผู้น าระดั บ ความคิ ด เห็ น ตาม
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
แนวคาถาม ใน
ประเด็น ข้อคิดเห็น
และข้ อ เสนอแนะ
การจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเสริมสร้าง
ส ม ร ร ถ น ะ ผู้ น า
ระดับยุทธศาสตร์
5. แ บ บ เพื่อเก็ บรวบรวมข้อ มูลสภาวะแวดล้ อมที่ มีผลต่ อการ ก า ร ต อ บ ค า ถ า ม
สัมภาษณ์
บริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศที่ ปลายเปิ ด ตามแนว
(สภาวะแวดล้อม เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
คาถามการ
ข อ ง ก า ร
สัมภาษณ์
บ ริ ห า ร ง า น
วิชาการวิทยาลัย
การทัพอากาศ)

ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
จากหลั ก สู ต รของ
วิ ท ย า ลั ย ก า ร ทั พ
อากาศ ประจาปี 55
– 57 จานวน 12
คน

1 ) ผู้ บ ริ ห า ร
ห น่ ว ย ง า น ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ
การศึ ก ษาวิ ช าชี พ
ทางทหารของ
กองทัพอากาศ (17
คน)
2) อาจารย์ ป ระจ า
วิ ท ย า ลั ย ก า ร ทั พ
อากาศ (8 คน)
6. แบบประเมิน เพื่ อ ตรวจสอบความเหมาะสมของร่ า งกลยุ ท ธ์ ก าร - แบบประเมิ น กล ผู้ทรงคุณวุฒิในด้าน
ร่างกลยุทธ์
บริห ารงานวิช าการที่ เสริมสร้า งสมรรถนะผู้น าระดั บ ยุทธ์ และการเขีย น - ก า ร ก า ห น ด
ยุทธศาสตร์ฯ ที่ผู้วิจัย ได้ย กร่างขึ้นจากการทา SWOT อธิบายความคิดเห็น นโยบาย
matrix
ในคาถามปลายเปิด - การแปลงนโยบาย
สู่การปฏิบัติ
- การบริ ห ารงาน
วิชาการ

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
งานวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารวิช าการของวิท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (2) ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (3) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และ (4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กองทัพอากาศ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการนาเสนอเป็น 7 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ผลการประเมินกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทัพ อากาศตามแนวคิด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ตอนที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศ สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสนทนา
กลุ่ม
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของ
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทั พ อากาศจาก
แบบสอบถาม
ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม และแนวทางพัฒนาการ
บริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทัพ อากาศตามแนวคิด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสัมภาษณ์
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ตอนที่ 7 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
รายละเอียดของแต่ละตอนมีดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการประเมิน กรอบแนวคิดเกี่ ยวกั บ สมรรถนะผู้น าระดับยุ ทธศาสตร์ และการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
การประเมินกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ 1) ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ และ 2) สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักศึ กษาของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ผู้วิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทากรอบแนวคิดการวิจัย และ
แบบประเมินความเหมาะสม โดยเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน (รายชื่อตามผนวก ก - 1) ซึ่ง
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิจะถูกนามาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดสาคัญของงานวิจัย
เรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ” ต่อไป
สรุปความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยภาพรวมผู้ประเมินทั้งหมดเห็นด้วย
กับวิธีการสังเคราะห์ และรายการตามกรอบแนวคิด แบ่งออกเป็น
1. กรอบแนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ขอบข่ า ยการบริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
ประกอบด้ว ย 1) การบริ หารหลั กสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน และ 3) การบริห ารการ
ประเมิ น ผล ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ไ ด้ ใ ห้ ข้ อ เสนอแนะในการปรั บ ปรุ ง รายการในนิ ย ามปฏิ บั ติ ก ารเ พื่ อ ให้
ครอบคลุ มขอบข่ายงานวิช าการในแต่ล ะหัว ข้อ และการจัดกลุ่ มงานที่มีความเกี่ยวข้องกันให้ เป็น
หมวดหมู่เดียวกัน ซึ่งจะช่วยทาให้เห็นขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน สรุป
ได้ดังนี้
1.1 การบริหารหลักสู ตร หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการจัดทาและพัฒนา
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนที่ เ หมาะสม สอดคล้ อ ง ส าหรั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย
1) การวางแผนพัฒนาหลักสูตร กรอบนโยบายของผู้บริหาร การจัดตั้งคณะทางาน
การรวบรวมสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกาพัฒนาหลักสูตร
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2) การดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การกาหนดสาระการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนรู้
3) การกลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษา และการพิจารณาอนุมัติใช้หลักสูตร
4) การเตรียมความพร้อมในการนาหลักสูตรไปใช้
1.2 การบริหารการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการทัพอากาศ และเป็นขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย
1) การจัดทาแผนการสอนหรือแผนการเรียนรู้ การจัดตารางสอน การแบ่งกลุ่ม
ผู้เรียน การจัดผู้สอน
2) การจัดอาคารสถานที่ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวก
3) การสอน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
4) การนิเทศการสอน ติดตาม และประเมินการสอน
1.3 การบริหารการประเมินผลการเรียน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการวัดผล
การเรียนรู้ และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรหรือไม่ รวมทั้งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
เพื่อเป็นองค์ความรู้ และสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรการทัพอากาศ และปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป ประกอบด้วย
1) การวางแผนวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้
วิธีการวัดผลการเรียนรู้ และการพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ
2) การดาเนินการวัด และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระหว่างการศึกษา และการ
ติดตาม (follow up) ผลลัพธ์การเรียนรู้หลังสาเร็จการศึกษา
3) การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
4) การนาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง การรายงาน
ผลการประเมินให้กับหน่วยงานต้นสังกัด ของนักศึกษา และหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแล
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ

188
2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักศึกษาของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะ
การบริ ห ารเชิงยุ ทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่ อสาร และ 5) ภาวะผู้ นาเชิงยุทธศาสตร์ การปรับแก้
ประโยคหรือคาที่มีความหมายคลุมเครือให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ
การใช้ค าที่คลุ มเครื อที่อ าจทาให้ เกิดความสั บสน และตีค วามไม่ ตรงประเด็น โดยเฉพาะหากน า
ประโยคหรือคาเหล่านี้ไปใช้ในการสร้างเครื่องมือวิจัย สรุปได้ดังนี้
2.1 การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีความรู้ ความเข้าใจข่าวสาร
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้ นในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ มีความสามารถในการ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีหลักการ
และข้อมูลที่เหมาะสม มีความสามารถในการฉายภาพ หรือระบุสภาพที่พึงประสงค์ขององค์การที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินความเป็นไปได้ และแนวโน้ม
ความสาเร็จในการมุ่งสู่การเป็นองค์การตามที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
2.2 การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง ความสามารถใน
การทาความเข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา มีความสามารถในการวิเคราะห์สาเหตุ และ
จั ด ล าดั บ ความส าคั ญ ของปั ญ หาบนพื้ น ฐานข้ อ มู ล สารสนเทศที่ เ พี ย งพอและเป็ น ปั จ จุ บั น มี
ความสามารถในการกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีโดยประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ ตลอดจนสามารถประเมินทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับใช้เป็นสารสนเทศเพื่ อการตัดสินใจใน
การดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
2.3 ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ย วกับสถานการณ์ และสภาวะแวดล้อมขององค์การ มีทักษะในการวางแผนเชิง
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขององค์การ มีทักษะในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปูาหมายที่กาหนด ตลอดจนสามารถเสนอแนะตัวชี้วัด หรือเกณฑ์มาตรฐาน
สาหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
2.4 ทักษะการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีทักษะในการติดต่อ
แลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และแนวทางปฏิบัติกับผู้ร่วมงาน ด้วยการพูด การ
อ่าน การเขี ย น หรื อใช้สั ญญาลั กษณ์ ในการสื่ อสารเพื่อ ความเข้ าใจที่ต รงกัน การมี ทัก ษะในการ
วิเคราะห์ แยกแยะ และกลั่ นกรองข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภ าพ มีทักษะในการ
พัฒนาวิธีการสื่ อสารที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ยอมรับ สนับสนุน หรือปฏิบัติตามแนวทางของฝุายตน
ตลอดจนมีทักษะการประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารต่อไป
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2.5 ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึง ความเป็นผู้นาทางความคิด
เกี่ยวกับวิ สัยทัศน์ หรือเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน การเปิดโอกาสให้
บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติ ที่นาไปสู่เปูาหมายนั้น
การปฏิบั ติตนให้ เป็ น แบบอย่ าง และสามารถโน้ มน้าว ชักนาผู้ อื่นให้ เกิ ดความร่ว มมือปฏิบัติ ตาม
แนวทางด้วยความเต็มใจ ตลอดจนการดูแลและเสริมสร้างขวัญ กาลังใจให้กับผู้อื่นเพื่อรักษาความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
ตอนที่ 2 ผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สาหรับใช้
เป็ น ข้ อมู ล ในการพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิช าการตามแนวคิด การเสริม สร้ า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่าระดับพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึง
การมีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์เหล่านี้ ผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูลการประเมินสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในประเด็น 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหา
และการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิง
ยุทธศาสตร์ แบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับ/สมรรถนะ และใช้รูปแบบการประเมินแบบ 3 เส้า
คือ ประเมินโดยตนเอง ประเมินโดยผู้ร่วมกลุ่มสัมมนาเดียวกัน และประเมินโดยอาจารย์ประจากลุ่ม
สัมมนา สรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นปีการศึกษา 2558 จานวน
72 คน
1.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่า นักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ จานวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 54.17 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและ
ส่งกาลังบารุง จานวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึกษาและกิจการ
พิเศษ จานวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33
1.2 แบ่ ง ตามวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาเมื่ อ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ พบว่ า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีจานวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 38.89 ส่วนนักศึกษาที่มี
วุฒิสูงกว่าปริญญาตรี จานวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 61.11
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1.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่า งประเทศ จานวน
58 คน คิดเป็นร้อยละ 80.56 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า จานวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 9.72 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน จานวน 7 คน
คิดเป็นร้อยละ 9.72
2. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในด้ านการมีวิสัยทัศน์ มีคะแนนรวม
เฉลี่ย เท่ากับ 3.26 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
2.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึกษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.12
2.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
2.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.37 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
3. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในด้านการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
มีคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
3.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.37 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึ กษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.29
3.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
3.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
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คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.45 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24
4. สรุ ป ผลการประเมิ น สมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ นด้ า นทั ก ษะการบริ ห ารเชิ ง
ยุทธศาสตร์ มีคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.34 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
4.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึกษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.33
4.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
4.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.35 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32
5. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในด้านทักษะการสื่อสาร มีคะแนน
รวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.33 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
5.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึกษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.31
5.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.36
5.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรีย นเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.37 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27
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6. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดั บยุทธศาสตร์ในด้านภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ มี
คะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.25 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
6.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 และ (3) สายวิทยาการด้านการศึกษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.15
6.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25
6.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.20 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.31
7. สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวมทุกด้าน มีคะแนนรวม
เฉลี่ย เท่ากับ 3.30 คิดเป็นเกณฑ์ "ดี" รายละเอียดจาแนกได้ดังนี้
7.1 แบ่งตามสายวิทยาการ พบว่านักศึกษาที่ปฏิบัติงานใน (1) ส่วนบัญชาการและสาย
วิทยาการด้านกาลังรบ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 (2) สายวิทยาการด้านการสนับสนุนและส่งกาลัง
บารุง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และ (3) สายวิทยาการด้ านการศึกษาและกิจการพิเศษ มีคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.24
7.2 แบ่งตามวุฒิ การศึกษาเมื่อเข้าเป็นนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ พบว่า
นักศึกษาที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26 ส่วนนักศึกษาที่มีวุฒิสูงกว่า
ปริญญาตรี มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.33
7.3 แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารก่อนเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ
พบว่า นักศึกษาที่ส าเร็จ การศึกษาจาก (1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพทั้งในและต่างประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 (2) โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโสหรือเทียบเท่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
3.35 และ (3) ไม่ได้ผ่านการศึกษาในสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารมาก่อน มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.28
8. การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานใน 1) ส่วนบัญชาการและสายวิทยาการด้านกาลังรบ กับ 2) สายวิทยาการด้านการ
สนั บ สนุ น และส่งกาลังบ ารุ ง การศึกษาและกิจการพิเศษ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่
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ปฏิบัติงานในสายวิทยาการที่ต่างกันสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้
เห็นว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในส่วนบัญชาการ
และสายวิทยาการด้านกาลั งรบมีค่าเฉลี่ ยใกล้ เคียงกับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการด้าน
สนับสนุนและส่งกาลังบารุง การศึกษาและกิจการพิเศษ
9. การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาที่ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง คือ 1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ กับ 2)
สถานศึกษาอื่นๆ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ฝึกอบรม
ผู้บริหารระดับกลางที่ต่างกันสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้เห็นว่า
ผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่จากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพมี
ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางอื่นๆ

ภาพที่ 19 ค่าเฉลี่ยสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศปี
การศึกษา 58
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ตารางที่ 14 สรุปผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ปีการศึกษา 2558
การจาแนกกลุม่

จานวน

การ
ทักษะ
มี
แก้ปัญหา
บริหารเชิง
วิสัยทัศน์
และ
ยุทธศาสตร์
ตัดสินใจ
3.26
3.34
3.34

นักศึกษาทั้งหมด
72
1. แบ่งตามสายวิทยาการ
ส่วนบัญชาการ
39
3.28
และสายกาลังรบ
สายวิทยาการด้าน
การสนับสนุนและส่ง
27
3.25
กาลังบารุง
สายวิทยาการด้าน
การศึกษาและกิจการ
6
3.12
พิเศษ
2. แบ่งตามวุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
28
3.16
สูงกว่าปริญญาตรี
44
3.32
3. แบ่งตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารที่ผ่านมา
โรงเรียนเสนาธิการ
58
3.24
เหล่าทัพ
โรงเรียนนายทหาร
7
3.37
อากาศอาวุโส
ไม่ได้ผ่านการศึกษา
7
3.25
วิชาชีพทางทหาร

ทักษะ
การ
สื่อสาร
3.33

รวม
ภาวะผู้นา
สมรรถ
เชิง
นะทุก
ยุทธศาสตร์
ด้าน
3.25
3.30

3.37

3.35

3.38

3.28

3.33

3.30

3.33

3.27

3.22

3.27

3.29

3.33

3.31

3.15

3.24

3.30
3.36

3.31
3.36

3.29
3.36

3.24
3.25

3.26
3.33

3.34

3.34

3.34

3.25

3.30

3.45

3.35

3.37

3.20

3.35

3.24

3.32

3.27

3.31

3.28
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ตารางที่ 15 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแยกตามสายวิทยาการ
สายวิทยาการของนักศึกษา
1. ส่วนบัญชาการและสายกาลัง
รบ
2. ส่วนสนับสนุน ส่งกาลังบารุง
การศึกษา และกิจการพิเศษ
t = 1.96
**ระดับนัยสาคัญ = 0.05

n
39

X
3.33

S2
0.121

33

3.27

0.083

t
0.8005185

ตารางที่ 16 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของนักศึกษาแยกตามสถานศึกษาวิชาชีพทางทหารที่
ผ่านมา
สถานศึกษาที่ผ่านมาของ
นักศึกษา
1. โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ
2. สถานศึกษาอื่นๆ
t = 1.96
**ระดับนัยสาคัญ = 0.05

n

X

S2

t

58
14

3.30
3.31

0.094
0.15

0.09

196
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศทีเ่ สริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสนทนากลุ่ม
การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสนทนากลุ่ม (focus
group) ตามขั้นตอน 6'C QDAT ประกอบด้วย แนวคิดสาคัญ (Concept) ได้แก่ 1) การบริหารงาน
วิช าการที่เสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ น าระดับยุทธศาสตร์ 2) การประยุกต์ใช้สมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานจริง และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลั ยการทัพอากาศที่เสริ มสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตามมุมมองของผู้ส าเร็จ
การศึ กษาจากวิ ทยาลั ย การทั พอากาศ ผลการวิเ คราะห์ เนื้ อหา (Content), การจาแนกกลุ่ ม
(Classify), การจัดหมวดหมู่ (Category) สามารถสรุปและนาเสนอ (Communication) ได้ดงั นี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ข้อ มูล ที่เ ก็บ รวบรวมได้ จากการสนทนากลุ่ ม ชี้ใ ห้ เ ห็ น จุ ดเด่น ของการศึก ษาหลั กสู ต ร
วิทยาลัยการทัพอากาศที่มีความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรกองทัพอากาศที่ได้รับคัดเลือกเข้ารับ
การศึกษา เน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษา ทั้งในด้านการสร้าง
วิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และ
ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ช่วยให้ทบทวน ปรับปรุงความรู้
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักศึกษาที่มาจากสายงานที่แตกต่างกัน
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มทาให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงในการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ 1) การเชื่อมโยงเนื้อหาสาระของหลักสูตรกับการปฏิบัติงานตามสาย
วิทยากรของผู้เรียน 2) การทบทวน และจัดระเบียบความรู้เพื่อปรับพื้นฐานผู้เรียนให้พร้อมสาหรับ
การศึกษาตามหลักสูตร 3) ความพร้อมในการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในด้านความรู้
และประสบการณ์ ด้านกระบวนการสอน และด้านขวัญ กาลังใจในการปฏิบัติงาน
2. การประยุกต์ใช้สมรรถนะผู้นากับการปฏิบัติงาน
ข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่ม ชี้ให้เห็นว่า สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจของผู้สาเร็จการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารเชิง
ยุทธศาสตร์ ซึ่งการนาไปใช้ขึ้นกับโอกาสที่จะได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และเงื่อ นไขข้อจากัด
ในบางประการ
3. แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ข้ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษา ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเสนอแนะการพัฒนา

197
การศึกษาทั้งระบบ ประกอบด้วย 1) ปัจจัยนาเข้า ได้แก่ การเพิ่มเนื้อหาสาระหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ การจัดระบบการคัดกรองผู้เรียน การสรรหาผู้สอน 2) กระบวนการ ได้แก่ การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลที่เน้นกระตุ้นให้
นักศึกษาได้พัฒนาตนเอง การนาผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน และการคัด
กรองบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง และ 3) ผลผลิต/ผลลัพธ์ ได้แก่ แนวความคิดการบริหารงานวิชาการให้
ตอบสนองต่อการแก้ปัญหา และพัฒนาขีดสมรรถนะของกองทัพอากาศ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ผลลัพธ์ทางการศึกษาที่เป็นการยกระดับความสาคัญของสถาบันการศึกษาที่สามารถสนับสนุนภารกิจ
ของกองทัพ และยังแสดงให้เห็นถึงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาที่จะมีบทบาทหน้าที่
ในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศในอนาคตได้อย่างชัดเจน
การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสนทนากลุ่มตามที่
นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปและจัดกรอบความคิด (Conceptualize) ได้ดังนี้

ภาพที่ 20 สรุปกรอบความคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จากการสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศทีเ่ สริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิด ตามขั้นตอน 6'C QDAT ประกอบด้วย แนวคิดสาคัญ (Concept) ได้แก่ 1) ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุท ธศาสตร์ 2) การประยุกต์ใช้
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติงานจริง และ 3) ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตาม
มุมมองของนั กศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศรุ่นปีการศึกษา 58 ที่อยู่ในระหว่ างการศึกษา ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content), การจาแนกกลุ่ม (Classify), การจัดหมวดหมู่ (Category) สามารถสรุป
และนาเสนอ (Communication) ได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ข้อมูลความคิดเห็นที่ได้จากการตอบแบบสอบถามปลายเปิด แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น
ของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ทั้งหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผล ว่ามีความสอดคล้องและเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จัดกลุ่มเนื้อหาออกเป็น
1) หลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสาระในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาให้กับนักศึกษา เป็นการฝึก ศึกษา
เพื่อเตรียมคนให้พร้อมเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีกรอบความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น เกิดทักษะใน
การคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ที่สามารถถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมี
องค์ความรู้ต่างๆ ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ตามบทเรียนที่จะนาไปสู่ความสาเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในการทางานในอนาคต นักศึกษาเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้สามารถสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุ ทธศาสตร์ ได้ ทั้ งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบั ติ โดยภาคทฤษฎี ช่ว ยให้ ไ ด้ห ลั กการในการนาไปคิ ด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหา และวางแผนในการทางานได้เป็นอย่างดี ส่วน ภาคปฏิบัติช่วยให้ได้ฝึกทักษะใน
การคิดและการแสดงออกอย่างมีหลักการโดยอาศัยความรู้จากภาคทฤษฎีที่เสริมสร้างหลักการทาง
ยุทธศาสตร์ เพื่อไปผนวกกับ ประสบการณ์ที่ทางานมาอย่างยาวนาน จนสามารถจัดกระบวนการ
ความคิดได้อย่างเป็นระบบ และนาไปใช้ได้ จึงสามารถสร้างความมั่นใจในการทางานระดับยุทธศาสตร์
ตามวิชาการที่ได้รับการศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน มีการกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงาน
ให้เป็นระบบ และจัดลาดับดี ทาให้นักศึกษาสะดวกในการติดตาม แผนของหลักสูตรสามารถช่วยให้
ผู้เรียนดูดซับความรู้อย่างเป็นระเบียบ สร้างความเข้าใจจากเนื้อหา และนาไปใช้ในการสัมมนา โดย
วิธีการสัมมนามีผลอย่างมาก เพราะช่วยเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดในระดับยุทธศาสตร์ การสัมมนา
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น การควบคุมสถานการณ์ ซึ่งปรากฏในการจัดการเรียนการ
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สอน มีความสอดคล้องกับหลักสูตร และช่วยพัฒนาสมรรถนะ อีกทั้งมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นในรุ่น
ก่อน ปรับปรุงและพัฒนาให้ใช้ในรุ่นปัจจุบัน 3) การวัดและประเมินผลจากการสัมมนา และการ
ทดสอบแต่ละหมวดวิชา ช่วยให้วิทยาลัยการทัพอากาศทราบถึงพัฒนาการสมรรถนะของนักศึกษาได้
เป็นอย่างดี สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการศึกษาต่อไป
2. การประยุกต์ใช้สมรรถนะผู้นากับการปฏิบัติงาน
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศเห็นถึงความสาคัญของการประยุกต์ใช้สมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และการเป็นผู้บริหารได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก
วิทยาลัยการทัพอากาศจาลองสถานการณ์จากเหตุการณ์และตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน
มาใช้เป็นโจทย์สาหรับศึกษาวิเคราะห์ร่วมกับองค์ความรู้ หลักการ ทฤษฎี โดยจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน เช่ น การสั ม มนา การฝึ กปฏิ บั ติ ช่ว ยให้ เ กิด กระบวนการคิ ด กระบวนการตั ดสิ น ใจ ที่
สร้างสรรค์ และสมเหตุสมผลเพียงพอต่อการนาไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ และพัฒนา
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถสื่อสารให้คนในองค์กรเข้าใจในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
การใช้ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ในการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจมุ่งไปสู่
เปูาหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ข้อมูลการตอบแบบสอบถามยังชี้ให้เห็นถึงจุดที่ควรปรับปรุงของ 1) การจัดกิจกรรมเรียนรู้
ได้แก่ การจัดให้สัมมนาก่อนที่จะมีการสอน บางครั้งจะมีการสับสนเนื่องจากมีกิจกรรมเข้ามาพร้อมๆ
กันในช่วงเดียวกัน และการกาหนดระยะเวลาระหว่างบ่งการที่เหมาะสมเพื่อที่จะมีเวลาเตรียมข้อมูล
ในการร่วมสัมมนา และ 2) ความพร้อมในการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาสัมมนา ได้แก่ การให้
แนวทางที่ชัดเจนในการนาหลักการ ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ และการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษา
ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ดังนี้
3.1 การพัฒนาหลักสูตร ที่ต้องบูรณาการอย่างจริงจัง มีการเชื่อมโยง และมีความต่อเนื่อง
จากหลักสู ตรก่อนหน้ า (โรงเรี ย นนายทหารชั้นผู้ บังคับฝู ง โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโ ส และ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ) พัฒนาเนื้อหาสาระมุ่งเน้นการสร้างบทเรียนให้กับนักศึกษาในการ
พัฒนายุ ทธศาสตร์ร ะดับชาติ กองทัพไทย และกองทัพอากาศ และควรศึกษาบทเรียนการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ของชาติมหาอานาจ โดยอาจเทียบเคียงหลักสูตรในประเทศที่พัฒนาแล้ว และนาวิชาที่
สาคัญมาบรรจุไว้ในหลักสูตร ควรเน้นทฤษฎี และปฏิบัติให้สมดุลกัน (ไม่ควรเน้นทฤษฎีมากเกินไป)
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3.2 การจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น
3.2.1 การบรรยาย การสัมมนา และการฝึกปฏิบัติ ควรมี 1) การยกตั วอย่าง
กรณีศึกษา (Case Study) ใหม่ๆ ให้เห็นเป็นกรอบความคิด และแนวทางที่เข้าใจได้ชัดเจน 2) การ
กาหนดปัญหาหรือบ่งการสัมมนาจะต้องมีความชัดเจนเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ 3)
การสร้างระบบจาลอง (Simulation System) เพื่อสร้างสถานการณ์จาลองในการฝึก ต้องมี 4) การ
แนะนาก่อนการปฏิบัติ หรือการสัมมนาทุกครั้งเพื่อกาหนดทิศทางการสัมมนา 5) ควรมีมาตรการที่ทา
ให้ทุกคนได้มีโอกาสขึ้นมานาเสนอผลงานที่ได้จากการสัมมนา หรือกิจกรรมต่อหน้านักศึกษาทั้งหมด
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาให้กับตนเอง ควรเพิ่มเวลาการศึกษาให้มากขึ้น และ 6) ควรมีชั่วโมงการ
ฝึกปฏิบัติ เช่น การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติ การดูงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ใน
ส่วนกิจกรรมการศึกษาดูงาน ควรจัดเยี่ยมชมกิจการองค์กรที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน
เพื่อเรียนรู้ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ขององค์กรเอกชน/ภาครัฐอื่น
3.2.2 สื่อการเรียนการสอน ควรมีการจัดเก็บ ตารา เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Ebook) เอกสารประกอบการบรรยายให้เป็นหมวดหมู่ แล้วลงไว้ในระบบ E-learning ของวิทยาลัย
เพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นประกอบการศึกษา และควรหมั่นตรวจสอบไวรัสที่มีในระบบ E-learning
บางข้อมูลมีไวรัสคอมพิวเตอร์
3.2.3 ผู้สอน ควรคัดสรรอาจารย์ผู้บรรยายให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา
สาระเพื่อจะได้นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุด เช่น การจัดผู้บรรยายให้มาจากหน่วยงานต่างๆ
เพื่อให้เกิดความหลากหลายของข้อมูล สร้างมุมมองที่แตกต่าง การจัดผู้บรรยายที่มีความสามารถใน
การสื่อสารที่ดี สามารถถ่ายทอดนาเสนอแนวความคิดให้กับนักศึกษาได้สอดคล้องกับเนื้อหาสาระของ
วิชา รวมทั้งการจัดผู้บรรยายที่เป็นบุคคลสาคัญที่ประสบความสาเร็จในการบริหารองค์กร มีผลงาน
เป็นที่ยอมรับ มาให้แนวคิด ประสบการณ์ เพื่อนักศึกษาจะได้นามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และ
เป็ น ความเชื่อมั่น ว่าหลั กการต่างๆ สามารถนามาปฏิบัติให้เกิดผลส าเร็จได้จริง ในส่ ว นอาจารย์ผู้
ควบคุมการปฏิบัติควรมีแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อปูองกันความสับสน
3.3 การประเมินผลการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีมุมมองการใช้ประโยชน์จากผลการ
ประเมินทางการศึกษา และข้อคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับการกาหนดปัญหา บ่งการ หรือกิจกรรม
การเรียน สาหรับนาไปพิจารณาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ การพิจารณา
ความก้าวหน้าในการรับราชการ การประเมินมาใช้ในการคัดเลือกผู้บรรยายในรุ่นต่อไป นอกจากนี้
ควรประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุ ทธศาสตร์เป็นรายบุคคลในช่วงระหว่างการเรียนเพื่อจะนาผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองได้
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การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิดตามที่นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปและจัดกรอบความคิด (Conceptualize) ได้ดังนี้

