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บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษา

ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการฝึกสอน

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 และเพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการการฝึกสอนนศท. ตามรูปแบบการประเมินของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก

(Donald L. Kirkpatrick) เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยส ารวจความ

คิดเห็นของนศท.ที่ผ่านการฝึกศึกษาจากศูนย์ฝึกย่อยฯ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนักศึกษา

วิชาทหารจ านวน 307 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีทั้งค าถามปลายปิด (Close - ended Question) และ

ค าถามปลายเปิด (Open - ended Question)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าผลการประเมินการจัดการฝึกสอน 
นักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไป
ในทางท่ีดี โดยผลการวิจัยสามารถอธิบายแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

ด้านที่หนึ่ง การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.15 แบ่งออกเป็นในเรื่องของความน่าสนใจของ
เนื้อหาวิชา พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 โดยนศท.ให้ความสนใจวิชาอาวุธศึกษาและวิชาการ
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ยิงปืนมากท่ีสุด ให้ความสนใจน้อยที่สุด ได้แก่ วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  ในเรื่องของความ
มีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 โดยนศท.มีความคิดเห็นว่า
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้มากที่สุด ส่วนวิชาที่ 
นศท.มีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์น้อยที่สุด ได้แก่ วิชายุทธวิธี ในเรื่องของความเหมาะสมด้านสถานที่
ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนการบริการต่างๆ พบว่าอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 โดย 
นศท.มีความคิดเห็นว่า เครื่องช่วยฝึกมีความปลอดภัยที่ดีและเพียงพอกับปริมาณนศท.มากที่สุด ส่วน
น้อยที่สุด ได้แก่ เรื่องความสะอาดและความพร้อมของห้องน้ า ห้องตัดผม และในเรื่องของความ
เหมาะสมของครูฝึก พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.30 พบว่านศท.มีความคิดเห็นว่า ครู
ฝึกมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจเฉพาะแต่ละรายวิชามากที่สุด น้อยที่สุดได้แก่ 
ความสามารถบริหารเวลาการฝึกได้อย่างเหมาะสม 

ด้านที่สอง การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับความรู้ดี มีค่าเฉลี่ย .917 พบว่านศท.สามารถท าคะแนนแบบทดสอบ 
9ใน10 วิชา ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ .8 และ .9 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ความรู้ดี ยกเว้นวิชาการอ่าน 
แผนที่และการใช้เข็มทิศ ได้คะแนนเฉลี่ย .54 คะแนน จัดอยู่ในระดับความรู้ปานกลาง 

ด้านที่สาม การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) ความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 พบว่านศท.ได้รับความรู้และรักในสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.33 ส่วนข้อที่นศท.มีความ
คิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ ความมั่นใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกนศท.ไปใช้ในชีวิตได้ มีค่าเฉลี่ย 4.02 

ด้านที่สี่ การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) ความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 พบว่าในหัวข้อ นศท.ได้รับความรู้และสามารถปฐม
พยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ 4.07 ส่วนผลลัพธ์ที่นศท.คิดว่ามีน้อยที่สุด 
ได้แก ่ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากบัทางราชการ สถานศึกษาเพ่ิมมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 3.73  

การทดสอบสมมติฐานที่ 1 จากผลการประเมินข้างต้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการฝึกสอนนักศึกษา
วิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไปในแนวทางที่ดี 

การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาทหาร มีความแตกต่างกันทางความ
คิดเห็นจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ห้วงเวลาที่เข้ารับการฝึก การเดินทางมาฝึกศึกษา อาชีพที่คาดหวังในอนาคต 
สถานภาพการสมรสของบิดามารดา  รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัว ที่แตกต่างกันจะมีความคิดเห็นต่อการประเมิน
ปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน   
ส่วนนศท.ที่มีเกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรที่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยยะส าคัญ .05  ( Sig. = .029 ) 
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               ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
          1) ด้านเนื้อหาวิชา  ควรมีการปรับให้มีความทันสมัย อีกท้ังครูฝึกควรที่จะชี้แจงนศท.ให้ทราบ
ถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและประโยชน์ของแต่ละรายวิชาให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มการฝึกสอน   

          2) ด้านครูฝึกนศท.  ผู้บังคบับัญชาควรที่จะให้ความส าคัญในการคัดเลือกก าลังพลที่จะเข้ามา
เป็นครูฝึก รวมถึงพิจารณาให้สิทธิและดูแลสวัสดิการให้มากขึ้น สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การบริหารเวลา
ในการฝึกให้เป็นไปตามตารางเวลาฝึกที่ก าหนดไว้ 

          3) ในส่วนของสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนการบริการต่างๆ สิ่งที่ต้องปรับปรุง 
ได้แก่ ความสะอาดและความพร้อมของสิ่งอุปกรณ์อ านวยความสะดวกในห้องน้ า ห้องตัดผม  

          4) ควรเพิ่มมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก  ที่ส าคัญได้แก่ อันตรายจากโรคลมร้อน 
(Heat Stroke) และการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึกจากสถานีที่มีความเสี่ยงต่างๆ 

          5) ควรเพิ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมของนศท.ในการช่วยเหลือสังคม โดยร่วมบูรณาการกับภาค
ส่วนราชการอ่ืนๆ และภาคเอกชน รวมถึงเพ่ิมการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาให้กันนศท.ให้มากยิ่งขึ้น 
 
ค าส าคัญ: นักศึกษาวิชาทหาร, ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 
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ABSTRACT 
 

The research under the title of evaluation of management Thai Reserve 
Officer Training Corps Students ( TROTCS). Case study in the sub-training center of 
the infantry battalion,  Reserve Affairs  Center. Finally aimed to study the evaluation 
of the 2nd year TROTCS in 2015 , to compare the individual factors that affect the 
achievement of the training. According to the evaluation model of Donald L. 
Kirkpatrick  is a quantitative research by a making survey on the opinion of Thai 
Reserve Officer Training Corps Students ( TROTCS), who joining in the training center. 
The sampling group used in the research are 307 TROTCS. Research instruments are 
Questionnaires which consist of both Close-ended Questions and Opened-ended 
Questions.  

It is found, as a result of the analysis on the general data of the sampling 
group, that the sampling group mostly are good prospect toward. They can be 
divided into the following four aspects. 
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First the assessment of the Reaction Evaluation on the sampling group at 
the hight level with an average of 4.15 there is in the interest of the subject. Found 
at a high level, with an average of 4.01 pay attention to the weapon and fired. Less 
attention are academic reading and using a compass.  

In terms of the benefit can be used. Found at a high level, with an 
average of 3.95, that first aid and protection are able to use it the most. The subjects 
of study Artifice. There are opinions  can be used as little as possible, including on 
the issue of the appropriate of the tactics of the trainer, training aid. As well as 
services found at a high level, with an average of 3.73 that training aids are safe and 
sufficient quantities. Most, minority are cleanliness and availability of bathrooms, and 
a haircut. On the suitability of a trainer is found at the highest level. With an average 
of 4.30 was. The trainer is knowledgeable in the specific tasks each course instructors 
as possible. A minority are able to manage time appropriately. 

The second aspect of Learning Evaluation on the sampling group is good, 
with an average level of knowledge. The study found that .917  scored 9 in 10 test 
subjects. Scoring average .8 and .9 in basis points, excluding technical knowledge 
good. Except reading and using a compass. Average scores .54 points is in a moderate 
level of knowledge. 

The third aspect of Behavior Evaluation on the sampling group at a high 
level with an average of 4.18 the knowledge and love of the nation. Religion and the 
King increased. The most  average of 4.33 at the last. There are a few reviews that 
can be confident the knowledge gained from the training to life with an average of 
4.02. 

The fourth assessment results to the organization (Result Evaluation) on 
the sampling group at a high level, with an average of 3.90 was found.  The 
knowledge and aid to people. The initial injury There are an most average of the 
results at 4.07 that there is least interest in joining volunteer activity with the 
government. The more education have an average of 3.73. 
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The hypothetical test 1 results of the research find that above 
evaluation. In conclusion Management training military students Case studies, sub-
training centers, infantry battalion.  Reserve Affairs Center Tend to approach to nice. 

The hypothesis test 2  find to Thai Reserve Officer Training Corps 
Students ( TROTCS) are different opinions of individual factors, including the duration 
of the training. Getting Education and Training Expected future career Marital status 
of parents The average income of a family There are different opinions on the 
reaction rate. Assessment for learning Behavioral Assessment Evaluation of the 
results to the organization not different part of an average grade over the past year is 
different. There will be a review to assess the outcome of different organizations. 
The level of significance equal to .05 (Sig. = .029)  

Opinions / Recommendations  

1) The subject Should be adjusted to modern. The trainer should be 
clarified keep in mind the objectives. The importance and benefits of each course to 
understand before start teaching whenever possible. 

2) The Commander  should be given priority in the selection of personnel 
to take over as coach and the need to improve Time management training in the 
overall training according to the schedule defined. 

3) In the place of coaching, training aid. As well as services What to 
include improving the cleanliness and availability of bathrooms, Barber’s. 

4) Should additional measures to prevent injury from practice is the 
danger of heat stroke. The patients could be life-threatening.  

5) Should increase the involvement of the volunteer activity. By sharing  
with other government and private sectors in activities led forces teens to good use. 
 
Keywords: Thai Reserve Officer Training Corps Students ( TROTCS), The sub-training   
                center of the infantry battalion,  Reserve Affairs  Center 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันก าลังประสบปัญหาคุณภาพของประชากร กล่าวคือมี

ประชากรที่มีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมายกติกาสังคมมีจ านวนลดน้อยลงไป ส่งผลให้สังคมเต็มไป

ด้วยอันตรายและความเสี่ยงหลายประการ ทั้งปัญหายาเสพติด ความแตกแยกของคนในชาติ การ

แก่งแย่งชิงดี ทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนปัญหาอาชญากรรม ไม่ว่าจะเป็นปล้น ฆ่า ข่มขืน 

ทะเลาะวิวาทล้วนเกิดข้ึนตามสถานที่สาธารณะต่างๆ และการใช้ความรุนแรงอ่ืนๆ อีกมากมาย ดังเห็น

ตามภาพข่าวของสื่อในแต่ละวัน ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้ต่างสะท้อนถึงความเสื่อมถอยของศีลธรรม 

จริยธรรมรวมถึงคุณธรรมของผู้คนในสังคม ทั้งที่สังคมไทยเป็นสังคมเมืองพุทธ ความเมตตากรุณา 

ความมีน้ าใจไมตรีที่เคยมีให้กันก็ลดน้อยเสื่อมถอยไป ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสาเหตุปัจจัยทั้งภายในและ

ภายนอกต่างๆ ล้วนมีผลกระทบด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางกฎหมายที่บังคับใช้ได้

อย่างล่าช้าและไม่เต็มประสิทธิภาพ การเข้ามาของเทคโนโลยีด้านต่างๆอีกทั้งการติดต่อสื่อสารที่ไร้

พรมแดน รวมถึงกระแสโลกาภิวัตน์ บริบทต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลต่อทัศนคติ กระบวนการทางความคิด

ของผู้คนในสังคม โดยขาดการจัดระเบียบที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ประชากรบางส่วนเกิดการปรับตัวไม่

ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมโลก จากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิด

ความขัดแย้งทางการเมือง เกิดความแตกแยกทางความคิดขึ้นในสังคมไทย ซึ่งปัจจุบันยังหาแนวทาง

สร้างความสมัครสมานสามัคคีกันได้ยาก อีกท้ังกระทบต่อสถาบันหลักของชาติไม่ว่าจะเป็นศาสนาและ

สถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นการบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าของประเทศและกระทบต่อวิถีการ

ด ารงชีวิตของคนไทยส่วนใหญ่อีกด้วย 

 การปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เสริมสร้างความรักความสามัคคี อุดมการณ์ความรัก

ชาติต้องเริ่มตั้งแต่วัยเด็ก เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเหมาะสมที่จะบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งวินัยให้เกิดขึ้นใน

ตัวเด็กตั้งแต่แรกและหยั่งรากอย่างมั่นคงเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้เด็กมีวินัยในตนเอง เพราะวินัยใน

ตนเองจะเป็นปัจจัยส าคัญของการอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้กรอบกติกา

เดียวกัน  ซึ่งได้แก่ความสามารถในการควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้มาว่าเป็นสิ่งที่
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ดีและละเว้นไม่ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีและไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและ

ไม่ท าให้ผู้อ่ืนเดือดร้อน ทั้งยังส่งผลให้สังคมมีความสงบสุขมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยในภาพรวมตามมา 

กองทัพบกมุ่งหวังที่จะจะใช้การฝึกวิชาทหารเป็นเครื่องมือปลูกฝังให้นักศึกษาวิชาทหาร

เป็นเยาวชนที่มีระเบียบวินัย ห่างไกลยาเสพติด มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ความรักชาติ รวมทั้งเป็นแกน

หลักแห่งความสามัคคี และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างให้มี

ลักษณะทหาร มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะความสามารถตามที่ระเบียบหลักสูตรก าหนด ตลอดจนเป็น

มวลชนที่เชื่อมั่นและศรัทธาในกองทัพ พร้อมที่จะสนับสนุนงานด้านความมั่นคงและเต็มใจที่จะรับใช้

ประเทศชาติในฐานะก าลังพลส ารองที่มีคุณภาพ เมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารต่อไป 

 ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง ได้รับมอบหมายภารกิจจาก

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กระทรวงกลาโหม ให้เป็น

หนึ่งในหน่วยฝึกวิชาทหารส่วนกลาง โดยครูฝึก อาคารสถานที่และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ล้วน

มาจากก าลังพล สิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ภายในกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารองทั้งสิ้น เพ่ือ

เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่ทางกองทัพบกได้ก าหนดไว้และความ

ต้องการของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและประเมินการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชา

ทหาร การปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งประเมินคุณภาพและความเพียงพอของสิ่งอุปกรณ์สนับสนุน

การฝึกสอนของศูนย์ฝึกย่อยตามสภาพความเป็นจริง จึงได้ท าการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาและพัฒนาให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์

การก าลังส ารอง มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นและมีผลสัมฤทธิ์บรรลุตามวัตถุประสงค์ทางราชการต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 
1.2.1  เพ่ือประเมินผลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ใน

ส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกสอน

นักศึกษาวิชาทหาร ตามรูปแบบการประเมินของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) 
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1.3 สมมติฐานการวิจัย 
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไปในแนวทางท่ีดี 

สมมติฐานการวิจัยท่ี  2   ผู้เข้ารับการฝึกสอนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดตอ่องค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ห้วงเวลาที่เข้ารับการฝึกที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเดินทางมาฝึกศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 อาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 สถานภาพสมรสของบิดา - มารดาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 เกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน 
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 

1.4.1 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่ 2 ที่เข้ารับการฝึกสอนโดย ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง  
ปีการศึกษา 2558 จาก 34 สถานศึกษา จ านวนทั้งสิ้น 1,331 คน 

1.4.2 ขอบเขตของเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้มุ่งประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่เข้ารับการฝึกสอนโดย ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง ปี
การศึกษา 2558 โดยใช้รูปแบบการประเมินของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1.4.2.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) การประเมินใน
ขั้นนี้วัตถุประสงค์เพ่ือจะให้รู้ว่าผู้ที่เข้ามารับการฝึกอบรมมีความรู้สึกอย่างไรจากการฝึกอบรม เช่น 
ความพึงพอใจที่ได้รับจากการฝึกอบรม 

1.4.2.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เป็นการประเมินผลที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือจะให้รู้ว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ เกิดความเข้าใจและได้ทักษะอะไรบ้าง 

1.4.2.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) การประเมินพฤติกรรมมี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม ่จากกลุ่มผู้ผ่านการอบรม 

1.4.2.4 การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร เพ่ือจะได้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงาน สถานศึกษาอย่างไรบ้าง 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

การวิจัยในครั้งนี้จะท าให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง ว่ามีมากน้อยเพียงใดใน
ทัศนะของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 รุ่นปีพุทธศักราช 2558 ซ่ึงเข้ามารับการฝึกสอนกับหน่วยตั้งแต่
เข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ในปีพุทธศักราช 2557 ดังนี้ 

1.5.1 ได้ทราบถึงความพึงพอใจ ทัศนคติที่มีต่อการฝึก การเรียนรู้ทักษะตลอดจน
พฤติกรรมการน าความรู้ไปใช้ ผลกระทบทางพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน สถานศึกษา 
ของนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกศึกษาจากศฝ.ย่อย พัน.ร.ศสร. 
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1.5.2 เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้น าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการฝึกสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

1.6 นิยามศัพท์ 
 

1.6.1 ครูฝึก หมายถึง ผู้ท าหน้าที่ สอน ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารตามหลักสูตรที่
กระทรวงกลาโหมก าหนด 

1.6.2 นักศึกษา หมายถึง บุคคลซึ่งก าลังศึกษาในสถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

1.6.3 นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก าหนด ไว้ใน
กฎกระทรวงกลาโหม และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมก าหนด ใช้
ค าย่อว่า นศท. 

1.6.4 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลที่กองทัพบกแต่งตั้งขึ้นเพ่ือท าหน้าที่
ช่วยเหลือปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ทั้งนี้ต้อ งผ่านการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของกองทัพบก โดยแยกประเภทได้ดังนี้ 

1.6.4.1 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งระดับสูงของ
สถานศึกษาวิชาทหาร ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปกครองและการฝึก เช่น บุคคลในต าแหน่ง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ ครูใหญ่ เจ้าของหรือผู้จัดการสถานศึกษาวิชาทหาร 
หรือผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองขึ้นไปในส่วนราชการพลเรือนที่เกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิ
ขาทหาร โดยได้รับการแต่งตั้งจาก กองทัพบก ใช้ค าย่อว่า “ผกท.พ.” 

1.6.4.2 ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ของสถานศึกษา
วิชาทหาร แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ 1.6.4.1 เช่น อาจารย์, ครู เจ้าหน้าที่บริหาร หรือ
เจ้าหน้าที่อ านวยการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปกครองบังคับบัญชา และการฝึกนักศึกษาวิขาทหาร 
โดยได้รับการแต่งตั้งจาก กองทัพบก ใช้ค าย่อว่า “ผกท.” 

1.6.4.3 ผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร คือ ผู้ที่ด ารงต าแหน่งต่างๆ ของ
สถานศึกษา แต่มีอาวุโสรองลงมาจากบุคคล ในข้อ 1.6.4.2   โดยได้รับการแต่งตั้งจาก กองทัพบก ใช้
ค าย่อว่า “ผช.ผกท.” 
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1.6.5 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบันมหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่ หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 

1.6.6 สถานศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจากหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 

1.6.7 การฝึก หมายถึง การหัด การสอน การอบรมวิชาทหารทั้งในและนอกห้องเรียน 

1.6.8 การฝึกวิชาทหาร หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและกิจกรรม
ทางทหาร รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ก าลังพลส ารองที่เหมาะสม 

1.6.9 การฝึกภาคสนาม หมายถึง การฝึก การหัด โดยน านักศึกษาวิขาทหารที่จบการ
ฝึกในภาคปกติแล้ว ออกไปด าเนินการฝึกในภูมิประเทศ 

1.6.10 การปลูกฝังและสร้างเสริมอุดมการณ์ หมายถึง การท าให้เกิดขึ้นและเพ่ิมพูน
จิตส านึก ค่านิยม และทัศนคติ ซึ่งน าไปสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธา ในการปฏิบัติตนตามแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

1.6.11 ปีการศึกษา หมายถึง ห้วงระยะเวลาที่ก าหนดการฝึกวิชาทหารในแต่ละปี โดย
เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน ถึง พฤษภาคม ของปีถัดไป 

1.6.12 การสอบ หมายถึง การวัดความรู้ที่ได้รับการศึกษาตลอดปีการศึกษาของ
นักศึกษาวิชาทหารแต่ละคน โดยถือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือเลื่อนชั้นสูงขึ้นในปีต่อไปและให้กระท าทุก
ชั้นปี เมื่อจบการฝึกศึกษา 

1.6.13 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง สถานศึกษาที่ได้รับอนุมัติจาก หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน ให้เปิดการฝึกวิชาทหาร 

1.6.14 การประเมินการฝึกสอน หมายถึง การประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อ
ลักษณะการเรียนการสอน การประเมินที่มีต่อครูฝึก และประเมินความคิดเห็นที่มีต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการรวมไปถึงสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.6.15 ผลสัมฤทธิ์จากการฝึกสอน หมายถึง ความรู้ความสามารถที่ได้รับหลังจากการ
ฝึกศึกษาตามหลักสูตรประกอบเวลาและคะแนนสอบ ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร นศท.ชั้นปีที่ 2  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษา 

ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง ผู้วิจัยขอน าเสนอแนวคิดและวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องตามล าดับ ดังนี้  

2.1 แนวคิดในการประเมินผลการฝึกอบรม/การฝึกสอน 
2.2   ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 

2.3 แนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค  

(Donald L. Kirkpatrick) 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการฝึกและศึกษาวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดในการประเมินผลการฝึกอบรม / การฝึกสอน 

 

ความหมาย มีผู้ให้ความหมายชองการประเมินไว้ ดังนี้ 

สมคิด  พรมจุ้ย 1 ได้กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิด

สารสนเทศ เพื่อช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

การประเมิน      =           การวัด                 +                การตัดสินใจ 

(Evaluation)             (Measurement)                         (Judgement) 

 

การประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงานตลอดจนการ

พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด การประเมินผลเป็น

                                           
1
 สมคิด  พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ , พิมพ์ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 29. 
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กระบวนการบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ/แผนงาน กล่าวคือ แผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 

ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและแผนงานหรือไม่เพียงใด สามารถท าได้ทั้งการประเมินก่อน

เริ่มโครงการ ขณะที่แผนงาน/โครงการก าลังด าเนินอยู่ และหลังจากการด าเนินงานได้สิ้นสุดลงแล้ว 

Norman E. Gronlund2 ได้ให้ความหมาย การประเมินผลการเรียนรู้ โดยกล่าวว่า การ

ประเมินผลเป็นกระบวนการอันมีระบบในอันที่จะก าหนดขนาดหรือจ านวนที่ซึ่งนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์

ตามวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ตามความหมายนี้มีลักษณะที่ส าคัญแสดงให้เห็น 2 ประการ

คือ ประการแรกการประเมินผลเปรียบได้เหมือนกับกระบวนการอย่างมีระบบ (systematic 

process) และประการที่สอง การประเมินผลสมมติเสมอว่า วัตถุประสงค์ทางการเรียนการสอน 

(instructional objectives) ก าหนดขึ้นไว้เพ่ือการประเมินผลอย่างชัดเจน นั่นคือ การประเมินผล

เป็นการพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างการกระท ากับวัตถุประสงค์ 

Gay, R.L.3 ให้ความหมายของการประเมิน (Evaluation) ว่าเป็นกระบวนการที่มีระบบ

ในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตัดสินว่าอยู่ในระดับใด บรรลุจุดประสงค์หรือมีผลสัมฤทธิ์แค่

ไหน และเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจ 

อุทุมทอง ทองอุไทย4 ได้กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) ได้เริ่มต้นราว ค.ศ.1930 

สมัยที่ R. Tyler เสนอว่าการตรวจสอบทางการศึกษา คือการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนอัน

เป็นผลมาจากวิธีการศึกษา เขาใช้เทอมว่า “การประเมิน” ในความหมายถึง ชุดของวิธีการต่างๆ 

ส าหรับวัดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ซึ่งหมายความถึงการเปลี่ยนแปลงอันมีผลมาจากการสอนของ

ผู้สอนและหลักสูตร การประเมินเน้นที่จุดมุ่งหมายของการสอน ซึ่งมีความแตกต่างแล้วแต่ครูแต่ละคน 

โรงเรียนแต่ละโรง หลักสูตรแต่ละแห่ง และระบบการฝึกศึกษาแต่ละแห่ง การประเมินจึงแตกต่างกัน

ไปแล้วแต่ความเหมาะสม ดังนั้นการประเมินจึงมิได้มุ่งเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้เรียน แต่

ครอบคลุมถึงผลอันเกิดจากหลักสูตร จากวิชาเรียน และจากวิธีการสอนด้วย 

                                           
2
 Norman E. Gronlund, Measurement and Evaluation in Teaching, 3ed, (New 

York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1978), 6. 
3
 R.L. Gay, Educational Evaluation and Measurement, 2ed, (Singapore: 

Macmillan Publishing Co., Inc., 1991), 6. 
4
 อุทุมพร ทองอุไทย, การประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ปรีชาการพิมพ์, 2520), 5-6. 
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สมคิด บางโม5  กล่าวว่า การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ท างานของบุคคล โดยมุ่งเพ่ิมพูน ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills) และทัศนคติ (Attitude) อัน

จะน าไปสู่การยกมาตรฐานการท างานให้ สูงขึ้น ท าให้บุคคลมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

และองค์การบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนั้นจะเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

บุคคลนั้นเอง 

อมรรัตน์   ศรีสุรินทร์6 ได้กล่าวว่า การฝึกสอน หมายถึง การยกระดับผลการท างานของ

มนุษย์ ดังนั้นมันจึงเกี่ยวข้องกับการสอน การฝึกอบรม การให้ค าปรึกษา และการเป็นพ่ีเลี้ยง มันมี

ความแตกต่างในรายละเอียด ทว่ามีนัยส าคัญ ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องท าความเข้าใจ ที่ส าคัญก็คือ การ

ฝึกสอนจะมีอยู่สองด้านด้วยกัน ด้านแรกคือการเน้นที่ผลงาน ซึ่งหมายความว่ามันเกี่ยวข้องกับการ

ช่วยให้คนท างานให้เต็มศักยภาพของตน และด้านที่สองคือการเน้นที่ตัวบุคคล ซึ่งหมายความว่าบุคคล

ที่ถูกฝึกสอนจะถูกมองว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์ที่มีความส าคัญ 

การฝึกสอนเมื่อเปรียบเทียบกับการฝึกอบรมจะมีความแตกต่างกันตรงที่ การฝึกอบรม

จะเน้นที่คนสอนและเนื้อหาวิชาเป็นศูนย์กลาง การฝึกสอนจะเน้นที่ตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ฝึกสอน

ที่ดีที่สุดคือ คนที่ท าตัวเป็นกระจกให้ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือที่ว่าผู้เข้ารับการอบรมจะมองเห็นตนเอง

และรู้จักตนเองดีขึ้นโดยการใช้เทคนิควิธีการที่ถูกต้อง อ่อนตัวตามความต้องการของผู้ รับการอบรม

และสถานการณ์ในขณะนั้น7 

กล่าวโดยสรุป การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการอย่างเป็นระบบที่องค์กรจัดขึ้นเพ่ือ

สร้าง ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถในการท างาน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

รวมทั้งทัศนคติที่ไม่ พึงประสงค์ของบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพและ มีสมรรถนะตามที่องค์กร

คาดหวัง ซึ่งจะช่วยให้สามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของ องค์กรต่อไป 

                                           
5
 สมคิด บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 

2551), 13. 
6
 อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 

2549), 9. 
7
 เรื่องเดียวกัน, 19. 
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อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน8  ได้ให้ความหมาย การประเมินผลการฝึกอบรมแฝง

ความหมายทั้งการประเมินกระบวนการฝึกอบรม และประเมินผลของการฝึกอบรม ดังนั้น การ

ประเมินผลการฝึกอบรมจึงเริ่มตั้งแต่ การวิเคราะห์โครงการอบรมที่สร้างขึ้นว่า สามารถท าได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากน้อยเพียงไร ประเมินวิทยากร เนื้อหาหลักสูตร ตลอดจนประเมินผลการอบรมว่า 

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ และสอดคล้องกับเกณฑ์เชิงคุณภาพและมาตรฐานมากน้อย

เพียงไร 

วิจิตร อาวะกุล9   ได้กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรม สรุปสาระส าคัญ 3 ประการ ดังนี้ 

1. การประเมินผลการฝึกอบรมเป็นกระบวนการสังเกตพฤติกรรมก่อนที่ได้รับการ

ฝึกอบรมกับหลังว่าเกิดผลแตกต่างกันอย่างไร 

2. เปรียบเทียบวัตถุประสงค์การฝึกอบรมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามเกณฑ์ 

จนถึงระดับท่ีต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไป 

3. พิจารณาตัดสินถึงผลการฝึกอบรมที่ออกมานั้นเป็นที่พอใจ ไม่พอใจเพียงไร เพ่ือให้มี

การแก้ไขปรับปรุงในครั้งต่อไป 

จากความหมายการประเมินผลการฝึกอบรมต่างๆที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การ

ประเมินผลการฝึกอบรมเพ่ือตรวจสอบว่างานได้บรรลุตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่

อย่างไร จ าเป็นต้องได้รับการวางแผนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะท าให้ทราบว่า การจัดการฝึกอบรมนั้นมี

ประโยชน์ คุ้มค่า บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร 

 

ความส าคัญ 
อมรรัตน์   ศรีสุรินทร์10 ได้กล่าวว่า  ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นทุกวันนี้ วิธีที่

ดีที่สุดส าหรับการพัฒนาบุคลากรและสร้างทีมงานให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในโลก คือ การพัฒนา

                                           
8
 อุทุมพร (ทองอุไทย) จามรมาน, คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม, (กรุงเทพฯ: ฟันนี่พับ 

บลิชชิ่ง, 2533), 2. 
9
 วิจิตร อาวะกุล, การฝึกอบรม , พิมพ์ครั้งที่ 2, (กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2540), 250. 
10

 อมรรัตน์ ศรีสุรินทร์, ฝึกสอนให้เกิดประสิทธิผลใน 1 สัปดาห์, (กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น, 
2549), 34. 
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บุคลากรเหล่านั้นรู้จักน าศักยภาพที่มีออกมาใช้ให้มากที่สุด และสามารถรับมือกับปัญหาด้วยตนเอง 
เราขอเรียกวิธีการนี้ว่า การฝึกสอน ด้วยกระแสโลกาภิวัตน์ที่หลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วมาก จนเราไม่แน่ใจว่าทางเลือกหรือวิธีการที่ครั้งหนึ่งเราเคยใช้อย่างได้ผลจะเป็นวิธีการที่ใช้ได้
อีกต่อไปในยุคสมัยหน้า นั่นหมายถึงการแก้ปัญหาในวันนี้ด้วยวิธีการของเมื่อวานนี้ดูจะเป็นวิธีที่เสี่ยง
มาก การปรับตัวต่อสถานการณ์และการตัดสินใจที่รวดเร็วจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก การฝึกสอนจะเป็นสิ่ง
ช่วยให้คนมีการรับรู้มากขึ้น และสร้างความรับผิดชอบกับบุคลากรนั้นๆ 

 
จุดมุ่งหมายในการประเมินผลโครงการฝึกอบรม 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรม มีจุดมุ่งหมายหลายประการ11 ดังนี้ 

1. การประเมินความคุ้มค่าและการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารโครงการในการช่วยให้ผู้บริหารมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

3. เพ่ือบริการข้อมูลให้แก่ฝ่ายบริหารขององค์การในการพิจารณาแผน นโยบาย และ

วัตถุประสงค์ขององค์การ 

4. เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงการด าเนินงานของโครงการฝึกอบรม 

5. เพ่ือวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของโครงการฝึกอบรม 

 

กระบวนการประเมินผลโครงการ 

การประเมินผลโครงการฝึกอบรมแยกออกได้เป็น 6 ขั้นตอน12  ดังนี้ 

1. ศึกษาวัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรมให้ชัดเจน 

2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินผลว่าต้องการประเมินเพ่ืออะไร 

3. การวางแผนการประเมิน 

4. การสร้างเครื่องมือประเมิน  

5. การด าเนินการเก็บข้อมูลแล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์ แปลผลและสรุป 

6. เขียนรายงานประเมินผลต่อผู้รับผิดชอบ 

                                           
11

 สมคิด บางโม, เทคนิคการฝึกอบรมและการประชุม, พิมพ์ครั้งที่ 4, (กรุงเทพฯ: วิทยพัฒน์, 
2551), 119. 

