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คาํนํา 

 ตามเจตนารมณ์ของกระทรวงกลาโหม ในคําสั�งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)ที� ๒๒๐/๔๕  
เรื�อง นโยบายด้านการศกึษา ได้แสดงความต้องการกําลงัพลของกองทพัที�มีคณุลกัษณะรักการเรียนรู้ 

คดิเป็นทําเป็น สามารถแก้ปัญหาในงานที�รับผิดชอบได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  มีคา่นิยมเชิงสร้างสรรค์ 

และบคุลิกภาพเหมาะสม  มีความเป็นผู้ นํา สามารถเสียสละได้แม้ชีวิตเพื�อประชาชนและราชบลัลงัก์  

มีวินัยและจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพ  กล้าหาญ ซื�อสัตย์ สุจริตเป็นที�ยอมรับของ

ประชาชน และดํารงตนอยูใ่นหลกัธรรมของศาสนา  และ วิสยัทศัน์ของกองทพัอากาศ ปี ๒๕๕๑ ในด้าน
บคุลากร ที�มุง่เน้นประสิทธิภาพของกําลงัพล รวมทั =งต้องการให้ ทอ. เป็นที�เชื�อมั�นศรัทธาของประชาชน

อยา่งมีเกียรตแิละศกัดิ?ศรี 

 ศนูย์ทดสอบบคุคล  กองบญัชาการฝึกศกึษาทหารอากาศ  เป็นหน่วยงานที�มีภารกิจทดสอบ

บุคคลด้วยความถนัดและวิภาววิสัย  สามารถวัดและประเมินบุคคลด้านสติปัญญาไหวพริบ 

บคุลิกภาพ ความรู้สึกนึกคิด และคณุธรรม จริยธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ    ปัจจุบนัมีหน่วยงาน
ทั =งในและนอก ทอ.ได้ประจกัษ์และยอมรับในศกัยภาพของผลการทดสอบความถนดัและวิภาววิสยั   

ศนูย์ทดสอบบุคคล ฯ จึงมุ่งมั�นพฒันากระบวนการทดสอบเพื�อให้ก้าวทนัโลกเทคโนโลยีและสงัคมที�

เปลี�ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ของกระทรวงกลาโหม และวิสยัทศัน์

ของ ทอ. ดงักล่าวได้เป็นอย่างดี    ดงันั =นการจดัทําแผนยทุธศาสตร์นี =   เปรียบเสมือนประทีปนําทาง

ในการพฒันากระบวนการคดัเลือกคดัสรรบคุคลให้มีประสิทธิภาพ  อนัจะนําความเจริญก้าวหน้ามา
สู ่ทอ.ไทยในอนาคต และเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศตอ่ไป 

 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั =งนี =    ต้องขอขอบคุณ น.อ.ชัยพล รุมรัตนะ ผอ.ศทบ.ฯ     

น.อ.หญิง วิบูลรัตน์  เอี�ยมปรเมศวร์  รอง ผอ.กองวิชาพิเศษ สอส.บศอ. และผู้ เกี�ยวข้องทุกท่านที�มี

ส่วนสนบัสนุน ให้คําแนะนําจนสามารถดําเนินการเสร็จสิ =นสมบูรณ์  หากมีข้อสงสยัหรือคําแนะนํา

เกี�ยวกับเอกสารฉบบันี =  กรุณาติดต่อ น.ท. ชัยวัฒน์   แจ่มดวง  เพื�อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบรูณ์ยิ�งขึ =น จกัเป็นพระคณุอยา่งยิ�ง 
 

นาวาอากาศโท  
(ชยัวฒัน์   แจม่ดวง) 

หน.แผนกทดสอบวิภาววิสยั ศทบ.บศอ.

ผู้จดัทํา 
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ผนวก ก  วธีิการวิเคราะห์ปัจจัยที@มีผลกระทบต่อองค์กร     ๙ 

ผนวก ข  การวิเคราะห์ปัจจัยที@มีผลกระทบต่อองค์กร   ๑๒ 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน       ๑๒ 

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก      ๑๙ 

สรุปคะแนน ของปัจจยัภายในและภายนอก    ๒๓ 

ผนวก ค  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก   ๒๔ 

กราฟแสดงทิศทางขององค์กร     ๒๖ 

แนวทางการพิจารณากําหนดยทุธศาสตร์    ๒๖ 

ผนวก ง   ยุทธศาสตร์ที@เป็นไปได้ของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ  ๒๗ 

ผนวก จ  อาคารสาํนักงานของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต  ๒๘ 
 

 



 ๑

ตอนที� ๑ 
จุดมุ่งหมายในอนาคตขององค์กร 

 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์เกี�ยวกบัภารกิจการทดสอบความถนดัและวิภาววิสยัของ         

ศนูย์ทดสอบบุคคล กองบญัชาการฝึกศกึษาทหารอากาศ  พบว่ามีแนวโน้มการขอรับการสนบัสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั .งภายในและภายนอก ทอ.เพิ�มมากขึ .น  เนื�องการผลทดสอบมีมาตรฐาน
ถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงเป็นที�ยอมรับจากทุกหน่วยงาน   ทําให้ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ ต้องเร่ง
พฒันาองค์กรในทุกด้านให้สามารถรองรับการทํางานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยแผน
ยทุธศาสตร์มีจดุมุง่หมายสูค่วามสําเร็จขององค์กรในปี ๒๕๕๒  ซึ�งแบง่เป็นหวัข้อตา่ง ๆ ดงันี .     
 

๑. วิสัยทศัน์ (Vision) 
 

ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ ได้กําหนดวิสยัทศัน์ในปี ๒๕๕๒  คือ 
 

เป็นศูนย์กลางการทดสอบเพื�อคัดเลือกคัดสรรบุคคลของกองทัพอากาศ  
ที�มีศักยภาพเป็นที�ยอมรับในระดับประเทศ 

 
๒. พันธกจิ  (Missions) 

 
จากวิสัยทัศน์ที�กําหนด จะทําให้ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ มีพันธกิจ  คือ  ดําเนินการ

ทดสอบความถนดัและวิภาววิสยั เพื�อคดัเลือกคดัสรรบคุคลให้กบั ทอ.และหน่วยงานของรัฐที�ขอรับ
การสนบัสนนุ  และวิเคราะห์วิจยัพฒันากระบวนการทดสอบ  ตลอดจนพฒันาบคุลากรและเครื�องมือ
ทดสอบให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ทอ.ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   
 
๓. วัตถุประสงค์ (Objective) 

 

เพื�อให้พนัธกิจดงักลา่วมีความชดัเจน  จงึกําหนดเป็นวตัถปุระสงค์ของการดําเนินงาน  
โดยแยกเป็นประเดน็ที�สําคญั ดงันี . 

