การพัฒนา

การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)

ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ

ดร.ธัชชะ จุลชาต 1
สินชัย คารวุตม์ 2

ในวารสารมุมมองความมัน่ คง ฉบับที่ 2 (ตุลาคม 2562 – มกราคม 2563) รัชกรณ์ นภาพรพิพฒ
ั น์ ได้กล่าว
ถึงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล : ระบบการเตรียมพร้อมของไทย เพื่อให้ท่านผู้อ่านทราบภาพรวมระบบการ
เตรียมพร้อมของไทย ขณะทีส่ นิ ชัย คารวุตม์ และ ยศกร ยืนยง ได้กล่าวถึง ระบบการเตรียมพร้อมด้านความมัน่ คงไทย
โดยฉายภาพการจัดการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ ดังนั้น บทความชุดนี้จึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาการฝึก
การบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX) ในกรอบแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยบอกเล่าเกี่ยวกับการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ
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การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (National Crisis Management Exercise: C-MEX) เป็นหนึ่ง
ในโครงการที่สำ�คัญในแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเตรียม
พร้อมแห่งชาติ โดยเฉพาะในมิติของการรับมือวิกฤตการณ์สาธารณภัย ภัยที่เกิดจากการสู้รบ และวิกฤตการณ์
ความมั่นคง เพื่อให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและอาสาสมัคร มีความพร้อม
ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์อย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำ�เนินการจัดการฝึก C-MEX ขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

วารสารมุมมองความมั่นคง

บทนำ�

การประเมินผลการฝึก (Exercise Evaluation) เป็นส่วนสำ�คัญมากในกระบวนการฝึกการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับชาติในภาพรวม เพื่อนำ�มาพัฒนาการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ (C-MEX)
ในการประเมินผลการฝึกจำ�เป็นต้องมีการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อให้การประเมินผลมีความแม่นยำ�และ
สามารถสะท้อนให้เห็นจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ
การฝึกได้อย่างครบถ้วน สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยมุ่งหวังให้มีการวิเคราะห์และประมวลผลลัพธ์
ที่ได้เทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการฝึก เพือ่ จัดทำ�เป็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติในเชิงนโยบาย และการพัฒนาการฝึกในระยะต่อไป จึงถือได้ว่าการประเมินผลการฝึกเป็นกระบวนการ
ที่เชื่อมโยงการฝึกให้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1
2

อาจารย์ประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รองผู้อำ�นวยการสถาบันความมั่นคงศึกษา สำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
วศ.บ. (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ,
Master of Computer Information Science, Clevaland State University, U.S.A.
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แนวคิดการประเมินการฝึกในประเทศสหรัฐอเมริกา

วารสารมุมมองความมั่นคง

ประเทศไทยและสหรัฐอเมริก ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่องและยาวนาน มีค วามร่ว มมือ
เชิงยุทธศาสตร์ระหว่างทั้งสองประเทศในหลายมิติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความมั่นคงและการทหาร เนื่องจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศที่มีระบบบริหารจัดการวิกฤตการณ์ที่มีประสิทธิภาพ จึงมีหน่วยงาน
หลายหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในด้านการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของประเทศไทยได้ศกึ ษา ดูงาน อบรม และแลกเปลีย่ น
ความรู้กับหน่วยงานหลายระดับของประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการฝึกการบริหารวิกฤตการณ์
ร่วมกันระหว่างสองประเทศในหลายโอกาส โดยเฉพาะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้เป็น
หน่วยงานกลาง ทำ�หน้าที่บูรณาการและประสานการปฏิบัติงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ
ภายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และสำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติเอง ทำ�ให้หน่วยงานต่าง ๆ
ในประเทศไทยมีความคุ้นเคยกับระบบการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดี ระบบการบริหาร
จัดการภัยในประเทศไทยจึงมีการประยุกต์หลักการของสหรัฐอเมริกาบางส่วนมาเป็นแนวทางปฏิบัติ
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ในหัวข้อนี้ ผู้เขียนขอสรุปกรอบแนวคิดของการบริหารจัดการภัยของสหรัฐฯ โดยสรุป เพื่อให้เห็นหลักการ
ที่อาจเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ โดยในรูปที่ 1 เป็นกรอบแนวคิดในภาพรวมใน
ระดับประเทศที่รับผิดชอบโดยกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Department of Homeland Security) โดยมี
สำ�นักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (Federal Emergency Management Agency) หรือ FEMA เป็นหน่วยงานหลัก
ในการบริหารจัดการภัยในภาพรวม

