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บทคัดย่อ 
 
  กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  
มีภารกิจหลักรับผิดชอบการวางแผน พัฒนาด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย  
ให้สามารถติดต่อเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง 
และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการให้กับกองทัพ 
และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรน า 
ท่ีทันสมัยในการอ านวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคง 
เป็นท่ีเช่ือมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นท่ียอมรับของมิตรประเทศ” ต่อมาผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ได้กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากร โดยมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แม่นย า ทันเวลา 
มีระบบสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO)  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมั่นจากเหล่าทัพ รวมทั้ง 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าสู่การเป็น Digital Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และเป็น  
Smart Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง   
 กรมก าลังพลทหารได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อรองรับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงานหลัก เพื่อขับเคล่ือนก าลังพลให้พร้อมเข้าสู่การเป็น 
Digital Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามวงรอบการปฏิบัติงาน
ด้านก าลังพล พร้อมก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแต่ละปีและก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ท้ังนี้ 
จากการปฏิบัติท่ีผ่านมามีก าลังพลบางส่วนยังขาดความเข้าใจและปรับตัวไม่ทันกับสภาวะแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งยังมบีางประเด็นท่ียังต้องมีการปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 การจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ีมี
ผลกระทบต่อการพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร ท้ังปัจจัยภายนอกด้านโอกาสและอุปสรรค 
รวมถึงปัจจัยภายในด้านจุดแข็งและจุดอ่อน และจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของ 
กรมก าลังพลทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ผลการศึกษา
ได้วิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรคืออยู่ใน ST Strategies ซึ่งต้องมีการส่งเสริมจุดแข็งของ
องค์กรเพื่อลดอุปสรรคจากปัจจัยภายนอก จากการวิเคราะห์ท าให้ได้กลยุทธ์เชิงป้องกันในการพัฒนา
องค์กรโดยเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการให้ความรู้แก่ก าลังพล ปรับระบบการปฏิบัติงานให้
เอื้ออ านวยต่อการใช้ระบบดิจิทัลท่ีมีอยู่หลากหลายในปัจจุบัน และการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์
เครื่องมือด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงไปสู่องค์กรดิจิทัล ภายใต้การจัดท า 
แผนกลยุทธ์และเช่ือมโยงไปยังแผนงานและโครงการท่ีเกี่ยวข้องนั้นต้องอาศัยการขับเคล่ือนและ 
มีกระบวนการปรับตัวเพื่อการเปล่ียนผ่าน โดยผู้บังคับบัญชาและก าลังพลทุกนายต้องร่วมมือกัน 
จึงเกิดผลเป็นแนวทางเดียวกันและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรต่อไป 
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ค ำน ำ 
 
 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหารเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น
องค์กร Digital Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ในครั้งนี้ เป็นการน าแผนการปฏิบัติราชการ 
ด้านก าลังพลมาพิจารณาทบทวน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยี ท่ีส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของก าลังพลใน
กองบัญชาการกองทัพไทยโดยตรง ท้ังนี้ก าลังพลจะต้องปรับตัวให้ทันกับสภาวะแวดล้อม 
ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ท่ีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และการปฏิบัติแบบ 
วิถีชิวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสังคม โดยวิกฤต COVID-19 ได้เร่งให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
อย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI)  
ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการท างานท่ีเรียกว่ายุค Society-as-a-Service (SaaS) 
คือ การท างานท่ีสามารถท างานท่ีไหนก็ได้ หรือ Education Technology (EdTech) คือ การเรียน 
การสอนท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีหรือการเรียนออนไลน์ เป็นต้น ท้ังนี้ ก าลังพลจะต้องรู้เท่าทันด้วย
การมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและเอาตัวรอดให้ได้จากสภาวะการณ์นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 
 กลยุทธ์ท่ีได้จากกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์ เชิงป้องกันท่ีแสดงให้เห็นว่า 
กรมก าลังพลทหารมีจุดแข็งภายในองค์กรท่ีสามารถพัฒนาสู่เป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้เป็นอย่างดี 
แต่ยังมีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคท่ีจะท าให้บรรลุถึงเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ จึงต้องอาศัย
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์กร รวมถึงก าลังพลท่ีใฝ่หาความรู้
และศึกษาพัฒนาตนเองตลอดเวลาจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรดิจิทัล
อย่างมั่นคง เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น Smart Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ต่อไป  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังพล  
กองบัญชาการกองทัพไทยให้สามารถมุ่งสู่เป้าหมายการเป็น Digital Headquarters และก้าวไปสู่
วิสัยทัศน์การเป็น Smart Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ อย่างสมบูรณ์ได้ในท่ีสุด 
       
 
       นาวาอากาศเอก จงเจต  วัชรานันท์ 
            นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๔ 
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สำรบัญ 
 
บทคัดย่อ  ก 
ค าน า   ข 
สารบัญ   ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภาพ จ 
บทท่ี  ๑  บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๒ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๓ 
 ๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา ๓ 
 ๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา ๔ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๔ 
บทท่ี  ๒  การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  
 ๒.๑ สภาวะแวดล้อมท่ัวไป ๕ 
 ๒.๒ สภาวะแวดล้อมท่ัวไปในบริบทของกรมก าลังพลทหาร ๑๑ 
     ๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมเกี่ยวข้องกับองค์กร ๑๘ 
     ๒.๔  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ๒๒ 
     ๒.๕  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ๒๕ 
     ๒.๖  ผลการวิเคราะห์สถานภาพภายนอกและภายใน ๒๙ 
     ๒.๗  การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร ๓๐ 
บทท่ี  ๓  แผนขององค์กร  
 ๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ๓๒ 
 ๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ๓๓ 
 ๓.๓ มาตรการ/ป้จจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) ๓๗ 
บทท่ี  ๔  ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์  
  ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ๔๑ 
บรรณานุกรม  ๔๓ 
ประวัติย่อผู้วิจัย ๔๔ 
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สำรบัญตำรำง 
 
ตารางท่ี ๒-๑    สถานภาพก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร ๑๗ 
ตารางท่ี ๒-๒    ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ๑๙ 
ตารางท่ี ๒-๓    ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ๒๑ 
ตารางท่ี ๒-๔    ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ๒๕ 
ตารางท่ี ๒-๕    ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน ๒๕ 
ตารางท่ี ๒-๖    ค่าคะแนนเฉล่ียของสภาพแวดล้อมภายนอก ๒๖ 
ตารางท่ี ๒-๗    ค่าคะแนนเฉล่ียของสภาพแวดล้อมภายใน ๒๗ 
ตารางท่ี ๒-๘   การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก ๒๙ 
ตารางท่ี ๒-๙  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน ๒๙ 
ตารางท่ี ๓-๑    ตัวแบบตารางการวิเคราะห์ TOWS Metrix ๓๔ 
ตารางท่ี ๓-๒    การวิเคราะห์ TOWS Metrix ๓๕ 
ตารางท่ี ๓-๓    ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี ๔๐ 
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ภาพท่ี ๒-๑  ภาพวิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ๖ 
ภาพท่ี ๒-๒  ภาพวิสัยทัศน์การเป็น Smart Headquarters ของกองบัญชาการกองทัพไทย ๘ 
ภาพท่ี ๒-๓  ภาพเป้าหมายสู่การเป็น Digital Headquarters ของกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๐ 
ภาพท่ี ๒-๔  ภาพความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยกับ 
  แผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ๑๒ 
ภาพท่ี ๒-๕  โครงสร้างการจัดของกรมก าลังพลทหาร ๑๓ 
ภาพท่ี ๒-๖  วงรอบงานก าลังพล ๑๕ 
ภาพท่ี ๒-๗ แบบการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ๒๒ 
ภาพท่ี ๒-๘  ภาพสัญลักษณ์แสดงถึงสถานภาพของหน่วยงาน ๔ ลักษณะ ๓๐ 
ภาพท่ี ๒-๙  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategics Positioning) ๓๑ 
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บทที่ ๑ 

บทน ำ 
 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม  
มีภารกิจหลักรับผิดชอบการวางแผน พัฒนา ด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย
ให้สามารถติดต่อเช่ือมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง  ๆ ท้ังในระดับรัฐบาล  
ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบใน 
การด าเนินการให้กับกองทัพและส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง โดยด าเนินการภายใต้วิ สัยทัศน์  
“กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรน าท่ีทันสมัยในการอ านวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ 
และการปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงเป็นท่ีเช่ือมั่นของรัฐบาลประชาชน และเป็นท่ียอมรับ
ของประเทศ” และด้วยความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย  ในด้านพันธกิจ  ด้านปฏิบั ติการ  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  
และด้านบุคลากร ส่งผลให้กองบัญชาการกองทัพไทยต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจ าเป็นท่ีต้องพัฒนาก าลังพลหรือทรัพยากรบุคคลท่ี
เป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร  

กรมก าลังพลทหารได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
กองบัญชาการกองทัพไทยได้ก าหนดเป้าหมาย ในป ีพ.ศ. ๒๕๖๕ มุ่งสู่การเป็น Digital Headquarters 
และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ มุ่งสู่การเป็น Smart Headquarters ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ 
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๒๐ ปี ท่ีเป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
ท่ีว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” กรมก าลังพลทหารจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล
ของกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อรองรับให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ดังกล่าว รวมท้ังตอบสนองต่อแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยในด้านการพัฒนา
บุคลากร ซึ่งให้ความส าคัญกับก าลังพลโดยเน้นการปลูกฝังและพัฒนาก าลังพลให้มีประสิทธิภาพ 
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และมีความสุขในการท างาน โดยยึดหลัก “คนดี คนเก่ง คนมีความสุข” พร้อมท้ังสร้างก าลังพลให้
รองรับการอ านวยการร่วมในด้านการป้องกันประเทศ ด้วยแนวคิดมุ่งจัดการความรู้สู่องค์กรแห่ง 
การเรียนรู้อย่างยั่งยืน และให้ก าลังพลเป็นทหารอาชีพ อย่างไรก็ตามเนื่องจากสภาวะแวดล้อม 
ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีท่ีส่งผลกระทบต่อ
การปฏิบัติงานของก าลังพลในกองบัญชาการกองทัพไทยโดยตรงในหลายมิติ ท้ังนี้ก าลังพลจะต้อง
ปรับตัวให้ทันกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมถึงในปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ท่ีมีผลกระทบในการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกด้าน ส่งผลให้เกิดการ
เรียนรู้และการปฏิบัติแบบวิถีชิวิตปกติใหม่ (New Normal) ในสังคมโดยวิกฤต COVID-19 ได้เร่งให้
เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างกว้างขวาง ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent: AI) ท่ีเข้ามามีบทบาทส าคัญมากยิ่ งขึ้น รวมไปถึงการท างานท่ีเรียกว่า 
ยุค Society-as-a-Service (SaaS) คือ การท างานท่ีสามารถท างานท่ีไหนก็ได้ หรือ Education 
Technology (EdTech) คือ การเรียนการสอนท่ีขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยีหรือการเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
ท้ังนี้ก าลังพลจะต้องรู้เท่าทันด้วยการมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานและเอาตัวรอดให้ได้จาก
สภาวะการณ์นี้ ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร 

ดังนั้นเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยได้ก าหนดไว้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕  
ให้เป็น Digital Headquarters โดยสมบูรณ์ ผู้จัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้ จึงมีความสนใจท่ีจะจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital 
Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ซึ่งจะน าไปสู่แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยใน
ด้านการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย ในส่วน 
กรมก าลังพลทหาร เพื่อรองรับการเป็นองค์กร Digital Headquarters ต่อไป 
 
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

๑.๒.๑ เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital Headquarters ท้ังปัจจัยภายนอก ในด้านโอกาสและภัยคุกคาม 
รวมถึงปัจจัยภายใน ในด้านจุดอ่อนและจุดแข็ง 

๑.๒.๒ เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร เพื่อมุ่งไปสู่ 
การเป็นอง ค์กร Digital Headquarters (พ .ศ.  ๒๕๖๕-๒๕๖๗)  ในการพัฒนาก า ลังพลของ 
กรมก าลังพลทหารให้รองรับการเป็นองค์กร Digital Headquarters 
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๑.๓  ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 การจัดท าเอกสารวิชาการในเรื่องแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) ฉบับนี้ จัดท าเพื่อการศึกษา
มีขอบเขต ดังนี้ 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 

  ๑.๓.๑.๑ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ท่ีน่าเช่ือถือ ได้แก่ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๘๐) 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนปฏิบัติการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ การขับเคล่ือนกองทัพสู่การ
เป็นกองทัพดิจิทัล และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลกองบัญชาการ
กองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 

  ๑.๓.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ซึ่งประชากรประกอบด้วย
ข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในกรมก าลังพลทหาร 

 ๑.๓.๒ ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษา จะศึกษาเฉพาะข้าราชการท่ีปฏิบัติงานในกรมก าลังพลทหาร 

 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาใช้เวลา ๔ เดือน ต้ังแต่เดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
 

๑.๔  ระเบียบวิธีกำรศึกษำ 

 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบและแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้นและน าเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ก าลังพลของกรมก าลังพลทหารเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗ ซึ่งมีระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี้ 

