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หัวข้อการค้นคว้าอิสระ สมรรถนะก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 
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บทคัดย่อ 
 

การค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือที่จะศึกษาถึงสมรรถนะของก าลังพลส ารองโดย
ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างสมรรถนะของทหารในระบบการเกณฑ์ทหารกับระบบการรับราชการทหาร
โดยวิธีสมัครใจ และศึกษาถึงปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ของระบบการเกณฑ์ทหาร ได้แก่ ปัญหาความ
จ าเป็นของการมีทหารของประเทศไทย ปัญหาสิทธิและเสรีภาพ และปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดย
ทุจริต  โดยการศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) จากบทสัมภาษณ์เชิง
ลึกของทหารก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 คน และบทสัมภาษณ์ครูฝึกทหารเพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์
และประเมินถึงสมรรถนะของทหารที่เข้ารับราชการทหารโดยวิธีการเกณฑ์เปรียบเทียบกับวิธีสมัครใจ 
ร่วมกับการศึกษาวิจัยจากเอกสาร (Documentary Research) เพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะของก าลังพล 
ข้อดี ข้อเสียของวิธีการเกณฑ์ทหารและวิธีสมัครใจว่าแบบใดมีความเหมาะสมส าหรับการจัดการก าลัง
พลส ารองในประเทศไทยมากกว่ากัน เพ่ือที่จะเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแนวทางการ
จัดการก าลังพลส ารองในประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เนื่องจากวิชาชีพทหารมีวัตถุประสงค์เพ่ือความมั่นคงของรัฐ การป้องกันรัฐจากศัตรู
ภายนอกประเทศการรักษาความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดจนการรักษาอ านาจอธิปไตยเพ่ือด ารงไว้
ซึ่งรัฐของตน การจัดการก าลังพลทหารแต่ละประเทศนั้นจะขึ้นอยู่กับบริบทของประเทศนั้นๆว่าใช้
เกณฑ์ใดในการจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกองก าลังทหาร ส าหรับประเทศไทยปกติใช้ระบบบังคับโดย
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ก าหนดให้ชายไทยที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจ าการ 
หรือที่เรียกว่า “การเกณฑ์ทหาร” นั่นเอง จากการศึกษาวิจัยพบว่าการบังคับให้เข้ารับราชการทหาร
นั้นจะไม่สามารถเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการได้ โดยวิธีการเกณฑ์ทหารนั้น ท าให้
เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ ปัญหาการขาดสมรรถนะของก าลังพลที่มาจากระบบการเกณฑ์ทหาร 
ซึ่งเป็นวิธีการบังคับบุคคล ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถและ
ทักษะที่จ าเป็นในวิชาชีพทหารต่ ากว่าทหารที่รับราชการด้วยวิธีสมัครใจ นอกจากนั้นระบบการเกณฑ์
ทหารท าให้มีก าลังพลส ารองเกินกว่าความจ าเป็น ท าให้รัฐสูญเสียงบประมาณในการจัดการเกณฑ์
ทหารและค่าใช้จ่ายในการฝึกปฏิบัติก าลังพลส ารองเป็นระยะเวลานาน อีกทั้งปัญหาการขัดกันในเรื่อง
สิทธิและเสรีภาพและหน้าที่ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ประกอบกับการ
เกณฑ์ทหารเป็นการบังคับให้ชายไทยทุกคนเข้ารับการตรวจเลือกเพ่ือรับราชการทหารอันเป็นปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนท าให้เกิดปัญหาการทุจริตเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารอีก
ด้วย 

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานของก าลังพล
กองประจ าการ กล่าวคือควรมีการสนับสนุนให้มีพัฒนาการระบบการเข้ารับราชการทหารโดยสมัครใจ 
โดยควรมีการปรับปรุงด้านการประชาสัมพันธ์ท าความเข้าใจกับประชาชนถึงความจ าเป็นในการมี
ก าลังพลส ารองของประเทศ การเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ สร้างความเชื่อมั่นและลบภาพความ
หวาดกลัวของการเข้ามารับราชการทหาร อีกทั้งควรสร้างแรงจูงใจการในการเข้าเป็นทหารกอง
ประจ าการ เช่น เงินเดือน สวัสดิการ สิทธิต่างๆ การส่งเสริม ทักษะ และการให้ความรู้แก่ก าลังพล
ส ารอง ตลอดจนการทบทวน แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความทันสมัย เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ของประเทศในปัจจบุัน 

 
ค ำส ำคัญ: สมรรถนะของทหาร, การเกณฑ์ทหาร, การรับราชการทหารโดยสมัครใจ
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ABSTRACT 

 
The objective of this independent study  were to  study  Personnels 

competency of Royal Thai Armed Forces, case study of a comparative the 
conscription  and  military  volunteer. The research used a qualitative method by 
collected data from In-depth Interview with and Opened-ended question. The focus 
group be specifically selected consisted of 10 Army Personnels from conscription, 10 
army personnels from volunteer military and director of army training command in 
1st Infantry squad 2nd Battalion, His Majesty the King of Thailand, Prachinburi 
Province. The data were analyzed by using the content analysis to interpret, define 
and analyze the data. This research study under the conceptual Core Competency of 
Military all 5 aspects : Knowledge,  Skills, Character Performance,  Motivation power 
and Attitudes in line with Competency of Thai Army ‘s concept “SMART”. The 
“SMART” competency consisted of Sacrifice (S), Moral (M), Accountability (A), Result 
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Oriented (R) and Teamwok (T). In order to fine the suggestions to improve 
competency in Thai Army Personnels. 

The research results were as follows Army Personnels from conscription 
have military competency: Knowledge, Skills, Motivation power and Attitudes less 
than Army Personnels from volunteer.  Character Performance both group of Army 
Personnels are not different. Cause of competency difference in the focus group is 
restrictions on mental inadequacies Family and education. However, most of the 
samples. Still agree with the fact that Thailand must have a reserve army 

Therefore, the suggestions for improving performance should be 
supported of knowledge activities. Develop professional skills activities and Create 
Motivating Power such as salary, welfare, rights  to an Army Personnels to be 
develop compentency of Personnel Thai Army 

 
Keywords: Military Competency, Conscription, Voluntary Military,Military Personnels 
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กิตติกรรมประกำศ 
 

การค้นคว้าอิสระเรื่อง สมรรถนะของก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 
2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการ
เกณฑ์ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความกรุณาช่วยเหลือ
และความร่วมมือจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา แนะน า ตลอดจนให้ความเมตตา 
ช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ  ในการท าการค้นคว้าอิสระนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิกานต์ อิสสระชัยยศ ประธาน
กรรมการสอบการค้นคว้าอิสระที่ได้กรุณาให้ค าแนะน า ตรวจสอบ แก้ไข จนการค้นคว้าอิสระนี้เสร็จ
สมบูรณ์ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจการและกิจการ
สาธารณะ ส าหรับนักบริหาร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้สั่งสอนอบรม ประสิทธิ์ประสาท
วิชาความรู้ทางการศึกษาให้แก่ผู้วิจัย 

ขอขอบพระคุณ ข้าราชการทหาร ครูฝึกทหารและก าลังพลส ารองของกองร้อยที่ 1 
กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ทุกท่าน ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็น และเสนอแนวคิดอันเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสมรรถนะของก าลังพลทหารของประเทศไทย และอ านวยความสะดวกแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือน พ่ี น้อง นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐ
กิจและกิจการสาธารณะ ส าหรับนักบริหาร (EPA) รุ่นที่ 27 ทุกท่าน ที่สนับสนุนให้ความช่วยเหลือใน
การเรียนและอ านวยความสะดวกต่างๆอย่างดียิ่งตลอดหลักสูตรการศึกษา 

ขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผู้ศึกษาซึ่งได้ให้ก าเนิด ให้การอุปการะเลี้ยงดู
ผู้วิจัย โดยให้ค าสั่งสอนแนวคิดและการปฏิบัติตัว รวมถึงก าลังใจที่ส าคัญอย่างยิ่งจากครอบครัว ท าให้
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยดี คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาฉบับนี้  ผู้วิจัยขอ
มอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณมารดาที่เคารพบูชายิ่ง ตลอดจนคณาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาและผู้มี
พระคุณทุกท่าน 

 นายธวัชชัย ผลสะอาด 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ทหาร เป็นวิชาชีพที่มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือความมั่นคงของรัฐโดยมีสาระส าคัญ คือ
การรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงและอธิปไตยของรัฐ ในอดีตหลายประเทศต้องแข่งขันกันเป็นประเทศผู้น า 
จึงสร้างอ านาจโดยการขยายอาณาเขตของรัฐของตน ภารกิจส าคัญของก าลังพลทหารในขณะนั้นจึง
มุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับการท าสงครามหรือการต่อสู้กับรัฐศัตรูภายนอกประเทศ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งอธิปไตย
แห่งรัฐของตน ประชาชนหรือบุคคลของรัฐจึงเป็นก าลังหลักส าคัญที่ช่วยสร้างความเข้มแข็งและความ
มั่นคงให้แก่กองทัพ หากก าลังพลมีขีดความสามารถหรือสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค์ ย่อมส่งผลให้
กองทัพนั้นมีความแข็งแกร่ง การจัดการก าลังพลส ารองในแต่ละประเทศ จึงขึ้นอยู่กับบริบทของ
ประเทศนั้นๆว่าจะใช้เกณฑ์ใดในการจัดการเพ่ือให้ได้มาซึ่งกองก าลังทหาร  

ปัจจุบันหลายประเทศมุ่งเน้นการสร้างสันติภาพ เมื่อเกิดการละเมิดพันธกรณีใน
ประชาคมระหว่างประเทศ อาจมีการบังคับกันหรือการตอบโต้โดยไม่รุนแรงหรืออาจจะใช้มาตรการ
ทางเศรษฐกิจต่างๆ เช่น การตั้งก าแพงภาษี การคว่ าบาตรทางเศรษฐกิจ ในบางกรณีต้องใช้ก าลัง
ทหารเพ่ือแก้ไขปัญหา แต่ถ้าอีกฝ่ายมีการใช้ก าลังทางทหารก่อน เหตุผลที่ต้องมีการใช้ก าลังทหาร
เนื่องจากในสังคมระหว่างประเทศมีลักษณะ “อนาธิปไตย”1 กล่าวคือไร้กฎเกณฑ์ในการบังคับกันใน
ระหว่างรัฐแต่อย่างใด ตามกฎหมายภายในประเทศ เพ่ือบังคับให้เป็นไปตามพันธกรณีที่รัฐใดรัฐหนึ่งมี
การผิดสัญญา ค าว่า ความมั่นคงของรัฐ ในศาสตร์วิชาการทหารจะใช้ค าว่า “ความมั่นคงของชาติ” ค า
ว่า “ความมั่นคงแห่งชาติ” หรือ “ความมั่นคงแห่งรัฐ” ก็มีความหมายเหมือนกัน2 แม้ว่าความหมาย
ของค าว่า “ชาติ” กับ “รัฐ” จะมีความหมายแตกต่างกัน กล่าวคือ “รัฐ” หมายถึง ชุมชนทาง
การเมืองของมนุษย์อันประกอบด้วยดินแดนที่มีขอบเขตแน่นอน มีประชากรอาศัยอยู่ในจ านวนที่
เหมาะสม โดยมีรัฐบาลปกครองและมีอ านาจ อธิปไตยเป็นของตัวเอง ในขณะที่ความหมายของค าว่า 

                                           
1 ส.ศิวรักษ์, อธิบายแนวคิดปรัชญาการเมืองฝรั่ง. (กรุงเทพมหานคร : ศึกษิตสยาม, 2546.), 

122 - 126. 
2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, “บทที่ 4 ความมั่นคงแห่งชาติ (National Security),” 

http://www.crma.ac.th/msdept/e_bookmsd2012/strategyms4010/pdf/lesson_4.pdf, 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559). 
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“ชาติ” หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม และมีความผูกพันกันในทาง
สายโลหิต เผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา วัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือ
มีวิวัฒนาการทางการเมืองการปกครองร่วมกัน ส าหรับผู้เขียนความหมายของค าว่า “ชาติ” กับ “รัฐ” 
คือสิ่งๆเดียวกันในการศึกษาสารนิพนธ์ฉบับนี้ เนื่องด้วยความเป็น “รัฐ” จะถูกใช้ในทางวิชาการ
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เพ่ือสะท้อนความเป็นบุคคลในทางระหว่างประเทศ ในขณะที่ค าว่า “ชาติ” 
จะมุ่งเน้นในเรื่องความรู้สึกของกลุ่มชนที่มีส านึกต่อความเป็นประเทศเดียวกัน เพ่ือให้เข้ าใจถึงค าว่า 
ความมั่นคงของรัฐจะเป็นฐานในการท าความเข้าใจสารนิพนธ์ฉบับนี้ 

ความหมายของค าว่า “ความมั่นคงของรัฐ” มีการให้นิยามที่พอเทียบเคียงได้จาก
พระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2495 ได้ให้ค านิยามเกี่ยวกับ
ความมั่นคงแห่งชาติไว้ว่า “ความมั่นคงหรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร หมายความว่า การให้
เอกราชของชาติหรือสวัสดิภาพของประชาชนอยู่ในความม่ันคง ปลอดภัย รวมตลอดถึงการให้ประเทศ
ด ารงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” จึงอาจ
กล่าวได้ว่าความส าคัญของความมั่นคงของชาติหรือรัฐอยู่ที่เมื่อรัฐนั้นมีความมั่นคง ประชาชนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ปลอดภัย มีศักดิ์ศรี มีอิสรเสรีในการด าเนินชีวิต มีความหวัง สามารถ
จะม่ันใจในอนาคตของตนเองและลูกหลานสืบต่อไปภายภาคหน้าได้ ความม่ันคงของรัฐจึงมีผลโดยตรง
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และความปกติสุขของคนทุกคนในประเทศ เรื่องก าลังทางทหารก็เป็นส่วนหนึ่ง
ของเรื่องความมั่นคงของรัฐ โดยความมั่นคงของรัฐอาจพิจารณาได้เป็น 2 กรณี คือ ความมั่นคง
ภายนอกที่จะเป็นการป้องกันการรุกรานจากชาติอ่ืน และความมั่นคงภายในที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยภายในรัฐ อันเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจรัฐพ้ืนฐาน 

สถานการณ์ของโลกและของภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน ยังคงมีความขัดแย้ง
อยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ถึงกับมีสงครามขนาดใหญ่ เช่น สงครามโลก มีเพียงสงครามย่อยภายในแต่ละพ้ืนที่ 
เช่น การต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศอิรัก หรือประเทศอัฟกานิสถาน หรือในประเทศไทยก็พบ
ปัญหาความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท าให้มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะ แต่
การที่แต่ละประเทศ จะต้องมีก าลังทหารที่เข้มแข็ง เพ่ือใช้ในการป้องกันรักษาอธิปไตยของตนจากการ
ถูกรุกรานของประเทศอ่ืนก็ยังมีความจ าเป็นอยู่มาก เนื่องจากเอกราชอธิปไตยของ  ประเทศนั้นเป็น
เรื่องท่ีส าคัญยิ่ง การตั้งอยู่บนความไม่ประมาทด้วยการเตรียมก าลังไว้ให้พร้อมตั้งแต่ยามปกติจึงเป็นสิ่ง
ที่เหมาะสม ประเทศจะมั่นคงได้นั้นต้องประกอบ ไปด้วยปัจจัยหลายประการ โดยปัจจัยที่ส าคัญ
ประการหนึ่งคือ ต้องมีกองก าลังป้องกันประเทศท่ีเข้มแข็งทันสมัย และมีประสิทธิภาพ  

การศึกษาถึงสมรรถนะ (Competency) ของก าลังพลซึ่งหมายถึง กลุ่มของทักษะ 
ความรู้ความสามารถ รวมทั้งพฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติที่ทหารจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้การ
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ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายขององค์การหรือกองทัพ อีกนัยหนึ่งสมรรถนะหรือขีดความสามารถ (Competency) 
อาจหมายถึง สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความ
ต้องการของงานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ 
ในเรื่องของการได้มาของก าลังพลทางทหารของประเทศไทยนั้น ปัจจุบันจะแยกเป็นกองก าลัง
ประจ าการและก าลังส ารอง ทหารกองประจ าการของชายไทยปกติจะถูกการคัดเลือกด้วยระบบการ
เกณฑ์ทหาร ซึ่งพบว่าการเกณฑ์ทหารยังคงมีปัญหาอยู่ในเกือบทุกมุมโลกรวมถึงประเทศไทย โดยเป็น
ข้อพิพาทที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐในเรื่องของการจัดการก าลังพล ตามพระราชบัญญัติรับราชการ
ทหาร พุทธศักราช 2497 ซึ่งก าหนดหน้าที่ของชนชาวไทย มีหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยการเข้ารับ
ราชการทหารซึ่งก าหนด ให้ชายไทยที่มีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ จะต้องเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหาร
กองประจ าการ หรือที่เรียกว่า “การเกณฑ์ทหาร” นั่นเอง  

ทหารกองประจ าการ ถือเป็นก าลังพลส่วนใหญ่ที่เป็นก าลังหลักในกองทัพ ซึ่งทาง
ราชการได้ก าหนดวิธีคัดเลือกจากบรรดาชายไทยที่มีอายุครบก าหนดเข้ามารับราชการทหารกอง
ประจ าการด้วยวิธีการตรวจเลือกซึ่งเป็นกรรมวิธีตามกฎหมายเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ชายไทยทุก
คน แต่จากการด าเนินการตรวจเลือกทหารที่ผ่านมาพบว่า มีปัญหาเกิดขึ้นหลายประการ อาทิเช่น 
ปัญหาสมรรถนะของก าลังพลที่มาจากการเกณฑ์ทหารกับการเข้ามาเป็นทหารโดยความสมัครใจ 
ปัญหาเรื่องการขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของระบบการเกณฑ์ทหาร รวมถึงปัญหาการแสวงหาประโยชน์โดยทุจริตเพ่ือหลีกเลี่ยง
การเข้ารับราชการทหาร 

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้จึงสนใจศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะ (Competency) 
ของทหาร กองประจ าการ กองทัพบก โดยเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างทหารซึ่งมาจากวิธีการบังคับ
ให้เป็นทหาร (การเกณฑ์ทหาร) กับทหารซึ่งเป็นทหารโดยวิธีสมัครใจ เพ่ือประเมินว่าทหารที่มีที่มา
จากทั้งสองระบบนั้นมีสมรรถนะในแต่ละด้านเหมือนกันหรือแตกต่างหรือไม่ อย่างไร และทหารกลุ่ม
ใดที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพได้ดีกว่ากัน การศึกษาวิจัยนี้
ศึกษาในกรอบแนวคิดสมรรถนะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่ออาชีพทหาร อันได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ 
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สมรรถนะด้านแรงจูงใจ และสมรรถนะด้าน
ทัศนคติเพ่ือรวบรวมน ามาประเมินผลร่วมกับสมรรถนะหลักตามแนวคิดสมรรถนะที่ก าลังพลของ
กองบัญชาการกองทัพบกไทย พึงมีตามหลัก SMART อันได้แก่ สมรรถนะด้านความเสียสละ (S), 
สมรรถนะด้านสมรรถนะด้านความมคีุณธรรม (M), การด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด (A), สมรรถนะ
ด้านมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ (R) และสมรรถนะด้านร่วมคิดท างานเป็นทีม (T) ตลอดจนสรุปถึงแนวทาง
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และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข และพัฒนาระบบการจัดการก าลังพล
ส ารองของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยมีกองทัพที่เข้มแข็ง มีขีดความสามารถ มีศักยภาพ และมี
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือศึกษาความแตกต่างของสมรรถนะของทหารกองประจ าการระหว่างทหาร

ที่มาจากวิธีการเกณฑ์ทหารกับทหารที่มาจากวิธีสมัครใจ ในความคิดเห็นของทหารกองประจ าการ
และผู้บังคับบัญชา 

2. เพ่ือหาแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการก าลังพลส ารองของ
ประเทศไทย 

 1.3 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของทหารกองประจ าการซึ่งเข้ารับราชการทหารโดย
การเกณฑ์ทหารเปรียบเทียบกับการจัดการก าลังพลส ารองโดยสมัครใจของประเทศไทย โดยศึกษา
สมรรถนะของทหารจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ ก าลังพลส ารอง
กองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
จ านวน 20 คน และสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา จ านวน 5 คน ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) ถึงระบบการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ระบบการจัดการก าลังพลของต่างประเทศ เพ่ือแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการ
ก าลังพลส ารองของประเทศไทยต่อไป 

1.4 วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

การด าเนินการศึกษานี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
จากบทสัมภาษณ์เชิงลึก ของทหารก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ 
ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 คน และการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา (ครู
ฝึกทหาร) ร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) โดยการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ จากหนังสือ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
งานวิจัยทางวิชาการ บททัศนะวิจารณ์ บทบัญญัติของกฎหมาย รวมทั้งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ 
และน าข้อมูลดังกล่าวมาศึกษาอย่างเป็นระบบเพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางที่เหมาะสม 
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1.5 ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของสมรรถนะของทหารกองประจ าการระหว่าง

ทหารที่มาจากวิธีการเกณฑ์ทหารกับทหารที่มาจากวิธีสมัครใจ ในความคิดเห็นของทหารกอง
ประจ าการและผู้บังคับบัญชา 

2. ท าให้ทราบถึงแนวทางและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการจัดการก าลังพลส ารอง
ของประเทศไทย 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง “สมรรถนะของก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบ

ที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการ
เกณฑ์ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ”ผู้วิจัยได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานทางวิชาการ 
ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นกรอบในการศึกษาดังต่อไปนี้ 

2.1 ควำมหมำย แนวคิด และทฤษฎี องค์ประกอบและประโยชน์ของสมรรถนะ 

  2.1.1 ควำมหมำยของสมรรถนะ 
  ความหมาย แนวคิด ของสมรรถนะหรือขีดความสามารถ มีนักวิชาการทั้ง ใน

ประเทศและต่างประเทศได้ให้ความหมายของขีดความสามารถ ดังนี้ 
 สมรรถนะ (Competency) หมายถึง กลุ่มของทักษะ ความรู้ความสามารถ รวมทั้ง

พฤติกรรม คุณลักษณะและทัศนคติที่บุคลากรจ าเป็นต้องมีเพ่ือปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์การ หรือ หมายถึง 
สิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุถึงความต้องการของงาน
ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และท าให้บุคคล มุ่งม่ันสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ  

 David C. McClelland (เดวิด แมคเคิลแลนด์) กล่าวว่า สมรรถนะหรือขีด
ความสามารถ คือ บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น 
สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี หรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 

 นพรัตน์ โพธ์ศรีทอง ให้ความหมายว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถ เป็น
พฤติกรรมเชิงคุณลักษณะส่วนบุคคลและความสามารถทั้ง หมดของบุคคลที่สะท้อนหรือปรากฏ
ออกมาในรูปของการปฏิบัติงาน รวมทั้งพฤติกรรมการท างานในบทบาทและสถานการณ์ต่างๆ ที่ท าให้
เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมที่องค์การต้องการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตามแผนที่วาง
ไว้ โดยสมรรถนะนี้มีพ้ืนฐานมาจากความรู้ ทักษะความสามารถ คุณลักษณะส่วนบุคคลอันได้แก่ วิธีคิด 
อุปนิสัย และแรงจูงใจ โดยที่พฤติกรรมนั้นจะต้องแสดงออกมาให้เห็นได้ โดยการวัด หรือประเมินได้ 
และรวมถึงความสามารถพัฒนาให้เกิดขึ้น ในตัวบุคคลได้  

 จิรประภา อัครบวร ได้ให้ค านิยาม สมรรถนะหรือขีดความสามารถ ไว้ตรงกับ
แนวทาง Competency ในประเทศอังกฤษมากกว่าสหรัฐอเมริกาเพราะทางอังกฤษรวมถึงประเทศ
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ยุโรปใช้ Competency เพ่ือก าหนดมาตรฐานชาติด้านความสามารถในการท างานของคนที่ท างาน
ด้านอาชีวศึกษา (NVQ: National Vocational Qualification) ส่วนค านิยาม Competency ใน
สหรัฐอเมริกาที่ David McClelland ให้ไว้ในปีค.ศ. 1993 นั้น มาจากการศึกษาบุคลากรที่มีผลการ
ปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Superior Employees) ซึ่งสมรรถนะประกอบด้วยความรู้ ทักษะ อุปนิสัย (Trait) 
บทบาททางสังคม (Social role) การรับรู้ตนเอง (Self-image) และแรงจูงใจ (Motive) 

 สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์  ได้ ให้ความหมายสมรรถนะหรือขีดความสามารถ  
(Competency) หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และการปฏิบัติงานของครูและ
ผู้บริหารการศึกษาจะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็น
คุณลักษณะด้านความรู้ ทักษะและความประพฤติท่ีจ าเป็นต่อการท างานให้ส าเร็จตามบทบาทหน้าที่ที่
รับผิดชอบ สมรรถนะ Competency มีความสัมพันธ์กับผลลัพธ์ของงาน (Result) 

 ณรงค์วิทย์ แสนทอง กล่าวว่า สมรรถนะหรือขีดความสามารถพิจารณาความหมาย
ออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกมองว่า สมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะของคนที่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเชื่อ และอุปนิสัย และอีกกลุ่มหนึ่งมองว่าเป็นกลุ่มของความรู้ ทักษะ 
และคุณลักษณะของบุคคล หรือเรียกกันว่า KSAs ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากพฤติกรรมในการท างานที่
แสดงออกมาของแต่ละบุคคลที่สามารถวัดและสังเกตเห็นได้ 

 อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ได้สรุปค านิยามของขีดความสามารถ หรือสมรรถนะไว้ว่า คือ 
คุณลักษณะของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณสมบัติต่างๆ อันได้แก่ ค่านิยม 
จริยธรรม บุคลิกภาพ คุณลักษณะทางกายภาพและอ่ืนๆ ซึ่งจ าเป็นและสอดคล้องกับความเหมาะสม
กับองค์การ โดยเฉพาอย่างยิ่งต้องสามารถจ าแนกได้ว่าผู้ที่จะประสบความส าเร็จในการท างานได้ต้องมี
คุณลักษณะเด่นๆ อะไร หรือลักษณะส าคัญๆอะไรบ้าง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สาเหตุที่ท างานแล้วไม่
ประสบความส าเร็จ เพราะขาดคุณลักษณะบางประการคืออะไร เป็นต้น 

 Scott B. Parry นิยามค าว่าขีดความสามารถ หรือสมรรถนะว่าคือ กลุ่มของความรู้ 
(Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่องาน
หลักของต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยกลุ่มความรู้ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าว สัมพันธ์กับผลงานของ
ต าแหน่งงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นสิ่งที่สามารถ
เสริมสร้างขึ้น ได้ โดยผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

 Nordhaug กล่าวว่า สมรรถนะ คือ คุณลักษณะที่เป็นลักษณะเฉพาะบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล จากความมีประสิทธิภาพของเกณฑ์ที่ใช้ และ/หรือการปฏิบัติงานที่ได้
ประโยชน์ 
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 Rylatt; & Lohan ให้ความหมายว่าสมรรถนะคือ คุณลักษณะของความรู้ ทักษะ 

และทัศนคติที่มีความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผลในสถานการณ์หรืองานนั้นๆ 
 2.1.2 แนวคิดของสมรรถนะ 
 แนวคิดเกี่ยวกับขีดความสามารถหรือสมรรถนะเริ่มจากการน าเสนอบทความทาง

วิชาการของเดวิด แมคเคิลแลนด์ (David C. McClelland) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
เมื่อปี  ค.ศ.1960 ซึ่ งกล่าวถึง ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะที่ดีของบุคคล  (excellent 
Performer) ในองค์กรกับระดับทักษะความรู้ ความสามารถ โดยกล่าวว่า การวัด IQ และการทดสอบ
บุคลิกภาพ ยังไม่เหมาะสมในการท านายความสามารถ หรือสมรรถนะของบุคคลได้เพราะไม่ได้
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงออกมาได้ ในปี ค.ศ.1970 US State Department ได้ติดต่อบริษัท 
McBer ซึ่งแมคเคิลแลนด์เป็นผู้บริหารอยู่ เพ่ือให้หาเครื่องมือชนิดใหม่ที่สามารถท านายผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างแม่นย าแทนแบบทดสอบเก่า ซึ่งไม่สัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากคนได้คะแนนดีแต่ปฏิบัติงานไม่ประสบผลส าเร็จ จึงต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการใหม่  แมคเคิล
แลนด์ได้เขียนบทความ “Testing for competence rather Than for intelligence” ในวารสาร 
American Psychologist เพ่ือเผยแพร่แนวคิดและสร้างแบบประเมินแบบใหม่ที่เรียกว่า Behavioral 
Event Interview (BEI) เป็นเครื่องมือประเมินที่ค้นหาผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งแมคเคิลแลนด์ 
เรียกว่า สมรรถนะ (Competency) ในปี ค.ศ.1982 ริชาร์ด โบยาตซิส (Richard Boyatzis) ได้เขียน
หนังสือชื่อ The Competence Manager : A Model of Effective Performance และได้นิยามค า
ว่า competencies เป็นความสามารถในงานหรือเป็นคุณลักษณะที่อยู่ภายในบุคคลที่น าไปสู่การ
ปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ 

 ปี ค.ศ.1994 แกรีแฮเมลและซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K.Prahalad) 
ได้เขียนหนังสือชื่อ Competing for the Future ซึ่งได้น าเสนอแนวคิดที่ส าคัญ คือ Core 
Competencies เป็นความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือว่าในการประกอบธุรกิจนั้น จะต้องมีเนื้อ หา
สาระหลัก เช่น พื้นฐานความรู้ ทักษะ และความสามารถในการท างานอะไรได้บ้าง และอยู่ในระดับใด 
จึงท างานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความต้องการขององค์การ ปัจจุบันองค์การของเอกชนชั้นน า
ได้น าแนวคิดสมรรถนะไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานมากขึ้น และยอมรับว่าเป็นเครื่องมือ
สมัยใหม่ที่องค์กรต้องได้รับความพึงพอใจอยู่ในระดับต้นๆ มีการส ารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลก น า 
Core Competency เป็น 1 ใน 25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3 รองจาก Corporate 
Code of Ethics และ Strategic Planning แสดงว่า Core competency จะมีบทบาทส าคัญที่จะ
เข้าไปช่วยให้งานบริหารประสบความส าเร็จ จึงมีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการน าหลักการของ
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สมรรถนะมาปรับให้เพิ่มมากขึ้น หน่วยงานของรัฐและเอกชนของไทยหลายหน่วยงานได้ให้ความสนใจ
น ามาใช้ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย บริษัทปตท. และส านักงานข้าราชการพลเรือน เป็นต้น 

 การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างไรขึ้น อยู่กับคุณลักษณะที่บุคคลมีอยู่ 
คือทั้งความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆของบุคคลนั้นๆ เช่น บุคคลที่แสดงพฤติกรรม
ของการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เพราะเขามีความรู้ทักษะที่จะท าเช่นนั้นได้ และมีคุณลักษณะ
ของความมุ่งมั่นที่จะประสบความส าเร็จเป็นสิ่งผลักดันให้มีพฤติกรรมเช่นที่ว่านั้น บุคคลที่ขาดความรู้ 
และทักษะจะไม่สามารถท างานได้ แต่บุคคลที่มีความรู้และทักษะแต่ขาดคุณลักษณะความมุ่งมั่นที่จะ
ประสบความส าเร็จก็อาจไม่แสดงพฤติกรรมของการท างานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น เป็นต้น 

 แมคเคิลแลนด์ ซึ่งจัดว่าเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในเรื่องนี้ ได้ให้ค าจ ากัดความของ
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะ ไว้ว่าเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถ
ผลักดันให้ปัจเจกบุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ที่ก าหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ 
โดยสมรรถนะ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 5 ส่วน กล่าวคือ ส่วนที่เป็นความรู้ (Knowledge) และ
ทักษะ (Skills) นั้น ถือว่าเป็นส่วนที่คนแต่ละคนสามารถพัฒนาให้มีขึ้น ได้ไม่ยากนัก ด้วยการศึกษา
ค้นคว้าท าให้เกิดความรู้และการฝึกฝนปฏิบัติท าให้เกิดทักษะ ซึ่งในส่วนนี้นักวิชาการบางท่านเรียกว่า 
“Hard Skills”ในขณะที่องค์ประกอบส่วนที่เหลือ คือ Self-concept คือทัศนคติ ค่านิยมและ
ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตนเอง รวมทั้ง Trait คือบุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล และ 
Motive คือ แรงจูงใจหรือแรงขับภายในของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นสิ่งที่พัฒนายาก เพราะเป็นสิ่งที่ซ่อน
อยู่ภายในตัวบุคคลและส่วนนี้นักวิชาการบางท่าน เรียกว่า “Soft skills” นอกจากนี้แล้ว แมคเคิล
แลนด์ ยังได้อธิบายความหมายขององค์ประกอบสมรรถนะทั้ง 6 ส่วน ประกอบด้วย 

  (1) ทักษะ (Skills) คือ สิ่งที่บุคคลกระท าได้ดี และฝึกปฏิบัติเป็นประจ าจน
เกิดความช านาญ เช่น ทักษะของหมอฟันในการอุดฟันโดยไม่ท าให้คนไข้รู้สึกเสียวเส้นประสาท หรือ
เจ็บ 

  (2) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้
ภาษาอังกฤษ ความรู้ด้านการบริหารต้นทุน เป็นต้น 

  (3) ทัศนคติ ค่านิยม และความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่
บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น (Self-concept) เช่น คนที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงจะเชื่อว่าตนเองสามารถ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นต้น 

  (4) บุคลิกลักษณะประจ าของแต่ละบุคคล (Trait) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคล
นั้น เช่นเขาเป็นคนน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือเขามีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น  
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  (5) แรงจูงใจหรือแรงขับภายใน (Motive) ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่

มุ่งไปสู่สิ่งที่ต้องการ และ 
  (6) เป็นเป้าหมายของของเขา เช่น บุคคลที่มุ่งผลส าเร็จ (Achievement 

orientation) มักชอบตั้ง เป้าหมายที่ท้าทาย และพยายามท างานให้ส าเร็จตามเป้าที่ตั้ง ไว้ ตลอดจน
พยายามปรับปรุงวิธีการท างานของตนเองตลอดเวลา 

  เฮย์ส กล่าวไว้ว่า สมรรถนะนอกจากจะหมายถึงความสามารถในการท างาน
แล้ว ยังประกอบไปด้วยความรู้ แรงขับ คุณลักษณะ บทบาททางสังคม และการมีทักษะเพ่ือการ
ท างาน โดยที่องค์ประกอบของสมรรถนะต่างๆ เหล่านี้ท าให้บุคคลมีการท างานที่ได้ผลดีกว่าและ
สมบูรณ์มากกว่าบุคคลที่ไม่มีคุณลักษณะดังกล่าว  