Strategy

The National
Strategy for
Homeland
Security

Presidential
Directives
Homeland
Security
Presidential
Directive 5
Homeland
Security
Presidential
Directive 7
Homeland
Security
Presidential
Directive 8

National
Initiatives
National Incident
Management
System (NIMS)
National Response
Plan (NRP)
National
Infrastructure
Protection Plan
(NIPP)
National
Preparedness Goal

Results

Common
approach to
national Incident
management
Prevention
Protection
Response
Recovery
Preparedness

Capabilities-Based
Plinning Tools
(Scenarios, UTL,
TCL)
Homeland Security
Grant Program
Guidance
National
Preparedness
Guidance

รูปที่ 1 กรอบแนวทางการบริหารจัดการภัยของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ
ที่มา: Interim National Preparedness Goal Rollout Conference by Lisa Weldon
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จากรูป กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิกำ�หนดแนวทางการบริหารจัดการภัยภายใต้กรอบคำ�สั่งนโยบาย
ประธานาธิบดี (Presidential Directives) หลายคำ�สั่งประกอบกัน โดยมีเป้าหมายที่สำ�คัญคือเป้าหมายการเตรียม
ความพร้อมแห่งชาติ (National Preparedness Goal) ซึ่งมีการกำ�หนดพันธกิจหลัก (Mission Areas) 5 ด้าน คือ
การป้องกัน (Prevention) เหตุการณ์หรืออันตรายไม่ให้เกิดขึ้น
การปกป้องคุ้มครอง (Protection) ประชาชนและทรัพย์สินจากเหตุการณ์หรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้น
การบรรเทา (Mitigation) รวมถึงลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุการณ์หรืออันตราย
ที่เกิดขึ้น ด้วยการลดผลกระทบต่าง ๆ
การตอบสนอง (Response) ต่อเหตุการณ์หรืออันตรายทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วเพือ่ ลดการสูญเสียชีวติ
ทรัพย์สิน รวมถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ประชาชนสามารถดำ�รงชีวิตต่อไปได้

 Universal Task List (UTL) เป็นบัญชีรายละเอียดงานที่ต้องทำ� (Task) สำ�หรับหน่วยงานปฏิบัติในทุกระดับ
ไม่ว่าเป็นระดับเมือง (City) มลรัฐ (State) หรือประเทศ (Country) บัญชีนี้เป็นบัญชีอ้างอิงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่า
ต้องทำ�อะไรบ้าง (What to do) เมื่อต้องปฏิบัติภารกิจต่างๆ สำ�หรับ UTL เวอร์ชั่น 2.1 ที่ถูกตีพิมพ์ในปี
ค.ศ. 2005 มีประมาณ 1600 unique tasks
 Target Capabilities List (TCL) เป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อเป็นคู่มือให้หน่วยงานปฏิบัติในทุกระดับใช้อ้างอิงใน
การปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ด้วยสมรรถนะ (Capability) ที่จำ�เป็น โดยองค์ประกอบที่สำ�คัญของแต่ละสมรรถนะ
คือกิจกรรมทั้งหมด (Activities) ที่ต้องทำ�เพื่อให้บรรลุพันธกิจที่กำ�หนดไว้ ซึ่งแต่ละกิจกรรมมีการระบุ
รายละเอียดงานที่ต้องทำ� (Task) พร้อมทั้งตัวชี้วัดสำ�หรับแต่ละกิจกรรมอย่างชัดเจน ดังนั้นการปฏิบัติภารกิจ
ตาม TCL นี้ จึงมีมาตรฐานและประสิทธิภาพที่ดี ซึ่ง TCL นี้ถูกจัดทำ�และจัดกลุ่มแยกตามพันธกิจหลัก 5 ด้าน
สำ�หรับ TCL เวอร์ชั่น 2.0 ที่ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2007 ประกอบด้วย 37 core capabilities ซึ่งครอบคลุม
สถานการณ์ร้ายแรงระดับชาติ (National Planning Scenarios) ทั้งหมด 15 สถานการณ์ที่ถูกกำ�หนดไว้
โดย FEMA
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FEMA กำ�หนดแนวคิดในทางปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติมีสมรรถนะ (Capability) ที่จำ�เป็นสำ�หรับบรรลุ
พันธกิจที่กำ�หนดไว้ข้างต้น แนวคิดอยู่บนหลักการ Capability-Based Approach ซึ่ง FEMA ได้กำ�หนดให้มีคู่มือและ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการภัยมากมาย ตัวอย่างที่สำ�คัญคือ