ภาพที่ 21 สรุปกรอบความคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จากการตอบแบบสอบถามตามมุมมองของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพ
อากาศรุ่นปีการศึกษา 58 ที่อยู่ในระหว่างการศึกษา
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ตอนที่ 5 ผลการวิเ คราะห์ ค วามคิด เห็น เกี่ ยวกับสภาวะแวดล้อม และแนวทางพั ฒนาการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทั พ อากาศจากการสั ม ภาษณ์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทา งทหารของ
กองทัพอากาศ
จากการค้นคว้าทาให้ทราบถึงสภาพการบริหารงานวิชาการที่นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้ น าระดับ ยุ ทธศาสตร์ แต่การพั ฒ นาให้ เกิดสภาพดังกล่ าว อาจไม่ส ามารถดาเนินการได้ในทัน ที
เนื่องจากอาจมีปัญหา หรือปัจจัยบางประการที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาได้ การศึกษาสภาวะแวดล้อมของ
การบริหารงานวิชาการจึงเป็นขั้นตอนที่สาคัญในการพัฒนากลยุทธ์ที่จะนาไปสู่สภาพที่พึงประสงค์
หรือสภาพการบริหารงานวิชาการที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้แก่
นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพั ฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาวิชาชีพทางทหารของกองทัพอากาศทั้งในระดับนโยบายที่จัดเป็นหน่วย
ต้นน้า หน่วยงานระดับอานวยการที่จัดเป็นหน่วยกลางน้า และหน่วยงานระดับปฏิบัติที่จัดเป็นหน่วย
ปลายน้า ทาให้ได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการ ทั้งสภาพ
ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น และแนวทางการพั ฒ นาปั จ จั ย ต่ า งๆ ที่ น าไปสู่ ส ภาพการบริ ห ารงานวิ ช าการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ต่อไป โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพตามขั้นตอน 6'C
QDAT ประกอบด้วย แนวคิดสาคัญ (Concept) ได้แก่ 1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และ 2) ข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ตามมุมมองผู้ มีห น้ า ที่เกี่ย วข้องกับ การจัดการศึกษาวิช าชี พทางทหารของกองทัพอากาศ ผลการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content), การจาแนกกลุ่ม (Classify), การจัดหมวดหมู่ (Category) สามารถสรุป
และนาเสนอ (Communication) เป็น 2 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
จากการเก็บ รวบรวมข้อมูล สภาวะแวดล้ อมการบริห ารงานวิช าการของวิทยาลั ยการทัพ
อากาศโดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับนโยบาย ระดับอานวยการ
และระดับปฏิบัติ และนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิค 6'C QDAT โดยแบ่งหมวดหมู่
เนื้อหา (Category) ตามขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย การบริหารหลักสูตร การ
บริหารการเรียนการสอน และการบริหารการประเมินผล และจาแนกปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน/
ภายนอก (Classify) ที่มีผ ลต่อการบริหารงานวิชาการ ทั้งปัจจัยสภาวะแวดล้ อมภายใน ได้แก่
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โครงสร้ า งการจั ด ส่ ว นราชการ วั ฒ นธรรมองค์ ก รและค่ า นิ ย ม บุ ค ลากร ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้
กระบวนการทางาน และปัจจัย สภาวะแวดล้อมภายนอก ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
เทคโนโลยี และแรงผลักดันจากผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ ทาให้ทราบถึง
ความสัมพันธ์ของปัจจัยสภาวะแวดล้อมด้านต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ดังต่อไปนี้
1. การบริหารการพัฒนาหลักสูตร
การบริหารหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ ให้สอดล้องกับนโยบายการพัฒนา
บุ คลากรของกองทั พอากาศให้ มีความพร้ อมปฏิ บัติ งานตามบทบาทหน้ าที่ และยึด โยงกั บเกณฑ์
สมรรถนะที่กองทัพอากาศกาหนด พบว่ามีปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบ
ต่อการบริหารโดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ที่เห็นได้ชัด คือปัจจัยด้านโครงสร้างการจัดส่ วน
ราชการ ซึ่งหลังจากการยุบหน่วยงานกองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ และสานักวิชาการทหาร
อากาศชั้น สูง ทาให้ ไม่มีการส่งต่องานพัฒ นาระบบวิช าชีพทางทหารของกองทัพอากาศ แม้ว่าจะ
กาหนดให้ หน่ ว ยงานใหม่คือส านักบริห ารการศึกษารับผิ ดชอบงานในส่ว นนี้ แต่การจัดโครงสร้ าง
หน่ ว ยงานกลั บ ไม่ เอื้อให้ เกิดประสิ ทธิภ าพในการปฏิบัติงานได้ โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนในการ
ดาเนินงานด้านการศึกษาระหว่างหน่วยนโยบายการศึกษา และหน่วยงานอานวยการการศึกษา ผู้ให้
ข้อมูลตั้งคาถามแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาของกองทัพอากาศควรจะออกมาจากหน่วยงานระดับ
นโยบายที่ดูแลในด้านการพัฒนาบุคลากร หากหน่วยระดับอานวยการ หรือระดับปฏิบัติเป็นผู้กาหนด
นโยบาย และปฏิบัติเองจะสนองตอบภารกิจความต้องการของกองทัพได้อย่างไร ? คาถามนี้ชี้ให้เห็น
ถึงความไม่ชัดเจนของหน่วยงานที่มีบทบาทในการกาหนดนโยบายด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ
นอกจากนี้นโยบายในระดับกองทัพอากาศยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของผู้ ส าเร็ จ การศึกษา ซึ่งหากดูตามบทบาทหน้ าที่แล้ ว กรมกาลั ง พลทหารอากาศดูแ ล
นโยบายการศึกษาของกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศรับผิดชอบในการกาหนดหลักสูตร
โดยมีกองวิชาการ สานักบริหารการศึกษาเป็น หน่วยงานหลัก ในการประสานงาน และจัดทาหลักสูตร
ของสถานศึ ก ษาให้ เ ชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ แ ละประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทาง
การศึกษาตามแนวทางรับราชการ
จากสถานการณ์ด้านความมั่นคง ที่ทหารมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาวิกฤต และการ
พัฒนาประเทศ นาไปสู่การพัฒนากองทัพให้ มีศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ ต้องเตรียมบุคลากรทุก
ระดับให้พร้อมขับเคลื่อนกองทัพ แม้ว่าสภาพการเมืองระหว่างประเทศในบริบทการร่วมประชาคม
อาเซียน จะมีส่วนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ และลดความขัดแย้งในประเด็นผลประโยชน์ระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้ าน แต่แนวโน้ มภัยคุกคามกลั บ เคลื่ อนย้ายจากการปูองกันแนวชายแดนไปสู่ การ
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เผชิญหน้ากับสงครามการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากความขัดแย้งทางการเมือง อุดมการณ์ และ
ผลประโยชน์ การสร้ างอานาจต่อรองระหว่างกลุ่ มต่อต้าน กับชาติมหาอานาจซึ่งรัฐไทยร่ว มเป็น
พันธมิตร จึงเป็นโอกาสให้หันกลับมาทบทวนแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อเตรียมบุคลากร โดยเฉพาะ
ผู้บริหารให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับแนวรบที่เปลี่ยนไปดังกล่าว การพัฒนาบุคลากรต้องรองรับการ
เปลี่ยนแปลงนั้น การเมืองและกฏหมาย มีผลต่อการบริหารงานวิชาการในเชิงบวก โดยเฉพาะใน
ประเด็ น บทบาททางทหารต่อการแก้ปัญ หาวิ กฤติ ของประเทศ ทาให้ เ ป็ นโอกาสในการปรับ ปรุ ง
หลักสูตรให้จัดการศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือการสงคราม การสื่อสารเพื่อลด
ความขัดแย้ง การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ต่อการก่อการร้าย รวมถึงการศึกษาหลักการบริหาร
ประเทศ และกฏหมายรั ฐ ธรรมนู ญ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ การแก้ ปั ญ หาวิ ก ฤติ ใ นระดั บ ชาติ
เนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของทหารในการบริหารประเทศ เปิดโอกาสให้การกาหนดโจทย์ปัญหา
ในการสัมมนา สถานการณ์จาลองในการฝึ กบริหารสถานการณ์วิกฤติขยายไปสู่การแก้ปัญหาของ
ประเทศมากยิ่งขึ้น
จากการที่กองทัพเข้ามามีบทบาททางสังคม ทั้งการทาหน้าที่ผู้แ ก้ไขความขัดแย้ง
ผู้ ป กครอง และผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงสั ง คม น ามาซึ่ ง ความคาดหวั ง ของสั ง คมที่ มี ต่ อ ทหารใน
ภาพลักษณ์ "ทหารของประชาชน" และการปฏิบัติภารกิจของกองทัพที่เป็นเครื่องมือสาคัญในการ
พัฒนาประเทศ ซึ่งคาดหวังเหล่านี้จะมุ่งเปูาไปที่การทาหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพทุก
เหล่าทัพ ที่จะต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ทั้งการมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาประเทศ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจที่แม่นยา ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการ
สื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือ และลดความขัดแย้ง และการมีภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ แนวโน้มความ
ต้องการผู้บริหารที่มีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จะมีเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนา
บุคลากรของกองทัพในเชิงบวก เป็นโอกาสที่จะร่วมกันพัฒนาการฝึกศึกษา โดยเฉพาะการบริหารงาน
วิชาการให้ มีขีดความสามารถในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นการเตรียม
ผู้บริหารที่เหมาะสมต่อภารกิจที่ท้าทายในอนาคต ดังนั้น หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลจะต้องพัฒนาไปตามกระแสความต้องการทั้งของกองทัพ และตอบสนองความต้องการของ
สังคมภายนอกได้
2. การบริหารการเรียนการสอน
การจั ด การเรี ย นการสอนมี ค วามสั ม พั นธ์ กั บ การพั ฒ นาหลั กสู ต ร ปั จ จั ย สภาวะ
แวดล้ อ มที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ผ ลต่ อ การด าเนิ น งานการจั ด การเรี ย นการสอนทั้ ง ทางบวก และทางลบ
โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมองค์กร ด้านบุคลากรทางการศึกษา ด้านทรัพยากร ล้วนแต่ส่งผลต่อวิธีการ/
กระบวนการบริหารการเรียนการสอน
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จากนโยบายของผู้ บั ญชาการทหารอากาศประจาปี 2559 กาหนดให้ ใช้ห ลั ก
สมรรถนะในการบริหารบุคลากร การพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐาน และการเสริมสร้างขีด
ความสามารถของบุ ค ลากรกองทั พ ตามยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ เป็ น แรงผลั ก ดั น ที่ ส าคั ญ ต่ อ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งหน่ วยงานระดับนโยบาย ได้แก่ กรมกาลังพล
ทหารอากาศ หน่ ว ยงานที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
หน่ ว ยงานที่เป็ น ผู้ ป ฏิบั ติ ได้แก่ สถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการต่างๆ ซึ่ง
แรงผลักดันนี้มีผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา เป็นปัจจัยด้านแรงผลักดันที่
เกิดจากผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ และสะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาบุคลากร
ไม่ส ามารถด าเนิ น การโดยสถานศึก ษาตามล าพั ง แต่ จะต้อ งได้รั บการสนั บสนุน จากหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในลักษณะการบรูณาการ และในปี 2558 ผู้บัญชาการทหารอากาศได้มองเห็นบทบาทสาคัญ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศในการทบทวนและพัฒนายุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยมอบหมายให้
ศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศเสนอแนะแนวทางพัฒนายุทธศาสตร์
กองทัพอากาศให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของชาติ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในการศึกษา
ยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศนี้ มีข้อดีในการสร้างกิจกรรมที่นักศึกษามีส่ ว นร่ว ม รวมทั้งอาจารย์ได้
ค้นคว้าพัฒนาองค์ความรู้ไปพร้อมๆ กัน การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการ
จุดเด่นของวิทยาลัยการทัพอากาศ คือ มีบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย
การทัพของต่างประเทศ หากได้นาความรู้มาแลกเปลี่ยนกันจะสามารถสร้างระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เหมาะสมกับบริบทของกองทัพอากาศได้ ส่วนวิทยากรผู้บรรยาย มีจานวนเพียงพอ เนื่องจากใน
ระดับผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา และวิชาเฉพาะด้านการทหาร ได้เชิญผู้บรรยายที่มีประสบการณ์จาก
เหล่าทัพต่างๆ และหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ การจัดวิทยากรผู้บรรยายจากภายนอก มีข้อดี
คือ นักศึกษาจะได้รับข้อมูลโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น แต่มักมีปัญหาประเด็นที่ผู้วิทยากรไม่
สามารถมาบรรยายได้ในวันเวลาที่กาหนดเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความสาคัญจึงมีภารกิจด่วน ทาให้
ต้องเลื่อนการบรรยายไปซึ่งกระทบกับการจัดสัมมนาที่ต้องใช้ข้อมูล ความรู้จากการบรรยายนั้นมา
ประยุกต์ใช้ จึงควรต้องมีมาตรการมารองรับที่เหมาะสม ส่วนอาจารย์ประจามีหน้าที่ในการอานวย
การศึกษา ซึ่งใช้ระบบพี่เลี้ย งในการพัฒ นาความสามารถในการปฏิบัติห น้าที่ และแสวงหาความ
ร่ ว มมื อ จากภายนอกทดแทนคนที่ ข าดไป แต่ ปั ญ หาที่ ส าคั ญ ในด้ า นบุ ค ลากร ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพ
ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของบุคลากรยังไม่เหมาะสมกับการทาหน้าที่ และการเจริญก้าวหน้าในการรับ
ราชการมีผ ลกระทบต่อขวัญกาลั งใจในการปฏิบัติงานที่ตกต่า เนื่องจากขาดความชัดเจนในแนว
ทางการเติบโตก้าวหน้าของบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งส่งผลให้เกิดความเหลื่อมล้ากันระหว่าง
อาจารย์ประจาสัมมนา กับนักศึกษาที่มีความรู้ประสบการณ์มากกว่าเนื่องจากอยู่ในตาแหน่งหน้าที่
รับผิดชอบ
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ในปัจ จุบั นกองทัพอากาศยังขาดความชัดเจนในการพัฒ นาปัจจัยด้านวัฒนธรรม
องค์กรและค่านิยม ให้เกิดชุมชนวิชาชีพทางทหาร สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะสถานการณ์ความมั่นคง
อยู่ ในยามสงบ จึ งมองไม่เ ห็ น ความส าคัญในการพัฒ นาองค์ ความรู้ทางทหาร ความรู้ ที่ได้รั บการ
ถ่ายทอดไม่สามารถนาไปใช้ได้จริง แต่ตามหลักการเตรียมกาลังกองทัพแม้ในสถานการณ์ยามสงบเรา
จาเป็นที่จะต้องดารงจิตวิญญาณนักรบไว้โดยการฝึกร่วมในระหว่างเหล่าทัพ และกองทัพต่างประเทศ
กองทัพจึงต้องการทีมงานที่ทางานอย่างต่อเนื่อง เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะต้องเตรียมการฝึก เช่น การ
พัฒนา Scenario สาหรับการฝึก การจัดวางกาลัง และการปฏิบัติการทางทหารทั้งในการรบและไม่ใช่
การรบ นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรทหารที่ยึดระดับชั้นยศทาให้เกิดการเหลื่อมล้าด้านอาวุโสระหว่าง
นักศึกษาที่มีชั้นยศสูงกว่าอาจารย์ประจาสัมมนา การมีลักษณะนิสัยที่ถูกปลูกฝังมาให้เชื่อฟังคาสั่งของ
ผู้ที่อาวุโสกว่า หรือมีความรู้มากกว่า ไม่ชอบการค้นคว้า/เรียนรู้ด้วยตนเอง แต่จะชอบให้มีผู้รู้มาสอน
มาแนะนา หรือทาตัวอย่างให้เห็น จึงเป็นตัวปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ และการแสดงความเห็นที่นอก
กรอบ
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีระบบ E-learning สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ใน
การเก็บ ข้อมูล องค์ความรู้ ข่าวสารที่ส าคั ญ ได้แก่ การบัน ทึกประวั ตินักศึกษา การ Download
ข้อมูล/ตารา ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ การส่งรายงานของนักศึกษา และการแจ้งข่าวสาร นอกจากนี้
ระบบยังสนับสนุนกระบวนการวัดและประเมินผลการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การทางานรวดเร็ว ประหยัด เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ในส่วนของการเรียนทางไกลที่ต้อง
มีเครือข่ายเป็นหัวใจของการทางาน อาจไม่ใช่การพัฒนาที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมการทางานที่เกิด
จากการที่ผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกัน พบเห็นหน้า มีปฏิสัมพันธ์กัน
จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกประเทศ ส่งผลให้เศรษฐกิจของชาติ
มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวจากปัจจัยวิกฤติ หลายประการ ทั้งจากกระแสวิกฤติเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการ
ต่อต้านทางการค้า และการแทรกแซงทางระบบการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลแก้ปัญหาโดยการใช้
มาตรการกระตุ้นทางเศรษฐกิจ และการลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ อีกทั้งการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทาให้การจัดสรรงบประมาณให้กับเหล่าทัพจะต้องพิจารณาอย่างรอบ
ครอบ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการดารงศักยภาพในการปูองกันผลประโยชน์ของชาติ กับการรักษา
ภาพลักษณ์ความเป็นมิตรประเทศในอาเซียน งบประมาณในส่วนการพัฒนากองทัพในการจัดซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณ์ และการพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกัน ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นระดับนโยบายเห็น
ว่าการกาหนดความต้องการใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
ต่างๆ เป็นประเด็นที่จะต้องนามาหารือร่วมกัน เนื่องจากมีการเสนอของบประมาณโครงการศึกษามาก
ขึ้ น ทุ ก ปี โดยเฉพาะการศึ ก ษาดู ง านต่ า งประเทศ เพื่ อ จะได้ จั ด สรรงบประมาณที่ มี จ ากั ด ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับการศึกษาอย่างค้มค่าและทั่วถึงกัน และเห็นว่างบประมาณที่จัดสรรสาหรับการส่งเสริม
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งานวิจัยของกองทัพยังมีน้อย นอกจากนี้ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ ทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระหว่างประเทศใน ASEAN ในทางกลับกันการระงับทุนการศึกษาต่อในวิทยาลัยการทัพ
อากาศสหรัฐอเมริกา จัดว่าเป็นนโยบายที่เกิดจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศด้วยเช่นกัน ทา
ให้ในอนาคตจะขาดแคลนอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาปฏิบัติงาน
ปัจจัยสภาวะแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม ปัจจัย
เหล่านี้มีผลต่อการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในเชิงบวก เนื่องจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและ
เทคโนโลยีที่รวดเร็ว การแย่งชิงทรัพยากรและการพลังงาน การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เหล่านี้เปิด
โอกาสให้เกิดการศึกษา ค้นคว้าเพื่อเตรียมรับมือจากประเด็นวิกฤติดังกล่ าว ในขณะเดียวกันยัง เปิด
โอกาสให้ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ท ยาการที่ ก้ า วหน้ า ในการสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน รวมไปถึ ง การน า
แนวความคิดและนวัตกรรมการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพอากาศได้อีกทางหนึ่ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มี
วิสัยทัศน์ แนวคิดการแก้ปัญหาสถานการณ์วิกฤติ การบริหารทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
3. การบริหารการประเมินผล
องค์ประกอบสาคัญที่เป็นปัจจัยนาเข้าของการศึกษา ได้แก่ ผู้เรียน และบุคลากร
ทางการศึกษา ซึ่งอยู่นอกเหนือการดาเนินงานในระดับสถานศึกษา ผู้ให้ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มสถานศึกษา
ให้ความเห็นว่ากระบวนการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษายังไม่กาหนดคุณสมบัติที่ชัดเจนทาให้ผู้
เข้ารับการศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ไม่เพียงพอต่อการศึกษาตามหลักสูตร รวมทั้งไม่มีแนวทางที่ชัด เจน
ในการใช้ประโยชน์บุคลากรหลังจากสาเร็จการศึกษา โดยเฉพาะความไม่ชัดเจนในการใช้ผลประเมิน
บุคคลที่สาเร็จการศึกษาเป็นข้อมูลพิจารณาบรรจุบุคลากรดารงตาแหน่งผู้บริหารและฝุายอานวยการ
ระดั บ สู ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ผลการศึ ก ษาไม่ มี ผ ลต่ อ ความก้า วหน้ า ในการรั บ ราชการ นอกจากนี้
หน่วยงานส่วนใหญ่ของกองทัพอากาศควรให้ความร่วมมือในการติดตามผลปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
การศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งทางวิทยาลัยจัดส่งแบบสอบถามไปยังหน่วยงานที่ผู้สาเร็จ
การศึกษาสังกัด แต่ได้รับการตอบกลับน้อยมาก อย่างไรก็ตามในประเด็นนี้ ผู้ให้ข้อมูลในกลุ่มงาน
นโยบายได้ให้ความเห็นว่า การวัดและประเมินผลที่อิงตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลนักศึกษา
ของกองทัพอากาศที่กาหนดเกณฑ์มาตรฐานเดียวสาหรับสถานศึกษาทุกระดับของกองทัพอากาศ จึง
ไม่ เ หมาะสมกั บ การศึ ก ษาในระดั บ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ โดยเฉพาะเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล
คุณลักษณะบุคคลที่ไม่เชื่อมโยงกับการวัดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ที่จะต้องมีตัวชี้วัดการแสดง
พฤติกรรมที่สามารถนามาประเมินผลสมรรถนะในการปฏิบัติงานผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูง
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ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล บางท่ า นได้ ก ล่ า วถึ ง แนวคิ ด การปรั บ โครงสร้ า งอั ต ราในแนวคิ ด การ
ประเมินผลแบบรวมศูนย์ที่สานักบริหารการศึกษา อาจมีข้อดีในประเด็นความมีมาตรฐาน แต่ข้อด้อย
คือ การวัดผลยังคงต้องใช้อาจารย์ประจาของสถานศึกษาเพราะมีความใกล้ชิดกับนักศึกษา เพราะต้อง
วิเคราะห์ผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ จึงควรต้องรู้จัก และสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา
นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ ยวกับอัตราบรรจุยังไม่สอดคล้องกับลักษณะงาน ตัวอย่างเช่น โครงสร้าง
อัตราของหน่วยงานที่ดูแลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่เหมาะสม เป็นเพียงระดับแผนก แต่
รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาทั้งกองทัพอากาศ
ส่วนที่ 2 แนวคิดการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ระบบการศึกษาของกองทัพไทย มี สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย เป็นหน่วยงานกากับดูแลในด้านนโยบายการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษาของทุก
เหล่าทัพผ่านทางสภาวิชาการทหาร ซึ่งมี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการปูองกันประเทศเป็นเลขานุการ
เมื่อมองในมุมของกองทัพต่างๆ ควรมีหลักการพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งหมายถึงการจัดให้มีระบบการฝึก
ศึกษาร่วมกันของสถานศึกษาในระดับเดียวกันทุกเหล่าทัพโดยมีศูนย์กลางในการบรรยายและการสอน
เกี่ยวกับการปฏิบัติการร่วม เพื่อเป็นการบริหารจัดการความรู้ทางทหาร และแก้ปัญหาการบริหารงาน
งานวิชาการที่เป็นแบบต่างคนต่าง หรือ แยกเรียนตามเหล่าทัพของตนในปัจจุบัน ทั้งนี้การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่ผ่านมาได้ใช้แนวทางการเทียบเคียงกับเหล่าทัพอื่นทั้งในไทย
และกองทัพของประเทศอาเซียนอย่างต่อเนื่องเสมอมา
นโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศด้ า นก าลั ง พล ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น งานที่ ด าเนิ น การประจ า
โดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่หน่วยงานย่อยของกรมกาลังพลทหาร
อากาศปฏิ บั ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย นี้ คื อ นโยบายด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร
กองทัพอากาศ โดยยึดหลักสมรรถนะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสาคัญของสมรรถนะ (Competency)
ต่อการพัฒนาบุคลากร และการบริหารบุคลากรที่สาเร็จการศึกษา เพื่อการใช้ความชานาญให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจ
สภาการศึ ก ษากองทั พอากาศเป็ น เวที ที่จ ะพูด คุ ยแลกเปลี่ ย นในเรื่อ งการศึก ษาในระดั บ
นโยบาย จะต้องกาหนดทิศทางการศึกษาของกองทัพอากาศ ส่วนการศึกษาทั้งกรมยุทธศึ กษาทหาร
อากาศ ส านั ก บริ ห ารการศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาในสั ง กั ด ต้ อ งท าความเข้ า ใจในบทบาทความ
รับผิดชอบในงานด้านการศึกษาของตนเองให้ชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการศึกษาต้องให้
คุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนไปในแต่ละปี และต้องวัดผลลัพธ์ความสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
การใช้งานผู้ ส าเร็ จการศึกษาต้องตรงตามความต้องการของกองทัพ อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้ บริห าร
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ระดับสูงของกองทัพอากาศจะมองเห็นความสาคัญของการพัฒนาคน แต่การพิจารณางบประมาณ
ประจาปี ส่ว นใหญ่ถูกจั ดสรรไปกับ การจัดหายุทโธปกรณ์ด้านอื่นๆ มากการพัฒ นาคน นอกจากนี้
ผลผลิตที่ได้จากระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารยังไม่สนองตอบกับความต้องการของกองทัพอากาศ
การพัฒนาการศึกษา ต้องพัฒนาหัวใจของการศึกษาให้แข็งแรงในที่นี้หมายถึง สานักบริหาร
การศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ จึงต้องมีบทบาทในการอานวยการให้เกิดการ
พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ในสังกัด ให้สามารถบรรลุเปูาหมายตามภารกิจ การประชุม
วิชาการ ถือเป็นเวทีที่จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนในด้านงานวิชาการ (ปัจจุบันยังไม่มีวาระการประชุมที่
ชัดเจน) และการจัดทาแผนยุทธศาสตร์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศจะเป็นปัจจัยที่สาคัญที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาการศึกษาวิชาชีพทางทหารเป็นภาพรวม โดยเฉพาะบทบาทหน้าที่ของวิทยาลัยการทัพ
อากาศเกี่ย วข้องกับ การเตรี ย มผู้ บ ริห ารระดับสู งให้ กับกองทัพอากาศ ในปีการศึกษา 2558 ผู้
บั ญ ชาการทหารอากาศมอบหมายให้ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศจั ด ท าและน าเสนอข้ อ เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์พัฒนากองทัพอากาศโดยนักศึกษา เป็นการแสดงให้เห็นการให้ความสาคัญ และกระตุ้นให้
เกิ ด การพั ฒ นาศั ก ยภาพของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศในการสร้ า งเสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงในการ
ขับเคลื่อนกองทัพอากาศในอนาคต
ส านั กบริ ห ารการศึ ก ษาจะต้อ งมองเห็ นภาพการบริ ห ารงานวิช าการทั้ งระบบ เช่ น การ
กลั่นกรองหลักสูตรสถานศึกษาที่จะต้องมีความเชื่อมโยงหลักสูตรสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งระบบการศึกษา
วิชาชีพทางทหาร รวมถึงการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลบาง
ท่านมีแนวความคิดในเรื่องการตรวจสอบและการถ่วงดุล (Check & Balance) ในกระบวนการ
บริหารงานวิชาการ ซึ่งมองว่าการที่สถานศึกษาดาเนินการทั้งการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลการศึกษา ทาให้ระบบการวัดและประเมินผลไม่สะท้อนถึงความเป็นจริง
และมีผลทาให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ จึงมีแนวคิดให้มีหน่วยงานทาหน้าที่พัฒนาหลักสูตร ส่วน
สถานศึกษาทาหน้าที่สอนตามหลักสูตรนั้น และมีหน่วยงานทาหน้าที่ประเมินผล การแยกงานออก
จากหน่ ว ยอาจเห็ น ว่ า เป็ น กระบวนการที่ มี ม าตรฐาน อี ก ทั้ ง เป็ น การรวมการทรั พ ยากรในการ
ประเมิน ผล ซึ่งเป็ นทางเลื อกทางหนึ่ง ส่ว นแนวความคิดอาจารย์รวมการ และการดึงงานวัดและ
ประเมินผลออกมาจากสถานศึกษามาดาเนินการโดยสานักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ ควรพิจารณาให้รอบด้าน เพราะมีทั้งข้อดีและข้อเสียต่อการจัดการศึกษา
การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างมีมาตรฐานเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มี
คุณลั กษณะเหมาะสมกับการเข้ารั บการศึกษาตามหลักสูตร ผู้ให้ข้อมูลบางท่านมีแนวคิดการการ
คัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาโดยจัดให้มีการสอบคัดเลือกเหมือนกับในอดีต หรืออาจจัดให้มีการ
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ทบทวนพื้นฐาน และจัดสอบความรู้พื้นฐาน หากไม่ผ่านการทดสอบจะต้องมีการเรียนซ่อมเสริม เพื่อ
จะได้เตรียมผู้เรียนให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอ และติดตามพัฒนาการของผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตาม การ
คัดเลือกบุคคลด้วยการสอบคัดเลือกมีทั้งข้อดี และข้อเสีย จึงควรพิจารณารายละเอียดในประเด็นนี้ให้
รอบด้าน
การปรั บ ปรุ ง แนวทางบรรจุ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ คั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ส มรรถนะทาง
การศึกษาที่เหมาะสม ควรจัดฝึกอบรมบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะอาจารย์ประจาให้มีความ
พร้อม ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ การสอน การควบคุมการสัมมนา และการชี้แนะกิจกรรม
การเรียนรู้ ควรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ทางานด้านวิชาการให้มากขึ้น เช่น การวิจัยเพื่อพัฒนา การ
สังเคราะห์หลักนิยมทางทหาร การนาเสนอบทความวิชาการที่ได้ศึกษาค้นคว้า รวมทั้งการจัดการ
ความรู้ในด้านวิชาชีพทางทหาร นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาการเติบโตก้าวหน้าในการรับราชการให้
บุคลากรทางการศึกษาให้ชัดเจนพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการพิจารณาโยกย้ายหมุนเวียนเพื่อ
เก็บเกี่ยวประสบการณ์การปฏิบัติภารกิจจริง โดยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้กากับดูแล และ
ประสานงานกับกรมกาลังพลทหารอากาศอย่างใกล้ชิด อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัย
การทัพอากาศได้อย่างต่อเนื่อง
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปมาก แนวคิดความมั่นคงของชาติ (National Security)
เปลี่ยนไปเป็นความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) วิธีการคิดยุทธศาสตร์แบบเดิมจะต้อง
เปลี่ยนตามไป สถาบันการศึกษาทางทหารจะต้องสร้างองค์ความรู้พื่อเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้น ซึ่งจะเป็นการพัฒนาศาสตร์ทางทหารเพื่อสร้างความมั่นคง ตัวอย่างเช่น การเตรียมกาลังเพื่อ
ต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้าน เปลี่ยนเป็นความร่วมมือกันกับประเทศเพื่อนบ้านในการรักษาความมั่นคง
ในภูมิภาค และในปี 2559 กองทัพอากาศจะเป็น "กองทัพอากาศที่มีภูมิปัญญา" ตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ที่จะต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในบริบทต่างๆ คาถามสาคัญคือเราจะพัฒนาคน
อย่างไร ? การจัดการศึกษาในระบบวิชาชีพทางทหาร จะต้องมีความชัดเจนว่าจะพัฒนาบุคคลไปใน
ทิศทางใด? ระดับชั้นยศใด? เนื้อหาสาระที่จะเรียนรู้ ? และจะนาไปปฏิบัติภารกิจอะไร? การพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหารจะต้องถูกยกขึ้นไปในระดับสากล รองรับการ
เปิดช่องทางเชื่อมต่อกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยการเทียบเคียงหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพ
อากาศที่เป็นตัวอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practice) การแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรทางทหาร
และการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทุก 3 ปี โดยอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาทั้งจากในประเทศและ
วิทยาลัยการทัพอากาศต่างประเทศ
ผู้ให้ข้อมูลที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันวิชาการทางทหารของต่างประเทศ ได้เปรียบเทียบ
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นการสอนของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ กั บ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศของ
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ต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรั ฐ อเมริกา มีการจัดการเรียนการสอนแบบเน้นการศึกษาด้ว ยตนเอง
ผู้ เ รี ย นมี พื้น ฐานความรู้ มาในระดับ หนึ่ ง จะต้อ งค้ นคว้า ข้อ มูล ส าคัญ มาจากต าราที่ ระบุ เพื่ อร่ ว ม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างกิจกรรมสัมมนา ซึ่งอาจารย์มีหน้าที่ให้คาชี้แนะในการปฏิบัติ ทาให้
สามารถพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่ งจุดนี้เป็นมุมมองที่ต่างกันกับการศึกษาของผู้เรียน
คนไทยที่ไม่สนใจค้นคว้าข้อมูล หรือศึกษาหลักการทางวิชาการอย่างลึกซึ้ง
การประเมินผลการศึกษา จะต้องเข้าใจผลผลิตท้ายสุดที่มองผู้เรียนไม่ใช่นักศึกษา แต่เป็น
Staff ของผู้บังคับบั ญชาระดับ สูง ดังจะเห็นได้จากการที่ผู้ บัญชาการทหารอากาศมอบหมายให้
วิทยาลัยการทัพอากาศจัดการศึกษาและจัดทาข้อเสนอแนะในการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
แม้ ว่ า จะเป็ น งานของนั ก ศึ ก ษา แต่ อ าจารย์ ป ระจ าวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศจะมี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
กระบวนการ การติดตามผลการปฏิบัติงานหลังจากสาเร็จการศึกษาควรเป็นความรับ ผิดชอบของ
สานักบริ หารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศที่ดูแลภาพรวมของการศึกษา
วิชาชีพทางทหาร สามารถใช้วิเคราะห์ว่าสถานศึกษาสามารถพัฒนาผู้เรียนได้ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรอย่างไร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากาหนดนโยบายพัฒนาการศึกษาวิชาชีพทาง
ทหารทั้งระบบได้ และเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ของกองทัพอากาศอีกด้วย
การพัฒนางานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศต้องมุ่งเน้นการพัฒนาใน 5 มิ
ดังต่อไปนี้

ติ

มิติที่ 1 ด้านการพัฒนาหลักสูตร มุ่นเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะในเชิงยุทธศาสตร์ ให้ผู้เรียน
สามารถคิดเป็น ทาเป็นในเรื่องเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทหาร โดยมองที่ output และ outcome
มิติที่ 2 ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
มิติที่ 3 ด้านการประเมินผล จะต้องได้มาตรฐาน โดยอาจกาหนดให้หน่วยประเมินภายนอก
เข้ามาประเมินการศึกษาของสถานศึกษาต่างๆ
มิติที่ 4 ด้านผู้เรียน พัฒนากระบวนการสรรหา คัดเลือกผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และ
เป็นคนที่กองทัพอากาศจะมอบหมายให้รับผิดชอบงานสาคัญของกองทัพอากาศต่อไป
มิติที่ 5 ด้านอาจารย์/บุคลากร หน่วยเหนือจะต้องมีกระบวนการสรรหาคัดเลื อกบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับการทาหน้าที่แม่แบบ และถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาความเจริญก้าวหน้าในการรับราชการให้ในโอกาสที่ครบวาระ
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การวิเคราะห์ความคิดเห็น และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศจากการตอบแบบสอบถาม
ปลายเปิดตามที่นาเสนอข้างต้น สามารถสรุปและจัดกรอบความคิด (Conceptualize) ได้ดังนี้

