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ยุทธศาสตร์การพฒันาผู้นําระดับสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดําริเพือ่รองรับ

ประชาคมอาเซียน 

Strategy for Senior Leaders Development of the Ministry of Defiance According to the 

Royal Initiatives for Supporting ASEAN Community 

  

                                                                                                                   พหล สง่าเนตร และ ประณต นนัทิยะกุล                                                                                                                                                                        

บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัแบบผสมผสาน มีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) ศึกษาสภาพคุณลกัษณะ ขีดความสามารถ และ

แนวทางการพฒันา ผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั (2) ศึกษาคุณลกัษณะและขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงท่ีเหมาะสมสาํหรับภารกิจในกรอบประชาคมอาเซียน (3) กาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมใหพ้ร้อมรับภารกิจในกรอบประชาคมอาเซียนโดยอาศยัแนวพระราชดาํริเป็นกรอบความคิด  ทาํการ

วิจยัเชิงคุณภาพโดยรวบรวมขอ้มลูเชิงเอกสารและสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม เพ่ือ

จดัทาํยทุธศาสตร์ และใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณกบันกัศึกษาวิทยาลยัการทพับกสาํหรับปรับปรุงยทุธศาสตร์ ผลการวิจยั

พบวา่ ยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํระดบัสูงคือยทุธศาสตร์ AAA ประกอบดว้ย (1) ยทุธศาสตร์นาํสร้างความตระหนกัรู้  มี 2 

กลยทุธ์ คือกลยทุธ์พฒันาภายใน และ กลยทุธ์สร้างเครือข่ายภายนอก  (2) ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา มี 6 กลยทุธ์ 

คือกลยทุธ์รู้เท่าทนัสถานการณ์  กลยทุธ์เช่ียวชาญยทุธศาสตร์  กลยทุธ์พฒันาความรอบรู้  กลยุทธ์พฒันาทกัษะความ

เช่ียวชาญ กลยทุธ์พฒันาจินตนาการ และ กลยทุธ์พฒันาคุณลกัษณะ  และ (3) ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั มี 4 

กลยทุธ์ คือ กลยทุธ์พฒันากระบวนคิด กลยทุธ์กาํหนดทิศรับราชการ กลยทุธ์สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร และ กลยทุธ์ปรับ

มาตรการสนบัสนุนตรวจสอบ รวมเรียกวา่กลยุทธ์ TOPCOMMANDER 

 

คําสําคัญ: ผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม, ยทุธศาสตร์, คุณลกัษณะ, ขีดความสามารถ, แนวพระราชดาํริ 

  

Abstract 

 The purpose of this research is as follows: first, to study the present characters and competencies, including 

the development process, of senior leaders of the ministry of defense, second, to study the suitable characters and 

competencies of these leaders, within the new context of ASEAN community, third, to create strategy for 

development of these leaders, according to the Royal Initiatives, for supporting ASEAN community. The mixed 

method research, mainly qualitative, was used.  Data was collected by documentary research and in-depth interviews 

with high ranking officers, in charge of policy, and personal development.  The study found that, the development 

strategy which was named AAA strategy, consisted of 3 basic strategies and 12 operational strategies, called 

“TOPCOMMANDER”.   First, awareness strategy composed of transformation and outsider operational strategies.  

Second, acknowledgement strategy consisted of perception, competence, orientation, mastery, mentality, and attribute 
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operation strategies.  Third, assurance strategy consisted of notion, distinctiveness, executive standard and 

reinforcement operational strategies.  

  

Keywords:  senior leader of the ministry of defiance, strategy, characters, The Royal Initiatives, competency 

 

ความนํา  

 ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยตอ้งเขา้สู่

ประชาคมอาเซียน โดยอาเซียนไดก้าํหนด เป้าหมายท่ีจะ

ธาํรงรักษาสนัติภาพความมัน่คงของภูมิภาค แกปั้ญหา

ความขดัแยง้ดว้ยสนัติวิธี รวมทั้งเตรียมรับภยัคุกคาม

รูปแบบใหม่ ( ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการ

ป้องกนัประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย, 2554, หนา้, 

52-57)  กระทรวงกลาโหมจึงตอ้งมีภารกิจเพ่ิมข้ึน ใน

บริบทความมัน่คงท่ีเปล่ียนแปลงไป  คุณลกัษณะและขีด

ความสามารถของผูน้าํระดบัสูงท่ีมีอยูไ่ม่เพียงพอกบั

ภารกิจความมัน่คงในกรอบของประชาคมอาเซียน ตอ้ง

พฒันาเพ่ิมเติม  ดงันั้นผูวิ้จยัจึงทาํการศึกษาเพ่ือกาํหนด

ยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํระดบัสูงโดยประยกุตใ์ชแ้นว

พระราชดาํริเป็นกรอบความคิด 

 