๓.๑  เพื�อให้ระบบสํานกังานมีประสิทธิภาพ 
๓.๒  เพื�อให้บคุลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตังิาน 



 ๒

๓.๓  เพื�อให้เครื�องมือทดสอบมีความพร้อมและเป็นมาตรฐาน   
๓.๔  เพื�อให้ผลทดสอบสร้างความเชื�อมั�นให้กบัผู้บงัคบับญัชาในการตดัสินใจ 
๓.๕  เพื�อสามารถเป็นแบบอยา่งในการคดัเลือกคดัสรรบคุคลได้ในระดบัประเทศ 
๓.๖  เพื�อมีอาคารสํานกังานที�รองรับจํานวนผู้ เข้ารับการทดสอบที�มีแนวโน้มมากขึ .นในอนาคต 

 
๔. เป้าหมาย  (Goals) 

 
เพื�อให้การดําเนินงานตา่ง ๆ สามารถปฏิบตัิได้จริงอย่างมีขอบเขต  จึงตั .งเป้าหมายเป็น

เวลาในอนาคต ดงันี . 
๔.๑  พฒันาระบบการทํางานภายในสํานกังานให้มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๔๘ 
๔.๒  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ทางวิชาการที�ทันสมัย ใช้ในภารกิจคัดเลือกคัดสรรบุคคล     

อยา่งตอ่เนื�อง 
๔.๓  พฒันาแบบทดสอบ ให้สามารถรองรับทกุความต้องการในการคดัเลือกบคุคลของ ทอ. ได้

ภายในปี ๒๕๕๐ 
๔.๔  พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เพื�อการทดสอบ สําหรับใช้คัดเลือกคัดสรรบุคคลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  ภายในปี ๒๕๔๙ 
๔.๕  นําเสนอผลการวิเคราะห์วิจยัขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบความถนดัและ

วิภาววิสยั ภายในปี ๒๕๔๘ 
๔.๖  พฒันาระบบฐานข้อมลูของผลการทดสอบเพื�อการวิเคราะห์ และสนบัสนนุผู้บงัคบับญัชา

ในการตดัสินใจ  ภายในปี ๒๕๔๙ 
๔.๗  พัฒนากระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ. ให้เป็นที�ยอมรับในระดับประเทศ   

ภายในปี ๒๕๕๐ 
๔.๘  ปรับปรุงอาคารสํานกังานให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ  ภายในปี ๒๕๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓

ตอนที� ๒ 
หนทางสู่ความสาํเร็จ 

 
เพื�อให้ ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ สามารถดําเนินการไปสูจ่ดุมุ่งหมายขององค์กรได้  จงึ

กําหนดเป็นยทุธศาสตร์ และกิจกรรมสนบัสนนุยทุธศาสตร์  ดงันี . 
 
๑. ยุทธศาสตร์ 

 
ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ ได้กําหนด ๘ ยุทธศาสตร์ เพื�อใช้เป็นหลักในการปฏิบัติให้

ครอบคลมุทกุจดุมุง่หมายขององค์กรในอนาคต  ดงันี . 
๑.๑  ยทุธศาสตร์ เพิ�มประสิทธิภาพระบบการทํางานภายในสํานกังาน 
๑.๒  ยทุธศาสตร์ พฒันาองค์ความรู้ให้บคุลากรอยา่งตอ่เนื�อง 
๑.๓  ยทุธศาสตร์ พฒันาเครื�องมือทดสอบ รองรับทกุการคดัเลือกคดัสรรบคุคลใน ทอ. 
๑.๔  ยทุธศาสตร์ เพิ�มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์เพื�อการทดสอบบคุคล 
๑.๕  ยทุธศาสตร์ นําเสนอขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบ 
๑.๖  ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลของผลการทดสอบ  เพื�อวิเคราะห์และสนับสนุน

ผู้บงัคบับญัชาในการตดัสินใจ 
๑.๗  ยทุธศาสตร์ ประชาสมัพนัธ์กระบวนการคดัเลือกคดัสรรบุคคลด้วยการทดสอบความถนดั

และวิภาววิสยั ที�มีความโปร่งใส ถกูต้องตามหลกัวิชาการ เพื�อเป็นภาพลกัษณ์ที�ดีให้กบั ทอ. 
๑.๘  ยุทธศาสตร์ พัฒนาอาคารสํานักงานให้ทนัสมัย รองรับปริมาณงานในอนาคต และเป็น

แบบอยา่งที�ดีในการคดัเลือกบคุคล ให้กบัหนว่ยงานอื�น ๆ ของรัฐ 
 

๒. กจิกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
 

จากยุทธศาสตร์ที�กําหนด ทําให้เกิดกิจกรรมสําคญัหลายกิจกรรม  ซึ�งถือเป็นหนทางสู่
ความสําเร็จตามวิสยัทศัน์ของ ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ  โดยมีรายละเอียด ดงันี .    

๒.๑  ยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการทาํงานภายในสาํนักงาน 

เพื�อให้ระบบการทํางานภายในสํานกังานให้มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๔๘  จึงกําหนด
กิจกรรมที�สําคญั ดงันี . 



 ๔

๒.๑.๑  วิเคราะห์แก้ไขปัญหาในขั .นตอนการทํางานภายในสํานักงาน และจัดสร้าง
มาตรฐานการทํางาน 

๒.๑.๒  พฒันากระบวนการตรวจ ประเมินและรายงานผลให้มีประสิทธิภาพ 

๒.๒  ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ความรู้ให้บุคลากรอย่างต่อเนื�อง 
เพื�อให้ ศนูย์ทดสอบบุคคล ฯ มีความรู้ทางวิชาการที�ทนัสมยัใช้ในภารกิจคดัเลือกคดัสรร

บคุคลได้อยา่งตอ่เนื�อง  จงึกําหนดกิจกรรมที�สําคญั ดงันี . 
๒.๒.๑  การศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโทและเอก ในสาขาวิชาการที�จําเป็น 
๒.๒.๒  จดัสง่บคุลากรเข้ารับการอบรมหลกัสตูรตามที�หนว่ยต้องการ 
๒.๒.๓  ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบเพื�อคดัเลือกคดัสรรบุคคลของหน่วยงานอื�น ๆ

ภายนอก ทอ. 

๒.๓  ยุทธศาสตร์ พัฒนาเครื�องมือทดสอบรองรับทุกการคัดเลือกคัดสรรบุคคลใน ทอ.  

เพื�อให้การทดสอบความถนัดและวิภาววิสัยสามารถรองรับทุกความต้องการในการ
คดัเลือกบคุคลของ ทอ.ได้ภายในปี ๒๕๕๐  จงึกําหนดกิจกรรมที�สําคญั ดงันี . 