ภาพที่ 22 สรุปกรอบความคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จากการตอบแบบสอบถามตามมุมมองของผู้เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาของกองทัพอากาศ
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ตอนที่ 6 ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
จากข้ อ มู ล ที่ เ ก็บ รวบรวมได้ จากการประเมิน สมรรถนะผู้ นาระดั บยุ ท ธศาสตร์ การตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่าการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้น าระดับ ยุทธศาสตร์ไม่ได้มีขอบเขตอยู่เพียงการดาเนินงานจัดการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยการทัพอากาศแต่เพียงสถานศึกษาเดียว แต่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของสถานศึกษาและ
หน่วยงานด้านการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหารอื่นๆ นอกเหนือจากวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ซึ่งหน่ ว ยงานระดั บ นโยบาย ได้แก่ สภาการศึกษาและกรมก าลั งพลทหารอากาศถือเป็ น
"หน่วยต้นน้า" ที่จะกาหนดนโยบาย และคัดเลือ กวัตถุดิบปูอนให้กับสถานศึกษา ส่วนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวมทั้งสานักบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นฝุายอานวยการด้าน
การศึกษาในสังกัดกองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีหน้าที่บริหารจัดการให้สถานศึกษา
สามารถจัดการเรียนการสอนตามที่กาหนดไว้ในโครงการศึกษาประจาปี ถือเป็น "หน่วยกลางน้า" ที่
เชื่อมโยงนโยบาย และแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติจากหน่วยต้นน้ากับสถานศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการต่างๆ ในสั งกัด ได้แก่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้ บังคับฝู ง โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโ ส
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งถือเป็น "หน่วยปลายน้า" ปฏิบัติ
ภารกิจให้บรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้ในนโยบาย อย่างไรก็ตามการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เรียนรุ่น
ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการจะพบว่า
1. การพัฒนาหลักสูตร
ข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ จ ากการสนทนากลุ่ ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า และแบบสอบถามนั ก ศึ ก ษา
ปัจจุบัน พบว่านักศึกษาเชื่อมั่นว่าหลักสูตรครอบคลุมเนื้อหาสาระในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ให้กับนักศึกษา เป็นการฝึก ศึกษาเพื่อเตรียมคนให้พร้อมเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้ ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ มีความสาคัญกั บการพัฒนาบุคลากรกองทัพอากาศ ในด้านการสร้างวิสัยทัศน์ การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นาเชิง
ยุทธศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีประเด็นที่ควรปรับปรุงบางส่วน ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่
ต้องบู รณาการอย่างจริงจั ง มีการเชื่อมโยง และมีความต่อเนื่องจากหลั กสู ตรก่อนหน้า (โรงเรียน
นายทหารชั้น ผู้ บังคับฝู ง โรงเรีย นนายทหารอากาศอาวุโส และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ)
เพื่อให้สอดล้ องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่ และยึดโยงกับเกณฑ์สมรรถนะที่กองทัพอากาศกาหนด
แต่ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากการสัมภาษณ์ผู้มีบทบาทเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการ พบว่ามีปัจจัยสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบต่อการบริหาร
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โดยเฉพาะด้านการพัฒนาหลักสูตร ที่เห็นได้ชัด คือปัจจัยด้านโครงสร้างการจัด ส่วนราชการที่แม้ว่าจะ
กาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ออกเป็นระดับนโยบาย
อานวยการ และสถานศึกษาอย่ างชัดเจน แต่ ยังขาดความเชื่อ มโยงในการดาเนินเนิ นงานที่แยก
ออกเป็นส่วนๆ ตัวอย่างเช่น ระดับนโยบายกาหนดสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ และใช้ยึดโยงการ
พัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศโดยใช้สมรรถนะเป็นฐาน แต่นโยบายดังกล่าวยังไม่มีผลต่อการ
พัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว สถานศึกษาต่างๆ ในระบบการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการยังคงใช้กรอบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรเดิมในการพัฒนาผู้
เข้ารับการศึกษา นอกจากนี้ยังเกิดความซ้าซ้อน และไม่เชื่อมโยงกันระหว่างเนื้อหาสาระหลักสูตรที่
สถานศึกษาต่างจั ดทาขึ้น มา ตัว อย่างดังกล่ าวแสดงให้ เห็ นความไม่เรียบร้อยในการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตรของสถานศึกษาระดับต่างๆ ที่ควรให้เชื่อมโยง
องค์ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับแนวทางการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
2. การจัดการเรียนการสอน
สืบ เนื่ องมาจากการแยกดาเนินการด้านการศึกษาออกเป็นส่ว นๆ การขาดความ
เชื่อ มโยงเนื้ อหาหลั ก สู ตร และการกาหนดคุณลั กษณะที่พึ งประสงค์ของผู้ เ รียนไม่ เ ป็นไปในแนว
ทางการเสริ มสร้ างสมรรถนะผู้ น าที่ต่างทิศทาง จึงนามาสู่ การจัดการเรียนการสอนที่ซ้าซ้อน ผล
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มศิษย์เก่า พบว่า วิทยาลัยการทัพอากาศควรจัดให้มีการทบทวน
และจัดระเบียบความรู้เพื่อปรับพื้นฐานผู้เรียนให้พร้อมสาหรับการศึกษาตามหลัก สูตรของวิทยาลัย
การทัพอากาศ นอกจากนี้ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามนักศึกษาปัจจุบันเห็นว่าควร
จัดการเรียนการสอนที่นาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
มากกว่าการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งเน้นการทาความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี
3. การวัดและประเมินผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
แนวทางรั บ ราชการแสดงให้ เ ห็ น ว่ า การวั ด และประเมิ น ผลที่ ยึ ด เกณฑ์ ม าตรฐานเดี ย วส าหรั บ
สถานศึกษาทุกระดับของกองทัพอากาศ และไม่ยึดโยงกับการวัดสมรรถนะของผู้เรียน
สภาพการบริ หารงานวิชาการที่เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาตามผลการวิเคราะหืข้อมูล
ข้างต้นสามารถแสดงสามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์ ระบบการบริห ารงานวิชาการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศในปัจจุบัน (Current system) เพื่อสังเคราะห์ให้มองเห็นภาพรวม
ของสภาพการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ เข้าเป็นระบบ และ
ระบุปัญหาที่เกิดขึ้น (Problem statement) ดังภาพต่อไปนี้
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ภาพที่ 23 สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
การทัพอากาศในปัจจุบัน
จากภาพ แสดงให้ เ ห็ น ความเชื่ อ มโยงของการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ของ
กองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
การบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์นั้นไม่ได้ดาเนินการโดยวิทยาลัย
การทัพอากาศแต่เพียงลาพัง มีหน่วยงานต่างๆ ของกองทัพอากาศเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องทั้งใน
ทางตรง และทางอ้อม ตัว อย่างเช่น การพัฒ นาหลั กสูตรจะดาเนินการโดยสถานศึกษา และผ่ าน
หลั ก สู ต รที่ พั ฒ นาแล้ ว มาพิ จ ารณาโดยกรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ก่ อ นส่ ง ไปสภาการศึ ก ษา
กองทัพอากาศเพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตร ในขณะที่การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษา รวมทั้งการใช้
งานผู้สาเร็จการศึกษาดาเนินการโดยกรมกาลังพลทหารอากาศ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยการทัพอากาศมีภารกิจในการบริหารจัดการศึกษาให้นักศึกษาเหล่านี้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า สภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ยังไม่เอื้อ
หรือก่อให้เกิดปัญหาต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ สรุป
ประเด็นปัญหาที่สาคัญ ดังนี้
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1. การบริหารวิชาการของแต่ละสถานศึกษาไม่มีความเชื่อมโยงกัน ขาดความเป็นเอกภาพใน
ความพยายาม (Unit of effort) ขาดเปูาหมายร่วมกันในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา ต่างฝุายต่างคิด
ต่างปฎิบัติไม่เป็นไปตามแนวทาง (Alignment) เดียวกัน
2. ผลผลิตของการจัดการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะการบริหารจัดการ
ของบุคลากรกองทัพอากาศ เนื่องจากการทางานที่ขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
สาคัญในกองทัพอากาศในด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศ ทาให้เกิด
ช่องว่างระหว่างการกาหนดนโยบาย และการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
จะเห็ นได้ว่าสภาพปั ญหาดังกล่ าว ล้ วนเกิดมาจากการแบ่งการดาเนินงานด้านการศึ กษา
ออกเป็นส่วนๆ ทั้ง 1) ทางแนวดิ่ง ได้แก่ การขาดเวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานระดับนโยบาย ระดับอานวยการ และระดับสถานศึกษา และ 2) ทางแนวราบ ได้แก่ ทิศ
ทางการบริ ห ารงานวิ ช าการของสถานศึ ก ษาในระบบการศึ ก ษาตามแนวทางรั บ ราชการที่ ยั ง ไม่
สอดคล้องไปในแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ดังนั้นเพื่อเป็นการลดช่องว่างที่เกิดขึ้นในการบริหารงานวิชาการ ผู้วิจัยจึงออกแบบการจัด
สภาพการบริหารวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเน้นการลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ที่เชื่อมโยงการดาเนินงานของหน่วยงาน และสถานศึกษาเข้าด้วยกัน มีเปูาหมายในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการศึกษา หน่วยงานระดับกรม ได้แก่ กรมกาลังพลทหาร
อากาศ จะเป็นหน่วยงานกาหนดทิศทางการดาเนินงานตามนโยบาย และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
เป็นหน่วยงานที่แปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ โดยมีสานักบริห ารการศึกษาเป็นหน่วยงานควบคุม
กากับดูแล ภายใต้นโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศในด้านการพัฒนาบุคลากรที่ยึด "สมรรถนะ
เป็นฐาน" รวมทั้งการนาข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร ผู้สาเร็จ
การศึกษา และนั กศึกษาของวิทยาลั ยการทัพอากาศ มาใช้ในการวิเคราะห์ ส ภาพการบริห ารงาน
วิช าการที่ส อดคล้ อ งกั บ การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดับ ยุท ธศาสตร์ แสดงเป็ นแผนภาพการ
เชื่อมโยงการดาเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ดังภาพ
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ภาพที่ 24 สภาพการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัย
การทัพอากาศที่พึงประสงค์
การออกแบบสภาพการบริหารงานวิชาการที่พึงประสงค์ ผู้วิจัยสังเคราะห์ได้จากความคิดเห็น
ที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามของนักศึกษาปัจจุบัน การสนทนากลุ่มของผู้สาเร็จการศึกษา และ
การสัมภาษณ์แนวคิดการพัฒนาจากผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร
สรุปสภาพการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ควรมีลักษณะ ดังนี้
1. บูรณาการหลักสูตร โดยการเชื่อมโยงหลักสูตรของสถานศึกษาในระบบการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการ ให้สอดคล้องกันไปในแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา เริ่มตั้งแต่หลักสูตร
ของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง จะเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาสาหรับปฏิบัติภารกิจของ
ผู้บริหารหน่วยระดับต้น โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส และโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศเน้น
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารระดับกลาง และวิทยาลัย
การทัพอากาศเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาสาหรับผู้บริหารระดับสูง

218
2. บริหารการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร ให้เหมาะสมกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา โดยปรับเพิ่มการจัดการเรียนการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มากขึ้น
เน้นการฝึกอบรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเอง และสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนากองทัพอากาศ
3. พัฒนาระบบการประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับยุ ทธศาสตร์ที่เหมาะสม และสอดคล้อง
กับทุกกิจกรรมการเรียนรู้ และสามารถนาผลการประเมินมาใช้ในการทบทวน และพิจารณาปรับปรุง
การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะต้อง
ถูกนาไปใช้ในการพิจารณาความก้าวหน้าในการรับราชการของผู้สาเร็จการศึกษาอย่างแท้จริง
ผู้วิจัย น าผลการวิเคราะห์ ส ภาพการบริหารงานวิช าการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ที่นาเสนอในข้างต้น มาเป็นหลักในการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ด้วยเทคนิค SWOT Analysis เพื่อระบุ ปัจจัยสภาวะ
แวดล้ อมของการบริห ารงานวิช าการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ ได้แก่ จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 จุดแข็ง
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศมี จุ ด แข็ ง ที่ ส าคั ญ การบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) โครงสร้างกองทัพอากาศมีหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในด้านการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพอากาศ ได้แก่ กรมกาลังพลทหารอากาศ จะเป็นหน่วยงานกาหนด
ทิศทางการดาเนิน งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่ว ยงานที่แปลง
นโยบายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ โดยมี ส านั ก บริ ห ารการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล และ
สถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติ 2)
2) ด้านบุคลากร ได้แก่ อาจารย์วิทยาลัยการทัพอากาศส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษา
จากหลั ก สู ต รการทั พ อากาศต่ า งประเทศ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง พร้ อ มทั้ ง วิ ท ยากรผู้ บ รรยายเป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนโยบายด้านต่างๆ พร้อมให้การสนับสนุนในการให้เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา มี
การพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาโดยระบบพี่เลี้ยง อีกทั้งมีการประชุมบุคลกรเพื่อพัฒนาการจัดการ
เรี ย นการสอนอย่ างสม่าเสมอ ส่ ว นนักศึ กษามีพื้ นฐานความรู้และประสบการณ์เ ดิม ของการเป็ น
ผู้บริหาร มีประสบการณ์ในการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ มีความผูกพันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องทางทหารซึ่ง
ทาให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บางส่วนมีความรู้วิจัยระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก และส่วนใหญ่
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จบการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ การจัดการเรียนการสอนมีการให้ความสาคัญกับการสมรรถนะ
ผู้นา โดยกาหนดให้ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เป็นหมวดวิชาหนึ่งของหลักสูตรการทัพอากาศ มีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งกาหนดให้นักศึกษาทุกคนจัดทางานวิจัยส่วนบุคคล และ
ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการสาเร็จการศึกษา
3) มีอาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
มีระบบการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3.2 จุดอ่อน
วิทยาลัยการทัพอากาศมีจุดอ่อนในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ด้านโครงสร้างส่ว นการศึกษา ได้แก่ ความไม่ชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของ
หน่วยงานในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ขาดเครือข่ายความร่วมมือด้านงานวิชาการระหว่าง
สถานศึกษา และการระบุสมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จในแต่ล ะสถานศึกษาที่ไม่ยึดโยง
สมรรถนะผู้นา
2) ด้านบุคลากร ได้แก่ ความเข้าใจที่ยังไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกับเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ อีกทั้งในสานักบริหารการศึกษายังขาดแคลนบุคลากรในงานวิชาการทั้งเชิงคุณภาพ
และเชิงปริมาณ ส่วนผู้เรียนได้รับการคัดเลือกมาจากหน่ วยงานหลากหลายสายวิทยาการ ทาให้มี
ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมที่แตกต่างกันทาให้เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ตามหลักสูตรการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
3) ด้านวิธีดาเนินงานวิชาการ ได้แก่ รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นบรรยายเป็น
หลักทาให้ไม่เอื้อต่อส่งเสริมให้ใช้สมรรถนะทางความคิด เวลาของการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบั ติยั งไม่เหมาะสม และการประเมินผลหลักสู ตรยังไม่เหมาะสม ขาดเครื่องมือวัดและ
ประเมิน ผลที่เหมาะสมกับ การประเมิน ผลลั พธ์ก ารเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นา การติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาไม่สะท้อนถึงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
3.3 โอกาส
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยเฉพาะ
แนวโน้มความต้องการผู้บริ หารที่มีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในอนาคต นามาสู่การกาหนด
นโยบายระดับกองทัพอากาศที่ส นับสนุนให้เกิดโอกาสที่เอื้อให้ เร่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ นโยบายการพัฒนาบุคลากรกองทัพอากาศที่ยึดสมรรถนะเป็นฐาน นโยบายเร่ง
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พัฒนาระบบการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล รวมทั้งการนาเครื่องมือบริหารจัดการแนวใหม่ และ
แนวคิดการพัฒนาที่เป็นสากลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของกองทัพอากาศ เช่น
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 การบริหารงานที่ใช้สมรรถนะเป็น
ฐาน ขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทั่วโลก การจัดการความรู้และการพัฒนาองค์การ
การเรียนรู้
3.4 ภัยคุกคาม
ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ สภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษา การระงับ
ทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ ความไม่
สอดคล้องระหว่างนโยบายการศึกษาและความต้องการสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน รวมทั้ง
ระเบีย บกองทัพอากาศด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ นอกจากนี้เกณฑ์ประเมินสมรรถนะบุคลากรกองทัพอากาศ
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันไม่ครอบคลุมการประเมินบุคลากรที่เข้ารับการศึกษา
จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ตามที่นาเสนอข้างต้น ผู้วิจัยได้จัดทาสรุปผลการวิเคราะห์ แยกเป็น จุดแข็ง (S), จุดอ่อน
(W), โอกาส (O), และ ภัยคุกคาม (T) เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ในลาดับต่อไป
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ตอนที่ 7 ผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
จากผลการวิเคราะห์ส ภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการ และแนวคิดการพัฒนาการ
บริห ารงานวิช าการของวิทยาลั ยการทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์จากการสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา การตอบแบบสอบถามของนักศึกษารุ่นปัจจุบัน
และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศ ทาให้
ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สาคัญในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการโดยใช้ กรอบการกาหนดกลยุทธ์
(Strategy-Formulation Framework) ในการระบุ ประเมิน และเลือกกลยุทธ์ (David, 1999) และ
ผู้วิจัยเพิ่มเติมขั้นตอนการเตรียมการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติอีกหนึ่งขั้นตอน จึงขอนาเสนอผลการพัฒนา
กลยุทธ์ตามขั้นตอนรวมทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนการให้สารสนเทศ
ผู้วิจัยนาผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากวัตถุประสงค์ที่ 3 มาใช้ในตารางประเมินปัจจัยภายใน (IFE Matrix) และ
ตารางประเมินปัจจัยภายนอก (EFE Matrix) เพื่อคานวณหาคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของปัจจัยสภาวะ
แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศในการวิ เ คราะห์ แ นวทางก าหนดกลยุ ท ธ์ ท างเลื อ ก ( Alternative
Strategies) และผ่านการตรวจสอบและปรับปรุงเกณฑ์น้าหนักคะแนน และค่าคะแนนประเมินโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
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ส่วนที่ 1 การประเมินปัจจัยภายใน ด้วยตาราง IFE Matrix
ตารางที่ 17 การประเมินปัจจัยภายในของการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์

ปัจจัยภายในทีส่ าคัญ

S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

W1
W2
W3
W4
W5

จุดแข็ง
หน่วยงานมีบทบาทชัดเจนในด้านการจัดการศึกษา
เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของกองทัพอากาศ
บุคลากรของวิทยาลัยการทัพอากาศมีความรู้และ
ประสบการณ์
ผู้บริหารระดับสูงพร้อมให้การสนับสนุนในการให้
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
วิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับนโยบาย
ด้านต่างๆ
มีการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาโดยระบบพี่เลี้ยง
อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกเพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอน
มีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรูท้ ี่ทันสมัย
ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เดิมของการ
เป็นผู้บริหาร
มีการประชุมบุคลกรเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนอย่างสม่าเสมอ
จุดอ่อน
โครงสร้างหน่วยงานสถานศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตร
การปฏิบัติงานวิชาการระหว่างสถานศึกษาไม่เป็นทีม/
เครือข่าย
บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ขาดแคลนบุคลากรในงานวิชาการทั้งเชิงคุณภาพ และ
เชิงปริมาณ
ขาดเอกสาร ตาราที่มีข้อมูลทันสมัยเพียงพอต่อการ

น้าหนัก

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

0.075

4

.3

0.075

4

.3

0.05

3

.15

0.05

3

.15

0.05

3

.15

0.025

3

.075

0.025

3

.075

0.05

3

.15

0.05

3

.15

0.05

1

.05

0.05

1

.05

0.075

1

.075

0.075

2

.15

0.025

2

.05
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ปัจจัยภายในทีส่ าคัญ

W6
W7
W8
W9
W10

เรียนการสอน
ผู้เรียนคัดเลือกมาจากหน่วยงานหลากหลายสาย
วิทยาการ
การระบุสมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ของแต่ละ
สถานศึกษาไม่ชัดเจน
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นบรรยายเป็นหลักทาให้
ไม่เอื้อต่อส่งเสริมให้ใช้สมรรถนะทางความคิด
ไม่มเี ครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
การติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผู้สาเร็จการศึกษาไม่
สะท้อนถึงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์

น้าหนัก

คะแนน

คะแนน
ถ่วง
น้าหนัก

0.025

2

.05

0.075

2

.15

0.075

2

.15

0.075

2

.15

0.025

2

.05

1.00

2.425

ผลการประเมินจากคะแนนถ่วงน้าหนัก มีค่าเท่ากับ 2.425 ต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ย (2.50)
เล็กน้อย แสดงว่าวิทยาลัยการทัพอากาศมีปัจจัยภายในบางอย่างที่ถือเป็นจุดแข็งของหน่วย แต่ยังคงมี
ปั จ จั ย อีก ส่ ว นหนึ่ ง ที่เ ป็ น จุ ดอ่ อนของหน่ว ยที่ ควรปรั บปรุง แก้ ไขให้ ส ามารถบริห ารงานวิ ช าการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
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ส่วนที่ 2 การประเมินปัจจัยภายนอก ด้วยตาราง EFE Matrix
ตารางที่ 18 ตารางการประเมินปัจจัยภายนอกของการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์
ปัจจัยภายนอกที่สาคัญ

O1
O2
O3
O4
O5
O6

T1
T2

T3
T4
T5
T6

โอกาส
มีแนวโน้มความต้องการผูบ้ ริหารทีม่ ีสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ในอนาคต
นโยบายการพัฒนาบุคลากรกองทัพอากาศที่ยึด
สมรรถนะเป็นฐาน
นโยบายเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้
มาตรฐานสากล
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21
ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศทั่วโลก
การนาเครื่องมือบริหารจัดการแนวใหม่มาใช้ในการ
พัฒนากองทัพอากาศ
ภัยคุกคาม
สภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อการจัดสรรงบประมาณ
ด้านการศึกษา
การระงับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาเนื่องจากปัจจัยทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ
นโยบายด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายการศึกษา และ
ความต้องการสมรรถนะบุคลากรของหน่วยงาน
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะบุคลากรกองทัพอากาศไม่
ครอบคลุมการประเมินบุคลากรที่เข้ารับการศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้ความสาคัญต่อ
คะแนนการประเมินของสถานศึกษา

น้าหนัก

คะแนน

คะแนน
ถ่วงน้าหนัก

0.05

4

.20

0.15

4

.60

0.10

2

.20

0.10

2

.20

0.05

4

.20

.10

3

.30

0.05

2

.10

0.05

2

.10

0.15

3

.45

0.10

4

.40

0.05

2

.10

0.05

2

.10

1.00

2.95
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ผลการประเมินจากคะแนนถ่วงน้าหนัก มีค่าเท่ากับ 2.95 สูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ย (2.50)
แสดงว่า การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอก
บางประการที่คุกคามต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์บ้าง แต่ยังมีปัจจัยแวดล้อม
อื่นๆ ที่ส่งผลให้ลดผลกระทบจากภัยคุกคาม และมีช่องทางหรือโอกาสในการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ทางเลือก
ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์เพื่อกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกในขั้นตอนนี้ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
แรกผู้วิจัยจะนาผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาใช้ในตาราง IE Matrix เพื่อวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ที่
เหมาะสมสาหรับสภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา และส่วนหลัง
ผู้ วิจั ย จั บ คู่ส ภาวะแวดล้ อ มภายในและภายนอกเพื่อพัฒ นากลยุทธ์ท างเลื อก โดยเทคนิค TOWS
Matrix
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์ ด้วยตาราง IE Matrix
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน-ภายนอกด้วยเทคนิค Internal-External (IE)
Matrix เป็นการวางตาแหน่งขององค์กรสาหรับพิจารณาความเหมาะสมในการพัฒนากลยุทธ์ทางเลือก
(Alternative Strategies) โดยใช้ข้อมูลคะแนนถ่วงน้าหนักรวมที่ได้จากตาราง IFE Matrix บนแกน X
และจากตาราง EFE Matrix บนแกน Y ดังแสดงในภาพ
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ภาพที่ 25 การวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน-ภายนอกด้วยเทคนิค Internal-External (IE)
Matrix
จากภาพจุดตัดของคะแนนถ่วงน้าหนักรวมของปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกอยู่
ช่องตารางที่ V สามารถอธิบายได้ว่าสภาพการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์อยู่ในตาแหน่งที่ปานกลาง เหมาะกับการใช้กลยุทธ์ที่ ดูแล
และรักษา (Hold and Maintain) เพื่อกากับดูแลปัจจัยภายในบางส่วนที่ยังอยู่ในระดับอ่อนแอ และ
รักษาระดับความเข้มแข็งของปัจจัยภายในของวิทยาลัยการทัพอากาศในส่วนที่เป็นจุดแข็งไว้ แนวคิด
กลยุทธ์ (Strategic Concepts) นี้ใช้สาหรับเตรียมความพร้อมของวิทยาลัยการทัพอากาศให้มี
ศักยภาพเพียงพอที่จะสามารถเกาะกุมโอกาสที่กาลังจะเกิดขึ้นในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และลดผลกระทบจากภัยคุกคามที่อาจจะตามมาด้วย การ
ปรับปรุงปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนของการบริหารงานวิชาการเป็นเรื่องที่มีความสาคัญมาก วิทยาลัยการ
ทัพอากาศจะต้องพัฒนาสถาบันให้มีความพร้อม และเข้มแข็งเพียงพอต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างให้นักศึกษามีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์สอดคล้องกับความต้องการใช้งานสมรรถนะ
ผู้นาสาหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ อย่างไรก็ตามปัจจัยบางส่วน ได้แก่ การบูรณาการ
หลักสู ตรให้ สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ, การเชื่อมโยงหลั กสูตร
สถานศึกษาให้เสริมสร้างพัฒนาการด้านสมรรถนะผู้นาอย่างต่อเนื่อง, การจัดรูปแบบ/วิธีการจัดการ
เรียนการสอนสถานศึกษาต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา และการกาหนด
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสมรรถนะสาหรับผู้เรียนตามระดับชั้นยศ อาจไม่สามารถดาเนินการ
โดยวิทยาลัยการทัพอากาศเพียงลาพัง จึงจาเป็นต้องใช้กลยุทธ์ที่แสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงาน
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ทุกระดับของกองทัพอากาศในฐานะหน่วยผู้ใช้งานผลผลิตของวิทยาลัยการทัพอากาศให้ความร่วมมื อ
สนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งผลิตองค์ความรู้ด้านยุทธศาสตร์การ
แก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศต่อไป
ส่วนที่ 2 การจับคู่สภาวะแวดล้อมภายใน/ภายนอก โดยใช้ตาราง TOWS Matrix
จากสภาพการบริหารงานที่พึงประสงค์ที่สังเคราะห์ได้นี้ จะถูก ใช้เป็นหนทาง (WAYs) ในการ
ไปสู่ปลายทางที่ต้องการ (END) ของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ คือการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ส่ ว นการก าหนด
มาตรการ หรือวิธีการ (MEANs) ที่จะปฏิบัติในกรอบแนวทางนี้ จะต้องพิ จารณาสภาวะแวดล้อมที่
สนับสนุน และขีดจากัดของการดาเนินการอย่างถี่ถ้วน ผู้วิจัยจึงนาข้อมูลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
(SWOT Analysis) ได้แก่ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม และผลการวิเคราะห์แนวทางกลยุทธ์
จาก IE Matrix มาใช้กาหนดทางเลือกกลยุทธ์ด้วยการทา TOWS Matrix เพื่อใช้จุดแข็งแสวงหา
โอกาส ปูองกันหรือลดจุดอ่อนหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม แยกผลการกาหนดกลยุทธ์ในแต่ละ matrix (กล
ยุทธ์ SO, กลยุทธ์ ST, กลยุทธ์ WO, กลยุทธ์ WT) ดังแสดงในตารางๆ ต่อไปนี้
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ตารางที่ 19 กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งเพื่อให้ได้รับโอกาสมากที่สุด (กลยุทธ์ SO)
จุดแข็ง (S)
(S1) หน่วยงานมีบทบาทชัดเจน
ในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กองทัพอากาศ

โอกาส (O)
(O1) ความต้องการผู้บริหารที่มี
สมรรถนะเหมาะสมกับภารกิจที่
ท้าทายในอนาคต
(O2) นโยบายพัฒนาคนโดยยึด
หลักสมรรถนะ

(S8) ผู้ เ รี ยนมี ป ระสบการณ์ เ ดิ ม (O4) การน าแนวความคิ ด และ
ในระดับผู้บริหารหน่วยแล้ว
นวั ต กรรมการเรี ย นการสอน
รูป แบบใหม่ มาใช้ ในการจั ดการ
เรียนการสอน
(S3) ผู้บริหารระดับสูงพร้อมให้ (O6) การนาเครื่องมือบริหาร
การสนับสนุนในการให้เสริมสร้าง จั ด การสมั ย ใหม่ ม าใช้ พั ฒ นา
สมรรถนะผู้นา
กองทั พ อากาศ ได้ แ ก่ เกณฑ์
(S4) วิ ท ยากรผู้ บ รรยายเป็ น คุ ณ ภ า พกา ร บริ ห า ร จั ด กา ร
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นระดั บ นโยบาย ภาครัฐแนวใหม่ การพัฒนางาน
ด้านต่างๆ
บริ ห าร วิ ท ยาการด้ า นบริ ห าร
จั ด การ การพั ฒ นาทรั พ ยากร
มนุษย์ การจัดการความรู้
(S6) อาคารสถานที่ และสิ่ ง (O4) นวัตกรรมการเรียนการ
อานวยความสะดวกเพียงพอต่อ ส อ น ที่ มุ่ ง พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ห่ ง
การจัดการเรียนการสอน
ศตวรรษที่ 21
(S7) มีระบบสารสนเทศเพื่อการ (O5) ความสามารถในการเข้าถึง
เรียนรู้ที่ทันสมัย
ข้อมูลสารสนเทศทั่วโลก

แนวคิดกลยุทธ์ (SO)
กาหนดเปูา หมายคุณ ลั กษณะที่
พึ ง ประสงค์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวย
การศึ ก ษา และสถานศึ ก ษาใน
ด้านความต้องการสมรรถนะผู้นา
(S1 - O1,O2)
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ น าประสบการณ์ เ ดิ ม เป็ น ฐาน
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา (S8
- O4)
ประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
ตั ว อ ย่ า ง ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ ( Best
Practice) ในด้านการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
เ พื่ อ เ ป็ น วิ ท ย า ก ร ถ่ า ย ท อ ด
ประสบการณ์ (S3,S4 - O6)

พัฒนาการฝึกจาลองสถานการณ์
(Simulation) ที่ผู้เรียนต้องใช้
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ในการตอบสนองต่อสถานการณ์
นั้น (S6, S7 - O4, O5)
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ตารางที่ 20 กลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งเพื่อเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (กลยุทธ์ ST)
จุดแข็ง (S)
(S1) หน่วยงานมีบทบาทชัดเจน
ในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กองทัพอากาศ

ภัยคุกคาม (T)
(T4) ความไม่สอดคล้องระหว่าง
นโยบายการศึ ก ษา และความ
ต้องการสมรรถนะบุคลากรของ
หน่วยงาน

(S1) หน่วยงานมีบทบาทชัดเจน
ในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กองทัพอากาศ
(S9) มีการใช้ผลการประเมินเป็น
ข้ อ พิ จ ารณาในการพั ฒ นางาน
วิชาการในรุ่นถัดไป เช่นผลจาก
การสัมมนา ผลการปฏิบัติการฝึก

(T3) นโยบายด้านการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับการ
เสริม สร้ า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์
(T5) เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
บุ ค ล า ก ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ ไ ม่
ครอบคลุมการประเมินบุคลากร
ที่เข้ารับการศึกษา
(T1) สภาวะเศรษฐกิจที่กระทบ
ต่อ การจั ด สรรงบประมาณด้ า น
การศึกษา
(T2) การระงับทุนการศึกษาเพื่อ
พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
เนื่ อ งจากปั จ จั ย ทางการเมื อ ง
ระหว่างประเทศ
(T6) หน่ว ยงานต้ นสั งกัด ของ
นั ก ศึ ก ษาไม่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ต่ อ
ค ะ แ น น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
สถานศึกษา

(S2) บุคลากรของวิทยาลัยการ
ทั พ อ า ก า ศ มี ค ว า ม รู้ แ ล ะ
ประสบการณ์
(S5) มีการพัฒนาบุค ลกรของ
สถานศึกษาโดยระบบพี่เลี้ยง

(S1) หน่วยงานมีบทบาทชัดเจน
ในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ
พั ฒ นาทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ข อง
กองทัพอากาศ

แนวคิดกลยุทธ์ (ST)
จั ด เ ว ที ป ร ะ ชุ ม ร่ ว ม กั น เ พื่ อ
ทบทวนนโยบายด้ านการศึก ษา
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการ
สมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
(S1 - T4)
จั ด ประชุ ม เสวนาหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์
และนโยบายด้ า นการวั ด และ
ประเมินผลให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นา (S1,S9 T3, T5)

พั ฒ นากระบวนการฝึ ก อบรม
อาจารย์ และนิเทศบุคลากรทาง
การศึกษา (Staff Training) ที่
ไ ม่ ไ ด้ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก
วิทยาลัยการทัพต่างประเทศ เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ในอนาคต (S2, S5 - T1, T2)
ใช้ผลประเมินสมรรถนะบุคลากร
ของหน่ ว ยงานเป็ น ข้ อ มู ล การ
ติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผู้สาเร็จการศึกษา (S1 - T6)
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ตารางที่ 21 กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนเพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานในอนาคต (กลยุทธ์ WO)
จุดอ่อน (W)
(W1) โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
สถานศึกษาไม่เอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตร
(W2) การปฏิบั ติงานวิ ชาการ
ระหว่างสถานศึ กษาไม่ เป็น ทีม /
เครือข่าย
(W7) การระบุสมรรถนะผู้นาที่
พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง แ ต่ ล ะ
สถานศึกษาไม่ชัดเจน
(W6) ผู้ เ รี ยนคั ด เลื อกมาจาก
ห น่ ว ย ง า น ห ล า ก ห ล า ย ส า ย
วิทยาการ

โอกาส (O)
(O1) มีแนวโน้มความต้องการ
ผู้บริหารที่มีสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ในอนาคต
(O2)
นโยบายการพั ฒ นา
บุ ค ลากรกองทั พ อากาศที่ ยึ ด
สมรรถนะเป็นฐาน
(O3) นโยบายเร่ ง พั ฒ นาระบบ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล

แนวคิดกลยุทธ์ (WO)
จัดเวทีประชุมสัมมนาหน่วยงาน
เพื่อเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ใน
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น า
อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ร ะ ห ว่ า ง
สถานศึกษา (W1, W2, W7 O1, O2, O3)

(O2)
นโยบายการพั ฒ นา
บุ ค ลากรกองทั พ อากาศที่ ยึ ด
สมรรถนะเป็นฐาน
(O3) นโยบายเร่ ง พั ฒ นาระบบ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
(W5) ขาดเอกสาร ต าราที่ มี (O5) ความสามารถในการเข้าถึง
ข้ อ มู ล ทั น สมั ย เพี ย งพอต่ อ การ ข้อมูลสารสนเทศทั่วโลก
เรียนการสอน
(W3) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ
การจัด การเรี ยนการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
(W4) ขาดแคลนบุคลากรในงาน
วิชาการทั้งเชิงคุณภาพ และเชิง
ปริมาณ

การทบทวนและปรั บ พื้ น ฐาน
สมรรถนะผู้นา เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มผู้ เ รี ย นที่ มี ป ระสบการณ์
การเรียนรู้ต่างกัน
(W6 O2,O3)
พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ โดย
การจัดเตรียมสารสนเทศที่เข้าถึง
ข้ อ มู ล ที่ จ าเป็ น ต่ อ กิ จ กรรมการ
เรียนรู้(W5 - O5)
(O3) นโยบายเร่ ง พั ฒ นาระบบ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล บุคลากรทางการศึกษาในการจัด
(O4) นวั ต กรรมการเรี ย นการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
ส อ น ที่ มุ่ ง พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ห่ ง เป็ น ส าคั ญ อั น จะน าไปสู่ ก าร
ศตวรรษที่ 21
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าต่ อ ไป
(W3, W4 - O3, O4)

(W9) ไม่ มี เ ครื่ อ งมื อ วั ด และ (O2)
นโยบายการพั ฒ นา
ประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ การ บุ ค ลากรกองทั พ อากาศที่ ยึ ด
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
สมรรถนะเป็นฐาน
(W10) การติ ด ตามผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ไม่สะท้อนถึงสมรรถนะผูน้ าระดับ
ยุทธศาสตร์

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ให้ กั บ หน่ ว ยต้ น สั ง กั ด ที่ ใ ช้ ง าน
ผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อการนาผล
ไปใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห าร
ทรั พ ยากรมนุษ ย์ ต่ อ ไป (W9,
W10 - O2)
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จุดอ่อน (W)
(W8) รูปแบบการเรียนการสอน
เน้นบรรยายเป็นหลักทาให้ไม่เอื้อ
ต่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ใ ช้ ส มรรถนะทาง
ความคิด

โอกาส (O)
(O3) นโยบายเร่ ง พั ฒ นาระบบ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล
(O4) นวัตกรรมการเรียนการ
ส อ น ที่ มุ่ ง พั ฒ น า ทั ก ษ ะ แ ห่ ง
ศตวรรษที่ 21

แนวคิดกลยุทธ์ (WO)
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น
ผู้ เ รี ย นเป็ น ส าคั ญ ส าหรั บ การ
เสริม สร้ า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์ (W8 - O3,O4)

ตารางที่ 22 กลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนเพื่อเอาชนะหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคาม (กลยุทธ์ WT)
จุดอ่อน (W)
(W8) ความไม่ชัดเจนในระดับ
สมรรถนะผู้ น าของของแต่ ล ะ
ระดับสถานศึกษา
(W10) ไม่มี เ ครื่ อ งมื อ วั ด และ
ประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์

ภัยคุกคาม (T)
(T3) นโยบายด้านการวัดและ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาไม่สอดคล้องกับการ
เสริม สร้ า งสมรรถนะผู้ นาระดั บ
ยุทธศาสตร์
(T4) ความไม่สอดคล้องระหว่าง
นโยบายการศึ ก ษา และความ
ต้องการสมรรถนะบุคลากรของ
หน่วยงาน
(T5) เกณฑ์ประเมินสมรรถนะ
บุ ค ล า ก ร ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ ไ ม่
ครอบคลุมการประเมินบุคลากร
ที่เข้ารับการศึกษา

แนวคิดกลยุทธ์ (WT)
พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ วั ด สมรรถนะ
ผู้ น า ร ะ ดั บ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้
(W8,W10 - T3,T4,T5)

จากการจั บคู่จุ ดแข็ง จุ ดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม ทาให้ เกิดแนวคิดกลยุทธ์ (Strategic
Concepts) ที่เป็นประโยชน์ ในการพัฒนากลยุทธ์ทางเลื อกที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมการ
บริหารงานวิชาการ และแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ที่ได้รับจากการตอบแบบสอบถามนักศึกษา การสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา และ
การสั มภาษณ์ผู้ มีห น้ าที่เกี่ย วข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศ
สังเคราะเป็น กลยุ ทธ์ทางเลื อก ประกอบด้วย กลยุทธ์ห ลักการพัฒ นาในแต่ละด้าน กลยุทธ์รองที่
สนับสนุนกลยุทธ์หลัก และมาตรการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตารางที่ 23

ตารางที่ 23 กลยุทธ์ทางเลือกสาหรับการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์
กลยุทธ์
หลัก

1. ผนึก
กาลัง
ทาง
วิชาการ

เสริมสร้
างความ
เข้มแข็ง
ทางการ
บริหารง
าน
วิชาการ

กลยุทธ์รอง

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ

1.1.1 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
1.1.2 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และ
สถานศึ กษาเพื่ อ ร่ว มกั น กาหนดเปูา หมายร่ ว มด้ า นสมรรถนะผู้ น าของแต่ ล ะ
1.1 ร่วมคิด สถานศึกษา
ร่วมทา
1.1.3 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาอย่างต่อเนื่อง
1.1.4 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และ
สถานศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบด้ านการวัดและประเมินผลให้
สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
1.2.1 จัดให้มีการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
และการออกแบบเครื่ อ งมื อ วั ด และประเมิ น ผลที่ เ หมาะสมกั บ แนวทางการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
1.2 ร่วม
1.2.2 บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานวิชาการ
เรียนรู้
ระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง
1.2.3 พัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community) ของกองทัพอากาศ
2.1.1 หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารงานของกองทัพอากาศทั้งทางตรง และ
2.1 พัฒนา
ทางอ้อม
หลักสูตรที่
2.1.2 หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ
มุ่งเน้นการ
ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ
เสริมสร้าง
2.1.3 หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่าง และ
สมรรถนะ
แนวทางดาเนินการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ผู้นาระดับ
2.1.4 หลักสูตรควรเสริมสร้างทักษะในการฟัง อ่าน เขียน พูด ที่สามารถสื่อสาร
ยุทธศาสตร์
สาระสาคัญของข่าวสารที่ต้องการให้ชัดเจน รวมทั้งแนวความคิดการสื่อสารเชิง
ยุทธศาสตร์
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2.2
พัฒนาการ
เรียนการ
สอนที่
เสริมสร้าง
สมรรถนะ
ผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์

2.3 พัฒนา
เครื่องมือที่
เหมาะสมใน
การวัดและ
ประเมินผล
สมรรถนะ
ผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์
3.
3.1 บริการ
บริหารง ทางวิชาการ
าน
เพื่อพัฒนา

มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ
2.1.5 หลักสูตรควรมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความสาคัญของความเป็นผู้นาที่มีต่อ
กองทัพอากาศ ความการพัฒนาความเป็นผู้นา
2.2.1 ทบทวนและปรับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้พร้อม
เข้าสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.2.2 ออกแบบกิจ กรรมการเรี ยนรู้ที่ มุ่งแลกเปลี่ ยนประสบการณ์เ ดิมของ
นักศึกษาเป็นฐานในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
2.2.3 จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการการพัฒนาองค์การ การบรรยายของผู้บริหาร
ระดับสูง การจัดกลุ่มอภิปรายเพื่อการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ให้กับ
นักศึกษา
2.2.4 ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง การระดมสมอง การสืบเสาะความรู้
การใช้เกมบริหาร เพื่อฝึกการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
2.2.5 จัดการฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง การระดมสมองที่จะค้นหาแนว
ทางการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการ
ปฏิบัติ
2.2.6 จัดการฝึกปฏิบัติในการสื่อสารระดับยุทธศาสตร์ ทั้งการพูด และการเขียน
อาจทาในรู ปแบบของงานมอบหมาย รายงานการวิ จัย หรื อ การนาเสนอต่ อ
สาธารณะ
2.2.7 จั ดการฝึ กปฏิบัติ ที่แฝงอยู่ในกิจ กรรมการเรีย นรู้ และการท ากิจการ
นักศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นา
2.3.1 ประเมินวิสัยทัศน์ของบุคคล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แนวคิด การ
วิเคราะห์รายงานการวิจัย การแสดงวามคิดเห็นในกลุ่มสัมมนา
2.3.2 ประเมินการใช้ความคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยการ
สังเกต การสัมภาษณ์ การให้เหตุผลหรือวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจ
2.3.3 ประเมินโดยการติดตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การกาหนดทิศทางขององค์การ การกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็นการ
ประเมินสมรรถนะของกลุ่ม และรายบุคคล
2.3.4 ประเมินผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการฝึกติดต่อสื่อสาร และบุคลิก
ท่าทีการนาเสนอ การถ่ายทอดข่าวสารให้กับคนในทีม โดยการสังเกตการณ์
2.3.5 ประเมินความเป็นผู้นาของนักศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ การใช้แบบ
ประเมินแบบ 3 เส้า และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้
3.1.1 จัดการเสวนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจั ย และนิทรรศการเผยแพร่
องค์ ค วามรู้ เ พื่ อ เสนอแนะแนวทางพั ฒ นา และแก้ ปั ญ หาที่ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์จริง
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มาตรการ/วิธีการปฏิบัติ

กองทัพอาก 3.1.2 รวบรวม และนาประเด็นปัญหาที่ต้องการใช้การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือ
าศ
พัฒนาการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของกองทัพอากาศมาใช้เป็นหัวข้อในการ
การทาวิจัยของนักศึกษา
3.1.3 นาเสนอผลการสังเคราะห์นโยบายระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากการฝึก
จาลองสถานการณ์วิกฤติให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
3.2.1 แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษา และ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานวิ ชาการที่เสริม สร้างสมรรถนะผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์
3.2.2 ร่วมกับสถานศึกษาต่างเหล่าทัพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนา
3.2 การ
แผนยุทธศาสตร์ทางทหาร ทั้งในด้านการเตรียมกาลัง และการใช้กาลังเหล่าทัพ
สร้าง
ร่วมกันบรรเทาสถานการณ์วิกฤติ การช่วยเหลือประชาชน และการปกปูอ ง
พันธมิตร
ผลประโยชน์ของประเทศ
ทางวิชาการ
3.2.3 จัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศ โดยรวมการควบคุม
ให้ มี เ ปู าหมายการฝึ ก ร่ว มกั น และแยกการปฏิ บั ติ ต ามกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ที่
สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาตามระดับการบริหารที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา

กลยุทธ์ทางเลือกข้างต้น เป็นเพียงผลที่ได้มาจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม และแนวทาง
การพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการที่เ สริ มสร้ างสมรรถนะผู้ น าระดับ ยุ ทธศาสตร์ เท่ านั้ น กลยุ ท ธ์
ทางเลือกนี้จะถูกนาไปวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ดีที่สุดในขั้นตอนต่อไป
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการตัดสินใจ
ผู้ วิจั ย แบ่ ง การวิเคราะห์ เพื่ อประกอบการตัด สิ นใจออกเป็นเชิ งปริมาณ และเชิ ง
คุณภาพ ดังนี้
1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยนากลยุทธ์ทางเลือกในแต่ละกลุ่มกลยุทธ์หลักมา
วิเคราะห์การวางแผนกลยุทธ์เชิงปริมาณ ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ Quantitative Strategic Planning
Matrix (QSPM) เพื่อให้ได้ข้อมูลสาหรับการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ที่ดี่ที่สุดในการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ตรวจสอบและปรับปรุงเกณฑ์คะแนนความน่าสนใจ และ
ค่าประเมินแต่ละกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิจานวน 3 ท่าน แสดงได้ดังนี้
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ปัจจัยสาคัญ

โอกาส
O มีแนวโน้มความต้องการผู้บริหารที่มี
1 สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในอนาคต
O นโยบายการพัฒนาบุคลากรกองทัพอากาศ
2 ที่ยึดสมรรถนะเป็นฐาน
O นโยบายเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้ได้
3 มาตรฐานสากล
O นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนา
4 ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
O ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูล
5 สารสนเทศทั่วโลก
O การนาเครื่องมือบริหารจัดการแนวใหม่มา
6 ใช้ในการพัฒนากองทัพอากาศ
ภัยคุกคาม
T สภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อการจัดสรร
1 งบประมาณด้านการศึกษา
การระงับทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร
T
ทางการศึกษาเนื่องจากปัจจัยทางการเมือง
2
ระหว่างประเทศ
นโยบายด้านการวัดและประเมินผล
T การศึกษาของสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ
3 การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์
ความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบาย
T
การศึกษา และความต้องการสมรรถนะ
4
บุคลากรของหน่วยงาน
เกณฑ์ประเมินสมรรถนะบุคลากร
T
กองทัพอากาศไม่ครอบคลุมการประเมิน
5
บุคลากรที่เข้ารับการศึกษา
T หน่วยงานต้นสังกัดของนักศึกษาไม่ให้

น้า
หนัก

1.
ผนึกกาลัง

2.
เสริมความ
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3.
บริหารเชิงรุก

AS-1

TAS-1

AS-2

TAS-2

AS-3

TAS-3

0.05

3

.15

2

.10

1

.05

0.15

4

.60

3

.45

1

.15

0.10

3

.30

2

.20

4

.40

0.10

1

.10

4

.40

3

.30

0.05

2

.10

3

.15

4

.20

.10

4

.40

3

.30

2

.20

0.05

2

.10

3

.15

4

.20

0.05

-

-

4

.20

2

.10

0.15

4

.60

3

.45

-

-

0.10

4

.40

3

.30

-

-

0.05

2

.10

4

.20

-

0.05

2

0.10

3

.15

4

.20

236
กลยุทธ์ทางเลือก (Alternative Strategies)

ปัจจัยสาคัญ
6 ความสาคัญต่อคะแนนการประเมินของ
สถานศึกษา
จุดแข็ง
หน่วยงานมีบทบาทชัดเจนในด้านการจัด
S
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ
1
กองทัพอากาศ
S บุคลากรของวิทยาลัยการทัพอากาศมี
2 ความรู้และประสบการณ์
S ผู้บริหารระดับสูงพร้อมให้การสนับสนุนใน
3 การให้เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
S วิทยากรผู้บรรยายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในระดับ
4 นโยบายด้านต่างๆ
S มีการพัฒนาบุคลกรของสถานศึกษาโดย
5 ระบบพี่เลี้ยง
S อาคารสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก
6 เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน
S
มีระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
7
S ผู้เรียนมีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์
8 เดิมของการเป็นผู้บริหาร
S มีการประชุมบุคลกรเพื่อพัฒนาการจัดการ
9 เรียนการสอนอย่างสม่าเสมอ
จุดอ่อน
W โครงสร้างหน่วยงานสถานศึกษาไม่เอื้อต่อ
1 การพัฒนาหลักสูตร
W การปฏิบัติงานวิชาการระหว่างสถานศึกษา
2 ไม่เป็นทีม/เครือข่าย
W บุคลากรส่วนใหญ่ไม่เข้าใจการจัดการเรียน
3 การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
W ขาดแคลนบุคลากรในงานวิชาการทั้งเชิง
4 คุณภาพ และเชิงปริมาณ
W ขาดเอกสาร ตาราที่มีข้อมูลทันสมัย
5 เพียงพอต่อการเรียนการสอน
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W
6
W
7

ผู้เรียนคัดเลือกมาจากหน่วยงาน
หลากหลายสายวิทยาการ
การระบุสมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ของ
แต่ละสถานศึกษาไม่ชัดเจน
รูปแบบการเรียนการสอนเน้นบรรยายเป็น
W
หลักทาให้ไม่เอื้อต่อส่งเสริมให้ใช้สมรรถนะ
8
ทางความคิด
W ไม่มีเครื่องมือวัดและประเมินผลที่
9 เหมาะสมกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
W การติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จ
1 การศึกษาไม่สะท้อนถึงสมรรถนะผู้นา
0 ระดับยุทธศาสตร์
รวมคะแนน Total Attractiveness Score
(TAS)

น้า
หนัก

1.
ผนึกกาลัง

2.
เสริมความ
เข้มแข็ง

0.025

3

.075

4

.10

2

.05

0.075

4

.30

3

.225

-

-

0.075

-

-

4

.30

2

.15

0.075

2

.15

4

.30

-

-

0.025

4

.10

3

.075

-

-

5.35

6.525

3.
บริหารเชิงรุก

3.425

หมายเหตุ AS = คะแนนความน่าสนใจ TAS = คะแนนความน่าสนใจรวม
AS : 1 = ไม่น่าสนใจ 2 = ค่อนข้างน่าสนใจ 3 = สมเหตุสมผล 4 = มีความน่าสนใจสูงสุด

