บ่งการ
การสัมมนาเพื่อประเมินกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค : การประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
กล่าวนา
สคม.ทอ.มีภารกิจให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ. โดยมีหน้าที่ในการรวบรวม ศึกษา
วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการบริหารเชิงยุทธศาสตร์
ทอ. ซึ่งปี ๖๑ ได้จั ดสัมมนาเพื่อกาหนดแนวทางพัฒนาการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์ ทอ. ผลการสัมมนาได้ข้อเสนอ
ให้ สคม.ทอ.ดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้กับ นขต.ทอ.โดยใช้ชุดสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ (Mobile Team)
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.
ตามสั่ ง การ ผบ.ทอ.ในที่ ป ระชุ ม ศปก.ทอ.เมื่ อ วั น จัน ทร์ ที่ ๒๒ ก.ค.๖๒ ความว่า สคม.ทอ.จั ด
การประชุมสั มมนาการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์ เ พื่อการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ทอ. ประจาปี ๖๒ เมื่อ วันศุก ร์
ที่ ๑๙ ก.ค.๖๒ ณ ห้ อ งบรรยาย บก.ทอ. นอกเหนื อ จากการจั ด นิ ท รรศการแล้ ว ยั ง มี ก ารบรรยายเรื่ อ ง
การสื่อสารองค์กร โดย ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข การบรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.โดย รอง จก.ยก.ทอ.
และการบรรยายพิ เ ศษโดย เสธ.ทอ. ทั้ง นี้ การประชุม สั มมนามี รู ปแบบและเนื้อ หาสาระที่ ดี ท าให้ ทราบ
โครงสร้างที่เป็นมาตรฐานของยุทธศาสตร์ เป้าหมายการดาเนินการของหน่วยในแต่ละระดับ ทั้งด้านยุทธศาสตร์
ยุทธการ และยุ ทธวิธี หรือระดับ ผู้ บ ริห าร ฝ่ ายอานวยการและหน่วยปฏิบัติ ว่าต้องมีทิศทางสอดคล้องกัน
เป็นกลไกที่ช่วยกันขับเคลื่อนภารกิจในลักษณะเป็นองค์รวม ทาอะไร เพื่ออะไร เหมาะสมสาหรับข้าราชการ
ทหารทุกคน โดยเฉพาะ หน.หน่วยและรอง หน.หน่วยซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการกากับดูแลการปฏิบัติเพื่อ
ให้บรรลุเป้าหมาย จึงให้ หน่วยต่าง ๆ รวบรวมและศึกษาเนื้อหาดังกล่าวไว้เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนิน
ภารกิจของหน่วยซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานของตนเอง และเป็นผลดีต่อ ทอ.ในภาพรวม รวมทั้ง
ความเจริญก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติเอง สาหรับ สคม.ทอ.จะได้รับภารกิจเพิ่มเติมในปีงบประมาณ ๖๓ ในเรื่องเกี่ยวกับ
การศึกษา วิเคราะห์นโยบาย ผบ.ทอ.และยุทธศาสตร์ ทอ. พร้อมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติของ
นขต.ทอ.เกี่ยวกับการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทอ.และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ทอ.มี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้บัญชาการทหารอากาศได้อนุมัติเมื่อ ๑๙ ส.ค.๖๒ ท้ายหนังสือ สคม.ทอ.
ที่ กห ๐๖๔๘.๒/๗๕ ลง ๑๕ ส.ค.๖๒ ให้ สคม.ทอ.ดาเนินการ ดังนี้
๑. จัดประชุมสัมมนาการสื่ อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ทอ.ให้ กับ นขต.ทอ.
เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติให้ตรงตามเป้าหมายการดาเนินการ
ของหน่วยในแต่ละระดับ ทั้งด้านยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี รวมทั้งระดับผู้บริหาร ฝ่ายอานวยการ และ

-๒หน่ ว ยปฏิบั ติ ว่าต้องมีทิศทางสอดคล้ องกัน เป็นกลไกที่ช่ว ยกันขับเคลื่ อนภารกิจในลั กษณะเป็นองค์รวม
โดยกาหนดการจัดประชุมภายในเดือน พ.ย.๖๒
๒. จัดชุดสื่อสารยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์เ คลื่อนที่ (Mobile Team) เพื่อให้คาปรึกษาแนะนา
แก่ นขต.ทอ. ในการนาความรู้จากการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.
ไปประยุ กต์ใช้ในการปฏิบั ติ โดยให้เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทอ.และสอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์ ทอ.ตั้งแต่เดือน
ม.ค.๖๓
๓. ดาเนินการประเมินผลการปฏิบัติของ นขต.ทอ.เกี่ยวกับการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย
ผบ.ทอ.และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ. ภายในเดือน มิ.ย.๖๓
๔. การด าเนิ น การตามข้ อ ๑ เป็ นไปตามสั่ ง การ ผบ.ทอ.ในที่ ประชุม ศปก.ทอ.เมื่อ วัน จั นทร์ ที่
๒๒ ก.ค.๖๒ และข้ อ ๒ ถึ งข้ อ ๓ เป็ น ไปตามอนุ มัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๕ มิ . ย.๖๒ ท้ ายหนั งสื อ สคม.ทอ.ที่
กห ๐๖๔๘.๒/๖๐ ลง ๒๑ มิ.ย.๖๒
ผลการจัดประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ในปี ๖๒ ทาให้
ผู้แทน นขต.ทอ.ได้รับทราบสารสนเทศเกี่ยวกับการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร และ ผบ.ทอ.ได้สั่งการให้ นขต.ทอ.
รวบรวมและศึ กษาเนื้ อหาการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์ดั งกล่ าวไว้เพื่ อเป็นแนวทางในการดาเนิ นภารกิ จของหน่ วย
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในหน่วยงานของตนเอง และเป็นผลดีต่อ ทอ.ในภาพรวม และให้ สคม.ทอ. ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติ การสื่อสารยุทธศาสตร์ ของ นขต.ทอ. สารสนเทศที่ได้รับจากการประชุมสัมมนา
มีร ายละเอี ย ดตามผนวก ก สรุ ป สาระส าคัญ ได้ ๕ ประการ ได้แก่ ๑) โอวาทการกล่ าวเปิ ดของ ผบ.ทอ.
๒) การบรรยายเรื่องทิศทางการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. ๓) การบรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี
๔) การบรรยายเรื่ องการสื่ อสารองค์กร และ ๕) การจัดนิทรรศการแสดงปัญหาและแนวทางการพั ฒ นา
การสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.
การดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ในปี ๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ประสิ ทธิภ าพการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.ประกอบด้ว ยกิจกรรมส่ งเสริมการสื่ อสารยุทธศาสตร์
ของ นขต.ทอ. ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑) การศึกษานาร่องการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.เพื่อสารวจปัญหา
การสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ข อง นขต.ทอ. ๒) การประชุ ม สั ม มนาการสื่ อสารยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ การขับ เคลื่ อ น
ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.ปี ๖๓ เพื่ อ สื่ อ สารการประเมิ น การปฏิ บั ติ ก ารสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ข อง นขต.ทอ. และ
๓) การประเมิ น ผลการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ข อง นขต.ทอ.เพื่ อ ใช้ ผ ลการประเมิ น ส าหรั บ การปรั บ แก้ ไ ข
การดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.
บ่ ง การสั ม มนานี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมการประชุ ม สั ม มนาการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ปี ๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาทราบถึง วัตถุประสงค์
ของการประชุมสัมมนา ขอบเขตการประชุมสัมมนา การปฏิบัติของผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเอกสารที่ใช้
ประกอบในการประชุมสัมมนา

