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ก 

บทคัดย่อ    
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินแก่

ผู้ทำการในอากาศและผู้เกี่ยวข้องที่ปฎิบัติหน้าที่บนอากาศยาน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความปลอดภัย

ในการบินด้านมนุษยปัจจัย ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกพบว่า ปัจจุบันการ

เติบโตของอุตสาหกรรมการบินและนโยบายภาครัฐเป็นโอกาสที่สำคัญขององค์กร แต่ด้วยโครงสร้าง

และอัตราที่มีอย่างจำกัด รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎระเบียบที่ร่างโดยองค์กรภายนอกและ      

ที่มีความเสี่ยงกับบุคลากร อีกทั้งความคาดหวังของผู้มารับบริการที่สูงขึ้น รวมถึงการตรวจประเมิน

จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทำให้มีการพัฒนาคุณภาพองค์กรเป็นสิ่งจำเป็น สวบ.

ทอ. เป็นองค์กรด้านเวชศาสตร์การบินแห่งเดียวของประเทศไทยมีองค์ความรู้และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ

มีประสบการณ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีบุคลากรด้านจิตวิทยาการบินที่ได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน รวมทั้งการทำงานแบบคร่อมสายงาน (Cross-functional team) และ

การเรียนรู้ทักษะแบบ (Crossskill-set)  ทำให้สวบ.ทอ. สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ

หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นในช่วงที่ COVID-19 ระบาดพบภาวะอุตสาหกรรมการบินที่

ชะลอตัวและถดถอย จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาองค์กรของสวบ.ทอ.  

 ซึ่งจากแผนปฏิบัติราชการของสวบ.ทอ. ปี ๒๕๖๔ มีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนางาน
ด้านเวชศาสตร์การบิน โดยเน้นเป้าประสงค์ที่การผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานองค์กรการบินระหว่างประเทศ ( ICAO) และสำนักงานการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
(CAAT)  โดยมีสมรรถนะบุคลากรที่สามารถใช้หลักการของ Non technical skill และจิตวิทยาเชิง
บวก เป็นส่วนช่วยในการพัฒนาองค์กรตามาตรฐานสากล ISO 9001:2015 และนโยบายภาครัฐ 
PMQA 4.0  
 สวบ.ทอ. มุ่งเน้นการทำคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายคุณภาพว่า “มุ่งมั่น พัฒนา งาน
เวชศาสตร์การบิน อย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐานสากลสู่ความเป็นเลิศใน
ทุกๆด้าน เพื่อการบินที่ปลอดภัย” สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นเสาหลักด้านเวชศาสตร์การบินของ
ประเทศที่ได้มาตรฐานสากล” ซึ่งภายใต้การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อสวบ.ทอ. และ
ด้วยโครงสร้างทรัพยากรที่จำกัด การพัฒนาสมรรถนะศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร
ภายใตก้ารจัดทำแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มุ่งสู่ Agile organization จะทำ
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติและประเทศไทยได้  



ข 

คำนำ 
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  เป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ 

วางแผน อำนวยการประสานงาน กำกับดูแลเกี่ยวกับงานด้านเวชศาสตร์การบิน ซึ่งสวบ.ทอ. มี

วิสัยทัศน์เป็นเสาหลักด้านเวชศาสตร์การบินของไทย ให้บริการด้านวิชาการและตรวจสุขภาพให้แก่

ผู้ทำการในอากาศทั้งในทอ. และ นอกทอ.  ภายใต้ระบียบของกองทัพอากาศ สำนักงานการบินพล

เรือนระหว่างประเทศ และมาตรฐานการบินระหว่างประเทศ (ICAO) ทำให้สวบ.ทอ. พัฒนาองค์กรให้

มีมาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งมุ่งเน้นพัฒนาสมรรถนะบุคลากรและกระบวนการให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่เก่ียวข้อง สำหรบัแผนพัฒนาสวบ.ทอ. มุ่งสู่ Agile organization พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๘ เป็น

การดำเนินงานทีม่ีกรอบการดำเนินงานการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ 

การจัดทำแผนพัฒนาสวบ.ทอ. มุ่งสู่ Agile organization มุ่งเน้นให้ความสาคัญกับการพัฒนา

สมรรถนะบุคลากร โดยใช้จุดแข็งที่มีในองค์กรคือ Non technical skill เป็นทักษะที่ประกอบด้วย

ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะรอบด้านของบุคคลที่ใช้ร่วมกับความรู้และ Technical 

skill เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยทางการบินและการดูแลผู้ป่วย รวมทั้งความรู้ด้านจิตวิทยาเชิงบวก โดยมี

ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา ทั้งจิตแพทย์และนักจิตวิทยาในองค์กร ผ่านการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร

และทีมนำคุณภาพ เพื่อกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความเข้าใจ และบูรณาการ ศักยภาพ

ของทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ถึงทิศทางของแผนพัฒนาตั้งแต่การเป็น องค์กรแห่งคว าม

ตระหนักรู ้(Awareness organization) รับรู้การเปลี่ยนแปลงได้ดี, องค์กรแห่งความสุข (Happiness 

organization) ที่มีวัฒนธรรม No blame culture, จนมาเป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง สามารถใช้

ทรัพยากรทีม่ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (Agile organization) 

ข้าพเจ้าหวังว ่า แผนพัฒนาสวบ.ทอ. มุ ่งส ู ่  Agile organization จะเป็นส่วนหนึ ่งของ

แผนปฏิบัติราชการ สวบ.ทอ. เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตั้งแต่ชุดความคิด ความรู้ ทักษะที่พร้อม

รับต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอก จนเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ

และสอดคล้องในมิติต่างๆ รวมทั้งเป้าหมายโครงการ งบประมาณ บุคลากรและระยะเวลา นำมาซึ่ง

ประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมาย 

          นาวาอากาศโทณรงค์ศักดิ์  วงศ์โรจน์  
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

๑. ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญทางการบินด้านมนุษย์ปัจจัย 

ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทด้านการบินทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงแยกโครงสร้างออกจาก กรม

แพทย์ทหารอากาศ เป็นหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ขึ้นตรงกับผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ตาม (อ้างอิง 

ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ กองทัพอากาศ พ.ศ.

๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒)) มีหน้าทีด่ำเนินการเกีย่วกับการตรวจคัดเลือก รักษา แนะนำ ควบคุม ส่งเสริม

สุขภาพ ฝึก ศึกษา อบรม และออกหนังสือสำคัญทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ และผู้ทำการในอากาศ 

วางแผนอำนวยการ และดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการ

บิน ส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน สอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ 

ทำสถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนา เกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน ดำเนินการผลิต ฝึกศึกษาอบรมวิชาการ

เวชศาสตร์การบิน รวมทั้งให้การ สนับสนุนงานด้านเวชศาสตร์ การบินแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ทำการในอากาศ

เหล่าทัพอื่นและพลเรือน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ และองค์การการบินพลเรือน

ระหว่างประเทศ มีผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา โดยมี

วิสัยทัศน์เป็นองค์กรเสาหลักด้านเวชศาสตร์การบินของประเทศไทย 

ในปัจจุบันด้วยการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน ทำให้ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นและมีขอบเขต     

ของภารกิจที่หลากหลาย โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แต่งตั้งให้ สวบ.ทอ.เป็นศูนย์

เวชศาสตร์การบินพลเรือน ทำให้มีผู้รับบริการหลายกลุ่มและมีความคาดหวังในการรับบริการที่มี

คุณภาพ ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์

สอดคล้องกับตามมาตรฐาน ICAO และ ISO 9001:2015 นอกจากนี้ยังให้บริการด้านการฝึกอบรม 

บริการทางวิชาการ การฝึกสรีระวิทยาการบิน การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ที่ได้การรับรองตาม

มาตรฐานสากลที่เกี ่ยวข้อง เพื่อให้ สวบ.ทอ. พัฒนาขีดความสามารถและปฏิบัติงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การประเมินผลตามแผนยุทธศาสตร์

ชาติ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ รวมทั้งติดตามการเปลี ่ยนแปลงผลกระทบจาก COVID-19 ต่อ
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อุตสาหกรรมทางการบิน บุคลากรทางการบิน หน่วยงานทางการบิน เป็นสิ่งสำคัญต่อทิศทางองค์กร

เพ่ือให้พร้อมต่อการปรับตัว  

เนื่องจากปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรที่รองรับภารกิจกองทัพเป็นหลัก ทำให้สวบ.ทอ. ปรับ

รูปแบบการทำงานเป็นแบบคร่อมสายงาน (Cross-functional team) โดยทีมแพทย์และพยาบาล 

ต้องสามารถปฏิบัติงานข้ามหน่วยงานภายในได้ (Cross-skillset team) มีความยึดหยุ่น พร้อมปฏิบัติ

หน้าที่ ปรับตัวและเรียนรู้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังต้องพร้อมต่อการปฏิบัติงาน เช่น การลำเลียงผู้ป่วย

ทางอากาศ การปฏิบัติงานในห้องรับบรรยากาศ รวมทั้งการปฏิบัติงานเฉพาะกิจของกองทัพอากาศ 

เช่น ภารกิจการฝึกร่วม เห็นว่าได้ว่าบุคลากรของสวบ.ทอ. มีทักษะการทำงานแบบ multitasking 

และการร่วมทีมปฏิบัติงานในแต่ละภารกิจ ซึ่งเป็นความท้าทายต่อบุคลากรจะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนางานประจำของตัวเอง รวมทั้งสามารถพร้อมปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายหลากหลาย ทำให้

อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่อง ในการพัฒนาคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและบริการ  

จากลักษณะของโครงสร้างสร้างองค์กร รูปแบบการปฏิบัติงาน และวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว 

จะเห็นว่าสวบ.ทอ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว บุคลากรมีความสามารถต่อการปรับตัว มีความ

ตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ได้ดี รวมทั้งมีการให้ความรู้ทางวิชาการท่ีเกี่ยวกับ Non technical skill เพ่ือ

สร้างความเป็นผู้นำ การสื่อสารและการทำงานเป็นทีม ซึ่งมีความใกล้เคียงกับการทำงานแบบ Agile 

ดังนั้นจึงเป็นโอกาสของสวบ.ทอ. ในการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหาร มุ่งสู่ Agile organization  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู ้ศ ึกษาซึ ่งเป็นบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานในองค์กร ให้ 

ความสำคัญเกี่ยวกับแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มุ่งสู่ Agile organization 

โดยนำแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ เพื่อศึกษาและเป็น

แนวทางในการ สร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

อย่างมีคุณภาพ ให้ผู ้ร ับบริการเกิดความพึงพอใจ มีการพัฒนามาตรฐานงานอย่างต่อเนื ่อง เกิด

ผลสัมฤทธิ์ บรรลุเป้าหมาย ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป จึงได้จัดทำแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การ

บิน กองทัพอากาศ มุ่งสู่ Agile organization (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘) 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการดำเนินการของ สวบ.ทอ. ทั้งปัจจัยภายนอก 

โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
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๑.๒.๒ เพ่ือจัดทำแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มุ่งสู่ Agile organization (พ.ศ. 

๒๕๖๔- ๒๕๖๘) 

๑.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บริหาร สวบ.ทอ. 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 

๑.๓.๑.๑ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่น่าเชื่อถือประกอบด้วยข้อมูลสถิติต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี 

แผนปฏิบัติราชการ (แผนปี) ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 

๑.๓.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประชากรประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และ

ผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงาน 

๑.๓.๒ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษาจะศึกษาเฉพาะในสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ. 

๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ๓ เดือน (กุมภาพันธ์ – เมษายน ๒๕๖๔) 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์

สภาพแวดล้อมผลกระทบของเหตุการณ์และแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงศึกษาทาง เลือกในการ

พัฒนา ขีดความสามารถของหน่วยงาน และนำเสนอแผนกลยุทธ์ ในการสร้างโอกาส และการพัฒนา

ต่อยอดในอนาคตให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง และผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่

สำคัญ โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน ๖ คน 

๒. เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

สำหรับ การตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม 

๓. วิธีการดำเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม

ทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ ่งกรอบการวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอกจะใช้ C-PEST 

Analysis และกรอบการ วิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์ คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประการ

ของ McKinney (McKinney 7S Framework)  
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๔. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคตามลำดับคะแนน          

การจัดลำดับความสำคัญของตวัแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท 

๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา 

เนื่องดว้ยระเบียบวิธีการศึกษาครั้งนี้มีข้อจํากัดด้านเวลาในการศึกษาที่กําหนดไว้เพียง ๓ เดือน 

ร่วมกับ ข้อจํากัดที่เป็นการศึกษาโดยมีผู้วิจัยเพียง ๑ คน อีกทั้งในช่วงเวลาของการศึกษายังอยู่

สถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ (COVID-19) ทำให้ภารกิจต่างๆ ไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ ดังนั้นผลจากการศึกษาจึงสะท้อนได้เพียงบางส่วน ความเห็นของ

ผู้เกี่ยวขอ้งเพียงบางส่วนเท่านั้น 

๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับ 

๑. สวบ.ทอ. มีแผนพัฒนาจากจุดแข็งของสวบ.ทอ. ที่มีอยู่เดิม ให้สอดคล้องกับแนวความคิด องค์กร

แบบ Agile organization ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมด้านการบริหารของกองทัพอากาศ 

๒.สวบ.ทอ. ตระหนักถึงแนวโน้มที ่ส่งผลกระทบต่อสวบ.ทอ. เพื ่อให้สามารถเตรียมแผนพัฒนา

สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนโยบายภาครัฐ  
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บทที่ ๒ 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์     

๒.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอก 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ หรือ Business context จะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนทั้งภายในองค์กรและ
ภายนอกองค์กร ซึ่งการเกิดข้ึนนี้อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กร ที่จะทำให้ประสบ
ความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจตามท่ีได้กำหนดไว้ ซึ่งผลกระทบนี้ อาจจะเป็นได้ทั้งในทางบวก 
หรือทางลบต่อองค์กรก็ได้  

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจจะแบ่งออกได้เป็น สภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอกองค์กร โดยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal environment) จะประกอบด้วย ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กระบวนการทำงาน ระบบงาน เทคโนโลยีที ่ใช้ ความสามารถของพนักงาน จำนวน
พนักงาน การสื่อสารภายในองค์กร ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรม ขีดความสามารถขององค์กร  

ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกก็ยังแบ่งได้อีก ๒ กลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลอย่าง
มากต่อองค์กร การดำเนินงานของกลุ่มนี้มีผลโดยตรงต่อองค์กร และองค์กรยังมีความสามารถในการ
บริหารจัดการกลุ ่มนี ้ได้ เรียกว่า Transactional environment ได้แก่ ลูกค้า คู ่แข่ง ผู ้ส่งมอบ 
เจ้าของ หุ ้นส่วน พันธมิตร และผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสียที ่สำคัญอื ่นๆ  ส่วนอีกกลุ ่มหนึ ่ง จะเป็น
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อการดำเนินงานขององค์กร แต่องค์กรไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือ
เปลี่ยนแปลงได้มากนัก เรียกว่า Contextual environment ได้แก่ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

การทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเหล่านี้ จะช่วยทำให้เข้าใจ
ได้มากขึ้นว่าตอนนี้องค์กรของเราเกิดอะไรขึ้นบ้าง มีอะไรที่เกิดขึ้นหรือกำลังจะเกิดขึ้น ที่อาจจะส่งผล
กระทบในทางบวก หรือในทางลบต่อเป้าหมายขององค์กร ความเข้าใจเหล่านี้ จะช่วยให้องค์กร
สามารถเตรียมความพร้อมรับมือได้อย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับองคก์รต่อไป  

ในระยะเวลาที่ผ่านมาอุตสาหกรรมการบินเติบโตขึ้นมาก พร้อมกับเศรษฐกิจของโลก มีการ

ผลิตนักบินและผู้เกี่ยวข้องทางการบินเพิ่มสูงขึ้นมาก เพื่อรองรับการเติบโตและความต้องการใน

อุตสาหกรรมการบิน เห็นได้จากการเปิดโรงเรียนผลิตนักบินมากยิ่งขึ้น ทำให้ภาระงานของสถาบันเวช

ศาสตร์การบิน กองทัพอากาศเพ่ิมสูงขึ้น อีกท้ังในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการของเวชศาสตร์การบิน 

และจิตวิทยาการบิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ มีผลต่อทิศ

ทางการดำเนินงานขององค์กร  



๑๑ 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๘๙)  

 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาวเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ        
ประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้  
  ๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติ
สุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคี
ปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน  
  ๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิมที่
มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่ เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การ
บริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดำเนินการไป ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญ ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  ๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความ
มั่นคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งระบบของ
ประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้ง  สามารถติดตาม 
ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ แบบบูรณาการให้มี
ความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และ ทุกระดับความรุนแรง  
  ๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึง
องค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และ ความเจริญ 
ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศท่ีจะรองรับปัญหาร่วมกันได้  
  ๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสำคัญ
ต่าง ๆ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและ พัฒนาประเทศ
ได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมี
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่า
หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง พร้อมรับมือ กับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 



๑๒ 

 ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี  
 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการด้านการ
ป้องกันประเทศและด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เพื่อทำให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรที่ “มีกองทัพชั้นนำมีบทบาทสำคัญในด้านความมั่นคง และมี
บทบาทนำในการส่งเสริมความม่ันคงของภูมิภาค” โดยยึดถือ ๓ แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง (Security Cooperation) หมายถึง การพิจารณา
ใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความ ร่วมมือกับประเทศเพื ่อนบ้าน 
ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือ
เสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน รักษาความเป็นกลาง ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะนำไปสู่ความขัดแย้ง  
 การผนึกกำลังป้องกันประเทศ (United Defence) หมายถึง การนำทรัพยากรที่เป็นพลัง
อำนาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ ทั ้งด้านการทหาร การเมือง  เศรษฐกิจ สังคมจิตว ิทยา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจำกัดของชาติ 
รวมทั้งชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจำกัด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องเตรียมการและกระทำอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม   
 การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้าง พัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อป้องปราม 
แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยเป็นฝ่ายได้เปรียบ มุ่งเน้นมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องและเชิงลึก 
ใช้การปฏิบัติการยุทธร่วมเป็นหลัก มีกำลังรบเพื่อป้องกันตนเอง และมุ่งความพยายามให้พ้ืนที่ การรบ
แตกหักอยู่บริเวณแนวชายแดนทางบก และนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะ  
 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์มูลฐานด้าน
ความมั่นคงของประเทศ จำนวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ๒) สถาบันหลัก
ของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดำรงอยู่อย่าง
มั่นคง ๓) สถานการณ์ภายในประเทศมีความ สงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ 
๔) ประเทศมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 
๖ ประเด็น ดังนี้  