๒.๓.๑  ค้นหาสิ�งที�ต้องการวดัและประเมินของบคุคลในทกุงานสําคญัใน ทอ. 
๒.๓.๒  พัฒนาเครื� องมือและแบบทดสอบที�มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและมีความเป็น

มาตรฐานมากขึ .น 
๒.๓.๓  ออกแบบ และกําหนดขอบเขตในการสร้างเครื�องมือทดสอบใหม ่
๒.๓.๔  จดัสร้างเครื�องมือทดสอบที�ยงัไม่มีใช้งาน โดยร่วมทํางานกับนกัวิชาการที�มีการ

ยอมรับในระดบัประเทศ 

๒.๔  ยุทธศาสตร์ เพิ�มประสิทธิภาพระบบคอมพวิเตอร์เพื�อการทดสอบบุคคล 
เพื�อให้ระบบคอมพิวเตอร์ที�ใช้ในการทดสอบความถนดัและวิภาววิสยั  มีประสิทธิภาพเพิ�ม

มากขึ .น ภายในปี ๒๕๔๙  จงึกําหนดกิจกรรมที�สําคญั ดงันี . 
๒.๔.๑  เพิ�มจํานวนคอมพิวเตอร์เพื�อการทดสอบ ให้มีความเหมาะสมต่อปริมาณงานใน

อนาคต 
๒.๔.๒  จัดทําโปรแกรมการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ให้มีความอ่อนตวัและมี

ความยั�งยืนในการใช้งาน 
๒.๔.๓  สร้างโปรแกรมการทดสอบความถนัดด้านการบิน ที�ทนัต่อเทคโนโลยีการบินใน

ปัจจบุนั 
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๒.๕  ยุทธศาสตร์ นําเสนอขีดความสามารถในการทาํนายของผลทดสอบ 

เพื�อให้ผู้บงัคบับญัชาได้รับทราบถึงขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบความ
ถนดัและวิภาววิสยั ภายในปี ๒๕๔๘ จงึกําหนดกิจกรรม ได้แก่ 

๒.๕.๑  วิเคราะห์ความสามารถในการทํานายของการทดสอบที�สําคัญ  ได้แก่  การ
คดัเลือกศษิย์การบนิ  นกัเรียนเตรียมทหาร (ทอ.)  นกัเรียนพยาบาล ทอ.  และนกัเรียนจา่อากาศ 

๒.๕.๒  วิเคราะห์ผลทดสอบความถนดัและวิภาววิสยัของนกับนิ 
๒.๕.๓  นําเสนอให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ 

๒.๖  ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล  เพื�อวิเคราะห์และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาใน
การตัดสินใจ 

เพื�อพฒันาระบบฐานข้อมูลของผลการทดสอบ  สําหรับงานวิเคราะห์ และการสนบัสนุน
ผู้บงัคบับญัชาในการตดัสินใจเกี�ยวกับการคดัเลือกคดัสรรบคุคล  โดยกําหนดเสร็จภายในปี ๒๕๔๙ 
ซึ�งมีกิจกรรม ดงันี . 

๒.๖.๑  วิเคราะห์รูปแบบของข้อมลูผลการทดสอบ 
๒.๖.๒  ออกแบบฐานข้อมูลเพื�อการจัดเก็บ และการค้นหาผลทดสอบบุคคลที� มี

ประสิทธิภาพ 
๒.๖.๓  จดัสร้างโปรแกรมจดัการข้อมูลที�สามารถเชื�อมโยงข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศของ

ผู้บงัคบับญัชา 
๒.๖.๔  พฒันาบคุลากรของหนว่ยให้มีความรู้สามารถปฏิบตังิานสารสนเทศ Electronic 

๒.๗  ยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลด้วยการทดสอบความถนัด
และวิภาววิสัย ที�มีความโปร่งใส ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื�อเป็นภาพลักษณ์ที�ดีให้กับ ทอ. 

เพื� อให้กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ. เป็นที� รู้จักและเกิดการยอมรับใน
ระดบัประเทศ  ภายในปี ๒๕๕๐  จงึกําหนดกิจกรรม ดงันี . 

๒.๗.๑  จดัทํา Web Site ในระบบ Internet เพื�อเป็นช่องทางสื�อสารกบับคุคลทั�วไปทั .งใน
และนอก ทอ. 

๒.๗.๒  นําเสนอข้อมลูที�ทําให้รับรู้และเข้าใจอยา่งตอ่เนื�อง 
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๒.๘  ยุทธศาสตร์ พัฒนาอาคารสาํนักงานให้ทันสมัย รองรับปริมาณงานในอนาคต และ
เป็นแบบอย่างที�ดีในการคัดเลือกบุคคลให้กับหน่วยงานอื�นๆ ของรัฐ 

เพื�อให้อาคารสํานกังานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถรองรับปริมาณงานในอนาคต 
และเป็นแบบอย่างที�ดีในการคดัเลือกบุคคล ให้กับหน่วยงานอื�น ๆ ของรัฐ ได้ภายในปี ๒๕๕๐ จึง
กําหนดกิจกรรมที�เป็นไปได้ ดงันี . 

๒.๘.๑  พิจารณาความต้องการอาคารและบริเวณพื .นที�ที�เหมาะสมในอนาคต 
๒.๘.๒  สํารวจความเป็นไปได้ ในการปรับปรุงสํานกังาน รองรับจํานวนคอมพิวเตอร์เพื�อ

การทดสอบที�มากขึ .น หรือก่อสร้างอาคารใหมใ่นพื .นที�ทีเหมาะสม 
๒.๘.๓  ออกแบบ และประมาณการคา่ใช้จา่ย 
๒.๘.๔  ขออนมุตัขิอใช้พื .นที�และก่อสร้างอาคาร 
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บทสรุป 

ในฐานะที� ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ เป็นหนว่ยงานที�เกี�ยวข้องกบัภารกิจการคดัเลือกคดัสรร
บคุคลของ ทอ.โดยตรง  จึงมุ่งมั�นพฒันาองค์กรให้มีศกัยภาพ สามารถรองรับปริมาณงานในทุกสายงาน 
ที�จะเกิดขึ .นในอนาคตได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  แผนยทุธศาสตร์ฉบบันี .จะทําให้ ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ 
สามารถบรรลวิุสยัทศัน์ที�กําหนดไว้ คือ เป็นศนูย์กลางการทดสอบเพื�อคดัเลือกคดัสรรบคุคลของ ทอ.
ที�มีศักยภาพเป็นที�ยอมรับในระดบัประเทศ  ส่วนความสําเร็จของพันธกิจที�เกิดขึ .นจากวิสัยทัศน์      
จะแปรตามขีดความสามารถของเครื�องมือทดสอบ และสถานการณ์ในอนาคต  โดยมีวตัถุประสงค์
และเป้าหมายที�ชดัเจน     

หาก ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ ได้รับการสนับสนุนและแรงผลักดันจากผู้ บังคับบัญชา       
ทุกระดับ ในการพัฒนาระบบงานตามแผนยุทธศาสตร์ที�มุ่งสู่ความสําเร็จครั .งนี .   ผลประโยชน์        
อนัสําคญัที� ทอ.จะได้รับ คือ  ทกุหน่วยงานจะมีกําลงัพลที�ผ่านการคดัเลือกคดัสรรตามหลกัวิชาการ 
มีสติปัญญาไหวพริบ และมีคุณธรรม จริยธรรม  สามารถปฏิบัติภารกิจทุกด้านของ ทอ.ได้เต็ม
ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะประสิทธิผลในภารกิจการบินที�มีความสําคญัตอ่ความมั�นคงของชาติ และ
ความปลอดภยัที�เกี�ยวข้องกบังบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล 

ทั .งนี . เพื�อแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบตัิที�เป็นรูปธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ จงึเตรียมที�จะจดัทําเครื�องมือชี .วดัสู่ผลสําเร็จขององค์กร ด้วยการใช้ระบบ BSC 
(Balanced Scorecard) เป็นอนัดบัตอ่ไป 
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ผนวก ก 
วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที@มีผลกระทบต่อองค์กร 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



       

 

