
ประสบการณ (เกือบ) ตางแดน 
Leadership Development Workshop ณ บน. ๕๓ฯ – สิงคโปรศึกษา 

น.ท.ภคณฐั  ศุขะพนัธุ 
“…Singapore has been able to overcome past challenges because Singaporeans are not 

afraid to adapt and change.” 
Singapore’s Defence Policy, pp.13  

ผมไดมีโอกาสไปเปนผูสังเกตการณการอบรม Leadership Development Workshop๑ โดยทีม
วิทยากรจากกองทพัสิงคโปร ณ บน.๕๓ฯ ระหวางวันที่ ๒๐-๒๔ มนีาคม ที่ผานมา ที่จริงแลวการจัดการ
อบรมแบบนี้หลายๆ ทานคงรูสึกวาไมใชเร่ืองที่แปลกใหมอะไร เพราะเรื่องของ “ผูนํา” ดูเหมือนจะหมุนเวียน
ภายในตัวตนของเราจนแทบจะไมรูสึกวามันมีความพิเศษอะไร (ทํานองวาสงูสุดคืนสูสามัญ วางั้นเถอะ) แต
ส่ิงทีน่าสนใจในการทํา Workshop ในครั้งนี้มันไมไดอยูเพียงแควิทยากรนําเขามาจากสิงคโปรเทานัน้ แตส่ิง
สําคัญที่นาศึกษาจากการอบรมครั้งนี้นัน้มีอยูถึงสองประการดวยกนั ประการแรกอยูที่การพบกันระหวางผู
เขารับการอบรม และผูอบรม ซึ่งถือวาเปนสุดยอดจากทั้งสองฝาย ฝายหนึง่เปนการรวมผูบริหารระดับกลาง
ของกองทัพอากาศไทยมากถงึหกสิบคนมาเขารับการอบรมจากแทบทกุเหลา ทกุพืน้ทีไ่มวาจะเปน ผบ.
ฝูงบินจากทั่วประเทศตลอดจน หน.แผนกจากกรมฝายอาํนวยการตางๆ อีกฝายหนึ่งคือทีมวทิยากรซึ่งเปน
วิทยากรระดับหัวแถวของกองทพัสิงคโปรทีค่รํ่าหวอดอยูในแวดวงการศึกษามานานนบัป  ประการที่สองคือ
หลักวชิาการทีก่องทพัสงิคโปรนํามาใช คือ แนวคิดเรื่อง Organizational Learning หรือ องคกรแหงการ
เรียนรูทีก่ําลงัเปนเรื่องสุดฮิตกันอยูตอนนี ้ 

ทั้งสองประการที่กลาวมาแลวนี้บางประการไมอาจรับรูไดเพียงแคการเห็น และไดยิน ทุกๆ ประการ
เราตองสดับ และหยัง่รูจากชองวางระหวางคําพูด ระหวางตัวอักษร และระหวางการอบรมในครั้งนี ้ดังนัน้
ผมขออาสาพาทานผูอานไปรวมซึมซับ และเรียนรูประสบการณรวมกนัวาทัง้สองประการนี้ไดใหแนวคิด
อะไร และแนวคิดนั้นมีสวนเกี่ยวพันอยางไรกับเร่ืองการสงเสริมศักยภาพความเปนผูนําใหกับบุคลากรของ
กองทพัอากาศไทย อีกทั้งจะพาผูอานไปรวมวเิคราะหวา เราไดเรียนรูอะไรจากการมาของเพื่อนบานของเรา 
บทความนี้ผมจะแบงออกเปนสองภาค คือ What am I doing here? เปนภาคแรก โดยแบงออกเปนสาม
ตอน คือ  Why us, Why them ซึ่งจะกลาวถึงบุคลากรทีม่ีสวนเกี่ยวของ และนําไปสูการประเมนิความ
ปรารถนาแฝงผานมมุมองของทัง้สองฝายระหวาง ผูเขารับการอบรม กับวทิยากรจากสิงคโปร และตอน
สุดทายของภาคนี้คือ  What am I doing here เปนสวนที่จะสรางความเขาในในเรื่องการทํา Workshop 
เพื่อผลลัพธทีดี่เลิศ จากนั้นในภาคที่สองคือ Why the organizational learning ที่จะนาํไปสูความคิดเห็นวา 
เร่ืองของความเปนผูนาํกับองคกรแหงการเรียนรูมีความเกีย่วเนื่องเชื่อมโยงกนัหรือไม และองคกรแหงการ
เรียนรูจะนําไปสูการพัฒนาทักษะผูนาํไดอยางไร  

                                                  
๑ ตามอนุมัติทายหนังสือ กพ.ทอ.ดวนมาก ที่  กห ๐๖๐๓.๕/ ๒๒๐๖ ลง ๑๗ มี.ค. ๔๙   
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ภาคหนึ่ง: What am I doing here? (ฉันมาทําอะไรที่นี่) 

 “ฉันมาทําอะไรที่นี่....ฉันมาทําอะไรทีน่ี่....” หลายๆทานที่เขารับการอบรมรองเพลงของ “ปาเบิรด” 
อยูในใจ ทั้งนี้เพราะเวลาหนึง่สัปดาหสําหรับกลุมผูบริหารระดับกลางเปนเวลาที่ไมส้ันเลย ในขณะที่หลายๆ
ทานยงัมีภาระผูกพนักับงานอยูไมนอย อีกหลายๆทานยงัไมแนใจวาสิง่ที่ไดรับจะคุมคากับเวลาทีเ่สียไป
หรือไม แมวาความกงัขา ความลงัเลสงสยั หรือวิจิกิจฉา๒ นับเปนอุปสรรคหนึ่งที่จะบดบังพลงัแหงการ
เรียนรู แตส่ิงนีไ้มใชส่ิงที่เลวรายเพียงอยางเดียว อุปมาด่ังเหรียญทีม่ีสองหนา เพราะบอยครั้งที่ความสงสัย
ไดแปรเปลี่ยนเปนความใครรู เพื่อขจัดเมฆหมอกแหงอวิชชาใหหมดไป หากจะสรุปคําถามที่เกิดขึ้น
โดยสังเขป คงจะพอสรุปไดสองคําถามใหญๆ คือ “Why us” หรือ “ทําไมถึงตองเปนเรา” “Why them” หรือ 
“ทําไมตองเขาดวย” และ “What am I doing here” หรือ “ฉันมาทาํอะไรที่นี”่ จากมุมมองของทั้ง ทอ.ไทย 
และกองทพัสงิคโปร 
Why us?  

