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พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท์: ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และประเมินการฝึก

นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 2) เพ่ือศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือสร้างพลเมืองดีของ
กองทัพบกไทย และ 3) เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย การวิจัย
คร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงผสมผสาน ท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยจากประชากรทั้งหมดของนักศึกษาวิชาทหาร 24,643 นาย 
และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 270 นาย และเพ่ือรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 13 นาย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เอกสาร
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือประเมินการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย จากผู้เช่ียวชาญ 21 นาย และเพ่ือศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 นาย 

ผลการวิจัยพบว่า 1) การประเมินนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีความ
เหมาะสมระดับมาก การด าเนินการฝึกวิชาทหาร การให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการฝึก และเทคนิคการสอนของครู
ฝึก มีความเหมาะสมระดับมาก และนักศึกษาวิชาทหารที่ผ่านการฝึกมีคุณภาพดีระดับมากที่สุดเป็นที่น่าพอใจ  2) 
ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย  ได้แก่ การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส  มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือวินัยทหารและรู้หน้าที่ มีส่วนร่วมใน
สังคม รู้จักการเสียสละ และสามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา 3) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย ประกอบด้วย 5 นโยบาย ดังน้ี (1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารองและเป็น
มวลชนที่เข้มแข็งของกองทัพ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ (2) การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารที่ดี 
เพ่ือเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ  (3) การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องทันสมัยกับยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 (4) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้  ความประพฤติ มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย และ (5) 
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

58260802 : Major (DEVELOPMENT EDUCATION) 
Keyword : PROPOSED POLICY, THE THAI RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENT, THE ROYAL THAI 
ARMY 

Col. Dolruedee WASANANON: PROPOSED POLICY FOR THE THAI RESERVE 
OFFICER TRAINING CORPS STUDENT OF THE ROYAL THAI ARMY  Thesis advisor : 
Associate Professor Kanit Kheovichai, Ph.D. 

  
This research aims were to 1) study current status, obstacle and evaluation, 2) to study 

future of civic education, and 3) to proposed policy for the Thai Reserve Officer Training Corps Student of 
the Royal Thai Army. The study of policy research was conducted by using the mixed method research. 
The quantitative research used questionnaires to evaluate of the Thai Reserve Officer Training Corps 
Student of the Royal Thai Army. The population were 24,643 territorial defence students and 270 directing 
military students, and the proposed policy was verified by 13 Professionals/experts evaluated. The 
qualitative research using documentary analysis and depth interviews for evaluation with 21 experts and 
future research with 17 Professionals. 

The results show 1)The evaluation of policies, aims and objectives of the Reserve Officer 
Training Corps Student of the Royal Thai Army was at the highest suitable. The admission and registration 
to the military training were highly appropriate. The military training, services of trainers and coaching 
techniques were highly suitable and the overall quality of territorial defence students was satisfied at the 
highest level. 2) Future of the Thai Reserve Officer Training Corps Student of the Royal Thai Army to be a 
good citizen of the society were to respect the elders, compliance with regulations or role military 
discipline, participate in society, sacrificial ideology, and follow the religion. 3) Five policy proposals for the 
Thai Reserve Officer Training Corps Student of the Royal Thai Army were recommended: (1) training the 
territorial defence students to be reserve and a strong army for strengthen the security of the nation, (2) 
selecting the good territorial defence students for beginning of create characteristics of required students, 
(3) the development of training in response to policies, aims and objectives of the Reserve Officer Training 
Corps Student and modernization in the education of Thailand 4.0, (4) training territorial defence students 
to had quality of knowledge, behavior, a good image and allegiance towards the nation, religion, monarchy 
and the Royal Thai Army, and (5) training territorial defence students to be a good citizen of the nation. 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ท่ามกลางสังคมท่ีเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความสลับซับซ้อนในสังคมปัจจุบันนี้ ถือ
เป็นช่วง ท่ีสังคมโลกเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมากมาย  อันเป็นผลมาจากแรงผลักดันของ
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
การเมือง วัฒนธรรม และการศึกษา (ไพบูลย์ เกียรติโกมล & ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2551) ส่งผลให้
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ในยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงท่ีมีกรอบแนวทางท่ีส าคัญคือ การเสริมสร้างความมั่นคงของ
สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การ
ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ การป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศและ
กองทัพ การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทาง
อาหารพลังงาน และน้ า รวมถึงการปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวด่ิงสู่แนว
ระนาบมากขึ้น (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559) 

กองทัพบกเป็นก าลังส่วนหนึ่งของกองทัพไทย มีหน้าท่ีเตรียมก าลังเพื่อการป้องกัน
ราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหมมีผู้บัญชา 
การทหารบกเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ("พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ. 2551," 2551) จากหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัตินี้กล่าวได้ว่า กองทัพบกมีหน้าท่ีเตรียม
ก าลังทางบกให้พร้อมรบต้ังแต่ยามปกติ วางแผนการสงครามใช้ก าลังทหารท้ังก าลังท่ีมีอยู่ในยามปกติ
และก าลังท่ีจะต้องขยายขึ้นในยามสงคราม เตรียมระดมสรรพก าลังให้สอดคล้องกับแผนการใช้ก าลัง
ทหารหรือแผนป้องกันประเทศ ใช้ก าลังทางบกท่ีได้เตรียมไว้เข้าท าการรบตามแผน และระดมสรรพ
ก าลังตามความจ าเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ 

การพัฒนาและเสริมสร้างก าลังกองทัพ กองทัพบกมีนโยบายยึดถือโครงสร้างการจัดก าลัง
ของกองทัพบก ตามแผนโครงสร้างของกองทัพโดยไม่ขยายก าลังเพิ่มเติมจากหน่วยท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
แต่ได้ปรับการจัดหน่วยให้มีรูปแบบเหมาะสมมีอ านาจก าลังรบสูงสุดและปรับทดแทนก าลังพล
ประจ าการด้วยระบบก าลังทดแทน การพิจารณาปรับปรุงระบบก าลังส ารองให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถเข้าปฏิบัติการรบได้เมื่อประเทศระดมพล โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดระบบก าลังพล
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ส ารองให้แน่ชัดในเรื่องการผลิต การด าเนินการก าลังพล การควบคุม การศึกษา และการใช้ก าลังพล
ส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหาร การพิจารณาปรับก าลังรบหลักประเภทก าลังประจ าการลดลง 
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และได้ส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
นโยบายในการพัฒนาเสริมสร้างก าลังกองทัพบก และนโยบายในการพัฒนากองพลหนุนระบบก าลัง
พลส ารองนี้ประกอบด้วยระบบการผลิต ระบบการควบคุม ระบบการเรียกพลและการระดมพล ระบบ
การฝึกศึกษา ระบบการบรรจุ และการใช้ก าลังพลส ารอง ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบก าลังพลส ารองมา
ตามล าดับ (กรมการรักษาดินแดน, 2528) และเมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 พลเอก ธีรชัย นาค
วานิช ผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้น ได้กล่าวให้โอวาทท่ีค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหารเขาชนไก่ จังหวัด
กาญจนบุรี ความตอนหนึ่งว่า “ในสภาวะประเทศชาติปัจจุบันนั้น เราต้องอาศัยทุกคน โดยเฉพาะ
เยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อท าให้สังคมของประเทศดีขึ้น ทุกคนก็ได้ทราบอยู่แล้วว่าท่ีผ่าน
มาประเทศเป็นอย่างไร ท าไมถึงต้องมีการปฏิรูป ท าไมถึงต้องการพัฒนาประเทศขึ้นมาใหม่ให้ก้าวทัน
ประชาคมอาเซียน นักศึกษาวิชาทหารทุกคนถือเป็นก าลังของชาติในอนาคต เป็นตัวช้ีให้เห็นว่า
ประเทศไทยในอนาคตจะเป็นอย่างไร กองทัพบกถือว่านักศึกษาวิชาทหารเป็นครอบครัวเดียวกับทหาร
ท้ังประเทศ เป็นลูกหลาน มีอะไรเราถึงกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันท่ีจะน าพาประเทศไปให้มั่นคง 
ยั่งยืนสืบไป” (ไทยรัฐออนไลน์, 2559; มติชนออนไลน์, 2559) 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนได้ด าเนินกิจการตามภารกิจท่ีกองทัพบกมอบหมายในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป้าหมายหลักของกองทัพบกในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้น คือ  การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้มีขีดความสามารถและพร้อมท่ีจะบรรจุในบัญชีบรรจุก าลัง ส่วนเป้าหมายรอง 
คือ เพื่อให้ผู้ท่ีผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารท่ีมิได้รับการคัดเลือกให้บรรจุในบัญชีบรรจุก าลัง 
เป็นพลเมืองดี โดยหนึ่งข้อของการเป็นพลเมืองดีคือ ความมีระเบียบวินัย ประพฤติตามกฎระเบียบ
และกติกาของสังคม ดังนั้นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาวิชาเป็น
พลเมืองท่ีมีระเบียบวินัยของชาติ เพราะสังคมมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขนั้น เนื่องมาจาก
ความมีระเบียบวินัยของคนในสังคมซึ่งเป็นส่ิงท่ีบุคคลทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามท่ีสังคมก าหนดขึ้น 
หากสังคมขาดระเบียบวินัยอาจก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายขึ้นได้ (ตระการ แสนแก้ว, 2559) การมี
วินัยถือเป็นพื้นฐานในการด าเนินกิจกรรมในสังคมและการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม การปลูกฝังวินัยจะท า
ให้บุคคลยอมรับกฎเกณฑ์ท่ีสังคมก าหนด ซึ่งนอกจากวินัยจะเป็นวัฒนธรรมของสังคมแล้ว ยังท าให้
เด็กรู้พฤติกรรมท่ีสังคม ยอมรับ และพัฒนาตนเองสู่ความเป็นผู้ใหญ่ท่ีสามารถควบคุมตนเองได้ การ
ปลูกฝังและการเสริมสร้างความมีวินัยแก่คนในชาติ เพื่อสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่บ้านเมืองนั้น จึง
ควรเริ่มต้นท่ีเยาวชนโดยให้ประพฤติและฝึกจนเป็นนิสัย เพื่อจะได้เป็นผู้ใหญ่ท่ีมีวินัยในอนาคต (เปรม 
ติณสูลานนท์, 2527) 
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จากการสืบค้นเอกสารงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ของทุกสถาบัน ต้ังแต่ปี พ.ศ.2545 ถึงปัจจุบัน 
โดย โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย: Thailand Library Integrated System (ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา, 2559) ไม่พบงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก อีกท้ังจากการสืบค้นเอกสารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก็
ยังไม่เคยมีการจัดท าเรื่องดังกล่าวอย่างถูกหลักวิชาการ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นนักศึกษาสาขาวิชา
พัฒนศึกษา ซึ่งเป็นการพัฒนาโดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศแบบบูรณาการ ใน
ลักษณะสหวิทยาการ และเคยมีโอกาสปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จึงได้
รับทราบข้อมูลปัญหาอุปสรรคของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมาโดยตลอด เห็นว่าหากได้จัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเป็นระบบแล้ว จะ
ช่วยช้ีให้เห็นว่าจุดประสงค์ของการด าเนินงานนั้นเหมาะสมหรือไม่ รวมท้ังท าให้ทราบว่าการ
ด าเนินงานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดปรับปรุงการด าเนินงาน 
นอกจากนั้นยังช่วยให้เห็นข้อบกพร่องในการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนซึ่งจะใช้เป็นหลักในการปรับปรุง
การด าเนินงาน ตลอดจนช่วยควบคุมการด าเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพซึ่งจะเป็นการลด
การสูญเปล่าในการใช้ทรัพยากร อีกท้ังช่วยให้ข้อมูลสารสนเทศแก่ผู้บริหารในการด าเนินงานและใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดวิธีการด าเนินงานท่ีเหมาะสมในครั้งต่อไป ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาค้นคว้าในเรื่องดังกล่าวนี้ ซึ่งผลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาวิชาทหารอันได้แก่ ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้บังคับ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับสูงของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน น าไป
ปรับปรุงแก้ไข พัฒนา ส่งเสริมกิจกรรมการฝึกวิชาทหารให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามท่ี
กองทัพบกก าหนดไว้ต่อไป 
 
ข้อค าถามของการวิจัย 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาท่ีกล่าวมาข้างต้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย และเป็นแนวทางในการพยายามค าตอบของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดข้อ
ค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. สภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
ไทย เป็นอย่างไร 

2. อนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย เป็น
อย่างไร 

3. ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย เป็นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาของการวิจัย ผู้วิจัยจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ

กองทัพบกไทย 
2. เพื่อศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
3. เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้เป็นตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัย 
ข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ดังต่อไปนี้ 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึก

นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ท าการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) 

2. ขอบเขตด้านประชากร  
2.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 

2.1.1 การประเมินเชิงปริมาณการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
จากประชากรท้ังหมดของนักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ท้ัง 3 สถานศึกษา
วิชาทหารท่ีเป็นตัวแทนของสถานศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร 
จ านวน 24,643 นาย และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 270 นาย 

2.1.2 การจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย โดยประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ มีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 นาย 

2.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารของกองทัพบกไทย โดยการส ารวจข้อมูลเอกสารต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560 มาท าการ
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis)  

2.2.2 การประเมินเชิงคุณภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งใช้วิธีการเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง จ านวน 21 นาย  
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2.2.3 การศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย
เพื่อสร้างพลเมืองดี โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR ซึ่งก าหนดผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง 
จ านวน 17 นาย 

3. ขอบเขตด้านพื้นท่ีและระยะเวลา 
การวิจัยครั้งนี้จะท าการศึกษาแบบพหุเทศะกรณีศึกษา (Multi-Site Case Study) 

ด าเนินการในสถานศึกษาวิชาทหารท้ังหมด 3 แห่งท่ีแสดงถึงความเป็นตัวแทนของสถานศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย เนื่องจากสถานศึกษาวิชาทหารดังกล่าวมีอัตราการจัดหน่วยท่ีไม่เหมือนกัน 
ส่งผลให้อัตราการบรรจุและใช้ก าลังพล รวมถึงการบริหารจัดการหน่วยมีความต่างกัน โดยสถานศึกษา
วิชาทหารท่ีใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่  

3.1 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ต้ังอยู่ภายในค่ายทองฑีฆายุ 
94 หมู่ 3 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (ภาคกลาง) 

3.2 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 ต้ังอยู่ภายในค่ายนวมินทราชินี 
(หลังเขาสุวรรณ) 307 หมู่ 10 ต าบลนาป่า อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ภาคตะวันออก) 

3.3 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 ต้ังอยู่ภายในค่ายสุรสีห์ 
ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ภาคตะวันตก) 

ระยะเวลาในการศึกษา ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ถึง สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง ข้อคิดเห็นเชิงแนะน าเกี่ยวกับนโยบายท่ีผู้วิจัยจัดท าขึ้น
จากกระบวนการวิจัยส าหรับเป็นแนวทางการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อการสร้างพลเมืองดี
ของกองทัพบกไทยในอนาคต 

2. การฝึกวิชาทหาร หมายถึง การด าเนินการอันเกี่ยวกับการฝึกและกิจกรรมทางทหาร 
รวมทั้งการด าเนินการทางธุรการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ก าลังส ารองท่ีเหมาะสม 

3. นักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลซึ่ งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ ใน
กฎกระทรวง และอยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดใช้ค าย่อว่า 
“นศท.” 

4. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง บุคคลท่ีกองทัพบกแต่งต้ังขึ้นเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ
ปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชาทหาร ท้ังนี้ต้องผ่านการฝึกอบรมตาม
หลักสูตรของกองทัพบก 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ประโยชน์เชิงวิชาการ 

1.1 ได้ผลการประเมินปัจจัยด้านบริบท จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจก าหนดส่ิง
ต่างๆ ในการฝึก ซึ่งผลการประเมินปัจจัยด้านปัจจัยน าเข้าจะใช้เลือกแหล่งให้การสนับสนุนกลยุทธ์การ
แก้ปัญหาและการออกแบบแนวทางการด าเนินการฝึก ส่วนผลการประเมินปัจจัยด้านกระบวนการ ใช้
ควบคุมผลท่ีจะเกิดจากกระบวนการ เพื่อตีความผลลัพธ์ท่ีจะเกิดขึ้นในตอนท้าย และผลการประเมิน
ปัจจัยด้านผลผลิต ใช้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับความต่อเนื่อง การยุติ การปรับแต่ง หรือเปล่ียนแปลง
จุดเน้นของกิจกรรมการฝึก 

1.2 ได้แนวทางส าหรับกองทัพบกและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารส าหรับเป็นแนวทางพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีในอนาคต อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายด้านความมั่นคงของประเทศไทย 

1.3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก ท่ีผ่านกระบวน 
การมีส่วนร่วมในการจัดท าเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ และผู้ท่ีมีส่วนได้
ส่วนเสีย สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีอยู่ให้ได้มาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ด้านการน าไปใช้ 
2.1 สามารถใช้เป็นตัวอย่างในการน าเสนอรูปแบบการวิจัยเชิงนโยบายท่ียึดหลักการ

วิจัยแบบผสมผสาน ท้ังนี้ผู้ศึกษางานวิจัยนี้จะสามารถน าไปใช้ในการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิง
นโยบายในการพัฒนางานอื่นๆ ได้อย่างถูกหลักวิชาการ 

2.2 สถานศึกษาวิชาทหารต่างๆ สามารถน าข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกท่ีเป็นผลจากการวิจัยนี้ ไปเป็นข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจของผู้มี
อ านาจการตัดสินใจเพื่อประยุกต์ใช้โดยเฉพาะในการพัฒนานโยบายและแผนการด าเนินการฝึก การ
บริหารบุคลากรการฝึก การบริหารทรัพยากรการฝึก รวมถึงการบริหารคุณภาพการฝึกได้ 
 



 

บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎีจากเอกสาร และงานวิจัยท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ดังนี้ 
1. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 
5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวความคิด 

 
แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 

1. ความหมายความม่ันคง 
ความหมายของค าว่า ความมั่นคง (Security) ใน The American Heritage (R) Talking 

Dictionary (2016) ให้ความหมายไว้ว่า ความมั่นคง คือ 1) การมีเสรีจากการเส่ียงอันตราย และการมี
ความปลอดภัย 2) การมีเสรีจากความกังวล ความสงสัย ความเกรงกลัว และความต่ืนตระหนก 3) 
บางส่ิงท่ีประกันความแน่นอน 4) ระดับของความปลอดภัยของการใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ 5) 
ส่ิงท่ีส่งผลให้การด าเนินงานของอ านาจหน้าท่ีอื่นสมบูรณ์ 6) หลักประกันท่ีเป็นข้อผูกมัดในการเป็น
เจ้าของ ซึ่งสอดคล้องกับ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2559b) ท่ีได้ให้ความหมายของค าว่า มั่นคง ไว้ว่า “มั่นคง คือ แน่นหนาและทนทาน” ส่วน ฤทธี 
อินทราวุธ (2559) ได้ให้ความหมายของความมั่นคงว่า หมายถึง ความอยู่รอด ปลอดภัย และ
เสถียรภาพ ความคงอยู่ รวมถึงศักยภาพ ความพร้อม ความเช่ือมั่นเช่ือถือในด้านการปกป้อง คุ้มครอง 
และตอบโต้กับภัยภยันตราย หรือภัยคุกคามทางด้านรูปธรรมและนามธรรม  อีกท้ัง ประจวบ ไชย
สาส์น (2541) กล่าวว่า “ความมั่นคง” มีความหมายครอบคลุมหลายมิติ ซึ่งปัจจุบันนิยมเรียกว่า 
“Comprehensive Security” อาทิเช่น ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ความมั่นคงทางสังคม ความมั่นคงทางทหาร เป็นต้น 

2. ความม่ันคงของชาติ 

ประเทศไทยต้ังแต่โบราณมาจนถึงปัจจุบันมีรูปแบบการปกครองท่ีสร้างขึ้นมาเองและ
ประยุกต์เพิ่มเติมจากอิทธิพลของ ขอม อินเดีย ชาติใกล้เคียง และชาติตะวันตกท่ีเจริญแล้วในยุคนั้นมา
ตามล าดับ ขณะท่ีการเสริมสร้างการปกครองก็มีการรักษาความมั่นคงของประเทศควบคู่กันไป ก่อนปี 
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ค.ศ.1994 การรักษาความมั่นคงของประเทศจะกล่าวถึงความมั่นคงแห่งชาติเป็นหลักนับต้ังแต่ ค.ศ.
1994 เกิดแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงเพิ่มเติมข้ึนมา มีเรื่องความมั่นคงของมนุษย์ (Human 
Security) เกิดขึ้นโดยเสนอเป็นระเบียบวาระโลก ในรายงานการพัฒนามนุษย์ 1994 ของแผนงาน
พัฒนาองค์การสหประชาชาติ (United Nations Development Program: UNDP) ซึ่งรายงานนี้
เป็นความพยายามครั้งใหญ่ท่ีจะให้ค าจ ากัดความของความมั่นคงแบบด้ังเดิมท่ีมักหมายถึง ความมั่นคง
ของชาติไปสู่ความมั่นคงทางการพัฒนาท่ีถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Centered) ซึ่งเมื่อ
กล่าวถึงความมั่นคง คนส่วนมากมักเข้าใจว่า เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการทหาร การสู้รบ หรือการสงคราม
โดยตรง ความเข้าใจเช่นนั้นอาจเป็นความจริงท่ีเห็นเป็นรูปธรรมในสมัยอดีต เพราะในอดีต ภัยคุกคาม
ท่ีจะมีผลกระทบต่อประเทศชาติ คือ การรุกรานด้วยก าลังทหารของต่างชาติท่ีเหนือกว่า เพื่อต้องการ
ยึดหรือบังคับประเทศอื่นให้ปฏิบัติตามความต้องการของประเทศตน หากประเทศใดท่ีมีก าลังทหาร
เข้มแข็ง มีการฝึกอย่างดี มีความอดทน และมีจิตใจต่อสู้ รวมท้ังมีผู้น าทัพท่ีดี มีความ สามารถ ก็จะ
สามารถป้องกันรักษาเอกราช รักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ และด ารงความอยู่รอดของชาติ
เอาไว้ได้ ท้ังนี้การมีความสามารถในการป้องกันเอกราช การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของชาติ และ
การด ารงความอยู่รอดของชาติดังกล่าวคือ การมีความสามารถในการรักษาความมั่นคงแห่งชาตินั่นเอง 
ดังนั้นจึงมองว่า ความมั่นคงแห่งชาติขึ้นอยู่กับก าลังอ านาจทางทหารเป็นส าคัญ ซึ่งในความเป็นจริงนั้น 
ถึงแม้ว่าการท่ีรัฐหรือประเทศใดๆ จะมีก าลังทหารท่ีเข้มแข็งก็ตาม แต่ถ้าขาดความเข้มแข็งทางด้าน
เศรษฐกิจแล้วก็จะส่งผลให้ระบบการส่งก าลังบ ารุง และความต่อเนื่องในการท าสงครามประสบกับ
ปัญหาอย่างแน่นอน (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2551a) จะเห็นจากการกล่าวถึงความส าคัญของความเข้มแข็ง
ทางด้านเศรษฐกิจในยุคสงครามนโปเลียนของ สุรชาติ บ ารุงสุข (2541) กล่าวว่า การปฏิวั ติ
อุตสาหกรรมท่ีเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2303-2403 ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งส่งผลต่อ
กิจการทหาร และพาณิชยกรรม โดยการค้าและเศรษฐกิจได้กลายเป็นปัจจัยส าคัญของรัฐท่ีใช้ในการ
ท าสงคราม เพราะการด ารงกองทัพขนาดใหญ่ และการเกณฑ์ทหารเข้าสู่กองทัพ ท าให้รัฐต้องมีภาระ
ทางด้านเศรษฐกิจและการสงครามเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องความมั่นคงของชาติ
เกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ควบคู่กันไปกับด้าน
การทหารท้ังในยามปกติและยามสงคราม หาได้เจาะจงหรือเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของพลังอ านาจ
ของชาติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ จึงควรท่ีจะได้ศึกษาถึงความหมาย องค์ประกอบ ทฤษฎี  และ
แนวความคิดในด้านต่างๆ ของความมั่นคงแห่งชาติ (วิรพรรษ์ คูส าราญ, 2556) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ความหมายความมั่นคงของชาติ 
ความมั่นคงของชาติในลักษณะของรูปธรรมประกอบด้วย ชาติ (Nation) เป็นศัพท์ท่ี

เน้นถึงคนท่ีมีวัฒนธรรมร่วมกัน มีเช้ือสายเดียวกัน มีความรู้สึกร่วมกัน และมีประวัติศาสตร์ร่วมกัน อยู่
ในรัฐเดียวกันภายใต้ประมุขของรัฐ ดังนั้นองค์ประกอบของชาติในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความมั่นคงได้แก่ 
ดินแดน ประชากร รัฐบาล ความมีเอกราช และการรับรองของสังคมนานาชาติ  (วิทยาลัยป้องกัน
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ราชอาณาจักร, 2553) สอดคล้องกับ ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร (2552) ท่ีให้ความหมายของค าว่า ชาติ 
คือ ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในทางวัฒนธรรม และมีความผูกพันกันในทางเผ่าพันธุ์ ภาษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ตลอดจนมีประสบการณ์ทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน หรือมีวิวัฒนาการทางการเมืองการ
ปกครองร่วมกันเช่นค าว่า “ชาติไทย” ส่วน พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ให้ค านิยามไว้ว่า ความมั่นคง
แห่งชาติ คือ การทรงตัวอยู่อย่างแน่นหนาถาวร ด ารงเอกราช มีเสรีภาพแห่งชาติ มีความสงบสุข
ภายในประเทศ มีความแน่นอนในชีวิตและเศรษฐกิจของพลเมือง คาดหมายรายได้ของรัฐได้ถูกต้อง
ใกล้เคียงกับความเป็นจริง ค่าของเงินตรามีเสถียรภาพ รัฐต้องไม่เกิดการเปล่ียนแปลงใดๆ ได้ง่าย 
ประชาชนพลเมืองรู้สึกมีความปลอดภัย มีความหวังและความไว้วางใจในอนาคต และยังไว้วางใจได้ว่า 
ถึงแม้ความผันผวนหรือเหตุร้ายอันใดจะเกิดขึ้นมารัฐสามารถจะต่อสู้หรือป้องกันได้ ดังนั้นสามารถ
จ าแนกความมั่นคงแห่งชาติออกเป็น 4 ด้านตามลักษณะของภารกิจของชาติคือ ความมั่นคงแห่งชาติ
ด้านการเมือง ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคมจิตวิทยา ความมั่นคง
แห่งชาติด้านทหาร (วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร, 2552) สอดคล้องกับโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
ได้ให้ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติ ว่าคือการป้องกันชาติให้พ้นจากอันตรายท้ังปวง อันได้แก่ 
การรุกรานจากภายนอก การจารกรรม การลาดตระเวนของข้าศึก การวินาศกรรม การบ่อนทาลาย 
การรบกวน และอิทธิพลอื่นๆ ซึ่งจะเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงแก่ชาติ  (วิทยาลัยเสนาธิการทหาร, 
2539) ส าหรับ ธนพล หิรัญบูรณะ (2552) ก็ได้ให้ความหมายของความมั่นคงของชาติไว้ว่า ความ
มั่นคงของชาติ คือ สภาวการณ์หรือสภาพของประเทศท่ีประชาชนสามารถด ารงอยู่ด้วยความปลอดภัย
จากภยันตรายท้ังปวง รวมทั้งการเส่ียง ความกังวล และความเกรงกลัวท่ีมากระทบในทุกด้าน เช่น เอก
ราชอธิปไตย บูรณาการดินแดน การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา สังคม การศึกษา ความ
ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน โดยปัจจัยเหล่านี้ต้องไม่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในชาติ ดังนั้นความมั่นคงแห่งชาติตามความหมายของนักวิชาการและนักบริหาร ซึ่งมี
ลักษณะองค์รวมท่ีมีความหมายกว้างขึ้น ครอบคลุมถึงปัจจัยทุกด้านโดยไม่มองเฉพาะในความหมาย
เพียงความอยู่รอดความปลอดภัยของรัฐ หรือความเข้มแข็งของชาติ ชุมชน และสังคมในทุกด้าน แต่
จะหมายความรวมไปถึงนอกประเทศด้วย คือ ความมั่นคงของประเทศเพื่อนบ้าน โดยประเทศไม่
สามารถม่ันคงได้ด้วยตนเองโดยล าพัง หากเพื่อนบ้านยังไม่มั่นคง เป็นแนวคิดในลักษณะองค์รวม หรือ 
ความมั่นคงเบ็ดเสร็จสมบูรณ์แบบ (Comprehensive National Security) (เชิดชาย เหล่าหล้า , 
2553) 

จากท่ีกล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า ความมั่นคงของชาติ (National Security) 
หมายถึง สภาวะการณ์ของชาติอันประกอบไปด้วย กลุ่มคน หรือประชาชนท่ีมีวัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งก าเนิด ประวัติศาสตร์ ภาษาเดียวกัน อาศัยอยู่ในดินแดนด้านภูมิรัฐศาสตร์ภายใต้การน าของ
รัฐบาลท่ีมีอ านาจอธิปไตยในการปกครองดินแดนดังกล่าวด้วยตนเอง อยู่ในสภาพท่ีมีความปลอดภัย
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จากภยันตรายท้ังปวงไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์การเส่ียง ความเกรงกลัว ความกังวลและความสงสัย มีเสรีต่อ
แรงกดดัน ซึ่งจะประกันให้เกิดอ านาจหน้าท่ีของแต่ละส่วนภายในชาติด าเนินไปได้อย่างอิสระ 
นอกจากนี้ยังต้องมีความแน่นอนไม่เปล่ียนแปลงไปโดยง่าย มีความอดทนต่อแรงกดดันท่ีมากระทบ 

2.2 องค์ประกอบความมั่นคงของชาติ 
การปกครองแต่โบราณนั้น ประเทศไทยมีความมั่นคงปลอดภัยเพราะเหตุ 2 ประการ

คือ (1) ประเทศไทยมีก าลังทหารมาก และ (2) อุปนิสัยประจ าชาติของคนไทยอันได้แก่ ความรักอิสระ 
ความไม่เบียดเบียนผู้อื่น และความฉลาดในการประสานประโยชน์ของคนไทย  (ส่วนยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 2550) ซึ่ง พลตรีหลวงวิจิตรวาทการ จ าแนกความ
มั่นคงของชาติออกเป็น 4 ด้านได้แก่ (1) ด้านการเมือง (2) ด้านเศรษฐกิจ (3) ด้านสังคมจิตวิทยา และ 
(4) ด้านการทหาร (อุปถัมถ์ อินทามาระ, 2540) ดังนั้นสามารถจ าแนกความมั่นคงของชาติเป็น 6 
องค์ประกอบ ดังนี้ (เจษฎา มีบุญลือ, 2553) 

2.2.1 ความมั่นคงแห่งชาติด้านการเมือง คือ การท่ีประเทศมีระบบการเมืองท่ี
มีเสถียรภาพอยู่บริหารประเทศได้ครบตามวาระ มีคณะรัฐบาลท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม บริหารงานด้วย
ความสะอาดโปร่งใส ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ตลอดจนก าหนดนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพต่อ
การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า 

2.2.2 ความมั่นคงแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ คือ การท่ีประเทศมีระบบเศรษฐกิจ
ท่ีเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงักท้ังเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
โดยเศรษฐกิจภายในประเทศต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจท่ีเข้มแข็งสมบูรณ์กระจายออกไป
ท่ัวประเทศ นอกจากนี้ประเทศจะต้องมีระบบการเงินและการคลังท่ีดี ยึดในระเบียบวินัย มีกฎหมาย 
และระเบียบท่ีเอื้อประโยชน์ให้การท าธุรกิจของคนในชาติเป็นไปอย่างราบรื่น 

