แผนยุทธศาสตร์ ศูนย์ ทดสอบบุคคล
กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ ในปี ๒๕๕๒
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คํานํา
ตามเจตนารมณ์ ข องกระทรวงกลาโหม ในคํ าสังกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)ที ๒๒๐/๔๕
เรื อง นโยบายด้ านการศึกษา ได้ แสดงความต้ องการกําลังพลของกองทัพทีมีคณ
ุ ลักษณะรักการเรี ยนรู้
คิดเป็ นทําเป็ น สามารถแก้ ปัญหาในงานทีรับผิดชอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีคา่ นิยมเชิงสร้ างสรรค์
และบุคลิกภาพเหมาะสม มีความเป็ นผู้นํา สามารถเสียสละได้ แม้ ชีวิตเพือประชาชนและราชบัลลังก์
มี วิ นัย และจิ ต วิ ญ ญาณของความเป็ นทหารอาชี พ กล้ า หาญ ซื อสัต ย์ สุจ ริ ต เป็ นที ยอมรั บ ของ
ประชาชน และดํารงตนอยูใ่ นหลักธรรมของศาสนา และ วิสยั ทัศน์ของกองทัพอากาศ ปี ๒๕๕๑ ในด้ าน
บุคลากร ทีมุง่ เน้ นประสิทธิภาพของกําลังพล รวมทังต้
= องการให้ ทอ. เป็ นทีเชือมันศรัทธาของประชาชน
อย่างมีเกียรติและศักดิศ? รี
ศูนย์ทดสอบบุคคล กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ เป็ นหน่วยงานทีมีภารกิจทดสอบ
บุค คลด้ ว ยความถนัด และวิ ภ าววิ สัย สามารถวัด และประเมิ น บุ ค คลด้ า นสติ ปั ญ ญาไหวพริ บ
บุคลิกภาพ ความรู้ สึกนึกคิด และคุณธรรม จริ ยธรรมได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ ปั จจุบนั มีหน่วยงาน
ทังในและนอก
=
ทอ.ได้ ประจักษ์ และยอมรับในศักยภาพของผลการทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั
ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ จึงมุ่งมันพัฒนากระบวนการทดสอบเพือให้ ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสังคมที
เปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว สามารถตอบสนองเจตนารมณ์ ของกระทรวงกลาโหม และวิสยั ทัศน์
ของ ทอ. ดังกล่าวได้ เป็ นอย่างดี ดังนันการจั
=
ดทําแผนยุทธศาสตร์ นี = เปรี ยบเสมือนประทีปนําทาง
ในการพัฒนากระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ อันจะนําความเจริ ญก้ าวหน้ ามา
สู่ ทอ.ไทยในอนาคต และเป็ นทียอมรับในระดับประเทศต่อไป
การจัดทํ าแผนยุทธศาสตร์ ฯ ครั ง= นี = ต้ องขอขอบคุณ น.อ.ชัยพล รุ ม รั ตนะ ผอ.ศทบ.ฯ
น.อ.หญิ ง วิบูลรัตน์ เอียมปรเมศวร์ รอง ผอ.กองวิชาพิเศษ สอส.บศอ. และผู้เกี ยวข้ องทุกท่านทีมี
ส่วนสนับสนุน ให้ คําแนะนําจนสามารถดําเนินการเสร็ จสิ =นสมบูรณ์ หากมีข้อสงสัยหรื อคําแนะนํ า
เกี ยวกับเอกสารฉบับนี = กรุ ณ าติดต่อ น.ท. ชัยวัฒน์ แจ่มดวง เพื อรวบรวมไว้ เ ป็ นข้ อมูล ในการ
ปรับปรุงแก้ ไขให้ มีความสมบูรณ์ยิงขึ =น จักเป็ นพระคุณอย่างยิง
นาวาอากาศโท
(ชัยวัฒน์ แจ่มดวง)
หน.แผนกทดสอบวิภาววิสยั ศทบ.บศอ.
ผู้จดั ทํา
๕ ธันวาคม ๒๕๔๗

สารบัญ
หน้ า
คํานํา
ตอนที@ ๑ จุดมุ่งหมายในอนาคตขององค์ กร
๑. วิสยั ทัศน์
๒. พันธกิจ
๓. วัตถุประสงค์
๔. เป้าหมาย

๑
๑
๑
๑
๒

ตอนที@ ๒ หนทางสู่ความสําเร็จ
๑. ยุทธศาสตร์
๒. กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์

๓
๓
๓

บทสรุ ป

๗

บรรณานุกรม

๘

ภาคผนวก
ผนวก ก วิธีการวิเคราะห์ ปัจจัยที@มีผลกระทบต่ อองค์ กร

๙

ผนวก ข การวิเคราะห์ ปัจจัยที@มีผลกระทบต่ อองค์ กร
การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
สรุปคะแนน ของปั จจัยภายในและภายนอก

๑๒
๑๒
๑๙
๒๓

ผนวก ค สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก
กราฟแสดงทิศทางขององค์กร
แนวทางการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์

๒๔
๒๖
๒๖

ผนวก ง ยุทธศาสตร์ ท@ ีเป็ นไปได้ ของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ

๒๗

ผนวก จ อาคารสํานักงานของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต

๒๘

๑

ตอนที ๑
จุดมุ่งหมายในอนาคตขององค์ กร
จากการวิเคราะห์สถานการณ์เกี ยวกับภารกิจการทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั ของ
ศูนย์ทดสอบบุคคล กองบัญชาการฝึ กศึกษาทหารอากาศ พบว่ามีแนวโน้ มการขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ทัง. ภายในและภายนอก ทอ.เพิ มมากขึน. เนื องการผลทดสอบมี มาตรฐาน
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ จึงเป็ นทียอมรับจากทุกหน่วยงาน ทํ าให้ ศูนย์ ทดสอบบุคคล ฯ ต้ องเร่ ง
พัฒนาองค์กรในทุกด้ านให้ สามารถรองรับการทํ างานในอนาคตได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ โดยแผน
ยุทธศาสตร์ มีจดุ มุง่ หมายสูค่ วามสําเร็ จขององค์กรในปี ๒๕๕๒ ซึงแบ่งเป็ นหัวข้ อต่าง ๆ ดังนี .

๑. วิสัยทัศน์ (Vision)
ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ ได้ กําหนดวิสยั ทัศน์ในปี ๒๕๕๒ คือ
เป็ นศูนย์ กลางการทดสอบเพือคัดเลือกคัดสรรบุคคลของกองทัพอากาศ
ทีมีศักยภาพเป็ นทียอมรั บในระดับประเทศ

๒. พันธกิจ (Missions)
จากวิ สัย ทัศ น์ ที กํ า หนด จะทํ า ให้ ศูนย์ ท ดสอบบุคคล ฯ มี พันธกิ จ คื อ ดํ า เนิ น การ
ทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั เพือคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้ กบั ทอ.และหน่วยงานของรัฐทีขอรับ
การสนับสนุน และวิเคราะห์วิจยั พัฒนากระบวนการทดสอบ ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและเครื องมือ
ทดสอบให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของ ทอ.ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

๓. วัตถุประสงค์ (Objective)
เพือให้ พนั ธกิจดังกล่าวมีความชัดเจน จึงกําหนดเป็ นวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน
โดยแยกเป็ นประเด็นทีสําคัญ ดังนี .
๓.๑ เพือให้ ระบบสํานักงานมีประสิทธิภาพ
๓.๒ เพือให้ บคุ ลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน

๒

๓.๓
๓.๔
๓.๕
๓.๖

เพือให้ เครื องมือทดสอบมีความพร้ อมและเป็ นมาตรฐาน
เพือให้ ผลทดสอบสร้ างความเชือมันให้ กบั ผู้บงั คับบัญชาในการตัดสินใจ
เพือสามารถเป็ นแบบอย่างในการคัดเลือกคัดสรรบุคคลได้ ในระดับประเทศ
เพือมีอาคารสํานักงานทีรองรับจํานวนผู้เข้ ารับการทดสอบทีมีแนวโน้ มมากขึ .นในอนาคต

๔. เป้าหมาย (Goals)
เพือให้ การดําเนินงานต่าง ๆ สามารถปฏิบตั ิได้ จริ งอย่างมีขอบเขต จึงตังเป
. ้ าหมายเป็ น
เวลาในอนาคต ดังนี .
๔.๑ พัฒนาระบบการทํางานภายในสํานักงานให้ มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๔๘
๔.๒ พัฒ นาบุคลากรให้ มี ความรู้ ทางวิ ช าการที ทันสมัย ใช้ ใ นภารกิ จ คัดเลื อกคัดสรรบุคคล
อย่างต่อเนือง
๔.๓ พัฒนาแบบทดสอบ ให้ สามารถรองรับทุกความต้ องการในการคัดเลือกบุคคลของ ทอ. ได้
ภายในปี ๒๕๕๐
๔.๔ พัฒ นาระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื อการทดสอบ สํ า หรั บใช้ คัดเลื อกคัด สรรบุค คลได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๔๙
๔.๕ นําเสนอผลการวิเคราะห์วิจยั ขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบความถนัดและ
วิภาววิสยั ภายในปี ๒๕๔๘
๔.๖ พัฒนาระบบฐานข้ อมูลของผลการทดสอบเพือการวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้บงั คับบัญชา
ในการตัดสินใจ ภายในปี ๒๕๔๙
๔.๗ พัฒ นากระบวนการคัดเลื อกคัดสรรบุคคลของ ทอ. ให้ เ ป็ นที ยอมรั บในระดับ ประเทศ
ภายในปี ๒๕๕๐
๔.๘ ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ภายในปี ๒๕๕๐

๓

ตอนที ๒
หนทางสู่ความสําเร็ จ
เพือให้ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ สามารถดําเนินการไปสูจ่ ดุ มุ่งหมายขององค์กรได้ จึง
กําหนดเป็ นยุทธศาสตร์ และกิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ ดังนี .

๑. ยุทธศาสตร์
ศูน ย์ ท ดสอบบุ ค คล ฯ ได้ กํ า หนด ๘ ยุ ท ธศาสตร์ เพื อใช้ เ ป็ นหลัก ในการปฏิ บัติ ใ ห้
ครอบคลุมทุกจุดมุง่ หมายขององค์กรในอนาคต ดังนี .
๑.๑ ยุทธศาสตร์ เพิมประสิทธิภาพระบบการทํางานภายในสํานักงาน
๑.๒ ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ความรู้ให้ บคุ ลากรอย่างต่อเนือง
๑.๓ ยุทธศาสตร์ พัฒนาเครื องมือทดสอบ รองรับทุกการคัดเลือกคัดสรรบุคคลใน ทอ.
๑.๔ ยุทธศาสตร์ เพิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบบุคคล
๑.๕ ยุทธศาสตร์ นําเสนอขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบ
๑.๖ ยุท ธศาสตร์ พัฒ นาระบบฐานข้ อ มูล ของผลการทดสอบ เพื อวิ เ คราะห์ แ ละสนับ สนุน
ผู้บงั คับบัญชาในการตัดสินใจ
๑.๗ ยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลด้ วยการทดสอบความถนัด
และวิภาววิสยั ทีมีความโปร่งใส ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพือเป็ นภาพลักษณ์ทีดีให้ กบั ทอ.
๑.๘ ยุทธศาสตร์ พัฒนาอาคารสํ านักงานให้ ทนั สมัย รองรั บปริ มาณงานในอนาคต และเป็ น
แบบอย่างทีดีในการคัดเลือกบุคคล ให้ กบั หน่วยงานอืน ๆ ของรัฐ

๒. กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์
จากยุทธศาสตร์ ทีกํ าหนด ทําให้ เกิดกิจกรรมสําคัญหลายกิจกรรม ซึงถื อเป็ นหนทางสู่
ความสําเร็ จตามวิสยั ทัศน์ของ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี .
๒.๑ ยุทธศาสตร์ พัฒนาประสิทธิภาพระบบการทํางานภายในสํานักงาน
เพือให้ ระบบการทํางานภายในสํานักงานให้ มีประสิทธิภาพ ภายในปี ๒๕๔๘ จึงกํ าหนด
กิจกรรมทีสําคัญ ดังนี .