สําหรับคําถามแรก “Why us” หลังจากที่ไดวิเคราะหโอวาทของ พล.อ.ท.พุฑฒิ มงัคละพฤกษ  
รอง เสธ.ทอ. ในพิธเีปดหลักสูตรฯ คงจะพอสรุปได
ดวยประโยคที ่Morpheus บอกกับ Neo จาก
ภาพยนตรเร่ือง The Matrix วา “You are the 
ONE!”  ทัง้นี ้ประการแรกเนื่องมาจากกลุมผูบริหาร
ระดับกลางที่ไดรับเชิญมาเขารับการอบรมในครั้งนี้
ลวนเปนกลุมของคนรุนใหมที่เปยมดวยความรู 
ความสามารถ ลนปร่ีดวยศกัยภาพในการทาํงาน 
และนาจับตามองทัง้สิ้น ประการตอมาคือสาเหตทุี่

ตองเปนกลุมคน (คอนขาง) หนุมนั้นเพราะรูปแบบของภัยคุกคาม และความทาทายในกระแสของโลกได
เปลี่ยนแปลงไปอยางมากจากผลกระทบของสามจุดผนัแปรในสถานการณโลก คือ การลมสลายของ
อาณาจักรรัสเซียเมื่อปลายทศวรรษที ่90 อันสงผลใหโลกเขาสูยุคของมหาอาํนาจขั้วเดี่ยว เหตุการณตอมา
คือวิกฤติการณตมยํากุงในป ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) ทีป่ระเทศไทยรบัเกียรตเิปนแมงานจนลุกลามไปทัว่ทัง้
ภูมิภาค และสุดทายคือเหตุการณช็อคโลก 9/11 ซึ่งเปนจุดกําเนิดความนาสะพรึงกลัวของการกอการราย
ยุคใหม สถานการณเหลานีม้ีผลใหความชัดเจนของภยนัตรายที่จะมตีอระบบความมั่นคงแหงชาติลดลงจน
แทบเปนศนูย เมื่อการแปรเปลี่ยนโฉมหนาของมิตรหรือศัตรูมีความเรว็พอๆ กับความเร็วของแสง พวกเราที่

                                                  
๒ วิจิกิจฉา คือความลังเลสงสัย ไมแนใจ เปนหนึ่งใน สัญโญชน (เครื่องรอยรัด) เบ้ืองต่ําหาประการ ไดแก สักกายทิฐิ (ยึดถือรูปกาย) วิจิกิจฉา 
(ความลังเลสงสัย) สีลัพพตปรามาส (การติดพิธี โชคลาง) กามฉันท (ความพอใจในกาม) และพยาบาท (ความคิดปองราย) – ที่มา 
“พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน หนา ๔๒๖”  
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เปน “ทหาร” จึงตองมีศักยภาพที่จะรับมอืกับความแปรปรวนนัน้ดวยความเร็วระดับเหนือแสง และสําคัญ
คือ ตองมีความแมนยาํในการคาดการณที่เหนือกวาจงึจะรักษาความอยูรอดของชาติไวได  

ดังนัน้ กลุมบุคลากรผูเขาอบรมจึงตองเปนกลุมที่อยูในวัยทีม่ีความพรอมในการเรียนรูส่ิงใหมๆ 
และยังมีอายุราชการเหลืออยูมากพอที่จะนําความรูที่ไดรับจากการอบรมไปบูรณาการรวมกับองคความรู
เดิม และผสมผสานกบัประสบการณของแตละบุคคลเพื่อนาํไปใชใหเกิดประโยชนแก ทอ.ได 

อีกเหตุผลหนึง่ของคําตอบ “You are the one.” คือเร่ืองของการสงเสรมิความเปน Teamwork ใหมี
ความแข็งแกรงขึ้น เพราะกลุมผูเขารับการอบรมตางตองมีการประสานงานกนั พึ่งพากันอยูตลอดเวลาเพื่อ
ความสาํเร็จของงาน หรือทเีรียกกันวา “Interdependent๓” ประเด็นหลักของปญหาในการทาํงานเปนทีม
ไมไดอยูที่การขาดความสามารถเฉพาะบคุคล (จึงไมมีใครเปนจุดออนใหกําจัด) แตอยูที่ “การรับฟงผูอ่ืน 
และการทาํใหผูอ่ืนพูดใหฟง๔” ดังนัน้ การเชิญผูบริหารระดับกลางมารวมกนัในครั้งนีจ้ึงมีวัตถุประสงคแฝง
อยูที่การบริหารสัมพันธภาพ๕ระหวางกันอีกดวย 

 หากจะมองในอีกแงมมุหนึง่ คือมุมมองของบุคลากรจากกองทัพสงิคโปรที่เขาคงถามตัวเอง
เหมือนกนัวา “Why us” ในขณะที่ฝายเราอาจจะถามวา “Why them” ที่นาสนใจคือเร่ืองของศักยภาพของ
ตัวบุคลากร และความปรารถนาแฝงทีพ่อจะวิเคราะหได 
Why them? 

เร่ิมที่ตัวบุคลากรกอน ทีมงานที่มามทีั้งสิน้สี่คน ภายใตการนําทีมโดย Col. Sukhmohinder Singh 
(พันเอกสงิห) ปจจุบันดํารงตําแหนง Head, Center of Leadership Development/Army Curriculum 
Branch, SAFTI MI HQ. โดยที่อีกสามคนนั้น แบงเปนวทิยากรผูชวยหนึง่คนคือ นาวาอากาศโทแอนโทนี 

ฝายสนบัสนนุอีกหนึ่งคนเปนสุภาพสตรีชือ่คุณ 
วิเวยีน และคนสุดทายเปนผูสังเกตการณคือ  
นาวาอากาศตรีลีออง ซึ่งคนสุดทายนี้กาํลงัอยูใน
ระหวางการอบรม Leadership ในสิงคโปร  

ทั้งสี่คนนี้คนทีน่าสนใจที่สุดเห็นจะเปน 
คุณพันเอกสงิหหวัหนาทีมซึง่แกมีลักษณะเดน
หลายประการดวยกนั ต้ังแตความสามารถในการ
พูดและฟงภาษาไทย (ไมยอมบอกวาอานและ
เขียนไดขนาดไหน แตผมวาแกตองทําไดไมเลว