๑) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ  
๒) การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
๓) การรักษาความมั่นคงของรัฐ  
๔) การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน  
๕) การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน  
๖) การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ  



๑๓ 

 กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ๔ ระยะ ดังนี้  
 ระยะที่ ๑ (พ .ศ .๒๕๖ ๐ - ๒ ๕๖๔ ) มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม มีความ 
สัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด มี
ความพร้อมทั้งในด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม  
 ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การยกระดับและขยายขอบเขต
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมมีโครงสร้างที่
สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์  และเทคโนโลยีที่
ทันสมัย มีการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้ในราชการและเพื่อการ
พาณิชย์ได้โดย สมบูรณ์  
 ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ การรักษาระดับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ยกระดับศักยภาพทางด้านการทหาร ด้วยเทคโนโลยีทาง
ทหารระดับสูง ตลอดจนขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศเพื่อให้
ทัดเทียมกับ ประเทศในภูมิภาค 
 ระยะที ่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) มีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ ประเทศ มีความสงบสุข 
ประชาชนมีระดับคุณภาพชีว ิตที ่ด ี มีความมั ่นคงปลอดภัยในชีว ิตและ  ทรัพย์สินอย่างยั ่งยืน 
กระทรวงกลาโหมดำรงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ ทางด้านการทหารในทุก ๆ ด้าน
อย่างต่อเนื่อง 
 
 ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของ
กองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รั กษาและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งต้องสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยใช้การ
ปฏิบัติการร่วมเชิงรุก เสริมสร้างกองทัพให้เป็นกำลังอเนกประสงค์ที่มีความหลากหลาย พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งนี้ยังคงยึดถือแนวคิดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๘๐) ทางยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แนวคิด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม  
๒๐ ปี และกำหนดวัตถุประสงค์ ๒ ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร และวัตถุประสงค์เฉพาะ
ทางทหาร ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร 

• ป้องกัน รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติ 

• ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 



๑๔ 

• คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 

• พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติ
ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้างความสามัคคีของสังคมในชาติ 

• เสริมความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่
ภายในประเทศ 

• ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านประเทศในอาเซียน และมิตร
ประเทศ 

• ธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในสังคมโลก 
 ๒) วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 

• ป้องกันภัยคุกคามทางทหารได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง  

• การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้มีการล่วงละเมิด 

• การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

• การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพ้ืนที่ขัดแย้งทั้งทางบก ทางทะเล และการใช้
ห้วงอากาศ ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และป้องปรามทาง
ยุทธศาสตร์ 

• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศเพื่อลดความขัดแย้งรักษา
สมดุลในด้านความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศมหาอำนาจ รวมทั้งการดำเนินกิจกรรมที่
เอ้ือต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

• การสนับสนุนภารกิจและการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสันติภาพและมนุษยธรรมในกรอบของ
สหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 

• การปฏ ิบ ัต ิการในสงครามไซเบอร ์  (Cyber Warfare) เพ ื ่อให ้กองท ัพไทยม ีขีด
ความสามารถและมีเสรีในการปฏิบัติการบนมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ทั้งเชิงรับและ
เชิงรุกตั้งแต่สภาวะปกติตลอดจนสามารถบูรณาการและให้การสนับสนุนความมั่นคงไซ
เบอร์ (Cyber Security) ของประเทศไทยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 ๒.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยึดหลักการสำคัญ ๖ ประการ คือ  
(๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิด

การบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการ
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  



๑๕ 

(๒) ยึด“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” 
(๓) ยึด“กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือว่าเป็นแผนแม่บท

หลักของประเทศที่มีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง  

(๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี ๒๕๗๙” มาเป็นกรอบในการกำหนดเป้าหมาย 
ที่จะบรรลุใน ๕ ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยๆ ลงมา  

(๕) ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที ่ลดความ เหลื ่อมล้ ำและขับเคลื ่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและ นวัตกรรม”  

(๖) ยึด “หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”  

เป้าหมายรวม  
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
(๒) ความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ และเพ่ิม

ความเชื่อมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย  
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังนี้  
(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ 
ยั่งยืน  
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
(๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  



๑๖ 

(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา 
 

 ๒.๑.๕ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๓ 
นโยบายทั่วไป 
กระทรวงกลาโหมยึดมั ่นในสถาบันหลักของชาติน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ ใน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการบริหารราชการ
โดยให้ดำเนินการตามภารกิจที่กำหนดไว้ในบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
๒๕๖๐ และยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นอกจากนี้จะต้องยึดมั่น กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบประกาศและคำสั่งที่เกี่ยวข้องรวมถึง
นโยบาย และมติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ ๒๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้งนโยบายหลัก ๑๒ ด้านและนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน มติสภากลาโหมตลอดจน
ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยให้ปฏิบัติตาม
นโยบาย การปฏิบัติราชการในด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ ด้านการ
ปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการสนับสนุนรัฐบาลใน
การแก้ไขปัญหาทีส่ำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน 
ดังนี้ 

๑.๑ ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศพัฒนาศักยภาพ ด้านการ 
ป้องกันประเทศ โดยยกระดับขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการป้องกัน และรักษาอธิปไตยของ
ประเทศสามารถแก้ไขปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามรวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 

๑.๒ ด้านการปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการ
ปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะ
แวดล้อม เพ่ือให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๓ ด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ การ
บรรเทาภัยพิบัต ิและการช่วยเหลือประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการของ
กระทรวงกลาโหมให้มีความพร้อมมียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของ
ประเทศ 

 



๑๗ 

นโยบายเร่งด่วน 
กระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล เพ่ือเป็น

การสร้างหลักประกันพ้ืนฐานในการรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาศักยภาพ
ของกระทรวงกลาโหมในระยะยาวโดยมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการดังนี้ 

๑. ด้านการเสริมสร้างความม่ันคงและปลอดภัยของประเทศ 
 ๑.๑ ให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน  

สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติด้วยการมีระบบถวายความปลอดภัย ที่มี ประสิทธิภาพ

ป้องกันและปราบปรามการกระทำที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ ในทุกรูปแบบเพื่อให้สถาบัน

พระมหากษัตริย์คงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืน ของประชาชนชาวไทยและเป็นสถาบันหลักที่

สำคัญยิ่งตลอดไป 

  ๑.๒ น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ“เราจะรักษา สืบสาน และต่อยอด และครอง 
แผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของอาณาราษฎรตลอดไป” ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบการป้องกันประเทศให้มีความพร้อม ทั้ง
ในด้านกำลังพล การข่าวกรอง อาวุธยุทโธปกรณ์การฝึกศึกษา การส่งกำลังบำรุง การระดมสรรพกำลัง
เพ่ือการทหาร และระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย 
  ๑.๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหาร กับประเทศ
สมาชิกอาเซียน และนานาชาติรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยนำกลไกของคณะกรรมการในระดับ
ต่างๆ และการทูตฝ่ายทหารมาใช้ในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาค 
  ๑.๕ ดำเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบการ
ประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ASEAN Defence Ministers Meeting: ADMM) และการประชุม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู ่เจรจา  (ASEAN Defence Ministers 
Meeting-Plus: ADMM-Plus) 

๒.ด้านการปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมและกำลังพล

ให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสม มีขีดความสามารถเข้มแข็ง ทันสมัยความยืดหยุ่นคล่องตัว 
 ๒.๔ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการฝึกและศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา ในสังกัด 

กระทรวงกลาโหมทุกระดับและการศึกษาในหลักสตูรตามแนวทางการรับราชการ 
  ๒.๑๒ ให้ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐ ในการกำกับของ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจัดทำแผนปฏิบัติการ และแผนงานอ่ืนๆ ของกระทรวงกลาโหม ให้มี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
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ประเทศ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายสำคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
  ๒.๑๓ ให้นำการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม มาเป็นกลไก และ
ขับเคลื่อนในการบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 
 ๓. ด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่สำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ การ
บรรเทาภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน 
  ๓.๒ ให้ความสำคัญกับการสนับสนุนงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาลซึ่งใช้ศักยภาพ
ของทหารในการดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
  ๓.๓ ให้การสนับสนุนการดำเนินการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายใน
ราชอาณาจักร และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในการแก้ไขปัญหาของชาติ
และประชาชนให้ครอบคลุมในทุกมิต ิ
  ๓.๔ บูรณาการร่วมกับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ความ
เสี่ยงจากสาธารณภัยโดยเฉพาะการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

 ๒.๒.๑ วิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายของกองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเตรียมและใช้กำลังกองทัพอากาศตามบทบัญญัติที่กฎหมายกำหนดโดยทุก
หน่วยงานภายในกองทัพอากาศต้องยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วยให้เป็นไปตามหลัก
นิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง 
 กองทัพอากาศดำรงวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั ้นนำในภูมิภาค” โดยการพัฒนาขีด
ความสามารถทั้ง ๓ มิติได้แก่ มิติทางอากาศ(Air Domain) มิติไซเบอร์(Cyber Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) บนพื้นฐานของความสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบัติ
ภารกิจหลักด ้านความม ั ่นคงได ้อย ่างสมบูรณ์ได ้แก ่การพิท ักษ์ร ักษาและเทิดทูน  สถาบัน
พระมหากษัตริย์การป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติการรักษาความมั่นคงของรัฐ
ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจอ่ืน ๆเพ่ือการช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
การแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติตามที่ได้รับมอบจากรัฐบาล ตลอดจนกองทัพอากาศต้องปลูกฝังให้
กำลังพลและครอบครัวมีจิตอาสาตั้งมั่นในการทำความดีด้วยหัวใจและขยายผลไปสู่ประชาชนทุกหมู่
เหล่า ทั ้งนี ้กองทัพอากาศมุ ่งเน้นการปรับปรุงรูปแบบการทำงานรองรับฐานวิถีชีวิตใหม่  (New 
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Normal) ตลอดจนการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนภายใต้ภารกิจ“รวมไทยสร้างชาติ” ตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
  ปี พ.ศ.๒๕๖๔ กองทัพอากาศจะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญ
กับการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การพัฒนาหน่วยงาน
ภายในกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติภารกิจโดยใช้ความรู้และทักษะซึ่งมีมาตรฐานกำกับที่เหมาะสม 
ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับสรรพกำลังของชาติทุกภาคส่วนในการพัฒนากำลังกองทัพอากาศ
และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อันจะ
นำไปสู่กองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air 
Force) 
 กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักรและดำเนินการ
เกี่ยวกับการใช้กำลัง กองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู ้บัญชาการทหาร
อากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบ
ภารกิจตามกฎหมาย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผน
ระดับชาติระดับกลาโหม และระดับกองทัพไทยกองทัพอากาศจึงได้กำหนด นโยบายการปฏิบัติ
ราชการ เพื่อระบุให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผล  
การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้  
 ๑. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนดำเนินกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่พระ
เกียรติคุณ และพระอัจฉริยภาพ ส่งเสริมความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อสถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ตลอดจน ป้องกันและปราบปรามการกระทำท่ีล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ  
 ๒. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กำลังพลของกองทัพอากาศ เพ่ือเสริมสร้างระเบียบ 
วินัย และจิตสำนึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจในชาติอีก
ทั้งการส่งเสริม ให้มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิต
อาสา”  
 ๓. ยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วยให้เป็นไปตามหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.
๒๕๖๒ แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  
 ๔. สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้
ย ุทธศาสตร ์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิร ูปประเทศตามขอบเขตภารกิจของ
กองทัพอากาศ  
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 ๕. ปกครองบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ หลักนิติธรรม 
หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  
 ๖. ดำรงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางราชการอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในสื่อ
สังคมออนไลน์ ต้องกวดขันและกำกับดูแลกำลังพล เพื่อป้องกันการกระทำความผิดอย่างจริงจัง และ
ต้องหลีกเลี่ยงการเป็นผู้กระจาย ข่าวสารที่เป็นเท็จ (Fake News)  
 ๗. ดำรงมาตรการด้านนิรภัยอย่างเคร่งครัด โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับและกำลังพลทุกคน 
ต้องตระหนัก ถึงความสำคัญของงานนิรภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ  
 ๘. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่โดยรอบกองทัพอากาศ
โดยกำลังพล และครอบครัวของกองทัพอากาศต้องปลอดจากยาเสพติด  
 ๙. ให้ความสำคัญกับการปรับปรุงรูปแบบการทำงาน การฝึกการศึกษา ให้พร้อมรองรับการ
ปฏิบัติภายใต้ ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) 
 ๒.๒.๒ วิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) 
 สวบ.ทอ. เป็นหน่วยงานรัฐแห่งเดียวที่มีความพร้อมในด้านอุปกรณ์และบุคลากรได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนแห่งประเทศ สวบ. โดยที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (CAAT) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลสวบ.ทอ. ในด้านกฎระเบียบใบสำคัญแพทย์  จากการ
ติดตามที่ผ่านมา CAAT มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากร ระบบมาตรฐานงานเพื่อรอรับการตรวจประเมินจาก 
ICAO องค์กรการบินระหว่างประเทศ  

๒.๒.๓ วิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ป้องกัน  
ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ป้องกัน เป็นหน่วยงานที่รับรองโดยแพทยสภา ในการฝึกอบรมแพทย์

ประจำบ้านสาขาต่างๆ เช่น เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ใต้น้ำ, แขนง แขนงเวชศาสตร์การ
เดินทางและท่องเที่ยว ทำให้มีแขนงอื่นๆ ที่มีความพร้อมในการผลิตแพทย์ประจำบ้าน เพิ่มมากยิ่งขึ้น 
อีกท้ังงานของแขนงอาชีวอนามัย เป็นพื้นฐานของงานด้านเวชศาสตร์การบิน ทำให้สวบ.ทอ. ต้องได้รับ
การรับรองจากเกณฑ์การประเมินหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพื่อรับรองว่ามีคุณภาพระดับสากล
หรือระดับโลก (WFME) มีคุณภาพของแพทย์ประจำบ้านหลักที่จบหลักสูตรในแขนงที่เทียบเคียงกัน
ของเวชศาสตร์ป้องกัน 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 

๒.๒.๔ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ สวบ.ทอ. 
ลักษณะพื้นฐานของส่วนราชการ 
๑. ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒) 
  มาตรา  ๓๓  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ 
อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ทำ
การในอากาศและผู้เกี ่ยวข้อง และการพัสดุเวชศาสตร์การบิน กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม 
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านเวชศาสตร์การบิน มีผู้อำนวยการสถาบันเวช
ศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
๒. วิสัยทัศน์  

เป็นหนึ่งในสถาบันเวชศาสตร์การบินชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน  
(One of the Best Institutes of Aviation Medicine in ASEAN) 

๓.  พันธกิจ  (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒  อัตรา ทอ.๕๒)  ผนวก ก ประกอบคำสั่งคำสั่ง สวบ.ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่  
๑๖/๕๒ มีหน้าที่ ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจคัดเลือก รักษา แนะนำ ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพ ฝึก
ศึกษา อบรม และออกหนังสือสำคัญทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ทำการในอากาศ วางแผน 
อำนวยการและดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน 
ส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน สอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ ทำ
สถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน ดำเนินการผลิต ฝึกศึกษาอบรมวิชาการเวช
ศาสตร์การบินรวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านเวชศาสตร์การบินแก่เจ้าหน้าที่และผู้ทำการอากาศ
เหล่าทัพอื่น และพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกองทัพอากาศ และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ มีผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา  
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีสำคัญญ 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ  
      ๑. ดำเนินกิจการเวชศาสตร์การบินในขอบเขตเก่ียวกับ 
          ๑.๑ การเตรียมกำลังตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและแผนการใช้กำลังทางอากาศ 
          ๑.๒ การปฏิบัติการใช้กำลังกองทัพอากาศและการฝึกตามแผนปฏิบัติราชการ 
      ๒. ดำเนินการเก่ียวกับ 
          ๒.๑ การจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านเวชศาสตร์การบิน 
          ๒.๒ การตรวจสุขภาพ ตรวจคัดเลือก ตรวจรักษา แนะนำ ควบคุมมาตรฐาน และส่งเสริม
สุขภาพผู้ทำการในอากาศ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
          ๒.๓ การส่งเสริมความปลอดภัยในการบินและสอบสวนสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุที่



๒๒ 

เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และด้านมนุษยปัจจัย 
          ๒.๔ การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทาง
การแพทย์ 
          ๒.๕ การส่งกำลังและการพัสดุเวชบริภัณฑ์สายเวชศาสตร์การบิน 
          ๒.๖ การศึกษาอบรมด้านเวชศาสตร์การบินแก่บุคลากรกองทัพอากาศและหน่วยที่เก่ียวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 
         ๒.๗  การรวบรวมสถิติ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่กิจการและความรู้ด้านเวชศาสตร์การ
บิน 
      ๓. ประสานการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบินกับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ ภายนอก
กองทัพ อากาศ และ ต่างประเทศ         
          ๓.๑ การสนับสนุนบคุลากรด้านเวชศาสตร์การบิน 
          ๓.๒ การบริหารทางวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน 
          ๓.๓ ความร่วมมือทางการศึกษา และการบรรเทาสาธารณภัย 
      ๔. บริหารจัดการด้านเวชศาสตร์การบินเกี่ยวกับ 
          ๔.๑  การจัดการความรู้และการวิจัย 
          ๔.๒ การบริหารองค์กร การบริหารการฝึกและศึกษา 
ค่านิยมหลัก (Core values) A I R I A M 

• A  Airmanship หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศมีระเบียบวินัย  

• I Integrity and Allegiance หมายถึง มีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์   

• R Responsibility หมายถึง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  

• I International Standard หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ยึดหลักความเป็นมาตรฐานสากล 

• A Aviation Medicine Excellence หมายถึง สู่ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การบิน   
• M Moral Organization  หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ที่คำนึงถึงความมีคุณธรรม จริยธรรม ความ

โปร่งใส 
 



๒๓ 

 สวบ.ทอ. มีโครงสร้างการจัดภารกิจดงันี้  

แผนภาพที่ ๑  แสดงโครงสร้างองค์กรสวบ.ทอ. 
 
ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ (ก.ค.๖๑) 
 
           อัตรากำลังทั่วไป  การจำแนกบุคลากรออกเป็นกลุ่มและประเภท 

ประเภท จำนวน  ประเภท จำนวน 

น.สัญญาบัตร ๑๑๓  แพทย ์ ๒๔ 

น.ประทวน ๖๕  พยาบาล หญิง ๓๗ ชาย ๔๕ 

พนักงานราชการ ๒๕  เภสัชกร ๒ 

ลูกจ้างประจำ ๑๓  ทันตกรรม ๒ 

ลูกจ้างช่ัวคราว ๔๔  เทคนิคการแพทย ์ ๒ 

รวม ๒๖๐  นักจิตวิทยา ๖ 

     รวมบุคลากรทางการแพทย ์ ๑๑๘ 

   รวมบุคลากรอื่น ๆ ๑๔๒ 

   รวมทั้งหมด ๒๖๐ 

 
 



๒๔ 

 ด้วยภารกิจที่หลากหลาย สวบ.ทอ. จำเป็นต้องการติดตามความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีการประเมินผลคุณภาพการให้บริการและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื ่อประเมินความเสี ่ยง จัดทำ
วัตถุประสงค์คุณภาพ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรในองค์กร สำรวจความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการ และทบทวนตัวชี้วัดในแต่ละภารกิจ  

 
ตารางที ่๑  แสดงผู้ส่งมอบและคู่ความร่วมมือที่สำคัญ 

 
ผู้ส่งมอบที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบ 

กองทัพอากาศ การปฏิบัติด้านยุทธการ 
กรมแพทย์ทหารอากาศ แพทย ์พยาบาล  การปฏิบัติด้านยุทธการ    (สปพ.พอ.) 
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช การฝ ึกศ ึกษา แพทย์  พยาบาล ท ันตแพทย ์  เทคนิค

การแพทย์ และนักศึกษาแพทย ์
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย(CAAT) กฎระเบียบ  การตรวจสุขภาพผู้ทำการในอากาศ 
วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ ร่วมสอนนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ  
กองบินต่างๆที่มีแพทย์เวชศาสตร์การบิน การเรียนการสอน การตรวจสุขภาพ 
สายการบินต่างๆ  การเรียนการสอน การตรวจสุขภาพ 
หน่วยราชการภายนอก ทอ.ที่มีผู้ทำการในอากาศ การเรียนการสอน การตรวจสุขภาพ 
แพทย์ แพทย์ประจำบ้านและนักศึกษาแพทย์นอก
สังกัดกองทัพอากาศ 

การเรียนการสอน 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ) การเรียนการสอน  

 

นอกจากนี ้ สวบ.ทอ. เป็นหน่วยงานที ่ม ีภารกิจด้านเวชศาสตร์การบินในหลายมิติ                 

ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ต้องอ้างถึงกฎหมายที่รับรองการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติ

หน้าที่ได้ตามระเบียบที่รองรับไว้อย่างถูกต้องและทันต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  

 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

ตารางที ่๒  แสดง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ทีส่ำคัญของ สวบ.ทอ.  
 

กฎหมาย 

กฎระเบียบข้อบังคับ 

ของกองทัพอากาศ 

- พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๒ ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๗ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒  
- ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางการแพทย์ของผู้ทำการในอากาศ
ของกองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
- ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผูท้ำการบนอากาศยานเป็นประจำ พ.ศ.๒๕๕๔ 
- ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการคัดเลือกศิษย์การบินของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕ 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยนริภัยการบนิ พ.ศ.๒๕๕๒ 
- ระเบียบ สวบ.ทอ.ว่าด้วยการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓ 
- คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)ท่ี ๑๑๙/๒๐ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยผู้ทำการบนอากาศยานเป็น
ประจำประเภทเจ้าหน้าทีล่ำเลียงผูป้่วยทางอากาศ 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยผู้ปฏิบตัิงานในห้องปรับบรรยากาศ พ.ศ.๒๕๕๔ 

กรมการบินพลเรือน - มาตรฐานในการออกใบสำคัญแพทย์แต่ละขั้น พ.ศ.๒๕๕๙ 
- กฎ กระทรวงว่าด้วยใบอนุญาตผูป้ระจำหน้าที่ ๒๕๕๙ (ฉบับท่ี ๒ ) 

องค์การการบินพล

เรือนระหว่าง

ประเทศ (ICAO) 

- มาตรฐานและกฎข้อบังคับระหวา่งประเทศท่ีจำเป็นสำหรับความปลอดภัยด้านการบินมี

ทั้งหมด ๑๙ Annex 

- JAA (JOINT AVIATION AUTHORITIES) 

 

๒.๒.๕ ทิศทางของเครื่องมือด้านบริหารที่มีผลต่อองค์กร  

๒.๒.๕.๑ Non technical skill  

 คำว่า non technical skill นั้น มีที่ใช้ในหลายวงการที่เน้นความสำคัญ เรื่องความปลอดภัย 

เช่น วงการแพทย์ วงการบิน แท่นขุดเจาะน้ำมัน เป็นทักษะที่บุคลากรพึงมีและฝึ กฝน เพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยความหมายของทักษะ Non technical skill นั่นคือ

ทักษะที่ประกอบด้วย ทักษะทางปัญญา ทักษะทางสังคม และทักษะรอบด้านของบุคคลที่ใช้ร่วมกับ

ความรู้และ technical skills เพ่ือความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย  

 ทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิค (Non-Technical Skills)  จึงมีความสำคัญในการสนับสนุนการ

ทำงานเชิงเทคนิค (Technical Skills) เพื ่อสมรรถนะการปฏิบัติงานของผู ้ปฏิบัติงาน ลดความ

ผิดพลาดและเพิ่มระดับความปลอดภัยด้านปฏิบัติการ ซึ่งทักษะ Non-technical skill ที่บุคลากร

ทางการแพทย์มี เช่น Situation Awareness (การตระหนักรู ้ในสถานการณ์) , การจัดการกับภัย



๒๖ 

คุกคามและความผิดพลาด (Threat & Error management), ภาวะผู ้นำและการทำงานเป็นทีม 

(Leadership & Team work - Assertive skill), การสื ่อสารและการฟังเชิงลึก Communication 

(active listening)  

 สวบ.ทอ. มีการฝึกอบรม Non technical skill ในหลักสูตรของ Human factor, Crew 

resource managerment ให้กับผู้ทำการในอากาศ จนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมทางการบิน 

นอกจากนี้ยังได้ส่งวิทยากรไปศึกษาต่อด้าน Human factor และ CRM ในต่างประเทศ 

๒.๒.๕.๒ Agile organization  

          Agile จะออกเสียงว่า “อไจล์” หรือ “อา-ไจล์” หรือ “แอ-ไจล์” ก็ได้ มันคือ “แนวคิดในการ 

ทํางาน” (ไม่ใช่รูปแบบวิธีการหรือขั้นตอนในการทํางาน) ที่ให้ความสําคัญในเรื่อง “คน” “การ 

สื่อสาร” และ “แนวทางที่จะนําไปใช้พัฒนาสินค้าและบริการ” ขององค์กรให้ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อให้

สินค้าและบริการเหล่านั้นสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งาน รวมถึงผู้บริโภคอยู่เสมอ 

          Agile เกิดขึ้นมาจากบริษัทที่ทำธุรกิจในเชิง Software Development ซึ่งประสบปัญหาใน

เรื่อง ความยากในการวางแผนและกว่าจะรู้ว่าผิดพลาดก็อาจจะล่าช้าเกินไป ดังนั้นเพ่ือจัดการกับ

ปัญหาเหล่านี้ แนวคิด Agile ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการวางแผนและทำงานไปทีละส่วน และ 

ประเมินว่าจะดำเนินการต่อได้ดีหรือไม่ กำหนดเป้าระยะสั้นในการทำงาน และเมื่อเจอปัญหาจะได้

สามารถแก้ไขง่ายขึ้น หรือเม่ือความต้องการเกิดการเปลี่ยนแปลงก็สามารถรับมือได้ดีขึ้น 

แนวคิดสาคัญของ Agile มีดังนี ้

๑. ไม่เน้นกระบวนการและเอกสาร ให้เน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีท่ีสุด 

๒. ยอมรับความเปล่ียนแปลง ไม่มีการทำงานหรือยึดติดกับ Gantt Chart แต่จะทำงานแบบ 

ค่อนขา้ง Flexible ตามสิ่งที่เกิดขี้นนจริงเป็นหลัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา 

๓. ทำทีละนิดแต่ทำบ่อยๆ 

๔. ผิดพลาดให้เร็ว 

๕. ทำงานเป็นทีมมากกว่าที่จะสนใจกระบวนการ คือเน้นที่การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 เพราะการใช้แนวคิด Agile คือการโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาการสื ่อสารและการทำงาน 

จุดหมายโดยรวมก็คือ พยายามทำให้การสื่อสารระหว่างคนในองค์กรนั้นดำเนินไปได้อย่างราบรื่นมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าการ Agile Organization ในตอนเริ่มต้นนั้นก็คือต้องเริ่มตั้งแต่การวางรากฐาน

ของวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เอ้ือต่อแนวคิดหลักของการทำ Agile Organization ไม่ว่าจะเป็น 
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• เชื่อมั่นในประสิทธิภาพของคนในทีมและองค์กร 

• เคารพในตัวบุคคลซึ่งกันและกัน 

• เชื่อมั่นว่าการสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมานั้นมีข้อดีมากกว่าข้อเสีย 

• ทุกคนต้องการพัฒนาตัวเอง และช่วยผู้อ่ืนเสมอ 

 โดย Agile government center ของ IBM แนะนำหลักการในการ Agile ต้องเข้าใจขีด

ความสามารถองค์กร และสามารถใช้ศักยภาพขององค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างไร ตั้งแต่ความ

ร่วมมือในการบริหารจัดการ, การสื่อสาร, การสร้าง, มุมมองของบุคลากร และลักษณะขององค์กร 

โดย Agile ต้องการเปลี่ยน Mindset และวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งจากเดิมเข้าใจการ transformation 

องค์กรเป็นการเปลี ่ยนแปลงระบบ , กระบวนการ และโครงสร้างองค์กร แต่แท้จริงแล้วเป็นการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมในองค์กร  

แผนภาพที่ ๒  แสดงระดับขององค์กรที่มีความคล่องตัวสูงในระดับของ Agile transformation 

 แนวทางการพัฒนา Agile เริ่มตั้งแต่สำรวจและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมในภายในองค์กรตาม

โครงสร้าง EXPLORE AGILE เพ่ือเตรียมความพร้อมในการทำ Agile transformation ต่อไป  

๒.๒.๕.๓ OKR Guideline 

OKRs จะมาจากคำว่า Objective และ Key results โดย O หมายถึง สิ่งที่เราต้องการให้
ประสบความสำเร็จ โดยมีลักษณะสำคัญคือ ๑) เป็นเรื่องสำคัญสอดคล้องกับทิศทางองค์กร ๒) มีความ
ชัดเจน เป็นรูปธรรม ไม่คลุมเครือ ๓) เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างก้าวกระโดด ๔) มีความท้าทาย แต่ยัง
เป็นไปได้ และ ๕) ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ  

ส่วน KRs หมายถึง การระบุว่าเราจะทำให้วัตถุประสงค์นั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไร โดย
ลักษณะสำคัญของ KRs คือ ๑) แสดงถึงการวัดความก้าวหน้า ความสำเร็จ ไม่ใช่ระบุกิจกรรมหรือ
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ขั้นตอนการทำงานที่จะต้องทำ ๒) มีความเฉพาะเจาะจง ๓) มีกำหนดเวลาแน่นอน ๔) ท้าทายแต่
เป็นไปได้ และ ๕) สามารถวัดและตรวจสอบได้  

ในการกำหนด OKRs จะประกอบด้วยองค ์ประกอบที ่สำค ัญ ๕ ข ้อ F A C T S ซ่ึง
ประกอบด้วย ๑) Focus ทำในเรื่องที่สำคัญและส่งผลกระทบในทางที่ดีต่อองค์กร ๒) Alignment มี
การถ่ายทอดสอดคล้องกันทั ่วองค์กร ทุกคนทำงานมุ ่งไปในทิศทางเดียวกัน สอดประสานกัน            
๓) Commitment มีความมุ ่งม ั ่น และทุ ่มเทในการดำเน ินตาม OKRs ที่กำหนดไว้ให ้ประสบ
ความสำเร็จ รวมถึงผู้บริหารให้ความสำคัญและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเต็มที่        
๔) Tracking การติดตามผลการดำเนินงานทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จอย่างใกล้ชิดเป็นประจำ 
เช่น ทุกเดือน (บางองค์กรติดตามทุกสัปดาห์) และ ๕) Stretch จะเปน็การตั้งเป้าหมายที่ท้าทาย เพ่ือ
ยกระดับผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด ถึงแม้ว่าจะทำได้ตามเป้าหมายแล้ว      ก็จะ
ขยายเป้าหมายออกไปอีก เพ่ือให้ได้ผลดีขึ้นไปอีก  

วงจรการทำงานของ OKRs จะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วนประกอบด้วย ๑) การกำหนด - Set up 
๒) การติดตาม - Track และ ๓) การทบทวน - Review  

๑)การกำหนด OKRs  
OKRs ที่กำหนดขึ้น จะต้องสอดคล้องกันกับทิศทางขององค์กร ทั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ   

กลยุทธ์ที่องค์กรใช้ โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเป็น OKRs ระยะสั้น เช่น ๓ เดือน เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทำงาน และสามารถปรับตัวได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งจาก OKRs 
ระดับบริษัท ก็มีจะมีการถ่ายทอดตามลำดับสู่ OKRs ระดับหน่วยงานหรือทีมงาน และลงสู่ระดับ
บุคคลตามลำดับ หรือการกำหนด OKRs ของแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละบุคคลจะต้องสอดคล้องกับ 
OKRs ของบริษัท ซึ่งการกำหนด OKRs จะมี ๒ ลักษณะคือ Committed OKRs เป็นการตั้งเป้าหมาย
แบบเติบโตตามลำดับขั้น เช่น ๒๐% หรือ ๔๐% แต่มีความต่อเนื่อง และ Aspirational OKRs เป็น
การตั้งเป้าหมายแบบเติบโตอย่างก้าวกระโดด เช่น โตขึ้น ๑๐ เท่า หรือ ๑๐X  เมื่อกำหนด OKRs แล้ว
ก็จะนำมาพิจารณาเพื่อกำหนดสิ่งที่จะต้องทำเพื่อให้ OKRs บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการ หรือที่
เรียกว่า Key Action นั่นเอง  

2) การติดตามผลการดำเนินงาน 
เมื ่อมีการนำ OKRs ไปสู ่การปฏิบัต ิแล้ว จะต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานว่ามี

ความก้าวหน้า หรือความสำเร็จอย่างไรบ้าง ซึ่งการติดตามผลการดำเนินงานนี้ หลายองค์กรจะเรียกว่า 
Check-In โดยทั่วไป มักจะติดตามกันเป็นรายเดือนหรือรายสัปดาห์ 

ทั้งนี้การทบทวนติดตามผลการดำเนินงาน จะเป็นการที่หัวหน้าทำการติดตามกับลูกน้องที่
เป็นเจ้าของ OKRs โดยเนื้อหาการพูดคุยหรือสนทนา (Conversation) จะแบ่งออกเป็น ๒ ส่วนนั่นคือ 
Backward ที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น และ Forward หลังจากนี้จะทำอะไรต่อไป เพ่ือให้ผลการดำเนินงาน
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ดีขึ้น บรรลุตามเป้าหมาย ทักษะหนึ่งที่สำคัญสำหรับผู้บริหารที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานของ 
OKRs นี้คือ Coaching นั่นคือผู้บริหารหรือหัวหน้าจะใช้การตั้งคำถาม การฟัง การจับประเด็น การให้
ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) และการให้กำลังใจ ชื่นชม ยินดี (Recognition) รวมถึงการยินดีรับฟัง
ความเห็น ข้อเสนอแนะของพนักงานอย่างเปิดกว้าง เพ่ือให้เกิดพัฒนาที่แท้จริงทั้งกับองค์กร พนักงาน 
และตัวหัวหน้าเองด้วย 

3) การทบทวนหลังดำเนินงาน  
เมื่อเสร็จสิ้นรอบเวลาของการดำเนินการ OKRs เช่น รายไตรมาส ผู้เป็นเจ้าของ OKRs นั้นๆ

จะต้องมีการทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไรบ้าง ทำการประเมินตนเองโดยการให้คะแนนผลงาน
ของตัวเอง และวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน สิ่งที่ต้องปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาตัวเอง
ที่จะเกิดข้ึน เพ่ือให้การทำงานในอนาคตมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

รวมไปถึงการพิจารณาทบทวน OKRs ที่รับผิดชอบว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป เช่น ยังคง
ดำเนินการต่อเพราะยังไม่ได้ตามเป้าหมาย หรือทำ OKRs เรื่องเดิมแต่ขยายเป้าหมายให้เพิ่มสูงขึ้น 
หรือเปลี่ยนไปทำ OKRs เรื่องอื่น ซึ่งประเด็นควรนำเรื่องของ OKRs มาใช้ในการประเมินผลงานของ
พนักงานหรือไม่ ไม่ใช้ในการประเมินผลงานของพนักงานประจำปีทั้งหมด ควรจะมีการพิจารณาจาก
หลายๆ เรื่องรวมกัน เช่น จากผลการดำเนินงานตาม OKRs จากการประเมินของหัวหน้าในช่วงที่มี
การติตดามผลการดำเนินงานประจำเดือนหรือ Check-In จากพฤติกรรมที่สอดคล้องกันกับค่านิยม
ขององค์กร จากการสำรวจความผูกพันของพนักงาน จากการมีส่วนร่วมในงานต่างๆ ขององค์กร จาก
การให้ความร่วมมือหรือให้ความช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงานในการทำงานหรือการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 

สวบ.ทอ. มีภารกิจทั้งการเรียนการสอน ฝึกศึกษา ทั้งในกองทัพอากาศ และนอก
กองทพัอากาศ นอกจากนีย้งัมุ่งเนน้เรื่องการสรา้งนวตักรรมในกระบวนการท างานต่างๆ ซึ่งการใช ้
OKRs สามารถช่วยใหส้ื่อสารจากนโยบายลงสู่การปฏิบติั ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจ ปรบักระบวนการ
ใหส้อดคลอ้งกบัเปา้หมายในช่วงเวลาที่ตอ้งกา  บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รได ้  

 



 
แผนภาพที่ ๓  แนวทางเกี่ยวกับการพัฒนา OKRs ในองค์กร  



 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวกับ สวบ.ทอ. 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพสวบ.ทอ. (SWOT Analysis) เป็นการตรวจสอบ

สภาวะแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหล่านี้แต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามี

อิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้

ประโยชน์เพื่อการบรรลุเป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายในที่อาจจะเป็น

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอื้อต่อบรรลุ

เป้าหมาย ในขณะเดียวกันภัยคุกคามจากปัจจัยภายนอกจะเป็นสถานการณ์ที่อุปสรรคต่อการบรรลุ

เป้าหมายขององค์กร โดยผู้บริหารสวบ.ทอ. มุ่งเน้นการพัฒนาตามแนวทางของ PMQA ในการบริหาร

จัดการภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาสอดคล้องข้อกำหนดและเป็นไปอย่างยั่งยืน ซึ่งการวิคราะห์สภาวะ