2.2.3 ความมั่นคงแห่งชาติด้านการทหาร คือ การท่ีประเทศมีความพร้อม
ทางด้านก าลังพลและกองทัพท่ีจะสามารถป้องกันรักษาเอกราชและอธิปไตย รวมทั้งผลประโยชน์อื่นๆ 
ของชาติจากการใช้ก าลังทหารของต่างชาติเข้ามาคุกคาม ดังนั้นความมั่นคงทางด้านการทหารนั้นจึง
หมายถึงกองทัพจะต้องมีความพร้อมทางด้านก าลังพลและยุทโธปกรณ์ มีประสิทธิภาพในการท่ีจะ
ป้องกันและตอบโต้ประเทศท่ีคิดจะใช้ก าลังเข้ารุกราน กองทัพจะต้องมีผู้น าท่ีเฉลียวฉลาด มีความรู้
ความสามารถ มีความเป็นผู้น าสูง ให้ความสนใจและเอาใจใส่ผู้ ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เป็นท่ี
เล่ือมใสศรัทธาของทหารในกองทัพ มีความรักในวิชาชีพ ยอมสละเวลาและชีวิตเพื่อการพัฒนากองทัพ
ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงอย่างแท้จริง ให้ความสนใจและเฝ้าติดตามสถานการณ์ของ
โลก ภูมิภาค และประเทศ เพื่อให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญกับภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึงงานข่าว
กรองของกองทัพจะต้องมีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนด าเนินการทางการทูตเพื่อรักษาเอกราช
และอธิปไตยของชาติ 
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2.2.4 ความมั่นคงแห่งชาติด้านสังคม คือ การท่ีประเทศมีสังคมของคนในชาติ
ท่ีเข้มแข็ง มีความรักและความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายในชาติ อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข คน
ในชาติมี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกี่ยวโยงกับความอยู่ดีกินดีของคนในชาติ ประชาชนมี
ความเช่ือ มีค่านิยม มีวัฒนธรรมท่ีเกื้อกูลต่อการพัฒนาประเทศ และพัฒนาคุณภาพของประชาชน 

2.2.5 ความมั่นคงแห่งชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การท่ี
ประชาชนภายในชาติมีการคิดค้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อใช้ในเชิงการค้าและ
อุตสาหกรรมของประเทศอย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ อันเป็นการพึ่งพาตนเองในด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และลดการสูญเสียเงินตราของประเทศจากการท่ีต้องไปซื้อและพึ่งพาเทคโนโลยีของ
ต่างชาติ 

2.2.6 ความมั่นคงแห่งชาติด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม คือ การท่ีประเทศมี
พลังงานภายใน ประเทศเพียงพอต่อการใช้ภายในประเทศ ท้ังในปัจจุบันและในอนาคต รวมไปถึง
พลังงานในรูปแบบของน ้ามัน กระแสไฟฟ้า และวัสดุท่ีมีความจ าเป็นต่อความเป็นอยู่ของประชาชน
ภายในชาติและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมทุกชนิด ส่วนด้านส่ิงแวดล้อมก็มีผลต่อความเป็นอยู่
ของประชาชนในชาติ รวมถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมของโลก รัฐบาลจึงจ าเป็นต้องรักษาสมดุล
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม รักษาสภาวะแวดล้อมของประเทศให้ประชาชนได้มีอากาศ 
และน ้าท่ีบริสุทธิ์ไว้เพื่อด ารงชีวิตและเพื่อประกอบอาชีพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสภาวะ
แวดล้อม รวมถึงส่ิงก่อสร้างต่างๆ ท่ีสร้างขึ้นมาในประเทศ 

จากองค์ประกอบความมั่นคงของชาติท่ีได้กล่าวมาข้างต้น เห็นได้ว่า ความมั่นคง
แห่งชาติโดยรวม ย่อมขึ้นอยู่กับความมั่นคงทุกด้านท่ีมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม กล่าวคือ บาง
ประเทศอาจมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูง มีรายได้ประชาชาติมาก ประชาชนส่วนรวมอยู่ดีมีสุข แต่
หากความมั่นคงด้านอื่นน้อย เช่น ทางด้านการทหารอยู่ในระดับต่ าเช่นนี้จะถือเอาว่าประเทศนั้นมี
ความมั่นคงแห่งชาติสูงไม่ได้ ตัวอย่างท่ีแสดงให้เห็นชัดก็คือ กลุ่มประเทศทางตะวันออกกลาง เป็นต้น 
หรือแม้แต่ประเทศในยุโรป เช่นประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีรายได้เฉล่ียต่อบุคคลต่อปีสูงสุดในโลก ก็
ไม่ได้มีความมั่นคงแห่งชาติโดยรวมสูงระดับโลก 

3. ความม่ันคงทางสังคม 
การพัฒนาระบบความมั่นคงทางสังคม (Social Security) โดยเฉพาะความมั่นคงในอาชีพ 

การท างาน รายได้ การได้รับสวัสดิการท้ังในระหว่างท่ีท างานอยู่ เกษียณอายุ หรือเลิกท างาน ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วย การคลอดบุตร การพักผ่อน การได้รับสิทธิ
ประโยชน์ในกรณีท่ีประสบอุบัติเหตุจากการท างาน ซึ่งจากเอกสารของธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเซีย 
(Pasadilla, 2011) ระบุว่า ระบบความมั่นคงทางสังคมของอาเซียนควรมีลักษณะท่ียืดหยุ่นไปตามการ
ต้ังถิ่นฐานของผู้ย้ายถ่ิน สามารถถ่ายโอนเช่ือมโยงกันได้ระหว่างประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง 
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หรือระหว่างประเทศผู้รับแรงงานและประเทศท่ีส่งออกแรงงาน การช่วยเหลือทางสังคมประเภทต่างๆ 
การใช้วิธีท่ีเรียกว่าการได้รับประโยชน์แบบสองทาง (Double coverage) ระบบภาษีแบบคู่ขนาน 
(Dual tax) รวมถึงการช่วยเหลือในด้านการบริหารจัดการ (ฉันท์หทัย อาจอ่ า, 2558) 

ความมั่นคงทางสังคมขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์และการผสมผสานกับของลักษณะความ
เข้มแข็งมั่นคงของพลเมืองอันมีองค์ประกอบดังนี้ (พจน์ พงศ์สุวรรณ์, 2536) 

3.1 สถาบันท่ีเป็นองค์รวมแห่งชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
เป็นส่ิงท่ีคนไทยทุกคนจะต้องด ารงรักษาและเสริมสร้างให้มั่นคง ประวัติศาสตร์ไทยได้บ่งบอกไว้ชัดเจน
ว่า ชาติไทยอยู่รอดปลอดภัยตลอดมาเพราะคนไทยยึดมั่นใน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

3.2 ลักษณะความเข้มแข็งมั่นคงของพลเมือง อยู่ท่ีคนในสังคมจะต้องมีคุณภาพ มี
สุขภาพและคุณธรรมท่ีดีเป็นพื้นฐาน ประเทศชาติเป็นสังคมใหญ่จะมั่นคงได้อยู่ท่ีผู้บริหารประเทศ
จะต้องเป็นหลักส าคัญในการสร้างสรรให้ประชาชนมีคุณภาพ สุขภาพ และคุณธรรม ท าให้ประชาชน
ได้รับความเป็นธรรม สังคมท่ีมั่นคงจะต้องด ารงซึ่งเอกลักษณ์ท่ีดีไว้อย่างมั่นคงถาวร เอกลักษณ์ของ
ชาตินอกจากจะเป็นบ่อเกิดแห่งความภาคภูมิใจของคนในชาติ แล้วยังเป็นจุดรวมท่ีช่วยให้เกิดการ
ประสานความคิด ประสานจิตใจ เกิดความร่วมใจ ซึ่งน าไปสู่ความสามัคคีของปวงชน (สุรชาติ บ ารุง
สุข, 2552) 

3.3 การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา คือ การสร้างคุณภาพของคน ท าให้คนฉลาด
รอบรู้ เพื่อน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม นอกจากความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพแล้ว จ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบอบการปกครอง ความรู้ต่างๆ นั้นไม่เพียงแต่จะ
เรียนรู้จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น การเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญควบคู่กัน
ไป และจะต้องควบคู่ไปกับการเสริมสร้างคนให้ยืนหยัดอย่างภาคภูมิใจด้วยตนเอง มีความเป็นตัวของ
ตัวเอง   โดยมีจุดหมายมุ่งไปสู่ชีวิตท่ีมีอุดมการณ์ เพื่อการได้รับการยอมรับว่าเป็นคนมีคุณค่าในการ
ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม เป็นต้นว่าการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
กว้างขวาง   และสามารถผลักดันให้งานท่ีเกี่ยวข้องก้าวไปสู่เป้าหมายได้ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และต่อหน้าท่ีท้ังในหน้าท่ีของพลเมืองดีและหน้าท่ีการงาน มีความเป็นผู้น าท่ีดี มีความสุขุมรอบคอบ
ในการพิจารณาปัญหาต่างๆ มองปัญหาได้กว้างกว่าเพียงการมองจากมุมของตนเอง สามารถยืนอยู่ได้
อย่างมั่นคงท่ามกลางปัญหาท้ังหลาย และสามารถตัดสินใจได้อย่างลึกซึ้งถูกต้อง  (สุรชาติ บ ารุงสุข, 
2551b) 

3.4 การพัฒนาสุขภาพพลานามัย เพื่อพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อสังคม 
เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นอย่างยิ่ง คนเราจะต้องมีสุขภาพพลานามัย และสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ เพื่อการท างาน
หรือการปฏิบัติภารกิจด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ การบริการทางด้านสาธารณสุขจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
เช่นให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องการระวังสุขภาพ การป้องกันตนเองจากโรคภัยไข้เจ็บ ให้การ
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ป้องกันและรักษาโรค วางมาตรการเกี่ยวกับการอุปโภคและบริโภคท่ีปลอดภัย เนื่องจากโรคภัยไข้เจ็บ
เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่เพียงแต่จะร่างกายอ่อนแอ ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนสมรรถภาพในการท างาน
ย่อมจะเส่ือมลงและจะกระทบกระเทือนต่อภาวะเศรษฐกิจในครัวเรือนด้วย 

3.5 การมีคุณธรรมของคนในสังคมท่ีมั่นคง คนในสังคมนอกจากจะมีความรู้แล้ว 
จิตใจของคนในสังคมจะต้องหล่อหลอมให้อยู่ในจุดเดียวกัน เพื่อรักษาความภาคภูมิใจในคุณลักษณะ
อันเป็นเอกลักษณ์ของสังคม เพื่อการปฏิบัติร่วมกันในการจรรโลงสังคม คนผู้มีความรู้สูงหากขาดความ
เป็นคนดีมีคุณธรรมแล้ว ความรู้นั้นก็หาได้บังเกิดผลดีมีคุณค่าแต่ประการใดไม่ 

ปัญหาความมั่นคงในมิติทางสังคมโดยเฉพาะท่ีเน้นถึงปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ของคน เน้น
ความรู้สึกของคนท่ีมองว่าตนมีอัตลักษณ์หรือความรู้สึกแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในชาติแล้วกลายเป็น
ปัญหา สังเกตได้จากปัญหาท่ีเกิดขึ้นหลังการส้ินสุดสงครามเย็น ถ้าเปรียบเทียบในวิชาความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ โลกวันนี้อาจจะคล้ายคลึงกับศตวรรษท่ี 18 ในยุโรป คือมีอาการการแตกตัวของรัฐ
ออกเป็นรัฐเล็ก ถ้าสังเกตในภูมิภาคหลังจากท่ีติมอร์เป็นเอกราช รัฐเอกราชใหม่หลังติมอร์ เช่น อาเจห์ 
อัมบน จะเห็นปัญหาความมั่นคงท่ีอยู่ในมิติทางสังคมเป็นปัญหาใหญ่ และความหนักหน่วงในแต่ละ
ประเทศอาจจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขภายในของแต่ละรัฐเองด้วย (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2554) 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคม จะเห็นได้ว่า ความมั่นคงทางสังคม
ส่วนมากจะพิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยท่ัวไปได้รับความ
คุ้มครองเพียงพอ ประชาชนก็จะสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ด้วยความมั่นใจในความปลอดภัยจากอันตราย 
ปราศจากความต่ืนกลัวและความวิตกกังวล รัฐใดก็ตามท่ีสามารถให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนของ
ตนท้ังชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างดี รัฐนั้นก็จะมีความมั่นคงท่ีดีตามไปด้วย นอกจากนั้นความมั่นคงทาง
สังคม ยังจะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมในสังคมประกอบด้วย 

4. ความม่ันคงทางการทหาร 
ความมั่นคงทางทหาร (Military Security) หมายถึง ความพร้อมทางทหารเพื่อป้องกันการ

รุกราน ซึ่งการท่ีประเทศชาติจะมีความมั่นคงทางการทหารเพียงใดนั้น นอกจากจะต้องมีก าลังทหาร
อาวุธยุทโธปกรณ์ในการป้องกันประเทศ และรักษาความสงบสุขภายในประเทศอย่างเพียงพอแล้ว 
ก าลังทหารและหน่วยถืออาวุธดังกล่าว ยังจะต้องมีคุณภาพ อุดมการณ์ วินัย มีขวัญและก าลังใจสูง 
รวมท้ังมีความเป็นปึกแผ่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้นยังจะต้องมีการด าเนินการทาง
ยุทธศาสตร์ และยุทธิวิธีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถเอาชนะการคุกคามท้ังภายในและภายนอก
ประเทศได้อีกด้วย ในยามปกติ ก าลังทหารท่ีมีอยู่จะมีขีดความสามารถในการป้องกันตนเพียงระดับ
หนึ่งเท่านั้น ถ้าถูกข้าศึกใช้ก าลังเข้ารุกรานก็จะต้องสามารถท าการต่อสู้ป้องกันให้ได้ และจะต้องท าให้
ฝ่ายรุกรานตระหนักว่า ฝ่ายรุกรานจะต้องประสบกับการต้านทานอย่างรุนแรง และประสบความ
เสียหายอย่างหนัก ท้ังยังไม่มั่นใจได้ว่าจะสามารถเอาชนะได้  ฉะนั้นฝ่ายรุกรานจึงน่าจะต้องยับยั้งช่ัง



