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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อนาเสนอการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนนายร้อย
โดยใช้ก ารวิจัยเชิง คุณภาพ โดยผู้วิจัย ศึก ษาจากสัมภาษณ์ ผู้เชี่ย วชาญ ผู้บริหารและคณาจารย์ โรงเรียนนายพระ
จุลจอมเกล้า ในการสนทนากลุ่ม มีจานวน 50 คน การรวบรวบข้อมูล เอกสารอ้างอิงต่างๆ โดยการนาเสนอวิชาการ
วิจัยเอกสาร (Documentary research) ตามลาดับซึ่งประกอบไปด้วย 1) การวางแผนการเก็บข้อมูล ขั้นปฐมภูมิ
ศึก ษาจากเอกสารตาราต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและ 2) ขั้ นข้อ มูล ปฐมภู มิ เป็นการจัด เรี ย งล าดับเนื้อ หาข้อ มูล และ
สัง เคราะห์ข้อมูล พบว่า การพั ฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีส ารสนเทศให้ นัก เรียนนายร้อยนั้น ภาวะผู้ นาเป็นการ
ยกระดับวิสัยทัศน์ของมนุษย์ให้สูงขึ้น ยกระดับผลงานของนักเรียนนายร้อยให้สูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้และ
พัฒนาบุ ค ลิก ภาพของนักเรียนนายร้อยให้อยู่ เหนือข้อจากั ดตามปกติ ซึ่งต้องมีความเหนือกว่า ด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งประกอบไปด้วย 1) ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล 2) การดาเนิน
วิธีการ 3) ใช้เทคโนโลยีในการกกระจายข้อมูลข่าวสาร 4) ข้อมูลสารสนเทศมีความชัดเจนในการสื่อสารและ5)
เทคโนโลยีสารสนเทศสามารถช่วงชิงความได้เปรียบและปิดกลั้นไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามต่อต้านอย่างมีประสิทธิภาพ
คาสาคัญ: ภาวะผู้นา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นักเรียนนายร้อย, โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
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ABSTRACT
The purposes of this research is to study the development of the subject of the creative public
administration in Chulachomklao Royal Military Academy by using the qualitative research and the secondary
documentary researches alichconcerns the development of the cadets and personnel of CRMA. The research
method more emphasized on the documents that involved the Science Concept, Management,Principles of
Administration,and Science of Management accordingly relative to the redifyand problem of society.The results
of this research suggests that the development of the creative public administration subject of the CRMA was the
development of ethics of the good governance that mean the way to manage the sector of the government,
business,private,and people that could live together with the serenity and morality. Therefore, to yield the serenity
of CRMA is to follow the Principles of law,Virtue,Transparency,Participation, Responsibility,and Efficiency.
Keywords: Development, Creative Public Administration

บทนา
กระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นเงื่อนไขใหม่ของโลกที่ส่งผล กระทบกับ
สัง คมไทย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ก าลั ง เป็ น เครื่ องมือ ในการขับ เคลื่ อนแห่ งระบบ บทบาทขององค์ ก ารต้ อ ง
ปรับเปลี่ยน ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการประสานด้านเทคโนโลยีกับการบริหารองค์การสมัยใหม่
ซึ่งเป็น การบริหารโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-base Management) เพื่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่เป็นรูปธรรม
และสามารถวัดได้ การวางแผนเชิง กลยุ ทธ์ ด้านเทคโนโลยี การเลือกสรรเทคโนโลยี ที่เหมาะสม ที่เอื้อต่อการ
วางแผนและการจัดการขององค์การประเทศไทยกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยความจาเป็นและกระแส
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคณะกรรมาการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและเพื่อการส่งเสริมเผยแพร่เทคโนโลยี จึงได้ประกาศใช้นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศฉบับแรกที่
เรียกว่า IT – 2010 โดยได้จัดทานโยบายไอที 2000 และเสนอภารกิจที่รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการ 3 ประการ1.การ
ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศแห่งชาติ 2.การลงทุนในด้านพัฒนาคุณภาพของพลเมือง3.การลงทุนในการ
บริหารและบริการภาครัฐที่ดีได้ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2539 โดยมีระยะเวลา 5 ปี และเพื่อเป็นการต่อเนื่องในเดือน
ตุลาคม 2544 จึงได้จัดทาแผนแม่บทด้านเทคโนโลยี สารสนเทศฉบับที่ 2 ซึ่งจะครอบคลุมกรอบเวลา 10 ปี
(พ.ศ. 2544-2553) หรือ IT-2010ขึ้น โดยให้ความสาคัญกับบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เน้นการพัฒนาด้าน
IT ใน 5 สาขา ได้แก่ 1.การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) 2. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคอุ ต สาหกรรม (e-Industry) 3. การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศใน ภาคการพาณิ ช ย์
(e-Commerce) 4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาคการศึกษา (e-Education) 5. การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศในภาคสังคม (e-Society)และเพื่อให้เห็นถึงรูปธรรมที่ชัดเจนแห่งการกาหนดกลยุทธ์ตามแผนที่วางไว้
ผู้วิจัยจะทาการวิเคราะห์ SWOT เพื่อพิจารณาถึงจุดดี –ด้อย รวมถึงโอกาสและความเป็นได้สู่การสร้างหรือการ
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กาหนดกลยุทธ์ (Creation of Strategy) ในการแก้ไขและพัฒนาให้ประเทศชาติไปสู่เศรษฐกิจในสังคมโลกาภิวัตน์
อย่างเป็นรูปธรรม ในระยะ 10ปีข้างหน้า ดังนั้น
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ (e-Government) การปรับปรุงและพัฒนาระบบการปฏิบัติของ
ภาครัฐโดยนาเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายการสื่ อสาร ในการจัดองค์การสมัยใหม่ เพื่อการบริหารและการ
บริการที่ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ทั้งระบบบริหารภายใน (Back Office) และระบบบริการภายนอก (Front