แวดล้อมมีส่วนช่วยในการพัฒนาสวบ.ทอ. ได้อย่างครบถ้วน 

๒.๓.๑ การวิเคราะห์ภาพภายในองค์กร (7S framework)  

กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประการของ 

McKinney (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนสาคัญต่อความสาเร็จขององค์กร 

องค์ประกอบ 7S ได้แก่  

S๑= โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโยชน์ต่อการ

จัดทำกลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การ

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้าโครงสรางองค์กรมีความ 

เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่  

เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร  

S๒ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือการดำเนินงาน 

ต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการ เปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดทำขึ้นมาโดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือ

ช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่าง

ใกล้ชิดเนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ (Structure 

Follows Strategy)  

S๓ = ระบบในการดำเนินงานขององค์กร (Systems) หรือการดำเนินงานภายในองค์กรได้แก่ 



๓๒ 

ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองค์กรทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กร 

สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการ

วางแผน ระบบด้านงบประมาณ และระบบบัญชี ระบบในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ระบบใน

การฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสารระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหล่านี้ จะบ่งบอกถึงวิธีการ 

ทำงานต่างๆขององค์กร  

S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู ้บริหารระดับสูง (Style) 

โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้นำและคุณธรรม เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร 

ระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าคำพูดของผู้บริหาร หาก 

ผู้บริหารมีภาวะผู้นำที่ดีจะสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม  

S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ทั้งในเรื่อง 

จำนวน บุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อพนักงาน

ภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือ การ

ที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร  

S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและ ทักษะในการ 

ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการใหบริการ ความสามารถใน

ด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน  

S๗= ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่านิยม ความ คาดหวังของ

องค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อยางเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่

ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมี  

ค่านิยมรวมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหาร  
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓ 

ตารางท่ี ๓  แสดงการตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  
โดยใช้หลัก 7s Framework 

 
7 s  Strength Weakness 

1.Strategy 
กลย ุทธ ์ ของ
องค์กร  

S1. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวช
ศาสตร์การบินท้ังทางทหารและพลเรือน 
S2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้้านเวชศาสตร์การบิน 
(Aviation Medicine Training centers)         
S3. แผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ ทอ.มีผูร้ับผดิชอบแต่ละภารกิจอย่าง
ชัดเจน ทุกป ี
S4. มีภาคีเครือข่ายปฏิบตัิงานร่วม 

W1. เป็นหน่วยงานท่ีต้องไดร้ับการพัฒนาปรับ
โครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจ การ
สนับสนุนอากาศยานเพื่อการฝึกศกึษา วิจัย 
เป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์การบนิของไทย 
W2. โครงสร้างด้านกำลังพลไม่เหมาะสมกับ
ภาระงานทำให้บุคลากรมีภาระงานมากส่งผล
ต่อกระบวนงานหลักบางครั้ง ไม่สามารถดำเนิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.Structure  
โครงสร้าง  

S5. เป็นหน่วยงานทางทหารสังกัด ทอ.ขอบเขต 
ความรับผิดชอบชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร  
S6. งานด้านการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานของ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (The 
Civil Aviation Authority of Thailand , CAAT) ที่
ต้องเตรียมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก 
S7. เป็นหน่วยงานตรวจสุขภาพผูท้ำการในอากาศที่
ครบวงจรทั้งการตรวจสุขภาพร่างกายและตรวจ
สุขภาพจิตใจ (Fit to Fly) 
S8. สามารถทำการตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ 
และออกใบสำคญัแพทย์ได้ (สั่งให้ทำการบินและงด
ทำการบินได้) ตามมาตรฐาน ICAO 
S9 โครงสร้างที่ทำให้บุคลากรมสีมรรถนะ และความ
พร้อมท่ีปฏิบัติหนา้ที่ได้หลายภารกิจและทดแทนกัน
ได้ (Crossectional Team)  
S10 มีอัตราและโครงสร้างบรรจุจติแพทย์และ
นักจิตวิทยาของกองทัพอากาศ 

 W3. โครงสรา้งองค์กรเป็นแบบสายการบังคับ
บัญชา การบริหารงานไม่คล่องตัวเมื่อเทียบกับ
คู่เทียบ  
W4. การงบประมาณผูกพันกับคลงัใหญ ่
ทำให้การจัดการล่าช้าบางครั้งไม่ตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน 
W5. ระบบค่าตอบแทนของ ทอ. ไม่จูงใจ 
ให้บุคลากรอยู่ปฏิบัติงานในองค์กร 
W6. ความสามารถในการให้บริการไมส่ามารถ
ตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของ
ผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน จากบุคลากรไม่
เพียงพอ เช่น บริการคัดเลือกผู้ทำการใน
อากาศบริการทดสอบจิตวิทยาการบิน เป็นต้น 
(จำนวนความต้องการเพิม่มากข้ึน) 
W7. กฎระเบียบต่างๆที่เปลีย่นไปยังไม่
เหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
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7 s model Strength Weakness 
3.System  S11. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก  

S12. บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล 
S13. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
 
 

W8. ระบบข้อมลูสารสนเทศไมส่มบูรณ์ ระบบ
สารสนเทศยังไม่สนับสนุนงานบรกิารด้าน
สุขภาพท่ีเพียงพอ  
W9. ไม่มรีะบบบริหารงานคณุภาพท่ี Fit for 
organization เนื่องจากเป็นองค์กรที่มีภารกิจ
หลากหลายและเป็นแห่งเดียวของประเทศ 
W10. ขาดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ข้อกำหนด
ระบบบรหิารงานคณุภาพ และการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

4.Staff  S14. เป็นสายวิทยาการทีร่ับรองโดยแพทยสภา 
S15. บุคลากรได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมด้านเวช
ศาสตร์การบินและปฏิบัติภารกิจทางทหารใน
ต่างประเทศ 
S16. บุคลากรมีคุณสมบัติของ Life long learning 
พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  
S17. บุคลากรม ีความพร ้อมที ่จะปฏ ิบ ัต ิหน ้าที่
ตลอดเวลา 
 

W11. ไม่มีหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ
ที่สวบ.ทอ. รวมทั้งมีการหมุนเวียนกำลังพล
ประจำหน่วย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการ
บริหารจดัการและพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้อง
กับนโยบายและเป้าหมายของสวบ.ทอ. 
W12. สูญเสียบุคลากรที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญ
เนื่องมาจากเกษียณอายุราชการ ลาออกย้าย ฯ 
W13. บุคลากรมุ่งทำงานประจำมากกว่าการ
ทำงานแบบริเริ่มสรา้งสรรค์   

5.Skill S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเช่ียวชาญเฉพาะทาง
สายเวชศาสตร์การบิน ส่วนบุคลากรอื่นๆ อย่างน้อย
ได้รับการอบรมหลักสูตรแพทย์และพยาบาลเวช
ศาสตร์การบิน 
S19. วิทยากรในหลักสูตรของสายวิทยาการฯ เช่น 
หลักสตูรแพทย์ พยาบาล เวชศาสตร์การบิน 
หลักสตูรศิษย์การบิน หลักสูตรสำหรับลูกเรือ
หลักสตูรบริหารทรัพยากรบุคคลดา้นการบิน 
หลักสตูรมนุษยปัจจัย และความปลอดภัยในการบิน 
หลักสตูรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของ ทอ. และ
หลักสตูรการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศสำหรับ สพฉ. 
S20. การตรวจคัดเลือกผู้ทำการในอากาศ  ท้ังทาง
ทหารและทางพลเรือนเป็นท่ียอมรับของหน่วยงาน
ภายนอกและนานาอารยประเทศ 

W14. องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน
เฉพาะของบุคลากรยังไมไ่ด้พัฒนาให้เป็น
ศักยภาพ 
W15. เจ้าหน้าที่ขาดทักษะในการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้ 
ภาษาอังกฤษ ต่อการปฏิบัติงาน 
W16. แพทย์ผู้เช่ียวชาญยังมไีม่ครบทุกสาขา 
W17. อุปกรณ์ทางสรรีวิทยาการบนิบางส่วน
ล้าสมัย และยังไมม่ีอุปกรณ์ ท่ีครบถ้วนตาม
แผนแม่บทของ ทอ. 
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7 s model Strength Weakness 

5.Skill S22. เป็นต้นฉบับของการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ของประเทศสามารถปฏิบัติงานไดท้ั้งแบบ Fixed-
wing และ rotary wing รวมทั้งสามารถลำเลยีงผู้ป่วย
ทางอากาศขนาดใหญ่ได้ โดยอากาศยานของ ทอ.(C-
130) 
S23. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศท่ีมีอุปกรณฝ์ึก
ทางสรีรวิทยาการบินที่ครบถ้วน 
S24. มียุทโธปกรณ์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ
ทางยุทธวิธีและภารกจิทางทหารอืน่ๆที่มิใช่สงคราม 
S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคลากรในองค์กร เช่น Human factor, 
Non technical skill  

 

6.Style  S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนบัสนุนการมี
ส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบญัชา  
S27. นโยบายผู้บรหิารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนา
คุณภาพองค์กร สอดคล้องนโยบายภาครัฐ PMQA 
และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 
S28. ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลงใน
องค์กร  

W18. ไม่มีแนวทางการสร้างและพัฒนา
ผู้บริหารในหน่วยงาน 

7.Shared 
values  

S29. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกนั  
S30. ผู้รับบริการและประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  
S31. มีการทำ BAR (Before action review) และ 
AAR (After action review) ในการปฏิบัตภิารกจิ
ตามที่ได้รับมอบหมาย 

W19. ขาดการพัฒนาค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

๒.๓.๒ การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร C-PEST  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยนำปัจจัย ๕ ด้านที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ

หน่วยงาน ให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(Stakeholders) ได้แก่ 
ผู้รับบริการ  

ผู้รับบริการของ สวบ.ทอ. ประกอบด้วยผู้รับบริการภายในกองทัพอากาศและผู้รับบริการ 
ภาคพลเรือนซึ่งเป็นไปตามใบสาคัญในการแต่งตั้งเลขที่ ๐๐๕ ของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศ ไทยที่แต่งตั้งให้ สวบ.ทอ.เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน (ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ มกราคม 
พ.ศ.๒๕๖๑)  

ผู้รับบริการภายในกองทัพอากาศ หมายถึง ผู้ทำการในอากาศ ทอ.เหล่านักบินและผู้เกี่ยวข้อง
ที ่ ปฏิบัต ิงานบนอากาศยาน คือผู ้ท ี ่ปฏิบ ัต ิงานบนอากาศยานที ่ ทอ.กาหนดไว้ตามระเบียบ
กองทัพอากาศ ว่า ด้วยผู้ทำการบนอากาศยานเป็นประจา พ.ศ.๒๕๕๔ เช่น ต้นหน ผู้ตรวจการณ์ ผู้ทิ้ง
ระเบิด เจ้าหน้าที ่ สรรพาวุธ เจ้าหน้าที ่ว ิทยุสื ่อสาร ช่างอากาศ  เจ้าหน้าที ่ถ่ายภาพทางอากาศ 
เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติ
ทางอากาศและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เรดาร์แจ้งเตือน  

ผู้รับบริการภายในอกกองทัพอากาศ หมายถึง ผู้ทำการในอากาศพลเรือนที่เป็นนักบิน และ
ผู้ทำการในอากาศของเหล่าทัพอื่นๆ ได้แก่ ทบ. ทร. ตร. และนักบินประจำสายการบินต่างๆ รวมทั้ง
ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานบนอากาศยานประจำ สายการบินต่างๆได้แก่ พนักงานต้อนรับบนอากาศ
ยานหรือลูกเรือ เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศหรือ Air Traffic Controller (ATC) เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการฝนหลวง พนักงานต่างๆ เช่นช่างประจำเครื่องฯ เป็นต้น  

ปัจจุบันผู้รับบริการมีเพิ่มขึ้น ๒ กลุ่มคือ ผู้ปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ และด้านอวกาศที่ ทอ. 
บรรจุเข้ามาใหม่ ผู้รับบริการทุกกลุ่ม มีความสนใจในการดูแลสุขภาพ มีความคาดหวังในการรับบริการ
ที่สูง ผู้ปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการที่ตรงตามมาตรฐานทางการแพทย์กำหนด 
พฤติกรรมที่ให้บริการ เนื่องจากสุ่มเสี่ยงต่อการถูกร้องทุกข์ร้องเรียนหรือการถูกฟ้องร้องตามมาได้  
การเมือง  

ปัจจุบันองค์กรการบินระหว่างประเทศ ICAO เพ่ิมมาตรฐานการตรวจสุขภาพของผู้ทำการใน
อากาศ รวมทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องรับรองมาตรฐานจากองค์กรภายนอก 
ISO 9001:2015 จำเป็นที่ สวบ.ทอ. ต้องดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เตรียมความพร้อมบุคลากร ศึกษา
เทคนิคการใช้เครื่องมือต่างๆเพ่ือทำการ ตรวจให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดทัง้ในด้านวิชาการ และการ
ให้บริการ  



๓๗ 

เศรษฐกิจ  
ในยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมและบริการทั้งขนส่ง 

และโลจิสติกส์ การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและ 
บริการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12 ทำให้มีการมีการขยายตัวธุรกิจด้านการบิน จาก
การที่ สวบ.ทอ.เป็นศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนของประเทศ ต้องบริหารจัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
การคัดเลือก ผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน การควบคุมดูแลสุขภาพผู้ทาการในอากาศ และการออกใบ
สาคัญแพทย์ รวมทั้งความรู้ด้านเวชศาสตรการบินแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องเพื่อลดความสูญเสีย
และสร้างความปลอดภัยในการบินสนับสนุนการพัฒนาประเทศ แต่จากกผลกระทบจาก COVID-19 
ทำให้อุตสาหกรรมการบินอยู่ในภาวะหยุดชะงัก จึงเป็นโอกาสให้สวบ.ทอ. พัฒนาภายในองค์กร เพ่ือ
รอเวลาที่อุตสาหกรรมการบินเติบโตอีกครั้ง  
สังคม  

การพัฒนาของระบบขนส่ง มีรถไฟฟ้าผ่านหน่วยงานทำให้ในอนาคตผู้รับบริการอาจมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว หน่วยงานต้องมีการบริหารจัดการปรับปรุงองค์กร
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ นำนโยบายไทยแลนด์ 4.0 มาใช้ให้เหมาะสมแก่ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึนทั้งด้าน
การตรวจสุขภาพและด้านการฝึกศึกษาต่างๆ  
เทคโนโลยี  

ตามแผนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กองทัพอากาศพัฒนาการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) หน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานเครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ในขณะเดียวกันการมีเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ 
เช่น เครื่องฝึกอุปกรณ์สรีรวิทยาการบินที่มีครบถ้วนมากสุดของประเทศต้องได้รับการบริหารจัดการให้
มีประสิทธิภาพในการใช้งาน ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติรุ่นต่อไป ด้วยภารกิจที่หลากหลายการ
จัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานเข้าสู่ Big data ทำให้การดูแลความปลอดภัยของข้อมูลมีความจำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องพัฒนาควบคู่กันไปกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปัจจุบัน ทอ.ยังไม่มีการเชื่อมโยง
ข้อมูลสุขภาพทางการแพทย์ ทั ้ง ๑๔ หน่วยงาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
จำเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไป  

ในปัจจุบันหน่วยงานต้องเผชิญภัยคุกคามหรือภัยพิบัติที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ จาก
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อดังกล่าวทั้งในกลุ่มผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พร้อม
ทั้งผู้ปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุนมาตรการเร่งด่วนของ ทอ.และของรัฐบาล  

 
 



๓๘ 

ตารางที ่๔  แสดงการวิเคราะห์องค์กรสภาพแวดล้อมภายนอก โดยใช้หลัก CPEST analysis 

 
ประเด็น 

การวิเคราะห์ 
ประเด็นที่เป็นโอกาส 

Opportunities 
ประเด็นที่เป็นอุปสรรค 

Threat 
1. C =  
Customer
ผู้รับบริการ 

O1. ผู้รับบริการเป็นผู้ทำการในอากาศและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานบน
อากาศยาน ทั้งภายใน ทอ.และภายนอก ทอ.รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบนอากาศ
ยานภาคพลเรือนด้วย เช่น สายการบินต่างๆ ลูกเรือ พนักงานควบคมุ
การจราจรทาง   อากาศ และกลุม่ฝนหลวง 

T1. จากผลกระทบโควิด
ต่ออุตสาหกรรมทางการ
บิน ทำให้จำนวนผู้ทำการ
ในอากาศลดลงช่ัวคราว 

2.P =  
Politic  
การเมือง/
นโยบาย/
กฎหมาย 

O2. นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 มีการขับเคลื่อน PMQA4.0 นขต.ทอ. 
O3. ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาภยัพิบัติร่วม (ตาม
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)  ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.2556 - 2565 นโยบาย ผบ.
ทอ. เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ ใหค้วามสำคญัในเรื่องการพัฒนาความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในระหว่างกลุม่ประเทศอาเซียน)  
O4. สำนักงานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย (The Civil Aviation 
Authority of Thailand CAAT) ถูกตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก (bsi) 
O5. การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในประเทศไทย  
O6. ตามนโยบาย ผบ.ทอ.เน้นเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกทาง
สังคมในการให้บริการ และ การสง่เสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

T2. ขาดพยาบาลชายมา
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง 
(ทอ. งดผลิตพยาบาลชาย) 

3. E =  
Economic  
เศรษฐกิจ 
 

O7. นโยบายรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางการบินในภมูิภาคอาเซียน (แผน
แม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 
O8. พัฒนาการของนโยบายรถไฟฟ้าขนส่ง 
มวลชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็ว 
O9. มีเงินงบประมาณและเงินรายรับสถาน  พยาบาลสนับสนุน 
O10. อัตราค่าบริการถูกเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ 

T3. ความไม่แน่นอนของ
อุตสาหกรรมการบิน  
T4. มาตรฐานทาง
การแพทย์และกฎระเบียบ
จากภายนอก เช่น 
ICAO,CAAT มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

4. S =  
Social  
สังคม 
 

O11. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีปัญหาสังคม อาชญากรรม การก่อ
การร้าย ปญัหายาเสพตดิ และภัยในรูปแบบใหม่ เช่นโรคระบาดต่างๆ เพิ่มขึ้น 
O12. พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของกำลังพล 
ทอ. เพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และวิสัยทัศน์ ของ ทอ. 