๑.๔.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประกอบด้วย ๑) ผู้บริหารระดับสูง  (ระ ดับ 
รองผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) ๒) ผู้อ านวยการกอง รองผู้อ านวยการกอง และผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง  
๓) นายทหารระดับปฏิบัติการ ๔) เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ และ ๕) อื่น ๆ ท่ีปฏิบัติงานใน 
กรมก าลังพลทหาร ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างเป็นการสุ่มตัวแบบง่าย (Simple Random Sampling) 
จ านวน ๒๐ นาย โดยให้ตอบแบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๔.๒ เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก 
(SWOT Analysis) ส าหรับการตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม เป็นลักษณะก าหนดระดับช่วงคะแนน
ให้แต่ละระดับช้ัน (Ranking Scale) โดยพิจารณาจาก “ตัวแปรท่ีมีศักยภาพส่งผลกระทบต่อกลุ่ม”  
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และ “ตัวแปรท่ีมีโอกาสเกิด” ใช้เกณฑ์การค านวณเป็นคะแนนโดยให้ค่ามีผลกระทบน้อยท่ีสุด=๑ 
ผลกระทบน้อย=๒ ผลกระทบมาก=๓ และผลกระทบมากท่ีสุด=๔ เพื่อให้ได้เป็นข้อมูลเชิงลึก 
ในการร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร 
Digital Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) 
 ๑.๔.๓ วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้ 
PESTEL Analysis และกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  
๗ ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) และให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและ
นายทหารฝ่ายอ านวยการผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของกรมก าลังพลทหาร จ านวนท้ังส้ิน  
๕ นาย ให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น ๑ เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมี 
ค่าคะแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก และใช้เทคนิคการจับคู่ SWOT Maching หรือ TOWS Matrix น ามา
จัดกลุ่มกลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก 
 ๑.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาคัดเฉพาะโอกาสและอุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน 
ตามล าดับคะแนน จากนั้นจัดล าดับความส าคัญของตัวแปรและสร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท 
ตารางนี้จะแสดงกลยุทธ์ของกรมก าลังพลทหารซึ่งเป็นการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกท่ีเป็นโอกาสและ 
เพื่อการพัฒนาของกรมก าลังพลทหารเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กร Digital Headquarters ในอนาคต
  
๑.๕  ข้อจ ำกัดของกำรศึกษำ 

 ระยะเวลาในการจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้มีจ ากัด จึงอาจเกิดข้อติดขัดหรือขาดความ
สมบูรณ์ของข้อมูลบางประการ 
 

๑.๖  ประโยชน์ที่ควำมว่ำจะได้รับ 

 ๑.๖.๑ ท าให้ทราบแนวโน้มและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นต่อการพัฒนาก าลังพลของ 
กรมก าลังพลทหาร ในการเตรียมการรองรับสู่การเป็นองค์กร Digital Headquarters ต่อไป 

๑.๖.๒ ท าให้ได้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร เพื่อมุ่งไปสู่ 
การเป็นองค์กร Digital Headquarters (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๗) และเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน 
การจัดท าแผนพัฒนาก าลังพลของกรมก าลังพลทหารในอนาคตต่อไป 
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บทที่ ๒ 

กำรตรวจสอบสภำวะแวดล้อมและกำรวิเครำะห์ทำงยุทธศำสตร์ 
 
๒.๑ สภำวะแวดล้อมทั่วไป 
 ๒.๑.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐  
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวดท่ี ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
มีเนื้อหาท่ีเกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลและกองทัพดิจิทัล  คือ มาตรา ๒๕๘  
ให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล 
 ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
   ยุทธศาสตร์ชาติ (๒๕๖๑-๒๕๘๐) ได้ให้ความส าคัญกับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
โดยได้ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(ยุทธศาสตร์ท่ี ๖) เพื่อแก้ไขปัญหาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นระบบและสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในทุกมิติ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาท่ีเน้นการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐท่ีมีโครงสร้างและภารกิจท่ี
เหมาะสม และวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุก ๆ
ภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคส่วนอื่น  ๆ ตลอดจนด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคม 
โดยประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเน้นการปรับเปล่ียนภาครัฐ  ยึดหลักภาครัฐของประชาชน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยก าหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
และแยกแยะบทบาทของหน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้ 
มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมท่ีจะปรับตัวให้ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
และระบบการท างานท่ีเป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมท้ังมีลักษณะเปิดกว้างเช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามี  
ส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส  
 ๒.๑.๓ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ได้ระบุความหมายของ “รัฐบาลดิจิทัล” ว่าหมายถึง การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารงานภาครัฐ และการบริการสาธารณะโดยปรับปรุงการบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล
ภาครัฐ และในการท างานให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอ านวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน ในการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ
ต่อสาธารณชน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยมีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
(องค์การมหาชน) (สพร.) ท าหน้าท่ีในการให้บริการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
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หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมถึงผลักดันให้
หน่วยงานภาครัฐเปล่ียนผ่านไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์มากขึ้น โดยมีกลไกส าคัญท่ีจะ
ช่วยขับเคล่ือนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล คือ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่าน
ระบบดิจิทัล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือท่ีเรียกว่า พรบ.รัฐบาลดิจิทัล  
 ๒.๑.๔ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยมีวิสัยทัศน์ คือ “ยกระดับภาครัฐไทยสู่การ
เป็นรัฐบาลดิจิทัลท่ีมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน มีการท างานแบบอัจฉริยะ ให้บริการโดยมี
ประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้อย่างแท้จริง” โดยในการยกระดับ 
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลดังวิสัยทัศน์ท่ีก าหนดไว้นั้นต้องอยู่
บนพื้นฐานของการด าเนินการ ๔ ประการ ได้แก่  
   ๒.๑.๔.๑ การบูรณาการภาครัฐ (Government Integration) คือ การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ต้ังแต่การเช่ือมโยงข้อมูลบริการไปจนถึงการด าเนินงานเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการของรัฐท้ังในระดับหน่วยงานย่อยไปจนถึงระดับ
กระทรวง 
   ๒.๑.๔.๒ การด าเนินงานแบบอัจฉริยะ (Smart Operations) คือ การน าเทคโนโลยี
และอุปกรณ์ดิจิทัลท่ีเหมาะสมมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐไทย เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานอย่างถูกต้อง แม่นย า รวดเร็ว และตรงจุดมากขึ้น โดยมีการเช่ือมต่อระหว่างเครื่องมือ
อุปกรณ์ (Internet of Things: IoT) ต่าง ๆ อย่างท่ัวถึง ท าให้เจ้าหน้าท่ีสามารถส่ือสารแลกเปล่ียน
ข้อมูลกันได้อย่างเป็นปัจจุบันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   ๒.๑.๔.๓ การให้บริการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-Centric Services) 
คือ การยกระดับงานบริการภาครัฐให้ตรงกับความต้องการของประชาชนท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
   ๒.๑.๔.๔ การสนับสนุนให้ เกิดการขับเคล่ือนไปสู่การเปล่ียนแปลง (Driven 
Transformation) คือ การวางแนวทางการขับเคล่ือนภาครัฐไทยสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลในทุกระดับ
ของบุคลากรภาครัฐ 
 

 
ภาพท่ี ๒-๑  ภาพวิสัยทัศน์สู่การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
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 ๒.๑.๕ แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 
   แผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔  
ถูกก าหนดให้เป็นแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพไทย  
เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของกองทัพไทย  
ในส่วนของฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ฐานข้อมูล และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร โดยมีวิสัยทัศน์ คือ บูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ของกองทัพไทยเพื่อรวมเป็นหนึ่ง และเป็นกองทัพช้ันน าในด้านความมั่นคงของรัฐและอาเซียน 
ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
   กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยพัฒนา
ก าลังพลให้มีองค์ความรู้  เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ มุ่งสู่กองทัพดิจิทัลในอนาคต 
   กลยุทธ์ท่ี ๒ การพัฒนาโครงสร้างการจัดหน่วย และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง 
มาตรฐาน โดยปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างการจัดของหน่วย ตลอดจน ระเบียบ ค าส่ัง มาตรฐานต่าง ๆ  
ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสม สามารถสนับสนุนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์ท่ี ๓ การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร โดยการพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และการส่ือสาร ประกอบด้วย ระบบส่ือสารโทรคมนาคม ระบบงานสารสนเทศ ระบบรักษา 
ความปลอดภัยสารสนเทศ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ฐานข้อมูล ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ให้มีความพร้อม
ในการใช้งานและมีความครอบคลุมเพียงพอต่อการใช้งานตามภารกิจ พร้อมท้ังสนับสนุนให้ เกิด 
การบูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 
มุ่งเน้นความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน และความปลอดภัยในการใช้งาน 
   กลยุทธ์ท่ี ๔ การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดย
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการด าเนินงานด้านระบบควบคุมบังคับบัญชา  
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารราชการท่ัวไป เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ ระบบสารสนเทศเพื่อการฝึก 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถตอบสนองภารกิจในภาพรวมของ
กระทรวงกลาโหมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
   กลยุทธ์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านไซเบอร์ โดยพัฒนาศักยภาพด้านไซเบอร์ในการป้องกัน  
การป้องปรามและการผนึกก าลังไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ 
   กลยุทธ์ท่ี ๖ การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
โดยให้มีการพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศให้เกิดการ
พัฒนาขีดความสามารถก าลังพล และยกระดับการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ระดับสูง ตลอดจนมีการบูรณาการการใช้งานทรัพยากรพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสารท่ีจ าเป็นร่วมกันบนพื้นฐานของความปลอดภัยในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุด 
ต่อประเทศ 
 



๘ 
 

 ๒.๑.๖ การขับเคล่ือนกองทัพสู่การเป็นกองทัพดิจิทัล 
   กองทัพไทย ได้มีการวางแผนพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ด้วยระบบการบริหาร
องค์การสมัยใหม่ เป็นไปตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการของประเทศ การพัฒนาระบบราชการ 
๔.๐ และสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีของรัฐบาล โดยเป้าหมายการด าเนินงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ในปี  พ .ศ. ๒๕๖๕ เป็น Digital Headquarters และวิสัยทัศน์ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters ส าหรับวิสัยทัศน์ Smart 
Hadquarters มีความหมายของนัยส าคัญดังนี้  นัย ท่ี ๑ Smart เป็นค า ท่ีแสดงถึงภาพลักษณ์ 
ขององ ค์การต่อสาธารณะ ท่ีต้องแสดงให้ เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการท่ีมีความเป็น เลิศ  
ด้านการอ านวยการร่วมด้วยระบบเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ท่ีทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา  
ลดการพึ่งพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็ง พึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืน มีลักษณะอเนกประสงค์ เป็นกองทัพใน
พระบรมเดชานุภาพแห่งองค์จอมทัพไทย เป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นัยท่ี ๒ เป็นอักษรย่อของเป้าหมายท่ี
ต้องการบรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ ดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี ๒-๒ ภาพวิสัยทัศน์การเป็น SMART Headquarters ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 
 
 
 



๙ 
 

   S: Strength and Sustainability หมายถึง การเป็นองค์กรท่ีมีความเข้มแข็ง พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อใช้เอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก พึ่งพาตนเองโดยเฉพาะเทคโนโลยีเพื่อการอ านวยการร่วม 
ต้ังอยู่บนหลักของความพอเพียง โดยจะพึ่งพาหน่วยงานด้านวิจัยและพัฒนาการทหาร รวมถึงหน่วย
งานวิจัยท้ังภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ เป็นเครื่องมือน าพาสู่การพึ่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
   M: Multi Purpose หมายถึง การจัดโครงสร้างและระบบบริหารงานท่ีมีความอ่อนตัวสูง 
ปรับเปล่ียนสถานะเพื่อการอ านวยการร่วมได้ในหลายภารกิจ โดยศูนย์บัญชาการทางทหารจะต้อง  
จัดโครงสร้างและปรับระบบงาน ยกระดับขีดความสามารถในการอ านวยการร่วมได้หลายมิติ  
ท้ังมิติภารกิจและมิติพื้นท่ี 
   A: AI C2 (Artificial Intelligent for Command and Control) หมายถึง การมีระบบ
การควบคุมบังคับบัญชาด้วยเทคโนโลยี AI ท่ีมีมาตรฐาน มีฐานข้อมูลสนับสนุนการตกลงใจของ
ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา ในการออกแบบระบบงานในอนาคต ท้ังระบบบริหาร
จัดการในยามปกติ และระบบปฏิบัติการในยามไม่ปกติ โดยจะพิจารณาน า AI เข้ามาช่วยเพิ่ม 
ขีดความสามารถท้ังในมิติยุทธศาสตร์และระบบปฏิบัติการ 
   R: Royal Military หมายถึง การเป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์จอมทัพไทย 
มีความจงรักภักดี ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเต็มความสามารถ มีวินัย มีศักดิ์ศรี
ความเป็นทหารอาชีพ 
   T: Transparency หมายถึง การเป็นองค์การท่ีบริหารจัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล 
เป็นธรรมตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน ระบบควบคุมภายใน รวมถึง
การพัฒนาระบบราชการ สู่มาตรฐานองค์การสมรรถนะสูง  
   เพื่อให้มีแนวทางการบรรลุเป้าหมายท่ีชัดเจนและเป็นกรอบการด าเนินงานให้แก่ 
ส่วนราชการ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้กรุณาเห็นชอบ Road Map การด าเนินงานในห้วงปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานให้บรรลุวิสัยทัศน์และรองรับยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง โดยแบ่งเป้าหมายการด าเนินงานเป็นช่วงระยะเวลาช่วงละ ๕ ปี ในระยะแรกภายใน
ปี  พ .ศ.  ๒๕๖๕  ก าหนดเป้าหมายเป็น  Digital Headquarters ค าว่ า  Digital Headquarters  
มีความหมายสองนัยส าคัญเช่นกัน นัยท่ี ๑ คือ แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการ 
ท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย มีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ตามกรอบของ 
Enterprise Architectural (EA) มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารท้ังภายในและภายนอก Network 
Centric Operation (NCO) มีโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ 
ท่ีมีความพร้อม ประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง มีสภาวะการณ์น า
เหล่าทัพและส่วนราชการท่ีมีค่าการยอมรับและความเช่ือมั่นสูง มีความพร้อมในการอ านวยการร่วม
ทุกสถานการณ์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และจงรักภักดี นัยท่ี ๒ อักษรย่อของเป้าหมายท่ีต้องการ
บรรลุในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้ 
 



๑๐ 
 

 
ภาพท่ี ๒-๓ ภาพเป้าหมายสู่การเป็น Digital Headquarters ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