-๓วัตถุประสงค์การประชุมสัมมนา
๑. เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ วมประชุม สั มมนาร่ว มกันกาหนดแผนการสื่ อสารยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี และ
แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ นขต.ทอ.
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนากาหนดปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ ของ นขต.ทอ.ที่ต้องการรับ
การปรึกษาจากชุดการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ สคม.ทอ.
ขอบเขตการประชุมสัมมนา
ขอบเขตของเนื้อหาการประชุมสัมมนาเพื่อสื่อสารการประเมินการปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ
นขต.ทอ. แบ่งตามเนื้อหาของการประชุมสัมมนาเป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นการสัมมนาเพื่อกาหนดแผนการ
สื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. และส่วนที่สองเป็นการสัมมนาเพื่อกาหนดปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.
๑. การสั มมนาเพื่ อก าหนดแผนการสื่ อสารยุท ธศาสตร์ ทอ. ให้ จัด ทาเป็ น ๒ แผนคื อ ๑) แผน
การสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี และ ๒) แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ นขต.ทอ.(แผนปฏิบัติราชการ นขต.ทอ.)
โดยองค์ประกอบของแผนแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ต้องการสื่อสาร และ
ส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร โดยองค์ประกอบของยุทธศาสตร์ที่ต้องการสื่อสาร
ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ (Ends) ๒) กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Ways) ๓) กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Means) และ ๔) แผนที่ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์
(Strategy Map) ส่วนองค์ประกอบของการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ได้แก่
๑) การกาหนดเป้าหมายการสื่อสาร ๒) การกาหนดผู้ส่งสาร ๓) การกาหนดเนื้อหาการสื่อสาร ๓) การกาหนด
ช่องทางที่ใช้สื่อสาร ๕) การกาหนดผู้รับสาร และ ๖) การกาหนดการประเมินผลการสื่อสาร
๒. การสัมมนาเพื่อกาหนดปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ. ให้กาหนดปัญหาการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ ของ นขต.ทอ.ที่ต้องการรับ การปรึกษาจากชุดการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่ อนที่ สคม.ทอ. โดย
แบ่งเป็นปัญหาตามองค์ประกอบของการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร ๖ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) เป้าหมายการสื่อสาร
๒) ผู้ส่งสาร ๓) เนื้อหาการสื่อสาร ๔) ช่องทางการสื่อสาร ๕) ผู้รับสาร และ ๖) การประเมินการสื่อสาร
การปฏิบัติ
๑. กาหนดการประชุมสัมมนาระหว่างวันที่ ๑๖–๑๘ ธ.ค.๖๒ มีรายละเอียดตามผนวก ข
๒. การเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนา
๒.๑ วันที่ ๑๖ ธ.ค.๖๒ ฟังบรรยาย ๓ เรื่อง ประกอบด้วย นโยบายการสื่อสารองค์กรของ ทอ.
การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร การสื่อสารยุทธศาสตร์ เคลื่อนที่ ทอ. และการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ ทอ.ของ บน.๑
๒.๒ วั น ที่ ๑๗ ธ.ค.๖๒ สั ม มนากลุ่ ม ย่ อ ยเรื่ อ ง การก าหนดแนวทางการพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.ของ นขต.ทอ. ให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. โดยกาหนดแผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี

-๔และแผนการสื่อสารยุ ทธศาสตร์ นขต.ทอ. และปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.ที่ต้องการรับ
การปรึกษาจากชุดการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ สคม.ทอ.ดังนี้
๒.๒.๑ การก าหนดแผนการสื่ อ สารยุ ทธศาสตร์ของ นขต.ทอ. ดาเนินการโดยน าแผน
การสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ข องแต่ ล ะหน่ ว ยทั้ ง แผนการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี และแผนการสื่ อ สาร
ยุทธศาสตร์นขต.ทอ.มาพิจารณารวมกันเป็นแผนของกลุ่มสัมมนา โดยพิจารณาแยกเป็น ๒ แผนคือ ๑) แผน
การสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (ผนวก ค) และ ๒) แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ นขต.ทอ.(ผนวก ง)
๒.๒.๒ การกาหนดปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.ที่ต้องการรับการปรึกษา
จากชุดการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ สคม.ทอ. ให้พิจารณาแยกปัญหาเป็น ๖ ด้านตามลาดับ ๑) การกาหนด
เป้าหมายการสื่อสาร ๒) การกาหนดเนื้อหาการสื่อสาร ๓) การกาหนดช่องทางการสื่อสาร ๔) การกาหนดผู้ส่งสาร
๕) การกาหนดผู้รับสาร และ ๖) การประเมินการสื่อสารยุทธศาสตร์
๒.๓ วันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๒ แถลงผลการสัมมนา ให้กลุ่มสัมมนาแถลงผลการสัมมนา โดยใช้เวลา
การแถลงผลกลุ่มละ ๒๐ นาที โดยมีเนื้อหาการแถลงผล ประกอบด้วย
๒.๓.๑ ผลการกาหนดแผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปีของ นขต.ทอ.
๒.๓.๒ ผลการกาหนดแผนการสื่อสารยุทธศาสตร์ นขต.ทอ.
๒.๓.๓ ผลการกาหนดปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ของ นขต.ทอ.ที่ต้องการรับการปรึกษา
จากชุดการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ สคม.ทอ.
๓. การกาหนดกลุ่มสัมมนา ให้แบ่งกลุ่มสัมมนาตามที่ สคม.ทอ.กาหนดเป็น ๔ กลุ่ม
๓.๑ กลุ่มสัมมนาที่ ๑ กลุ่มหน่วยงานในส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย สลก.ทอ., สบ.ทอ., กพ.ทอ.,
ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., ทสส.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., จร.ทอ., สตน.ทอ., สนภ.ทอ., สธน.ทอ.
๓.๒ กลุ่มสัมมนาที่ ๒ กลุ่มหน่วยงานในส่วนการรบ ประกอบด้วย คปอ., อย., รร.การบิน, บน.๑,
บน.๒, บน.๔, บน.๕, บน.๖, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖
๓.๓ กลุ่มสัมมนาที่ ๓ กลุ่มหน่วยงานในส่วนส่งกาลังบารุง ประกอบด้วย ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ.,
พอ., พธ.ทอ., ชย.ทอ., ขส.ทอ.
๓.๔ กลุ่มสัมมนาที่ ๔ กลุ่มหน่วยงานในส่ วนการศึกษา ส่ว นกิจการพิเศษ และ นขต.บก.ทอ.
ประกอบด้วย ยศ.ทอ., รร.นนก., ศวอ.ทอ., สก.ทอ., สน.ผบ.ดม., สวบ.ทอ., ศกอ., สพร.ทอ., สคม.ทอ.,
สง.ปรมน.ทอ., ศซบ.ทอ., ศปอว.ทอ.
เอกสารประกอบการสัมมนา
๑. บ่งการสัมมนา เรื่ อง การสัมมนาประเมินกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภ าค : การประเมินการ
สื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร
๓. เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง การสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ของกองทัพอากาศ
………………………………………….

-๕ผนวก ก
สรุปผลการประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศปี ๒๕๖๒
การประชุมสัมมนาการสื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กองทัพอากาศปี ๒๕๖๒
เมื่อ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้ องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริมให้
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศมีความพร้อมในการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร กิจกรรมประกอบด้วย พิธีเปิดและ
การกล่ า วให้ โ อวาทโดยผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ การบรรยายเรื่ อ งทิ ศ ทางการสื่ อ สารอง ค์ ก รโดย
เสนาธิการทหารอากาศ การบรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี โดยเจ้ากรมยุทธการ
ทหารอากาศ การบรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กรโดยวิทยากรภายนอก และการจัดนิทรรศการแสดงปัญหา
และแนวทางพัฒนาการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์กองทัพอากาศ มีผู้ เข้าร่ว มประชุ มซึ่งเป็นผู้ แทนหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศระดับนาวาอากาศโทถึงนาวาอากาศเอก(พิเศษ) จานวน ๑๕๐ คน สรุปผลการประชุมสัมมนาได้
ดังนี้
๑. โอวาทกล่าวเปิดของผู้บัญชาการทหารอากาศ
พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศได้กล่าวเปิดและให้โอวาทในตอนท้าย
ให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศได้นาสารสนเทศการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กรที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร
ยุ ทธศาสตร์ ภายในองค์ กรของตนเอง และให้ ส านั ก งานคลั ง สมองกองทัพ อากาศเป็ นที่ ป รึ ก ษาการสื่ อ สาร
ยุทธศาสตร์ให้กับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๒. การบรรยายเรื่องทิศทางการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
พลอากาศเอก มานั ต วงษ์ว าทย์ เสนาธิ ก ารทหารอากาศ บรรยายเรื่ อ งทิ ศ ทางการขับ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๘๐) สรุปได้ว่าจะต้องดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ ให้
ครอบคลุมใน ๒ ประเด็นหลักคือ ๑) กรอบทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
และ ๒) การแปลงมิติการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๒.๑ กรอบทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (ภาพที่ ๑)
๒.๑.๑ ดารงวิสัยทัศน์การพัฒนาจาก 3rd Generation RTAF “กองทัพอากาศชั้นนา
ในภูมิภาค”ไปสู่ RTAF 4.0 : ABOVE AND BEYOND
๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) มีระยะเวลาคาบเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๑๒ ปี (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาและรองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
๒.๑.๓ มุ่งเน้นเสริมสร้างขี ดความสามารถเพื่อการพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์ (RTAF NCO Function Strengthening)

-๖๒.๑.๔ พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัย โดยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากอวกาศ การเพิ่ม
ขีดความสามารถด้าน Cyber, Smart Weapon, UAS/UAV/UCAV, Simulation&Training System, R&D,
Competency, Learning Organization, PBL

ภาพที่ ๑ กรอบทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
๒.๒ การแปลงมิติการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติ จากกรอบทิศทางการพัฒนา
กองทั พ อากาศตามยุ ท ธศาสตร์ ๒๐ ปี สามารถก าหนดเป็ น กรอบแนวทางการปฏิ บั ติ ด้ ว ยการแปลงมิ ติ
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้ ดังนี้
๒.๒.๑ การแปลงการพัฒนามิตทิ างอากาศไปสู่การปฏิบัติ (ภาพที่ ๒) เป็นการกาหนดกรอบ
แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations) ซึ่งมีเป้าหมายคือ การพัฒนาการปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยพัฒนาขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) การบัญชาการและควบคุม
(C2) และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ให้สอดคล้องกับภัยคุกคาม โดยจะต้องพัฒนาทั้งยุทโธปกรณ์ คน
การจัดการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วยการบริหารจัดการ
ของผู้บังคับบัญชา การพัฒนาคนและเทคโนโลยีของหน่วยสายวิทยาการ และการสร้างความพร้อมของเครื่องมือ
อุปกรณ์ และสิ่ งอ านวยความสะดวก โดยใช้ ก ารจั ด ทาแผนงาน/โครงการเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนา และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ Purchase & Developments เป็น
ส่วนสนับสนุน