  แพร์รี่ กล่าวว่า ในการปฏิบัติงานในองค์กรนั้น สมรรถนะมีความเกี่ยวข้อง
และสัมพันธ์ระหว่างงาน (Work) ผลลัพธ์ (Results) ผลที่ได้จากการท างาน (Outputs) กับ
คุณลักษณะของความรู้ ทักษะ และทัศนคติในการท างาน ซึ่งสามารถแสดงออกได้หลายลักษณะ
ด้วยกัน มุมมองที่ เกี่ยวกับสมรรถนะอาจจะมีหลากหลายตามค่ายของแนวคิด เช่น ประเทศ
สหรัฐอเมริกาจะมองสมรรถนะว่า เป็นเสมือนปัจจัยน าเข้า ที่ได้จากการปฏิบัติงานอันเกิดจากเงื่อนไข
ที่งานก าหนดขึ้น นอกจากนี้การก าหนดขอบเขตของสมรรถนะในแต่ละงานจะแตกต่างกันออกไป 
บางครั้งได้รวมบุคลิกลักษณะ ค่านิยม และรูปแบบบางอย่างไว้ด้วยกันพร้อมกับได้ให้นิยามของ
สมรรถนะว่า คือกลุม่ของความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีผลกระทบต่องานหลักของ
ต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดยที่กลุ่มความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะดังกล่าวสัมพันธ์กับผลงานของต าแหน่ง
งานนั้นๆ และสามารถวัดผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและเป็นสิ่งที่สามารถเสริมสร้าง
ขึ้น ได้โดยการผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนา 

  อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ ได้กล่าวถึงความหมายของสมรรถนะว่า สามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 2 ความหมาย ในความหมายแรกสมรรถนะ หมายถึง ความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะ
สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานที่ตนรับผิดชอบ กับความหมายที่สอง สมรรถนะ 
หมายถึง คุณสมบัติที่บุคคลจ าเป็นต้องมี เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาก
ความหมายทั้งสองประการข้างต้นเชอร์มอน ได้ให้น าหนักของสมรรถนะไปที่ความหมายที่สอง ซึ่งเป็น
การท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมอันน ามาสู่ผลงาน และผลสุดท้ายน ามาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่
องค์กรต้องการเป็นตัวที่ก าหนดรายละเอียดของพฤติกรรมการแสดงออกเป็นการตอบค าถามว่า “ท า
อย่างไรที่จะท าให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ (How)” มากกว่าการตอบค าถามว่า “อะไร
เป็นสิ่งที่หัวหน้างานคาดหวังหรือต้องการ (What)” ทั้งนี้การก าหนดความสามารถ หรือ สมรรถนะนั้น
จะแบ่งออกเป็น 3 มุมมอง ได้แก่ KSA ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไป กล่าวคือ 
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  1) ความรู้ หมายถึง ข้อมูลหรือสิ่งที่ถูกสั่งสมมาจากการศึกษาทั้งใน

สถาบันการศึกษา สถาบันฝึกอบรม / สัมมนา หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง รวมถึงข้อมูลที่ได้รับ
จากการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์กับผู้รู้ทั้งในสายวิชาชีพเดียวกัน และต่าง
สายวิชาชีพ 

  2) ทักษะ หมายถึง สิ่งที่จะต้องพัฒนา และฝึกฝนให้เกิดขึ้น โดยจะต้องใช้
ระยะเวลาเพื่อฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมาทั้งนี้ทักษะจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะด้าน
การบริหาร / จัดการงาน หรือทักษะในการบริหารควบคุมงานซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระบบความคิด และ
การจัดการในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะในการมีวิสัยทัศน์ทางกลยุทธ์ ซึ่งทักษะ
ดังกล่าวจะแสดงออกถึงการจัดระบบความคิดเพ่ือมองไปที่เป้าหมายในอนาคตว่าอยากจะท า หรือมี
ความต้องการอะไรในอนาคต และทักษะด้านเทคนิคเฉพาะงาน (Technical skills) ซึ่งหมายถึง 
ทักษะที่จ าเป็นในการท างานตามสายงาน หรือกลุ่มงานที่แตกต่างกันไป เช่น งานจัดซื้อจะมีหน้าที่
ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่แตกต่างไปจากงานผลิต ดังนั้นทักษะที่ต้องการของคนที่ท างาน
ด้านจัดซื้อ ได้นั้นจะต้องแตกต่างไปจากงานผลิตเช่นเดียวกัน 

  3) คุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) หมายถึง ความคิด ความรู้สึก เจต
คติ ทัศนคติ แรงจูงใจ ความต้องการส่วนบุคคล พบว่า คุณลักษณะส่วนบุคคลนั้นจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมา 
และไม่ค่อยจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป 

  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้ก าหนดค านิยามความหมาย
ของสมรรถนะ (Competency) หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ 
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือนร่วมงาน
อ่ืนๆในองค์การ กล่าวคือการที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหนึ่งได้มักจะต้องมีองค์ประกอบ
ของทั้งความรู้ ทักษะ ความสมารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ตัวอย่างเช่นสมรรถนะการบริหารที่ดีซึ่ง
อธิบายว่า “สามารถให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได้” หากขาดองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ ความรู้ใน
งาน หรือทักษะที่เกี่ยวข้อง เช่น อาจต้องหาข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ และคุณลักษณะของบุคคลที่เป็น
คนใจเย็น อดทน ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้ว บุคคลก็ไม่อาจจะแสดงสมรรถนะของการบริหารที่ดีด้วยการ
ให้บริการที่ผู้รับบริการต้องการได ้

  จากที่กล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า สมรรถนะจึงเป็น ความรู้  ทักษะ และ
คุณลักษณะที่จ าเป็นของบุคคลในการท างานให้ประสบความส า เร็จ มีผลงานได้ตามเกณฑ์หรือ
มาตรฐานที่ก าหนดหรือสูงกว่าก็เป็นได้ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าการน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้เพ่ือ
เป็นการบริหารทรัพยากรขององค์การโดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้องค์การสามารถ
ดึงศักยภาพความสามารถของบุคลากรมาใช้ในเชิงการเพ่ิมพูนผลผลิตและผลสัมฤทธิ์ของงานเพ่ือให้
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เกิดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน (Career Advancement) ได้ด้วย และยังท าให้องค์การสามารถ
น าไปเป็นเป้าหมาย กลยุทธ์ และค่านิยมขององค์การมาก าหนดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานโดยค านึงว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยองค์ประกอบของการด า เนินงานเพ่ือให้เกิดผลส าเร็จที่
องค์การควรจะมี 

 2.1.3 ควำมส ำคัญของขีดควำมสำมำรถหรือสมรรถนะ 
 ชัชวาล ทัตศิวัช ได้กล่าวว่า สมรรถนะ (Competency) เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่

น ามาเป็นพื้น ฐานจัดท าระบบหรือวางแนวทางในการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลขององค์กรให้สอดคล้อง
กับกลยุทธ์และเป้าหมายในการด าเนินขององค์กร และน ามาใช้กับการบริหาร ทรัพยากรบุคคลเพ่ือให้
มีประสิทธิภาพ สมรรถนะจึงมีความส าคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร กล่าวคือ เป็น
เครื่องมือช่วยแปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์วัฒนธรรมองค์กร และยุทธศาสตร์ต่างๆ ของ
องค์กรมาสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรในองค์กรอย่างมีระบบ ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ วัฒนธรรม
องค์กร และยุทธศาสตร์ขององค์กร เป็นมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร 
ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการวัดและประเมิน ผลการปฏิบัติงานของบุคลการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  กระทรวงมหาดไทย  ได้กล่าวถึง ความส าคัญของสมรรถนะไว้ว่า ในโลกของการ
แข่งขันทางธุรกิจมีการวิจัยพบว่า การพัฒนาคนคู่แข่งจะสามารถตามทันต้องใช้เวลา 7 ปีในขณะที่ 
เทคโนโลยีใช้เวลาเพียง 1 ปีก็ตามทันเพราะซื้อหาได้ ดังนั้น สมรรถนะของ Competency จึงมี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและองค์การดังนี้ 

1) ช่วยให้การคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรู้ทักษะและความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามความต้องการขององค์กรอย่างแท้จริง 

2) ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองว่าอยู่ในระดับใด
และต้องพัฒนาในเรื่องใดช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากข้ึน 

3) ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาฝึกอบรมแก่ข้าราชการ 
4) ช่วยสนับสนุนให้ตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเป้าหมาย เพราะ 

Competency จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่า ถ้าต้องการให้บรรลุเป้าหมายตาม KPIs แล้วจะต้องใช้ 
Competency ตัวไหนบ้าง 

5) ป้องกันไม่ให้ผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียว เช่น ยอดขายของ
พนักงานขายเพ่ิมขึ้นสูงกว่าเป้าที่ก าหนดทั้งๆที่พนักงานขายคนนั้นไม่ค่อยตั้งใจท างานมากนัก แต่
เนื่องจากความต้องการของตลาดสูง จึงท าให้ยอดขายเพ่ิมข้ึนเองโดยไม่ต้องลงแรงอะไรมาก หากมีการ
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วัด Competency แล้ว จะท าให้สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนนั้น ประสบความส าเร็จเพราะ
โชคช่วยหรือด้วยความสามารถของเขาเอง 

6) ช่วยให้เกิดการหล่อหลอมไปสู่สมรรถนะขององค์กรที่ดีขึ้น เพราะถ้าทุกคน
ปรับ Competency ของตัวเองให้เข้ากับผลงานที่องค์กรต้องการอยู่ตลอดเวลาแล้ว ในระยะยาวก็จะ
ส่งผลให้เกิดเป็น Competency เฉพาะขององค์กรนั้นๆ เช่น เป็นองค์การแห่งการคิดสร้างสรรค์
เพราะทุกคนในองค์การมี Competency ในเรื่องการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

 นอกจากการใช้สมรรถนะในการพัฒนาบุคลากรแล้วหน่วยงานยังสามารถน าระบบ
สมรรถนะไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในมิติต่างๆดังนี้ 

1) การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) หน่วยงาน
สามารถน าสมรรถนะของต าแหน่งที่ต้องการสรรหา และคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการไปท าเป็น
แบบทดสอบหรือแบบสัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะที่ดีมีความรู้ทักษะ ความสามารถ
ตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับต าแหน่งงาน เพื่อให้ได้คนที่มีผลการปฏิบัติงานตรงตามที่หน่วยงาน
ต้องการอย่างแท้จริง 

2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Performance Appraisal) 
ผู้บริหารหน่วยงานสามารถน าผลการประเมินสมรรถนะ Competency Gap ของเจ้าหน้าที่มาใช้ให้
สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งแสดงถึงการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนารายบุคคล 

3) การให้รางวัลและค่าตอบแทน (Reward and Compensation) การ
บริหารงานภาครัฐในแนวใหม่ได้น าระบบการให้รางวัลและค่าตอบแทนมาใช้เพ่ิมเติมจากการเลื่อนขั้น 
เงินเดือนอย่างเดียว เป็นการบริหารค่าตอบแทนที่สามารถช่วยเพ่ิมแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานมากขึ้น การน าระบบสมรรถนะมาใช้จะช่วยให้การให้
รางวัลและค่าตอบแทนแก่ผู้ที่มีสมรรถนะในการท างานสูงจะได้รับค่าตอบแทนที่สูงกว่า บุคลากรจะ
เห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองให้สูงยิ่งขึ้น ส่งผลให้สมรรถนะขององค์กรยิ่งสูงขึ้น ตามไปด้วย
นอกจากนั้น ยังช่วยให้การบริหารค่าตอบแทนและการให้รางวัลมีความโปร่งใสและเป็นธรรมมาก
ยิ่งขึ้น 

4) การวางแผนความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Planning and Succession 
plan) ระบบสมรรถท าให้หน่วยงานสามารถทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่ และทราบ
ถึงทักษะหรือความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับต าแหน่งเป้าหมายในอนาคตของเจ้าหน้าที่แต่ละคน 

5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Management) การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ (RBM) ในปัจจุบันจะยึดยุทธศาสตร์ขององค์การเป็นหลักโดยมีตัวชี้วัด (KPIs) ในระดับ
ต่างๆเป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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 2.1.4 ประเภทของสมรรถนะ 
 ประเภทของสมรรถนะ (Competency types) มีการจ าแนกประเภทไว้มากมาย

หลายประเภทขึ้น อยู่กับความเหมาะสมในการน าไปใช้กับองค์กรต่างๆ ดังนี้ 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ และชัชรินทร์ ชวนวัน แบ่งขีดความสามารถหรือสมรรถนะ 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สมรรถนะหลัก เป็นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์การจะต้องมี เพ่ือท าให้
องค์การสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลัก
ขององค์การเองโดยสมรรถนะหลักขององค์การจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากรและกลายเป็นสมรรถนะที่
บุคลากร ทุกคนในองค์การต้องมี 2) สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน เป็นสมรรถนะที่บุคคลในที่ท างาน
ในสายงานต้องมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก 

 เทื้อน ทองแก้ว จ าแนกขีดความสามารถหรือสมรรถนะ ได้เป็น 5 ประเภทคือ 
1) สมรรถนะส่วนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่

ละคนมีเป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ป้องกันตัวของ 
จาพนม นักแสดงชื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และ
นักกีฬา เป็นต้น ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคล
กับการท างานในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจก็ต้องมีความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลข การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 

3) สมรรถนะองค์การ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถ
พิเศษเฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัท เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มี
ความสามารถในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือ บริษัท ฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการ
ผลิตรถยนต์ เป็นต้น หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่
บุคคลต้องมี หรือต้องท าเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้อง
มีสมรรถนะหลัก คือการใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัทต้องมี
สมรรถนะหลัก คือการสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของ
บุคคลที่มีตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือน แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น 
ข้าราชการต ารวจเหมือนกัน แต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวนสอบสวน 
บางคนมีสมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น 
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 2.1.5 องค์ประกอบของสมรรถนะ 
 มีการกล่าวไว้เกี่ยวกับองค์ประกอบของขีดความสามารถหรือสมรรถนะในหลาย

แนวทางดังต่อไปนี้ 
 หลักตามแนวคิดของแมคเคิลแลนด์มี 5 ส่วนคือ 

1) ความรู้ (Knowledge) คือ ความรู้เฉพาะในเรื่องที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็น
สาระส าคัญ เช่น ความรู้ด้านเครื่องยนต์ เป็นต้น 

2) ทักษะ (Skill) คือ สิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะทาง
คอมพิวเตอร์ ทักษะทางการถ่ายทอดความรู้ เป็นต้น ทักษะที่เกิดได้นั้น มาจากพ้ืน ฐานทางความรู้ 
และสามารถปฏิบัติได้อย่างแคล่วคล่องว่องไว 

3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง (Self – Concept) คือ เจตคติ ค่านิยม และ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของตน หรือสิ่งที่บุคคลเชื่อว่าตนเองเป็น เช่น ความมั่นใจในตนเอง 
เป็นต้น 

4) บุคลิกลักษณะประจ าตัวของบุคคล (Traits) เป็นสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น เช่น 
คนที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ หรือมีลักษณะเป็นผู้น า เป็นต้น 

5) แรงจูงใจ / เจตคติ (Motives / Attitude) เป็นแรงจูงใจ หรือแรงขับภายใน 
ซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมาย หรือมุ่งสู่ความส าเร็จ เป็นต้น 

 จากแนวคิดของแมคเคิลแลนด์นั้น สกอตด์ บี พารี เห็นควรจะรวมส่วนประกอบที่
เป็นความคิดเกี่ยวกับตนเอง คุณลักษณะและแรงจูงใจเข้าเป็นกลุ่มเรียกว่า คุณลักษณะ (Attributes) 
ดังนั้น บางครั้งเมื่อพูดถึงองค์ประกอบของสมรรถนะจึงมีเพียง 3 ส่วนคือ ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะ 
ซึ่งตามทัศนะของแมคเคิลแลนด์กล่าวว่า สมรรถนะเป็นส่วนประกอบขึ้นมาจากความรู้ ทักษะ และ
เจตคติ / แรงจูงใจ หรือ ความรู้ ทักษะ และเจตคติ / แรงจูงใจ ก่อให้เกิดสมรรถนะ 

 ดังนั้นความรู้โดดๆ จะไม่เป็นสมรรถนะ แต่ถ้าเป็นความรู้ที่สามารถน ามาใช้ให้เกิด
กิจกรรมจนประสบความส าเร็จถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสมรรถนะในที่นี้จึงหมายถึ งพฤติกรรมที่
ก่อให้เกิดผลงานสูงสุดนั้น ตัวอย่างเช่น ความรู้ในการขับรถ ถือว่าเป็นความรู้ แต่ถ้าน าความรู้มาท า
หน้าที่เป็นผู้สอนขับรถ และมีรายได้จากส่วนนี้ ถือว่าเป็นสมรรถนะ ในท านองเดียวกัน ความสามารถ
ในการก่อสร้างบ้านถือว่าเป็นทักษะ แต่ความสามารถในการสร้างบ้านและน าเสนอให้เกิดความ
แตกต่างจากคู่แข่ง ได้ถือว่าเป็นสมรรถนะหรือในกรณีเจตคติ / แรงจูงใจก็เช่นเดียวกันก็ไม่ใช่
สมรรถนะ แต่สิ่งจูงใจให้เกิดพลังท างานส าเร็จตรงตามเวลาหรือเรียกว่าก าหนด หรือดีกว่ามาตรฐาน
ถือว่าเป็นสมรรถนะ 
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 ฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ได้อธิบายองค์ประกอบของสมรรถนะไว้ดังนี้ 

1) ฐานข้อมูลสมรรถนะขององค์กร (Competency Basket) หมายถึงฐานข้อมูล
ที่เก็บรวบรวมสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานในต าแหน่งต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมดภายในองค์กร 
สมรรถนะแต่ละตัวจะได้รับการออกแบบตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งงาน/
กลุ่มงาน เพ่ือให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กร
ก าหนดไว้ 

2) ประเภทของสมรรถนะ (Competency Categories) หมายถึง การจ าแนก
รวบรวมสมรรถนะออกเป็นกลุ่มต่างๆ เช่น สมรรถนะหลัก สมรรถนะตามสายวิชาชีพสมรรถนะร่วม
ของกลุ่มงาน/สายวิชาชีพ สมรรถนะเฉพาะทาง และสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ เป็นต้น 

3) ชื่อสมรรถนะและค าจ ากัดความ (Competency Names and Definitions) 
  (1) ชื่อของสมรรถนะ (Competency Names) เป็นการก าหนดหรือตั้ง ชื่อ

สมรรถนะ แต่ละตัวให้ชัดเจน ชี้บงความแตกต่างกับสมรรถนะตัวอ่ืนๆ ซึ่งจะท าให้บุคลากรในองค์กร
เข้าใจตรงกัน 

  (2) ค าจ ากัดความของสมรรถนะ (Competency Definition) เป็นการให้
ความหมายของสมรรถนะตัวนั้นๆ ว่าหมายถึงอะไร มีขอบเขตมากน้อยเพียงใด การให้ค าจ ากัดความ
เพ่ือให้บุคลากรในองค์กรเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอะไร ซึ่งค าจ ากัดความของสมรรถนะนั้น ในแต่ละ
องค์กรอาจมีการใช้ภาษาและการให้ความหมายที่แตกต่างกันได้ ดังนั้น ในการก าหนดชื่อและ
ความหมายย่อมมีความหลากหลาย และเหมาะสมแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร 

4) ระดับของสมรรถนะ (Proficiency Scale) เป็นการก าหนดระดับทักษะ
ความรู้ความสามารถของสมรรถนะ ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังนี้ 

  (1) การแบ่งระดับความสามารถตามล าดับชั้น การบังคับบัญชา (Hierarchy 
Scale)  

  (2) การแบ่งระดับความสามารถตามความเชี่ยวชาญ (Expertise Scale 
5) ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม (Behavioral Indicators) หมายถึง การกระท า

ปฏิกิริยา หรือการกระท าตามบทบาทหน้าที่ภายใต้สถานการณ์ที่ เฉพาะเจาะจง (Specific 
Circumstances) 

 สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์ (Spencer & Spencer) ได้ให้แนวคิดองค์ประกอบ ของ
ขีดความสามารถหรือสมรรถนะนั้น ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของปฏิบัติงาน และเป็น
ปัจจัยแห่งความส าเร็จ หรือเป็นปัจจัยที่น าไปสู่ผลลัพธ์ ในการปฏิบัติงานที่ต้องการได้ ท าให้องค์กร
สามารถตรวจสอบได้ว่า บุคคลากรยังขาดความสามารถด้านใดซึ่งจะช่วยแก้ไขและพัฒนาได้อย่างถูก



Ref. code: 25595803010502DTK

17 
 

วิธี กล่าวคือ บุคลากรได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้มีความพร้อมที่จะรับผิดชอบงานที่สูงขึ้น 
ส่วนองค์กรเองก็ได้รับผลดีในแง่ของการมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากมีพนักงานที่มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 

 ไรแลทและโลฮาน (Rylatt & Lohan) ได้น าเสนอองค์ประกอบหลักของแต่ละ
สมรรถนะไว้ว่าประกอบไปด้วย  

1. บทบาทหลัก (Key Role) ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายถึงกิจกรรมอย่างกว้างๆ ตามข้อ
ผูกพันหรือพันธะกรณี (Commitment) ที่แต่ละบุคคลมีต่อองค์กรในระหว่างที่ท างานอยู่  

2. หน่วยของสมรรถนะ (Unit of Competency) อธิบายถึงหน้าที่หลักหรือกลุ่ม
ของทักษะของงานอย่างกว้างๆ  

3. ส่วนประกอบของสมรรถนะ (Element of Competency) เป็นการอธิบายถึง
รายละเอียดเพิ่มมากขึ้น จากหน่วยย่อยนั้นๆ โดยกล่าวถึงการกระท าหรือผลลัพธ์ที่แสดงให้เห็นหรือวัด
ได้ ซึ่งอาจจะระบุออกมาในลักษณะของปัจจัยน าเข้า (Input) หรือ ผลลัพธ์ (Output) ก็ได้  

4. เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) เป็นระดับความต้องการ หรือ
มาตรฐานของผลการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนประกอบของสมรรถนะ ซึ่งต้องระบุให้เชื่อมโยงกัน
ระหว่างสมรรถนะและความชัดเจนของผลส าเร็จ  

5. เงื่อนไข (Condition) เป็นความคาดหวังในการปฏิบัติงาน 
 2.1.6 ประโยชน์ของสมรรถนะ 
 หากจะกล่าวถึงประโยชน์ของการน าระบบขีดความสามารถหรือสมรรถนะ 

(Competency) มาใช้ในองค์กร สามารถสรุปได้ว่า 
1) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร สมรรถนะที่เป็นหลัก

ที่เรียกกันว่า สมรรถนะหลักนั้น จะช่วยในการสร้างกรอบแนวคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของ
คนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจและกลยุทธ์ขององค์กร และสมรรถนะ
หลักเปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้เป้าหมายต่างๆบรรลุเป้าหมายได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น 

2) การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) ถ้าองค์กรใดไม่ได้ออกแบบ
วัฒนธรรมโดยรวมขององค์กรไว้อยู่ไปนานๆ พนักงานหรือบุคลากรจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้น มา
เองโดยธรรมชาติ ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรที่เกิดขึ้น เองตามธรรมชาตินี้อาจจะมีบางอย่างสนับสนุนหรือ
เอ้ือ ต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร แต่วัฒนธรรมบางอย่างอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเติบโต
ขององค์กร ดังนั้นสมรรถนะจึงมีประโยชน์ต่อการก าหนดวัฒนธรรมองค์กร คือช่วยสร้างกรอบ
แสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์กรโดยรวมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สนับสนุนการ 
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ด าเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้ าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรตามธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค ์

3) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
  3.1) การคัดเลือกบุคลากร (Recruitment) สมรรถนะ (competency) มี

ประโยชน์ดังนี้ 
   (1) ช่วยให้การคัดเลือกคนเข้าท างานถูกต้องมากขึ้น เพราะคนบาง

คนเก่งมีความรู้ความสามารถสูง ประสบการณ์ดี  แต่อาจจะไม่เหมาะสมกับลักษณะการท างานใน
ต าแหน่งนั้นๆ หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะวัฒนธรรมขององค์กรก็ได้ 

   (2) น าไปใช้ในการออกแบบค าถามหรือแบบทดสอบ 
   (3) ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน 
   (4) ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาฝึกอบรม

พนักงานใหมท่ี่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของต าแหน่งงาน 
  3.2) การพัฒนาและฝึกอบรม (Training & Development) สมรรถนะมี

ประโยชน์ดังนี้ 
   (1) น ามาใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและ

ฝึกอบรม (Training Road Map) 
   (2) ช่วยให้ทราบว่าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถ

เรื่องอะไรบ้าง และช่องว่าง (Training Gap) ระหว่างความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับ
ความสามารถที่เขามีจริงห่างกันมากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาความสามารถ
ส่วนบุคคล (Individual Development Plant) 

   (3) ช่วยในการวางแผนการพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการน าเอาสมรรถนะของต าแหน่ง 

   (4) ช่วยในการวางแผนการพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการน าเอาสมรรถนะของต าแหน่งงานที่สูงขึ้น ไปมาพัฒนา
บุคลากรในขณะที่เขายังด ารงต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า 

  3.3) การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง (Promotion) สมรรถนะมีประโยชน์ใน
การเลื่อนระดับและปรับต าแหน่ง คือ ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่ง หรือ
ระดับที่สูงขึ้น ไป โดยพิจารณาทั้งเรื่องของความสามารถในงาน (Technical Competencies) และ
ความสามารถทั่วไป (General Competencies) เช่น ด้านการบริหารจัดการ ด้านการท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ด้านระบบการคิด และยังช่วยป้องกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับ ปรับต าแหน่งเหมือนอดีต
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ที่ผ่านมาดังค ากล่าวที่ว่า “ได้หัวหน้าแย่ๆมาหนึ่งคน และสูญเสียผู้ปฏิบัติงานเก่งๆ ไปอีกหนึ่งคน” ซึ่ง
หมายถึง การที่องค์กรพิจารณาเลื่อนต าแหน่งคนจากคุณสมบัติที่ว่าคนๆนั้น ท างานเก่งในต าแหน่งเดิม
อยู่มานาน ผลงานดีตลอด ซื่อสัตย์สุจริตแล้วตอบแทนเขาโดยการเลื่อนต าแหน่งงานให้สูงขึ้น ทั้งๆที่ผู้
ที่ได้รับการเลื่อนต าแหน่งนั้นเขาไม่มีความสามารถในการปกครองคนเลย 

  3.4) การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ (Rotation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ
โยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ โดยช่วยให้ทราบว่าต าแหน่งที่จะย้ายไปนั้น จ าเป็นต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง
แล้ว ผู้ที่จะย้ายไปมีหรือไม่มีสมรรถนะอะไรบ้าง และยังช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน เพราะถ้า
ย้ายคนที่มีสมรรถนะไมเ่หมาะสมไป อาจจะท าให้เสียทั้งงานและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) สมรรถนะมี
ประโยชน์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

4.1) ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป 

4.2) ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล 
5) การบริหารผลตอบแทน (Compensation) สมรรถนะมีประโยชน์ในการ

บริหารผลตอบแทน ดังนี้ 
  5.1) ช่วยในการก าหนดอัตราว่าจ้างพนักงานใหม่ว่าควรจะได้รับ

ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับความสามารถไม่ใช่ก าหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒิการศึกษาเหมือน
อดีตที่ผ่านมา 

  5.2) ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่
จ่ายผลตอบแทนตามอายุงานหรือจ านวนปีที่ผ่านมาท่ีเพ่ิมข้ึนเหมือนสมัยก่อน 

 กีรติ ยศยิ่งยง ได้กล่าวไว้ว่า สมรรถนะมีประโยชน์ในหลายระดับที่แตกต่างกัน สรุป
ได้ 4 เป้าหมาย คือ 

1) ประโยชน์ต่อพนักงาน ได้แก่ 
  1.1) มีความชัดเจนในการเชื่อมโยงล าดับชั้นของการเรียนรู้ การถ่ายโอน

ทักษะในการปฏิบัติงาน และการปรับตัวต่อการท างานเพ่ือคุณค่า และศักยภาพในการท างานที่จะ
แสดงให้เห็นต่อความก้าวหน้าในอาชีพต่อไป 

  1.2) เพ่ิมความสามารถได้รู้ถึงพนักงานในการที่จะสามารถถ่ายโอนทักษะ
และฝึกให้เป็นทักษะที่จ าเป็นต่อความต้องการของตนเอง 
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  1.3) พนักงานสามารถรู้ถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของตนเองที่ได้รับจาก

การประเมินร่วมกันระหว่างองค์กร และพนักงาน ท าให้รู้ถึงขีดความสามารถที่ต้องการในองค์กร หรือ
ใช้เปรียบเทียบภายนอกองค์กรได้ 

  1.4) องค์กรที่ยึดหลักการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถแสดงให้เห็นว่า
องค์กรนั้น มีทัศนคติและค่านิยมท่ีชัดเจนต่อการเรียนรู้และความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน 

  1.5) มีการประเมินวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานมากขึ้น และมีการให้
ข้อมูลย้อนกลับที่ชัดเจน เนื่องจากมีการประเมินที่สามารถเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งขึ้น เป็นการ
เตรียมการที่จะกระตุ้นหรือจูงใจพนักงานให้พยามฝึกฝนตนเองให้เข้ากับมาตรฐาน 

2) ประโยชน์ต่อองค์กร ได้แก่ 
  2.1) ท าให้องค์กรสามารถที่จะมุ่งฝึกอบรม เพ่ือลดช่องว่างทางทักษะ 

ความรู้และทัศนคติด้วยการฝึกอบรมเฉพาะและมีเป้าหมายที่ชัดเจนเป็นที่ต้องการตามลักษณะงาน 
  2.2) ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการรับสมัครงานด้วยการ

เปรียบเทียบขีดความสามารถท่ีจะต้องใช้ในงานกับขีดความสามารถท่ีผู้สมัครงานแต่ละคนมีอยู่ 
  2.3) เกิดความคุ้มค่าในการฝึกอบรมที่จะขึ้น อยู่กับความจ าเป็นในการเพ่ิม

ผลิตผล และการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขัน 
  2.4) สร้างความเชื่อมั่นมากขึ้น แก่องค์กร ในการตัดสินใจว่าทรัพยากร

มนุษย์ของตนนั้น มีความมุ่งมั่นที่จะต้องฝึกอบรมเพ่ือให้เกิดทักษะอย่างแท้จริง 
  2.5) ช่วยในการประเมินทั้งการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ประเมินผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลงานของหน่วยงาน 
  2.6) ช่วยในการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานและองค์กรมีความคล่องตัว 

เพราะสามารถก าหนดขีดความสามารถไปยังผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 
 2.1.7 สมรรถนะหลักท่ีส ำคัญของทหำร 
 สมรรถนะหลัก (Core Competency) ของก าลังพลทหาร หมายถึงความรู้ ทักษะ 

และคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการทหารที่สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ท าให้นายทหาร
สามารถ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นคุณลักษณะร่วมที่ทหารทุกนายต้องมีเพ่ือหล่อหลอม
ค่านิยม 

ส่วนพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ของบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการทหาร 
ประกอบ ด้วยสมรรถนะ 5 ด้าน ดังนี้ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะ
ด้านแรงจูงใจ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สมรรถนะด้านทัศนคติ 
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 1. สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึงความขวนขวายสนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่ง

สมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ทางการทหาร เช่นเช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่และเข็มทิศ ความรู้
ด้านภูมิศาสตร์ ความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น ตลอดจนความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติราชการทหาร ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีก
ทั้งรูจ้ักพัฒนา ปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการ
ปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

 2. สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ (Skills) หมายถึง ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ อันเป็น
คุณลักษณะที่บุคคลที่ประกอบอาชีพทหารควรมี อาทิ เช่น ทักษะการใช้อาวุธยุทโปกรณ์ ทักษะการ
สังเกต ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจ เป็น
ต้น ตลอดจนทักษะอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพทหาร 

 3. สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motives) หมายถึงความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
ทหาร อันมีผลสัมพันธ์โดยตรงกับ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิต่างๆตลอดจนความมั่นคง
ก้าวหน้าในอาชีพภายหลังจากปลดประจ าการ 

 4. สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย (Traits) หมายถึงพฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออก 
ที่ส าคัญที่ทหารควรมี ได้แก่ ความมีวินัยและความเสียสละ การประพฤติปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ แบบแผน และแบบธรรมเนียมของทหาร การมีวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้น
ส าหรับควบคุมบังคับให้มีและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความจริงใจอย่างมั่นคง ความอดทนต่อความ
ยากล าบาก  ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันตราย ตลอดจนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็น
ส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรกองทัพ รวมถึงจริยธรรมและคุณธรรม หมายถึงการครอง
ตนและประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารง
รักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการทหาร อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจ
หลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และส่งเสริมคนดีด้วยระบบคุณธรรม 

 5. สมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitude) หมายถึงแนวคิด ความเชื่อ ความรู้สึกต่อ
อาชีพทหาร เช่น ความมีเกียรติ รักศักดิ์ศรี ความจงรักภักดี มีความเต็มใจ ยินดีที่จะอุทิศตน แรงกาย 
แรงใจ เสียสละทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอิสรภาพ อธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้ยืนยงมั่นคงอยู่
ตลอดไป 
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สมรรถหลัก (Core Competency) ของกองบัญชำกำร กองทัพไทย  
 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้ประกาศไว้เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 เรื่องการ

ก าหนดสมรรถนะให้ก าลังพลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกับสมรรถหลัก (Core Competency) 
ของกองบัญชาการ กองทัพไทย เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร โดยใช้ค าย่อว่า 
SMART ซ่ึงประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 

 1. S (Sacrifice) ความเสียสละ  
 ความเสียสละ หมายถึงทุ่มเทท างานให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มก าลังความสามารถ  

พร้อมและเต็มใจที่จะสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อความ
ยากล าบากไม่ว่าภารกิจนั้นจะเป็นสิ่งที่ยาก เสี่ยงอันตรายหรือไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน 

 2. M (Moral) ความมีคุณธรรม  
 คุณธรรม หมายถึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา ซื่อตรงต่อหน้าที่ มี

สัจจะรักษาค าพูด ไว้วางใจได้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียม และ
จรรยาบรรณของการเป็นทหารอาชีพ มุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ จงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 

 3. A (Accountability) ด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด  
 การด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด หมายถึงมุ่งมั่นรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่