๙ 

ผนวก ก  วิธีการวิเคราะห์ปัจจัยที�มีผลกระทบต่อองค์กร 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน  มีจํานวน  ๖ ด้าน   ดงันี � 
 ๑. ด้านโครงสร้าง และนโยบาย (Structure)  เชน่ โครงสร้าง นโยบาย   ระบบงาน   
 ๒. ด้านผลผลิตและบริการ (Service) เช่น การให้บริการทดสอบความถนดั และวิภาววิสยั
เพื5อคดัเลือกบคุลากรให้แก่หนว่ยงานตา่ง ๆ ที5ขอรับการสนบัสนนุ 
 ๓. ด้านบคุลากร (Man)  เชน่ ความรู้ความสามารถของบคุลากร   
 ๔. ด้านสถานภาพทางการเงิน (Money)  เช่น งบประมาณสนบัสนุนเพื5อการจดัจ้าง
สร้างแบบทดสอบ หรืองบประมาณสนบัสนนุการวิเคราะห์วิจยัเพื5อการพฒันา  
 ๕. ด้านพัสดุทรัพยากร (Material)  เช่น ความมีมาตรฐานของแบบทดสอบ ระบบ
คอมพิวเตอร์   
 ๖. ด้านการบริหารจดัการ (Management) เช่น ระบบการทํางาน การประชาสมัพนัธ์
หนว่ย  

การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  มีจํานวน  ๔  ด้าน  ดงันี � 
 ๑. ด้านสงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture) เช่น มุมมองของสงัคมที5เกี5ยวกับ
การทดสอบ ความโปร่งใส ยตุธิรรม เป็นต้น 
 ๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology)  เชน่ ระบบสื5อสาร internet เป็นต้น 
 ๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic)  เน้นที5ความรับผิดชอบของนกับินที5มีตอ่เครื5องบิน และ
การปฏิบตัภิารกิจการบนิที5สง่ผลตอ่ความสําเร็จของกองทพั และงบประมาณของประเทศชาต ิ

๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law) เช่น นโยบายภาครัฐ นโยบายของ
กองทพั และกฎระเบียบตา่ง ๆ เป็นต้น 
 
การพจิารณาแบ่งประเภทของแต่ละปัจจัย 

 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าว  คํานึงถึงผลกระทบต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของหนว่ยงานเป็นสําคญั  สามารถพิจารณาแบง่ประเภทแตล่ะปัจจยั ได้ดงันี �  
 ปัจจยัภายใน  แบง่เป็น  ๒ ประเภท  คือ 

-  ประเภทที5เป็น จดุแข็ง (Strength)  
-  ประเภทที5เป็น จดุออ่น (Weakness)   

  
 



       

 

๑๐ 

ปัจจยัภายนอก  แบง่เป็น  ๒ ประเภท  คือ 
-  ประเภทที5เป็น โอกาส (Opportunity) 
-  ประเภทที5เป็น อปุสรรค (Threat) 

 
การประเมินค่าปัจจัยต่างๆ 

วิเคราะห์หาผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วยในแต่ละประเด็น  โดยใช้ข้อมูล
พื �นฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานประกอบกับการประเมินสถานการณ์ปัจจุบนัและแนวโน้มในอนาคต 
แล้วจึงประเมินค่าแต่ละปัจจัย  บนัทึกลงคะแนนในช่อง “คะแนนประเมิน” ซึ5งแต่ละระดบัคะแนน     
มีความหมาย ดงันี � 
  ๔  คะแนน  แสดงถึง ปัจจยันั �นสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ย  มากที5สดุ 
  ๓  คะแนน  แสดงถึง ปัจจยันั �นสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ย  มาก 
  ๒  คะแนน  แสดงถึง ปัจจยันั �นสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ย  น้อย 
  ๑  คะแนน  แสดงถึง ปัจจยันั �นสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินงานของหนว่ย  น้อยที5สดุ 
    
การให้นํ &าหนักความสาํคัญต่อปัจจัยต่าง ๆ 

ในชอ่ง “นํ �าหนกั” เป็นการให้นํ �าหนกัความสําคญัของปัจจยัแตล่ะด้าน นั5นคือปัจจยัด้าน
นั �น ๆ มีความสําคญัตอ่หนว่ยงานมากน้อยเพียงใด ซึ5งกําหนดให้ 

  ปัจจยัภายใน  ทั �ง ๖ ด้าน  มีคะแนนรวม เทา่กบั  ๑  คะแนน  
  ปัจจยัภายนอก  ทั �ง ๔ ด้าน  มีคะแนนรวม เทา่กบั  ๑  คะแนน  
ซึ5งนํ �าหนักคะแนนแต่ละด้าน  หามาจากค่าเฉลี5ยของการให้นํ �าหนักคะแนนในแต่ละด้านของแต่ละปัจจัย           
โดยบคุลากรในหนว่ย แล้วเทียบคา่แตล่ะด้านของปัจจยัรวมได้เทา่กบั ๑  คะแนน  นั5นคือ 

 นํ &าหนัก ของปัจจัยภายใน  ประกอบด้วย 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านโครงสร้าง และนโยบาย (Structure)  =  ๐.๒๑๒ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านผลผลิตและบริการ (Service)     =  ๐.๑๖๗ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านบคุลากร (Man)    =  ๐.๑๖๑ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านสถานภาพทางการเงิน (Money)  =  ๐.๑๕๑ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านพสัดทุรัพยากร (Material)   =  ๐.๑๕๑ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านการบริหารจดัการ (Management)   =  ๐.๑๔๙ 
 นํ �าหนกัรวมของปัจจยัภายใน    =  ๑.๐ 
 



       

 

๑๑ 

 นํ &าหนักของปัจจัยภายนอก  ประกอบด้วย 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านสงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture) =  ๐ .๒๐ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านเทคโนโลยี (Technology)       =  ๐.๑๘ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านเศรษฐกิจ (Economic)           =  ๐.๓๔ 
  นํ �าหนกัคะแนน ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)    =  ๐.๒๘ 
 นํ �าหนกัรวมของปัจจยัภายนอก    =  ๑.๐ 

 แล้วนํามาหาค่า Rating Scale ของนํ �าหนักคะแนน (คะแนนประเมิน x นํ �าหนัก)             
เพื5อใช้วิเคราะห์ในทกุประเดน็วา่มีคา่ความสําคญัมากน้อยเพียงใด 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข 
การวิเคราะห์ปัจจัยที@มีผลกระทบต่อองค์กร 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



                         ๑๒

1. ด้านโครงสร้างและนโยบายภายใน (Structure)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S1   เป็นหน่วยงานเดียวของ ทอ.ที!ทํา

หน้าที!ทดสอบความถนดัและวิภาววิสยั 

เพื!อใช้คดัเลอืกคดัสรรบคุคล

  ทําให้ภารกิจของหน่วยมีความสาํคญั

มากต่อ ทอ.

3.54 0.21 0.750

S2   มีแผนกทํางานด้านการวิเคราะห์   

วิจยัเพื!อพฒันางานของตนเอง

  ทําให้หน่วยสามารถพฒันาได้อย่าง

ต่อเนื!อง

2.90 0.21 0.615

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W1   ขาดทิศทางในการพฒันาหน่วยที!