12
 เรื่องเดียวกัน, 119-120. 
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2.2 ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
 

การประเมินผล (Evaluation) เป็นการวัดผลโดยเปรียบเทียบสิ่งที่ถูกประเมินกับเกณฑ์

มาตรฐานทั้งนี้เพ่ือตัดสินคุณค่า ผลประโยชน์ และความคุ้มค่าที่ได้รับจากสิ่งที่ถูกประเมินนั้น ยุคสมัย

ของการประเมินเริ่มตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ. 1900 และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละ

ยุคของการประเมินมีแนวคิดทฤษฎีของนักประเมิน ที่ส าคัญๆเกิดข้ึนมากมาย  

 

รูปแบบการประเมิน จะเป็นกรอบหรือแนวคิดที่ส าคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ

หรือรายการประเมิน การจะใช้รูปแบบการประเมินใด จึงอยู่ที่จุดเน้นและจุดมุ่งหมายของการประเมิน 

ซ่ึงรูปแบบการประเมินโดยทั่วไปนิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม13  คือ 

1. รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย (Objective Based Model) เป็นรูปแบบที่

เน้นการตรวจสอบผลที่คาดหวังว่าเกิดขึ้นหรือไม่ หรือประเมินโดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมาย

เป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ เช่น รูปแบบการ

ประเมินของไทเลอร์ (Tyler) เคิร์กแพทริก (Kirkpatrick) ครอนบาค (Cronbach) เป็นต้น 

2. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental Evaluation Model) 

เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศส าหรับก าหนดและวินิจฉัย

คุณค่าของโครงการนั้น เช่น รูปแบบการประเมินของ สเตค (Stake) โพรวัส (Provus) สคริฟเว่น 

(Scriven) เป็นต้น  

3. รูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ (Decision – Oriented Evaluation 

Model) เป็นรูปแบบการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล และข่าวสารต่างๆ เพ่ือช่วย

ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เช่น รูปแบบการประเมินของเวลช์ 

(Welch) อัลคิน (Alkin) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) เป็นต้น 

 

                                           
13

 สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 42. 
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กระผมขอน าเสนอรายละเอียด ทฤษฏีของนักประเมินที่ส าคัญ 2 ท่าน ได้แก ่ทฤษฏีของ 

สคริฟเว่น (Scriven) และทฤษฏีของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ดังนี้14 

2.2.1 แนวคิดทางการประเมินของ Michael Scriven  แนวคิดทางการประเมินของ 

Scriven มุ่งในเรื่องConsumer-Oriented Evaluation โดยเน้นความต้องการจ าเป็นของ 

Consumer หรือเป็นการประเมินแบบ Need Based Evaluation ตามแนวคิดของ Scriven การ

ประเมินเป็นการตัดสินคุณค่า (merit, worth, value) ความส าคัญ (significance) ของสิ่งที่มุ่ง

ประเมินเมื่อเทียบกับเกณฑ์ (criteria) เช่นในเรื่องต้นทุน (costs) และความคุ้มค่า (benefits) โดย

เกณฑ์การประเมินจ าแนกได้เป็นเกณฑ์สัมบูรณ์ (absolute criteria) ซึ่งก าหนดระดับคุณภาพ

มาตรฐานซึ่งเป็นเกณฑ์จุดตัดที่ยอมรับได้ และเกณฑ์สัมพัทธ์ (relative criteria) ซึ่งก าหนดคุณภาพ

โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่เคยท าในอดีต บทบาทหน้าที่ของผู้ประเมินต้องท าการตัดสินคุณค่าของสิ่ง

ที่ประเมิน ส่วนบทบาทของการประเมินนอกจาก Goal Based Evaluation ซึ่งประเมินผลลัพธ์อิง

วัตถุประสงค์ของโครงการตามแนวคิดการประเมินแบบ Tylerian แล้ว Scriven ยังได้เสนอการ

ประเมินแบบ Goal Free Evaluation ซึ่งประเมินผลที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดของโครงการทั้งผลที่

คาดหมายและไม่คาดหมาย ผลทางบวกและลบ และนอกจากจะประเมินผลสรุป (Summative 

Evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินผลลัพธ์ (Product Evaluation) ตัดสินคุณค่าเมื่อโครงการสิ้นสุดลง

แล้ว Scriven ยังได้เสนอว่าควรมีการประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) ระหว่างการ

ด าเนินโครงการซึ่งเป็นการประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาปรับปรุง

ให้โครงการสามารถด าเนินไปได้ดีและตอบสนองความต้องการจ าเป็นของ Consumer นอกจากนี้ 

Scriven ยังได้กล่าวถึงการประเมินแบบ Intrinsic และ Payoff โดย Intrinsic Evaluation เป็นการ

ประเมินเกี่ยวกับเป้าหมาย, โครงสร้าง, ระเบียบวิธีการ,คุณลักษณะและทัศนคติของ staff, การ

อ านวยความสะดวก, ความน่าเชื่อถือ ส่วน Payoff Evaluation เป็นการประเมินเกี่ยวกับผลกระทบที่

เกิดกับ clients (Scriven, M., 1998; Scriven, M., 2001; Scriven, M.,2007; Scriven, M., 2011) 

                                           
14

 ศุภามณ จันทร์สกุล, “ยุคสมัยของการประเมินผลและแนวคิดทฤษฎีของนักประเมิน ,”  
EAU HERITAGE JOURNAL Science and Technology, https://www.tci-thaijo.org/ 
index.php/EAUHJSci/article/viewFile/25517/21675 (สืบค้นเมื่อวันที่  3 พฤษภาคม 2559). 
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จุดเด่นในแนวคิดของ Scriven คือ Goal Free Evaluation ซึ่งประเมินผลที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งหมดของโครงการ ทั้งผลที่คาดหมายและไม่คาดหมาย ผลทางบวกและลบ ซึ่งแตกต่างจากแนวคิด

การประเมินแบบเดิมซึ่งอิงเพียงวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างเดียว 

2.2.2 แนวคิดทางการประเมิน CIPP Model ของ Daniel L. Stufflebeam ใน

แนวคิดการประเมิน CIPP Model การประเมินเป็นกระบวนการที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกับคุณภาพ 

คุณค่า(Merit/Worth) และความส าคัญ (Significance) ของสิ่งที่มุ่งประเมินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

(decision making) โดยมาตรฐานของการประเมินอยู่บนหลักของประโยชน์ (Utility)  ความเป็นไป

ได้ (Feasibility) ความชอบธรรม(Propriety)  ความถูกต้อง (Accuracy)  ในการประเมินCIPP 

Model นักประเมิน (Evaluator) ต้องร่วมมือกับผู้ใช้การประเมิน (Client/Stakeholder) ในสิ่งที่

เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ได้รับผลประโยชน์ (Beneficiaries) ความต้องการจ าเป็นของผู้ใช้การประเมินในทุก

ขั้นตอนของ CIPP ซึ่งประกอบด้วย 

 

Context evaluation เป็นการประเมินบริบทซึ่งเก่ียวข้องกับความต้องการจ าเป็นของ

ผู้ได้รับผลประโยชน์ (beneficiaries’ needs) สินทรัพย์ (assets)ที่มี และปัญหา (problems) ภายใต้

บริบทสิ่งแวดล้อมในการประเมินซึ่งรวมถึงการเมืองในการประเมิน(political dynamics) ด้วย โดย

การประเมินบริบทจะเก่ียวข้องกับ core values ในการก าหนดเป้าหมาย(Goal-setting tasks) 

Input evaluation เป็นการประเมินสิ่งน าเข้าเพ่ือการวางแผน(plans) การเลือกกล

ยุทธ์ (strategies) ที่ตอบสนองต่อ needs และมีความเป็นไปได้ ตลอดจนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับ

แผนงาน (budgets of the selected approach) 

Process เป็นการประเมินกระบวนการในการด าเนินงานของโครงการซึ่งเกี่ยวข้องกับ 

การติดตาม (monitor) รวมถึงเอกสาร (document) และกิจกรรมต่างๆ (activities) 

Product เป็นการประเมินผลผลิตและผลที่ได้จากโครงการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประเมินดังนี้ 

1. การประเมินผลกระทบ (impact evaluation)  การประเมินประสิทธิผล คุณภาพ

และความส าคัญของผลลัพธ์ที่ได้ (effectiveness evaluation) การประเมินความส าเร็จและความ

ต่อเนื่อง (sustainability evaluation) การประเมินเพ่ือขยายความส าเร็จของโครงการน าไป

ประยุกต์ใช้กับโครงการอ่ืน (transportability evaluation) 
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2. การประเมิน CIPP Model มีบทบาทของการประเมินในเชิงการประเมิน

ความก้าวหน้า (formative evaluation) และการประเมินผลสรุป (summative evaluation) ดังนี้ 

- บทบาทของการประเมินความก้าวหน้า : การใช้ข้อมูลของ CIPP เป็นแนวทาง

ชี้แนะ (guidance) ช่วยในการตัดสินใจพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในขณะที่โครงการก าลังด าเนิน

อยู่เพื่อคุณภาพของโครงการ 

- บทบาทของการประเมินผลสรุป : การใช้ข้อมูลของ CIPP ในการตัดสินคุณภาพ 

ความคุ้มค่าและความส าคัญของโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว (Stufflebeam, 2007; 

Stufflebeam and Shinkfield, 2007)  

จุดเด่นของการประเมินแบบ CIPP คือมีทั้งการประเมินแบบ Formative ซึ่งประเมิน

ระหว่างการด าเนินโครงการและ Summative ซึ่งประเมินเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้นการน า

แนวคิด CIPP มาใช้ในการประเมินโครงการไม่ควรใช้แค่เพียงสรุปผลโครงการเมื่อโครงการสิ้นสุดไป

แล้วเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นการน าไปใช้ที่ผิดหลักการของ CIPP 

 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าแนวคิดทางการประเมินของ Scriven เป็นการประเมินที่เน้น

ไปทางการตัดสินคุณค่า ความส าคัญของตัวโครงการเทียบกับเกณฑ์ ซึ่งเป็นการประเมินในทางกว้าง

มากกว่าทางยาว  ส่วนแนวคิดทางการประเมิน CIPP Model ของ Stufflebeam จะเน้นหนักไป

ทางด้านคุณภาพ คุณค่า และความส าคัญของสิ่งที่มุ่งประเมินเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เป็นการประเมินที่

เน้นไปทางข้าง(รายละเอียดของตัวโครงการ) มากว่าทางยาว เพ่ือให้ครอบคลุมทั้งระบบของโครงการ 

จะประเมินระหว่างการด าเนินโครงการและเมื่อโครงการสิ้นสุดลงแล้ว  โดยผู้ประเมินต้องร่วมมือกับ

ผู้ใช้การประเมินอีกด้วย  

ในส่วนของงานวิจัยนี้มุ่งไปที่การประเมินผลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่

ส าเร็จการฝึกศึกษาไปแล้ว นั่นหมายถึงต้องประเมินแบบSummative นั่นคือ เป็นการประเมินเมื่อ

โครงการสิ้นสุดลงแล้ว โดยตรวจสอบผลที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายเป็นหลัก โดยดูว่าผลที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มุ่งเน้นผลการประเมินในทางลึกมากกว่าทางกว้าง 

กล่าวคือ มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็นหลัก มิได้มุ่งเน้นไปที่ตัวโครงการมากนัก กระผม
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จึงเลือกใช้การประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก ( Donald L. 

Kirkpatrick ) ซึ่งจะอธิบายในตอนต่อไป 

 

2.3 แนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก( Donald L. Kirkpatrick ) 

 

การฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์ด้าน

ความรู้ ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ

ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น มีนักทฤษฏีการประเมินผลการฝึกอบรม ได้เสนอรูปแบบการประเมินผลการ

ฝึกอบรมไว้มากมาย ซึ่งแต่ละรูปแบบก็จะมีความแตกต่างคล้ายคลึงกันบ้าง ตามแต่ลักษณะของการ

ฝึกอบรมที่ท าการประเมิน ทั้งนี้เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการฝึกอบรม 

รูปแบบการประเมินการฝึกอบรมตามรูปแบบของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก เป็นรูปแบบหนึ่ งที่

น่าสนใจ เนื่องด้วยมีลักษณะการประเมินที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม โดยจะมุ่งเน้น

ผลการประเมินในทางลึกมากกว่าทางกว้าง กล่าวคือ มุ่งเน้นไปที่ผลสัมฤทธิ์ของการฝึกอบรมเป็น

หลัก มิได้มุ ่งเน้นไปที่ตัวโครงการมากนัก ซึ ่งแตกต่างจากรูปแบบการประเมินแบบอื่นๆที ่มี

ลักษณะการประเมินกว้างเพื่อให้ครอบคลุมทั้งระบบของโครงการ อีกทั้งยังเป็นรูปแบบการ

ประเมินที่จะน าไปประยุกต์ใช้กับโครงการในลักษณะใดก็ได้ ทั้งในแบบของการฝึกอบรม การ

สัมมนา การประชุมปฏิบัติการ ดังนั้นจึงเลือกน ามาเสนอในครั้งนี้ เคิร์กแพทริกได้พัฒนารูปแบบ

การประเมินผลการฝึกอบรม (Training Model) ที่เน้นการประเมินผลหลังโครงการอบรม 4 

ระดับ15 ดังนี้ 

2.3.1 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) 

เพ่ือให้ทราบว่าผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม 

วิธีการที่จะช่วยให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับปฏิกิริยาตอบสนองที่มีความหมายและตรงตามความเป็นจริง

จากผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ 

                                           
15

 สมคิด พรมจุ้ย, เทคนิคการประเมินโครงการ, พิมพ์ครั้งที่ 4, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546), 58-63. 
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2.3.1.1 ก าหนดให้แน่ชัดลงไปว่าต้องการได้รับข้อมูลอะไร เช่น ปฏิกิริยาตอบสนอง

ของเนื้อหาในหลักสูตรการฝึกอบรม วิธีการฝึกอบรม วิทยากร สถานที่ฝึก อบรม ระยะเวลา 

บรรยากาศการฝึกอบรม เป็นต้น 

2.3.1.2 ออกแบบเครื่องมือหรือแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล 

2.3.1.3 ข้อค าถามท่ีใช้ควรเป็นชนิดที่เมื่อได้รับข้อมูลหรือได้ค าตอบแล้วสามารถน า

ค าตอบมาแปลงเป็นตัวเลขแจกแจงความถ่ี หรือวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ 

2.3.1.4 กระตุ้นให้ผู้รับการฝึกอบรมได้เขียนแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

เพ่ิมเติมในข้อค าถามต่างๆ 

2.3.1.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แสดงปฏิกิริยาตอบสนองผ่านแบบสอบถาม

ตามความเป็นจริง จึงไม่ควรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเขียนชื่อตนเองลงไปในแบบสอบถามและควรให้

เวลาอย่างเพียงพอที่จะให้ค าตอบครบทุกข้อ 

แนวทางในการประเมินปฏิกิริยา 

1) ความคิดเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรการฝึกอบรมว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจในระดับใด (มาก ปานกลาง น้อย) มีความรู้สึกต่อหลักสูตรอย่างไร 

ได้รับทักษะในการปฏิบัติเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 

2) ความคาดหวังที่จะได้รับและน าความรู้ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้

ประใยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

3) ความคิดเห็นต่อเนื้อหา/วิทยากรที่บรรยาย มีความเหมาะสมกันเพียงใด 

4) ความคิดเห็นต่อสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ อีกทั้งระยะเวลาในการฝึกอบรมว่ามี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

2.3.2 การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) 

มีวัตถุประสงค์เ พ่ือจะให้รู้ว่าผู้ เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และทักษะ

อะไรบ้าง มีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะและเจตคติ ล้วนเป็น

องค์ประกอบพื้นฐานส าคัญ ที่จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อไป 

โดยที่ต้องวัดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม อีก

ทั้งวิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวม โดยการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังการฝึกอบรม 
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แนวทางการประเมินการเรียนรู้ 

สามารถแยกเทคนิคและวิธีในการประเมิน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ได้ดังนี้ 

1) ความรู้/ความคิด (Cognitive) ซึ่งเป็นการวัดความสามารถทางสมอง เช่น 

ความจ า ความเข้าใจการน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ เทคนิคและวิธีการที่ใช้ก็จะเป็น

แบบทดสอบข้อเขียน ทั้งก่อนและหลังการฝึกอบรม หรือจากแบบฝึกหัด 

2) เจตคติ (Attitude) ซึ่งเป็นการวัดด้านความรู้สึก เช่น ความสนใจความรู้สึก 

ค่านิยม สามารถใช้วิธีการวัดได้หลายวิธี คือ ใช้แบบสอบถามเพ่ือประเมินตนเอง บทบาทสมมติ 

พฤติกรรมในระหว่างเข้ารับการฝึกอบรม 

3) ทักษะ (Skill) ซึ่งเป็นการวัดความสามารถในการปฏิบัติ เช่น ทักษะการพูด 

การเขียน การปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหวต่างๆ สามารถใช้การทดสอบการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล 

เช่น หลังจากการฝึกอบรมการผลิตคือการสอนแล้วให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาปฏิบัติให้ดู 

การใช้เครื่องมือวัดความรู้ ทักษะและเจตคติ มีอยู่ 2 แบบด้วยกัน คือ 

1) ใช้แบบทดสอบวัดความรู้ ทักษะและเจตคติ ที่เป็นแบบวัดมาตรฐาน 

2) สร้างแบบทดสอบขึ้นใช้เอง อาจใช้รูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง 

หรือทุกอย่างต่อไปนี้ก็ได้ เช่น 

- แบบ “ถูก” หรือ “ผิด” 

- แบบเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย อาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 

- แบบเลือกตอบที่เห็นว่าถูกต้องที่สุด 

- แบบเติมค า / ข้อความลงในช่องว่าง 

2.3.3 การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) 

การประเมินพฤติกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบว่า ผู้เข้ารับการอบรมได้มี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่ การประเมินผลในขั้นนี้

นับว่ายาก และใช้เวลามากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรก เพราะต้องออกไปติดตามประเมินผลใน

สถานที่ท างานจริงๆ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งมีค าถามอยู่หลายข้อที่ผู้ประเมินต้องตอบให้ได้ เช่น 

ควรจะออกไปประเมินผลเมื่อไร (1เดือน 3เดือน 6เดือน หรือ 1ปี ภายหลังจากมีการฝึกอบรม) และ

จะเก็บข้อมูลจากใครจึงจะเชื่อถือได้มากท่ีสุด (จากผู้บังคับบัญชา จากเพ่ือนร่วมงาน จาก
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ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือจากผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม) ก าหนดว่ามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ้างที่

คาดหวังจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเตรียมค าถามเพ่ือเก็บข้อมูล โดยที่ 

1) ควรมีการวัดพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งก่อนและหลัง

การฝึกอบรม 

2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้น ควร

จะห่างกันพอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดข้ึนจริงๆ และควรมี

การประเมินหลายๆครั้ง เป็นระยะๆไป เช่นประเมินทุกๆ 3 เดือน 

3) ควรเก็บข้อมูลหลายๆแห่ง เช่น ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และจากกลุ่มผู้ที่

ผ่านการฝึกอบรม 

แนวทางการประเมินพฤติกรรม 

1) ใช้แนวความคิดการประเมินแบบก่อนและหลังการฝึกอบรม คือ วัดพฤติกรรม

ก่อนผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากร แล้วเก็บผลของการวัดเพ่ือ

เปรียบเทียบกับการวัดผลตอนสุดท้ายภายหลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ก็จะทราบความแตกต่างระหว่าง

พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ทั้งนี้ควรจะใช้วิธีการสังเกต การ

สัมภาษณ์ ฯลฯ 

2) การจัดตั้งมาตรฐานในการปฏิบัติงาน หรือเปรียบเทียบมาตรฐานดูว่าหลังจาก

การฝึกอบรมไปแล้ว มีทักษะในการท างานสูงขึ้นหรือไม่ เช่น การพิมพ์ดีด อาจตั้งมาตรฐานในการ

พิมพ์ดีดของพนักงานธุรการไว้ว่าจะต้องพิมพ์สัมผัสให้ได้นาทีละ 45 ค า เมื่อพนักงานธุรการมารับการ

ฝึกอบรมแล้วน าผลการปฏิบัติงานไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานส าหรับผลงานนี้ 

3) ผลการปฏิบัติงานหรือการกระท า หรือพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม จากการสังเกตของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และกลุ่มบุคคลอ่ืนที่

คุ้นเคยกับการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

4) การประเมินผลการปฏิบัติจากการประเมินงานประจ าปี (ในรอบปีที่ผ่านมา) 

5) ใช้การเปรียบเทียบการปฏิบัติงานระหว่างกลุ่มที่มิได้เข้ารับการฝึกอบรมกับ

กลุ่มที่ผ่านการฝึกอบรมว่าพฤติกรรมการปฏิบัติงานว่าทั้งสองกลุ่มมีผลการปฏิบัติงานแตกต่างกับ

หรือไม่ประการใด 
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การประเมินพฤติกรรม ในการประเมินตามแนวความคิดที่เสนอข้างต้น จะต้องใช้

เวลาและอาศัยความช านาญของผู้ประเมินเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้นควรประเมินกับโครงการ

ฝึกอบรมขนาดใหญ่ หรือโครงการฝึกอบรมที่จัดต่อเนื่อง ส่วนโครงการขนาดเล็ก ควรใช้วิธีการง่ายๆ

คือ ก าหนดว่ามีพฤติกรรมการท างานอะไรบ้างที่คาดหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลง เตรียมค าถามที่ใช้

ในการสัมภาษณ์ ท าการสัมภาษณ์บุคคลหลายๆกลุ่ม ภายหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมไประยะหนึ่ง เพ่ือจะ

ได้ทราบว่าพฤติกรรมที่คาดหวังเอาไว้เหล่านั้น ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงหรือไม่ ข้อมูลที่ได้จากการ

สัมภาษณ์ ควรเอามาแปลงเป็นตัวเลขแล้วท าการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ 

2.3.4 การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ( Result Evaluation ) 

การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร เพ่ือจะได้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดี

ต่อหน่วยงานอย่างไรบ้าง เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน ซึ่งเป็นการ

ประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอ่ืนอีกมากมาย นอกเหนือจากการฝึกอบรม

ที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านั้นบางทีก็ยากต่อการควบคุม ฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น

แก่หน่วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลมาจากโปรแกรมการฝึกอบรม มีข้อเสนอดังนี้ 

1) ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆก่อนการฝึกอบรมเอาไว้ แล้วน าไป

เปรียบเทียบสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้ 

2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอื่นๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการ

เปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน วิธีหนึ่งที่พอจะท าได้คือการใช้กลุ่มควบคุมหรือ

กลุ่มทดลอง 

แนวทางในการประเมินผลลัพธ์ 

1) ดัชนีบ่งชี้ของความพอใจของทีมงาน เช่น ลดอัตราการป่วย,ลา,ขาด ฯลฯ 

2) ผลกระทบของโครงการฝึกอบรมที่ส่งผลต่อองค์กร เช่น ความจงรักภักดี ความ

ภูมิใจที่มีต่อหน่วยงาน การทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการท างาน โดยมิได้หวังผลตอบแทนในรูปที่

เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงาน ต่อสายตาของสาธารณชน 

3) ผลลัพธ์ของโครงการฝึกอบรมต่อองค์กรในด้านก าไร การเพ่ิมประสิทธิภาพ

ทางการบริหาร ฯลฯ 

4) การวิเคราะห์ต้นทุน – ผลก าไร (จุดคุ้มทุน) ของโครงการฝึกอบรม 
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จากการศึกษารูปแบบในการประเมินโครงการฝึกอบรมแบบเคิร์กแพทริก ซึ่งเป็น

รูปแบบที่ใช้เป็นแนวทางในการประเมินผล มีการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation) เพ่ือให้รู้ว่าผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมพึงพอใจในโครงการหรือไม่ 

2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning Evaluation) เพ่ือให้รู้ว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมได้เรียนรู้อะไรจากโครงการฝึกอบรมบ้าง 

3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior Evaluation) เพ่ือให้รู้ว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากสิ่งที่ได้เรียนรู้มาหรือไม่ 

4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร (Result Evaluation) เพ่ือให้รู้ว่าการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้รับการฝึกอบรมมีผลกระทบในทางบวกต่อองค์กรหรือไม่ 

 
 

 
            
 

ในบทวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะท าการประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม (นักศึกษาวิชาทหารชั้น

ปีที ่2 ประจ าปีการศึกษา2558) โดยในปีการศึกษา 2557 นักศึกษาวิชาทหารเหล่านี้ได้ท าการฝึกสอน 

นศท.ชั้นปีที่ 1 โดยศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง อีกทั้งในปีการศึกษา 2558 ที่

ผ่านมา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้จัดให้มีการจัดการแช่งขันสวนสนามนักศึกษาวิชาทหาร

ส่วนกลาง นักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกย่อยฯเป็นส่วนหนึ่ งของการสวนสนามในครั้งนี้  ซึ่งได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการสวนสนาม ผู้วิจัยจึงมีความต้องการที่จะทราบว่า ผู้ที่เข้ามารับการ

ประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 

ประเมินผลลัพธ์ ประเมินการเรียนรู้ 

ประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลง 

โครงการการฝึกอบรม 
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ฝึกอบรม (นศท.) มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการจัดการฝึกในหลักสูตรนักศึกษาวิชาตลอด 2 ปีที่

ผ่านมาของศนูย์ฝึกย่อยฯ ในด้านต่างๆหรือไม่อย่างไร เพ่ือประโยชน์ในการที่หน่วยจะได้น าข้อมูลไปใช้

ในการปรับปรุงโครงสร้างตลอดจนระบบการบริหารการจัดการฝึกของหน่วยให้มีประสิทธิภาพ 

สนองตอบความต้องการของผู้เรียนมากข้ึนในปีการศึกษาถัดไป  

 

2.4   แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกและศึกษาวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

นักศึกษาวิชาทหาร หรืออักษรย่อ นศท.  (Thai Reserve Officer Training Corps 

Student:TROTCS)   คือ  บุคคลซึ่ งอยู่ ในระหว่ าง เข้ ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสู ตรที่