-๗-

ภาพที่ ๒ การแปลงการพัฒนามิติทางอากาศไปสู่การปฏิบัติ
๒.๒.๒ การแปลงการพัฒนามิติทางไซเบอร์ไปสู่การปฏิบัติ (ภาพที่ ๓) เป็นการกาหนดกรอบ
แนวทางการพัฒ นาการปฏิบั ติการทางไซเบอร์ (Cyber Operations) ซึ่งมีเป้าหมายคือ การพัฒ นา
การปฏิ บั ติ ก ารทางไซเบอร์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศที่ ใ ช้ การปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ย
เป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาขีดความสามารถทางไซเบอร์ที่สนับสนุนระบบตรวจจับ (Sensor) การบัญชาการ
และควบคุม (C2) และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ให้สอดคล้องกับภัยคุกคาม โดยจะต้องพัฒนาทั้ง
ยุทโธปกรณ์ คน การจัดการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย
การบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา การพัฒนาคนและเทคโนโลยีของหน่วยสายวิทยาการ และการสร้าง
ความพร้ อมของเครื่ องมื อ อุป กรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก โดยใช้การจัดทาแผนงาน/โครงการเป็ น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ Purchase &
Developments เป็นส่วนสนับสนุน

-๘-

ภาพที่ ๓ การแปลงการพัฒนามิติทางไซเบอร์ไปสู่การปฏิบัติ
๒.๒.๓ การแปลงการพัฒนามิติทางอวกาศไปสู่การปฏิบัติ (ภาพที่ ๔) เป็นการกาหนดกรอบ
แนวทางการพัฒ นาการปฏิบั ติการทางอวกาศ (Space Operations) ซึ่งมี เป้าหมายคื อ การพัฒ นา
การปฏิ บั ติ ก ารทางอวกาศเพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารทางอากาศที่ ใ ช้ ก ารปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ย
เป็นศูนย์กลางโดยการพัฒนาขีดความสามารถทางอวกาศที่สนับสนุนระบบตรวจจับ (Sensor) การบัญชาการ
และควบคุม (C2) และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ให้สอดคล้องกับภัยคุกคาม โดยจะต้องพัฒนาทั้ง
ยุทโธปกรณ์ คน การจัดการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนการพัฒนาด้วย
การบริหารจัดการของผู้บังคับบัญชา การพัฒนาคนและเทคโนโลยีของหน่วยสายวิทยาการ และการสร้าง
ความพร้ อมของเครื่ องมื อ อุป กรณ์ และสิ่ งอานวยความสะดวก โดยใช้การจัดทาแผนงาน/โครงการเป็ น
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ Purchase &
Developments เป็นส่วนสนับสนุน

-๙-

ภาพที่ ๔ การแปลงการพัฒนามิติทางอวกาศไปสู่การปฏิบัติ
๓. การบรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
พลอากาศโท ชานนท์ มุ่งธัญญา เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศบรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี เป็นการบรรยายเกี่ยวกับที่มาและกระบวนการจัดทายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และอธิบายความสัมพันธ์ขององค์ประกอบของแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(ภาพที่ ๕)
๓.๑ จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Ends) เป็นการกาหนดผลสาเร็จขั้นสุดท้ายของ
ยุทธศาสตร์ที่จะนาไปสู่การพัฒนากรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Way) กาหนดเป็น
๓ ระดับ ได้แก่ วิสัยทัศน์ (Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Themes) และเป้าประสงค์ประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ (Strategic Goal)
๓.๑.๑ วิ สั ย ทั ศ น์ เ ป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ที่ ก องทั พ อากาศต้ อ งการจะเป็ น ในห้ ว งเวลาจาก
พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ คือ กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค ซึ่งหมายถึง กองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถใน
อั น ดั บ ๑ ใน ๓ ของภู มิ ภ าคอาเซี ย น ก าหนดขึ้ น จากการศึ ก ษาสภาวะแวดล้ อ มทางยุ ท ธศาสตร์ และ
ขีดความสามารถของกาลังทางอากาศ
๓.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นประเด็นสาคัญที่กองทัพอากาศจะต้องคานึงถึง ต้องพัฒนา
ต้องมุ่งเน้น เพื่อที่จะบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค กาหนดขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์เป็นเป้าหมาย
ที่ต้องบรรลุภายใต้การปฏิบัติภารกิจที่สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญคือ รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) พิทักษ์รักษาและเทิดทูน