วตัถุประสงค์การวจัิย 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์3 ประการ คือ 

1.  เพ่ือศึกษา สภาพคุณลกัษณะและขีด

ความสามารถ รวมทั้งแนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูง

ของกระทรวงกลาโหมท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 

 2.  เพ่ือศึกษา คุณลกัษณะ และขีดความสามารถ

ของผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม ท่ีเหมาะสม

สาํหรับภารกิจใหม่ในกรอบประชาคมอาเซียน 

 3.  เพ่ือกาํหนดยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมใหพ้ร้อมรับภารกิจใหม่ 

ในสภาวะแวดลอ้มของประชาคมอาเซียน โดยอาศยัแนว

พระราชดาํริของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัเป็นกรอบ

ความคิด 

 

แนวคิดทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 การวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏี และ

งานวิจยั ต่าง ๆ อยา่งหลากหลาย เช่น 

ในประเดน็การกาํหนดยทุธศาสตร์ ไดศึ้กษาแนวทางของ

วิทยาลยัการทพับก (พลตรีพจน ์ พงษสุ์วรรณ, 2548, 

หนา้ 141-146), วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร (2556, 

หนา้ 7-11) และวิทยาลยัการทพับกสหรัฐอเมริกา 

(Yarger, 2010, pp. 53-66) ในเร่ืองผูน้าํและการพฒันา

ผูน้าํ ไดศึ้กษางานของ Avolio Walumbwa and Weber 

(2009, pp. 423-431) Campbell and Samiec (2008, pp. 

65-75), Bapat et al. (2007, pp. 6-50), องคก์าร

สหประชาชาติ (United Nations Office of Human 

Resources Management, 2010, p. 10), กองทพับก

สหรัฐฯ (Department of the Army, 2006, pp. 2-7), และ

โรงเรียนเสนาธิการทหารบกสหรัฐฯ (USA. Command 

and General Staff College, 2009, pp. 1-15).   

สาํหรับประชาคมอาเซียนไดศึ้กษา ปัญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม่ ความเป็นมาและอนาคต ของประชาคม

อาเซียน (ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกนั

ประเทศ กองบญัชาการกองทพัไทย, 2554, หนา้ 42-63) 

การดาํเนินงานดา้นความมัน่คงของอาเซียน (กองอาเซียน

, 2555, หนา้ 20-24) แนวคิดเก่ียวกบัไทยและอาเซียน  

(สุรชาติ  บาํรุงสุข, 2555, หนา้ 11-15) ปัญหาดา้นความ

มัน่คงของไทย (กรมข่าวทหาร กองบญัชาการกองทพั

ไทย, 2555, หนา้ 17-27), และบทบาทหนา้ท่ีรับผิดชอบ

ของกองทพัไทยในบริบทใหม่ (กรมอาเซียน กระทรวง

การต่างประเทศ, 2553, หนา้ 4-26) 

ไดศึ้กษานโยบายของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 

(กระทรวงกลาโหม, 2555, หนา้ 1-3) นโยบายของ
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สาํนกังานปลดักระทรวงกลาโหม (สาํนกังาน

ปลดักระทรวงกลาโหม, 2554, หนา้ 1-4) แนวความคิด

ตามยทุธศาสตร์การป้องกนัประเทศ (กรมกาํลงัพลทหาร 

กองบญัชาการกองทพัไทย, 2552, หนา้ 3-18), และ

แผนพฒันากาํลงัพลดว้ยการศึกษาของกองทพับก  

(กรมกาํลงัพลทหารบก, 2554, หนา้ 1-5)  

แนวพระราชดาํริเร่ือง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 

(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม

แห่งชาติ, 2554, หนา้ 14-24)     

 

 

  