ชดัเจน

  ทําให้หน่วยพฒันาได้ลา่ช้า 3.21 0.21 0.681

W2   ขาดการทํางานร่วมกบัหน่วยงาน

วิชาการอื!นภายนอก ทอ.

  ทําให้ขาดความรู้ทางวิชาการที!ทนัสมยั 3.21 0.21 0.681

การวิเคราะห์ปัจจยัภายใน

ผนวก ข  การวิเคราะห์ปัจจยัที!มีผลกระทบต่อองค์กร



                         ๑๓

2. ด้านผลผลิตและบริการ (Service)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S3   หน่วยงานต่าง ๆ  ขอรับการสนบัสนนุ

การทดสอบมากขึ �นทกุปี

  ทําให้มีหน่วยงานที!เชื!อถือในผลการ

ทดสอบเพิ!มมากขึ �น ถือเป็นการ

ประชาสมัพนัธ์หน่วย

2.82 0.18 0.496

S4   การทดสอบเพื!อคดัเลอืกบคุคล 

เกี!ยวข้องกบักําลงัพลในทกุหน่วยงาน

  ทําให้ต้องเพิ!มขีดความสามารถในการ

ทดสอบให้รองรับปริมาณงานจํานวนมากได้

2.65 0.18 0.466

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W3   หน่วยงานต่าง ๆ  ขอรับการสนบัสนนุ

การทดสอบมากขึ �นทกุปี

  ทําให้ปริมาณงานมากขึ �น ขณะที!

บคุลากรมีจํานวนเท่าเดิม

2.70 0.18 0.475



                         ๑๔

3. ด้านบุคลากร (Man)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S5    บคุลากรมีความรู้ความสามารถใน

งานหลายสาขา ได้แก่  นกับิน  

พยาบาล นกัจิตวิทยา  นกัการศกึษา  

นกัสถิติ   อิเลค็ทรอนิคส์  คอมพิวเตอร์

 และสารบรรญ

  ทําให้สามารถแลกเปลี!ยนความรู้ 

(Knowledge Share) ได้หลากหลาย

2.54 0.16 0.409

S6   บคุลากรมีระเบียบวินยั   ปฏิบติังานตามคําสั!งได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ

2.41 0.16 0.388

S7   บคุลากรมีความรักองค์กร   ทําให้ไม่ต้องการโยกย้าย สง่ผลให้

บคุลากรมีประสบการณ์ทํางานสงู และ

ต้องการเห็นหน่วยเจริญเติบโต

2.01 0.16 0.324

S8   บคุลากรมีประสบการณ์ทํางานมานาน   สามารถทํางานทดแทนกนัได้ 1.67 0.16 0.269

S9   บคุลากรสว่นหนึ!งมีความสามารถใน

การใช้คอมพิวเตอร์และมีการพฒันา

ตนเอง

  ทําให้หน่วยสามารถรองรับเทคโนโลยี

สมยัใหม่ได้

2.72 0.16 0.438

S10   บคุลากรได้รับการสง่เสริมด้านความรู้

อย่างต่อเนื!อง

  เป็นการเพิ!มขีดความสามารถในการ

ทํางานของหน่วย

1.94 0.16 0.312



                         ๑๕

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W4   ภารกิจและงานมีลกัษณะเฉพาะ ไม่

เหมือนของหน่วยงานอื!น ๆ ใน ทอ.

  ทําให้ผู้ ย้ายเข้ามาใหม่ต้องเสยีเวลามาก

ในการศกึษาเรียนรู้งาน

3.25 0.16 0.523

W5   บคุลากรบางสว่นไม่คุ้นเคยการใช้

คอมพิวเตอร์

  ทําให้ไม่สามารถใช้อปุกรณ์ที!เกี!ยวข้อง

กบัคอมพิวเตอร์ได้อย่างคุ้มค่า

2.57 0.16 0.414

W6   ขาดผู้ เชี!ยวชาญในการใช้โปรแกรม

การทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์

  ทําให้ไม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้เต็ม

ประสทิธิภาพ

3.28 0.16 0.528

W7   ขาดการยอมรับในความสามารถของ

บคุลากรของหน่วย ในการสร้าง

แบบทดสอบเอง

  ทําให้ต้องเสยีงบประมาณในการจดัจ้าง

สร้างแบบทดสอบทกุปี

2.64 0.16 0.425

W8   บคุลากรมีน้อย   ทําให้ไม่สามารถสง่ไปศกึษาได้พร้อมกนั

หลายคน ในช่วงเวลาเดียวกนัได้

2.37 0.16 0.382



                         ๑๖

4. ด้านสถานภาพทางการเงนิ (Money)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S11   ได้รับงบประมาณสาํหรับการสร้าง

และพฒันาแบบทดสอบอย่างต่อเนื!อง

  ทําให้หน่วยมีแบบทดสอบใหม่ใช้งาน 2.85 0.15 0.430

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W9    งบประมาณในการจ้างสร้าง

แบบทดสอบมีจํากดั

   ทําให้ต้องใช้แบบทดสอบบางฉบบัซํ �าใน

การคดัเลอืกที!สาํคญั

2.75 0.15 0.415

W10    ไม่มีงบประมาณเกี!ยวกบัการผลติ

และจดัเตรียมแบบทดสอบที!ต้องใช้ใน

การทดสอบคดัเลอืกที!สาํคญัในแต่ละปี

  ทําให้ขาดความพร้อมในรองรับภารกิจ

ทดสอบได้ตลอดทั �งปี ต้องรองบประมาณ

จากหน่วยขอรับการสนบัสนนุในการสอบ

แต่ละครั �ง

2.07 0.15 0.313

W11   การรวบรวมข้อมลูติดตามผล เพื!อ

วิเคราะห์ วิจยัและพฒันา จําเป็นต้อง

ใช้งบประมาณที!เพียงพอ

  ทําให้หน่วยไม่สามารถดําเนินงานด้านนี �

ได้อย่างเต็มที!

2.38 0.15 0.359



                         ๑๗

5. ด้านพัสดุและทรัพยากร (Material)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S12   แบบทดสอบมีมาตรฐานตามหลกั

วิชาการ

  ทําให้ผลการทดสอบสามารถทํานายผล

การศกึษา หรือการปฏิบติังานได้จริง

3.64 0.15 0.550

S13   มีระบบคอมพิวเตอร์เพื!อการทดสอบ

ใช้งาน

  ทําให้สามารถประเมินผลได้ถกูต้อง 

รวดเร็ว

2.71 0.15 0.409

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W12   การตรวจ การประเมินและรายงานผล

 ยงัไม่เป็นระบบอตัโนมติัทั �งหมด

  ทําให้เสยีเวลามาก และมีโอกาสผิดพลาด 3.07 0.15 0.464

W13   จํานวนระบบคอมพิวเตอร์เพื!อการ

ทดสอบ มีเพียง 30 เครื!อง

  ทําให้ไม่สามารถทดสอบได้มากกว่าครั �ง

ละ 30 คน

2.65 0.15 0.400

W14   ไม่มีช่องทางสื!อสารข้อมลูระหว่าง

หน่วยงานกบัผู้บริหารระดบัสงูของ ทอ.