๔

๒.๑.๑ วิ เ คราะห์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาในขัน. ตอนการทํ า งานภายในสํ า นัก งาน และจัด สร้ าง
มาตรฐานการทํางาน
๒.๑.๒ พัฒนากระบวนการตรวจ ประเมินและรายงานผลให้ มีประสิทธิภาพ
๒.๒ ยุทธศาสตร์ พัฒนาองค์ ความรู้ ให้ บุคลากรอย่ างต่ อเนือง
เพือให้ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ มีความรู้ ทางวิชาการทีทันสมัยใช้ ในภารกิจคัดเลือกคัดสรร
บุคคลได้ อย่างต่อเนือง จึงกําหนดกิจกรรมทีสําคัญ ดังนี .
๒.๒.๑ การศึกษาต่อระดับปริ ญญาโทและเอก ในสาขาวิชาการทีจําเป็ น
๒.๒.๒ จัดส่งบุคลากรเข้ ารับการอบรมหลักสูตรตามทีหน่วยต้ องการ
๒.๒.๓ ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบเพือคัดเลื อกคัดสรรบุคคลของหน่วยงานอืน ๆ
ภายนอก ทอ.
๒.๓ ยุทธศาสตร์ พัฒนาเครื องมือทดสอบรองรั บทุกการคัดเลือกคัดสรรบุคคลใน ทอ.
เพื อให้ ก ารทดสอบความถนัด และวิ ภ าววิ สัย สามารถรองรั บทุก ความต้ องการในการ
คัดเลือกบุคคลของ ทอ.ได้ ภายในปี ๒๕๕๐ จึงกําหนดกิจกรรมทีสําคัญ ดังนี .
๒.๓.๑ ค้ นหาสิงทีต้ องการวัดและประเมินของบุคคลในทุกงานสําคัญใน ทอ.
๒.๓.๒ พัฒ นาเครื องมื อ และแบบทดสอบที มี อ ยู่ ใ ห้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและมี ค วามเป็ น
มาตรฐานมากขึ .น
๒.๓.๓ ออกแบบ และกําหนดขอบเขตในการสร้ างเครื องมือทดสอบใหม่
๒.๓.๔ จัดสร้ างเครื องมือทดสอบที ยังไม่มีใช้ งาน โดยร่ วมทํางานกับนักวิชาการทีมีการ
ยอมรับในระดับประเทศ
๒.๔ ยุทธศาสตร์ เพิมประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบบุคคล
เพือให้ ระบบคอมพิวเตอร์ ทีใช้ ในการทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั มีประสิทธิภาพเพิม
มากขึ .น ภายในปี ๒๕๔๙ จึงกําหนดกิจกรรมทีสําคัญ ดังนี .
๒.๔.๑ เพิมจํานวนคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบ ให้ มีความเหมาะสมต่อปริ มาณงานใน
อนาคต
๒.๔.๒ จัดทํ าโปรแกรมการทดสอบความถนัดและวิภาววิสัย ให้ มีความอ่อนตัวและมี
ความยังยืนในการใช้ งาน
๒.๔.๓ สร้ างโปรแกรมการทดสอบความถนัดด้ านการบิน ที ทันต่อเทคโนโลยีการบินใน
ปั จจุบนั
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๒.๕ ยุทธศาสตร์ นําเสนอขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบ
เพือให้ ผ้ บู งั คับบัญชาได้ รับทราบถึงขีดความสามารถในการทํานายของผลทดสอบความ
ถนัดและวิภาววิสยั ภายในปี ๒๕๔๘ จึงกําหนดกิจกรรม ได้ แก่
๒.๕.๑ วิ เ คราะห์ ความสามารถในการทํ า นายของการทดสอบที สํ า คัญ ได้ แ ก่ การ
คัดเลือกศิษย์การบิน นักเรี ยนเตรี ยมทหาร (ทอ.) นักเรี ยนพยาบาล ทอ. และนักเรี ยนจ่าอากาศ
๒.๕.๒ วิเคราะห์ผลทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั ของนักบิน
๒.๕.๓ นําเสนอให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ
๒.๖ ยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบฐานข้ อมูล เพือวิเคราะห์ และสนับสนุนผู้บังคับบัญชาใน
การตัดสินใจ
เพือพัฒนาระบบฐานข้ อมูลของผลการทดสอบ สําหรับงานวิเคราะห์ และการสนับสนุน
ผู้บงั คับบัญชาในการตัดสินใจเกียวกับการคัดเลือกคัดสรรบุคคล โดยกํ าหนดเสร็ จภายในปี ๒๕๔๙
ซึงมีกิจกรรม ดังนี .
๒.๖.๑ วิเคราะห์รูปแบบของข้ อมูลผลการทดสอบ
๒.๖.๒ ออกแบบฐานข้ อมู ล เพื อการจั ด เก็ บ และการค้ นหาผลทดสอบบุ ค คลที มี
ประสิทธิภาพ
๒.๖.๓ จัดสร้ างโปรแกรมจัดการข้ อมูลทีสามารถเชือมโยงข้ อมูลสู่ระบบสารสนเทศของ
ผู้บงั คับบัญชา
๒.๖.๔ พัฒนาบุคลากรของหน่วยให้ มีความรู้สามารถปฏิบตั งิ านสารสนเทศ Electronic
๒.๗ ยุทธศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคลด้ วยการทดสอบความถนั ด
และวิภาววิสัย ทีมีความโปร่ งใส ถูกต้ องตามหลักวิชาการ เพือเป็ นภาพลักษณ์ ทีดีให้ กับ ทอ.
เพื อให้ กระบวนการคั ด เลื อ กคั ด สรรบุ ค คลของ ทอ. เป็ นที รู้ จั ก และเกิ ด การยอมรั บ ใน
ระดับประเทศ ภายในปี ๒๕๕๐ จึงกําหนดกิจกรรม ดังนี .
๒.๗.๑ จัดทํา Web Site ในระบบ Internet เพือเป็ นช่องทางสือสารกับบุคคลทัวไปทังใน
.
และนอก ทอ.
๒.๗.๒ นําเสนอข้ อมูลทีทําให้ รับรู้และเข้ าใจอย่างต่อเนือง
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๒.๘ ยุทธศาสตร์ พัฒนาอาคารสํานักงานให้ ทันสมัย รองรั บปริ มาณงานในอนาคต และ
เป็ นแบบอย่ างทีดีในการคัดเลือกบุคคลให้ กับหน่ วยงานอืนๆ ของรั ฐ
เพือให้ อาคารสํ านักงานให้ มีประสิทธิ ภาพสูงสุด สามารถรองรั บปริ มาณงานในอนาคต
และเป็ นแบบอย่างที ดีในการคัดเลื อกบุคคล ให้ กับหน่วยงานอืน ๆ ของรัฐ ได้ ภายในปี ๒๕๕๐ จึง
กําหนดกิจกรรมทีเป็ นไปได้ ดังนี .
๒.๘.๑ พิจารณาความต้ องการอาคารและบริ เวณพื .นทีทีเหมาะสมในอนาคต
๒.๘.๒ สํารวจความเป็ นไปได้ ในการปรับปรุ งสํานักงาน รองรับจํานวนคอมพิวเตอร์ เพือ
การทดสอบทีมากขึ .น หรื อก่อสร้ างอาคารใหม่ในพื .นทีทีเหมาะสม
๒.๘.๓ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้ จา่ ย
๒.๘.๔ ขออนุมตั ขิ อใช้ พื .นทีและก่อสร้ างอาคาร
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บทสรุ ป
ในฐานะที ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ เป็ นหน่วยงานทีเกียวข้ องกับภารกิจการคัดเลือกคัดสรร
บุคคลของ ทอ.โดยตรง จึงมุ่งมันพัฒนาองค์กรให้ มีศกั ยภาพ สามารถรองรับปริ มาณงานในทุกสายงาน
ทีจะเกิดขึ .นในอนาคตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ แผนยุทธศาสตร์ ฉบับนี .จะทําให้ ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ
สามารถบรรลุวิสยั ทัศน์ทีกําหนดไว้ คือ เป็ นศูนย์กลางการทดสอบเพือคัดเลือกคัดสรรบุคคลของ ทอ.
ที มี ศักยภาพเป็ นที ยอมรั บในระดับประเทศ ส่วนความสํ าเร็ จ ของพัน ธกิ จที เกิ ดขึน. จากวิ สัยทัศน์
จะแปรตามขีดความสามารถของเครื องมือทดสอบ และสถานการณ์ ในอนาคต โดยมีวตั ถุประสงค์
และเป้าหมายทีชัดเจน
หาก ศูน ย์ ท ดสอบบุค คล ฯ ได้ รั บ การสนับ สนุน และแรงผลัก ดัน จากผู้บัง คับ บัญ ชา
ทุก ระดับ ในการพัฒ นาระบบงานตามแผนยุท ธศาสตร์ ที มุ่ง สู่ความสํ าเร็ จ ครั ง. นี . ผลประโยชน์
อันสําคัญที ทอ.จะได้ รับ คือ ทุกหน่วยงานจะมีกําลังพลทีผ่านการคัดเลือกคัดสรรตามหลักวิชาการ
มี ส ติปัญ ญาไหวพริ บ และมี คุณ ธรรม จริ ยธรรม สามารถปฏิ บัติ ภ ารกิ จ ทุกด้ านของ ทอ.ได้ เ ต็ ม
ประสิทธิ ภาพ โดยเฉพาะประสิทธิผลในภารกิจการบินทีมีความสําคัญต่อความมันคงของชาติ และ
ความปลอดภัยทีเกียวข้ องกับงบประมาณของประเทศจํานวนมหาศาล
ทังนี
. . เพื อแปลงแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิ บตั ิทีเป็ นรู ปธรรมได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพ
ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ จึงเตรี ยมทีจะจัดทําเครื องมือชี .วัดสู่ผลสําเร็ จขององค์กร ด้ วยการใช้ ระบบ BSC
(Balanced Scorecard) เป็ นอันดับต่อไป
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ภาคผนวก