  14 

ใจอย่างหนัก และพิจารณาถึงอัตราการเส่ียงและการสูญเสียท่ีจะบังเกิดขึ้นก่อนท่ีจะท าการรุกราน ใน
ปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการใช้ก าลังอ านาจทางการทหารเพื่อด าเนินการสงครามนั้น นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายท่ี
แพงมาก เพราะยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ค่อนข้างสลับซับซ้อน ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงจึง
ท าให้มีราคาแพงเกินขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศท่ัวไปท่ีจะรับไว้ได้ แม้กระนั้นบาง
ประเทศก็จ าเป็นต้องตัดสินใจเข้าสู่สงคราม หากเศรษฐกิจไม่อ านวยให้ก็ต้องอาศัยหาวิธีกู้ยืมมาใช้จ่าย 
ประเทศมหาอ านาจได้รับผลกระทบกระเทือนทางด้านเศรษฐกิจจากาการสงคราม หรือการสนับสนุน
ให้ประเทศอื่นด าเนินการสงคราม อย่างท่ีรู้จักกันว่า “สงครามตัวแทน” (Proxy War) ในห้วงสงคราม
เย็นนั้นก็มีตัวอย่างให้เห็นเด่นชัด ในสงครามเวียดนาม สหรัฐฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณวันละ 63 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในสงครามระหว่างอิรักกับอิหร่านในปี พ.ศ. 2523 ใช้เวลาถึง 10 ปีเศษ เพียงช่วง
ระยะเวลา 18 เดือน นับต้ังแต่เริ่มต้นสงครามประมาณว่าท้ังสองฝ่ายคือคู่สงครามต้องเสียค่าใช้จ่ายถึง 
1,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ส่วนสหภาพโซเวียตท่ีต้องล่มสลายไปอันเป็นตัวอย่างอันดีของการใช้จ่ายใน
การด าเนินการสงครามในแอฟกานิสถาน การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินการสงครามในเวียดนาม 
การสนับสนุนสงครามตัวแทนในยุโรปรวมถึงสงครามในซีกโลกอื่น รวมทั้งการตั้งงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในด้านการป้องกันประเทศอยู่ในเกณฑ์สูง ท าให้เกิดผลกระทบต่อฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศมา
โดยล าดับ จนกระท้ังต้องล่มสลายและร้องขอความช่วยเหลือจากประเทศโลกเสรีในปัจจุบัน ฉะนั้น
ประเทศท่ีก าลังพัฒนาโดยท่ัวไป ย่อมมีข้อจ ากัดท่ีจะด าเนินการสงครามเป็นอย่างมาก เพราะฐานะ
ทางเศรษฐกิจไม่อ านายให้ นอกจากนั้น ยุทโธปกรณ์ท่ีจะต้องใช้ส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจะผลิตขึ้นใช้เอง
ได้ จ าเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ฉะนั้นแม้จะเกิดความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องด าเนินการสงคราม 
หรือไม่สามารถจะหลีกเล่ียงการสงครามได้ เพราะถูกการรุกรานจากประเทศอื่นก็จะต้องหาวิธีท่ีจะยุติ
สงครามให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อมิให้ประเทศต้องสู่ความหายนะหรือล่มสลายลงไปในท่ีสุด อย่างไรก็ตาม 
ลักษณะของสงครามในปัจจุบันมีแนวโน้มของการใช้ก าลังทหารในอนาคตว่าประเทศคู่สงครามไม่
สามารถจะเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้โดยเด็ดขาด ค าว่าแพ้หรือชนะค่อนข้างจะไม่มีโอกาสน ามาใช้ในการ
รบ ปัจจุบันเมื่อการสู้รบด าเนินไปถึงจุดหนึ่งและเห็นว่าจะสามารถบีบบังคับให้อีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติตาม
ความต้องการของฝ่ายท่ีได้เปรียบ ก็อาจเสนอให้มีการหยุดรบและหาทางเจรจากัน เพื่อมิให้ฝ่ายท่ี
เสียเปรียบต้องประสบกับความหายนะอย่างรุนแรง และเพื่อสงวนชีวิตของก าลังฝ่ายตนไว้ โดยใช้
มาตรการด้านอื่นเข้าควบคุมบีบบังคับให้ฝ่ายตรงกันข้ามยอมจ านน เช่น การปิดล้อมทางเศรษฐกิจ 
ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเป็นการเสียค่าใช่จ่ายท่ีน้อยกว่าการเข้าด าเนินการสงครามโดยตรง ดังนั้น ประเทศ
ต่างๆ จึงพยายามหลีกเล่ียงการใช้ก าลังทหารแก้ไขปัญหา โอกาสท่ีจะน าก าลังทหารของชาติไปใช้ใน
การแก้ปัญหาระหว่างประเทศ จึงมีแนวโน้มไปในทางลดน้อยลง เว้นแต่ จะเป็นการปฏิบัติไปตามมติ
ของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติเท่านั้น (สุรชาติ บ ารุงสุข, 2550) ตามเอกสาร
ของส านักงานเสริมสรางเอกลักษณ์ของชาติส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฉบับ พ.ศ.2527 ไดก าหนด
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อุดมการณของชาติไทยไววา “การพิทักษ์ชาติปกปองเอกราชอธิปไตย คุ้มครองศาสนา เทิดทูนรักษา
ด ารงมั่นคงไวซึ่งพระมหากษัตริย์ ขจัดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข 
ประสานประโยชนถวนหนา รักษาสิทธิเสรีภาพสรางความสามัคคีและคุณธรรม” กองทัพบกไดก าหนด
ค าขวัญ อันมีลักษณะเปน “อุดมการณของกองทัพบก” เพื่อใหหนวยรองของกองทัพบกยึดมั่นใน
แนวทางเดียวกันวา “เพื่อ ชาติศาสน กษัตริยและประชาชน” จะเห็นว่า อุดมการณก าลังพลของ
กองทัพบกต้องมีองค์ประกอบท่ีส าคัญ คือ (1) ความจงรักภักดี (2) ความยึดมั่นในเกียรติยศและ
ศักด์ิศรีของทหาร (3) ความรับผิดชอบตอหน้าท่ี และ(4) ความเสียสละ (โรงเรียนทหารการสัตว์ 
กรมการสัตว์ทหารบก, 2555) 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าอุดมการณ์ก าลังพลของกองทัพบก คือ การเปนก าลังพลท่ีดีท่ีสุด 
โดยมีความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในเกียรติยศและศักด์ิศรีของทหาร มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
และมีความเสียสละ 

จากแนวความคิดท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น สามารถสรุปออกมาเป็น
แนวความคิดด้านความมั่นคงได้ว่า ความมั่นคงเป็นเรื่องท่ีมีหลายมิติ โดยมีความหมายกว้างขวาง
ครอบคลุมในเกือบทุกเรื่อง เช่น ครอบคลุมนโยบายหรือการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐบาลในประเทศนั้นๆ 
ซึ่งความมั่นคงเป็นเรื่องของการด ารงหรืออยู่รอดของคน และหมายไปถึงการอยู่ต่อไปโดยมีการพัฒนา
ไปในทางท่ีดีขึ้น ซึ่งหลายประเทศจะคงความหมายของค าว่า “ความมั่นคง”ไว้ในรูปของนามธรรม ซึ่ง
จะแปรเปล่ียนได้เมื่อมีความจ าเป็น ตัวอย่างเช่น เรื่องของความมั่นคงของประเทศหนึ่งอาจหมายถึง
ความหายนะของอีกประเทศหนึ่งในสมัยหนึ่ง และในอีกสมัยหนึ่งจะกลายเป็นเรื่องของความร่วมมือ
หรือเป็นมิตรประเทศกันก็ได้ อีกท้ังความมั่นคงของชาติมีความเกี่ยวพันกับภัยคุกคามในฐานะท่ีจะท า
ให้ประเทศไม่มีความมั่นคง เกี่ยวพันกับพลังอ านาจของชาติในฐานะท่ีพลังอ านาจของชาติเป็นขีด
ความสามารถหรือส่ิงท่ีจะท าให้ประเทศชาติมีความมั่นคง รวมถึงมีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ของ
ชาติ ในฐานะความมั่นคงของชาติเป็นจุดหมายท่ีชาติต้องไปหรือเป็นเป้าหมายท่ีชาติต้องกระท า 
นอกจากนั้นความมั่นคงในแต่ละชาติมีความสัมพันธ์กันในเชิงท่ีจะท าให้ส่งเสริมต่อกัน  หรือท าให้เป็น
ภัยคุกคามต่อกันแล้วแต่พลังอ านาจของชาติ และผลประโยชน์ของชาติ 

5. กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี (2556) ได้ก าหนดกรอบแนวคิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติไว้ดังต่อไปนี้ 
5.1 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติได้ให้ความส าคัญกับหลักคิด 4 ประการ 

ได้แก่ (1) การรู้จักตัวตนของตนเอง (2) การรู้เท่าทันความเปล่ียนแปลง (3) การรู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน 
และ (4) การรู้จักสร้างโอกาสเชิงรุก 
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5.2 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติเช่ือมโยงกับนโยบายของกระทรวงท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนการทางานร่วมกัน อาทิ 
นโยบายรัฐบาล นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 
(พ.ศ. 2555-2559) นโยบายกระทรวงมหาดไทย นโยบายกระทรวงการต่างประเทศ ยุทธศาสตร์
ประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและ
สิทธิของบุคคล แนวคิดยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล แนวคิดยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อม
แห่งชาติ แผนป้องกันประเทศ แผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น 

5.3 การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเชิงรุก ท่ีมุ่งเน้นการป้องกันหรือลดเงื่อนไขของ
ปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยพัฒนาระบบการจัดทาและการประสานแผนงานหรือโครงการ
ของทุกภาคส่วนให้ด าเนินงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการด้วยการใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการป้องกันประเทศ ให้ประสานสอดคล้องและเกื้อหนุนกันเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศ 

5.4 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนมีจิตส านึกด้านความมั่นคงและให้ชุมชนและพื้นท่ี
เป้าหมาย มีความพร้อมการผนึกก าลังทุกภาคส่วนร่วมมือกับภาครัฐในการรักษาคว ามมั่นคง 
โดยเฉพาะเสริมสร้างความเข้มแข็งของงานมวลชนและระบบหมู่บ้านชายแดน ระบบป้องกันและ
ส่ือสารชายแดน ระบบยุติธรรมชุมชน ระบบการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภาคประชาชน เพื่อให้
สนับสนุนการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติตลอดจนการเตรียมพร้อมด้านพื้นท่ีให้สามารถเผชิญ
สถานการณ์ปัญหาความมั่นคง 

5.5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเชิงภารกิจ (Function) และเชิงพื้นท่ี 
(Area Base) เพื่อเตรียมความพร้อมของคนและพื้นท่ีช้ันใน พื้นท่ีชายแดน พื้นท่ีชายฝ่ังทะเล ท่ีต้อง
ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับกระทรวงหรือกรม (Function) และระดับจังหวัด 
(Area) ให้ประสานสอดคล้องกันใน แต่ละสภาพปัญหาและบริบทของพื้นท่ี โดยพิจารณา แผนงาน
หรือโครงการ ท่ีเหมาะสมกับโอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละพื้นท่ี โดย
หน่วยงานส่วนกลางและหน่วยงานระดับพื้นท่ีร่วมประเมิน วิเคราะห์ สถานการณ์ปัญหาความมั่นคง 
และก าหนดประเด็นหัวข้อ (Subject Matters) ประเด็นปัญหาความมั่นคง (Issues) และประเด็น
พื้นท่ี (Area) รวมท้ังจัดล าดับความสาคัญและระดับความรุนแรงของปัญหาท่ีชัดเจน เพื่อก าหนด
แผนงานหรือโครงการ ท่ีสอดคล้องกันต้ังแต่ระดับกระทรวง กรม และ จังหวัด โดยเฉพาะพื้นท่ีท่ีอยู่
ห่างไกลความเจริญและมีปัญหาความมั่นคงจาเป็นต้องพิจารณาจุดเน้นแนวทางด าเนินงานและ
ก าหนดแผนงานหรือโครงการการพัฒนาให้เหมาะสมสอดคล้องกับพื้นท่ีและระดับความรุนแรง หรือ
ขจัดเงื่อนไขของปัญหา 
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5.6 การด าเนินงานท่ีให้ความส าคัญกับมิติความมั่นคงภายในประเทศและมิติความ
มั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน ท่ีสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมการเมืองและ
ความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community: APSC) ให้สนับสนุนการ
พัฒนาการค้าชายแดนเพื่อส่งเสริมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: 
AEC) รวมท้ังการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนชายแดนไทยกับชุมชนชายแดนต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน(ASEAN Socio Cultural 
Community: ASCC)  โดยเฉพาะประเด็นยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเน้นสร้างความ
ร่วมมือ สร้างพันธมิตร การบริหารจัดการพื้นท่ีชายแดนท้ังทางบก ทางทะเล รวมถึงการสร้างปัจจัย
สนับสนุนต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล เป็นต้น เพื่อสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียน เพื่อท าให้เมืองมีศักยภาพท่ีจะเช่ือมโยงกับสมาชิกอาเซียนในด้านอุตสาหกรรม การ
ท่องเท่ียว การลงทุน และการค้าชายแดน โดยมีแนวทางการจัดการและกลไกการบริหารจัดการท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละพื้นท่ี 

5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับ
หน่วยงานท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงานภายในของไทยกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่
ไทยในประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาระบบประสานและบริหารจัดการท่ีเน้นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น และระหว่างหน่วยงานภายในประเทศไทยกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยและสถานกงสุลใหญ่ไทย 

5.8 การบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพในทุกระดับ โดยมีกลไกบริหาร
จัดการระดับนโยบาย ระดับภาค และ ระดับจังหวัด ภายใต้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ เพื่ออ านวยการและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่ อเสริม
ความมั่นคงของชาติ 
 
แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 

1. ความหมายของความเป็นพลเมือง 
ค าว่า พลเมือง มาจากภาษาลาตินว่า Civer เคยใช้ในยุคโบราณเกี่ยวกับประชาธิปไตยใน

กรีกและโรมัน ต่อมายุคกลางไม่ได้น ามาใช้ แต่ค าว่าพลเมืองก็ได้มีการน ากลับมาใช้อีกครั้งในช่วงของ
การปฏิวัติในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศสในปลายศตวรรษท่ี 18 ซึ่งการเป็นพลเมืองมี
หลายมิติ โดยท่ีการจะเป็นพลเมืองนั้นต้องมีองค์ประกอบดังนี้  1) มีเอกลักษณ์ท่ีมาจากความเป็น
สมาชิกของชุมชนทางการเมือง 2) ยึดถือค่านิยมเฉพาะและอุดมคติ 3) มีสิทธิและหน้าท่ี 4) มีส่วนร่วม
ทางการเมือง 5) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง (Abowitz & Harnish, 2006) 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า ความเป็นพลเมือง (Citizenship) คือ สถานภาพของบุคคลท่ีจารีตประเพณีหรือ
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กฎหมายของรัฐรับรองซึ่งให้แก่สิทธิและหน้าท่ีแห่งความเป็นพลเมืองแก่บุคคล ได้แก่ สิทธิการออก
เสียงเลือกต้ัง สิทธิการอาศัยอยู่ในประเทศ สิทธิการกลับประเทศ สิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ 
การคุ้มครองทางกฎหมายต่อรัฐบาลของประเทศ และการคุ้มครองผ่านกองทัพ อีกท้ังพลเมืองยังมี
หน้าท่ีในการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐ หรือรับราชการทหาร (วรากรณ์ สามโกเศศ, 2554) 

2. ประวัติศาสตร์ของความเป็นพลเมือง 
ยุคสมัยโบราณกาล ความเป็นพลเมืองเป็นเอกสิทธื์ของชนช้ันสูงซึ่งมีอิสระทางด้าน

เศรษฐกิจความคิดและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีพลเมือง เช่น การสมัครรับการเลือกต้ัง การเป็นทหาร 
เป็นต้น ในสมัยนั้นประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีสิทธิในความเป็นพลเมืองโดยเฉพาะสตรี ทาสหรือคนป่า
เถ่ือน ต่อมายุคสมัยกลางเป็นยุคของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในยุโรป แนวคิดแบบพลเมืองได้สูญหายไป
เน้นความจงรักภีกดีต่อพระมหากษัตริย์เท่านั้น พลเมืองไม่มีสิทธิเข้ามามีบทบาททางการเมือง ไม่มี
สัญญาประชาคมระหว่างประชาชนกับรัฐ มีแต่ความจงรักภักดีระหว่างกษัตริย์และประชาชน ดังค าท่ี
พระเจ้าหลุยส์ท่ี 14 แห่งฝรั่งเศส พูดว่า “รัฐคือผมเอง” ซึ่งต้ังแต่มีการปฏิวัติฝรั่งเศสและสหรัฐอเมริกา
กระแสนิยมก่อให้เกิดแนวคิดว่าประชาชนต้องนับถือรัฐมากกว่าตัวบุคคลท่ีปกครองรัฐท าให้เกิดความ
เป็นพลเมืองท่ีเน้นความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับรัฐ ท าให้ความจงรักภักดีต่ออุดมคติทางการเมือง
จึงมาแทนความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จากนั้นระหว่างศตวรรษท่ี 19 และ 20 อุดมคติเสรีนิยม
ท าให้ค านิยามของความเป็นพลเมืองกลายเป็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพ ซึ่งเป็นอุดมคติของความเสมอ
ภาคและเสรีภาพ พลเมืองทุกคนมีเหตุผลและมีทางเลือกท่ีเท่ากัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชนช้ันหรือเพศ
อย่างไรก็ตามในสมัยนี้ความเสมอภาคก็เป็นได้แค่ความเสมอภาคในประเด็นทางกฎหมายเท่านั้น และ
หลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 สิทธิพลเมือง สิทธิทางการเมือง และสิทธิทางสังคม ได้พิสูนจน์ว่า ความเสมอ
ภาคด้านกฎหมายไม่ได้ท าให้เกิดความเสมอภาคอย่างแท้จริง ดังนั้นรัฐจึงมีหน้าท่ีคุ้มครองพลเมือง
ทางด้านสังคมด้วย ด้วยเหตุผลนี้รัฐสวัสดิการจึงเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อทัศนคติของประชาชน ซึ่ง
ท าให้ประชาชนเห็นว่าไม่ต้องตอบแทนอะไรแก่รัฐ จากเหตุนี้เห็นได้ว่าประชาชนในยุโรปและอเมริกา
ไม่ค่อยไปเลือกต้ังหรือเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเท่าท่ีควร เพราะอาจคิดว่าการเมืองในระดับชาตินั้น
ไม่ได้เกิดประโยชน์ท่ีแท้จริงในสมัยโลกาภิวัฒน์แล้ว ดังนั้นอนาคดของความเป็นพลเมืองอาจกลายเป็น
พลเมืองโลก ซึ่งในยุโรปมีสภาวการณ์ของความเป็นพลเมืองของยุโรปแล้ว (Faulks, 2000; Heater, 
2004) 