  ทําให้ผู้บริหารของ ทอ. เกือบทั �งหมด ไม่

มีโอกาสรับทราบข้อมลูสาํคญัเกี!ยวกบั

ศนูย์ทดสอบบคุคล

2.64 0.15 0.399

W15   ต้นฉบบัของแบบทดสอบในบาง

ประเภทมีจํานวนน้อย

  ทําให้ต้องใช้งานซํ �าในช่วงเวลาสั �น 2.07 0.15 0.313

W16   อาคารสาํนกังานปัจจบุนั ไม่ได้

ออกแบบเพื!อภารกิจการทดสอบบคุคล 

 และมีพื �นที!จํากดั

  ทําให้รองรับผู้ทดสอบในที!ตั �งได้จํานวน

น้อย และไม่สามารถเพิ!มพื �นที!การทํางาน

ได้มากขึ �น

2.64 0.15 0.399



                         ๑๘

6. ด้านการบริหารจัดการ (Management)

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุแข็ง 
(Strength)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

S14   การทดสอบโดยใช้เอกสารรูปเลม่ 

สามารถทดสอบบคุคลจํานวนมากได้

พร้อมกนั

  ทําให้สามารถตอบสนองความต้องการ

ของหน่วยที!ขอรับการสนบัสนนุการ

ทดสอบได้ทกุครั �ง

2.92 0.15 0.435

ปัจจยัภายในที!เป็นจดุอ่อน 
(Weakness)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

W17    ขาดการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูของ

หน่วยไปสูส่ายตาบคุคลภายนอก ทอ.

  ทําให้บคุคลภายนอก ทอ.ไม่รู้จกัหน่วย 

ซึ!งทําหน้าที!ทดสอบคดัเลอืกบคุคลให้กบั 

ทอ.

2.07 0.15 0.308

W18   ขาดการวิเคราะห์จดัระบบการทํางาน

ภายในสาํนกังาน

  ทําให้ผลงานต่าง ๆ มกัมีความลา่ช้า 2.64 0.15 0.393

W19   ขาดการประชาสมัพนัธ์ภารกิจการ

ทดสอบคดัเลอืกคดัสรรบคุคลไปสู่

ข้าราชการ ทอ.

  ทําให้กําลงัพลของ ทอ. ขาดความเข้าใจ

ในบทบาทและหน้าที!ของหน่วย

2.92 0.15 0.435



                         ๑๙

7. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)

ปัจจยัภายนอกที!เป็นโอกาส 
(Opportunity)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

O1   ทกุหน่วยงานใน ทอ.เริ!มเห็น

ความสาํคญัในการคดัเลอืกบคุคลที!

เหมาะสมเข้าปฏิบติังาน

  ทําให้หน่วยต้องศกึษาพฒันาการทดสอบ

ให้ครอบคลมุทกุสายวิทยาการ

2.90 0.20 0.580

O2    การสนบัสนนุหน่วยงานภายนอก ทอ.

 เป็นการสง่เสริมภาพลกัษณ์ที!ดีให้กบั 

ทอ.

  ทําให้หน่วยงานมีโอกาสแสดงศกัยภาพ

ในการคดัเลอืกบคุคลของ ทอ. สูภ่ายนอก

2.67 0.20 0.534

O3   ข้าราชการและประชาชนต้องการ

ระบบการคดัเลอืก คดัสรรบคุคลของ 

ทอ.ที!มีความโปร่งใส ยติุธรรม และ

ถกูต้องตามหลกัวิชาการ

  ทําให้หน่วยต้องมีความพร้อมสามารถ

ชี �แจง และตรวจสอบการทํางานได้

3.07 0.20 0.614

ปัจจยัภายนอกที!เป็นอุปสรรค 
(Threat)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

T1   ข้าราชการ ทอ.สว่นใหญ่ไม่รู้จกั ศนูย์

ทดสอบบคุคล  ความถนดั และวิภาว

วิสยั

  ทําให้มีความเชื!อมั!นน้อยต่อกระบวนการ

ทดสอบของหน่วย

2.42 0.20 0.484

T2 - ขาดการติดต่อประสานความสมัพนัธ์

กบัหน่วยงานนอก ทอ.

  ทําให้ขาดการพฒันาองค์ความรู้อย่าง

ต่อเนื!อง

2.54 0.20 0.508

T3   ข้าราชการ ทอ.สว่นใหญ่ มีทศันคติที!

ไม่ดีต่อระบบการคดัเลอืกบคุคลในอดีต

  ทําให้ไม่เชื!อมั!น หรือมีความคิดต่อต้าน

ในการผลการทดสอบของหน่วย

2.00 0.20 0.400

การวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก



                         ๒๐

8. ด้านเทคโนโลยี (Technology)

ปัจจยัภายนอกที!เป็นโอกาส 
(Opportunity)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

O4   ระบบสารสนเทศสาํหรับผู้บริหาร ทอ.

 กําลงัพฒันาเข้ามาสูห่น่วยงาน

  ทําให้มีโอกาสนําเสนอข้อมลูของหน่วยสู่

ผู้บริหาร ทอ.ได้อย่างทั!วถงึ

3.14 0.18 0.565

O5   ระบบ Internet มีใช้กนัอย่างแพร่หลาย   ทําให้สามารถสบืค้นข้อมลูได้สะดวก 

รวดเร็ว

2.57 0.18 0.463

ปัจจยัภายนอกที!เป็นอุปสรรค 
(Threat)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

T4  การจดัซื �ออปุกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม

ระบบราชการมีกระบวนที!ใช้เวลานาน

  ทําให้สิ!งที!ได้รับไม่ทนัสมยั และไม่ทนัต่อ

ความต้องการในการใช้งานของหน่วย

2.50 0.18 0.450



                         ๒๑

9. ด้านเศรษฐกิจ (Economic)

ปัจจยัภายนอกที!เป็นโอกาส 
(Opportunity)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

O6   ศิษย์การบิน และนกับิน ต้อง

รับผิดชอบต่อทรัพย์สนิของชาติเป็น

จํานวนเงินมหาศาล

  ทําให้หน่วยต้องวิเคราะห์ วิจยัและ

พฒันาการทดสอบเกี!ยวกบั ศบ.และ นบ.