ราชการให้มีความถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและหลักการด้วยความโปร่งใส โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการ และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการกระท า และการตัดสินใจของตนเองทั้ง
ทางบวกและทางลบ พร้อมและยินดีให้ตรวจสอบการกระท าหรือผลงานของตนเอง 

 4. R (Result oriented) มุ่งม่ันในผลสัมฤทธิ์  
 การมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ หมายถึงเข้าใจถึงเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน พร้อม

มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลส าเร็จอย่างดีที่สุด โดยพยายามพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ
เพ่ือสร้างสรรค์พัฒนากระบวนการท างานให้ผลงานบรรลุผลส าเร็จยิ่งกว่าเป้าหมายหรือมาตรฐานที่
ก าหนด 

 5.  T (Teamwork) ร่วมคิดท างานเป็นทีม  
 การร่วมคิดท างานเป็นทีม หมายถึงความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดย

ปฏิบัติตนได้สอดคล้องตามบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีของทีม ยอมรับฟังความคิดเห็นหรือ
ค าวิจารณ์ และวิธีการท างานที่หลากหลาย สามารถประสานการท างานระหว่างสมาชิกในทีมได้เป็น
อย่างดี พร้อมมีส่วนร่วมในทีมอย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้ผลงานของทีมบรรลุเป้าหมายไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำรและกำรจัดกำรก ำลังพลส ำรองโดยสมัครใจ 

  2.2.1 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรเกณฑ์ทหำร 
  การเกณฑ์ (Conscription) เป็นการบังคับบุคคลเพ่ือปฏิบัติราชการหรือรัฐการบาง
กรณีของชาติที่เองสังกัด ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นทหารมากที่สุด การเกณฑ์ทหารมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
และปัจจุบันยังคงอยู่ในบางประเทศ อย่างเช่น ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ
ประเทศไทย ส าหรับประเทศไทยใช้วิธีการเกณฑ์โดยการบังคับจับใบด า ใบแดง ความส าคัญของการ
เกณฑ์ทหาร คือ สามารถสร้างแสนยานุภาพของกองทัพประเทศให้สอดคล้องไปกับยุทธวิธีในการรบ
ของทหารราบที่ใช้จ านวนคนที่เป็นทหารจ านวนมากในการเข้ายึดครองพ้ืนที่ของข้าศึก กล่าวคือทหาร
ราบที่มีหน้าที่เข้าด าเนินกลยุทธ์ในการรบเพ่ือเข้ายึดพ้ืนที่และท าลายข้าศึก ตลอดจนเป็นแรงงาน
ส าคัญใช้ท างานภายในกองทัพ  
  2.2.2 ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรจัดกำรก ำลังส ำรอง 
  ก าลังส ารอง หมายถึง ก าลังที่มิใช่ก าลังประจ าการเตรียมไว้ส าหรับใช้ในยามสงคราม
ประกาศกฎอัยการศึก ประกาศภาวะฉุกเฉิน หรือในขณะปฏิบัติด้วยการใช้ก าลังขนาดใหญ่เพ่ือปกป้อง
คุ้มครองเอกราชและอธิปไตยของชาติ หรือเ พ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
ภายในประเทศ การจัดการก าลังส ารอง (Army Reserve) หมายถึง การจัดการกองก าลัง ได้แก่ พลที่
มิใช่กองก าลังประจ าการให้มีการเตรียมไว้ส าหรับใช้ในยามสงครามยามประเทศประกาศกฎอัยการศึก 
ยามประกาศภาวะฉุกเฉินหรือในยามปฏิบัติการใช้ก าลังทหารขนาดใหญ่ เพ่ือปกป้องคุ้มครองรักษา
เอกราชและอธิปไตยของชาติ หรือเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ โดย
ประเทศที่โดดเด่นในเรื่องการจัดการก าลังส ารองและการเกณฑ์ทหาร คือประเทศอิสราเอล ซึ่ง
สามารถระดมพลได้ทันทีพร้อมรบ  
  2.2.3 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรเกณฑ์ทหำรและกำรจัดกำรก ำลังส ำรองโดยสมัคร
ใจ 
   2.2.3.1 ทฤษฎีสัญญาประชาคม1 หมายถึงตามหลักกฎหมายธรรมชาติ มี
ลักษณะเป็นส านึกของจริยธรรมที่ผู้ปกครองควรตระหนักถึงสิทธิบางประการที่ผู้อยู่ใต้ปกครอง 
(ประชาคม) ได้ยอมสละไป (อาจเรียกได้ว่ายอมอยู่ใต้อ านาจของผู้ปกครอง) เพ่ือความปลอดภัยของ

                                           
1 ชาญโชติ ชมพูนุช, “พัฒนาการและการพัฒนาประชาสังคม,” 

http://www.thaiihdc.org/web/index.php?option=com_content&view=article&id=424:2
556-06-10-05-19-41&catid=4:2557-06-25-06-55-40&Itemid=23.url (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 
เมษายน 2559). 
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ตนในสิทธิและเสรีภาพที่ยังคงเหลืออยู่ แนวคิดเช่นนี้ เองที่เป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย โดยตรรกะจากส านึกจริยธรรมดังกล่าว หากมองในมุมกลับกันก็หมายความว่า อ านาจ
แท้จริงของผู้ปกครองนั้นมาจากประชาชนนั่นเอง ดังนั้นประชาชนควรจะเป็นผู้ที่ใช้สิทธิของตนเลือก
ผู้ปกครองขึ้นมา และในการนี้วิธีที่เหมาะสมก็คือการใช้เสียงข้างมากในการตัดสิน 
   ทฤษฎีสัญญาประชาคมนั้น ถือเป็นการน าเสนอความคิดที่อธิบายถึง
ความชอบธรรมใหม่เก่ียวกับท่ีมาของอ านาจรัฐจากเดิมที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าผู้ปกครอง ซึ่งก็คือกษัตริย์
มีความชอบธรรมในการใช้อ านาจปกครองที่ได้รับมาจากพระเจ้าที่เรียกว่า อ านาจเทวสิทธิ์ (Diving 
Right) อ านาจจากสวรรค์นี้ผู้ปกครองได้รับผ่านมาทางศาสนจักร ตามความเชื่อแบบเดิมนี้อ านาจของ
อาณาจักรและอ านาจของศาสนจักรจึงเป็นอันเดียวกัน แต่อ านาจรัฐตามแนวคิดของนักปรัชญากลุ่ม
สัญญาประชาคมเสนอขึ้นมาใหม่ อ้างที่มาของอ านาจรัฐว่าเกิดจากการยินยอมพร้อมใจกันของมนุษย์
ในสังคมมาตกลงจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันด้วยการมอบอ านาจให้ผู้น าท าหน้าที่แทนตนในนามของ
ส่วนรวม นักปรัชญาทั้งสามคนให้เหตุผลแตกต่างกันในการอธิบายถึงความจ าเป็นที่มนุษย์ยินยอมมา
อยู่ร่วมกันเป็นสังคมและยอมมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนปกครอง โดยนักทฤษฎีแต่ละคนมีค าอธิบายอ้างถึง
พ้ืนฐานธรรมชาติของมนุษย์ในแง่มุมที่แตกต่างกัน แต่ที่มีทัศนะเหมือนกันคือธรรมชาติของมนุษย์เป็น
เหตุแห่งการท าข้อตกลงยินยอมในการจัดตั้งและมอบอ านาจให้ผู้น ามีนักทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
   โทมัส ฮอบส์ (มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1588-1679) เสนอแนวคิดที่ท้าทาย
อ านาจของศาสนจักรที่เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมนุษย์และกฎต่างๆ รวมทั้งมอบเทวสิทธิ์ให้แก่กษัตริย์
เป็นผู้ปกครองแต่ฮอบส์มีแนวคิดว่าสังคมและรัฐบาลไม่ได้ถูกบวชหรือสร้างขึ้นมาโดยพระเจ้าหรือ
ธรรมชาติ หากแต่มนุษย์เองมีความจ าเป็นต้องสร้างรัฐขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมชาติ เพราะโดยธรรมชาติ
มนุษย์เป็นสัตว์ที่เห็นแก่ตัว ละโมบ อยู่ไม่สุข และไม่มั่นคง พฤติกรรมของมนุษย์ถูกผลักดันไปโดย
ตัณหาของตนและพยายามใช้เหตุผลที่จะท าทุกอย่างเพ่ือความอยู่รอดและความมั่นคงของตนเอง การ
ป้องกันตัวที่ดีที่สุดคือ การโจมตีก่อน ท าให้เกิดการแย่งชิงและสงคราม ภาวะทางธรรมชาติของมนุษย์
ก็คือสงคราม ชีวิตมนุษย์จึงอยู่อย่างโหดร้าย ยากไร้ และอายุสั้น ในภาวะธรรมชาติมนุษย์มีความเท่า
เทียมกันทั้งในความสามารถของร่างกายและสติปัญญา ความเสมอภาคที่ส าคัญที่สุดคือ ความเท่า
เทียมในการประหัตประหารกัน เพราะความกังวลสูงสุดของมนุษย์คือ การปกปักรักษาตนเอง ความ
เสมอภาคด้วยความสามารถน าไปสู่ความเสมอภาคด้านความหวังและการแข่งขันซึ่งเกิดจากความโลภ
ของมนุษย์ ความเป็นศัตรูกันโดยธรรมชาติของมนุษย์จึงเกิดขึ้น2 ฮอบส์มีความเห็นว่า ความกลัวตาย 
ความปรารถนา และความหวัง ได้โน้มน ามนุษย์ไปสู่สันติสุขโดยชี้น าให้มีกฎส าหรับใช้ชีวิตร่วมกันอย่าง

                                           
2 เรื่องเดียวกัน, 10. 
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สันติ มนุษย์จึงเริ่มสร้างเงื่อนไขให้เกิดสันติภาพ มนุษย์แต่ละคนควรจะเต็มใจสละสิทธิของตนที่มีต่อสิ่ง
ทั้งปวง การยินยอมสละสิทธิร่วมกันนี้เรียกว่าสัญญาประชาคม (Social Contract) ประชาชนสังคม
เกิดข้ึนได้โดยสัญญาประชาคม โดยที่แต่ละคนมีพันธะผูกพันกับตนเองด้วย มนุษย์ร่วมกันท าสัญญาว่า 
จะไม่ขัดขืนค าสั่ งของตัวบุคคลหรือคณะบุคคลที่พวกเขายอมรับว่ามีอ านาจในองค์อธิปัตย์ 
(Sovereign) ของพวกเขา มนุษย์ต้องยอมสละสิทธิที่จะปกป้องตัวเองและตกลงให้องค์อธิปัตย์ ผู้มี
อ านาจใช้สิทธินี้แทนปัจเจกชน องค์อธิปัตย์จึงท าหน้าที่เป็นตัวแทนของมนุษย์ทุกคนเพ่ือปกป้องไม่ให้
เกิดความขัดแย้ง การแย่งชิง และการประหัตประหารกัน ปัจเจกชนต้องเชื่อฟังรัฐและมีเสรีภาพได้
เท่าท่ีองค์อธิปัตย์จะอนุญาต ปัจเจกชนจะกบฏต่อรัฐได้ถ้าองค์อธิปัตย์ท าลายสิทธิทางธรรมชาติในการ
ป้องกันตนเองของปัจเจกชน เช่น การฆ่าหรือท าร้ายพวกเขา ฮอบส์มีชีวิตอยู่ในช่วงที่สถานการณ์
ทางการเมืองของอังกฤษที่ต้องประสานรอยร้าวระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาได้เสนอความเห็นไว้ว่าน่าจะ
มอบอ านาจการปกครองให้กษัตริย์มีอ านาจสมบูรณาญาสิทธิราชย์เพียงคนเดียวท าหน้าที่ในการใช้
องค์อธิปัตย์ 

   จอห์น ล็อก (มีชีวิตอยู่ในช่วง ค.ศ.1632-1704) มีทัศนะเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของมนุษย์ต่างจาก ฮอบส์ โดยล็อกมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและจิตส านึกที่จะแยกความถูกผิดได้ ภาวะ
ธรรมชาติของมนุษย์มีความสมบูรณ์และมีเสรีภาพเต็มที่ที่จะจัดการกับชีวิตของตนเองตามแนวทางที่
เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดมนุษย์มีอิสระจากการแทรกแซงจากคนอ่ืน อย่างไรก็ตามมนุษย์ก็ไม่ได้มีอิสระที่
จะท าสิ่งต่างๆได้ตามความพึงพอใจของตนทุกประการ ในภาวะธรรมชาติเป็นช่วงก่อนมีสังคมการเมือง 
(pre-political) เป็นภาวะที่ไม่มีองค์อ านาจ (authority) หรือรัฐบาลที่จะลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 
(เพราะเป็นสภาที่ยังไม่มีกฎหมาย) แต่มันไม่ใช่ภาวะที่จะไปล่วงสิทธิของคนอ่ืน สภาพธรรมชาติมีกฎ
แห่งธรรมชาติปกครองอยู่ซึ่งผูกพันทุกๆคนไว้ ทุกคนมีความเท่าเทียมที่จะถูกปกครองหรือผูกมัดโดย
กฎแห่งธรรมชาติในทัศนะของล็อกมองว่ากฎแห่งธรรมชาติถือว่าเป็นพ้ืนฐานของศีลธรรมที่ พระเจ้า
ประทานมาให้ด้วยค าบัญชา มนุษย์เราจะต้องไม่ท าอันตรายชีวิต เสรีภาพ และทรัพย์สินของคนอ่ืน 
เราถูกห้ามโดยกฎธรรมชาติมิให้ท าอันตรายคนอ่ืน ภาวะแห่งธรรมชาติจึงเป็นภาวะที่มีเสรีภาพและ
สันติภาพ ภาวะตามธรรมชาติจึงไม่ใช่ภาวะสงครามตามความเห็นของ ฮอบส์ แต่ก็สามารถพัฒนาไปสู่
การเกิดสงครามได้3 เมื่อมนุษย์ท าร้ายคนอ่ืน ภาวะสงครามเริ่มขึ้นเมื่อคนหนึ่งประกาศสงครามกับอีก
คนหนึ่ง โดยการขโมยทรัพย์สินหรือโดยความพยายามที่จะให้คนอ่ืนเป็นทาส ด้วยเหตุที่ว่าภาวะ
ธรรมชาติไม่มีอ านาจแห่งสังคมการเมืองที่มนุษย์จะใช้เป็นช่องทางเรียกร้องความยุติธรรม และด้วย
เหตุที่ภาวะธรรมชาติยอมให้มนุษย์ปกป้องชีวิตตนเองได้ ดังนั้นเพ่ือสันติภาพมนุษย์จึงต้องสละภาวะ

                                           
3 เรื่องเดียวกัน, 12-13. 
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ธรรมชาติออกไป โดยมาท าสัญญาประชาคมร่วมกันเพ่ือสร้างรัฐบาลของชาวประชา ( civil 
government) ขึ้นเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน เป็นการสร้างสังคมการเมืองขึ้นมาจากเจตจ านงร่วม 
ที่มีฐานะเป็นองค์อธิปัตย์ มนุษย์ได้สร้างองค์ทางการเมืองขึ้นมา (body politic) เป็นรัฐบาลที่ผ่านการ
ยินยอมตามข้อตกลงของมนุษย์ มนุษย์ได้รับของสามสิ่งที่ไม่มีในภาวะธรรมชาติแต่ได้จากการท า
สัญญาร่วมกัน คืออ านาจทางกฎหมาย (นิติบัญญัติ) อ านาจการพิจารณาโทษผู้ท าผิด (ตุลาการ) และ
อ านาจในการน ากฎหมายไปบังคับใช้ (บริหาร) มนุษย์แต่ละคนจึงยอมมอบตนเองให้กับอ านาจทั้งสาม
นี้เพ่ือปกป้องตนเองและลงโทษผู้ละเมิดกฎแห่งธรรมชาติ และยอมมอบอ านาจนี้ให้กับรัฐบาลที่ได้
สร้างขึ้นมาโดยผ่านการท าข้อตกลง ล็อคมีความเห็นว่าเป้าหมายปลายทางของการอยู่ร่วมกันก็เพ่ือ
พิทักษ์ความม่ันคงของชีวิต เสรีภาพ และความอยู่ดีมีสุขโดยทั่วไปของมนุษย์ อย่างไรก็ตามล็อกเห็นว่า
ข้อตกลงที่ท าสัญญากับรัฐบาลนี้สามารถท าลายลงได้ เมื่อมนุษย์มีเหตุผลในการต่อต้านอ านาจของ
รัฐบาลได้ เมื่อผู้ปกครองท าตัวเป็นทรราช เช่นท าลายระบบกฎหมายและปฏิเสธความสามารถของ
ประชาชนในการออกกฎหมายเพ่ือปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน สุดท้ายทรราชได้น าตัวเอง
เข้าสู่สงครามกับประชาชน ดังนั้นประชาชนมีสิทธิที่จะปกป้องตนเองตามภาวะธรรมชาติ เหมือน
เมื่อก่อนจะตกลงสร้างสังคมขึ้นมา กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เมื่อรัฐบาลไม่ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน ทรราชกลับท าตัวเป็นปรปักษ์กับผลประโยชน์ของประชาชน ประชาชนมีสิทธิที่จะต่อต้าน
อ านาจผู้ปกครองโดยล้มสัญญาประชาคม แล้วเข้าสู่กระบวนการสร้างสังคมการเมืองขึ้นมาใหม่ 
   ฌ็อง ฌ้ากส์ รุสโซ (มีชีวิตอยู่ระหว่าง ค.ศ.1712-1778) ได้พรรณนาระบวน
การทางประวัติศาสตร์ของมนุษย์ชาติตั้งแต่เริ่มต้นที่อยู่ในภาวะธรรมชาติจนกระทั่งก้าวหน้าสู่ความ
เป็นประชาสังคม (Civil Society) รุสโซ่มีความเห็นว่าตามภาวะแห่งธรรมชาติมนุษย์อยู่ในภาวะ
สันติภาพและเป็นช่วงที่มีคุณธรรมสูงสุด (Quixotic time) มีชีวิตเรียบง่าย และโดดเดี่ยว ความ
ต้องการเล็กๆน้อยๆ สามารถหามาสร้างความพอใจได้อย่างสบายๆตามที่หาได้ในธรรมชาติ เพราะ
ธรรมชาติมีความสมบูรณ์และมีประชากรไม่มาก จึงไม่มีการแข่งขันแย่งชิง มนุษย์ไม่ค่อยสนใจ
พฤติกรรมของกันและกัน เหตุผลที่จะน าไปสู่ความกลัวและความขัดแย้งมีน้อยมาก มนุษย์อยู่กันอย่าง
เรียบง่ายและมีศีลธรรมอันบริสุทธิ์ ท าให้มนุษย์มีความเมตตาสงสารต่อผู้อ่ืน จึงไม่มีเหตุผลให้มนุษย์
ต้องท าร้ายผู้อื่น แต่เมื่อเวลาผ่านไปมนุษย์ได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลง มีประชากรเพ่ิมมากขึ้น วิถีการ
หาความพึงพอใจของมนุษย์ก็เปลี่ยนไปด้วย มนุษย์ค่อยๆมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวและชุมชน พร้อม
กับมีการคิดค้นและประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้น เพ่ือใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นท าให้มนุษย์มีเวลาว่างที่จะครุ่นคิด
เปรียบเทียบตนเองกับคนอ่ืนๆ อันเป็นผลมาจากค่านิยมสาธารณะ (public value) เมื่อมีการ
เปรียบเทียบกันท าให้เกิดความละอายขายหน้าและความรู้สึกอิจฉาซึ่งกันและกัน รวมทั้งมีการดูถูก
เหยียดหยามและความหยิ่งยโส ตามแนวคิดของรุสโซ่สิ่งส าคัญที่ท าให้มนุษย์ไม่มีความเรียบง่ายอีก
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ต่อไปก็คือ การมีสมบัติส่วนตัว ท าให้มนุษย์เปลี่ยนจากภาวะอันบริสุทธิ์ไปสู่ลักษณะที่มีความโลภ การ
แข่งขัน ความทะนงตน ความไม่เท่าเทียมกัน และความชั่วร้าย มนุษย์จึงหลุดหายไปจากภาวะแห่ง
ธรรมชาติการมีทรัพย์สินส่วนตัวน าไปสู่สภาพความไม่ยุติธรรม บางคนสะสมทรัพย์สินมากขึ้น ขณะที่
คนอ่ืนๆ ถูกบังคับให้ท างานเพ่ือสร้างทรัพย์สินให้คนอ่ืน พัฒนาการของชนชั้นทางสังคมก็เริ่มต้นขึ้น  ผู้
มีทรัพย์สินได้แสดงเจตนาออกมาว่า มันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเขามากถ้าสังคมได้สร้างรัฐบาลขึ้นมา
เพ่ือปกป้องทรัพย์สินของปัจเจกชนจากการลักขโมยและจากการใช้ก าลังบังคับเอาทรัพย์สินของคนอ่ืน 
ดังนั้นสังคมจึงตกลงกันจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยการท าสัญญา ซึ่งอ้างเหตุผลว่าจะเป็นการรับประกัน
ความเท่าเทียมกันและปกป้องทุกคน เป็นการสร้างรัฐบาลขึ้นมาโดยการท าสัญญาประชาคมเป็น
ข้อตกลงว่า มนุษย์จะมีเสรีภาพและอยู่ร่วมกันอย่างไร โดยไม่ยอมให้มีการใช้ก าลังและมีการบีบบังคับ
จากคนอ่ืน รุสโซ่ยืนยันว่าสามารถท าได้โดยการท าให้เจตจ านงเฉพาะตนเป็นเจตจ านงร่วม (general 
will) ด้วยการท าข้อตกลงกับคนอ่ืนๆอย่างเท่าเทียมและมีเสรีภาพที่จะแสดงเจตจ านง มนุษย์จึงยอม
สละทิ้งสิทธิและเสรีภาพที่มีอยู่ตามธรรมชาติ การยินยอมมอบตนเองให้กับเจตจ านงร่วมที่มนุษย์ได้
สร้างองค์กรหรือกายใหม่ขึ้นมาเป็นกายร่วม (collective body) สมมุติกันขึ้นมาว่าเปรียบเสมือนกับ
เป็นบุคคลหรือกายใหม่เรียกว่า องค์อธิปัตย์ มนุษย์จึงมีพันธะต่อเจตจ านงร่วม ตามความเห็นของรุสโซ่
คนเราไม่สามารถถ่ายโอนเจตจ านงของตนให้กับคนอ่ืนได้ (เหมือนดังที่ท ากันในระบบประชาธิปไตย
แบบตัวแทน) การแสดงเจตจ านงเฉพาะตนเพ่ือแปลงมาเป็นเจตจ านงร่วมนั้น รุสโซ่เห็นว่าพลเมืองทุก
คนต้องมาร่วมกันพิจารณาตัดสินอย่างเห็นฟ้องต้องกันเป็นมติมหาชนว่าจะอยู่ร่วมกันอย่างไร เช่น 
ควรออกกฎหมายอะไรบ้าง ดังนั้นพลเมืองต้องหมั่นรวมตัวประชุมกันอย่างสม่ าเสมอ ตามนัยนี้ก็คือ
ประชาธิปไตยทางตรงที่เหมาะกับรัฐขนาดเล็กที่ผู้คนรู้จักตัวตนว่าใครเป็นใคร 
   2.2.3.2 ทฤษฎีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่4 พฤติกรรมที่เกี่ยวกับ
ความพึงพอใจของมนุษย์ คือความพยายามที่จะขจัดความตึงเครียดความกระวนกระวาย หรือภาวะ
ไม่ได้ดุลยภาพในร่างกาย ซึ่งเมื่อมนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ย่อมได้รับความพึง
พอใจในสิ่งที่ตนต้องการ ความพึงพอใจตามความหมายของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา คือ 
ความรู้สึกของผู้ที่มารับการบริการตามประสบการณ์ที่ได้รับ จากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการนั้น  
   ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก รัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดี
ต่อบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อได้รับผลตอบสนองความต้องการ ทั้งด้านวัตถุ

                                           
4 สุจิณณา สวัสดี, “ศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร 

โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง .” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, สาขา วิชาการ
จัดการภาครัฐและภาคเอกชน คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555.), 12-15. 
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และด้านจิตใจ ความพึงพอใจเป็นเรื่องเก่ียวกับอารมณ์ ความรู้สึกและทัศนะของบุคคลอันเนื่องมาจาก
สิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทางพฤติกรรม โดยเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรม
ต่างๆของบุคคล5 
   เดวิส มีความเห็นว่า พฤติกรรมเกี่ยวกับความพึงพอใจของมนุษย์ คือความ
พยายามที่จะขจัดความตึงเครียด หรือความกระวนกระวายหรือภาวะไม่ได้ดุลยภาคในร่างกาย เมื่อ
มนุษย์สามารถขจัดสิ่งต่างๆ ดังกล่าวได้แล้วมนุษย์ได้รับความพึงพอใจในสิ่งที่ต้องการ 
   วิมลสิทธิ หรยางกูร กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นการให้ค่าความรู้สึกของ
คนเราที่สัมพันธ์กับโลกทัศน์ที่เกี่ยวกับความหมายของสภาพแวดล้อม ค่าความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อ
สภาพแวดล้อมจะแตกต่างกัน เช่น ความรู้สึกดี เลว พอใจ ไม่พอใจ สนใจ ไม่สนใจ เป็นต้น 
   ทิฟฟิน แมคคอมิค กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นแรงจูงใจของมนุษย์ที่ต้องอยู่
บนความต้องการขั้นพ้ืนฐาน (Basic Need) มีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด กับผลสัมฤทธิ์และ
สิ่งจูงใจ (Incentive) และพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ต้องการ 
   วรูม กล่าวว่า ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งที่สามารถใช้แทนกันได้ 
ทัศนคติด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบจะแสดงให้เห็น
ความไม่พอใจนั่นเอง 
   ชริณี เดชจินดา กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึกหรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อความต้องการ
ของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุความมุ่งหมายในระดับหนึ่ง ความรู้สึกจะลดลงหรือไม่
เกิดข้ึนหากความต้องการหรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
   โวลแมน กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุข 
เมื่อคนเราได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่ งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 
   หลุย จ าปาเทศ กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความต้องการ (Need) ได้
บรรลุเป้าหมาย พฤติกรรมที่แสดงออกมาก็จะมีความสุข สังเกตได้จากสายตา ค าพูด และการ
แสดงออก 
   จ านง สมประสงค์ ได้ให้ความหมายความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ 
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน คือ ความพึงพอใจในงานที่จะน าไปสู่การเพ่ิมความสนใจงานมากขึ้น 
และเพ่ิมผลงานการผลิตให้สูงขึ้น ส่วนไม่พอใจในการปฏิบัติงานจะน าไปสู่การลดความสนใจงานให้

                                           
5 เรื่องเดียวกัน, 13. 
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น้อยลง สร้างความท้อถอยในการท างานยิ่งขึ้น ท าให้ผลงานผลิตตกต่ าลง และเพ่ิมจ านวนการออกจาก
งานให้สูงขึ้น 
   โยเดอร์ และคณะ ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึง ความพึง
พอใจในงานที่ท า และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร เมื่องานนั้นได้ให้
ผลตอบแทนทางด้านวัตถุและด้านจิตใจ 
   ทวีพงษ์ หินค า ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของ
บุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งสามารถลดความตึงเครียด และตอบสนองความต้องการของบุคคลได้ ท า
ให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่งนั้น 
   ธนียา ปัญญาแก้ว ได้ให้ความหมายว่า สิ่งที่ท าให้เกิดความพึงพอใจจะเกี่ยว
กันกับลักษณะของงาน ปัจจัยเหล่านี้จะน าไปสู่ความพอใจในงานที่ท า ได้แก่ ความส าเร็จ การยกย่อง
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า เมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ ากว่า จะท าให้เกิดความไม่
พอใจในงานที่ท า ถ้าหากว่างานนั้นมีความก้าวหน้า ความท้าทาย ความรับผิดชอบ ความส าเร็จ และ
การยกย่องผู้ปฏิบัติงานแล้ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจในการท างานเป็นอย่างมาก 
   วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความ
พอใจ การท าให้พอใจ ความสาแก่ใจ ความหน าใจ ความจุใจ ความแน่ใจ การชดเชย การไถ่บาป การ
แก้แค้น สิ่งที่ชดเชย 
   วิรุฬ พรรณเทวี ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายใน
จิตใจขอมนุษย์ที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่งหนึ่ง สิ่งใด
อย่างไร ถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมาก และได้รับการยกย่องหรือตอบสนองอย่างดี จะมีความพึง
พอใจมากแต่ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พอใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่
คาดหวังไว้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่ตนตั้งใจว่าจะมีมากหรือน้อย 
   กาญจนา อรุณสุขรุจี กล่าวว่า ความพึงพอใจของมนุษย์ เป็นการแสดงออก
ทางพฤติกรรมที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ การที่เราจะทราบว่าบุคคลมี
ความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตโดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน และต้องมีสิ่งเร้าที่ตรง
ต่อความต้องการของบุคคล จึงจะท าให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ ดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจ
ของบุคคลนั้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั้น 
   Phillip B. Appllewhite ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่า หมายถึง 
เป็นความสุข ความสบายที่ได้รับจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เป็นความสุขความสบายที่เกิดจาก
การเข้าร่วม ได้รู้ได้เห็นในกิจกรรมนั้นๆ 



Ref. code: 25595803010502DTK

30 
 

   Benjamin B. Wolman ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้ว่าหมายถึง 
ท่าทีทั่วๆไปที่เป็นผลมาจากท่าทีที่มีต่อสิ่งต่างๆ 3 ประการ คือ 
    1) ปัจจัยที่เก่ียวกับกิจกรรม 
    2) ปัจจัยที่เก่ียวกับบุคคล 
    3) ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม 
   Risser กล่าวว่าความพึงพอใจของคนแต่ละคนเกิดจากการได้รับ
ประสบการณ์ หรือบรรลุในสิ่งที่คาดหวัง 
   Campbell กล่าวว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในที่แต่ละคน
เปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือคาดหวัง หรือรู้สึกว่าสมควรจะ
ได้รับ ผลที่ได้จะเป็นความพึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล 
   Donabedian ความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึงผู้บริการประสบ
ความส าเร็จในการท าให้สมดุลระหว่างสิ่งที่ผู้รับบริการให้ค่ากับการคาดหวังของผู้รับบริการ และ
ประสบการณ์นั้นเป็นไปตามความคาดหวัง จากความหมายที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปความหมายของ
ความพึงพอใจได้ว่า เป็นความรู้สึกของบุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ หรือเป็นความรู้สึกที่พอใจที่ท าให้เกิดความชอบ ความสบายใจ และเป็น
ความรู้สึกท่ีบรรลุถึงความต้องการ 
   สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่ดีหรือทัศนคติที่ดีของบุคคล 
ซึ่งมักจะเกิดจากการได้รับการตอบสนองตามท่ีตนต้องการ ก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ่งนั้น ตรงข้ามกัน
หากความต้องการของตนไม่ได้รับการตอบสนองความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