- ๑๐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ๒) เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ๓) รักษาความมั่นคง
ของรัฐ ๔) รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และ ๕) สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล
๓.๑.๓ เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายยุทธศาสตร์เป็นระดับผลการดาเนินงาน
ที่กองทัพอากาศต้องการให้บรรลุในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ในแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเด็น
ยุ ท ธศาสตร์ ซึ่ ง จะน าไปสู่ ก ารบรรลุ ค วามส าเร็ จ ตามวิ สั ย ทั ศ น์ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และกลุ่ ม เป้ า หมาย
ประกอบด้วย ประเทศไทย สถาบันพระมหากษัตริย์ กองทัพไทย และประชาชน
๓.๒ กรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือหนทางปฏิบัติ (Strategic Ways) เป็นพิมพ์เขียว
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่จุดมุ่งหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ เป็นหนทางปฏิบัติที่จะทาให้
บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่มีความชัดเจนเพียงพอสาหรับการวางแผนใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพและ
บรรลุประสิทธิผล แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น ๒๓ กลยุทธ์ ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มคือ ๑) กลุ่มกลยุทธ์
เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
โดยตรง จานวน ๘ กลยุทธ์ และ ๒) กลุ่มกลยุทธ์พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน จานวน ๑๕ กลยุทธ์ ในแต่ละกลยุทธ์มีตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงาน (KPI) ซึ่งความสาเร็จของ KPI เป็นผลมาจากการดาเนินงานตามกลยุทธ์ย่อยที่รองรับซึ่งมีจานวนรวม
ทั้งสิ้น ๑๑๒ กลยุ ทธ์ย่อย กลยุทธ์มีความสัมพันธ์กันและได้รับการขับเคลื่อนไปพร้อมกันซึ่งสามารถอธิบาย
ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ได้เป็น ๒ แบบ แบบแรกเป็นความสัมพันธ์ของการใช้แผนรองรับ และแบบที่สองเป็น
ความสัมพันธ์การส่งเสริมสนับสนุนระหว่างกลยุทธ์
๓.๒.๑ ความสัมพันธ์ของการใช้แผนรองรับกลยุทธ์เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดจากการใช้แผน
รองรับ ๒ แผนคือ แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็ นศูนย์กลาง และแผนแม่บท
กองทัพอากาศ โดยแผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางรองรับกลยุทธ์
ในส่วนของการเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรง รวม ๘ กลยุทธ์ (กลยุทธ์ ในกรอบพื้นสีน้าเงิน) ส่วนแผนแม่บทกองทัพอากาศรองรับ
กลยุทธ์ในส่วนของการพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวม ๑๕ กลยุทธ์ (กลยุทธ์ในกรอบพื้นสีเขียว)
๓.๒.๒ ความสั มพัน ธ์การส่ งเสริมสนับสนุ นระหว่ างกลยุทธ์ เป็น ความสั มพัน ธ์ที่เกิ ดจาก
ผลการดาเนินงานของกลยุทธ์หนึ่งจะส่งเสริมสนับสนุนต่อผลการดาเนิน งานของอีกกลยุทธ์หนึ่ง ซึ่งสามารถ
จัดกลุ่มความสัมพันธ์ได้ ดังนี้
๑) กลยุ ท ธ์ ก ลุ่ ม ที่ มี ค วามส าคั ญ ในการสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารที่ ใ ช้ เ ครื อ ข่ า ย
เป็นศูนย์กลาง แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาสมรรถนะกาลังพล
กลยุทธ์เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

- ๑๑ การสื่อสาร กลยุทธ์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมกาลังทางอากาศ กลยุทธ์พัฒนาความสัมพั นธ์และความร่วมมือ
ในประชาคมอาเซีย น และกลยุ ทธ์ บู ร ณาการความร่ ว มมือกับหน่ว ยงานภาครัฐ /เอกชน เป็นกลุ่ มกลยุท ธ์
ที่ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกลยุทธ์ที่สองซึ่งประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การข่าวและความร่วมมือด้านความมั่นคง กลยุ ทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ กลยุทธ์พัฒนา
ขีดความสามารถการส่งกาลั งบ ารุ ง กลยุ ทธ์ปฏิบัติการกิจการพลเรือน ซึ่งกลยุทธ์กลุ่มนี้ส่ งเสริมสนับสนุน
กลุ่มกลยุทธ์ที่เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรง
๒) กลยุทธ์ที่เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ แบ่งเป็น ๒ กลุ่มกลยุทธ์ กลุ่มแรก
เป็นกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์
ได้แก่ กลยุทธ์เสริ มสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถ
ระบบตรวจจับ กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถ
เครือข่าย กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ กลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถ
บุคลากรและพฤติกรรมปฏิบัติงาน และกลุ่มที่สองเป็นกลยุทธ์สนับสนุนกลยุทธ์เสริมสร้างขีดความสามารถการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถด้าน
สงครามไซเบอร์ กลยุทธ์พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ กลุ่มกลยุทธ์ที่เสริมสร้างขีดความสามารถ
กองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรงเป็นกลุ่มที่ส่งเสริม
สนั บสนุน กลยุทธ์ร องรับ ประเด็น ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ จานวน ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ กลยุทธ์
ถวายความปลอดภั ย กลยุ ท ธ์ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามนโยบาย/สถานการณ์ กลยุ ท ธ์ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ กลยุทธ์ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๓ กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Strategic Means) เป็นวิธีการ ทรัพยากร และหน่วย
รับผิดชอบในการขับเคลื่อนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Ways) ให้บรรลุเป้าประสงค์ประเด็น
ยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายยุทธศาสตร์ วิธีการ ทรัพยากร และหน่วยรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี กาหนดอยู่ในแผนแม่บทรองรับยุทธศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาขีดความสามารถ
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง และแผนแม่บทกองทัพอากาศด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนแม่บทด้านกาลังพล
แผนแม่บทด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัย แผนแม่บทด้านยุทธการและการฝึก แผนแม่บทด้านส่งกาลังบารุง
แผนแม่บทด้านกิจการพลเรือน แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และแผนแม่บทด้าน
การวิจั ย และพั ฒ นา โดยแผนแม่บ ทจะเป็ นจุ ดเริ่มต้นของการนายุทธศาสตร์ไปสู่ การปฏิ บัติ องค์ประกอบ
ของแผนแม่ บ ท ประกอบด้ ว ย การเชื่อ มโยงกั บตัว ชี้วั ดกลยุท ธ์ของยุ ทธศาสตร์ การก าหนดค่ าเป้ าหมาย
ของตัวชี้วัดกลยุทธ์ การกาหนดแผนงาน/โครงการรองรับกลยุทธ์ย่อยที่รองรับตัวชี้วัดกลยุทธ์ การกาหนด
หน่วยดาเนินงาน และงบประมาณที่ใช้