จากตาราง QSPM แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ
เป็นกลยุทธ์ทางเลือกที่น่าสนใจที่สุด (คะแนนความน่าสนใจสุทธิ = 6.62) เมื่อเทียบกับกลยุทธ์ผนึก
กาลังความร่วมมือทางวิชาการ (5.46) และกลยุทธ์บริหารวิชาการเชิงรุก (3.57) อธิบายได้ว่า กลยุทธ์
เสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางการบริ ห ารงานวิ ช าการ เป็ น กลยุ ท ธ์ ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์มากที่สุด อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่
สังเคราะห์ได้ทั้ง 3 กลยุทธ์หลัก จัดเป็นกลยุทธ์ที่มีความจาเป็นต้องนาไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
เพราะแต่ละกลยุทธ์ มีความสัมพันธ์สนับสนุนการดาเนินกลยุทธ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งแม้ว่า กลยุทธ์การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการจะมีความน่าสนใจมากที่สุด แต่จาเป็นต้องดาเนิน
กลยุทธ์หลังจากที่เสร็จสิ้นการดาเนินกลยุทธ์การผนึกกาลังทางวิชาการแล้ว เนื่องจากกลยุทธ์ผนึก
กาลังทางวิชาการจะเป็นกลยุทธ์ที่สนับสนุนการดาเนินงานตามกลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทาง
วิช าการ กล่ าวคือ กลยุ ท ธ์ผ นึ ก กาลั ง เป็นกลยุทธ์ ที่นาไปสู่ การจัดการให้ เ กิดความร่ว มมือระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการในการพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน
ของการศึ ก ษา ประกอบไปด้ ว ย นโยบายด้ า นการศึ ก ษา เปู า หมายร่ ว ม สาระการเรี ย นรู้ และ
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หลักเกณฑ์/ระเบียบด้านการวัดประเมินผล ให้มีความสอดคล้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา รวมทั้งการเตรียมบุคลากรให้มีองค์ความรู้ และขยายผลเป็นชุมชนแห่งการ
เรี ย นรู้ ใ นการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ยั่ ง ยื น เมื่ อ องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของการศึ ก ษาได้ บ รรลุ แ ล้ ว
สถานศึก ษาแต่ล ะแห่ งจะน าองค์ ป ระกอบพื้นฐานของการศึกษาเหล่ านี้ ไปพัฒ นาการบริ ห ารงาน
วิช าการของแต่ ล ะสถานศึ ก ษาให้ มี ค วามเข้ ม แข็ง มี ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการที่ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้น าตามระดับของผู้เรียน ซึ่งวิทยาลั ยการทัพอากาศจะต้องเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการที่นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์กล่าวคือ
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับผู้เรียนของวิทยาลัยการทัพอากาศ จาเป็นต้อง
เสริมสร้างให้วิทยาลั ยการทัพอากาศมีความเข้มแข็งทางการบริหารวิชาการ อันได้แก่ การพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และหากวิทยาลัยการทัพอากาศบรรลุ
กลยุทธ์การเสริมสร้ างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิช าการ จะนาไปสู่การดาเนินกลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการเชิงรุกที่มุ่งเน้นการผลิตองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากองทัพอากาศที่
สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริงและสภาวแวดล้อมที่เปลี่ยนไป โดยผ่านทางการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย ทั้งการสัมมนา การเสวนาทางวิชาการ และการวิจัย ที่ได้นาเสนอผลการ
เรียนรู้ให้กับกองทัพอากาศต่อไป
2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผู้วิจัยนากลยุทธ์ทางเลือกในแต่ละกลุ่มกลยุทธ์ห ลัก
เสนอผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อวิเคราะห์กลยุทธ์ทางเลือก และให้ข้อเสนอแนะข้อมูลสาหรับการตัดสินใจเลือก
กลยุทธ์ที่ดี่ที่สุดในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะ
ประเด็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมองค์กร ทั้งในด้านวัฒนธรรมองค์กร การเมืองในองค์กร
และธรรมาธิบาล รวมทั้งประเมินความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของกลยุทธ์ ผลการประเมินของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง หมดให้ ค วามเห็ น ชอบในแนวทาง และมาตรการปฏิ บั ติ ต ามร่ า งกลยุ ท ธ์ และมี
ข้ อ เสนอแนะในการน ากลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ ซึ่ ง เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ วิ จั ย ในการก าหนดแนวทางก าร
เตรียมการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป
ผู้วิจั ย น าผลการวิเคราะห์ กลยุทธ์ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูล ส าหรับ
นาเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และใช้เป็นกลยุทธ์ที่ เสนอ แบ่งออกเป็น กลยุทธ์หลัก 3 กลยุทธ์หลัก
7 กลยุทธ์รอง และ 30 มาตรการปฏิบัติ แสดงได้ดังต่อไปนี้
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กลยุทธ์หลักที่ 1 ผนึกกาลังทางวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่การจัดการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร ตั้งแต่ระดับต้นน้า
ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า เพื่อพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของการศึกษาให้มีความพร้อมใน
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์รองที่ 1.1 ร่วมคิด-ร่วมทา เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความร่วมมือในการกาหนด
นโยบายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นา โดยการจัดให้มีเวทีประชุมสัมมนา
ระหว่ า งหน่ ว ยงานก าหนดนโยบาย หน่ ว ยงานอ านวยการที่ แ ปลงนโยบายลงสู่ ก ารปฏิ บั ติ และ
หน่วยงานสถานศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเปูาหมายที่น โยบายกาหนดไว้ ได้แก่ การ
ทบทวนและปรับปรุงนโยบายการศึกษา การกาหนดเปูาหมายร่วม การเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ การ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้สนับสนุนต่อการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาที่
สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพอากาศ ประกอบด้วยมาตรการปฏิบัติดังต่อไปนี้
1.1.1 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อทบทวนและปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้นาของกองทัพอากาศ
1.1.2 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อร่วมกันกาหนดเปูาหมายร่วมด้านสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษา
1.1.3 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาอย่าง
ต่อเนื่อง
1.1.4 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา
และสถานศึกษาเพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และระเบียบด้านการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
กลยุทธ์ร องที่ 1.2 ร่วมเรียนรู้ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการที่ยังยืน โดยการจัดให้มี โครงการฝึกอบรม กิจกรรมบริหารจัดการความรู้ และขยายผลไปสู่
การเป็นชุมชนการเรียนรู้ที่จะสอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา และเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒ นาขี ดความสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกองทัพ อากาศ ประกอบด้ ว ยมาตรการปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
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1.2.1 จัดให้ มีการฝึ ก อบรมบุค ลากรในด้านการพั ฒ นาหลั ก สู ตร การ
ออกแบบกิจ กรรมการเรี ย นรู้ และการออกแบบเครื่องมื อวัดและประเมิ นผลที่ เหมาะสมกั บแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
1.2.2 บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงาน
วิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง
1.2.3 พัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ โดยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย กลยุทธ์
รอง 3 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์รองที่ 2.1 พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์ ที่มุ่งพัฒนาสาระเนื้อหาหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ อันได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยมาตรการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
2.1.1 หลั ก สู ต รต้ อ งเปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เ รี ย นรู้ แ นวโน้ ม การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศทั้งทางตรง
และทางอ้อม
2.1.2 หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการ
ตัดสินใจในสถานการณ์วิกฤติ
2.1.3 หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ตัวอย่าง
และแนวทางดาเนินการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
2.1.4 หลักสูตรควรเสริมสร้างทักษะในการฟัง อ่าน เขียน พูด ที่สามารถ
สื่อสารสาระสาคัญของข่าวสารที่ต้องการให้ชัดเจน รวมทั้งแนวความคิดการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์
2.1.5 หลักสูตรควรมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความสาคัญของความเป็นผู้นาที่
มีต่อกองทัพอากาศ และการพัฒนาความเป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
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กลยุ ทธ์ ร องที่ 2.2 พั ฒนาการเรี ยนการสอนที่ เ สริ มสร้ า งสมรรถนะผู้น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่หลากหลายที่นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับผู้เรียนเป็นเปูาหมายสาคัญ
ประกอบด้วยมาตรการปฏิบัติดังต่อไปนี้
2.2.1 ทบทวนและปรับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้
พร้อมเข้าสาหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2.2.2 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมของ
นักศึกษาเป็นฐานในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
2.2.3 จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง
ขององค์กรที่ประสบความสาเร็ จ รวมทั้งการสืบเสาะความรู้และการจัดกลุ่มอภิปรายแนวทางพัฒนา
กองทัพอากาศ
2.2.4 ฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง และการใช้เกมบริหาร เพื่อฝึก
พัฒนาทางเลือก ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
2.2.5 ฝึ กปฏิบัติโ ดยใช้เกมบริหารที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ และ
ประสบการณ์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติ
2.2.6 จัดการฝึกปฏิบัติในการสื่อสารระดับยุทธศาสตร์ ทั้งการพูด และการ
เขียน รวมทั้งในรูปแบบของงานมอบหมาย รายงานการวิจัย หรือการนาเสนอต่อสาธารณะ
2.2.7 จัดการฝึกปฏิบัติที่แฝงอยู่ในกิ จกรรมการเรียนรู้ และการทากิจการ
นักศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความเป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
กลยุทธ์รองที่ 2.3 พัฒนาเครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดและประเมินผลสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการออกแบบ และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดและ
ประเมิน ผลสมรรถนะผู้น าระดับยุ ทธศาสตร์ที่มีความหลากหลาย ประกอบด้ว ยมาตรการปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้
2.3.1 ประเมินวิสัยทัศน์ของบุคคล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แนวคิด
การวิเคราะห์รายงานการวิจัย การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสัมมนา
2.3.2 ประเมินการใช้ความคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดย
การสั ง เกต การสั ม ภาษณ์ การให้ เ หตุ ผ ลหรื อ วิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ก ารตั ด สิ น ใจของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ
สถานการณ์จาลอง
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2.3.3
ประเมิ น ทั ก ษะการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ โดยการติ ด ตาม
กระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตามแบบฝึกปฏิบัติเกมบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนด
เปูาหมาย และทิศทางขององค์การ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็นการประเมินสมรรถนะของกลุ่ม
และรายบุคคล
2.3.4 ประเมินผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการฝึกติดต่อสื่อสาร และ
บุคลิกท่าทีการนาเสนอ การถ่ายทอดข่าวสารให้กับคนในทีม โดยการสังเกตการณ์
2.3.5 ประเมิ น ความเป็น ผู้ น าเชิง ยุ ท ธศาสตร์ ข องนั ก ศึ ก ษาด้ ว ยการ
สังเกตการณ์ การใช้แบบประเมิน และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิด
โอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเป็นผู้นา
กลยุทธ์หลักที่ 3 บริหารงานวิชาการเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิตองค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านกิจกรรมเรียนรู้
ที่หลากหลายระหว่างการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ ผลการสั มมนา ผลการวิจัยและ
พัฒนา ผลการฝึกปฏิบัติเกมบริหาร และสถานการณ์จาลอง ผลการเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการ
พัฒนาความร่ ว มมือทางวิชาการระหว่างเหล่ าทัพ และองค์กรต่างๆ ในการพัฒ นาการบริหารงาน
วิชาการที่เสริสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธรอง 2 กลยุทธ์ ดังนี้
กลยุทธ์รองที่ 3.1 บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากองทัพอากาศ เป็นกลยุทธ์ที่เน้น
การเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่นาไปสู่การพัฒนานโยบาย และแนวทางในการแก้ปัญหา และ
พัฒ นาขี ดความสามารถในการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของกองทัพ อากาศ ประกอบด้ ว ยมาตรการปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
3.1.1 จัดการเสวนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย และนิทรรศการ
เผยแพร่ องค์ความรู้ เ พื่อเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา และการพัฒ นากองทัพอากาศที่ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์จริง และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.2 รวบรวม และนาประเด็นปัญหาจากหน่วยงานของกองทัพอากาศ มา
ใช้เป็นหัวข้อในการทาวิจัย และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อย่างสร้างสรรค์
3.1.3 นาเสนอผลการสังเคราะห์นโยบายระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากการฝึก
จาลองสถานการณ์วิกฤติให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
กลยุทธ์รองที่ 3.2 สร้างพันธมิตรทางวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความร่วมมือกับ
สถานศึกษาต่างเหล่าทัพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สาหรับแลกเปลี่ยนองค์ค วามรู้ และประสบการณ์ใน
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การบริหารงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
3.2.1 แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษา
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
3.2.2 ร่วมกับสถานศึกษาต่างเหล่าทัพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และ
พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทางทหาร ทั้งในด้านการเตรียมกาลัง และการใช้กาลังเหล่าทัพร่วมกันบรรเทา
สถานการณ์วิกฤติ การช่วยเหลือประชาชน และการปกปูองผลประโยชน์ของประเทศ
3.2.3 จัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศ โดยรวมการ
ควบคุมให้มีเปูาหมายการฝึกร่วมกัน และแยกการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาตามระดับการบริหารที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา เช่น ใน
การเผชิ ญ กั บ สถานการณ์ วิ ก ฤติ ข องชาติ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศจะพั ฒ นากรอบแนวคิ ด ด้ า น
ยุทธศาสตร์ (Strategic Concept) ส่งมอบให้โรงเรียนเสนาธิกาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหาร
อากาศอาวุโสนาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนยุทธการ (Operation Plan) แล้วส่งต่อไปให้
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงนาไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติในระดับหน่วย (Tactical Plan) ต่อไป
ขั้นตอนที่ 4 การเตรียมการนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ
ผู้วิจัยนากลยุทธ์ที่เสนอมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบนโยบายการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์โดยใช้
เทคนิค Operational Approach กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนว
ทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ทั้ง 3 กลยุทธ์หลักนี้ ใช้สาหรับ
การปรับเปลี่ยนสภาพการบริหารงานวิชาการปัจจุบัน (Current Condition) ที่ก่อให้เกิดปัญหา
(Problem Statement) ในด้านการขาดความเชื่อมโยงและความต่อเนื่องในการจัดการศึกษาที่
เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระหว่ า งสถานศึ ก ษา และความไม่ ชั ด เจนในด้ า นความต้ อ งการขี ด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ ไปเป็นการมีสภาพการบริหารงานวิชาการที่พึง
ประสงค์ (Desired Condition) แต่การดาเนินกลยุทธ์ไม่สามารถทาพร้อมกั นทุกกลยุทธ์ได้ เนื่องจาก
จะต้องมีการเตรียมความพร้อมขององค์ประกอบพื้นฐานของการศึกษาให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อให้
สถานศึกษานาองค์ป ระกอบพื้นฐานเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ให้ สอดคล้องเหมาะสมกับแนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของผู้เรียนในระดับต่างๆ ตามที่เป็นพันธกิจของสถานศึกษาแต่ละแห่ง หาก
แยกการดาเนินงานตามกลยุทธ์หลัก จะพบว่า การดาเนินกลยุทธ์จะเป็นไปตามลาดับขั้นตอนของกล
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ยุทธ์หลัก 1) ผนึกกาลังทางวิชาการ 2) เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ และ 3)
บริหารงานวิชาการเชิงรุก
จากข้อเสนอแนะของผู้ประเมินกลยุทธ์กาหนดให้ดาเนินการในกลยุทธ์หลักที่ 1 ผนึกกาลัง
ทางวิชาการเป็นอันดับแรก เพื่อจัดองค์ประกอบพื้นฐานที่สาคัญ ได้แก่ นโยบาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และระบุขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่กองทัพอากาศต้องการ
ทั้งหน่วยงานระดับต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ได้ร่วมกันระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ในด้านการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
จัดให้ มีการฝึกอบรมการบริ ห ารงานวิช าการที่มุ่งเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาให้ กับบุคลากรของทุก
สถานศึกษา หลั งจากนั้น แต่ละสถานศึกษาจะต้องดาเนินการให้ เป็นไปตามกลยุทธ์หลั กที่ 2 การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ โดยพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการ
วัดประเมินผลให้เป็นไปในทิศทางที่ได้กาหนดจากการผนึกกาลังทางวิชาการ ซึ่งงานวิจัยนี้จะสนใจการ
ดาเนินงานของวิทยาลัยการทัพอากาศ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จะมุ่งเน้นการกาหนดแนวทางแก้ไข
ปั ญหา และการพัฒ นากองทัพ อากาศ ผ่ า นกระบวนการบริห ารงานวิ ช าการที่ส อดคล้ องกับ การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ที่ได้จะนามาเผยแพร่ และประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ แก่กองทัพอากาศ รวมทั้งแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ร่ว มกับต่างเหล่ าทัพ และองค์กรภายนอก
เป็นไปตามกลยุทธ์หลักที่ 3 การบริหารงานวิชาการเชิงรุก ทั้งหมดนี้เพื่อนาไปสู่เปูาหมาย (End
State) ของกลยุทธ์เหล่านี้คือ นักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร กล่าวคือ มีสมรรถนะผุ้นาระดับยุทธศาสตร์ พร้อมปฏิบัติภารกิจผู้บริหารและฝุายอานวยการ
ระดับ สูงของกองทัพอากาศ เพื่อให้ เห็ นภาพรวมของกลยุทธ์เหล่ านี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้แนวทาง
Operational Approach ส าหรับแสดงความเชื่อมโยงของแนวทางปฏิบัติตามกลยุทธ์ และใช้
พิจารณาเตรียมการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติในขั้นตอนต่อไป
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ภาพที่ 26 ภาพรวมของการปฏิบัติตามกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (ผู้วิจัยสังเคราะห์)
จากผลการวิจั ยได้ พัฒนากลยุทธ์การบริห ารงานวิช าการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก
7 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์ และนาเสนอแนวทางการเตรียมนากลยุทธ์
ไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) ดังต่อไปนี้
4.1 การเตรียมนากลยุทธผนึกกาลังทางวิชาการไปปฏิบัติ เกิดขึ้นจากความพยายามจะลด
ช่องว่างความไม่ส อดคล้ องระหว่างนโยบายการศึกษาและความต้อ งการสมรรถนะบุค ลากรของ
กองทัพอากาศ และปรับจุดอ่อนในเรื่องโครงสร้างของหน่วยงานสถานศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนา
หลักสูตร ความไม่ชัดเจนในการระบุส มรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาจากแต่ล ะ
สถานศึกษา รวมทั้งการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษาไม่เป็นไป
ทิศทางเดียวกัน โดยการจัดให้มีเวทีประชุมเสวนาในเรื่องนโยบายการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ทั้งในระดับนโยบาย หน่วยงานระดั บอานวยการ และหน่วยสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่การ
จัดการให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ตั้งแต่ระดับต้นน้า ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า เพื่อพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของการศึกษา
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ให้สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเปูาหมายของ
การบริหารงานวิชาการ การเรียนรู้แนวทางการบริหารงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้ง
ได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในประเด็นการจัดการศึกษา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
นอกจากนี้ยังช่ว ยเสริมสร้า งขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก
สถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ แบ่งออกเป็นการเตรียมดาเนินการ 2 กลยุทธ์
ย่อย ดังนี้
4.1.1 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "ร่วมคิด ร่วมทา"
เป้าหมาย ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับ
ราชการ ตั้งแต่ระดับต้นน้า ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า ในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
วิ ธี ด าเนิ น การ จั ด ให้ มี เ วที ป ระชุ ม เสวนาในเรื่ อ งนโยบายการศึ ก ษาร่ ว มกั น ระหว่ า ง
หน่ ว ยงานทั้ ง ในระดั บ นโยบาย หน่ ว ยงานระดั บ อ านวยการ และหน่ ว ยสถานศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
องค์ ป ระกอบพื้น ฐานของการศึ ก ษาให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิด การเสริ ม สร้า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเปูาหมายของการบริหารงานวิ ชาการ การเรียนรู้แนวทางการบริหารงาน
วิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในประเด็นการจัดการศึกษา และ
ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ทรัพยากร
1. การจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกให้เพียงพอสาหรับการประชุมสัมมนา
ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหารอากาศ
2. คัดเลือก/สรรหา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานวิชาการ และการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาเพื่อทาหน้าที่ที่ปรึกษา แนะนาในด้านการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และการประเมินผล
3. จัดผู้แทนหน่วยงานระดับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศ หน่วยงาน
ระดับอานวยการการศึกษาของกองทัพอากาศ และหน่วยงานระดับสถานศึกษา/ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ
บรรจุเป็นคณะทางานพัฒนาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทาง
รับราชการ
บทบาทหน่วยงาน
หน่วยงานระดับนโยบาย มี บทบาทในการเสนอแนะนโยบายการพัฒ นาบุคลากร และ
ความต้องการสมรรถนะบุคลากรของกองทัพอากาศ
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หน่วยงานระดับอานวยการศึกษา มีบทบาทในการเสนอแนวทางการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความเข้าใจในประเด็นการจัดการศึกษา และ
ระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
หน่ วยงานระดับ สถานศึกษา มีบทบาทในการให้ข้อมูล สภาพปัญหาในการดาเนินการ
บริหารงานวิชาการ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา
การประเมินผล ผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมสัมมนาทางวิชาการจะออกมาเป็นหลักสูตร
แกนกลางของสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการทหารอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาแต่ละระดับ
การบริหาร แนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และคุณสมบัติของ
นั ก ศึ ก ษา และเกณฑ์ ก ารวั ด ผลการศึก ษาของสถานศึ ก ษาที่ เหมาะสมกั บแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้นาตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของสถานศึกษา
4.1.2 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "ร่วมเรียนรู้"
เป้าหมาย เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับแนวคิดการบริหารงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
วิธีดาเนินการ ขยายผลแนวทางพัฒนางานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาจากการ
ดาเนินกลยุทธ์ร่วมคิด -ร่วมทาด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีแนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทาง
รับราชการ
ทรัพยากร
1. การจัดเตรียมสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวกในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เพียงพอ
สาหรับการอบรมบุคลากร
2. คัดเลือก/สรรหา ผู้เชี่ยวชาญในด้านการบริหารงานวิชาการ และการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาเพื่อทาหน้าที่ผู้บรรยาย/วิทยากร/ผู้ฝึกสอนในการฝึกอบรม
บทบาทหน่วยงาน สถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรั บราชการทหารอากาศ
ได้แก่ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงบิน โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ และวิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการเพื่อเสริมสร้างผู้เรียนให้มี
สมรรถนะผู้นาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้บริหารระดับที่แตกต่าง แต่มีความเชื่อมโยง
ในเนื้ อหาสาระ และกิจ กรรมการเรียนรู้ที่ส ร้างเสริมพัฒ นาการด้านสมรรถนะผู้ นาอย่างต่อเนื่อง
ผู้เกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการจึงควรได้รับการฝึกอบรมการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วย
การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการศึกษาให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้นาสิ่งที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาอันเป็นเปูาหมายการศึกษาของทุกสถานศึกษาต่อไป
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การประเมินผล ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากจัดอบรมเชิงปฏิบั ติการ คือ แนวทางพื้นฐานในการ
บริหารงานวิชาการของแต่ละสถานศึกษาที่มุ่งไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน แนวทางพื้นฐานนี้ประกอบด้วย หลักสูตรแกนกลางสาหรับสถานศึกษาในระบบการศึกาตาม
แนวทางรับราชการ กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับระดับบริหารที่ผู้สาเร็จการศึกษาจะได้นาไปใช้
ในการปฏิบัติงาน และคู่มือจัดทาเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูล และประเมินผลข้อมูล ทาง
การศึกษาที่ส อดคล้ องกับ การวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของหลั กสู ตร และกิจกรรมการเรียนรู้ที่
หลากหลาย
4.2 การเตรียมนากลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการไปปฏิบัติ
เป็ น กลยุ ทธ์ที่นาไปสู่การพัฒ นาคุณภาพการบริห ารงานวิช าการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยนาผลลัพธ์ของการดาเนินกลยุทธ์ผนึกกาลังทางวิชาการ
ซึ่งได้แก่ ความต้องการสมรรถนะผู้นาของบุคลากรที่สาเร็จการศึกษาจากแต่ละสถานศึกษา ความ
เชื่อมโยงต่อเนื่องของเนื้อหาสาระตามหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษา มาใช้
ปรับ ปรุ งและพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ อันจะส่งผลโดยตรงต่อการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.2.1 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์"
เป้ า หมาย มุ่ ง พั ฒ นาสาระเนื้ อ หาหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อง และสนับ สนุ น การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ อันได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
วิ ธี ด าเนิ น การ จั ด ตั้ ง คณะท างานพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ ผ่ า นการฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
แนวทางบริ ห ารงานวิช าการที่เสริ มสร้างสมรรถนะผู้ นา โดยให้ ส อดคล้ องกับนโยบายการพัฒ นา
บุคลากร และความต้องการสมรรถนะผู้บริหาร/ฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ทรัพยากร
1. บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
2. จัดเตรียมสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะทางานพัฒนา
หลักสูตร
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บทบาทหน่วยงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทในการบริหารงานวิชาการเพื่อ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การพัฒนาหลักสูตรต้องมีความเชื่อมโยงใน
เนื้อหาสาระ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมพัฒนาการด้านสมรรถนะผู้นาต่อยอดจากสถานศึกษา
ในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผล หลักสูตรที่พัฒนาจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตร และขออนุมัติใช้ในการฝึกศึกาของวิทยาลัยการทัพอากาส และจะมี การทบทวนปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบวาระทุก 3 ปีเป็นอย่างน้อย
4.2.2 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์"
เป้าหมาย เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายที่
นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับผู้เรียนเป็นเปูาหมายสาคัญ
วิธีดาเนินการ
1. ทบทวนและปรับพื้น ฐานความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้พร้อมเข้าสาหรับ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดิมของนักศึกษาเป็นฐานใน
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
3. จัดทาแผนการเยี่ยมชมกิจการ และรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง ขององค์กรที่
ประสบความสาเร็จ รวมทั้งการสืบเสาะความรู้และการจัดกลุ่มอภิปรายแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ
4. พัฒนากระบวนการ 1) การฝึกปฏิบัติโดยใช้สถานการณ์จาลอง และการใช้เกมบริหาร เพื่อ
ฝึกพัฒนาทางเลือก ในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 2) การฝึกปฏิบัติโดยใช้เกมบริหารที่เสริมสร้าง
ผู้เรียนให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การนาแผนไปปฏิบัติ และการ
ประเมินผลการปฏิบัติ 3) การฝึกปฏิบัติในการสื่อสารระดับยุทธศาสตร์ ทั้ง การพูด และการเขียน
รวมทั้งในรูปแบบของงานมอบหมาย รายงานการวิจัย หรือการนาเสนอต่อสาธารณะ และ 4) การฝึก
ปฏิบัติที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ และการทากิจการนักศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความ
เป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
ทรัพยากร
1. บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึ กอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
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2. จัดเตรียมสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งอานวยความสะดวกในการจัดประชุมคณะทางาน
พัฒนาหลักสูตร
3. จัดเตรียมงบประมาณสาหรับการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตร
บทบาทหน่วยงาน วิ ทยาลั ย การทั พอากาศ ซึ่ง มีบทบาทในการบริห ารงานวิช าการเพื่ อ
เสริ มสร้ างผู้ เรี ย นให้ มีส มรรถนะผู้ นาระดับยุทธศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนจะต้องคานึงถึ ง
หลั ก การเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสมกับ ผู้ เรี ยนส่ ว นใหญ่ที่ มีค วามรู้ ประสบการณ์ การเป็ นผู้ บริห าร ความ
แตกต่างของสายวิทยาการ รวมทั้งหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่
การประเมิ น ผล กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ทุ ก ประเภทจะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริหารการศึกษา และมีการประเมินผลการดาเนินการตามกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกิจกรรม
4.2.3 การเตรี ย มปฏิ บัติ ต ามกลยุ ท ธ์ "พั ฒนาเครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการวั ด และ
ประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์"
เป้ า หมาย มุ่ ง เน้ น การออกแบบ และใช้เ ครื่ อ งมื อ ที่ เ หมาะสมในการวั ดและประเมิ น ผล
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่มีความหลากหลาย
วิธีดาเนินการ
1. ประเมินวิสัยทัศน์ของบุคคล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แนวคิด การวิเคราะห์รายงาน
การวิจัย การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสัมมนา
2. ประเมินการใช้ความคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยการสังเกต การ
สัมภาษณ์ การให้เหตุผลหรือวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจของนักศึกษาที่มีต่อสถานการณ์จาลอง
3. ประเมินทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยการติดตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตาม
แบบฝึกปฏิบัติเกมบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดเปูาหมาย และทิศทางของ
องค์การ การพัฒนาแผนกลยุทธ์ ซึ่งอาจเป็นการประเมินสมรรถนะของกลุ่ม และรายบุคคล
4. ประเมินผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการฝึกติดต่อสื่อสาร และบุคลิกท่าทีการนาเสนอ
การถ่ายทอดข่าวสารให้กับคนในทีม โดยการสังเกตการณ์
5. ประเมินความเป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ การใช้แบบ
ประเมิน และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง
ความเป็นผู้นา
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ทรัพยากร
1. บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาสาหรับการออกแบบเครื่องมือ และกระบวนการวัด/ประเมินผลสมรรถนะ
2. จัดเตรียมเครื่องมือวัดผลสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่เหมาะสม
บทบาทหน่วยงาน วิ ทยาลั ย การทั พอากาศ ซึ่ง มีบทบาทในการบริห ารงานวิช าการเพื่ อ
เสริมสร้างผู้เรียนให้มีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ การประเมินผลสมรรถนะที่หลากหลายจะต้อง
ใช้เครื่องมือวัดผลที่เหมาะสม
การประเมินผล การประเมินผลการพัฒ นาเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการวัด และประเมินผล
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จะต้องได้รับการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และมีการทดสอบ (Try
out) ก่อนนาไปใช้งานจริง
4.3 การเตรียมนากลยุทธ์บริหารงานวิชาการเชิงรุกไปปฏิบัติ เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิต
องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศที่ได้จากผลลัพท์การปฏิบัติกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ อันเป็น
ประโยชน์ในการเตรียมผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ โดยการนาปัญหา และแนวคิดการพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติภ ารกิจ ของกองทัพอากาศมาเป็นตัว ตั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่ง
ก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานวิชาการเชิงรุกต่อ 1) นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ผ่ านการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่กองทัพอากาศต้องเผชิญ ผสานกับหลักการและ
แนวคิดที่ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การอื่นๆ และ
นาเสนอข้อมูลสรุปประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อกองทัพอากาศ 2) วิทยาลัย
การทัพอากาศ ก้าวขึ้นมาเป็นแหล่งผลิตองค์ความรู้ด้านการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
และ 3) กองทัพอากาศ จะได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแก้ปัญหา
และพัฒนากองทัพอากาศ ที่เป็นผลผลิตการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
4.3.1 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากองทัพอากาศ"
เป้าหมาย เผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่นาไปสู่การพัฒนานโยบาย และแนวทางในการ
แก้ปัญหา และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
วิธีดาเนินการ
1. วิทยาลัยการทัพอากาศจัดการเสวนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจัย และนิทรรศการ
เผยแพร่ องค์ความรู้ เ พื่อเสนอแนะแนวทางแก้ ปัญหา และการพัฒ นากองทัพอากาศที่ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์จริง และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. รวบรวม และนาประเด็นปัญหาจากหน่วยงานของกองทัพอากาศ มาใช้เป็นหัวข้อในการ
ทาวิจัย และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์
3. นาเสนอผลการสังเคราะห์นโยบายระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากการฝึกจาลองสถานการณ์
วิกฤติให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
ทรัพยากร
1. ผุ้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
2. สถานที่ อุปกรณ์ สิ่งอานวยความสะดวกในการให้บริการทางวิชาการ
3. งบประมาณสาหรับการดาเนินงานบริการทางวิชาการ เช่น การจัดเสวนาวิชาการ การจัด
นิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้
บทบาทหน่วยงาน วิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งมีบทบาทสถานศึกษาที่เป็นแหล่งผลิตองค์
ความรู้ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ จึงต้องเตรียมให้ในการนา
ปัญหาของกองทัพอากาศเข้าสู่กระบวนการทางวิชาการเสนอแนะแนวทาง/นโยบายการแก้ปัญหาและ
พัฒนากองทัพอากาศในอนาคต
การประเมินผล การสารวจการใช้บริการทางวิชาการของผู้สนใจ และเข้าร่วมการเสวนา
วิชาการ นิทรรศการ และความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการทางวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
4.3.2 การเตรียมปฏิบัติตามกลยุทธ์ "สร้างพันธมิตรทางวิชาการ"
เป้าหมาย มุ่งเน้นความร่วมมือกับสถานศึกษาต่างเหล่าทัพ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง สาหรับ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพ
อากาศเผยแพร่องค์ความรู้ทางวิชาการที่นาไปสู่การพัฒนานโยบาย และแนวทางในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
วิธีดาเนินการ
1. แลกเปลี่ ย นข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่างสถานศึกษา และองค์กรที่
เกี่ยวข้องในด้านการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
2. ร่วมกับสถานศึกษาต่างเหล่าทัพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์
ทางทหาร ทั้งในด้านการเตรียมกาลัง และการใช้กาลังเหล่าทัพร่วมกันบรรเทาสถานการณ์วิกฤติ การ
ช่วยเหลือประชาชน และการปกปูองผลประโยชน์ของประเทศ
3. จัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศ โดยวิทยาลัยการทัพอากาศจะ
พัฒนากรอบแนวคิดด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Concept) ส่งมอบให้โรงเรียนเสนาธิการทหาร
อากาศ และโรงเรี ย นนายทหารอากาศอาวุ โ สน าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการวางแผนยุ ท ธการ
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(Operation Plan) แล้วส่งต่อไปให้โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงนาไปพัฒนาวิธีการปฏิบัติในระดับ
หน่วย (Tactical Plan) ต่อไป
ทรัพยากร
1. ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
2. สถานที่ อุปกรณ์ สิ่ งอานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมระหว่าง
หน่วยงาน และเหล่าทัพอื่น
3. งบประมาณสาหรับการจัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษา
บทบาทหน่ ว ยงาน วิท ยาลั ย การทั พ อากาศ ซึ่ง มี บ ทบาทสถานศึ กษาระดับ ที่ สู งสุ ด ของ
การศึกษาในกองทัพอากาศ จึงควรมีบทบาทในการจัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษา โดยกาหนด
แนวคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาและพัฒนากองทัพอากาศ โดยให้สถานศึกษาระดับรองลงไปได้
จัดทาแผนรองรับในระดับที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นสาคัญ
การประเมินผล การประเมินผลการฝึกร่วมระหว่างเหล่าทัพ และระหว่างสถานศึกษาใน
กองทัพอากาศเพื่อวิเคราะห์ และปรับปรุงให้เกณฑ์การวัดและประเมินผลเหมาะกับผู้เรียน
แนวทางการเตรียมการเพื่อนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิ บัติในการวิจัยนี้จะเป็นการเตรียมการใน
ระดับ นโยบายผู้ วิจัย ได้ศึกษาข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการเก็บข้อมูล ด้วยแบบสอบถามปลายเปิด
นักศึกษารุ่นปัจจุบัน การสนทนากลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
รวมทั้งข้อเสนอแนะในแนวคิดการนากลยุทธ์ไปปฏิ บัติที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชาที่มีบทบาทในการ
กาหนดนโยบายในการศึกษา (Commander Guidance) และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างกลยุทธ์
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมากในการกาหนดแนวทางการเตรียมการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
ผู้วิจัยขอนาเสนอแนวทางระดับนโยบายในการเตรี ยมนากลยุทธ์ไปปฎิบัติ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น
ดังนี้
ประเด็น แรก หน่วยงานที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานนโยบาย
หน่วยงานอานวยการ และสถานศึกษา ควรเป็นสานักบริหารการศึกษาของกองบัญชาการยุทธศึกษา
ทหารอากาศ ซึ่งมีโครงสร้างหน่วยงานสาหรับการบริหารงานวิ ชาการ ได้แก่ กองอานวยการศึกษา
กองวิชาการ กองแผนและโครงการศึกษา และกองวิจัยและพัฒนาการศึกษา อีกทั้งเป็นหน่วยงานที่อยู่
ระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ แต่ยังไม่มีเวทีประชุมสัมมนาการบริหารงานวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็นที่ส อง ผู้ที่เข้าร่ วมกาหนดนโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์จะต้องเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในงานส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นอย่างดี เช่น ผู้แทนจาก
กรมก าลั ง พลทหารอากาศ จะต้ อ งมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในความต้ อ งการสมรรถนะ หรื อ ขี ด
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ความสามารถของบุคคลที่จะปฏิบัติภารกิจผู้บริหารงานในระดับต่า งๆ ของกองทัพอากาศ ส่วนผู้แทน
จากกรมยุทธศึกษาทหารอากาศจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษา และ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาตามที่กองทัพอากาศต้องการได้ ซึ่งทางออกในประเด็นนี้
คือการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ที่ยึดสมรรถนะเป็นฐาน และในด้านการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะของผู้เรียนจากองค์การภายนอก เช่น มหาวิทยาลัย หรือ
จากหน่วยงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานพัฒนาการศึกษา สาหรับเป็นที่ปรึกษาใน
การปรับปรุงนโยบาย และระเบียบกฎเกณฑ์ทางการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาต่อไป
ประเด็นสุดท้าย การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานสาหรับบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการ ในบทบาทหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และการวัดประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่างไปจากที่เคย
ปฏิบั ติ ทางออกในเรื่ องนี้ คือการฝึ กอบรมบุ คลากร โดยเฉพาะอาจารย์ประจ าสั มมนาของแต่ล ะ
สถานศึกษา ให้เข้าใจถึงแนวคิด กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ อาจเป็นการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ า ร่ ว มอบรมได้มี โ อกาสปฏิ บั ติใ นสถานการณ์ จาลองของกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยเชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะมาให้ข้อแนะนาและคาปรึกษาแก่ผู้
เข้าอบรม รวมทั้งแต่ล ะสถานศึกษาต้องมีระบบควบคุม และติ ดตามให้ มีการดาเนิ นงานตามแนว
ทางการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาอย่างชัดเจน
จากการนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ที่ผู้วิจัยแบ่งการนาเสนอเป็น 7 ตอน เพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 4 ข้อ ได้แก่ (1) ผลการประเมินกรอบแนวคิดตามวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษา
กรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (2) ผลการประเมิน
สมรรถนะผู้นาตามวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัย
การทัพอากาศ ส าหรั บ เป็น ข้อมูล ในการพัฒ นาการบริห ารงานวิช าการตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (3) ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็น เกี่ยวกับสภาวะ
แวดล้ อ ม และแนวทางพั ฒ นาการบริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศที่ เ สริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้ นาระดับ ยุทธศาสตร์ ของกองทัพอากาศจากการสนทนากลุ่ม แบบสอบถาม และการ
สัมภาษณ์ ตามวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของการบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ และ (4) ผลการพัฒนากลยุทธ์ ตามวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
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กองทัพอากาศ จะเห็นได้ว่าการพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการนาไปสู่สภาพที่พึงประสงค์อัน
เป็นเปูาหมายสุดท้ายของกลยุทธ์จะต้องประกอบด้วยกระบวนการพัฒนากลยุทธ์หลายขั้นตอน ตั้งแต่
การสารวจและวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม การกาหนดทางเลือกกลยุทธ์ การประเมินทางเลือกกลยุทธ์
และการเตรียมการเพื่อนากลยุทธ์ไปปฎิบัติ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้นาเสนอกลยุทธ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ อันจะเป็นสารสนเทศที่
สาคัญของผู้บริหารการศึกษาสาหรับใช้เป็นข้อพิจารณาในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ ส่วน
ขั้นตอนการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการประเมินกลยุทธ์นั้นเป็นกระบวนการที่ต้องมีการดาเนินงาน
ตามหลักการการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ทางด้านการศึกษาตามแนวทางรั บราชการทหารในลาดับ
ต่อไป