2.3 ระบบกำรจัดกำรก ำลังพลส ำรองของต่ำงประเทศ 

มาตรการที่เกี่ยวกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการก าลังพลส ารองแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่มประเทศ คือ ประเทศที่ใช้ระบบการเกณฑ์ทหารเป็นหลัก ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศท่ียกเลิกระบบการเกณฑ์ทหารและเปลี่ยนมาใช้ระบบการจัดการ
ก าลังส ารองโดยความสมัครใจแทน ได้แก่ ประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และประเทศออสเตรเลีย 
  2.3.1 ประเทศที่ใช้ระบบกำรเกณฑ์ทหำร 
  กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกำรเกณฑ์ทหำรสามารถแบ่งออกได้ ดังต่อไปนี้  
   2.3.1.1 ประเทศสิงคโปร์ 
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   ประเทศสิงคโปร์ มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ เป็นนคร
รัฐสมัยใหม่และเป็นประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่นอกปลายทิศใต้
ของคาบสมุทรมลายูและอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตร 137 กิโลเมตร ดินแดนของประเทศประกอบด้วยเกาะ
หลักรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ซึ่งมักเรียกว่า เกาะสิงคโปร์ในภาษาอังกฤษ และเกาะอูจง ในภาษา
มลายู และเกาะที่เล็กกว่ามากอีกกว่า 60 เกาะ ดินแดนของประเทศขยายอย่างต่อเนื่อง โดยการแปร
สภาพที่ดิน หมู่เกาะมีการตั้งถิ่นฐานในคริสต์ศตวรรษที่ 2 และต่อมาเป็นของจักรวรรดิท้องถิ่นต่างๆ
สิงคโปร์สมัยใหม่ก่อตั้งใน ค.ศ. 1819 โดยเซอร์สแตมฟอร์ด รัฟเฟิลส์ เป็นสถานีการค้าของบริษัท
อินเดียตะวันออกโดยการอนุญาตจากรัฐสุลต่านยะฮอร์ อังกฤษได้อธิปไตยเหนือเกาะใน ค.ศ. 1824 
และสิงคโปร์กลายเป็นหนึ่งในนิคมช่องแคบอังกฤษใน ค.ศ. 1826 หลังถูกจักรวรรดิญี่ปุ่นยึดครอง
ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง สิงคโปร์ได้รับเอกราชจากสหราชอาณาจักรใน ค.ศ. 1963 และเข้า
ร่วมกับอดีตดินแดนของอังกฤษอ่ืน เพ่ือตั้งประเทศมาเลเซีย แต่สุดท้ายตั้งเป็นประเทศเอกราชแยก
ต่างหากจากมาเลเซีย  นับแต่นั้นประเทศสิงคโปร์พัฒนาอย่างรวดเร็วจนได้รับการรับรองว่าเป็นหนึ่งใน 
“สี่เสือแห่งเอเชีย” 
   เนื่องด้วยประเทศสิงคโปร์มีขนาดเล็ก จึงอาจถูกคุกคามได้ง่าย จึง
จ าเป็นต้องรักษาความมั่นคงของรัฐให้ได้มากที่สุด จึงจ าเป็นต้องมีการเกณฑ์ทหารเพ่ือปกป้องอธิปไตย
ของประเทศมากกว่าการค านึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนของคนในประเทศ ประกอบกับสิงคโปร์มิได้ออก
เสียงรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จึงไม่จ าต้องผูกพันที่จะค านึงถึงเรื่องการขัดต่อ
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 
   1) ระบบการเกณฑ์ ใช้กฎหมายบังคับ โดยบังคับผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหาร 
และผู้หญิงเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันประเทศ ดังนั้นชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ ต้องรับใช้ชาติแบบใด
แบบหนึ่ง ได้แก่ ทหารประจ าการ สมาชิกกองก าลังป้องกันประชาชน หรือสมาชิกหน่วยระวังเหตุ 
หรือ ต ารวจพิเศษ การเข้ารับราชการทหาร หมายถึง ผู้ที่ถูกเรียกเกณฑ์เข้ารับราชการ 2 ปี แล้วปลด
เป็นก าลังพลทหารกองหนุน จนถึงอายุ 34 ปี นายทหารประทวนกองหนุน เข้ารับราชการ 2 ปี 6 
เดือน หลังจากหน่วยงานนั้นจะปลดเป็นทหารประทวนกองหนุนจนกระทั่งอายุ 34 ปี ส าหรับผู้ที่ไม่ถูก
เรียกเกณฑ์เป็นทหารประจ าการ จะต้องปฏิบัติงานในหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนี้ กองก าลัง
ป้องกันประเทศ หน่วยระวังเหตุ หรือฝ่ายต ารวจพิเศษ โดยไม่ต้องอยู่ที่หน่วยเต็มเวลานายทหาร
สัญญาบัตรกองหนุน คัดเลือกจากนายทหารประทวนกองหนุน โดยมีคุณสมบัติครบถ้วนตามก าหนด 
   2) ระบบควบคุมก าลังพลส ารอง หน่วยบรรจุก าลังเป็นผู้ควบคุมก าลังพล
ส ารองในบัญชีบรรจุก าลัง เตรียมหมายเรียกพลพร้อมส่งได้ทันทีแล้วใส่หีบเก็บไว้ โดยแบ่งพ้ืนที่ควบคุม
เป็น 23 พ้ืนที่ (ประเทศมีพ้ืนที่เล็กประมาณ 542 ตารางกิโลเมตร) ในพ้ืนที่ควบคุม มีศูนย์รวบรวม
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ก าลังพลส ารองประมาณ 10 ถึง 20 หน่วย มีเจ้าหน้าที่ประจ าการ (15 ถึง 20 คน) เพ่ือเตรียมการ
ในทางธุรการให้เรียบร้อย และ การควบคุมลงไปถึงต าบล ทุกต าบลมีหัวหน้ากลุ่มรับผิดชอบก าลังพล
ส ารองประมาณ 20 – 30 คน 
   3) ระบบการเรียกหรือระดมพล ตั้งความมุ่งหมายให้ก าลังพลส ารองพร้อม
รบ ณ ทีต่ั้งหน่วย ภายใน 30 ชั่วโมง วิธีระดมพลมี 2 วิธี คือ แบบไม่เปิดเผย และแบบเปิดเผย 
   4) ระบบการฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง เข้ารับการฝึกทบทวนปีละไม่น้อย
กว่า 21 วัน ในห้วงปีแรก จะเข้ารับการฝึก 14 – 21 วัน 1 ครั้ง และเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ 1 ครั้ง ใน
ระยะเวลาที่เป็นก าลังพลส ารองของหน่วย 13 ปี จะแบ่งการฝึกเป็น 2 ขั้นตอน คือ ฝึกระดับบุคคล
เบื้องต้นหรือฝึกตามต าแหน่งหน้าที่ 4 ปี การฝึกระดับสูงหรือฝึกเป็นหน่วย มีระยะเวลา 9 ปี ผู้
บัญชาการหน่วยตั้งแต่ ผบ.พันขึ้นไปและฝ่ายอ านวยการ ถูกเรียกฝึกเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง
ก าลังพลส ารองเมื่อครบวาระ 13 ปีจะไม่ถูกเรียกอีก แต่เป็นก าลังพลเสริมให้กับหน่วยที่ขาดอัตราได้
ทันทีการฝึกระดับกองพัน ความมุ่งหมายในเรื่องผู้น าหน่วยให้สามารถควบคุมการยุทธอย่างมี
ประสิทธิภาพ การฝึกระดับกรมและกองทัพในที่ตั้งปกติ 3 วัน ภาคสนาม 5 วัน โดยท าการฝึกพร้อม
กันทั้ง 1 กองพันหนุน และ 2 กองพันโครง 
   5) ระบบการบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง เนื่องจากเป็นประเทศเล็กมี
ประชากร 3 ล้านคนเศษ ฐานะเศรษฐกิจดี  จึงมีนโยบายป้องกันตนเอง โดยหน่วงเวลาข้าศึกให้มาก
ที่สุดจนกว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากภายนอกประเทศ (เครือจักรภพ) ก าลัง 3 กองพล เป็นก าลัง
ประจ าการ 1 กองพล ก าลังพลส ารอง 2 กองพล มี 1 กองพลน้อยยานเกราะ เป็นก าลั งประจ าการ
หน่วยสนับสนุนการรบต่างๆ 17 กองพัน เป็นก าลังพลส ารอง การบรรจุอยู่ในระบบก าลังส ารองพล
ทหาร และนายทหารประทวนกองหนุน อายุประมาณ 34 ปี เมื่อฝึกครบวาระ 13 ปี หลังจากนั้นเป็น
ก าลังส ารองเสริมให้กับหน่วยที่ขาดอัตรานายทหารสัญญาบัตรกองหนุนอายุประมาณ 40 ถึง 50ปี 
(ตามชั้นยศ) 
   6) สิทธิและผลประโยชน์ก าลังพลส ารองที่มีชื่อบรรจุในหน่วยและถูกเรียก
เข้ารับการฝึกประจ าปี จะได้รับสิทธิพิเศษในการบรรจุต าแหน่งงานในวงการพลเรือนก่อนผู้อ่ืน 
ระหว่างถูกเรียกพล รัฐบาลออกค่าฝึกงานให้เจ้าของกิจการหรือนายจ้างของก าลังพลส ารองเป็นเวลา 
2 ปี ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเข้ารับการเรียกพล 
   2.3.1.2 ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
   ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ชาวจีนมากกว่า 1ล้าน 5แสนคน อพยพ
ตามมาอยู่ที่เกาะสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในยุคที่เหมาเจ๋อตงมีอ านาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้น า
ของประเทศทั้งสองจีน คือผู้น าพรรคคอมมิวนิสต์กับผู้น าสาธารณรัฐจีนบนเกาะสาธารณรัฐจีน 
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(ไต้หวัน) แย่งกันเป็นกระบอกเสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก ซึ่งประเทศไทยเคยให้การรับรอง
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) แต่ไม่รับรองจีนแผ่นดินใหญ่ เนื่องด้วยอิทธิพลความคิดจากภัยคอมมิวนิสต์ ที่
สหรัฐอเมริกาฝังหัวคนไทย แต่สุดท้ายเสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของจีน
แผ่นดินใหญ่ จึงให้การยอมรับจีนแผ่นดินใหญ่ โดยก่อนที่นายพลเจียง ไคเช็กจะถึงอสัญกรรมไม่กี่ปี 
สาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การสหประชาชาติได้สูญเสียสมาชิกภาพในฐานะ
ประเทศตัวแทนชาวจีนให้กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในปี พ.ศ. 2521 (ค.ศ. 1978) สหประชาชาติก็
ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่และตัดสัมพันธ์ทางการเมืองกับสาธารณรัฐจีน ทั้ง
สหรัฐอเมริกาก็ได้ถอนการรับรองว่าสาธารณรัฐจีนมีฐานะเป็นรัฐ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึง
กลายเป็นเพียงดินแดนที่จีนอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา 
   จากที่ได้กล่าวถึงประวัติประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในข้างต้นสิ่งที่
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มีความกังวล คือกลัวการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะรุกฮือบุกเข้าเกาะ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ซึ่งมีท่ีมาจากการที่พรรคก๊กมินตั๋งน าโดยจอมพลเจียงไคเช็ค ต้องระหกระเหิน
หนีภัยมาจากการพ่ายแพ้ในการสู้รบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในแผ่นดินใหญ่ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 
จึงยังคงมีการใช้ระบบการเกณฑ์ทหารอยู่ โดยในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่โดดเด่นของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คือ การที่นายกรัฐมนตรีเจียง อ้ี-ฮัว แถลงข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีโดยระบุ
ว่า นายเกา ฮัว-ฉู่ รัฐมนตีกลาโหม ได้ลาออกจากต าแหน่ง โดยสาเหตุมาจากการที่ก าลังพลส ารองของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)เสียชีวิตด้วยอาการของโรคลมแดด หรือ ฮีทสโตรก เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2556 ซึ่งอาจเกิดจากถูกบังคับให้ออกก าลังกายอย่างหนัก  และมีข่าวว่ามีการถูกทารุณกรรม 
รวมถึงการไม่ยอมให้เขาดื่มน้ าในช่วงการฝึกด้วย การมีปัญหาขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชาหลายครั้ง และ
ถูกลงโทษกรณีน าสมาร์ทโฟนเข้าไปในค่ายทหาร6 จึงอาจกล่าวได้ว่า ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนของ
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) กับเรื่องการเกณฑ์ทหารมีปัญหาคล้ายกับของประเทศไทย แต่เนื่องด้วยภัย
สงครามที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ปะเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) จึงมีความจ าเป็นมากกว่าของไทยในเรื่อง
การเกณฑ์ทหาร ประกอบกับสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) มิได้ออกเสียงรับรองหลักการปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน จึงไม่จ าต้องผูกพัน และไม่จ าต้องพิจารณาเรื่อง การขัดต่อปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนแต่อย่างใด 

                                           
6
 โอเคเนชั่น, “รัฐมนตรีกลาโหมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) "ลาออก" หลังทหารเกณฑ์โดน

บังคับฝึกหนักจนตาย.” http://www.oknation.net/blog/inter/2013/07/30/entry-1, (สืบค้น
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559). 
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   แต่เดิมสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ตั้งใจต้องการสิ้นสุดการเกณฑ์ทหารในปี 
ค.ศ. 2014 และให้เปลี่ยนระบบเป็นก าลังอาสาสมัครทั้งหมด แต่เนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งใน
กลุ่มผู้บริหารของประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เองจึงยังคงมีการเกณฑ์ทหารอยู่ โดยการเกณฑ์
ทหารเป็นไปตาม The Military Service Act of the Republic of China โดยเริ่มต้นมีผลบังคับเมื่อ 
ปี ค.ศ. 1933  
   โดยเพศชายที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 22 ปี ต้องเข้าท าการฝึกรับรัฐการทหาร
เป็นเวลา 24 เดือน ทั้งนี้เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 19 ปี ก็ต้องเข้ารับการฝึกทหารเช่นเดียวกัน 
โดยปัจจุบันมีความพยายามแก้ไขกฎหมายให้ครอบคลุมถึงคนที่ถือสองสัญชาติด้วย ทั้งนี้ถ้าประชาชน
สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) คนใดต้องการสละสัญชาติสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) หรือต้องการจะออกนอก
ประเทศต้องผ่านการท าหน้าที่เป็นทหารเสียก่อนจึงจะขอสละสัญชาติ หรือออกนอกประเทศได้ โดย
กระบวนการในการระดมพล มีดังนี้ คือ อายุ 19 ปี ต้องไปรายงานที่ ส านักงานเขตที่ตนอยู่ เพ่ือ
ประเมินเบื้องต้น และมีการประเมินเพ่ือผ่อนผันโดยอิงกับผลการศึกษา ถ้าจบระดับปริญญาตรีขอได้
ถึงอายุ 24 ปี ปริญญาโทอายุ 27 ปี และปริญญาเอก ถึงอายุ 30 ปี โดยการคัดเลือกเข้าประจ าการใช้
วิธีการจับสลาก คือ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ หรือ เจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งก ากับต ารวจน้ าด้วย 
ในเรื่องของสวัสดิการ คือ มีเครื่องแบบและเงินเดือนให้7 
   2.3.1.3 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 
   ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้เป็นประเทศในเอเชียตะวันออก  มีพ้ืนที่
ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศเกาหลีเหนือ เป็นประเทศใน
เอเชียตะวันออก มีพ้ืนที่ครอบคลุมส่วนใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พรมแดนทางเหนือติดกับประเทศ
เกาหลีเหนือ มีประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้
ญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทะเลญี่ปุ่นและช่องแคบเกาหลีกั้นไว้  โดยสาเหตุการแบ่งแยก
เนื่องมาจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งประเทศมหาอ านาจสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตได้ท า
สงครามตัวแทนกัน โดยเกาหลีเหนืออยู่ภายใต้การสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตและจีนแดง ในขณะที่
เกาหลีใต้ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา8 ซึ่งปัจจุบันประเทศเกาหลีใต้มีการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ก้าวกระโดดเป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับประเทศไทย (ในอดีตไทยเคยส่งก าลังทหารในนาม

                                           
7 “Conscription question, getting an arc, and the 1985 rule,” 

http://forumosa.com/taiwan/viewforum.php?f=115 (สืบค้นเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559). 
8
 เผ่าพงศ์ วีรวรมัน, เผด็จการที่จากไป คิม จอง อิล อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของเกาหลี

เหนือ, (กรุงเทพมหานคร: นานาส านักพิมพ์, 2555), 6. 



Ref. code: 25595803010502DTK

35 
 

สหประชาชาติไปร่วมรบด้วย) ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเกาหลีเหนือ ยังคงมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอันเนื่องมาจากระบอบการปกครองที่ผูกขาดอยู่กับกลุ่มตระกูล “คิม” ที่ใช้ความเป็น
รัฐทหารในการปกครองประเทศ 
   วิธีการเกณฑ์ทหารของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้นั้น เพ่ือเข้ารับรัฐ
กิจการถูกบังคับโดยบทที่สองมาตรา 39 ของรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐเกาหลีส าหรับประชาชนทุก
คน กฎหมายการเกณฑ์ทหาร ในปัจจุบันได้ตราบังคับใช้ในปี 1965 แต่ใช้เฉพาะกับเพศชายอายุ
ระหว่าง 18 และ 35 ส าหรับเพศหญิงจะได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนในฐานะก าลังส ารอง9 เริ่มใน
ปี 2010  จนมาปี 2011 ได้ห้ามมิให้ลูกครึ่งสัญชาติเกาหลีเข้าสู่กระบวนการเกณฑ์ทหารการเกณฑ์
ทหารอยู่ภายใต้หน่วยงาน Military Manpower Administration. และบังคับให้รับรัฐการเป็นเวลา
ประมาณ 2 ปี ขึ้นอยู่กับหน่วยงานทางทหารที่ตนเข้าสังกัด ถ้าเข้าสังกัดเหล่าทหารบกและนาวิกโยธิน
จะใช้เวลา 21 เดือน กองทัพเรือ 23 เดือน กองทัพอากาศ 24 เดือน ทั้งนี้เกาหลีใต้มีการเกณฑ์ให้ไป
เป็นข้ารัฐการท างานด้านบริการสังคมและประชาชนด้วย นอกจากการเป็นทหารโดยจะมีระยะเวลา
ยาวนานกว่าการเป็นทหาร คือ 24 เดอืนถึง 36 เดือน ทั้งนี้มีการจ่ายค่าชดเชยให้กับการท างาน 
   กล่าวโดยสรุป ในสาระส าคัญของกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการเกณฑ์ทหาร 
ได้แก่ สิงคโปร์ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประเทศดังกล่าวหาได้ออก
เสียงรับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดไม่ จึงไม่ต้องพิจารณาเรื่องการผูกพันที่จะต้อง
ปฏิบัติตามหรือด าเนินการให้สอดคล้องในเรื่องสิทธิมนุษยชน ประกอบกับเหตุผลในข้อเท็จจริงที่
ประเทศเหล่านี้ มีปัญหาเรื่องความมั่นคงร่วมด้วย ประเทศเหล่านี้จึงจ าต้องใช้ระบบการเกณฑ์หาร 
กล่าวคือ บังคับพลเมืองของตนต้องรับรัฐการทหาร หรือช่วยงานของรัฐในด้านต่างๆ โดยมีการจัด
สวัสดิการและเงินเดือนให้ ซึ่งประเทศเหล่านี้ก็มีระบบการจัดการก าลังส ารองร่วมด้วย คือนอกจากจะ
บังคับพลเมืองต้องเป็นทหารหรือ ข้ารัฐการอ่ืนๆ เมื่อท างานถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ ก็จะปลดและให้
อยู่ในฐานะก าลังส ารองที่เตรียมความพร้อมเมื่อมีการระดมพลเสมอ ซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้เหมือนกับ
ระบบการเกณฑ์ทหารและจัดการก าลังส ารองของประเทศไทย แต่ข้อที่แตกต่างกัน คือ ของประเทศ
ไทยใช้ระบบการจับสลาก ไม่ได้บังคับทุกคนเป็นทหารการให้ทุกคนเป็นทหารโดยไม่มีข้อยกเว้น 
สอดคล้องไปกับหลักความเสมอภาคมากกว่า เพราะทุกคนไม่มีสิทธิเลือก ทุกคนเท่าเทียมกันกันหมด

                                           
9 Jeremy Tsoi, Korean Military & Conscription Laws, “Presentation for HUMA 

2420 York University 2014 regarding Korean military, history, soldiers and issues.” 
https://prezi.com/8xc7xt_k6u72/korean-military-conscription-laws/ (สืบค้นเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2559). 
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ไม่ว่าผู้ใดจะมีฐานะด้อยกว่า ดีกว่า ทุกคนต้องรับใช้ชาติหมดเปรียบเทียบกับระบบการคัดเลือกที่ใช้
การจับสลาก แม้อาจพิจารณาในเรื่องความเสมอภาคได้ในประเด็นที่ชายไทยเมื่ออายุถึงเกณฑ์และมี
คุณสมบัติที่จ าต้องเข้ารับการคัดเลือกทหารเหมือนกัน แต่การจับสลากเป็นการแขวนอนาคตที่มีความ
ไม่แน่นอน และด้วยระบบการเกณฑ์ทหารของไทย เปิดช่องให้เกิดการทุจริตได้ง่าย ในส่วนนี้ผู้เขียน
เห็นว่า เป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาค เพราะความเสมอภาค แขวนอยู่บนโชคชะตาที่ตนไม่อาจ
คาดเดาได้ และการใช้ระบบการเกณฑ์โดยการจับสลาก อาจน ามาซึ่งความไม่สมัครใจของผู้ถูก
คัดเลือก และเม่ืออะไรที่ไม่ได้มาจากความสมัครใจ ความตั้งใจในการเป็นทหารก็ย่อมน้อยตามไปด้วย 
ซึ่งในสถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ มิได้มีปัญหาความมั่นคงในเรื่องการสงครามกับประเทศเพ่ือน
บ้าน มีเพียงแต่ความมั่นคงในประเทศ และรูปแบบของภัยต่อความมั่นคงเปลี่ยนไปเป็นสงครามนอก
แบบ ที่ใช้การท าจิตวิทยามวลชน และวินาศกรรม ทักษะของทหารในการแก้ปัญหาต้องผ่านการฝึก
ปฏิบัติเป็นอย่างดี เพื่อแก้ปัญหาภัยที่กระทบต่อความมั่นคงภายใน ซึ่งบุคลากรที่มาจากความสมัครใจ
ย่อมที่จะเสียสละและท าหน้าที่ได้ดีกว่า การบังคับบุคคลมาท าหน้าที่ 
  2.3.2 ประเทศที่ใช้ระบบกำรจัดกำรก ำลังพลส ำรองโดยสมัครใจ 
  กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบการเกณฑ์ทหารใช้การจัดการก าลังส ารองสามารถแบ่งออก
ได้ดังต่อไปนี้  
   2.3.2.1 ประเทศอังกฤษ 
   สมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศอังกฤษโดยรัฐสภาได้ตรากฎหมาย 
Military Training Act ออกมาใช้บังคับในการฝึกพลเมืองของประเทศให้มีความพร้อมในการท า
สงคราม แต่เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลง กฎหมายฉบับนี้ได้ถูก National Service (Armed Forces) 
Act มาท าหน้าที่แทนแต่ยังคงสาระส าคัญภายใต้ Military Training Act อยู่เช่นเดิมสังเกตได้ว่า
รูปแบบการบัญญัติกฎหมายของอังกฤษมีความคล้ายคลึงกับของประเทศไทย ที่มีกฎหมายก าหนด
หลักสูตรวิชาทหารด้วย ประเทศอังกฤษเป็นประเทศที่ใช้นิติวิธีแบบ Common Law ไม่มีการบัญญัติ
รัฐธรรมนูญไว้เป็นลายลักษณ์อักษร การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพจึงต้องผ่านรัฐสภาซึ่งเป็นแทนตัวแทน
ของประชาชนเสียก่อน10 ซึ่งในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการจัดการก าลังส ารองของประเทศอังกฤษ 
ประเทศอังกฤษให้ความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเป็นอย่างมาก ดังนั้นในเรื่อง การเกณฑ์ทหารหลังจากที่
สงครามโลกสิ้นสุดลง ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1945 ประเทศอังกฤษก็ยกเลิกระบบเกณฑ์ทหาร และ

                                           
10 สุนัย มโนมัยอุดม, ระบบกฎหมายอังกฤษ (English Legal System), (กรุงเทพฯ: 

โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอนคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553), 13 – 
14. 
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เปลี่ยนมาใช้ระบบอาสาสมัครแทน กล่าวคือ อาศัยความยินยอมของพลเมืองของประเทศตนเป็นที่ตั้ง
แทนการบังคับ เว้นแต่ประเทศเบอร์มิวด้า ซึ่งเป็นรัฐในเครือจักรภพอังกฤษยังคงมีระบบการเกณฑ์
ทหารอยู่ ซึ่งมิได้อยู่ในการควบคุมทางด้านการทหารโดยตรงจากอังกฤษ ทั้งนี้ประเทศอังกฤษได้ออก
เสียงให้การสนับสนุนปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 11 การเลิกการเกณฑ์ทหารจึงเป็นการ
ค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาฯ ดังค า ค าปรารภ (Preamble) มีสาระส าคัญว่า โดยที่การ
ยอมรับนับถือเกียรติศักดิ์ประจ าตัว และสิทธิเท่าเทียมกันและโอนมิได้ของบรรดาสมาชิกทั้งหลายแห่ง
ครอบครัวมนุษย์เป็นหลักมูลเหตุ แห่งอิสรภาพ และความยุติธรรม และสันติภาพในโลก จากประโยค
ของค าปรารภนี้ ต้องเข้าใจแต่เบื้องต้นว่า เราจะต้องยอมรับหรือเข้าใจตรงกันก่อนว่า มนุษย์ทุกคนนั้น 
มีเกียรติศักดิ์ประจ าตัว กล่าวคือ มนุษย์ทุกคน มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์  มีเกียรติในตัวของตัวเอง
ทุกคนเท่ากันและเหมือนกันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กที่พ่ึงเกิด เป็นชาย หรือ เป็นหญิง เป็นหนุ่มสาว 
หรือ คนชรา ไม่ว่าร่างกายจะสมบูรณ์หรือไม่ “ทุกคนทีสิทธิเท่าเทียมกัน”การเกณฑ์ทหารของประเทศ
อังกฤษถูกยกเลิกไปภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1945 ประเทศอังกฤษก็ยกเลิก
ระบบเกณฑ์ทหาร และเปลี่ยนมาใช้ระบบอาสาสมัครแทน กล่าวคือ ใช้ระบบการจัดการก าลังส ารอง 
การจัดการก าลังส ารองของประเทศอังกฤษ แยกเป็น 2 กลุ่ม ด้วยกัน คือ12  
   1) ก าลังส ารองอาสาสมัคร (Volunteer Reserves) จะได้แก่ กองรักษา
ดินแดน(Teritorial Army-TA) โดยจะแบ่งระดับเป็น พลทหารกองหนุน TA กลุ่ม A/B ซึ่งมีการจัด
ก าลังของหน่วยตั้งแต่ระดับกองพันถึงหมวด รับสมัครจากพลเรือนในพ้ืนที่ ฝึกเบื้องต้น 15 วันในที่ตั้ง 
อย่างต่อเนื่องและนอกอีก 16 วัน และ หน่วยช านาญการพิเศษ ที่จะรับสมัครจากอาสาสมัครพลเรือน
ที่มีทักษะทางทหาร ฝึกเบื้องต้น 15 วันต่อเนื่องในพ้ืนที่และ 4 วันนอกที่ตั้ง การได้มาซึ่งนายทหารถ้า
เป็นนายทหารประทวนกองหนุน (TA กลุ่ม A/B) จะได้มาจากการคัดเลือกพลทหารกองหนุน โดย
ส าเร็จหลักสูตรที่ก าหนด กรณีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (TA กลุ่ม A/B) จะได้มาจาก นักศึกษา
วิชาทหารในมหาวิทยาลัย หรือที่เรียกว่า Officer Training Corps (OTC)) มีอยู่ทั้งสิ้น 19 หน่วย โดย
บรรจุในหน่วยก าลังส ารองรักษาดินแดน (TA) หน่วยรับการบรรจุ (Central Volunteer 
Headquarters – CVHQ)  

                                           
11 วิบูล ขยันกิจ, “การพัฒนาระบบการผลิตก าลังพลส ารอง ประเภทพลทหาร: ศึกษา

เฉพาะกรณีหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน,” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะรัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544), 220. 

12 เรื่องเดียวกัน, 220-222. 
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   2) ก าลังส ารองบุคคล (Individual Reserve) ก าลังส ารองบุคคลมาจากพล
ทหารกองหนุนที่ได้มาจากพลทหารที่ปลดจากประจ าการ ซึ่งอยู่ในราชการไม่ครบก าหนดและต้องอยู่
ในสถานะ Regular Reserve Section A จนครบ 12 ปี นายทหารประทวนกองหนุนได้มาจากก าลัง
พลประจ าการไม่ครบก าหนดและจะต้องอยู่ในสถานะ Regular Reserve Section A จนครบ 12 ปี
เช่นกัน ส าหรับกรณีนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน (Regular Army Reserve of Officer) (RARO) 
นั้นจะได้จากการโอนมาจาก Regular Army, TA และ กรมทหารไอริช (Royal Irish Regiment) 
กรณีปลดจาก Regular Reserve section A และจะเป็น Long Term Reserve (LTR) จนถึงอายุ 
45 ปี LTR คือ ก าลังพลส ารองที่ปลดจากประจ าการ และ Army Pensioners คือ ก าลังพลส ารองที่
เกษียณอายุราชการ และรับบ านาญจากกองทัพบกจะเป็นก าลังพลส ารองประเภทนี้จนถึงอายุ 60 ปี 
ระบบการฝึกก าลังส ารองบุคคล ฝึกเบื้องต้น 15 วัน ฝึกภาคสนาม 16 วัน  ฝึกตามวงรอบประจ าปี 
โดยถ้าเป็นก าลังส ารองรักษาดินแดน (TA) หน่วยอิสระ จะฝึกประจ าปีในที่ตั้งอย่างน้อย 12 วัน (ไม่
ต่อเนื่อง) และฝึกภาคสนาม 15 วัน (ต่อเนื่อง) หน่วยช านาญการพิเศษ ฝึกประจ าปีในที่ตั้ง 15 วัน 
(ต่อเนื่อง) และฝึกภาคสนามทั้งหมด 4 วัน ส าหรับก าลังส ารองบุคคล Regular Reserve ฝึกประจ าปี 
ปีละ 15 วัน Longterm Reserve (LTR) ปกติไม่เรียกฝึก Army Pensioners ไม่เรียกฝึก และสุดท้าย
ฝึกศึกษาตามแนวทางรับราชการตามความสมัครใจของแต่ละคน ระบบการบรรจุและการใช้ กอง
ก าลังรักษาดินแดน (TA) ท าหน้าที่เป็นกองหนุนทั่วไป (General Reserve) ของฝ่ายอ านวยการ
กองทัพบกบรรจุก าลังพลประจ าการไว้ในหน่วยส่วนหนึ่งเพ่ือท าหน้าที่ทางธุรการ และมีลูกจ้างอีกส่วน
หนึ่ง ท าหน้าที่บ ารุงรักษายุทโธปกรณ์ของหน่วย จัดตั้งศูนย์ระดมพล รับผิดชอบ ระดมพลในเขตพ้ืนที่ 
แจกจ่ายเครื่องแบบ และเอกสารระดมพลไว้ตั้งแต่ยามปกติ สิทธิและผลประโยชน์ของก าลังพลส ารอง
ประเทศอังกฤษ ก าลังพลส ารองมีสิทธิสมัครเข้ารับราชการครั้งแรกเป็นระยะเวลา 3 ปี และอาจสมัคร
ต่อไป ครั้งละ 2-4 ปี และในระหว่างการฝึกจะได้รับเงินค่าตอบแทนประจ าวัน ค่าเดินทางและเงิน
โบนัส 
   2.3.2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา 
   ประเทศสหรัฐอเมริกามีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสงครามและการทหาร
ตลอดมานับตั้งแต่ก่อตั้งประเทศ เริ่มด้วยสงครามปฏิวัติขอแยกตัวออกจากการเป็นรัฐอาณานิคมของ
ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งได้มีการรับสมัครชายหนุ่มและแรงงานมากมาย ตลอดจนทาสผิวสี
มาร่วมเป็นทหาร โดยแลกกับการได้มาซึ่งสิทธิพลเมือง ต่อมาคือ สงครามกลางเมือง (The American 
Civil War) (สงครามทาส) ระหว่างปี ค.ศ. 1861- 1865 สาเหตุของการเกิดสงครามกลางเมืองปัญหา
เรื่องทาสเป็นสาเหตุให้เกิดสงครามกลางเมือง ในขณะนั้นการเกณฑ์ทหารเกิดขึ้นในช่วงสงครามกลาง
เมืองอเมริกาโดยฝ่าย Union Army ตามพระราชบัญญัติ Enrollment Act ปี ค.ศ. 1863 นั้นอนุญาต
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ให้มีการจ้างบุคคลอ่ืนเข้ารับราชการทหารแทนได้ ท าให้เกิดความไม่พอใจกันในหมู่สาธารณชน และ
เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้น13 ซึ่งในที่สุดฝ่ายเหนือที่น าโดยลินคอร์นก็ได้มีการรับสมัครทางหารชาว
ผิวสีมาร่วมรบกับคนขาวในช่วงท้ายๆ ของสงคราม และมหาสงครามทั้ง 2 ครั้งก็ได้มีการอาสาชาย
หนุ่มพลเมืองอเมริกันไปรบทั้งในยุโรปและสมรภูมิแปซิฟิก การส่งทหารเกณฑ์ไปสู้รบในสมรภูมิ
ต่างชาติที่ไม่เกี่ยวข้องกับมาตุภูมิของตนเองเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอย่างมากในหลายประเทศ เช่น 
ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งได้มีการถกเถียงเรื่องการเกณฑ์ทหารกันอย่างแพร่หลายใน แคนาดา 
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นประเทศที่มิได้อยู่ในขอบเขตของสงคราม แต่ได้ส่งทหารไปร่วมรบ 
   ระบบกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้แนวคิดมาจากกฎหมายอังกฤษใน
ลักษณะรูปแบบ Common Law โดยมีกฎหมายใน 2 ระดับ คือ ระดับพันธะรัฐ ซึ่งจะเป็นกฎหมาย
กลางของประเทศและกฎหมายระดับมลรัฐ อันเป็นกฎหมายที่แต่ละรัฐภายใต้พันธะรัฐจะออก
กฎหมายมาบังคับใช้ด้วยตนเอง14 ทั้งนี้ในเรื่องการจัดการก าลังส ารองของสหรัฐอเมริกาจะอยู่ในการ
ก ากับโดยพันธรัฐ ซึ่งในเรื่องสิทธิมนุษยชนกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการก าลังส ารองของประเทศ
อเมริกาเหมือนกับประเทศอังกฤษ อเมริกาให้ความเคารพในสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลอย่างมาก อัน
เนื่องมาจากผลพวงทางประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งชาติ สวัสดิการที่ให้แก่ทหารอาชีพสูงมาก จึงท าให้
เมื่อประเทศมิได้เข้าสู่สงครามสหรัฐอเมริกาจึงลดงบประมาณทางทหารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก าลังพล 
ดังจะเห็นได้จากก่อนมีสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สหรัฐอเมริกามีทหารประจ าการน้อยมาก แต่มีนายพล
ทหาร (สัญญาบัตร) ที่พร้อมจะสร้างกองทัพให้เข้าสู่สงครามได้ อย่างเช่น นายพลแพตตัน เป็นต้น 
ตลอดจนอาวุธสงครามที่ใช้ในการรบความปลอดภัยของทหารผู้ใช้อาวุธเป็นปัจจัยหนึ่งของกองทัพ
อเมริกัน ซึ่งจะต่างกับญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศคู่สงครามกับอเมริกาในแปซิฟิก ซึ่งไม่ได้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของทหารเท่าที่ควร ดังนั้นในเรื่องสิทธิมนุษยชน การเกณฑ์ทหารของอเมริกาจึงเป็นเรื่องถ้า
ไม่จ าเป็นต่อความม่ันคงของประเทศอเมริกาจะหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร และตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1937 ได้
มีการเสนอร่างกฎหมายเรื่องการเกณฑ์ทหารขึ้นมาใหม่ แต่ประธานาธิบดีนิกสันไม่เห็นด้วยจึงยุติไป 
ประเทศอเมริกายกเลิกการเกณฑ์ทหารแล้ว นับแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติพอมาสงครามเวียดนามก็
ใช้วิธีการอาสาสมัครมาเป็นทหารแทน (กล่าวคือ ใช้ระบบการจัดการก าลังส ารอง) แต่ทั้งนี้กฎหมายได้

                                           
13 สฤณี อาชวา, ความยุติธรรม (JUSTICE), (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ Openworlds, 

2554), 109 – 112. 
14 ดวงจิตต์ ก าประเสริฐ, กฎหมายแองโกลอเมริกาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2554), 7 – 14. 
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ก าหนดให้ประชาชนอายุครบ 18 ปี บริบูรณ์ ต้องไปขึ้นทะเบียนไว้ นับว่าเป็นการควบคุมก าลังส ารอง
วิธีหนึ่ง15 
   1) ก าลังรบหลักของสหรัฐอเมริกา (TOTAL FORCE) ประกอบด้วยก าลัง 2 
ส่วนคือ ก าลังประจ าการและก าลังส ารองซึ่งยังแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทอีก คือ RESERVE และ 
NATIONAL GUARD โดยพลทหารกองหนุน รับจากชายหรือหญิงซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับการ
ฝึกขั้นต้น (ชาย 12 สัปดาห์, หญิง 8 สัปดาห์) เมื่อส าเร็จการฝึกจะได้รับการแต่งตั้งเป็นพลทหาร
นายทหารประทวนกองหนุน ได้จากพลทหารกองหนุนซึ่งเติบโตขึ้นไปตามแนวทางรับราชการที่
ก าหนด จนถึงยศ จ่าสิบเอก ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ได้จากแหล่งผลิต 2 แห่งด้วยกัน 
คือ นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร OFFICER CANDIDATE SCHOOL (OCS)16 ซึ่งมีการสอนใน
ทุกรัฐใช้เวลาศึกษา 2 ปี และหลักสูตร RESERVE OFFICERS TRAINING CORPS (ROTC)17 ใช้เวลา
ศึกษา 2-4 ปี 
   ถ้าใช้เกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่ของก าลังพลส ารอง จะแยกบทบาทได้เป็น 3 
กองพล คือ ก าลังพลส ารองพร้อมรบซึ่งจะรับจากก าลังพลส ารองอาสาสมัครโดยมีระยะเวลาเป็นก าลัง
พลส ารองประเภทนี้ 8 ปี ก าลังพลส ารองประเภทนี้ บรรจุอยู่ในหน่วยทหารกองหนุน(Reserve) และ
หน่วยรักษาดินแดน (National Guard) สามารถเรียกเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที แบ่งเป็นก าลังพล
ส ารองประจ าหน่วยและก าลังพลส ารองพร้อมรบ18 
   ประเภทบุคคลก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม ได้แก่ ก าลังพลส ารองพร้อมรบ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบ 8 ปี มีปัญหาส่วนตัวไม่สามารถเข้ารับการฝึกตามแผนได้ขอเปลี่ยนประเภทเป็น
ก าลังพลส ารองประเภทนี้ หากจะใช้ต้องเรียกเข้ามารับการฝึกทบทวนระยะหนึ่งจึงจะออกปฏิบัติ

                                           
15 วิบูล ขยันกิจ, “การพัฒนาระบบการผลิตก าลังพลส ารอง ประเภทพลทหาร : ศึกษา

เฉพาะกรณีหน่วยทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, ภาคนิพนธ์ คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.), 210 – 214. 