T5. ขาดอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรค
ระบาดร้ายแรง 

5.T = 
Techno   
logical    
เทคโนโลย ี

O13. พัฒนาปฏิบัติการในสงครามไซเบอร์  
(Cyber Warfare) ของ ทอ. 
O14. การพฒันากิจการอวกาศ ของ ทอ. 
O15. การเปิดเผยและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 

T6. ภัยคุกคามจากไซเบอร์ 
และความปลอดภัยของ
ข้อมูล 

 



๓๙ 

๒.๔ การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 ๒.๔.๑  การรกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  

ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานในหน่วย จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน โดยให้พิจารณา ตามหลักการและความสำคัญว่าปัจจัยด้าน 

ใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือ

ปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น ๑ น้ำหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากัน

หรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับความสำคัญได้ผลดังตารางนี้ 

 

ตารางท่ี ๕  แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายภายใน 1 2 3 4 5 6 X 
1 โครงสร้างองค์กร (Structure) 0.05 0.1 0.1 0.3 0.3 0.1 0.16 
2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.2 0.1 0.2 0.15 0.1 0.2 0.16 
3 ระบบในการดำเนินงานขององค์กร 

(Systems) 
0.2 0.15 0.2 0.25 0.1 0.15 0.18 

4 ลักษณะแบบแผนการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.2 0.15 0.1 0.05 0.1 0.15 0.13 

5 บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 0.15 0.1 0.05 0.1 0.15 0.11 
6 ความรู ้ความสามารถของบุคลากร 

(Skills) 
0.1 0.1 0.2 0.05 0.2 0.1 0.12 

7 ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) 0.1 0.25 0.1 0.15 0.1 0.15 0.14 
 Total 1 1 1 1 1 1  



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๖  แสดงค่าน้ำหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 

๒.๔.๒ การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

 ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน 

หน่วย จำนวนทั้งสิ้น ๖ คน พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

ของ สวบ.ทอ.  โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   

๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.มากที่สุด 

๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.มาก  

๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.ปานกลาง  

๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.น้อย  

๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.น้อยที่สุด

วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกองค์กร 1 2 3 4 5     6  X 

1 C =  Customer   ผู้รับบริการ 0.2 0.25 0.3 0.2 0.3 0.25 0.25 

2 P =  Politic  การเมือง/นโยบาย 0.2 0.15 0.3 0.4 0.1 0.2 0.23 

3 E =  Economic   เศรษฐกิจ 0.15 0.15 0.1 0.1 0.3 0.15 0.16 

4 S =  Social  สังคม 0.15 0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.16 

5 T = Technological    เทคโนโลย ี 0.3 0.25 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2 

 Total 1 1 1 1 1 1  



 

 
 
 

ตารางท่ี ๗  แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 
 

คะแนน Strength  1.Strategy คะแนน  Weakness 1.Strategy 
4.83 S1. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวชศาสตร์การบินทัง้ทางทหาร

และพลเรือน 
4.5 W1. เป็นหน่วยงานท่ีต้องไดร้ับการพัฒนาปรับโครงสรา้งกำลังพลใหเ้หมาะสมกับ

ภารกิจ การสนับสนุนอากาศยานเพื่อการฝึกศึกษา วิจัย เป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์
การบินของไทย 4.83 S2. เป็นศูนย์กลางองค์ความรูด้้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine 

Training centers)         
3.83 S3. แผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.มี

ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจน ทุกป ี
5 W2. โครงสร้างด้านกำลังพลไม่เหมาะสมกับภาระงานทำให้บุคลากรมีภาระงานมาก

ส่งผลต่อกระบวนงานหลักบางครั้ง ไม่สามารถดำเนินได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
3.83 S4. มีภาคีเครือข่ายปฏิบตัิงานร่วม 

 
  

คะแนน Strength  2.Structure คะแนน  Weakness 2.Structure 
3.5 S5. เป็นหน่วยงานทางทหารสังกัด ทอ.ขอบเขต ความรับผดิชอบชัดเจนและเป็น

ลายลักษณ์อักษร 
3.67 W3. โครงสร้างองค์กรเป็นแบบสายการบังคับบัญชา การบริหารงานไม่คล่องตัวเมื่อ

เทียบกับคู่เทียบ  
4.17 S6. งานด้านการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของงานของสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง

ประเทศไทย (The Civil Aviation Authority of Thailand , CAAT) ที่ต้อง
เตรียมรับการตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก 

3.67 W4. การงบประมาณผูกพันกับคลงัใหญ่ 
ทำให้การจัดการล่าช้าบางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน 
 

4.67 S7. เป็นหน่วยงานตรวจสุขภาพผูท้ำการในอากาศทีค่รบวงจรทั้งการตรวจ
สุขภาพร่างกายและตรวจสุขภาพจิตใจ (Fit to Fly) 

3.67 W5. ระบบค่าตอบแทนของ ทอ. ไม่จูงใจให้บุคลากรอยูป่ฏิบัติงานในองค์กร 

4.83 S8. สามารถทำการตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ และออกใบสำคัญแพทย์ได้ 
(สั่งให้ทำการบินและงดทำการบินได้) ตามมาตรฐาน ICAO 

4.5 W6. ความสามารถในการให้บริการไมส่ามารถตอบสนองความต้องการ/ 
ความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน จากบุคลากรไม่พียงพอ  

4.67 S9 โครงสร้างที่ทำให้บุคลากรมีสมรรถนะ และความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที ่ได้
หลายภารกิจและทดแทนกันได้ (Crossectional Team)  

4 W7. กฎระเบียบต่างๆที่เปลีย่นไปยังไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
 

4.5 S10 มีอัตราและโครงสร้างบรรจุจติแพทย์และนักจติวิทยาของกองทัพอากาศ   



๔๒ 

คะแนน Strength  3.System คะแนน Weakness  3.System 

4.33 S11. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก  
 

4.33 W8. ระบบข้อมลูสารสนเทศไมส่มบูรณ์ ระบบสารสนเทศยังไม่สนับสนุนงานบริการ
ด้านสุขภาพท่ีเพยีงพอ  

4.33 S12. บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล 
 

4.5 W9. ไม่มรีะบบบริหารงานคณุภาพท่ี Fit for organization เนื่องจากเป็นองค์กรที่มี
ภารกิจหลากหลายและเป็นแห่งเดยีวของประเทศ 

3.83 S13. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 

3.33 W10. ขาดการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ข้อกำหนดระบบบริหารงานคณุภาพ และการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

คะแนน Strength  4.Staff คะแนน Weakness  4.Staff 

4.67 S14. เป็นสายวิทยาการทีร่ับรองโดยแพทยสภา 
 

4 W11. ไม่มีหน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำที่สวบ.ทอ. รวมทั้งมกีารหมุนเวยีน
กำลังพลประจำหน่วย ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการบริหารจดัการและพัฒนา
บุคลากรใหส้อดคล้องกับนโยบายของสวบ.ทอ. 

3.83 S15. บุคลากรได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบินและปฏิบตัิ
ภารกิจทางทหารในต่างประเทศ 

4 W12. สูญเสียบุคลากรที่มีองค์ความรู้เชี่ยวชาญเนื่องมาจากเกษียณอายุราชการ 
ลาออก ย้าย ฯ 

4 S16. บุคลากรมีคุณสมบัติของ Life long learning พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต  4.33 W13. บุคลากรมุ่งทำงานประจำมากกว่าการทำงานแบบริเริ่มสร้างสรรค์   

4.17 S17. บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 3.17 W14. องค์ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเฉพาะของบุคลากรยังไม่ได้พัฒนาให้
เป็นศักยภาพ 

คะแนน  Strength 5.Skill คะแนน Weakness 5.Skill 

4.83 S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเช่ียวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตรก์ารบิน  3.67 W15. เจ้าหน้าท่ีขาดทักษะในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ และการใช้ภาษาอังกฤษ 
ต่อการปฏิบตัิงาน 



๔๓ 

4.17 S19. วิทยากรในหลักสูตรของสายวิทยาการฯ เช่น หลักสูตรแพทย์ พยาบาล 
เวชศาสตร์การบิน 

2.67 W16. แพทย์ผู้เช่ียวชาญยังมไีม่ครบทุกสาขา 
 

4.83 S20. การตรวจคัดเลือกผู้ทำการในอากาศ  ทั้งทางทหารและทางพลเรือนเป็นท่ี
ยอมรับของหน่วยงานภายนอกและนานาอารยประเทศ 

3.37 W17. อุปกรณ์ทางสรรีวิทยาการบนิบางส่วนล้าสมัย และยังไม่มีอุปกรณ์ ที่ครบถ้วน
ตามแผนแม่บทของ ทอ. 

4.83 S21. การตรวจทางจิตวิทยาการบนิเป็นท่ียอมรับทุกสายการบิน   

4.83 S22. เป็นต้นฉบับของการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของประเทศสามารถ
ปฏิบัติงานได้ทั้งแบบ Fixed-wing และ rotary wing รวมทั้งสามารถลำเลยีง
ผู้ป่วยทางอากาศขนาดใหญไ่ด้ โดยอากาศยานของ ทอ.(C-130) 

  

4.67 S23. เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศท่ีมีอุปกรณฝ์ึกทางสรรีวิทยาการบินที่
ครบถ้วน 

  

4 S24. มียุทโธปกรณ์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศทางยุทธวิธีและภารกิจทาง
ทหารอื่นๆ ที่มิใช่สงคราม 

  

4.5 S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร 
เช่น Human factor, Non technical skill 

  

คะแนน Strength  6.Style คะแนน Weakness  6.Style 

4.5 S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

3.67 W18. ไม่มีแนวทางการสร้างและพัฒนาผู้บริหารในหน่วยงาน 

4.5 S27. นโยบายผู้บรหิารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้อง
นโยบายภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

  

4.33 S28. ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมและการเปลีย่นแปลงในองค์กร   



๔๔ 

 
ตารางที่ ๘  แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร CPEST 

CPEST Opportunity  Threat  

คะแนน 1. C =  Customer ผู้รับบริการ คะแนน 1. C =  Customer ผู้รับบริการ 
4.67 O1. ผู้รับบริการเป็นผู้ทำการในอากาศและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานบน

อากาศยาน ท้ังภายใน ทอ.และภายนอก ทอ.รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยาน
ภาคพลเรือนด้วย 

4.67 T1. จากผลกระทบโควิดต่ออุตสาหกรรมทางการบิน ทำให้จำนวนผูท้ำการในอากาศ
ลดลงช่ัวคราว 
 

คะแนน  2.P =  Politic  การเมือง/นโยบาย คะแนน 2.P =  Politic  การเมือง/นโยบาย 

4.17 O2. การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบาย ทอ. 4.0 
มีการขับเคลื่อน PMQA4.0 นขต.ทอ.  

4.17 T2. ขาดพยาบาลชายมาปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง (ทอ. งดผลิตพยาบาลชาย) 

2.83 O3. ดำเนินการตามแผนบรรเทาสาธารณภัยและบรรเทาภยัพิบัติร่วม (ตาม
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)   

  

3.17 O4. สำนักงานการบินพลเรือนแหง่ประเทศไทย (The Civil Aviation 
Authority of Thailand CAAT) ถูกตรวจประเมินจากองค์กรภายนอก (bsi) 

  

2.67 O5. การจัดตั้งศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนในประเทศไทย    

คะแนน Strength  7.Shared values คะแนน Weakness  7.Shared values 

4.33 S29. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกนั 4.33 W19. ไม่มสี่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้  

4.33 S30. ผู้รับบริการและประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  3.33 W20. ขาดการพัฒนาค่านิยมหลักและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่อง 

4.17 S31. มีการทำ BAR (Before action review) และ AAR (After action 
review) ในการปฏิบตัิภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

  



๔๕ 

3.33 O6. ตามนโยบาย ผบ.ทอ.เน้นเรื่องการเสริมสร้างคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกทาง
สังคมในการให้บริการ และ การสง่เสริมและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร 

  

คะแนน 3. E =  Economic   เศรษฐกิจ คะแนน 3. E =  Economic   เศรษฐกิจ 

4.17 O7. นโยบายรัฐบาลในการเป็นศูนย์กลางการบินในภมูิภาคอาเซียน (แผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ในประเดน็อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้การ 
สนับสนุนพัฒนาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ การเป็น Hub ด้านการบิน 

4 T3. ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการบิน  
 

4.33 O8. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้สะดวกรวดเรว็ 3.17 T4. มาตรฐานทางการแพทย์และกฎระเบียบจากภายนอก เช่น ICAO,CAAT มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 4.17 O9. มีเงินงบประมาณและเงินรายรับสถาน  พยาบาลสนับสนุน  

3.83 O10. อัตราค่าบริการถูกเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ  

คะแนน 4. S =  Social  สังคม คะแนน 4. S =  Social  สังคม 

2.83 O11. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทำให้มีปัญหาสังคม อาชญากรรม การก่อการ
ร้าย ปัญหายาเสพติด และภยัในรปูแบบใหม่  

4.17 T5. ขาดอปุกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง 

3.33 O12. พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของกำลังพล 
ทอ. เพื่อรองรับการเข้าสูป่ระชาคมอาเซียน และวิสัยทัศน์ ของ ทอ. 

  

คะแนน 5. T = Technological    เทคโนโลย ี คะแนน 5. T = Technological    เทคโนโลย ี

3.67 O13. พัฒนาปฏิบัติการในสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare)  ทอ. 4.5 T6. ภัยคุกคามจากไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูล 

3.83 O14. การพัฒนากิจการอวกาศ ของ ทอ.   

4 O15. การเปิดเผยและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ   



 

๒.๕ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยแจกแบบ 
ให้คะแนน ให้กับกลุ ่มตัวอย่างพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการ 
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สวบ.ทอ. โดย มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้    

๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.มากท่ีสุด 

๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.มาก  

๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.ปานกลาง  

๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.น้อย  

๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานสวบ.น้อยที่สุด 

 โดยมีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้าน 
ใดที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานสวบ.ทอ. มาก จะกำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่
เป็นจุดแข็ง หรือปญัหาต่อหน่วยงานสวบ.ทอ. น้อย เพ่ือนำไปกำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญ
ของการพัฒนา 
 

ตารางท่ี ๙  กำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายใน น้ำหนัก

(1) 
คะแนนเฉลีย่ (2) (1) x  (2) สรุปผล 

จุดแข็ง-จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 
S1: โครงสร้างองค์กร (Structure) 0.16 4.33 4.75 0.69 0.76 - 0.07 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.16 4.39 3.9 0.7 0.62 0.08 
S3: ระบบในการดำเนินงานขององค์ก
(Systems) 

0.18 4.16 4.05 0.75 0.73 0.02 

S4: ลักษณะแบบแผนการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.13 4.17 3.87 0.54 0.5 0.04 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.11 4.58 3.24 0.5 0.36 0.14 
S6: ความรู้ความสามารถบุคลากร (Skills) 0.12 4.44 3.67 0.53 0.44 0.09 
S7: ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) 0.14 4.28 3.83 0.6 0.54 0.06 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน 4.31 -3.95  
สรุปปัจจยัภายใน 0.36  

 
 
 



๔๗ 

 
 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ C-PEST ตาม 
ความสำคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานสวบ.ทอ. มาก็จะ
กำหนดน้ำหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานสวบ.ทอ. เพ่ือนำไป
กำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนา 
 
 ตารางท่ี ๑๐  กำหนดกลยุทธ์และจัดลำดับความสำคัญของการพัฒนาภายนอกองค์กร 

วิเคราะหส์ิ่งแวดล้อมภายนอก น้ำหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลีย่ (2) (1) x  (2) สรุปผล 
โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส-ภัยคุกคาม 

C =Customer ผู้รับบริการ 0.25 4.67 4.67 1.17 1.17 0 
P =Politic  การเมือง/นโยบาย 0.23 3.23 4.17 0.74 0.96 - 0.22 
E =Economic เศรษฐกิจ 0.16 4.13 3.59 0.66 0.57 0.09 
S =Social สังคม  0.16 3.08 4.17 0.49 0.67 0.18 
T =Technological เทคโนโลย ี 0.2 3.83 4.5 0.77 0.9 0.13 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก 3.83 4.27  
สรุปปัจจยัภายนอก -0.44 

 
๒.๗ การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

จากคะแนนข้างต้นจะนาไปสู่การประเมิน สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งมี การ

แสดงสถานภาพของหน่วยงานโดยบ่งบอกถึงสถานภาพ ๔ ลักษณะ ดังนี้ 

๑.Stars (เอื ้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที ่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญม่ี  ปัจจัย 

ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี 

สถานภาพเป็น Stars ให้กำหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง 

ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด 

๒. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดย ภาพรวมส่วนใหญม่ี 

ปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หากแก้ปัญหา 

จุดอ่อนขององค์กรได้ จะนาไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนา 

องค์กร (Turnaround) 



๔๘ 

๓. Cash Cows (ไม่เอื ้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งที ่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ 

ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอ ให้  

ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา 

องค์กรนำไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

๔. Dogs (ไม่เอื ้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วน ใหญ่อยู่ ใน 

สภาพแวดล้อมที่ทั ้งภายนอกไม่เอื ้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 

ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 

เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

 
แผนภาพที่ ๔  การประเมินตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

จากภาพแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีจุดแข็งภายในและมีภัยคุกคามปัจจัยภายนอกเป็นอุปสรรค

ในขับเคลื่อนการพัฒนา อันนำไปสู่ไม่เอ้ือแต่แข็งเป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่ 

ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้

ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา

องค์กรนำไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว ซึ่งจากจุดแข็งของ

สวบ.ทอ. จะทำให้สามารถใช้กลยุทธ์ในการป้องกันตัวได้ดี  โดยเฉพาะความรู้ด้าน Non technical 

skill ซึ่งสอดคล้องกับหลักการทำงานของ Agile  

ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในองค์กรนั้น ต้องทราบถึงหลักการของ Agile organization 

ว่ามีโครงสร้างขององค์กรเป็นแบบใด มีลักษณะขององค์กรเป็นแบบใด มีระบบการทำงานแบบไหน 

บุคลากรมีลักษณะการทำงานแบบใด มีความแตกต่างจากปัจจัยภายในและภายนอกของสวบ.ทอ. 

อย่างไรบ้าง โดย Agile เน้นการสื ่อสารที่ทำให้เข้าใจตรงกัน สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว 

สอดคล้องกับหลักการของ Non technical skill



 ตารางที ่๑๑  แสดงลักษณะขององค์กรที่มีความคล่องตัวสูง (IBM) เทียบกับลักษณะองค์กรสวบ.ทอ.  
ลักษณะขององค์กรที่มีความคล่องตัวสูง Agile organization ลักษณะขององค์กร สวบ. 