เลยทีเดียว) สวนประสบการณในเรื่องของ Leadership Development Workshop นั้นนับวาเปนหัวเรี่ยวหวั
                                                  
๓ Steven R. Covey, the 7 Habits of Highly Effective People. 
๔ พล.อ.ท.พุฑฒิ มังคละพฤกษ. ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๙. บน.๕๓ฯ 
๕ การบริหารสัมพันธภาพ หมายถึงการสราง รักษา และขยายสัมพันธภาพ เพื่อใหเกิดความยั่งยืนในสัมพนัธภาพนั้น-ผูเขียน 
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แรงใหญในกองทพัสิงคโปรเลยก็วาได เพราะนับต้ังแตทางกองทพัฯ เปดไฟเขียวใหเร่ิมโครงการพฒันา
ศักยภาพผูนําตั้งแตราวป ค.ศ.2000 คุณพันเอกสงิหเปนผูที่มีบทบาทสาํคัญตอหลักสตูรตลอดมา และ
ทราบมาวาแกเปนหนึง่ในผูทีไ่ปหาเก็บเกี่ยวความรูเร่ืองการพัฒนาผูนําจาก Harvard Business School 
เลยทีเดียว สําหรับรูปแบบการอบรมของสิงคโปรนัน้แกเลาวา ใชเวลาถึงหนึง่ปเต็ม อยาตกใจครับ ไมใชการ
หยุดทาํงานมาเขาเรียนกนัทั้งปเหมือนหลักสูตรเสนาธกิาร แตจะแบงเปนหวง หวงละประมาณสามเดือน 
คือการทํา Workshop หาวนั แลวปลอยกลบัไปทํางานโดยมีการบานใหไปดวย จากนัน้กลับมาประเมินผล
และทํา Workshop ตออีกหาวนั แลวปลอยไปทํางานอีก เปนอยางนี้จนครบหนึง่ป เปนอันจบหลักสูตร สวน
ผมแอบไปกระซิบถามแกวาแลวผลักดันใหเกิดหลักสูตรผูนําไดอยางไร แกโบกมือแลวตอบเปนภาษาไทย
สลับอังกฤษทีแ่ปลไดวา “…ผมทําไมไดหรอกครับ ถาไมมีนโยบายจากผูบังคับบัญชา กองทัพสงิคโปรตอง 
Top down เทานัน้ที่จะเห็นผลรวดเร็ว...”  

ในสวนของความปรารถนาแฝงนัน้ ขอทาํความเขาใจกอนวาเปนการคดิโดยผูเขียนเทานั้น ไมมีสวน
เกี่ยวของกับหนวยงานหรือบุคคลอื่นใด ผมขอแนะนําใหทานผูอานใชหลัก “โยนิโสมนสิการ๖” ในการ
พิจารณาความคิดเห็นของผมครับ  

ความคิดและแรงบันดาลใจเรื่องผูนําของกองทพัสงิคโปรในทศวรรษนีม้ีใหเหน็ไดในสวนกลาวนาํ
จากเอกสารเรือ่ง “Spirit and System: Leadership development for a third generation SAF๗” พอสรุป
ไดวา สิงคโปรยุคเมืองขึ้น ไมมีสงครามขนาดใหญที่ควรคาแกการจดจํา และแมเมือ่เปนอิสระแลวก็เปน
ประเทศใหมทีไ่มมีประวัติศาสตรที่เลื่องลือ ปราศจากรูปแบบแหงวฒันธรรมที่ลึกล้ําเพื่อเปนพืน้ฐานแหง
การกําหนดทศิทางของชาต ิดังนัน้คนในยคุใหมจึงตองหาอะไรสักอยางหนึ่งเพื่อยึดถอืภายในใจเพือ่สราง
แรงพลังในการผลักดันใหเกดิการกาวเดินของชาติ และในที่สุดกพ็บวาสิ่งที่ตองกระทาํสําหรับคน และ
ประเทศสิงคโปรคือ (ขออนุญาตใชภาษาอังกฤษครับ) “…This clarity of purpose and identity, and 
mastery of self and Nation will be crucial if Singapore is to make the leap from a good to great 
Nation...๘” (อักษรหนาและขีดเสนใตโดยผูเขียน) 

ความคิดลักษณะนี้นาจับตามองอยางมาก หากเปรียบกบัประเทศไทยแลว เรามีความลึกล้ําทาง
ประวัติศาสตร และวัฒนธรรมที่ลึกซึง้กวามากกกกกกกกกกกกกกกกก..... มากจนกอใหเกิดความสับสนได
หลายๆ คร้ังวาจะยึดถือเร่ืองอะไรดี โดยมากเรามกัจะมคีวามเชีย่วชาญพิเศษในการตีความประวติัศาสตร
เพื่อสรางความชอบธรรมใหกับการกระทาํ และผลประโยชนสวนตัวมากกวาผลประโยชนในภาพรวมของ
ชนชาต ิ   

                                                  
๖ โยนิโสมนสิการ คือการใสใจพิจารณาโดยแยบคาย (Ibid. หนา ๖๐๒) 
๗ Chan Kim Yin, Spirit and System: Leadership development for a third generation SAF, Center of Leadership Development, 
SAF, 2005. pp.1-4. 
๘ Ibid. 
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ซึ่งเรื่องแนวคดิระดับชาตินี้ไดโยงมาถงึเรื่องการสรางบุคลากรสําหรับยคุ 3G ของกองทพัสิงคโปร 
(the Third Generation SAF) โดยอธิบายวา ในยุค 1G (ราวทศวรรษที่ 60-70) นัน้คือ ยุคที่ความคิดดาน
ยุทธศาสตร ยทุธวธิี และเทคโนโลยีภายใตอิทธิพลจากกองทพัของชาติอ่ืน สวนคุณลักษณะดานผูนํานั้น
เปนเรื่องของจติวิญญาณ และคุณธรรม ตอมาในยุค 2G ระหวางทศวรรษที่ 80 และ 90 คือยุคแหงการหยิบ
ยืมและพัฒนาแนวคิดทางการทหาร ตลอดจนการซื้อเทคโนโลยจีากที่อ่ืน โดยเรื่องผูนาํจะอยูที่การสถาปนา
และการวางรากฐานโครงสรางตางๆ และทายสุดแตไมสุดทายคือยุค 3G ที่แนวคิดดานการทหารคือการ
สรางสรรคเทคโนโลย ีและกระบวนการคิดทางยทุธศาสตรเปนของตนเองเพื่อการรับมือกับสถานการณโลก
ที่ปราศจากความแนนอนในยุคหนา โดยแนวคิดเรื่องผูนาํจะเปนการปรับดุลยภาพระหวางความคดิเชิง
คุณธรรม และจิตวิญญาณในอดีต เพื่อรองรับรูปแบบใหมของกองทัพฯ ทีพ่ัฒนาตอยอดมาจากรากฐานใน
ยุค 2G โดยเรยีกวา “Professional Mastery๙” หรือเรียกไดวาถงึขั้น “อยูเหนือตน๑๐” ทัง้ในระดับบุคคล และ
องคกร 