   D: Decision Support System หม าย ถึ ง  ร ะ บ บสนั บ สนุ น ก า ร ตก ลง ใ จข อ ง
ผู้บังคับบัญชา บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย เป้าหมาย คือ พัฒนาฐานข้อมูลให้ได้
ร้อยละ ๑๐๐ ตามกรอบ Enterprise Architectures (EA) 
   I: Integration หมายถึ ง  ก า รมี โ คร ง ข่ า ย  Network Centric Operation (NCO)  
ท่ีเช่ือมโยงและบูรณาการระบบเพื่อประสานงาน ส่ังการ ควบคุม อ านวยการ ได้อย่างรวดเร็ว  
(Real Time) ครอบคลุมพื้น ท่ีปฏิบั ติการ เป้าหมาย  คือ ก าหนดระบบงาน โครงข่าย และ 
ขีดความสามารถท่ีต้องการของ NCO ให้ชัดเจนมุ่งพัฒนาสู่ความสมบูรณ์ให้เต็มระบบ 
   G: Globalization หมายถึง ระบบท่ีมีการเช่ือมต่อกับโครงข่ายภายนอกเพื่อใช้ข้อมูล
ข่าวสารจากนอกระบบแต่มีความปลอดภัยสูง ปิดกั้นความลับได้ เป้าหมาย คือ ระบบสารสนเทศ  
และฐานข้อมูลของกองบัญชาการกองทัพไทยต้องสามารถเช่ือมต่อกับทุกระบบท้ังภายในและ 
ภายนอกกระทรวงกลาโหมเมื่อต้องการแต่ต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน 
   I: Intelligent หมายถึง การมีระบบข่าวกรองท่ีทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า สามารถ
พยากรณ์เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า เป้าหมาย คือ พัฒนาระบบงานข่าวกรองทหารระดับยุทธศาสตร์ 
โครงสร้าง เครื่องมือ องค์ความรู้ ให้มีขีดความสามารถผลิตข่าวกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   T: Technology 4.0 หมายถึง การน าเทคโนโลยี Digital เทคโนโลยี AI มาสนับสนุน
การปฏิบัติงานและการบริหารจัดการ ซึ่งต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนาศักยภาพของกองทัพ  
โดยก าหนดรูปแบบและแนวทางไว้ชัดเจน รวมถึงมีแผนวิจัยและพัฒนาเพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเองได้
ด้วยเทคโนโลยี 



๑๑ 
 

   A: Alertness and Accuracy หมายถึง การสร้างระบบเตรียมพร้อม โดยเฉพาะ 
ศูนย์บัญชาการทางทหาร ให้มีความพร้อมในการอ านวยการร่วม พร้อมรับสถานการณ์ได้ 
ทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะแวดล้อม มีระบบสนับสนุนการตกลงใจของคณะผู้บัญชาการทหารท่ี 
ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา สร้างความพร้อมของศูนย์บัญชาการหลัก ศูนย์บัญชารอง และ 
ศูนย์บัญชาการเคล่ือนท่ี 
   L: Loyalty and Learning Organization หมายถึง การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีการรวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   เป้าหมายและวิสัยทัศน์ของกองทัพไทยในอนาคต นับเป็นความท้าทายต่อการบริหาร
การเปล่ียนแปลง ผู้บริหารทุกระดับมีความจ าเป็นต้องน าการเปล่ียนแปลงด้วยภาวะผู้น าท่ีเข้มแข็ง 
การปรับเปล่ียนไปสู่ Digital Government Office นั้น ประเด็นหลักไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีแต่เป็นเรื่อง
ของก าลังพล การเปล่ียนคนจาก Analog Skill ไปเป็น Digital Skill เป็นเรื่องค่อนข้างยาก และ 
เมื่อคนเปล่ียนวัฒนธรรมองค์การจะเปล่ียนเทคโนโลยีเป็นเพียงเครื่องมือท่ีจะตอบสนองต่อแนวคิด  
หรือระบบงานท่ีเปล่ียนแปลงไปเท่านั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า Transform to Digital Headquarters  
คนต้องเปล่ียนก่อนถึงจะเป็นปัจจัยความส าเร็จ 

๒.๒ สภำวะแวดล้อมทั่วไปในบริบทของกรมก ำลังพลทหำร  
 ๒.๒.๑  วิสัยทัศน์ 
   “กรมก าลังพลทหาร บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น DIGITAL Headquarters ในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการเป็น SMART Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐" 
 ๒.๒.๒ พันธกิจ 
   "พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล 
การด าเนินการด้านก าลังพลของกองทัพไทย” โดยมีพันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล 
กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ดังนี้ 
   ๒.๒.๒.๑ ก าหนดความต้องการ สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ก าลังพลท่ีมีขีดความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๒.๒.๒.๒ ก าหนดนโยบาย หลักการในการใช้และควบคุมก าลังพลให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของงานและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ด้วยมาตรการบรรจุ  
การย้าย และการควบคุมก าลังพลท่ีเหมาะสม 
   ๒.๒.๒.๓ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถ ตรงกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
งานตามภารกิจ และพร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 
   ๒.๒.๒.๔ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพล ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่ือมโยงกับผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 
 



๑๒ 
 

   ๒.๒.๒.๕ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษา
ก าลังพลท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้ รวมถึงเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจก าลังพลให้
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละและจริงใจ 
   ๒.๒.๒.๖ พัฒนาระบบปลดถ่ายก าลังพล ให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะงาน  
และตามความเช่ียวชาญ 
 

 
ภาพท่ี ๒-๔ ภาพความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยกับ 

         แผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

 ๒.๒.๓  ค่านิยมร่วม  
   ทหารอาชีพ  ความมุ่งมั่นในการท าดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม  
มีความเป็นผู้น า ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
   จงรักภักดี  น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณเป็นท่ีไว้วางใจ
ในงานท่ีรับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม  สร้างคุณค่าในงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
   กล้าหาญ  ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายท่ีจะเกิด ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูก เปิดเผยในส่ิงท่ีผิด 
ยอมรับค าวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
   ท างานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการท างาน
ร่วมกัน ส่ือสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
 
 



๑๓ 
 

 ๒.๒.๔ โครงสร้างขององค์กร 
   กรมก าลังพลทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทยในส่วนเสนาธิการร่วม 
มีหน้าท่ีเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการด าเนินการ
ด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และการบริหารจัดการก าลังพลร่วมกองทัพไทย  
เป็นหน่วยท่ีมีขีดความสามารถเกื้อกูลการอ านวยการให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยปกครอง
บังคับบัญชา สามารถปฏิบัติภารกิจได้เต็มรูปแบบท้ังในภาวะปกติและภาวะสงคราม  

 
ภาพท่ี ๒-๕  โครงสร้างการจัดของกรมก าลังพลทหาร 

 
     โดยกรมก าลังพลทหาร มีหน่วยขึ้นตรง ๗ หน่วยงาน ได้แก่  กองกลาง  
กองจัดการ กองการปกครอง กองบริการก าลังพล  กองพัฒนาก าลังพล กองพัฒนาระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล และส านักนโยบายและแผนก าลังพล โดยแต่ละหน่วยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
    กองกลาง มีหน้าท่ีด าเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ  
การธุรการ การก าลังพล การส่งก าลัง การพลาธิการ การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และ  
การรักษาความปลอดภัย 
    กองจัดการ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพล ในเรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง เล่ือน ลด ปลด 
ย้าย โอน เปล่ียนเหล่า การออกจากราชการ การปฏิบัติราชการพิเศษ การช่วยราชการ และ  
การจัดการความก้าวหน้าในการรับราชการ 



๑๔ 
 

    กองปกครอง มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา การรักษา 
แบบธรรมเนียมทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง วินัย การสารวัตรทหาร การทะเบียนศพ  
การเชลยศึก บ าเหน็จประจ าปี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    กองบริการก าลังพล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ เกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องขวัญและการบริการก าลังพล 
การสวัสดิการ สิทธิก าลังพลและพิธีการ 
    กองพัฒนาก าลังพล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องการพัฒนาก าลังพล แผนและ
โครงการศึกษาและการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม การวิเคราะห์และ
ประเมินผลด้านการพัฒนาก าลังพลด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรม 
    กองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพลและประเมินผลระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
     ส านักนโยบายและแผนก าลังพล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมพล การปลดพล การก าลัง
ส ารอง การสัสดี นโยบายด้านก าลังพลและก าลังคน การใช้ก าลังพลเรือนในกิจการทหาร  
การประมาณการสูญเสีย การทดแทนก าลังพล การจัดการภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย  
การจัดท าแผนก าลังพลประกอบแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนการก าลังพลในการ
ป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร ระบบสารสนเทศด้านก าลังพล  
การบริหารจัดการงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการด้านก าลังพลของ 
กองทัพไทย 
    กองนโยบายและแผน มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านก าลังพล ก าลังคน การใช้ก าลังพลเรือน
ในกิจการทหาร การเตรียมพล การปลดพล การก าลังส ารอง การสัสดี การประมาณการสูญเสีย  
การทดแทนก าลังพล การจัดการภายในของ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดท าแผนการก าลังพล
ประกอบแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนการก าลังพลในการป้องกันร่วมตามสัญญา
ระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร 
    กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศ และการสถิติและกรรมวิธีข้อมูล 
ในการบริหารงานด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 
 



๑๕ 
 

    กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงานและก ากับดูแลในเรื่องการก าหนดความต้องการ การบริหาร การตรวจสอบ
วิเคราะห์ และการประเมินผลการบริหารงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการ
ด้านก าลังพลของกองทัพไทย 
    แผนกการเงิน มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บ
รักษาเงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ  
ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    งบประมาณ  มีหน้าท่ีในการวางแผน อ านวยการ ก ากับดูแล และด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าและบริหารงบประมาณ 
 ๒.๒.๕ การปฏิบัติงานตามวงรอบก าลังพล 

 
ภาพท่ี ๒-๖  วงรอบงานก าลังพล 

     
    ๒.๒.๕.๑ การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพล  
          การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพลของกองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยได้ใช้พิจารณา 
วางแผนการบรรจุก าลังพล โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพล 
รวมท้ังการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านก าลังพล เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
มีความอ่อนตัวในการปรับหรือเพิ่มลดก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยในอนาคต 
   ๒.๒.๕.๒ การใช้และควบคุมก าลังพล 
       หลักการในการใช้และควบคุมก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย  
โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้การใช้ก าลังพลใหเ้กิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการ
ของงาน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ด้วยมาตรการ การบรรจุ การย้าย และควบคุม
ก าลังพลให้เหมาะสม 



๑๖ 
 

   ๒.๒.๕.๓ การพัฒนาก าลังพล  
      การพัฒนาก าลังพลเป็นการเตรียมการด้านก าลังพลให้มี คุณภาพ  
มีสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีระเบียบวินัย ขวัญก าลังใจท่ีเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจ 
ในเกียรติยศ ศักด์ิศรีความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหบ้รรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของกองทัพไทย โดยมีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
       ๒.๒.๕.๓ (๑) พัฒนาก าลังพลให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรัก 
การเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น สามารถแก้ไขปัญหางานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้น า 
เสียสละ มีวินัย มีจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม  
ธรรมาภิบาล มีอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
       ๒.๒.๕.๓ (๒) พัฒนาระบบการฝึกศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ มีความรอบรู้ 
ด้านการทหาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่                       
       ๒.๒.๕.๓ (๓)  พัฒนาก าลังพลในแต่ละระดับให้มีขีดความสามารถในการ
วางแผนอ านวยการและการปฏิบัติการร่วม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเหล่าทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
       ๒.๒.๕.๓ (๔)  พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
   ๒.๒.๕.๔  การอนุรักษ์ก าลังพล  
       การอนุรักษ์ก าลังพลในท่ีนี้หมายถึง การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็น
มาตรการจูงใจก าลังพล ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการป้องกันการสูญเสียก าลังพลท่ีไม่คาดคิด โดยมีความมุ่งหมายเพื่อให้ก าลังพลประพฤติตนอยู่
ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัดและมีความสง่าผ่าเผยเป็นท่ียอมรับของ
ประชาชนผู้พบเห็นโดยท่ัวไป อีกท้ังเพื่อเป็นการดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีก าลังพลพึง
จะได้รับตามท่ีทางราชการก าหนดไว้และนอกเหนือจากตามท่ีทางราชการก าหนดให้สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเกียรติและสมศักดิ์ศรี 
   ๒.๒.๕.๕  การพ้นราชการ  
      การพ้นราชการเป็นแนวทางด าเนินการส าหรับก าลังพลท่ีได้อุทิศเวลา 
ท้ังชีวิตท างานให้แก่กองทัพ และเมื่อยามก าลังพลเล้ียงดูตัวเองไม่ได้เนื่องจากทุพพลภาพเนื่องจากการ
ปฏิบัติงานหรือผลเนื่องจากการเกษียณอายุ ก าลังพลเหล่านี้ควรได้รับการตอบแทนจากกองทัพ 
เพื่อท าให้ชีวิตบ้ันปลายมีความสุข เกิดความรู้สึกภูมิใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยมีความมุ่งหมายดังนี้ 
 
 
 



๑๗ 
 

       ๒.๒.๕.๕ (๑) ก าลังพลท่ีปฏิบัติงานอยู่มีขวัญก าลังใจเพราะได้รับรู้ว่า 
ก าลังพลท่ีได้ทุ่มเทการท างานมาโดยตลอดจะไม่ถูกกองทัพทอดท้ิง ถึงแม้จะไม่ได้ท างานให้แก่กองทัพแล้ว 
อันเนื่องมาจากการลาออกก็ดี ทุพพลภาพก็ดี หรือการเกษียณอายุก็ดี ซึ่งส่ิงเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผลใน
ด้านความต้ังใจปฏิบัติงานของก าลังพล 
       ๒.๒.๕.๕ (๒) เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีความสามารถเข้ามารับราชการ
ในกองทัพเพิ่มขึ้น เพราะมองเห็นว่าอาชีพรับราชการทหารก็เป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีความมั่นคง ท้ังในระหว่าง
รับราชการอยู่ในกองทัพและหลังจากพ้นราชการไปแล้ว                       
 ๒.๒.๖ สถานภาพก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร 
    กรมก าลังพลทหาร มีก าลังพลในการปฏิบัติราชการประกอบด้วยบุคลากรระดับ
บริหารสูง ระดับกลาง ระดับต้น ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายเสนาธิการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ 
ประเภท นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างและพนักงานราชการ รวมท้ังส้ินจ านวน 
๑๖๘ นาย ตามตารางท่ี ๒-๑ สถานภาพก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร ดังนี้ 