ให้มีความเที!ยงตรง และแม่นยํามากยิ!งขึ �น

3.57 0.34 1.214

ปัจจยัภายนอกที!เป็นอุปสรรค 
(Threat)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

- ไม่มี - - - -
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10. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)

ปัจจยัภายนอกที!เป็นโอกาส 
(Opportunity)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

O7   เจตนารมณ์ กห. เรื!องคณุลกัษณะ

กําลงัพลของกองทพัที!ต้องการ 

สอดคล้องกบัภารกิจของ ศทบ.ฯ

  ทําให้มีโอกาสแสดงศกัยภาพของการ

ทดสอบบคุคลของ ทอ.ให้เป็นที!ยอมรับใน

ระดบัประเทศ และเป็นตวัอย่างที!ดีให้กบั

หน่วยงานของรัฐอื!น ๆ

2.97 0.28 0.832

O8   ทอ.ให้ความสาํคญัมากต่อการ

คดัเลอืกศิษย์การบิน และนกับิน

  ทําให้ต้องพฒันากระบวนการทดสอบ

เกี!ยวกบั นบ.ให้มีมาตรฐานสูร่ะดบัสากล 

สามารถวดัและประเมินทกัษะ

ความสามารถของนกับินได้ทกุประเภท

3.71 0.28 1.039

O9   ทอ.ให้ความสาํคญักบักระบวนการ

คดัเลอืกนกับินใหม่ ไปบินกบัอากาศ

ยานแบบต่างๆ

  ทําให้หน่วยต้องพฒันาแบบทดสอบ

ความถนดัด้านการบิน

3.01 0.28 0.843

O10   ผู้บริหารสง่เสริมให้บคุลากรศกึษาต่อ

ในสาขาวิชาที!จําเป็นต่อการทํางาน

  ทําให้บคุลากร มีโอกาสได้เรียนรู้

วิทยาการใหม่มากขึ �น

2.78 0.28 0.778

ปัจจยัภายนอกที!เป็นอุปสรรค 
(Threat)

ผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย
คะแนน

ประเมิน

นํ �าหนกั คะแนน 

x นํ �าหนกั

T5   ผู้บริหารของ ทอ.มีจํานวนน้อยที!

เข้าใจในภารกิจของหน่วยเป็นอย่างดี

  ทําให้หน่วยมีแรงสนบัสนนุในการพฒันา

น้อย

2.78 0.28 0.778

T6   ผู้บริหารหน่วยต่าง ๆ ใน ทอ.ไม่เข้าใจ

ในความแตกต่างระหว่างการทดสอบ

ความรู้ กบัการทดสอบความถนดั

  ทําให้ไม่ได้ใช้ผลทดสอบของหน่วยอย่าง

เต็มที! โดยยงัเน้นการคดัเลอืกด้วยความรู้

เป็นหลกั

3.00 0.28 0.840

T7   ผู้บริหารของ ทอ.บางสว่น ไม่ได้

รับทราบข้อมลูกรรมวิธีการสร้าง

แบบทดสอบตามหลกัวิชาการ และขีด

ความสามารถในการทํานายผล

  ทําให้ขาดความเชื!อมั!นและการยอมรับ

ในแบบทดสอบ

2.97 0.28 0.832
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จดุแข็ง จดุอ่อน จดุแข็ง จดุอ่อน

1. ด้านโครงสร้างและนโยบายภายใน 0.212 6.44 6.42 1.37 1.36 0.0042
2. ด้านผลผลิตและบริการ 0.176 5.47 2.70 0.96 0.48 0.4875
3. ด้านบคุลากร 0.161 13.29 14.11 2.14 2.27 -0.1320
4. ด้านสถานภาพการเงิน 0.151 2.85 7.20 0.43 1.09 -0.6569
5. ด้านพสัดแุละทรัพยากร 0.151 6.35 13.07 0.96 1.97 -1.0147
6. ด้านการบริหารจดัการ 0.149 2.92 7.63 0.44 1.14 -0.7018

6.2920 8.3056

โอกาส อปุสรรค โอกาส อุปสรรค

7. ด้านสงัคมจิตวิทยาและวฒันธรรม 0.200 8.64 6.96 1.73 1.39 0.3360
8. ด้านเทคโนโลยี 0.180 5.71 2.50 1.03 0.45 0.5778
9. ด้านเศรษฐกิจ 0.340 3.57 0.00 1.21 0.00 1.2138
10. ด้านการเมืองและกฎหมาย 0.280 12.47 8.75 3.49 2.45 1.0416

7.4612 4.2920สรุปคะแนนปัจจัยภายนอก

เฉลี!ยคะแนนปัจจัยภายนอก 3.1692

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

นํ �าหนกั

คะแนน

เฉลี!ยคะแนนปัจจัยภายใน

ค่าคะแนน ค่าคะแนนจริง

ค่าคะแนน ค่าคะแนนจริง

สรุปคะแนนของปัจจยัภายในและภายนอก

สรุป

สรุป
นํ �าหนกั

คะแนน

-2.0136

สรุปคะแนนปัจจัยภายใน



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ค 
สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

๒๔ 

ผนวก ค  สรุปผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก 

 

ปัจจัยภายใน 

๑. ด้านโครงสร้างและนโยบายภายใน (Structure)  
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง มากกวา่ จดุออ่น     ๐.๐๐๔๒ 

๒. ด้านผลผลิตและบริการ (Service)     
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง มากกวา่ จดุออ่น     ๐.๔๘๗๕ 

๓. ด้านบคุลากร  (Man) 
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง น้อยกวา่ จดุออ่น - ๐.๑๓๒๐ 

๔. ด้านสถานภาพทางการเงิน (Money) 
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง น้อยกวา่ จดุออ่น - ๐.๖๕๖๙ 

๕. ด้านพสัดทุรัพยากร (Material) 
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง น้อยกวา่ จดุออ่น - ๑.๐๑๔๗ 

๖. ด้านการบริหารจดัการ (Management)    
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  จดุแข็ง น้อยกวา่ จดุออ่น - ๐.๗๐๑๘ 

สรุป   
ปัจจยัภายในขององค์กร มีจดุแข็ง น้อยกวา่ จดุอ่อน  - ๒.๐๑๓๖    โดยปัจจยัภายในทีGเป็น

จดุแข็งทีGสําคญั คือ ด้านผลผลิตและบริการ ส่วนปัจจยัภายในทีGเป็นจดุอ่อน ทีGสําคญั คือ ด้านพสัดุ
ทรัพยากร ด้านการบริหารจดัการ และด้านสถานภาพทางการเงิน   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๕ 

ปัจจัยภายนอก 

๑. ด้านสงัคมและวฒันธรรม (Social and Culture)  
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  มีโอกาส มากกวา่ อปุสรรค     ๐.๓๓๖๐ 

๒. ด้านเทคโนโลยี (Technology)        
  คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  มีโอกาส มากกวา่ อปุสรรค     ๐.๕๗๗๘ 

๓. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)     
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  มีโอกาส มากกวา่ อปุสรรค    ๑.๐๔๑๖ 

๔.  ด้านเศรษฐกิจ (Economic)            
คา่คะแนนจริง มีลกัษณะ  มีโอกาส มากกวา่ อปุสรรค    ๑.๒๑๓๘ 

สรุป   

ปัจจัยภายนอกขององค์กร มีโอกาส มากกว่า อุปสรรค ๓.๑๖๙๒   โดยเรียงลําดับตาม
คะแนนจากมากไปน้อย  คือ  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านการเมืองและกฎหมาย  ด้านเทคโนโลยี และด้าน
สงัคมและวฒันธรรม 



                         ๒๖

คะแนน
6.3

8.3

7.5

4.3

WO SO

0
WT ST

     แนวทางการพจิารณากําหนดยุทธศาสตร์

WO  สามารถใช้โอกาสที!มีอยู่มากมาพฒันาจดุออ่น ให้กลายเป็นจดุแขง็ขององค์กรได้
ST   พิจารณานําจดุแขง็ของหน่วยงาน ไปขจดัอปุสรรคที!สําคญัให้หมดไป
SO  พิจารณาใช้จดุแขง็ที!มีอยู่มาก  ตอบสนองโอกาสที!เปิดให้
WT  การแก้ไขอปุสรรคจากปัจจยัภายนอกที!มีไมม่ากและมีความสมัพนัธ์กบัจดุออ่นได้สําเร็จ 
          จะทํากลายเป็นองค์กรที!ไมมี่อปุสรรค และมีความเข้มแขง็มั!นคงมาก