3. แนวคิดเก่ียวกับความเป็นพลเมือง 
แนวคิดการสร้างความเป็นพลเมืองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข เป็นวิธีการท่ีองค์การ

สหประชาชาติให้ความสนใจมาก เพื่อท่ีจะท าให้การอยู่ร่วมกันมีความมั่นคงและปลอดภัยส าหรับ
สังคมตะวันตกให้ความส าคัญกับความเป็นพลเมืองเป็นอย่างมาก และพลเมืองก็รู้จักบทบาทหน้าท่ี
ของตนภายใต้ขอบเขตท่ีกฎหมายก าหนดได้อย่างชัดเจน พลเมือง (Citizen) หรือ ความเป็นพลเมือง 
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(Citizenship) ในยุคสังคมกรีกและโรมันถือเป็นต้นแบบของประชาธิปไตย และมีพัฒนาความเป็น
เมืองท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ประชาชนเข้าใจสภาพการณ์ทางสังคมกว้างมากขึ้น ผลจากการ
ติดต่อส่ือสารกันทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ดังนั้นศตวรรษท่ี 21 มีผู้น ารัฐ
ต่างๆหยิบเอา “ความเป็นพลเมือง” เป็นเครื่องมือพัฒนาการอยู่ร่วมกัน และส่งเสริมระบบการเมือง
การปกครองก้าวไปสู่ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิไตย และประเทศนั้นๆต้องปลูกฝังรากฐาน
ความรู้ความเป็นพลเมือง ให้สืบทอดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน (ธเนศวร์ เจริญเมือง, 2551) 

ประเภทของความเป็นพลเมือง 3 ประเภท ท่ีขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าและการกระท าท่ี
เกี่ยวเนื่องกับการเป็นพลเมืองท่ีดีประกอบด้วย (1) ความรับผิดชอบส่วนตัว (2) การมีส่วนร่วมในความ
เป็นพลเมือง และ (3) จิตส านึกเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสังคม (Joel & Joseph, 2004) โดย
คุณสมบัติของความเป็นพลเมือง แบ่งได้ดังนี้ (ถวิลวดี บุรีกุล, รัชวดี แสงมหะหมัด, & Eugenie 
Merieau, 2553) 

3.1 มีค่านิยมตามประเพณีนิยม (Traditional Values) ประกอบด้วยการเคารพผู้
อาวุโสกว่า เสียสละเวลาท างานเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามกฎหมาย ปฏิบัติตามหลักศาสนา มีความ
ภูมิใจในการเป็นคนไทย ท างานแบบสุจริต บริจาคโลหิต ส่ิงของ และรักษาส่ิงแวดล้อม 

3.2 มีความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมือง (Civic knowledge) ประกอบด้วย การ
สามารถเปรียบเทียบนโยบายของพรรคและผู้สมัคร มีความรู้เรื่องการเมืองของประเทศต่างๆ เต็มใจท่ี
จะเสียภาษ ี

3.3 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่งประกอบไปด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้งเสมอ การ
เป็นสมาชิกกลุ่ม สามารถไปร่วมชุมนุม ติดตามการท างานของนักการเมืองและข้าราชการ 

4. การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง 
พลเมืองของระบอบประชาธิปไตย ประกอบไปด้วยลักษณะ 6 ประการ ได้แก่ (1) มี

อิสรภาพและพึ่งตนเองได้ (2) เห็นคนเท่าเทียมกัน (3) ยอมรับความแตกต่าง (4) เคารพสิทธิผู้อื่น (5) 
รับผิดชอบต่อสังคม และ (6) เข้าใจระบอบประชาธิปไตยและมีส่วนร่วม ฉะนั้นพลเมืองคือรากฐาน
ของประชาธิปไตย จิตส านึกประชาธิปไตยก็คือจิตส านึกของความเป็นพลเมือง รัฐธรรมนูญท่ีมีการ
แบ่งแยกอ านาจ และการตรวจสอบถ่วงดุลท่ีดี เป็นเรื่องของระบบท่ีจ าเป็นจะต้องมีการแก้ไข 
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง (Civic Education) เป็นเรื่องท่ีจะต้องใช้เวลา โดยปกติ คือคนหนึ่งรุ่น 
ประเทศเยอรมันใช้เวลาประมาณ 15 ปี ส าหรับประเทศไทย ด้วยต้นทุนการเรียกร้องประชาธิปไตย 
การตื่นตัวของประชาชน และเทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ท่ีมีในปัจจุบัน หากมีการด าเนินการศึกษา
เพื่อสร้างพลเมืองอย่างจริงจังนับแต่บัดนี้ ประเทศไทยจะมีพลเมืองมากพอจนถึงจุดท่ีจะเปล่ียนแปลง
ได้ ประชาธิปไตยของประเทศไทยจะเปล่ียนเป็นประชาธิปไตยท่ีเป็นการปกครองโดยประชาชนอย่าง
แท้จริง สังคมไทยจะกลายเป็นสังคมพลเมือง (Civil Society) เมื่อถึงจุดนั้น สังคมจะเข้มแข็ง ท าให้
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สามารถแก้ปัญหาการเมือง ปัญหาสังคม ปัญหาศีลธรรม ปัญหาเยาวชน ปัญหาส่ิงแวดล้อม และ
ปัญหาเศรษฐกิจได้ (ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ & ปริญญา เทวานฤมิตรกุล, 2555) 

5. พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย คือ คนท่ียึดหลักประชาธิปไตยในการด ารงชีวิต ปฏิบัติตน

อยู่ในจริยธรรมท่ีดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าท่ีของการเป็นพลเมืองดรวมท้ัง
ช่วยส่งเสริมให้ผู้อื่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี การมองเห็นคุณค่าของวิถีประชาธิปไตยจะช่วยให้สังคมมี
ความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุขมากขึ้น ซึ่งวิถีประชาธิปไตยของพลเมืองดีมีลักษณะท่ีส าคัญ ดังนี้ 
(โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก, 2557) 

5.1 การค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่ การลดความเห็น
แก่ตัว และเสียสละแรงกายและใจเพื่อท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินสาธารณ
สมบัติ เช่น ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ห้องสมุดประจ าหมู่บ้าน เป็นต้น ช่วยกันอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เช่น ป่า
ไม้ แม่น้ าล าธาร เป็นต้น รวมทั้งช่วยกันตักเตือนหรือห้ามปรามบุคคลไม่ให้ท าลายสาธารณะสมบัติหรือ
ส่ิงแวดล้อม 

5.2 การมีวินัย ได้แก่ การฝึกกาย วาจา และใจ ให้สามารถควบคุมพฤติกรรมของ
ตนเองให้อยู่ในระเบียบแบบแผนท่ีดีงาม เพื่อให้การปฏิบัติงานและการอยู่ร่วมกันของกลุ่มในสังคมนั้น
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

5.3 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ได้แก่ การเอาใจใส่ ต้ังใจ และมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าท่ีตาม
บทบาทของตนอย่างเต็มความสามารถ ท้ังนี้เพื่อให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายตรงตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

5.4 ความอดทน ได้แก่ การมีจิตใจหนักแน่น เยือกเย็น ไม่หุนหันพลันแล่น สามารถ
คาบคุมอารมณ์ และพฤติกรรมให้เป็นปกติ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาหรือส่ิงท่ีไม่พึงพอใจ 

5.5 การประหยัดและอดออม ได้แก่ การรู้จักใช้จ่ายตามความจ าเป็นอย่างคุ้มค่า 
และเกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย รู้จักเก็บออมเอาไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น ใช้ชีวิตให้เหมาะสม
กับฐานะความเป็นอยู่ของตน 

5.6 การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ได้แก่ การมีจิตใจเปิดเผย รู้จักรู้แพ้รู้ชนะ และให้อภัยกัน
และกัน ท างานในลักษณะช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แข่งขันหรือแก่งแย่งชิงดีกัน 

5.7 ความซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ มีความจริงใจ ไม่มีอคติ ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน
ตรงไปตรงมาตามระเบียบปฏิบัติ ไม่ใช้เล่ห์เหล่ียมหรือกลโกง นอกจากนี้การท างานต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความไว้วางใจและมีไมตรีจิตต่อกัน ไม่หวาดระแวงกันหรือไม่เช่ือถือผู้อื่นนอกจากตนเอง 

5.8 การอนุรักษ์ความเป็นไทย ได้แก่ มีจิตส านึกในความเป็นไทย เช่น พูด เขียน และ
ใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยและน าความเป็นไทยมาใช้ให้เกิด
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ประโยชน์ รวมทั้งคิดค้น ปรับปรุงดัดแปลงความเป็นไทยให้เข้ากับสภาพการณ์ท่ีเป็นอยู่จริงท้ังทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ตลอดจนถ่ายทอดความเป็นไทยสืบต่อไปยังคนรุ่นหลังได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม 

ส าหรับ เยาวลักษณ์ อักษร , สุพน ทิมอ่ า, and วิริยะ บุญยะนิวาสน์ (2554) กล่าวว่า
พลเมืองดีจะต้องมีคุณลักษณะส าคัญ 9 ประเด็น ดังนี้  

(1) เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น  
(2) มีคุณธรรมและความรับผิดชอบ  
(3) มีค่านิยมประชาธิปไตย  
(4) มีระเบียบวินัย ประพฤติตามกฎระเบียบและกติกาของสังคม  
(5) มีความรัก ความสามัคคี ร่วมพัฒนาท้องถิ่น ปกป้องประเทศ  
(6) มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่น าส่ิงของของผู้อื่นมาเป็นของตน  
(7) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  
(8) มุมานะท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม  
(9) เสียสละแรงกาย ทรัพย์สิน และเวลา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

หลักส าคัญในการพัฒนาความเข้มแข้งมั่นคงของพลเมืองให้ผสมผสานและเสริมสร้างความ
มั่นคงของสถาบันท่ีเป็นองค์คุณแห่งชาติอีกประการหนึ่งคือการขจัดความขัดแย้งในสังคม ซึ่งความ
ขัดแย้ง หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ท่ีมีลักษณะของความไม่เป็นมิตรหรือตรงกันข้ามหรือไม่ลงรอยกันหรือ
ความไม่สอดคล้องกัน ลักษณะของความไม่ลงรอยกันหรือไม่สอดคล้องกันนี้จะเกี่ยวข้องกับหลาย
ประเด็น อาทิเช่น เป้าหมาย ความคิด ทัศนคติ ความรู้สึก ค่านิยม ความสนใจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น 
(พรสุข หุ่นนิรันดร์ et al., 2552) ดังจะเห็นได้ว่า ความขัดแย้งในสังคมท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการขัดแย้งทางความคิดนับวันจะเพิ่มขึ้นและทวีความรุนแรงมากขึ้นในหลาย
พื้นท่ีในประเทศไทย (พรทวี เทียมอุทัย, 2558) ดังแสดงในแผนภาพท่ี 1 
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แผนภาพท่ี 1 แสดงปัญหาและสาเหตุของการเกิดความขัดแย้ง 

 
แนวคิดเก่ียวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

1. ความหมายและความเป็นมาของนักศึกษาวิชาทหาร 
นักศึกษาวิชาทหาร หรืออักษรย่อ นศท. (อังกฤษ: Thai Reserve Officer Training Corps 

Student อักษรย่อ: TROTCS) หมายถึง บุคคลซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตร
ท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด ("พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2521," 2521) 
เป็นก าลังพลส ารองของกองทัพไทย ภายใต้การควบคุมของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยคน
ท่ัวไปนิยมเรียกว่า รด. 

เมื่อปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มมีการฝึกยุวชนทหารเพื่อผลิตทหารกองหนุน สนับสนุน
การรบของกองทัพไทย กล่าวได้ว่าการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีต้นก าเนิดและแนวคิดมาจากยุวชน
ทหาร ภายหลังจากท่ีกิจการยุวชนทหารได้ยุบเลิกลงในปี พ.ศ. 2491 พลโทหลวงชาตินักรบ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้มีแนวคิดท่ีจะให้มีการฝึกทหารให้แก่ประชาชนท่ัวไป เพื่อเป็นการ
เตรียมการด้านก าลังพลส าหรับสงครามในอนาคต โดยเริ่มต้นฝึกผู้ท่ีจะมาเป็นผู้บัญชาการก่อน 
หลังจากนั้นก็จะท าการแยกย้ายฝึกพลเมืองต่อไป ด้วยเหตุดังกล่าวกระทรวงกลาโหมจึงได้ต้ังกรมการ
รักษาดินแดนขึ้น มีฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรงของกระทรวงกลาโหม เมื่อวันท่ี 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 
ซึ่งเป็นวันถัดจากวันประกาศใช้ "พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2491" 2491) 
นั่นก็คือ นักศึกษาวิชาทหารได้ก าเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ด้วย โดยมีท่ีต้ังครั้งแรกอยู่ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และได้ย้ายมายังพื้นท่ีสวนเจ้าเชตุ บริเวณตรงข้ามวัดพระเชตุ
พนฯ เลขท่ี 2 ถนนเจริญกรุง เขตพระนคร เมื่อปี พ.ศ. 2498 และได้ด าเนินกิจการเรื่อยมาตราบจน
ปัจจุบัน ซึ่งต่อมามีแก้ไขโดย "พระราชบัญญัติจัดระเบียบป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2500" 2500) 
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ปี พ.ศ. 2492 ได้เริ่มรับสมัครนักเรียนซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาต้ังแต่ช้ันเตรียมอุดมศึกษา
ปี ท่ี 1 หรือช้ันปี ท่ี 1 ของโรงเรียนอาชีพ หรือเป็นนิ สิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาช้ันปี ท่ี  1 
("กฎกระทรวง (พ.ศ. 2494) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494," 
2494) และท าการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นปีแรก โดยเริ่มในกรุงเทพมหานคร แล้วจึงกระจายไปตาม
หัวเมืองในต่างจังหวัด โดยด าเนินการฝึกครบท้ัง 5 ช้ันปี ในปี 2496 ต่อมาปี พ.ศ. 2497 ได้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายส าคัญ 2 ฉบับในราชกิจจานุเบกษา คือ "พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
2497" 2497) และ "พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497" 2497) ส่งผลให้
นิ สิตนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ี
กระทรวงกลาโหมก าหนด ตาม "พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494" 2494) ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497 ต้องเข้ารับราชการทหาร
ในฐานะนายทหารสัญญาบัตรต่อไปอีกไม่เกิน 2 ปี จากนั้นให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 
หรือรับราชการในฐานะนายทหารสัญญาบัตรประจ าการต่อก็ได้ ("ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2498," 
2498) ต่อมาได้มีการแก้ไขข้อบังคับฯ เพิ่มเติมส่งผลให้ปลดเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน  ("
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2499 ," 2499) และได้มีพิธีประดับยศเป็นว่าท่ีร้อยตรี ส าหรับ
ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารเป็นครั้งแรกเมื่อวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (กัญจน์ นาคามดี, 2553) 
และในปี พ.ศ. 2503 ได้มีการประกาศใช้กฎหมายในราชกิจจานุเบกษา คือ "พระราชบัญญัติส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร (ฉบับพิเศษ) พ.ศ. 2503" 2503) ส่งผลให้ถอนทะเบียนกองประจ าการนิสิตนักศึกษา
เฉพาะท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2497 นั้นให้ปลดเป็นกองหนุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

ปี พ.ศ. 2544 มีการจัดต้ังหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง โดยการรวมหน่วยของกรมการ
รักษาดินแดนและกรมการก าลังส ารองทหารบกเข้าด้วยกัน ("พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ
ก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพบก กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2544," 
2544) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2552 เปล่ียนนามหน่วยเป็น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน แทนช่ือเดิม 
หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง โดยหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังส ารองท้ังปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครอง
บังคับบัญชาหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ("พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ
กองทัพบก กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552," 2552) 
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ปัจจุบัน รัฐบาลได้ก าหนดวันท่ี 8 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์ฝึกหรือ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจัดพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารเพื่อร าลึกถึงวีรกรรมของ ทหารประจ าการ ต ารวจ ยุวชนทหาร และราษฏร
อาสาสมัครท่ีได้ร่วมมือต่อต้านข้าศึกในสงครามมหาเอเชียบูรพา 

2. การคัดเลือก หลักสูตร และการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
วิธีการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้ 
ช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ 

เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ ("กฎกระทรวง ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2494 ," 2528) 
ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีผลการเรียนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 1.00 
และก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิดท าการฝึกวิชาทหาร เป็นบุคคล
ชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และ
ต้องได้รับค ายินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ) เป็นบุคคลท่ีไม่
พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรค ("กฎกระทรวง ฉบับท่ี 74 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2497," 2540) ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ ตามกฎหมาย ว่า
ด้วยการรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 เป็นบุคคลผู้มีน้ าหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามเกณฑ์ท่ี
ก า ห น ด ไ ว้  โ ด ย ผู้ ส มั ค ร ต้ อ ง ผ่ า น ก า ร ท ด ส อ บ ร่ า ง ก า ย  ต า ม เ ก ณ ฑ์ ท่ี ก า ห น ด 
("กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร 
พ.ศ. 2503," 2532) อีกท้ังต้องมีใบรับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร และไม่เป็นทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และผู้ท่ีปลดประจ าการ ภายหลัง
จากรับราชการในกองประจ าการครบก าหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 แล้ว หรือถูก
ก าหนดตัวให้เข้ากองประจ าการแล้ว นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลผู้มีค่าดัชนี
มวลกาย (BMI: Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต้องไม่อยู่ในภาวะโรคอ้วน ท้ังนี้ค่าดัชนี
มวลกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร และหญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : 
ตารางเมตร และผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพการคัดเลือกนักศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้ นักศึกษา
ชาย ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที ดันพื้น 22 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที และวิ่งระยะทาง 800 
เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที ส่วนนักศึกษาหญิง ลุก-นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที ดันพื้น 
15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที และวิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที (หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 2559) 
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หลักสูตรและการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี ้
2.1 นักศึกษาวิชาทหารในส่วนกองทัพบก (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559b) 
กองทัพบก แบ่งนักศึกษาวิชาทหารเป็น 5 เหล่า คือ เหล่าทหารราบ เหล่าทหารม้า 

เหล่าทหารปืนใหญ่ เหล่าทหารส่ือสาร และเหล่าทหารช่าง โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหาร
แบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม ดังนี้ 

ภาคท่ีต้ัง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ก าหนดให้หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
ส่วนกลางท าการฝึก 20 สัปดาห์ จากท้ังหมด 80 ช่ัวโมง ในช้ันปีท่ี 4 และ 5 จากนั้นจะมีการฝึกศึกษา
วิชาเหล่าใน 40 ช่ัวโมงหลัง และส าหรับส่วนภูมิภาค ศูนย์ฝึกหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจะท า
การฝึกภาคท่ีต้ังในช่วงปิดภาคต้นของสถานศึกษาปกติ 

การสอบภาคปฏิบัติ จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-
5 ท้ังส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ในสัปดาห์ท่ี 21 ของการฝึกวิชาทหาร ในภาคปกติ 

การสอบภาคทฤษฎี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้งดการสอบภาคทฤษฎีส าหรับ 
นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 แต่ให้ด าเนินการสอบภาคทฤษฎีส าหรับ นักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปีท่ี 3 จนถึง ช้ันปีท่ี 5 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

หมายเหตุ หลังจากฝึกภาคปกติครบ 20 สัปดาห์แล้วด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ และ 
สอบภาคทฤษฎี เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ส าหรับ นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ถือว่าส าเร็จการฝึกวิชา
ทหารช้ันปีท่ี 1 ไม่มีการฝึกภาคสนาม ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามให้กับช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 5 เท่านั้น 

ภาคสนาม แบ่งออกเป็น 
นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 2 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 
นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 3 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 
นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 4 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 7 วัน 6 คืน 
นักศึกษาวิชาทหารชาย ช้ันปีท่ี 5 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 7 วัน 6 คืน 
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปีท่ี 2 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปีท่ี 3 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด

กาญจนบุรี อย่างน้อย 3 วัน 2 คืน 
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นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปีท่ี 4 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ช้ันปีท่ี 5 ท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ จังหวัด
กาญจนบุรี อย่างน้อย 5 วัน 4 คืน 

การฝึกหลักสูตรพิเศษในปัจจุบัน เช่น การกระโดดร่มแบบพาราเซล ส าหรับนักศึกษา
วิชาทหารช้ันปีท่ี 4 โดยมีการฝึกภาคท่ีต้ังและภาคสนามเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ โดยหลักสูตรพารา
เซล คือ หลักสูตรพลร่มอีกแบบหนึ่งท่ีหน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศน ามาฝึกพลร่มจู่โจม และ
ปัจจุบันใช้ฝึกนักเรียนนายร้อย และนักศึกษาทหารช้ันปีท่ี 4 ท่ีมีความสามารถ  

2.2 นักศึกษาวิชาทหารในส่วนกองทัพเรือ (กรมก าลังพลทหารเรือ, 2559) 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ด าเนินการประสานกับกองการก าลังพลส ารอง กรม

ก าลังพลทหารเรือ เพื่อจัดหานักศึกษาวิชาทหารท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีของกองทัพเรือ  หรือเป็น
ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 ในส่วนของกองทัพเรือเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในช้ันปีท่ี 4 โดยแต่ละปี
การศึกษาจะรับนึกศึกษาวิชาทหารประมาณ 90 นาย โดยเมื่อปี พ.ศ. 2552 การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปีท่ี 1 ในส่วนของกองทัพเรือเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งจะขยายการฝึกจนครบท้ัง 5 ช้ันปี
เช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนของกองทัพบก แต่ยังเปิดรับนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝึก
ช้ันปท่ีี 3 ในส่วนของกองทัพบกท่ีประสงค์โอนย้ายมาฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 ในส่วนของกองทัพเรือไป
จนถึงปีการศึกษา 2554 และเมื่อปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป การรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 จะรับ
สมัครนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 จากกองทัพเรือเป็นเกณฑ์หลัก  

ภาคทฤษฎี มีดังนี้  
ช้ันปีท่ี 1-2 จะท าการฝึก ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อ าเภอ สัต

หีบ จังหวัดชลบุรี เป็นเวลาท้ังหมด 80 ช่ัวโมง คิดเป็น 20 วันในช่วงเดือนกรกฎาคม 
ช้ันปีท่ี 3 จะมีการแบ่งหน่วย ณ ศูนย์ฝึกทหารใหม่ ซึ่งมีอยู่ท้ังหมด 3 หน่วย คือ  

พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพรรค
นาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง เมื่อท าการแยกหน่วยเสร็จส้ิน นักศึกษา
วิชาทหารต้องเดินทางไปท าการฝึกท่ีหน่วยของตนในวันต่อไป 

ช้ันปีท่ี 4-5 จะท าการเรียนภาควิชาทหารเรือ ณ กองการฝึก กองเรือยุทธการ 
การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 เป็นผู้ท่ีส าเร็จวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 

และปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 ถ้าผู้เข้าศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 ไม่ครบตามจ านวน จะ
พิจารณาจากนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 3 ในส่วนของกองทัพบก ในเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี 
ระยอง จันทบุรี และตราด และเมื่อปฏิบัติตามข้อท่ี 2 ไม่ครบตามจ านวน จะพิจารณานักศึกษาวิชา
ทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 3 ในส่วนของกองทัพบก นอกเขตพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 
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การฝึกภาคสนามหรือทะเล มีการฝึกดังนี้  
นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 จะท าการฝึกภาคสนามเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์

ฝึกทหารใหม่ 
นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 จะท าการฝึกภาคสนาม ณ หน่วยของตนเป็นเวลา 7 วัน 

(พรรคนาวิน สังกัดกองเรือยุทธการ พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพรรค
นาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง) 

นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 จะเข้ารับการฝึกเป็นเวลา 7 วัน ท่ีกองการฝึก กองเรือ
ยุทธการ 

นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 จะแยกฝึกตามสังกัดของตน (พรรคนาวิน สังกัดกองเรือ
ยุทธการ พรรคนาวิกโยธิน สังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และพรรคนาวิน สังกัดหน่วยบัญชาการ
ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง) โดยใช้เวลาฝึก 17 วัน 

หลักสูตรก่อนการแต่งต้ังยศเป็นว่าท่ีเรือตรี ณ ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิก
โยธิน เป็นเวลา 15 วัน 

2.3 นักศึกษาวิชาทหารในส่วนกองทัพอากาศ (กรมก าลังพลทหารอากาศ, 2559) 
เมื่อปีการศึกษา 2549 กรมก าลังพลทหารอากาศได้รับอนุมัติจากกองทัพอากาศ เปิด

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และเปิดการฝึกครบท้ัง 5 ช้ันปีในปีการศึกษา 2553 โดย
กองทัพอากาศต้องการเน้นเฉพาะการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นก าลังพลส ารองในส่วนช่างเทคนิค 
เพื่อชดเชยก าลังหลักในส่วนดังกล่าวที่ขาดแคลน จะคัดเลือกเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารท่ีสถานศึกษามี
ท่ีต้ังใกล้เคียงกับกองบัญชาการกองทัพอากาศ กรุงเทพฯ และเปิดสอนในด้านช่างเทคนิค ซึ่งได้แก่ 
วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี โรงเรียนเซนต์จอห์นโปลิเทคนิค 

การฝึกภาคทฤษฎี จะมีการเรียนภาคทฤษฎี เมื่อเริ่มท าการฝึกประมาณเดือน
กรกฎาคม จนถึง เดือนพฤศจิกายน ของทุกปี ท่ีโรงเรียนจ่าอากาศ 

การฝึกภาคสนาม มีดังนี้ 
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1 ฝึกภาคสนามท่ีโรงเรียนการบิน อ าเภอก าแพงแสน 

จังหวัดนครปฐม 
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 2 ฝึกภาคสนามท่ี กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี 
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 3 ฝึกภาคสนามท่ี กองบิน 4 อ าเภอตาคลี จังหวัด

นครสวรรค์ 
นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 4 และ นักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 5 ฝึกภาคสนามท่ี 

กองบิน 5 อ าเภอเมือง จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ 
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การฝึกอบรมก่อนพิธีประดับยศ จะมีการฝึกอบรมใช้เวลา 5 วัน ด าเนินการโดยกรม
ยุทธศึกษาทหารอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ ได้มีพิธีประดับยศเป็น ว่าท่ีเรืออากาศตรี ให้กับ
นักศึกษา ช้ันปีท่ี 5 ในส่วนของกองทัพอากาศ รุ่นท่ี 1 ปีการศึกษา 2553 เมื่อวนัจันทร์ท่ี 19 กันยายน 
พ.ศ. 2554 

3. สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับและข้อผูกพันของนักศึกษาวิชาทหารต่อทาง
ราชการ 

สิทธิที่นักศึกษาวิชาทหารจะได้รับ มีดังนี้ 
3.1 การแต่งกาย 
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารได้ ตามพระราชบัญญัติ

เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2521 
3.2 การยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
นักศึกษาวิชาทหารซึ่งอยู่ในระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรของ

กระทรวงกลาโหมก าหนดตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2503 มีสิทธิได้รับการ
ยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการในยามปกติ ตามพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 ("พระราชบัญญัติรับราชการทหาร (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2507," 2507) 

3.3 การเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
บุคคลชายผู้มีสัญชาติไทยโดยก าเนิด มีหน้าท่ีรับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน 

("รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550," 2550) โดยนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 1 มี
สิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี 6 เดือน หรือ ร้องขอสมัครใจเป็น 1 ปี นักศึกษาวิชา
ทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 2 มีสิทธิเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 1 ปี หรือ ร้องขอสมัครใจเป็น 6 
เดือน นักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 3 มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็น
ทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 ได้รับยกเว้นการเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ ("สภาผูแทนราษฎร," 
2551) 

3.4 การเพิ่มคะแนนพิเศษ 
นักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร 

ตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยโรงเรียนทหาร พ.ศ. 2543 (กระทรวงกลาโหม, 2543) มีดังนี้ 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 เพิ่มให้ร้อยละ 3 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 เพิ่มให้ร้อยละ 4 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 เพิ่มให้ร้อยละ 5 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 เพิ่มให้ร้อยละ 6 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 เพิ่มให้ร้อยละ 7 
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3.5 การแต่งต้ังยศทหาร 
การแต่งต้ังยศทหารของนักศึกษาวิชาทหารผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารท่ีมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนว่าด้วย สิทธิและการขอใช้สิทธินักศึกษาวิชาทหาร 
พ.ศ.2554 (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2554) ดังนี้ 

นักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการฝึกวิชาทหารจะได้รับการแต่งต้ังยศตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วย การแต่งต้ังยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม 
ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ.2524 และ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2537 และระเบียบ
กองทัพบกว่าด้วย การแต่งต้ังยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามหลักสูตรของกระทรวงกลาโหม ตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร พ.ศ. 2538 ซึ่งการส าเร็จการฝึกวิชาทหาร หมายถึง 
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารของกระทรวงกลาโหม ตามกฎหมายว่าด้วย   
การส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และการส าเร็จการศึกษา หมายถึง ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของ
สถานศึกษาของทางราชการ หรือสถานศึกษาของเอกชน ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

3.5.1 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น สิบตรี/จ่าตรี/จ่าอากาศตรี ต้องอยู่ใน
เกณฑ์ ดังนี้ 

1) ส า เร็จการ ฝึกวิชาทหาร ช้ันปี ท่ี  1 และส า เร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อ
ได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว 

2) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และส าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตร
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบ
ก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

3) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีกล่าว
ในข้อ 1) และ ข้อ 2) เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบก าหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

3.5.2 ผู้จะท่ีได้แต่งต้ังยศเป็น สิบโท/จ่าโท/จ่าอากาศโท ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

1) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้รับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 
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2) ส า เร็จการ ฝึกวิชาทหาร ช้ันปี ท่ี  2 และส า เร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อ
รับราชการในกองประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารแล้ว 

3) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 และส าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปีต่อจากช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือหลักสูตร
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้รับราชการในกองประจ าการครบ
ก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

4) ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 3 แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาตามท่ีกล่าว
ในข้อ 2) และข้อ 3) เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

3.5.3 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น สิบเอก/จ่าเอก/จ่าอากาศเอก มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ช้ันปีท่ี 2 และส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าปริญญา เมื่อได้รับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนด และปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

2) ส า เร็จการ ฝึกวิชาทหาร ช้ันปี ท่ี  3 และส า เร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อ
ได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
แล้ว 

3) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 และส าเร็จการศึกษาทางด้าน
วิชาชีพ ซึ่งมีหลักสูตรก าหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสามปีต่อจากช้ันมัธยมศึกษาต้อนต้น หรือหลักสูตร
การศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ  และ
ปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

3.5.4 ผู้จะท่ีได้รับการแต่งต้ังยศเป็น จ่าสิบตรี/พันจ่าตรี/พันจ่าอากาศตรี มี
เกณฑ์ดังนี้ 

1) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 และส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกอง
ประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

2) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 และศึกษาในหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา แต่ไม่ส าเร็จการศึกษาดังกล่าว 
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เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุน ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารแล้ว 

3.5.5 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น จ่าสิบโท/พันจ่าโท/พันจ่าอากาศโท ต้อง
ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 และส าเร็จการศึกษาอนุปริญญา/ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่ง
เทียบเท่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

3.5.6 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น จ่าสิบเอก/พันจ่าเอก/พันจ่าอากาศเอก 
ต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 และ ส าเร็จการศึกษาได้รับ
ปริญญา/ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพซึ่งเทียบเท่าปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ และ
ปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้ว 

2) ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 และ ศึกษาในหลักสูตรเพื่อรับ
ปริญญา อนุปริญญา/ ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา แต่ไม่ส าเร็จ
การศึกษาดังกล่าว เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการและปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหารแล้ว 

3.5.7 ผู้ท่ีจะได้รับการแต่งต้ังยศเป็น ว่าท่ีร้อยตรี/ว่าท่ีเรือตรี/ว่าท่ีเรืออากาศ
ตรี  ต้องส าเร็จการฝึกวิชาช้ันปี ท่ี 5 และส าเร็จการศึกษาได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรทางด้านวิชาชีพ ซึ่งเทียบได้ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา เมื่อได้ขึ้นทะเบียนกองประจ าการ
และปลดเป็นทหารกองหนุนตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และได้รับการฝึกอบรมตาม
ระเบียบการแต่งต้ังยศของเหล่าทัพแล้ว 