ล ำดับ กองงำน 
อัตรำบรรจุ บรรจุจริง 

สัญญำบัตร ประทวน รวม สัญญำบัตร ประทวน รวม 

๑. กองกลาง ๑๕ ๒๐ ๓๕ ๑๔ ๑๘ ๓๒ 

๒. กองจัดการ ๑๓ ๑๓ ๒๖ ๑๓ ๑๐ ๒๓ 

๓. กองการปกครอง ๑๑ ๙ ๒๐ ๑๐ ๖ ๑๖ 

๔. กองบริการก าลงัพล ๑๒ ๙ ๒๑ ๑๑ ๗ ๑๘ 

๕. กองพัฒนาก าลังพล ๑๒ ๑๐ ๒๒ ๙ ๗ ๑๖ 

๖. 
กองพัฒนาระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

๙ ๗ ๑๖ ๘ ๖ ๑๔ 

๗. กองนโยบายและแผน ๑๑ ๑๐ ๒๑ ๘ ๘ ๑๖ 

๘. กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล ๑๒ ๙ ๒๑ ๘ ๖ ๑๔ 

๙. กองโครงการและงบประมาณ ๙ ๖ ๑๕ ๗ ๓ ๑๐ 

๑๐. แผนกการเงิน ๒ ๔ ๖ ๒ ๓ ๕ 

๑๑. งบประมาณ ๒ ๒ ๔ ๒ ๒ ๔ 

รวม ๑๐๘ ๙๙ ๑๐๗ ๙๒ ๗๖ ๑๖๘ 

ตารางท่ี ๒-๑ สถานภาพก าลังพลของกรมก าลังพลทหาร 
 
 
 
 



๑๘ 
 

๒.๓ กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมเก่ียวข้องกับองค์กร 
 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท้ังภายนอกและภายในของกรมก าลังพลทหาร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้
จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการด าเนินงานขององค์กรอย่างไร กล่าวคือ โอกาส (Oppotunity) 
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีท าให้เกิดการเอื้อประโยชน์ต่อองค์กรให้การบรรลุเป้าหมาย 
ในทางกลับกันอุปสรรค (Threat) ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ท่ีขัดขวางการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กร ส่วนจุดแข็ง (Strength) ขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในท่ีถูกใช้ประโยชน์เพื่อ 
การบรรลุเป้าหมาย ในขณะท่ีจุดอ่อน (Weakness) ขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในท่ีอาจจะ
ท าลายผลการด าเนินงาน 
 ๒.๓.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกจะใช้ PESTEL Analysis มาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์องค์กร โดยมีปัจจัย ๖ ด้าน ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๑.๑ การวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Political : P)  เป็นปัจจัยทางการเมือง เช่น  
นโยบายของภาครัฐ ความมั่นคงทางการเมือง การคอรัปช่ันทางการเมือง นโยบายการค้าระหว่าง
ประเทศ นโยบายภาษีต่าง ๆ กฎหมายแรงงาน ข้อจ ากัดทางการค้า เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผล
กระทบต่อการบริหารองค์กร 
    ๒.๓.๑.๒ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น 
แนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราแลกเปล่ียนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย อัตราเงินเฟ้อ อัตราการ
ว่างงาน เป็น ต้น ซึ่ ง เป็นปัจ จัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งผลกระทบโดยตรง 
ต่อองค์กร 
    ๒.๓.๑.๓ การวิเคราะห์เชิงสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture : S) ปัจจัย
ทางสังคมและวัฒนธรรม เช่น อัตราการเติบโตของประชากร อายุเฉล่ียของประชากร ทัศนคติต่อ 
การท างาน การใส่ใจในสุขภาพ ทัศนคติต่อการใช้ชีวิต วัฒนธรรม เป็นต้น 
    ๒.๓.๑.๔ การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี (Technology : T) ปัจจัยทางเทคโนโลยี เช่น 
นวัตกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การวิจัยและพัฒนาต่างๆ การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี การรับรู้ใน
เทคโนโลยี ระบบเทคโนโลยีอัตโนมัติ การเข้ามาของดิจิทัล และ AI เป็นต้น 
    ๒.๓.๑.๕ การวิเคราะห์เชิงส่ิงแวดล้อม (Environmental : E) ปัจจัยจากสภาพแวดล้อม 
เป็นปัจจัยท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุม เช่น สภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลง
ของฤดูกาล สภาวะของโลก โรคระบาด เป็นต้น   
    ๒.๓.๑.๖ การวิเคราะห์เชิงกฎ ข้อบังคับ กฎหมาย (Law and Legal : L) กฎระเบียบ 
ปัจจัยทางกฎหมาย เช่น กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม 
และกฎหมายแรงงาน เป็นต้น 
 
 
 
 



๑๙ 
 

 ส าหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับกรมก าลังพลทหารมีปัจจัยท่ี 
เป็นโอกาสและอุปสรรค ดังนี้ 

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อองค์กร 

ปัจจัยท่ีเป็นโอกาส (O) ปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค (T) 
P (Political)  
การเมือง 

O1: รัฐบาลมีกฏหมายที่สง่ผลต่อการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
O2: ผู้บังคบับัญชาให้ความส าคัญใน
การปรับปรงุโครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่ 
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

T1: นโยบายด้านดิจิทัลบาง
ประเด็นต้องใช้ระยะเวลาใน 
การด าเนินการและมีรายละเอียด
ที่ซับซ้อน 
T2: ความไม่มีเสถียรภาพของ
รัฐบาลทางการเมืองที่ไม่แน่นอน 
อาจส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้านดิจิทัล 

E (Economics)  
เศรษฐกิจ 

O3: งบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรร
มีอย่างสม่ าเสมอ 

T3: งบประมาณท่ีกองทัพได้รับ
การจัดสรรมีความไม่แน่นอน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือ
เรียกคืนได้ในบางกรณี 
T4: เศรษฐกิจของประเทศ
ถดถอยจากสถานการณ์โคโรน่า
ไวรัส ๒๐๑๙ 

S (Social and Culture)  
สังคมและวัฒนธรรม 

O4: มีข้อก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
จัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัล
ระหว่างกัน 
O5: สังคมมีการเปลี่ยนแปลงสู่สงัคม
ดิจิทัลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

T5: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ใน 
ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง 
รวมถึงการถูกโจมตี 

T (Technology)  
เทคโนโลยี 

O6: เทคโนโลยีสารสนเทศม ี
ความก้าวหน้าท าให้สามารถเลือก 
น าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้พัฒนา 
เป็นกองทัพดิจิทัลได้ 

T6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
(Disruption) 

E (Environmental)  
สิ่งแวดล้อม 

O7: ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานให้
เหมาะสมกับการเป็น Digital Office 
 

T7:  การพัฒนาและการสร้าง
อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน
อาจก่อให้เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

L (Law & Legal)  
กฎหมาย/ระเบียบ 

O8: มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าหรือปรับปรงุแผนปฏิบัติการหรือ
แผนงานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

T8:  ความไม่ทันสมัยและไม่สอด
รับของกฎหมายหรือระเบียบ
ข้อบังคับต่าง ๆ ในด้านดิจิทัล 

ตารางท่ี ๒-๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 



๒๐ 
 

 ๒.๓.๒  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
    การวิ เคร าะห์ปั จ จัยภายในจะ ใ ช้การวิ เคราะห์ คุณลักษณะขององ ค์ก ร  
๗ ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) ประกอบด้วย 
    ๒.๓.๒.๑ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือ 
การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรท่ีได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อ 
การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าขึ้นมา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กรนั้น มีความสัมพันธ์กับ
โครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์
ขององค์กรนั้น ๆ 
    ๒.๓.๒.๒ โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กร  
มีประโยชน์ต่อการจัดท ากลยุทธ์ขององค์กร  วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรท่ีได้ต้ังขึ้นตามกฎหมาย  
การแบ่งหน่วยงาน การมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบและสายการบังคับบัญชา เนื่องจาก 
ถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้า
โครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 
    ๒.๓.๒.๓ ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง
(Style) โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของ
ผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
    ๒.๓.๒.๔ ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System) หรือการด าเนินงานภายใน
องค์กร ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์กร ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ท่ีช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์  
เช่น ระบบการวางแผน ระบบด้านงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากร ระบบการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่านี้จะ 
บ่งบอกถึงวิธีการท างานต่าง ๆ ขององค์กร 
    ๒.๓.๒.๕ บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร  
ท้ังในเรื่องจ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมท้ังแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรแสดงและปฏิบัติ
ต่อพนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากร
ท้ังหมดหรือการท่ีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 
    ๒.๓.๒.๖ ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) ความรู้ความสามารถและทักษะ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรนั้นในการให้บริการความสามารถ
ในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด และความสามารถด้านการเงิน  เป็นต้น 
 



๒๑ 
 

    ๒.๓.๒.๗  ค่านิ ยมร่ วมกัน  (Share Values) ไ ด้แก่  แนว คิดร่ วมกัน  ค่ านิยม  
ความคาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กร 
แต่ละแห่ง รวมท้ังส่ิงท่ีต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศใน  
การบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันท่ีก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร  
  ส าหรับการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในท่ีเกี่ยวข้องกับกรมก าลังพลทหารมีปัจจัย 
ท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน ดังนี้ 

ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อองค์กร 
ปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง (S) ปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน (W) 

Strategy :   
กลยุทธ์ 

S1: มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงาน
เพ่ือให้ ปี พ.ศ.๒๕๖๕ เป็น Digital 
Headquarters และมีวิสัยทัศน์ในปี  
พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters 

W1: การเปลี่ยนแปลงนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชาตามวาระการด ารงต าแหน่ง  

Structure :  
โครงสร้าง 

S2: มีโครงสร้างการจัดหน่วยและ 
สายการบังคับบัญชาการ รวมทั้งม ี
การแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในสายงานอย่างชัดเจน   

W2: โครงสร้างของบางหน่วยงานยังไม่มี
สายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W3: การมีข้อจ ากัดในการปรับโครงสร้าง
หน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจที่เกี่ยวข้อง
กับงานด้านดิจิทัล 

Style :  
รูปแบบ 

S3: มีการบริหารงานตามสายการบังคบั
บัญชาตามล าดับชั้นและมีการแบ่งมอบ
อ านาจอย่างชัดเจน 

W4: รูปแบบการบริหารงานเป็นแบบ 
ศูนย์รวมและสั่งการ สง่ผลท าให้เกิด 
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
W5: การปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับนโยบาย 
มากกว่าการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยงาน 

System :  
ระบบ 

S4: มีระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น
เครื่องมือช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ในแต่ละหน่วยงาน 

W6: การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
W7: ระบบงานภายในหน่วยไม่เอื้อต่อ 
การใช้ระบบดิจิทลั เช่น ระบบงาน 
สารบรรณ เป็นต้น 

Staff :  
บุคลากร 

S5: ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์และมีภาวะ
ผู้น าในการเปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยงาน 
Digital Headquarters 

W8: การบรรจุก าลังพลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในแต่ละหน่วยมีไม่เพียงพอ 
W9: ก าลังพลมีช่องว่างระหว่างวัย และ
ความแตกต่างของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 
(Generational Difference) 

 

 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ประเด็น 
การวิเคราะห์ 

ผลกระทบต่อองค์กร (ต่อ) 
จุดแข็ง (S) จุดอ่อน (W) 

Skill :  
ทักษะ 
 

S6: ก าลังพลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างเหมาะสมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

W10: ก าลังพลยังขาดความรู้ข้ันสูง 
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล 
W11: การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้าน 
ดิจิทัล ท าให้ก าลังพลมาไม่ทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง 

Share Value : 
ค่านิยมร่วม 

S7: ก าลังพลมีความเข้าใจในเป้าหมาย 
ขององค์กร มคีวามเสียสละเพ่ือปฏิบัติ
ภารกิจให้ส าเร็จ มีความเป็นทหารอาชีพ 

W12 :ก าลังพลสามารถแสดงความ
คิดเห็นอย่างจ ากัดตามชั้นยศ 
W13: วัฒนธรรมองค์กรไม่เกื้อกูลต่อ
ความคิดสร้างสรรค ์

ตารางท่ี ๒-๓ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 
๒.๔ กำรวิเครำะห์สภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ (SWOT Analysis) 
     

 
ภาพท่ี ๒-๗  แบบการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๓ 
 

 ส าหรับสภาพแวดล้อมท่ีเป็นปัจจัยภายนอกและภายในของกรมก าลังพลทหารท่ีมีผลต่อ 
การรองรับการเป็นองค์กร Digital Headquarters มีดังนี้ 
 ๒.๔.๑ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Oppotunity) 
   ๒.๔.๑.๑ รัฐบาลมีกฏหมายท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   ๒.๔.๑.๒ ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 
   ๒.๔.๑.๓ งบประมาณประจ าปีท่ีได้รับจัดสรรมีอย่างสม่ าเสมอ 
   ๒.๔.๑.๔ มีข้อก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดท าระบบบูรณาการข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน 
   ๒.๔.๑.๕ สังคมมีการเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   ๒.๔.๑.๖ เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าท าให้สามารถเลือกน าเทคโนโลยีต่าง ๆ 
มาใช้พัฒนาเป็นกองทัพดิจิทัลได้ 
   ๒.๔.๑.๗ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานท่ีท างานให้เหมาะสมกับ
การเป็น Digital Office 
   ๒.๔.๑.๘ มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือ
แผนงานของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล   
 ๒.๔.๒ สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threat) 
   ๒.๔.๒.๑ นโยบายด้านดิจิทัลบางประเด็นต้องใช้ระยะเวลาในการด าเนินการและ 
มีรายละเอียดท่ีซับซ้อน 
   ๒.๔.๒.๒ ความไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน อาจส่งผลถึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายด้านดิจิทัล 
   ๒.๔.๒.๓ งบประมาณท่ีกองทัพได้รับการจัดสรรมีความไม่แน่นอน อาจจะมีการ
ปรับเปล่ียนหรือเรียกคืนได้ในบางกรณี 
   ๒.๔.๒.๔ เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ 
   ๒.๔.๒.๕ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงการถูกโจมตีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
   ๒.๔.๒.๖ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว (Disruption) 
   ๒.๔.๒.๗ การพัฒนาและการสร้างอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอาจก่อให้เกิดปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม 
   ๒.๔.๒.๘ ความไม่ทันสมัยและไม่สอดรับของกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ  
ในด้านดิจิทัล 
 ๒.๔.๓ สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength) 
   ๒.๔.๓.๑ มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงานเพื่อให้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น Digital 
Headquarters และมีวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters 