ผนวก ก
วิธีการวิเคราะห์ ปัจจัยที@มีผลกระทบต่ อองค์ กร
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ผนวก ก วิธีการวิเคราะห์ ปัจจัยทีมีผลกระทบต่ อองค์ กร
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน มีจํานวน ๖ ด้ าน ดังนี
๑. ด้ านโครงสร้ าง และนโยบาย (Structure) เช่น โครงสร้ าง นโยบาย ระบบงาน
๒. ด้ านผลผลิตและบริ การ (Service) เช่น การให้ บริ การทดสอบความถนัด และวิภาววิสยั
เพื5อคัดเลือกบุคลากรให้ แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที5ขอรับการสนับสนุน
๓. ด้ านบุคลากร (Man) เช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากร
๔. ด้ านสถานภาพทางการเงิน (Money) เช่น งบประมาณสนับสนุนเพื5อการจัดจ้ าง
สร้ างแบบทดสอบ หรื องบประมาณสนับสนุนการวิเคราะห์วิจยั เพื5อการพัฒนา
๕. ด้ านพัสดุทรั พยากร (Material) เช่น ความมีมาตรฐานของแบบทดสอบ ระบบ
คอมพิวเตอร์
๖. ด้ านการบริ หารจัดการ (Management) เช่น ระบบการทํางาน การประชาสัมพันธ์
หน่วย
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก มีจํานวน ๔ ด้ าน ดังนี
๑. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) เช่น มุมมองของสังคมที5เกี5 ยวกับ
การทดสอบ ความโปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นต้ น
๒. ด้ านเทคโนโลยี (Technology) เช่น ระบบสื5อสาร internet เป็ นต้ น
๓. ด้ านเศรษฐกิจ (Economic) เน้ นที5ความรับผิดชอบของนักบินที5มีตอ่ เครื5 องบิน และ
การปฏิบตั ภิ ารกิจการบินที5สง่ ผลต่อความสําเร็ จของกองทัพ และงบประมาณของประเทศชาติ
๔. ด้ านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law) เช่น นโยบายภาครัฐ นโยบายของ
กองทัพ และกฎระเบียบต่าง ๆ เป็ นต้ น
การพิจารณาแบ่ งประเภทของแต่ ละปั จจัย
การวิ เคราะห์ ปัจ จัยภายในและภายนอกดัง กล่าว คํ านึงถึ ง ผลกระทบต่อการปฏิ บัติ
ภารกิจของหน่วยงานเป็ นสําคัญ สามารถพิจารณาแบ่งประเภทแต่ละปั จจัย ได้ ดงั นี
ปั จจัยภายใน แบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
- ประเภทที5เป็ น จุดแข็ง (Strength)
- ประเภทที5เป็ น จุดอ่อน (Weakness)

๑๐

ปั จจัยภายนอก แบ่งเป็ น ๒ ประเภท คือ
- ประเภทที5เป็ น โอกาส (Opportunity)
- ประเภทที5เป็ น อุปสรรค (Threat)
การประเมินค่ าปั จจัยต่ างๆ
วิ เ คราะห์ หาผลกระทบต่อการดํ าเนิ นงานของหน่ วยในแต่ล ะประเด็น โดยใช้ ข้ อมูล
พืนฐานต่าง ๆ ของหน่วยงานประกอบกับการประเมินสถานการณ์ ปัจจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต
แล้ วจึงประเมินค่าแต่ละปั จจัย บันทึกลงคะแนนในช่อง “คะแนนประเมิน” ซึ5งแต่ละระดับคะแนน
มีความหมาย ดังนี
๔ คะแนน แสดงถึง ปั จจัยนันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย มากที5สดุ
๓ คะแนน แสดงถึง ปั จจัยนันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย มาก
๒ คะแนน แสดงถึง ปั จจัยนันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย น้ อย
๑ คะแนน แสดงถึง ปั จจัยนันส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของหน่วย น้ อยที5สดุ
การให้ นํา& หนักความสําคัญต่ อปั จจัยต่ าง ๆ
ในช่อง “นําหนัก” เป็ นการให้ นําหนักความสําคัญของปั จจัยแต่ละด้ าน นัน5 คือปั จจัยด้ าน
นัน ๆ มีความสําคัญต่อหน่วยงานมากน้ อยเพียงใด ซึง5 กําหนดให้
ปั จจัยภายใน ทัง ๖ ด้ าน มีคะแนนรวม เท่ากับ ๑ คะแนน
ปั จจัยภายนอก ทัง ๔ ด้ าน มีคะแนนรวม เท่ากับ ๑ คะแนน
ซึ5 งนํ าหนักคะแนนแต่ละด้ าน หามาจากค่าเฉลี5 ยของการให้ นํ าหนักคะแนนในแต่ละด้ านของแต่ละปั จจัย
โดยบุคลากรในหน่วย แล้ วเทียบค่าแต่ละด้ านของปั จจัยรวมได้ เท่ากับ ๑ คะแนน นัน5 คือ
นํา& หนัก ของปั จจัยภายใน ประกอบด้ วย
นําหนักคะแนน ด้ านโครงสร้ าง และนโยบาย (Structure)
นําหนักคะแนน ด้ านผลผลิตและบริ การ (Service)
นําหนักคะแนน ด้ านบุคลากร (Man)
นําหนักคะแนน ด้ านสถานภาพทางการเงิน (Money)
นําหนักคะแนน ด้ านพัสดุทรัพยากร (Material)
นําหนักคะแนน ด้ านการบริ หารจัดการ (Management)
นําหนักรวมของปั จจัยภายใน

=
=
=
=
=
=
=

๐.๒๑๒
๐.๑๖๗
๐.๑๖๑
๐.๑๕๑
๐.๑๕๑
๐.๑๔๙
๑.๐

๑๑

นํา& หนักของปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วย
นําหนักคะแนน ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)
นําหนักคะแนน ด้ านเทคโนโลยี (Technology)
นําหนักคะแนน ด้ านเศรษฐกิจ (Economic)
นําหนักคะแนน ด้ านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)
นําหนักรวมของปั จจัยภายนอก

=
=
=
=
=

๐ .๒๐
๐.๑๘
๐.๓๔
๐.๒๘
๑.๐

แล้ ว นํ า มาหาค่า Rating Scale ของนํ าหนัก คะแนน (คะแนนประเมิ น x นํ าหนัก )
เพื5อใช้ วิเคราะห์ในทุกประเด็นว่ามีคา่ ความสําคัญมากน้ อยเพียงใด

ผนวก ข
การวิเคราะห์ ปัจจัยที@มีผลกระทบต่ อองค์ กร

๑๒

ผนวก ข การวิเคราะห์ ปัจจัยที!มีผลกระทบต่ อองค์ กร
การวิเคราะห์ ปัจจัยภายใน
1. ด้ านโครงสร้ างและนโยบายภายใน (Structure)
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย
(Strength)
S1 เป็ นหน่วยงานเดียวของ ทอ.ที!ทํา
ทําให้ ภารกิจของหน่วยมีความสําคัญ
หน้ าที!ทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั มากต่อ ทอ.
เพื!อใช้ คดั เลือกคัดสรรบุคคล
S2 มีแผนกทํางานด้ านการวิเคราะห์
ทําให้ หน่วยสามารถพัฒนาได้ อย่าง
วิจยั เพื!อพัฒนางานของตนเอง
ต่อเนื!อง

ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
(Weakness)
W1 ขาดทิศทางในการพัฒนาหน่วยที!
ชัดเจน
W2 ขาดการทํางานร่วมกับหน่วยงาน
วิชาการอื!นภายนอก ทอ.