Office) เพื่อการนา ไปสู่ Good Government โดยจัดทาแผนแม่บท และปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องเช่นบุคลากร
ระบบการบริหาร กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กทช.) เมื่อวันที่ 1 ตุ ลาคม 2547 นับเป็นองค์กรกากับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม องค์กรแรก
ของประเทศไทยส่งผลให้ประเทศไทยยุติการผูกขาดกิจการโทรคมนาคมโดยรัฐลงโดยสิ้นเชิง และเริ่มก้าวเข้าสู่
สิ่ง แวดล้อมใหม่ ข องอุ ตสาหกรรมโทรคมนาคมด้วยสภาพการแข่ งขันโดยเสรี ส าหรับในส่วนของ กระทรวง
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร ยังคงเป็นหน่วยงานราชการที่ดูแลกรอบนโยบายในภาพรวมด้านสื่อสาร
โทรคมนาคมและไปรษณีย์ของประเทศ และดาเนินการในฐานะหน่วยงานด้านอานวยการของรัฐบาลในกิจการ
สื่อสารระหว่า งประเทศกั บ องค์ก ารระหว่า งประเทศรัฐบาลและหน่วยงานต่างประเทศด้านโทรคมนาคม และ
ไปรษณีย์ข องประเทศโดยมี รัฐวิสาหกิจในสังกั ดที่ดาเนินกิ จการสื่อสารโทรคมนาคม คือ บริษั ท ทีโอที จากั ด
(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จากัด (มหาชน)และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
โรงเรีย นนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นสถาบันการศึกษาหลักในการผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้แก่
กองทัพบกไทย มีภารกิจให้การศึกษาอบรมและดาเนินการฝึกนักเรียนนายร้อย โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบและ
หน้าที่ที่สาคัญ คือดาเนินการฝึกอบรม และปลูกฝังนิสัย อุปนิสัยวินัย จิตวิทยาและการนาทหาร พลศึกษา วิชาทหาร
เบื้ องต้ นแก่ นัก เรีย นนายร้อย เพื่ อให้มี ลัก ษณะทหารที่ดี ของกองทัพ บก การประเมินผลผู้ส าเร็จการศึก ษาจาก
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ( รุ่น60 ) ประจาปีการศึกษา 2557 โดยสารวจความคิดเห็นในเรื่อง ความพึงพอใจ
ของหน่วยงานในคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา หลังจากผู้สาเร็จการศึกษาได้ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ผลการสารวจความคิดเห็น ผู้สาเร็จการศึกษาในรุ่นนี้มีข้อบกพร่องในเรื่อง มีโลกส่วนตัวมากทาให้การดูแลเอาใจ
ใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยลง มีความมั่นใจตนเองสูงแต่ไม่ถูกเวลาและสถานการณ์
จากความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาดังกล่าว ผู้ วิจัยมีความสนใจในการศึกษาการพัฒนาภาวะผู้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต้องการทราบถึงการพัฒนาภาวะ
ผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศกับ นักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ควรเป็นอย่างไร เพื่อเสนอ
การพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อยต่อผู้บริหารหรือคณะทางานของโรงเรียนนายร้อย
พระจุลจอมเกล้าต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี้
1. เพื่อศึกษาปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อ การพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับ นักเรียนนาย
ร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
2. เพื่อนาเสนอการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า

ระเบียบวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเป็นสาคัญ เพื่อการบุกเบิกเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ โดยศึกษาจากการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นโดยเน้นหรือสร้างความเข้าใจในปรากฏการณ์อย่างเจาะลึกในการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจัดสนทนากลุ่ม และทาการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงตรรกะเป็นสาคัญ
บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ ผู้วิจัยเลือกเฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับ
เนื้อหาสาระ รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับนักเรียนนายร้อย ศึกษา ปัญหาและเสนอการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อยของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
- ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ศึ ก ษาการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กั บ นั ก เรี ย นนายร้ อ ย
ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าศึกษาวิเคราะห์ นโยบาย ตัวแบบ โอกาส จุดแข็ง จุดอ่อน ผลกระทบ เพื่อ
เสนอแนะการพั ฒ นาภาวะผู้ น าเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ กั บ นั ก เรี ย นนายร้ อ ย ของโรงเรี ย นนายร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้าในการวิจัย
- พื้นที่ในการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สถานที่ตั้ง 99 หมู่ 1 ตาบลพรหมณีอาเภอเมือง จังหวัดนครนายก
- กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย
1) การวิจัยเชิงคุณภาพ
ในการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้กาหนดกลุ่มประชากรการวิจัยดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1) กลุ่มประชากรการสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบด้วย (1)กลุ่มผู้บริหารกองทัพบก จานวน 10 คน และ
(2)กลุ่มผู้บริหาร ฝ่ายอานวยการ อาจารย์ โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จานวน 20 คน รวมทั้งหมดจานวน 30 คน
1.2) กลุ่มประชากรการสนทนา ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริหารกองทัพบก จานวน 5 คน และ 2)
กลุ่มผู้บริหาร ฝ่ายอานวยการ อาจารย์ โรงเรียนนายพระจุลจอมเกล้า จานวน 10 คน รวมทั้งหมดจานวน 15 คน
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การทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิด หลักทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
- การพัฒนา
การพัฒนา มาจากคาภาษาอังกฤษว่า Development แปลว่า การเปลี่ยนแปลงทีละเล็กทีละน้อย โดย
ผ่านลาดับขั้นตอนต่าง ๆ ไปสู่ระดับที่สามารถขยายตัวขึ้น มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและเหมาะสมกว่าเดิมหรืออาจ