วารสารมุมมองความมั่นคง

การฟื้นฟู (Recovery) ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งสุขภาพกายและจิตใจของประชาชน สิ่งก่อสร้าง
สาธารณูปโภค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สิ่งแวดล้อมของพื้นที่ที่เกิดเหตุ ภายในระยะ
เวลาที่เหมาะสม

หลักการ Capability-Based approach ที่ FEMA ใช้นั้น ถือเป็นแนวคิดหลักที่นำ�ไปใช้ในกระบวนการอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภัย เช่น การวางแผน การเตรียมพร้อม การฝึกอบรม รวมถึงการฝึกซ้อมด้วย โดยการ
ประเมินผลการฝึกซ้อมจึงเป็นการประเมินตามสมรรถนะที่ถูกกำ�หนดไว้ในวัตถุประสงค์การฝึก ซึ่งรายละเอียดในการ
ประเมินเป็นไปตามตัวชี้วัดสำ�หรับแต่ละกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือ TCL ข้างต้น
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พัฒนาการการประเมินการฝึกในประเทศไทย
การจัดการฝึก C-MEX ในประเทศไทยได้จดั ขึน้ เป็นประจำ�ทุกปี ตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 ซึง่ ในการฝึกแต่ละครัง้ ได้มีการ

ประเมินผลการฝึกทุกครั้ง โดยสามารถสรุปพัฒนาการการประเมินได้ดังนี้

วารสารมุมมองความมั่นคง

 ช่วงปี พ.ศ. 2550 – 2552 การประเมินผลมีผู้รับผิดชอบเป็นคณะทำ�งานประเมินผลการบริหารวิกฤตการณ์
ระดั บ ชาติ ภายใต้ ก องอำ � นวยการฝึ ก การบริ ห ารวิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ การประเมิ น ในภาพรวม
เป็นการดำ�เนินการร่วมกันระหว่างสำ�นักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติและนักวิชาการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์
ส่วนการประเมินของหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกเป็นการดำ�เนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมฝึก ซึ่งไม่ได้เป็นการ
ประเมินที่มีการออกแบบเครื่องมือการประเมินที่มีมาตรฐานเดียวกัน เนือ่ งจากองค์ความรู้ในมาตรฐานการ
จัดการฝึกในประเทศไทยยังอยูใ่ นช่วงเริม่ ต้น ผลลัพธ์การประเมินในช่วงแรกจึงมาจากการสังเกตการณ์เป็นหลัก
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 ช่วงปี พ.ศ. 2553 – 2556 มีการพัฒนารูปแบบและแนวทางการประเมิน โดยมีการประยุกต์แนวทางการ
ประเมินผลการฝึกของ FEMA มาใช้ ประกอบด้วย (1) การประเมินผลการฝึกซ้อมจากการเก็บข้อมูลทาง
สถิติ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อหลักคือ การวางแผนและเตรียมการ การดำ�เนินการ (กระบวนการตัดสินใจ
และการติดต่อประสานงาน) และการสนับสนุน/สิ่งอำ�นวยความสะดวก โดยในปี พ.ศ. 2556 กรมการสรรพ
กำ�ลังกลาโหม กระทรวงกลาโหม เสนอให้ประยุกต์ใช้ CIPP MODEL ของสตัฟเฟลบีม (D.L. Stufflebeam,
1997) มาใช้ (2) การวิเคราะห์จากการสังเกตในเชิงลึกโดยผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้าน
การปฏิบตั ิ ผลลัพธ์การประเมินในช่วงนีจ้ งึ มีการสะท้อนมุมมองจากผู้เข้ารับการฝึกทำ�ให้เห็นถึงประโยชน์ของ
บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก รวมถึงจุดแข็ง สิ่งที่ควรมีการพัฒนา และข้อเสนอแนะสำ�คัญ ในการพัฒนาการ
ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติในระยะต่อไป
 ช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2562 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการฝึก C-MEX โดยให้มีคณะอนุกรรมการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ แยกจากกองอำ�นวยการฝึกฯ ทำ�ให้มคี วามชัดเจนและคล่องตัวในการ
ดำ�เนินการมากขึน้ ในแต่ละปีมกี ารประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ เพื่อพัฒนาแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา
เครื่องมือ และบุคลากร เพื่อใช้ในการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง การประเมินผลประกอบด้วยสององค์ประกอบ
เช่นเดิม คือ (1) การประเมินผลการฝึกซ้อมจากการเก็บข้อมูลทางสถิติ ตามหลัก CIPP MODEL (2) การ
วิเคราะห์จากการสังเกตในเชิงลึกโดยผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านการปฏิบัติ
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การประเมินผลการฝึกซ้อมในประเทศไทยในปัจจุบัน
จากพัฒนาการการประเมินผลการฝึกซ้อมที่ผ่านมา ปัจจุบันกระบวนการประเมินฯ มีรายละเอียดดังนี้