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ
งานวิ จั ย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ การบริ ห ารวิช าการของวิท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษากรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (2) ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิด
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุ ทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ (3) วิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และ (4) พัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กองทัพอากาศ สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สรุปผลการวิจัย
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของ
วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กองทัพอากาศ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย เกี่ยวกับกรอบแนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน
และ 3) การบริหารการประเมินผล และกรอบแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาระดั บยุทธศาสตร์ที่ควร
เสริ มสร้ า งให้ กั บ นั กศึ กษาของวิทยาลั ยการทัพ อากาศ ประกอบด้ว ย 1) การมี วิสั ยทั ศน์ 2) การ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะ
ผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ได้รับการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน 6 ท่าน ผลการประเมินโดยภาพรวมผู้
ประเมินทั้งหมดเห็นด้วยกับวิธีการสังเคราะห์ และรายการตามกรอบแนวคิด เหมาะสมในการนามาใช้
เป็นกรอบแนวคิดสาคัญของงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ”
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2. ผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
2.1 การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลั ยการทัพอากาศ
สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ โดยใช้แบบสอบถามแบบประเมินค่าระดับพฤติกรรมที่แสดงให้
เห็นถึงการมีสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในประเด็น 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
แบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น 5 ระดับ/สมรรถนะ และการประเมินแบบ 3 ทาง คือ ประเมินโดย
ตนเอง ประเมินโดยผู้ร่วมกลุ่มสัมมนาเดียวกัน และประเมินโดยอาจารย์ประจากลุ่มสัมมนา สรุปผล
การประเมินได้ว่านักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นปีการศึกษา 58 มีค่าคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์อยู่ในระดับ "ดี" ทุกด้าน
2.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานใน 1) ส่วนบัญชาการและสายวิทยาการด้านกาลั งรบ กับ 2) สายวิทยาการด้านการ
สนั บ สนุ น และส่งกาลังบ ารุ ง การศึกษาและกิจการพิเศษ พบว่า คะแนนเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสายวิทยาการที่ต่างกันสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดงให้
เห็นว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในส่วนบัญชาการ
และสายวิทยาการด้านกาลั งรบมีค่าเฉลี่ ยใกล้ เคียงกับนักศึกษาที่ปฏิบัติงานในสายวิทยาการด้าน
สนับสนุนและส่งกาลังบารุง การศึกษาและกิจการพิเศษ
2.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ระหว่างนักศึกษาที่
สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลาง คือ 1) โรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพ
กับ 2) สถานศึกษาอื่นๆ พบว่าคะแนนเฉลี่ยระหว่างนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาที่
ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางที่ต่างกันสองกลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิติ แสดง
ให้เห็นว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่จากโรงเรียนเสนาธิการ
เหล่ า ทั พ มี ค่ า เฉลี่ ย ใกล้ เ คี ย งกั บ นั ก ศึ กษาที่ ส าเร็ จ การศึ กษาจากสถานศึ ก ษาที่ ฝึ ก อบรมผู้ บ ริ ห าร
ระดับกลางอื่นๆ
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3. สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทั พ
อากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
จากข้ อมู ล ที่ เ ก็บ รวบรวมได้ จากการประเมิน สมรรถนะผู้ นาระดั บยุ ท ธศาสตร์ การตอบ
แบบสอบถามปลายเปิด การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์ สามารถนามาใช้ในการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมการบริห ารงานวิชาการที่เสริ มสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยผู้วิจัยวิเคราะห์
เนื้อหา จาแนก และจัดหมวดหมู่ ตามบริบท และปัจจัยสภาวะแวดล้อมของการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา ดังนี้
3.1 จุดแข็งที่สาคัญของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศคือ บุคลากรที่
มีความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของต่างประเทศ ทาให้ได้
มีโอกาสเรียนรู้เทคนิควิธีการในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้
3.2 จุดอ่อนที่สาคัญของการบริหารงานวิชาการขาดโครงสร้างสถานศึกษาที่ทาหน้าที่
พัฒนาหลักสูตร และขาดความเชื่อมโยงในการบริหารงานวิชาการระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
หน่ ว ยงานระดั บ อ านวยการศึ ก ษา และหน่ ว ยงานระดั บ สถานศึ ก ษาที่ ไ ม่ เ อื้ อ ต่ อ การเสริ ม สร้ า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับผู้เรียน
3.3 โอกาสที่สาคัญส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ เกิดจากบทบาทของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของ
ประเทศ และช่วยเหลือประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น
3.4 ภัยคุกคามบางประการของการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุ ทธศาสตร์ คือ ความไม่ส อดคล้ อ งกัน ในเชิง นโยบายด้า นความต้องการสมรรถนะของผู้ บริ ห าร
ระดับสูง กับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบสมรรถนะ
บุคลากร และปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะการบริหารจัดการ
ของกองทัพอากาศให้ เป็ น มาตรฐานสากล รองรับระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ในขณะที่แนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามเปูาหมายการศึกษาที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตาม อันจะส่งผลให้สถานศึกษาผลิต
บุคลากรที่มีสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการสมรรถนะของกองทัพอากาศในอนาคต
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4. สรุปผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารงานวิ ช าการของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศตามแนวคิ ด การ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศที่เสนอ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก 7
กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ โดย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่ 1) กลยุทธ์ผนึกกาลังทางวิชาการ 2)
กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ 3) กลยุทธ์บริหารงานวิชาการเชิงรุก
กลยุทธ์หลักที่ 1 ผนึกกาลังทางวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่การจัดการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการทหาร ตั้งแต่ระดับต้นน้า
ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า เพื่อพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐานของการศึกษาให้มีความพร้อมใน
การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ
ประกอบด้วย กลยุทธ์รอง 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ร่วมคิด-ร่วมทา และ กลยุทธ์ร่วมเรียนรู้
กลยุทธ์หลักที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่
การพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ โดยการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย กลยุทธ์
รอง 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาหลักสูตรที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
พัฒนาการเรียนการสอนที่เสริมสร้ างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และ กลยุทธ์พัฒนาการวัดและ
ประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
กลยุทธ์หลักที่ 3 บริหารงานวิชาการเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิตองค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศที่สร้างสรรค์จากการเรียนรู้ของนักศึกษา ผ่านกิ จกรรมเรียนรู้
ที่หลากหลายระหว่างการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้แก่ ผลการสั มมนา ผลการวิจัยและ
พัฒนา ผลการฝึกปฏิบัติเกมบริหาร และสถานการณ์จาลอง ผลการเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการ
พัฒนาความร่ว มมือทางวิชาการระหว่างเหล่ าทัพ และองค์กรต่างๆ ในการพัฒ นาการบริหารงาน
วิชาการที่เสริสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยกลยุทธรอง 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์
บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากองทัพอากาศ และ กลยุทธ์สร้างพันธมิตรทางวิชาการ
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อภิปรายผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยแยกอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์การวิจัย แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ
1) การอภิปรายผลกรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
2) การอภิปรายผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 3) การอภิปรายผลการวิเคราะห์ สภาวะแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และ (4) การอภิปรายผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ ดังรายละเอียดแต่ละประเด็นต่อไปนี้
1. การอภิปรายผลกรอบแนวคิดสมรรถนะผู้น าระดับยุทธศาสตร์ และการบริห ารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ
1.1 กรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ 2)
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร 5) ภาวะ
ผู้นายุทธศาสตร์ มีความเหมาะสมที่จะนาไปใช้ในการวิจัยเพื่อระบุสมรรถนะที่จาเป็นในการปฏิบัติ
ภารกิจตามบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ อาจเนื่องมาจากกรอบ
แนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้สังเคราะห์โดยใช้กระบวนการที่ ผสมผสานแนวทางกาหนด
ตัวแบบสมรรถนะข้างต้นสาหรับระบุรายการสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ได้แก่
1) แนวทางที่อาศัยการวิจัยเป็นฐาน 2) แนวทางที่อาศัยกลยุทธ์เป็นฐาน และ 3) แนวทางที่อาศัย
ค่านิยมเป็นฐาน ตามแนวทางของ Briscore and Hall (1999: 39-43 อ้างถึงใน จิระพงค์ เรืองกุน,
2555 : 115) โดยการศึกษาตัวแบบสมรรถนะด้านการบริหารจัดการของบุคลากรกองทัพอากาศ
การศึกษางานวิชาการที่เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาที่สาคัญของผู้บริหารระดับสูง การวิเคราะห์สมรรถนะ
ผู้น าที่จ าเป็ น ของผู้ บ ริ ห ารกองทัพอากาศส าหรับใช้ในการขับเคลื่อนองค์การให้ บรรลุ ภ ารกิจของ
กองทัพอากาศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ แนวความคิดของผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
เกี่ยวกับสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการเปรียบเทียบตัวแบบสมรรถนะผู้นากับเหล่าทัพอื่น
ทั้งของไทยและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งตัวแบบสมรรถนะของข้าราชการพลเรือน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษางาน
ของ จิร ะพงค์ เรืองกุน (2555) ที่ได้ให้ข้อสังเกต และสรุปปัจจัยแห่งความสาเร็จในการนาหลั ก
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สมรรถนะมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทชั้นนาว่า การกาหนดโมเดล
สมรรถนะที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ทิศทางของธุรกิจ วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์การ ซึ่งได้จาก
การพิจารณาสภาพแวดล้อมต่างๆ อย่างรอบคอบ มักประสบความสาเร็จในการนาโมเดลสมรรถนะไป
ประยุกต์ใช้ ส่วนการพัฒนาโมเดลสมรรถนะสามารถใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีที่หลากหลาย ในการ
ประเมิน การวางแผน การวิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อให้ได้โมเดลสมรรถนะที่มีความเหมาะสม
กับองค์การของตน และองค์การควรนาโมเดลสมรรถนะไปประยุกต์ใช้ในทุกๆ กิจกรรมของการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ
การมีวิสัยทัศน์ (Visioning) สอดคล้องกับ Jacobs & Jaques (1990 อ้างถึงใน สุเทพ
พงศ์ศรี วัฒ น์ , 2545: 121) ที่ร ะบุว่าผู้ บริห ารระดับสู งมีห น้าที่ห ลั กในการกาหนดนโยบายหรือ
ยุทธศาสตร์ขององค์การจาเป็นต้องมีสมรรถนะผู้นาที่แสดงถึงความสามารถในการทาความเข้าใจใน
ความสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างตัวแปรต่างๆ ร่วมกับมุมมองระยะยาว หรือที่ Schoemaker, Krupp
and Howland (2013: 2-5) เรียกว่า การคาดการณ์ล่วงหน้า (Anticipate) เพื่อประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ เช่นเดียวกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2537) กล่าว
ว่าการมีสายตาที่กว้างไกล หรือสมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์ เป็นสิ่งสาคัญสาหรับผู้นาระดับสูงในการ
มองอนาคตขององค์กร พร้อมกับสามารถเชื่อมโยงความคิดสู่การปฏิบัติโดยสามารถถ่ายทอดความคิด
ผ่านการสื่อสารจากตนสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นและเข้าใจตรงกัน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2531: 10) ที่ชี้ให้เห็น
บทบาทของผู้บริหารระดับสูงในฐานะของ "ผู้ตัดสินใจ" (Decision maker) ในประเด็นที่มีผลกระทบ
ต่อองค์การโดยส่วนรวม และต้องประสานกิจกรรมขององค์การโดยการตัดสินใจอย่างสอดคล้องกัน
และ "ผู้กาหนดนโยบาย" (Policy Maker) ผู้บริหารจะตัดสินใจในเรื่องที่เป็นนโยบาย และมอบหมาย
การตัดสินใจไปยังผู้บริหารระดับต่าลงมา
ทักษะการบริหารเชิง ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์ (2550: 300) ที่
ชี้ให้เห็นบทบาทของผู้บริหารระดับสูงในฐานะผู้กาหนดกลยุทธ์และผู้บริหารกลยุทธ์ภายใต้กระแส
โลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนทิศทาง วิธีคิด และการบริหารแบบใหม่
ที่สอดคล้องทันต่อการเปลี่ยนแปลง ความพยายามในการวางแผนกลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
และการควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์เข้ามาบูรณาการร่วมกันเป็นรูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์
(strategic management) โดยผู้บริหารระดับสูงขององค์การเป็นบุคคลที่ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์การในทุกขั้นตอน สอดคล้องกับ สมยศ นาวีการ (2531: 11)
ที่ชี้ให้ เห็ น บทบาทของผู้ บริ ห ารระดับสู งขององค์การขนาดใหญ่ ในฐานะของ "ผู้ กาหนดกลยุทธ์"
(Strategist) และ "ผู้บริหารเชิงกลยุทธ์" (Strategic Manager) ผู้บริหารจะกาหนดนโยบายที่มี
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ลักษณะเป็นกลยุทธ์เพื่ อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว และเป็นวิธีการ
ประสานนโยบายระหว่างหน่วยงานขององค์การอย่างหนึ่งด้วย
ทักษะการสื่อสาร สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 225) ที่กล่าวว่าทักษะด้านการ
ถ่ายทอดความคิดด้วยการติดต่อสื่อสาร (Meaning through communication) เป็นทักษะของผู้นา
ที่มีประสิทธิผล (Effective leadership skills) ผู้นาที่สามารถถ่ายทอดความคิดที่มีอยู่ให้เป็นที่เข้าใจ
และเกิดจิตสานึกร่วมจากลูกน้อง ส่วนในทางทหาร Flowers (2009: 234) กล่าวว่า การสื่อสารอย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเจรจาต่อรอง และการสร้างความเห็นพ้องต้องกัน เป็นหนึ่งในสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่จาเป็นสาหรับการนากองทัพเผชิญกับสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติการที่มี
ลักษณะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่แน่นอน ซับซ้อน คลุมเครือ
ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับ Blanchard (2007: 13) ที่กล่าวว่า เมื่อผู้บริหาร
ต้องนาในระดับที่สูงขึ้น “ผลลัพธ์” ของผู้นาไม่ใช่เพียงมุ่งไปสู่การบรรลุเปูาหมายเท่านั้น แต่อานาจ
และศักยภาพของผู้นาจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเลิศขององค์กร (The greater good) หรือผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมขององค์กร หากปลายทางคือการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance
Organization) ภาวะผู้นาจะเป็นเสมือน “เครื่องยนต์” ที่ขับเคลื่อนไปในทิศทางนั้ น สอดคล้องกับ
ธงชัย สันติวงษ์ (2537: 226) ที่ชี้ให้เห็นว่าบทบาทหน้าที่ (Role) ของผู้นาจะเกี่ยวกับความเข้าใจ และ
การรู้จักใช้ "อานาจ" ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมากเป็นพิเศษ เพราะช่วยให้เกิดสิทธิในการชี้นา
และสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาของตนด้วยความมั่นใจ และจิตสานึกตามตาแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะ
ตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงย่อมมีอานาจในการปรับเปลี่ยนระบบต่างๆ ขององค์การที่ดาเนินอยู่ เช่น
การกาหนดระเบียบ คาสั่ ง นโยบายในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดสรรทรัพยากร และรางวัลตอบ
แทนให้แก่สมาชิกขององค์การ เมื่อมองในมุมองค์การทางทหาร Flowers (2009: 233) ให้ความเห็น
ในการพัฒนาความเป็นผู้นาทางทหาร (Military leadership) ว่าผู้นาระดับยุทธศาสตร์ต้องรับผิดชอบ
ต่อบุคลากร และยุทโธปกรณ์จานวนมากของกองทัพที่มีค่าเกินกว่าจะไว้วางใจให้ผู้ที่มีทักษะความเป็น
ผู้นาในระดับที่ต่ากว่า (Lower-level leadership skills) มาขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพที่
หลากหลาย ยุ่งยาก และซับซ้อนให้ประสบความสาเร็จในอนาคตได้ สอดคล้องกับ สุรชาติ บารุงสุข
(2546) ให้ความเห็นว่าการเตรียมกองทัพ จะต้องคานึงถึงองค์ประกอบหลัก 4 ประการ คือ ทหารดี
ผู้นาดี อาวุธดี และหลักนิยมดี โดยเฉพาะผู้นา หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงซึ่งเป็นผู้กุมทิศทางและ
นโยบายของกองทัพจะต้องคิดให้ได้เกินกว่าสถานการณ์เช่นที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และไม่ถูกจากัดอยู่กับ
เพียงเงื่อนไขเฉพาะหน้าเท่านั้น
1.2 กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การ
บริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน และ 3) การบริหารการประเมินผล เหมาะสมที่จะ
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นามาใช้เป็น กรอบในการวิจั ย เพื่อศึกษาการบริห ารงานวิช าการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้ นาระดับ
ยุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง นี้ อ าจเนื่ อ งมาจากผู้ วิ จั ย สั ง เคราะห์ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษากิ จ กรรมงานวิ ช าการจาก
นักวิชาการ จานวน 6 ท่าน ได้แก่ กิติมา ปรีดีดิลก (2532), ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553), สมาน
อัศวภูมิ (2551), กมล ภู่ประเสริฐ (2547), ปองสิน วิเศษศิริ (2555) , จันทรานี สงวนนาม (2551)
ซึ่งกาหนดขอบข่ายงานวิชาการแตกต่างกัน แต่เมื่อจัดกลุ่มกิจกรรมเหล่ านี้ โดยพิจารณาร่ว มกับ
โครงสร้างอัตรา ภารกิจ บทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
และสายการบังคับบัญชาที่อยู่ภายในการจัดส่วนราชการของกองทั พอากาศ ซึ่งการจัดแบ่งส่วนงาน
ตามบทบาทหน้ า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบในด้ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และการ
ประเมินผล ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการที่สังเคราะห์ได้นี้ สอดคล้องกับ กมล ภู่ประเสริฐ (2545)
ที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน และการบริหารงานประเมินผลการเรียน ส่วนการบริหารงาน
อื่นๆ ที่เหลือจะเป็นงานรองที่ช่วยให้งานหลักมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้น แต่ละงานมี
ความสั มพั น ธ์ เกี่ ย วเนื่ อ งซึ่ งกั น และกัน และต้ องคานึง ถึง เปู า หมายสู ง สุ ด ของงานอยู่ที่ การพั ฒ นา
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ เช่นเดียวกับ สุมิตร คุณากร (2523: 28) ที่ชี้ให้เห็นว่า หลักสูตรและการ
สอนเป็น สิ่งที่คู่กัน หลักสู ตรจะสั มฤทธิผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการสอนซึ่งเป็นหั วใจของการนา
หลักสูตรไปใช้ แต่การสอนก็ไม่สามารถดาเนินไปได้อย่างมีระบบระเบียบและถูกทิศทางหากปราศจาก
หลักสูตร นอกจากนี้ สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรธน์ (2553 : 93) แนะนาให้คานึงเสมอว่า หลักสูตร การ
เรียนการสอน และการประเมิน เป็นกระบวนการที่ดาเนินควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดการ
เรียนการสอน
การบริหารหลักสูตร เป็น การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง และเพียงพอสาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สอดคล้องกับ ธารง บัวศรี (2532: 45) ที่ให้เปรียบ
หลักสูตรเป็น "หัวใจของการศึกษา" ทั้งนี้เพราะหลักสูตรเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่า โรงเรียนมีความมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่างไร และสามารถให้ความรู้สร้างเสริมทักษะและเจตคติในด้าน
ใดบ้าง สิ่งต่างๆ ที่ประมวลไว้ในหลักสูตรเป็นเสมือนแนวทางที่ช่วยให้ทราบทันทีว่าการศึกษาที่จัด
ให้แก่ผู้เรียนเน้นหนักไปทางด้านใด นอกจากนี้หลักสูตรจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญความสาเร็จ
ความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของประเทศอีกด้วย เช่นเดียวกับ สุดใจ เหล่าสุนทร (2549 : 38)
ที่ให้ความเห็นว่าเมื่อทราบว่าเราต้องการคนอย่างไร มีความสามารถอะไรบ้าง เราก็ต้องจัดการศึกษา
เป็นไปตามนั้น ซึ่งการจะให้การศึกษาได้ผลอย่างจริงจังนั้นอยู่ที่การกาหนดความต้องการให้ค่อนข้าง
จะแน่นอน เพื่อจะได้ดาเนินการไปโดยไม่มีการเสียเปล่ามากนัก ถ้าเราไม่ทราบความต้องการอย่าง
ค่อนข้างจะแน่นนอนแล้ว การจะวางแผนปฏิบัติให้เกิดผลย่อมทาได้ยาก
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การบริ ห ารการเรี ย นการสอน เป็ น การจั ด ด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การเรี ย นการสอนที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตรการทัพอากาศ และเป็นขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้ สอดคล้องกับ สงัด อุทรานันท์
(2532) ที่กล่าวว่าการดาเนินการสอนเป็นกิจกรรมหลักที่มีความสาคัญยิ่ง เพราะเกี่ยวข้องกับการใช้
ความรู้ ในการเลื อกเทคนิ ควิ ธีการสอน การเลื อกสื่ อการเรียนการสอน รวมทั้งการเลื อกใช้แหล่ ง
วิทยาการจากภายนอกสถานศึกษา เช่นเดียวกับ ทิศนา แขมมณี (2557) มีแนวความคิดว่าในการสอน
ครูต้องคานึงถึงการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสาคัญ และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยวิธีการต่างๆ มิใช่
เพียงการถ่ายทอดความรู้เท่านั้น โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรียนและประโยชน์สูงสุดที่ผู้เรียน
ควรจะได้รับ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีบทบาทสาคัญในการเรียนรู้ ได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตัวและได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่างๆ อันจะนาผู้เรียนไปสู่การ
เรียนรู้ที่แท้จริง
การบริหารการประเมินผล เป็น การจัดดาเนินงานเกี่ยวกั บการวัดผลการเรียนรู้ และ
ประเมิน ผลลัพธ์ที่ได้จ ากการจั ดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตรหรือไม่
รวมทั้งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นองค์
ความรู้ และสารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรการทัพอากาศ และปรับปรุ งการจัดการเรียนการสอน
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศต่ อ ไป สอดคล้ อ งกั บ พิ ชิ ต ฤทธิ์ จ รู ญ (2552: 61) กล่ า วไว้ ว่ า การ
ประเมินผลในการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทั้งด้านพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทักษะพิสัย การที่จะทราบว่าผู้เรียนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวหรือไม่นั้น จาเป็นต้องอาศัย
เครื่องมือวัดพฤติกรรมแต่ละด้านที่แตกต่างกัน และสอดคล้องเหมาะสมต่อการวัดและประเมินผลได้
อย่างต่อเนื่อง
2. การอภิปรายผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ สาหรับเป็น ข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิ ชาการตามแนวคิดการเสริมสร้า ง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
2.1 การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศในประเด็น 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ สรุปผล
การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวมทุกด้าน มีคะแนนรวมเฉลี่ย เท่ากับ 3.30 คิด
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เป็นเกณฑ์ "ดี" อาจเป็นเพราะข้อกาหนดคุณสมบัติที่สาคัญสาหรับการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาเป็น
เงื่อนไขในการคัดกรองผู้มีสมรรถนะผู้นาที่แสดงให้เห็นว่าผู้เข้ารับการศึกษามีพื้นฐานความรู้ และ
ประสบการณ์เดิมของการเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่ก่อนเข้ารับการศึกษา ตัวอย่างเช่น ต้องมี
เวลาครองยศนาวาอากาศเอกมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีอายุระหว่าง 40 - 50 ปีได้รับการบรรจุเข้ารับ
ราชการครั้งแรกในตาแหน่งอัตรานายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจของเหล่ าทัพทั้งจากภายในประเทศหรือต่างประเทศ หรือ
สาเร็จหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส เป็นผู้ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับรอง
ผู้อานวยการกอง และผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วยคะแนนสุทธิไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80 แสดงให้ เห็ น ว่ าพื้ น ฐานความรู้ และประสบการณ์เ ดิม มี ผ ลต่ อ การเชื่ อมโยงความรู้ หรื อ
สมรรถนะเดิมเข้ากับสมรรถนะที่ได้เรียนรู้ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าคะแนนเฉลี่ยยังไมถึงระดับ "ดีมาก"
ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินและประเมินค่าอันเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านพุทธิ
พิสัยระดับที่สูงที่สุด
2.2 การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาที่แยก
ตามหน่วยปฏิบัติงาน แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษา
ที่ป ฏิบั ติง านในส่ ว นบั ญชาการและสายวิท ยาการด้า นก าลั ง รบมีค่ า เฉลี่ ย ใกล้ เคี ยงกับ นั กศึ กษาที่
ปฏิบัติงานในสายวิทยาการด้านสนับสนุนและส่งกาลังบารุง การศึกษาและกิจการพิเศษ อาจเป็น
เพราะสมรรถนะผู้ น าระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น สมรรถนะที่ จ าเป็น ส าหรั บ ผู้ บ ริห ารระดั บ สู งทุ ก สาย
วิทยาการ (Common Competency) ซึ่งไม่ว่านักศึกษาจะปฏิบัติงานในหน่ว ยใด บทบาทของ
นักศึกษาในฐานะผู้บริหารหน่วยย่อมต้องใช้สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนหน่วย
เช่นเดียวกัน ประกอบกับหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศมีเนื้อหาสาระเกี่ยวพันกับการปฏิบัติ
ภารกิจของผู้เรียนจึงส่งผลให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงพฤติกรรมที่แสดงถึงการสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์อยู่สม่าเสมอตลอดการศึกษาตามหลักสูตร สอดคล้องกับแนวคิดของ ดุษฎี สีตลวรางค์
(2536: 15) ได้ให้ข้อสังเกตว่าหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพในการบรรลุเปูาหมายนั้น จะต้องเป็นหลักสูตร
ที่มีเปูาหมายอย่างเดียวกับสังคมที่ผู้เรียนสังกัดอยู่ ในกรณีที่จัดการศึกษาแบบรวมศูนย์ที่ใช้หลักสูตร
กลางจึงมีความเป็นไปได้ที่หลักสูตรจะไม่บรรลุเ ปูาหมาย หรือหากบรรลุเปูาหมายก็จะเป็นการพราก
ผู้เรียนออกจากสังคมที่เขาสังกัดอยู่ เช่นเดียวกับ ศศิธร เวียงวะลัย (2556) ที่ยกตัวอย่างการเรียนรู้
แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของกลุ่มโดยร่วมมือกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกัน
และใช้ความสามารถของแต่ละคนมารวมกันเพื่อปฏิบัติการให้ประสบผลสาเร็จตามเปูาหมายร่วมกัน
2.3 การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาที่แยก
ตามสถานศึกษาที่ฝึกอบรมผู้ บริหารระดับกลาง แสดงให้เห็นว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับ
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ยุทธศาสตร์ระหว่างนักศึกษาที่จากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับนักศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาจากสถานศึกษาที่ฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางอื่นๆ อาจเป็นเพราะการระบุสมรรถนะผู้นาที่
ต้องการตามหลั กสู ตรของโรงเรีย นเสนาธิการเหล่ าทัพไม่ส อดคล้ องเชื่อมโยงกับสมรรถนะผู้ นาที่
ต้องการตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ จึงทาให้เห็นถึงความไม่ต่อเนื่องของพัฒ นาการ
สมรรถนะผู้นาเมื่อเทียบกับการศึกษาในสถานศึกษาก่อนหน้า แนวคิดการจัดการศึกษาตามแนวทาง
รั บ ราชการมี ความส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อการเสริม สร้ างสมรรถนะผุ้ น าให้ กั บบุ ค ลากรตามระดับ การ
บริหารงาน ดังที่ Day (2012) กล่าวว่าวิธีที่ดีที่สุดในการส่งเสริมการพัฒนาผู้นาของกองทัพคือ การใช้
หลักสูตรที่มีโครงสร้าง (Structured Programs) ที่ออกแบบตามความต้องการการพัฒนาสมรรถนะ
บุ คลากรที่ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ และภารกิจ ที่ต้ องเผชิญ ในอนาคต สอดคล้ อ งกั บ Flowers
(2009) ที่เห็นว่าสิ่งแรกของการพัฒนาสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ คือ การพิจารณาอย่างพินิจ
พิเคราะห์เพื่อระบุชุดสมรรถนะของผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ขั้นต่อไปคือหาหนทางที่สถาบันจะปลูกฝัง
สมรรถนะเหล่านี้ผ่านระบบการศึกษา และด้วยเหตุผลที่ว่ากองทัพไม่สามารถแต่งตั้งบุคคลภายนอก
เข้ามาบริหารกองทัพได้ ผู้บริหารระดับสูงของกองทัพล้วนเติบโตมาจากนายทหารที่ผ่านการฝึกและ
ศึกษา รวมทั้งสะสมประสบการณ์ผู้นามาตลอดเส้นทางการรับราชการ ดังนั้นการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมผู้นาของกองทัพจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
3. การอภิ ปรายผลการวิเ คราะห์ส ภาวะแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกของการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
3.1 จากผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารงานวิชาการในบริบทการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่วิเคราะห์ได้จากข้อมูลการตอบแบบสอบถามของนักศึกษา ข้อมูลการสนทนา
กลุ่มผู้สาเร็จการศึกษา และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตามแนวทางรับราชการ มีความสอดคล้องกันในประเด็นบทบาทการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ ที่ไม่จากัดขอบเขตอยู่เพียงการดาเนินงานของวิทยาลัยการทัพอากาศแต่เพียงลาพัง
หากแต่เกี่ยวพันกับการดาเนินงานของหน่วยงานทุกระดับ เมื่อนาผลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของผู้ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนเสนาธิการเหล่าทัพไม่แตกต่างกับค่าเฉลี่ยของผู้
ที่ผ่านจากสถานฝึกอบรมผู้บริหารระดับกลางอื่นๆ ชี้ทาให้เห็นถึงการบริหารงานวิชาการของแต่ละ
สถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการไม่มีความเชื่อมโยงกัน ขาดเปูาหมายร่วมกันใน
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา ส่งผลให้การปฎิบัติไม่เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมทั้งการบูรณาการ
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย ระดับอานวยการ และระดับสถานศึกษาในด้านการจัด
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การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศยังไม่เพียงพอ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างการกาหนด
นโยบาย และการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นการจัดการศึกษาตามแนวทางการรับราชการทหาร
ของแต่ละสถาบันศึกษาจึงจาเป็นจะต้องสอดรับกันทุกระดับ ซึ่ง สุดใจ เหล่าสุนทร (2549: 39) กล่าว
ว่า การจั ดศึ กษาเป็ น การสั่ งสอนอบรมต่อ เนื่อ งกัน เป็น ระยะโดยหวังผลลั พ ธ์ปลายทาง จึงควรมี
แนวนโยบายร่วมของการศึกษาทุกระดับต่อเนื่องกันเป็นระยะไปจนถึงขั้ นสูง โดยกาหนดความมุ่ง
หมาย หรือความต้องการที่แน่ นอน และสามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง การแบ่งแยกการจัด
การศึกษาออกเป็นส่วน โดยไม่ทราบความต้องการสูงสุดจะทาให้เกิดความสับสนเพราะต่างระดับ ต่าง
ก็ทางานของตนไปโดยไม่รับรู้ซึ่งกันและกัน จากคากล่าวนี้แสดงให้เห็นว่ า การพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึ ก ษาต่ า งๆ ตามแนวทางรั บ ราชการทหารควรต้ อ งมี ก ารเชื่ อ มโยงซึ่ ง กั น และกั น โดยยึ ด
ปลายทางสาคัญร่วมกัน คือ การพัฒนาบุคลากรของกองทัพให้พร้อมเป็นผู้บริหารและฝุายอานวยการ
ระดับสูงของกองทัพอากาศ หลักสูตรของสถานศึกษาในระดับต่ากว่าจะประสานเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบในแนวทางการพัฒนาบุคลากรให้ สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะของบุคลากรในการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละระดับของการบริหารในบทบาทหน้าที่ที่ได้เจริญก้าวหน้าในเส้นทางการรับ
ราชการตามลาดับอย่างต่อเนื่อง
3.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่งานวิจัย
นี้ใช้เป็นเครื่องมือผลิตสารสนเทศในขั้นตอนการกาหนดกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยได้นาข้อมูลที่เก็บรวบรวมมา
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 1) การประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 2) ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์จากการ
ตอบแบบสอบถาม และ 3) การสนทนากลุ่ม ข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยนามากาหนดเป็นประเด็นคาถาม
สาคัญที่ใช้ใน 4) การสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ทุกระดับทั้งจากระดับ นโยบาย ระดับอานวยการ และระดับสถานศึกษา โดยใช้องค์ประกอบของ
สภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร บุคลากร ทรัพยากรขององค์กร และ
กรรมวิธีการดาเนินงาน และองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ การเมืองและนโยบาย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และแรงผลักดันจากหน่วยงานที่เกี่ ยวข้อง ทาให้ได้จุดแข็ง
จุ ด อ่ อ น โอกาส และภั ย คุ ก คามของการบริ ห ารงานวิ ช าการที่ เ สริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นสารสนเทศที่สาคัญในการพัฒ นากลยุทธ์ เป็นไปตามแนวคิดการวิเคราะห์ของ
สมยศ นาวีการ (2531: 3) ที่กล่าวว่าสภาวะแวดล้อมของตัวกาหนดกลยุทธ์องค์การมีอยู่สามอย่างคือ
สภาพแวดล้อมภายนอก สภาพแวดล้อมภายใน และวัตถุประสงค์ขององค์การ ตัวกาหนด กลยุทธ์
เหล่านี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อองค์ประกอบตัวใดเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ขององค์การต้องถูก
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เช่นเดียวกับ วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะฯ (2548: 19) ที่กล่าวว่า
โดยทั่วไปแล้วการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (Environmental Analysis) เป็นขั้นตอนสาคัญของ
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กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process) โดยพิจารณา “จุดแข็ง –
จุดอ่อน” ภายในองค์การ และ “โอกาส – ภัยคุกคาม” จากภายนอกองค์การ ซึ่งเป็นปัจจัยเงื่ อนไขที่มี
อิทธิพลต่อการบรรลุความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ทั้งที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขในระยะเวลาที่
ผ่านมา และที่จะเป็นเงื่อนไขในอนาคต และสอดคล้องกับ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543: 5-15)
ชี้ให้เห็นการวางแผนเชิงกลยุทธ์จะต้องมีการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในมิติต่างๆ ที่
จะส่งผลต่อการดาเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต เป็นการวางแผนที่ต้องอาศัยวิสัยทัศน์ (Vision)
ของผู้นาในการที่จะเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในที่จะกระทบ
กับธุรกิจ เป็ นการวางแผนที่เป็ นทั้งการแก้ไข ปูองปรามปัญหา และรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
3.3 จุดแข็งที่สาคัญของการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศคือ บุคลากรที่
มีความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับจากการศึกษาในสถาบันการศึกษาทางทหารของต่างประเทศ ทาให้ได้
มีโอกาสเรียนรู้เทคนิควิธีการในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้ สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 25-31) ที่กล่าวถึง ปัจจัยผัน
แปรภายในระบบองค์การ (Internal variables) ซึ่งหมายถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของการ
ผลิต และการดาเนินงานต่างๆ ที่จะอยู่ในองค์การทุกแห่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ โครงสร้าง งานที่
ทา เทคนิ ควิทยาการ และบุ คลากร โดยเฉพาะบุคลากร หรือ คน (people) นับเป็นปัจจัยที่ มี
ความสาคัญและเป็น ศูนย์ กลางของการบริห ารงานทั้งปวง เพราะการบริห ารงานใดๆ จะสามารถ
ทางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ย่อมต้องอาศัยคนเป็นผู้กระทา การเข้าใจถึงลักษณะความรู้สึกและ
ความต้องการของคน จึงนับว่าเป็นส่วนที่สาคัญที่สุดที่จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปโดยราบรื่น
สาหรับภายในองค์การ นอกจากนี้คนยังเป็นปัจจัยที่มีความสาคัญต่อการพิจารณาออกแบบงาน และ
การนาเอาเทคนิควิทยาการมาใช้ ทั้งนี้เพราะเทคนิควิทยาการไม่ว่าจะดีหรือก้าวหน้าเพียงใด ถ้าหาก
ปราศจากการยอมรับและความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติแล้ว ก็ย่อมจะไร้ประโยชน์และไม่เกิดผล
3.4 จุดอ่อนที่สาคัญของการบริหารงานวิชาการคือโครงสร้างองค์การที่ไม่เอื้อต่อการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เป็นไปตามแนวคิดของ สมยศ นาวีการ (2538: 109-111)
ที่กล่าวว่า ผู้บริหารไม่สามารถบรรลุความสาเร็จภายในการบริหาร หากปราศจากความเข้าใจปัจจัย
เชิงกลยุทธ์อย่างลึกซึ้งภายในองค์การ หนึ่งในนั้นคือ โครงสร้าง (Structure) ซึ่งจะแสดงถึงการ
ติดต่ อสื่ อสาร อานาจหน้ าที่ กระแสของงาน ที่เ ป็นแบบแผนความสั มพั นธ์ ขององค์ก าร ส าหรั บ
โครงสร้างของกองทัพอากาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ในมุมมองการ
บริหารงานวิชาการเป็นการจัดโครงสร้างแบบหน้าที่ (Functional Structure) ซึ่งมีลักษณะการจัด
โครงสร้างแบบแบ่งงานกันทาเฉพาะด้าน โครงสร้างแบบหน้าที่จะได้รับประโยชน์จากการสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ และมีสายการบังคับ
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บัญชา และการติดต่อสื่อสารตามแนวดิ่งที่ยาวและเฉพาะด้าน จึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพแวดล้อมที่ต้องมีการประสานงานระหว่างหน้าที่ต่างๆ ได้ช้า เหมาะสาหรับองค์การที่ไม่ต้องมี
การปรับตัว การวิเคราะห์โครงสร้างขององค์การจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการดาเนินกลยุทธ์ ถ้า
โครงสร้างสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การจะเป็นจุดแข็ง แต่ถ้าไม่สอดคล้องจะกลายเป็นจุดอ่อนที่จะ
ทาให้องค์การไม่สามารถดาเนินงานให้บรรลุความสาเร็จได้
3.5 โอกาสที่สาคัญส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ เกิดจากบทบาทของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาของ
ประเทศ และช่วยเหลือประชาชนที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งแนวโน้ มความต้องการผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูง
นาไปสู่นโยบายการพัฒนาบุคลากรบุคลากรกองทัพอากาศที่ยึดสมรรถนะเป็นฐาน การจัดการเรียน
การสอนของสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการจึงต้องมุ่งเน้นไปสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างเชื่อมโยง
ต่อเนื่อง และไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ธงชัย สันติวงษ์ (2533: 25-31) ที่นิยาม
ปัจจัยผันแปรภายนอกหรือสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ (External variables) หมายถึง ปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่อยู่ภายนอกองค์การที่ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมต่อ
ประสิ ท ธิ ภ าพการท างานขององค์ ก าร และโดยที่ อ งค์ ก ารจะต้ อ งเกี่ ย วข้ อ งโดยแยกไม่ ข าดจาก
สภาพแวดล้อม อีกทั้งต้องผูกพันอยู่กับปัจจัยภายนอกทั้งหลายที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้บริหารจึงต้องเพิ่ม
ความสนใจต่ อการเปลี่ ย นแปลงสภาพแวดล้ อ มที่เกิด ขึ้นอย่ างรวดเร็ว รวมทั้ งการต้ องติด ตามถึ ง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นภายในองค์การอีกด้วย
3.6 ภัยคุกคามบางประการของการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุ ทธศาสตร์ คือ ความไม่ส อดคล้ อ งกัน ในเชิง นโยบายด้า นความต้องการสมรรถนะของผู้ บริ ห าร
ระดับสูง กับแนวทางการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาระบบสมรรถนะ
บุคลากร และปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะการบริหารจัดการ
ของกองทัพอากาศให้ เป็ น มาตรฐานสากล รองรับระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ ในขณะที่แนว
ทางการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการยังคงมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาตามเปูาหมายการศึกษาที่ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนตาม อันจะส่งผลให้สถานศึกษาผลิต
บุคลากรที่มีสมรรถนะไม่ตรงตามความต้องการสมรรถนะของกองทัพอากาศในอนาคต สภาพแวดล้อม
ภายนอกนี้ จงพิศ ศิริรัตน์ (2550: 46) เรียกว่าสภาพแวดล้อมในงาน (Task environment) ซึ่ง
หมายถึงองค์ประกอบหรือกลุ่มต่างๆ ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อองค์การ และได้รับผลกระทบโดยตรง
จากองค์การเช่นกัน จึงต้องมีการกากับดูแลผลกระทบที่อาจจะมีต่อความสาเร็จหรือความล้มเหลวของ
องค์การ ผู้บริหารจะวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างกันออกไปตามระดับการเปลี่ยนแปลงที่รับรู้ได้ใน
สภาพแวดล้อมภายนอก และในสถานการณ์ที่สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาผู้บริหารจะ
ให้ความสนใจในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในงานมากเป็นพิเศษ
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4. การอภิปรายผลการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
การกาหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ เป็นกลยุทธ์ที่พัฒนาตามแนวทางการพัฒนากล
ยุทธ์ของ David (1999) ประกอบด้วยขั้นตอนการพัฒนากลยุทธ์ที่ใช้วิธีการทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ IFE/EFE Matrix และ IE Matrix ช่วยในการประเมินสภาวะแวดล้อม และระบุทิศทางของกล
ยุทธ์ ก่อนที่จะกาหนดกลยุทธ์ทางเลือกด้วยวิธี TOWS Matrix ส่วน การประเมินแผนกลยุทธ์เชิง
ปริมาณ (QSPM) และการประเมินร่างกลยุทธ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตาม
แนวทางรับราชการตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับ อานวยการ และระดับสถานศึกษาเป็นวิธีที่ทาให้ได้
ข้อมูล ประกอบการพิจ ารณาเลื อ กกลยุทธ์ ที่ดีที่ สุ ด เป็น ไปตามแนวคิ ดของ สมหวั ง พิ ธ ยานุวัฒ น์
(2544) ที่กล่าวว่า ผู้มีหน้าที่วางแผนและพัฒนา ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันตัดสินใจเลือก
กลยุ ทธ์ห ลั กที่คาดว่าจะมีโ อกาสทาให้ องค์การพัฒนาไปได้อย่างราบรื่น และประสบความส าเร็จ
สอดคล้องกับ ธงชัย สันติวงษ์ (2539: 94) ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยสาคัญที่ทาให้กระบวนการกาหนดกล
ยุทธ์ประสบความสาเร็จ ประการแรก จะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของข้อมูลที่เป็นจริง ถูกต้อง และการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ เหล่านั้นต้องก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสาคัญกับข้อมูล
ติดตามข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งนาข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการกาหนดภารกิจ
เปูาหมาย และกลยุทธ์ให้เหมาะสม ประการที่สอง จะต้องมุ่งเน้นไปสู่การนาไปปฏิบัติได้ และทุกๆ
ฝุายที่มีส่วนร่วมได้เห็นพ้องต้องกันและยอมรับในแผนดังกล่าวอย่างเป็นเอกฉันท์ และต้องคานึงถึงขั้น
น าไปปฏิ บั ติว่ ากลยุ ท ธ์ที่ ได้ ก าหนดไว้นั้ นจะสามารถน าไปปฏิบั ติ ได้ ห รื อ ไม่ และท าอย่า งไรจึง จะ
ก่อให้เกิดความร่วมมือและการยอมรับได้ เช่นเดียวกับ สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์ (2543: 30-31) เรียก
ขั้นตอนเหล่านี้ว่า "การกาหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic direction)" กล่าวคือ เป็นการกาหนด
ทิ ศ ทางระยะยาวของการพั ฒ นาขององค์ ก ารไปสู่ อ นาคตที่ จ ะสอดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อม และตั้งอยู่บนพื้นฐานของจุดอ่อนจุดแข็ง และความเป็นไปได้ของการนาไปปฏิบัติ โดย
กาหนดแนวทางหรือกลยุทธ์ในทางเลือกต่างๆ เพื่อที่จะบรรลุสู่ทิศทางที่ได้กาหนดไว้ ทั้งนี้ผู้บริหารมี
บทบาทสูงในการตัดสินใจเลือก "กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุด (Strategic fit)" โดยประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมกับโอกาสที่เปิดกว้างของอนาคต ตลอดจนเป็นแนวทางที่สามารถจะหลีกเลี่ ยงหรือปูองกัน
ภยันตรายของการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ซึ่งเป็นแนวทางหรือนโยบายที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถ
สร้างความก้าวหน้าให้กับองค์กร
จากผลการวิจั ยได้ พัฒนากลยุทธ์การบริห ารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทั พอากาศแบ่งออกเป็น 3 กลยุทธ์หลัก
7 กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ
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4.1 กลยุทธผนึกกาลังทางวิชาการ เกิดขึ้นจากความพยายามจะลดช่องว่างความไม่
สอดคล้องระหว่างนโยบายการศึกษาและความต้องการสมรรถนะบุคลากรของกองทัพอากาศ และ
ปรับจุ ดอ่อนในเรื่องโครงสร้างของหน่วยงานสถานศึกษาที่ไม่เอื้อต่อการพัฒ นาหลั กสูตร ความไม่
ชัดเจนในการระบุสมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาจากแต่ละสถานศึกษารวมทั้งการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษาไม่เป็นไปทิศทางเดียวกัน โดยการ
จัดให้มีเวทีประชุมเสวนาในเรื่องนโยบายการศึกษาร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งในระดับนโยบาย
หน่ ว ยงานระดับ อานวยการ และหน่ว ยสถานศึกษา เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่การจัดการให้ เกิดความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาตามแนวทางรับราชการ ตั้งแต่ระดับต้นน้า
ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า เพื่อพัฒ นาองค์ประกอบพื้นฐานของการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องเปูาหมายของการบริหารงาน
วิชาการ การเรียนรู้แนวทางการบริหารงานวิชาการที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ความเข้าใจในประเด็นการจัดการศึกษา และระดมสมองในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยัง
ช่วยเสริมสร้ างขีดความสามารบุคลากรทางการศึกษาด้วยการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีแนว
ทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกสถานศึกษาในระบบ
การศึกษาตามแนวทางรับราชการ สอดคล้องกั บ วรินทร์ บุญยิ่ง (2555) ที่เสนอแนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์โดยใช้แนวคิดสมรรถนะเป็นฐาน เริ่มจากการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วย
หน่วยใช้กาลังคน และสถานศึกษา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตร และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
กาหนดสมรรถนะ มาร่วมกันกาหนดสมรรถนะที่ ต้องการ ออกแบบหลักสูตร กาหนดแนวทางจัดการ
เรียนการสอน และวิธีการประเมินผลให้รองรับสมรรถนะที่ต้องการ
4.2 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ เป็นกลยุทธ์ที่นาไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิท ยาลัยการ
ทัพอากาศ โดยน าผลลั พธ์ของการดาเนินกลยุทธ์ ผ นึกกาลั งทางวิช าการ ซึ่งได้แก่ ความต้องการ
สมรรถนะผู้น าของบุ คลากรที่ส าเร็ จการศึกษาจากแต่ละสถานศึกษา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องของ
เนื้อหาสาระตามหลักสูตรของแต่ละสถานศึกษา แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรีย นเป็น
สาคัญ เกณฑ์การวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษา มาใช้ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผลของวิทยาลัยการทัพอากาศ อันจะส่งผล
โดยตรงต่อการเสริมสร้างผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สอดคล้องกับ ปรียาพร อนุตรโรจน์
(2543) ที่ชี้ให้เห็นว่าการบริหารงานวิชาการ ถือเป็น "หัวใจของการศึกษา" เป็นงานที่มีความสาคัญ
สาหรับผู้บริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นเปูาหมายสูงสุด
ของสถานศึกษา ผู้วิจัยเห็นว่ากลยุทธ์นี้มีความเป็นไปได้มาก เนื่องจากจุดแข็งของวิ ทยาลัยการทัพ
อากาศคือบุคลากรที่เป็นอาจารย์ประจาสัมมนาเป็นผู้สาเร็จการศึกษามาจากสถาบันการศึกษาชั้นนา
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ทางทหารในต่างประเทศ จะมีแนวความคิดในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพ
อากาศให้ดียิ่ งขึ้น สอดคล้ องกับ งานวิจัยของพันเอก พร ภิเศก (2546) ที่ได้ศึกษาลัก ษณะของ
วัฒนธรรมองค์การ และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการของกองทัพบก พบว่า
อาจารย์กลุ่มที่มีระดับการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปยังไม่พอใจกับสภาพประสิทธิผลโรงเรียนที่
เป็นอยู่ และจะมีผลต่อการพยายามที่จะพัฒนาต่อไป การรับรู้ที่แตกต่างกันดังกล่ าวเปรียบเสมือน
แรงดันและแรงดึงในการพัฒนาองค์การ ประเด็นนี้หากนามาเปรียบเทียบกับบริบทการปฏิบัติงานของ
อาจารย์วิทยาลัยการทัพอากาศ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา และฝึกอบรมจากสถานศึกษาทางทหาร
ชั้นนาของต่างประเทศจึงอาจมีการรับรู้ประสิทธิผลสถานศึกษาที่แตกต่างไปและอาจพยายามพัฒนา
ให้สภาพประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
4.3 กลยุทธ์บริหารงานวิชาการเชิงรุก เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการผลิตองค์ความรู้ในการ
แก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศที่ได้จากผลลัพท์การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย
ของนักศึกษาที่อยู่ระหว่างศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ อันเป็นประโยชน์ในการ
เตรียมผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ โดยการนาปัญหา และแนวคิดการพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมาเป็นตัวตั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์
ในการบริหารงานวิชาการเชิงรุกต่อ 1) นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ผ่านการ
เรียนรู้จากสถานการณ์จริงที่กองทัพอากาศต้องเผชิญ ผสานกับหลักการและแนวคิดที่ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับองค์การอื่นๆ และนาเสนอข้อมูลสรุป
ประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่อกองทัพอากาศ 2) วิทยาลัยการทัพอากาศ ก้าว
ขึ้น มาเป็ น แหล่ งผลิ ต องค์ ค วามรู้ ด้ า นการบริ ห ารเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์ ข องกองทัพ อากาศ และ 3)
กองทัพอากาศ จะได้รับสารสนเทศ และองค์ความรู้สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแก้ปัญหา และ
พัฒนากองทัพอากาศ ที่เป็นผลผลิตการเรียนรู้ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ สอดคล้องกับ
ชนาธิป พรกุล (2557) ที่เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ความสนใจกับกระบวนการประมวล
ข้อมูล (Information process) และการสร้างความรู้ (Construction of Knowledge) และ ทิศนา
แขมมณี (2557) ที่ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ผู้เรียนต้องจัดกระทา (acting on) และเป็น
"ผู้เรียนสร้างความรู้" (Construction) สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัมเรศ เนตาสิทธิ์ (2553) ที่ได้
วิเคราะห์วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของการบริหารงานวิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยของรัฐ ประกอบด้วย
องค์ประกอบหลัก 1) ด้านพันธมิตรและเครือข่าย ได้แก่ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศ ความร่วมมือกับชุมชน/ภาคอุตสาหกรรม และ 2) ด้านการผลิต
องค์ความรู้ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการทางานเชื่อมโยงกันเป็นกลุ่มแบบบูรณาการและศูนย์วิจัย
สนับสนุนการวิจัยเชิงพื้นที่ โครงการคัดเลือกอาจารย์ ดีเด่นด้านงานวิจัย และการนาองค์ความรู้ที่ผลิต
ไปใช้โดยการจัดตั้งศูนย์บริการต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เป็นองค์ประกอบที่
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สาคัญเหล่านี้ได้ถูกนาใช้ในการพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการสาหรับมหาวิทยาลัยในกากับของ
รัฐ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ทาให้ได้ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 2
สาระสาคัญ ได้แก่ ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ข้อเสนอแนะเพื่อการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 จากผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1)
การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการ
สื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ และผลการสังเคราะห์กรอบแนวคิดการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การบริหารการพัฒนาหลักสูตร 2) การบริหารการเรียน
การสอน 3) การบริหารการวัดประเมินผล สามารถนาไปใช้ในการพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ได้ดังนี้
1.1.1 วิทยาลัยการทัพอากาศสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูลพิจารณากาหนดเกณฑ์วัด
และประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศได้ เนื่องจาก
งานวิจัยได้สังเคราะห์รายการสมรรถนะผู้นาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารและฝุาย
อานวยการระดับสูง และระบุระดับพฤติกรรมที่แสดงสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ
ระดับพฤติกรรมการเรียนรู้ไว้อย่างละเอียด
1.1.2 สถานศึกษาในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศ
สามารถนากรอบการบริห ารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศไปประยุกต์ใช้เป็นกรอบการ
ดาเนินงานทางวิชาการของแต่ละสถานศึกษาได้ เนื่องจากโครงสร้างการจัดหน่ วยงานของสถานศึกษา
ในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการมีการจัดใกล้เคียงกัน และสามารถประสานงานในลักษณะ
ทีม/เครือข่ายวิชาการร่วมกันได้ในอนาคต โดยเฉพาะการกาหนดขอบข่ายการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการของสถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยงงานวิชาการที่สมดุลทั้ง 3 องค์ประกอบไปสู่การเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาในระดับที่กาหนดตามวัตถุประสงค์หลักสูตรแต่ละสถานศึกษา
1.2 จากผลการวิจัยพบว่าผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ "ดี" นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาที่พบว่า
การจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ เสริ ม สร้ า งสมรรถนะผู้ น าขาดความต่ อ เนื่ อ ง และไม่ เ ชื่ อ มโยงกั น ระหว่ า ง
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สถานศึกษา ซึ่งหน่วยงานทั้งระดับนโยบาย ระดับอานวยการ และระดับสถานศึกษาสามารถนาผลการ
ประเมินสมรรถนะไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศที่เปูนประโยชน์ในการพัฒนาได้ ดังนี้
1.2.1 หน่วยงานระดับนโยบายด้านการพัฒ นาบุคลากรของกองทัพอากาศ ได้แก่
สภาการศึกษากองทัพอากาศ กรมกาลังพลทหารอากาศ สามารถนาผลการประเมินสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ "ดี" อันแสดงให้เห็นถึง
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาที่ มีพื้นฐานสมรรถนะผู้นาเพียงพอ
สาหรับต่อยอดพัฒนาการสมรรถนะผู้นาในระดับที่สูงกว่า ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศใช้เทียบเคียง
ระดับพื้นฐานสมรรถนะที่เหมาะสมในการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาต่างๆ ของ
ระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการได้
1.2.2 หน่วยงานระดับอานวยการศึกษา ได้แก่ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ สามารถ
นาผลการวิเคราะห์สมรรถนะผู้นาที่พบว่าการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาขาดความ
ต่อเนื่อง และไม่เชื่อมโยงกันระหว่างสถานศึกษาเป็นข้อมูลที่ควรนาไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนด
นโยบายการบริหารงานวิชาการในภาพรวมการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศ
1.2.3 หน่วยงานระดับวิชาการ ได้แก่ โรงเรียนนายทหารขั้นผู้บังคับฝูงบิน โรงเรียน
นายทหารอากาศอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ สามารถนาผลการ
ประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศที่ได้รับนี้ ไปเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศเพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษา
มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะที่ต้องการอยู่ที่ระดับ "ดีมาก" ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่แสดงถึงขีดความสามารถในการ
ประเมินและตัดสินใจ อันเป็นสมรรถนะที่สาคัญของผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงต่อไป
1.3 จากผลการวิจัยที่พบว่าการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับนโยบาย
ระดั บ อ านวยการ และระดั บ สถานศึ ก ษาในด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรของ
กองทัพอากาศยังไม่เพียงพอ ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างการกาหนดนโยบาย และการนานโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เป็ นประเด็นการพัฒนาที่สาคัญที่ควรมีการประสานความร่วมมือ และจัดให้มีเวทีการ
ประชุมสัมมนาระหว่าง กรมกาลังพลทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และสถานศึกษาใน
ระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ เพื่อทบทวน และสร้างความเข้าใจในความต้องการด้านการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร ลดช่องว่างระหว่างการกาหนดนโยบายพัฒนาองค์ประกอบพื้นฐาน
ของการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการนา
นโยบายไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตั้งแต่ระดับต้นน้า ระดับกลางน้า และระดับปลายน้า
1.4 จากผลการวิ จัย ที่พบว่า กลยุทธ์ที่เหมาะสมสาหรับการบริห ารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ 3 กลยุทธ์หลัก 7
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กลยุทธ์รอง และ 30 แนวทางปฏิบัติ ส่วนการเตรียมนากลยุทธ์ไปใช้งานควรคานึงถึง แนวทางระดับ
นโยบายในการเตรียมนากลยุทธ์ไปปฎิบัติที่วิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ได้แก่
1.4.1 หน่วยงานที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานนโยบาย
หน่วยงานอานวยการ และสถานศึกษา
1.4.2 ผู้ที่เข้าร่วมกาหนดนโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์จะต้องเป็นผู้รอบรู้เชี่ยวชาญในงานส่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบเป็นอย่างดี
1.4.3 การสร้างความเข้าใจในการดาเนินงานสาหรับบุคลากรทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานวิชาการ ในบทบาทหน้าที่ และวิธีการปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และการวัดประเมินผลกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายและแตกต่างไปจากที่เคย
ปฏิบัติ
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
2.1 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเพื่อการกาหนดกลยุทธ์ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของ
กระบวนการจัดทาแผนกลยุทธ์ การวิจัยครั้งต่อไปอาจใช้กลยุทธ์ และแนวทางระดับนโยบายในการ
เตรียมนากลยุทธ์ไปปฎิบัติที่วิเคราะห์ได้จากงานวิจัยนี้เป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการพิจารณาต่อ
ยอดงานวิจัยที่มุ่งศึกษาเจาะลึกไปในประเด็นการนากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ซึ่งต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อม
ที่ เ ปลี่ ย นไป ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การแปลงกลยุ ท ธ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ หน่ ว ยงาน/บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ทรั พยากรที่จ าเป็ น ในการดาเนิ น กลยุ ทธ์ รวมทั้งการประเมินผลกลยุทธ์ที่ ต้องใช้ เครื่องมือวิจัย ที่
ออกแบบมาอย่างเหมาะสม
2.2 งานวิจัยได้สังเคราะห์รายการสมรรถนะผู้นาที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของ
ผู้ บ ริ ห ารและฝุ า ยอ านวยการระดั บ สู ง และระบุ ร ะดั บ พฤติ ก รรมที่ แ สดงสมรรถนะผู้ น าระดั บ
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับระดับพฤติกรรมการเรียนรู้สาหรับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศเท่านั้น การวิจัยครั้งต่อไปอาจนาแนวทางการสังเคราะห์ตัวแบบสมรรถนะที่ใช้ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้ ว ย การสั ง เคราะห์ ตั ว แบบโดยใช้ ก ารวิ จั ย เป็ น ฐาน การสั ง เคราะห์ ตั ว แบบโดยอาศั ย
ยุทธศาสตร์เป็นฐาน และการสังเคราะห์ตัวแบบโดยอาศัยค่านิยมเป็นฐาน ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
สังเคราะห์ตัวแบบสมรรถนะที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารในระดับรองลงมา ซึ่งจะทา
ให้ได้ตัวแบบสมรรถนะที่สอดคล้องกับพันธกิจของสถานศึกษา
2.3 การศึกษาผลการประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้
เก็บรวบรวมข้อมูลสมรรถนะผู้นาของนักศึกษาในช่วงก่อนสาเร็จการศึกษา จึงไม่สามารถยืนยันผล
คะแนนประเมินชัดเจนได้ว่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้เกิดจากประสบการณ์เดิมของผู้เรียน หรือเกิด จากการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ ดังนั้นจึง
ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา และวิเคราะห์พัฒนาการด้าน
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ในระหว่างเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินที่สะท้อนการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์อย่างแท้จริง
2.4 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ เป็นแนวทางการปฏิบัติที่
เหมาะสมสาหรับวิทยาลั ยการทัพอากาศเพียงสถานศึกษาเดียว และเป็นระดับการศึกษาสูงสุดใน
ระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการ จึงยังไม่เพียงพอที่จะส่งผลให้เกิดการเสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์ได้ จาเป็นต้องมีการศึกษาหาแนวทางพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารงาน
วิชาการสาหรับสถานศึกษาอื่น ๆ ในระบบการศึกษาตามแนวทางรับราชการของกองทัพอากาศให้มี
ขีดความสามารถในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาสาหรับผู้บริหารในทุกระดับเช่นเดียวกัน เพื่อทาให้
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เกิดการต่อยอดพัฒนาการสมรรถนะผู้นาจากการศึกษาในสถานศึกษาขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย
ซึ่งเป็น สภาพการบริ ห ารงานวิชาการที่นาไปสู่ การเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาที่พึงประสงค์สอดคล้องกับความต้องการสมรรถนะผู้นาของผู้บริหารระดับต่างๆ ตาม
แนวทางรับราชการของกองทัพอากาศต่อไป
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4. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนสมรรถนะ
กาลังพล กองควบคุมและพัฒนากาลังพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ
5. นาวาอากาศเอก ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