เมื่อพิจารณาดูแนวคิดโดยรวมแลวจะเหน็วา ภาพการแขงขันของสิงคโปรนาจะอยูทีก่ารแขงขันใน
ระดับโลกมากกวาที่จะใสใจในความเปนหนึ่งในภูมิภาค ซึ่งมองไดสองดานคือ ดานหนึ่งสงิคโปรไมไดเปนคู
แขงขันโดยตรงกับไทยที่ตองการเปนศนูยกลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งไมนาจะโลงใจนักเพราะอีก
ดานหนึง่ทีน่ากังวลยิ่งกวา คือสายตาของสิงคโปรนัน้จับจองอยูที่ระดับโลก ดังนัน้ภูมภิาคนี้จึงเปนบันได
หนึง่ที่ตองกาวผานเทานัน้ พอจะชี้ไดวาการลงทุนของสิงคโปรในขณะนี้ไมไดลงมาแตที่ประเทศไทยเพื่อ
กลืนชาติ เพราะเงนิทุนขนาดที่ใหญกวาไดไหลเวียนไปสูทุกมุมโลกทีน่าลงทนุไมวาจะเปน ออสเตรเลีย จีน 
หรือแมแตอเมริกา ซึง่การลงทุนนี้เพียงเปนกาวหนึ่งของการดําเนนิการที่จะเปนหนึง่ในโลกเทานัน้ ที่ผม
กลาววานากังวลเพราะหากสิงคโปรมองภูมิภาคนี้เปนเพยีงบนัได เมื่อกาวพนไปแลวยอมไมไดรับการ
เหลียวแลอีก อาจจะนํามาสูหายนะทางระบบการเงนิในระดับภูมิภาคไดอีกครั้ง ผมหวงัวาผมคงจะคิดมาก
ไปในประเด็นนี ้

คราวนี้เรามาพิจารณาในระดับการทหารบาง เชนเดียวกันกับแนวคิดระดับชาติ กองทพัสิงคโปรมี
ระดับสายตาที่จับจองอยูทีก่ารทหารโลกเชนเดียวกนั ดวยความที่ภูมิรัฐศาสตรของประเทศเปนเกาะ และมี
ขนาดที่เลก็มาก แนวคิดการใชกําลังเชิงรับไมนาจะเปนประโยชนตอการสถาปนาความมั่นคงของชาติ 
ดังนัน้ภาพแรกที่ตองสรางใหกับกองทพัคอืแสนยานุภาพที่มากทั้งคณุภาพ และปริมาณเพื่อการปองปราม 
ภาพตอไปคือการผูกมิตรกบัประเทศรอบบานโดยใชรูปแบบของการฝกรวม/ผสม ตลอดจนการใหความ
ชวยเหลือเกื้อกูลตางๆ เปนเครื่องมือ การผูกมิตรลักษณะนี้คงพอจะอนุมานไดวาเปนการขยายขอบเขตแหง

                                                  
๙ Ibid. 
๑๐ โดยรวมแลวหมายถึงการเพิ่มขีดความสามารถตนเอง และหนวยงานอยูตลอดเวลาทั้งในมิติของจริยธรรม ประสิทธิภาพ และคุณภาพของ
งาน ดังนั้น ผูเขียนจึงนิยามวา “อยูเหนือตน” 
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ความปลอดภยัออกไปจนถงึรอบนอกภูมิภาคคือประเทศออสเตรเลีย หรืออาจอธิบายไดวาเปนการสราง
ภาพของ “Collective Security๑๑” ในระดับภูมิภาคอีกดวย 

ลองมาศึกษาถึงความคิดเหน็ของประเทศออสเตรเลียที่ไดระบุถึงความสัมพันธทางทหารระหวาง
ประเทศของตนที่มีตอกองทพัสิงคโปรใน Defence 2000: Our Future Defence Force๑๒ หนา 40 วา 

“…Australia’s close defence relationship with Singapore is characterized by 
shared strategic perceptions…  As Singapore’s forces are the most capable in 
Southeast Asia, exercising with them provides important benefits to the Australia 
Defence Forces.” (อักษรหนาและขีดเสนใตโดยผูเขียน)      

จากขอความขางตน จะเหน็ไดอยางชัดเจนวาออสเตรเลีย ซึ่งถือวาเปนประเทศทีม่ีบทบาทสูงใน
ภูมิภาคนี้ประเมินศักยภาพของกองทัพสงิคโปรไวในระดับที่ดีมากเลยทีเดียว สวนความคิดเห็นของไทยที่มี
ตอกองทพัสิงคโปรนั้น อาจลองสอบถามไดจากทานที่เคยมีประสบการณการฝกรวมกับกองกําลงัจาก
สิงคโปร หรือไปศึกษาตอหลกัสูตรตางๆ ในสิงคโปรคงพอจะไดคําตอบ ทนีี้หากจะเกดิขอกังขาวาแลว
ออสเตรเลียไดกลาวถึงกองทพัไทยวาอยางไร ผมขอยกมาใหอานกนัดคูรับจากเอกสารฉบับเดียวกนั 

“…Australia is seeking to consolidate and broaden the defence relationship and 
deepen our strategic dialogue with Thailand through an expanding program of 
cooperative activities including maritime surveillance cooperation, further 
cooperation on financial and management reform, and science and 
technological cooperation.” (อักษรหนาและขีดเสนใตโดยผูเขียน) 