16 “OFFICER CANDIDATE SCHOOL,” http://www.goarmy.com/ocs.html, (สืบค้น
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2559). 

17 “ROTC Overview,” http://www.military.com/ROTC, (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 
พฤษภาคม 2559). 

18 “What is the US national guard and when is it called up?” 
http://www.theguardian.com/world/2014/aug/18/what-is-national-guard-ferguson-
missouri (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559). 
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หน้าที่ได้ และสุดท้าย ก าลังพลส ารองนอกประจ าการ ได้แก่ ก าลังพลส ารองที่ปฏิบัติหน้าที่ครบตาม
สัญญา ขอลาออกแต่ยังมีความรู้ความสามารถบางอย่างที่เป็นประโยชน์ โดยควบคุมระยะเวลาเป็น 3 
ขั้น จนถึงอายุ 60 ปี  
   2) การควบคุม หน่วยจะติดต่อกับก าลังพลของหน่วยอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา โดยเน้นหนักไปที่ก าลังพลส ารองพร้อมรบประเภทประจ าหน่วยและได้น าเครื่อง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้อย่างกว้างขวาง 
   3) ระบบการเรียกพลหรือระดมพล ในยามปกติเป็นการเรียกพลเข้ารับการ
ฝึกตามตารางก าหนดเวลา ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา เพราะใช้การอาสาสมัครและท าสัญญา หน่วยเป็น
ผู้เรียกเข้ารับการฝึกตามเวลา อย่างไรก็ตาม หากก าลังพลส ารองไม่มารายงานตัว จะมีมาตรการ
ด าเนินการจากเบาไปหาหนักจนถึงขั้นลงโทษตามกฎหมาย  เนื่องจากเป็นประเทศใหญ่ห่างไกลจาก
ภัยสงคราม และนโยบายป้องกันประเทศโดยรอบนอกประเทศเป็นหลักมีเวลาในการเตรียมการนาน
พอสมควร จึงไม่ได้ก าหนดเวลาระดมพลไว้แน่นอน การระดมพลจะกระท าในยามฉุกเฉินออกเป็น
กฎหมายบังคับ โดยรัฐสภา หรือประธานาธิบดีเป็นผู้มีอ านาจสั่งการโดยมีระดับของการระดมพลและ
ห้วงเวลาต่างกัน  จากการระดมพลโดย ประธานาธิบดี, การระดมพลเป็นส่วน, การระดมพลตามอัตรา
เต็ม จนถึงการระดมพลเต็มขนาดในที่สุด 
   4) ระบบการฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง ก าลังพลส ารองจะได้รับการฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแบ่งการฝึกออกเป็น การฝึก
ขั้นต้น ส าหรับบุคคลที่ไม่เคยเป็นทหารมาก่อน (ชาย 12 สัปดาห์ , หญิง 8 สัปดาห์) เมื่อจบการฝึกจึง
จะเริ่มปฏิบัติงานที่หน่วย การฝึกประจ าหน่วย ในวงรอบ 1 ปีก าลังพลส ารองต้องฝึกกับหน่วยโดยฝึก
รวม 48 ครั้ง ครั้งละ 4 ชั่วโมง เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ (วันละ 2 ชั่วโมง) เท่ากับปีละ 24 วัน และฝึก
ประจ าปี 2 สัปดาห์ โดยเป็นการฝึกภาคสนาม 
สรุป ก าลังพลส ารองประจ าหน่วยทุกนายจะเข้ารับการฝึกปีละ 38 วัน หรือมีเวลาฝึกเป็น 1 ใน 6 ของ
ก าลังประจ าการ 
   5) สิทธิและผลประโยชน์ของก าลังพลส ารอง ประเทศสหรัฐอเมริกา สิทธิ
และผลประโยชน์จะได้มาจาก 2 แห่ง คือจาก รัฐบาลกลาง และจากมลรัฐ สิทธิและผลประโยชน์จาก
รัฐบาลกลาง ยศ พลฯ-พล.ท. สามารถเลื่อนยศได้ถึง พล.ท.(ต าแหน่ง ผบ.พล.หรือเทียบเท่า) ผู้ร่วม
โครงการ OCS และ ROTC ได้รับทุนการศึกษา,ได้เครดิตเข้ามหาวิทยาลัยหรือได้รับเบี้ยเลี้ยง ได้สิทธิ
การรักษาพยาบาล,การใช้ร้านค้าสวัสดิการทั้งตัวเองและครอบครัวรับราชการครบตามสัญญา ได้รับ
โบนัส รับราชการครบ 20 ปี ได้รับบ านาญ ผู้บรรจุในต าแหน่งพิเศษ เช่น นักบิน , แพทย์ จะได้รับเงิน
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ค่าตอบแทนพิเศษ ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกาย เช่นเดียวกับก าลังประจ าการ 19 สิทธิและ
ผลประโยชน์ที่ ได้จากมลรัฐ (ไม่เหมือนกันทุกมลรัฐ) ยกเว้นภาษีต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม การประกันชีวิต ตามวงเงินที่ก าหนด การลดหย่อนภาษีในระหว่างถูกระดมพล
และออกปฏิบัติหน้าที่ เป็นกฎหมายที่หน่วยงานเดิมไม่ว่าภาครัฐบาลและภาคเอกชนต้องสงวน
ต าแหน่งไว้ให้ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและองค์การต่าง ๆ ภาคเอกชน ซึ่งจัดตั้งขึ้นมาส าหรับ
กิจการก าลังส ารองอีกมากมาย รวมทั้งภาครัฐบาลตั้งแต่ระดับรัฐสภาจนถึงประชาชนอย่างดียิ่ง 
   2.3.2.3 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
   สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสหพันธ์
สาธารณรัฐแบบมีรัฐธรรมนูญ และรัฐสภา ระบบการปกครองของเยอรมนีมีพ้ืนฐานจากเอกสาร
รัฐธรรมนูญในปี พ.ศ. 2492 ซึ่งเรียกว่า “กฎหมายพ้ืนฐาน” (Grundgesetz) เป็นความตั้งใจที่ว่าจะ
ถูกแทนที่โดยรัฐธรรมนูญเมื่อเยอรมนีได้รวมเป็นรัฐเดียว การแก้ไขกฎหมายพ้ืนฐานจะต้องใช้เสียง
มากกว่าสองในสามของสมาชิกทั้งสองสภา มาตราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิพ้ืนฐาน การแยกอ านาจ 
โครงสร้างสหพันธ์ และสิทธิในการต่อต้านความพยายามล้มล้างรัฐธรรมนูญนั้นคงอยู่ตลอดกาล ไม่
สามารถแก้ไขได้ ชื่อ Grundgesetz ยังคงใช้หลังการรวมประเทศเยอรมนี ประเทศเยอรมนี เป็นการ
รวมตัวของรัฐทั้งหมด 16 รัฐ ประเทศนี้มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยเชิงเสรีภาพและรัฐ
สวัสดิการ มีเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของประเทศคือเบอร์ลิน เยอรมนีมีประชากรประมาณ 80 ล้าน
คนและเป็นประเทศที่มีความหนาแน่นประชากรสูงสุดแห่งหนึ่ง เยอรมนีเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อตั้ง
สหภาพยุโรปและยังก่อตั้งสหภาพการเงินกับสมาชิกในสหภาพยุโรปอีก 17 ประเทศ โดยใช้ชื่อว่ายูโร
โซน เยอรมนีเป็นสมาชิกของกลุ่ม UNO, OECD, NATO, G7 และ G20 เยอรมนีเป็นประเทศที่มี
อิทธิพลต่อประเทศอ่ืนๆในยุโรปและเป็นประเทศที่มีความสามารถที่จะแข่งขันในระดับโลก หากวัด
จากผลผลิตมวลรวมภายในประเทศแบบปกติแล้ว เยอรมนีเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่
เป็นอันดับสี่ของโลก ในปี 2012 เป็นประเทศที่มีการน าเข้าส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับสาม ดัชนีการ
พัฒนามนุษย์ถือว่าสูงมาก ซึ่งส่งผลต่อการด าเนินการในเรื่องการจัดการก าลังส ารอง 
   โดยสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้วิธีการจัดการก าลังส ารอง  ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
   1) ระบบการผลิตก าลังพลส ารองของประเทศเยอรมนี มีการจ าแนก ก าลัง
ส ารองออกเป็น 3 ประเภท คือ พลทหารกองหนุน แต่เดิมใช้การเกณฑ์ทหารตามระบบบังคับ

                                           
19 “Benefits What you get,” http://www.nationalguard.com/benefits, (สืบค้น

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559). 
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เช่นเดียวกับไทย ชายเยอรมันอายุ 18 ปีบริบูรณ์จะถูกเรียกเกณฑ์เข้ารับราชการในกองประจ าการ 15 
เดือนแล้วปลดเป็นกองหนุน แต่เมื่อปี ค.ศ. 2001 ถูกยกเลิกไป ภายใต้เงื่อนไขว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่
สงบสามารถกลับมาใช้ระบบเกณฑ์ทหารได้อีกครั้ง นายทหารประทวนกองหนุน คัดเลือกจากทหาร
กองประจ าการโดยผ่านหลักสูตรที่ก าหนดและท าการฝึกศึกษาต่อประมาณ 6 เดือน นายทหารสัญญา
บัตรกองหนุนคัดเลือกจากนายทหารประทวนเข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนดประมาณ 6 
ถึง 7 เดือน  
   2) ระบบการควบคุมก าลังพลส ารอง โดย การใช้กฎหมาย, ระเบียบ, 
ข้อบังคับ และค าสั่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารของหน่วยปกครองพ้ืนที่ และกองทัพบกด้วยการประสาน
และช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนของกระทรวงมหาดไทย มีการแบ่งก าลังพลส ารองเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ก าลังพลส ารองพร้อมรบ คือทหารกองประจ าการที่ปลดประจ าการ 1 ปี  ก าลังพล
ส ารองเตรียมพร้อม คือ ทหารที่ปลดประจ าการแล้ว 6 – 8 ปี และก าลังพลส ารองทั่วไป คือทหาร
กองหนุนที่มีอายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 
   3) ระบบการเรียกพลหรือระดมพล เนื่องจากเป็นประเทศในกลุ่มนาโต้ ที่
เผชิญหน้ากับภัยคุกคามต่างๆ จึงใช้ยุทธศาสตร์ตั้งรับในเขตหน้า จ าเป็นต้องใช้ระบบก าลังส ารองที่มี
ประสิทธิภาพ  สามารถระดมสรรพก าลังเพ่ือป้องกันประเทศได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ดังนั้นใน
ยามฉุกเฉินสามารถเรียกพลให้พร้อมรบได้ในเวลา 72 ชั่ วโมง หน่วย จังหวัดทหารบก เป็นหน่วย
ด าเนินการเรียกพล โดยมีมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบกร่วมรับผิดชอบ แบ่งพ้ืนที่ระดมพล
ออกเป็น 9 ภาค ทั่วประเทศ ในยามปกติใช้การออกค าสั่งล่วงหน้าเป็นรหัสก่อนประมาณ 6 เดือน ใน
ยามสงครามหรือฉุกเฉิน จะใช้ประกาศระดมโดยมีรหัสที่สอดคล้องกับแบบของการระดมพลที่ก าหนด
ไว้ (ประมาณ 8 แบบ) โดยก าลังพลส ารองจะไปรายตัวที่ศูนย์รับพลซึ่งเป็นสถานีรวมพล ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนดการเรียกพลหรือระดมพล จะเรียกอะไหล่ไว้ 10% รวมเรียก 110% 
   4) ระบบการฝึกศึกษาก าลังพลส ารองการฝึกจะกระท าเป็นบุคคลและหน่วย 
(ระดับกองร้อย) ฝึกเป็นบุคคลปีละ 28 วัน ฝึกการระดมพลเป็นหน่วย 6 ถึง 12 วัน ฝึกความพร้อมรบ 
ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ฝึกระดมทรัพยากร ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า การฝึกระดับกองพัน ไม่กระท าทุกปี เนื่องจากงบประมาณจ ากัด ใช้เวลาฝึก 12 วันการ
ฝึกระดับสูงกว่ากองพัน กระท าในลักษณะการฝึกปัญหาที่บังคับการ ก าลังพลส ารองจะได้รับการฝึก
ตลอดระยะเวลาทีเ่ป็นก าลังพลส ารองของหน่วยหรือจนกว่าจะพ้นราชการ 
   5) ระบบการบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง ก าลังประจ าการ (กองทัพบก
สนาม) จะบรรจุก าลังพลประจ าการ ประมาณ 30% ที่เหลือบรรจุก าลังพลส ารอง ก าลังกองทัพภาค 
จะบรรจุก าลังประจ าการให้กับกองพลน้อยเก็บรักษายุทโธปกรณ์ระหว่าง 18 – 85% และส าหรับกอง
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พลน้อยป้องกันภายในบรรจุก าลังประจ าการประมาณ 10% ก าหนดใช้ก าลังประจ าการและก าลังพล
ส ารองลดหลั่นตามล าดับจากเขตหลังไปเขตหน้า เช่น ในเขตหน้า บรรจุก าลังประจ าการประมาณ 90 
% และในเขตหลังบรรจุก าลังประจ าการ 10% และ สามารถขยายก าลัง เป็น 3 เท่า (ประมาณ 1 
ล้านคน ในยามสงคราม)  
   6) สิทธิและผลประโยชน์ของก าลังพลส ารอง เยอรมัน ได้รับการเลื่อนยศ , 
เลื่อนฐานะตามผลการศึกษาและผลการปฏิบัติงานโดยมีประสบการณ์ในห้วงเวลาเป็นมูลฐานในการ
พิจารณาและ ได้รับเบี้ยเลี้ยงในห้วงเวลาที่เข้าท าการฝึกในอัตราเบี้ยเลี้ยงสนาม 
   2.3.2.4 ประเทศออสเตรเลีย 
   ประเทศออสเตรเลีย  (Australia)  หรือชื่อทางการเรียกว่ า เครือรั ฐ
ออสเตรเลีย (Commonwealth of Australia) เป็นประเทศซึ่งประกอบด้วยแผ่นดินหลักของทวีป
ออสเตรเลีย, เกาะแทสเมเนีย และเกาะอ่ืนๆ ในมหาสมุทรอินเดีย แปซิฟิก และมหาสมุทรใต้ มันเป็น
ประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับหกของโลกเมื่อนับพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 1901 รวมเป็นหก
อาณานิคมถูกตั้งขึ้นเป็นสหพันธ์, รวมตัวกันเป็นเครือรัฐออสเตรเลีย. ตั้งแต่นั้นมา ออสเตรเลียยังคง
รักษาระบบการเมืองเสรีนิยมประชาธิปไตยที่มั่นคง ที่ท าหน้าที่เป็นรัฐสภาประชาธิปไตยของรัฐบาล
กลางและพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญ สหพันธ์ประกอบด้วยหกรัฐ และอีกหลายพ้ืนที่ 
ออสเตรเลียเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ ารวยที่สุดในโลกที่มีเศรษฐกิจใหญ่
ที่สุดเป็นอันดับที่ 12 ของโลก ในปี 2012 ออสเตรเลียมีรายได้ต่อหัวที่สูงที่สุดอันดับห้าของโลก 
   โดยประเทศออสเตรเลียใช้วิธีการจัดการก าลังส ารอง  ซึ่งมีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
   1) ระบบการจัดการก าลังส ารองของประเทศออสเตรเลียใช้ระบบ
อาสาสมัคร โดยจะแยกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
   กลุ่มที่ 1 พลทหารกองหนุน จะท าการฝึกทั่วประเทศ เป็นการฝึกขั้น
พ้ืนฐาน ของแตล่ะคน โดยรับก าลังพลส ารองระหว่างอายุ 17 – 24 ปี  
   กลุ่มที่ 2 นายทหารประทวนกองหนุน จะคัดเลือกจากก าลังพลส ารอง
ประเภทพลทหารที่มีผลการปฏิบัติงานดี สามารถเลื่อนยศได้ถึงนายดาบ โดยมีระยะเวลา มีการศึกษา
ตามแนวทางรับรัฐการตามโรงเรียนเหล่าและหน่วยฝึกอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ และ 
   กลุ่มที่ 3 นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ได้มาจาก 2 แหล่ง คือ เข้ามา
โดยตรง เฉพาะก าลังพลส ารองของเหล่าพิเศษ เช่น แพทย์ หรือ นักกฎหมาย ซึ่งก่อนบรรจุต้องท าการ
อบรมเป็นเวลา 14 วัน และได้มาจากหน่วยฝึกนักเรียนทหาร หรือ กรมฝึกมหาวิทยาลัย (University 
Regiment) ระยะเวลาศึกษา 3 ปี ซึ่งมีอยู่ 8 แห่งทั่วประเทศ 



Ref. code: 25595803010502DTK

45 
 

   2) ระบบการควบคุมก าลังพลส ารอง 
   มณฑลทหารบกต่างๆ ทั่วประเทศ 7 มณฑล มีหน้าที่ควบคุมก าลังพล
ส ารองในพ้ืนที่ โดยมีการแบ่งออกเป็น Active Army Reserve ซึ่งจะคล้ายคลึงกับก าลังพลส ารอง
พร้อมรบ Inactive Army Reserve คล้ายคลึงกับก าลังพลส ารองทั่วไปของประเทศไทย (นักศึกษา
วิชาทหาร) โดยหน่วยทหารที่มีก าลังพลส ารองบรรจุอยู่เป็นผู้ควบคุมก าลังพลของตนโดยใกล้ชิดอย่าง
ต่อเนื่อง และบัญชีบรรจุก าลังมีการปรับให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา20 
   3) ระบบการเรียกพลหรือระดมพล 
   เนื่องจากออสเตรเลีย ลักษณะพ้ืนที่เป็นเกาะขนาดใหญ่ห่างไกลจากภัย
คุกคาม และไม่มีสถานการณ์เร่งด่วนในการป้องกันประเทศเหมือนประเทศอ่ืน จึงมีเวลาเตรียมการ
มากและไม่ได้ก าหนดระยะเวลาในการระดมพล ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมได้ก าหนดให้กองทัพบก
ออสเตรเลียด าเนินการในเรื่องระดมพลและมีแผนขยายก าลังยามสงครามอย่ างมีระบบเป็นขั้นเป็น
ตอน ในการระดมพลออกเป็นกฎหมายบังคับเรียกเกณฑ์ พลเรือนเข้าเป็นทหารและเกณฑ์พลเรือน
อุดหนุนรัฐการทหาร 
   4) ระบบการฝึกก าลังพลส ารอง 
   มีสถานที่ฝึกก าลังพลส ารองทั่วประเทศ ประมาณ 259 แห่ง โดยใช้เวลาใน
วันหยุด ประกอบด้วยการฝึก ในระดับบุคคลและเป็นหน่วย รวมฝึกปีละประมาณ 26 วัน แยกเป็น
การฝึกภาคสนาม ประมาณ 14 วัน ต่อเนื่องกัน การฝึกเวลากลางคืน และการฝึกกับกองก าลัง
ประจ าการเป็นครั้งคราว 
   5) ระบบการบรรจุและการใช้ก าลังพลส ารอง 
   ประกอบด้วยก าลังประจ าการ และก าลังพลส ารอง โดยมีก าลังพลส ารอง
ประมาณ 3 ใน 4 ของก าลังทหารบกเต็มอัตราศึก กองทัพบกแบบเต็มอัตราศึก มี 3 กองพล 
ประกอบด้วยกองพล 1 ประจ าการ ส่วนกองพลที่ 2 และ 3 เป็นกองพลที่ประกอบด้วยก าลังพล
ส ารองเกือบทั้งหมด คิดเป็น 90% ซึ่งเป็นก าลังพลส ารอง โดยในกองพลที่ 2 และ 3 มีพลประจ าการที่
เรียกว่า Cadre Staff จ านวนหนึ่งเพ่ือช่วยเหลือให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย 
   6) สิทธิประโยชน์ของก าลังพลส ารอง 

                                           
20 “Standby Reserve,” http://www.army.gov.au/Army-life/Army-

careers/Directorate-of-Projects-and-Standby-Reserve-Management/Standby-Reserve, 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559). 
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   ได้รับเบี้ยเลี้ยงในช่วงที่เข้ารับการฝึกหรือเรียกเข้าประจ าการตามชั้นยศ
นั้นๆ โดยได้ประมาณ 85% ของก าลังประจ าการ ได้รับสิทธิค่าเดินทาง ค่าพาหนะแบบเหมาจ่าย ค่า
เช่าที่พักชั่วคราวระหว่างเข้ารับการฝึก ได้รับการแจกจ่ายเครื่องแต่งกายเช่นเดียวกับทหารประจ าการ 
ปฏิบัติงานนอกประเทศได้รับสิทธิเช่นเดียวกับประจ าการ ก าลังพลส ารองพร้อมรบ ได้รับการลดหย่อน
ภาษีรายได้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1987 ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้นตามแนวทางรัฐการ นายทหารประทวนถึง
นายดาบ นายทหารสัญญาบัตรถึง พลตรี21 

2.4 มำตรกำรที่เกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำรและกำรจัดกำรก ำลังพลส ำรองของประเทศไทย 

การศึกษาประวัติศาสตร์ท าให้เราเข้าใจถึงเรื่องวิวัฒนาการของระบบการเกณฑ์ทหาร
และการจัดการก าลังส ารองของประเทศไทยว่ามีพัฒนาการอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจความเป็น
สากลของการจัดกระบวนการการเกณฑ์ทหารและการจัดการก าลังส ารองที่ไม่ขัดต่อหลักสิทธิ
มนุษยชน ทั้งนี้ผู้เขียนจะขอกล่าวถึงประวัติศาสตร์เริ่มต้นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก าลังทหารตั้งแต่
สมัยก่อนกรุงสุโขทัย จนมาถึงสมัยรัตโกสินทร์ โดยมีเนื้อหาสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้   
  2.4.1 มำตรกำรที่เกี่ยวกับกำรเกณฑ์ทหำรของประเทศไทย อาจจ าแนกออกได้
ตามยุคสมัยดังต่อไปนี้22 
  สมัยก่อนกรุงสุโขทัย หลักการจัดหาคนเพ่ือเป็นก าลังทหารในนี้ถือประเพณีว่า 
“ชายฉกรรจ์ไทยต้องเป็นทหารทุกคน” วิธีจัดหาคนเข้าประจ าหน่วยนั้นจะใช้การก าหนดเอาสกุลวงศ์
ของกลุ่มขุนนางหรือเจ้าที่ดินเป็นหลัก ถ้าหัวหน้าสกุลวงศ์สังกัดหรือเป็นทหารหมู่ใด ลูกหลานต่อๆมา
ก็สังกัดอยู่ในหมู่นั้นๆ ท าให้การควบคุมทหารแน่นแฟ้น แม้จ าเป็นต้องอพยพไปด้วยกันฉันท์พ่อกับลูก
ไม่อาจแยกกันได้  เมื่อได้ตั้งบ้านเรือนอยู่ ณ ที่ใดหัวหน้าสกุลวงศ์หรือผู้ที่มีคนนับถือมากก็จะได้เป็น 
“เจ้าหมู่” ควบคุมดูแลหลานของตน เมื่อจ าเป็นจะต้องท าการสู้รบกับข้าศึกศัตรู เจ้าหมู่ก็จะรวบรวม
คนได้ง่ายและรวดเร็ว เพราะต่างก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้ว เพียงแต่เคาะเกราะ ตีกลอง ตามที่นัดหมายไว้ 
ลูกหมู่ก็จะแต่งตัวถืออาวุธมารวมกันที่ลานบ้านของเจ้าหมู่ครบทุกคน 
  สมัยกรุงสุโขทัย จุดประสงค์ใหญ่ในเรื่องการจัดการก าลังทหาร คือการป้องกันและ
รักษาราชอาณาจักรไว้สุโขทัยในสมัยต้นๆจึงคงมีลักษณะเป็น “รัฐทหาร” คือจัดระเบียบปกครอง

                                           
21 “Reservist Handbook Support, Services and Programs” 

www.defencereservessupport.gov.au (สืบค้นเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2559). 
22 กรมยุทธการทหารบก, เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์การทหาร ,

(กรุงเทพมหานคร: อรุณการพิมพ์, 2555), 33 – 75. 
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ประเทศ โดยยึดการป้องกันประเทศเป็นสาระส าคัญ การปกป้องประชาชนและป้องกันบ้านเมืองให้
ปลอดภัย ถือเป็นพระราชกรณียกิจที่ส าคัญของพระมหากษัตริย์ไทยในยุคสมัยนี้ จากศิลาจารึกหลักที่ 
1 พระมหากษัตริย์ซึ่งทรงเป็นพระประมุข ทรงเป็นผู้น าทัพในยามเกิดศึก สงคราม การบังคับบัญชา
ทหารในสมัยสุโขทัยถือหลักว่า  พระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีเสนาบดีเป็นแม่ทัพ
รองๆ ลงมาชายฉกรรจ์ทุกคนต้อง เป็นทหาร โดยให้หัวหน้าสกุล ซึ่งเรียกว่า “เจ้าหมู่” เป็นผู้ควบคุม
ทหารในสกุลของตน ท าการฝึกสอนศิลปะการต่อสู้ และการใช้อาวุธแก่ทหารในสกุลของตนทั้งในยาม
ปกติและ ยามสงคราม จัดว่าเป็นหน่วยทหารขนาดเล็กท่ีสุด ในหมู่บ้านขนาดใหญ่อาจมีหลายหมู่  การ
จัดหาก าลังคนเข้าประจ ากองทัพคงถือเกณฑ์ว่า ในยามปกติบรรดาชายฉกรรจ์ในเขตราชธานีคงมี
ฐานะเป็นพลเรือน ต้องท าราชการฝ่ายพลเรือนเมื่อเกิดสงครามขึ้น ต้องเปลี่ยนสภาพเป็นทหารเข้า
ประจ าการในกองทัพหลวงตาม กรม กอง ที่ตนสังกัดอยู่ ทั้งนี้เพราะยังคงใช้ประเพณีเดิมที่ว่า “ชาย
ฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร” ไม่เปลี่ยนแปลง ในสมัยสุโขทัยยังมิได้มีการแยกเป็นฝ่ายทหารและฝ่าย
พลเรือน ในยามปกติบรรดาชายฉกรรจ์ มีฐานะเป็นพลเรือน แต่ในยามศึกสงคราม จะเปลี่ยนสภาพ
เป็นทหาร เข้าประจ ากองทัพ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นแม่ทัพใหญ่ หรือเรียกว่า จอมทัพ ยกทัพหลวง
ไปรบด้วยพระองค์เอง แต่ผู้ที่ท าการรบจริงๆ คือพลเรือน ส่วนขุนนางผู้ใหญ่อ่ืนๆ จะได้รับต าแหน่งแม่
ทัพรองๆ หรือเป็นผู้บังคับหน่วยในกองทัพหลวง หากพระมหากษัตริย์โปรดให้ขุนนางผู้ใหญ่เป็นแม่ทัพ
ไปรบแทนแล้ว ก็จะทรงมอบ อาญาสิทธิ์ให้ มีการเรียกเกณฑ์ชายฉกรรจ์ในเขตหัวเมืองชั้นในเข้า
ประจ าการเมื่ออยู่ใน สภาวะสงคราม หัวเมืองชั้นนอก มีหน้าที่สกัดกั้นข้าศึกในทิศทางของตน หรือ
อาจจะได้ รับค าสั่งให้เข้าสมทบกับทัพหลวงตามแต่พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นจอมทัพจะเห็นสมควร 
เมือง ลูกหลวงซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงส่งลูกหลวง หรือบุคคลในราชวงศ์ หรือข้าหลวงที่ทรงไว้วาง 
พระราชหฤทัยไปปกครองนั้น มีหน้าที่เตรียมก าลังทหารไว้ป้องกันพ้ืนที่ของตนและราชธานี หรือรวม
ก าลังเข้าสมทบกับกองทัพหลวง ส าหรับหัวเมืองประเทศราช หากราชธานีต้องท าสงครามใหญ่ขึ้น 
อาจมีพระบรมราชโองการให้หัวเมืองประเทศราชยกทัพไปช่วยด้วยก็ได้ 