ก้าวหน้าไปถึงขั้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นที่น่าพอใจ (ปกรณ์ ปรียากร, 2546) ส่วนความหมายจากรูปศัพท์ในภาษาไทย
นั้น หมายถึง การทาความเจริญ การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น การคลี่คลายไปในทางที่ดี ถ้าเป็นกิริยาใช้คาว่า
พัฒนา หมายความว่า ทาให้เจริญ คือ ทาให้เติบโตได้ งอกงาม ทาให้งอกงามและมากขึ้น
- ภาวะผู้นา
บุญทัน ดอกไธสง (2537:261) ให้ความหมายว่า ภาวะผู้นาหมายถึง (1) ผู้ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มชน
เพื่อให้พวกเขามีค วามตั้งใจที่จะทางาน ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (2) เป็นผู้นาและแนะนา เพราะผู้นาต้อง
ช่วยเหลือกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความสามารถ (3) ผู้นาไม่เพียงแต่ยืนอยู่เบื้องหลังกลุ่ม ที่คอยแต่วางแผน
และผลักดัน แต่เขายืนอยู่ข้างหน้ากลุ่มและนากลุ่มเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557-2561
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทาร่างแผนแม่บทเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 3 พ.ศ.2557-2561 โดยยึดหลักการสาคัญของกรอบนโยบาย
แผน ยุ ท ธศาสตร์ และนโยบายหลั ก ของประเทศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
โดยเฉพาะกรอบนโยบายไอซีที 2020 ปัจจัยและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ซึ่งได้จากการ ระดมความ
คิดเห็นใน Focus Group ทั้ง 8 ด้าน จึงได้กาหนดทิศทางการพัฒนา โดยใช้แนวคิดกระแสหลักของการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainability) ที่ต้องคานึงถึงความยั่งยืนในมิติรอบด้านที่สาคัญ ได้แก่ มิติสังคม มิติเศรษฐกิจ และมิติ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้บริบทการมุ่งสู่สังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ที่มุ่งพัฒนาประเทศไทยอย่างฉลาด ปัจจุบัน
อยู่ในระหว่างการนาเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบสรุปสาระสาคัญดังนี้เป้าหมาย สัดส่วน ICT ต่อ GDP
สูงขึ้นโดยเฉพาะจาก SME ภาคธุรกิจมีเครื่องมือ ICT เพื่อสร้างความพร้อม การปรับตัวในการแข่งขั นในเวทีสากล
ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่น ประยุกต์ใช้ ICT ในการศึกษาเรียนรู้การดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ บริการ
อิเล็ก ทรอนิก ส์ข องรัฐไร้ตะเข็ บ รอยต่อและเป็นที่พึ งพอใจของผู้ใ ช้บริก ารทุก ภาคส่วน สังคม ชุมชน ท้องถิ่ น
เข้มแข็ง ปลอดภัย มีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม ASEAN อันดับประเทศไทยสูงขึ้นในสถาบันการจัดอันดับ
ICT/ e-Government ระดับสากลยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
ประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557-2561 ประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้มีความ
รอบรู้ เข้ า ถึ ง มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒนาและใช้ ป ระโยชน์ จ ากระบบไอซี ทีไ ด้ อ ย่ า งรู้ เ ท่ า ทั นในการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม เพื่อการดารงชีวิตและการประกอบอาชีพ (Participatory People) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียง (Sufficient) และคุ้มค่า (Optimal Infrastructure)
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ยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐอย่างฉลาดทั้งในประเทศและในระดับภูมิภาคสากล
โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนา ในแนวทางนวัตกรรม และมีความมั่นคงปลอดภัยยุทธศาสตร์ ที่
4 พัฒนาขีดความสามารถของภาคธุรกิจ ส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด
ในระดับภูมิภาคและระดับสากล รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรม ICT เชิงสร้างสรรค์ ทั้งนี้
โดยเฉพาะในภาคส่วนของ SME (Vibrant Business) 2.5 แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผล
การดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย พ.ศ. 2556 - 2558แผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตาม ผล
การดาเนินงาน IPv6 ในประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินการตามนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารของประเทศไทยในระดับต่างๆโดยเริ่มจากนโยบายรัฐบาล ที่แถลงต่อรัฐสภา ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2554
ภายใต้ข้อ 3.6 นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้กาหนดให้มีการเร่งรัดพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วถึง เพียงพอมีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม และการแข่งขันที่เป็นธรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศไปสู่สังคมแห่งความรู้ ภูมิปัญญานวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ช่วยลดความเหลื่อมล้าระหว่างสังคม
เมืองและชนบทสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลและข่าวสาร ยกระดับคุณภาพการศึกษาเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ส่งเสริมการลดการใช้พลังงาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศในระยะยาว เป้าหมายของแผนฯ ในระยะ 3 ปี (ปี พ.ศ. 2556-2558)3.5.1 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไป
ทุกหน่วยงาน มีการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 ภายใน1 ธันวาคม 25583.5.2 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุก
ราย ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้ สาย และไร้สาย เปิดให้บริการเชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ภายใน
ธันวาคม 25573.5.3 โครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNetและ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6
ได้อย่างน้อย 10,000 สถาบัน ภายในธันวาคม 25583.5.4 จัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อให้
คาปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศไทย ภายในธันวาคม 25562.6 การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ. 2554 (PMQA) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นการดาเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้งการประเมินผลตามคา
รับรองการปฏิบัติราชการเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นกรอบในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร เพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการทา งานของหน่วยงานภาครัฐไปสู่
มาตรฐานสากลประกอบด้วยเกณฑ์ 7 หมวด คือหมวด 1 การนาองค์กร : เป็นการประเมินการดาเนินการของ
ผู้บริหารในเรื่องวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ค่านิยม ความคาดหวังในผลการดาเนินการ การให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การกระจายอานาจการตัดสินใจ การสร้างนวัตกรรมและการเรียนรู้ในส่วนราชการ การ
ก ากั บ ดู แ ลตนเองที่ ดี และด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมและชุ ม ชนหมวด 2 การวางแผนเชิ ง
ยุทธศาสตร์ : เป็นการประเมินวิธีการกาหนดและถ่ายทอดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
หลั ก และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ เพื่ อ น าไปปฏิ บั ติ แ ละวั ด ผลความก้ า วหน้ า ของการด าเนิ น ก ารหมวด 3 การให้
ความสาคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : เป็นการประเมินการกาหนดความต้องการ ความคาดหวัง และ
ความนิยมชมชอบ การสร้างความสัมพันธ์ และการกาหนดปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ความพึงพอใจหมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้: เป็นการประเมินการเลือก รวบรวม วิเคราะห์
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จัดการ และปรับปรุงข้อมูลและสารสนเทศ และการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงผลการ
ดาเนินการขององค์การหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล : เป็นการประเมินระบบงาน ระบบการเรียนรู้ การสร้าง
ความผาสุกและแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อให้บุคลากรพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพอย่างเต็มที่ตามทิศทางองค์การ
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ : เป็นการประเมินการจัดการกระบวนการ การให้บริการ และกระบวนการอื่นที่
ช่วยสร้า งคุณค่ า แก่ ผู้รับ บริก ารและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย และกระบวนการสนับ สนุน เพื่อให้บรรลุพั นธ์กิ จของ
องค์การหมวด 7 ผลลัพธ์การดาเนินการ : เป็นการประเมินผลการดาเนินการและแนวโน้มของส่วนราชการในมิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ และมิติด้านการพัฒนาองค์การ
- ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES ระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) มีที่มาจากมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อคราวประชุมวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2554 โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและเห็นชอบเรื่องระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบ บูรณาการตามที่สานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ซึ่งมีแนวคิดและหลักการเพื่อบูรณาการระบบ
การตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐให้เป็นเอกภาพ โดยกาหนดกรอบตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ให้มีตัวชี้วัดเท่าที่จาเป็นและสามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชากรที่มีต่อภารกิจและงานบริการของภาครัฐ
ได้อย่างชัดเจน และกาหนดให้มีระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานขึ้น และให้เริ่มใช้ระบบ GES ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สรุป โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการใช้ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ
ดังนี้3.7.1 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) แต่ละส่วนราชการต้องมีความพร้อมต่อการ
ตรวจสอบ โดยต้องจัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็น (บูรณาการตัวชี้วัดร่วมกัน) และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่าน
ทางเว็บไซต์เพื่อแสดงความโปร่งใส รวมทั้งทาการประเมินและรายงานผลด้วยตนเอง (Self-Assessment Report)
ตามเกณฑ์ที่กาหนด3.7.2 การสร้างความมั่ นใจและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน (Pubic Trust and
Confidence) หน่วยงานกลางจะเข้าไปในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลตัวชี้วัดต่างๆ ของส่วนราชการ เพื่อสอบ
ทานความถูกต้องและประเมินผลเพื่อประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในด้านต่างๆ ต่อไป (ผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) ทาหน้าที่เป็นผู้สอบทานความถูกต้องและทันเวลาของข้อมูล
ที่นาเข้าสู่ระบบดังกล่าวนี้)
- แผนยุทธศาสตร์กองทัพไทยกองทัพไทย
ได้กาหนดให้ การพัฒนาระบบ ICT เป็นแผนงานหนึ่งที่สาคัญในด้านการพัฒนาองค์กร เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของกองทัพในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการตามภารกิจในด้านการอานวยการยุทธร่วม และการใช้
กาลังเพื่อการแก้ไขปัญหาของชาติในด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพแผนยุทธศาสตร์กองทัพไทย ประกอบด้วย
ยุ ท ธศาสตร์ หลั ก 4 ด้ า น ดัง นี้ 2 .8.1 ยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 พิ ทั ก ษ์ รั ก ษา และเทิด ทู น สถาบัน พระมหากษั ต ริย์ 2 .8.2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 อานวยการร่วม การผนึกกาลังป้องกันประเทศ2.8.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาของ
ชาติ2.8.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
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- พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551มาตรา 31
บัญญัติไว้ว่า “ให้กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและดาเนินการเกี่ยวกับระบบ
ควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย ให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ระดับรัฐบาล ระดับกระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการ
ดาเนินการให้กับกองทัพและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง” มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า “ให้กระทรวงกลาโหมวางแผน
พัฒนา และดาเนินการเกี่ย วกั บ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเพื่ อการบริหารราชการทั่วไปข อง
กระทรวงกลาโหมให้สามารถติดต่อเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและระหว่าง
ประเทศ”
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
พั นเอก ฤทธี อิน ทราวุ ธ รองผู้อ านวยการศูน ย์ เ ทคโนโลยี ทางทหาร (2556)ได้ ศึก ษา แนวทางการ
พัฒนา IT ของ กองทัพ เพื่อรองรับ ประชาคมอาเซียน ดังนี้ปัจจุบัน คนไทยส่วนใหญ่มักจะคุ้นกับการได้ยินได้ฟังคา
ว่า AEC และมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา ต่างตื่นตัวให้ความสนใจ และ
มีการรณรงค์เพื่อให้ความรู้ต่าง ๆ ในการเตรียมตัวของประเทศและคนไทย เพื่อการเข้าร่วมสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC ) และมีหลายต่อหลายคน หน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมถึง
ผู้บังคับบัญชา หรือ หัวหน้าหน่วยงานบางท่าน ยังสับสนมึนงงว่า มันอะไรกันแน่ ? แล้วหน่วยงานของตน มันไป
เกี่ยวข้องอย่างไร ? และในฐานะอะไร ? ดังนั้น เพื่อให้เกิดความกระจ่าย ความชัดเจน และมีความเข้าใจตรงกัน จึง
ขอกล่าวถึง ที่ มาที่ ไ ปดัง นี้ 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานสารสนเทศ โดยให้ความส าคัญในด้านการเชื่อมต่อ
ความเร็วสูง (High Speed Inter - Connection) และการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงข่าย(Cyber Security Network)
ปัจจุบันโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศของกองทัพ บางเหล่าทัพยังขาดการพัฒนา โดยเฉพาะด้านโครงข่าย
เชื่อมโยงระบบ (Network) ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งอยู่ในสถานภาพที่ไม่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง และเพียงพอต่อ
ความต้องการในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ของหน่วย ซึ่งมีที่ตั้งกระจัดกระจายไปทั่วประเทศ รวมถึงประสิทธิภาพของ
โครงข่ายเชื่อมโยงส่วนใหญ่ยังไม่มีขีดความสามารถเพียงพอที่จะรองรับเทคโนโลยีปัจจุบัน ตลอดจนประสิทธิภาพ
ด้านการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่มีมาตรฐานเพียงพอ ทาให้การใช้ระบบสารสนเทศ
ของกองทัพบางหน่วยงาน ไม่สามารถที่จะนามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้น การเตรียมการของ
กองทัพ เพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสารสน เทศของประเทศ โดยเฉพาะด้านการเชื่อมต่อความเร็ว
สูง (High Speed Inter-Connection) และการเพิ่มศักยภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยโครงข่าย (Cyber - Security
Network) ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรองรับการเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียน ใน
ปี 2558 จึงควรพิจารณาดาเนินการต่างๆ ดังนี้ 1.1 การศึกษาเส้นทางของการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่อความเร็ว
สูง (High Speed Inter-Connection) ของประเทศ และโครงข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อการเชื่อมโยง และบูรณา
การการใช้งานอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อกองทัพ โดยไม่เกิดการลงทุนซ้าซ้อน 1.2 การจัดทาแผนบูรณาการ
พัฒนาและปรับปรุงโครงข่ายเชื่อมโยงระบบ ( Network) ของกองทัพ เพื่อการเชื่อมโยงกับโครงข่ายการเชื่อมต่อ
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ความเร็วสูงของประเทศ และโครงข่ายอื่นๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เพื่อพัฒนาต่อยอดโครงข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในด้าน
ปริมาณและด้านประสิทธิภาพ ให้ครอบคลุมความต้องการในการปฏิบัติภารกิจ 1.3 การจัดทาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือหรือบันทึกความเข้าใจ ( MOU ) กับส่วนราชการและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการเชื่องโยงและบูรณาการการ
ใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อกองทัพ 1.4 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านความมั่นคง
ปลอดภัยโครงข่าย(Cyber - Security Network) ของกองทัพ ที่มีอยู่ปัจจุบันและในอนาคต ให้มีมาตรฐานสากล
1.5 การพัฒนาศักยภาพและประสิ ทธิภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Cyber Force) ของ
กองทั พ ด้ า นเครื่ อ งมื อ และบุ ค คลากรให้ มี ขี ด ความสามารถเพี ย งพอต่ อ การรั บ มื อ ภั ย คุ ก คามด้ า นไซ
เบอร์ (Cyber Threat)1.6 การส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยการส่งเสริมการใช้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในเชิงบวก โดยเฉพาะการใช้งานอินเทอร์เน็ต กองทัพ ได้มีนโยบายส่งเสริม
และสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้ดาเนินการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อให้การบริการด้านสารสนเทศแก่หน่วยงานและกาลังพล แต่ เนื่องจากปัญหาข้อจากัดด้าน
งบประมาณรวมถึงความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี ทาให้ประสิทธิภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ
กองทัพ ยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเปรียบเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะปัญหา Lead Line ซึ่งบาง
เหล่าทัพยังต้องอาศัยเส้นทางและงบประมาณผ่านองค์กรอื่น จึงทาให้บางหน่วยงานนิยมใช้การบริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ประเภท ADSL หรือ ISDN ซึ่งทาให้เกิดปัญหาด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ
ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยและกาลังพลของกองทัพเกิดประสิทธิภาพ และเป็นไป
อย่างครอบคลุมทั่วถึง จึงเห็นควรพิจารณาดาเนินการเช่า Lead Line เป็นการเฉพาะ เพื่อให้สามารถบริหารจัดการ
และควบคุมกากับดูแลการบริการอินเทอร์เน็ตและด้านการรักษาความปลอดภัยหน่วยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณประจาปีอย่างเหมาะสม เพื่อ ให้หน่วยและกาลังพลสามารถเข้าถึงการบริการด้าน