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ารวิจยัแบบผสมผสาน 

ประกอบดว้ยการศึกษาเอกสาร การวิจยัเชิงคุณภาพ ซ่ึง

เป็นการวิจยัหลกัในขั้นการจดัทาํร่างยทุธศาสตร์ และใน

ขั้นการพฒันายทุธศาสตร์  และการวิจยัเชิงปริมาณ 

(quantitative research) เพ่ือการตรวจสอบร่างยทุธศาสตร์

และปรับปรุงสาํหรับการนาํเสนอ 

การวจัิยเชิงคุณภาพ 

ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  

ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในขั้นตอนการจดัทาํร่าง

ยทุธศาสตร์ คือผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 16 คน ซ่ึงรับผิดชอบ

ผู้นําระดบัสูงของ กห. 
-สภาพคุณลกัษณะ 

-ขีดความสามารถ 

-แนวทางการพฒันา 

หน่วยฝึกศึกษา 

-วปอ. 

-ว.เหล่าทพั/วสท. 

-รร.สธ.เหล่าทพั 

 

 

 

สภาวะแวดล้อมด้านความ

มัน่คง 

-สภาวะแวดลอ้มทัว่ไป 

-สภาวะแวดลอ้มในกรอบ

อาเซียน 

ภัยคุกคาม/ภารกจิ 

-ภยัคุกคามเดิม 

-ภยัคุกคามในกรอบอาเซียน 

ผู้นํายุคใหม่ 

-ผูน้าํทางพลเรือน-ผูน้าํทางทหาร 

 

 

แนวพระราชดาํริ 
-หลกัทศพิธราชธรรม 

-หลกัปรัชญาของ ศก.พอเพียง 

-หลกัการทรงงาน 

-พระบรมราโชวาท 

หลกัการกาํหนด ยศ. 
-วตัถุประสงค ์

-แนวทางการปฏิบติั 

-เคร่ืองมือ 

         คุณลกัษณะ/ขีดความสามารถ ของผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

 

 

การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดาํริ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน

่  
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นโยบายโดยรวม นโยบายดา้นกาํลงัพล และงานดา้นการ

ฝึกศึกษา ผูใ้หข้อ้มลูสาํคญัในขั้นการพฒันาร่าง

ยทุธศาสตร์ คือผูบ้งัคบับญัชาชั้นสูง 6 คน และ

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 1 คน 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสมัภาษณ์เชิงลึก 

หวัขอ้สาํคญั เป็นไปตามวตัถุประสงค ์รวมทั้งการ

ประยกุตใ์ชแ้นวพระราชดาํริ ในขั้นการพฒันาร่าง

ยทุธศาสตร์  หวัขอ้สาํคญัคือ การบรรลุผล ความเป็นไป

ได ้และความคุม้ค่า ในการปฏิบติัตามร่างยทุธศาสตร์  

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์

ข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลูทั้ง 2 ส่วน ใชวิ้ธีการ

สมัภาษณ์ การวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห์เชิงเน้ือหา 

นาํมาประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสาํรวจเชิงเอกสาร 

และประสบการณ์ของผูวิ้จยั 

 

การวจัิยเชิงปริมาณ 

 การวิจยัเชิงปริมาณเป็นการดาํเนินงานใน

ขั้นตอนการตรวจสอบร่างยทุธศาสตร์  

 

ประชากร 

ประชากรไดแ้ก่นกัศึกษาวิทยาลยัการทพับกชุด

ท่ี  59 ท่ีเป็นนายทหาร จาํนวน 119 คน   

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 เคร่ืองมือท่ีใช ้ไดแ้ก่แบบสอบถามซ่ึงพฒันาข้ึน

จากร่างยทุธศาสตร์ท่ีไดใ้นขั้นการวิจยัเชิงคุณภาพ 

ประเดน็คาํถามสาํคญัคือการตรวจสอบ การบรรลุผล 

ความเป็นไปได ้และความคุม้ค่า   

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเกบ็รวบรวมขอ้มลู ใชก้ารประชุมช้ีแจงและ

แจกแบบสอบถามโดยตรง 

 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ขอ้มลู ใชก้ารวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิง

พรรณา  

 

ผลการวจัิย 

ขอ้คน้พบจากการวิจยัเป็นดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะของผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั คือ (1) เป็นผูย้ึดมัน่ใน

อุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

ประชาชน มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบติัตนในกรอบ

ของแบบธรรมเนียมทหาร (2) เป็นผูย้ึดมัน่ในหลกัธรรมา       

ภิบาล ทุ่มเทเสียสละ และเท่ียงธรรม (3) เป็นผูใ้ฝ่รู้พฒันา

ตนเอง เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์อยา่งต่อเน่ือง (4) 

เป็นผูมี้มนุษยส์ัมพนัธ์ดี สามารถสร้างความเขา้ใจ และ

ปฏิบติัการร่วมกบัทุกภาคส่วน (5) เป็นผูมี้สุขภาวะ มี

บุคลิกภาพ มีขวญักาํลงัใจ ยึดมัน่ในหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

2. ขีดความสามารถของผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนั คือ (1) การปฏิบติัตาม

ภารกิจท่ีรับมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (2) การ

วางแผน อาํนวยการ ปฏิบติัการร่วม และการเป็นผูน้าํใน

การอาํนวยการยทุธ์ร่วม (3) การวางแผนรับกบั

สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงในอนาคต (4) การร่วมมือทาง

ทหารกบัประเทศเพ่ือนบา้นและภาคส่วนอ่ืน รวมทั้ง

ประชาชน (5) การมีบทบาทนาํดา้นการเสริมสร้างความ

ร่วมมือและความมัน่คงกบัต่างประเทศ (6) นอ้มนาํพระ

ราชดาํรัสของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั มาใชใ้นการ

ปฏิบติัราชการ (7) การปกครอง บงัคบับญัชา และบริหาร

จดัการกาํลงัพล รวมทั้งสวสัดิการครอบครัว 
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3. แนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมท่ีดาํเนินการอยูใ่นปัจจุบนั ไดแ้ก่ (1) 

กาํหนดนโยบายยทุธศาสตร์และแผนดา้นกาํลงัพล (2) ใช้

ระบบการศึกษาเป็นหลกั โดยใหค้วามสาํคญักบั

การศึกษาในระดบัยทุธศาสตร์ (3) ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการศึกษานอกระบบและการพฒันาตนเอง (4) 

การพฒันาประสบการณ์ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีตาม

แนวทางรับราชการ (5) การร่วมฝึก ร่วมประชุม ร่วม

สมันา กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ (6) 

การพฒันาองคก์รและระบบเสริมต่าง ๆ เพ่ือสร้างความ

ยัง่ยืน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคส่วน

อ่ืนนอกกองทพั  

4. คุณลกัษณะ และขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหมท่ีตอ้งการ เพ่ือรองรับ

ภารกิจในบริบทของประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ (1) เป็นผู ้

ยึดมัน่ในอุดมการณ์เพ่ือชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ มี

คุณธรรม จริยธรรม  และปฏิบติัตนในกรอบของแบบ

ธรรมเนียมทหาร (2) เป็นผูย้ึดมัน่ในพระบรมราโชวาท  

พระราชดาํรัส  และนอ้มนาํมาประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติั

ภารกิจและการดาํรงชีวิต (3) เป็นผูใ้ฝ่รู้ รอบรู้ มีภูมิ

ปัญญา  เขา้ใจสภาวะแวดลอ้มทางยทุธศาสตร์ในทุกมิติ 

(4) เป็นผูมี้ความคิดริเร่ิม มีจินตนาการ และเปิดกวา้งรับ

ฟังทางความคิด (5) เป็นผูก้ลา้คิด กลา้ตดัสินใจ กลา้

รับผิดชอบ มุ่งมัน่ไปสู่ผลสาํเร็จ (6)  เป็นผูส้ามารถจดัการ

ตนเองในสถานการณ์วิกฤต (7) เป็นผูร้อบรู้เก่ียวกบั

ประชาคมการเมืองและความมัน่คงอาเซียน  รวมทั้ง

สภาพภูมิสงัคม ประวติัศาสตร์ วฒันธรรมของประเทศ

อาเซียน และภูมิภาค (8) เป็นผูรู้้เท่าทนัสถานกาณ์ มี

ความคิดริเร่ิม หาแนวทางรับกบัสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึน

ได ้(9) เป็นผูส้ามารถ จดัทาํพฒันา ยทุธศาสตร์และแผน 

ทั้งยทุธศาสตร์ชาติและยทุธศาสตร์ทหาร (10) เป็นผู ้

สามารถใชก้ารส่ือสาร สร้างความสมัพนัธ์  และความ

ร่วมมือ กบัทุกภาคส่วน (11) เป็นผูส้ามารถสร้างทีมงาน 

พฒันาศกัยภาพหน่วยรอง และพฒันากาํลงัพล (12)  เป็น

ผูร้อบรู้ในวิทยาการทางทหาร  สามารถประยกุตใ์ชไ้ด้

อยา่งเหมาะสมกบัสถานการณ์ (13) เป็นผูส้ามารถนาํ 

และบริหารคน ทุกภาคส่วน   

         5.  ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมตามแนวพระราชดาํริ ประกอบดว้ย  

     5.1 วตัถุประสงคข์องยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่  

คุณลกัษณะและขีดความสามารถท่ีตอ้งการตามขอ้ 4.  

     5.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการดาํเนินการพฒันา

ตามยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่ (1) ระบบการฝึกศึกษา  ตาม

แนวทางรับราชการ การศึกษาเพ่ิมเติม และพฒันาตนเอง 

(2) แนวทางรับราชการ (3) ระบบการปฏิบติังาน  ตาม

โครงสร้างการจดั และหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ  

     5.3 แนวความคิดทางยทุธศาสตร์ ไดแ้ก่

ยทุธศาสตร์ AAA  ประกอบดว้ย 3 ยทุธศาสตร์ และ 12 

กลยทุธ์ (TOPCOMMANDER) ไดแ้ก่   

           5.3.1 ยทุธศาสตร์นาํสร้างความตระหนกั

รู้ (A-awareness strategy) อาศยัหลกัการระเบิดจาก

ภายใน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเร่ิมกระบวนการ 

มี 2 กลยทุธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์พฒันาภายใน (T-

transformation) และ  (2)กลยทุธ์สร้างเครือข่ายภายนอก 

(O-outsider)   

          5.3.2  ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา 

(A-acknowledgement strategy)  เพ่ือพฒันาอยา่งเป็น

ระบบ ในทุกดา้น โดยยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

และหลกัการทรงงาน มี 6 กลยุทธ์ ไดแ้ก่  (1) กลยทุธ์

รู้เท่าทนัสถานการณ์ (P-perception)  (2) กลยทุธ์

เช่ียวชาญยทุธศาสตร์ (C-competence)  (3) กลยทุธ์พฒันา

ความรอบรู้ (O-orientation) (4) กลยทุธ์พฒันาทกัษะ

ความเช่ียวชาญ (M-mastery)  (5)กลยทุธ์พฒันา

จินตนาการ (M-mentality)  และ  (6) กลยทุธ์พฒันา

คุณลกัษณะส่วนบุคคล (A-attribute) 

          5.3.3 ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั 

(A-assurance strategy) ตามหลกัการสร้างภูมิคุม้กนัใน
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มี 4 กลยทุธ์ ไดแ้ก่           

(1) กลยทุธ์พฒันากระบวนคิด (N-notion)  (2) กลยุทธ์

กาํหนดทิศรับราชการ (D-distinctiveness)  (3) กลยทุธ์

สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร (E-executive standard) และ   

(4) กลยทุธ์ปรับมาตรการสนบัสนุน/ตรวจสอบ                      

(R-reinforcement)  ผงัสรุปแนวความคิดทางยทุธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 2 ยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม 

 