คะแนน นําหนัก คะแนน
ประเมิน
x นําหนัก

3.54

0.21 0.750

2.90

0.21 0.615

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ หน่วยพัฒนาได้ ลา่ ช้ า

3.21

0.21 0.681

ทําให้ ขาดความรู้ทางวิชาการที!ทนั สมัย

3.21

0.21 0.681

๑๓

2. ด้ านผลผลิตและบริการ (Service)
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย
(Strength)
S3 หน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุน ทําให้ มีหน่วยงานที!เชื!อถือในผลการ
การทดสอบมากขึนทุกปี
ทดสอบเพิ!มมากขึน ถือเป็ นการ
ประชาสัมพันธ์ หน่วย
ทําให้ ต้องเพิ!มขีดความสามารถในการ
S4 การทดสอบเพื!อคัดเลือกบุคคล
เกี!ยวข้ องกับกําลังพลในทุกหน่วยงาน ทดสอบให้ รองรับปริมาณงานจํานวนมากได้

คะแนน นําหนัก คะแนน
ประเมิน
x นําหนัก

2.82

0.18 0.496

2.65

0.18 0.466

คะแนน นําหนัก คะแนน
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
x นําหนัก
(Weakness)
W3 หน่วยงานต่าง ๆ ขอรับการสนับสนุน ทําให้ ปริมาณงานมากขึน ขณะที!
2.70 0.18 0.475
การทดสอบมากขึนทุกปี
บุคลากรมีจํานวนเท่าเดิม

๑๔

3. ด้ านบุคลากร (Man)
คะแนน นําหนัก คะแนน
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
x นําหนัก
(Strength)
S5 บุคลากรมีความรู้ความสามารถใน
ทําให้ สามารถแลกเปลีย! นความรู้
2.54 0.16 0.409
งานหลายสาขา ได้ แก่ นักบิน
(Knowledge Share) ได้ หลากหลาย
พยาบาล นักจิตวิทยา นักการศึกษา
นักสถิติ อิเล็คทรอนิคส์ คอมพิวเตอร์
และสารบรรญ

S6 บุคลากรมีระเบียบวินยั

2.41

0.16 0.388

2.01

0.16 0.324

S8 บุคลากรมีประสบการณ์ทํางานมานาน สามารถทํางานทดแทนกันได้

1.67

0.16 0.269

S9 บุคลากรส่วนหนึง! มีความสามารถใน ทําให้ หน่วยสามารถรองรับเทคโนโลยี
การใช้ คอมพิวเตอร์ และมีการพัฒนา สมัยใหม่ได้
ตนเอง
S10 บุคลากรได้ รับการส่งเสริมด้ านความรู้ เป็ นการเพิ!มขีดความสามารถในการ
อย่างต่อเนื!อง
ทํางานของหน่วย

2.72

0.16 0.438

1.94

0.16 0.312

S7 บุคลากรมีความรักองค์กร

ปฏิบตั ิงานตามคําสัง! ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ทําให้ ไม่ต้องการโยกย้ าย ส่งผลให้
บุคลากรมีประสบการณ์ทํางานสูง และ
ต้ องการเห็นหน่วยเจริญเติบโต

๑๕

W4
W5
W6
W7

W8

ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
(Weakness)
ภารกิจและงานมีลกั ษณะเฉพาะ ไม่
เหมือนของหน่วยงานอื!น ๆ ใน ทอ.
บุคลากรบางส่วนไม่ค้ นุ เคยการใช้
คอมพิวเตอร์
ขาดผู้เชี!ยวชาญในการใช้ โปรแกรม
การทดสอบด้ วยคอมพิวเตอร์
ขาดการยอมรับในความสามารถของ
บุคลากรของหน่วย ในการสร้ าง
แบบทดสอบเอง
บุคลากรมีน้อย

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ ผ้ ยู ้ ายเข้ ามาใหม่ต้องเสียเวลามาก
ในการศึกษาเรียนรู้งาน
ทําให้ ไม่สามารถใช้ อปุ กรณ์ที!เกี!ยวข้ อง
กับคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างคุ้มค่า
ทําให้ ไม่สามารถใช้ งานโปรแกรมได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ
ทําให้ ต้องเสียงบประมาณในการจัดจ้ าง
สร้ างแบบทดสอบทุกปี
ทําให้ ไม่สามารถส่งไปศึกษาได้ พร้ อมกัน
หลายคน ในช่วงเวลาเดียวกันได้

3.25

0.16 0.523

2.57

0.16 0.414

3.28

0.16 0.528

2.64

0.16 0.425

2.37

0.16 0.382

๑๖

4. ด้ านสถานภาพทางการเงิน (Money)
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
(Strength)
S11 ได้ รับงบประมาณสําหรับการสร้ าง
และพัฒนาแบบทดสอบอย่างต่อเนื!อง

ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
(Weakness)
W9 งบประมาณในการจ้ างสร้ าง
แบบทดสอบมีจํากัด
W10 ไม่มีงบประมาณเกี!ยวกับการผลิต
และจัดเตรียมแบบทดสอบที!ต้องใช้ ใน
การทดสอบคัดเลือกที!สาํ คัญในแต่ละปี
W11 การรวบรวมข้ อมูลติดตามผล เพื!อ
วิเคราะห์ วิจยั และพัฒนา จําเป็ นต้ อง
ใช้ งบประมาณที!เพียงพอ

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ หน่วยมีแบบทดสอบใหม่ใช้ งาน

2.85

0.15 0.430

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ ต้องใช้ แบบทดสอบบางฉบับซําใน
การคัดเลือกที!สาํ คัญ
ทําให้ ขาดความพร้ อมในรองรับภารกิจ
ทดสอบได้ ตลอดทังปี ต้ องรองบประมาณ
จากหน่วยขอรับการสนับสนุนในการสอบ
แต่ละครัง
ทําให้ หน่วยไม่สามารถดําเนินงานด้ านนี
ได้ อย่างเต็มที!

2.75

0.15 0.415

2.07

0.15 0.313

2.38

0.15 0.359

๑๗

5. ด้ านพัสดุและทรั พยากร (Material)
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
(Strength)
S12 แบบทดสอบมีมาตรฐานตามหลัก
วิชาการ
S13 มีระบบคอมพิวเตอร์ เพื!อการทดสอบ
ใช้ งาน

ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
(Weakness)
W12 การตรวจ การประเมินและรายงานผล
ยังไม่เป็ นระบบอัตโนมัติทงหมด
ั
W13 จํานวนระบบคอมพิวเตอร์ เพื!อการ
ทดสอบ มีเพียง 30 เครื!อง
W14 ไม่มีช่องทางสือ! สารข้ อมูลระหว่าง
หน่วยงานกับผู้บริหารระดับสูงของ ทอ.