กระทรวงกลาโหมก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503  เป็นก าลังพล

ส ารองของกองทัพไทย  ภายใต้การควบคุมของ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  (คนทั่วไปนิยม

เรียกว่า รด.)  ซึ่งก าลังส ารองมีความส าคัญอย่างยิ่งในแงที่สามารถเพ่ิมอ านาจการรบของก าลัง

ประจ าการให้มีความสมบูรณยิ่งขึ้น ประเทศชาติที่สามารถจัดระเบียบก าลังพลส ารองไดดีและมีการ

ฝึกซ้อมอยู่เสมอ จะเป็นหลักประกันในการปฏิบัติภารกิจของทหารไดอย่างมีประสิทธิภาพ มีผลท าให้

เป็นปัจจัยโดยตรงต่อพลังอ านาจของชาติทางทหาร และศักยภาพทางการต่อสู้ ดังนั้น เพ่ือการพัฒนา

ระบบก าลังส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหารที่ดี จึงควรหาแนวทางและวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขปัจจัยพ้ืนฐานทางการศึกษา โดยศึกษาเพ่ือหาแนวทางเกี่ยวกับการฝึกศึกษาวิชาทหาร

ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ดังต่อไปนี้ 

2.4.1 ประวัติความเป็นมาของนักศึกษาวิชาทหาร16  

ประวัติความเป็นมาของนักศึกษาวิชาทหารนี้ เป็นแนวพระราชด าริของ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งกรมการรักษาดินแดน ถือว่า พระองค์ทรงเป็นพระบิดา

กิจการรักษาดินแดน และไดมีการพัฒนาเป็นล าดับ ซึ่งผู้วิจัยขอเสนอเนื้อหา ตามล าดับ ดังนี้  

                                           
16

 คมสัน เวนานนท์, “การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมการฝึกวิชาทหารโดยใช้คอมพิวเตอร์มัล
ติมิเดียส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร,” (ปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ, 2548), 22-25. 
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1) พ.ศ. 2454  สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้า ให้

ตั้งกองเสือป่าขึ้นเพ่ืออบรมข้าราชการ พลเรือน พ่อค้า ประชาชน ให้รูวิชาการทหารในยามปกติและ

เป็นก าลังป้องกันประเทศในยามสงคราม  

2) พ.ศ. 2478  กระทรวงกลาโหมไดเริ่มการฝึกวิชาทหารให้แกนักเรียน โดย
ก าหนดความมุ่งหมายไวในระเบียบทหารบกที่ 1 / 7742 ว่าด้วยนักเรียนที่จะเข้ารับการฝึกวิชา จึงได
มีการจัดตั้งองค์การยุวชนทหารขึ้น เพ่ือฝึกและอบรมยุวชนทหารของชาติ ซึ่งได แกนักเรียนตาม
โรงเรียนต่าง ๆ ให้เป็นก าลังในอนาคตของชาติบ้านเมืองในยามปกติและยามสงคราม  

3) พ.ศ. 2477  ไดขยายองค์การยุวชนทหารขึ้นอีกโดยยกฐานะเป็นแผนกที่ 6 
กรมจเรทหารบก และขยายการฝึกออกไปต่างจังหวัดด้วย  

4) พ.ศ. 2480  ขยายชั้นเรียนถึง ชั้น 1 2 และ 3 มีจ านวนยุวชนทหารประมาณ 
3,000 คน และมีหน่วยฝึกยุวชนทหารในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ 

5) พ.ศ. 2481  ยกฐานะแผนกท่ี 6 กรมจเรทหารบกขึ้นเป็นกรมยุวชนทหารบก 
ในครั้งแรกมีจ านวนยุวชนทหารทั้งในพระนครและต่างจังหวัดรวมประมาณ 10,000 คน และในวันที่ 
18 กันยายนปเดียวกันนี้ ไดจัดตั้งหนวยฝกยุวชนนารีขึ้น ซึ่งแบงเปนเหลาตางๆ ดังนี้  

5.1) ยุวนารีแพทย  
5.2) ยุวนารีพยาบาลประเภท 1 และ 2  
5.3) ยุวนารีส ารอง  

6) พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรีวางหลักเกณฑ์การรับสมัครยุวชนทหารและลูกเสือ
ขึ้นใหม่ กล่าวคือ ผู้ที่อยู่ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมตอนต้นคงเป็นลูกเสือ สวนผู้ที่อยู่ในฐานะมัธยม
ปลายให้เป็นยุวทหาร  

7) พ.ศ. 2482 – 2483  ไดเปิดขยายการจัดตั้งยุวชนทหารไปยังทุกภาคของประเทศ  
8) พ.ศ. 2484 – 2486   กิจกรรมของยุวชนทหารไดเจริญไปมาก ทางราชการได

ยกฐานะกรมยุวชนทหารขึ้นเป็นกรมเตรียมการทหาร เพ่ือความมุ่งหมายที่จะขยายการให้ความรู แก
ประชาชนอีกด้วย เพ่ือเตรียมก าลังพลให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ทางทหารโดยตรง ในระหว่างสงครามมหา
เอเชียบูรพาเมื่อ 8 ธันวาคม 2484 ทางภาคใต้จังหวัดชุมพร ยุวชนทหารไดเขาต่อต้านหน่วยทหาร
ญี่ปุ่นไวได ในการนี้ยุวชนทหารไดเสียชีวิตไปหลายคน วีรกรรมอันนี้ยังจารึกอยู่ในจิตใจของคนไทยทั้ง
ชาติอย่างไมรลูืม  

9) พ.ศ. 2488 คณะรัฐมนตรีไดมีมติยกเลิกยุวชนทหาร โดยเน้นเป็นการสมควรที่
จะยุบเลิกกรมเตรียมการทหารและไดโอนกิจการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนทรัพย์สินต่างๆ ให้กรมสารวัต
ทหารเพื่อปฏิบัติตามความจ าเป็นทางการเมืองทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ  
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10) พ.ศ. 2491 ให้ยกเลิกจากสารวัตรทหาร (สห.) และแปรสภาพ สห. เป็น 
กรมการรักษาดินแดน (รด.) มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการรักษาดินแดน เพ่ือเป็นกองหนุนของกองทัพตั้งอยู่
ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเปิดป้ายชื่อกรมการรักษาดินแดน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
2491  

11) พ.ศ. 2492 กรมการรักษาดินแดน ไดเปิดการฝึกวิชาให้แกนักเรียน นิสิต 
นักศึกษาในสถานศึกษาบางแห่งในจังหวัดชลบุรี แพร เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช และ นครราชสีมา  

12) พ.ศ. 2494 ไดเปิดการฝึกผู้บังคับหมูต่างจังหวัดขึ้นอีกแห่งหนึ่ง คือ ที่จังหวัด
อุดรธานีและในวันที่ 19 พฤษภาคม 2494 อันเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมการรักษาดินแดน ไดเปิด
โรงเรียนยิงปืนส าหรับนักศึกษาวิชาทหารและประชาชนเพ่ือให้ฝึกหาความช านาญในการใช้อาวุธปืน 
และแข่งขันประลองการแม่นปืนขึ้นเป็นครั้งคราว เป็นการส่งเสริมความนิยมกิจกรรมทหารแก
ประชาชนอีกด้านหนึ่งด้วย  

13) พ.ศ.2495 กรมการรักษาดินแดนได โอนการบังคับบัญชาจาก
กระทรวงกลาโหมมาขึ้นตรงกับกองทัพบกตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) จัดระเบียบป้องกัน
ราชอาณาจักร (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2495 และพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบกองทัพบกใน
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2495 ก าหนดให้กรมการรักษาดินแดนเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพบกในส่วน
อ านวยการกิจการพิเศษ  

14) พ.ศ. 2496 ก าหนดหน้าที่กรมการรักษาดินแดนให้มีภารกิจเกี่ยวกับการ
รักษาดินแดนเพ่ือเป็นการส่งเสริมก าลังกองทัพในการป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการในเรื่อง 
“การฝึกบุคคลเป็นผู้บังคับบัญชาก าลังส ารอง” ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการก าหนดหน้าที่ส่วน
ราชการในกองทัพ พ.ศ. 2496 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2496  

15) พ.ศ. 2497 ทางราชการไดออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
ฉบับที่ 2 สาระส าคัญคือ บังคับศึกษาและนิสิตของมหาวิทยาลัยที่ลงบัญชีทหารกองเกินตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและมีหน้าที่เข้ารับการฝึกวิชาทหารทุกคนเมื่อส าเร็จตาม
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าให้ส่งตัวเข
ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตรในกระทรวงกลาโหมอีก 2 ป แล้วปลดเป็นกองหนุน  

16) พ.ศ.  2498  ทางราชการมคีวามจ าเป็นบางประการไดย้ายที่ตั้งจนถึง ปัจจุบันนี้ 
17) พ.ศ. 2503 ไดมีการยกเลิกพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 

พ.ศ. 2494 และพระราชบัญญัติการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ .ศ. 2497  โดยก าหนด
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาทหาร พ.ศ. 2503 สาระส าคัญของพระราชบัญญัตินี้ คือ นักเรียน 
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น ิส ิต  น ักศ ึกษ า  ให ้เ ข ้า ร ับก าร ฝ ึก โ ดยว ิธ ีส ม ัค ร โ ดย ไม ถ ูกบ ัง ค ับ ให ้เ ข ้า ร ับ ร าชการ ใน
กระทรวงกลาโหม  

18) พ.ศ. 2516 กองทัพบกไดออกค าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 21/16 เรื่อง แก
อัตรากองทัพบก (ครั้งที่ 99) ให้เลิกอัตราเฉพาะกิจกองทัพบก (อฉก.) พ.ศ. 2516 เฉพาะ หมายเลข 
4500 กรมการรักษาดินแดน และให้ใช้อัตราเดิมหมายเลข 4500 ค าสั่งดังกล่าวได ก าหนดภารกิจการ
แบ่งส่วนราชการและหน้าที่กรมการรักษาดินแดนในปัจจุบัน 

19) พ.ศ. 2521  ไดมีการแกไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับที่ 
5) สรุปไดดังนี้  

19.1) ให้กองทัพบก (ทบ.) รับผิดชอบในการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชา
ทหารที่กระทรวงกลาโหม (กห.) ก าหนด  

19.2) บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรให เรียกว่า 
“นศท.” ย่อจาก นักศึกษาวิชาทหารและให้ฝึกวิชาทหารให้ นศท . อยู่นความปกครองของ
กองทัพบก (ทบ.)  

19.3) การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกวิชาทหารและการปกครอง นศท. ให้ 
เป็นไปตามที่ ทบ. ก าหนด 

19.4) เพ่ือเป็นประโยชนในการฝึกวิชาทหาร ทบ. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคล 
ที่มีความสามารถเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หรือผู้ช่วยผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเป็นการ
ประจ าหรือชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือในการปกครองนักศึกษาวิชาทหารได เพื่อประโยชนในการ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร ทบ. มีอ านาจแต่งตั้งบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกครอง และการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร โดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ทบ. ก าหนด เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร   

19.5) บุคคลที่ไดรับการแต่งตั้งเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วยผู้
ก ากับนักศึกษาวิชาทหารต้องมีคุณสมบัติและอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่ ทบ. ก าหนด  

19.6) การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธี การและ 
เงื่อนไขที่กองทัพบกก าหนด 
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2.4.2 การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร 

ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีจะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา

ต่าง ๆ เพ่ือเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะ17 ดังนี้ 

2.4.2.1 ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี

ผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.00 

2.4.2.2 ก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดท าการ

ฝึกวิชาทหาร 

2.4.2.3 เป็นบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย 

2.4.2.4 เป็นบุคคลผู้มีอายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ

ทหาร และต้องได้รับค ายินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ)  

2.4.2.5 เป็นบุคคลที่ไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการ

ทหารได้ตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 

2.4.2.6 เป็นบุคคลผู้มีน้ าหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

โดยผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2.4.2.7 มีใบรับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเข้ารับ

การฝึกวิชาทหาร 

2.4.2.8 ไม่เป็นทหารประจ าการ, ทหารกองประจ าการ , ผู้ที่ปลดประจ าการ 

ภายหลังจากรับราชการในกองประจ าการครบก าหนด แล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 แล้ว 

หรือถูกก าหนดตัวให้เข้ากองประจ าการแล้ว 

2.4.2.9 เป็นบุคคลผู้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์

ปกติ และต้องไม่อยู่ในภาวะโรคอ้วน ซึ่งมีดัชนีความหนาของร่างกาย ตั้งแต่ 30 กิโลกรัมต่อตาราง

เมตรขึ้นไป (BMI = น้ าหนักตัว (กก.) / ส่วนสูง² (ม.²) ) 

2.4.2.10 ผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพการคัดเลือกนักศึกษาในปี พ.ศ. 2553 

คือ วิ่ง 800 เมตร ใน 3 นาที 15 วินาที, ลุกนั่ง 34 ครั้ง ใน 2 นาที , ดันพ้ืน (วิดพ้ืน) 22 ครั้ง ใน 2 นาท ี

                                           
17

 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , “นักศึกษาวิชาทหาร,” https://th.wikipedia.org/wiki/
นักศึกษาวิชาทหาร  (สืบค้นเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559). 
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2.4.3 หลักสูตรและการเรียนการสอนของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปี ดังนี้  

ชั้นปีที่ 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพ่ือให้

บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเชื่อฟังและการปฏิบัติตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 

สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล 

ชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 

ให้สามารถท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 

ให้สามารถท าหน้าที่ในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ 

ชั้นปีที่ 5 ให้นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความรู้วิชาทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี 

ให้สามารถท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

การฝึกวิชาทหารดังกล่าว ถ้ามีการละเว้นการเรียน 1 ปีโดยไม่แจ้งลาพักเข้ารับ

การฝึก จะถือว่าสิ้นสุดสภาพความเป็นนักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับการฝึกในชั้นปีต่อไปได้ 

 

2.4.3.1. นักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพบกสามารถแบ่งออกได้ 5 เหล่าคือ 

1) เหล่าทหารราบ 

2) เหล่าทหารม้า 

3) เหล่าทหารปืนใหญ่ 

4) เหล่าทหารสื่อสาร 

5) เหล่าทหารช่าง 
 

2.4.3.2 การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคที่ตั้งและภาคสนาม 

2.4.3.2.1 ภาคท่ีตั้ง  

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) ก าหนดให้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารในส่วนกลางท าการฝึก 20 สัปดาห์ ทั้งหมด 80 ชม. ในชั้นปีที่ 4 และ 5 นั้นจะมีการฝึกศึกษา

วิชาเหล่าใน 40 ชม.หลัง และส าหรับส่วนภูมิภาค (มทบ. และ จทบ.) จะท าการฝึกภาคที่ตั้งในช่วงปิด

ภาคต้นของสถานศึกษาปกติ 
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การสอบภาคปฏิบัติ   

ให้ด าเนินการสอบภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 ทั้ง

ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ในสัปดาห์ที่ 21 ของการฝึกวิชาทหาร ในภาคปกติ 

การสอบภาคทฤษฎี 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้งดการสอบภาคทฤษฎีส าหรับ 

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 แต่ให้ด าเนินการสอบภาคทฤษฎีส าหรับ นักศึกษาวิชา

ทหารชั้นปีที่ 3 จนถึง ชั้นปีที่ 5 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

 

หมายเหตุ หลังจากฝึกภาคปกติครบ 20 สัปดาห์แล้วด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ และ สอบภาคทฤษฎี 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ถือว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ไม่มี

การฝึกภาคสนาม ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามให้กับชั้นปีที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 5 เท่านั้น 

 

2.4.3.2.2 ภาคสนาม  

นักศึกษาวิชาทหารชาย 

ชั้นปีที่ 2 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 

ชั้นปีที่ 3 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 

ชั้นปีที่ 4 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี อย่างน้อย 7 วัน 6 คืน 

ชั้นปีที่ 5 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี อย่างน้อย 7 วัน 6 คืน 

 

หมายเหตุ เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในปลายปี พ.ศ. 2554 จึงท าให้งบประมาณที่จะใช้ในการฝึก

ภาคสนามไม่เพียงพอ ดังนั้น การฝึกภาคสนามประจ าปีการศึกษา 2554 จึงด าเนินการฝึกให้ส าหรับ

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ถึง ชั้นปีที่ 5 เท่านั้น แต่เพ่ิมวันฝึกภาคสนามให้ส าหรับชั้นปีที่ 3 ในปี

การศึกษา 2554 เดิมจาก 5 วัน 4 คืน เพิ่มเป็น 6 วัน 5 คืน 

 

นักศึกษาวิชาทหารหญิง 

ชั้นปีที่ 2 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 
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ชั้นปีที่ 3 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ. กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 

ชั้นปีที่ 4 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 

ชั้นปีที่ 5 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จ.กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 

2.4.3.2.3 หลักสูตรพิเศษ  

ปัจจุบัน มีการฝึกหลักสูตรพิเศษ เช่น การกระโดดร่มแบบพาราเซล 
ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 โดยมีการฝึกภาคที่ตั้งและภาคสนามเพ่ิมเติมจากหลักสูตรปกติ 
หลักสูตรพาราเซล คือหลักสูตรพลร่มอีกแบบหนึ่งที่หน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศน ามาฝึกพล
ร่มจู่โจม และปัจจุบันใช้ฝึกนักเรียนนายร้อยและนักศึกษาทหารชั้นปีที่4 ที่มีความสามารถ ร่มมี
ลักษณะเป็นครึ่งวงกลมสามารถลงถึงพ้ืนเร็วกว่าร่มทั่วไป จะกระโดดออกจากเครื่องบินหรือใช้รถลาก 
แต่ในหลักสูตรของนักศึกษาวิชาทหารใช้รถฮัมวี้ดีเซล8สูบลากขึ้นไปประมาณ 800 ฟิต แต่ละปีจะ
เปิดรับชาย 100 คน หญิง 100 คนทั่วประเทศ ส่วนที่ศูนย์ฝึกกองทัพภาคที่4  เมื่อปี2550 ชาย 8 คน  
หญิง1คน ,ปี51 ชาย 10 คน หญิง 3 คน  ระยะวันผลัดพิเศษคือ 14 วัน โดย 7 วันแรกฝึกภาคสนาม
ปกติ 7 วันหลังฝึกหลักสูตรพาราเซล ติดต่อกัน เพราะฉะนั้นร่างกายและก าลังใจต้องพร้อมรับมือกับ
การฝึก เช่น งอเข่าครึ่งนั่ง100 ยกทุกเช้า เพ่ือเสริมก าลังขา เมื่อร่มขึ้นไปแล้ว ขาลงขาของเราจะถึงพ้ืนก่อน
ถ้าขาไม่แข็งแรงอาจจะขาหักได้ วันสุดท้ายจะได้ปีกอันเป็นที่ภาคภูมิใจของนักเรียนพาราเซลทุกรุ่น 

 
2.4.4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2558 ศูนย์ฝึกย่อย 

กองพันทหารราบ  ศูนย์การก าลังส ารอง18 
 

2.4.4.1 ความมุ่งหมาย 

2.4.4.1.1 เพ่ือให้นศท. ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้อง

มีความรักความหวงแหน  สามารถที่จะเสียสละและอุทิศชีวิตให้กับชาติ 

2.4.4.1.2 เพ่ือให้นศท. มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาทหารที่

เหมาะสม มีทัศนคติที่ดีเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ประเทศชาติในฐานะ

ก าลังพลส ารองที่มีคุณภาพของกองทัพ เมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ  

                                           
18 ค าสั่งศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารองที่ 61/2558, “การฝึกนักศึกษา

วิชาทหาร ชั้นปีที่  2 ประจ าปีการศึกษา 2558,” (15 มิถุนายน 2558)  
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2.4.4.1.3 เพ่ือให้นศท. ชั้นปีที่ ๒  ให้มีความรู้และมีทักษะวิชาทหาร

เบื้องต้นอย่างเพียงพอ ได้รับการสร้างเสริมลักษณะทหารอย่างเข็มงวด   ตลอดจนมีบุคลิกลักษณะ

เป็นทหารอย่างชัดเจน  มีความอดทน  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพ่ือให้มีความพร้อมต่อการฝึกใน

ชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับการเสริมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักหมู่คณะ และเป็นผู้มี

ความเสียสละต่อส่วนรวม 

2.4.4.1.4 ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ นศท.มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้มี

จิตส านึกในเรื่องชาตินิยม  รวมทั้งมีความเชื่อม่ันศรัทธาในกองทัพ 

2.4.4.1.5 เพ่ือเสริมสร้างให้นศท. ให้มีความรักและความสามัคคีในหมู่น

ศท. ด้วยกันและปฏิบัติตนเป็นแกนน าสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน ในสถานศึกษาในสังคมและ

สหประชาชาติ 

2.4.4.1.6 เพ่ือให้นศท.เป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง

ของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มี

สุขภาพและพลานามัยแข็งแรง  มีความอดทน และอดกลั้น  สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่

ยากล าบาก 

2.4.4.1.7 เพ่ือให้นศท. มีส่วนรวมในการรณรงค์และด าเนินกิจกรรมอัน

เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จริงจังและต่อเนื่อง 

 

2.4.4.2 การด าเนินการฝึก 

2.4.4.2.1 ห้วงการฝึก : ตั้งแต ่29  มิ.ย. – 13 พ.ย.58  ( วันจันทร์  -  

วันศุกร์  ภาคเช้า ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 12.00  และ ภาคบ่าย ตั้งแต่  เวลา 13.00 – 17.00 ) 

2.4.4.2.2 ให้ หน.ชุดครูฝึกฯ จัดตั้ง บก.หน่วยฝึก นศท.  เพ่ือด าเนินการ

ด้านเอกสาร การควบคุม, การประสานงานกับชุดประสาน รร.รด.ศสร. และ ผกท. ของสถานศึกษาท่ี

ส่ง นศท.เข้ารับการฝึก 

2.4.4.2.3 ให้จัดท าตารางก าหนดการฝึกประจ าวัน โดยยึดถือตาราง

ก าหนดการฝึกประจ าสัปดาห์ ใน  ผนวก ค. เป็นหลัก  ทั้งนี้  ให้จัดท าไว้เป็นสองชนิดดังนี้.- 



31 
 

 

- ตารางก าหนดการฝึกประจ าวัน เพ่ือใช้เป็นก าหนดการฝึกประจ าวนัตามปกติ 

- ตารางก าหนดส ารอง เพื่อใช้แทนก าหนดการฝึกประจ าวัน เมื่อมี

สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 

2.4.4.2.4 จัดชุดครูฝึกเป็นเวรตรวจเครื่องแต่งกาย นศท. บริเวณประตู

ทางเข้ารอบละ  ๒  นาย 

- รอบเช้า   :    ตั้งแต่เวลา   06.30 – 08.00 

- รอบบ่าย  :    ตั้งแต่เวลา   11.30 – 13.00  

2.4.4.2.5 จัดชุดครูฝึกตรวจวินยัภายนอกนรด. บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับนรด. 

ป้ายรถประจ าทาง ห้างดิ-โอลด์สยามพลาซ่า  กระทรวงกลาโหม  และสนามหลวง   ในช่วงเช้า, กลางวัน และเย็น 

2.4.4.2.6 รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการเข้าคิวให้ นศท.ทราบ เป็นประจ า 

2.4.4.2.7 เน้นย้ าและสอดแทรกในเรื่องยาเสพติดให้โทษ   โดยเฉพาะ

พิษภัยหรือโทษที่จะได้รับทั้งผู้เสพ  และผู้ค้า 

2.4.4.2.8 เน้นย้ านศท.ในเรื่องระเบียบวินัยการแสดงความเคารพผู้

บังคับบัญทุกระดับชั้นและต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง 

2.4.4.2.9 ให้จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในห้องสอน นศท. ทุกวัน 

และก่อนปล่อยนศท. กลับบ้าน   

2.4.4.2.10 ให้รายงานยอดครูฝึกและยอด นศท. ในแต่ละวัน (เช้า – 

บ่าย)  ให้ ผบ.ศฝ.ย่อยฯ  (ผ่านฝ่ายยุทธการและการฝึกพัน.ร.ศสร.)  ทราบทุกวัน 

 

2.4.4.3 สถานที่ฝึกสอน 

2.4.4.3.1 สนามฝึกใช้สนามฝึกภายใน  นรด. (ลานราม ปร.) 

2.4.4.3.2 ห้องเรียน อาคารวชิราวุธ หมายเลข 2 (ชั้นล่าง) และโรงเลี้ยง

ทหาร พัน.ร.ศสร.  

 

2.4.4.4 มาตรการควบคุมและก ากับดูแล นศท. 

              2.4.4.4.1 การเข้ารับการฝึกของ นศท. 
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ภาคเช้า เวลา 08.00 – 12.00 

 - เวลา 07.30 หน.ชุดครูฝึก รวมครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติ 

 - เวลา 07.45 นศท.เข้าที่รวมพล หน.ชุดครูฝึก ชี้แจงการปฏิบัติของ นศท.และรายละเอียดอื่น ๆ 

 - เวลา 08.00 นศท. เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ และกล่าวบทปลงใจ ตามท่ีจะ

พิจารณาเห็นสมควร   

 - เวลา 08.05 – 11.40 นศท.เข้ารับการฝึกสอนวิชาทหาร 

 - เวลา 11.40 – 11.50 จนท.หน่วยฝึก ตรวจสอบรายชื่อ นศท. ที่มาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ผู้มา

สาย และขาดการฝึก ให้ถูกต้องแน่นอน    

 - เวลา 12.00 จบการฝึก 

ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 17.00 

- เวลา 12.30 หน.ชุดครูฝึก รวมครูฝึกและชี้แจงการปฏิบัติ 

- เวลา 12.45 การปฏิบัติเหมือนภาคเช้า 

- เวลา 13.00 สวดมนต์ กล่าวบทปลงใจ ตามท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร 

- เวลา 13.05 - 16.40 ปฏิบัติเหมือนภาคเช้า                                            

- เวลา 16.40 - 16.50 ปฏิบัติเหมือนภาคเช้า 

- เวลา 17.00 จบการฝึก 

การพักประจ าชั่วโมง  การฝึก -  สอนวิชาทหาร  ใช้เวลา  40 นาที  พัก 10 นาที  (ทุก

กองร้อยพักพร้อมกันหมด)  ส าหรับการพักในชั่วโมงท่ี 2 ของแต่ละคาบพัก 20 นาที  

การพักประจ าชั่วโมงระหว่างการฝึก - สอน ในห้องเรียนของอาคารเรียนให้  นศท. พัก

ภายในห้องเรียน  และบริเวณสนามด้านหลังอาคารเรียน 

การพักประจ าชั่วโมงระหว่างการฝึก – สอน ในสนาม ให้ นศท.  แยกพักบริเวณใกล้

สนามฝึก หรือภายในห้องเรียน ระหว่างการพักประจ าชั่วโมงห้าม  นศท. ออกนอกบริเวณศูนย์ฝึกย่อย

ฯ โดยเด็ดขาด 

การพักในชั่วโมงสุดท้ายของการฝึก – สอน ให้ใช้เวลาว่างที่เหลือฝึกทบทวน ในเรื่องที่

พิจารณาเห็นสมควร  เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การสวนสนาม   และการด าเนิน  การด้านธุรการ   
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2.4.4.5 ข้อพึงปฏิบัติของศูนย์ฝึกย่อย นศท. 

2.4.4.5.1 ให้เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ ให้มีความส าคัญสูงสุดมากกว่าภาค

ทฤษฏี โดย นศท.ทุกนายต้องมีความสามารถและทักษะด้านการปฏิบัติทางทหาร เช่น การฝึกบุคคล

ท่ามือเปล่า การฝึกแถวชิด การฝึกทางยุทธวิธี  ถือว่าเป็นความส าคัญและมีผลต่อการทดสอบเลื่อนชั้น

ปี  ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะต้องตกซ้ าชั้น  

2.4.4.5.2 ครูฝึกต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นครูทหารที่มีมาตรฐานสูงขึ้น

โดย ต้องมีความรู้ภาคทฤษฏี  ภาคปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ได้ดี ผ่านการฝึกสอนเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ครูฝึกแต่ละคนต้องมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 3 วิชา ซึ่งในการฝึกสอนนศท.โดย

ขั้นตอนการฝึกครูทุกคนต้องได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องที่นศท. จะต้องเข้ารับการฝึกจนเข้าใจ

เทคนิคต่าง ๆ  และสามารถให้ค าแนะน าได้ดี  

2.4.4.5.3 ครูฝึกวิชาทหาร จะต้องมีการคัดกรองก าลังพลที่มีสุขภาพจิต

ตกต่ า ซึ่งสามารถตรวจพบพฤติกรรมที่ปรากฏคือ สูบบุหรี่จัด ดื่มสุราเป็นนิจ  แต่งกายโทรม  

สุขภาพจิตเบี่ยงเบนทางเพศออกจากการเป็นครูฝึก  หรือมีหน้าที่เก่ียวข้องกับ นศท.ในทันทีที่ตรวจพบ  

ทั้งนี้ ครูฝึกต้องมีมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมสูง ยึดมั่นในศาสนาและเรียนรู้จิตวิทยาวัยรุ่น  ครู

ฝึกต้องมีจิตใจที่เข็มแข็ง ไม่ปล่อยให้อารมณ์อ่อนไหวโดยง่ายแต่เปี่ยมด้วยความเมตตา ครูฝึกจะท าให้ 

นศท.มีคุณลักษณะตามต้องการได้ด้วยการ “ทุ่มเท พลังกาย พลังใจ” และการเป็นแบบอย่างที่ดี  

2.4.4.5.4 ปรับเวลาฝึก - สอน ประจ าวันให้มีโอกาสน า นศท. ออกก าลัง

กายเป็นส่วนรวม อย่างเหมาะสม และชี้น าให้ นศท. รักในการออกก าลังกายและออกก าลังกายเป็นประจ า  

2.4.4.5.5 กวดขันการแต่งกายของ นศท.ให้เป็นไปตามระเบียบที่ ทบ. 