สมัยกรุงศรีอยุธยำ ในสมัยอยุธยาการทหารของไทย ได้รับการปรับปรุงให้รัดกุมยิ่งขึ้น 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพบ้านเมืองและสังคม ประกอบกับอาณาจักรอยุธยาได้รับอิทธิพลของขอม
มากกว่า สุโขทัย รูปแบบการปกครองและการทหารของกรุงศรีอยุธยา จึงเป็นแบบผสมระหว่าง
สุโขทัยและขอม โดยอยุธยาได้เลือกสรรเอาสิ่งดีของทั้งขอมและไทยมาผสมกันทั้งในด้านการปรับปรุง
วิธีการควบคุมก าลังไพร่พลและยุทธวิธี ในยามสงครามมีเจ้าหมู่มูลนายท าหน้าที่ระดมพลภายใต้การ
ควบคุมเข้าประจ ากองทัพ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์เป็นจอมทัพ  มีเจ้านายและขุนนางเป็นแม่ทัพนายกอง 
จากหลักฐานที่ปรากฏในพระอัยการต าแหน่งนาทหาร หัวเมือง กิจการทหารกับพลเรือนได้แยกจาก
กัน ในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระองค์ทรงครองราชย์ พ.ศ. 1991 – 2031) คือ ฝ่ายทหาร 
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มีสมุหพระกลาโหมเป็นหัวหน้า รับผิดชอบกิจการทหารทั้งปวง มีการก าหนดต าแหน่งและอ านาจ
หน้าที่ สายการบังคับ บัญชาของฝ่ายทหารตั้งแต่ยามปกติ เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเรียกระดม
พลเมื่อเกิดสงคราม ส่วนฝ่ายพลเรือน มีสมุหนายกเป็นหัวหน้ารับผิดชอบกิจการฝ่ายพลเรือน  รวมทั้ง
จตุสดมภ์ การแยกกิจการทหารกับพลเรือนออกจากกัน มีส่วนส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจการทหาร
ไทยสมัยอยุธยาให้สูงขึ้น ทั้งในด้านการจัดหน่วยเข้าเป็นกองทัพ และการควบคุมบังคับบัญชา แต่ถ้า
พิจารณาในแง่ของการเมืองภายในแล้ว สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาจสร้างความสมดุลในการใช้
พระราชอ านาจขององค์พระมหากษัตริย์ ในยามสงคราม การที่จะได้รับชัยชนะหรือพ่ายแพ้ในการรบ
นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการรวบรวมไพร่พลได้เป็นจ านวนมากน้อยเพียงใด   ดังนั้น ใน
ยามศึกสงครามทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจึงต้องเข้าประจ ากองทัพร่วมกัน ยังไม่สามารถมอบหน้าที่ใน
การป้องกันรักษา พระราชอาณาเขตไว้กับฝ่ายทหารเพียงฝ่ายเดียว (ซึ่งแนวคิดนี้เป็นปัจจุบันกาลมาก 
สงครามกลางเมืองของจีนในสมัยก๊กมินตั๋งรบกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ใช้แนวคิดนี้)  ในสมัยอยุธยา
ตอนปลาย ในรัชสมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231 – 2246) ได้มีการเปลี่ยนแปลงอ านาจหน้าที่
ของสมุหพระกลาโหมและสมุหนายก โดยแทนที่ต่างฝ่ายต่างดูแลกิจการฝ่ายทหารหรือฝ่ายพลเรือน 
ในทุกหัวเมือง กลับแบ่งหัวเมืองออกเป็นสองฝ่าย คือ ฝ่ายเหนือให้สมุหนายกดูแลทั้งกิจการ ด้าน
ทหารและพลเรือน ฝ่ายใต้อยู่ในการบังคับบัญชาของสมุหพระกลาโหม การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ น่าจะ
เป็นเพราะต้องการถ่วงดุลอ านาจอัครมหาเสนาบดีเป็นส าคัญด้วย ส าหรับการท าทะเบียนไพร่พล ได้
เริ่มครั้งแรกในรัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กรมพระสุรัสวดี มีหน้าที่
ท าทะเบียนไพร่พล โดยออกไปประจ าหัวเมืองต่างๆคอยดูแลและท าทะเบียนพล ควบคุมการท าบัญชี
พล การบรรจุก าลังพล เข้าประจ าหน่วย และส่งส าเนาการบรรจุก าลังพลเหล่านั้นมาให้กลาโหมไว้
ตั้งแต่ยามปกติ เมื่อเกิดสงครามขึ้น ก็เร่งรัดให้กรมการเมืองเรียกพลเข้าประจ าหน่วยรบทันที ถ้าได้พล
เข้าประจ าหน่วยไม่ครบ ก็ต้องส่งคนออกติดตาม  เมื่อได้รับค าสั่งจากในกรุงว่า ให้หน่วย ก าลังที่รวมไว้
ปฏิบัติอย่างไร เจ้าเมืองต้องท าตามนั้น เช่น ให้ไปรวมกับกองทัพหลวง ที่ไหน เมื่อไร การเกณฑ์
พลเมืองเข้าเป็นทหารในสมัยนี้ได้วางหลักใหญ่ไว้ว่า “ชายไทยทุกคนไม่ว่าจะมีบรรดาศักดิ์ชั้นใด หรือ
สกุลใดต้องเป็นทหารทุกคน” เริ่มมีการจัดท าระบบไพร่เกิดขึ้นกล่าวคือ ชายไทยต้องขึ้นทะเบียนเป็น
ทหารทุกคน การเข้ารับราชการจ าแนกเป็นไพร่สมและไพร่หลวง ไพร่สม หรือ สมสัก หมายถึง 
ชายไทยเมื่ออายุ ครบ 18 ปี ต้องมาข้ึนทะเบียนกับเจ้าหน้าที่กรมพระสุรัสวดี และจะต้องได้รับการสัก
ท้องมือว่าเป็นคนในสังกัดกรมใด เมื่อขึ้นทะเบียนแล้วให้มูลนายฝึกหัดไปก่อนยังไม่ต้องรับราชการ 
เมื่ออายุครบ 20 ปี จึงให้ขึ้นทะเบียนพลเป็น “ไพร่หลวง” ส่วนไพร่หลวง หมายถึง ไพร่สม เมื่ออายุ
ครบ 20 ปี ให้ขึ้นทะเบียนพลเป็น “ไพร่หลวง” โดยเข้ามารายงานตัวในราชธานีแล้วเข้ารับราชการ
ตาม กรมกองที่สังกัดไว้ ซึ่งเรียกกันในสมัย นั้นว่า “เข้าเวร” มีก าหนดปีละ 6 เดือน เรียกว่า “เข้า
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เดือนออกเดือน” คือ เข้ารับราชการ 1 เดือน ได้พัก 1 เดือน แล้วจึงกลับเข้ารับราชการใหม่ อีก
สลับกันไป ทั้งนี้ มีการยกเว้นให้แก่นักบวชทุกศาสนา ไม่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ ชายต่างชาติที่เข้ามา
ค้าขาย ไม่ต้องเป็นทหาร แต่ต้องเสียเงินแทนการเป็นทหาร ส าหรับผู้ตั้งภูมิล าเนาในพระนคร จะ
สมัครเป็นทหารอาสาก็ได้ ส่วนลูกหลานต่างชาติที่เกิดในแผ่นดินไทยต้องถูกเกณฑ์ด้วย คนไทยที่เป็น
ทาส เวลาในการรับราชการทหาร เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปี และปลดประจ าการเมื่ออายุครบ 60 ปี แต่ถ้า
หากผู้ใดมีลูกชายเป็นทหารครบ 3 คนแล้ว ก็มีสิทธิได้รับการปลดปล่อยก่อนก าหนด โดยในสมัย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีการเปลี่ยนแปลงการเตรียมพล เนื่องจากในรัชกาลนี้ได้ท าสงครามเกือบ
ไม่มีเวลาว่างเว้น สิ้นเปลืองชายฉกรรจ์ที่เกณฑ์เข้ามาเป็นทหารจ านวนมาก จนกระทั่งไม่อาจจะหาเข้า
มาเป็นทหารได้ทัน  จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงการเตรียมพลไปจากเดิมบ้าง คือโอนการปกครองหัวเมือง
ชั้นนอก ทั้งที่เป็นหัวเมืองฝ่ายเหนือและเมืองพระยามหานครทั้งหมด โดยให้มาขึ้นกับกรุงศรีอยุธยา
โดยตรง เพ่ือรวบรวม ก าลังพลได้มากและรวดเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่ยังทรงแต่งตั้งพระราชวงศ์หรือ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ออกไปเป็นผู้ส าเร็จราชการ นอกจากนี้ขยายหัวเมืองชั้นในให้กว้างออกไป เพ่ือจะ
เกณฑ์คนมาเป็นทหารในกองทัพหลวงให้มากข้ึน 
  สมัยธนบุรี การทหารสมัยธนบุรี ยังคงด าเนินตามแบบแผนของกรุงศรีอยุธยา 
ดังเช่น การบรรจุก าลังพล ยึดถือตามประเพณีเดิม คือ ชายฉกรรจ์ทุกคนต้องเป็นทหาร มีการท า
ทะเบียนไพร่พลที่รัดกุม เพ่ือสะดวกรวดเร็วในการเรียกระดมพล โดยให้ “เข้าเวร” รับราชการในกรม
กองตา่ง ๆ ปีละ 6 เดือน คือถูกเกณฑ์แรงงาน เข้าเดือน ออกเดือน (รับราชการ 1 เดือน ออกมาท ามา
หากิน 1 เดือน) เช่นเดียวกับในสมัยอยุธยา ในสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเอา
พระทัยใส่ในการท าบัญชีพลให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยโปรดเกล้าฯ ให้เกลี้ยกล่อมผู้คนที่หลบหนีเข้าป่าไป
ตั้งแต ่ครั้งสงครามเสียกรุงให้กลับออกมา และให้มีการตรวจก าลังพลชายฉกรรจ์ทั้งหลาย รวมทั้ง ท า
การสักพวกไพร่ และทาสทุกคนที่ข้อมือเพ่ือให้ทราบชื่อผู้เป็นนายและเมืองที่สังกัด ซึ่งท าให้ทราบ
จ านวนไพร่พลที่แน่นอน และง่ายแก่การควบคุมบังคับบัญชาในยามเกิดสงคราม  นอกจากนี้ มีการ
ก าหนดโทษรุนแรงแก่ไพร่พล และนายทัพนายกองที่ท าการรบไม่จริงจัง หรือหลบหนี สมเด็จพระเจ้า
ตากสินมหาราช ทรงเป็นนักรบและนักการทหารที่เก่งกล้าสามารถ มีความจัดเจนในหลักการสงคราม
ทั้งด้านยุทธศาสตร์และยุทธวิธี อันเป็นคุณสมบัติ ของบุคคลที่จะเป็นผู้น าการกอบกู้บ้านเมือง พระราช
ประวัติของสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ได้มีการบันทึกไว้ในพระราชพงศาวดารฉบับต่างๆแต่ทั้งนี้
การสวรรคตของท่านยังคงเป็นปริศนาในประวัติศาสตร์ 
  สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เป็นยุคแห่งการสร้างความมั่นคง
ให้กับบ้านเมือง โดยสร้างความเข้มแข็งทางการทหาร กิจการทหารของไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ยังคงด าเนินการตามแบบแผนของกรุงศรีอยุธยา และกรุงธนบุรี
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ต่อเนื่องมาทั้งในเรื่องการเตรียมพล การเกณฑ์พลเข้ามาเป็นทหาร การแบ่งเหล่าทหาร  การจัดหน่วย
ทหาร ตลอดจนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ และการส่งก าลังบ ารุง ทั้งนี้ ถือว่าการทหารเป็นหลักส าคัญ ใน
การปกครอง การบรรจุก าลังพล การทหารสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ยังคงมีการควบคุมก าลังคนใน รูป
ของระบบไพร่และมีการเปลี่ยนแปลงบางประการ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพสังคมใน ขณะนั้น เช่น ใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) ทรงเห็นความทุกข์ยากของ
ราษฎร จึงทรงผ่อนผันให้ไพร่รับราชการปีละ 4 เดือน ออกมา ท ามาหากิน 8 เดือน คือรับราชการ 1 
เดือน ท ามาหากิน 2 เดือน (เรียกว่าเข้าเดือน ออกสองเดือน) และต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) ภาวะสงครามเริ่มลดน้อยลง บ้านเมืองสงบเรียบร้อยขึ้นโปรด
เกล้าฯ ให้ไพร่ รับราชการปีละ 3 เดือน ออกมาท ามาหากิน 9 เดือน คือรับราชการ 1 เดือน ท ามาหา
กิน 3 เดือน เรียกว่าเข้าเดือน ออกสามเดือน จากนั้นมีการปรับปรุงและก าหนดให้กระทรวงกลาโหม 
มีหน้าที่เตรียมพลขึ้นในสมัยรัชการที่ 4 โดยด าเนินการดังนี้ คือ ตรวจและประมาณการให้รู้ว่าประเทศ
ไทยมีก าลังคน ก าลังทางเศรษฐกิจ(ทุน) ฯลฯ ส าหรับใช้จัดก าลังทหารได้เท่าใด และคอยเปลี่ยนแปลง
ให้ตรงกับความเป็นจริงเสมอ คิดหาก าลังคนเข้ามาเป็นทหาร และแบ่งคนเป็น ทหารบก ทหารเรือ 
ตลอดจนการก าหนด การบ ารุงเลี้ยงดู โดยไม่กระทบกระเทือนต่อก าลังทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่ง
ประวัติการจัดตั้งกระทวงกลาโหมนั้นเริ่มมีการปฏิรูปให้เป็นแบบตะวันตกในสมัยรัชกาลที่ 5 กล่าวคือ 
ได้โปรดเกล้าฯ ให้จัดระบบการทหารให้ทัดเทียมกับอารยประเทศ และได้มีการตราพระราชบัญญัติ
การเกณฑ์ทหารขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2488    
  2.4.2 มำตรกำรที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรก ำลังส ำรองของประเทศไทย   
  เริ่มต้นมีการจากการมีการจัดตั้งยุวชนทหารขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นการผลิต
ทหารกองหนุน สนับสนุนการรบของกองทัพไทย โดยหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พศ 
2475 และได้มีการปรับปรุงกิจการลูกเสือ โดยก าหนดให้ลูกเสือได้ช่วยบ าเพ็ญประโยชน์แก่ข้าราชการ
ในการปราบจลาจล เป็นที่พอใจในผู้บังคับการกองผสมในขณะนั้น ซึ่งก็คือ พันโท แปลก พิบูลสงคราม 
(จอมพล ป.พิบูลสงคราม ในระยะเวลาถัดไป) ดังนั้นในเวลาต่อมาเมื่อได้เป็นครองยศพันเอก หลวง
พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จึงมีแนวความคิดที่จะสร้างอนุชนรุ่นใหม่ให้เป็น
พลเมืองที่มีจิตตานุภาพในการสู้รบ กล่าวคือ มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวกล้าหาญพร้อมที่จะสู้รบอย่างไม่เกรง
กลัวสิ่งใดกับทั้งมีความส านึกในหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองอย่างจริงจัง 
นอกจากนี้การเตรียมพลเพ่ือขยายก าลังรบในยามสงคราม จ าเป็นต้องมีการฝึกสอนและผลิต
นายทหาร นายสิบเข้าตามอัตราศึก เพราะเมื่อถึงเวลาระดมพลจะได้มีคนเพียงพอที่จะเป็นผู้บังคับ
หมวดและผู้บังคับหมู่ ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งหน่วยยุวชนทหารขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2478 
ต่อมาในปี พ.ศ. 2486 ได้มีการประสานโครงการยุวชนทหารกับลูกเสือเข้าด้วยกัน โดยการออก
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พระราชบัญญัติยุวชนทหารแห่งชาติ พ.ศ. 2486 ก าหนดให้มีองค์การยุวชนแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 8 
ตุลาคม พ.ศ. 2486 โดยก าหนดให้มีฐานะเป็นทบวงการเมืองอยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี 
(จอมพล ป. พิบูลสงคราม) ในต าแหน่ง “ผู้บัญชาการยุวชนแห่งชาติ” และให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นรองผู้บัญชาการฝ่ายยุวชนทหาร และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
เป็นรองผู้บัญชาการฝ่ายลูกเสือ ในเรื่องการก าลังส ารองถือเป็นมาตรการหนึ่งในการสร้างพลังอ านาจ
ทางทหารซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้มีความพยายามสร้างพลังอ านาจทางทหารเช่นเดียวกับประเทศ
อ่ืนๆ ซึ่งมาพร้อมกับข้อกังขาในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นของการจัดซื้ออาวุธ 23 ประเทศไทยได้มีการ
จัดการก าลังกองทัพประจ าการไว้ส่วนหนึ่งในอัตราที่พอเพียงแก่การป้องกันประเทศ โดยค านึงถึง
ฐานะเศรษฐกิจของประเทศและเตรียมก าลังส ารองไว้อีกส่วนหนึ่ง ดังจะเห็นได้จาก การให้การศึกษา
ด้านวิชาทหารแก่เด็กนักเรียนเพศชาย และเพศหญิง โดยเพศหญิงจะเปิดโอกาสให้สมัครใจเข้าเรียน 
ซึ่งจะต่างกับเพศชายที่จะเหมือนกับการบังคับโดยกฎหมายที่ว่า ถ้าไม่อยากเกณฑ์ทหารต้องผ่านการ
เรียนวิชาทหารจึงจะไม่จ าต้องไปถูกเกณฑ์ทหาร ซึ่งในเรื่องการศึกษาวิชาทหารก็ยังคงมีข้อกังขาอยู่ถึง
ความชอบธรรมในเชิงฐานะทางสังคมของนักเรียน เนื่องจาก การศึ กษาวิชาทหาร มีต้นทุน คือ 
ค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าตลอดจนหนังสือที่เรียนตกเป็นภาระของผู้เรียนเองในการจ่าย โดยภาครัฐไม่ได้ให้
การสนับสนุนเท่าที่ควร การเรียนวิชาทหารของนักเรียนเพศชายและเพศหญิงของไทยก็เพ่ือพร้อมที่จะ
ใช้ทดแทนก าลังที่สูญเสียเพิ่มเติม และขยายก าลังกองทัพประจ าการได้ทันทีเมื่อจ าเป็นเมื่อประเทศเข้า
สู่ภาวะสงคราม ซึ่งการจัดก าลังกองทัพแบบนี้ยึดถือแนวคิดเรื่องหลักการประหยัดงบประมาณ
ประเทศเป็นปัจจัยส าคัญ (แต่ในความเป็นจริงอาจเป็นอีกเรื่องหนึ่ง) เพราะการที่จะจัดก าลังส ารอง
กองทัพให้พร้อมเช่นเดียวกันยามสงครามไว้ตั้งแต่ยามปกตินั้นเป็นการสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็นและเป็น
การเปลืองไปเปล่าซึ่งงบประมาณของประเทศ ทั้งนี้ ประเทศไทยได้มีกองก าลังอีกรูปแบบนอกจาก
ทหารประจ าการและก าลังส ารอง คือ “กองก าลังกึ่งทหาร” อาจเทียบได้กับ Active Reserves ของ
ต่างประเทศซึ่งจะได้กล่าวในบทที่ 3ในล าดับถัดไป  

 “กองก าลังกึ่งทหาร” หมายถึง ก าลังในส่วนที่บรรจุในหน่วยตามอัตราการจัด
และยุทธภัณฑ์ในลักษณะคล้ายคลึงกับหน่วยประจ าการมีขีดความสามารถเข้าท าการรบได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่เทียบเท่าก าลังทหารกองประจ าการ เช่น  

                                           
23 คมชัดลึก, “จีทีสองร้อย งบสูญสองพันล้านใครรับผิดชอบ,” 
www.komchadluek.net/detail/20130502/157436/จีที200งบสูญพันล้านใคร

รับผิดชอบ.html (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 เมษายน 2559). 
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 1) หน่วยทหารพราน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี 2522 ซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดตั้งให้ทั้ง 4 กองทัพภาค โดยมีภารกิจปราบปรามผู้ก่อการร้าย ต่อมา
กองทัพบก ได้มอบให้กองทัพภาคต่างๆเป็นผู้ควบคุมก ากับดูแล อาสาทหารพราน ในเขตพ้ืนที่ของแต่
ละกองทัพภาค ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

 2) อาสารักษาดินแดน เป็นส่วนหนึ่งของกิจการอาสารักษาดินแดน ขึ้นอยู่กับ
กระทรวงมหาดไทย โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าหน้าที่โครง กิจการอาสารักษาดินแดนนี้ เดิมมี
ความมุ่งหมายเพ่ือฝึกอบรมคนไทย ให้รู้จักหน้าที่ในการป้องกันรักษาประเทศชาติในเวลาสงคราม ซึ่ ง
ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2484 ในชั้นแรกต้องการให้เป็นกองก าลังใช้ต่อต้านข้าศึก แต่ต่อมาเกิด
การขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์ และเกรงว่าอาจจะเป็นภัยแก่ราษฎรมากเกินไป จึงเปลี่ยนความมุ่ง
หมายให้มาท าหน้าที่ช่วยรบปฏิบัติการร่วมกับทหาร และยกเลิกไปเมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 
ภายหลังกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมได้รื้อฟ้ืนกิจการอาสารักษาดินแดน ขึ้นใหม่ โดย
ออกเป็น พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497  ซึ่งมีเจตนารมณ์ เพ่ือการป้องกัน
ประเทศชาติในสถานการณ์สงคราม ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของประชาชนพลเมืองทุกคนที่จะต้องร่วมมือ
ช่วยเหลือ และจะต้องได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือให้มีความรู้ในการที่จะป้องกันตนเองและประเทศชาติ
จึงจ าเป็นต้องมีการฝึกอบรมและจัดหน่วยการบังคับบัญชาเตรียมไว้แต่ เวลาปกติ และให้
กระทรวงมหาดไทยด าเนินกิจการกองอาสารักษาดินแดนมาจนทุกวันนี้ กิจการของ อาสารักษา
ดินแดนได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆจนถึงปี 2516 กองทัพบกได้จัดตั้งหน่วยรับผิดชอบ
ทางฝ่ายอ านวยการขึ้นเพ่ือจัดการประสานงาน, วางแผน, ก ากับดูแลกิจการ อาสาสมัครรักษาดินแดน
โดยมีความมุ่งหมายที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของ ให้สามารถท าการปราบปรามผู้ก่อการร้าย
คอมมิวนิสต์อย่างได้ผลโดยจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเป็นเจ้าหน้าที่โครงให้แก่ กองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด ในต าแหน่งที่ส าคัญ เช่น ผบ.ร้อย, ผบ.หมวด, ผบ.หมู่, จ่ากองร้อย เป็นต้น  

 3) ต ารวจตะเวนชายแดน (ตชด.) ตั้งแต่ปี 2494 ประเทศไทยได้เริ่มจัดตั้ง 
“หน่วยต ารวจรักษาดินแดน” โดยความ ช่วยเหลือจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพ่ือการยับยั้ง และ
ปราบปรามลัทธิคอมมิวนิสต์ที่เข้ามาเผยแพร่ ในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ มีลักษณะเป็นหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษ24 ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือเป็นก าลังเสริม แทนการใช้ก าลังทหาร ในรักษาความสงบตามแนวตะเข็บ
ชายแดน อันเนื่องจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสก าหนดห้ามไม่ให้มีก าลังทหารใน

                                           
24 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน , “มารู้จักต ารวจตระเวนชายแดน,” 

http://bpp.bpp2.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=1
08, (สืบค้นเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2559). 
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ระยะ 25 กิโลเมตรจากแนวชายแดน จุดประสงค์หลักในการจัดตั้ง ตชด.ในช่วงแรกคือป้องกันกอง
ก าลังคอมมิวนิสต์ที่เข้ามารุกรานในประเทศ โดยให้ ตชด. เป็นหน่วยที่มีคุณลักษณะส าคัญ 3 ประการ 
คือ 1. สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมได้อย่างต ารวจ 2. สามารถรบได้อย่าง
ทหาร และ 3. สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอ่ืนๆได้อย่างข้าราชการพลเรือน
ทั่วไป 
   “กลุ่มพลังมวลชนจัดตั้ง” หมายถึง กลุ่มก าลังมวลชนที่มีการจัดตั้งแล้วโดย
มีกฎหมายรองรับ เช่น  
   1) กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.), วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2521 
รัฐบาลได้ออกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย ไทยอาสาป้องกันชาติ พ.ศ. 2521 เพ่ือถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติโดยยกเลิกระเบียบข้อบังคับ  ค าสั่ง  โครงการ หรือแผนงานอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับ
การด า เนินกิจการของกลุ่ มอาสาสมัคร ของส่ วนราชการในสั งกัดกระทรวง มหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กอ.รมน. จังหวัด รัฐวิสาหกิจ หรือส่วนราชการ อ่ืนใดที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกัน 
เข้าเป็นรูปแบบอันหนึ่งอันเดียวกัน เรียกว่า “ไทยอาสาป้องกันชาติ” และให้เรียกชื่อย่อว่า ทสปช. 
ลูกเสือชาวบ้าน, กิจการอาสารักษาดินแดนและโครงการ อพป.แห่งชาติ ซึ่งจะได้กล่าวในล าดับถัดไป 
   2) กลุ่มกองหนุนเพ่ือความมั่นคงของชาติ (กนช.), โครงการ กนช . เป็น
โครงการที่รับผิดชอบของส านักนายกรัฐมนตรี โดยรัฐบาลได้มีนโยบายให้กองทัพได้พิจารณาใช้กลุ่ม
ทหารกองหนุนเป็นหลักในการจัดตั้งมวลชน ตามแนวทางประชาธิปไตย โดยใช้ชุมนุมชนระดับหมู่บ้าน
เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งองค์กร ดังนี้ วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติในด้านต่าง ๆ  
   3) ไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.) ไทยอาสาป้องกันชาติจัดตั้งขึ้นเพ่ือผนึก
ก าลังกลุ่มราษฎร อาสาสมัครต่าง ๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด ได้แก่ ไทยอาสาป้องกันตนเอง (ทส.ป.) , 
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.), ราษฎรอาสาป้องกันตนเอง (รอป.), กองก าลังติดอาวุธ 
(กตอ.), กลุ่มเสียงชาวบ้าน ฯลฯ ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเข้าใจสับสน ในเรื่อง
การเรียกชื่อการจัดตั้ง การฝึกอบรม การควบคุมดูแล และเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ไทยอาสาป้องกันชาติ จ าแนกเป็น 2 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ดังนี้  
คือ ประเภทป้องกันตนเอง มีวัตถุประสงค์เน้นหนักในเรื่องต่อต้านและป้องกันการก่อการร้ายของฝ่าย
ข้าศึกหรือภัยจากการกระท าของข้าศึก ต่อต้านและป้องกันการก่อการไม่สงบทุกรูปแบบ  รักษาใน
หมู่บ้านหรือท้องถิ่นของตนเอง ประเภทคุ้มครองพัฒนา มีวัตถุประสงค์เน้นหนักในเรื่อง ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ และอาสาพัฒนาท้องถิ่นของ
ตนเอง 
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   4) อาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) อพป.เป็นโครงการของชาติที่จะ
รวมเอาโครงการพัฒนาในสาขาต่าง ๆ ในระดับหมู่บ้านเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยเรื่องส าคัญ 3 สาขา 
คือ การรักษาความปลอดภัยในชนบท การพัฒนาชนบท และจัดระเบียบบริการหมู่บ้าน โดยอาศัยการ
บริหารแบบรวมการของงานเดียวหรือหน่วยงานเดียวกัน แต่แยกกันรับผิดชอบในการบริหาร ในแต่ละ
โครงการย่อยของหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือจะผนึกก าลังตามโครงการต่างๆเข้าด้วยกัน เสริมสร้างให้
หมู่บ้านเข้มแข็งในทางเศรษฐกิจและสังคมมีก าลังที่จะต่อต้านการก่อสร้างคอมมิวนิสต์ ขณะเดียวกันก็
หลีกเลี่ยงและขจัดการท างานทีซ่้ าซ้อนกันเพ่ือให้หน่วยงานต่างๆได้ใช้เครื่องมือเกี่ยวกับการพัฒนาและ
ป้องกันตนเองในระดับหมู่บ้าน ให้บังเกิดผลสูงสุด  
   “กลุ่มพลังมวลชนอ่ืนๆ” หมายถึง กลุ่มพลังมวลชนที่มีการจัดตั้ง โดยไม่มี
กฎหมายรองรับ เช่น กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.) กลุ่มสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน (สอ.รด.) 
รวมถึง เด็ก สตรี คนชรา และประชาชนทุกคน 
   แหล่งก าเนิดก าลังพลส ารองของประเทศไทย คือ กองก าลังที่กองทัพบก 
กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เตรียมไว้ใช้ในยามสงคราม หรือในยามที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะคับ
ขัน การที่จะได้มาซึ่งก าลังพลส ารองเหล่านี้ อาศัยอ านาจพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 
และระบบการจัดการ ซึ่งก าลังพลส ารองเหล่านี้ ได้แก่ ชายไทยเมื่ออายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ ที่เป็น
ทหารกองเกิน ส.ต.กองประการ และพลทหาร ซึ่งปลดจากประจ าการเป็นกองหนุนนายทหารสัญญา
บัตร, นายทหารประทวน และพลทหารอาสาสมัคร ที่ปลดจากประจ าการเป็นกองหนุน และนักศึกษา
วิชาทหารส าเร็จการศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เป็นนายทหารประทวนกองหนุน หรือเป็น
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนแล้วแต่วุฒิ และชั้นปีที่ส าเร็จการศึกษาวิชาทหาร 
   ส าหรับแหล่งก าเนิดก าลังพลส ารองประเภทพลทหาร มีขึ้นมาจาก ทหาร
กองเกิน ก าลังพลส ารองจ าพวกทหารกองเกิน เป็นก าลังพลส ารองที่ได้มาตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ.2497 โดยตรง ได้แก่ ผู้ไม่ถูกคัดเลือกเข้ารับราชการในกองประจ าการ อายุ 30 ปี
บริบูรณ์ ถึง 39 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 2 อายุ 40  ปีถึง46 ปีบริบูรณ์ เป็นทหารกองหนุน
ชั้นที่ 3 อายุเกินกว่า 46 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นพ้นราชการทหารประเภทที่ 2 ส.ต.กองประจ าการและ
พลทหารเมื่อปลดจากประจ าการ ก าลังพลส ารองประเภทนี้ได้มาจากหน่วยทหารต่างๆ ทั่วประเทศ 
ทหารกองประจ าการที่เข้ารับราชการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497 ครบ 2 ปี แล้วปลดเป็น
กองหนุนมีฐานะเป็นพลทหารกองหนุนประเภทที่ 1 โดยให้อยู่ในชั้นกองหนุนต่างๆ รวม 3 ชั้น คือ ชั้น
ที่ 1 จ านวน 7 ปี, ชั้นที่ 2 จ านวน 10 ปี, ชั้นที่ 3 จ านวน 6 ปี เมื่อครบ 3 ชั้นแล้วปลดเป็นพ้นราชการ
ทหารประเภทที่ ๑ ก าลังพลส ารองประเภทนี้กองทัพบก ถือว่าเป็นก าลังพลส ารองหลักประเภทพล
ทหารซึ่งจะบรรจุไว้ในแผนป้องกันประเทศ และจะเรียกเข้ารับการฝึกทบทวนเป็นครั้งคราว 
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   แหล่งก าเนิดก าลังพลส ารองประเภทนายทหารประทวน  นายทหาร
ประทวนกองหนุนทั่วไป ก าลังพลส ารองประเภทนี้ ได้จากนายทหารประทวนประจ าการที่ออกจาก
ราชการ ซึ่งถือเป็นก าลังพลส ารองประเภทผลพลอยได้ มิได้ถือเป็นก าลังพลส ารองหลักที่ผลิตขึ้น
โดยเฉพาะ การจะน าก าลังพลส ารองประเภทนี้มาใช้ ต้องพิจารณาคัดเลือกความรอบคอบ เพราะบาง
คนลาออกจากราชการด้วยความสมัครใจ แต่บางคนลาออกเพราะมีความผิด หรือมีสภาพร่างกาย
ผิดปกติ หรือเป็นโรคขัดต่อการรับราชการทหาร นอกจากนั้นยังมีจ านวนน้อยและส่วนใหญ่อยู่ในห้วง
อายุที่ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใช้งาน นายทหารประทวนกองหนุนประเภท นักศึกษาวิชาทหาร 
นายทหารประทวนกองหนุนประเภทนี้ จะเป็นก าลังพลส ารองหลัก ที่กองทัพบกผลิตขึ้นมา เพ่ือเตรียม
ไว้เป็นก าลังพลส ารองโดยเฉพาะ ซึ่งหลังจากปลดเป็นกองหนุนและได้รับการแต่งตั้งยศแล้ว จะอยู่ใน
ชั้นกองหนุนต่าง ๆ เช่นเดียวกับ ส.ต.กองประจ าการกองหนุน และพลทหารกองหนุน แหล่งก าเนิด
ก าลังพลส ารองประเภทนายทหารสัญญาบัตร มีที่มาเช่นเดียวกับประเภทนายทหารประทวน ได้แก่ 
นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  แบ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนทั่วไป และนายทหารสัญญา
บัตรกองหนุนประเภทนักศึกษาวิชาทหาร นายทหารสัญญาบัตรนอกราชการ นายทหารสัญญาบัตร
นอกกอง 
   กล่าวโดยสรุป มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเกณฑ์ทหารและการจัดการ
ก าลังส ารองของ ประเทศไทย เป็นประเทศที่มีการใช้ 2 ระบบทั้งการเกณฑ์ทหารและการจัดการก าลัง
ส ารองร่วมกันในเรื่องการได้มาซึ่งก าลังพลทางทหาร ที่ก าหนดการขึ้นทะเบียนบัญชีชายไทยทุกคน
ต้องเป็นทหารกองเกิน และก าหนดวิธีการในการคัดเลือกชายฉกรรจ์ของไทยไปรับราชการทหาร เมื่อ
อายุครบก าหนดตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่ก็มีจุดคาบเกี่ยวกับที่ก าหนดหลักสูตรวิชาทหารให้เด็ก
มัธยมชาย สามารถเลือกที่จะศึกษาวิชาทหาร ตอนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เพ่ือที่จะไม่ต้องเข้ารับการ
คัดเลือกเป็นทหารโดยการเกณฑ์เมื่ออายุถึงก าหนด เด็กมัธยมต้องผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา มิใช่
ว่าเด็กชายทุกคนจะได้รับการศึกษาวิชาทหาร บุคคลที่ผ่านการฝึกวิชาทหารมาแล้ว ก็อาจถูก เรียก
ระดมพลเพ่ือรับการฝึกทบทวนวิชาทหาร หรือในกรณีมีเหตุภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินที่จ าเป็นต่อการ
รักษาความสงบของประเทศ 

2.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

การศึกษาเรื่อง สมรรถนะก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษา
พระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการเกณฑ์
ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ ผู้วิจัยใช้ตัวแบบสมรรถนะหลักของข้าราชการทหาร ซึ่ง
ประกอบไปด้วยสมรรถนะหลัก (Core Competency) ของข้าราชการทหาร ประกอบด้วย  
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สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สมรรถนะด้านแรงจูงใจ 
สมรรถนะทัศนคติ ประกอบกับหลักสมรรถนะของทหารที่ของกองบัญชาการกองทัพไทยได้ก าหนด
สมรรถนะหลักให้ก าลังพลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน โดยใช้ค าย่อว่า “SMART” เป็นกรอบที่ใช้
ในการประเมินสมรรถนะของก าลังพลส ารองที่เข้าสู่การเป็นทหารโดยวิธีการเกณฑ์และวิธีสมัครใจ 
ส่วนตัวแปรตาม คือประสิทธิผลในการปฏิบัติงานตามหลักสูตรการฝึกก าลังพลส ารอง ของข้าราชการ
ทหารกองประจ าการ โดยใช้แนวทางการบรรลุเป้าหมาย (Goal Attainment) ซึ่งแนวทางนี้เป็นการ
ประเมินประสิทธิผลการบรรลุเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตาม
หลักสูตรการฝึกอบรมนายทหาร ความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
และความส าเร็จในด้านจริยธรรมและทัศนคติต่ออาชีพทหาร 
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ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 

 

 

                

                

สมรรถนะหลักของทหารที่ส าคัญ 

สมรรถนะด้านความรู้ 

สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ 

สมรรถนะด้านแรงจูงใจ 

สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย 

สมรรถนะด้านทัศนคติ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

สมรรถนะของทหาร ( Competency ) 

หลักสมรรถนะ SMART 

S : เสียสละ 

M : ความมีคุณธรรม 

R : ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

A : ความด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด 

  T : ด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

การวัดผลและการประเมินสมรรถนะ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหาร 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 

ประสิทธิภาพในด้านจริยธรรมและทัศนคติต่ออาชีพทหาร 
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บทที่ 3 
วิธีกำรวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการ
เกณฑ์ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ ครั้งนี้ เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) อันประกอบไปด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) การตอบแบบสอบ ถาม
ร่วมกับการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยมีรายละเอียดระเบียบวิธี
การศึกษาดังนี ้

3.1 วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาผสมระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ร่วมกับการศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) วิธีการศึกษาแบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

ส่วนที่ 1 เป็นการวิจัยจากเอกสาร 
ส่วนที่ 2 เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ส่วนที่ 3 เป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ผลการวิจัยเชิงประเมิน 

  3.1.1 กำรศึกษำจำกเอกสำร (Documentary Research)  
  เป็นการศึกษาค้นคว้า ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย 
และองค์ประกอบของสมรรถนะ โดยเฉพาะสมรรถนะหลักที่ส าคัญของก าลังพลทหาร ตลอดจน
ตัวชี้วัดสมรรถนะและเกณฑ์ในการประเมินค่า รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการก าลังพลส ารองของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเปรียบเทียบระหว่างระบบเกณฑ์ทหารกับวิธีเข้ารับราชการทหาร
ด้วยความสมัครใจ ตามเอกสาร บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างและ
ออกแบบชุดค าถามในการสมัภาษณ์เชิงลึกในการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง  รวมทัง้การประเมินค่า 
วิเคราะห์ผลการวิจยั และสรุปผล 
  3.1.2 กำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
  การก าหนดกระบวนวิธีการวิจัยครั้งนี้ เป็นวิธีวิจัยภาคสนาม (Field Research) โดย
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง คือ ทหารก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษา
พระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี และ ครูฝึกทหาร โดยได้ก าหนดให้มีกระบวน
วิธีการวิจัยโดยการใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีลักษณะเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) 
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โดยมีการออกแบบโครงสร้างของค าถามที่สามารถน าไปใช้ในการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง หรือ 
การสัมภาษณ์แบบชี้น า (Guided Interview) กล่าวคือเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือเป็นการ
สัมภาษณ์แบบปลายเปิด การซึ่งเป็นกระบวนวิธีการวิจัยที่มีผลท าให้ค าถามมีความยืดหยุ่นและเปิด
กว้าง โดยกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ตอบแบบสัมภาษณ์มีจะอิสระในการตอบค าถาม และสามารถแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ หลากหลาย โดยเทคนิคของการสัมภาษณ์เจาะลึกนั้น เป็นเทคนิคและกระบวน
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการน ามาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล แสดง
ความคิดเห็นหรือทรรศนะได้อย่างหลากหลายในทุกแง่มุม โดยคณะผู้วิจัยหรือผู้สัมภาษณ์สามารถที่จะ
ด าเนินการสัมภาษณ์ และสามารถที่จะสอบถาม ติดตามและซักไซ้ไล่เ รียงข้อมูลข้อเท็จจริงหรือ
รายละเอียดปลีกย่อยที่ส าคัญและมีความน่าสนใจในแต่ละประเด็นของค าตอบ จากผู้มีส่วนร่วมในการ
วิจัยหรือผู้ให้สัมภาษณ์ อันท าให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ และข้อเท็จจริงในทาง
ปฏิบัติที่มีความหลากหลายในมิติต่างๆ  
  3.1.3 กำรศึกษำวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) 
  การวิจัยเชิงประเมิน คือ การประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยทางสังคมศาสตร์อย่างเป็น
ระบบเพ่ือประเมินกรอบความคิด รูปแบบการวิจัยประเมินผลคือการน าระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมและ
พฤติกรรมศาสตร์มาประยุกต์ใช้ เพ่ือศึกษาถึงผลลัพธ์และผลกระทบที่พึงปรารถนาและไม่พึงปรารถนา
กับวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวิจัยให้เป็นไปตามแบบแผนที่ได้วางไว้
ล่วงหน้าและเป็นแนวทางในการตัดสินใจและการปรับปรุงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการศึกษา 