1 ขั้นตอนการประเมินผลการฝกซอม

62%

กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกซอมในประเทศไทย ไดมีการประยุกตแนวคิดจาก FEMA (Homeland
Security Exercise and Evaluation Program , HSEEP) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังรูปที่ 2

2 เนื้อหาการประเมินการฝกซอม ประกอบดวย

25%

วารสารมุมมองความมั่นคง

ระดับความพรอมในการวางแผนและเตรียมการฝกซอมของกองอำนวยการฝกซอม
วางแผนและ
บข้อมูลและ
และส
วนจัดทำสถานการณเก็
และควบคุ
มการฝก
วิเคราะห์ข้อมูล
จัดทำ�รายงาน
ยมพร้อมอมในการประสานแผนและแนวทางปฏิ
ร่วมสังเกตการณ์
ระดัเตรี
บความพร
บัติระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ตลอดจนทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการบริหารวิกฤตการณ ตามประเด็นการฝกที่ตั้งไว
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดับความพรอมของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System)
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยี
่อสารในการฝ
รูปที่ 2 ขัส้นารสนเทศและการสื
ตอนการประเมินผลการฝึ
กซ้อมกซอม

การวางแผนและเตรียมพร้อม

แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซอม
ขั้นตอนนี้ถือเป็นส่วนที่สำ�คัญที่สนุดผลการฝ
สำ�หรับกระบวนการประเมิ
นผลการฝึกซ้อม เนื่องจากผู้ประเมินต้อง
3
มีการทำ�ความเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม เพื่อกำ�หนดแนวทางและเตรียมความพร้อมในการ