๒๔ 
 

   ๒.๔.๓.๒ มีโครงสร้างการจัดหน่วยและสายการบังคับบัญชาการ รวมทั้งมีการแบ่งมอบ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน   
   ๒.๔.๓.๓ มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาตามล าดับช้ันและมีการแบ่งมอบ
อ านาจอย่างชัดเจน 
   ๒.๔.๓.๔ มีระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือช่วยและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน 
   ๒.๔.๓.๕ ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงเป็นหน่วยงาน 
Digital Headquarters 
   ๒.๔.๓.๖ ก าลังพลเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอย่างเหมาะสมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ๒.๔.๓.๗ ก าลังพลมีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร มีความเสียสละเพื่อปฏิบัติ
ภารกิจให้ส าเร็จ มีความเป็นทหารอาชีพ 
 ๒.๔.๔ สภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (Weakness) 
   ๒.๔.๔.๑ การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
   ๒.๔.๔.๒ โครงสร้างของบางหน่วยงานยังไม่มีสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๒.๔.๔.๓ การมีข้อจ ากัดในการปรับโครงสร้างหน่วยให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเกี่ยวข้อง
กับงานด้านดิจิทัล 
   ๒.๔.๔.๔ รูปแบบการบริหารงานเป็นแบบศูนย์รวมและส่ังการ ส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงาน   
   ๒.๔.๔.๕ การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนโยบาย มากกว่าการปฏิบัติงานตามแผนของ
หน่วยงาน   
   ๒.๔.๔.๖ การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ยังไม่เต็มประสิทธิภาพ  
   ๒.๔.๔.๗ ระบบงานภายในหน่วยไม่เอื้อต่อการใช้ระบบดิจิทัล เช่น ระบบงาน 
สารบรรณ เป็นต้น   
   ๒.๔.๔.๘ การบรรจุก าลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละหน่วยมีไม่เพียงพอ  
   ๒.๔.๔.๙ ก าลังพลมีช่องว่างระหว่างวัย และความแตกต่างของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่  
(Generational Difference)   
   ๒.๔.๔.๑๐  ก าลังพลยังขาดความรู้ขั้นสูงท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานด้านดิจิทัล  
   ๒.๔.๔.๑๑ การพัฒนาอย่างรวดเร็วด้านดิจิทัล ท าให้ก าลังพลมาไม่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลง  
   ๒.๔.๔.๑๒ ก าลังพลสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างจ ากัดตามช้ันยศ  
   ๒.๔.๔.๑๓ วัฒนธรรมองค์กรไม่เกื้อกูลต่อความคิดสร้างสรรค์  



๒๕ 
 

๒.๕ กำรประเมินสภำวะแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 
 ๒.๕.๑  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
   ผู้จัดท าเอกสารวิชาการได้ส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายนอกและภายในให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารและนายทหารฝ่ายอ านวยการผู้รับผิดชอบด้านนโยบายและแผนของ 
กรมก าลังพลทหาร จ านวนท้ังส้ิน ๕ นาย ให้พิจารณาตามหลักการและความส าคัญ โดยให้คะแนน 
รวมของทุกข้อรวมกันเป็น ๑ ในส่วนน้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับ
ความส าคัญ ได้ผลตามตารางดังนี้ 
 

 
ตารางท่ี ๒-๔  ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
 

 
ตารางท่ี ๒-๕  ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 

 
 
 

รายการปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายนอก
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

P (Political) : การเมือง 0.25 0.20 0.20 0.20 0.25 0.22
E (Economics) : เศรษฐกจิ 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.12
S (Sociocultural) : สังคมวัฒนธรรม 0.10 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14
T (Technology) : เทคโนโลยี 0.20 0.25 0.15 0.15 0.20 0.19
E (Environmental) : ส่ิงแวดล้อม 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.12
L (Legal&Legal) : กฎหมาย/ระเบียบ 0.20 0.20 0.25 0.20 0.20 0.21

น ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

รายการปัจจยัสิ่งแวดล้อมภายใน
คนที่
1

คนที่
2

คนที่
3

คนที่
4

คนที่
5

S1 (Strategy) : กลยุทธ์ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10
S2 (Structure) : โครงสร้าง 0.1 0.15 0.1 0.1 0.15 0.12
S3 (Style) : รูปแบบ 0.15 0.15 0.2 0.2 0.15 0.17
S4 (System) : ระบบ 0.2 0.1 0.1 0.1 0.15 0.13
S5 (Staff) : บุคลากร 0.2 0.25 0.2 0.2 0.2 0.21
S6 (Skill) : ทักษะ 0.15 0.2 0.2 0.25 0.15 0.19
S7 (Share Value) : ค่านยิมร่วม 0.1 0.05 0.1 0.05 0.1 0.08

น ้าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00



๒๖ 
 

 ๒.๕.๒ การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน 
  ผู้จัดท าเอกสารวิชาการได้ส่งแบบประเมินเพื่อวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมของ 

กรมก าลังพลทหาร ให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นข้าราชการของกรมก าลังพลทหาร จ านวน ๕ กลุ่ม ได้แก่  
๑) ผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อ านวยการส านักขึ้นไป) ๒) ผู้อ านวยการกอง รองผู้อ านวยการกอง  
และผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง  ๓) นายทหารระดับปฏิบัติการ ๔) เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบั ติการ  
และ ๕) อื่นๆ ผ่านแบบประเมินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี ผู้ตอบแบบประเมินเพื่อวิ เคราะห์ 
สภาวะแวดล้อมของกรมก าลังพลทหาร จ านวนท้ังส้ิน ๒๐ นาย จากนั้นผู้จัดท าเอกสารวิชาการ 
ได้น าผลคะแนนของทุกนายมาหาค่าเฉล่ีย ได้ผลดังตารางท่ี ๒-๕ และ ตารางท่ี ๒-๖ ดังนี้ 

 

ประเด็นส ำคัญ 
สภำพแวดล้อมภำยนอก 

คะแนน
เฉลี่ย 

โอกำส 
คะแนน
เฉลี่ย 

อุปสรรค 

P 
(Political) 
กำรเมือง 

 

3.15 O1: รัฐบาลมีกฏหมายที่ส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

3.00 T1: นโยบายด้านดิจิทัลบาง
ประเด็นต้องใช้ระยะเวลาใน
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร แ ล ะ มี
รายละเอียดที่ซับซ้อน 

3.10 O2 :  ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ใ ห้
ความส าคัญในการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล 

3.16 T2: ความไม่มีเสถียรภาพของ
รั ฐบ าลท างก าร เ มื อ ง ที่ ไ ม่
แ น่นอน  อาจส่ ง ผล ถึง การ
เปลี่ ยนแปลงนโยบายด้าน
ดิจิทัล 

E 
(Economics) 

เศรษฐกิจ 
 

2.85 O3: งบประมาณประจ าปีที่
ได้รับจัดสรรมีอย่างสม่ าเสมอ 

3.16 T3: งบประมาณท่ีกองทัพได้รับ
การจัดสรรมีความไม่แน่นอน 
อาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือ
เรียกคืนได้ในบางกรณี 

3.10 T4: เศรษฐกิจของประเทศ
ถดถอยจากสถานการณ์โคโรน่า
ไวรัส ๒๐๑๙ 

S 
(Sociocultural) 
สังคมวัฒนธรรม 
 

2.80 O4: มีข้อก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐจัดท าระบบบูรณาการ
ข้อมูลดิจิทัลระหว่างกัน 

3.32 T5: การใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในทางที่ไม่ถูกต้อง รวมถึงการ
ถูกโจมตีระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและฐานข้อมูล 3.32 O5: สังคมมีการเปลี่ยนแปลง

สู่สังคมดิจิทัลในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 

 
 
 
 
 



๒๗ 
 

ประเด็นส ำคัญ 
สภำพแวดล้อมภำยนอก (ต่อ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

โอกำส 
คะแนน
เฉลี่ย 

อุปสรรค 

T 
(Technology) 

เทคโนโลยี 
 

3.00 O6: เทคโนโลยีสารสนเทศมี
ความก้าวหน้าท าให้สามารถ
เลือกน าเทคโนโลยีต่าง ๆ มา
ใช้พัฒนาเป็นกองทัพดิจิทัลได้ 

3.11 T6 :  ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา
อย่างรวดเร็ว (Disruption) 

E 
(Environmental) 

สิ่งแวดล้อม 

2.90 O7: ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของสถานที่
ท างานให้เหมาะสมกับการ
เป็น Digital Office 

3.00 T7: การพัฒนาและการสร้าง
อุ ป ก ร ณ์ ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ ส่งผลให้มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ิมมาก
ข้ึนอาจก่อให้ เกิดปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม 

L  
(Legal&Legal) 

กฎหมำย/ระเบียบ 

2.95 O8: มีข้อก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดท าหรือปรับปรุ ง
แผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

3.11 T8:  ความไม่ทันสมัยและไม่
สอดรั บของกฎหมายหรื อ
ระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ ใน
ด้านดิจิทัล 

ตารางท่ี ๒-๖  ค่าคะแนนเฉล่ียของสภาพแวดล้อมภายนอก 
 
 

ประเด็นส ำคัญ 
สภำพแวดล้อมภำยใน 

คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S1 
(Strategy) 

กลยุทธ์ 
 

3.00 S1 : มี เป้าหมายที่ชัดเจนใน
การด าเนินงานเพ่ือให้ ปี พ.ศ.
๒๕๖๕ เ ป็ น  Digital Head 
quarters และมีวิสัยทัศน์ ใน
ปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart 
Headquarters 

3.26 W1: การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชาตามวาระ
การด ารงต าแหน่ง 

S2 
(Structure) 
โครงสร้ำง 

 

3.40 S2: มีโครงสร้างการจัดหน่วย
และสายการบังคับบัญชาการ 
รวมทั้งมีการแบ่งมอบหน้าที่
ความรับผิดชอบในสายงาน
อย่างชัดเจน 

3.29 W2 :  โ ค ร ง ส ร้ า ง ข อ ง บ า ง
หน่วยงานยังไม่มีสายวิทยาการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.20 W3: การมีข้อจ ากัดในการปรับ
โครงสร้างหน่วยให้สอดคล้อง
กับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน
ด้านดิจิทัล 

 
 



๒๘ 
 

 

ประเด็นส ำคัญ 
สภำพแวดล้อมภำยใน (ต่อ) 

คะแนน
เฉลี่ย 

จุดแข็ง 
คะแนน
เฉลี่ย 

จุดอ่อน 

S3 
(Style) 
รูปแบบ 

 

3.65 S3: มีการบริหารงานตามสาย
การบังคับบัญชาตามล าดับชั้น
และมีการแบ่งมอบอ านาจ
อย่างชัดเจน 

3.05 W4: รูปแบบการบริหารงาน
เป็นแบบศูนย์รวมและสั่งการ 
ส่งผลท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 

3.21 W5: การปฏิบัติงานข้ึนอยู่กับ
น โ ย บ า ย  ม า ก ก ว่ า ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม แ ผ น ข อ ง
หน่วยงาน 

S4 
(System) 

ระบบ 
 

2.90 S4: มีระบบด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เป็นเครื่องมือ
ช่ ว ย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน 

3.16 W6: การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ยังไม่
เต็มประสิทธิภาพ 

3.23 W7: ระบบงานภายในหน่วยไม่
เอ้ือต่อการใช้ระบบดิจิทัล เช่น 
ระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 

S5 
(Staff) 
บุคลำกร 

 

3.20 S5: ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์
แ ล ะ มี ภ า ว ะ ผู้ น า ใ น ก า ร
เปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยงาน 
Digital Headquarters 

3.16 W8: การบรรจุก าลังพลด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในแต่ละ
หน่วยมีไม่เพียงพอ 

3.00 W9: ก าลังพลมีช่องว่าง 
ระหว่างวัย และความแตกต่าง
ของคนรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ 
(Generational Difference) 

S6 
(Skill) 
ทักษะ 

 

3.00 S6: ก าลังพลเป็นผู้มีความรู้
ความสามารถอย่างเหมาะสม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.00 W10: ก าลังพลยังขาดความรู้
ข้ันสูงที่จ าเป็นในการฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัล 

2.79 W11: การพัฒนาอย่างรวดเร็ว
ด้านดิจิทัล ท าให้ก าลังพลมาไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

S7 
(Share Value) 

ค่ำนิยมร่วม 
 

3.05 S7: ก าลังพลมีความเข้าใจใน
เป้าหมายขององค์กร มีความ
เสียสละเพ่ือปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จ มีความเป็นทหารอาชีพ 

3.37 W12: ก าลังพลสามารถแสดง
ความคิดเห็นอย่างจ ากัดตาม 
ชั้นยศ 

3.10 W13: วัฒนธรรมองค์กรไม่
เก้ือกูลต่อความคิดสร้างสรรค์ 

ตารางท่ี ๒-๗  ค่าคะแนนเฉล่ียของสภาพแวดล้อมภายใน 
 
 