และ นรด. ก าหนดเป็นประจ าและสม่ าเสมอ  เน้นในเรื่องการสวมหมวกและทรงผม   เครื่องแบบต้อง

ซักรีดสะอาดเรียบร้อย มีขนาดที่พอเหมาะกับร่างกาย  รองเท้าต้องขัดให้มันพอสมควร รวมทั้งความ

สะอาดของส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย  ควรให้มีการตรวจเป็นประจ า  ในขณะเดียวกันครูฝึกปกครอง

และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลาด้วย 

2.4.4.5.6 เสริมสร้างและด าเนินการให้ นศท.มีความรักและเชื่อมั่น 

ศรัทธาในกองทัพด้วยการพัฒนาปรับปรุงครูฝึกปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้เป็นผู้ที่มี

ระเบียบวินัย มีความรู้ความสามารถในการฝึก – สอน ท าให้ นศท.เข้าใจและมีความรู้อย่างแท้จริง  
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นอกจากนั้นจะต้องปรับปรุงเครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์การฝึก – สอนต่าง ๆ ตลอดจนห้องเรียนสนาม

ฝึกให้ทันสมัยเป็นที่น่าสนใจเชื่อถือ และครูฝึกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติต่อ นศท.ด้วยความรัก มี

เมตตา มีคุณธรรม และขณะเดียวกันก็ต้องให้ นศท.ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ธรรมเนียม

ประเพณขีองทหารพร้อมกันไปด้วย และเม่ือ นศท. มีความความรักเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกองทัพแล้วก็จะ

เป็นสื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อม่ัน ศรัทธา ให้ความร่วมมือร่วมใจและให้การสนับสนุนต่อกองทัพบก

ต่อไป  

2.4.4.5.7 ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่ นศท.เพ่ือขจัด

ปัญหาการทะเลาะ วิวาท ระหว่าง นศท. ต่างสถาบัน ทั้งภายใน  ศฝ.ย่อยฯ  หรือนอก  ศฝ.ย่อยฯ  

2.4.4.5.8 ด าเนินตามโครงการเข้าคิวของทบ. (โดย  นรด.) ต่อไปอย่าง

จริงจังและสม่ าเสมอ 

2.4.4.5.9 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นศท. ได้ท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อ

ส่วนรวมและสังคม เช่น การปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้สะอาด 

การปลูกป่า ฯลฯ โดยให้ นศท.รวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือชมรม 

2.4.4.5.10 ต้องตระหนักและระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยใน

ระหว่างการฝึก– สอนและดูแลรักษานศท.ที่เจ็บป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

2.4.4.5.11 การลงโทษ นศท. ที่กระท าความผิดทั้งใน และนอกเวลาการ

ฝึกสอน ให้ปฏิบัติตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาการฝึกและการสอบนักศึกษา  

พ.ศ.2558 อย่างเคร่งครัดอย่าลงโทษด้วยการใช้พละก าลังหรือถูกเนื้อต้องตัว นศท. โดยเด็ดขาด 

2.4.4.5.12 ครูฝึกจะต้องประพฤติปฏิบัติดี เป็นตัวอย่างที่ดี  ไม่กล่าวค า

หยาบ  หรือพูดจาถากถาง เย้ยหยันต่อ นศท. และสถานศึกษา โดยเฉพาะกับ นศท.หญิง นั้น ให้

พิจารณาจัดครูฝึกปกครองที่ดีเป็นพิเศษ ระมัดระวังค าพูดอย่างให้ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือส่อ

ไปในทางชู้สาว 

2.4.4.5.13 สอดส่องดูแลและป้องกันอย่าให้มีการเสพ  หรือจ าหน่าย

จ่ายแจกยาเสพติด ทุกประเภท ทั้งในเวลาและนอกเวลาฝึก  และควรให้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่

อย่างเป็นรูปธรรม 
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2.4.4.5.14 ไม่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ก่อให้เกิดการทุจริตเรียกร้อง 

หรือรับเงิน และสิ่งของ เพื่อแก้ไขเวลาเรียนให้กับ นศท.ที่ขาดเรียนและหมดสิทธิ์สอบ เป็นอันขาด 

 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

จากการศึกษาในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ค้นคว้าวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือรวบรวมในการสนับสนุนกรอบความคิดในการศึกษาครั้งนี้ด้วย 

ญานี  อมฤตฤดี19  ได้กล่าวว่า การประเมินผลการฝึกอบรม หมายถึง การประเมินว่า
ผลที่ได้รับจากการฝึกอบรมนั้นตรงกับความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่ 
ความส าเร็จนั้นจะต้องให้คุณค่าและประโยชน์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หากไม่ตรงหรือต่ ากว่า
ความคาดหวังนักจัดการฝึกอบรมจะต้องน าข้อมูลที่ได้รับจากประเมินไปใช้ประกอบการวางแผนการ
ฝึกอบรมในอนาคตต่อไป ผลของการประเมินจึงเป็นเสมือนข้อมูลย้อนกลับที่จะไปปรับเปลี่ยน
กระบวนการการลงทุนเพ่ือการฝึกอบรมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น        

อุทุมพร ทองอุไทย20  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการประเมินทางการศึกษาในลักษณะที่มิได้เน้น
เรื่องการวัดผลมากนักและคุณค่าเก่ียวกับมโนทัศน์ของการประเมินทางการศึกษา พบว่า การประเมิน
หมายถึง ชุดของวิธีการต่างๆส าหรับวัดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน ซึ่งหมายความถึงการเปลี่ยนแปลง
อันมีผลมาจากการสอนของผู้สอนและหลักสูตร ความแตกต่างระหว่างครูแต่ละคน โรงเรียนแต่ละ
โรงเรียน หลักสูตรแต่ละแห่งและระบบการศึกษาแต่ละแห่ง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลกับการประเมิน
ทั้งสิ้น จุดมุ่งหมายของนักประเมิน อยู่ที่การพยายามศึกษาเพ่ือก าหนดประสบการณ์ของผู้เรียนและ
สภาพแวดล้อมทางการศึกษา ตลอดจนสร้างเครื่องมือวัดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน พุทธิศึกษา จริย
ศึกษา และหัตถศึกษาของผู้เรียน ศึกษาประเภทของการเปลี่ยนแปลง และดรรชนีต่างๆ เพ่ือแสดงการ
เปลี่ยนแปลงทั้งของผู้เรียนและของสถาบัน 

                                           
19

 ญานี  อมฤตฤดี ,  “การศึกษาความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน กรณีศึกษา 
ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาชิดลม,”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขาบริหารธุรกิจ คณะ
บริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2546), 25-26. 

20
 อุทุมพร ทองอุไทย, การประเมินทางการศึกษา, (กรุงเทพฯ: ปรีชาการพิมพ์, 2520), 5-6. 
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บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์21   ได้ศึกษาถึงการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า 
การวัดและประเมินผลการศึกษาสนใจที่จะวัด 2 เรื่องใหญ่ๆคือ 1) วัดว่าบุคคลแต่ละคนสามารถท า
(Can Do) อะไรได้บ้าง และ 2) วัดว่าบุคคลแต่ละคนจะท า (Will Do) อะไรได้บ้าง การวัดว่า บุคคล
แต่ละคนสามารถท าอะไรได้เป็นการวัดความสามารถ (ability) ส่วนการวัดว่าบุคคลแต่ละคนจะท า
อะไรได้บ้างนั้นเป็นการวัดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ (personality)   

การวัดและการประเมินผลความสามารถจะเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ (achievement) และ
ความถนัด (aptitude) ของบุคคล กล่าวคือ ถ้าเป็นผลสัมฤทธิ์จะท าให้ทราบว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
บุคคลนั้นได้เรียนรู้อะไรมาบ้างหรือมีความรู้ความสามารถตามเนื้อหาวิชาที่เรียนไปแล้วมากน้อย
เพียงใด ซึ่งเป็นการแสดงความสามารถว่า สามารถท าอะไรได้บ้าง ส่วนความถนัด จะเป็นการ
พยากรณ์หรือคาดคะเนว่า จะเรียนอะไรดีและจะเรียนหรือพัฒนาตนเองได้ถึงระดับไหน และควรจะ
พัฒนาตนเองไปทางไหน 

ส่วนการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับบุคลิกภาพนั้น เป็นสิ่งบ่งชี้ว่าบุคคลนั้นจะท าอะไร
หรือมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสถานการณ์และลักษณะการด าเนินชีวิตอย่างไร อาจแบ่งเป็น 5 ประเภท
ใหญ่ ดังนี้  

1) ลักษณะนิสัยและอุปนิสัย หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกอย่างสม่ าเสมอ
เป็นประจ า และเป็นพฤติกรรมที่สังคมยกย่องว่าดีหรือไม่ดี 

2) ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความสามารถของบุคคลในอันที่จะปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและสังคม 

3) อารมณ์ หมายถึง ก าลังใจและการแสดงความรู้สึกโต้ตอบต่อสิ่งเร้าต่างๆ 

4) ความสนใจ หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลแต่ละคนปรารถนาอยากจะท าหรือไม่
อยากท า 

5) เจตคติ หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่มีต่อหรือสนองตอบบุคคลอ่ืน ปรากฏการณ์ 
และแนวความคิดต่างๆในสังคม 
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 บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, การวัดและการประเมินผลการเรียนการสอน, (กรุงเทพฯ: การ
พิมพ์พระนคร, 2524), 20-21. 
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กระทรวงศึกษาธิการ22  ได้น าเสนอหลักการประเมินผลการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Learner-centered assessment) ซึ่งน ามาใช้เป็นหลักในการประเมินตามสภาพจริงไว้ ดังนี้  

1) จุดหมายเบื้องต้นของการประเมินผู้เรียนคือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  
2) การประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความสามารถที่แท้จริงออกมา และ

สะท้อนให้เห็นถึงแรงจูงใจและความตั้งใจในการเรียนรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักก ากับดูแลและ
ประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

3) การประเมินผลควรอาศัยข้อมูลจากการปฏิบัติภาระงานที่มีความหมาย สอดคล้องกับ
สภาพจริง (Authentic tasks) และสอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอนในชั้นเรียน 

4) การประเมินและตัดสินผลการเรียนไม่ควรใช้ข้อมูลจากผลการสอบด้วยแบบทดสอบ
เพียงอย่างเดียว เพราะไม่เป็นธรรมกับผู้เรียนที่ความหลากหลายด้านความสามารถและผลสัมฤทธิ์  

5) การประเมินในชั้นเรียนควรกระท าอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลระยะยาวในการใช้
เป็นหลักฐานการพัฒนาและความก้าวหน้าของผู้เรียน 

6) การประเมินผลควรรวมถึงการวัดแรงจูงใจ เจตคติ และปฏิกิริยาทางจิตพิสัย 
(Affective reaction) ของผู้เรียนต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน นอกเหนือไปจากการวัดด้าน
ความรู้ ทักษะทางปัญญาและยุทธศาสตร์การคิด  

7) การประเมินผลควรครอบคลุมถึงตัวอย่างผลงาน (Exhibits) แฟ้มสะสมงาน 
(Portfolios) และการปฏิบัติจริง นอกเหนือไปจากการทดสอบแบบ Paper-and-pencil  

8) ผลการประเมินควรให้ข้อมูลป้อนกลับที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และเปน็ปัจจุบันแก่ผู้เกี่ยวข้องในระดับ
ต่าง ๆ   

9) การประเมินไม่ควรถือความถูก-ผิด ของค าตอบอย่างเคร่งครัดและคับแคบ แต่ควร
พิจารณาถึงค าตอบที่เป็นไปได้และสมเหตุสมผล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากความ
ผิดพลาด  

10) การประเมินควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกซ่ึงความรู้และความเข้าใจอย่าง
สร้างสรรค์ และไม่ควรจ ากัดเพียงแค่โจทย์ปัญหาและค าตอบที่ได้เตรียมไว้ล่วงหน้า 

 
 

                                           
22

 กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, การประเมินผลจากสภาพจริง, พิมพ์ครั้งที่ 1, 
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539), 6-10. 
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ถวิล  กุศลภ ุฌงค์ 23
  ได้ท างานศึกษาระบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มี

ประสิทธิภาพสูง พบว่า  

1) การปรับปรุงคุณลักษณะและคุณสมบัติผู้สมัครชั้นปีที่ 1 และรายงานตัวเข้ารับการฝึก
วิชาทหาร เพ่ือเป็นการลดปริมาณนักศึกษาให้ได้จ านวนตามที่เหล่าทัพต้องการ  

2) มีการปรับปรุงหลักสูตรการฝึก เพ่ือให้การแยกเหล่า ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 มีการปรับปรุง
การฝึกภาคสนาม เพ่ือให้นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกเห็นภาพการรบอย่างจริงจังคล้ายความ
เป็นจริงมากที่สุด  

3) มีการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกและสื่อการสอนโดยพยายามจัดท าหรือ
จัดหาให้ทันสมัยและเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในการเรียนการสอน เช่น วีดิทัศน์ ภาพยนตร์และเครื่อง 
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น  

4) วิธีการศึกษายังใช้ระบบการฝึกแบบเดิมที่ให้แต่ละกองพันภาคจัดเป็นศูนย์ฝึก นศท. 
ขึ้นตาม มทบ. ต่างๆ เพราะของเดิมดีอยู่แล้ว  

5) คุณภาพครูฝึก ปัจจุบันได้มีการฝึกครูในห้วงเวลาก่อนเปิดการฝึกอยู่เป็นประจ าแล้ว
นับว่าเป็นการส่งเสริมและปรับปรุงคุณภาพครูฝึกสอนที่ดีอยู่แล้ว  

จ านง  นวลผ่อง 24 ได้ท าการวิจัยในเรื่องพัฒนาคุณภาพ และสมรรถภาพนักศึกษาวิชา
ทหารพบว่า  

1) นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ่ขาดวินัย  

2) นักศึกษาวิชาทหารและผู้ปกครองมีทัศนคติว่า มาฝึกวิชาทหารเพื่อไม่ต้องเกณฑ์
ทหารจึงไม่ใส่ใจต่อการฝึกเท่าที่ควร  

3) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาวิชาทหารกับหน่วยฝึกสอนวิชาทหารมีน้อยมาก  

4) เจ้าหน้าที่ครูฝึกสอนอีกจ านวนหนึ่งมีคุณสมบัติและความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะใช้
จิตวิทยาเข้าไปสัมผัสกับนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือให้เกิดความเลื่อมใสศรัทธา 

 

                                           
 
23

 ถวิล กุศลภุชฌงค์, “การจัดระบบการฝึก-ศึกษานักศึกษาวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพสูง”, 
(วิทยานิพนธ์, วิทยาลัยการทัพบก, 2532), อ้างถึงใน  คมสัน เวนานนท์, “การศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมการฝึกวิชาทหารโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร,” (ปริญญานิพนธ์, 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 67. 

24
 จ านง นวลผ่อง, “การพัฒนาคุณภาพและสมรรถภาพนักศึกษาวิชาทหาร”, (วิทยานิพนธ์, 

วิทยาลัยการทัพบก, 2533), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 68. 
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อานัติ  ข าแก้ว 25 ได้ศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกและศึกษาของนักศึกษาวิชา
ทหารให้ได้มาตรฐาน พบว่า  

1) ระยะเวลาการฝึกและศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้น ไม่สามารถยืดเวลาหรือขยาย
เวลาการฝึกและศึกษาออกไปได้อีก เพราะจะกระทบกระเทือนต่อการสอน และการสอบของนักศึกษา
สายสามัญ  

2) วิชาบางวิชาที่บรรจุไว้ในหลักสูตรล้าสมัย เช่น อาวุธปืน สปบ. 87 และปืน ปลยบ. 
88  

3) นักศึกษาจ านวนมากในชั้นปีที่ 1,2 และ 3 เกินขีดความสามารถของ รด. ที่จะรับไว้
ฝึกทั้งหมด  

4) ความสนใจการฝึกและศึกษาของนักศึกษาวิชาทหารเมื่อจบชั้นปีที่ 3 แล้วสมัครรับ
การศึกษาต่อในชั้นปีที่ 4 มีเปอร์เซ็นต์ต่ ามาก  

5) อัตราส่วนของครูฝึกนายทหารและครูฝึกนายสิบไม่ได้สัดส่วนกับนักศึกษาวิชาทหาร  

มานพ  ดาวเรือง 26  ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาการฝึกศึกษา นักศึกษาวิชาทหาร
ให้มีประสิทธิภาพแล้วสรุปว่า  

1. จากการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งด าเนินการโดยกรมการรักษาดินแดนที่ผ่านมานั้น
ยังไม่เข้มข้นพอ และหลักสูตรการฝึกยังขาดความเหมาะสมในบางประการ จึงท าให้นักศึกษาวิชา
ทหารที่จบตามขั้นตอนและหลักสูตรมีความรู้วิชาทหารขั้นพ้ืนฐานต่ า ชั่วโมงที่เกี่ยวกับภาคปฏิบัติ เช่น 
การฝึกเบื้องต้น การยิงปืน และการฝึกภาคสนามน้อย เนื้อหาวิชาที่ส าคัญที่จะโน้มน้าวทัศนคติ นศท. 
ให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อกองทัพ และผลประโยชน์ชาติมีน้อยจึงสมควรที่จะปรับปรุงหลักสูตร และ
เนื้อหาวิชาบางวิชาให้เหมาะสม  

2. วิธีการฝึก – ศึกษา ที่ ศฝ.รด.ด าเนินการอยู่ในปัจจุบันมี 2 วิธีคือ  
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 อานัติ ข าแก้ว, “การปรับปรุงหลักสูตรการฝึกและศึกษาของนักเรียนวิชาทหารให้ได้
มาตรฐาน”, (วิทยานิพนธ์, วิทยาลัยการทัพบก, 2531), อ้างถึงใน คมสัน เวนานนท์, “การศึกษา
รูปแบบที่เหมาะสมการฝึกวิชาทหารโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมิเดียส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร,” 
(ปริญญานิพนธ์, สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 68. 

26
 มานพ ดาวเรือง, “การพัฒนาการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพ”,

(วิทยานิพนธ์, วิทยาลัยการทัพบก, 2535), อ้างถึงใน เรื่องเดียวกัน, 69. 
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วิธีที่ 1 ศูนย์ฝึกก าลังส ารองกรมการรักษาดินแดน (ศฝ.รด.) ท าการฝึก นศท. จ านวน
หนึ่ง ซึ่งมีทั้ง 5 ชั้นปี และ นศท.หญิง ซึ่งด าเนินการ คือ ระบบที่ 1 ฝึกสัปดาห์ละ 1 วัน วันละ 4 
ชั่วโมง ระบบที่ 2 ฝึกต่อเนื่องทุกวันๆ ละ 4 ชั่วโมง  

วิธีที่ 2 ให้หน่วยทหารในเขต กทม. ช่วยท าการฝึก เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
ของ นศท. และชดเชยในการที่ รด. ขาดแคลนครูฝึก เครื่องช่วยและสนามฝึกทางยุทธวิธี ศฝ.รด. จะ
ยังคงก ากับดูแลให้การฝึกมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ฉะนั้นการฝึกที่ รด . ด าเนินการ
อยู่เดิมเหมาะสมแล้ว  

3. ปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญต่อระบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารก็คือ เครื่องช่วยฝึก จากการ
วิจัยพบว่า เครื่องช่วยฝึกที่มีอยู่บางชนิดมีจ านวนไม่เพียงพอ บางชนิดล้าสมัย เช่น อาวุธประจ ากาย 
สนามฝึกที่ส าคัญ คือ สนามฝึกยิงปืนยังไม่ทันสมัย ท าให้เกิดการล่าช้า เพราะนักศึกษามีจ านวนมาก 
จงึเป็นเหตุที่สมควรที่สนับสนุนสมมุติฐาน ข้อ 3 คือ เครื่องช่วยฝึกยังไม่เพียงพอและล้าสมัย  

4. ประสิทธิภาพก าลังพลส ารองที่จะทดแทนทหารประจ าการตามนโยบายปรับลดก าลัง

ของ ทบ. นับว่ามีความส าคัญ สมควรที่จะได้รับการพิจารณาทุกขั้นตอน ที่ส าคัญคือระบบการผลิตที่มี

คุรภาพแต่ที่ส าคัญยิ่งประการหนึ่งคือ ทัศนคติในการเป็นทหาร จากการวิเคราะห์พบว่า  นศท. ส่วน

ใหญ่เข้ารับการฝึกวิชาทหาร เพ่ือจะได้สิทธิไม่ถูกเรียกเกณฑ์ทหาร แต่ก็ยินดีที่จะรับใช้ชาติด้วยการ

เป็นก าลังส ารองของกองทัพ  
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ตารางที่ 2.1 รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด ศฝ.นศท.พัน.ร.ศสร. ปีการศึกษา 2558 

 

 วัน/เวลา/สถานศึกษา ยอด  วัน/เวลา/สถานศึกษา ยอด 
 
1 
2 

กองร้อยท่ี 1   (จันทร์ 0800 - 1200) 
รร. มัธยมวัดดุสิตาราม 
รร. พุทธจักรวิทยา 

 
54 
20 

 
1 
2 
3 
4 
5 

กองร้อยท่ี 2   (จันทร์ 1300 - 1700) 
รร. วัดราชโอรส 
ว. เทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) 
ว. เทคโนโลยีสยามธุรกิจพาณิชยการ ฯ 
รร.สตรีนนทบุรีบางใหญ่ 
ว. เทคโนโลยีกรุงธน 

 
129 
69 
10 
13 
1 

 รวม 74  รวม 222 
 
1 
2 
3 
4 

กองร้อยท่ี 3   (อังคาร 0800 - 1200) 
รร. บางประกอกวิทยาคม 
รร. มหรรณพาราม 
รร. สวนอนันต ์
รร. มัธยมวัดดาวคะนอง 

 
142 
38 
20 
3 

 
1 
2 
3 
4 

กองร้อยท่ี 4   (อังคาร 1300 - 1700) 
รร. แสงอรุณ 
รร. เซนต์ปีเตอร์ธนบุรี 
รร. ฤทธิณรงค์รอน 
รร. วัดรางบัว 

 
30 
28 
24 
9 

 รวม 213  รวม 91 
 
1 
2 
3 

 กองร้อยท่ี 5   (พุธ 0800 - 1200) 
รร. ชิโนรสวิทยาลัย 
รร. วัดประดู่ในทรงธรรม 
รร. แจงร้อนวิทยา 

 
74 
22 
6 

 
1 
2 
3 

 กองร้อยท่ี 6   (อังคาร 1300 - 1700) 
รร. ทิวไผ่งาม 
รร. จินดามณ ี
ว. เทคโนโลยีสายประสิทธิ์บรหิารธุรกิจ 

 
33 
12 
1 

 รวม 102  รวม 46 
 
1 
2 
3 

 กองร้อยท่ี 7   (พุธ 0800 - 1200) 
รร. ไตรมิตรวิทยาลัย 
รร. ช่างกรมอู่ทหารเรือ 
ว. อาชีวศึกษาเสาวภา 

 
93 
46 
6 

 
1 
2 
3 

 กองร้อยท่ี 8   (อังคาร 1300 - 1700) 
รร. โพธิสารพิทยากร 
รร. พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 
รร. วัดสระเกศ 

 
112 
52 
18 

 รวม 145  รวม 182 
 
1 
2 
3 
4 

 กองร้อยท่ี 9   (พุธ 0800 - 1200) 
รร. ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 
รร. บวรมงคล 
รร. เพลินพัฒนา 
รร. สุวรรณพลับพลาพิทยาคม 

 
22 
14 
9 
11 

 
 
 
 

 กองร้อยท่ี 10   (อังคาร 1300 - 1700) 
รร. ราชบพิธ 
 
 

 
192 
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ตารางที่ 2.1 รายชื่อสถานศึกษาในสังกัด ศฝ.นศท.พัน.ร.ศสร. ปีการศึกษา 2558 (ต่อ) 

 

 วัน/เวลา/สถานศึกษา ยอด  วัน/เวลา/สถานศึกษา ยอด 
5 
6 

ว. เทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 
ว. กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหล่อ 

5 
3 

 
 

 
 

 
 

 รวม 64  รวม 192 
 รวมรอบเช้า 598   รวมรอบบ่าย 733  

รวมทั้งสิ้น 1331 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

    ตัวแปรอิสระ                                                                        ตัวแปรตาม 

 

                                                 การประเมินผลตามรูปแบบการ              

                                                                          ประเมินของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค 

                                                                                  ( Donald L. Kirkpatrick ) 

 

 

 

ปัจจัยด้านบุคคลของนศท.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง 
- ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา 

- ความเหมาะสมของครูฝึก 

- ความเหมาะสมด้านสถานที่/

เครื่องช่วยฝึก/บริการต่างๆ   - ห้วงเวลาที่เข้ารับการฝึก 

  - การเดินทางมาฝึกศึกษา 

  - อาชีพที่คาดหวังเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

  - สถานภาพการสมรสของบิดา
มารดา 

  - รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อ
เดือน 

  - เกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา 

การประเมินพฤติกรรมภายหลังจากได้รับการ
ฝึกสอนตามหลักสูตร 

การประเมินความรู้นักศึกษาวิชาทหาร 

ชั้นปีที่ 2  

การประเมินผลลัพธ์/ประโยชน์ที่เกิดข้ึนต่อ
หน่วยงาน/สถานศึกษา 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง  การประเมินผลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อย
กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย
ส ารวจความคิดเห็นของนศท.ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านการฝึกศึกษาในศูนย์ฝึกย่อยฯ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการวางแผนบริหารจัดการพัฒนาการฝึกสอนของศูนย์ฝึกย่อยฯต่อไป  โดยมีขั้นตอน
และวิธีด าเนินการศึกษาดังนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรการวิจัยและกลุ่มตัวอย่าง (Population and Sampling) 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   (Data Gathering) 
3.4 การจัดวิเคราะห์ข้อมูล   (Data Analysis) 

   
3.1 การก าหนดประชากรการวิจัยและตัวอย่าง ( Population and Sampling ) 
 

3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย (Population) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่ที่ผ่านการฝึกในส่วน

ของหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ได้เลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่2ในส่วนชองศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีจ านวนทั้งสิ้น 1,331 
คน การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ประชากรจากนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 1,331 คน  

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง (Sampling ) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาวิชาทหาร 1,331 คน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางการค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ที่
ระดับความเชื่อม่ัน 95% ระดับความคลาดเคลื่อน + 5%  ซึ่งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 1,331 
คน โดยจะสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบสุ่มตัวอย่างตามความสะดวก (Convenience sampling) ในการ
ก าหนดขนาดของตัวอย่างค านวณได้จากสูตรดังนี้ 

 

  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง n =  
 

       
 

 



45 
 

 

โดย   n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
   N = ขนาดของประชากร 
   E = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้น 5% 
 

  แทนค่าจากสูตร n =  
     

                     
 

 
              n = 307.568 
  ดังนั้นจ านวนตัวอย่างทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 307 คน 
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยมีทั้งค าถามปลายปิด ( Close - ended Question ) และค าถาม
ปลายเปิด ( Open - ended Question ) ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ในส่วนของศูนย์ฝึก
ย่อยฯ ประจ าปีการศึกษา2558  โดยใช้รูปแบบการประเมินของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก (Donald 
L. Kirkpatrick) แบบสอบถามที่จัดท าจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด ( Close - ended Question ) 

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษา
ศูนย์ฝึกย่อยฯ เป็นค าถามปลายปิด ( Close - ended Question )  ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการฝึกต่อการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
2) การประเมินความรู้ที่ได้รับจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
3) การประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกสอน เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับจาก

การฝึกไปใช้ 
4) การประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการฝึกสอน
นักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยฯ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นค าถามปลายเปิด (Open - 
ended Question) 