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ ผลการทดสอบสามารถทํานายผล
การศึกษา หรือการปฏิบตั ิงานได้ จริง
ทําให้ สามารถประเมินผลได้ ถกู ต้ อง
รวดเร็ว

3.64

0.15 0.550

2.71

0.15 0.409

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ เสียเวลามาก และมีโอกาสผิดพลาด 3.07
ทําให้ ไม่สามารถทดสอบได้ มากกว่าครัง
ละ 30 คน
ทําให้ ผ้ บู ริหารของ ทอ. เกือบทังหมด ไม่
มีโอกาสรับทราบข้ อมูลสําคัญเกี!ยวกับ
ศูนย์ทดสอบบุคคล
ทําให้ ต้องใช้ งานซําในช่วงเวลาสัน

W15 ต้ นฉบับของแบบทดสอบในบาง
ประเภทมีจํานวนน้ อย
W16 อาคารสํานักงานปั จจุบนั ไม่ได้
ทําให้ รองรับผู้ทดสอบในที!ตงได้
ั จํานวน
ออกแบบเพื!อภารกิจการทดสอบบุคคล น้ อย และไม่สามารถเพิ!มพืนที!การทํางาน
และมีพืนที!จํากัด
ได้ มากขึน

0.15 0.464

2.65

0.15 0.400

2.64

0.15 0.399

2.07

0.15 0.313

2.64

0.15 0.399

๑๘

6. ด้ านการบริหารจัดการ (Management)
ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดแข็ง
(Strength)
S14 การทดสอบโดยใช้ เอกสารรูปเล่ม
สามารถทดสอบบุคคลจํานวนมากได้
พร้ อมกัน

ปั จจัยภายในที!เป็ นจุดอ่ อน
(Weakness)

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ สามารถตอบสนองความต้ องการ
ของหน่วยที!ขอรับการสนับสนุนการ
ทดสอบได้ ทกุ ครัง

0.15 0.435

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน

ทําให้ บคุ คลภายนอก ทอ.ไม่ร้ ูจกั หน่วย
ขาดการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลของ
หน่วยไปสูส่ ายตาบุคคลภายนอก ทอ. ซึง! ทําหน้ าที!ทดสอบคัดเลือกบุคคลให้ กบั
ทอ.
W18 ขาดการวิเคราะห์จดั ระบบการทํางาน ทําให้ ผลงานต่าง ๆ มักมีความล่าช้ า
ภายในสํานักงาน
W19 ขาดการประชาสัมพันธ์ ภารกิจการ
ทําให้ กําลังพลของ ทอ. ขาดความเข้ าใจ
ทดสอบคัดเลือกคัดสรรบุคคลไปสู่
ในบทบาทและหน้ าที!ของหน่วย
ข้ าราชการ ทอ.
W17

2.92

2.07

0.15 0.308

2.64

0.15 0.393

2.92

0.15 0.435

๑๙

การวิเคราะห์ ปัจจัยภายนอก
7. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)
ปั จจัยภายนอกที!เป็ นโอกาส
(Opportunity)
O1 ทุกหน่วยงานใน ทอ.เริ!มเห็น
ความสําคัญในการคัดเลือกบุคคลที!
เหมาะสมเข้ าปฏิบตั ิงาน
O2 การสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ทอ.
เป็ นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที!ดีให้ กบั
ทอ.
O3 ข้ าราชการและประชาชนต้ องการ
ระบบการคัดเลือก คัดสรรบุคคลของ
ทอ.ที!มีความโปร่งใส ยุติธรรม และ
ถูกต้ องตามหลักวิชาการ

ปั จจัยภายนอกที!เป็ นอุปสรรค
(Threat)
T1 ข้ าราชการ ทอ.ส่วนใหญ่ไม่ร้ ูจกั ศูนย์
ทดสอบบุคคล ความถนัด และวิภาว
วิสยั
T2 - ขาดการติดต่อประสานความสัมพันธ์
กับหน่วยงานนอก ทอ.
T3 ข้ าราชการ ทอ.ส่วนใหญ่ มีทศั นคติที!
ไม่ดีต่อระบบการคัดเลือกบุคคลในอดีต

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ หน่วยต้ องศึกษาพัฒนาการทดสอบ 2.90
ให้ ครอบคลุมทุกสายวิทยาการ

0.20 0.580

ทําให้ หน่วยงานมีโอกาสแสดงศักยภาพ
ในการคัดเลือกบุคคลของ ทอ. สูภ่ ายนอก

2.67

0.20 0.534

ทําให้ หน่วยต้ องมีความพร้ อมสามารถ
ชีแจง และตรวจสอบการทํางานได้

3.07

0.20 0.614

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ มีความเชื!อมัน! น้ อยต่อกระบวนการ
ทดสอบของหน่วย

2.42

0.20 0.484

ทําให้ ขาดการพัฒนาองค์ความรู้อย่าง
ต่อเนื!อง
ทําให้ ไม่เชื!อมัน! หรือมีความคิดต่อต้ าน
ในการผลการทดสอบของหน่วย

2.54

0.20 0.508

2.00

0.20 0.400

๒๐

8. ด้ านเทคโนโลยี (Technology)
คะแนน นําหนัก คะแนน
ปั จจัยภายนอกที!เป็ นโอกาส
ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
x นําหนัก
(Opportunity)
O4 ระบบสารสนเทศสําหรับผู้บริหาร ทอ. ทําให้ มีโอกาสนําเสนอข้ อมูลของหน่วยสู่ 3.14 0.18 0.565
กําลังพัฒนาเข้ ามาสูห่ น่วยงาน
ผู้บริหาร ทอ.ได้ อย่างทัว! ถึง

O5 ระบบ Internet มีใช้ กนั อย่างแพร่หลาย ทําให้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลได้ สะดวก
รวดเร็ว

ปั จจัยภายนอกที!เป็ นอุปสรรค
(Threat)

2.57

0.18 0.463

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน

T4 การจัดซืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตาม
ทําให้ สงิ! ที!ได้ รับไม่ทนั สมัย และไม่ทนั ต่อ
ระบบราชการมีกระบวนที!ใช้ เวลานาน ความต้ องการในการใช้ งานของหน่วย

2.50

0.18 0.450

๒๑

9. ด้ านเศรษฐกิจ (Economic)
ปั จจัยภายนอกที!เป็ นโอกาส
(Opportunity)
O6 ศิษย์การบิน และนักบิน ต้ อง
รับผิดชอบต่อทรัพย์สนิ ของชาติเป็ น
จํานวนเงินมหาศาล

-

ปั จจัยภายนอกที!เป็ นอุปสรรค
(Threat)
ไม่มี

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ หน่วยต้ องวิเคราะห์ วิจยั และ
พัฒนาการทดสอบเกี!ยวกับ ศบ.และ นบ.
ให้ มีความเที!ยงตรง และแม่นยํามากยิ!งขึน

3.57

0.34 1.214

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
-

-

-

-

๒๒

10. ด้ านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)
ปั จจัยภายนอกที!เป็ นโอกาส
(Opportunity)
O7 เจตนารมณ์ กห. เรื!องคุณลักษณะ
กําลังพลของกองทัพที!ต้องการ
สอดคล้ องกับภารกิจของ ศทบ.ฯ
O8 ทอ.ให้ ความสําคัญมากต่อการ
คัดเลือกศิษย์การบิน และนักบิน