๒๙ 
 

๒.๖ ผลกำรวิเครำะห์สถำนภำพภำยนอกและภำยใน 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ PESTEL 
Analysis ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ีเป็นโอกาส (Oppotunity) หรืออุปสรรค  
(Threat) ต่อกรมก าลังพลทหารมาก จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นโอกาส 
(Oppotunity) หรืออุปสรรค (Threat) ต่อกรมก าลังพลทหารน้อย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และ
จัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

 
ตารางท่ี ๒-๘  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 

 การก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7-S Analysis ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า 
ปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุดแข็ง  (Strength) หรือจุดอ่อน (Weakness) ต่อกรมก าลังพลทหารมาก 
จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็ง (Strength) หรือจุดอ่อน (Weakness)  
ต่อกรมก าลังพลทหารน้อย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

 
ตารางท่ี ๒-๙  การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค

P (Political) : การเมือง 0.20 3.13 3.10 0.63 0.62 0.01
E (Economics) : เศรษฐกจิ 0.15 2.85 3.20 0.43 0.48 -0.05
S (Sociocultural) : สังคมวัฒนธรรม 0.15 3.05 3.30 0.46 0.495 -0.04
T (Technology) : เทคโนโลยี 0.20 2.90 3.10 0.58 0.62 -0.04
E (Environmental) : ส่ิงแวดล้อม 0.10 2.90 3.00 0.29 0.3 -0.01
L (Legal&Legal) : กฎหมาย/ระเบียบ 0.20 2.95 3.10 0.59 0.62 -0.03

2.97 3.14ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายนอก

น ้าหนักรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก
คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ยxน ้าหนัก สรุปผล

(โอกาส-
อุปสรรค)

สรุปปัจจัยภายนอก -0.16

จุดแขง็ จุดอ่อน จุดแขง็ จุดอ่อน

S1 (Strategy) : กลยุทธ์ 0.10 3.00 3.26 0.30 0.33 -0.03
S2 (Structure) : โครงสร้าง 0.10 3.40 3.24 0.34 0.32 0.02
S3 (Style) : รูปแบบ 0.15 3.65 3.13 0.55 0.47 0.08
S4 (System) : ระบบ 0.15 2.90 3.21 0.44 0.48 -0.05
S5 (Staff) : บุคลากร 0.20 3.20 3.07 0.64 0.61 0.03
S6 (Skill) : ทักษะ 0.20 3.00 2.81 0.60 0.56 0.04
S7 (Share Value) : ค่านยิมร่วม 0.10 3.05 3.24 0.31 0.32 -0.02

3.17 3.10

สรุปผล
(จุดแข็ง-
จุดอ่อน)

ค่าเฉลี่ยปัจจัยภายใน

สรุปปัจจัยภายใน 0.07

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น ้าหนัก
คะแนนเฉลี่ย คะแนนฉลี่ยxน ้าหนัก
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๒.๗ กำรประเมินต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ขององค์กร 
  จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมิน
สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด กราฟจะแสดงสถานภาพของหน่วยงานท่ีบ่งบอกถึงสถานภาพ  
๔ ลักษณะ ดังนี้ 
  ๒.๗.๑ Stars (SO) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่ มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็น
โอกาสและมีปัจจัยภายในท่ีเข้มแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพเป็น Stars  
ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) และต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงและพัฒนางานต่อยอดต่อไป 
  ๒.๗.๒ Question Marks (WO) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์กรอ่อน หากแก้ปัญหาจุดอ่อนของ
องค์กรได้ จะน าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง แบบ Stars ได้ องค์กรท่ีใช้ก าหนดกลยุทธ์เชิงแก้ไขให้พัฒนา
องค์กรแบบ Turnaround 
 ๒.๗.๓ Cash Cows (ST) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ ภายนอกองค์กร
มีอุปสรรคและมีปัญหา แต่ภายในองค์กรมีความเข้มแข็งและมีความพร้อม หากรอให้ปัจจัยภายนอก
เป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่
สภาพ เอื้ อและแข็ง แบบ Stars ไ ด้  สถานภาพแบบนี้ ให้ ก าหนดกลยุทธ์ป้ องกั น /แตกตัว
(Defend/Diversify) 
 ๒.๗.๔ Dogs (WT) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อม
ท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อและภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง  
จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไปปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ  
ถึงขั้นท่ีถ้าแก้ไขไม่ได้อาจต้องยุบองค์กร สถานภาพแบบให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรับแบบประคองตัว 
หรือถอย (Retrenchment) 

 
ภาพท่ี ๒-๘  ภาพสัญลักษณ์แสดงถึงสถานภาพของหน่วยงาน ๔ ลักษณะ 
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 จากการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบในเชิงมหภาคแบบ PESTEL Analysis และการวิ เคราะห์ คุณลักษณะขององค์กร  
๗ ประการของแมคคินซีย์ (McKinsey 7-S Framework) ท าให้ทราบถึงปัจจัยด้านต่าง ๆ ขององค์กร 
จากนั้นได้น าปัจจัยมาก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านขององค์กรตามความส าคัญ ท าให้ได้ค่าเฉล่ียถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Average) ในปัจจัยด้านต่าง ๆ ของกรมก าลังพลทหารเพื่อมุ่งไปสู่ Digital 
Headquarters ซึ่งผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกได้ค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีเป็นโอกาส เท่ากับ 
๒.๙๗  และค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรค เท่ากับ ๓.๑๔ ส าหรับผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
ได้ค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็ง เท่ากับ ๓.๑๗ และค่าเฉล่ียปัจจัยท่ีเป็นจุดอ่อน เท่ากับ ๓.๑๐ จากนั้น 
น าค่าเฉล่ียดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเพื่อพิจารณาต าแหน่งท่ีองค์กร ได้ผลตามภาพดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี ๒-๙  ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategics Positioning) 
 

 

 จากภาพ ๒-๘ เมื่อน าข้อมูลจากการสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อม
ภายนอกและภายใน (Weight Score) มาท าการจัดท ากราฟเพื่อพิจารณาต าแหน่งท่ีองค์กรต้องจัดท า
ยุทธศาสตร์พบว่าอยู่ในต าแหน่ง ST Strategies หรือ Cash Cows ดังนั้นองค์กรต้องจัดท ายุทธศาสตร์
เชิงป้องกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  
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บทที่ ๓ 
แผนขององค์กร 

 
๓.๑ เป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้ำประสงค)์ 

       กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น Digital Headquarter ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงภาพลักษณ์ 
ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย มีฐานข้อมูล
ท่ีสมบูรณ์ ตามกรอบ Enterprise Architecture (EA) มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารท้ังภายนอก 
และภายใน โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation : NCO) และมีโครงข่าย 
ท่ีสมบูรณ์ มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อมประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้าได้ มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง  มีภาวะการน าเหล่าทัพและส่วนราชการท่ีมี 
ค่าการยอมรับและเช่ือมั่นสูง มีความพร้อมในการอ านวยการร่วมทุกสถานการณ์ เป็นองค์การ  
แห่งการเรียนรู้และจงรักภักด ี
 ๓.๑.๑ วิสัยทัศน์ 
    กรมก าลังพลทหาร บริหารทรัพยากรบุคคลให้ เป็น DIGITAL Headquarters ในปี  
พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับการเป็น SMART Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
 ๓.๑.๒ พันธกิจ 
   ๓.๑.๒.๑ ก าหนดความต้องการ สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ก าลังพลท่ีมีขีดความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
   ๓.๑.๒.๒ ก าหนดนโยบายและหลักการในการใช้และควบคุมก าลังพล ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของงานและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ด้วยมาตรการบรรจุ การย้าย 
และการควบคุมก าลังพลท่ีเหมาะสม 
   ๓.๑.๒.๓ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถ ตรงกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
งานตามภารกิจ และพร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 
   ๓.๑.๒.๔ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพลให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยง
กับผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
   ๓.๑.๒.๕ สร้างความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษา 
ก าลังพลท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้ รวมถึงเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจก าลังพลให้ปฏิบัติ
หน้าท่ีด้วยความเสียสละและจริงใจ 
   ๓.๑.๒.๖ พัฒนาระบบปลดถ่ายก าลังพล ให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะงานและ 
ตามความเช่ียวชาญ 
 ๓.๑.๓ ประเด็นทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 
        ๓.๑.๓ .๑ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
               เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือน  
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        ๓.๑.๓ .๒ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ ท่ี ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิด
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม มีก าลังพลเพียงพอต่อภารกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Headquarters 
           เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๒ กรมก าลังพลทหารสามารถจัดท ายุทธศาสตร์
เพื่อการพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพลให้กับผู้บังคับบัญชา 
        ๓.๑.๓ .๓ ประเด็นทางยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การ
เป็นองค์กรดิจิทัล 
              เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๓ พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการบริหารงานด้านก าลังพล โดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการระบบงานสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓.๒ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำร (WAYS) (ประเด็นยุทธศำสตร์/กลยุทธ์) 
 เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของโอกาสและ
อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อน ๕ อันดับแรก ดังนี้ 
 ๓.๒.๑ โอกาส ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
   O5: สังคมมีการเปล่ียนแปลงสู่สังคมดิจิทัลในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
   O1: รัฐบาลมีกฏหมายท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
   O2: ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล 
   O6: เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าท าให้สามารถเลือกน าเทคโนโลยีต่าง  ๆ  
มาใช้พัฒนาเป็นกองทัพดิจิทัลได้ 
   O8: มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงาน
ของหน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
 ๓.๒.๒  อุปสรรค ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
   T5: การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงการถูกโจมตีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูล 
   T2: ความไม่มี เสถียรภาพของรัฐบาลทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน อาจส่งผลถึง 
การเปล่ียนแปลงนโยบายด้านดิจิทัล 
   T3: งบประมาณท่ีกองทัพได้รับการจัดสรรมีความไม่แน่นอน อาจจะมีการปรับเปล่ียน
หรือเรียกคืนได้ในบางกรณี 
   T6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว (Disruption) 
   T4: เศรษฐกิจของประเทศถดถอยจากสถานการณ์โคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ 

 ๓.๒.๓  จุดแข็ง ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
   S3: มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชาตามล าดับช้ันและมีการแบ่งมอบอ านาจ
อย่างชัดเจน 
   S2: มีโครงสร้างการจัดหน่วยและสายการบังคับบัญชาการ รวมท้ังมีการแบ่งมอบ
หน้าท่ีความรับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน 



๓๔ 
 

   S5: ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงเป็นหน่วยงาน 
Digital Headquarters 
   S7: ก าลังพลมีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร มีความเสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ให้ส าเร็จ มีความเป็นทหารอาชีพ 
   S1: มีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงานเพื่อให้ ปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ เป็น Digital 
Headquarters และมีวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters 

 ๓.๒.๔  จุดอ่อน ๕ อันดับแรก ได้แก่ 
   W12: ก าลังพลสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างจ ากัดตามช้ันยศ 
   W2: โครงสร้างของบางหน่วยงานยังไม่มีสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   W1: การเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
   W7: ระบบงานภายในหน่วยไม่เอื้อต่อการใช้ระบบดิจิทัล เช่น ระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 
   W5: การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนโยบาย มากกว่าการปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน 
 

   เมื่อก าหนดยุทธศาสตร์ท่ีเหมาะสมกับสภาวะการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยได้วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกท าให้ได้โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน จากนั้นน ามา
วิเคราะห์เพื่อก าหนดทางเลือกกลยุทธ์ด้วยตัวแบบ TOWS Matrix ตามตารางท่ี ๓-๑  
 

 
ตารางท่ี ๓-๑  ตัวแบบตารางการวิเคราะห์ TOWS Matrix 

   เมื่อวิเคราะห์ TOWS Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ ๔ รูปแบบ ซึ่งเกิดจากการจับคู่
ระหว่างปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ท่ีได้มาจากการ
วิเคราะห์ SWOT Analysis แล้ววิเคราะห์เพื่อสร้างกลยุทธ์ใหม่ข้ึนมา ได้แก่  
   - กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็งกับโอกาส  
   - กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับโอกาส  
   - กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เกิดจากการจับคู่ของจุดแข็งกับอุปสรรค 
   - กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เกิดจากการจับคู่ของจุดอ่อนกับอุปสรรค 
 
  



๓๕ 
 

ตารางท่ี ๓-๒ การวิเคราะห์ TOWS Metrix 

       
ปัจจัยภำยใน 

         (Internal Factors) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภำยนอก 
(Exnternal Factors) 

จุดแข็ง (Strength) 
S3: มีการบริหารงานตามสายการบังคับบัญชา
ตามล าดับชั้นและมีการแบ่งมอบอ านาจอย่าง
ชัดเจน 
S2: มีโครงสร้างการจัดหน่วยและสายการบังคับ
บัญชาการ รวมทั้งมีการแบ่งมอบหน้าที่ความ
รับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน 
S5: ผู้บังคับบัญชามีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าใน
เปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยงาน Digital Headquarters 
S7: ก าลังพลมีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 
มีความเสียสละเพ่ือปฏิบัติภารกิจให้ส าเร็จ มีความ
เป็นทหารอาชีพ 
S1: มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงานเพ่ือให้  
ปี  พ . ศ .  ๒๕ ๖๕ เ ป็น  Digital Headquarters  
และมีวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ.  ๒๕๘๐ เป็น Smart 
Headquarters 

จุดอ่อน (Weakness) 
W12: ก าลังพลสามารถแสดงความคิดเห็นอย่าง
จ ากัดตามชั้นยศ 
W2: โครงสร้างของบางหน่วยงานยังไม่มีสาย
วิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
W1: การเปลี่ยนแปลงนโยบายของผู้ บังคับ 
บัญชาตามวาระการด ารงต าแหน่ง 
W7: ระบบงานภายในหน่วยไม่เอ้ือต่อการใช้
ระบบดิจิทัล เช่น ระบบงานสารบรรณ เป็นต้น 
W5: การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับนโยบาย มากกว่า
การปฏิบัติงานตามแผนของหน่วยงาน 