3.5.8 ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรอง
วิทยฐานะเทียบเท่าผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และ
ส าเร็จการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า ให้ขอแต่งต้ังยศได้ตามหลักเกณฑ์
แห่งระเบียบนี้โดยอนุโลม 

การแต่งต้ังยศผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารให้ปฏิบัติตามระเบียบของกองทัพบก/
กองทัพ เรือ/กองทัพอากาศ แล้วแต่กรณี ซึ่งในส่วนของกองทัพบก หน่วยท่ีมีหน้าท่ีในการขอแต่งต้ัง
ยศมีดังนี้ 

1) นายทหารช้ันสัญญาบัตร ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้
ขอแต่งต้ังยศแก่ผู้ส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 5 โดยให้กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ตรวจสอบร่างค า ส่ังแต่ง ต้ังยศและหลักฐานประกอบ  รายงานถึงรัฐมนตรีว่าการ
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กระทรวงกลาโหมผ่านตามสายการบังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้มีสิทธิขอรับการแต่งต้ัง
ยศ 

2) นายทหารช้ันประทวน ให้ศูนย์การก าลังส ารอง  ศูนย์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก/ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก แล้วแต่กรณีท่ีได้
น าตัวขึ้นทะเบียนกองประจ าการและน าปลดเป็นทหารกองหนุนเป็นผู้ขอแต่งต้ังยศแก่ผู้ส าเร็จการฝึก
วิชาทหารช้ันปีท่ี 3 โดยส่งเรื่องให้กองการเตรียมพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ตรวจสอบร่าง
ค าส่ังแต่งต้ังยศ และหลักฐานประกอบ และเสนอร่างค าส่ังแต่งต้ังยศถึงกองทัพบก ผ่านหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน ภายใน 60 วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้มีสิทธิขอรับการแต่งต้ังยศ 

ข้อผูกพันของนักศึกษาวิชาทหารต่อทางราชการ มีดังนี ้
นักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จหลักสูตรช้ันปีท่ี 3 ช้ันปีท่ี 4 หรือ ช้ันปีท่ี 5 ให้ข้ึนทะเบียน

กองประจ าการ และน าปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจ าการ และถือว่าเป็นก าลังพลส ารองของกองทัพแล้ว ทางราชการมีสิทธิ์เรียกพล
เพื่อตรวจสอบสภาพ ตรวจสอบบัญชีรายช่ือ หรือเพื่อฝึกวิชาทหารได้ทุกเวลา ถ้ามีการเรียกพลทาง
อ าเภอจะส่งหมายเรียกไปท่ีบ้านของผู้นั้นเพื่อนัดวัน เวลา และสถานท่ี ซึ่งผู้ถูกเรียกพลต้องมารายงาน
ตัวตาม วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ โดยมีก าหนดการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร 10 ปี ตาม
เงื่อนไข ของระบบการก าลังพลส ารอง ซึ่งการเรียกพลจะกระท าจนถึงอายุ 29 ปีบริบูรณ์ ถ้าหากทหาร
กองหนุนท่านใดหลีกเล่ียงการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารต้องรับโทษ ตาม พ.ร.บ. การรับราชการทหาร 
พ.ศ. 2497 โดยทหารกองหนุนท่ีก าลังเรียนรักษาดินแดนต่อในช้ันปีท่ี 4 หรือ ช้ันปีท่ี 5 สามารถขอ
ผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารได้ โดยต้องน า สด.8 (สมุดประจ าตัวทหารกองหนุนประเภทท่ี 1) 
และเอกสารขอผ่อนผันมายื่นท่ีอ าเภอให้เรียบร้อยอย่างถูกต้อง หากไม่ปฏิบัติตามวิธีการผ่อนผันท่ี
ถูกต้อง จะถือว่าผู้นั้นหลีกเล่ียงการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารต้องรับโทษเช่นเดียวกับผู้ส าเร็จนักศึกษา
วิชาทหารช้ันปีท่ี 3 ท่ีไม่ได้ผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร แต่หลีกเล่ียงไม่ปฏิบัติตามหมายเรียก
พลเช่นกัน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2559) 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย 

1. ความหมายและความส าคัญของนโยบาย 
ความหมายของนโยบาย 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) ให้ความหมาย

ว่า นโยบาย (นย+อุปาย) คือหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการ จากการศึกษาเอกสาร และ
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง นักวิชาการหลายท่านให้นิยาม ความหมายของค าว่า “นโยบาย” ไว้ในหลาย
ทัศนะ ดังเช่น Aderson (1975) และ Dye (2007) กล่าวว่านโยบายคือหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็น
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แนวทางด าเนินการท่ีผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติงานเป็นไปโดยถูกต้องและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ท่ีกาหนดไว้ ส่วน วิโรจน์ สารรัตนะ (2551) กล่าวว่า นโยบาย (Policy) เป็นข้อความท่ี
บอกให้ทราบถึงทิศทางการเปล่ียนแปลงขององค์การหรือของสังคม ทิศทางดังกล่าวอาจจะอธิบายถึง
เรื่องอะไร เพื่ออะไร อย่างไร และเพียงใด ของความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งจ าแนกความหมาย
ของนโยบายออกเป็น 3 กลุ่มความหมาย โดยกลุ่มแรก หมายถึงข้อความท่ีบอกให้ทราบถึงกิจกรรม
หรือการกระท า (Activity or Action) อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งในท่ีสุดจะแปรรูปออกมา
เป็นแผนงานโครงการท่ีก าหนดขึ้น ข้อความเชิงนโยบายในความหมายนี้จะบอกถึงเป้าหมายปลายทาง
ของกิจกรรม แนวทางการปฏิบัติ และคุณประโยชน์ของกิจกรรมหรือการกระท าท่ีก าหนด กลุ่มท่ีสอง 
หมายถึงข้อความท่ีบอกให้ทราบถึงแนวทางหรือวิธีการ (Strategy or Means) เพื่อเป็นเครื่องช้ีน าและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติจากปัจจุบันสู่อนาคต และกลุ่มท่ีสาม หมายถึงข้อความท่ีบอกให้ทราบถึงคุณค่า
และการตัดสินใจ (value and decision) ท่ีได้เลือกสรรแล้วซึ่งนโยบายประเภทนี้จะบ่งบอกทางเลือก
ท่ีมีหลายทางว่าทางเลือกใดดีท่ีสุดหรือเหมาะสมท่ีสุด แต่ สมคิด พรมจุ้ย (2550) ได้ให้ความหมายของ
นโยบายไว้ 2 ประการ คือ ประการแรก นโยบาย หมายถึงแนวทางท่ีก าหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งก าหนดขึ้น
เพื่อให้เป็นทิศทางส าหรับการตัดสินใจ และประการท่ีสอง นโยบาย หมายถึง แนวทางหรือการ
ตัดสินใจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพื่อเป็นการด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ เช่น 
นโยบายการศึกษา นโยบายเศรษฐกิจ นโยบายการเงินเป็นต้น ในขณะเดียวกัน จุมพล หนิมพานิช 
(2549) ได้ให้ค าจ ากัดความความหมายของค าว่า นโยบายเป็นมากกว่าแนวทางการด าเนินการท่ีจงใจ
หรือต้ังใจ Jamson (1994) ให้ความหมายเพิ่มเติมว่า นโยบายเป็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกสรรแล้วน าไปสู่
การแก้ปัญหา นโยบายจึงเปรียบเสมือนแนวทางการแก้ปัญหา การก าหนดนโยบายจึงเป็นความ
พยายามขององค์การเพื่อน าไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของบุคคลใน
องค์การ เช่นเดียวกับ วิจิตร ศรีสะอ้าน et al. (2557) ท่ีเปรียบเทียบนโยบายเสมือนหนึ่งเข็มทิศและ
หางเสือในการเดินเรือ กล่าวคืออย่างแรกนโยบายเป็นคล้ายๆ เข็มทิศเป็นแต่เพียงว่าเป็นเข็มทิศท่ีช้ีไป
ทางเดียวเพราะเมื่อเราก าหนดไว้อย่างไรก็ช้ีไปทางนั้น เราก็พยายามให้มันแล่นตามเข็มทิศท่ีช้ี กับอีก
ลักษณะหนึ่งคือเป็นหางเสือท่ีจะคอยคัดท้ายเรือให้แล่นไปในทิศทางท่ีเราก าหนด ในขณะท่ี พิธาน พื้น
ทอง (2548) ให้ความหมายนโยบายว่า เป็นกรอบหรือแนวคิดท่ีใช้ในการตัดสินใจขั้นต้นในการ
ด าเนินงานในอนาคตขององค์การหรือหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ แต่ ไชยา ภาวะบุตร 
(2549) และ อ านาจ ชนะวงศ์ (2550) ได้มองนโยบายว่ามีความสัมพันธ์กับผู้บริหารจึงให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่านโยบายเป็นแนวทางท่ีช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจเพื่อการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึง ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2552) ให้ความหมายของ
การก าหนดนโยบายว่า หมายถึงกระบวนการอันจะน ามาซึ่งนโยบายในการด าเนินงานท่ีถูกต้องมี
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ประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักวิทยาศาสตร์ของการบริหารซึ่งเป็นท่ีรับทราบและยอมรับจากบุคคลทุก
ฝ่ายขององค์การ 

สรุปได้ว่า นโยบาย หมายถึง หลักการและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวด าเนินการร่วมกัน ท่ีใช้
เป็นแนวทางเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์การ ส าหรับการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

ความส าคัญของนโยบาย 
นโยบายเปรียบเสมือนเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหารเพื่อใช้เป็นแนวทางในการก าหนด

ทิศทางและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาองค์การ ซึ่งน ามาเป็นกรอบช้ีน าการปฏิบัติ (Course of Action) 
นโยบายอาจเป็นแนวทางท้ังในระดับกว้างและในระดับองค์การ ซึ่งมีความส าคัญต่อการใช้ดุลพินิจของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ (ทวีป ศิริรัศมี, 2544) ซึ่ง จักรพงศ์ สุวรรณรัศมี (2553) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
นโยบายว่า เป็นเครื่องมือส าคัญในการตอบสนองความต้องการและค่านิยมขององค์การหรือบุคคล อีก
ท้ังเป็นส่ิงบอกทิศทางในการพัฒนาประเทศท้ังในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมถึงการน าพา
องค์กรไปสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ Lasswell and Kaplan (1970) ท่ี
กล่าวว่า นโยบายและการบริหารมีความสัมพันธ์กัน เพราะนโยบายเป็นเครื่องบ่งช้ีทิศทางการ
บริหารงาน และเป็นข้อมูลท่ีผู้บริหารพิจารณาใช้เพื่อการตัดสินใจส่ังการ นอกจากนี้ ยังมีนักวิชาการ
ด้านนโยบายของไทยท่ีได้กล่าวถึงความส าเร็จของนโยบายกับการบริหารในทัศนะท่ีตรงกันหลาย
ประการดังนี้ คือ 1) นโยบายเป็นส่ิงท่ีก าหนดล่วงหน้า ช่วยลดการใช้ความคิดท่ีพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ 
มากมายให้ลดน้อยลง ช่วยประหยัดเวลา 2) ช่วยให้การประสานงานเกี่ยวกับการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในฝ่ายต่างๆ ขององค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 3) ช่วยให้เกิดความมั่นใจในองค์การ ลดความ
สับสนของสมาชิกเพราะสมาชิกเข้าใจเป้าหมายและทิศทางการปฏิบัติงาน 4) ช่วยกระตุ้นให้การ
ตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีพลัง ลดความไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจสอดคล้องกับแนวคิดของ
ผู้บริหารระดับสูงหรือไม่ 5) เป็นกรอบการตัดสินใจของผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งช่วยให้การมอบหมาย
อ านาจท าได้ดีขึ้น และ 6) ช่วยให้เกิดความเสมอภาค ยุติธรรม เท่ียงธรรม มีความชัดเจนมากขึ้น
เนื่องจากมีการตัดสินใจท่ีสอดคล้องกัน (ประชุม รอดประเสริฐ, 2545) 

จะเห็นได้ว่า นโยบายมีความส าคัญต่อการบริหารจัดการขององค์กรอย่างยิ่งเนื่องจาก
นโยบายช่วยให้มีการก าหนดเป้าหมายขององค์กรล่วงหน้า ฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติมีทิศทางการ
ด าเนินงานท่ีชัดเจนสอดคล้องกันก่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรในด้านต่างๆ ช่วยส่งเสริมอ านาจของฝ่าย
บริหารให้ถูกต้องเป็นธรรม และช่วยให้สามารถน าปัจจัยทางการบริหารมาใช้ได้อย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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2. ลักษณะของนโยบายที่ดี และองค์ประกอบของนโยบาย 
ลักษณะของนโยบายที่ดี 
การบริหารงานใดจะประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับนโยบายท่ีดีขององค์การนั้น 

โดยนโยบายท่ีดีว่าต้องมีลักษณะดังนี้ คือ 1) ต้องมีเป้าหมายท่ีส่งผลประโยชน์แก่องค์การหรือ 
ประชาชนโดยส่วนรวมมากท่ีสุด 2) ครอบคลุมภารกิจทุกด้านและมีความสอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกันไม่ขัดแย้งกัน 3) ควรได้มาจากการกล่ันกรองถึงความส าคัญหรือความต้องการ 4) นโยบายท่ีดี
ควรประกอบด้วยเป้าหมาย แนวทาง และกลวิธีท่ีดี ด าเนินการได้รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด 
5) ต้องมีเนื้อหาเป็นหลักในการด าเนินงานและมีหลักประกันในการประเมินความส าเร็จท้ังเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ และ 6) นโยบายท่ีดีจะเป็นข้อความท่ีชัดเจน ถ่ายทอดไปสู่ผู้ปฏิบัติได้โดยง่ายและมี
ความเข้าใจตรงกัน (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2550) ซึ่งนโยบายท่ีดีจะช่วยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูก
ทิศทาง ง่าย และมีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ปฏิบัติหรือผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถก าหนดแนว
ปฏิบัติและตัดสินใจในภารกิจท่ีตนเองรับผิดชอบได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องรอการวินิจฉัยส่ังการ
จากผู้บังคับบัญชาเสมอไป ท้ังนี้เพราะการมีความเข้าใจในนโยบายอย่างชัดเจนแล้วนั่นเอง  (ไพเราะ 
คณะพูล, 2559) อย่างไรก็ตามนโยบายขององค์การใด องค์การหนึ่งมีคุณลักษณะท่ีดีท่ีเหมาะสมโดย
ถือเอาทัศนะของบุคคลเป็นท่ีต้ัง เพราะนโยบายสามารถมองได้จากหลายแง่มุม มุมหนึ่งอาจเป็นท่ี
ยอมรับของบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่ง แต่อีกคนหนึ่งหรือกลุ่มหนึ่งอาจเห็นว่ายังไม่เหมาะสมดีพอ 
ดังนั้นคุณลักษณะท่ีดีของนโยบายจะเป็นคุณลักษณะท่ีเป็นไปตามหลักการถือเสียงข้างมากหรือเป็น
ทัศนะของกลุ่มคนส่วนใหญ่โดยอนุโลมท่ีอาจมีคนอีกกลุ่มหนึ่งหรือจ านวนน้อยโจมตีคัดค้านและ
วิพากษ์วิจารณ์ไปตามทัศนะหรือตามเหตุผลของบุคคลกลุ่มนั้น (มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2550) 

กล่าวโดยสรุป นโยบายท่ีดีมีความส าคัญต่อการบริหาร เนื่องจาก นโยบายเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานท่ีต้องมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ว่าใครจะท าอะไร เมื่อไร เท่าใด และอย่างไร  
ซึ่งนโยบายท่ีดีต้องมีความชัดเจน ก าหนดขึ้นจากข้อมูลท่ีเป็นจริง เข้าใจง่าย และทุกคนต้องเข้าใจ
ตรงกัน มีการก าหนดระยะเวลาการใช้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคม
โดยรวม สอดคล้องกับแนวโน้มการเปล่ียนแปลง และมีความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ 

องค์ประกอบของนโยบาย 
องค์ประกอบของนโยบายท่ีส าคัญมี 2 องค์ประกอบคือ 1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