สารสนเทศอย่ า งมี คุ ณ ภาพและทั่ ว ถึ ง 2. ด้ า นอาชญากรรมคอมพิ ว เตอร์ แ ละการก่ อ การร้ า ย ปั จ จุ บั น ปั ญ หา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และการก่อการร้าย นับวันจะเพิ่มทวีคูณมากขึ้น ตามความเจริญก้าวหน้าด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร กองทัพนับเป็นหน่วยงานสาคัญที่มีบทบาทสาคัญหน่วยหนึ่งด้านปัญหา
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะกรณีหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ และปัญหาการก่อการร้ายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้อย่างกว้างขวาง และมีการพัฒนารูปแบบ
การประยุกต์ใช้งาน เพื่อสร้างความเสียหายและความสูญเสียต่อประเทศชาติ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ทั้ง
ทางด้ า นการเมื อ ง เศรษฐกิ จ สั ง คมจิ ต วิ ท ยา และการทหาร ดั ง นั้ น กองทั พ จะต้ อ งเร่ ง พั ฒ นาศั ก ยภาพและ
ประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้พร้อมรับมื อกับภัยคุกคามดังกล่าว ซึ่งได้คุกคาม
ด้านความมั่นคงและความเชื่อมั่นของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทาให้ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียน และนานาประเทศ ขาดความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศ ขาดความเชื่อมั่นในการค้าการลงทุน
รวมถึงประชาชนในพื้นที่ขาดความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จึงควรพิจารณาดาเนินการ ดังนี้
2.1 การพัฒนาศั กยภาพและประสิท ธิภาพด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร ของกองทัพ เพื่ อให้มีขีด
ความสามารถเพียงพอต่อการรับมือภัยคุกคามดังกล่าว 2.2 การพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพด้านบุคคลากรของ
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กองทัพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถเพียงพอต่อการติดตาม เฝ้าระวัง การป้องกัน และการตอบโต้ 2.3
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ไม่เป็นภาระต่อผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้งานในด้านการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและสถานที่ รวมถึงการปฏิบัติการของเจ้าหน้ าที่ฯ เช่น ระบบ Sensor , ระบบ Scan , ระบบ X-Ray
, ระบบ Micro ship ฯลฯ เพื่ อ สร้ า งพื้ น ที่ ป ลอดภั ย (Safety Zone)2.4 การก าหนดมาตรการการใช้ ง าน
อุ ป กรณ์ ICT ของผู้ ใ ช้ ง านในพื้ น ที่ ที่ ก าหนดเป็ น พื้ น ที่ ค วามมั่ น คงพิ เ ศษ เพื่ อ ควบคุ ม และจ ากั ด เสรี ใ นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของฝ่ายตรงข้าม
จากข้อเสนอแนะดังกล่าว ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของกองทัพ เพื่อการเตรียมการรองรับเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ในด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ตาม
กรอบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ เชื่อได้ว่าจะทาให้ประเทศไทยมีความพร้อมในปี 2558
อย่างแน่นอน

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยศึกษาเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อย ของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการวิจัย ที่ประกอบด้วยการ
วิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)กับการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key - Informants) เพื่อให้ทราบถึงประเด็น
ของการศึกษาในรายละเอียดที่สาคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสาคัญที่ได้ทาการศึกษาอย่างครบถ้วน จึงได้
ใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - Depth Interview) และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) กับผู้บังคับบัญชาของ
กองทัพบก, ให้ได้รายละเอียดชัดเจน สามารถนามาวิเคราะห์ในเชิง ตรรกะได้ (Analytic Induction) และอุดช่องจุดด้อย
ของข้ อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพได้ เ ช่ น กั น ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารวิ จั ย เป็ น ไปตามระเบี ย บวิ ธี ก ารในการหาข้ อ สรุ ป และ
ข้อเสนอแนะในการศึกษา ผู้วิจัยจะนาเสนอขั้นตอนการดาเนินการวิจัยตามลาดับ
2. ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1. การศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary study) เป็นการเก็บข้อมูลในลักษณะข้อมูลทุติยภูมิ
(secondary data) จากหนังสือ และเอกสาร งานวิชาการต่างๆ ทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ งานเขียนทางวิชาการ บทความทางวิชาการ เอกสารทางราชการ ในการนี้ผู้วิจัยจะเลือก
เฉพาะในส่วนของข้อมูลที่เชื่อมโยง หรือที่มีส่วนสัมพันธ์กับเนื้อหาสาระ รวมทั้งกรอบแนวคิดในการวิจัย และเป็น
ข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับบทสัมภาษณ์นามาวางแผน และวิเคราะห์เรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนักเรียนนายร้อย ของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เพื่อศึกษาปัญหาและเสนอเป็นการพัฒนาภาวะผู้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อย ใหม่ต่อไป
3.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ
3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)คือ การเก็บข้อมูลภาคสนาม หรือจากพื้นที่ที่ทาการวิจัยซึ่งเป็นข้อมูล
หลักในการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เสร็จในแต่ละครั้งผู้วิจัยจะกลับมาบันทึกข้ อมูลและถอดเทปการ
สนทนาในครั้งนั้นๆ ทันที เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดครบถ้วนและประกอบไปด้วยอารมณ์และความรู้สึกที่
ผู้วิจัยได้รับจากผู้ให้สัมภาษณ์มากที่สุด
3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ การเก็บข้อมูลจากเอกสาร โดยการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและ
งานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนนายร้อย
4.การวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลกลับคืนเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาตอบ และ