Mission มีภารกิจท่ีชัดเจน เป็นที่ยอมรับในองค์กร  S1. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวชศาสตร์การบินทั้งทางทหารและพล
เรือน 

Metrics for Success: ตัวชี้วัดความสำเร็จ ที่ครอบคลุมผลลัพธ์ มีหลักฐาน
และสามารตรวจสอบได้  

S3. แผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.มีผู้รับผิดชอบ
แต่ละภารกิจอย่างชัดเจนทุกปี 
S12. บริหารงานโดยหลักธรรมาภิบาล 

Customer-Driven Behavior: พฤติกรรมของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ  S11. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก  
S13. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

External networks: มีเครือข่ายจากภายนอกองค์กร  S4. มีภาคีเครือข่ายปฏิบัติงานร่วม 

Speed ความไวที ่เหมาะสมสามารถเพิ ่มคุณภาพผลลัพธ์ 
สอดคล้องกับกฎหมายและสามารถประเมินความเสี่ยง
ได้อย่างชัดเจน  

S17. บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 
S27. นโยบายผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้องนโยบาย
ภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

Cross Functional Teams: 
Complementary Skills 

การทำงานแบบคร่อมสายงานและเครือข่าย รวมทั้ง
การพัฒนาทักษะเชิงสูงที่เพ่ิมมากขึ้น  

S9 โครงสร้างที่ทำให้บุคลากรมีสมรรถนะ และความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าท่ีได้หลายภารกจิ
และทดแทนกันได้ (Cross-sectional Team) 
S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน 

Innovation: สร้างนวัตกรรมในองค์กร รวมถึงกฎระเบียบที่เป็นอุป
สรรถอาจต้องพิจารณาปรับปรุง  

O15. การเปิดเผยและเช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
S28. ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

      Persistence มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ความผิดพลาดคือโอกาสใน
การเรียนรู้   

S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร เช่น 
Human factor, Non technical skill 

Evidence informed solutions มีหลักฐานที ่ใช้ในการแก้ปัญหาในองค์กร ตั ้งแต่
นโยบาย 

S27. นโยบายผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้องนโยบาย
ภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

Organizational leaders: ผู้บริหารในองค์กรต้องจัดการความเสี่ยงและอุปสรรค 
สนับสนุนให้ทีมงานมีการตัดสินใจและรับผิดชอบ 
รวมทั้ง การมอบรางวัลเพื่อประบความสำเร็จ  

S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

S27. นโยบายผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้องนโยบาย
ภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 



๕๐ 

 

ตารางที่ ๑๒  แสดงแนวปฏิบัติขององค์กรที่มีคล่องตัว (McKinseyandCompany) เทียบกับสวบ.ทอ.  

แนวปฏิบัติขององค์กรท่ีคล่องตัว (Agile) ลักษณะองค์กร สวบ.ทอ. 
๑ Shared vision and purpose  

การมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมายร่วมกัน  
บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับทิศทางกลยุทธ์ของ
องค์กร  

S29. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน 

๒ Actionable Strategic guidance การแนะนำ
เชิงกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้  

งานประจำถูกวัดผลชัดเจน มีรูปแบบแผนการสอน
งานอย่างต่อเนื่อง  

S3. แผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนทุกปี 
S27. นโยบายผู้บรหิารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้อง
นโยบายภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

๓ Sensing and seizing opportunites ก า ร
สัมผัสได้ถึงโอกาสและคว้าโอกาสนั้นมาสู้องค์กร  

บุคลากรมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ลูกค้า รวมถึงการใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการตัด
สนใจ  

S11. คำนึงถึงผู้รับบริการเป็นหลัก  
S13. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
S30. ผู้รับบริการและประชาชนเปน็ศูนย์กลาง  
 

ลักษณะขององค์กรที่มีความคล่องตัวสูง Agile organization ลักษณะขององค์กร สวบ. 
Mixed team of generalists 

and specialists 

บุคลากรมีทักษะทั้งในด้านวิชาการ และการบริหาร
จัดการในภาพรวม  

S16. บุคลากรมีคุณสมบัติของ Life long learning พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 
S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน 

Individual Interaction over 
Process and Tools 

เน้นการสื ่อสารปฏิส ัมพันธ์ของบุคลากรมากกว่า
กระบวนการ  

S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน 
S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร เช่น 
Human factor, Non technical skill 

Constructive Disagreement ความขัดแย้งด้านความคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับทีม S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน 
S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร เช่น 
Human factor, Non technical skill 

High-uncertainty work สามารถปฏิบัติงานในได้ในความไม่ชัดแน่นอนและ
ข้อมูลไม่ชัดเจน  

S17. บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าท่ีตลอดเวลา 



๕๑ 
แนวปฏิบัติขององค์กรท่ีคล่องตัว (Agile) ลักษณะองค์กร สวบ.ทอ. 

๔ Flexible resource allocation ก า ร จ ั ด ส ร ร
ทรัพยากรที่มีความยืดหยุ่น  

มีกระบวนการที่มีระบบและมีความรวดเร็ว มีการ
เปล ี ่ ยนแปลงทร ัพยากรได ้ ในช ่ ว ง เวลท ี ่ มี
ความสำคัญ  

S27. นโยบายผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้อง
นโยบายภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

๕ Actionoriented decision architecture 
โครงสร้างการตัดสินใจที ่อยู ่บนฐานของการ
ทำงาน  

กระบวนการตัดสินใจและบรรทัดฐานมีความ
ชัดเจน สามารถตัดสนใจกับเพื่อนร่วมสายงานได้  
การตัดสินใจปรับโครงสร้างและขนาดของงาน
เป็นไปด้วยความรวดเร็ว  

S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน ส่วน
บุคลากรอื่นๆ อย่างน้อยได้รับการอบรมหลักสูตรแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์
การบิน 
S25. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๖ Fit for purpose accountable cell ห น ่ ว ย
รับผิดชอบงานท่ีเหมาะสมกับเป้าประสงค์  

บุคลากรสามารถจัดการบทบาทของทีมได้ในขนาด
เล็กตั้งแต่ต้นจนจบ  

S18. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน ส่วน
บุคลากรอื่นๆ อย่างน้อยได้รับการอบรมหลักสูตรแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์
การบิน 

๗ Active partner ship and eco system  ลงมือทำงานจริงและทำงานแบบใกล้ชิด  
รูปแบบการทำงานกับภายนอกมีความยืดหยุ่น  

S31. มีการทำ BAR (Before action review) และ AAR (After action review) 
ในการปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 

๘ Open physical and virtual environment 
สภาพแวดล้อมการทำงานทางกายภาพและ
เสมือนท่ีเป็นระบบเปิด 

สภาพแวดล้อมถูกแบบมาให้สื่อสารและทำงานง่าย 
เพื่อประโยชน์สูงสุด 

S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
S29. มีวิสัยทัศน์ขององค์กรร่วมกัน 

๙ Standardized way of working แนวทางการ
ทำงานท่ีเป็นมาตรฐาน  

รูปแบบการสื่อสารและการทำงานในส่วนงานเป็น
มาตรฐานเดียวกัน  

S27. นโยบายผู้บริหารระดับสูงสนับสนุนงานพัฒนาคุณภาพองค์กร สอดคล้อง
นโยบายภาครัฐ PMQA และองค์กรภายนอก ISO 9001:2015 อย่างต่อเนื่อง 

๑๐ Performance orientation การ เน ้นผลการ
ดำเนินงานเป็นหลัก  

บุคลากรมีการประเมินตัวช้ีวัด และการทำงานผ่าน
การคร่อมสายงาน 

S3. แผนกลยุทธ์ครอบคลุมทุกพันธกิจ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.มี
ผู้รับผิดชอบแต่ละภารกิจอย่างชัดเจนทุกปี 

๑๑ Rapid Iteration and experimentation ก า ร
ทดลองและการเรียนรู้ด้วยความรวดเร็ว  

นวัตกรรมมีการพัฒนาตามวัฏจักรและการทดสอบ 
และเรียนรู้จากข้อผิดพลาด 

S28. ผู้บริหารสร้างนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงในองค์กร 

๑๒ Information transparency ความโปร่งใสของ
ข้อมูล  

บุคลากรคร่อมสายงานสามารถเข้าถึงข้อมูล และ
สามารถแบ่งปันองค์ความรู้  

S9 โครงสร้างที่ทำให้บุคลากรมีสมรรถนะ และความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้หลาย
ภารกิจและทดแทนกันได้ (Crossectional Team) 
 



๕๒ 
แนวปฏิบัติขององค์กรท่ีคล่องตัว (Agile) ลักษณะองค์กร สวบ.ทอ. 

๑๓ Continuos learning การเรียนอย่างต่อเนื่อง  ออกแบบกระบวนการทำงานให้บุคลากรสามารถ
เรียนรู้จากเพื่อนร่วมงานได้อย่างอิสระ 

S16. บุคลากรมีคุณสมบัติของ Life long learning พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๔ Shared and servant leadership ค ว า ม
แบ่งปันความเป็นผู้นำ  

ผู้นำสร้างแรงบันดาลให้บุคลากร รวมทั้งมีการ
อิทธิพลต่อบุคลากรผ่านการโค้ชมากกว่าการใช้
อำนาจตามโครงสร้าง  

S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๑๕ Cohesive community ชุมชนที่ถูกกลืน  มีความเชื ่อใจกัน สร้างวัฒนธรรมเชิงบวก เพื่อ
สนับสนุนให้บุคลากรใช้ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

S25. มีหลักสูตรที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรในองค์กร 
เช่น Human factor, Non technical skill 

๑๖ Entrepreneurial drive กาข ั บ เ คล ื อนแบบ
ผู้ประกอบการ  

บุคลากรมีความกระตือรือร้นค้นหาทักษะใหม่ๆ มี
ความสนใจในงานของตนเอง  

S16. บุคลากรมีคุณสมบัติของ Life long learning พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๗ Role mobility การเคลื่อนย้ายบทบาททำงาน  บุคลากรมีการงานย้ายและบทบาททั้งในแนวราบ
และแนวดิ่ง ตามเป้าหมายในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากร  

S15. บุคลากรได้รับการสนับสนุนฝึกอบรมด้านเวชศาสตร์การบินและปฏิบัติ
ภารกิจทางทหารในต่างประเทศ 

๑๘ Technology, systems and tools เทคโนโลยี 
ระบบงานและเครื่องมือการทำงาน  

ทีมงานข ้ามส ่วนงานทั ้งภารก ิจองค ์กร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถทำงานร่วมกันได้
อย่างราบรื่น บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  

S9 โครงสร้างที่ทำให้บุคลากรมีสมรรถนะ และความพร้อมที่ปฏิบัติหน้าที่ได้หลาย
ภารกิจและทดแทนกันได้ (Crossectional Team) 
S26. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 

ตารางที่ ๑๓  แสดงลักษณะขององค์กรที่มีความคล่องตัวสูงในระดับของ EXPLORE AGILE กับจุดแข็งของสวบ.ทอ. 

Agile transformation จุดแข็ง 
Strategic มีส่วนร่วมในการวางแผนองค์กร ประเมินสภาวะแวดล้อมได้ด ี

ใช้ทรัพยากรได้ยดืหยุ่น และมีแนวทางที่มีประสิทธิภาพ 
S1, S3, S4, S11, S,12, S13, S25, S26, S27, S28 

Structure โครงสร้างเป็นแบบแนวราบ มอบหมายงานชัดเจน ทำงานเป็นกลุ่มมีความรูส้ึกร่วมกัน S9, S25, S26  
Process มีการเรียนรู้อยา่งต่อเนื่อง และตดัสินใจอย่างมีมาตรฐาน S9, S15, S25, S31. 
People การสื่อสารของคนในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร S15, S16, S18, S24, S25 

Technology เทคโนโลยีที่ทำให้ช่วยให้ตัดสินใจได้รวดเร็ว O15.  



 

บทที่ ๓ 

แผนขององค์กร 
๓.๑ ชื่อ แผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ  

มุ่งสู่ Agile organization (พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘) 

๑. ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒) 
มาตรา  ๓๓  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ มีหน้าที ่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ 
ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินแก่ผู ้ทำการใน
อากาศและผู้เกี่ยวข้อง และการพัสดุเวชศาสตร์การบิน กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล 
และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านเวชศาสตร์การบิน มีผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
๒. วิสัยทัศน์  
  สวบ.ทอ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว 
๓.  พันธกิจ  (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒  อัตรา ทอ.๕๒)  ผนวก ก ประกอบคำสั่งคำสั่ง สวบ.ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ 
๑๖/๕๒ มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจคัดเลือก รักษา แนะนำ ควบคุม ส่งเสริมสุขภาพ ฝึก
ศึกษา อบรม และออกหนังสือสำคัญทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่และผู้ทำการในอากาศ วางแผน 
อำนวยการและดำเนินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการบิน 
ส่งเสริมความปลอดภัยในการบิน สอบสวนหาสาเหตุทางการแพทย์ในกรณีอากาศยานอุบัติเหตุ ทำ
สถิติ ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบิน ดำเนินการผลิต ฝึกศึกษาอบรมวิชาการเวช
ศาสตร์การบินรวมทั้งให้การสนับสนุนงานด้านเวชศาสตร์การบินแก่เจ้าหน้าที่และผู้ทำการอากาศ
เหล่าทัพอื่น และพลเรือนให้เป็นไปตามมาตรฐานของกองทัพอากาศ และองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ มีผู้อำนวยการ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา  
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ท่ีสำคัญญ 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ  
      ๑. ดำเนินกิจการเวชศาสตร์การบินในขอบเขตเก่ียวกับ 
          ๑.๑ การเตรียมกำลังตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและแผนการใช้กำลังทางอากาศ 
          ๑.๒ การปฏิบัติการใช้กำลังกองทัพอากาศและการฝึกตามแผนปฏิบัติราชการ 
      ๒. ดำเนินการเก่ียวกับ 
          ๒.๑ การจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณด้านเวชศาสตร์การบิน 



๕๔ 

          ๒.๒ การตรวจสุขภาพ ตรวจคัดเลือก ตรวจรักษา แนะนำ ควบคุมมาตรฐาน และส่งเสริม
สุขภาพผู้ทำการในอากาศ เจ้าหน้าที่ และบุคคลากรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบิน 
          ๒.๓ การส่งเสริมความปลอดภัยในการบินและสอบสวนสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุที่
เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์และด้านมนุษยปัจจัย 
          ๒.๔ การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์และช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทาง
การแพทย์ 
          ๒.๕ การส่งกำลังและการพัสดุเวชบริภัณฑ์สายเวชศาสตร์การบิน 
          ๒.๖ การศึกษาอบรมด้านเวชศาสตร์การบินแก่บุคลากรกองทัพอากาศและหน่วยที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 
         ๒.๗  การรวบรวมสถิติ ศึกษา ค้นคว้า พัฒนา เผยแพร่กิจการและความรู้ด้านเวชศาสตร์การ
บิน 
      ๓. ประสานการปฏิบัติด้านเวชศาสตร์การบินกับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ ภายนอก
กองทัพอากาศ และต่างประเทศ         
          ๓.๑ การสนับสนุนบคุลากรด้านเวชศาสตร์การบิน 
          ๓.๒ การบริหารทางวิชาการด้านเวชศาสตร์การบิน 
          ๓.๓ ความร่วมมือทางการศึกษาและการบรรเทาสาธารณภัย 
      ๔. บริหารจัดการด้านเวชศาสตร์การบินเกี่ยวกับ 
          ๔.๑  การจัดการความรู้และการวิจัย 
          ๔.๒ การบริหารองค์กร การบริหารการฝึกและศึกษา 
 
กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 

• การพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การบิน (Technical skill) 

• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร (Non Technical skill) 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 

๓.๒ แนวทางในการดำเนินการ (WAYS) (กลยุทธ์) 
 เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลาดับความสาคัญของจุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วนำมา TOWS Matrix เพ่ือใช้วิเคราะห์ทางเลือกเชิงกล

ยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 

จุดแข็งทีส่ำคัญมีดังนี้ (อันดับที่ ๕ คะแนนเท่ากัน) 

S๑. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวชศาสตร์การบินทั้งทางทหารและพลเรือน 

S๒. เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine Training centers)        

S๘. สามารถทำการตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ และออกใบสำคัญแพทย์ได้ (สั่งให้ทำการบินและงด

ทำการบินได้) ตามมาตรฐาน ICAO 

S๑๘. บุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน ส่วนบุคลากรอื่นๆ  อย่าง
น้อยได้รับการอบรมหลักสูตรแพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน 
S๒๐. การตรวจคัดเลือกผู้ทำการในอากาศ  ทั้งทางทหารและทางพลเรือนเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน

ภายนอกและนานาอารยประเทศ 

S๒๑. การตรวจทางจิตวิทยาการบินเป็นที่ยอมรับทุกสายการบิน 

S๒๒. เป็นต้นฉบับของการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศของประเทศสามารถปฏิบัติงานได้ทั้งแบบ Fixed-

wing และ rotary wing รวมทั้งสามารถลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศขนาดใหญ่ได้ โดยอากาศยานของ 

ทอ.(C-130) 

จุดอ่อนที่สำคัญมีดังนี้  

W๑. เป็นหน่วยงานที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับโครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมกับภารกิจ การ

สนับสนุนอากาศยานเพ่ือการฝึกศึกษา วิจัย เป็นต้นแบบด้านเวชศาสตร์การบินของไทย 

W๒. โครงสร้างด้านกำลังพลไม่เหมาะสมกับภาระงานทำให้บุคลากรมีภาระงานมากส่งผลต่อ

กระบวนงานหลักบางครั้ง ไม่สามารถดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

W๖. ความสามารถในการให้บริการไม่สามารถตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการ
ได้อย่างครบถ้วน จากบุคลากรไม่พียงพอ เช่น บริการคัดเลือกผู้ทำการในอากาศบริการทดสอบ
จิตวิทยาการบิน เป็นต้น (จำนวนความต้องการเพ่ิมมากข้ึน) 
W๙. ไม่ม ีระบบบริหารงานคุณภาพที ่ Fit for organization เนื ่องจากเป็นองค์กรที ่ม ีภารกิจ
หลากหลายและเป็นแห่งเดียวของประเทศ 
W๑๙. ไม่มีส่วนร่วมในการร่างกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานได้  



๕๖ 

โอกาสที่สำคัญมีดังนี้  
O๑. ผู้รับบริการเป็นผู้ทำการในอากาศและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานบนอากาศยาน ทั้งภายใน ทอ.
และภายนอก ทอ.รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานบนอากาศยานภาคพลเรือนด้วย 
O๒. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบาย ทอ. 4.0 (PMQA4.0 นขต.ทอ.) 
O๗. การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียน (แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) 

O๘. รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็ว 

O๙. มีเงินงบประมาณและเงินรายรับสถานพยาบาลสนับสนุน 

ภัยคุกคามท่ีสำคัญมีดังนี้  
T๑. จากผลกระทบโควิดต่ออุตสาหกรรมทางการบิน ทำให้จำนวนผู้ทำการในอากาศลดลงชั่วคราว 

T๒. ขาดพยาบาลชายมาปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง (ทอ. งดผลิตพยาบาลชาย) 

T๓. ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการบิน 

T๕. ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง 

T๖. ภัยคุกคามจากไซเบอร์ และความปลอดภัยของข้อมูล 

 