45%

แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอมอยางมีคุณภาพ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
ประเมิ นของการฝ
ให้ ม ี ค วามเหมาะสมและมี
ป ระสิ
าพ เมื
่อส่างของประเด็
ว นการประเมิ
นผลมีค วามเข้
ดในการกำ
กซอมในประเด็นการฝ
กตาทง ธิๆภโดยตั
วอย
นในการประเมิ
นผลาใจแนวคิ
อาจประกอบด
วย �หนด
เป้าหมายและวั
ตถุปนระสงค์
การประเมิ
ผลในดขาองการฝึ
นตางๆ ดักงซ้ตออมตามที
ไปนี้ ่ส่วนออกแบบการฝึกซ้อมได้กำ�หนดไว้ จะทำ�ให้สามารถตั้งเป้าหมาย
แผน
ขั
น
้
ตอนการปฏิ
บ
ต
ั
ง
ิ
าน
นโยบาย
และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อวิเคราะห์ระดับความสำขอ�ตกลงความร
เร็จในการปฏิวบมมืัตอิภารกิ
จหลัก (Core capabilities) ที่ถูกกำ�หนดไว้
ประเมิ
น
ความเพี
ย
งพอ
/
ความสามารถของอุ
ป
กรณ
แ
ละเครื
่องมือ
โดยส่วนออกแบบการฝึกได้อย่างถูกต้อง
ประเมิน / ทดสอบความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงาน
ความรู
ความเข
าใจในขั
้นตอนปฏิ
ัติของผูท่อี่เงมื
ขาอรับทีการฝ
กซอม นผล เช่น บุคลากร แบบฟอร์ม/
นอกจากนั
้น ในขั
้นตอนนี
้ต้องมี
การกำ�บหนดเครื
่ใช้ในการประเมิ
ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
เครื่องมือ เอกสารและคู
ที่จำ�เป็น ซึ่งขับ้นสนุตอนนี
้เป็ดนสิการดำ
ความพร่มอือมของระบบสนั
นการตั
นใจ �เนินการผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผล
การฝึกการบริหารวิ
กฤตการณ์ระดับชาติ นยตางๆ
ระยะเวลาในการสถาปนาศู
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การเก็บข้อมูลและร่วมสังเกตการณ์
ขั้นตอนนี้เป็นการดำ�เนินการตามแผนการประเมินที่วางไว้ ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือการประเมินจะถูกนำ�มา
รวบรวมและประมวลผล การวิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้นสามารถทำ�ได้โดยจัดการประชุมระหว่างกลุ่มผู้ออกแบบ
การฝึก ผู้ควบคุมการฝึก และผู้ประเมินผลการฝึก เพื่อรวบรวมข้อสังเกต ข้อคิดเห็น และข้อมูลเพิ่มเติมจากส่วนต่าง ๆ
โดยเรียกการประชุมนี้ว่าการประชุมภายหลังการฝึกซ้อมทันที (Debrief Meeting) นอกจากนั้นอาจจัดการประชุม
เพิ่มเติมร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (Player Hot Wash) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้แสดงความคิดเห็นถึงภาพรวม
การฝึกซ้อม สิ่งที่ประสบความสำ�เร็จ / ไม่ประสบความสำ�เร็จ ในการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมติ

1
1

วารสารมุมมองความมั่นคง

การวิเคราะห์ข้อมูล
ขั้นตอนการประเมินผลการฝกซอม
ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปหาบทเรียนสำ�คัญที่ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมได้จากการฝึกซ้อม จุดแข็งในการแก้ปัญหาที่
พบจากการฝึ
กซ้อม และสิ
่งที่ควรพั
ฒนาจากการฝึ
กซ้อม ซึ่งการวิไดเคราะห์
ต้องเกิ
ึงต้นเหตุ (Root
กรอบแนวคิ
ดการประเมิ
นผลการฝ
กซอมในประเทศไทย
มีการประยุ
กตดแจากการวิ
นวคิดจากเคราะห์
FEMAถ(Homeland
ขัSecurity
้นตอนการประเมิ
น
ผลการฝ
ก
ซ
อ
ม
Evaluation
Program ฒ, HSEEP)
ขั้นอตอนในการดำเนิ
cause) ของสิ่งที่เกิExercise
ดขึ้น เพื่อand
สามารถจั
ดทำ�แผนในการพั
นาการฝึกโดยมี
ซ้อมได้
ย่างเป็นรูปธรรมนการดังรูปที่ 2

ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

16

62%

62%

กรอบแนวคิดการประเมินผลการฝกซอมในประเทศไทย ไดมีการประยุกตแนวคิดจาก FEMA (Homeland
การจัดSecurity
ทำ�รายงานExercise and Evaluation Program , HSEEP) โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังรูปที่ 2
ขั้นตอนการจัดทำ�รายงานการประเมินผลการฝึกซ้อม (After Action Report: AAR) ซึ่งเป็นรายงานการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์และบทเรียนที่ได้รับจากการฝึก จุดแข็งและสิ่งที่ควรมีการพัฒนารวมถึง
เนื้อหาการประเมิ
การฝกกซการบริ
อม ประกอบด
วย ระดับชาติในระยะต่อไป
ข้อเสนอแนะสำ
�คัญ ในการพัฒนนาการฝึ
หารวิกฤตการณ์
ระดับความพรอมในการวางแผนและเตรียมการฝกซอมของกองอำนวยการฝกซอม
วนจัดทำสถานการณ
มการฝก วย
เนืและส
้อหาการประเมิ
นการฝแกละควบคุ
ซอม ประกอบด
ระดับความพรอมในการประสานแผนและแนวทางปฏิบัติระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
ระดั
บความพรอมในการวางแผนและเตรี
มการฝ
มของกองอำนวยการฝ
กซอตามประเด็
ม
และภาคประชาชน
ตลอดจนทุกภาคสวยนที
่เกี่ยวขกซอองในการบริ
หารวิกฤตการณ
นการฝกที่ตั้งไว
และส
ว
นจั
ด
ทำสถานการณ
แ
ละควบคุ
ม
การฝ
ก
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดั
บัติระหวCommand
างหนวยงานภาครั
ฐ ภาคเอกชน
ระดับบความพร
ความพรออมในการประสานแผนและแนวทางปฏิ
มของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident
System)
และภาคประชาชน
ตลอดจนทุ
ก
ภาคส
ว
นที
เ
่
กี
ย
่
วข
อ
งในการบริ
ห
ารวิ
ก
ฤตการณ
ตามประเด็
นการฝกที่ตั้งไว
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฝกซอม
ระดับความรูความเขาใจในแผนปฏิบัติงานฉุกเฉิน และขั้นตอนปฏิบัติของผูที่เขารับการฝกซอม
ระดับความพรอมของระบบบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System)
ระดับความพรอมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการฝกซอม

2
2

25%

25%

3 แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอม
แนวทางการออกแบบและประเมินผลการฝกซอมอยางมีคุณภาพ จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซาองของประเด็
ม
กซอมในประเด็นการฝกตนางผลการฝ
ๆ โดยตัวอย
นในการประเมินผล อาจประกอบดวย
3 ของการฝ
การประเมินผลในดานตางๆ ดังตอไปนี้

45%

45%

แนวทางการออกแบบและประเมิ
กซอมอยางมีวคมมืุณอภาพ
จะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคหลัก
แผน ขั้นตอนการปฏิบนัตผลการฝ
ิงาน ขอตกลงความร
นโยบาย
ของการฝกประเมิ
ซอมในประเด็
น
การฝ
ก
ต
า
ง
ๆ
โดยตั
ว
อย
า
งของประเด็
น
ในการประเมิ
นความเพียงพอ / ความสามารถของอุปกรณและเครื
่องมือ นผล อาจประกอบดวย
การประเมินประเมิ
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นโยบาย
ความรูความเขาใจในขั้นตอนปฏิ
บัติของผูที่เวขมมื
ารับอการฝ
กซอม
ประเมิ
น
ความเพี
ย
งพอ
/
ความสามารถของอุ
ป
กรณ
แ
ละเครื
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ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
ประเมิ
น
/
ทดสอบความร
ว
มมื
อ
และการประสานงานระหว
า
งหนวยงาน
ความพรอมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ความรู
ความเขาใจในขั้นตอนปฏิ
ระยะเวลาในการสถาปนาศู
นยตบาัตงๆิของผูที่เขารับการฝกซอม
ประสิทธิผลของระบบบัญชาการเหตุการณ
ความพรอมของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระยะเวลาในการสถาปนาศูนยตางๆ
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รูปแบบการประเมินผลการฝกซอมเพือ่ ประเมินระดับความรูค วามเขาใจในขัน้ ตอนปฏิบตั ขิ องผูท เ่ี ขารับ
การฝกซอมการบริหารจัดการวิกฤตการณระดับชาติ ประกอบดวย
4.1) การประเมินผลการฝกซอมฯ จากการเก็บขอมูลทางสถิติ
มีจุดประสงคเพื่อการประเมินความรูความเขาใจของผูเขารวมรับการฝกซอมในภาพรวม รวมถึงเพื่อ
การประเมินถึงเนือ้ หาและรูปแบบการจัดการฝกซอม โดยมีกลุม ตัวอยางในการประเมินเปนผูท เ่ี กีย่ วของกับการฝก
เชนผูอ อกแบบการฝก ผูเ ขารวมรับการฝกซอม ผูส งั เกตการณ เปนตน หลักการเก็บขอมูลทางสถิติ โดยใชวธิ กี าร
แจกแบบสอบถาม และรวบรวมขอมูลจากผูท เ่ี กีย่ วของกับการฝก ซึง่ จะใชรปู แบบการประเมิน CIPP MODEL
ทีม่ อี งคประกอบดังนี้
การประเมินสภาวะแวดลอม (Context Evaluation) เชน หลักการและเหตุผล วัตถุประสงคของ
การฝก เปาหมายของการฝก การเตรียมการภายในการฝก
การประเมินปจจัยเบื้องตน (Input Evaluation) เชน บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ งบประมาณ
การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) เชน การดำเนินการฝก กิจกรรมการดำเนินงานตามแผน
การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) เชน ผลการดำเนินการฝก การนำระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารมาใช
4.2) การประเมินผลการฝกซอมฯ จากการเก็บขอมูลโดยการสังเกตในเชิงลึก
การประเมินผลในลักษณะนี้มีจุดประสงคเพื่อประเมินถึงความสามารถ ความพรอม และความถูกตอง
ในการบริหารจัดการวิกฤตการณ โดยการออกแบบการประเมินผลเปนการวิเคราะหและวางแผนรวมกับผูเ ชีย่ วชาญ
จากหนวยงานทีม่ หี นาทีห่ ลักในการบริหารจัดการวิกฤตการณตามประเด็นการฝกผานคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
เพือ่ ทำการประเมินผลสมรรถนะหลัก (Core Capabilities) ทีถ่ กู กำหนดไว ซึง่ การเก็บขอมูลโดยการสังเกตในเชิงลึก
เปนความรับผิดชอบหลักของผูเชี่ยวชาญจากคณะอนุกรรมการประเมินผลฯ
การประเมินผลสมรรถนะหลักตามแนวคิดของ FEMA มีการดำเนินการโดยผูเ ชีย่ วชาญในพันธกิจทีเ่ กีย่ วของ
ซึง่ แตละกิจกรรมทีต่ อ งปฏิบตั ใิ นแตละสมรรถนะมีตวั ชีว้ ดั ทีค่ รบถวนและชัดเจนในเอกสาร TCL ดังทีก่ ลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ในประเทศไทยไมมกี ารกำหนดสมรรถนะหลักและกิจกรรมทีต่ อ งปฏิบตั อิ ยางครบถวนตอการบริหาร
จัดการภัยทั้งหมด ซึ่งในการฝกแตละครั้ง หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการประเมินผล
สมรรถนะทีถ่ กู กำหนดในวัตถุประสงคการฝก ทำใหผปู ระเมินผลสามารถวิเคราะหถงึ จุดแข็งและสิง่ ทีค่ วรมีการพัฒนา
จากการฝก เพือ่ ใชในการพัฒนาการฝกการบริหารวิกฤตการณระดับชาติในระยะตอไปได