- ๑๒ -

ภาพที่ ๕ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๖๘๐)
๔. การบรรยายเรื่องการสื่อสารองค์กร
อาจารย์ ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข อาจารย์ประจาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
สุวรรณภูมิ บรรยายเรื่องการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์องค์กร ดังนี้
๔.๑ องค์ ป ระกอบของการสื่ อสารยุ ทธศาสตร์อ งค์ กร ประกอบด้ว ย ๖ องค์ ประกอบ ได้แ ก่
๑) เป้าหมายการสื่อสาร (Objective) ๒) ผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร (Sender/Source) ๓) สาระใจความสาคัญ
หรือข่าวสาร (Message) ๔) ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ๕) ผู้รับสาร (Receiver) และ ๖) การประเมินผล
การสื่อสาร (Feedback) (Berlo, 1987)
๔.๑.๑ เป้าหมายการสื่อสารยุทธศาสตร์ (Objective) หมายถึง สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น
กับผู้รับสาร ๔ ประการหลังจากดาเนินการสื่อสารยุทธศาสตร์ ได้แก่ ๑) การรับรู้ยุทธศาสตร์ ๒) ความเข้าใจ
ยุทธศาสตร์ ๓) ความพร้อมนายุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และ ๔) การเตรียมการด้านทรัพยากรการบริหาร
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- ๑๓ ๔.๑.๒ ผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสาร (Sender/Source) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือ
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบในการสื่ อสารยุ ท ธศาสตร์ ได้ แก่ ๑) ผู้ บัง คับ บัญ ชาระดับ สู ง ๒) คณะทางานด้ า น
ยุทธศาสตร์ (๓) นักวิชาการด้านการจัดทายุทธศาสตร์ และ ๔) ผู้นาหน่วยปฏิบัติตามยุทธศาสตร์
๔.๑.๓ สาระใจความสาคัญหรือข่าวสาร (Message) หมายถึง เนื้อหาของยุทธศาสตร์
ที่ ต้ อ งการสื่ อ สาร ซึ่ ง แบ่ ง การสื่ อ สารเนื้ อ หาเป็ น การเผยแพร่ เ นื้ อ หายุ ท ธศาสตร์ ทั้ ง ฉบั บ (ฉบั บ สมบู ร ณ์
ฉบับเผยแพร่ ฉบับย่อ ) และการสื่อสารเนื้อหายุทธศาสตร์บางส่วน ได้แก่ การสื่อสารส่วนที่เป็นจุดมุ่งหมาย
ทางยุทธศาสตร์ (Ends) การสื่อสารส่วนที่เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Ways) และการสื่อสาร
ส่วนที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Means)
๔.๑.๔ ช่องทางการสื่อสาร (Channel) หมายถึง ประเภทของสื่อ (Media) ที่ใช้ใน
การสื่อสารยุทธศาสตร์ เช่น สื่อ ระบบเอกสาร/ธุรการ สื่อระบบ Online/Electronics สื่อการอบรม/สัมมนา
สื่อการประชุมหน่วย สื่ออื่น ๆ เช่น Special Forum, Km Corner
๔.๑.๕ ผู้รับสาร (Receiver) หมายถึง บุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ บุคลากรทุกคน/ทุกระดับ หน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็นยุทธศาสตร์ ผู้รับผิดชอบแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
๔.๑.๖ การประเมินผลการสื่ อสาร (Feedback) หมายถึง การประเมินผลการดาเนินการ
สื่อสารยุทธศาสตร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับสาหรับการปรับปรุงการสื่อสารยุทธศาสตร์ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
ดังนั้ น การประเมิน จึ งทาการประเมิน ในทุกองค์ประกอบของการสื่ อสารยุทธศาสตร์ ได้แก่ การประเมิน
การบรรลุ เป้าหมายการสื่อสาร การประเมินคุณภาพผู้ส่งสาร การประเมินคุณภาพสาระใจความสาคัญหรือ
เนื้อหาข่าวสาร การประเมินคุณภาพช่องทางการสื่อสาร และการประเมินการรับรู้ของผู้รับสาร
๔.๒ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการสื่อสารยุทธศาสตร์ (ภาพที่ ๖)
๔.๒.๑ ความสัมพันธ์ของเป้าหมายการสื่อสารกับผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในส่วนของความสัมพันธ์
กับผู้ส่งสารคือ เป้าหมายการสื่อสารจะต้องเป็นความต้องการของผู้ส่งสาร ในขณะที่ผู้ส่งสารเป็นผู้กาหนด
เป้าหมายการสื่อสาร ส่วนความสัมพันธ์กับผู้รับสารคือ การกาหนดเป้าหมายการสื่อสารจะต้องกาหนดสิ่ง
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้รับสาร ในขณะที่ลักษณะของกลุ่มผู้รับสารจะเป็นตัวกาหนดเป้าหมายของการสื่อสาร
๔.๒.๒ ความสัมพันธ์ของผู้ส่งสารหรือแหล่งข่าวสารกับสาระใจความสาคัญหรือข่าวสารคือ
ผู้ส่งสารจะเป็นผู้กาหนดสาระใจความสาคัญหรือข่าวสาร ในขณะที่ข่าวสารที่มีคุณภาพจะขึ้นอยู่กับความสามารถ
ของผู้ส่งสาร
๔.๒.๓ ความสัมพันธ์ของสาระใจความสาคัญหรื อข่าวสารกับช่องทางการสื่อสารคือ สาระ
ใจความสาคัญหรือข่าวสารเป็นตัวกาหนดประเภทของช่องทางการสื่อสาร ในขณะที่ช่องทางการสื่อสารก็ต้องใช้
ให้เหมาะสมกับลักษณะของข่าวสาร
๔.๒.๔ ความสัมพันธ์ของช่องทางการสื่อสารกับ ผู้รับสารคือ ช่องทางการสื่อสารที่ใช้จะต้อง
เหมาะสมกับผู้รับสาร ในขณะที่ลักษณะของกลุ่มผู้รับสารจะบ่งบอกถึงประเภทช่องทางการสื่อสารที่ใช้