3.2 ขอบเขตที่ศึกษำและกลุ่มตัวอย่ำง 

การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มประชากรที่ศึกษา คือ ทหารกองประจ าการ ของก าลังพลส ารอง
กองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
จ านวน 20 คน และ ผู้บังคับบัญชา (ครูฝึกทหารใหม่) โดยการสุ่มตัวอย่างเพ่ือตอบแบบสัมภาษณ์ ท า
แบบสอบถาม และแสดงความคิดเห็น  

   3.2.1 กลุ่มตัวอย่างทหารประจ าการ จ านวน 20 คน แบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่  
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มทหารกองประจ าการที่สมัครใจเข้ารับราชการโดยวิธีสมัครใจ จ านวน 

10 คน 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มทหารกองประจ าการที่เข้ารับราชการทหารโดยวิธีการเกณฑ์ทหาร 

จ านวน 10 คน 

  3.2.2 กลุ่มตัวอย่างผู้บังคับบัญชา ได้แก่ ครูฝึกทหาร จ านวน 5 ราย  
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   เนื่องจากการวัดประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของก าลังพลทหารกองประจ าการว่ามี
สมรรถนะในด้านต่าง ๆ หรือไม่นั้น  ไม่อาจวัดได้จากโดยตรงจากเฉพาะนายทหารที่ได้รับการฝึกได้ 
การประเมินสมรรถนะหรือขีดความสามารถของก าลังพลทหาร จึงต้องอาศัยการสังเกตและการ
ประเมินผล โดยครูฝึกทหารซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจากหลักสูตรต่าง ๆ ที่ได้มีการฝึกและทดสอบ 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 

กำรศึกษำครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้แบบสัมภาษณ์ ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยการสร้างแบบสัมภาษณ์ที่มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด ไม่มี
ค าตอบที่เฉพาะเจาะจง ท าให้กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบค าถามได้อย่างอิสระในการก าหนดโครงสร้าง
ของข้อค าถาม ส าหรับน าไปใช้ในกระบวนการสัมภาษณ์นั้น ประกอบไปด้วย ข้อค าถามจ านวน 4 ตอน 
อันได้แก ่
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา สภาพพ้ืนฐานครอบครัว อาชีพที่ท าก่อนเข้ารับราชการทหาร เป็นต้น 
  ตอนที่ 2  ค าถามเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของทหารด้านต่างๆ ได้แก่ สมรรถนะด้าน
ความรู้ สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สมรรถนะด้านแรงจูงใจ และ
สมรรถนะด้านทัศนคติ  
  ตอนที่ 3 สภาพปัญหา ข้อจ ากัดหรืออุปสรรคเกี่ยวกับการฝึกอบรมทหารกอง
ประจ าการ ทัศนคติต่ออาชีพทหาร ความพึงพอใจ แรงจูงใจที่ท าให้อยากหรือไม่อยากเข้ารับราชการ
ทหาร    
  ตอนที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยเพ่ือ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้พัฒนาสมรรถนะของทหารระหว่างการเกณฑ์ทหารกับการจัดการก าลัง
พลส ารองโดยสมัครใจ 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ส าหรับแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-
Depth Interview) นั้น ทางผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางประการส าคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการ
ขอความร่วมมือกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือขอสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งทางผู้วิจัย
ได้ด าเนินกระบวนการบันทึกข้อมูล โดยวิธีการจดบันทึกการตอบข้อค าถาม และหลังจากจบชุดค าถาม
ในแบบสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยจะทบทวนค าถาม และค าตอบทั้งหมดให้แก่ผู้สัมภาษณ์ฟังอีกครั้งหนึ่งเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของค าตอบ 
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์นั้นเป็นการวิเคราะห์เชิง
ประเมิน (Evaluated Analysis) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก มาใช้ในกระบวนการ
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล โดยด าเนินการร่วมกับกระบวนการรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยกระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ อันจะ
ได้ด าเนินกระบวนการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์ ตีความ อภิปรายจากเนื้อหา
ของค าตอบของแบบสัมภาษณ์ เพ่ือน าประเมินผลต่อไป 
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บทที่ 4  
ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 

 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง สมรรถนะก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 

รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี: กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการ
เกณฑ์ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ  

ผู้วิจัยได้ศึกษาสมรรถนะของก าลังพลส ารองโดยท าการสุ่มตัวอย่างจากทหารกอง
ประจ าการ ของก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี จ านวน 20 คน และผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึกทหาร เพ่ือท าการ
สัมภาษณ์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ปลายเปิด แล้วน ามาวิเคราะห์ประเมินระดับสมรรถนะของก าลังพลทั้ง
สองประเภทตามแนวคิดสมรรถนะของทหาร ซึ่งประกอบด้วย 5 สมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย  
สมรรถนะด้านแรงจูงใจ  และสมรรถนะด้านทัศนคติ  ร่วมกับหลักสมรรถนะของทหารของ
กองบัญชาการ กองทัพบก ซึ่งได้ก าหนดสมรรถนะหลักให้ก าลังพลยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
โดยใช้ค าย่อว่า “SMART” ตามกรอบแนวคิดสมรรถนะของทหำรดังตำรำง 

ตาราง 4.1 กรอบแนวคิดสมรรถนะหลักของทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลัก 

ของข้าราชการทหาร 

สมรรถนะด้านความรู้   

สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ   

สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย   

สมรรถนะด้านแรงจูงใจ  

สมรรถนะทัศนคติ   

สมรรถนะหลัก 

ตำมแนวคิด“SMART” 

S : เสียสละ 

M : ความมีคุณธรรม 

R : ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

A : ความด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด 

T : ด้านร่วมแรงร่วมใจท างานเป็นทีม 
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จากผลการศึกษาวิจัยด้วยการสัมภาษณ์ก าลังพลส ารองและผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นครูฝึก
ทหาร ตามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ทหารกองประจ าการที่เข้ารับราชการด้วยความสมัครใจมี
สมรรถนะหลัก (Core Competency) ในหลายด้านแตกต่างจากทหารกองประจ าการที่เข้ารับ
ราชการด้วยการเกณฑ์ทหาร ผู้วิจัยจึงขอเสนอผลการวิจัยสมรรถนะหลักในแต่ละด้าน ดังนี้ 

  4.1   สมรรถนะด้านความรู้ (Knowledge) 
  4.2   สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ (Skills) 
  4.3   สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย (Traits) 
  4.4   สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motives) 
  4.5   สมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitudes) 
  4.6   เปรียบเทียบสมรรถนะของก าลังพลส ารองระหว่างทหารที่มาจากการเกณฑ์

ทหารกับระบบสมัครใจ ตามหลักสมรรถนะทหารกับ”หลักสมรรถนะ SMART”     

4.1 สมรรถนะด้ำนควำมรู้ (Knowledge)  

สมรรถนะด้านความรู้ หมายถึง ความขวนขวายสนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ 
ความรู้ทางการทหาร เช่น ความรู้เกี่ยวกับการใช้แผนที่และเข็มทิศ ความรู้ด้านภูมิศาสตร์  ความรู้ด้าน
การสื่อสาร  ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ  เป็นต้น รวมทั้งความรู้ที่เกี่ยวกับ กฎเกณฑ์ แบบแผนธรรม
เนียมทหาร และวินัยทหาร ตลอดจนความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการทหาร ด้วยการศึกษา 
ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุงประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิชาการ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
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ตาราง 4.2 ผลการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ 

สมรรถนะด้ำนควำมรู้ 

ทหารกองประจ าการที่มาจากการเกณฑ์ ทหารกองประจ าการที่มาจากการสมัครใจ 

- มีความสนใจศึกษาความรู้ พ้ืนฐานทาง
การทหาร เช่นความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือ
อุปกรณ์ มีความสนใจเทคโนโลยีและองค์
ความรู้ใหม่q ที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการ
ทหาร เช่น ความรู้ด้านการสื่อสาร ความรู้
ภาษาอังกฤษ ในระดับต่ า 

- สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
ตนให้ดีขึ้นเล็กน้อย ภายหลังได้รับการ
ฝึกอบรม  

- ไม่เคยติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ 
ไม่เคยสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการทหาร เพ่ือ
น ามาใช้ในการฝึกปฏิบัติ 

-ไม่ทราบข่าวสาร ข้อมูล เกี่ยวกับเทคโนโลยี
หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาอาชีพของตน
หรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 

- มีความรู้ เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแบบ
ธรรมเนียมของทหารและวินัยทหาร    

- สามารถศึกษาหาความรู้พ้ืนฐานทางการทหาร 
เช่นความรู้เกี่ยวกับเครื่องมืออุปกรณ์ มีความ
สนใจ เทคโนโลยีและองค์ความรู้ ใหม่ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับความรู้ทางการทหาร เช่น ความรู้
ด้านการสื่อสาร ความรู้ภาษาอังกฤษ และ
สามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถของตนให้ดี
ยิ่งขึ้นเมื่อได้รับการฝึกอบรม  

- ติดตามเทคโนโลยี และความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
ด้วยการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติราชการ 

- รอบรู้ในเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ใน
สาขาอาชีพของตนหรือที่เก่ียวข้อง ซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน 
รับรู้ถึงแนวโน้มวิทยาการที่ทันสมัย และ
เกี่ยวข้องกับงานของตน  เช่น การที่กองทัพจะ
จัดซื้อเครื่องบินรบเพ่ือน ามาใช้เพ่ิมสมรรถนะ
ของกองทัพ  

- สามารถน าวิชาการ ความรู้หรือเทคโนโลยีใหม่ 
ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

- มีความรู้ เข้าใจกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแบบ
ธรรมเนียมของทหารและวินัยทหาร    
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ทหารที่มาจากการเกณฑ์ที่ส่วนมากมีความเข้าใจ ความรู้ ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชีพทหาร 
ในระดับต่ า การเรียนรู้เป็นเพียงการปฏิบัติตามเพ่ือให้จบหลักสูตร ความสนใจที่จะศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมมีน้อย ส่วนทหารที่มาจากการสมัครใจพบว่า มีความเข้าใจ ความรู้ ทฤษฎี เกี่ยวกับอาชีพ
ทหาร ในระดับดีถึงดีมาก มีความพยายามในการเรียนรู้ด้านต่างๆ ในระดับดี สามารถท างานได้ผลงาน
ตามเป้าหมายที่วางไว้ มีบางส่วนที่สามารถพัฒนาวิธีการท างาน การฝึกปฏิบัติให้ดีมากขึ้น  

4.2 สมรรถนะด้ำนทักษะอำชีพ (Skills) 

สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ หมายถึง ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ อันเป็นคุณลักษณะที่
บุคคลที่ประกอบอาชีพทหารควรมี อาทิเช่น ทักษะการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทักษะการสังเกต ทักษะ
การป้องกันตัว ทักษะการใช้เครื่องมืออุปกรณ์  ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการคิดวิเคราะห์และ
ตัดสินใจ เป็นต้น รวมทั้งทักษะด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทหาร เช่น ทักษะด้านการกีฬา ความ
แข็งแรงด้านร่างกาย ตลอดจนการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ทักษะการท างานเป็นทีม 
(Teamwork)  ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานหน่วยงาน หรือสถาบัน 
รวมทั้งความ สามารถในการสร้างและรักษาสัมพันธ์ภาพกับสมาชิกในทีม ความสนใจใฝ่รู้สั่งสมความรู้ 
ความ สามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยการศึกษา ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจน
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ประสบการณ์ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
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ตาราง 4.3 ผลการประเมินสมรรถนะด้านทักษะอาชีพของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ 

สมรรถนะด้ำนทักษะอำชีพ 

ทหารกองประจ าการที่มาจากการเกณฑ์ ทหารกองประจ าการที่มาจากการสมัครใจ 

- ส่วนมากสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
ค าสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ แต่ยังขาดความ
มุ่งมั่น ความตั้งใจ รวมถึงขาดความพยายาม
ในการฝึกฝนทักษะอาชีพ   

-การปฏิบัติตามค าสั่ ง  หรือการฝึกตาม
หลักสูตร ปฏิบัติเพียงเพ่ือให้จบหลักสูตร  
ไม่ได้มีความสนใจในทักษะทางด้านทหาร  
หรือมีการฝึกฝนเพิ่มเติมเพ่ือปฏิบัติให้ดีขึ้นใน  

-สร้างสัมพันธ์ เข้ากับทหารในกลุ่มได้ดี ให้
ความร่วมมือกับผู้อ่ืนในทีมด้วยดี 

-สมรรถนะระดับค่อนข้างด้านทักษะอาชีพ
ค่อนข้างต่ า 

- สามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชาได้ดี มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ พยายาม
ฝึกฝนทักษะทางการทหาร สามรถปฏิบัติได้ดี
มากยิ่งขึ้นในการฝึกครั้งหลัง   

- ทักษะด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  มีการ
ปรับตัวเข้ากับครูฝึกและเพ่ือนทหารได้ดี 

รับฟังความเห็นของสมาชิกในทีม และเต็มใจ
เ รี ย น รู้ จ า ก ผู้ อ่ื น  ป ร ะ ส า น แ ล ะส่ ง เ ส ริ ม
สัมพันธภาพอันดีในทีม เพ่ือสนับสนุนการท างาน
ร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

-สามารถพัฒนาวิธีการท างาน การฝึกปฏิบัติให้ดี
ขึ้น 

4.3 สมรรถนะด้ำนลักษณะนิสัย (Traits) 

สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย หมายถึง พฤติกรรมหรือลักษณะที่แสดงออกที่มาจาก
ลักษณะนิสัยที่ทหารควรมี ได้แก่ ความอดทนต่อความยากล าบาก  ความมีวินัยและความเสียสละ การ
ประพฤติปฏิบัติตนตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน และแบบธรรมเนียมของทหาร การมีวินัยใน
ตนเอง ที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นส าหรับควบคุมบังคับให้มีและประพฤติปฏิบัติตามด้วยความจริงใจ
อย่างมั่นคง ความกล้าหาญเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์อันตราย ตลอดจนการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรกองทัพ รวมถึงจริยธรรมและคุณธรรม หมายถึงการครองตน
และประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารง
รักษาศักดิ์ศรีแห่งอาชีพข้าราชการทหาร อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจ
หลักภาครัฐบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และส่งเสริมคนดีด้วยระบบคุณธรรม 
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ตาราง 4.4 ผลการประเมินสมรรถนะด้านลักษณะนิสัยของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ 

สมรรถนะด้ำนลักษณะนิสัย 

ทหารกองประจ าการที่มาจากการเกณฑ์ ทหารกองประจ าการที่มาจากการสมัครใจ 

-ทหารที่เข้ารับราชการทหารโดยการเกณฑ์
ทุกนาย มีความเต็มใจในปฏิบัติภารกิจที่เป็น
ประโยชน์ต่ อสั งคมส่วนรวม เช่น การ
ช่วยเหลือกรณีประชาชนประสบภัยพิบัติ  
ภารกิจเพ่ือประโยชน์สาธารณะเป็นต้น  มี
ค ว ามมุ่ ง มั่ น ตั้ ง ใ จ ใ นกา ร อุทิ ศตน เ พ่ื อ
ประ เทศชาติ  และมี ความ เสี ยสละต่ อ
ส่วนรวมในระดับดีมาก    

-ด้านระเบียบวินัย ทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่
สามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับตามธรรมเนียมทหาร และวินัยของ
ทหารได้ดีระดับดีมาก 

- กล้ารับผิดและรับผิดชอบทุ่มเทท างาน ให้
บรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มก าลังความสามารถ  
พร้อมและเต็มใจที่จะสละประโยชน์ส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยไม่ย่อท้อต่อ
ความยากล าบากไม่ว่าภารกิจนั้นจะเป็นสิ่งที่
ยาก เสี่ยงอันตราย 

- มีความเสียสละ ปฏิบัติตนโดยมุ่งประโยชน์
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  

- มีวินัย มีความประพฤติในเกณฑ์ดีมาก เคารพ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับแบบแผน วินัย
และแบบธรรมเนียมของทหาร 

-ด ารงตนและประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และ
จริยธรรม  

-มีความเคารพผู้บังคับบัญชา ไม่ค่อยมีปัญหา
ความขัดแย้งกับเพ่ือนทหารและผู้บังคับบัญชา 

กล้ารับผิดและรับผิดชอบ 

ทุ่มเทท างานให้บรรลุผลส าเร็จอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  พร้อมและเต็มใจที่จะสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวม โดย
ไม่ย่อท้อต่อความยากล าบากไม่ว่าภารกิจนั้นจะ
เป็นสิ่งที่ยาก เสี่ยงอันตราย 

4.4 สมรรถนะด้ำนแรงจูงใจ (Motives) 

สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motives) หมายถึง ความพึงพอใจในการประกอบอาชีพ
ทหาร อันมีผลสัมพันธ์โดยตรงกับ เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิต่างๆ ตลอดจนความม่ันคง
ก้าวหน้าในอาชีพภายหลังจากปลดประจ าการ 
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ตาราง 4.5 ผลการประเมินสมรรถนะด้านแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ 

สมรรถนะด้ำนแรงจูงใจ 

ทหารกองประจ าการที่มาจากการเกณฑ์ ทหารกองประจ าการที่มาจากการสมัครใจ 

- มีความพึงพอใจต่ออาชีพทหารในระดับต่ า 
มีความเห็นว่าทหารกองประจ าการรายได้ต่ า 
สวัสดิการของรัฐน้อย เมื่อเทียบกับเศรษฐกิจ
ไทยปัจจุบัน  รายได้ไม่เหมาะสมกับการฝึกที่
ฝึกหนักและใช้ก าลังแรงและความอดทนทาง
จิตใจมาก 

- ความต้องการที่จะประกอบอาชีพในด้าน
ทหารต่อไปภายหลังจากปลดประจ าการมี
น้อย  

- มีความพึงพอใจต่ออาชีพทหารในมาก  มี
ความเห็นว่าอาชีพทหาร แม้จะรายได้ไม่สูงมาก
แต่ก็มีความมั่นคง มีสิทธิต่าง ๆ และสวัสดิการ
ของรัฐ แต่ต้องการให้รัฐเพ่ิมเงินเดือน ค่าใช้จ่าย 
และสวัสดิการให้มากขึ้น 

- มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพในด้าน
ทหารต่อไปภายหลังจากปลดประจ าการ 

4.5 สมรรถนะด้ำนทัศนคติ (Attitudes) 

สมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitude) หมายถึง แนวคิด ความเชื่อ ความรู้สึกต่ออาชีพ
ทหาร เช่น ความมีเกียรติ รักศักดิ์ศรี ความจงรักภักดี มีความเต็มใจ ยินดีที่จะอุทิศตน แรงกาย แรงใจ 
เสียสละทุกสิ่งอย่างแม้กระทั่งเลือดเนื้อและชีวิต เพ่ือปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอิสรภาพ อธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้ยืนยงมั่ นคงอยู่
ตลอดไป 
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ตาราง 4.6 ผลการประเมินสมรรถนะด้านทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างทหารกองประจ าการ 

สมรรถนะด้ำนทัศนคติ 

ทหำรกองประจ ำกำรที่มำจำกกำรเกณฑ์ ทหำรกองประจ ำกำรที่มำจำกกำรสมัครใจ 

- มีทัศนคติในเชิงลบต่ออาชีพทหาร รู้สึกว่าเป็น
อาชีพที่อยู่ในระบบอ านาจ ตกอยู่ภายใต้การ
บังคับของผู้บังคับบัญชา ไม่มีอิสระ การฝึก
ทหารมีความกังวลหวาดกลัวการถูกซ่อมหรือ
การถกลงโทษที่รุนแรง หากมีบุตรหรือญาติก็
จะไม่แนะน าหรือสนับสนุนให้เป็นทหาร  

-มีจิตส านึกจงรักภักดีต่อชาติและสถาบันยินดีที่
จะอุทิศตนเพ่ือปกป้อง รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษา
แผ่นดินไทย  

-มีทัศนคติที่ดี  มีทัศนคติเชิงบวกต่ออาชีพ
ทหาร  เห็นว่าเป็นอาชีพที่ได้รับใช้ชาติ ตอบ
แทนพระคุณแผ่นดิน มี เกียรติ  มีศักดิ์ศรี 
ภาคภูมิใจในอาชีพทหาร  

-มีจิตส านึกในความเป็นทหาร เต็มใจ ยินดีที่
จะอุทิศตน แรงกาย แรงใจเสียสละเลือดเนื้อ
และชีวิตเพ่ือปกป้อง รักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอิสรภาพ
อธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้
มั่นคงอยู่ตลอดไป  

4.6 เปรียบเทียบสมรรถนะของก ำลังพลส ำรองระหว่ำงทหำรที่มำจำกกำรเกณฑ์ทหำรกับระบบ
สมัครใจ  

สมรรถนะหลักท่ีใช้ประเมินสมรรถนะของทหารกองประจ าการในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
สมรรถนะด้านความรู้ สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สมรรถนะด้านแรงจูงใจ
และสมรรถนะด้านทัศนคติ พบว่ามีความสอดคล้องกับสมรรถนะเฉพาะองค์กรของก าลังพลกองทัพบก 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามแนวคิดหลัก “SMART” ดังนี้ สมรรถนะด้านความรู้และ สมรรถนะ
ด้านทักษะอาชีพ สอดคล้องกับหลัก “SMART” ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ (R) และการร่วมคิดท างานเป็น
ทีม (T) ส่วนสมรรถนะด้านลักษณะนิสัย สอดคล้องกับหลัก “SMART” ด้านความเสียสละ(S) ความมี
คุณธรรม (M)  ความด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด (A)  ส าหรับสมรรถนะด้านแรงจูงใจ และ
สมรรถนะด้านทัศนคตินั้น เป็นสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลจึงเป็นสมรรถนะระดับบุคคล จึง
ยากต่อการสังเกตพฤตกิรรมในเชิงสมรรถนะของระดับองค์กร 
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สมรรถนะด้านความรู้และ  สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ 

 

          หลัก “SMART” 

เสียสละ(S)             มีคุณธรรม (M)    ความด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด (A) 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (R)         การร่วมคิดท างานเป็นทีม (T) 
 

 
 

   
จากการวิจัยเมื่อพิจารณาหลักสมรรถนะทั้งระดับบุคคลและหลัก SMART ของระดับ

องค์กรแล้วของสามารถเปรียบเทียบสมรรถนะของทหารที่มาจากระบบการเกณฑ์และมาจากระบบ
สมัครใจได้ดังนี้ 

ตาราง 4.7 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของทหารกองประจ าการ 

 
 
 
 
 
 

 

สมรรถนะของทหำร 

ทหำรกองประจ ำกำรที่เข้ำสู่กำรเป็นทหำรโดย 

ระบบกำรเกณฑ์ ระบบสมัครใจ 

 

 

สมรรถนะด้ำนควำมรู้ 

- ทหารเกณฑ์ส่ วนใหญ่ เป็น
บุคคลที่อยู่นอกระบบการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาต่ า ซึ่งส่งผลให้
สมรรถนะด้านที่เกี่ยวกับความรู้
ทักษะ ความคิด การตัดสินใจอยู่
ในระดับค่อนข้างต่ า 

- มี แนว โน้ม เป็ นผู้ ที่ อยู่ ใ นระบบ
การศึกษา มีศักยภาพ มีโอกาสทาง
การศึกษา  ส่วนใหญ่มีพ้ืนฐานทาง
การศึ กษาค่ อนข้ า งดี   ส่ งผล ให้
สมรรถนะด้านความรู้ ความคิด การ
ตัดสินใจ, สมรรถนะการท างานให้มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ อยู่ในระดับดีมาก 

สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย   
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ตาราง 4.7 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของทหารกองประจ าการ (ต่อ) 

 

 

 

สมรรถนะของทหำร 

ทหำรกองประจ ำกำรที่เข้ำสู่กำรเป็นทหำรโดย 

ระบบกำรเกณฑ์ ระบบสมัครใจ 

 

 

สมรรถนะด้ำนทักษะ
อำชีพ 

- กลุ่มทหารเกณฑ์ ไม่มีความ
สนใจในการเรียนรู้  ทักษะที่
จ าเป็นเกี่ยวกับอาชีพทหาร การ
ฝึกตามหลักสูตรจะท า เ พียง
เท่าที่จ าเป็นต้องท าเพ่ือให้เสร็จ
สิ้นไป ส่วนการฝึกด้านระเบียบ
วินั ย  ความ เข้ มแข็ ง  อดทน 
สมรรถนะด้านร่างกาย อยู่ ในดี
มากเทียบเท่ากับระบบสมัครใจ 

- มี ก า รสน ใจ เ รี ย นรู้ ท า งทฤษฎี
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพมากกว่า มีทักษะการ
ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ ทักษะความรู้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางมี
มากกว่าทหารเกณฑ์ 

 

 

สมรรถนะด้ำนลักษณะ
นิสัย 

 

 

- มีสมรรถนะใกล้ เคียงกันใน
ด้านความเสียสละ ความอดทน 
ความระเบียบวินัย การเคารพผู้
บังคับ บัญชา ด้านจริยธรรม
และการเสียสละเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม แต่มีความเครียดและ
ความหวาดกลัวจากการฝึกที่
เข้มงวดมีมากกว่า  

- มีสมรรถนะใกล้เคียงกันในด้านด้าน
ความเสียสละ ความอดทน ความมี
ระเบียบวินัย การเคารพผู้บั งคับ 
บั ญ ช า  แ ล ะ ก า ร เ สี ย ส ล ะ เ พ่ื อ
ประโยชน์ส่วนรวม แต่ความเครียด
และความหวาดกลัวจากการฝึกที่
เข้มงวดมีน้อยกว่า การปรับตัวเข้ากับ
ครูฝึกน้อยท าได้มากกว่า 

 

สมรรถนะด้ำนแรงจูงใจ 
- มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจใน
การพัฒนาสมรรถนะของตน
น้อย ปฏิบัติตามค าสั่ งเพราะ
ต้องท าหรือเพราะกลัวการถูกท า
โทษ 

- มีแรงจูงใจ ความพึงพอใจในพัฒนา
สมรรถนะมากกว่า ปฏิบัติตามค าสั่ง
ด้วยความตั้งใจกระตือรือร้น 
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ตาราง 4.7 ตารางเปรียบเทียบสมรรถนะด้านต่าง ๆ ของทหารกองประจ าการ (ต่อ) 

จากการวิจัยพบว่า ทหารกองประจ าการที่เข้ารับราชการด้วยความสมัครใจ มี
สมรรถนะในด้านความรู้ ความคิด การตัดสินใจ สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะในการเสียสละ
และความมีวินัย และมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านความเชี่ยวชาญในด้านอาชีพ  และด้าน
การท างานเป็นทีมระดับในระดับดีมาก ด้านการยึดมั่นในจริยธรรม มีสมรรถนะในระดับดี เนื่องจาก
ทหารกลุ่มเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความตั้งใจและต้องการที่จะประกอบวิชาชีพทหารอยู่ก่อนแต่แรก ดังนั้น
จึงมีความพร้อมทางด้านจิตใจ ท าให้มีความพึงพอใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการเข้ารับการฝึกทหารกอง
ประจ าการ อันส่งผลให้การปฏิบัติการฝึกตามหลักสูตร มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะในระดับที่ดีมากใน
ทุกๆ ด้าน นอกจากนี้ก าลังพลกลุ่มยังมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ระบบการจัดการก าลังพล
ส ารอง  หน้าที่ของก าลังพลส ารอง และทราบถึงความจ าเป็นของประเทศไทยในการที่จะต้องมีก าลัง
พลส ารองเป็นอย่างดี สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อนของระบบการเกณฑ์ทหาร
และระบบสมัครใจได้ ประกอบกับทหารกลุ่มนี้เข้ารับราชการทหารโดยมิได้เกิดจากการบังคับ จึงมี
ความอดทนต่อความยากล าบากในระหว่างการฝึกสูงและมีแนวโน้มที่จะฝึกส าเร็จลุล่วงโดยพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเพ่ือให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้ และมีแนวโน้มที่จะสอบเข้ารับราชการทหาร
ภายหลังจากการฝึกสิ้นสุด จากการตอบแบบสัมภาษณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว
พบว่า ทหารกลุ่มนี้มีพ้ืนฐานการศึกษาที่ดี หลายคนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือปริญญาตรี 
บางคนจบการศึกษาในระดับวิชาชีพ และส่วนใหญ่ไม่มีปัญหาทางครอบครัว  

ส่วนก าลังพลส ารองที่เข้ารับราชการทหารโดยการเกณฑ์นั้น พบว่าทหารที่มาจาก
ระบบการเกณฑ์ทหารมี สมรรถนะความเชี่ยวชาญในด้านทักษะอาชีพ ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสมรรถนะในด้านความรู้  ความคิด การตัดสินใจ อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า เมื่อ
เปรียบเทียบกับหลัก SMART พบว่าสมรรถนะด้านการมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ เนื่องจากทหารเกณฑ์ส่วน

 

สมรรถนะของทหำร 

ทหำรกองประจ ำกำรที่เข้ำสู่กำรเป็นทหำรโดย 

ระบบกำรเกณฑ์ ระบบสมัครใจ 

      

สมรรถนะด้ำนทัศนคติ 

- มีทัศนะคติเชิงลบต่ออาชีพ
ทหาร  วิตกกังวล หวาดกลัว ใน
การที่จะต้องเข้ารับการฝึกก าลัง
พล 

- มี ทั ศนะคติ ที่ ดี ต่ ออาชี พทหาร
ภาคภูมิ ใจ  มี เกียรติ  เป็นอาชีพที่
เสียสละ มีความต้องการประกอบ
อาชีพทหาร 
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ใหญ่ไม่ได้มีความต้องการหรือตั้งใจที่จะเป็นทหาร แต่จ าใจต้องเข้ารับการฝึกทหารเนื่องมาจากการ
บังคับของรัฐตามกฎหมาย และส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ไม่มีเงินทองที่จะวิ่งเต้นให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่
เพ่ือไม่ให้ตนต้องเกณฑ์ทหาร ส่วนสมรรถนะด้านการยึดมั่นในจริยธรรม และด้านความเสียสละและมี
ระเบียบวินัยอยู่ในระดับดีมาก สมรรถนะด้านความแข็งแรงของร่างกาย และสมรรถนะด้านการ
ท างานเป็นทมีอยู่ในระดับดี 

จากการตอบแบบสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าก าลังพลกลุ่มนี้มีอุปสรรคในการเข้ารับการฝึก
ทหาร ได้แก่ ปัญหาในการปรับตัวในการเข้ารับการฝึกตามหลักสูตรการฝึกทหารที่มีการฝึกค่อนข้าง
หนัก  โดยสาเหตุส าคัญเกิดจากความไม่พร้อมทางด้านจิตใจ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ เช่น การ
ไม่อยากพลัดพรากจากครอบครัว หรือความวิตกกังวลเกี่ยวกับทางบ้านเพราะตนเป็นเสาหลักในการ
หารายได้เลี้ยงครอบครัว  หรือบางรายไม่อยากออกจากงานที่ท าอยู่แล้วมาเข้ารับการฝึกทหาร 
เนื่องจากกลัวว่าภายหลังจากฝึกเสร็จสิ้นและปลดประจ าการจะไม่สามารถกลับไปท างานได้ หรือบาง
คนไม่ได้เรียนหนังสือ ไม่มีอาชีพ จึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ให้ใช้สิทธิผ่อนผันจึงต้องจ าใจมาเกณฑ์ทหาร  

จากสาเหตุจากการไม่พร้อมทางด้านจิตใจดังกล่าว และความไม่ต้องการที่จะเป็นทหาร
มาตั้งแต่ต้น  ส่งผลให้กลุ่มทหารที่มาจากการเกณฑ์มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจตามสมรรถนะ
หลักของวิชาชีพทหาร เช่น สมรรถนะการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะความเชี่ยวชาญในด้าน
อาชีพ อยู่ในระดับต่ า นอกจากนั้นจากแบบสัมภาษณ์ทหารกลุ่มนี้ ในส่วนของข้อมูลส่วนตัว พบว่า 
ทหารหลายรายมีการศึกษาเพียงระดับมัธยมต้นหรือต่ ากว่า บางรายจบชั้นประถมศึกษา ซึ่งท าให้ขาด
ทักษะในด้านการคิด การตัดสินใจ แต่อย่างไรก็ตามก าลังพลส ารองกลุ่มนี้มี ความเข้าใจถึงความจ าเป็น
ทีป่ระเทศไทยจะตอ้งมีก าลังพลส ารอง โดยได้รับความรู้ ข้อมูลจากการให้ความรู้จากหน่วยงานของรัฐ  
และทราบเพียงว่าเป็นหน้าที่ของชายไทยตามกฎหมายที่จะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร แต่ส่วนใหญ่จะ
ไม่ทราบถึงเหตุผล และไม่ทราบว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการเกณฑ์ทหารหรือไม่ 
อย่างไร  
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บทที่ 5 
สรุปผลกำรวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผลกำรศึกษำ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความแตกต่างของสมรรถนะ (Competency) ของทหารกอง
ประจ าการ โดยเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างทหารซึ่งมาจากวิธีการบังคับให้เป็นทหาร (การเกณฑ์
ทหาร) กับทหารซึ่งเป็นทหารโดยวิธีสมัครใจ” เพ่ือประเมินว่าทหารที่มีที่มาจากทั้งสองระบบนั้นมี
สมรรถนะในแต่ละด้านเหมือนกันหรือแตกต่างหรือไม่ อย่างไร และทหารกลุ่มใดที่มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกองทัพได้ดีกว่ากัน อันจะน าไปสู่การทราบถึงความแตกต่าง
ของสมรรถนะทหารกองประจ าการระหว่างทหารที่มาจากการเกณฑ์ทหารกับการโดยวิธีสมัครใจใน
ความคิดเห็นของทหารกองประจ าการและผู้บังคับบัญชา แนวคิดการจัดการก าลังพลส ารองของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนหาแนวทางและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับระบบการจัดการก าลัง
พลส ารองของประเทศไทยให้มีสมรรถนะที่ดีขึ้นต่อไป 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ศึกษาในกรอบแนวคิดสมรรถนะหลักที่จ าเป็นต่ออาชีพทหาร อัน
ได้แก่ สมรรถนะด้านความรู้( Knowledge ) สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ (Skills) สมรรถนะด้าน
ลักษณะนิสัย (Traits) สมรรถนะด้านแรงจูงใจ (Motive) และสมรรถนะด้านทัศนคติ (Attitude) เพ่ือ
รวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์ผลร่วมกับสมรรถนะหลักตามแนวคิดสมรรถนะข องก าลังพล 
กองบัญชาการ กองทัพไทยพึงมีตาม “หลัก SMART” ซ่ึงได้แก่ สมรรถนะด้านความเสียสละ (S), 
สมรรถนะด้านสมรรถนะด้านความมีคุณธรรม (M), การด ารงความถูกต้องพร้อมรับผิด (A), สมรรถนะ
ด้านมุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ (R) และสมรรถนะด้านร่วมคิดท างานเป็นทีม (T) ตลอดจนสรุปถึงแนวทาง
และข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง การหาแนวทางและข้อเสนอแนะพัฒนา
ระบบการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทย เพ่ือให้ประเทศไทยมีกองทัพที่เข้มแข็ง มีขีด
ความสามารถ มีสมรรถนะ และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป  

จากผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ ได้แก่ความรู้ที่จ าเป็นต่ออาชีพทหาร เช่น 
ความรู้ด้านการคิดและตัดสินใจ ความรู้ด้านเทคโนโลยี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เป็นต้น กลุ่มทหาร
ที่มาจากการเกณฑ์มีระดับสมรรถนะท่ีต่ ากว่ากลุ่มทหารที่มาจากวิธีสมัครใจ เพราะกลุ่มที่มาจากความ
สมัครใจมีความพร้อมทางด้านจิตใจที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีความสนใจที่ จะน าความรู้มา
พัฒนาการฝึกของตน สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ พบว่า สมรรถนะของทหารที่มาจากการเกณฑ์มี
ทักษะทางอาชีพทหารอยู่ในระดับต่ ากว่าทหารที่มาจากวิธีสมัครใจ เนื่องจากเมื่อพิจารณาแบบ
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สัมภาษณ์ในส่วนข้อมูลส่วนตัวของผู้ให้สัมภาษณ์แล้วพบว่า ทหารที่มาจากการเกณฑ์หลายรายมีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับต่ า และส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพในภาคแรงงานก่อนที่จะมาเป็นทหาร จึงท า
ให้ขาดการฝึกฝนความเชี่ยวชาญในทักษะทางการทหาร เช่น ทักษะการใช้เครื่อ งมือและอุปกรณ์  
ทักษะการสังเกต ทักษะการแก้ปัญหา ซึ่งเมื่อเข้ารับการฝึกทหารแล้วการปฏิบัติตามค าสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา ทหารเกณฑ์จะปฏิบัติได้ช้ากว่าและมีความส าเร็จในการปฏิบัติภารกิจในระดับที่ต่ ากว่า
ทหารที่มาจากวิธีสมัครใจ  

สมรรถนะด้านลักษณะนิสัย พบว่าก าลังพลที่มาจากทั้งสองระบบมีสมรรถนะคล้ายกัน 
โดยมีสมรรถนะในด้านความมีระเบียบวินัย ความเสียสละ ความเคารพผู้บังคับบัญชา มีความอดทน
ต่อสถานการณ์ยากล าบาก และการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมในระดับดีมาก แต่กลุ่มทหารที่มา
จากวิธีสมัครใจมีความเครียดและความหวาดกลัวจากการฝึกที่เข้มงวดน้อยกว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ครูฝึก และการปรับตัวเข้ากับเพ่ือนทหารท าได้มากกว่า ส่วนสมรรถนะด้านแรงจูงใจ พบว่าทหารที่มา
จากการเกณฑ์มีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพทหารในระดับต่ า และสมรรถนะด้านทัศนคติซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล ผลการวิจัยพบว่า ทหารกลุ่มที่มาจากวิธี สมัครใจแนวคิด 
ความรู้สึกในเชิงบวกต่ออาชีพทหารมากกว่ากลุ่มทหารที่มาจากการเกณฑ์  

จากการศึกษาวิจัยสมรรถนะของก าลังพลซึ่งเข้าสู่การรับราชการทหารโดยวิธีการ
เกณฑ์ทหาร เปรียบเทียบกับระบบสมัครใจในครั้งนี้ จึงสรุปผลการศึกษาวิจัยได้ว่า ทหารที่เข้ารับ
ราชการโดยการสมัครใจ มีสมรรถนะหรือขีดความสามารถ ในด้านความรู้ ความคิดและการตัดสินใจ  
สมรรถนะด้านทักษะอาชีพ สมรรถนะด้านแรงจูงใจและสมรรถนะด้านทัศนคติ แตกต่างจากกลุ่ม
ทหารที่มาจากการเกณฑ์ ที่มา ส่วนสมรรถนะด้านลักษณะนิสัย พบว่าทหารที่มาจากทั้งสองระบบมี
ระดับสมรรถนะใกล้เคียงกัน 

ทหารกองประจ าการ เป็นก าลังพลทีม่ีความส าคัญอย่างยิ่งต่อกองทัพและประเทศชาติ 
เพราะนอกจากจะเป็นก าลังพลส าคัญทางด้านการทหารแล้ว ยังเป็นส่วนส าคัญในการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยาด้วย เมื่อพิจารณาสมรรถนะหลักของ
ทหารดังกล่าวข้างต้นทั้ง 5 ด้าน ร่วมกับสมรรถนะตามหลักแนวคิดสมาร์ท (SMART) ซึ่งเป็นสมรรถนะ
เฉพาะ ที่มุ่งเน้นกับหน่วยงาน ก าลังพลของกองทัพบก กองบัญชาการกองทัพไทย พบว่า สมรรถนะ
หลักของทหารมีความสอดคล้องกับหลักแนวคิด SMART ดังนี้   

สาเหตุที่ท าให้เกิดความแตกต่างของสมรรถนะของทหารทั้งสองกลุ่ม เกิดจากหลาย
ปัจจัย เช่น ความเครียดจากการไม่สามารถปรับตัวจากการใช้ชีวิตประจ าวันแบบพลเรือนสู่การเปลี่ยน
สถานภาพเป็นทหาร ซ่ึงส่งผลต่อการปรับตัว ทัศนคติ และการด าเนินชีวิต เนื่องจากต้องปรับตัวให้เข้า
กับระเบียบวินัยและกฎเกณฑ์ข้อบังคับของทหารซึ่งแตกต่างจากการใช้ชีวิตขณะเป็นพลเรือน  บาง
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รายไม่ยอมรับความจริงว่าตนเองต้องมาเป็นทหารเกณฑ์ หรือไม่อยากแยกจากครอบครัวหรือลาออก
จากงานที่ท า สาเหตุต่างๆ เหล่านี้ท าให้ทหารที่มาจากระบบการเกณฑ์มีสมรรถนะหลักที่จ าเป็น
ส าหรับก าลังพลทหารอยู่ในระดับต่ ากว่าทหารที่อาสาสมัครเข้ามาเป็นทหารโดยการสมัครใจ  

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าระบบการคัดเลือกทหารกองประจ าการมีความสัมพันธ์และมี
อิทธิพลต่อระดับสมรรถนะหลัก (Core Competency) ที่ส าคัญของการเป็นทหาร ดังนั้นจึงควรมีการ
หาแนวทางเพ่ือพัฒนาระบบการจัดการก าลังพล เพ่ือเป้าหมายน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของก าลัง
พลให้มีประสิทธิภาพและมีลักษณะตามท่ีกองทัพต้องการต่อไป 

การเพ่ิมสมรรถนะของทหารก าลังพลส ารอง จ าเป็นต้องให้ความส าคัญทั้งทางด้าน
ร่างกาย และด้านจิตใจ โดยกองทัพควรด าเนินการเริ่มต้นตั้งแต่การตรวจเลือกให้ได้บุคคลที่มีความ
สมบูรณ์ เมื่อเข้ามาเป็นทหารกองประจ าการต้องฝึกหลักสูตรการฝึกเบื้องต้น ที่มีกิจกรรมที่สอดคล้อง
และเอ้ืออ านวยต่อการเพ่ิมสมรรถนะ ควรมีการอบรมการปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อกองทัพ ตลอดจนการก ากับ ดูแล เรื่องสวัสดิการและรายได้ 
รวมสิทธิต่างๆ ของทหารกองประจ าการ เมื่อบุคคลได้ท างานที่ตนรัก มีความพึงพอใจ และมีความ
ถนัด จึงจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่หรือขีดความสามารถของบุคลากรที่กองทัพ
คัดเลือกเข้ามา ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับทหาร โดยการสร้างความเชื่อมั่น ในการ
ท างานให้กับทหารกองประจ าการ ให้รู้หน้าที่ของตัวเองว่ามีภารกิจอะไรบ้าง เมื่ออยู่ในกองประจ าการ 
และเมื่อปลดไปแล้วยังมีหน้าที่ต่อกองทัพอย่างไร ส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน 
ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทหารกองประจ าการ รู้จักบ ารุงขวัญในโอกาสต่างๆ ท าให้เกิด
ความสามัคคีกันในหมู่คณะอันเป็นการเพ่ิมสมรรถนะด้านการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ สมรรถนะ
ความเป็นมืออาชีพ และการท างานเป็นทีมอันเป็นสมรรถนะหลัก 

การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลแก่กองทัพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเลือก
กองทัพควรเพิ่มงบประมาณในการตรวจเลือกให้มากกว่าเดิม ควรเพิ่มค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
เลือก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพ่ือลด ปัญหาการทุจริตในการตรวจเลือก ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับเงินเดือน เบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ ของทหารกองประจ าการควรมีงบประมาณการประกอบ
เลี้ยงไม่ควรหักจากเบี้ยเลี้ยง ทหารกองประจ าการ และควรจัดสวัสดิการสิทธิพิเศษต่างๆเพ่ิมมากข้ึน  

การขอรับความร่วมมือจากองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุน ด้าน
การจัดหางานกองทัพต้องประสานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ 
อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกับกระทรวงแรงงาน ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงาน ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการใน
การใช้แรงงาน ในการรับสมัครคนงานของบริษัทต่างๆ เพ่ือท าให้ทหารกองประจ าการได้มีงานท าโดย
ไม่ต้องกลัวตกงาน มีหลักประกันที่มั่นคง หลังจากปลดประจ าการ การสนับสนุนด้านการศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการควรให้การ สนับสนุนการศึกษาอย่างเต็มที่ เพ่ือทหารกองประจ าการจะได้ มี วุฒิ
การศึกษาเพ่ิมขึ้นโดยให้หน่วยทหารทุกหน่วยจัดสถานที่ศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 
เป็นผู้ก าหนดหลักสูตรเร่งรัด ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ส่วนการ ศึกษาระดับ
อนุปริญญาควรให้มีการจัดอาจารย์ในระดับมหาวิทยาลัยมาเป็นผู้สอน โดยรวมหน่วยที่ อยู่ใกล้เคียง
กันมาเรียนร่วมกัน เมื่อปลดประจ าการออกไปเป็นพลเรือนก็จะมีคุณวุฒิติดตัวออกไป การสนับสนุน
ด้านการฝึกวิชาชีพ กองทัพต้องประสานกับทุก องค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะ
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน ควรมีการฝึกวิชาชีพให้กับทหารกองประจ าการก่อนที่จะ
ปลดประจ าการ รวมทั้ง ภาคเอกชนต่างๆ สามารถเป็นที่ฝึกงาน เพราะมีอุปกรณ์ที่พร้อมครบครันควร
ประสานงาน ขอเข้าไปฝึกงานตามบริษัทดังกล่าว เพ่ือที่จะได้รับประสบการณ์ที่แท้จริง  

การประชาสัมพันธ์ให้ข่าวสารกับทหารกองเกิน สื่อที่สามารถท าให้ทหารกองเกิน เกิด
ความสนใจสมัครเข้าเป็นทหารกองประจ าการ ได้เป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงรวดเร็ว คือ โทรทัศน์ เป็น
สื่อที่มีอิทธิพลกับผู้ชมอย่างแพร่หลายในทุกพ้ืนที่ เนื่องจากเข้าถึง ได้ง่าย การเผยแพร่กระจายไปทั่ว
ประเทศ ได้รับความสนใจจากประชาชนจ านวนมาก การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อโทรทัศน์จึงได้ผลสูงสุด 
เพราะปัจจุบันทุกครัวเรือนมีโทรทัศน์จึงท าให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายรวดเร็ว 

การวางแผนนโยบายระบบทหารอาสาสมัคร เรื่องปัญหาระบบทหารอาสาสมัครที่
เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมาคือ ด้านสวัสดิการให้กับก าลังพลยังไม่ดีเท่าที่ควร ในเรื่อง สิทธิค่าตอบแทน
ต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับภาคเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ยังไม่มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ 
ส่งผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ และประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานโดยตรง ส่วนปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบบ
ทหารอาสาสมัครมีสาเหตุมาจาก หลายปัจจัยเช่น มีใจรัก มีจิตส านึกในความรักชาติ มีความต้องการ
เป็นทหารอย่าง แท้จริง เมื่อปลดประจ าการแล้วจะไม่ตกงาน กองทัพควรเพ่ิมแรงจูงใจให้มากขึ้น ใน 
การผลักดันนโยบายระบบทหารอาสาสมัคร กองทัพต้องให้ความมั่นใจในระบบทหารอาสาสมัคร วาง
กฎ ระเบียบ หรือแก้กฎหมาย ให้เอ้ืออ านวยต่อการสมัครเป็นทหาร กองประจ าการ ควรท าการ
วางแผน ก าหนดเป็นนโยบายโดยท าการศึกษาหาข้อดี ข้อเสีย และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้มีการสมัคร หรือ  ร้องขอเข้ากองประจ าการให้มากขึ้น ห้วงอายุที่เหมาะสม
ในการสมัครเข้าเป็นทหาร อาสาสมัครจนถึงปลดประจ าการ ควรก าหนดช่วงอายุ 18 ปี–20 ปี และ
สมัครอยู่ได้ถึง อายุ 25 ปี แล้วแต่ความสมัครใจ เนื่องจากเป็นช่วงที่สภาพร่างกายแข็งแรงเต็มที่ 
ต้องการความก้าวหน้าในชีวิต หากกองทัพสร้างแรงจูงใจที่ดี เขาก็ต้องการที่จะมารับใช้ชาติและมี
โอกาสในการศึกษาต่อไป 

สามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะของก าลังพลทหาร เป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นต้อง
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ิมขีดสมรรถนะและศักยภาพของกองทัพไทยเป็นล าดับแรก การสมัครใจเข้าเป็น
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ทหารมีผลต่อระดับสมรรถนะหลักในการเป็นทหาร โดยบุคคลที่เต็มใจจะปฏิบัติหน้าที่ย่อมมีสมรรถนะ
ที่ดีกว่าบุคคลที่ถูกบังคับ ดังนั้น กองทัพจึงควรก็พัฒนานโยบายการจัดการก าลังพลโดยการสมัครใจ 
ควรคู่กับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรในการฝึกทหาร การจัดท านโยบายเพ่ือกระตุ้นการ
พัฒนาสมรรถนะของก าลังพล ตลอดจนการสร้างขวัญและก าลังใจ ทัศนคติที่ดีต่อทหารกองประจ าการ 
เพ่ือให้เอ้ืออ านวยต่อการเพิ่มขีดสมรรถนะของทหารทั้งท่ีมาจากระบบการเกณฑ์และระบบสมัครใจ 

5.2 ข้อเสนอแนะ 

ผลการวิเคราะห์ที่พบจากการวิจัยครั้งนี้  แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของระดับ
สมรรถนะของก าลังพลกองประจ าการที่สมัครใจเข้ารับราชการทหารว่ามีสมรรถนะและขีด
ความสามารถหลักในวิชาชีพทหารที่สูงกว่าก าลังพลที่เข้าสู่การเป็นทหารโดยการเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงขอ
เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการเพ่ิมสมรรถนะของทหารและพัฒนาแนวทางในการจัดการระบบ
ก าลังพลส ารองดังนี้ 

 1.แนวทำงพัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกทหารให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยให้ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่ก าลังพลส ารอง ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาความรู้
ความสามารถ จัดการฝึกอบรม การศึกษาดูงานในหน่วยทหารอ่ืนๆ เน้นการให้ความรู้ด้านทฤษฎี
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่ออาชีพทหาร และมีการน าไปฝึกปฏิบัติจริง  ตลอดจนควรมีการพัฒนาความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษแก่ก าลังพล และใหค้วามส าคัญในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร นอกจากนั้นควรมี
การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละสายวิทยาการ เช่น ความรู้ด้านอาวุธ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะ
ด้านความรู้ของก าลังพลให้มีมากขึ้น 

 2. แนวทำงพัฒนำสมรรถนะด้ำนทักษะอำชีพ  ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมทักษะ
และความเชียวชาญในการท างาน จัดกิจกรรมฝึกฝนทักษะในด้านต่างๆ เช่น จัดการแข่งขันยิงปืน  
อาจจะจัดรูปแบบ กีฬาหรือการแข่งขันในกลุ่ม และมีการยกย่อง ชมเชย หรือให้รางวัลแก่ผู้ที่ปฏิบัติได้
ดี ตลอดจนควรจัดให้มีการฝึกทบทวนทักษะอาชีพ รวมทั้งความถนัดพิเศษ เช่น การทดลองท าในสิ่งที่
ยากและท้าทายตนเอง โดยมีการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้ข้าราชการทหารได้ฝึกฝน เรียนรู้ เพ่ือเป็น
การเพ่ิมขีดความสามารถพิเศษ นอกเหนือจากในสิ่งที่ปฏิบัติกันอยู่แบบเดิมๆ แล้วท าการประเมินผล
การปฏิบัติ ถ้าทหารท่านใดท าได้อยู่ระดับดี ก็อาจจะมีการพิจารณาหรือชมเชยความดีความชอบเพ่ือ
ผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

 3. แนวทำงพัฒนำสมรรถนะด้ำนลักษณะนิสัย ควรมีการฝึกอบรมระเบียบวินัย
อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดจิตส านึกสาธารณะขึ้นในหน่วยงาน และสร้างแนวคิดการ
รับผิดชอบงานในหน้าที่ ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนั้นควร
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พัฒนาด้านจิตใจของก าลังพลโดยเข้าถึงหลักศาสนาให้มากขึ้น เพ่ือยึดเหนี่ยว ขัดเกลาจิตใจ อีกทั้งควร
ฝึกอบรมระเบียบวินัยทหารอย่างต่อเนื่อง 

 4.แนวทำงพัฒนำสมรรถนะด้ำนแรงจูงใจ ควรมีกำรประกำศเกียรติคุณ ให้รางวัล 
ในรูปแบบต่างๆ อีกทั้งควรเน้นเรื่องภาวะผู้น าของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน หรือครูฝึกทหารให้การ
ประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี จะเป็นแนวทางหนึ่งที่สร้างแรงจูงใจแก่ก าลังพลทหารที่ปฏิบัติงาน ใน
ระดับต่ ากว่า 

 5 แนวทำงพัฒนำสมรรถนะด้ำนทัศนคติ ปลกฝูงก ำลังพลให้มีอุดมกำรณ์ ในความ
เป็นทหารอาชีพ มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี เกี่ยวกับอาชีพทหาร ให้ก าลัง
พลตระหนักถึงความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ความภาคภูมิใจต่ออาชีพทหารให้แก่ก าลังพลที่เข้ามาใหม่  

5.3 ข้อเสนอแนะในการท ำวิจัยครั้งต่อไป  

 1. การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัด คือ เป็นเพียงการศึกษาในกลุ่มประชากร ทหาร
กองประจ าการ ก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธิน 
อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ข้อมูลที่ได้จึงอาจจะไม่ครอบคลุมก าลังพลทหารของกองทัพ ในการวิจัย
ครั้งต่อไปจึงควรเปลี่ยนกลุ่มประชากรในก าลังพลทหารส่วนอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบ
และหาแนวทางพัฒนาสมรรถนะหลักของทหารต่อไป 

 2. ควรมีการพัฒนาตัวแบบซึ่งใช้วัดสมรรถนะหลักของทหาร และมีการศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายการเพ่ิมสมรรถนะของทหารกองประจ าการไปปฏิบัติของ  
กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อมาเปรียบเทียบผลส าเร็จของนโยบาย
ว่าเป็นอย่างไร มีวิธีการจัดกิจกรรมหรือหลักสูตรโครงสร้างอย่างไร เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนิน
นโยบายในการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะของก าลังพลส ารองของกองทัพบกต่อไป  

 3. ควรท างานวิจัยรองรับ เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการก าลังพล
ส ารองของประเทศไทย ทั้งในด้านการศึกษาระบบทหารอาสาสมัคร การพัฒนาหลักสูตรการจัด
ฝึกอบรมทหาร เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะก าลังพลของกองทัพบก ให้มีขีดความสามารถ มี
สมรรถนะส าคัญครบถ้วน สู่เป้าหมายคือความมั่นคง เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพสูงสุดของกองทัพ
ไทย 
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ภำคผนวก ก 

เรื่อง สมรรถนะก ำลังพลส ำรองกองร้อยท่ี 1 กองพันทหำรรำบที่ 2 ค่ำยพรหมโยธิน: 

กรณีศึกษำเปรียบเทียบระบบกำรเกณฑ์ทหำรและกำรรับรำชกำรทหำรโดยสมัครใจ 

 

กลุ่มผู้บังคับบัญชำ (ครูฝึกทหำร) ส่วนที1่  

ชื่อ – สกุล........................................................................................... ........อายุ.....................ปี.
ต าแหน่ง……………………………………………………หน่วยงาน.........................................................
สัมภาษณ์เมื่อวันที่...........เดือน.........................................พ .ศ................... 

ส่วนที่ 2 

1. ความรู้และทักษะที่เกี่ยวกับอาชีพทหาร หรือบุคคลที่เป็นทหารจ าเป็นต้องมี ได้แก่อะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

2. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีการขวนขวาย สนใจ 
ใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการทหาร ด้วย
การศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

3.  ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความรู้ ความเข้าใจ 
กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร วินัยทหารหรือไม่ และท่านสามารถปรับตัวเข้ากับ
กฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางกองทัพตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….. 
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4.  ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ ท่านสามารถประพฤติ
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน วินัยทหาร และแบบธรรมเนียมของทหารได้หรือไม่ 
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

5. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ คิดว่าการฝึกใน
หลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางกองทัพจัดให้ฝึกนั้น เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

6. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ สามารถปรับการใช้
ชีวิตและความเป็นอยู่ในขณะที่รับราชการทหารได้หรือไม่  มีปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือไม่  
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

7.  ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความพร้อมมากน้อย
เพียงไรในการฝึกที่ทางกองทัพจัดไว้ให้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

8.  ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความรู้ความเข้าใจ
ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการใช้แผนการ แผนยุทธวิธี ด้านต่าง ๆ ที่ทางผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้
ปฏิบัติหรือไม่  เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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9.   ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความพร้อมทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจเพียงใดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาจะมีค าสั่งให้ปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

10. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ เมื่อปลดประจ าการ
แล้ว มีแนวโน้มจะปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับทางทหารหรือไม่  อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

11. ตามหลักสูตรการฝึกทหาร ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธี
สมัครใจ มีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของกองทัพมากน้อยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

12. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ สามารถปฏิบัติตาม
หลักสูตรการฝึกวิชาชีพทหารตามระเบียบของกองทัพ ได้มากน้อย เพียงใด มีอุปสรรคหรือปัญหาใดใน
ระหว่างฝึกหรือไม่  การฝึกหน่วยใดที่ก าลังพลสามารถปฏิบัติได้ดี และการฝึกหน่วยใดที่ก าลังพลไม่
สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

13. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ สามารถปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนร่วมรุ่นและครูฝึกได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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14. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความเต็มใจ  ยินดีที่
จะอุทิศตน แรงกาย แรงใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือปกป้อง รักษา สถาบันชาติศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้มั่นคงอยู่ตลอดไป ได้หรือไม่ 
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

15. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ ครองตนและประพฤติ
ปฏิบัติตน ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางวิชาชีพของทหาร ได้
หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

16. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ ปฏิบัติตนโดยมุ่ง
ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรีแห่ง อาชีพข้าราชการ
ทหารได้หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

17. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มุ่งมั่นจะปฏิบัติ
ราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่และมีการสร้างสรรค์ พัฒนา ผลงาน หรือกระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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18. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ ได้แสดงความตั้งใจที่
จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือองค์กรและสามารถสร้างและด ารง
รักษาสัมพันธภาพที่กับเพื่อนทหารและผู้บังคับบัญชาได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

19. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มีความพึงพอใจใน
การประกอบอาชีพทหารหรือไม่ และท่านคิดว่าเงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิต่าง ๆ  ส าหรับ
ทหารก าลังพลส ารองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

20. เมื่อกล่าวถึงอาชีพทหาร ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัคร
ใจ มีความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่ออาชีพนี้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

21. ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหาร และภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ลุล่วงส าเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

 

 



Ref. code: 25595803010502DTK

89 
 

22. ท่านเห็นว่ากระบวนการวิธีการ ในการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมและตรงต่อความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  อย่างไร 

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

23. ท่านเห็นว่าก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธีสมัครใจ มี
สมรรถนะด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านลักษณะนิสัยแตกต่างกันหรือไม่  อย่างไร 

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

24. ท่านเห็นว่าแรงจูงใจที่จะให้ก าลังพลส ารองที่มาจากการเกณฑ์ และก าลังพลส ารองที่มาจากวิธี
สมัครใจ ปฏิบัติภารกิจทางการทหารได้ส าเร็จลุล่วง อย่างมีประสิทธิภาพ คืออะไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
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ภำคผนวก ข 
เรื่อง สมรรถนะก ำลังพลส ำรองกองร้อยท่ี 1 กองพันทหำรรำบที่ 2 ค่ำยพรหมโยธิน: 

กรณีศึกษำเปรียบเทียบระบบกำรเกณฑ์ทหำรและกำรรับรำชกำรทหำรโดยสมัครใจ 
 

กลุ่มทหำรกองประจ ำกำรที่เข้ำรับรำชกำรทหำรด้วยวิธีสมัครใจ 
ส่วนที่1  

ชื่อ – สกุล...................................................................................................อายุ..........ปี . 

ต าแหน่ง…………………………………………หน่วยงาน................................สถานภาพ.............................
บุตร (จ านวน )...........คน ระดับการศึกษา………………………สาขา....................................อาชีพ (ก่อน
เข้ารับราชการทหาร)..........................................สัมภาษณ์เมื่อวันที่. ..........เดือน................พ.ศ............ 

ส่วนที่ 2 

1. เหตุใดท่านจึงไม่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหากมีวิธีอ่ืนที่ไม่ต้องเข้ารับการ
เกณฑ์เพ่ือเป็นทหารท่านจะท าหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

2. ท่านขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
ราชการทหาร ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรท่าน
เห็นว่ากระบวนการวิธีการ ในการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความเหมาะสม
และตรงต่อความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

3.  ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร วินัยทหารหรือไม่ และท่าน
สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางกองทัพตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน วินัยทหาร และแบบธรรมเนียม
ของทหารได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

5. ท่านคิดว่าการฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางกองทัพจัดให้ท่านฝึกนั้น เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

6. ท่านสามารถปรับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในขณะที่รับราชการทหารได้หรือไม่  มีปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือไม่  อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

7.  ท่านมีความพร้อมมากน้อยเพียงไรในการฝึกที่ทางกองทัพจัดไว้ให้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

8.  ท่านมีความรู้ความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการใช้แผนการณ์ แผนยุทธวิธี ด้านต่าง ๆ ที่
ทางผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่  เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9.   ท่านมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงใดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
จะมีค าสั่งให้ปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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10. เมือปลดประจ าการแล้วท่านจะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารหรือไม่  อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

11. ตามหลักสูตรการฝึก ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของกองทัพมากน้อย
เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

12. ท่านสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรการฝึกวิชาชีพทหารตามระเบียบของกองทัพ ได้มากน้อย 
เพียงใด มีอุปสรรคหรือปัญหาใดในระหว่างฝึกหรือไม่  การฝึกหน่วยใดที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ดี และ
การฝึกหน่วยใดที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

13. ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมรุ่นและครูฝึกได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

14. ท่านมีความเต็มใจ ยินดีที่จะอุทิศตน แรงกาย แรงใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือปกป้อง รักษา 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้มั่นคงอยู่
ตลอดไป ได้หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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15. ท่านครองตนและประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางวิชาชีพของทหาร ได้หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

16. ท่านปฏิบัติตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรี
แห่ง อาชีพข้าราชการทหารได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

17. ท่านมุ่งม่ันจะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่และมีการสร้างสรรค์ พัฒนา ผลงาน 
หรือ 

กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายมากขึ้นหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

18. ท่านได้แสดงความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน  หน่วยงาน หรือ
องค์กร 

และท่านสามารถสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่กับเพ่ือนทหารและผู้บังคับบัญชาได้หรือไม่ 
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

19. ท่านมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพทหารหรือไม่ และท่านคิดว่าเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ สิทธิต่าง ๆ ส าหรับทหารก าลังพลส ารองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



Ref. code: 25595803010502DTK

94 
 

20. เมื่อกล่าวถึงอาชีพทหาร ท่านมีความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่ออาชีพนี้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

21. ท่านสามารถปฏิบัติภารกิจตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหาร และภารกิจด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ลุล่วงส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

22. ท่านเห็นว่ากระบวนการวิธีการ ในการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมและตรงต่อความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภำคผนวก ค 
เรื่อง สมรรถนะก าลังพลส ารองกองร้อยที่ 1 กองพันทหารราบที่ 2 ค่ายพรหมโยธิน: 

กรณีศึกษาเปรียบเทียบระบบการเกณฑ์ทหารและการรับราชการทหารโดยสมัครใจ 
 

กลุ่มทหำรกองประจ ำกำรที่เข้ำรับรำชกำรทหำรด้วยวิธีบังคับ ( โดยกำรเกณฑ์ทหำร ) 

ส่วนที1่  

ชื่อ – สกุล..............................................................อาย.ุ......... ปี.ต าแหน่ง………………………………………
หน่วยงาน....................................สถานภาพ......................... บุตร (จ านวน )..........คน ระดับ
การศึกษา……………………………สาขา . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . อาชีพ (ก่อน เข้ า รับราชการ
ทหาร)..................................... สัมภาษณ์เม่ือวันที่...........เดือน................ ................พ.ศ.......... 

ส่วนที่ 2 

1. เหตุใดท่านจึงไม่สมัครเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และหากมีวิธี อ่ืนที่ไม่ต้องเข้ารับการ
เกณฑ์เพ่ือเป็นทหารท่านจะท าหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

2. ท่านขวนขวาย สนใจ ใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติ
ราชการทหาร ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อย่างไรท่าน
เห็นว่ากระบวนการวิธีการ ในการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความเหมาะสม
และตรงต่อความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

3.  ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ กฎเกณฑ์ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหาร วินัยทหารหรือไม่ และท่าน
สามารถปรับตัวเข้ากับกฎระเบียบ  ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ทางกองทัพตั้งไว้ได้มากน้อยเพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  ท่านสามารถประพฤติปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แบบแผน วินัยทหาร และแบบธรรมเนียม
ของทหารได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

5. ท่านคิดว่าการฝึกในหลักสูตรต่าง ๆ ที่ทางกองทัพจัดให้ท่านฝึกนั้น เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

6. ท่านสามารถปรับการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่ในขณะที่รับราชการทหารได้หรือไม่  มีปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ชีวิตหรือไม่  อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

7.  ท่านมีความพร้อมมากน้อยเพียงไรในการฝึกที่ทางกองทัพจัดไว้ให้ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

8.  ท่านมีความรู้ความเข้าใจทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติ  ในการใช้แผนการณ์ แผนยุทธวิธี ด้านต่าง ๆ ที่
ทางผู้บังคับบัญชามีค าสั่งให้ปฏิบัติหรือไม่  เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

9.   ท่านมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจเพียงใดในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
จะมีค าสั่งให้ปฏิบัติ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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10. เมือปลดประจ าการแล้วท่านจะปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับทางทหารหรือไม่  อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

11. ตามหลักสูตรการฝึก ท่านมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของกองทัพมากน้อย
เพียงใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

12. ท่านสามารถปฏิบัติตามหลักสูตรการฝึกวิชาชีพทหารตามระเบียบของกองทัพ ได้มากน้อย 
เพียงใด มีอุปสรรคหรือปัญหาใดในระหว่างฝึกหรือไม่  การฝึกหน่วยใดที่ท่านสามารถปฏิบัติได้ดี  และ
การฝึกหน่วยใดที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ต้องการที่จะปฏิบัติ เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

13. ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมรุ่นและครูฝึกได้หรือไม่ อย่างไร เพราะเหตุใด 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

14. ท่านมีความเต็มใจ ยินดีที่จะอุทิศตน แรงกาย แรงใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ือปกป้อง รักษา 
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนอธิปไตย และความมั่นคงปลอดภัยของชาติให้มั่นคงอยู่
ตลอดไป ได้หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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15. ท่านครองตนและประพฤติปฏิบัติตน ตามหลักกฎหมายและคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลัก
แนวทางวิชาชีพของทหาร ได้หรือไม ่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

16. ท่านปฏิบัติตนโดยมุ่งประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เพ่ือธ ารงรักษาศักดิ์ศรี
แห่ง อาชีพข้าราชการทหารได้หรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

17. ท่านมุ่งม่ันจะปฏิบัติราชการให้ดี หรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่และมีการสร้างสรรค์ พัฒนา ผลงาน 
หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายมากข้ึนหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

18. ท่านได้แสดงความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้ อ่ืนและเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือ
องค์กรและท่านสามารถสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพที่กับเพื่อนทหารและผู้บังคับบัญชาได้หรือไม่ 
อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

19. ท่านมีความพึงพอใจในการประกอบอาชีพทหารหรือไม่ และท่านคิดว่าเงินเดือน ค่าตอบแทน 
สวัสดิการ สิทธิต่าง ๆ ส าหรับทหารก าลังพลส ารองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
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20. เมื่อกล่าวถึงอาชีพทหาร ท่านมีความคิด ความรู้สึก ความเชื่อต่ออาชีพนี้อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

21. ท่านสามารถปฏิบัติภารกิจตามหลักสูตรการฝึกอบรมนายทหาร และภารกิจด้านการรักษาความ
มั่นคงปลอดภัย ลุล่วงส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

22. ท่านเห็นว่ากระบวนการวิธีการ ในการจัดการก าลังพลส ารองของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความ
เหมาะสมและตรงต่อความจ าเป็นหรือไม่อย่างไร ควรมีการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่  อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..… 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายธวัชชัย  ผลสะอาด 
วันเดือนปีเกิด 27 มีนาคม 2520 
ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานกฎหมายธวัชชัย แอนด์แอสโซซิเอทส์ 

หัวหน้าส านักงานกฎหมายและบัญชี จีเนียส 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน หัวหน้าส านักงานกฎหมายธวัชชัย 

แอนด์แอสโซซิเอทส์ 

144/157 หมู่ที่ 3 ซอยคู้บอน 27 แยก 13 แขวงท่าแร้ง 
เขตบางเขน กรุงเทพฯ 

 

  

  
 