 นอกเหนือจากภาพแหงกองทัพที่มากดวยแสนยานุภาพ และภาพของ Collective Security ที่ได
กลาวไปแลวนัน้ อีกกรอบแนวคิดหนึง่ที่ไมควรมองขามคอืระดับสายตาของกองทัพสงิคโปรที่มองการทหาร
ระดับโลก หมายความวาการพิจารณาภัยคุกคามของกองทพัสิงคโปรนาจะเปนตวัเดียวกนักับภัยคุกคาม
โลก และเมื่อนาํมาพิจารณารวมกับลักษณะทางภูมิรัฐศาสตรที่เปนจุดออน คือประเทศเปนเกาะและมี
ขนาดเลก็ จึงมีความเปราะบางสงู แตเนื่องจากสิงคโปรไมมีทรัพยากรธรรมชาติใดๆ ที่มีคุณคาตอการยึด
ครองกลับกลายเปนจุดที่สรางความปลอดภัยใหกับสิงคโปรอยูไมนอย เพราะยากจะหาจุดคุมทุนไดจากการ
เขายึดประเทศสิงคโปร เวนแตทาเรือ และสนามบนิขนาดใหญ ซึ่งนาจะถูกทําลายเปนอันดับแรกๆ หากเกิด
สงคราม ดังนัน้ ยทุธศาสตรที่นาสนใจของสิงคโปรนาจะเปนแนวคิดเรื่อง World Bases คือมีฐานทัพที่
กระจายออกไปจากประเทศ และสามารถปฏิบัติการไดจากทุกมุมโลก (Operate globally) เหมือนๆ กับที่

                                                  
๑๑ Collective security: system by which states have attempted to prevent or stop wars. Under a collective security arrangement, 
an aggressor against any one state is considered an aggressor against all other states, which act together to repel the 
aggressor. http://www.britannica.com/eb/article-9024762  
๑๒ Defence 2000 เปนเอกสารที่อธิบายแนวทางยุทธศาสตรการปองกันประเทศของออสเตรเลีย โดยฉบับแรกออกเมื่อป ค.ศ.๑๙๘๗ 
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ภาคเศรษฐกิจไดจัดการกระจายการลงทุนออกไปตามประเทศตางๆทัว่โลกนั่นเอง  ดังนัน้ จงึมีขอสรุปวา 
แนวคิดในเชงิยุทธศาสตรของสิงคโปรนาจะถึงขัน้ โลกคือสิงคโปร และสิงคโปรคือโลก นั่นคือสิงคโปรจะไม
รักษาเกาะสงิคโปร แตจะรวมทําการรบกบัพันธมิตรจนชนะแมวาจะสญูเสียดินแดนไปแลวก็ตาม แลวคอย
ร้ือฟนโครงสรางทางวัตถ ุและสาธารณูปโภคใหมหลังสงคราม อยาลมืครับวาดวยพลังอาํนาจของ IT ทําให
การระดมทนุของสิงคโปรทีก่ระจายอยูทั่วโลก สามารถกระทําไดดวยความเรว็แสงจากทุกมุมโลกทีม่ี 
Internet 

 มาถงึตรงนี้จงึขอให
ขอพิจารณาวา แมศักยภาพ
ของกองทัพสงิคโปรจะสูง แต
ดวยแนวคิดทางการทหารใน
ทศวรรษนี ้สงผลใหบทบาทของ
กองทพัสงิคโปรนอกเหนือจาก
การปองกนัประเทศแลว คงเปน
บทบาทของการรวมฝก รวมรบ 
และรวมในภารกิจเพื่อการ

ชวยเหลือมนษุยชนกับมิตรประเทศเทานัน้ จงึไมนาจะมีความคิดเชงิรุกที่จะมีผลกระทบเชงิลบตอการ
สถาปนาความมั่นคงในระดบัภูมิภาคที่เปนเสมือนพรมแดนแหงความมั่นคงของสิงคโปรเอง แตดวย
สิงคโปรมีมุมมองในระดับโลกทัง้ภาคเศรษฐกิจ และภาคการทหาร จงึมีแนวโนมที่จะกอใหเกิดความไม
สบายใจในหมูเพื่อนบานระดบัภูมิภาคอยูบาง สวนความปรารถนาแฝงที่ทางวิทยากรสิงคโปรอาจจะพึงมี
จากการจัดการอบรม Leadership Development Workshop ในครั้งนี้ดูเหมือนวาจะไมมีอะไรในกอไผนัก 
เวนแตการมีโอกาสหยั่งรูทัศนคติ และแนวคิดที่ผูเขารับการอบรมจาก ทอ.ไทยมีตอเร่ืองการพฒันา
ศักยภาพผูนํา ซึ่งอาจจะนาํไปสูขอสรุปดวยมุมมองของสิงคโปรที่มีตอการคาดคะเนทิศทางการกาวเดินของ 
ทอ.ไทยในอนาคต 
 หลังจากที่ตอบคําถาม “Why us” และ “Why them” ไปแลว ตอไปเปนเวลาของการตอบคําถามที่
สอง “What am I doing here” ซึ่งคําถามนี้พอจะแยกออกเปนสองประเด็นคือ “What am I doing here” 
หรือ “ฉันมาทาํอะไรที่นี”่ และ “What am I gonna do here” หรือ “เราจะทาํอะไรกัน” 
What am I doing here? 

กอนที่จะมาชวยกนัตอบคําถามวาฉนัมาทําอะไรทีน่ี่ ผมขอเชิญทานรวมพิจารณาดวยกนักอนวา
องคประกอบของการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปดวยสี่สวนหลักๆ คือ วิทยากร ผูเขารับการอบรม หลักสูตร 
และรูปแบบของกระบวนการอบรม ในสวนของวทิยากร และผูรับการอบรมไดกลาวถึงไปแลวในตอนตอบ
คําถาม “Why us” สวนเรื่องของหลักสูตรจะขอยกไปกลาวถึงในภาคที่สอง เพราะเปนสิ่งสําคัญประการที่
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สองของการอบรมในครั้งนี ้ดังนัน้ องคประกอบที่จะมาใชรวมกนัไขปญหาเพื่อตอบคําถามนี้จะอยูที่ 
รูปแบบของกระบวนการอบรม 

การศึกษากระบวนการอบรมนั้น เราจะมาดูวาการอบรมนี้เปนการอบรมแบบใด และยุทธศาสตร
ของการอบรมแบบนี้เปนอยางไร เมื่อเราเขาใจในแกนของการอบรมแลว ความลังเลสงสัยวาจะเขารวมการ
อบรมอยางไรจึงจะไดผลสูงสุดยอมหมดไป 