รองผู้อานวยการเทคโนโลยีทางทหาร สานักงาน
คลังสมองกองทัพอากาศ

6. นาวาอากาศเอก ดร.อัมพร เพ็ชราช

รองผู้อานวยการกองวัดและประเมินผล วิทยาลัย
การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
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ผนวก ก - 2
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสทุ ธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรา โตบัว

อาจารย์ประจาสาขาการวิจัยและประเมินทาง
การศึกษา ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรนิ ธร สินจินดาวงศ์

ผู้อานวยการศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียน
การสอน และอาจารย์ประจาหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา วิทยาลัย
บัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม

4. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.จรัสศรี จินดารัตนวงศ์ เลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนสมรรถนะ
กาลังพล กองควบคุมและพัฒนากาลังพล
กรมกาลังพลทหารอากาศ
5. นาวาอากาศเอก ดร.พงษ์สุวรรณ ศรีสุวรรณ

รองผู้อานวยการเทคโนโลยีทางทหาร สานักงาน
คลังสมองกองทัพอากาศ
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ผนวก ก - 3
รายนามผู้ให้ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
1. กลุ่มผู้บริหารของกรมกาลังพลทหารอากาศ
1) พลอากาศโท วิเชียร ธรรมาธร

เจ้ากรมกาลังพลทหารอากาศ

2) พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ

ผู้อานวยการส านักนโยบายและบริห าร กรม
กาลังพลทหารอากาศ

3) นาวาอากาศเอก สุพรหม ทาจะดี

ผู้ อ านวยการกองการศึ ก ษา ส านั ก ปกครอง
และพัฒนา กรมกาลังพลทหารอากาศ

2. กลุ่มผู้บริหารของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1) พลอากาศโท ฌเณศ ชลิตภิรัติ

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2) พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงาน
การศึกษา)

3) พลอากาศตรี คุณทร มณีเขียว

เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

3. กลุ่มฝุายอานวยการด้านการฝึกศึกษาของสานักบริหารการศึกษา กองบัญชาการกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ
1) นาวาอากาศเอก ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง

รองผู้อานวยการสานักบริหารการศึกษา

2) นาวาอากาศเอก วินิจ จันทรมณี

ผู้ อ านวยการกองอ านวยการศึ ก ษา ส านั ก
บริหารการศึกษา

3) นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทรชาติ

ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการ ส านั ก บริ ห าร
การศึกษา

4) นาวาอากาศเอก ขวัญบุญ จุลเปมะ

ผู้ อ านวยการกองวิ จั ย และพั ฒ นาการศึ ก ษา
สานักบริหารการศึกษา

5) นาวาอากาศเอก เสน่ห์ บัวชื่น

ผู้ อ านวยการกองแผนและโครงการศึ ก ษา
สานักบริหารการศึกษา

4. กลุ่มผู้บริหารวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
1) พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
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2) นาวาอากาศเอก สุนทร สุนทรภักดี

ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยการทัพ
อากาศ

3) นาวาอากาศเอก เจษฎา ถาวรฉันท์

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ

4) นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์

ผู้อานวยการกองวัดและประเมินผล วิทยาลัย
การทัพอากาศ

5. กลุ่มคณะทางานส่วนอานวยการศึกษา และอาจารย์ประจาสัมมนาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
1) นาวาอากาศเอก พงษ์ภูเมศ หนูนิล

รองผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ

2) นาวาอากาศเอก ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว

รองผู้อานวยการกองกิจการพลเรือน

3) นาวาอากาศเอก วัชระ อังศุวัฒนา

อาจารย์อาวุโ ส กองการศึกษา วิทยาลั ยการ
ทัพอากาศ

4) นาวาอากาศเอก วัลลภ เทียนแก้ว

อาจารย์ ป ระจ าสั ม มนา วิ ท ยาลั ย การทั พ
อากาศ

5) นาวาอากาศเอกหญิง วิบูลรัตน์ เอี่ยมปรเมศวร์ อาจารย์ ป ระจ าสั ม มนา วิ ท ยาลั ย การทั พ
อากาศ
6) นาวาอากาศเอกหญิง อนงค์นาฎ ระหงษ์

อาจารย์ ป ระจ าสั ม มนา วิ ท ยาลั ย การทั พ
อากาศ
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ผนวก ก - 4
รายนามผู้ร่วมสนทนากลุ่ม
ส่วนกาลังรบและส่วนบัญชาการ
1. นาวาอากาศเอกหญิง ดร.กรรณิกา ศรีปัญญา
2. นาวาอากาศเอก ธรรมรงค์เดช เจริญสุข
3. นาวาอากาศเอก ธีระ สุทธิพันธ์
4. นาวาอากาศเอกนภัสดล บวรพัฒนาคุณ

5. นาวาอากาศเอก ไพฑูรย์ ไล้เลิศ
6. นาวาอากาศเอก พิชัย โกทองเจริญ
7. นาวาอากาศเอก ภิญโญ แจ่มมีชัย
8. นาวาอากาศเอก วิเชียร วิเชียรธรรม
9. นาวาอากาศเอก สุทธิชาติ จิตแกล้ว
ส่วนสนับสนุนการรบ
11. นาวาอากาศเอก สมภพ ปีตะเสน
12. นาวาอากาศเอก สมนึก โพธิ์ศรี
13. นาวาอากาศเอก วรงค์ ลาภานันต์

ส่วนการศึกษา

ฝุายอานวยการ สานักงานพัฒนาระบบราชการ
กองทัพอากาศ
นายทหารกิจการพลเรือนอาวุโส กรมกิจการพล
เรือนทหารอากาศ
ผู้อานวยการกองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กรม
ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
รองผู้อานวยการสานักกิจการมวลชน และ
สารนิเทศ ส่วนแผนและกิจการมวลชน กอง
อานวยการรักษาความมั่นคง
ผู้อานวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์
ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ
รองผู้อานวยการกองรักษาความปลอดภัย
สานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
นายทหารฝุายเสนาธิการประจาผู้บังคับบัญชา
และช่วยราชการกรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
ผู้อานวยการกองการจัด สานักนโยบายและ
แผน กรมยุทธการทหารอากาศ
นายทหารฝุายเสนาธิการประจากรมกิจการพล
เรือน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
รองผู้อานวยการกองควบคุมการผลิต กรม
สรรพวุธทหารอากาศ
ผู้อานวยการกองพัศดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ผู้อานวยการกองควบคุมสุขภาพผู้ทาการใน
อากาศ สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ
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14. นาวาอากาศเอกหญิง รศ. ดร.ทิพยรัตน์ พัชรวรรัช ผู้อานวยการกองวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กองการศึกษา โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
15. นาวาอากาศเอก บุญเลิศ อันดารา
รองผู้อานวยการกองวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
และอุตสาหการ กองการศึกษา โรงเรียนนาย
เรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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ผนวก ก - 5
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิประเมินร่างกลยุทธ์
1) พลอากาศตรี นพดล บุญมั่น

รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (สายงาน
การศึกษา)

2) พลอากาศตรี น้อย ภาคเพิ่ม

ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

3) พลอากาศตรี สรายุทธ์ มหัตกีรติ

ผู้อานวยการส านักนโยบายและบริห าร กรม
กาลังพลทหารอากาศ

4) นาวาอากาศเอก ขวัญกล้า นกเอี้ยงทอง

รองผู้ อ านวยการส านั ก บริ ห ารการศึ ก ษา
กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

5) นาวาอากาศเอก ณรงค์ อินทรชาติ

ผู้ อ านวยการกองวิ ช าการ ส านั ก บริ ห าร
การศึ ก ษา กองบั ญ ชาการ กรมยุ ท ธศึ ก ษา
ทหารอากาศ

6) นาวาอากาศเอก เสน่ห์ บัวชื่น

ผู้ อ านวยการกองแผนและโครงการศึ ก ษา
สานักบริห ารการศึกษา กองบัญชาการ กรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ

7) นาวาอากาศเอก สุนทร สุนทรภักดี

ผู้อานวยการกองการศึกษา วิทยาลัยการทัพ
อากาศ

8) นาวาอากาศเอก เจษฎา ถาวรฉันท์

ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยการ
ทัพอากาศ

9) นาวาอากาศเอก คมกริช นันทวิสุทธิ์

ผู้อานวยการกองวัดและประเมินผล วิทยาลัย
การทัพอากาศ
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ผนวก ข เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย
ข - 1 แบบประเมินความเหมาะสมของกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับ
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ และการบริหารงานวิชาการของ
วิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ข - 2 แบบประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการ
ทัพอากาศ สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตาม
แนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ
ข - 3 แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ข - 4 แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ข - 5 แนวคาถามการสนทนากลุ่มเพื่อวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการ
บริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะ
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ข - 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์

298

แบบประเมินกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
Academic management of the Air War College
to enhance the Strategic-Level leader's Competencies
คาชี้แจง :
1. แบบประเมิน ฉบั บนี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ งของการศึก ษาหลั กสูต รครุศ าสตร์ดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หาร
การศึกษา ภาควิชานโยบายการศึกษา การจัดการ และความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการ
ทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดสาคัญของงานวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การ
บริหารงานวิชาการของวิ ทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ" ในขั้นตอนต่อไป
2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
2.1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
2.2 ความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผูน้ าระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักศึกษา
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ
3. ข้อมูลที่ได้รับจากแบบประเมินนี้จะถูกนามาวิเคราะห์ และพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย โดยผู้วิจัย
ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกรอบแนวคิด อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะสนับสนุน
การเตรียมบุคลากรให้พ ร้อมปฏิบัติภารกิจในบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศใน
อนาคตต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง
นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบประเมินกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบประเมิน
1.1 ชื่อ-สกุล ...................................................................................................................................
1.2 วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญา............................................สาขา.........................................................................
1.3 ตาแหน่งในการปฏิบัติงานปัจจุบัน ...........................................................................................
...........................................................................................................................................
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์
2.1 ความคิดเห็นเกีย่ วกับ : ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
คาถาม : ในทัศนะของท่าน ท่านเห็นว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ประกอบด้วย 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารการเรียนการสอน และ 3) การบริหารการวัดและประเมินผล มี
ความเหมาะสมกับภารกิจการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์หรือไม่ ?
1. การบริหารหลักสูตร หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนที่เหมาะสม สอดคล้อง และเพียงพอสาหรับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) การทบทวน และกาหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร
2) การกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ 3) การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา ประมวลรายวิชา
โครงการสอน บันทึกการสอน 4) การกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ และ 5) การประชุมครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพื่อปรับความเข้าใจให้ตรงกัน และเตรียมความพร้อมในการนาหลักสูตรไปใช้งาน
เหมาะสม
ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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2. การบริหารการเรียนการสอน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการเรีย นการสอนที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ และสาระการเรียนรู้ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรการทัพ
อากาศ และเป็นขั้นตอนในการนาหลักสูตรไปใช้ ประกอบด้วย 1) การจัดแผนการเรียน การจัดตารางสอน การ
แบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดครูเข้าสอน การจัดสอนซ่อมเสริม 2) การจัดสื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์เครื่องใช้ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ คู่มือ ตารา แบบเรียน 3) การจัดอาคารสถานที่ ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ และสิ่ง
อานวยความสะดวก 4) การจัดทา แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอนแต่ละคน การร่วมกัน
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนการสอน การนิเทศภายในสถานศึกษา และการฝึกอบรมบุคลากร 5) การ
จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เหมาะสม
ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน หมายถึง การจัดดาเนินงานเกี่ยวกับการวัด ผลการ
เรียนรู้ และประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรหรือไม่
รวมทั้งเป็นการถอดบทเรียนที่ได้จากการนาหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นองค์ความรู้ และ
สารสนเทศในการพัฒนาหลักสูตรการทัพอากาศ และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยการทัพ
อากาศต่อไป การบริหารการประเมินผลการเรียนประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ของหน่วย
การเรียนรู้รายวิชาและกิจกรรมการเรียนการสอน 2) การกาหนดวิธีการและเครื่องมือที่จะต้องใช้ในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ 3) การควบคุมดูแล และส่งเสริมให้มีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการ และเครื่องมือที่
ได้กาหนดไว้ 4) การจัดทาหลักฐานการศึกษา และการรายงานผลการเรียนรู้ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของ
นักศึกษา รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านงานวิชาการ ประกอบการรายงานผลการประเมินตนเองของ
วิทยาลัยการทัพอากาศ (Self-Assessment Report : SAR) ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาของกองทัพอากาศ
เหมาะสม
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2.2 ความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะผูน้ าระดับยุทธศาสตร์ที่ควรเสริมสร้างให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ
คาถาม : ในทั ศนะของท่า น สมรรถนะผู้ นาระดับ ยุทธศาสตร์ ตามที่ ผู้วิ จัย ได้ จากสั งเคราะห์
ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะ
การสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุ ทธศาสตร์ มีความเหมาะสมที่จะใช้ เป็นกรอบแนวคิดสมรรถนะผู้นาระดั บ
ยุทธศาสตร์ที่วิทยาลัยการทัพอากาศต้องมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้กับนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจในบทบาทผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศในอนาคตหรือไม่ ?
1. การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการติดตาม รับรู้ และเข้าใจข่าวสาร
สามารถอธิบายสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์
ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยอาศัยหลักการที่เหมาะสมบนพื้นฐานข้อมูลถูกต้อง สามารถ
กาหนดเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้น และทิศทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปูาหมาย รวมทั้งสามารถประเมินความ
เป็นไปได้ หรือความสาเร็จในการดาเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้
เหมาะสม
ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