11-18_1�������������������� C-MEX_NT.indd 17

วารสารมุมมองความมั่นคง

%

75%

17
ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนตุลาคม 2563 - มกราคม 2564

%

4 รูปแบบประเมินผลการฝกซอม

11/6/2563 BE 4:32 PM

บทสรุปการประเมินผลการฝึกซ้อมในประเทศไทย
การประเมิ น ผลการฝึ ก ซ้ อ มในการบริ ห ารจั ด การวิ ก ฤตการณ์ ร ะดั บ ชาติ ถื อ ว่ า เป็ น เรื่ อ งใหม่ ใ น
ประเทศไทย มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งแนวทาง รูปแบบ เนื้อหา เครื่องมือ และบุคลากร ซึ่งในรายงาน
ผลการประเมินในการฝึกแต่ละปีแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและสิ่งที่ควรมีการพัฒนาจากการฝึก จึงเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติในเชิงนโยบายและการพัฒนาการฝึกในระยะต่อไป นอกจากนั้น
ในการประเมินผลการฝึกซ้อมแต่ละปี ทำ�ให้เกิดการเรียนรูร้ ว่ มกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะการร่วมกัน
กำ�หนดตัวชี้วัดสำ�หรับการประเมินผลสมรรถนะ ส่งผลให้การประเมินผลการฝึกมีมาตรฐานที่ดีขึ้น ซึ่งตัวชี้วัด
ต่างๆ สามารถนำ�ไปใช้เป็นมาตรฐานสำ�หรับการปฏิบัติในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ได้

วารสารมุมมองความมั่นคง

ตัวอย่างผลลัพธ์จากการประเมินทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมคือ จากการวิเคราะห์ถงึ ต้นเหตุของปัญหาในทางปฏิบัติ
เพื่อบริหารจัดการปัญหาที่เกี่ยวกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง พบว่ามีความจำ�เป็น
ที่ต้องเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำ�นักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ผลักดันให้เกิด
พระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 เพื่อใช้ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลได้อย่างมีเอกภาพ บูรณาการ และประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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