การอบรมนี้เปนการอบรมแบบที่เรียกกันวา “Workshop” ตามที่เราเขาใจกันโดยทัว่ไปนั้นหมายถงึ 
การอบรมที่มกีารเรียนรูทฤษฎี สลับกับกจิกรรมเพื่อเสริมความเขาใจในการเรียนรู เทานั้น หากพิจารณา
ตามรากศพัทโดย Longman Dictionary of Contemporary English ไดใหความหมายของ Workshop ไว
วา “…a meeting at which people try to improve there skills by discussing their experiences 
and doing practical exercises…”   

สวนอีกเลมหนึ่งคือ Oxford Student’s Dictionary of English อธิบายวา “…a period of 
discussion and practical work on a particular subject, when people share there knowledge 
and experience…”  เมื่อนาํความหมายจากทั้งสองมาพิจารณารวมกัน ผมจะขอนยิามการทาํ Workshop 
วา  

“การทาํ Workshop ที่ดี ตองมีเปาหมายทีช่ัดเจนวาจะทาํเพื่อสราง หรือพัฒนาทกัษะ
อะไร โดยระหวางการอบรมนั้น ผูเขารับการอบรมตองมกีารทาํกิจกรรม และอภิปราย
แบงปนประสบการณซึ่งกันและกัน เพื่อสงเสริมจุดมุงหมาย และนาํไปสูผลสัมฤทธิข์อง
การเรียนรูนั้น”  

ดังนัน้ ขอพิจารณาคุณคาของ Workshop คือ เปาหมาย กิจกรรม และแบงปนประสบการณ  
ที่นาสังเกตคือความหมายจาก Dictionary ทั้งสองเลมแทบจะไมกลาวถึงการฟงบรรยายเลย แสดงวาหวัใจ
ของการอบรมแบบนี้อยูทีก่ิจกรรม และการปนประสบการณแกกัน เมื่อธรรมชาติของ Workshop เปนเชนนี้
แลว ทาํใหอดคิดไมไดวา ผูที่เหมาะสาํหรับเขารับการอบรม Workshop ตองเปนผูที่มี หรือพอจะมีความรู 
และ/หรือประสบการณในเรือ่งที่จะอบรมอยูบางแลวจึงจะดี 

เมื่อนําความรูเร่ือง Workshop ขางตนมาจับกับการอบรมที่ บน.๕๓ฯ จะประเมนิไดวาการ
พิจารณาคัดเลือกผูเขารับการอบรมมีความเหมาะสม เพราะลวนแตเปนผูทีม่ีความรู และประสบการณใน
เร่ืองผูนํามาแลวทัง้สิ้น ดังนัน้ เมื่อไมตองกังวลเรื่องศักยภาพของผูรับการอบรมแลว ขอพิจารณาตอไปคือ
เปาหมาย กิจกรรม และการแบงปนประสบการณ 

คุณภาพของคําตอบของคําถาม “ฉันมาทาํอะไรที่นี”่ ข้ึนอยูกับวาเปาหมายของการอบรมนี้มีความ
ชัดเจนหรือไม สําหรับการอบรมครั้งนี้ผมขอตอบวา “ชัดเจนที่สุด” คําตอบมีอยูแลวในหลายๆที่ดวยกัน โดย
เร่ิมพิจารณาจากโอวาทของ รอง เสธ.ทอ. ในพิธเีปดการอบรม พอสรุปไดวา 
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 “...Critical Success Factors ของกําลังทางอากาศ มอียูสามประการ... แตที่สําคญัคือ
คุณภาพคนซึง่มีสองลักษณะคือ รูปธรรม กบันามธรรม.....รูปธรรมไดแก Leadership, 
Safety, Professional และ Teamwork...วัตถุประสงคทีจ่ัดมาเรียนนัน้เพราะเรื่องนี้มนั
ไมใช Pure Academic แตอยากใหเรียนรูแลวนําไปใช ทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์จริง...๑๓” 

อีกแหงหนึง่ทีจ่ะหาเปาหมายของการอบรมไดคือ จากหนังสือบันทกึขอความเรื่องการอบรม
หลักสูตร Leadership Workshop Development ที่กลาวถงึวัตถุประสงคไววา  

“...เพื่อการพฒันาทักษะความเปนผูนาํใหแกผูบริหารหนวยระดับกลาง สามารถปกครอง
บังคับบัญชา และบริหารหนวยงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
สวนราชการ…” 

แหลงสุดทายที่พอจะสืบคนเปาหมายของการอบรมฯ ไดจากตอนหนึง่ของการบรรยายโดยวทิยากร
คือ คุณพันเอกสิงหในชวงกลาวนํา วา 

“...ทําไมพวกคุณถึงมารวมการอบรมนี ้คุณตองหาคาํตอบเอง (อาว) แตสําหรับผมแลว 
มันชัดเจนวาผมมาเพื่อแบงปนประสบการณการปรับโฉมของกองทัพสิงคโปรที่กาํลงัจะ
กาวสูยุค 3G… มาเพื่อทําความเขาใจในกระบวนการสรางผูนาํ...๑๔” 

 เมื่อเปาหมายชัดเจนแลว ตอจากนี้จะเปนการพิจารณาเรื่องกิจกรรม และการแบงปนประสบการณ 
ซึ่งทัง้สองอยางนี้ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดไมใชวิทยากร แตอยูที่ตัวของผูรับการอบรมเอง ดังนัน้ในสวนนี้จะ
เปนคําตอบของคําถาม “What am I gonna do here” 
 จากนิยามของ Workshop ความสาํเร็จของการอบรมจะอยูที่การทาํกิจกรรม และการแบงปน
ประสบการณระหวางผูเขารับการอบรม ดังนัน้บทบาท และหนาที่ของผูรับการอบรมมสีองประการคือ ตอง
รวมกิจกรรมอยางจริงจัง และรวมซึมซับ รับรู ถายทอดประสบการณระหวางกันอยางจริงใจ 
 อยางไรจึงจะเรียกวารวมกิจกรรมอยางจริงจัง... 