8.3

7.5

4.3

6.3
W

     กราฟแสดงทศิทางขององค์กร

O

 S

 สรุป ปัจจยัภายนอก ที!เป็นอปุสรรค ( T : Threats )   จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปัจจยัภายนอก

T

สรุปปัจจยัภายในและภายนอก
 สรุป ปัจจยัภายใน ที!เป็นจดุแข็ง ( S : Strength )   จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปัจจยัภายใน

 สรุป ปัจจยัภายใน ที!เป็นจดุอ่อน ( W : Weakness )   จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปัจจยัภายใน

 สรุป ปัจจยัภายนอก ที!เป็นโอกาส ( O : Opportunity )   จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปัจจยัภายนอก



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ง 
ยุทธศาสตร์ที@เป็นไปได้ของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



                       ๒๗

ผนวก ง  ยุทธศาสตร์ที�เป็นไปได้ของ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ

    1.  WO Strategy

Weakness Opportunity strategy

W1 O7    จดัทําแผนการพฒันาหนว่ยที'มีความชดัเจน สอดคล้องกบัคณุลกัษณะกําลงัพล        

ที'กองทพัต้องการ

W2, W7 O10    พฒันาบคุลากรให้มีความรู้ทางวิชาการที'ใช้ในภารกิจคดัเลอืกคดัสรรบคุคล

W3, W18 O3    พฒันากระบวนการทดสอบเพื'อคดัเลอืกคดัสรรบคุคลให้มีประสทิธิภาพ โปร่งใส 

ยตุิธรรม ถกูต้องตามหลกัวิชาการมากขึ Gน

W6, W13, 

W9

O6, O8, O9    พฒันาระบบคอมพิวเตอร์เพื'อการทดสอบบคุคล  สาํหรับใช้คดัเลอืกคดัสรรบคุคล   

โดยเน้นอาชีพนกับินเป็นหลกั

W16, W13 O7, O1, O2, 

O3

   ปรับปรุงอาคารสาํนกังานให้ทนัสมยั รองรับปริมาณงานในอนาคต สามารถเป็น

แบบอยา่งที'ดีให้กบัหนว่ยงานอื'น ๆ ของรัฐ

    2.  ST Strategy

Strength Threat strategy

S1, S2, S12 T5, T6, T7    จดัสง่ข้อมลูที'จําเป็นเพื'อให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบและสามารถใช้ในการตดัสนิใจ

    3.  SO Strategy

Strength Opportunity strategy

S1, S2, S12 O6, O7, O8, 

O9

   นําเสนอผลการวิเคราะห์วิจยัการทดสอบความถนดัและวิภาววิสยัในการคดัเลอืก      

คดัสรรบคุคลในอาชีพนกับินให้ผู้บงัคบับญัชารับทราบ

    4.  WT Strategy

Weakness Threat strategy

W4, W17, 

W19

T1, T3, T5, 

T6, T7

   ประชาสมัพนัธ์กระบวนการคดัเลอืกคดัสรรบคุคล ด้วยการทดสอบความถนดัและ

วิภาววิสยั ที'มีความโปร่งใส ถกูหลกัวิชาการ เพื'อเป็นภาพลกัษณ์ที'ดีให้กบั ทอ.



 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ผนวก จ 
อาคารสาํนักงานของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 ๒๘

ผนวก จ  อาคารสาํนักงานของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต 

 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ มีสํานักงานอยู่ชั �นล่างภายในอาคารของศูนย์ภาษา  ยศ.ทอ. ฯ   

จึงไม่มีอาคารสํานักงานที%เป็นของหน่วย   ตัวอาคารและสํานักงานในปัจจุบันไม่ได้ถูกออกแบบ

โดยตรงเพื%อใช้ในภารกิจการทดสอบ  ซึ%งในการทดสอบแต่ละครั �ง มีผู้ รับการทดสอบจํานวนมาก  

รวมทั �งขนาดพื �นที%มีจํากดัทําให้ไมส่ามารถรองรับจํานวนผู้ รับการทดสอบได้เกิน ๓๐ คน  รวมทั �งพื �นที%         

ที%เหลืออยูไ่มส่ามารถรองรับบคุลากรของหน่วยที%จะบรรจเุพิ%มในอนาคตได้ตามจํานวนอตัรากําลงัพล
ที% ทอ.กําหนด    
 

ความต้องการตามวิสัยทัศน์ 

เพื�อให้ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ สามารถรองรับภารกิจการคดัเลือกคดัสรรบคุคลให้กบัทอ. 
ในอนาคตได้อยา่งเตม็ประสิทธิภาพ  สามารถเป็นแบบอย่างที�ดีให้กบัหน่วยงานอื�น ๆ และเป็นความ
ภาคภมูิใจของ ทอ.  ศนูย์ทดสอบบคุคล ฯ จงึต้องมีอาคารสํานกังานเป็นของหนว่ยงานเอง 
 

ลักษณะอาคารสาํนักงานของ ศูนย์ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต 

๑. ออกแบบอาคารตามลักษณะการทํางานที�เกิดจากภารกิจในปัจจุบนัและอนาคต  
รูปทรงและการตบแตง่อาคาร  สามารถสร้างความรู้สกึมั�นใจตอ่ระบบการทดสอบคดัเลือกคดัสรรของ 
ทอ. ตอ่ผู้ ที�พบเห็น 

๒. มีระบบรักษาความปลอดภยัข้อมลูและเอกสารลบัที�ดี 
๓. สามารถรองรับเจ้าหน้าที� และคอมพิวเตอร์เพื�อการทดสอบได้ในจํานวนที�เหมาะสม 

๔. มีห้องทดสอบขนาดใหญ่เพียงพอต่อการใช้งานในอนาคต  ซึ�งต้องมีลักษณะ
เหมาะสมต่อการนั�งทําการทดสอบเป็นเวลานานหลายชั�วโมง และสามารถปรับใช้งานต่าง ๆ          
ได้หลากหลาย 

๕. มีห้องสอบสมัภาษณ์ขนาดเล็กจํานวนเพียงพอ เพื�อสนบัสนนุการสอบสมัภาษณ์เพื�อ
การคดัเลือกตา่ง ๆ ใน ทอ. 

๖. มีพื =นที�จอดรถ สามารถรองรับการเข้ามาของผู้ รับการทดสอบได้เหมาะสม   
๗. ที�ตั =งอาคารควรอยู่ใกล้ถนนเส้นหลกั  เพื�อให้บุคคลภายนอกสามารถเดินทางไปมา

ด้วยรถประจําทางได้อยา่งสะดวก 

๘. มีทศันียภาพภายนอกสวยงาม สามารถมองเห็นความเป็นทหารอากาศ สร้างความ
ประทบัใจตอ่ผู้ ที�เห็นทั =งภายในและภายนอก ทอ. 