แบบสอบถามส่วนที่ 2 เป็นการสร้างค าถามโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ
จากตัวเลือกที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ให้ มีอยู่ 4 ตอน ดังนี้ 
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1) แบบสอบถามปฏิกิริยาที่ นศท. มีต่อการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ใช้
มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) มีลักษณะค าถามแบบ Rating Scale ซ่ึงจะมีค าตอบให้เลือก 5 
ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด โดยแต่ละระดับมีช่วงห่างของคะแนนที่เท่ากันคือ 
1 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับความเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดับความเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ระดับความเหมาะสมน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับช่วงความเหมาะสมมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับช่วงความเหมาะสมมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับช่วงความเหมาะสมปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับช่วงความเหมาะสมน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับช่วงความเหมาะสมน้อยที่สุด 
2) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาทหารในหลักสูตรที่ได้รับการ

ฝึกสอน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ จ านวน 20 ข้อ แต่ละข้อมีตัวเลือก 4 ตัวด้วยกัน คือ ก,ข,ค,
และ ง โดยมีค าตอบที่ถูกต้องเพียงตัวเลือกเดียว 

เกณฑ์การให้คะแนน 
1 หมายถึง ตอบถูก 
0 หมายถึง ตอบผิด 

เกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย 0.70 – 1.00 ดี 
คะแนนเฉลี่ย 0.40 – 0.69 ปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย  0.00 – 0.33 ต้องปรับปรุง 
3) แบบสอบถามพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกสอน เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับ

จากการฝึกไปใช้ ใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) คือ ให้ผู้ตอบเลือกแสดงความคิดเห็นจาก
ข้อความที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน
เป็น 5 ระดับ ในแต่ละระดับมีช่วงห่างของคะแนนที่เท่ากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด ดังนี้ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
5 หมายถึง ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดับเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ระดับเหมาะสมน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติน้อยที่สุด 
4) แบบสอบถามผลลัพธ์ต่อองค์กร โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert’s scale) 

คือให้ผู้ตอบเลือกแสดงความคิดเห็นจากข้อความที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ โดยแบ่งระดับความคิดเห็น
ออกเป็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ในแต่ละระดับมีช่วงห่างของคะแนนที่
เท่ากันคือ 1 คะแนน ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนด ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
5 หมายถึง ระดับเหมาะสมมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ระดับเหมาะสมมาก 
3 หมายถึง ระดับเหมาะสมปานกลาง 
2 หมายถึง ระดับเหมาะสมน้อย 
1 หมายถึง ระดับเหมาะสมน้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติมากท่ีสุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับช่วงการปฏิบัติน้อยที่สุด 
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ขั้นตอนในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
1. ศึกษาต ารา เอกสาร บทความ ทฤษฏี หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อ

การก าหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือในการวิจัยให้ครอบคลุมตามความมุ่งหมาย 
2. สร้างแบบสอบถามเพ่ือศึกษาถึงการประเมินผลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 

กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง โดยการใช้รูปแบบการประเมินของ
โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก(Donald L. Kirkpatrick) 

3. น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จแล้วไปเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบ
และเสนอแนะแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. ปรับปรุงแบบสอบถามให้มีเนื้อหาที่ความถูกต้อง เหมาะสม และตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ให้มีความสมบูรณ์สอดคล้องที่สุด 

5. น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มตัวอย่าง 
6. น าแบบสอบถามไปหาความเชื่อมั่น 

 
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล (Data Gathering) 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรวิจัยจ านวน 307 
ชุด โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 310 ชุด เพื่อป้องกันการผิดพลาดในการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
ตอบแบบสอบถามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยมีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

3.3.1 ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับนักศึกษาวิชาทหาร โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
3.3.2 เก็บรวบรวมแบบสอบถามท่ีได้รับจากประชากรวิจัย ตรวจสอบจ านวนและตรวจ

ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ให้ได้ตามจ านวนที่ต้องการคือ 307 ชุด 
3.3.3 น าแบบสอบถามที่รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง ตามข้อ 3.3.2 จ านวน 307 ชุด ลง

รหัสและไปด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 
 

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์นี้ เป็นข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จากการ
ตอบแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้จัดสร้างข้ึน เพ่ือสอบถามประชากรวิจัยที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 
307 ชุด ซึ่งการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการ
โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
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1) การตรวจข้อมูล (Editing) โดยตรวจดูความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยก
แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก  

2) การลงรหัส (Coding) น าแบบสอบถามที่ถูกต้องแล้วมาลงรหัส  
3) การประมวลผลข้อมูล โดยน าข้อมูลที่ลงรหัสแล้วมาบันทึกและประมวลผลโดยใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistic Package for Social Sciences หรือ 
SPSS) 

3.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าร้อยละ 
3.2) วิเคราะห์ข้อมูลการประเมินระดับปฏิกิริยา การเรียนรู้ พฤติกรรม และผลลัพธ์ที่

เกิดข้ึนต่อชีวิตประจ าวันของผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร โดยใช้ค่าเฉลี่ยทางสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.3) วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความคิดเห็นระหว่างกลุ่ม โดยค่าสถิติที่ใช้
คือ F-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน (One – Way ANOVA ) 

3.4) การวิเคราะห์ทางสถิติครั้งนี้ใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 ในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง โดยท าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติและมีการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการหาค่าความถ่ีและร้อยละในแต่ละข้อแล้วน าเสนอในรูปของตารางและแปรผลด้วยการ
บรรยาย 

 
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 

ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง โดยการหา
ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละข้อแล้วน าเสนอในรูปของตารางและแปรผลด้วยการ
บรรยาย 

  
ข้อที่ 1 แสดงข้อมูล การประเมินปฏิกิริยา  
ข้อที่ 2 แสดงข้อมูล การประเมินการเรียนรู้  
ข้อที่ 3 แสดงข้อมูล  การประเมินพฤติกรรม 
ข้อที่ 4 แสดงข้อมูล การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับองค์กร 
 

ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ในการประเมินผลการผึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในส่วน

ของศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือประเมินการฝึกสอนใน 4 ด้าน คือ การประเมินปฏิกิริยา 
การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม และการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร โดยท า
การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารทั้ง 4 ด้าน เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่มีตัวแปร
มากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One-way ANOVA )  
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ผลการวิเคราะห์ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย ห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึก , การ
เดินทางมาฝึกศึกษา,เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา,สถานภาพการสมรสของบิดามารดา,รายได้เฉลี่ย
รวมของครอบครัวและ อาชีพที่คาดหวังในอนาคต 
 
ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึก 
 

ห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึก จ านวน (คน) ร้อยละ 

ห้วงเช้า 0800 – 1200 16 5.2 
ห้วงบ่าย 1300 - 1700 291 94.8 

รวม 307 100.0 

  
             จากตารางที่ 4.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มาเข้ารับการฝึกสอนในห้วงบ่าย 1300 – 
1700 จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 และมาเข้ารับการฝึกสอนในห้วงเช้า 0800 – 1200 
จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 
 
ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเดินทางมาฝึกศึกษา 
 

การเดินทางมาฝึกศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

มาด้วยตนเอง 280 91.3 
พ่อ-แม่ผู้ปกครองมาส่ง 23 7.5 

รถโรงเรียน 2 0.7 
อ่ืนๆ 2 0.7 

รวม 307 100.0 

 
            จากตารางที่ 4.2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการเดินทางมาฝึกศึกษาด้วยตนเอง มีจ านวน 280 
คน คิดเป็นร้อยละ 91.3 มากที่สุด รองลงมาคือ เดินทางมาโดยพ่อ-แม่ผู้ปกครองมาส่ง จ านวน 23 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.5 และเดินทางมาโดยรถโรงเรียน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 

อาชีพที่คาดหวังไว้เม่ือส าเร็จ
การศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการทหาร/ต ารวจ 37 12.1 

ข้าราชการพลเรือน 52 16.9 
รัฐวิสาหกิจ 23 7.5 

รับจ้าง/พนักงานเอกชน 78 25.4 

เกษตรกร 4 1.3 
เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 80 26.1 

อ่ืนๆ 33 10.7 

รวม 307 100.0 
 
            จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษาเป็นเจ้าของ
กิจการ/ค้าขาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง/พนักงาน
เอกชน จ านวน 78คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และอาชีพข้าราชการพลเรือน จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.9 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดา – มารดา 
 

สถานภาพสมรสของบิดา – มารดา จ านวน (คน) ร้อยละ 

อยู่ด้วยกัน 249 81.1 
อย่าร้าง 30 9.8 

แยกกันอยู่ 28 9.1 

รวม 307 100.0 
 
            จากตารางที่ 4.4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสของบิดา – มารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 มากที่สุด รองลงมาคือ มีสถานภาพอย่าร้างกัน จ านวน 30 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.8 และมีสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือน  
 

รายได้เฉลี่ยรวมครอบครัวต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ 

น้อยกว่า 10,000 บาท 11 3.6 
10,001 - 20,000 บาท 64 20.8 

20,001 - 30,000 บาท 79 25.7 

มากกว่า 30,000 บาท 153 49.8 
รวม 307 100.0 

 
            จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือนมากกว่า 30,000 
บาท มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 มากที่สุด รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง 
20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 รายได้เฉลี่ยรวมอยู่ระหว่าง10,001 - 
20,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ 
 
ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 

เกรดเฉลี่ยการศึกษาปีท่ีผ่านมา จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 2.00 17 5.5 

2.01 -  3.00 166 54.1 

3.01 – 3.50 87 28.3 
มากกว่า 3.50 37 12.1 

รวม 307 100.0 

 
            จากตารางที่ 4.6 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง 2.01 -  
3.00 มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 มากที่สุด รองลงมาคือ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 
3.50 มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 มีจ านวน 37 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.1 ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ภาพรวมของหลักสูตรการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 
           2558 ในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 
 

ข้อที่ 1 แสดงข้อมูล การประเมินความปฏิกิริยา ของการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 
ปีการศึกษา 2558 โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละหัวข้อแล้วน าเสนอในรูป
ของตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการประเมินปฏิกิริยา    
              จ าแนกเป็นรายด้าน ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา 
 

รายช่ือวิชา x̄  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 1) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 3.68 .756 มาก 

 2) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 3.85 .873 มาก 
 3) วิขาการติดต่อสื่อสาร 3.72 .856 มาก 

 4) วิชาอาวุธ 4.25 .865 มากที่สุด 

 5) วิชายุทธวิธ ี 4.07 .897 มาก 
 6) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 4.14 .968 มาก 

 7) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ 4.02 .953 มาก 

 8) วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 4.17 .859 มาก 
 9) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.04 .843 มาก 

 10) วิชาการยิงปืนตามหลักสูตร 4.22 .940 มากที่สุด 
รวมรายด้าน 4.01 .553 มาก 

 
            จากตารางที่ 4.7 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา จ าแนก
เป็นรายด้านความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า วิชาอาวุธ มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาคือวิชาการยิงปืนตามหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 4.22 และวิชา
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน มีค่าเฉลี่ย 4.17 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการประเมินปฏิกิริยา         
               จ าแนกเป็นรายด้าน ความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ 
 

รายช่ือวิชา x̄  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 1) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 3.85 .925 มาก 
 2) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 3.88 .901 มาก 

 3) วิขาการติดต่อสื่อสาร 3.70 .880 มาก 
 4) วิชาอาวุธ 3.80 .936 มาก 

 5) วิชายุทธวิธ ี 3.69 .931 มาก 

 6) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 4.10 .963 มาก 
 7) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ 4.07 .916 มาก 

 8) วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 4.34 .830 มากที่สุด 

 9) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.14 .825 มาก 
 10) วิชาการยิงปืนตามหลักสูตร 3.82 1.025 มาก 

รวมรายด้าน 3.95 .660 มาก 

 
            จากตารางที่ 4.8  พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา จ าแนก
เป็นรายด้านความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกันมีค่าเฉลี่ย 4.34 รองลงมาคือ วิชาการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีค่าเฉลี่ย 4.14 และวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 
มีค่าเฉลี่ย 4.10 ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการประเมินปฏิกิริยา   
               จ าแนกเป็นรายด้าน ความเหมาะสมของครูฝึก 
 

ประเด็น x̄  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 1) ครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจ
เฉพาะแต่ละรายวิชา 

4.37 .656 มากที่สุด 

 2) ครูฝึกอธิบายให้นศท.ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ก่อน
รับการฝึกสอน 

4.33 .704 มากที่สุด 

 3) ครูฝึกสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

4.15 .796 
มาก 

 4) ครูฝึกสามารถบริหารเวลาการฝึกสอนได้อย่าง
เหมาะสม 

4.05 .837 
มาก 

 5) ครูฝึกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นศท.เป็นอย่างดี
เช่นการแต่งกาย ลักษณะท่าทาง 

4.35 .787 มากที่สุด 

 6) ครูฝึกมีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่นศท.ทั้งใน
สนามฝึกและห้องเรียน 

4.35 .787 
มากที่สุด 

 7) ครูฝึกสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าสิ่งที่มี
ประโยชน์แก่นศท. 

4.36 .780 มากที่สุด 

รวมรายด้าน 4.30 .671 มากที่สุด 

 
            จากตารางที่ 4.9 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา จ าแนก
เป็นรายด้านความเหมาะสมของครูฝึก อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.30 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจเฉพาะแต่ละรายวิชา มีค่าเฉลี่ย 4.37 
รองลงมาคือครูฝึกสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์แก่นศท. มีค่าเฉลี่ย 4.36 และครู
ฝึกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นศท.เป็นอย่างดีเช่นการแต่งกาย ลักษณะท่าทาง มีค่าเฉลี่ย 4.35 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการประเมินปฏิกิริยา   
                จ าแนกเป็นรายด้าน ความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการ   
                บริการต่างๆ 
 

ประเด็น x̄  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

 1) ห้องสอนนศท.มีระบบแสงเสียงและอุณหภูมิที่
เหมาะสม 

3.37 .953 
ปานกลาง 

 2) ห้องน้ า,ห้องตัดผมมีความสะอาดและพร้อม
บริการกับ 
นศท. 

3.29 .995 ปานกลาง 

 3) ร้านค้า,ร้านอาหารมีการบริการที่เพียงพอและ
สะดวกกับการใช้บริการ 

3.77 .902 มาก 

 4) เครื่องช่วยฝึกมีความปลอดภัยที่ดี และเพียงพอ
กับปริมาณนศท. 

3.99 .832 มาก 

 5) อุปกรณ์ประกอบการช่วยฝึกสอนมีความทันสมัย
และใช้งานได้ดี 

3.72 .889 มาก 

 6) ราคาในการใช้บริการร้านค้าและบริการตัดผมมี
ความเหมาะสม 

3.97 1.033 มาก 

 7) การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการมีความ
สะดวกรวดเร็ว 

3.99 .840 มาก 

รวมรายด้าน 3.73 .621 มาก 

 
            จากตารางที่ 4.10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา จ าแนก
เป็นรายด้านความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน,เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ อยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 3.73 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าเครื่องช่วยฝึกมีความปลอดภัยที่ดี และเพียงพอ
กับปริมาณนศท.และการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการมีความสะดวกรวดเร็ว มีค่าเฉลี่ย 3.99 
รองลงมาคือราคาในการใช้บริการร้านค้าและบริการตัดผมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย  3.97 และ
ร้านค้า ร้านอาหารมีการบริการที่เพียงพอและสะดวกกับการใช้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.77 ตามล าดับ 
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ตารางที ่4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของการประเมินปฏิกิริยา 
 

ประเด็น x̄  S.D. ระดับ 
ความคิดเห็น 

ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา 4.01 .553 มาก 

ความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ 3.95 .660 มาก 
ความเหมาะสมของครูฝึก 4.30 .671 มากที่สุด 

ความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน,เครื่องช่วยฝึก
ตลอดจนการบริการต่างๆ 

3.73 .621 มาก 

รวมรายด้าน 4.15 .613 มาก 

 
จากตารางที่ 4.11 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา ในภาพรวม

อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของครูฝึก มีค่าเฉลี่ย 
4.30 มากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา มีค่าเฉลี่ย 4.01 รองลงมาคือ ความมี
ประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ มีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามล าดับ 
 
            อธิบาย จะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของครูฝึกมีค่าเฉลี่ยที่มาก
ที่สุด จากการสุ่มตัวอย่างจากนศท.ของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง จ านวน 
307 คน พบว่า ครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจเฉพาะแต่ละรายวิชา สามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์ อีกทั้งปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นศท. น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ในการ
ฝึกสอนที่ดีตามมา ดังนั้นค่าเฉลี่ยความคิดเห็นด้านความเหมาะสมของครูฝึกมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.30 และ
มีค่าเบี่ยงเบน .671 อยู่ในระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด 
 

ข้อที่ 2 แสดงข้อมูล การประเมินความรู้ ของการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2558 โดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละหัวข้อแล้วน าเสนอในรูปของ
ตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
                 หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 

เนื้อหาวิชา x̄  S.D. ระดับความรู้ 

วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  
1. ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความสูง เช่น เส้นชั้นความ
สูง จะแสดงด้วยสีใดบนแผนที่ทางทหาร 
2. แผนที่มาตราส่วน 1: 50000 ถ้าวัดระยะทางในแผนที่ได้ 
2 เซนติเมตร ระยะทางจริงในภูมิประเทศจะเท่ากับเท่าใด 

 
.97 

 
.11 

 

 
.160 

 
.318 

 
ดี 
 

ต้องปรับปรุง 

รวม .54 .239 ปานกลาง 

วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 
3. “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ” เป็น
ตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลใด 
4. ทัณฑ์ท่ีจะลงโทษแก่ทหารผู้ที่กระท าผิดต่อวินัยทหาร
นั้น แบ่งออกเป็น 5 สถาน ทัณฑ์สถานใดที่จะต้องส่งตัว
ผู้กระท าผิดให้ไปอยู่ในความควบคุมของเรือนจ าทหาร 

 
.98 

 
.98 

 
.150 

 
.150 

 
ดี 
 
ดี 
 

รวม .98 .150 ดี 

วิชาการติดต่อสื่อสาร 
5. สายโทรศัพท์สนามแบบที่ทหารราบใช้มีชื่อตรงกับข้อใด 
6. การติดต่อสื่อสารทางวิทย ุด้วยชุดวิทยุ PRC – 624 ตาม
คุณสมบัติทางเทคนิคจะมีระยะการติดต่อประมาณกี่กิโลเมตร 

 
.98 
.99 

 
.150 
.081 

 
ดี 
ดี 

รวม .985 .1155 ดี 

วิชาอาวุธศึกษา 
7. ระยะยิงหวงัผลของปืนเล็กยาว แบบ11 (ปลย.11) คือข้อใด 
8.  ตัวอักษร “ ห “ ที่คันบังคับการยิงของปืนเล็กยาว 
แบบ11 (ปลย.11) ย่อมาจากค าว่าอะไร 

 
.97 
.97 

 
.160 
.160 

 

 
ดี 
ดี 

รวม .97 .160 ดี 
วิชายุทธวิธี 
9. ลักษณะการรบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ 
ข้อใดไม่ใช่ 

 
.99 

 

 
.099 

 

 
ดี 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
                 หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ต่อ) 

เนื้อหาวิชา x̄  S.D. ระดับความรู้ 

10. การจัดก าลังของหมู่ปืนเล็ก หนึ่งหมู่ปืนเล็ก 
ประกอบก าลังพลทั้งสิ้นกี่นาย 

.99 .081 ดี 

รวม .99 .09 ดี 
วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 
11. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จะ
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติหลักๆ 3 อย่าง
ด้วยกัน ข้อใดไม่ใช่ 
12. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเข่ือนขุนด่านปราการชล 
เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สร้างขึ้น
เพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ าในภาคใดของ
ประเทศ 

 
.99 

 
 

.97 

 
.099 

 
 

.178 

 
ดี 
 
 
ดี 
 

รวม .98 .1385 ดี 

วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ 
13. วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่แสดง
ถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ “พระแสงปืนต้น” 
สังหารแม่ทัพพม่าโดยยิงข้ามแม่น้ าอะไร 
14. ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงจะ
ตัดสินพระทัยตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากกรุงศรีฯไป
ทางทิศตะวันออก ทรงด ารงต าแหน่งอะไร 

 
.99 

 
 

.77 

 
.099 

 
 

.422 

 
ดี 
 
 
ดี 

รวม .88 .2605 ดี 

วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 
15. ส าหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกหักใน
เบื้องต้นจะใช้วิธีใด 
16. การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันทางเดินหายใจอยู่ออกใน
รายผู้ปว่ยเจบ็ที่ยังมีสติ จะใช้การทุบที่บริเวณใดของร่างกาย 

 
.93 

 
.95 

 
.247 

 
.216 

 
ดี 
 
ดี 

รวม .94 .2315 ดี 
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ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ    
                 หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 (ต่อ) 

เนื้อหาวิชา x̄  S.D. ระดับความรู้ 

วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. ถ้าผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการ
รับประทาน ให้รีบดื่มหรือรับประทานตาม
ตัวเลือกต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 
18. เมื่อเกิดแก๊สรั่ว สิ่งใดที่ควรท าเป็นอันดับแรก  

 
.92 

 
.98 

 
.279 

 
.127 

 
ดี 
 
ดี 

รวม .95 .203 ดี 

วิชาการยิงปินเบื้องต้น 
19. การฝึกท่ายิง ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารประกอบด้วยท่ายิงกี่ท่า 
20. ท่ายิงที่มั่นคงและให้ผลการยิงดีที่สุดคือท่ายิง
ใด 

 
.97 

 
.94 

 
.169 

 
.312 

 
ดี 
 
ดี 

รวม .955 .2405 ดี 

รวมรายวิชา .917 .18285 ดี 
 
               จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับความรู้ดี มีค่าเฉลี่ย .917 
เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา พบว่า นศท.สามารถท าคะแนนแบบทดสอบ9ใน10วิชา ได้คะแนน
เฉลี่ยอยู่ที่ .8 และ .9 คะแนน จัดอยู่ในเกณฑ์ความรู้ดี ยกเว้น วิชาการอ่านแผนที่และการใช้
เข็มทิศ ได้คะแนนเฉลี่ย .54 คะแนน จัดอยู่ในระดับความรู้ปานกลาง 
 

 ข้อที่ 3 แสดงข้อมูล การประเมินพฤติกรรม การน าความรู้ภายหลังจากการผึกสอน
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ โดยการหาค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ในแต่ละหัวข้อแล้วน าเสนอในรูปของตารางและแปลผลด้วยการบรรยาย  
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ และระดับความรู้ความเข้าใจ    
                ภายหลังจากได้รับการฝึกสอนตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็น x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

 1) ท่านมีความอดทนต่อความยากล าบากเพ่ิมสูงขึ้น 4.23 .745 มากที่สุด 
 2) ท่านเห็นว่าการฝึกนศท.ช่วยเสริมสร้างทัศนคติ
และพฤติกรรมไปในทางท่ีดี 

4.20 .749 มาก 

 3) ท่านมั่นใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกน
ศท.ไปใช้ในชีวิตได้ 

4.02 .832 มาก 

 4) ท่านรู้สึกมีความรักและสามัคคีกับเพ่ือนที่มาฝึกน
ศท.ด้วยกันมากข้ึน 

4.15 .776 มาก 

 5) ท่านรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 4.23 .750 มากที่สุด 
 6) ท่านมีความละเอียดรอบคอบในชีวิตประจ าวัน
มากขึ้นเช่น การแต่งกาย 

4.07 .801 มาก 

 7) ท่านมีความรู้และรักในสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น 

4.33 .776 มากที่สุด 

รวมรายด้าน 4.18 .581 มาก 

                
จากตารางที่ 4.13 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินพฤติกรรม ใน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.18 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นศท.ได้รับความรู้
และรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพิ่มมากขึ้น มีค่าเฉลี่ย 4.33 มากที่สุด 
รองลงมาคือ นศท.มีความอดทนต่อความยากล าบากเพิ่มสูงขึ้นและสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น 
มีค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาคือ เห็นว่าการฝึกนศท.ช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมไป
ในทางที่ดี มีค่าเฉลี่ย 4.20 ตามล าดับ 
 

ข้อที่ 4 แสดงข้อมูล การประเมินผลลัพธ์ ภายหลังจากการได้รับผึกสอนหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยการหาค่าเฉลี่ย
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในแต่ละหัวข้อแล้วน าเสนอในรูปของตารางและแปลผลด้วยการ
บรรยาย 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นรายข้อ ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกสอน  
                 ตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อหน่วยงาน/สถานศึกษา 

ประเด็น x̄  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1) ท่านมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทาง
ราชการ สถานศึกษาของท่านมากขึ้น เช่น บริจาค
โลหิต / ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น  

3.73 .957 มาก 

2) ท่านน าความรู้ ระเบียบวินัย ไปใช้เป็นตัวอย่างให้
รุ่นน้อง 
ในสถานศึกษา เช่น การเข้าคิวรอซื้ออาหารตอนพัก
เที่ยง เป็นต้น 

4.00 .830 มาก 

3) ท่านมีความพร้อมในการเป็นก าลังส ารองของ
กองทัพ และพร้อมในการกลับเข้ากรมกองเมื่อได้รับ
หมายเรียกพล 

3.82 1.007 มาก 

4) ท่านน าความรู้จากการฝึกสอนไปถ่ายทอดแก่บุคคลใกล้ตัว 
เช่น ที่บ้าน สถานศีกษา เช่น เรื่องการลงประชามติรับ
ร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

3.77 .869 
 

มาก 
 

5) ท่านเห็นความส าคัญของสิทธิพลเมืองมากยิ่งข้ึน 
เช่น มีความสนใจในรัฐธรรมนูญ/ติดตามข่าวสารด้าน
การเมืองมากข้ึน  

3.91 .856 มาก 

6) ท่านมีความรู้และสามารถปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่
ได้รับ บาดเจ็บเบื้องต้น เช่น การเข้าเฝือก การช่วย
หายใจ เป็นต้น 

4.07 .787 มาก 

7) ท่านน าความรู้ที่ได้จากการฝึกสอนไปใช้กับ
สถานศึกษา เช่น การอ านวยความสะดวกการจราจร 
การตรวจเช็คถังดับเพลิง  

3.92 .904 
 

มาก 

รวมรายด้าน 3.90 .708 มาก 

 
                 จากตารางที่ 4.14 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงานและประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกสอน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.90 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นศท.ได้รับความรู้และสามารถปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับ บาดเจ็บ
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เบื้องต้น เช่น การเข้าเฝือก การช่วยหายใจ  มีค่าเฉลี่ย 4.07 มากที่สุด รองลงมาคือ นศท.ได้น าความรู้ 
ระเบียบวินัย ไปใช้เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องในสถานศึกษา เช่น การเข้าคิวรอซื้ออาหารตอนพักเที่ยง  มี
ค่าเฉลี่ย 4.00 รองลงมาคือ นศท.น าความรู้ที่ได้จากการฝึกสอนไปใช้กับสถานศึกษา เช่น การอ านวย
ความสะดวกการจราจร การตรวจเช็คถังดับเพลิง มีค่าเฉลี่ย 3.92 ตามล าดับ 
 
 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตารางที่ 4.15 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ  
                 ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กร     
                     จ าแนกตามห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึก 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม .129 1 .129 .342 .559 

ภายในกลุ่ม 114.979 305 .377 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 

ระหว่างกลุ่ม .474 1 .474 .202 .654 

ภายในกลุ่ม 715.826 305 2.347 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 

ระหว่างกลุ่ม .690 1 .690 2.054 .153 

ภายในกลุ่ม 102.494 305 .336 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม .001 1 .001 .001 .970 

ภายในกลุ่ม 153.382 305 .503 
  

รวม 153.383 306 
   

*นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
              จากตารางที่ 4.15 พบว่านศท.ที่มีห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึกที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็น
ต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น
ต่อหน่วยงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ     
                ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร    
                      จ าแนกตามการเดินทางมาฝึกศึกษา 
 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม 1.671 3 .557 1.488 .218 

ภายในกลุ่ม 113.437 303 .374 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 3.928 3 1.309 .557 .664 

ภายในกลุ่ม 712.371 303 2.351 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 1.293 3 .431 1.282 .281 

ภายในกลุ่ม 101.891 303 .336 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 3.073 3 1.024 2.065 .105 

ภายในกลุ่ม 150.310 303 .496 
  

รวม 153.383 306 
   

                 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
              จากตารางที่ 4.16 พบว่า นศท.ที่มีการเดินทางมาฝึกศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อ
หน่วยงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ  
                ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร    
                จ าแนกตามอาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษา 
 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม 2.893 6 .482 1.289 .262 

ภายในกลุ่ม 112.215 300 .374 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 13.622 6 2.270 .969 .446 

ภายในกลุ่ม 702.677 300 2.342 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 1.696 6 .283 .835 .543 

ภายในกลุ่ม 101.489 300 .338 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.101 6 .350 .694 .654 

ภายในกลุ่ม 151.282 300 .504 
  

รวม 153.383 306 
   

                 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
                  จากตารางที่ 4.17 พบว่า นศท.ที่มอีาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.18 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ  
                ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร   
                      จ าแนกตามสถานภาพสมรสของบิดามารดา 
 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม .952 2 .476 1.267 .283 

ภายในกลุ่ม 114.156 304 .376 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 1.699 2 .850 .361 .697 

ภายในกลุ่ม 714.601 304 2.351 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 
ระหว่างกลุ่ม .551 2 .275 .816 .443 

ภายในกลุ่ม 102.634 304 .338 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 1.223 2 .611 1.222 .296 

ภายในกลุ่ม 152.160 304 .501 
  

รวม 153.383 306 
   

                 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
                  จากตารางที่ 4.18 พบว่า นศท.ที่มีสถานภาพสมรสของบิดามารดาที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ  
                ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร    
                จ าแนกตามรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือน 
 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม .583 3 .194 .514 .673 

ภายในกลุ่ม 114.525 303 .378 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 4.052 3 1.351 .575 .632 

ภายในกลุ่ม 712.248 303 2.351 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 1.213 3 .404 1.201 .310 

ภายในกลุ่ม 101.972 303 .337 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 2.773 3 .924 1.860 .136 

ภายในกลุ่ม 150.610 303 .497 
  

รวม 153.383 306 
   

                 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
                 จากตารางที่ 4.19 พบว่า นศท.ที่มีรายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อหน่วยงาน ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประเมินปฏิกริยา การ   
                ประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนต่อองค์กร                           
                      จ าแนกตามเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา 
 

การประเมิน สถานภาพ SS df MS F Sig. 