ใช้เฉพาะข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ แล้วคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก เหลือเพียงแต่แบบสอบถามที่
สมบูรณ์ถูกต้องพร้อมทั้งการลงรหัส (Coding Form) และนาไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ผลการวิจัย
ในการวิจัยการพั ฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยี สารสนเทศให้นัก เรีย นนายร้อย ของโรงเรีย นนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าผู้วิจัยสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ในการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศให้นักเรียนนายร้อยของ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พบว่า การพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนนายร้อยในประเด็น
ภาวะผู้นาที่ต้องพัฒนาซึ่งภาวะผู้นาเป็นการยกระดับวิสัยทัศน์ของมนุษย์ให้สูงขึ้นเป็นการยกระดับผลงานของมนุษย์
ให้สูงกว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ เป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ให้อยู่เหนือข้อจากัดตามปกติ มีการพัฒนา
นักเรียนดังต่อไปนี้
1.วิธีการสอน ประกอบไปด้วยการบรรยายทฤษฎีภาวะผู้นา และคุณลักษณะของการเป็นผู้ นา 14ประการซึ่ง
ทฤษฎีเหล่านี้จะทาให้นักเรียนนายร้อยพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักเรียนนายร้อยจะมีลักษณะ
ประจาตัวของผู้นา ดังนี้ 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีความตื่นตัวอยู่เสมอ 3) มีความเข้าใจเรื่องใด ๆ อย่างลึกซึ้ง
4) มีความรับผิดชอบ 5) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 6) มีความอดทนไม่ยอมแพ้ง่าย ๆ 7) มีความเชื่อมั่นในตนเอง
สูง 8) มีความสามารถในการเข้าสังคม 9) มีความสามารถในการโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นสูงและ10)มีบุคลิกภาพที่ดี
2. วิชาที่ทาการสอนเป็นวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศโดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาเข้าฝึก อบรม
ประกอบด้วยหลักสูตร วิธีการอบรม ระยะเวลาของการอบรม การวัดผลและประเมินผล และกาหนดไว้แน่นอน
ตายตัว นอกจากนั้นในการนา ICT มาใช้ ใ นการพั ฒนาบุคคลสามารถกระทาได้หลายรูปแบบได้แก่ การใช้
คอมพิวเตอร์ฝึกอบรม (Computer-Based Training) การใช้เว็บฝึกอบรม (Web-Based Training) การประชุมทางไกล
ด้วยเสียง (Audio Conference) การประชุมทางไกลด้วยภาพ (Video Conference) การประชุมทางไกลด้วยระบบ
โทรศั พ ท์ (Teleconference)
ฯลฯ การใช้เครือข่ายในการฝึก อบรมจัดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการศึก ษา
ทางไกล (Distance Education) ประเภทหนึ่ง เพราะระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงต่อถึงกัน โดยผู้รับการอบรมอยู่ต่าง
สถานที่และห่างไกลกัน แต่การเรียนรู้ในแบบเครือข่ายลักษณะนี้ที่มีทั้งภาพ เสียงและข้อมูลให้กับผู้เรียนซึ่ง
สามารถเรียนได้ทั้งในเวลาจริง (Real-time) และไม่ใช่เวลาจริง (Non-real-time) ก็ตามทาได้ จะสื่อสารแบบสองทาง
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(Two way communication) หรือทางเดียว แบบเห็นหน้าผู้สอน (Face-to face) หรือไม่เห็นก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ฝึกอบรมโดยอินเทอร์เน็ตหรือการฝึกอบรมโดยคอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม (Computer-Based Training: CBT) ก็
ย่อมต้องใช้ค อมพิวเตอร์เป็นเครื่อ งมื อ แต่อะไรคือข้อแตกต่างระหว่างการใช้เว็บฝึกอบรมกับคอมพิวเตอร์ช่วย
ฝึกอบรมซึ่งแยกความแตกต่างได้นั้นคือ ความแตกต่างระหว่างการใช้เว็บฝึกอบรมกับคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรมการ
อบรมด้วย CBT ประกอบด้วย 1) CBTมีเฉพาะเนื้อหาที่กาหนดในการฝึกภายระบบที่ออก แบบไว้ 2) CBT ไม่
สามารถซักถามหรือเสนอแนะข้อคิด เห็นใด ๆ ได้ทันที หรือไม่รู้ว่าจะถามใคร 3) ถ้า CBT กาหนดให้ฝึกและเรียนรู้
ด้วยตนเองที่บ้านก็ต้องศึกษาคนเดียวไม่มีการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นหรือแนวคิดได้ในทันทีระหว่างอบรม
ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นและ4) CBT มีสภาพเหมือนเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่นาเข้ามาช่วยในการฝึกอบรมในการอบรมด้วย
WBT ประกอบด้วย 1) WBT สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์อื่น ๆ ได้ อีกมากมาย 2) WBT สามารถซักถามไดัทัน
ทีโดย Chat หรือ สอบถามได้ด้วยอีเมลล์ 3) WBT แม้จะกาหนดให้เรียนรู้ด้วยตนเองที่บ้าน โดยศึกษาคนเดียว แต่ก็
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้ารับการอบรมคนอื่น ๆและ4) WBT สามารถจาลองลักษณะของห้องฝึกอบรมใน
แบบที่เรียกว่าห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) ทาให้เหมือนห้องเรียนจริงดังนี้เป็นต้น ซึ่งกาหนดให้นักเรียน
นายร้อย รู้จักและเข้าใจความสาคัญของการทางานเป็นทีมโดยมอบหมายให้วิจารณ์หนังสือพร้อมทาเอกสารสรุป
เนื้อหาสาระและนาเสนอในชั้นเรียนด้วย power point ที่ต้องอาศัยความสามัคคีในการทางานเป็นทีมจึงจะประสบ
ความสาเร็จ
3. วิธีการประเมินผล
การสังเกตจากพฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานตามที่ได้รับมอบหมาย พฤติกรรมการทางานเป็นทีม
การนาเสนอและความพร้อมเพรียงในการตอบคาถามของผู้สอน รวมทั้งการประเมินผลงานที่สรุปเนื้อหาสาระ และ
การนาเสนอด้วย power point
อภิปรายผลการวิจัย
ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนนายร้อย ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้า ผู้วิจัยอภิปรายผลในประเด็นที่สาคัญดังนี้
การพั ฒ นาภาวะ ผู้ น าเทคโนโล ยี ส ารส นเทศกั บ นั ก เรี ย นนาย ร้ อ ย ของโรงเรี ย นนาย ร้ อ ย
พระจุลจอมเกล้านักเรียนนายร้อยมีจริยธรรมในภาวะผู้นาที่เหมาะสมในความหมายจริยธรรมเป็นมาตรฐานของ
ความถูกต้องและความผิด ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ โดยประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ภาวะผู้นา 1) เน้นใครคือผู้นาในฐานะที่เป็นมนุษย์คนหนึ่ง 2)ความดีงามฝังอยู่ในจิตใจของผู้นา 3) ความดีงามและ
ความสามารถเชิงคุณธรรมนั้นไม่ได้มีมาแต่กาเนิด แต่สามารถแสวงหาและเรียนรู้ได้จากการฝึกฝนอบรม 4) คนที่มี