กลยุทธ์เชิงรุก  SO (พัฒนา/เพิ่ม/ขยาย)  

จะเป็นสิ่งที่องค์กรมี และเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จที่ผ่านมา 
รวมถึงยังเป็นปัจจัยที่สร้างความได้เปรียบเมื่อเทียบกับคู่แข่งด้วย ทั้งนี ้ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์นี้จะ
พิจารณาจาก จุดแข็ง (Strength) ขององค์กร เช่น ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้านต้นทุน ด้านห่วง
โซ่อุปทาน ด้านช่องทางและสาขา เป็นต้น โดยองค์กรจะต้องมีกลยุทธ์ หรือวัตถุประสงค์ ในการ
ปรับปรุงปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์และความสำเร็จ
ขององค์กรเอาไว้ต่อไป  

สวบ.ทอ. เป็นหน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวชศาสตร์การบินทั้งทางทหารและพล

เรือน (S๑) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การบิน (Aviation Medicine Training centers) 

(S๒) มีบุคลากรมีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน (S๑๘) สามารถทำการ

ตรวจคัดเลือก ตรวจตามวาระ และออกใบสำคัญแพทย์ได้ ตามมาตรฐาน ICAO (S๘,S๒๐) นอกจากนี้

มีทีมจิตวิทยาการบินเป็นที่ยอมรับทุกสายการบิน (S๒๑) ที่ผ่านมาสวบ.ทอ. ให้บริการผู้ทำการใน

อากาศและผู้เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงานบนอากาศยาน ทั้งภายใน ทอ.และภายนอก ทอ.  (O๑) จาก

แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาคอาเซียน (O๗) และนโยบายการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ทอ. 4.0 (PMQA4.0 นขต.ทอ.) (O๒) รวมกับ รถไฟฟ้าขนส่ง



๕๗ 

มวลชนสามารถเข้าถึงหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็ว (O๘) ทำให้สวบ.ทอ. ต้องเตรียมพร้อมในการพัฒนา

งานเวชศาสตรการบินอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวิชาการและด้านการให้บริการ ดังนี้  

• S๑,S๒,S๒๒,O๑ พัฒนาการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์และการช่วยเหลือกู้ภัยผู้
ประสบ ภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ สนับสนุนภารกิจ ทอ.ทั้งภายในและ
นอกประเทศ  

• S๑,S๒,S๘,S๑๘,S๒๐,S๒๑,O๑,O๒,O๗,O๘ พัฒนาการตรวจสุขภาพ (ควบคุมสุขภาพ/
คัดเลือก) ผู้ทำการในอากาศตามมาตรฐานสากล 

• S๑,S๒,O๑,O๒,O๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ (คุณภาพบริการ) งานเวชศาสตร์
การบินสู่กำลังพลมืออาชีพตามระบบ PMQA4.0 

• S๑๘,O๗,O๙. ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพ 

• S๒,S๑๘,S๒๑,S๒๒,O๗,O๙ พัฒนาการวิจัย/การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
กลยุทธ์เชิงแก้ไข WO Strategies (พัฒนาภายใน) 

จากโครงสร้างด้านกำลังพลไม่เหมาะสมกับภาระงานทำให้บุคลากรมีภาระงานมาก (W๒) ไม่

สามารถตอบสนองความต้องการ/ความคาดหวังของผู้รับบริการได้อย่างครบถ้วน (W๖) ซึ่งจากการ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบาย ทอ. 4.0 (PMQA4.0 นขต.ทอ.) (O๒) มุ่งเน้นการใช้

เทคโนโลยีช่วยพัฒนาระบบงาน ทำให้สวบ.ทอ. จัดทำโครงการ AIR MED Plus  เชื ่อมโยงข้อมูล

สุขภาพเวชศาสตร์การบินระหว่างสถานพยาบาล เพื่อความพึงพอใจและความปลอดภัยของผู้มารับ

บริการ แพทย์ผู้ใช้ข้อมูลระหว่างสถานพยาบาล นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาทีมสารสนเทศสวบ.ทอ. เพ่ือ

ป้องกันภัยคุกคามจากไซเบอร์ รวมทั้งมีมาตรการด้านความปลอดภัยของข้อมูล 

• W๑,W๒,O๑,O๒,O๗ พัฒนาองค์ความรู ้ (สมรรถนะด้านเวชศาสตร์การบิน) ของ

บุคลากรให้เกิดความเชี่ยวชาญ มืออาชีพรองรับการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ หรือการ

ขยายกิจการด้านการบิน 

• W๑,W๒,W๖,W๙,W๑๙,O๑,O๒,O๗,O๙ พัฒนาและเชื่อมโยงข้อกำหนดระบบบริหาร

จัดการจาก ISO 9001:2015 และ PMQA 4.0 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

กลยุทธ์เชิงปอ้งกัน (ST Strategies) 

จากผลกระทบโควิดต่ออุตสาหกรรมทางการบิน ทำให้จำนวนผู ้ทำการในอากาศลดลง
ชั่วคราว (T๑) เกิดความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรมการบิน (T๓) ขาดอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน



๕๘ 

เกี ่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง (T๕.) ทำให้ส่งผลต่อผู ้มารับบริการและสายการบินต่างๆ ด้วยเป็น
หน่วยงานหลักของรัฐที่ดำเนินงานด้านเวชศาสตร์การบินทั้งทางทหารและพลเรือน (S๑) มีบุคลากรมี
องค์ความรู้และเชี่ยวชาญเฉพาะทางสายเวชศาสตร์การบิน (S๑๘) ทำการตรวจคัดเลือก ตรวจตาม
วาระ และออกใบสำคัญแพทย์ได้ ตามมาตรฐาน ICAO (S๘,S๒๐) ทำให้สวบ.ทอ. ต้องประเมินผล
กระทบตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่หลากหลายของสวบ.ทอ. อีกทั้ง
การประชุมตัวแทนฝ่ายบริหาร ประเมินองค์กร ทั้งในด้านความเสี่ยง ความพึงพอใจผู้มารับบริการ 
และการปฏิบัติงานในระดับสากล เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งสู่ 
agile organization วิเคราะห์จนมีข้อมูลและแผนงานพร้อมที่จะร่างข้อขัดข้องในด้านกฎหมาย เช่น  

• T๑,T๓,T๕,S๑,S๒,S๘,S๑๘,S๒๐,S๒๑ ประเมินความเสี่ยงทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
รวมทั้งปรับกระบวนการและทรัพยากรให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   

• T๒,S๑๘  พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้  

• T๖,S๑,S๒,S๘,S๒๐,S๒๑  พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินความ
เสี่ยงและจัดการความเสี ่ยง รวมทั้งทักษะด้านไซเบอร์และกฎหมายเกี ่ยวกับความ
ปลอดภัยข้อมูล 

 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 

จากผลกระทบโควิดต่ออุตสาหกรรมทางการบิน (T๑) และ ความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรม

การบิน (T๓.) ทำให้จำนวนผู้ทำการในอากาศลดลงชั่วคราว แต่จำเป็นต้องมาต่อใบสำคัญแพทย์ที่

สวบ.ทอ. ภายใต้ระบบความปลอดภัยจากโควิด อีกท้ังความคาดหวังของผู้รับบริการ (W๖.) ที่ต้องการ

ลดราคาค่าตรวจ และมาตรวจจนเกิดความไม่ปลอดภัยและมีความเสี่ยงต่อ COVID-19 สวบ.ทอ. ต้อง

ติดตามสถานการณ์ COVID-19 วางแผนจัดกำลังพลทดแทนเกิดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้ าง 

นอกจากนี้จากภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ เพื่อป้องกันความ

เสี่ยงต่อข้อมูลสุขภาพผู้ทำการในอากาศ เช่น  

• T๑,T๓,T๕,W๑,W๒,W๖ จัดทำแผนการให้บริการดา้นวิชาการและการตรวจสุขภาพในช่วงโควิด
ระบาด 

• T๑,T๓,T๕,T๖,W๙ ประเมินผู้มสีว่นได้ส่วนเสียตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ PMQA อย่าง
ต่อเนื่อง  

• T๖,W๑,W๒,W๖,W๑๙ สร้างความตระหนักถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์ และความสำคญัเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยของข้อมลูสุขภาพผู้ทำการในอากาศ  

 



 

ตารางท่ี ๑๔  แสดง SWOT และ TOWS Matrix ของสวบ.ทอ.



 

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ๓.๑ – ๓.๒ นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามกลุ่มจาก
เดิมที่มี เพิื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง โดยใชแผนปฏิบัติราชการที่มีอยู่เดิมเป็นหลัก 
เพ่ิมหลักการวิธีการตามแนวทางของการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมที่ได้จาก TOWS matrix (ST) จะได้มีคือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนางาน
ด้านเวชศาสตร์การบิน (ท่ีมีอยู่เดิมในแผนปฏิบัติราชการปี ๒๕๖๔) และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร (ท่ีได้จาก ST) โดยมีเป้าประสงค์ ๓ ดังนี้ 

• เป้าประสงค์ที ่๑ การผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพ   

• เป้าประสงค์ที่ ๒ การพัฒนาการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ และการช่วยเหลือกู้ภัยจาก
อากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์  

• เป้าประสงค์ท่ี ๓ การควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ  
โดยเมื่อพิจารณจาก TOWS matrix (ST) จะพบว่ามีกลยุทธ์คือ 

• การพัฒนาคุณภาพบริการภายใตร้ะบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015  

• พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ทดแทนได้  

• พัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศในการประเมินความเสี่ยงและจัดการความเสี่ยง รวมทั้ง
ทักษะด้านไซเบอร์และกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยข้อมูล 
ซึ ่งเมื ่อพิจารณาจาก Agile transformation ของสวบ.ทอ. จะพบว่าหากมีการใช้ Non 
technical skill ในองค์กรได้ตามหลักวิชา จะทำให้สวบ.ทอ. เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัวสูง 

นโยบายหลัก เป็นหน่วยงานของกองทัพที่มีความคล่องตัวสูง มีความยึดหยุ่น บุคลากรเรียนรู้ปรับตัว

สอดคล้องกลยุทธ์ภายใต้ระบบบริหารงานคุณภาพ สามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การบิน (Technical skill) 

เป้าประสงค์ที่ ๑  การผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพ 
กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

• แผนงานที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร non technical skill แก่บุคลากรด้านเวชศาสตร์การ
บินและแพทย์ประจำบ้าน 

เป้าประสงค์ที่ ๒  การพัฒนาการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ และการช่วยเหลือกู้ภัยจากอากาศ
ยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ 
กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 



๖๑ 

• แผนงานที่ ๑  การพัฒนาหลักสูตร non technical skill in aeromedical 
evacuation (การลำเลียงทางอากาศสายแพทย์) 

เป้าประสงค์ที่ ๓   การควบคมุสุขภาพผู้ทำการในอากาศ 
กลยุทธที่ ๑  พัฒนาคุณภาพการบริการ  

• แผนงานที่ ๑  การพัฒนาระบบคุณภาพการให้บริการ 
กลยุทธที่ ๒  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

• แผนงานที่ ๑  โครงการพัฒนาการเชื ่อมโยงสุขภาพของผู ้ทาการในอากาศโดยผ่าน
เครือข่ายดิจิตัลความเร็วสูง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร (Non-Technical 
skill)  
กลยุทธที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

• แผนงานที่ ๑  การพัฒนาบุคลากรด้าน Soft skill ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร 

• แผนงานที่ ๒  การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน Future skill 

• แผนงานที่ ๓  การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคุณภาพ 

• แผนงานที่ ๔  การพัฒนาทักษะบุคลากรการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กร 4.0 

• แผนงานที่ ๑  การสร้าง Core value culture  ในสวบ.ทอ. 
กลยุทธ์ที่ ๓ การพัฒนาการวิจัย การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

• แผนงานที่ ๑ การสร้างเป้าหมายทางนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ ๔ การเผยแพร่วิทยาการด้านเวชศาสตร์การบิน   

• แผนงานที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ Non technical skill   
จากขอ้มลูที่ไดจ้าก SWOT และ TOWS matrix จะพบว่า ความส าคญัในพฒันาระบบงาน

ด้านเวชศาสตรก์ารบินในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและปัจจัยภายนอก         
พฒันางานดา้นเวชศาตรก์ารบิน โดยใชร้ะบบการบริหารจดัการ (คณุภาพบริการ) PMQA4.0 และ
การพฒันาบคุลากรดา้นเวชศาสตรก์ารบินท่ีมีคณุภาพเป็นตวัขบัเคลื่อน โดยตัง้ค าถามว่า บคุลากร
แบบไหนที่ตอ้งการ มีคุณสมบัติแบบใด มีความรูท้ักษะอะไรบา้งที่จ  าเป็น สิ่งแวดลอ้มแบบไหน      
ที่จะเอือ้ใหบ้คุลากรสามารถใชศ้กัยภาพที่มีรว่มกนัใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

โดยแบ่งแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตรก์ารบินกองทัพอากาศ มุ่งสู่ Agile organization 

(พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๖๘) เป็น ๓ ระยะคือ  



๖๒ 

ระยะที่ ๑ Awareness organization องคก์รแห่งความตระหนกัรู ้(พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) 
หรือ Agile HR โดยมุ่งเนน้งานพฒันาทรพัยากรบุคลากรโดยใชห้ลกัของ Agile สรา้งความตระหนกั
รูใ้หก้บับุคลากรเกิด Situation awareness ความตระหนกัรูต้ามสถานการณ ์คาดการณผ์ลลพัธท์ี่
จะเกิดขึน้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับจุดแข็งด้านวิชาการของสวบ.ทอ. ทีมี เช่น Non tachincal skill, 

human factor รวมทั้งบุคลากรดา้นจิตวิทยา การเรียนรูค้วามแตกต่างของคน การท างานแบบ 
Crossectional team ที่ตอ้งมีปรบัตวัและเตรียมพรอ้มตลอด ท าใหเ้กิดการพฒันาองคก์รและการ
สื่อสารภายในที่มีประสิทธิภาพ ประเมินความเสี่ยงองคก์รและภาพอนาคตไปในแนวทางเดียวกนั  

 ระยะที่ ๒ Happiness organization องค์กรแห่งความสุข (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๗) หรือ

Agile culture โดยมุ ่งเน้นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้หลัก Agile ซึ ่งสอดคล้องกับ

หลักการของ non technical skill ที่มุ่งสร้างวัฒนธรรมแบบ No blame culture or just culture 

ที่ยอมรับความแตกต่าง เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ตัดสินกัน สามารถสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกิด

ความคิดแบบเติบโต พร้อมที่จะพัฒนาทักษะตนเอง เพ่ือตนเองและองค์กร  

ระยะที ่ ๓ Agile organization องค์กรที ่มีความคล่องตัวสูง พ.ศ. ๒๕๖๘ หรือ Agile 
management โดยมุ่งเน้นใช้ทักษะของบุคลากรด้าน Non technical skill และจิตวิทยาเชิงบวก
ร่วมกับวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขที่ไม่ตัดสินกัน มีเมตตาต่อกัน ซึ่งลกัษณะของการท างานแบบ 
agile เนน้การสื่อสารระหว่างบุคคล มีการปรบัตวัตามสถานการณ ์มีการตรวจสอบการท างานเป็น
ระยะ สอดคลอ้งกับ Plan Do Check Act ในมาตรฐานของ ISO 9001:2015 ซึ่งการบริหารงาน
แบบ Agile  จะสามารถทำให้บุคลากรใช้องค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การบินพัฒนาสมรรถนะองค์กร
เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การบิน Aviation medical excellence center  ปฏิบัติงาน
ตามแนวทางของ Lean management และ OKRs ได้สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ PMQA 4.0 เพ่ือ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตารางที่  ๑๕  แสดงแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร ์การบ ินกองทัพอากาศ  ม ุ ่งส ู ่  Agile 
organization 

2564-2565 2566-2567 2568 
Awareness organization Happiness organization Agile organization 

Agile HR Agile culture Agile management 
สร้างความตระหนักรู้ในองค์กร 

Situation awareness 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบ             

มีส่วนร่วม/ เครื่องมือวัดความสุข 
การจัดการองค์กรที่ความคล่องตัว  

Human factor/ Happinometer 
Non technical skill (NTS) 

No blame culture/Just culture 
Happinometer 

Lean management 
OKRs 



 
 

แผนภาพที ่๕  แผนที่กลยุทธ์สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ (สวบ.ทอ.) ปี ๖๔ 

วิสัยทัศน์      การพัฒนาสวบ.ทอ. เป็นองค์กรทีม่ีความคล่องตัว    ปี  ๒๕๖๘  

ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ ทอ.              
Strategic Themes 

   

ประเด็นกลยุทธ์ 

Strategic Themes 

 

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้    
ส่วนเสีย (ประสิทธิผล       

และคุณภาพ)        
Stakeholders 
Perspective 

 

มุมมองด้าน
กระบวนการ             

Internal Process 
Perspective 

  

 

มุมมองด้านการ

เรียนรู้และพัฒนา  

Learning and Growth 
Perspective 

 

ST 1 การพัฒนางานเวชศาสตร์การบิน 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 เสรมิสรา้งสมรรถนะและความพร้อมใน

การป้องกันประเทศ   

  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 รักษาความมั่นคงของรัฐ 

  

  ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4  
รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ        

SP3  ส่งเสริม ควบคุมสุขภาพ
ผู้ทำการในอากาศ 

SP4 การผลิตบุคลากร 
ด้านเวชศาสตร์การบิน 

ที่มีคุณภาพ 

  
  

SP2 พัฒนาการลำเลียงทางอากาศ
สายแพทย์ และ 

การช่วยเหลือกู้ภัยจากอากาศยาน
อุบัติเหตุทางการแพทย์ 

  

SP1 ส่งเสริมความปลอดภัย 

ในการบินด้านมนุษยปัจจัย 

  

  

  IP1 บริหารจัดการศูนย์ฝึก 

สรีรวิทยาการบิน 

IP3 การส่งเสริมสุขภาพ 

และการป้องกันโรค 

IP2 เตรียมความพร้อมภารกิจ 

 การช่วยเหลือฯและการบรรเทาสาธารณภัย 

IP4 พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

IP6 พัฒนาคุณภาพบริการ IP7 การเผยแพร่วิทยาการ 

ด้านเวชศาสตร์การบิน 

IP5 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในภูมิภาคอาเซียนและมิตรประเทศ 

LP 1  การพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร 
  

LP 2 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

LP 4 การพัฒนาการวิจัย 
การจัดการความรู ้

สู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
  

LP 3 การเสริมสรา้ง 
วัฒนธรรมองค์กร 

ST 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร(เพิ่ม) 



 

ตารางท่ี ๑๖  ตัวอยา่งแผนงานและโครงการ เป้าหมายในห้วงระยเวลา ๕ ปี  พ.ศ. ๒๕๖๔– ๒๕๖๘ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพัฒนางานด้านเวชศาสตร์การบิน 
เป้าประสงค์ที่ ๑ การผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพ 
กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  
แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร non technical skill แก่บุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินและแพทย์ประจำบ้าน  

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
  ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 

๑ จัดทำหลักสูตร Non technical skill 
สำหรับบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบิน
และแพทย์ประจำบ้าน  

เพ ื ่ อพ ัฒนาหล ักส ูตร เหม ือน Non 
Technical skill in healthcare ที่ใช้ใน
องค์กรและราชวิทยาลัยต่างๆ  

การดำเนินแล้วเสร็จตาม 
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

100%       กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๒ ฝึกอบรมบุคลากรด้านเวชศาสตร์การ
บินเกี่ยวกับ NTS  

พัฒนาทักษะบุคลากร และการมีส่วน
ร่วมในองค์กร  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม  

 50% 80% 100%  กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๓ ฝึกอบรม Human factor แก่บุคลากร
ด้านเวชศาสตร์การบิน  

เข้าใจมนุษย์ปัจจัย สามารถคิดวิเคราะห์
เชิงระบบและความเสี่ยงได้ 

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

 80% 100%   กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

เป้าประสงค์ที่ ๒ การพัฒนาการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ และการช่วยเหลือกู้ภัยจากอากาศยานอุบัติเหตุทางการแพทย์ 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาหลักสูตร non technical skill in aeromedical evacuation 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

  ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘  



๖๕ 

๑ ฝึกปฏิบัติการณ์ Non technical skill 
in aeromedical evacuation 

เพื่อประยุกต์ใช้ NTS ในการลำเลียงทาง
อากาศสายแพทย์ 

จัดอบรม ๑ ครั้งต่อปี  ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ศลพ.สวบ.ทอ. 

๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับทีม North sky 
doctor   

เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการลำเลียงทาง
อากาศสายแพทย์   

ร้อยละของการส่งศึกษาดูงาน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ศลพ.สวบ.ทอ. 

เป้าประสงค์ที ่๓ การควบคุมสุขภาพผู้ทำการในอากาศ 

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการบริการ  

แผนงานที่ ๑  การพัฒนาระบบคุณภาพการบริการ  

โครงการ/กิจกรรม 

 
วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

   ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 
๑  Risk management in HA, ISO 
9001:2015 และ PMQA  

การประเมินและจัดการความเสี่ยงตาม
ระบบบริงานคุณภาพ  

รายงานประชุมความเสี ่ยง ๔ 
ครั้งต่อปี 

๔ ๔ ๔ ๔ ๔ กคผ.สวบ.ทอ. 

๒ ช ่ อ งทางประ เม ิ นและร ้ อ ง เ ร ี ยน 
Customer experience/insight  

สามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม  

ระดับความสำเร็จในการทบทวน
ความพึงพอใจทุกเดือน 

๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ กคผ.สวบ.ทอ. 

กลยุทธที่ ๒ การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   

แผนงานที่ ๑  โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงสุขภาพของผู้ทาการในอากาศโดยผ่านเครือข่ายดิจิตัลความเร็วสูง 

๑ โครงการพัฒนาการเชื ่อมโยงสุขภาพ
ของผู้ทาการในอากาศโดยผ่านเครือข่ายดิ
จิตัลความเร็วสูง 

เพื ่อเชื ่อมโยงข้อม ูลสุขภาพระหว ่าง
สถานพยาบาล ให้เก ิดความสะดวก 
รวดเร็ว  

ระดับความสำเร็จนำนวัตกรรมที่
สร้าง พัฒนาหรือผลิตขึ ้นไปใช้
เกิดผลเป็นรูปธรรม 

60 80 100   ทสส.สวบ.ทอ. 

๒ การพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยของข้อมูล  ISO 27001:2013   

เพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อม
ทักษะด้านความปลอดภัยของข้อมูล  

ร้อยละความสำเร็จ ผู้เข้าอบรม
ข้อกำหนด ISO 27001:2013   

100 80 100   ทสส.สวบ.ทอ. 



๖๖ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ ๑ การผลิตบุคลากรด้านเวชศาสตร์การบินที่มีคุณภาพ 

กลยุทธที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  

แผนงานที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรด้าน Soft skill ที่ใช้ในการพัฒนาองค์กร  

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวช้ีวัด 
 

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
   ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 

๑  ก ิ จ ก ร รม  Positive psychology in 
organization (Appreciative inquiry) 

เข้าใจและสามารถใช้จิตวิทยาเชิงบวกใน
การพัฒนาองค์กรได้  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

100%     กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๒ กิจกรรม CFR (Conversation 
Feedback and Recognitaion) 

มีทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์  จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

100%     กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๓  People management HR for non 
HR 

เข้าใจหลักการของการพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

100%     กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๔ การพัฒนาทักษะ Leader as coach มีทักษะฟังและการตั้งคำถาม ที่สามารถ
พาไปยังเป้าหมายอย่างสร้างสรรค์ 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

50% 100%    กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๕ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Active listening and U Theory) 

สามารถที่จะฟังได้ถึงความต้องการและ
ความรู้สึกของผู้พูด  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

100%     กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๖ กาพัฒนาทักษะ Group coaching 
and facilitator  

เพื ่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย ตั ้งเป้าหมาย
ร่วมกัน ดึงศักยภาพท่ีมีของทุกคน 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

  50% 100%  กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 

๗ กาพัฒนากิจกรรม World café เพ ื ่ อส ร ้ า งพ ื ้ นท ี ่ ปลอดภ ั ย  ม ี ก าร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

50% 100%    กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 



๖๗ 

แผนงานที่ ๒  การพัฒนาทักษะบุคลากรด้าน Future skill 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

   ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 

๑  การเข้าอกเข้าใจผู้อื่น (Empathy by 
Enneagram) 

เข้าใจความแตกต่างของคน สามารถทำ
ทำงานร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจ  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

20% 40% 60% 80% 100% กพร.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน  

๒ การ เ ร ี ยนร ู ้ ส ู ่ ก า ร เปล ี ่ ย นแ ปล ง 
(Transformative Learning) 

บุคลากรสามารถปรับมโนทัศน์ ความคิด
ของตนเองเพื่อบรรลุภารกิจได้ 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

 50%  100%  กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๓ การนำเสนออย่างมืออาชีพ Effecetive 
presentation  

มีทักษะนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อไป
นำเสนอในหน่วยงานภายนอก  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

 100%    กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๔ การส ัมมนาเช ิงปฏิบ ัต ิการ Design 
thinking  

บุคลากรสร้างนวัตกรรมและมีความคิด
สร้างสรรค์ในหน่วยงาน 

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

 30% 50% 80% 100% กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๕ การออกแบบองค์กรด้วย Business 
model canvas 

สามารถวิเคราะห์ความร ูปแบบของ
องค์กรได้อย่างครอบคลุม  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

  50% 100%  กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๖ การวางแผนย ุทธศาสตร ์ของผ ู ้นำ 
Strategic knowledge for leader 

เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ของสวบ.ทอ. ได้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ประเทศ  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

  50% 100%  กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๗ กิจกรรมแบ่งความสุขและ Gratitude 
ด้วย Story telling 

เพื ่อสร้างทักษะการสื ่อสาร และการ
สร้างแรงบันดาลในการทำงาน  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

 50% 100%   กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๘ กิจกรรม Voice dialogue  เพื ่อเรียนรู ้จ ักตนเอง ผ่านเสียงในหัว 
เรียนรู้การตอบสนองในรูปแบบใหม่  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

20% 40% 60% 80% 100% กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๙ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร   
(PERMA)  

เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ใช้หลักการทาง
จิตวิทยาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร 

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

50%  80%  100% กพร.สวบ.ทอ. 



๖๘ 

แผนงานที่ ๓  การพัฒนาทักษะบุคลากรด้านคณุภาพ 

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

   ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 

๑ การบรหิารจดัการเวลา Effective 
time management  

ม ี ท ั ก ษ ะ บ ร ิ ห า ร เ ว ล า ไ ด ้ อ ย ่ า ง
ประสิทธิภาพ 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

 50%  50%  กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๒ กิจกรรมอบรมตามข้อกำหนด ISO 
9001:2015 และ PMQA 4.0  

เข้าใจข้อกำหนดคุณภาพและสามารถ
ประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับงาน 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

100%  100%  100% กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๓ กิจกรรม Lean management  เข้าใจและสามารถพัฒนาคุณภาพงาน
โวยวิธีการ Lean  

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

   50% 100% กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

๕ กิจกรรม Agile management มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการทำงาน 
สามารถบริหารจัดการงานอย่างคล่องตัว  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

20% 40% 60% 80% 100% กพร.สวบ.ทอ. 
ทีมพัฒนาคุณภาพ 

แผนงานที่ ๔  การพัฒนาทักษะบุคลากรการเป็นผู้เยี่ยมสำรวจ 

๑ ประชุมเครือข่ายเวชศาสตร์การบิน  เพื ่อสร้างเครือข่ายความเชี ่ยวชาญใน
หลายมิติของแพทย์เวชศาสตร์การบิน 

ระดับความสำเร็จในการสร้าง
เครือข่ายเวชศาสตร์การบิน  

20% 50% 100%   กวก.สวบ.ทอ. 
สมาคมฯ 

๒ ร่างระเบียบวิชาชีพ รองรับสมรรถนะ
แพทย์เวชศาสตร์การบิน  

เพื่อให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรด้านเวชศาสตร์ในปัจจุบัน 

ระดับความสำเร ็จในการร ่าง
วิชาชีพ  

20 40 60 80 100 กวก.สวบ.ทอ. 
สมาคมฯ 

๓ จัดทำแนวทางพัฒนาสมรรถนะแพทย์
เวชศาสตร์การบิน  

เพื ่อให้แพทย์เวชศาสตร์การบิน มีการ
พัฒนาความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง  

ระดับความสำเร็จในการจัดทำ
สมรรถนะแพทย์  

10% 50% 100%   กวก.สวบ.ทอ. 
สมาคมฯ 

๒ จัดทำแผนอบรมสมรรถนะแพทย์เวช
ศาสตร์การบินในมติิต่างๆ  

สร้างสมรรถนะแพทย์เวชศาสตร์การบิน
ในความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ  

ความสำเร็จในการจัดทำ
ฝึกอบรม   

10% 50% 100%   กวก.สวบ.ทอ. 
สมาคมฯ 

กลยุทธ์ที ๒  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสู่องค์กร 4.0 



๖๙ 

แผนงานที่ ๑ การสร้าง Core value culture  ในสวบ.ทอ.  

โครงการ/กิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 

 
เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

   ๖๔   ๖๕   ๖๖   ๖๗   ๖๘ 
๑ กิจกรรมวัดระดับความสุขในองค์กร   
(Happinometer) 

เพื ่อให ้เก ิดความเข้าใจ ในการสร้าง
ความสุขจากภายใน  

ระด ับความสำเร ็จในการวัด
ความสุขในองค์กร  

๑  ๑  ๑ กพร.สวบ.ทอ. 

๒ ก ิจกรรมสร ้าง Core value culture 
with higher purpose สวบ.ทอ.  

เพื่อให้เกิดการสื่อสารภายในองค์กรไป
ในทิศทางเดียวกัน  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

 50% 100%   กพร.สวบ.ทอ. 

๓ ก ิจกรรมสร ้ าง  No blame culture 
ตามหลัก Human factor  

เพื ่อให ้เกิดความมีส ่วนร ่วมและการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

  50% 100%  กพร.สวบ.ทอ. 

๔ กิจกรรมสร้าง Agile culture  เพื ่อให้เกิดความคล่องตัวขององค์กร
อย่างยั่งยืน  

จำนวนบุคลากรในองค์กรผ่าน
การฝึกอบรม 

   50% 100% กพร.สวบ.ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๓  การพัฒนาการวิจัย การจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  

แผนงานที่ ๑ การสร้างเป้าหมายทางนวัตกรรม  

๑ กิจกรรม Objectives and key results 
(OKRs)   

วางแผนงานที่ต้องการความเร็วในการ
ตัดสินและตอบสนองต่อสถานการณ์ 

จำนวนทีมนำคุณภาพในองค์กร
ผ่านการฝึกอบรม 

 50% 80% 100%  กพร.สวบ.ทอ. 

กลยุทธ์ที ่๔  การเผยแพร่วิทยาการด้านเวชศาสตร์การบิน   

แผนงานที่ ๑ การเผยแพร่ความรู้ Non technical skill   

๑ ฝึก Train the trainer ด้าน NTS  มาตรฐานร ั บรองว ิ ทยากร ในการ
ฝึกอบรมด้าน NTS 

บ ุคลากรเป ็น Structor ด ้าน 
non technical skill 

 10% 20% 30%  กวก.สวบ.ทอ. 
จิตวิทยาการบิน 



 

บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช ้
แผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ มุ ่งสู ่  Agile organization เป็น

แผนพัฒนาทุนมนุษย์ ซ ึ ่งข้อมูลในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมนำมาจากผู ้บร ิหารองค์กร              
ส่วนการวิเคราะห์เป็นมุมมองของผู้วิจัย เน้นการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อให้บุคลากรเกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากภายใน Mindset และพัฒนาทักษะของบุคลากร จาก Non Technical skill ที่สวบ.
ทอ. เป็นจุดแข็งในองค์กร มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาองค์กร อีกท้ังแนวทางการ Reskill, Upskill ใน
ด้านการพัฒนาองค์กร การพัฒนาคุณภาพบริการ การเป็นผู้เยี่ยมสำรวจด้านเวชศาสตร์การบินและ
การ Shared vision ภายในองค์กรด้วยหลักจิตวิทยาเชิงบวก จนเกิดผลสัมฤทธิ ์ตาม วิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ และพันธกิจที่กำของสวบ.ทอ.ที่กำหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ รวมทั้งแผนกลยุทธ์ของสวบ.ทอ.  ดังนี้  
๑. การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการ  
 การสร้าง และส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจในแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ มุ่งสู่  Agile organization ต้ังแต่กระบวนการนำเสนอผู้บังคับบัญชา ทีมกพร. และทีม
พัฒนาคุณภาพสวบ.ทอ. เพื่อเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น รวมทั้งสร้างภาพ
อนาคตร่วมกัน ตระหนักถึงความสำคัญในการเปลี ่ยนแปลง จุดแข็งด้านจิตวิทยา จุดอ่อนด้าน
โครงสร้าง โอกาสในการพัฒนาด้วยหลักจิตวิทยาซึ่งเป็นไปได้ ง่ายและมีโอกาสสำเร็จมากกว่าองค์กร
อ่ืน นอกจากนี้ต้องประเมินถึงภัยคุกคามท่ีสิ่งผลกระทบต่อภารกิจในทุกด้าน  
๒. การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอ่ืนๆในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ  
 การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆ ในการกำหนดแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ มุ่งสู่  Agile organization  ให้สอดคล้องกับแผนอื่นๆ ในช่วงเวลาที่เหมาะสม โดย 
คำนึงถึงการดำเนินงานเพื่อให้บรรลเุป้าหมายตามกลุ่มงานที่มีความสอดคล้องของกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติฉบับที ่ ๑๒             
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งแนวทางของแผนการบูรณาการ 
งบประมาณตามแผนกลาโหม  
๓. การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ  
 การกำหนดให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เข้าใน 



๗๑ 

“แผนปฏิบัติราชการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการประจำปีในช่วงระยะเวลา ๒๕๖๔-๒๕๖๘ 
เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน ประสานและจัดสรรทรัพยากร ที่ดำเนินการควบคุมกำกับดูแล 
และติดตามประเมินผลการดำเนินตามแผน ตามกลุ่มงาน โดยมีตัวชี้วัดกำหนด ดำเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และสอดคล้องกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ  
๔. การประชาสัมพันธ์  
 การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญของ 
แผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ มุ่งสู่  Agile organization จึงกำหนดให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูล ตามกลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและ
ภายนอก สวบ.ทอ. เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงทิศทางและการขับเคลื่อนองค์กร โดยเน้นการพัฒนา
มุมมอง ความเชื่อ ทักษะ สร้างวัฒนธรรมองค์กรตามหลักวิชา Non technical skill และจิตวิทยาเชิง
บวก ให้บรรลุเป้าหมาย Agile organization อย่างมีประสิทธิภาพ  
๕. การอำนวยการกำกับดูแล  
 การอำนวยการกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ มุ ่งสู ่  Agile organization นำเสนอประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร ISO 9001:2015      
โดยผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายในองค์กรเช่น กพร.สวบ.ทอ. ทีมนำคุณภาพ และทีมจิตวิทยาการบิน       
เพื่อทำเข้าใจ แลกเปลียนความคิดเห็น มอบหมายบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ รวมทั้งปรับปรุงแผนให้
สอดคล้องกับช่วงเวลาให้เหมาะสม จัดตั้งเป็นทีมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สวบ.ทอ. เพื่อวางแผน
ติดตาม และจัดทำโครงการให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราขการของสวบ.ทอ. ที่กพร.สวบ.ทอ. จัดทำ
ขึ ้น รวมทั้งรับผิดชอบ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลและผลักดันการดำเนินงานตามกลุ ่มงาน
แผนปฏิบัติราชการให้เป็นไป ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งกำหนดนโยบาย และแนวทางการ
ดำเนินงานในแต่ละปีตามสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการ
เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
๖. การรายงาน ติดตาม และประเมินผล  
๖.๑ การรายงานผล กำหนดให้มีการรายงานผลตามกลุ่มแผนปฏิบัติราชการ ใน ๒ ลักษณะ คือ  
 ๑. การรายงานความก้าวหน้าของแผนรวม ๔ ไตรมาส (ระยะ ๓ เดือน) เพื่อความสอดคล้อง
กับคำรับรองการปฏิบัติราชการ และระบบค่าใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ในแต่ละห้วง 
เวลาตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติ
ราชการ  
 ๒. การรายงานผลสำเร็จตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของแผนปฏิบัติราชการประจำปี 
โดยประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง โดยต้องมีการรายงานตามตัวชี้วัดและ
ห้วงเวลาการติดตามผลที่ชัดเจน  



๗๒ 

๖.๒ การติดตามผลดำเนินงานทั้งความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานตาม
การเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์องค์การ 
๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของแผนปฏิบัติราชการในระยะ
ครึ่งแผนและครึ่งปีสุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินผลลัพธ์และผลกระทบในการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละแผนงานให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และนำไปใช้ในการปรับและ
กำหนดแผนการปฏิบัติราชการในระยะต่อไป  

 

 

รูปภาพที่ ๖  แสดงการเชื่อมโยงการบริหารทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์องค์การ 
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