 ประการแรกคือตองรวมกิจกรรมใหครบ
ทุกกิจกรรมกอน เนื่องจากแตละกิจกรรมมักจะมี
จุดเชื่อมตอเล็กๆ ระหวางองคความรูหรือทฤษฎี 
กับตัวกิจกรรม และระหวางตัวกิจกรรม กับองค
ความรูถัดไป ยิ่งไปกวานั้นยงัมีความเชื่อมโยง
กันเองจากกิจกรรมหนึง่สูกิจกรรมอื่นอีกดวย จึง
อาจสรุปไดวา ภายในการอบรมแตละครั้งไดสอน
ใหเราเขาใจเรือ่ง “Interdependent” ทางออม 

                                                  
๑๓ Ibid 
๑๔ จากบันทึกของผูเขียนในระหวางสังเกตการณ เมื่อ ๒๐ มี.ค. ๔๙ 
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หากจะอธิบายความเชื่อมโยงกนันี้ขอยกตัวอยางจากระบบนิเวศนพืน้ฐานวา แมดวงอาทิตยใหแสงสวางแก
โลก และดาวนพเคราะหตางๆ แตโลกยงัมีหนาที่ชวยสะทอนแสงอาทิตยไปสูดวงจนัทร เหมือนกบัที่โลกรับ
แสงสวางจากดวงจนัทรเชนเดียวกนั 
 ประการตอมาคือผูเขาอบรมตองรวมกนัสะทอนผลของการทํากิจกรรมนั้น เพราะทุกกิจกรรมทีท่ํา
ใน Workshop จะมีชวงเวลาใหผูรับการอบรมไดสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจรวมภายในกลุม จากนัน้จะ
เปนการอภิปรายสูภาพรวมเพื่อสรางภาพความคิด/ความเขาใจรวมกนัอีกครั้ง กอนที่จะมกีารสรุปโดย
วิทยากร ซึ่งโดยมากมักจะเปนขอคิดเห็นที่ไดมาจากผูรับการอบรมนัน่เอง 
 ประการสุดทายที่เปนเรื่องสาํคัญที่สุดที่ขอเสนอแนะเพื่อการรวมกจิกรรมอยางจรงิจงัคือ  
การบันทึกกิจกรรม ส่ิงที่จะบันทกึไมตายตัววาจะตองบนัทกึอะไรบาง บางอาจบนัทกึขั้นตอนการทํา
กจิกรรม บางอาจบันทึกผลการสัมมนาภายในกลุม บางคนที่มีอุปนิสัยชอบขอสรุปอาจบันทึกแตขอสรุป
จากวทิยากร หรือบางทานอาจบันทึกความรูสึกในระหวางทํากิจกรรมนั้น แตที่อยากจะใหมีเพิ่มเตมิจากที่
บันทกึคือ บันทึกวาไดเรียนรูอะไรจากการทํากจิกรรมนัน้ เพราะสิง่นีจ้ะสะทอนใหเหน็ถงึผลลัพธจากการทาํ
กิจกรรมที่เปนเรื่องที่เรียนรูไดเฉพาะตวัอยางแทจริง เชน กิจกรรมที่ตองเปาลูกโปงจาํนวนหนึ่งใหแตก
ภายในเวลาทีก่ําหนด อาจมกีารบันทึกวา 

“...แหม คุณ ก. (นามสมมติ) ไมชวยเปาเลย เชยีรอยางเดียว คุณ ข. (นามสมมติอีก) เอาแตขาน
เวลา ในขณะที่ คุณ ค. (นามสมมติอีกแลว) เปาคนเดียวหาลูก ทําใหเราไดเปาแคลูกเดียวเอง แตคุณ ค. 
แกก็เกงนะทาํใหกลุมเราชนะเลิศในกิจกรรมนี้...”  
 จากบนัทกึขางบนจะพบวาเราเรียนรูถงึพฤติกรรมมนุษยไดหลายประการเลยทีเดียว ผมใหเวลา
ผูอานลองคิดเลนๆ ดูครับวาเราเรียนรูอะไรบาง (เหน็ไหมครับวา Workshop ตองมีการสัมมนาหาความ
เขาใจรวม)........................................หมดเวลาครับ...........ครับ....ทุกความคิดเหน็ถูกหมด 
 ส่ิงแรกที่เราตองกําหนดไวในใจคือ ความคิดเชิงบวก (Positive Thinking) เพราะหากเราถูกควบคมุ
ไวโดยความคิดดานลบ ผลลัพธแหงการเรียนรูจะเปนการเรียนรูทางลบทันที ตอไปนี้เปนตวัอยางการบันทึก
การเรียนรูเชงิลบครับ “…จากกิจกรรมนี้ทาํใหเรารูวา บางคนอู ไมชวยเพื่อน บางคนดีแตยุเกงแตปาก บาง
คนชอบเดนทาํอยูคนเดยีวไมใหโอกาสคนอื่นเลย ตองปลอยใหมนัทาํใหตาย...กิจกรรมที่ใหทํานี้อะไรกอไมรู 
เด็กเหลือเกินเปาลูกโปง แลวมันจะเกีย่วกบัผูนําตรงไหน เสียเวลาจริงๆ โชคดีนะที่ไดที่หนึ่ง เฮอ...”  

บันทกึนี้แสดงวา ผูบันทึกไดเรียนรูเพยีงสามประการจากกิจกรรมคือ โทสะ โมหะ และราคะ หาก
เปนผูนาํก็จะเปนผูนาํทีโ่ยนสามสิ่งนี้เขาใสในองคกร ความสับสนวุนวายยอมเกิดขึน้ไมหยุดหยอน 
 เมื่อไดกําหนดแลววาจะใชความคิดดานบวก ส่ิงทีบั่นทึกไวนาจะเปนประมาณนี้ครับ “...กิจกรรม
เปาลูกโปง สนุกดีรูสึกวาไดเปนเด็กอีกครัง้ นกึไมถงึวากิจกรรมที่ดูเดก็ๆ แบบนี้จะสะทอนความเปนผูนาํที่
หลากหลายในกลุมของเรา ส่ิงแรกคือรูตัวเอง เพราะทุกคนตางใชความถนัดเฉพาะตัวมาสงเสริมกันจนงาน
สําเร็จ บางคนมีศิลปะในการสรางขวัญและกําลังใจ บางคนมีความทุมเทในงานอยางนาทึง่ แมแตการขาน
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เวลานี้ก็เปนประโยชนมากทาํใหทีมสามารถคาดคะเนไดวาความกาวหนาในกิจกรรมเปนอยางไร แสดงวา 
ตอไปนี้หากจะมอบหมายงานใหใคร เราควรทําความเขาในในความถนัดของแตละบุคคลกอน...และมีแผน
ในการตรวจสอบความกาวหนาทีเ่ที่ยงตรง...” อยางนี้เปนตน  