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ มีโอกาสแสดงศักยภาพของการ
ทดสอบบุคคลของ ทอ.ให้ เป็ นที!ยอมรับใน
ระดับประเทศ และเป็ นตัวอย่างที!ดีให้ กบั
หน่วยงานของรัฐอื!น ๆ
ทําให้ ต้องพัฒนากระบวนการทดสอบ
เกี!ยวกับ นบ.ให้ มีมาตรฐานสูร่ ะดับสากล
สามารถวัดและประเมินทักษะ
ความสามารถของนักบินได้ ทกุ ประเภท
ทําให้ หน่วยต้ องพัฒนาแบบทดสอบ
ความถนัดด้ านการบิน

O9 ทอ.ให้ ความสําคัญกับกระบวนการ
คัดเลือกนักบินใหม่ ไปบินกับอากาศ
ยานแบบต่างๆ
O10 ผู้บริหารส่งเสริมให้ บคุ ลากรศึกษาต่อ ทําให้ บคุ ลากร มีโอกาสได้ เรียนรู้
วิทยาการใหม่มากขึน
ในสาขาวิชาที!จําเป็ นต่อการทํางาน

ปั จจัยภายนอกที!เป็ นอุปสรรค
(Threat)
T5 ผู้บริหารของ ทอ.มีจํานวนน้ อยที!
เข้ าใจในภารกิจของหน่วยเป็ นอย่างดี
T6 ผู้บริหารหน่วยต่าง ๆ ใน ทอ.ไม่เข้ าใจ
ในความแตกต่างระหว่างการทดสอบ
ความรู้ กับการทดสอบความถนัด
T7 ผู้บริหารของ ทอ.บางส่วน ไม่ได้
รับทราบข้ อมูลกรรมวิธีการสร้ าง
แบบทดสอบตามหลักวิชาการ และขีด
ความสามารถในการทํานายผล

2.97

0.28 0.832

3.71

0.28 1.039

3.01

0.28 0.843

2.78

0.28 0.778

คะแนน นําหนัก คะแนน
x นําหนัก

ผลกระทบต่ อการดําเนินงานของหน่ วย ประเมิน
ทําให้ หน่วยมีแรงสนับสนุนในการพัฒนา
น้ อย
ทําให้ ไม่ได้ ใช้ ผลทดสอบของหน่วยอย่าง
เต็มที! โดยยังเน้ นการคัดเลือกด้ วยความรู้
เป็ นหลัก
ทําให้ ขาดความเชื!อมัน! และการยอมรับ
ในแบบทดสอบ

2.78

0.28 0.778

3.00

0.28 0.840

2.97

0.28 0.832

๒๓

สรุ ปคะแนนของปั จจัยภายในและภายนอก
ปั จจัยภายใน

ค่ าคะแนนจริ ง
นําหนัก
ค่าคะแนน
คะแนน จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่ อน

1. ด้ านโครงสร้ างและนโยบายภายใน 0.212 6.44 6.42 1.37 1.36
2. ด้ านผลผลิตและบริ การ
0.176 5.47 2.70 0.96 0.48
3. ด้ านบุคลากร
0.161 13.29 14.11 2.14 2.27
4. ด้ านสถานภาพการเงิน
0.151 2.85 7.20 0.43 1.09
5. ด้ านพัสดุและทรัพยากร
0.151 6.35 13.07 0.96 1.97
6. ด้ านการบริ หารจัดการ
0.149 2.92 7.63 0.44 1.14
สรุ ปคะแนนปั จจัยภายใน
6.2920 8.3056
เฉลี!ยคะแนนปั จจัยภายใน
-2.0136

ปั จจัยภายนอก

ค่ าคะแนนจริ ง
นําหนัก
ค่าคะแนน
คะแนน โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค

7. ด้ านสังคมจิตวิทยาและวัฒนธรรม
0.200
8. ด้ านเทคโนโลยี
0.180
9. ด้ านเศรษฐกิจ
0.340
10. ด้ านการเมืองและกฎหมาย
0.280
สรุ ปคะแนนปั จจัยภายนอก
เฉลี!ยคะแนนปั จจัยภายนอก

8.64
5.71
3.57
12.47

6.96
2.50
0.00
8.75

1.73 1.39
1.03 0.45
1.21 0.00
3.49 2.45
7.4612 4.2920
3.1692

สรุป

0.0042
0.4875
-0.1320
-0.6569
-1.0147
-0.7018

สรุป

0.3360
0.5778
1.2138
1.0416

ผนวก ค
สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก

๒๔

ผนวก ค สรุ ปผลการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในและภายนอก
ปั จจัยภายใน
๑. ด้ านโครงสร้ างและนโยบายภายใน (Structure)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง มากกว่า จุดอ่อน
๒. ด้ านผลผลิตและบริ การ (Service)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง มากกว่า จุดอ่อน
๓. ด้ านบุคลากร (Man)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง น้ อยกว่า จุดอ่อน
๔. ด้ านสถานภาพทางการเงิน (Money)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง น้ อยกว่า จุดอ่อน
๕. ด้ านพัสดุทรัพยากร (Material)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง น้ อยกว่า จุดอ่อน
๖. ด้ านการบริ หารจัดการ (Management)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ จุดแข็ง น้ อยกว่า จุดอ่อน

๐.๐๐๔๒
๐.๔๘๗๕
- ๐.๑๓๒๐
- ๐.๖๕๖๙
- ๑.๐๑๔๗
- ๐.๗๐๑๘

สรุ ป
ปั จจัยภายในขององค์กร มีจดุ แข็ง น้ อยกว่า จุดอ่อน - ๒.๐๑๓๖ โดยปั จจัยภายในทีGเป็ น
จุดแข็งทีGสําคัญ คือ ด้ านผลผลิตและบริ การ ส่วนปั จจัยภายในทีGเป็ นจุดอ่อน ทีGสําคัญ คือ ด้ านพัสดุ
ทรัพยากร ด้ านการบริ หารจัดการ และด้ านสถานภาพทางการเงิน

๒๕

ปั จจัยภายนอก
๑. ด้ านสังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ มีโอกาส มากกว่า อุปสรรค
๒. ด้ านเทคโนโลยี (Technology)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ มีโอกาส มากกว่า อุปสรรค
๓. ด้ านการเมืองและกฎหมาย (Politic and Law)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ มีโอกาส มากกว่า อุปสรรค
๔. ด้ านเศรษฐกิจ (Economic)
ค่าคะแนนจริ ง มีลกั ษณะ มีโอกาส มากกว่า อุปสรรค

๐.๓๓๖๐
๐.๕๗๗๘
๑.๐๔๑๖
๑.๒๑๓๘

สรุ ป
ปั จ จัยภายนอกขององค์กร มี โอกาส มากกว่า อุปสรรค ๓.๑๖๙๒ โดยเรี ยงลํ าดับตาม
คะแนนจากมากไปน้ อย คือ ด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการเมืองและกฎหมาย ด้ านเทคโนโลยี และด้ าน
สังคมและวัฒนธรรม

๒๖

กราฟแสดงทิศทางขององค์ กร
สรุปปั จจัยภายในและภายนอก

คะแนน

สรุป ปั จจัยภายใน ที!เป็ นจุดแข็ง ( S : Strength ) จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปั จจัยภายใน
สรุป ปั จจัยภายใน ที!เป็ นจุดอ่อน ( W : Weakness ) จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปั จจัยภายใน
สรุป ปั จจัยภายนอก ที!เป็ นโอกาส ( O : Opportunity ) จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปั จจัยภายนอก
สรุป ปั จจัยภายนอก ที!เป็ นอุปสรรค ( T : Threats ) จากการวิเคราะห์คะแนนรวมปั จจัยภายนอก