2. การแก้ ปั ญ หาและการตั ดสิ น ใจ หมายถึ ง พฤติ ก รรมที่ แ สดงออกถึ งสามารถในการ
ตีค วามหมายเรื่ องราว คาดคะเนผลที่ ต ามมา และระบุ ถึ งปัญ หาหรื อสถานการณ์ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บปั ญ หาได้
สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาเพื่อการตัดสินใจที่อยู่บนพื้นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องและหลักการที่เหมาะสม สามารถกาหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนหาหนทางในการปูองกัน
ไม่ให้เกิดปัญหานั้นซ้าอีก ตลอดจนสามารถประเมินความเป็นไปได้ และผลที่ตามมาจากทางเลือกที่กาหนด
รวมทั้งเสนอแนะในการตัดสินใจเลือกหนทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น
เหมาะสม
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3. ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีความรู้ ความ
เข้าใจในนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ และสามารถระบุสภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องได้บนพื้น
ฐานข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของสถานการณ์ที่มีผลต่อเปูาหมายตามนโยบาย หรือ
ยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ด้วยหลักการที่เหมาะสม สามารถกาหนดแนวทางการปฏิบัติ เพื่อนาไปสู่การ
บรรลุเปูาหมายตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ที่กาหนด ตลอดจนสามารถเสนอแนะแนวทางหรือเกณฑ์ติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ที่กาหนด
เหมาะสม
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..........................................................................................................................................................................
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4. ทักษะการสื่อสาร หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการมีสามารถนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้วยการพูด การเขียนที่กระชับ ครบถ้วน ตรงประเด็น และพร้อมที่จะรับฟังความข้อมูลข่าวสารของผู้อื่นด้วย
การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่สนับสนุน และประเด็นความเห็นที่แตกต่าง
รวมทั้งคาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการนาเสนอนั้น สามารถกาหนดแนวทางในการนาเสนอข้อมูล
ข่าวสารที่จูงใจ โน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับ และสนับสนุนแนวคิดของตน รวมทั้งแนวทางการรับมือจากปฏิกริยาของ
ผู้รับสารที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนสามารถประเมินปฏิกริยาของผู้รับสาร และปรับปรุงการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารจูงใจ ทั้งในการเจรจาต่อรอง และการสร้างความเห็นชอบร่วมกัน
เหมาะสม
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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5. ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิดในการ
สร้างอนาคตขององค์การ สามารถแสดงให้เห็นแนวคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ หรือเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นใน
อนาคตได้อย่างชัดเจน สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ และแสดงให้
เห็นถึงผลลัพธ์ที่จะตามมาจากการบรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์นั้น เปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางขององค์การ และแนวทางในการปฏิบัติที่นาไปสู่ การบรรลุเปูาหมายตาม
วิสัยทัศน์ ตลอดจนปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่าง และสามารถโน้มน้าว ชักนาผู้อื่นให้เต็มใจ และพร้อมใจร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามแนวทางที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์นั้น
เหมาะสม
ควรปรับปรุง ข้อเสนอแนะ................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

--- ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง---
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แบบประเมินสมรรถนะผูน้ าระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
คาชี้แจง :
1. แบบประเมิน ฉบั บนี้เ ป็น ส่ว นหนึ่ งของการศึก ษาหลั กสูต รครุศ าสตร์ดุ ษฎี บัณฑิ ต สาขาวิ ชาบริ หาร
การศึกษา ภาควิชานโยบายการศึกษา การจัดการ และความเป็นผู้นาทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
สาหรับเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศซึ่งใช้เป็นข้อมูลสาคัญของงานวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ" ในขั้นตอนต่อไป
2. แบบประเมินแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
3. ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศ ข้อมูลที่ท่านได้ระบุในแบบประเมินนี้ถือเป็นความลับ และผู้วิ จัยขอรับรองว่าจะไม่มี
ผลกระทบใดๆ ทั้งสิ้นต่อการปฏิบัติงานของท่านรวมทั้งผู้ที่ท่านประเมิน ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ภาพรวม จะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเตรียมบุคลากรให้พร้อมปฏิบัติภารกิจในบทบาท
ผู้บริหารและฝุายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศในอนาคตต่อไป
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูง
นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
นิสิตปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ประเมิน..............................................................สัมมนาที่...............
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ส่วนที่ 1 แบบประเมินสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
1. มีวิสัยทัศน์ (Visioning)
นิยามปฏิบัติการ :
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีความรู้ ความเข้าใจข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมี
หลักการและข้อมูลที่เหมาะสม มีความสามารถในการฉายภาพ หรือระบุสภาพที่พึงประสงค์ขององค์การที่ต้องการให้เกิดขึ้ นใน
อนาคต ตลอดจนมีความสามารถในการประเมินความเป็นไปได้ และแนวโน้มความสาเร็จในการมุ่งสู่การเป็นองค์การตามที่
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละระดับสมรรถนะ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ไ ม่ แ ส ด ง ความสามารถใน แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม
พฤติ ก รรมด้ า น การสร้ า งความ ในระดับ 1 และ ในระดับ 2 และ ในระดับ 3 และ
การมีวิสัยทัศน์ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ความสามารถใน ความสามารถใน ความสามารถใน
ค ว า ม ก า รวิ เ ครา ะ ห์ การอธิบายภาพ ก า ร ก า ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง คว า ม สั ม พั น ธ์ ความสาเร็จของ พ ย า ก ร ณ์
และสถานการณ์ ร ะ ห ว่ า ง อ ง ค์ ก ร ที่ แ น ว โ น้ ม ที่
ยศ-ชื่อ
ต่ า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ส ถ า น ก า ร ณ์ ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ เ กิ ด ขึ้ น ใ น
ในองค์กรได้เป็น ปั จ จุ บั น แ ล ะ เ กิ ด ขึ้ น ใ น อนาคตได้ อ ย่ า ง
อย่างดี
แ น ว โ น้ ม ที่ จ ะ อนาคตได้ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร ร ม
เ กิ ด ขึ้ น ใ น ชัดเจน
แ ล ะ มี ค ว า ม
อนาคตอย่ า งมี
เป็ น ไปได้ ที่ จ ะ
หลั ก การโดยใช้
บ ร ร ลุ
ข้ อ มู ล ที่
ความสาเร็จ
เหมาะสม
1 ชื่อนักศึกษา # 1
2 ชื่อนักศึกษา # 2
3 ชื่อนักศึกษา # 3
4 ชื่อนักศึกษา # 4
5 ชื่อนักศึกษา # 5
6 ชื่อนักศึกษา # 6
7 ชื่อนักศึกษา # 7
8 ชื่อนักศึกษา # 8
9 ชื่อนักศึกษา # 9
10 ชื่อนักศึกษา # 10
11 ชื่อนักศึกษา # 11
12 ชื่อนักศึกษา # 12
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2. การตัดสินใจและแก้ไขปัญหา (Decision Making & Problem Solving)
นิยามปฏิบัติการ :
พฤติก รรมที่แสดงออกถึ ง ความสามารถในการทาความเข้าใจสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อ งกับปั ญหา มีความสามารถในการ
วิเคราะห์สาเหตุ และจัดลาดับความสาคัญของปัญหาบนพื้นฐานข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอและเป็นปัจจุบัน มีความสามารถใน
การกาหนดทางเลือ กในการแก้ปัญหาหลากหลายวิธีโดยประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ ตลอดจนสามารถประเมิน
ทางเลือกที่ดีที่สุดสาหรับใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจในการดาเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละระดับสมรรถนะ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ไ ม่ แ ส ด ง ความสามารถใน แสดงพฤติก รรม แสดงพฤติก รรม แสดงพฤติก รรม
พฤติ ก รรมด้ า น การอธิ บ ายเพื่ อ ในระดับ 1 และ ในระดับ 2 และ ในระดับ 3 และ
ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า สร้างความเข้าใจ ความสามารถใน ความสามารถใน ความสามารถใน
และการตัดสินใจ ในสถานการณ์ที่ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ก า ห น ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ส า เ ห ตุ แ ล ะ ทางเลือกในการ ท า ง เ ลื อ ก ที่ ดี
ยศ-ชื่อ
ปัญหา
จั ด ล า ดั บ แ ก้ ปั ญ ห า ที่ สุ ด ใ น ก า ร
ความสาคัญของ หลากหลายวิ ธี ตั ด สิ น ใ จ
ปั ญ ห า บ น พื้ น โดยประยุ ก ต์ ใ ช้ ดาเนินการแก้ไข
ฐ า น ข้ อ มู ล ได้ เ หมาะสมกั บ ปั ญ ห า ห รื อ
ส า ร ส น เ ท ศ ที่ สถานการณ์
พัฒนางานอย่า ง
เพียงพอและเป็น
มีประสิทธิภาพ
ปัจจุบัน
1 ชื่อนักศึกษา # 1
2 ชื่อนักศึกษา # 2
3 ชื่อนักศึกษา # 3
4 ชื่อนักศึกษา # 4
5 ชื่อนักศึกษา # 5
6 ชื่อนักศึกษา # 6
7 ชื่อนักศึกษา # 7
8 ชื่อนักศึกษา # 8
9 ชื่อนักศึกษา # 9
10 ชื่อนักศึกษา #
10
11 ชื่อนักศึกษา #
11
12 ชื่อนักศึกษา #
12
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3. ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Managerial Skill)
นิยามปฏิบัติการ :
พฤติก รรมที่ แ สดงออกถึ งการมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ และสภาวะแวดล้อ มขององค์ก าร มี ทัก ษะ
ความสามารถในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมขององค์การ มีทักษะความสามารถในการแปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการบรรลุเปูาหมายที่กาหนด ตลอดจนสามารถเสนอแนะตัวชี้วัด หรือเกณฑ์มาตรฐานสาหรับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเปูาหมายตามยุทธศาสตร์
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละระดับสมรรถนะ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ไ ม่ แ ส ด ง มี ทั ก ษะในการ แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม
พฤติ ก รรมด้ า น วิ เ ค ร า ะ ห์ ในระดับ 1 และ ในระดับ 2 และ ในระดับ 3 และ
ทั ก ษ ะ ก า ร ส ถ า น ก า ร ณ์ มี ทั ก ษะในการ มี ทั ก ษะในการ ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร
ยศ-ชื่อ
บ ริ ห า ร เ ชิ ง แ ล ะ ส ภ า ว ะ ว า ง แ ผ น เ ชิ ง แ ป ล ง ท บ ท ว น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์
แ ว ด ล้ อ ม ข อ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่ ยุทธศาสตร์ไปสู่ ป รั บ แ ผ น ใ ห้
องค์การ
สอ ด ค ล้ อ ง กั บ การปฏิ บั ติ เ พื่ อ เหมาะสมเพื่ อ
สภาวะแวดล้อม ก า ร บ ร ร ลุ บรรลุเ ปู า หมาย
ขององค์การ
เ ปู า ห ม า ย ที่ ตามยุทธศาสตร์
กาหนด
1 ชื่อนักศึกษา # 1
2 ชื่อนักศึกษา # 2
3 ชื่อนักศึกษา # 3
4 ชื่อนักศึกษา # 4
5 ชื่อนักศึกษา # 5
6 ชื่อนักศึกษา # 6
7 ชื่อนักศึกษา # 7
8 ชื่อนักศึกษา # 8
9 ชื่อนักศึกษา # 9
10 ชื่อนักศึกษา # 10
11 ชื่อนักศึกษา # 11
12 ชื่อนักศึกษา # 12
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4. ทักษะการสื่อสาร (Communication Skill)
นิยามปฏิบัติการ :
พฤติกรรมที่แสดงออกถึง การมีทักษะความสามารถในการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสาร แนวความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และ
แนวทางปฏิบัติกับผู้อื่น ด้วยการพูด การอ่าน การเขียน หรือใช้สัญญาลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน มีทักษะ
ความสามารถในการวิเคราะห์ แยกแยะ และกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะความสามารถใน
การพัฒนาวิธีการสื่อสารที่โน้มน้าวจูงใจผู้อื่นให้ยอมรับ สนับสนุน หรือปฏิบัติตามแนวทางของฝุายตน ตลอดจนมีทักษะการ
ประเมินผลลัพธ์ที่ได้จากการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารต่อไป
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละระดับสมรรถนะ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ไ ม่ แ ส ด ง มี ทั ก ษ ะ ก า ร แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม แสดงพฤติกรรม
พฤติ ก รรมด้ า น ติ ด ต่ อ ในระดับ 1 และ ในระดับ 2 และ ในระดับ 3 และ
ทั ก ษ ะ ก า ร แ ล ก เ ป ลี่ ย น มี ทั ก ษะในการ มี ทั ก ษะในการ มี ทั ก ษ ะ ก า ร
สื่อสาร
ข่ า ว ส า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ พั ฒ น า วิ ธี ก า ร ประเมินผลลัพ ธ์
แ น ว ค ว า ม คิ ด แยกแยะ และ สื่ อ ส า ร ที่ โ น้ ม ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร
ทัศนคติ ค่านิยม กลั่นกรองข้อมูล น้าวจูงใจผู้อื่นให้ สื่ อ ส า ร แ ล ะ
ยศ-ชื่อ
แ ล ะ แ น ว ท า ง ที่ ไ ด้ จ า ก ก า ร ย อ ม รั บ ป รั บ ป รุ ง
ปฏิ บั ติ กั บ ผู้ อื่ น สื่ อ สารอย่ า งมี สนั บ สนุ น ก า ร ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ด้วยการพูด การ ประสิทธิภาพ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ก า ร สื่ อ ส า ร
อ่ า น การเขี ย น
แนวทางที่ เ กิ ด เ พื่ อ ใ ห้ ไ ด้ ผ ล
ห รื อ ใช้ สั ญ ญ า
ประโยชน์ทั้งสอง สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม
ลั ก ษ ณ์ ใ น ก า ร
ฝุาย
เ ปู า ห ม า ย ที่
สื่อสารเพื่อความ
กาหนดไว้ต่อไป
เข้าใจที่ตรงกัน
1 ชื่อนักศึกษา # 1
2 ชื่อนักศึกษา # 2
3 ชื่อนักศึกษา # 3
4 ชื่อนักศึกษา # 4
5 ชื่อนักศึกษา # 5
6 ชื่อนักศึกษา # 6
7 ชื่อนักศึกษา # 7
8 ชื่อนักศึกษา # 8
9 ชื่อนักศึกษา # 9
10 ชื่อนักศึกษา # 10
11 ชื่อนักศึกษา # 11
12 ชื่อนักศึกษา # 12
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5. ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic leadership)
นิยามปฏิบัติการ :
พฤติกรรมที่แสดงถึงความเป็นผู้นาทางความคิดเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ หรือเปูาหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจน มี
การเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติที่นาไปสู่เปูาหมายนั้น มีการปฏิบัติ
ตนให้เป็นแบบอย่าง และสามารถโน้มน้าว ชักนาผู้อื่น ให้เกิดความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางด้วยความเต็มใจ ตลอดจนการดูแล
และเสริมสร้างขวัญ กาลังใจให้กับผู้อื่นเพื่อรักษาความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางที่นาไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
พฤติกรรมที่แสดงออกในแต่ละระดับสมรรถนะ
ระดับ 0
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ไ ม่ แ ส ด ง มีความเป็ นผู้น า แสดงพฤติ ก รรม แสดงพฤติ ก รรม แสดงพฤติ ก รรม
พฤติ ก รรมด้ า น ใ น ก า ร เ ส น อ ในระดับ 1 และ ในระดับ 2 และ ในระดับ 3 และ
ภ า ว ะ ผู้ น า เ ชิ ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น มีก ารเปิ ดโอกาส มี ก ารปฏิ บั ติ ต น มี ก ารดู แ ลและ
ยุทธศาสตร์
เ กี่ ย ว กั บ ให้ บุ ค คลอื่ น ได้ มี ให้เป็นแบบอย่าง เสริ ม สร้ า งขวั ญ
วิ สั ย ทั ศ น์ และ ส่ ว นร่ ว มในการ และสามารถโน้ม ก า ลั ง ใจ ใ ห้ กั บ
ยศ-ชื่อ
เ ปู า ห ม า ย ที่ แ ส ด ง ค ว า ม น้ า ว ชั ก น าผู้ อื่ น ผู้ อื่ น เพื่ อ รั ก ษา
ต้ อ ง ก า ร ใ ห้ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม ความร่ ว มมื อ ใน
เ กิ ด ขึ้ น ใ น แนวทางในการ ร่ ว ม มื อ ป ฏิ บั ติ การปฏิ บั ติ ต าม
อนาคตได้ อ ย่ า ง ปฏิ บั ติ ที่ น าไปสู่ ตามแนวทางด้วย แนวทางที่นาไปสู่
ชัดเจน
เปูาหมายนั้น
ความเต็มใจ
ก า ร บ ร ร ลุ
เ ปู า ห ม า ย ที่
กาหนดไว้
1
ชื่อนักศึกษา # 1
2
ชื่อนักศึกษา # 2
3
ชื่อนักศึกษา # 3
4
ชื่อนักศึกษา # 4
5
ชื่อนักศึกษา # 5
6
ชื่อนักศึกษา # 6
7
ชื่อนักศึกษา # 7
8
ชื่อนักศึกษา # 8
9
ชื่อนักศึกษา # 9
10 ชื่อนักศึกษา # 10
11 ชื่อนักศึกษา # 11
12 ชื่อนักศึกษา # 12
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แบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัย
การทัพอากาศที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
1. ท่านมีความคิดเห็นว่างานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประกอบด้วย 1) หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการ
สอน และ 3) การวัดและประเมินผล มีส่วนสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับท่าน
ได้อย่างไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ท่านมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 1) การมีวิสัยทัศน์ 2) การแก้ปัญหาและการ
ตัดสินใจ 3) ทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ 4) ทักษะการสื่อสาร และ 5) ภาวะผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ ที่ท่าน
ได้รับการเสริมสร้างระหว่างเข้ารับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศนั้น สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริงได้อย่างไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะสนับสนุนการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษารุ่นต่อๆ ไปได้อย่างไร ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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แบบสัมภาษณ์เพื่อวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมการบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อเก็บข้อมูลสภาวะแวดล้อมภายใน/ภายนอกวิทยาลัยทัพอากาศที่
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยแยก
ประเด็น ปัจจั ยที่ เป็น จุดแข็ง จุด อ่อน โอกาส และอุปสรรค รวมทั้ งแนวทาง/กลยุ ทธ์ พัฒนาการจั ดการศึก ษาที่
เหมาะสม เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างนี้ประกอบด้วยแนวคาถาม 5 ประการ ดังนี้
แนวคาถาม

ประเด็นพิจารณา (สาหรับผู้วิจัย)

1 ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดแข็ง (Strength) ซึ่งหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่
สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ
2 ท่านเห็นว่าอะไรคือจุดอ่อน (Weakness) ซึ่ง
หมายถึงสภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ที่ไม่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
3 ท่านคิดว่าอะไรคือโอกาส (Opportunity) ซึ่ง
หมายถึงสภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยการทัพ
อากาศ ที่สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
4 ท่านคิดว่าอะไรคือภัยคุกคาม (Threats) ซึ่งหมายถึง
สภาพแวดล้อมภายนอกวิทยาลัยการทัพอากาศ ที่ไม่
สนับสนุนต่อการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของนักศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ
5 ท่านคิดว่าควรมีกลยุทธ์หรือแนวทางในการ
บริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
อย่างไรบ้าง

- ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบไปด้วย
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การและค่านิยม
ร่วม บุคลากร ทรัพยากรองค์การ การบริหารจัดการ

- ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ประกอบไปด้วย
โครงสร้างองค์การ วัฒนธรรมองค์การและค่านิยม
ร่วม บุคลากร ทรัพยากรองค์การ การบริหารจัดการ

- ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบไปด้วย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
กฎหมาย เทคโนโลยี แรงผลักดันที่เกิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
- ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ประกอบไปด้วย
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและ
กฎหมาย เทคโนโลยี แรงผลักดันที่เกิดจาก
ผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศ
แนวทางกลยุทธ์ที่ได้เกิดจากประสบการณ์ของผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา และสามารถ
นามาใช้เป็นแนวคิดเบื้องต้นในการออกแบบ/พัฒนา
กลยุทธ์ต่อไป
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แนวคาถามการสนทนากลุ่ม
แนวคาถามการสนทนากลุ่มของผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศ ปีการศึกษา
55-57 จานวน 15 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์แนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ในขอบข่ายงานวิชาการ 3 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนา
หลักสูตร 2) การจัดการเรียนการสอน และ 3) การประเมินผล ตามมุมมองของผู้สาเร็จการศึกษาซึ่ง
เป็นผู้ที่ได้รับผลจากการบริหารงานวิชาการโดยตรง เครื่องมือที่ใช้คือแนวคาถามการสนทนากลุ่มที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น
แนวคาถาม
1 ท่านมีความคิดเห็นว่างานวิชาการด้านหลักสูตร การ
สอน และการประเมินผลทีผ่ ่านมานั้น สนับสนุนการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับ
ท่านได้อย่างไร ?

ประเด็นพิจารณา (สาหรับผู้วิจัย)

ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการ
(หลักสูตร การสอน และการประเมิน) กับการ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ (การมี
วิสัยทัศน์ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ทักษะการ
บริหารเชิงยุทธศาสตร์ ทักษะการสื่อสาร และภาวะ
ผู้นาเชิงยุทธศาสตร์)
2 ท่านมีความคิดเห็นว่าสมรรถนะผูน้ าระดับ
ความสอดคล้องของสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ท่านได้รับการเสริมสร้างในระหว่างเข้า ที่ได้รับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศ กับการ
รับการศึกษาในวิทยาลัยการทัพอากาศนั้น สามารถ ประยุกต์ใช้สมรรถนะเหล่านั้นกับการปฏิบัติงานจริง
นาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริงได้อย่างไร ? หลังจากสาเร็จการศึกษาไปแล้ว และได้มีโอกาส
ปฏิบัติงานผู้บริหารหรือฝุายอานวยการระดับสูงเป็น
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว
3 ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงาน
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของ
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศที่จะสนับสนุน วิทยาลัยการทัพอากาศของผูร้ ่วมสนทนากลุ่มใน
การเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ฐานะผู้รบั บริการ ซึ่งมีประสบการณ์ตรงและมองเห็น
อย่างไร?
จุดบกพร่อง หรือจุดที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิชาการของสถาบัน
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ผนวก ข - 6 แบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารงาน
วิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของ
กองทัพอากาศ
คาชี้แจง
1. แบบประเมิน ฉบั บ นี้ เป็ นส่ ว นหนึ่งของการศึกษาตามหลั กสู ตรปริ ญญาครุศาสตรดุษ ฎี
บัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบาย การจัดการและความเป็นผู้นาทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ
ตามแนวคิดการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
2. ร่างกลยุทธ์การบริหารงานวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศตามแนวคิดการเสริมสร้าง
สมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ประกอบ ด้วยกลยุทธ์หลัก จานวน 3 กลยุทธ์
ได้แก่ 1) กลยุทธ์ผนึกกาลังทางวิชาการ 2) กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ
และ 3) กลยุทธ์บริหารงานวิชาการเชิงรุก โดยมีกลยุทธ์ย่อย จานวน 7 กลยุทธ์ และแนวทางปฏิบัติ
จานวน 30 แนวทาง ดังแสดงในตารางที่ 1 – 3
3. กรุณาทาเครื่องหมาย  ในช่อง "เห็นด้วย" หากท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมและ
เป็ น ไปได้ หรื อ "ควรปรั บ ปรุ ง " หากท่ า นเห็ น ว่ า มี ส่ ว นที่ ค วรปรั บ ปรุ ง และขอความกรุ ณ าให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเป็นรายข้อ
4. ในการประเมินครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านมีคุณค่าและมีความสาคัญต่อการศึกษาของ

กองทัพอากาศเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการพิจารณากาหนดแนวทางพัฒนาการบริหารงานวิชาการเพื่ อ
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศต่อไป
ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินร่างกลยุทธ์ฯ นี้เป็นอย่างสูง
นาวาอากาศเอก ยุทธศักดิ์ พูลสุวรรณ
นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ตารางที่ 1 กลยุทธ์ผนึกกาลังทางวิชาการ
ผลลัพธ์ : หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับ (ระดับนโยบาย ระดับอานวยการ และระดับสถานศึกษา) มีทิศทางการ
ดาเนินงานที่มุ่งสู่เปูาหมายร่วมเดียวกัน มีความเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาตามแนวทางรับราชการ
ทหาร และมีการปรับปรุงเกณฑ์วัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
กลยุทธ์ย่อย - แนวทางการปฏิบตั ิ
1.1 ร่วมคิด-ร่วมทา
1.1.1 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึ กษา และสถานศึกษาเพื่อทบทวน
และปรับปรุงนโยบายด้านการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะผู้นาของกองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.2 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อร่วมกัน
กาหนดเปูาหมายร่วมด้านสมรรถนะผู้นาของแต่ละสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.3 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อเชื่อมโยง
สาระการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.1.4 จัดประชุมสัมมนาระหว่างหน่วยงานนโยบาย หน่วยอานวยการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อปรับปรุง
หลั ก เกณฑ์ แ ละระเบี ย บด้า นการวั ด และประเมิ นผลให้ ส อดคล้ อ งกั บ การพั ฒ นาสมรรถนะผู้ น าของ
กองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ร่วมเรียนรู้
1.2.1 จั ดให้ มีการฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรีย นรู้ และการออกแบบ
เครื่องมือวัดและประเมินผลที่เหมาะสมกับแนวทางการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.2 บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management) ด้านงานวิชาการระหว่างสถานศึกษาของ
กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2.3 พัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning
Community) ของกองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เห็น
ด้วย

ควร
ปรับป
รุง

315
ตารางที่ 2 กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการบริหารงานวิชาการ
ผลลัพธ์ : วิทยาลัยการทัพอากาศมีความพร้อมในการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ให้กับนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ย่อย - แนวทางการปฏิบตั ิ
2.1 พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
2.1.1 หลักสูตรต้องเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มี
ผลต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศทั้งทางตรง และทางอ้อม
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.2 หลักสูตรมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับกระบวนการแก้ปัญหา และกระบวนการตัดสินใจในสถานการณ์
วิกฤติ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 หลักสูตรมีเนื้อ หาที่เกี่ย วกับ การบริห ารจัดการเชิง ยุทธศาสตร์ กรณีศึก ษา และแนวทาง
ดาเนินการที่เหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.4 หลักสูตรควรเสริมสร้างทักษะในการฟัง อ่าน เขียน พูด ที่สามารถสื่อสารสาระสาคัญของ
ข่าวสารที่ต้องการให้ชัดเจน รวมทั้งแนวความคิดการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.5 หลักสูตรควรมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับความสาคัญของความเป็นผู้นาที่มีต่อกองทัพอากาศ ความ
การพัฒนาความเป็นผู้นา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 พัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
2.2.1 ทบทวนและปรับพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาให้พร้อมเข้าสาหรับกิจกรรม
การเรียนรู้ตามหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 ออกแบบกิ จ กรรมการเรีย นรู้ ที่ มุ่ง แลกเปลี่ ย นประสบการณ์เ ดิ มของนั ก ศึก ษาเป็ นฐาน
ในการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 จัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการการพัฒนาองค์การ และรับฟังวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงของ
องค์กรที่ประสบความสาเร็จ รวมทั้งการสืบเสาะความรู้ และการจัด กลุ่มอภิปรายแนวทางพัฒนา

เห็น
ด้วย

ควร
ปรับปรุ
ง
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กลยุทธ์ย่อย - แนวทางการปฏิบตั ิ
กองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 จัดการฝึกโดยใช้สถานการณ์จาลองที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
พัฒนาทางเลือกในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.5 จัดการฝึกปฏิบัติโดยใช้ เกมบริหารที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ และประสบการณ์ในการ
วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การนาแผนไปปฏิบัติ และการประเมินผลการปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.6 จัดการฝึกปฏิบัติในการสื่อสารทั้งการพูด และการเขียน รวมทั้งในรูปแบบของงานมอบหมาย
รายงานการวิจัย และการนาเสนอต่อสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.7 จัดการฝึกปฏิบัติที่แฝงอยู่ในกิจกรรมการเรียนรู้ และการทากิจการนักศึกษาเปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้มีโอกาสแสดงความเป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 พัฒนาการวัดและประเมินผลสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
2.3.1 ประเมินวิสัยทัศน์ของบุคคล โดยการสังเกต การสัมภาษณ์แนวคิด การวิเคราะห์รายงานการ
วิจัย การแสดงความคิดเห็นในกลุ่มสัมมนา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 ประเมินการใช้ความคิดขั้นสูงในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ โดยการสังเกต การสัมภาษณ์
การให้เหตุผลหรือวิพากษ์วิจารณ์การตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.3 ประเมินทักษะการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ โดยการติดตามกระบวนการพัฒนากลยุทธ์ตามแบบ
ฝึกเกมบริหาร ได้แก่ การวิเคราะห์สถานการณ์ การกาหนดเปูาหมายและทิศทางขององค์การ การ
พัฒนาแผนกลยุทธ์ ด้วยเครื่องมือประเมินสมรรถนะของกลุ่ม และรายบุคคล
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.4 ประเมินผลจากการปฏิบัติตามแนวทางการฝึกติดต่อสื่อสาร และบุคลิกท่าทีการนาเสนอ การ
ถ่ายทอดข่าวสารให้กับคนในทีม โดยการสังเกตการณ์
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เห็น
ด้วย

ควร
ปรับปรุ
ง
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กลยุทธ์ย่อย - แนวทางการปฏิบตั ิ
2.3.5 ประเมินความเป็นผู้นาเชิงยุทธศาสตร์ของนักศึกษาด้วยการสังเกตการณ์ การใช้แบบประเมิน
และการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความเป็น
ผู้นา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เห็น
ด้วย

ควร
ปรับปรุ
ง
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ตารางที่ 3 กลยุทธ์บริหารงานวิชาการเชิงรุก
ผลลัพธ์ : กองทัพอากาศได้รับประโยชน์จากการเผยแพร่วิชาการที่เป็นผลผลิตจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการพัฒนากองทัพอากาศ และส่งเสริมความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างองค์กรเพื่อนาไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการปูองกันประเทศ

กลยุทธ์ย่อย - แนวทางการปฏิบตั ิ
3.1 บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนากองทัพอากาศ
3.1.1 จั ดการเสวนาทางวิชาการ เผยแพร่ผลงานวิจั ย และนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อ
เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา และการพัฒนากองทัพอากาศที่สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์จริง
และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.2 รวบรวม และนาประเด็นปัญหาจากหน่วยงานของกองทัพอากาศ มาใช้เป็นหัวข้อในการทาวิจัย
และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาการปฏิบัติงานจากหน่วยงานของกองทัพอากาศอย่าง
สร้างสรรค์
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.1.3 นาเสนอผลการสังเคราะห์นโยบายระดับยุทธศาสตร์ที่ได้จากการฝึก จาลองสถานการณ์วิกฤติ
ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกองทัพอากาศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 สร้างพันธมิตรทางวิชาการ
3.2.1 แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ระหว่ างสถานศึกษา และองค์กรที่เกี่ยวข้องใน
ด้านการบริหารงานวิชาการที่เสริมสร้างสมรรถนะผู้นาระดับยุทธศาสตร์
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.2 ร่วมกับสถานศึกษาต่างเหล่าทัพในการจัดกิจกรรการเรียนรู้ และพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ทาง
ทหาร ทั้งในด้านการเตรียมกาลัง และการใช้กาลังเหล่าทัพร่วมกันบรรเทาสถานการณ์วิกฤติ การ
ช่วยเหลือประชาชน และการปกปูองผลประโยชน์ของประเทศ
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2.3 จัดการฝึกร่วมระหว่างสถานศึกษาของกองทัพอากาศ โดยรวมการควบคุมให้มีเปูาหมายการฝึก
ร่วมกัน และแยกการปฏิบัติตามกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นาตามที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เห็น
ด้วย

ควร
ปรับปรุ
ง

คาแนะนาเพิ่มเติมในภาพรวมของร่างกลยุทธ์ฯ
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(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ประเมินกลยุทธ์ฯ

รายการอ้างอิง

ภาคผนวก
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นาวาอากาศเอก ยุ ท ธศั ก ดิ์ พู ล สุ ว รรณ เกิ ด วั น ที่ 16 ตุ ล าคม พ.ศ.2508 ส าเร็ จ
การศึกษาปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ
พ.ศ.2530 สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการทหาร จากโรงเรียนเสนาธิ
การทหารบก เมื่ อ พ.ศ.2553 เข้า รับ การศึก ษาระดั บปริ ญญาดุ ษ ฎีบั ณฑิ ต สาขาวิ ช าบริห าร
การศึ ก ษา ภาควิ ช านโยบาย การจั ด การ และความเป็ น ผู้ น าทางการศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันรับราชการสังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ กองทัพอากาศ
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