การประเมินปฏิกริยา 
ระหว่างกลุ่ม 1.381 3 .460 1.226 .300 

ภายในกลุ่ม 113.727 303 .375 
  

รวม 115.107 306 
   

การประเมินการเรียนรู้ 
ระหว่างกลุ่ม 4.498 3 1.499 .638 .591 

ภายในกลุ่ม 711.801 303 2.349 
  

รวม 716.300 306 
   

การประเมินพฤติกรรม 
ระหว่างกลุ่ม 2.217 3 .739 2.217 .086 

ภายในกลุ่ม 100.968 303 .333 
  

รวม 103.184 306 
   

การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อหน่วยงาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.483 3 1.494 3.041 .029* 

ภายในกลุ่ม 148.900 303 .491 
  

รวม 153.383 306 
   

                 *นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 
                 จากตารางที่ 4.20 พบว่า นศท.ที่มีเกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม ไม่แตกต่างกัน แต่เกรด
เฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรแตกต่าง
กัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 
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เมื่อพบว่าเกรดเฉลีย่ปีการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดข้ึนต่อองค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 ผู้วิจัยจึงน ามาเปรียบเทียบความแตกต่าง
รายคู่ของเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา ด้วยวิธี Scheffe  ดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 เปรียบเทียบความแตกต่างรายคู่ของเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา ด้วยวิธี Scheffe 
 

เกรด x̄  น้อยกว่า 
2.00 

2.01-3.00 3.01-3.50 มากกว่า 3.50 

3.98 3.99 3.71 3.95 

น้อยกว่า 2.00 
2.01-3.00 
3.01-3.50 

มากกว่า 3.50 

3.98 
3.99 
3.71 
3.95 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

- 
.273* 

- 
- 

- 
- 
- 
- 

 
จากตารางที่ 4.21 พบว่า เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมาแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ

การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อองค์กรแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 คือ เกรดเฉลียปี
การศึกษาที่ผ่านมาในช่วง 2.01-3.08 กับ 3.01-3.50    
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึก

ย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง” มีวัตถุประสงค ์ดังนี้ 
- เพ่ือประเมินผลการผึกสอนนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของ

ศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 
- เพ่ือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการฝึกสอนนักศึกษา

วิชาทหาร ตามรูปแบบการประเมินของโดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค ( Donald L. Kirkpatrick ) 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ที่ที่ผ่านการฝึกในส่วน

ของหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1 และมีคุณสมบัติผ่านหลักเกณฑ์ได้เลื่อนชั้นเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารชั้นปีที่ 2 ในส่วนชองศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีจ านวนทั้งสิ้น 1,331 
คน ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง 307 คน และได้รับแบบสอบถามคืนมาทั้งหมด คิด
เป็นร้อยละ 100 โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
                      ส่วนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
ค าถามปลายปิด ( Close - ended Question ) 
            ส่วนที่  2 เป็นข้อมูลการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยฯ เป็นค าถามปลายปิด ( Close - ended Question )  ซึ่งมีอยู่ 4 ด้าน ดังนี้ 

1) การประเมินปฏิกิริยาของผู้รับการฝึกต่อการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
2) การประเมินความรู้ที่ได้รับจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
3) การประเมินพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกสอน เกี่ยวกับการน าความรู้ที่ได้รับ

จากการฝึกไปใช้ 
4) การประเมินผลลัพธ์ต่อองค์กร 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอื่นๆ เพ่ือน าไปปรับปรุงการจัดการฝึกสอน
นักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยฯ ให้ได้ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เป็นค าถามปลายเปิด ( Open - 
ended Question ) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป
ส าหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package for Social Sciences หรือ SPSS) เพ่ือหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ (F-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ( One - Way ANOVA ) 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

การศึกษาการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อย 
กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง จะสามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 
 
                      5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า  

- กลุ ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาวิชาทหารที ่เข้ารับการศึกษาในห้วงบ่าย 
ตั้งแต่เวลา1300 – 1700  จ านวน 291 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 และมาเข้ารับการฝึกศึกษา
ในห้วงเช้า ตั้งแต่เวลา0800 – 1200 จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2  

- กลุ่มตัวอย่างที่มีการเดินทางมาฝึกศึกษาด้วยตนเอง มีจ านวน 280 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.3 มากที่สุด รองลงมาคือ เดินทางมาโดยพ่อ -แม่ผู้ปกครองมาส่ง จ านวน 
23 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 และเดินทางมาโดยรถโรงเรียน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.7 
ตามล าดับ  

- กลุ ่มตัวอย่างที ่มีอาชีพที ่คาดหวังไว้เมื ่อส าเร็จการศึกษาเป็นเจ้าของ
กิจการ/ค้าขาย จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.1 มากที่สุด รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง/
พนักงานเอกชน จ านวน 78คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 และอาชีพข้าราชการพลเรือน จ านวน 
52 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9 ตามล าดับ  

- กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสของบิดา – มารดาอยู่ด้วยกัน จ านวน 
249 คน คิดเป็นร้อยละ 81.1 มากที่สุด รองลงมาคือ มีสถานภาพอย่าร้างกัน จ านวน 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9.8 และมีสถานภาพแยกกันอยู่ จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ  

- กลุ ่มต ัวอย่า งที ่ม ีร ายได ้เฉลี ่ย รวมของครอบครัวต ่อ เดือนมากกว ่า 
30,000 บาท มีจ านวน 153 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 มากที่สุด รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ย
รวมอยู่ระหว่าง 20,001 - 30,000 บาท มีจ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 รายได้เฉลี่ย
รวมอยู่ระหว่าง10,001 - 20,000 บาท จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ตามล าดับ  

- กลุ่มตัวอย่างที่มีเกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมาอยู่ระหว่าง 2.01 -  
3.00 มีจ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 54.1 มากที่สุด รองลงมาคือ มีเกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
3.01 – 3.50 มีจ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และมีเกรดเฉลี่ยมากกว่า 3.50 มีจ านวน 
37 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 ตามล าดับ 
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5.2 การทดสอบสมมติฐาน 
 

จากการศึกษาผู้วิจัยได้ทดสอบสมมติฐานสรุปได ้ดังนี้ 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1  การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 

กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไปในแนวทางท่ีดี  
การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง ( Reaction Evaluation ) หรือความเหมาะสมของ

การจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในด้านเนื้อหาวิชา ด้านครูฝึก ด้านอาคารสถานที่/เครื่องช่วยฝึก
ตลอดจนบริการต่างๆ ปรากฎผลดังนี้  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความเหมาะสมของครูฝึก มีค่ามากที่สุด 
รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา  รองลงมาคือความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้  
ส่วนด้านอาคารสถานที่/เครื่องช่วยฝึกตลอดจนบริการต่างๆ เป็นเรื่องที่นศท.ให้ความส าคัญน้อยที่สุด  
โดยวิเคราะห์แต่ละประเภทได้ดังนี้ 

1) ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความน่าสนใจของ

เนื้อหาวิชา อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อวิชา พบว่า นศท.ให้ความสนใจวิชาอาวุธศึกษา
และวิชาการยิงปืนตามหลักสูตรมากที่สุด  รองลงมา คือวิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 
วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตามล าดับ ส่วนวิชาที่นศท.ให้ความสนใจน้อยที่สุด 
ได้แก่ วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  

2) ความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความมีประโยชน์

สามารถน าไปใช้งานได้ อยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อวิชา พบว่า นศท.มีความคิดเห็นว่า
วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน มีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้มากที่สุด รองลงมาคือ 
วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและวิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย ตามล าดับ 
ส่วนวิชาที่นศท.มีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้น้อยที่สุด ได้แก่ วิชายุทธวิธี  

3) ความเหมาะสมของครูฝึก 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ

ครูฝึก อยู่ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อวิชา พบว่า นศท.มีความคิดเห็นว่า ครูฝึกมีความรู้
ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจเฉพาะแต่ละรายวิชามากที่สุด รองลงมาคือ ครูฝึกสามารถให้
ค าปรึกษาแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างให้กับนศท.ตามล าดับ ส่วนความคิด
เห็นของนศท.ที่มีต่อครูฝึกน้อยที่สุด ได้แก่ ความสามารถบริหารเวลาการฝึกสอนได้อย่างเหมาะสม 
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4) ความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนการบริการต่างๆ 
จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมด้าน

สถานที่ฝึกสอน,เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นหัวข้อวิชา 
พบว่า นศท.มีความคิดเห็นว่า เครื่องช่วยฝึกมีความปลอดภัยที่ดีและเพียงพอกับปริมาณนศท. อีกทั้ง
การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการมีความสะดวกรวดเร็ว มากที่สุด รองลงมาคือ ราคาในการ
ใช้บริการร้านค้าและบริการตัดผมมีความเหมาะสม ส่วนความคิดเห็นที่น้อยท่ีสุดของนศท.ที่มีต่อความ
เหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน, เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ คือ เรื่องความสะอาดและ
พร้อมของห้องน้ า, ห้องตัดผม 

การประเมินการเรียนรู้  ( Learning Evaluation ) การฝึกศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 จะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 80 ชั่วโมง ประกอบไปด้วยวิชาหลัก 10 วิชา ได้แก่ 
วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร วิขาการติดต่อสื่อสาร วิชาอาวุธ วิชา
ยุทธวิธี วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ  วิชาการปฐม
พยาบาลและเวชกรรมป้องกัน วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และวิชาการยิงปืนตาม
หลักสูตร จากผลการวิจัย พบว่า นศท.กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกศึกษา
หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ในภาพรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับความรู้ดี เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา
พบว่า แต่ละวิชาได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี ยกเว้น วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ได้คะแนน
เฉลี่ยจัดอยู่ในระดับความรู้ปานกลาง 

การประเมินพฤติกรรม ( Behavior Evaluation )  การน าความรู้ภายหลังจากการผึก
สอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ จาก
ผลการวิจัย พบว่า นศท.กลุ่มตัวอย่างมีความเห็นอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นศท.ได้รับความรู้และรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากขึ้น มีปริมาณมากที่สุด 
รองลงมาคือ นศท.มีความอดทนต่อความยากล าบากเพ่ิมสูงขึ้นและสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น  
รองลงมาคือ เห็นว่าการฝึกนศท.ช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดี ส่วนข้อที่นศท.มี
ความคิดเห็นว่าน้อยท่ีสุด ได้แก่ ท่านมั่นใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกนศท.ไปใช้ในชีวิตได้  

การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ( Result Evaluation ) เพ่ือให้รู้ว่าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนศท.ผู้รับการฝึกสอน มีผลกระทบในทางบวกต่อองค์กร หน่วยงาน 
สถานศึกษาหรือไม่ จากผลการวิจัย พบว่า นศท.กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นศท.
ได้รับความรู้และสามารถปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น เช่น การเข้าเฝือก การช่วยหายใจ  
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ นศท.ได้น าความรู้ ระเบียบวินัย ไปใช้เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องใน
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สถานศึกษา เช่น การเข้าคิวรอซื้ออาหารตอนพักเที่ยง  รองลงมาคือ นศท.น าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกสอนไปใช้กับสถานศึกษา เช่น การอ านวยความสะดวกการจราจร การตรวจเช็คถังดับเพลิง  ส่วน
ผลลัพธ์ที่นศท.คิดว่ามีน้อยที่สุด คือ ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางราชการ สถานศึกษา
ของท่านมากข้ึน เช่น บริจาคโลหิต / ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 

จากผลการประเมินข้างต้น พบว่า การจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษา
ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไปในแนวทางท่ีดี ดังนี้ 

1. ความเหมาะสมของการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในด้านเนื้อหาวิชา 
ด้านครูฝึก ด้านอาคารสถานที่/เครื่องช่วยฝึกตลอดจนบริการต่างๆ ปรากฎผลดังนี้  กลุ่มตัวอย่างมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินปฏิกิริยา ในภาพรวมอยู่ในระดับเหมาะสมมาก 

2. นศท.กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการฝึกศึกษาหลักสูตรนักศึกษา
วิชาทหารชั้นปีที่ 2 โดยท าแบบทดสอบได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับความรู้ดี 

3. นศท.ได้น าความรู้ที่ได้รับภายหลังการผึกสอนตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 2 ไปใช้ประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก 

4. นศท.กลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อ
หน่วยงาน (สถานศึกษา) ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกอง
พันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง มีแนวโน้มไปในแนวทางท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานข้อที่ 1  
สอดคล้องกับงานวิจัยของหฤษฎ์ เลิศอนันตกร ได้กล่าวไว้ว่า องค์ประกอบส าคัญที่มีผลต่อผลสัมฤทธ์
ทางการเรียนได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะของครู เช่น ระดับการศึกษาของครูผู้สอน เจตคติต่อ
วิชาชีพของผู้สอน  การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจในวิชาที่สอน สุขภาพกาย สุขภาพจิต เป็นต้น  
องคป์ระกอบทางการศึกษา ได้แก่ บุคลากร สื่อการสอน บรรยากาศในชั้นเรียน เป็นต้น องค์ประกอบ
ด้านตัวผู้เรียน ได้แก่ ความส านึกคิดเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพร่างกาย เจตคติการปรับตัว ความมุ่ งหวัง 
แรงจูงใจ เป็นต้น องค์ประกอบทางครอบครัว เช่นสภาพความเป็นอยู่การเลี้ยงดู ระดับการศึกษาของ
บิดามารดา เศรษฐกิจของครอบครัว    

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกสอนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน จะมีความคิด
เห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่
เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน  
              จากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลของนศท.ในแต่ละประเภท คือ ห้วง
เวลาที่เข้ารับการฝึก การเดินทางมาฝึกศึกษา เกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่ผ่านมา สถานภาพการสมรส
ของบิดามารดา   
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รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัว และอาชีพที่คาดหวังในอนาคต มีความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  
การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน 
โดยวิเคราะห์ในแต่ละประเภท ได้ดังต่อไปนี้ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.1 ห้วงเวลาที่เข้ารับการฝึกที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = .342 , .202 , 2.054 , .001 ตามล าดับ) กล่าวคือ นศท.ที่มา
เข้าเรียนในห้วงเช้า 0800 – 1200 กับห้วงบ่าย 1300 – 1700 กัน มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
ปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามท่ีผู้วิจัยคาดไว้ นศท.ที่เข้ารับการฝึกสอนในห้วงเช้า กับห้วง
บ่าย จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกสอนไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.2 การเดินทางมาฝึกศึกษาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = 1.488 , .557 , 1.282 , 2.065 ตามล าดับ) กล่าวคือ นศท.ที่
เดินทางมาฝึกศึกษาไม่ว่าจะมาด้วยตนเอง ผู้ปกครองมาส่ง รถโรงเรียน และอ่ืนๆ มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้ รูปแบบการเดินทางมาฝึกศึกษา
ของนศท.ที่แตกต่างกัน  จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกสอนไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.3 อาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = 1.289 , .969 , .835 , .694 ตามล าดับ) 
กล่าวคือ นศท.ที่มีอาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการทหาร/ต ารวจ 
ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ รับจ้าง/พนักงานเอกชน เกษตรกร และเจ้าของกิจการ/ค้าขาย มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้ อาชีพที่คาดหวัง
ไว้เมื่อส าเร็จการศึกษาท่ีแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกสอนไม่แตกต่างกัน  

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.4 สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา ที่แตกต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์
ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = 1.267 , .361 , .816 , 1.222 ตามล าดับ) กล่าวคือ 
นศท.ที่บิดา – มารดา มีสถานภาพสมรสอยู่ด้วยกัน อย่าร้างกัน แยกกันอยู่ มีความคิดเห็นต่อการ
ประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
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องค์กรไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้  สถานภาพสมรสของบิดา - มารดา ที่
แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกสอนไม่แตกต่างกัน 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2.5 รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวต่อเดือนที่แตกต่างกัน มี
ความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = .514 , .575 , 1.201 , 1.860 ตามล าดับ) 
กล่าวคือ รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวนศท.ต่อเดือน แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ น้อยกว่า 10,000บาท  
10,001-20,000บาท  20,001-30,000บาท และมากกว่า 30,000บาท มีความคิดเห็นต่อการประเมิน
ปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรไม่
แตกต่างกัน ผลการวิจัยครั้งนี้ไม่เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้  รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัวนศท.ต่อ
เดือนที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการฝึกสอนไม่แตกต่างกัน  
                     สมมติฐานการวิจัยที่ 2.6 เกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมินพฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อ
องค์กรแตกต่างกัน โดยมีค่าสถิติ (F = 1.226 , .638 , 2.217 , 3.041 ตามล าดับ) กล่าวคือ เกรดเฉลี่ย
การศึกษาปีที่ผ่านมาของนศท. แบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ น้อยกว่า2.00 ระหว่าง2.01-3.00 ระหว่าง 
3.01–3.50 มากกว่า3.50 มีความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา การประเมินการเรียนรู้ การประเมิน
พฤติกรรมไม่แตกต่างกัน แตม่ีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างมี
นัยยะส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นไปตามที่ผู้วิจัยคาดไว้ในส่วนของ เกรดเฉลี่ย
การศึกษาปีที่ผ่านมาที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรแตกต่างกัน  

สรุปว่า จากการทดสอบสมมติฐานที่ 2  ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาทหารที่มีความ
แตกต่างกันทางความคิดเห็นจากปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ห้วงเวลาที่เข้ารับการฝึก การเดินทางมาฝึก
ศึกษา อาชีพที่คาดหวังในอนาคต สถานภาพการสมรสของบิดามารดา  รายได้เฉลี่ยรวมของครอบครัว
ที่แตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการประเมินปฏิกิริยา  การประเมินการเรียนรู้  การประเมิน
พฤติกรรม การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร ไม่แตกต่างกัน  ส่วนนศท.ที่มีเกรดเฉลี่ยปีการศึกษาที่
ผ่านมาแตกต่างกัน จะมีความคิดเห็นต่อการประเมินผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กรที่แตกต่างกัน ที่ระดับ 
นัยยะส าคัญ .05 (Sig. = .029) 

จากผลการวิจัยนี้ อาจจะเป็นตัวชี้ว่านศท.ที่ผลการเรียนที่ดี จะมีความกล้าแสดงออกที่
จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกสอนไปใช้ในสถานศึกษาของตนเองและชีวิตประจ าวันก็เป็นได้ เช่น 
การฝึกความมีระเบียบวินัยให้กับรุ่นน้องที่เป็นลูกเสือ เป็นต้น  

สอดคล้องกับงานวิจัยของหฤษฎ์ เลิศอนันตกร ได้กล่าวไว้ว่า คะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ 
มัธยมศกึษา มีอิทธิพลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและส่งผลทางอ้อมผ่านอันดับที่ในการสอบ
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เข้าและวิธีการคัดเลือกเฉพาะ นักศึกษาที่มีพ้ืนฐานความรู้เดิมดีย่อมสอบได้อันดับที่ตนมีความสนใจ
และถนัดโดยผู้ทีม่ีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาค่อนข้างสูงย่อมมีโอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อด้วย
วิธกีารสอบท่ีมีมาตรฐานมากกว่าคนที่มีเกรดเฉลี่ยในระดับมัธยมต่ า 
 
5.3 อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากผลการศึกษาเรื่องการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษา
ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง สามารถสรุปและอภิปรายตามข้ันตอนการ
ประเมินการฝึกอบรมของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริก ( Donald L. Kirkpatrick ) ได้ดังต่อไปนี้ 

1)  การประเมินปฏิกิริยา (Reaction) ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยเป็นการประเมิน
ความเหมาะสมของโครงการฝึกอบรม ประกอบด้วย เนื้อหาวิชา วิทยากร ตลอดจนการด าเนินการจัด
ฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องอ านวยความสะดวกในการฝึกอบรม สอดคล้องกับ  
แนวคิดการประเมินผลการฝึกอบรมตามรูปแบบของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. 
Kirkpatrick) ว่าการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้ได้รับการอบรมได้เพ่ิมพูนประสบการณ์
ด้านความรู้ ความเข้าใจ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของตน เพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงการ
ปฏิบัติงานในทางที่ดีขึ้น การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction Evaluation)  มีวัตถุประสงค์ให้
รู้ว่า ผู้ทึ่เข้ารับการฝึกอบรมนั้นมีความรู้สึกอย่างไรต่อการฝึกอบรม พอใจหรือไม่ต่อสิ่งที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรม เช่น หลักสูตร เนื้อหาสาระ วิทยากร เอกสารต าราประกอบการเรียนการสอน อาคาร
สถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลา ฯลฯ และพอใจมากน้อยเพียงใด การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง
นั้นจ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลที่มีความหมายและมีความเป็นจริง เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิผลของการฝึกอบรมเป็นอันดับแรก  
                ในการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพัน
ทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย 
ความเหมาะสมของครูฝึก จัดได้ว่าเป็นจุดแข็งของทางศูนย์ฝึกย่อยฯ เนื่องด้วยได้รับการประเมินจาก
กลุ่มตัวอย่างนศท.อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา ความมีประโยชน์
สามารถน าไปใช้งานได้และความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการ
ต่างๆ ตามล าดับ นั่นหมายความว่า ทางผู้บังคับบัญชาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการฝึก ควรที่ต้องให้
ความส าคัญในเรื่องของการคัดเลือกครูฝึกที่มีความรู้ความสามารถตลอดจนมีความทุ่มเทเสียสละกับ
ภารกิจการฝึกนศท.  ส่วนในเรื่องของความน่าสนใจของเนื้อหา ปรากฎผลการวิจัยว่า วิชาการอ่าน
แผนที่และการใช้เข็มทิศเป็นวิชาที่นศท.ให้ความสนใจน้อยที่สุด สืบเนื่องจากระบบการฝึกสอนยังคง
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รูปแบบดั้งเดิมอยู่ กล่าวคือใช้แผนที่ทางทหารมาตราส่วน1: 50000 และเข็มทิศระบบAnalog ส่งผล
ให้ความสนใจของนศท.ลดน้อยลง และในปัจจุบันระบบค้นหาพิกัดต าแหน่ง ทิศทาง ได้พัฒนาก้าวไกล
และเข้าถึงชีวิตประจ าวันของผู้บริโภคทุกคน นั่นคืออยู่บนมือถือ จีพีเอสติดรถยนต์ เป็นต้น ส่วนวิชา
ที่นศท. มีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้น้อยที่สุด ได้แก่ วิชายุทธวิธี ทั้งนี้สืบ
เนื่องจากเป็นวิชาที่นศท.จะต้องเหนื่อยจากการปฏิบัติเป็นชุดยิง หมู่ปืนเล็ก อีกทั้งต้องเคลื่อนที่ตาม
ค าสั่งครูฝึก รวมถึงนศท.มองว่าวิชายุทธวิธีจะได้ใช้ก็ต่อเมื่อไปรบ แต่ปัจจุบันไม่มีสภาวะสงครามจึง
ส่งผลให้นศท.ไม่เห็นความส าคัญ ส่วนความคิดเห็นของนศท .ที่มีต่อครูฝึกน้อยที่สุด ได้แก่ 
ความสามารถบริหารเวลาการฝึกสอนได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้สืบเนื่องจากนศท.รู้สึกว่าได้เวลาปล่อย
พักกับเวลาฝึกไม่สมดุลกัน ปัญหานี้เกิดทั้งจากความตั้งใจและไม่ตั้งใจของครูฝึก เช่น เมื่อครูฝึกเห็นน
ศท.รับประทานอาหารไม่เรียบร้อยจึงเป่านกหวีดเรียกรวมทั้งหมด เป็นต้น ส่วนความคิดเห็นที่น้อย
ที่สุดของนศท.ที่มีต่อความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่างๆ คือ 
เรื่องความสะอาดและพร้อมของห้องน้ า ห้องตัดผม นั่นเป็นเพราะความจ ากัดของสถานที่ ห้องน้ ามีอยู่ 
20 ห้อง แต่จ านวนนศท.เฉลี่ยต่อวันมีจ านวนถึง 200 กว่าคน อีกทั้งห้องตัดผมให้บริการโดยช่างตัดผม
แค่ 2 คน จึงขาดความพร้อมในการบริการนศท.ได้อย่างทั่วถึงและเต็มประสิทธิภาพ  

โดยภาพรวมถือว่าการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อย 
กองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นข้อมูล
ย้อนกลับให้แก่ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องกับภารกิจการฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้ใช้ประโยชน์ เพ่ือ
เป็นการควบคุม ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพในการฝึกสอนนศท.ให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้นไป  

2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) แนวคิดการประเมินผลโครงการฝึกอบรมตาม
รูปแบบของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) ว่าการประเมินผลในขั้นการ
ประเมินการเรียนรู้ มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ และ
ทักษะอะไรบ้าง มีเจตคติอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทั้งนี้เพราะความรู้ ทักษะ เจตคติ ล้วน
เป็นองค์ประกอบพื้นฐานส าคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการ
อบรมในโอกาสต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะส าหรับการประเมินการเรียนรู้ ดังนี้  

2.1) ต้องวัดทั้งความรู้ ทักษะ และเจตคติ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลัง
การฝึกอบรม  

2.2) วิเคราะห์ทั้งคะแนนรายข้อและคะแนนรวมโดยเปรียบเทียบระหว่างก่อนและ
หลังการฝึกอบรม  
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2.3) ถ้าเป็นไปได้ควรใช้กลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว 
เปรียบเทียบคะแนนความรู้ ทักษะ และเจตคติของกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ซึ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้า
รับการฝึกอบรมว่าแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร  

ในการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพัน
ทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารองนั้น การประเมินความรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างนศท.จัดอยู่ในระดับความรู้ดีรวมทั้งสิ้น 9 วิชา มีอยู่ 1 วิชาที่ระดับความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง นั่นคือวิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ ทั้งนี้ทางผู้วิจัยวิเคราะห์ว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
การประเมินปฏิกิริยาในรายด้านความน่าสนใจของเนื้อหาวิชา พบว่าวิชาที่นศท.ให้ระดับความ
น่าสนใจน้อยที่สุดได้แก่ วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ สรุปได้ว่า ด้วยความน่าสนใจที่น้อยกว่า
วิชาอ่ืนส่งผลให้เมื่อมาประเมินการเรียนรู้แล้ว ผลคะแนนจึงน้อยกว่าวิชาอ่ืนตามไปด้วย เพราะฉะนั้ น 
หน้าที่หลักของครูฝึกวิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ คือการท าให้นศท.สนใจและเห็น
ความส าคัญของวิชานี้ ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน อีกทั้งหัวหน้าชุดครูฝึกควรที่จัดครูที่มี
ความสามารถและประสบการณ์ในการสอนวิชานี้ให้กับนศท. ตลอดจนเครื่องช่วยฝึกได้แก่ แผนที่
ระวาง 1 : 50000 เข็มทิศเลนเซติก แผ่นพี67 และเครื่องช่วยฝึกประกอบอ่ืนๆ ต้องมีปริมาณที่
เหมาะสมกับจ านวนของนศท.ในแต่ละวันด้วย 

3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior)  ตามแนวคิดการประเมินผลโครงการ
ฝึกอบรมตามรูปแบบของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick)   ได้กล่าวว่า การ
ประเมินผลในขั้นนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือตรวจสอบว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานไปในทิศทางที่พึงประสงค์หรือไม่การประเมินผลในขั้นนี้นับว่ายากและใช้เวลา
มากกว่าการประเมินผลในสองขั้นแรกเพราะจะต้องติดตามประเมินผลในสถานที่ท างานจริงๆ ของผู้
เข้ารับการฝึกอบรม  โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค เสนอแนะว่า  

          3.1) ควรจะได้วัดพฤติกรรมการท างานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม  