โอกำส (Opportunities) 
O5: สังคมมีการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมดิจิทัลใน
การด าเนินชีวิตประจ าวัน 
O1: รัฐบาลมีกฏหมายที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
O2: ผู้ บั ง คับ บัญชา ใ ห้ค ว ามส าคัญ ในกา ร
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล 
O6: เทคโนโลยีสารสนเทศมีความก้าวหน้าท าให้
สามารถเลือกน าเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้พัฒนา
เป็นกองทัพดิจิทัลได้ 
O8: มีข้อก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดท าหรือ
ปรับปรุงแผนปฏิบัติการหรือแผนงานของ
หน่วยงานรัฐให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
   การปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้สามารถ
บริหาร จัดกา ร โดย ใช้ ร ะบ บ เทค โนโล ยี
สารสนเทศ (O5 O8 S3 S2) 
   - การพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปแบบ 
Web หรือ Mobile Application และระบบ 
Digital Office ที่ใช้ง่ายส าหรับชีวิตประจ าวัน
ของก าลังพล  
   - การเลือกน าเทคโนโลยีที่หลากหลายมา
ปรับใช้กับการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อพัฒนาเป็น Digital Headquarters 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
   การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของหน่วย
หรื อการ เพิ่ ม อัต ร าต าแหน่ งทางด้ า น 
เทคโลโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น 
Digital Headquarters (O1 O2 W2 W1) 
   - ด าเนินตามนโยบายรัฐบาลในการ
ขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่าง
เคร่งคัดเพื่อให้หน่วยงานบรรลุ เป้าหมาย
ตามที่รัฐบาลก าหนด 
   - ด าเนินการทดลองและเลือกใช้ระบบ
เทคโนโลยี สารสนเทศที่ เ หมาะสมกับ
ระบบงานขององค์กร 
 

อุปสรรค (Threats) 
T5: การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง 
รวมถึงการถูกโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูล 
T2: ความไม่มี เสถี ยรภาพของรั ฐบาลทาง
กา ร เมื อ งที่ ไ ม่ แน่ นอน  อาจส่ งผลถึ ง กา ร
เปลี่ยนแปลงนโยบายด้านดิจิทัล 
T3: งบประมาณที่กองทัพได้รับการจัดสรร 
มีความไม่แน่นอน อาจจะมีการปรับเปลี่ยน 
หรือเรียกคืนได้ในบางกรณี 
T6: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว (Disruption) 
T4: เ ศ รษ ฐ กิจ ขอ งป ระ เ ท ศ ถดถ อย จา ก
สถานการณ์โคโรน่าไวรัส ๒๐๑๙ 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
   การส่งเสริมให้ก าลังพลทุกระดับชั้นทั้ง
ผู้บ ริหารและผู้ ป ฏิบั ติ ง านมีขี ดความ 
สามารถหรือสมรรถนะเพื่อรองรับการเป็น 
Digital Headquarters (S5 S7 S1 T6) 
   -  ผู้ บั งคั บบั ญชามีภาวะ ผู้ น า เพื่ อกา ร
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น  Digital 
Headquarters และมีเป้าหมายที่ชัดเจนใน
การด าเนินงานเพื่อให้ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็น 
Digital Headquarters และมีวิสัยทัศน์ในปี 
พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters  
   - ก าลังพลให้มีความเข้าใจในเป้าหมายของ
องค์กร มีความเสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจให้
ส าเร็จ และคงไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ  
   - สร้างความตระหนักรู้ให้ก าลังพลด้านการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีที่อาจส่งผล
ให้เกิดการหยุดชะงักของเทคโนโลยีแบบเดิม 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
    การสร้างความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมให้กับก าลังพลทุกระดับชั้น (W12 W7 
T5) 
    - สร้างจิตส านึกให้กับก าลังพลไม่ให้ใช้
สื่อสังคมออนไลน์ในทางที่ไม่ถูกต้อง  
    - ให้ความรู้กับก าลังพลในเรื่องถูกโจมตี
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล 
(Cyber Attack) 
 



๓๖ 
 

   จากการประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Position) ในบทท่ี ๒ 
ท าให้ทราบว่าองค์กรอยู่ในสถานภาพต าแหน่ง  ST Strategies หรือ Cash Cow เป็นต าแหน่ง 
ท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค แต่ภายในองค์กรมีความเข้มแข็ง 
และมีความพร้อม หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤตให้เป็น
โอกาสจะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สภาพเอื้อและแข็งแบบ Stars ได้ ซึ่งสถานภาพขององค์กร 
ในต าแหน่งนี้ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงป้องกันในการขับเคล่ือนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ ดังนั้น 
จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix ได้ผลดังนี้ 
   กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวก
กับโอกาสท่ีมีอยู่  ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลมีข้อก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐให้จัดท าหรือปรับปรุง
แผนปฏิบัติราชการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (O8) รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูง
ของกองบัญชาการกองทัพไทยให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานไปสู่การเป็นกองทัพ
ดิจิทัล (O5) ประกอบกับหน่วยงานมีโครงสร้างและสายการบังคับบัญชา รวมทั้งมีการแบ่งมอบอ านาจ
หน้าท่ีรับผิดชอบในสายงานอย่างชัดเจน (S1,S2) จึงเห็นว่ากลยุทธ์เชิงรุกนั้นองค์กรสามารถเร่งพัฒนา
ให้มีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทันที ซึ่งสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศ
ในรูปแบบ Web หรือ Mobile Application และระบบ Digital Office ท่ีใช้ง่ายส าหรับชีวิตประจ าวัน
ของก าลังพล หรือการเลือกน าเทคโนโลยี ท่ีหลากหลายมาปรับใช้กับการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานเพื่อพัฒนาเป็น Digital Headquarters 
   กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสท่ีมีมาท าให้
จุดอ่อนลดลงหรือการใช้กลยุทธ์ท่ีเน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสท่ีเข้ามา ซึ่งโอกาสหนึ่งใน 
การส่งเสริมการเป็น Digital Headquarters ท่ีส าคัญคือภาครัฐมีกฎหมายท่ีส่งผลต่อการขับเคล่ือน
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล (O1) หรือในปัจจุบันการมีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความก้าวหน้า 
และหลากหลายท าให้สามารถเลือกน ามาใช้พัฒนาเป็นกองทัพดิจิทัลได้ (O6) แต่ท้ังนี้ในองค์กรยังมี
จุดอ่อนในด้านของการเปล่ียนแปลงนโยบายของผู้บังคับบัญชาตามวาระการด ารงต าแหน่ง (W1) หรือ
ในด้านโครงสร้างของบางหน่วยยังไม่มีสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเห็นว่ากลยุทธ์ 
เชิงแก้ไขต้องมีการด าเนินตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคล่ือนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างเคร่งคัด
เพื่อให้หน่วยงานบรรลุเป้าหมายตามท่ีรัฐบาลก าหนด มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยหรือ
การเพิ่มอัตราต าแหน่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Headquarters และ
ด าเนินการทดลองและเลือกใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกับระบบงานขององค์กร 
   กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกัน
อุปสรรค เนื่องจากกรมก าลังพลทหารเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้กองบัญชาการกองทัพไทยท่ีมีการ
ก าหนดเป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการเป็นกองทัพดิจิทัลอย่างชัดเจน ประกอบกับผู้บังคับบัญชาของ
กรมก าลังพลทหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าสูงในการท่ีจะเปล่ียนแปลงและพัฒนาการ
บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ (S5) รวมท้ัง 
ก าลังพลมีความเข้าใจในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ องค์กรและมีความเสียสละเพื่อปฏิบัติภารกิจ 
ให้ส าเร็จ (S7) แต่อาจจะมีในเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว (Disruptive 
Technology) (T6) จึงเห็นว่ากลยุทธ์เชิงป้องกันขององค์กรต้องมกีารพัฒนาและเสริมสร้างให้ก าลังพล



๓๗ 
 

ทุกระดับช้ันท้ังผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานมีขีดสมรรถนะเพื่อรองรับการเป็น Digital Headquarters 
และการสร้างความตระหนักรู้ให้ก าลังพลด้านการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีท่ีอาจส่งผลให้เกิด
การหยุดชะงักของเทคโนโลยีแบบเดิม 
   กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) กลยุทธ์เชิงรับเป็นการเน้นต้ังรับจากอุปสรรค 
และจุดอ่อนท่ีมีอยู่  ด้วยการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมให้กับก าลังพลทุกระดับช้ัน  
การสร้างจิตส านึกให้กับก าลังพลไม่ให้ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในทางท่ีไม่ถูกต้อง รวมถึงให้ความรู้กับก าลังพล
ในเรื่องถูกโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Attack) 
 

๓.๓  มำตรกำร/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงำน/โครงกำร/เคร่ืองมือ/กลไก) 
 จากการวิเคราะห์ในข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ นั้น สามารถก าหนดแผนงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง  
๓ ยุทธศาสตร์ ในระยะ ๓ ปี ดังนี้ 
 ๓.๓.๑ ประเด็นทำงยุทธศำสตร์ที่ ๑ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
   เป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ท่ี ๑ พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือน 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๑ ก าลังพลมีสมรรถนะรองรับการเป็น Digital Headquarters 
ท้ังระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน   
   กิจกรรมท่ี ๑ จัดการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร บก.ทท. ท่ีรับเงินประจ า
ต าแหน่งตามสมรรถนะท่ีก าหนด  
   กิจกรรมท่ี ๒ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในสถาบันการศึกษาระดับโลก 
   กิจกรรมท่ี ๓ พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางรับราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
และหลักสูตรตามแนวทางของสายวิทยาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้นและรองรับการเป็น Digital 
Headquarters  
   กิจกรรมท่ี ๔ จัดการอบรมขยายผลการสร้างความรู้ความเข้าใจ Digital Headquarters 
ให้กับก าลังพล  
   กิจกรรมท่ี ๕ จัดท าแผนพัฒนาก าลังพลในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  
สายวิทยาการ และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๒ ก าลังพลมีทักษะดิจิทัลตามท่ีก าหนดในต าแหน่ง   
   กิจกรรมท่ี ๑ จัดท าระดับทักษะดิจิทัลเพื่อก าหนดในต าแหน่งงาน และทดสอบวัดระดับ
ทักษะดิจิทัลของก าลังพล 
   กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาทักษะระดับดิจิทัลเพื่อให้ก าลังพลมีทักษะเพียงพอต่อความต้องการ 
ของต าแหน่ง  
   กิจกรรมท่ี ๓ การคัดเลือกเพื่อบรรจุก าลังพลใหม่ให้มีผลการทดสอบในด้านทักษะดิจิทัล 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๓ เสริมสร้างทักษะดิจิทัลให้กับก าลังพล 
   กิจกรรมท่ี ๑ จัดฝึกอบรมการใช้ระบบสารสนเทศด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อให้ก าลังพลผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ ความเข้าใจ ในการใช้งานระบบสารสนเทศด้านก าลังพล 
และมีแนวทางปฏิบัติท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  



๓๘ 
 

   กิจกรรมท่ี ๒ รวบรวมปัญหาข้อขัดขอ้งและข้อเสนอแนะในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ด้านก าลังพล เพื่อน าไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
      ๓.๓.๒ ประเด็นทำงยุทธศำสตร์ท่ี ๒ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ 
โปร่งใส เป็นธรรม มีก าลังพลเพียงพอต่อภารกิจเพื่อมุ่งไปสู่การเป็น Digital Headquarters 
   เป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ที่ ๒ กรมก าลังพลทหารสามารถจัดท ายุทธศาสตร์ 
เพื่อการพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพลให้กับผู้บังคับบัญชา  
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๑ การพัฒนาองค์กรและปรับปรุงการบริหารจัดการ โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ    
   กิจกรรมท่ี ๑  การทบทวนปรับปรุง แก้ไข การมอบอ านาจ ค าส่ัง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ทางทหาร และจัดท าแผนการปรับปรุง  
   กิจกรรมท่ี ๒  ให ้สธน.ทหาร ร่วมพิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบอ านาจ 
ค าส่ัง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแบบธรรมเนียมต่าง ๆ ทางทหารว่าไม่ขัดต่อกฎหมาย  
   กิจกรรมท่ี ๓ จัดท าแผนพัฒนาองค์กรด้านดิจิทัล และขับเคล่ือนการปฏิบัติงานของ
หน่วยขึ้นตรงกรมก าลังพลทหาร 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๒ จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านก าลังพลให้สามารถเช่ือมโยงใช้
ประโยชน์ร่วมกันกับกองงานในกรมก าลังพลทหาร รวมถึงทุกหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย  
   กิจกรรมท่ี ๑ ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านก าลังพล  
ให้สามารถรองรับการบริหารจัดการก าลังพลได้ตามความต้องการของหน่วย 
   กิจกรรมท่ี ๒ ด าเนินการน าระบบสารสนเทศด้านก าลังพลท่ีพัฒนาแล้วไปใช้บริหาร
จัดการก าลังพลของกรมก าลังพลทหารและสายวิทยาการก าลังพล 
      ๓.๓.๓ ประเด็นทำงยุทธศำสตร์ที่ ๓ การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
   เป้ำประสงค์ทำงยุทธศำสตร์ท่ี ๓ พัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา รวมทั้งระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการก าลังพลให้มีทันสมัย 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๑ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านก าลังพล เพื่อรองรับการบริหาร
จัดการก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
   กิจกรรม ร่วมวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศด้านก าลังพลให้สามารถ
รองรับการบริหารจัดการก าลังพลได้ตามความต้องการของหน่วย 
        แผนงำน/โครงกำรที่ ๒ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย  
ง่ายต่อการใช้งานของก าลังพล  
   กิจกรรมท่ี ๑ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
ของก าลังพล  
   กิจกรรมท่ี ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชา 
รวมทั้งปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
 
 
 



๓๙ 
 

ตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี 
 

ประเด็นทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาก าลังพลให้มขีีดสมรรถนะตามที่ก าหนด 

เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดโดยอาศัยเทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเคร่ืองมือหลักในการขับเคลื่อน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ๖๕ ๖๖ ๖๗ 
๑. ก าลังพลมขีีดความสามารถ
และสมรรถนะรองรับการเป็น 
Digital Headquarters ทั้ง
ระดับผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 
 
 

๑. ร้อยละของผู้บริหาร ที่เข้า
รั บการฝึ กอบรมพั ฒนา
สมรรถนะผู้บริหารผ่านการ
ประเมินผลตามเกณฑ์ ที่
ก าหนด 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

๑. จัดการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร บก.ทท. ที่รับ
เงินประจ าต าแหน่งตาม
สมรรถนะที่ก าหนด  
๒. โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหารใน
สถาบันการศึกษา 
ระดับโลก 
๓. พัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรตามแนวทาง 
รับราชการ บก.ทท. และ
หลักสูตรตามแนวทาง 
ของสายวิทยาการให้มี
มาตรฐานสูงขึ้นและ
รองรับการเป็น Digital 
HQs  
๔. จัดการอบรมขยายผล 
การสร้างความรู้ความ
เข้าใจ Digital HQs 
ให้กับก าลังพล  
๕. จัดท าแผนพัฒนา 
ก าลังพลในระดับ  
บก.ทท. สายวิทยาการ 
และส่วนราชการใน  
บก.ทท. 
 