การอภิปรายผล 

ผลการวิจยัพบวา่ ดา้นคุณลกัษณะ ขีด

ความสามารถ และแนวทางการพฒันาผูน้าํระดบัสูงของ

กระทรวงกลาโหมในปัจจุบนัเป็น ดงัน้ี 

1. คุณลกัษณะในปัจจุบนัมีลกัษณะผสมผสาน 

คือ  เป็นผูน้าํแบบมีส่วนร่วม  ผูน้าํแห่งการเรียนรู้  ผูน้าํ

ยคุใหม่และผูน้าํแบบปรับเปล่ียน  ขีดความสามารถใน

ปัจจุบนั ไดแ้ก่  การพฒันาตน การปฏิบติังานในหนา้ท่ี 

การนาํความรู้ไปพฒันางาน การนาํผูอ่ื้น ความ

รับผิดชอบต่อสงัคม การพลิกแพลงรับสถานการณ์ท่ีไม่

แน่นอน การนาํการปฏิบติังานร่วมกนั มีประสิทธิภาพ 

และมุ่งผลงาน  ความเขา้ใจและยึดมัน่ในค่านิยมของ

ชาติ  และ ความสามารถสร้างเครือข่ายร่วมกบัภาคส่วน

อ่ืน ภาคประชาชน และประเทศพนัธมิตร ทั้งน้ี

สอดคลอ้งกบัหลกัการและแนวความคิดตามท่ีไดศึ้กษา

ทบทวนไว ้

2.  คุณลกัษณะและขีดความสามารถท่ีเป็น

จุดเด่นเฉพาะ คือ เป็นผูมี้ความจงรักภกัดี  ยึดมัน่ใน
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อุดมการณ์เพ่ือชาติ  ศาสนา พระมหากษตัริย ์และ

ประชาชน  ยึดมัน่และนอ้มนาํปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงมาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาหน่วยและการ

ดาํรงชีวิต  อนัเป็นคุณลกัษณะท่ีสืบเน่ืองมาจากความ

ใกลชิ้ดผกูพนัระหวา่งสถาบนักษตัริยแ์ละกองทพั  

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  นอกจากน้ีการท่ีกองทพัไทย

ไดเ้ป็นกาํลงัสาํคญัในการช่วยเหลือแกปั้ญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนมาอยา่งต่อเน่ือง จึงไดรั้บ 

ความเช่ือถือศรัทธาและการยอมรับจากประชาชน  สอง

ประการน้ีนบัเป็นจุดแขง็ท่ีสุดของระบบความมัน่คง

ของประเทศไทย   

 3.  แนวทางการพฒันาท่ีดาํเนินการอยู ่ไดแ้ก่  

การฝึกศึกษา การปฏิบติังาน  การฟังและดูตวัอยา่ง 

การศึกษาดว้ยตนเอง และการปฏิบติัการร่วมกบัภาค

ส่วนอ่ืน ๆ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาตามท่ี

ไดศึ้กษาทบทวนไว ้ สาํหรับแนวทางการพฒันาท่ี

กระทรวงกลาโหมใหค้วามสาํคญัเป็นพิเศษ

นอกเหนือจากกระบวนการต่าง ๆ ท่ีกล่าวแลว้ คือ 

การศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง และการศึกษาเพ่ิมเติมทั้ง

จากภาครัฐ เอกชน และจากเครือข่าย  

 ดา้นคุณลกัษณะและขีดความสามารถของผูน้าํ

ระดบัสูงฯ ท่ีเหมาะสมสาํหรับภารกิจในกรอบ

ประชาคมอาเซียนเป็น ดงัน้ี 

1.  การปฏิสมัพนัธ์และปฏิบติังานร่วม การ

ตามทนัสถานการณ์และพลิกแพลงปรับตวัรับได ้การ

เรียนรู้เขา้ใจภยัคุกคามในทุกมิติ     การเขา้ใจภยัคุกคาม

ของอาเซียน รู้กฏของอาเซียนและกฎหมายนานาชาติ 

ความรอบรู้การเมืองและการทหารของประเทศและ

ประเทศในภูมิภาค และการใชเ้ทคโนโลยเีพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ ซ่ึงขีดความสามารถเหล่าน้ีสอดคลอ้งกบั

แนวความคิดของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไดศึ้กษาไว ้ สาํหรับ ขีด

ความสามารถท่ีเนน้เป็นพิเศษ คือ ตอ้งมีความรู้ ความ

เขา้ใจ ในบริบทและกิจกรรมโดยรวมของประชาคม

อาเซียนทั้ง 3 ดา้น ดา้นยทุธศาสตร์การพฒันาผูน้าํ

ระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม ตามแนวพระราชดาํริ 

เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนเป็น ดงัน้ี 

1.  ยทุธศาสตร์การพฒันาคือยทุธศาสตร์ AAA ซ่ึงมี

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และยอมรับไดอ้ยูใ่น

เกณฑม์าก (ค่าเฉล่ีย 3.91) กลยุทธ์ 12 กลยทุธ์ ส่วน

ใหญ่สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีไดศึ้กษาไว ้สาํหรับ  

แนวความคิดทางยทุธศาตร์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

การวิจยัน้ี ไดแ้ก่ 

      1.1 การกาํหนดยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ 

ท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงกนั โดยใชแ้นวคิดตามหลกัการ

ทรงงานและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของ

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั นบัเป็นคร้ังแรกของการ

จดัทาํยทุธศาสตร์พฒันาผูน้าํท่ีประยกุตใ์ชแ้นว

พระราชดาํริมาเป็นกรอบแนวคิด  

      1.2 การกาํหนดยทุธศาสตร์นาํสร้างความ

ตระหนกัรู้ เป็นการสร้างความพร้อมทั้งภายใน และ

ภายนอก   

      1.3  ยทุธศาสตร์หลกัมุ่งสู่การพฒันา มี 6 

กลยทุธ์ ส่วนท่ีกาํหนดข้ึนใหม่ เป็นพิเศษ คือ (1) 

ยทุธศาสตร์เร่งด่วน เป็นการพฒันาผูท่ี้อยูใ่นหนา้ท่ี

โดยตรง (2) กลยทุธ์พฒันาจินตนาการ เป็นการพฒันา

ความสามารถในการประเมินสถานการณ์ (3) มาตรการ

สาํคญัท่ีกาํหนดในยทุธศาสตร์หลกั ไดแ้ก่  มาตรการ

เสริมสร้างประสบการณ์ในต่างประเทศมาตรการบูรณ

การสู่การปฏิบติั เพ่ือพฒันาการเรียนรู้คู่กบัการ

ปฏิบติังาน  มาตรการหมุนเวียนกลุ่มงานใหค้รบทั้ง  3 

กลุ่ม คือ กลุ่มการศึกษา กลุ่มปฏิบติัการ และกลุ่มฝ่าย

อาํนวยการ รวมทั้งการปรับยา้ยระหวา่งเหล่าทพั 

กองบญัชาการกองทพัไทย และสาํนกัปลดักระทรวง

กลาโหม    และมาตรการใชร้ะบบฝ่ายอาํนวยการใน

กระบวนการตดัสินใจ 

      1.4  ยทุธศาสตร์ย ัง่ยืนสร้างค่าภูมิคุม้กนั มี 4 กล

ยทุธ์ ท่ีสาํคญั คือ (1) กลยทุธ์กาํหนดทิศรับราชการท่ี

ชดัเจนและสอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถ  (2) กล
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ยทุธ์สร้างมาตรฐานผูบ้ริหาร เพ่ือสร้างระบบการ

คดัเลือกผูน้าํระดบัสูง (3)  มาตรการในยทุธศาสตร์

ย ัง่ยืน ท่ีกาํหนดข้ึนเป็นพิเศษ ไดแ้ก่  มาตรการกาํหนด

แนวทางรับราชการ   มาตรการกาํหนดแนวทางพฒันา

และการรับราชการของครูอาจารย ์ มาตรการคดัเลือก

ผูบ้ริหารระดบัสูงของกระทรวงกลาโหม  มาตรการ

ปรับหลกันิยม ยทุธศาสตร์ และแผน ใหเ้หมาะกบั

บริบทอาเซียน  และ มาตรการปรับโครงสร้างการจดั

ใหมี้การกระจายอาํนาจมากข้ึน 

 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจยัท่ีไดส้รุปไปแลว้ 

 มีขอ้เสนอแนะท่ีสาํคญั ดงัน้ี   

การเขา้สู่ประชาคมอาเซียนทาํใหภ้ารกิจและ

เง่ือนไขดา้นความมัน่คงเปล่ียนแปลงไป  ผูน้าํระดบัสูง

ของกระทรวงกลาโหมตอ้งไดรั้บการพฒันา

คุณลกัษณะและขีดความสามารถใหเ้หมาะสม 

กระทรวงกลาโหมจึงควรนาํยทุธศาสตร์ AAA น้ีไป

ดาํเนินการโดยทาํความเขา้ใจแก่กาํลงัพลใหเ้ห็นความ

จาํเป็น กาํหนดผูรั้บผิดชอบ และคณะทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ใหช้ดัเจนและดาํเนินการตามยุทธศาสตร์อยา่งเป็น

ระบบ เพ่ือพฒันาผูน้าํระดบัสูงใหมี้ความพร้อมท่ีจะ

รองรับภารกิจในบริบทของประชาคมอาเซียนไดอ้ยา่ง

สมบูรณ์ 
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