          3.2) ระยะเวลาระหว่างการฝึกอบรมกับการประเมินผลหลังการฝึกอบรมนั้นควรจะให้ห่างกัน
พอสมควร เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการท างานได้เกิดขึ้นจริงๆ ทางที่ได้ควรจะ
ประเมินหลายๆครั้งเป็นระยะๆไป เช่น ประเมินทุก 3 เดือน เป็นต้น ซึ่งตรงกับสมคิด บางโม ได้กล่าว
ไว้ตรงกับทฤษฎีของ แฮมบลิน (A.C. Hamblin) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินพฤติกรรมเป็นการ
ประเมินผลเมื่อโครงการสิ้นสุดแล้วว่าผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการท างาน
อย่างไรหลังจากได้เรียนรู้การฝึกอบรมแล้ว และถือว่าความส าเร็จของโครงการฝึกอบรมคือการ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปในทิศทางท่ีต้องการ 
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                 ในการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพัน
ทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารองนั้น การประเมินพฤติกรรม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จาก
ผลการวิจัย ชี้ว่า พฤติกรรมที่กลุ่มตัวอย่างนศท.ให้ระดับความเห็นมากที่สุด ได้แก่ การมีความรู้และรัก
ในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากขึ้น จากข้อมูลตรงนี้นับว่า การฝึกสอนนักศึกษา
ของศูนย์ฝึกย่อยฯ บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กองทัพบกมุ่งหวังไว้เป็นอย่างมากในเรื่องของความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน(กองทัพบก : 2558) ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลของการจัดระบบการฝึกที่เข้มงวด
ด้วย ตัวอย่างเช่น ก่อนท าการฝึกจะต้องมีการรวมแถวในรูปของกองร้อยเพ่ือร้องเพลงชาติ สวดมนต์ 
และเมื่อฝึกศึกษาจบก่อนปล่อยกลับบ้านจะต้องเดินแถวไปปฏิญาณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 แล้วจึงเดินกลับมากล่าวค าปฏิญาณของ
นักศึกษาวิชาทหารว่า “ความมีวินัย คือ หัวใจของนักศึกษาวิชาทหาร” จากนั้นร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี แล้วจึงปล่อยกลับได้ จากที่กล่าวมาอาจจะส่งผลให้นศท.รู้สึกว่าครูฝึกไม่ปฏิบัติตามเวลา
เห็นได้จากผลการวิจัย ในการประเมินปฏิกิริยาในหัวข้อความเหมาะสมของครูฝึก ว่านศท.กลับช้า แต่
ในทางกลับกันสิ่งเหล่านี้จะค่อยๆ ซึมซับไปในจิตส านึกของนศท.ไปในตัวของมันเอง ส่วนในรายด้าน
ที่นศท.ให้ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด ได้แก่ การสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกนศท.ไปใช้ในชีวิต
ได้ เมื่อย้อนกลับไปดูการประเมินปฏิกิริยาในรายด้านความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ จะ
พบว่า วิชาที่ได้ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ วิชายุทธวิธี เพราะนศท.คิดว่าเรียนไปฝึกไปก็เหนื่อย 
ไม่มีโอกาศได้น าไปใช้ เพราะในปัจจุบันรูปแบบของสงครามที่จะต้องมีการสู้รบฆ่าฟันกันแทบจะไม่มี
แล้ว มีแต่สงครามทางเศรษฐกิจ การเมือง และรูปแบบอ่ืนๆ มากกว่า จากข้อพิจารณาอันนี้ ผู้วิจัยมี
แนวคิดว่า ควรที่จะลดเนื้อหาและจ านวนของชั่วโมงเรียนวิชายุทธวิธีให้ลดน้อยลง และไปเพ่ิมให้กับ
วิชาที่นศท.มีความคิดเห็นว่ามีประโยชน์สามารถน าไปใช้ได้ นั่นก็คือ วิชาการปฐมพยาบาลและ
วิชาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยควรที่จะมีการเชิญหน่วยงานที่มีความรู้ความช านาญมาให้
ความรู้กับนศท.และมีการฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์มากกับนศท.ต่อไป 

4) การประเมินผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับองค์กร (Result)  ตามแนวคิดการประเมินผล
โครงการฝึกอบรมตามรูปแบบของ โดนัลด์ แอล เคิร์กแพทริค (Donald L. Kirkpatrick) การประเมิน
ผลลัพธ์ที่เกิดต่อองค์กร มีวัตถุประสงค์ที่จะให้รู้ว่าการฝึกอบรมได้ก่อให้เกิดผลดีต่อหน่วยงานอย่างไร
บ้าง (Out Comes) เป็นการประเมินผลที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นกับหน่วยงาน เช่น การลดค่าใช้จ่าย 
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท างาน อัตราการลาออกลดลง การเพ่ิมปริมาณการขายและการผลิต 
เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นการประเมินผลที่ยากที่สุด เพราะในความเป็นจริงนั้นมีตัวแปรอ่ืนๆ  อีกมากมาย
นอกเหนือการฝึกอบรมที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานและตัวแปรเหล่านั้นบางทีก็ยากต่อการควบคุม 
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ฉะนั้นอะไรก็ตามท่ีเกิดข้ึนแก่หน่วยงานในทางท่ีดีจึงสรุปได้ยากว่าเป็นผลโปรแกรมการฝึกอบรม เคิร์ก
แพทริค ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลขั้นนี้ไว้ว่า  

4.1) ควรจัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่างๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วน าไป
เปรียบเทียบกับสภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรมโดยใช้ข้อมูลที่สังเกตได้หรือวัดได้  

4.2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืนๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงในผลที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน 

ในการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร กรณีศึกษาศูนย์ฝึกย่อยกองพัน
ทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารองนั้น การประเมินผลลัพธ์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย 
จะเห็นว่า ผลลัพธ์ที่กลุ่มตัวอย่างนศท.มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่การที่นศท.สามารถน า
ความรู้ในการปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น เช่น การเข้าเฝือก การช่วยหายใจ ที่ได้รับการ
ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกย่อยฯ ไปใช้ประโยชน์เพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืน ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก ผลการวิจัย
ในรายด้าน ความมีประโยชน์สามารถน าไปใช้งานได้ ซึ่งชี้ว่าวิชาที่นศท.มีความคิดเห็นว่า สามารถ
น าไปใช้งานได้มากที่สุดคือ วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน ทั้งนี้ทางศูนย์ฝึกย่อยควรที่จะ
จัดครูฝึกที่มีความสามารถและมากด้วยประสบการณ์จากหมวดเสนารักษ์กองพันมาท าการฝึกสอน
ให้กับนศท.ได้มีความรู้ และเครื่องช่วยฝึกควรที่จะมีการพัฒนาให้ทันสมัยและเพียงพอต่อการฝึก
ปฏิบัติของนศท. เช่น การฝึกการห้ามเลือด การล าเลียงผู้ป่วยโดยการท าเปลแสวงเครื่อง เป็นต้น สิ่ง
เหล่านี้จะท าให้นศท.เกิดทักษะและเห็นภาพการปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะท าให้ไม่ตื่นตกใจและ
เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติการปฐมพยาบาลตามที่ได้ฝึกศึกษามา 

 
5.4 ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้วิจัย 
จากผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาประกอบกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกลุ่ม

ตัวอย่าง นศท.ชั้นปีที่ 2 ที่เข้ามารับการฝึกสอนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลัง
ส ารอง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ดังนี้ 

1) ด้านเนื้อหาวิชา ควรที่จะมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับยุคโลกาภิ
วัตน์ในปัจจุบันที่การสื่อสารไร้พรมแดนและเข้ากับวัยของนศท.ที่เข้ามารับการฝึกสอน ซึ่งอยู่ในช่วง
ของวัยรุ่น ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการดึงดูดความสนใจจากนศท.เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งการชี้แจงนศท.ให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ ความส าคัญและประโยชน์ของแต่ละรายวิชาให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มการเรียนการ
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สอน ดังเห็นได้จากผลการวิจัยเช่น วิชาแผนที่และการใช้เข็มทิศมีความน่าสนใจของเนื้อหาน้อยที่สุด 
ส่งผลให้คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้น้อยกว่าวิชาอ่ืนๆ ตามไปด้วย  

2) ด้านครูฝึกนศท. จะเห็นได้ว่า จากระดับความคิดเห็นในเรื่องการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนอง ความเหมาะสมของครูฝึกมีระดับคะแนนสูงที่สุด นั่นหมายถึง ครูฝึกเป็นปัจจัยส าคัญอย่าง
มากในการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในภารกิจการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร ความเป็นครูทหารนับว่าเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในการฝึก ครูฝึกต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่าง ดูแลการฝึกทั้งในและนอกห้องเรียน 
จรรยาบรรณจิตวิณญาณความเป็นครูต้องมีอยู่ตลอดเวลา นอกจากหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ให้นศท.แล้ว
ยังต้องสามารถเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆ ของนศท.อีกด้วย ความอดทนทุ่มเทจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะต้องตื่นเร็วกลับบ้านช้ากว่าก าลังพลปกติของหน่วย กล่าวคือต้องมาถึงหน่วย เวลา 0630 เพ่ือ
รับนศท.ในห้วงเช้าที่ทยอยกันเข้ามา อีกทั้งต้องคอยส่งนศท.กลับในห้วงเย็นให้เรียบร้อย กว่าจะได้
กลับบ้านก็ประมาณเวลา 1800 ของแต่ละวัน ครูฝึกต้องท าการฝึกแบบนี้ติดต่อกันเป็นเวลาถึง 20 
สัปดาห์ หรือประมาณ 5 เดือน การเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายและจิตใจจึงนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ 
สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ การบริหารเวลาในการฝึกภาพรวมให้เป็นไปตามตารางเวลาที่หน่วยเหนือและ
ผู้บังคับบัญชาก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

3) ในส่วนของสถานที่ฝึกสอน เครื่องช่วยฝึก ตลอดจนการบริการต่างๆ จากผลการวิจัย 
พบว่า สิ่งที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ ความสะอาดและพร้อมของห้องน้ า ห้องตัดผม กล่าวคือ ปริมาณของ
ของห้องน้ ามีน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนศท. โดยศูนย์ฝึกย่อยฯ ควรประสานกับกองร้อยที่
รับผิดชอบในการรักษาความสะอาดห้องน้ า และมีผู้รับผิดชอบโดยให้ครูเวรมีหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง
ด้วย รวมถึงการเน้นย้ าวินัยในการใช้ห้องน้ าของนศท. เช่น การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลที่จะท าให้ชักโครกตัน 
เป็นต้น ส าหรับเรื่องการบริการตัดผม ศูนย์ฝึกย่อยฯ ควรปรับปรุงในส่วนของอุปกรณ์ในการใช้งานให้
น่าใช้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความคมและสภาพของแบตเตอเรี่ยนตัดผม เนื่องด้วยการใช้งานที่หนัก
และต่อเนื่องส่งผลให้มีการสึกหรอและช ารุดไว ทางแก้ปัญหาคือ จัดครูให้รับผิดชอบเรื่องการบริการ
ตัดผมโดยตรง คอยตรวจสอบปรนนิบัติบ ารุงตามวงรอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละสัปดาห์ 

4) การเพ่ิมมาตรการป้องกันการบาดเจ็บจากการฝึก ที่ส าคัญคือ อันตรายจากโรคลม
ร้อน (Heat Stroke) ผู้ป่วยอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ จากข้อเสนอแนะที่นศท.กลุ่มตัวอย่างได้ให้
ข้อมูลเพ่ิมเติมมา และประสบการณ์ของผู้วิจัยที่ ได้เป็นหัวหน้าชุดครูฝึกมา พบว่านศท.ในปัจจุบันมี
ความเสี่ยงที่จะเกิดโรคลมร้อนมากกว่าในอดีต เพราะนศท.ไม่ค่อยได้ออกแดดกลางแจ้ง การออกก าลัง
กายการเล่นกีฬาจะอยู่ในที่ร่มเป็นส่วนใหญ่ ชีวิตนักเรียนโดยเฉพาะเอกชนก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์ตลอด 
เหล่านี้ล้วนเป็นมูลเหตุอย่างดีให้เกิดโรคลมร้อนได้ ส าหรับการแก้ปัญหาคือ มาตรการป้องกันเชิงรุก 
ให้นศท.ดื่มน้ าก่อนท าการฝึกให้เพียงพอ สอบถามอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไข้ให้แยกท าการ



84 
 

 

ฝึก การเตรียมการปฐมพยาบาลส่งกลับทางสายแพทย์เมื่อเกิดเหตุขึ้นไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
โดยเร็ว รวมถึงต้องมีการซักซ้อมโดยครูที่ เป็นนายสิบพยาบาลด้วย ส่วนมาตรการเชิงรับ ได้แก่การ
ปฏิบัติตามระเบียบการฝึกทหารของกรมแพทย์ทหารบก ว่าด้วยการป้องกันโรคลมแพ้ร้อน มีการวัด
อุณหภูมิเพ่ือก าหนดจ านวนนาทีในการฝึกแต่ละชั่วโมง พร้อมกับขึ้นธงอุณหภูมิจดบันทึกให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ทั้งนั้นครูฝึกทุกนายต้องมีการอบรมความรู้เบื้องต้นก่อน และเวลาฝึกต้องหมั่นสังเกตอาการนศท.
อยู่ตลอดชั่วโมงการฝึกอีกด้วย 

5) การเพ่ิมการมีส่วนร่วมของนศท.ในการช่วยเหลือสังคม โดยร่วมกันบูรณาการร่วมกับ
ภาคส่วนราชการอ่ืนๆ และภาคเอกชน ในการน าพลังวัยรุ่นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องด้วยสังคม
วัยรุ่นในปัจจุบันต้องเผชิญกับการแข่งขันอยู่ตลอดโดยเฉพาะการแข่งขันในเรื่องของการเรียน ท าให้
นึกถึงแต่ตนเอง วันจันทร์ถึงศุกร์ก็ไปเรียนที่โรงเรียน วันเสาร์ถึงอาทิตย์ก็เรียนพิเศษ พ่อแม่ก็ท างานหา
เงินมาส่งให้ลูกจนบางทีขาดการเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว การปลูกฝังเรื่องจิตอาสา การ
เสียสละเพ่ือสังคมให้กับนศท. จึงนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม การบริจาคเลือด 
การปลูกป่าชายเลน การร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันฯและอ่ืนๆอีกมากมาย สิ่งเหล่านี้
จะช่วยให้นศท.มีจิตเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับสังคม จะส่งผลให้สังคมไทยน่าอยู่มากขึ้นในอนาคต  

ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป 
1) ควรมีการศึกษาวิจัยการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของชั้นปีที่ 1 ไปจนถึงชั้นปี

ที่ 5 เพ่ือให้ทางหน่วยที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดระบบการฝึกสอนนศท.ได้มีข้อมูลในการไปน า
เรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับแก้ปรับปรุงให้ระบบการฝึกพัฒนา เกิดประสิทธิผลมากยิ่งๆ ขึ้นไป อันจะ
ส่งผลดีกับการพัฒนาระบบก าลังส ารองของชาติให้มีความพร้อมตามมาในอนาคต 

2) ควรมีการประเมินและติดตามแบบต่อเนื่องโดยการบูรณาการร่วมกัน ทั้งในส่วนของ
ศูนย์การก าลังส ารองที่รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารโดยตรงกับทางสถานศึกษาซึ่งจะมีอาจารย์
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารเป็นตัวเชื่อมอยู่ ให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในการส่งเสริมให้ 
นศท.ได้มีบทบาทกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ต่างๆ อันก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อสถานศึกษา สังคมและ
ประเทศชาติสืบไป 

3) ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วย เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพ่ือจะได้
ทราบถึงผลการวิจัยที่แท้จริงและครอบคลุมละเอียดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากแบบสอบถามไม่สามารถ
ประเมินความคิดเห็นที่แท้จริงของนศท.ได้ อีกทั้งควรมีการสัมภาษณ์ไปยังครูอาจารย์ที่สถานศึกษา 
และผู้ปกครองของนศท. ในกรอบเวลาก่อน และหลังจากที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพ่ือที่จะ
ได้ทราบถึง สภาวะการเปลี่ยนแปลงแท้จริงที่เกิดขึ้นกับตัวของนศท.นั่นเอง 
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ภาคผนวก ก 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 
ชุดค าถามที่.................. 

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 

         
      
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษา
วิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ในส่วนของศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 
 2. ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบค าถามในแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงและ
ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดซึ่งทางผู้วิจัยจะเก็บรักษาค าตอบของท่านไว้เป็นความลับ 
 3. แบบสอบถามทั้งหมดมี 3 ส่วนประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคคลเป็นข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ 
 แบบสอบถาม จ านวน 6 ข้อ 
 ส่วนที่ 2  เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจัดการฝึกสอนนศท. ชั้นปีที่ 2  
 ปีการศึกษา 2558 ศูนย์ฝึกย่อยพัน.ร.ศสร. จ านวน 4 ตอน 
 ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 
       ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

        กิตติ   อุตมกูล 
        นิสิตปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ 
                                                                             มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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ส่วนที่ 1   ค าถามปัจจัยด้านบุคคล    

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  "  "  ลงใน (  ) หน้าข้อที่ตรงกับความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

 1. ห้วงเวลาในการเข้ารับการฝึก (  ) ห้วงเช้า 0800 – 1200 (  ) ห้วงบ่าย 1300 - 1700 

 2. การเดินทางมาฝึกศึกษา (  ) มาด้วยตนเอง  (  ) พ่อ-แม่ผู้ปกครองมาส่ง 

 (  ) รถโรงเรียน (  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ................ 

 3. อาชีพที่คาดหวังไว้เมื่อส าเร็จ (  ) ข้าราชการทหาร/ต ารวจ (  ) ข้าราชการพลเรือน 

 การศึกษา (  ) รัฐวิสาหกิจ (  ) รับจ้าง/พนักงานเอกชน 

 (  ) เกษตรกร (  ) เจ้าของกิจการ/ค้าขาย 

 (  ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ ........................    

 4. สถานภาพสมรสของบิดา – มารดา (  ) อยู่ด้วยกัน (  ) อย่าร้าง   

 (  ) แยกกันอยู่      

 5. รายได้เฉลีย่รวมของครอบครวัต่อเดือน (  ) น้อยกว่า 10,000 บาท (  ) 10,001 - 20,000 บาท 

   (  ) 20,001 - 30,000 บาท (  ) มากกว่า 30,000 บาท 

 6. เกรดเฉลี่ยการศึกษาปีที่ผ่านมา (  ) น้อยกว่า 2.00 (  ) 2.01 -  3.00 

 (  ) 3.01 – 3.50 (  ) มากกว่า 3.50 
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ส่วนที่ 2   ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความส าคัญส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการจดัการ 
ฝึกสอน จ านวน  4  ตอน 

ตอนที่ 1 การประเมินความเหมาะสมของปฏิกิริยาตอบสนองของนักศึกษาวิชาทหารต่อการ 
 จัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
ค าชี้แจง โปรดพิจารณาข้อต่อไปนี้อย่างละเอียดและพิจารณาตอบค าถามโดยเลือกท า 
 เครื่องหมาย  ลงในช่อง ความคิดเห็นที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด 
 

5 = มากที่สุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = น้อย      1 = น้อยที่สุด 
 

1. ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาที่ได้รับการฝึกสอน   

วิชา 

ความน่าสนใจ 
ของเนื้อหา 

สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 1) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ           

 2) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร           

 3) วิขาการติดต่อสื่อสาร           

 4) วิชาอาวุธ           

 5) วิชายุทธวิธ ี           

 6) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย           

 7) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ           

 8) วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน           

 9) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย           

 10) วิชาการยิงปืนตามหลักสูตร           
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2. ความเหมาะสมของครูฝึก   

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็นของท่าน 

5 4 3 2 1 

 1) ครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการฝึกสอนตามกิจเฉพาะแต่ละรายวิชา      

 2) ครูฝึกอธิบายให้นศท.ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ก่อนรับการฝึกสอน      

 3) ครูฝึกสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย      

 4) ครูฝึกสามารถบริหารเวลาการฝึกสอนได้อย่างเหมาะสม      

 5) ครูฝึกปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นศท.เป็นอย่างดีเช่นการแต่งกาย,ลักษณะท่าทาง      

 6) ครูฝึกมีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่นศท.ทั้งในสนามฝึกและห้องเรียน      

 7) ครูฝึกสามารถให้ค าปรึกษาและแนะน าสิ่งที่มีประโยชน์แก่นศท.      

 
 
3. ความเหมาะสมด้านสถานที่ฝึกสอน/เครื่องช่วยฝึกตลอดจนการบริการต่าง    

ประเด็นค าถาม 
ระดับความความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1) ห้องสอนนศท.มีระบบแสงเสียงและอุณหภูมิที่เหมาะสม      

 2) ห้องน้ า,ห้องตัดผมมีความสะอาดและพร้อมบริการกับนศท.      

 3) ร้านค้า,ร้านอาหารมีการบริการที่เพียงพอและสะดวกกับการใช้บริการ      

 4) เครื่องช่วยฝึกมีความปลอดภัยที่ดี และเพียงพอกับปริมาณนศท.      

 5) อุปกรณ์ประกอบการช่วยฝึกสอนมีความทันสมัยและใช้งานได้ดี      

 6) ราคาในการใช้บริการร้านค้าและบริการตัดผมมีความเหมาะสม      

 7) การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธุรการมีความสะดวกรวดเร็ว      
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ตอนที่ 2   การประเมินความรู้เกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ในตัวที่ท่านคิดว่าถูกต้องเพียงหนึ่งตัวเลือก  
      
 วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  
1. ลักษณะภูมิประเทศท่ีมีความสูง เช่น เส้นชั้นความสูง จะแสดงด้วยสีใดบนแผนที่ทางทหาร  

ก. ด า   ข. น้ าเงิน  
ค. เขียว   ง. น้ าตาล  

2. แผนที่มาตราสว่น 1: 50000 ถ้าวัดระยะทางในแผนที่ได้ 2 เซนติเมตร ระยะทางจริงในภูมิประเทศจะเท่ากับเท่าใด 
  ก. 1 กิโลเมตร  ข. 2 กิโลเมตร  
  ค. 3 กิโลเมตร  ง. 4 กิโลเมตร  

 วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 
3. “แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ” เป็นตอนหนึ่งในพระราชนิพนธ์ ของรัชกาลใด 

ก. รัชกาลที่ 5  ข. รัชกาลที่ 6  
ค. รัชกาลที่ 7  ง. รัชกาลที่ 8 

4. ทัณฑ์ท่ีจะลงโทษแก่ทหารผู้ที่กระท าผิดต่อวินัยทหารนั้น แบ่งออกเป็น 5 สถาน ทัณฑ์สถานใดที่ 
จะต้องส่งตัวผู้กระท าผิดให้ไปอยู่ในความควบคุมของเรือนจ าทหาร  

ก. ภาคทัณฑ์  ข. กัก  
ค. ขัง   ง. จ าขัง 

 วิชาการติดต่อสื่อสาร 
5. สายโทรศัพท์สนามแบบที่ทหารราบใช้มีชื่อตรงกับข้อใด 

ก. WD – 1 /TT  ข. WD – 4 /TT  
ค. WD – 7 /TT           ง. WD – 9 /TT 

6. การติดต่อสื่อสารทางวิทยุ ด้วยชุดวิทยุ PRC – 624 ตามคุณสมบัติทางเทคนิคจะมีระยะการติดต่อ
ประมาณกี่กิโลเมตร 

ก. 1-3 กิโลเมตร  ข. 5-8 กิโลเมตร 
ค. 11-13 กิโลเมตร ง. 15-18 กิโลเมตร  
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 วิชาอาวุธศึกษา 
7. ระยะยิงหวังผลของปืนเล็กยาว แบบ11 (ปลย.11) คือข้อใด 

ก. 200 เมตรลงมา ข.  300 เมตรลงมา 
ค. 400 เมตรลงมา ง. 500 เมตรลงมา 

8.  ตัวอักษร “ ห “ ที่คันบังคับการยิงของปืนเล็กยาว แบบ11 (ปลย.11) ย่อมาจากค าว่าอะไร 
ก. ห้ามไก  ข. ให้ยิง 
ค. ห้ามเล็ง  ง. ให้เล็ง 

 วิชายุทธวิธี 
9. ลักษณะการรบโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ ข้อใดไม่ใช่ 

ก. การรบด้วยวิธีรุก ข. การรบด้วยวิธีรับ 
ค. การร่นถอย  ง. การหลบหลีก 

10. การจัดก าลังของหมู่ปืนเล็ก หนึ่งหมู่ปืนเล็ก ประกอบก าลังพลทั้งสิ้นกี่นาย 
ก. 11 นาย  ข. 13 นาย 
ค. 15 นาย  ง. 17 นาย 

 วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย 
11. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติหลักๆ 3 อย่างด้วยกัน 
ข้อใดไม่ใช่ 

ก. ดิน                     ข. น้ า 
ค. ป่าไม้                     ง. แรธ่าตุ 

12. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเข่ือนขุนด่านปราการชล เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริที่สร้าง
ขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและขาดแคลนน้ าในภาคใดของประเทศ 

ก. ภาคเหนือ  ข. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ค. ภาคกลาง  ง. ภาคใต้ 

 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ 
13. วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถในการใช้ “พระแสงปืนต้น”
สังหารแม่ทัพพม่าโดยยิงข้ามแม่น้ าอะไร 

ก. แม่น้ าอิรวดี  ข. แม่น้ าสะโตง 
ค. แม่น้ าโขง  ง. แม่น้ าน่าน 
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14. ก่อนที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจะทรงจะตัดสินพระทัยตีฝ่าวงล้อมทัพพม่าออกจากกรุงศรีฯ 
ไปทางทิศตะวันออก ทรงด ารงต าแหน่งอะไร 

ก. พระยาวชิรปราการ ข.พระยาสิงขร 
ค. พระยาธนบุรี  ง.พระยาจักรพงศ์ 

 วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 
15. ส าหรับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยที่กระดูกหักในเบื้องต้นจะใช้วิธีใด 

ก. การผายปอด  ข.การปั๊มหัวใจ 
ค. การขันชน็อค  ง.การเข้าเฝือก 

16. การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดตันทางเดินหายใจอยู่ออกในรายผู้ป่วยเจ็บที่ยังมีสติ จะใช้การทุบที่
บริเวณใดของรา่งกาย 

ก. ทุบไหล่  ข. ทุบหลัง 
ค. ทุบท้อง  ง.ทุบท้ายทอย 

 วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
17. ถ้าผู้ป่วยได้รับอันตรายจากสารเคมีโดยการรับประทาน ให้รีบดื่มหรือรับประทานตามตัวเลือก
ต่อไปนี้ยกเว้นข้อใด 

ก. ไข่ดิบ   ข. น้ าเกลืออุ่น 
ค. นม   ง. น้ าล าไย 

18. เมื่อเกิดแก๊สรั่ว สิ่งใดท่ีควรท าเป็นอันดับแรก 
ก. ตรวจหาที่รั่วและใช้ดินน้ ามันอุด        ข. เปิดประตูหน้าต่างเพ่ือให้แก๊สเจือจาง        
ค. ย้ายถังแก๊สไปไว้ที่โล่ง                     ง. ปิดวาล์วหัวถังแก๊ส   

 วิชาการยิงปินเบื้องต้น 
19. การฝึกท่ายิง ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประกอบด้วยท่ายิงกี่ท่า 

ก. 3 ท่า   ข. 5 ท่า 
ค. 7 ท่า   ง. 9 ท่า 

20. ท่ายิงที่ม่ันคงและให้ผลการยิงดีที่สุดคือท่ายิงใด 
ก.ท่านอนยิง  ข.ท่านั่งราบยิง 
ค.ท่านั่งสูงยิง  ง. ท่ายืนยิง  
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ตอนที ่3 การประเมินพฤติกรรมภายหลังจากได้รับการฝึกสอนจากหลักสูตรนศท.   
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องทางขวามือที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

5 = มากที่สุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = นอ้ย      1 = น้อยที่สุด 

 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

 1) ท่านมีความอดทนต่อความยากล าบากเพ่ิมสูงขึ้น      

 2) ท่านเห็นว่าการฝึกนศท.ช่วยเสริมสร้างทัศนคติและพฤติกรรมไปในทางที่ดี      

 3) ท่านมั่นใจว่าสามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกนศท.ไปใช้ในชีวิตได้      

 4) ท่านรู้สึกมีความรักและสามัคคีกับเพ่ือนที่มาฝึกนศท.ด้วยกันมากขึ้น      

 5) ท่านรู้สึกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้น      

 6) ท่านมีความละเอียดรอบคอบในชีวิตประจ าวันมากข้ึนเช่น การแต่งกาย      

 7) ท่านมีความรู้และรักในสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์เพ่ิมมากข้ึน      
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ตอนที่ 4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ารับการฝึกสอนหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารที่มีต่อหน่วยงาน/ 
 สถานศึกษา 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

5 = มากที่สุด      4 = มาก      3 = ปานกลาง      2 = นอ้ย      1 = น้อยที่สุด 
 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1) ท่านมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากับทางราชการ สถานศึกษา 