6.3
8.3
7.5
4.3

O
7.5

WO

W
8.3

WT

SO

S

0

ST

6.3

4.3

T
แนวทางการพิจารณากําหนดยุทธศาสตร์
WO สามารถใช้ โอกาสที!มีอยู่มากมาพัฒนาจุดอ่อน ให้ กลายเป็ นจุดแข็งขององค์กรได้
ST พิจารณานําจุดแข็งของหน่วยงาน ไปขจัดอุปสรรคที!สําคัญให้ หมดไป
SO พิจารณาใช้ จดุ แข็งที!มีอยู่มาก ตอบสนองโอกาสที!เปิ ดให้
WT การแก้ ไขอุปสรรคจากปั จจัยภายนอกที!มีไม่มากและมีความสัมพันธ์กบั จุดอ่อนได้ สําเร็จ
จะทํากลายเป็ นองค์กรที!ไม่มีอปุ สรรค และมีความเข้ มแข็งมัน! คงมาก

ผนวก ง
ยุทธศาสตร์ ท@ เี ป็ นไปได้ ของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ
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ผนวก ง ยุทธศาสตร์ ทเป็
ี นไปได้ ของ ศูนย์ ทดสอบบุคคล ฯ
1. WO Strategy
Weakness Opportunity
strategy
W1
O7
จัดทําแผนการพัฒนาหน่วยที'มีความชัดเจน สอดคล้ องกับคุณลักษณะกําลังพล
ที'กองทัพต้ องการ
W2, W7
O10
พัฒนาบุคลากรให้ มีความรู้ทางวิชาการที'ใช้ ในภารกิจคัดเลือกคัดสรรบุคคล
W3, W18 O3
พัฒนากระบวนการทดสอบเพื'อคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ยุติธรรม ถูกต้ องตามหลักวิชาการมากขึ Gน
W6, W13, O6, O8, O9 พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ เพื'อการทดสอบบุคคล สําหรับใช้ คดั เลือกคัดสรรบุคคล
W9
โดยเน้ นอาชีพนักบินเป็ นหลัก
W16, W13 O7, O1, O2, ปรับปรุงอาคารสํานักงานให้ ทนั สมัย รองรับปริ มาณงานในอนาคต สามารถเป็ น
O3
แบบอย่างที'ดีให้ กบั หน่วยงานอื'น ๆ ของรัฐ

2. ST Strategy
Strength
Threat
S1, S2, S12 T5, T6, T7

strategy
จัดส่งข้ อมูลที'จําเป็ นเพื'อให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบและสามารถใช้ ในการตัดสินใจ

3. SO Strategy
Strength Opportunity
strategy
S1, S2, S12 O6, O7, O8, นําเสนอผลการวิเคราะห์วิจยั การทดสอบความถนัดและวิภาววิสยั ในการคัดเลือก
O9
คัดสรรบุคคลในอาชีพนักบินให้ ผ้ บู งั คับบัญชารับทราบ

4. WT Strategy
Weakness
Threat
strategy
W4, W17, T1, T3, T5, ประชาสัมพันธ์กระบวนการคัดเลือกคัดสรรบุคคล ด้ วยการทดสอบความถนัดและ
W19
T6, T7
วิภาววิสยั ที'มีความโปร่งใส ถูกหลักวิชาการ เพื'อเป็ นภาพลักษณ์ที'ดีให้ กบั ทอ.

ผนวก จ
อาคารสํานักงานของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต
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ผนวก จ อาคารสํานักงานของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต
สถานการณ์ ปัจจุบัน
ศูนย์ ทดสอบบุคคล ฯ มี สํานักงานอยู่ชันล่างภายในอาคารของศูนย์ ภาษา ยศ.ทอ. ฯ
จึง ไม่มี อาคารสํ านักงานที% เ ป็ นของหน่วย ตัวอาคารและสํ านักงานในปั จ จุบัน ไม่ไ ด้ ถูกออกแบบ
โดยตรงเพื% อใช้ ใ นภารกิ จการทดสอบ ซึ%งในการทดสอบแต่ละครั ง มี ผ้ ูรับการทดสอบจํ านวนมาก
รวมทังขนาดพืนที%มีจํากัดทําให้ ไม่สามารถรองรับจํานวนผู้รับการทดสอบได้ เกิน ๓๐ คน รวมทังพืนที%
ที%เหลืออยูไ่ ม่สามารถรองรับบุคลากรของหน่วยที%จะบรรจุเพิ%มในอนาคตได้ ตามจํานวนอัตรากําลังพล
ที% ทอ.กําหนด
ความต้ องการตามวิสัยทัศน์
เพือให้ ศนู ย์ทดสอบบุคคล ฯ สามารถรองรับภารกิจการคัดเลือกคัดสรรบุคคลให้ กบั ทอ.
ในอนาคตได้ อย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเป็ นแบบอย่างทีดีให้ กบั หน่วยงานอืน ๆ และเป็ นความ
ภาคภูมิใจของ ทอ. ศูนย์ทดสอบบุคคล ฯ จึงต้ องมีอาคารสํานักงานเป็ นของหน่วยงานเอง
ลักษณะอาคารสํานักงานของ ศูนย์ ทดสอบบุคคลฯ ในอนาคต
๑. ออกแบบอาคารตามลักษณะการทํ างานที เกิ ดจากภารกิ จในปั จจุบนั และอนาคต
รูปทรงและการตบแต่งอาคาร สามารถสร้ างความรู้สกึ มันใจต่อระบบการทดสอบคัดเลือกคัดสรรของ
ทอ. ต่อผู้ทีพบเห็น
๒. มีระบบรักษาความปลอดภัยข้ อมูลและเอกสารลับทีดี
๓. สามารถรองรับเจ้ าหน้ าที และคอมพิวเตอร์ เพือการทดสอบได้ ในจํานวนทีเหมาะสม
๔. มี ห้ อ งทดสอบขนาดใหญ่ เ พี ย งพอต่ อ การใช้ งานในอนาคต ซึ งต้ อ งมี ลั ก ษณะ
เหมาะสมต่อ การนังทํ า การทดสอบเป็ นเวลานานหลายชัวโมง และสามารถปรั บ ใช้ ง านต่า ง ๆ
ได้ หลากหลาย
๕. มีห้องสอบสัมภาษณ์ขนาดเล็กจํานวนเพียงพอ เพือสนับสนุนการสอบสัมภาษณ์เพือ
การคัดเลือกต่าง ๆ ใน ทอ.
๖. มีพื =นทีจอดรถ สามารถรองรับการเข้ ามาของผู้รับการทดสอบได้ เหมาะสม
๗. ทีตังอาคารควรอยู
=
่ใกล้ ถนนเส้ นหลัก เพือให้ บุคคลภายนอกสามารถเดินทางไปมา
ด้ วยรถประจําทางได้ อย่างสะดวก
๘. มีทศั นียภาพภายนอกสวยงาม สามารถมองเห็นความเป็ นทหารอากาศ สร้ างความ
ประทับใจต่อผู้ทีเห็นทังภายในและภายนอก
=
ทอ.