- ๑๔ ๔.๒.๕ ความสัมพันธ์ของการประเมินผลการสื่อสาร (Feedback) กับผู้ส่งสารและ ผู้รับสาร
ในส่วนของความสัมพันธ์กับผู้ส่งสารคือ ผู้ส่งสารจะใช้ผลการประเมินในทุกองค์ประกอบมาใช้ในการปรับปรุง
การดาเนินการสื่อสาร ในขณะที่การประเมินผลการสื่อสารจะได้รับการออกแบบการประเมินจากผู้ส่งสาร
ส่วนความสัมพันธ์กับผู้รับสารคือ ผู้รับสารจะใช้ผลการประเมินในส่วนของการประเมินการรับรู้ของผู้รับสาร
มาใช้ในการปรั บ ปรุ งการรั บ สารของตนเอง ในขณะที่ผู้ รับ สารจะได้รั บการประเมินผลการสื่ อสารเพื่อใช้
เป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงการดาเนินสื่อสารยุทธศาสตร์ต่อไป

ภาพที่ ๖ ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบการสื่อสารยุทธศาสตร์
๕. การจัดนิทรรศการแสดงปัญหาและแนวทางการพัฒนาการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
นิทรรศการปัญหาและแนวทางการพัฒ นาการสื่ อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ สรุปเนื้อหา
เป็น ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์ สรุปได้ว่า ปัญหาการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
แบ่งได้เป็น ๓ ปัญหา ได้แก่ ปัญหาการสื่อสารจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ ปัญหาการสื่อสารกรอบแนวทางการ
ขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ และปั ญ หาการสื่ อ สารกลไกการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ส่ ว นที่ ส องเป็ น แนวทาง
การพัฒ นาการสื่ อ สารยุ ท ธศาสตร์ กองทัพ อากาศ แบ่ง ได้ เป็น ๓ แนวทาง ๑) แนวทางการพัฒ นาเนื้อหา
การสื่ อสาร ๒) แนวทางการพัฒ นาช่ องทางการสื่ อสาร และ ๓) แนวทางการพัฒ นาผู้ รับสาร โดยแต่ล ะ
แนวทางการพัฒนาแยกตามองค์ประกอบยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ได้แนวทางการพัฒนาการสื่อสาร
ดังแสดงในตารางที่ ๑ - ๓

- ๑๕ ตารางที่ ๑ แนวทางการพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร
องค์ประกอบยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์
(Ends)

กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Ways)
กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
(Means)

การพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารยุทธศาสตร์
๑. อธิบาย ๑) นิยามวิสัยทัศน์ ๒) ความสาคัญและความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของประเด็น
ยุทธศาสตร์ ๓) กลุม่ เป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับตามเป้าประสงค์
๒. ปรับวิธีการสื่อสารเนื้อหา ๑) สือ่ สารเป้าประสงค์ไปพร้อมกับประเด็นยุทธศาสตร์
๒) จัดลาดับการอธิบายทิศทางการพัฒนามุ่งสู่วิสยั ทัศน์โดยเริม่ จากแผนที่ยุทธศาสตร์
เพื่อให้เห็นความสัมพันธ์ของ Ends, Ways, Means
อธิบาย ๑) ความสัมพันธ์ของ Ways กับ Ends ๒) ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์ ๓)
องค์ประกอบของกลยุทธ์ (ตัวชี้วัด กลยุทธ์ย่อยรองรับตัวชี้วัด และหน่วยรับผิดชอบกลยุทธ์)
อธิบาย ๑) ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO และแผนแม่บท
กองทัพอากาศกับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Ways) ๒) องค์ประกอบของ
แผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ๓) แผนงาน/โครงการ
รองรับแผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO และแผนแม่บทกองทัพอากาศ

ตารางที่ ๒ แนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสาร
องค์ประกอบยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์
(Ends)

กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Ways)

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
(Means)

การพัฒนาช่องทางการสื่อสารยุทธศาสตร์
๑. ใช้ช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย ๑) การประชุม ๒) เว็บไซต์ ๓) ป้ายประชาสัมพันธ์
๔) การอบรม/สัมมนา ๕) เอกสารยุทธศาสตร์ ๖) สื่อสังคมออนไลน์ ๗) เพื่อนร่วมงาน
๘) หลักสูตร ๙) ชุดสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ และ ๑๐) โทรทัศน์กองทัพอากาศ
๒. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ๑) จัดทาเอกสารยุทธศาสตร์ฉบับย่อ ๒) จัดทาป้าย
ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย ๓) ปรับวิธีนาเสนอของเว็บไซต์ให้น่าสนใจและเข้าใจง่าย
๔) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้หลากหลาย ๕) ใช้ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับยุคของ
บุคคล
๑. ใช้ช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย ๑) การอบรม/สัมมนา ๒) เอกสารยุทธศาสตร์
๓) เว็บไซต์ ๔) การประชุม ๕) หลักสูตร ๖) ชุดสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่ ๗) โทรทัศน์
กองทัพอากาศ
๒. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ๑) จัดทาเอกสารยุทธศาสตร์ฉบับย่อ ๒) ปรับวิธีนาเสนอ
ของเว็บไซต์ ๓) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้หลากหลาย
๑. ใช้ช่องทางการสื่อสารให้หลากหลาย ๑) หนังสือราชการ ๒) การประชุม ๓) การอบรม/
สัมมนา ๔) หลักสูตร ๕) โทรทัศน์กองทัพอากาศ ๖) เว็บไซต์ ๗) เพื่อนร่วมงาน
๒. ปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร ๑) ปรับวิธีนาเสนอของเว็บไซต์ให้นา่ สนใจและเข้าใจง่าย
๒) ใช้สื่อสังคมออนไลน์ให้หลากหลาย

- ๑๖ ตารางที่ ๓ แนวทางการพัฒนาผู้รับสาร
องค์ประกอบยุทธศาสตร์
จุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์
(Ends)

กรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Ways)

กลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
(Means)