          ของท่านมากข้ึน เช่น บริจาคโลหิต / ปลูกป่าชายเลน เป็นต้น 

2) ท่านน าความรู้ ระเบียบวินัย ไปใช้เป็นตัวอย่างให้รุ่นน้อง 

          ในสถานศึกษา เช่น การเข้าคิวรอซื้ออาหารตอนพักเท่ียง เป็นต้น 

3) ท่านมีความพร้อมในการเป็นก าลังส ารองของกองทัพ และพร้อม 

          ในการกลับเข้ากรมกองเมื่อได้รับหมายเรียกพล 

4) ท่านน าความรู้จากการฝึกสอนไปถ่ายทอดแก่บุคคลใกล้ตัว เช่น ทีบ่้าน สถานศีกษา 

          เช่น เรื่องการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

5) ท่านเห็นความส าคัญของสิทธิพลเมืองมากยิ่งข้ึน เช่น มีความสนใจ 

          ในรัฐธรรมนูญ/ติดตามข่าวสารด้านการเมืองมากข้ึน 

6) ท่านมีความรู้และสามารถปฐมพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับ 
          บาดเจ็บเบื้องต้น เช่น การเข้าเฝือก การช่วยหายใจ เป็นต้น 

7) ท่านน าความรู้ที่ได้จากการฝึกสอนไปใช้กับสถานศึกษา เช่น การอ านวยความ
สะดวกการจราจร การตรวจเช็คถังดับเพลิง           
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ส่วนที่ 3   ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการฝึกสอน นศท. ของ ศฝ.ย่อย 
พัน.ร.ศสร.   
ค าชี้แจง โปรดให้เสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการฝึกสอน นศท. เพ่ือผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นในการฝึก 

นศท. รุ่นต่อไป 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

   

           

      

                                          ขอบคุณ นศท. ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

                                กิตติ        อุตมกูล 

                                    ผูว้ิจัย 
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ภาคผนวก ข 
ค าสั่งฝึก นศท. ประจ าปี 2558 

 

  

ค าสั่งศูนย์ฝึกย่อย กองพันทหารราบ  ศูนย์การก าลังส ารอง 
ที่  ๖๑/๒๕๕๘ 

เรื่อง     การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
--------------------------------- 

           เพ่ือให้การฝึก นศท. ชั้นปีที่  ๒ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘ ที ่ศฝ.ย่อย พัน.ร.ศสร.
รับผิดชอบ  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสอดคล้องตาม ค าสั่ง ทบ.ที่ ๑๓๕/๒๕๕๘ เรื่อง การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘  ลง ๑๒ มี.ค.๕๘  จึงให้ส่วนที่เกี่ยวข้องยึดถือและ
ปฏิบัติ ดังนี้.- 

           ๑.   วันมีผลบังคับใช้   
     ๑.๑  ห้วงเตรียมการ      :   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
     ๑.๒  การปฐมนิเทศ       :   ๒๒ – ๒๖ มิ.ย.๕๘ 
     ๑.๓  การฝึก                :  ๒๙ มิ.ย. –  ๑๕ พ.ย.๕๘ 

           ๒.   หลักฐาน 
                ๒.๑  ค าสั่ง ทบ. ที ่๑๓๕/๒๕๕๘  เรื่อง  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๘  ลง  ๑๒ มี.ค.๕๘  
                     ๒.๒  ค าสั่ง ศสร.ที่  ๔๕/๒๕๕๘  เรื่อง  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การก าลัง
ส ารอง ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  ลง  ๙  มิ.ย.๕๘ 
 ๒.๓  ระเบียบและหลักสูตรการฝึกวิชาทหาร ส าหรับ  นศท. (ชาย) ชั้นปีที่ ๑ – ๕ 
พ.ศ. ๒๕๔๙  ของ กห. 
 ๒.๔  ระเบียบ นรด.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา การฝึกและสอบ นศท. พ.ศ.๒๕๕๘  
 ๒.๕  คู่มือ นศท.ชาย  ชั้นปีที่  ๑ - ๕ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ๒.๖  คู่มือมาตรฐานตรวจการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร และสถานศึกษาวิชาทหาร 
ตามโครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน   
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 ๒.๗  เอกสารรูปแบบการรับตรวจมาตรฐานการปฏิบัติ  และข้อเน้นย้ าของ
คณะกรรมการตามโครงการ ศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน  ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๒ 
                ๓.  ความมุ่งหมาย 
                ๓.๑ เพื่อให้  นศท. ตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชาติ จึงต้องมีความรัก
ความหวงแหน  สามารถที่จะเสียสละและอุทิศชีวิตให้กับชาติ  
                ๓.๒  เพ่ือให้ นศท. มีความรู้ และประสบการณ์ในวิชาทหารที่เหมาะสม มีทัศนคติที่ดี
เชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับใช้ประเทศชาติ ในฐานะก าลังพลส ารอง ที่มีคุณภาพ
ของกองทัพ เมื่อส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ  
 ๓.๓  เพ่ือให้  นศท. ชั้นปีที่ ๒  ให้มีความรู้และมีทักษะวิชาทหารเบื้องต้นอย่างเพียงพอ  
ได้รับการสร้างเสริมลักษณะทหารอย่างเข็มงวด   จนมีบุคลิกเป็นทหารอย่างชัดเจน  มีความอดทน  ทั้ง
ทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีความพร้อมต่อการฝึกในชั้นปีที่สูงขึ้น รวมถึงให้ได้รับการเสริมสร้างให้
เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความรักหมู่คณะ และเป็นผู้มีความเสียสละต่อส่วนรวม 
                ๓.๔  ปลูกฝังอุดมการณ์ให้ นศท.มีความยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ให้มีจิตส านึกในเรื่องชาตินิยม  
รวมทั้งมีความเชื่อม่ันศรัทธาในกองทัพ 
                  ๓.๕  เพ่ือเสริมสร้างให้  นศท. ให้มีความรักและความสามัคคีในหมู่ นศท. ด้วยกัน  
และปฏิบัติตนเป็นแกนน าสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชน ในสถานศึกษาในสังคมและสหประชาชาติ 
 ๓.๖  เพ่ือให้ นศท.เป็นผู้มีระเบียบวินัย เชื่อฟัง และปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา
โดยเคร่งครัด ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของประเพณี  และวัฒนธรรมที่ดีของชาติ มีสุขภาพและพลานามัย
แข็งแรง  มีความอดทน และอดกลั้น  สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมการฝึกที่ยากล าบาก 
 ๓.๗  เพ่ือให้  นศท. มีส่วนรวมในการรณรงค์   และด าเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์
ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวาง จริงจังและต่อเนื่อง 
               ๔. การด าเนินการฝึก ศฝ.ย่อย นศท.พัน.ร.ศสร. รับผิดชอบการฝึกสอน นศท. ชั้นปี
ที่ ๒ ชาย, หญิง 
 ๔.๑  ห้วงการฝึก   :   ตั้งแต่   ๒๙ มิ.ย.  –   ๑๓ พ.ย.๕๘    ( วนัจันทร์  -  วันศุกร์  
ภาคเช้า ตั้งแต่ เวลา ๐๘๐๐ – ๑๒๐๐  และ ภาคบ่าย ตั้งแต่  เวลา ๑๓๐๐ – ๑๗๐๐ ) 
 ๔.๒  การสอบภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ ๑)   :   ตั้งแต่    ๑๖ - ๒๐  พ.ย.๕๘ 
 ๔.๓  การสอบภาคปฏิบัติ (ครั้งที่ ๒)   :   ตั้งแต่    ๒๓ - ๒๗  พ.ย.๕๘ 
 ๔.๔  นฝ.นศท. 
  ๔.๔.๑  ให้ หน.ชุดครูฝึกฯ จัดตั้ง บก.หน่วยฝึก นศท.  เพ่ือด าเนินการด้าน
เอกสาร การควบคุม, การประสานงานกับชุดประสาน รร.รด.ศสร. และ ผกท. ของสถานศึกษาที่ส่ง 
นศท.เข้ารับการฝึก 
  ๔.๔.๒  ให้จัดท าตารางก าหนดการฝึกประจ าวัน โดยยึดถือตารางก าหนดการฝึก
ประจ าสัปดาห์ ใน  ผนวก ค. เป็นหลัก  ทั้งนี้  ให้จัดท าไว้เป็นสองชนิดดังนี้.- 
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   ๔.๔.๒.๑ ตารางก าหนดการฝึกประจ าวัน    เพ่ือใช้เป็นก าหนดการฝึก 
ประจ าวันตามปกติ 
   ๔.๔.๒.๒ ตารางก าหนดส ารอง เพ่ือใช้แทนก าหนดการฝึกประจ าวัน เมื่อมี
สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง 
  ๔.๔.๓ จัดชุดครูฝึกเป็นเวรตรวจเครื่องแต่งกาย นศท. บริเวณประตูทางเข้า ว.รด.  
รอบละ  ๒  นาย 
  -   รอบเช้า   :    ตั้งแต่เวลา   ๐๖๓๐ - ๐๘๐๐ 
  -   รอบบ่าย  :    ตั้งแต่เวลา   ๑๑๓๐ - ๑๓๐๐ 
  ๔.๔.๔ จัดชุดครูฝึกตรวจวินัยภายนอก  นรด.บริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงกับ นรด. ป้าย
รถประจ าทาง, ห้างดิโอลด์สยามพลาซ่า  กระทรวงกลาโหม  และสนามหลวง   ในช่วงเชา้, กลางวัน 
และเย็น 
  ๔.๔.๕ รณรงค์และประชาสัมพันธ์โครงการเข้าคิวให้ นศท.ทราบ เป็นประจ า 
  ๔.๔.๖ เน้นย้ าและสอดแทรกในเรื่องยาเสพติดให้โทษ   โดยเฉพาะพิษภัย 
หรือโทษที่จะได้รับทั้งผู้เสพ  และผู้ค้า 
  ๔.๔.๗ เน้นย้ า นศท.ในเรื่องระเบียบวินัยการแสดงความเคารพ ผบช.ทุก
ระดับชั้น  และต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง 
  ๔.๔.๘ ให้จัดระเบียบความเรียบร้อยภายในห้องสอน นศท. ทุกวัน ก่อนปล่อย  นศท. 
กลับบ้าน      
  ๔.๔.๙  รายงานยอดครูฝึก และยอด นศท. ในแต่ละวัน (เช้า – บ่าย)  ให้ ผบ.ศฝ.
ย่อยฯ  (ผ่าน  ฝยก.พัน.ร.ศสร.)  ทราบทุกวัน 
 ๔.๕ สถานที่ฝึกสอน 
  ๔.๕.๑ สนามฝึกใช้สนามฝึกภายใน  นรด. (ลานราม ปร.) 
  ๔.๕.๒ ห้องเรียน อาคารวชริาวธุ หมายเลข ๒ (ชั้นล่าง) และโรงเลี้ยงทหาร พัน.ร.ศสร.      
 
 ๕.  ตารางก าหนดการฝึก 
 ๕.๑  รายชื่อ จนท.กอ.ฝึก และชุดครูฝึก             ผนวก  ก   
 ๕.๒ ตารางก าหนดการฝึกหลัก                       ผนวก  ข 
 ๕.๓ ตารางก าหนดการฝึกประจ าสัปดาห์             ผนวก  ค    
 ๖. การสนับสนุนการฝึก 
 ๖.๑  ร้อย.สสช. 
  ๖.๑.๑ มว.สร. จัดยาพร้อมเวชภัณฑ์ สนับสนุนให้กับ นฝ.นศท.  
  ๖.๑.๒ มว.ยานยนต์  สนับสนนุยานพาหนะพร้อมพลขับรถ เมื่อได้รับการร้องขอ 
ทั้งนี้  ในการร้องขอใช้ยานพาหนะจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย  ๓ วันท าการ 
 ๖.๒  ฝกบ. 
  ๖.๒.๑  เบิก  -  ยืม  เครื่องช่วยฝึกและสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  เมื่อ
หน่วยฝึก นศท.ร้องขอ 
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  ๖.๒.๒  เบิก - จ่ายและจ าหน่าย  สป.๓  ตามเครดิตที่ได้รับการแบ่งมอบ 
  ๖.๒.๓ ก ากับดูแลการปฏิบัติในข้อ ๖.๑.๒ 
  ๖.๒.๔ การสนับสนุนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฝึก นศท.เมื่อได้รับการร้องขอ   
 ๗. ข้อพึงปฏิบัติของศูนย์ฝึกย่อย นศท. 
 ๗.๑  ให้เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ ให้มีความส าคัญสูงสุดมากกว่าภาคทฤษฏี  โดย 
นศท.ทุกนายต้องมีความสามารถและทักษะด้านการปฏิบัติทางทหาร  เช่น  การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า,  
การฝึกแถวชิด การฝึกทางยุทธวิธี   ถือว่าเป็นความส าคัญและมีผลต่อการทดสอบเลื่อนชั้นปี  ถ้าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานจะต้องตกซ้ าชั้น  
 ๗.๒  ครูฝึกต้องได้รับการพัฒนาให้เป็นครูทหารที่มีมาตรฐานสูงขึ้นโดย ต้องมีความรู้
ภาคทฤษฏี , ภาคปฏิบัติและถ่ายทอดความรู้ได้ดี ผ่านการฝึกสอนเพ่ือสร้างประสบการณ์ครูฝึกแต่ละ
คนต้องมีความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า ๓ วิชา ซึ่งในการฝึกสอน นศท.โดยขั้นตอนการฝึกครูทุกคนต้อง
ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกเรื่องที่  นศท. จะต้องเข้ารับการฝึกจนเข้าใจเทคนิคต่าง ๆ  และสามารถให้
ค าแนะน าได้ดี  
 ๗.๓ ครูฝึกวิชาทหาร จะต้องมีการคัดกรองก าลังพล ที่มีสุขภาพจิตตกต่ า ซึ่งสามารถ
ตรวจพบพฤติกรรมที่ปรากฏคือ สูบบุหรี่จัด ดื่นสุราเป็นนิจ  แต่งกายโทรม  สุขภาพจิตเบี่ยงเบนทาง
เพศออกจากการเป็นครูฝึก  หรือมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับ นศท.ในทันทีที่ตรวจพบ  ทั้งนี้ ครูฝึกต้องมี
มาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรมสูง ยึดมั่นในศาสนา  และเรียนรู้จิตวิทยาวัยรุ่น  ครูฝึกต้องมีจิตใจที่
เข็มแข็ง องอาจ ไม่ปล่อยให้อารมณ์อ่อนไหวโดยง่าย  แต่เปี่ยมด้วยความเมตตา ครูฝึกจะท าให้ นศท.
มีคุณลักษณะตามต้องการได้ด้วยการ “ทุ่มเท พลังกาย พลังใจ” และการเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๗.๔  ปรับเวลาฝึก - สอน  ประจ าวันให้มีโอกาสน า นศท. ออกก าลังกายเป็น
ส่วนรวม อย่างเหมาะสม และชี้น าให้  นศท. รักในการออกก าลังกายและออกก าลังกายเป็นประจ า  
 ๗.๕  กวดขันการแต่งกายของ นศท.ให้เป็นไปตามระเบียบที่  ทบ. และ นรด. 
ก าหนดเป็นประจ าและสม่ าเสมอ  เน้นในเรื่องการสวมหมวก  และทรงผม   เครื่องแบบต้องซักรีด
สะอาดเรียบร้อย    มีขนาดที่พอเหมาะกับร่างกาย  รองเท้าต้องขัดให้มันพอสมควร รวมทั้งความ
สะอาดของส่วนต่างๆ ของร่างกายด้วย  ควรให้มีการตรวจเป็นประจ า  ในขณะเดียวกันครูฝึกปกครอง  
และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องทุกคนต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดีตลอดเวลาด้วย 
 ๗.๖  เสริมสร้างและด าเนินการให้ นศท.มีความรักและเชื่อมั่น ศรัทธาในกองทัพด้วย
การพัฒนาปรับปรุงครูฝึกปกครอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกคน ให้เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรู้
ความสามารถในการฝึก – สอน ท าให้ นศท.เข้าใจและมีความรู้อย่างแท้จริง  นอกจากนั้นจะต้อง
ปรับปรุงเครื่องช่วยฝึกและอุปกรณ์การฝึก – สอนต่าง ๆ ตลอดจนห้องเรียนสนามฝึกให้ทันสมัยเป็นที่
น่าสนใจเชื่อถือ และครูฝึกกับเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติต่อ นศท.ด้วยความรัก เมตตามีคุณธรรม 
และขณะเดียวกันก็ต้องให้ นศท.ยอมรับที่จะปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีของทหาร
พร้อมกันไปด้วย และเมื่อ นศท. มีความความรักเชื่อมั่น ศรัทธาต่อกองทัพแล้วก็จะเป็นเสื่อให้
ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา ให้ความร่วมมือร่วมใจและให้การสนับสนุนต่อกองทัพบกต่อไป  
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 ๗.๗ ปลูกฝังความรัก ความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในหมู่ นศท.เพ่ือขจัดปัญหาการ
ทะเลาะ วิวาท  ระหว่าง นศท. ต่างสถาบัน ทั้งภายใน  ศฝ.ย่อยฯ  หรือนอก  ศฝ.ย่อยฯ  
 ๗.๘  ด าเนินตามโครงการเข้าคิวของ  ทบ. โดย  นรด.. ต่อไปอย่างจริงจัง  และ
สม่ าเสมอ 
 ๗.๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ นศท. ได้ท ากิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคม 
เช่น การปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อม การพัฒนาแหล่งน้ าสาธารณะให้สะอาด การปลูกป่า ฯลฯ 
โดยให้ นศท.รวมตัวกันเป็นกลุ่ม หรือชมรม 
 ๗.๑๐ ต้องตระหนักและระมัดระวังในเรื่อง ของความปลอดภัยในระหว่างการฝึก– 
สอนและดูแลรักษา นศท.ทีเ่จ็บป่วยให้ดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
 ๗.๑๑ การลงโทษ  นศท. ที่กระท าความผิดทั้งใน และนอกเวลาการฝึกสอน  ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ นรด. ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชาการฝึก และการสอบนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๕๘    
อย่างเคร่งครัดอย่าลงโทษด้วยการใช้พละก าลัง หรือถูกเนื้อต้องตัว  นศท. โดยเด็ดขาด 
 ๗.๑๒ ครูฝึกจะต้องประพฤติ  ปฏิบัติดี  เป็นตัวอย่างที่ดี  ไม่กล่าวค าหยาบ  หรือ
พูดจาถากถาง เย้ยหยันต่อ นศท. และสถานศึกษา โดยเฉพาะกับ นศท.หญิง นั้น ให้พิจารณาจัดครูฝึก
ปกครองที่ดีเป็นพิเศษ ระมัดระวังค าพูดอย่างให้ส่อไปในทางลามกอนาจาร หรือส่อไปในทางชู้สาว 
 ๗.๑๓  สอดส่อง  ดูแล  และป้องกันอย่าให้มีการเสพ  หรือจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพ
ติดทุกประเภท ทั้งในเวลาและนอกเวลาฝึก  และควรให้มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๗.๑๔  ไม่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ก่อให้เกิดการทุจริตเรียกร้อง  หรือรับเงิน และ
สิ่งของ เพ่ือแก้ไขเวลาเรียนให้กับ นศท.ที่ขาดเรียนและหมดสิทธิ์สอบ เป็นอันขาด 
                ๘. มาตรการควบคุมและก ากับดูแล นศท. 
 ๘.๑  การเข้ารับการฝึกของ นศท. 
  ๘.๑.๑  ภาคเช้า เวลา ๐๘๐๐ - ๑๒๐๐ 
       - เวลา ๐๗๓๐  หน.ชุดครฝูึก รวมครูฝึกชี้แจงการปฏิบัติ 
       - เวลา ๐๗๔๕ นศท.เข้าท่ีรวมพล  หน.ชุดครูฝึก ชี้แจงการปฏิบัติของ 
นศท.และรายละเอียดอ่ืน ๆ 
       - เวลา ๐๘๐๐ นศท. เคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติพร้อมกัน สวดมนต์ 
และกล่าวบทปลงใจ  ตามท่ีจะพิจารณาเห็นสมควร   
             - เวลา ๐๘๐๕ - ๑๑๔๐  นศท.เข้ารับการฝึกสอนวิชาทหาร 
       - เวลา ๑๑๔๐ - ๑๑๕๐  จนท.หน่วยฝึก ตรวจสอบรายชื่อ นศท. 
ที่มาเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ผู้มาสาย และขาดการฝึก ให้ถูกต้องแน่นอน    
       -  เวลา ๑๒๐๐  จบการฝึก 
                              ๘.๑.๒  ภาคบ่าย  เวลา ๑๓๐๐ - ๑๗๐๐ 
       -  เวลา ๑๒๓๐  หน.ชุดครฝูึก รวมครูฝึกและชี้แจงการปฏิบัติ 
       -  เวลา ๑๒๔๕  การปฏิบัติเหมือนภาคเช้า 
       -  เวลา ๑๓๐๐  สวดมนต ์กล่าวบทปลงใจ  ตามที่จะพิจารณา
เห็นสมควร 
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       -  เวลา ๑๓๐๕ - ๑๖๔๐  ปฏิบัติเหมือนภาคเช้า                                            
       -  เวลา ๑๖๔๐ - ๑๖๕๐  ปฏิบัติเหมือนภาคเช้า 
       -  เวลา ๑๗๐๐  จบการฝึก 
 ๘.๒ การพักประจ าชั่วโมง  การฝึก -  สอนวิชาทหาร  ใช้เวลา  ๕๐  นาท ี พัก ๑๐ 
นาท ี (ทุกกองร้อยพักพร้อมกันหมด)  ส าหรับการพักในชั่วโมงท่ี ๒ ของแต่ละคาบพัก ๒๐ นาที 
  ๘.๒.๑ การพักประจ าชั่วโมงระหว่างการฝึก - สอน ในห้องเรียนของอาคาร
เรียนให้  นศท. พักภายในห้องเรียน  และบริเวณสนามด้านหลังอาคารเรียน 
  ๘.๒.๒ การพักประจ าชั่วโมงระหว่างการฝึก – สอน ในสนาม ให้ นศท.  แยกพัก
บริเวณใกล้สนามฝึก หรือภายในห้องเรียน 
  ๘.๒.๓ ระหว่างการพักประจ าชั่วโมงห้าม  นศท. ออกนอกบริเวณศูนย์ฝึกย่อยฯ 
โดยเด็ดขาด 
  ๘.๒.๔ การพักในชั่วโมงสุดท้ายของการฝึก – สอน ให้ใช้เวลาว่างที่เหลือฝึก
ทบทวน ในเรื่องที่พิจารณาเห็นสมควร  เช่น การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, การสวนสนาม   และการ
ด าเนิน  การด้านธุรการ   
 ๙.  ฝอ. และ นขต.พัน.ร.ศสร. ให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับการร้องขอ 
 ๑๐. ให้ ฝอ.๓ พัน.ร.ศสร. ก ากับดูแลการฝึกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 ทั้งนี้     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                        สั่ง     ณ    วันที่   ๑๕    มิถุนายน    พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
                                                          (ลงชื่อ) พ.ท.พงศฤทธิ์     ภวังคะนันท์   
                                                                    ( พงศฤทธิ์    ภวังคะนันท์ ) 
                                                          ผบ.พัน.ร.ศสร./ผบ.ศฝ.ย่อย นศท.พัน.ร.ศสร. 
              ฝ่ายยุทธการและการฝึก 
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ผนวก  ก  รายชื่อเจ้าหน้าที่กองอ านวยการฝึกและชุดครูฝึก 
ประกอบค าสั่ง  ศฝ.ย่อย พัน.ร.ศสร.ที่   ๖๑/๒๕๕๘   ลง  ๑๕  มิ.ย.๕๘ 

 

ล าดับ ยศ, ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

๑. ส่วนอ านวยการฝึก   
 ๑.๑ พ.ท.พงศฤทธิ์ ภวังคะนันท์ ผบ.พัน.ร.ศสร./ผบ.ศฝ.ย่อย  
 ๑.๒ พ.ต.ทศพรชัย จินดาสวัสดิ์ ฝอ.๓ พัน.ร.ศสร./น.ยุทธการฯ  
 ๑.๓ ร.อ.วรีะ ไชยสระแก้ว ผช.ฝอ.๓ พัน.ร.ศสร./ผช.น.ยทุธการฯ  
 ๑.๔ ร.อ.สมศร ี ค าสิงห์ ฝอ.๔ พัน.ร.ศสร./น.ส่งก าลังฯ  
 ๑.๕ จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ พูลเสม ส.ยุทธการ  
 ๑.๖ ส.อ.กีรต ิ ทองเงิน ผช.ส.ยุทธการ  
 ๑.๗ ส.อ.สรนารถ ช่วยชาต ิ ช่างเขียน  

๒. ส่วนฝึกและปกครอง    
 ๒.๑ ร.อ.กิตต ิ อุตมกูล หน.ชุดครูฝึก/ปกครอง  
 ๒.๒ ร.ท.จริปรีชา ปิ่นเย็น รอง หน.ชุดครูฝึก/ปกครอง  
 ๒.๓ ร.ต.ทองนาค ไชยอ านาจ น.ธุรการ  
 ๒.๔ จ.ส.อ.ศิริเทพ ศรีอิทธิวรกุล จนท.ธุรการ  
 ๒.๕ ส.อ.เอกชัย น้อยนาลุ่ม ”  
 ๒.๖ ส.อ.ทัศพล เลื่องลือ ”  
 ๒.๗ จ.ส.อ.เสน่ห์         เผือกพันธ์ ครูฝึก/ปกครอง  

 ๒.๘ จ.ส.อ.ช านาญ สุขสมพร้อม ”  
 ๒.๙ จ.ส.อ.สมพงษ์ สุขเครือ ”  
 ๒.๑๐ จ.ส.อ.ฉลาด พลวี ”  
 ๒.๑๑ จ.ส.อ.เมโทร กุศลธรรม ”  
 ๒.๑๒ จ.ส.อ.ดุสิต คนพิทักษ์ ”  
 ๒.๑๓ ส.อ.ทวี ตระการดี ”  
 ๒.๑๔ ส.อ.พิทักษ์พงษ์ กาบกลาง ”  
 ๒.๑๕ ส.อ.อานนท์ ช้างสี ”  
 ๒.๑๖ ส.อ.สรายุทธ ยิ้มสง ”  
 ๒.๑๗ ส.อ.สมเกียรติ ฐิติพิชญ์กิตติ์กุล ”  
 ๒.๑๘ ส.อ.ธวัชชัย มีบุญ ”  
     

                                                                    ตรวจถูกต้อง 
                                                      (ลงชื่อ) พ.ต.ทศพรชัย    จินดาสวัสดิ์ 
                                                                 (ทศพรชัย   จินดาสวัสดิ์) 
                       ฝอ.๓ พัน.ร.ศสร. 
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ผนวก  ข. ตารางก าหนดการฝึกหลัก  นศท.ชั้นปีที่ ๒ (ชาย, หญิง) 
ประกอบค าสั่ง  ศฝ.ย่อย พัน.ร.ศสร.ที่    ๖๑/๒๕๕๘    ลง   ๑๕  มิ.ย.๕๘ 

ล าดับ                      การฝึกวิชาทหาร  จ านวน/ช่ัวโมง รวม ชม. หมายเหตุ 

   ๑. การปฐมนิเทศ ๔ ๔  

๒. การฝึกภาคที่ตั้ง    
    ๒.๑   การฝึกเบื้องต้น ๑๖     
 ๒.๒   วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ  ๔   
 ๒.๓   วิชาแบบธรรมเนียมทหาร  ๔   
 ๒.๔   วิชาการติดต่อสื่อสาร ๔   
 ๒.๕   วิชาอาวุธ  ๖   
 ๒.๖   วิชายุทธวิธ ี  ๑๘   
 ๒.๗   วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย  ๔   
 ๒.๘   วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ  ๔   
 ๒.๙   วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน  ๘   
 ๒.๑๐ วชิาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ๔   
 ๒.๑๑ การยิงปืนตามหลักสูตร ๘ ๘๐  
     

๓. การสอบภาคปฏิบัติ ๔ ๔  
     

๔. การสอบภาคทฤษฏี ๔ ๔  
     
     

   
                                                                  ตรวจถูกต้อง 

                                                       (ลงชื่อ) พ.ต.ทศพรชัย   จินดาสวัสดิ์  
                                                                 (ทศพรชัย   จินดาสวัสดิ์) 
                        ฝอ.๓ พัน.ร.ศสร.    
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ พันตรี กิตติ  อุตมกูล 
วันเดือนปีเกิด 3 มิถุนายน 2526 
ต าแหน่ง รองผู้บังคับกองพันทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
ผลงานทางวิชาการ 

 
การประเมินผลการจัดการฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหาร 
กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกย่อยกองพันทหารราบ ศูนย์การ
ก าลังส ารอง 

ประสบการณ์ท างาน 2548 - 2553 ต าแหน่ง ผู้บังคับหมวดปืนเล็ก  
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 111 
2553 – 2555 ต าแหน่ง ผู้บังคับหมวด กรมนักเรียนนาย
ร้อย รักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
2555 – 2559 ต าแหน่ง รองผู้บังคับกองพัน กองพัน
ทหารราบ ศูนย์การก าลังส ารอง 

 

  

  
 