ทั้งนี้ เหมือนมปีระตูอยูสองบาน อยูที่เราจะเลือกวาเราจะเขาประตูไหน ระหวางประตูแหงความคิด
เชิงลบทีม่ีสามสหายคือ โทสะ โมหะ ราคะ อันเปนตนกาํเนิดแหงอวิชชารออยู กับประตูแหงความคดิเชิง
บวกที่จะชวยสรางสรรคพลงัแหงการเรียนรู และนําไปสูความเปนผูนาํที่เปยมไปดวยทัศนคติที่ดีตอไป 

นอกเหนือจากบทบาทของการรวมกิจกรรมอยางจริงจงัแลว อีกบทบาทหนึ่งของผูเขารวมอบรมทีม่ี
ความสาํคัญคือ การรวมซึมซับ รับรู และถายทอดประสบการณอยางจริงใจ ตองไมลืมวาประสบการณและ
ความรูเดิมที่มอียูเปนสิง่สําคญัของการอบรมแบบ Workshop ดังนัน้การสะทอนประสบการณจึงเปนอีก
กิจกรรมหนึ่งทีต่องมีอยูตลอดเวลา กอนอืน่ขอทําความเขาใจรวมกนักอนวา การแบงปนประสบการณมี
ความสาํคัญตอการทาํ Workshop อยางไร 

การแบงปนประสบการณ ถอืเปนการเรียนรูเชิงวิจัยอยางหนึง่ ที่จะชวยสงเสริมความเขาใจในตัว
หลักการ หรือทฤษฎี ถือไดวาเปน Primary 
Research เลยทีเดียว เพราะเปนการเรียนรูโดยตรง 
ไมผานสื่อใดๆ ไมวาจะเปนประสบการณแหง
ความสาํเร็จ หรือความผิดพลาดยอมไดทั้งนั้น เมื่อ
เปนเชนนี้แลว การแบงปนประสบการณ จงึ
ตองการความจริงใจในการถายทอด รับฟง และ
เสนอแนะ หลายๆ คร้ังที่พบวาปญหาคาใจใน
สํานักงานที่แกไมตกมาคลีค่ลายที ่Workshop 
นี่เอง  

วิธีการที่ปฏิบัติโดยทั่วไปคือ ใหสมาชิกในกลุมเลาประสบการณ หรือปญหาที่ตองการขอคิดเห็น
เพื่อหาทางออก หรือเพื่อสะทอนกระบวนการเรียนรูจากสมาชิกในกลุม จากนัน้จะใหเวลาในการอภิปราย
เพื่อหาขอสรุปทั้งขอสรุปเชิงวิชาการ และขอสรุปเชิงปฏิบัติในกรณีที่ตองหาหนทางแกไขปญหา จากนั้น
วิทยากรจงึขมวดสาระจากการแบงปนประสบการณวาสอดคลองกับหลักการ และทฤษฎีที่อบรมอยูหรือไม 
และอาจมีขอเสนอแนะหากผูรับการอบรมมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนไป 

อยางไรก็ตาม ขีดจํากัดของการแบงปนประสบการณคือเร่ืองของความลบั อาจเปนความลับ
สวนตัว หรือความลับขององคกร ดังนัน้ บางครั้งจงึตองเปนการตัดสินใจของผูเขารับการอบรมวา เร่ืองใดที่
แบงปนได เร่ืองใดไมได เพราะหากไมสามารถใหขอมูลทัง้หมดได การแบงปนประสบการณนัน้ยอม
ลมเหลว เพราะกลุมยอมไมอาจรวมอภิปรายไดดวยขอมลูที่จํากัด หรือขอมูลลวง 
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๑๒

อีกประการหนึง่ที่ควรระลกึอยูเสมอคือมารยาทในการซักถามขอมูลเพิม่เติมจากสมาชิกผูเลา
ประสบการณ บอยครั้งที่สมาชิกในกลุมสวมวิญญาณเปนคนคุยคุยขาว มกีารซักถามขอมูลเชิงลึกที่มาก
จนเกนิไป ทั้งๆ ที่ในหลายๆกรณีไมจําเปนตองรูขอมูลมากขนาดนั้น ก็สามารถนําไปสูคําตอบ หรือสะทอน
ขอสรุปในเชิงวิชาการได ทัง้นี้ความจริงใจ จึงมีความสําคัญอยางมากในกิจกรรมที่ตองแบงปน
ประสบการณ   

 มาถึงตรงนี้ ผมเช่ือวาผูอานคงพอจะไดภาพคราวๆ ของ “What am I doing here” แลว ต้ังแต
ความสมเหตุสมผลของการพจิารณาผูเขารับการอบรม ไปจนถงึทมีวทิยากรที่จัดไดวาเปนระดับหัวแถวของ
การสราง “ผูนํา” ในกองทัพสิงคโปรที่ในขณะนี้เปนทีย่อมรับกันวาวิสัยทัศนของพวกเขาเปนวิสัยทัศนใน
ระดับโลก นอกจากนัน้แนวคิดเชิงยุทธศาสตรของสิงคโปร ไดถูกวิเคราะหไวในสวนนี้ รวมทัง้ผมไดอธิบาย
ถึงกจิกรรม Workshop ต้ังแตคําจํากัดความของ Workshop จนถงึวธิรีวมกิจกรรมทีม่ีกระบวนการคิดเชิง
บวกเปนตัวนําเพื่อใหไดผลสําเร็จที่มีคุณคา ทั้งตอตนเอง และองคกร  

ในภาคที่สองซ่ึงเปนภาคจบของเรื่อง “ประสบการณ (เกือบ) ตางแดน Leadership 
Development Workshop ณ บน. ๕๓ฯ – สิงคโปรศึกษา” นี้จะเปนภาคที่กลาวถงึความสัมพนัธของ
แนวความคิดเรื่องการพฒันาศักยภาพผูนาํ กับแนวความคิดเรื่ององคกรแหงการเรียนรูวามีสวนเกีย่วพนั 
และสงเสริมกนัอยางไร โดยเปนมุมมองทีม่องผานจากการอบรม Leadership Development Workshop ที่ 
บน.๕๓ฯ โปรดอดใจรอ รับรองวาไดอานอยางแนนอนครับ 
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