คุณธรรม จะแสดงความดีงามดังต่อไปนี้ออกมาได้แก่ 5) ความดีงามของความกล้าหาญ 6)มีความอดทนอดกลั่น
และอดออมสู ง 7) ให้ เ กี ย รติ ผู้ อื่ น 8) ควบคุ ม ตนเองได้ ห รื อ มี ต ะปะ 9) มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ ห รื อ อาชี ว ะ 10) มี
ความสามารถเข้าสังคมได้ดี 11) อ่อนน้อมถ่อมต้น 12) เป็นธรรม 13) ยุติธรรม และในหลักการของภาวะผู้นาที่มี
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จริยธรรมนั้นประกอบด้วย 14) เคารพผู้อื่น 15) รับใช้หรือบริการผู้อื่น 16) มีความยุติธรรม 17) มีความซื่อสัตย์และ
18) สร้างชุมชนและสังคม
ภาวะผู้นาเทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนนายร้อยของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้กล่าวถึง
องค์กรทหารสมัยใหม่ค่อยๆมีการพัฒนาระบบภายใน โครงสร้างและนโยบายต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะนามา
ปรั บ ปรุ ง และประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ ภั ย คุ ก คามใหม่ ๆ ค าสั่ ง ภารกิ จ เทคโนโลยี และเงื่ อ นไขต่ า งๆทางสั ง คม นั ก
สังคมศาสตร์การทหารได้ศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภายในและภายนอกองค์กรว่าส่งผลภาวะความตึงเครียดต่อ
อาชีพทหาร และคอนเซปการทางานอย่างไร เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านการทหารในแต่ละยุคเพื่อที่จะได้ชี้ชัด
และเห็นความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าต่างๆอย่างชัดเจน ความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางทหาร ซึ่งการพัฒนา
กาลังอานาจทางทหาร มี 2 ประการ ได้แก่ 1) กาลังอานาจที่มีตัวตน เช่นอาวุธยุทโธปกรณ์ และ2) กาลังอานาจไม่มี
ตัวตน เช่น ขวัญ ลักษณะ ผู้นา การเคลื่อนที่ การพัฒนาทั้งสองประการต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ส่งผลกระทบของการสื่อสารโทรคมนาคม ต่อ ความมั่นคงของชาติในด้านต่าง ๆ ผลกระทบต่อความมั่นคงด้าน
เศรษฐกิจ
นอกจากนั้นยังมีกระบวนการในการดาเนินธุรกิจการค้าและบริการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆไม่ว่าจะ
เป็นการทาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเอง ระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐ
ซึ่งถือเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในเวทีการค้าทั้ง
ในระดับประเทศและระดับโลกทั้งนี้การซื้อขายสินค้าและบริการผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเป็นเขตการค้าเสรี
ใหญ่ที่สุดต่อไปในอนาคต และผลกระทบทางลบจากเทคโนโลยีทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมในปัจจุบัน
มีการพัฒนาให้คนทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้งานได้สะดวก โดยเฉพาะโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีการแข่งขัน
ของผู้ให้บริการแต่ละรายค่อนข้างสูง ประกอบกับรูปแบบและเทคโนโลยีของโทรศัพท์ที่ที่เคลื่อนไหวตลอดเวลา
จึงเกิดการบริโภคสินค้ามากเกินความจาเป็น เช่น บางคนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ มากกว่า 1 เครื่องหรือ มีการเปลี่ยน
เครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามรุ่นที่ทันสมัย ทาให้ประเทศไทยเสียเปรียบดุลการค้ากับต่างประเทศมากขึ้น ยิ่งกว่านั้น
ทาให้เกิดปัญหาแย่งคลื่นความถี่ของระบบโทรศัพท์ โดยผู้ให้บริการมาสามารถติดต่อโทรศัพท์ได้ทันทีทันใด และ
การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็ว นั้น ต้องทาให้ข้อมูลอยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเสี่ยงกับการสูญหายของข้อมูล
ด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การโจรกรรมทางอิเล็กทรอนิก ส์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์ ย่อมทาให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยตรง

ข้อเสนอแนะ
ในการวิจัยการพัฒนาภาวะผู้นาเทคโนโลยีส ารสนเทศกั บนักเรียนนายร้อย ของโรงเรียนนายร้อยพระ
จุลจอมเกล้าผู้วิจัยเสนอแนะการวิจัยดังนี้
1. กาหนดทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีให้ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริงและสอดคล้องกับการพัฒนา
ประเทศ ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความต้องการและมีคุณภาพ
ทัดเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้ว
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2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทั้งภาครัฐและเอกชนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาภาวะผู้นา
เทคโนโลยีสารสนเทศกับนักเรียนนายร้อย อย่างเป็นรูปธรรม
3. กาหนดแผนและทิศทางการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานอย่างเป็นระบบ และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้าร่วมดาเนินการสร้างจิตสานึกแก่เยาวชนและ
ประชาชนให้ตระหนัก ถึง ความส าคั ญของสิ่ง แวดล้อมที่มีต่อการดารงชีวิตสนับสนุนให้องค์ก รส่วนท้องถิ่นมี
บทบาทในการเพิ่ ม แผนปฏิ บั ติก ารสิ่ง แวดล้อมของตนเองสนั บสนุ นให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่ว มในการอนุ รัก ษ์
สิ่งแวดล้อม

เอกสารอ้างอิง
แผนแม่ บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อ สารกองทั พ ไทย และ กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
พ.ศ. 2557 – 2561
ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ส ถ า น ภ า พ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง ก อ ง บั ญ ช า ก า ร
กองทัพไทย
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองทัพไทย (SWOT Analysis)
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กองบัญชาการกองทัพไทย (SWOT Analysis)
ตารางประสานสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์ กองทัพไทย และ กองบัญชาการกองทัพไทย
บทบาท และหน้าที่ของ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer)
สาเนา คาสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 244/52 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงกลาโหม ลง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2552
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