การพัฒนาผู้รับสาร
ประชาสัมพันธ์ให้นายทหารสัญญาบัตรทราบถึงสถานภาพการใช้ช่องทางการรับรู้ทิศทาง
องค์กรตามยุทธศาสตร์ของแต่ละบุคคลที่ต้องได้รับการพัฒนาตามผลการวิจัยเรื่องการรับรู้
ทิศทางองค์กรตามยุทธศาสตร์ของข้าราชการกองทัพอากาศ (สานักงานคลังสมอง
กองทัพอากาศ, ๒๕๖๑)
กาหนดกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของกรอบแนวทางการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ (Ways) กับจุดมุ่งหมายทางยุทธศาสตร์ (Ends) ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์
และองค์ประกอบของกลยุทธ์ เป็น ๒ กลุ่ม ๑) น.ต.-น.อ.(พิเศษ) สือ่ สารทุกกลยุทธ์ ๒)
ร.ต.–ร.อ.สื่อสารเฉพาะกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้อง
กาหนดกลุ่มเป้าหมายการสื่อสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาขีดความสามารถ
NCO และแผนแม่บทกองทัพอากาศกับกรอบแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (Ways)
องค์ประกอบของแผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO และแผนแม่บทกองทัพอากาศ และ
แผนงาน/โครงการรองรับแผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO และแผนแม่บทกองทัพอากาศ
เป็น ๒ กลุ่ม ๑) น.ต.-น.อ.(พิเศษ) สื่อสารทุกกลยุทธ์ ๒) ร.ต.–ร.อ. สื่อสารกลยุทธ์ที่
เกี่ยวข้อง

..................................................

- ๑๗ ผนวก ข
กาหนดการสัมมนาประเมินกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาคปี ๒๕๖๓ : การสื่อสารการประเมินยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ
ระหว่าง ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒
ณ โรงแรมแคนทารี อยุธยา
...................................
วันจันทร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ชุดปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อน)
๐๗๐๐
ออกเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ออกจากบริเวณหน้ากองบัญชาการ
กองทัพอากาศ)
๐๘๓๐
เดินทางถึงโรงแรมแคนทารี อยุธยา
- ลงทะเบียน ณ ห้องสัมมนา
๐๙๐๐
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
- ผู้อานวยการสานักงานคลังสมองกองทัพอากาศ กล่าวรายงาน
- เสนาธิการทหารอากาศ ประธานกล่าวเปิดการสัมมนา และบรรยาย เรื่อง นโยบาย
การสื่อสารองค์กรของกองทัพอากาศ
๑๐๐๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๐๓๐
การชี้แจงโครงการสื่อสารยุทธศาสตร์เคลื่อนที่กองทัพอากาศเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ โดยสานักงาน
คลังสมองกองทัพอากาศ
๑๒๐๐
รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓๐๐
การบรรยายเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์องค์กร โดยอาจารย์
ดร.กังวาน ยอดวิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์ประจาคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๑๕๐๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๕๒๐
การสื่อสารยุทธศาสตร์ ทอ.ของกองบิน ๑ โดยผู้บังคับการกองบิน ๑
๑๖๓๐
พักผ่อนตามอัธยาศัย
๑๘๐๐
รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ชุดพลเรือนสุภาพ)
๐๗๐๐
รับประทานอาหารเช้า
๐๘๐๐
การชี้แจงการสัมมนากลุ่มย่อย เรื่อง การกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการสื่อสารยุทธศาสตร์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

- ๑๘ ๐๘๓๐
๑๐๓๐
๑๐๕๐
๑๒๐๐
๑๓๐๐
๑๕๐๐
๑๕๒๐
๑๖๓๐
๑๘๐๐

การสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
รับประทานอาหารว่าง
การสัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
การสัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)
รับประทานอาหารว่าง
การสัมมนากลุ่มย่อย (ต่อ)
พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น

วันพุธที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (ชุดปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อน)
๐๗๐๐
รับประทานอาหารเช้า
๐๘๐๐
การแถลงผลการสัมมนา
๐๙๓๐
พิธีปิดการสัมมนา
๑๐๐๐
รับประทานอาหารว่าง
๑๐๓๐
เดินทางกลับดอนเมือง
๑๒๐๐
เดินทางถึงดอนเมือง
---------------------------------

- ๑๙ ผนวก ค
แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์การ
สื่อสาร
จุดมุ่งหมายทาง
ยุทธศาสตร์ (Ends)

เนื้อหาการสื่อสาร

วิสัยทัศน์
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ทิศทางการพัฒนา
กรอบแนวทางการ
ความสัมพันธ์ของ Ways กับ Ends
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ความสัมพันธ์ของกลยุทธ์
(Ways)
องค์ประกอบของกลยุทธ์ (ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ย่อย หน่วยรับผิดชอบ
กลยุทธ์)
กลไกการขับเคลื่อน ความสัมพันธ์ของแผนพัฒนาขีด
ยุทธศาสตร์ (Means) ความสามารถ NCO และแผนแม่บท
กับ Ways
องค์ประกอบของแผนพัฒนาขีด
ความสามารถ NCO และแผนแม่บท
แผนงาน/โครงการรองรับ
แผนพัฒนาขีดความสามารถ NCO
และแผนแม่บท
แผนที่ยุทธศาสตร์
ความสัมพันธ์ของ Ends, Ways,
Means

ระยะเวลาการสื่อสาร
ช่องทางการ
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
สื่อสาร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

- ๒๐ ผนวก ง
แผนการสื่อสารยุทธศาสตร์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ปี ๒๕๖๓
วัตถุประสงค์การ
สื่อสาร
จุดมุ่งหมายทาง
ยุทธศาสตร์ (Ends)

เนื้อหาการสื่อสาร

วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ นขต.ทอ.
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.ที่ประเด็น
กลยุทธ์รองรับ
กลยุทธ์และตัวชี้วัดกลยุทธ์
กลยุทธ์ย่อยรองรับตัวชี้วัดกลยุทธ์
กรอบแนวทางการ
ความสัมพันธ์ของประเด็นกลยุทธ์
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กับ Ends
(Ways)
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์
กับประเด็นกลยุทธ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเป้าประสงค์
องค์ประกอบของเป้าประสงค์
(ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม)
กลไกการขับเคลื่อน ความสัมพันธ์ของแผนงาน/
ยุทธศาสตร์ (Means) โครงการ/กิจกรรมกับเป้าประสงค์
องค์ประกอบของแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
แผนที่กลยุทธ์
ความสัมพันธ์ของ Ends, Ways, Means

ระยะเวลาการสื่อสาร
ช่องทางการ
ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร
สื่อสาร
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