กพ.ทหาร 
(กพพ.ฯ) 

และ 
ส่วนราชการใน 

บก.ทท. 
๒. ร้อยละของก าลังพลที่เข้า
รับการอบรมหลักสูตรตาม
แนวทาง รับราชการ บก.ทท. 
ส าเร็จหลักสูตรตามที่ก าหนด 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

๓. ร้อยละของก าลังพลที่เข้า
รับการอบรมหลักสูตรตาม
แนวทางของสายวิทยาการ
ส าเร็จหลักสูตรตามที่ก าหนด 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

 
๙๐ 

๔. ระดับความส าเร็จในการ
ก าหนด มาตรฐานหลักสูตร
ตา ม แ นว ท า ง ขอ ง ส า ย
วิทยาการ  
ระดับ ๑ ก าหนดมาตรฐาน
หลักสูตรตามแนวทางของ
สายวิทยาการ  
ระดับ ๒ จัดประชุมชี้แจง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการที่ เปิด
หลักสูตร 
ระดับ ๓ สายวิ ทยาการ
ด าเนินการปรับหลักสูตรตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
ระดับ ๔ ตรวจสอบหลักสูตร
ตามแนวทางของสายวิชาการ 
ให้ เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด  
ระดับ  ๕ หลั กสู ตรตาม
แนวทางของสายวิทยาการ 
มีมาตรฐานเดียวกัน 

๕ - - 

 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
๖๕ ๖๖ ๖๗ 

๒. ก าลั งพลมีทักษะดิจิทั ล
ตามที่ก าหนดในต าแหน่ง 
 

๑. ระดับความส าเร็จ ในการ
จัดท าแผนพัฒนาทั กษะ
ดิจิทัล  
ระดับที่ ๑ ประเมินองค์กร
ด้านดิจิทัลของ บก.ทท.  
ระดับ ๒ จัดกลุ่มก าลังพล
ตามที่ก าหนดในแผนพัฒนา
ทักษะที่ต้นของบุคลากรของ 
กห. 
ระดับ ๓ ประเมินทักษะ
ดิจิทัลของก าลังพล
กองบัญชาการกองทัพไทย 
ระดับ ๔ จัดท าร่างแผน 
พัฒนาทักษะดิจิทัลของ  
บก.ทท.  
ระดับ ๕ ขออนุมัติใช้ร่าง
แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล 
ของ บก.ทท. 

๕ - - ๑. จัดท าระดับทักษะ
ดิจิทัลเพื่อก าหนดใน
ต าแหน่งงาน และ
ทดสอบวัดระดับทักษะ
ดิจิทัลของก าลังพล 
๒. พัฒนาทักษะระดับ
ดิจิทัลเพื่อให้ก าลังพลมี
ทักษะเพียงพอต่อความ
ต้องการของต าแหน่ง  
๓. การคัดเลือกเพื่อ
บรรจุก าลังพลใหมใ่ห้มี
ผลการทดสอบในด้าน
ทักษะดิจิทัล 

กพ.ทหาร 
(กพพ.ฯ) 

และ 
ส่วนราชการใน 

บก.ทท. 

ร้อยละของผู้ด ารงต าแหน่งมี
ทักษะดิจทิัลตรงตามที่
ก าหนดของต าแหน่งงาน 

๗๐ ๗๕ ๘๐ 

ร้อยละของก าลังพลบรรจุ
ใหม่ ผ่านเกณฑ์การพัฒนา
ทักษะดิจิทัลตามที่ก าหนด 

๗๐ ๗๕ ๘๐ 

๓. เสริมสร้างทักษะดิจิทั ล
ให้กับก าลังพล 
 

ร้อยละจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์
การประเมินทักษะดิจิทัลตาม
เกณฑ์ที่ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด 

๗๐ ๗๕ ๘๐ ๑. จัดฝึกอบรมการใช้
ระบบสารสนเทศด้าน
ก าลังพล กองบัญชาการ
กองทัพไทย เพื่อให้
ก าลังพลผู้ปฏิบัติงานมี
ความรู้ ทักษะ ความ
เข้าใจ ในการใชง้าน
ระบบสารสนเทศด้าน
ก าลังพล และมีแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
๒. รวบรวมปัญหา
ข้อขัดข้องและ
ข้อเสนอแนะในการใช้
งานระบบสารสนเทศ
ด้านก าลังพล เพื่อ
น าไปใชป้รับปรุงและ
พัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

กพ.ทหาร 
(กพพ.ฯ) 

และ 
ส่วนราชการใน 

บก.ทท. 

ตารางท่ี ๓-๓ ตารางตัวอย่างแผนยุทธศาสตร์ระยะ ๓ ปี 
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บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทำงยุทธศำสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะในกำรขับเคลื่อนและกำรน ำยุทธศำสตร์ไปใช้ 
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยให้บรรลุเป้าหมาย 
ในการเป็น Digital Headquarters ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น ส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาก าลังพลของ 
กรมก าลังพลทหารเพื่อมุ่งไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ท้ังนี้เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดต้อง
อาศัยความร่วมมือในทุก ๆ ภาคส่วนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นข้อเสนอแนะ  
ในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ต้องอาศัยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนส าคัญท่ีสุดในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ผู้บังคับบัญชา
ต้องผู้ท่ีมีวิสัยทัศน์และมีภาวะผู้น าในการเปล่ียนแปลงองค์กรให้เป็นดิจิทัล ต้องให้ความส าคัญและ
มอบนโยบายอย่างชัดเจน รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในสภาวะแวดล้อม
ปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลงในมิติต่าง ๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงมิติด้านเทคโนโลยี  
หากผู้บังคับบัญชาสามารถน าเทคโนโลยีมาขับเคล่ือนกระบวนการปฏิบัติงานได้ย่อมจะเกิดผลดี 
ต่อองค์กร จึงควรสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการบรรจุ
บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยให้เพียงพอ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ 
ด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๒. ก าลังพล ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจในวิสัยทัศน์ท่ีเป็นเป้าหมายขององค์กรท่ีได้รับ
การถ่ายทอดจากองค์กร เพื่อน ามาปรับตัวในการรองรับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการ
เปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาตนเองตลอดเวลา  
และเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีกองบัญชาการกองทัพไทยก าหนดอย่างครบถ้วน 
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ า รวมท้ังควรให้ความส าคัญในเรื่องการพัฒนาด้านทักษะดิจิทัล 
การสร้างจิตส านึกไม่ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในทางท่ีขัดกับระเบียบ วินัย วัฒนธรรมทางทหาร และควรมี
ความตระหนักรู้ในเรื่องการถูกโจมตีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล (Cyber Attack) 
 ๓. หน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทยมีเป้าหมายท่ีชัดเจนในการด าเนินงานเพื่อให้ปี พ.ศ. 
๒๕๖๕ เป็น Digital Headquarters และมีวิสัยทัศน์ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ เป็น Smart Headquarters  
อีกท้ังมีโครงสร้างการจัดหน่วยและสายการบังคับบัญชาพร้อมท้ังการแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
ในสายวิทยาการและสายงานอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามในบางหน่วยงานยังมีการจัดโครงสร้างท่ียัง  
ไม่รองรับกับสายวิทยาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือมีข้อจ ากัดในการปรับโครงสร้างของหน่วย
ให้สอดคล้องกับภารกิจท่ีเกี่ยวข้องในงานด้านดิจิทัล ดังนั้นเมื่อมีการน าสายวิทยาการและสายงาน 
มาใช้เพื่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กรแล้ว ถ้าด าเนินการใช้มาระยะหนึ่งแล้ว 
ควรน าปัญหาข้อขัดข้องมาทบทวนและพิจารณาเพื่อมีการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการเป็น 
องค์กรดิจิทัลต่อไป 
 
 

 



๔๒ 
 

 ๔. ระบบการปฏิบัติงาน ในระบบราชการโดยส่วนใหญ่มีโครงสร้างท่ีชัดเจนอยู่แล้ว ซึ่งการน า
ระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเป็นเครื่องมือช่วยและสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ย่อมจะเป็น
คุณูปการต่อองค์กร รวมท้ังการใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดกระบวนการใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพจ าเป็นต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลมหัต (Big Data) เพื่อน าไปใช้กับปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) ในอนาคต อย่างไรก็ตามบางระบบงานภายในองค์กรอาจจะไม่เอื้อต่อ
การใช้ระบบดิจิทัล เช่น ระบบงานสารบรรณ เป็นต้น จึงควรปรับระบบงานและเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีมี
อยู่หลากหลาย หรือหน่วยจะพัฒนาระบบขึ้นเองเพื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือช่วยและสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในองค์กรของตน  
 ๕.  การประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาตร์/แผนงาน/โครงการ เป็นส่ิงท่ีบ่งช้ีความส าเร็จว่า
ยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดขึ้นมามีการขับเคล่ือนองค์กรหรือไม่ มากหรือน้อยเพียงใด ด้วยการติดตามการ
ประเมินผลให้บรรลุตามข้อก าหนดต่าง ๆ แล้วรายงานผลในระบบสารสนเทศรอบ ๖ ๙ และ ๑๒ เดือน 
จากนั้นให้มีการทบทวนและวิเคราะห์กระบวนงานหลักและกระบวนการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง  
โดยใช้แนวทาง Plan Do Check Act (PDCA) เพื่อน าผลไปปรับปรุงแผนและวิธีการปฏิบัติงาน 
ส าหรับปัญหาท่ีผ่านมาบางหน่วยอาจจะไม่ได้ด าเนินการประเมินแผนปฏิบัติราชการอย่างจริงจัง  
เพียงแค่จัดท าให้มีหลักฐานในการรายงานผลเท่านั้น ฉะนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ หน่วยท่ีรับผิดชอบต้องให้ความร่วมมือในการประเมินด้วยความตรงมาตรงไป 
และตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังนี้เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 
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บรรณำนุกรม 
 
 
กรมก าลังพลทหาร. ๒๕๖๒. แผนปฏิบัติรำชกำรด้ำนก ำลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔). กรุงเทพฯ.   
กองบัญชาการกองทัพไทย. ๒๕๖๓. แผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

ของกองบัญชำกำรกองทัพไทย. กรุงเทพฯ. 
กองบัญชาการกองทัพไทย. ๒๕๖๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำองค์กำรตำมเกณฑ์คุณภำพ

กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ (Application Report) ประจ ำปี พ.ศ. ๒๕๖๓. กรุงเทพฯ. 
ประชาชาติธุรกิจ. ๒๕๖๔. ศูนย์วิจัยเทเลนอร์เผย ๕ เทรนด์เทคโนโลยีมำแรง ปี ๒๐๒๑ ชี้โควิด-๑๙ 

เป็นจุดเปลี่ยนส ำคัญ. แหล่งท่ีมา: https://www.prachachat.net 
ประวิทย์ คุณราช, นาวาอากาศเอก. ๒๕๖๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำก ำลังพลกองบัญชำกำรกองทัพไทย

เพื่อเป็น DIGITAL Headquarter ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕). เอกสารทางวิชาการ 
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย. 
กรุงเทพฯ. 

ลิขิตกุล พุ่มเกษม, ดร. ๒๕๖๓. แผนกลยุทธ์กำรเปลี่ยนผ่ำนสู่อนำคตของมหำวิทยำลัยสยำม  
(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖). เอกสารทางวิชาการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 
กองบัญชาการกองทัพไทย. กรุงเทพฯ. 

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย. ๒๕๖๓.  
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกองทัพไทยสู่กำรเป็นกองทัพดิจิทัล. เอกสารการศึกษาทางวิชาการ
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. กรุงเทพฯ. 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

 
ช่ือ-สกุล   นาวาอากาศเอก จงเจต  วัชรานันท์ 

วัน เดือน ปีเกิด  วันท่ี ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๘ 

การศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี ๓๔ 
 โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นท่ี ๔๑ 
 โรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง รุ่นท่ี ๑๐๖ 
 โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นท่ี ๕๔ 
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นท่ี ๕๙ 
  

ประวัติการท างาน ประจ าโรงเรียนการบิน 
 นายทหารพิธีการและรับรอง แผนกพิธีการและรับรอง กองการต่างประเทศ  
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 นายทหารข่าวกรองเทคนิคระบบอาวุธ แผนก ๗ กองข่าว  
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 รองหัวหน้าแผนก ๒ กองข่าวกรองยุทธศาสตร์ กรมข่าวทหารอากาศ 
 หัวหน้ากิจการพลเรือน กองกิจการพลเรือน ส านักกิจการพลเรือน  
 กรมกิจการพลเรือนทหาร 
 ประจ าส านักงานรองเสนาธิการทหาร 
 นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ารองผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน  นายทหารฝ่ายเสนาธิการประจ ากรมก าลังพลทหาร 
  
 