(Policy Objectives) และ 2) เครื่องมือของนโยบาย (Policy Instruments) โดยวัตถุประสงค์ของ
นโยบาย หมายถึง จุดหมายท่ีเป็นท่ีคาดหวังให้บรรลุผล และเครื่องมือของนโยบาย หมายถึง วิถีทางท่ี
จะท าให้บรรลุผลในจุดหมายนั้น ซึ่งวัตถุประสงค์อื่นๆ อาจมีวิถีทางหรือทางเลือกเพื่อการปฏิบัติท่ี
หลากหลาย หรือในทางกลับกันวิถีทางหรือทางเลือกหนึ่งอาจสะท้อนเพื่อการบรรลุจุดหมายเกินกว่า
หนึ่งจุดหมายได้ (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2554) ซึ่ง วิจิตร ศรีสะอ้าน (2552) และ ทองอินทร์ วงศ์โสธร 
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(2545) ได้วิเคราะห์องค์ประกอบของนโยบายการศึกษา โดยน าองค์ประกอบเชิงโครงสร้างและ
องค์ประกอบเชิงกระบวนการมาบูรณาการเข้าด้วยกัน แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ คือ 1) นโยบายในฐานะ
เป็นแม่บทของการบริหาร มีลักษณะเป็นข้อความท่ัวไป จึงแสดงถึงเจตนารมณ์ของผู้มีอ านาจในการ
ก าหนดนโยบาย ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ และเป็นแม่บทในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบ อาจมีเงื่อนเวลาก าหนดไว้ 2) นโยบายในฐานะท่ีเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา
การศึกษา นโยบายลักษณะนี้ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนแต่ละฉบับในการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา นโยบายจะเป็นส่วนหนึ่งของแผน ขั้นตอนแรกเป็นการจัดท าวัตถุประสงค์และ
นโยบาย ประกอบด้วยการก าหนดพันธกิจ วัตถุประสงค์ นโยบายและมาตรการ ขั้นตอนท่ีสองเป็นการ
จัดท าแผน ประกอบด้วยการจัดทาแผนงานงบประมาณและแนวปฏิบัติ 3) นโยบายในฐานะเป็นกรอบ
การปฏิบัติ นโยบายประเภทนี้มีลักษณะแคบ เจาะจง และมีความเฉพาะเรื่อง จะเป็นแม่บทของแนว
ปฏิบัติ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ซึ่งมีข้อสังเกตว่านโยบายแตกต่างจากแนวปฏิบัติและกฎเกณฑ์ คือ
นโยบายมีลักษณะยืดหยุ่นผู้บริหารสามารถใช้ดุลยพินิจในการด าเนินการตามนโยบาย แต่แนวปฏิบัติ
และระเบียบมีความตายตัวไม่ยืดหยุ่นไม่ให้ดุลยพินิจแก่ผู้ปฏิบัติ และ 4) นโยบายในฐานะเป็น
กระบวนการ สามารถแบ่งได้เป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ การ
ประเมินผลนโยบายและผลย้อนกลับ ขณะเดียวกัน Ozga (2009) เห็นว่านโยบายน่าจะมีองค์ประกอบ
ท่ีส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) การก าหนดเป้าหมายของส่ิงท่ีต้องการกระท า เป้าหมายซึ่งอาจ
เป็นท้ังจุดประสงค์และผลงานท่ีเกิดขึ้นในที่สุดในลักษณะท่ีเป็นการท าอะไร ได้อะไร เพื่ออะไร 2) การ
ก าหนดวิถีทางในการด าเนินงาน ตามหลักการและเกณฑ์ของนโยบาย ผู้ก าหนดนโยบายจะต้องมี
ความรู้และก าหนดไว้ก่อน อาจรวมถึงกลยุทธ์และกลวิธีต่างๆ 3) ปัจจัยสาคัญในการก าหนดนโยบาย 
ประกอบดัวยปัจจัยท่ีส าคัญ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ คน เงิน 
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการในการก าหนดนโยบาย หากขาดปัจจัยภายในแม้เพียงอย่างเดียวนโยบายก็ไม่
อาจเกิดขึ้นได้ และปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หรือแม้แต่
สภาพดิน ฟ้า อากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายเป็นอย่างมาก  ส่วน นพดล มโนงาม 
(2559) ได้กล่าวว่า องค์ประกอบของนโยบาย ประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ (Ends) นโยบายจะต้องมี
วัตถุประสงค์บอกไว้เป็นเป้าหมายปลายทาง แนวทาง (Means) นโยบายจะต้องบอกว่าอะไรเป็น
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และกลไกของนโยบาย (Machanism) นโยบายจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้จะต้องมีกลไกในการน าไปปฏิบัติ เช่น ต้องมีการออกกฎหมาย ออกระเบียบข้อบังคับ 
เป็นต้น โดยกระบวนการอันจะน ามาซึ่งนโยบายในการด าเนินงานท่ีถูกต้องมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
หลักวิทยาศาสตร์ของการบริหารซึ่งเป็นท่ีรับทราบและยอมรับจากบุคคลทุกฝ่ายขององค์การหรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง คือ การก าหนดนโยบายนั้นเอง (ปิยะพงษ์ บุษบงก์, 2552) ดังนั้นการก าหนด
นโยบาย เป็นการก าหนดหลักการหรือกรอบความคิด แนวทางหรือกลวิธีด าเนินงานท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ี
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ในองค์กรก าหนดขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือเฉพาะบุคคล ในทางปฏิบัติอาจก าหนด
ได้ในทุกระดับช้ันขององค์การ เช่นนโยบายระดับประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายส่วนรวม นโยบายระดับ
สาขางาน นโยบายระดับภาค นโยบายระดับหน่วยงาน และนโยบายระดับสายงาน นโยบายยิ่งอยู่ใกล้
ระดับปฏิบัติการมากเพียงใด ลักษณะของนโยบายก็ยังจะมีแนวโน้มเป็นแบบจ าเพาะเจาะจงมากขึ้น 
อีกท้ังการก าหนดนโยบายยังเป็นกระบวนการท่ีต่อเนื่องซึ่งอาจมีช่ือเรียกแตกต่างกัน เช่น เรียกว่า 
วงจรนโยบาย (Policy Cycle) หรือการพัฒนานโยบาย (Policy Development) แต่ให้ค าอธิบาย
คล้ายกัน และหากจะมีส่วนแตกต่างกันก็อยู่ท่ีการเน้นความส าคัญในองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่ง 
ดังท่ี ธงชัย สันติวงษ์ (2545) กล่าวถึงกระบวนการของนโยบายไว้ว่ามี 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนท่ี 1 
การก าหนดประเด็นปัญหาและความต้องการ บริบทต่างๆ ในสังคมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
การปกครอง ฯลฯ ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดเค้าโครงนโยบายเบื้องต้นและการพัฒนานโยบาย ขั้นตอน
ท่ี 3 การน านโยบายไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายท่ีก าหนดไว้โดยองค์กรหรือ
หน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องอาศัยระยะเวลาและด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอน
ท่ีต่อเนื่องกัน และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลนโยบาย เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารนโยบายท่ี
ผู้บริหารนโยบายจะต้องก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อการตัดสินใจว่านโยบายท่ีก าลังด าเนินอยู่นั้นยัง
เหมาะสมท่ีจะต้องใช้ต่อไป (Retain) หรือจะต้องปรับปรุงเปล่ียนแปลง (Modify) หรือยกเลิก 
(Eliminate) นอกจากนั้น วิโรจน์ สารรัตนะ (2556b) ยังได้กล่าวถึงโครงสร้างของนโยบายท่ีสอดคล้อง
กันด้วยว่าในการก าหนดนโยบายส่ิงแรกท่ีต้องมีคือวัตถุประสงค์ (Objective) ซึ่งมีขอบเขตกว้างขวาง
และเป็นข้อความท่ีแสดงออกถึงอุดมการณ์หรือปรัชญาในการกระท า ให้เป็นไปตามมุ่ งหวัง 
วัตถุประสงค์หนึ่งๆ ประกอบด้วยจุดมุ่งหมาย (Purpose) หรือจุดหมาย (Aim) หรือเป้าหมาย (Target 
หรือ Goal) เป็นจ านวนมาก ซึ่งจุดมุ่งหมายหรือจุดหมายและเป้าหมายคือผลงานสุดท้าย (Ultimate 
Result) ของวัตถุประสงค์นั่นเอง เมื่อวัตถุประสงค์ได้รับการก าหนดขึ้นองค์ประกอบต่อไปคือนโยบาย 
วัตถุประสงค์หนึ่งอาจมีหลายนโยบาย ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกและตัดสินใจใช้นโยบายด าเนินงานท่ี
มีความเป็นไปได้ถูกต้อง มีเหตุผล ประหยัดเวลา ทุนทรัพย์ และก าลังงาน เมื่อก าหนดนโยบายแล้วการ
ท่ีจะท าให้นโยบายด าเนินงานได้ย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบท่ีเรียกว่า ยุทธศาสตร์ (Strategy) ท่ี
ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเลือกเอากลวิธีท่ีดีท่ีเหมาะสม และต้องอาศัยวิธีการ (Methods) ซึ่งเป็นวิธีหรือ
แนวทางเฉพาะท่ีก าหนดขึ้นเพื่อการด าเนินงาน 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของนโยบาย หมายถึง ส่วนส าคัญท่ีประกอบกันท าให้เกิดเป็น
นโยบายขึ้นมา องค์ประกอบของนโยบายมี 2 องค์ประกอบท่ีส าคัญคือ วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
(Policy Objective) และแนวทางของนโยบาย (Policy Means) หรือเครื่องมือของนโยบาย (Policy 
Instruments) ในบางครั้งอาจมีองค์ประกอบส่วนท่ี 3 ได้แก่ กลไกของนโยบาย (Policy Mechanism) 

3. การวิจัยเชิงนโยบาย 



  38 

3.1 ความเป็นมาของการวิจัยเชิงนโยบาย 
การวิจัยเชิงนโยบายเริ่มประมาณช่วงทศวรรษ 1970 มีการต้ังสถาบันวิจัยเชิง

นโยบายการจัดวารสารและการฝึกอบรม การวิจัยเชิงนโยบายในท่ีต่างกันอาจผันแปรตามประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ (1) แหล่งเงินทุน หากเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากผลการวิจัย การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจะมีมาก 
(2) จุดเน้นการวิจัยอยู่ท่ีการหานิยามปัญหาหรือหาทางแก้ปัญหา (3) ความเป็นผู้วิจัยภายใน/ภายนอก
องค์การ ถ้าเป็นผู้วิจัยภายในอาจพบอุปสรรคปัญหาความเป็นระบบราชการและวิสัยทัศน์ในการวิจัย 
และถ้าเป็นผู้วิจัยภายนอกจะมีความเป็นอิสระในการวิพากษ์วิจารณ์ได้มากกว่า (4) หลักการทาง
วิชาการของผู้วิจัย หากต้องการแก้ปัญหาความล าเอียงเชิงวิชาการและการป้องกันการมีมุมมองเฉพาะ
ด้านก็ต้องใช้การวิจัยเชิงบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆ (วิโรจน์ สารรัตนะ & ประยุทธ ชูสอน, 
2548) 

3.2 ความหมายของการวิจัยเชิงนโยบาย 
การวิจัยเชิงนโยบาย เป็นกระบวนการศึกษารวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้

ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อสรุปและข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติท่ีอาจจะเป็นไปได้ 
ในการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในระดับนโยบาย เสนอผู้บริหารส าหรับ
ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย การพัฒนานโยบาย และการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
รวมทั้งเป็นการวิจัยเพื่อการประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย ท้ังนี้ในการด าเนินงานวิจัยนั้นควร
ให้ความส าคัญกับเนื้อหาซึ่งมีองค์ประกอบหลายด้านด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการมี
จรรยาบรรณของนักวิจัย (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2555) 
สอดคล้องกับ Dukeshire and Jennifer (2002) ท่ีว่า การวิจัยเชิงนโยบาย หมายถึง กระบวนการ
วิเคราะห์ปัญหาของสังคมเพื่อน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้กับผู้ท่ีวางนโยบาย และข้อเสนอแนะ
เหล่านั้นต้องเน้นไปท่ีการปฏิบัติได้จริงเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหรือลดปัญหานั้นๆ 

3.3 ประเภทของการวิจัยเชิงนโยบาย 
ประเภทของการวิจัยนโยบายแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ (1) การวิจัยท่ีเนนการวิ

เคราะหตัวนโยบาย (2) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามนโยบาย และ (3) การวิจัยเพื่อพัฒนา
นโยบาย (สุคนธา คงศีล, 2551) ส าหรับ Oaks (2003) แบ่งประเภทของการวิจัยเชิงนโยบายออกเป็น 
4 ประเภท คือ (1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เป็นการออกแบบเพื่อส ารวจความรู้ใหม่อาจจะ
มีผลหรือไม่มีผลกระทบต่อปัญหาสังคมในทันทีทันใด (2) การวิจัยทางเทคนิค (Technical Research) 
เป็นการออกแบบเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะ (3) การวิเคราะห์นโยบาย (Policy Analysis) เป็นการ
ปฏิบัติเพื่อศึกษาถึงการน ามาใช้และผลของกระบวนการในการสร้างนโยบาย (4) การวิจัยเชิงนโยบาย 
(Policy Research) เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวโน้มการปฏิบัติเพื่อการแก้ปัญหาสังคมพื้นฐาน ส่วน 
Majchrzak (1984) ได้แบ่งประเภทของการวิจัยเชิงนโยบายท่ีผันแปรตามแหล่งข้อมูลเป็น 4 ประเภท
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ดังนี้ (1) การวิจัยเชิงนโยบายถูกก าหนดด้วยแหล่งข้อมูลท่ีแตกต่างกัน เช่น จากหน่วยงานราชการ 
ความสนใจของกลุ่มเขตเลือกต้ัง หรือองค์การการกุศล (2) การวิจัยอาจผันแปรตามจุดสนใจซึ่งเป็น
การนิยามปัญหา หรือเป็นการแก้ปัญหา (3) การวิจัยอาจผันแปรตามสภาพแวดล้อมอาจด าเนินการใน
สภาพแวดล้อมขององค์การท่ีหลากหลาย เช่น ส านักงานจัดท าการวางแผน การวิเคราะห์นโยบาย 
การวัดผลประเมินผล การวิจัยหรือพัฒนา (4) การวิจัยอาจผันแปรตามข้อก าหนดทางวิชาการของ
ผู้วิจัย เช่น ทางจิตวิทยา สังคมศาสตร์ กฎหมาย สังคมวิทยา มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร์และการ
บริหารระบบราชการ 

3.4 ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย 
ลักษณะส าคัญของการวิจัยเชิงนโยบาย คือการเป็นพหุมิติ (Multi-Dimension) มอง

ปัญหาท่ีศึกษาด้วยหลากหลายแง่มุม รวมถึงเป็นวิธีการอุปมานเชิงประจักษ์ (Empirico-Inductive 
Approach) อุปมานผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากร เพื่อท าให้ข้อสรุปจากการวิจัยใช้
อธิบายได้ท่ัวไปซึ่งให้ความส าคัญท้ัง อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ไม่ก าหนดกรอบตัวแปรไว้อย่างตายตัว 
แต่เปิดกว้างต่ออิทธิพลและตัวแปรแทรกซ้อนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัย หรือ
แหล่งทุนโดยแสดงถึงคุณค่า หรือแนวคิดให้เห็นชัดเจนในนิยามของปัญหา ปัญหาการวิจัย การพัฒนา 
ข้อเสนอจากผลการวิจัย และการเผยแพร่ผลการวิจัย (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556a) ขณะท่ี Yin (2002) 
กล่าวว่า การวิจัยเชิงนโยบายท่ีมีประสิทธิภาพจ าเป็นต้องใช้ความเช่ียวชาญหลายด้านในการศึกษา
และต้องมีเครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เป็นจ านวนมาก ข้อเสนอเชิงนโยบายเป็นส่ิงจ าเป็นใน
กระบวนการวิจัยโดยก าหนดหลักเกณฑ์ 3 ประการคือ (1) นโยบายมีความสัมพันธ์กับการวิจัยเชิง
นโยบาย คือผลของการวิจัยเป็นเพียงข้อมูลในการแก้ปัญหาส่วนหนึ่งในจ านวนข้อมูลท้ังหมดของการ
ตัดสินใจ (2) นโยบายสัมพันธ์กับการวิจัยเชิงนโยบายเนื่องจากนโยบายไม่ได้ถูกจัดท าขึ้น แต่เป็นการ
สะสมเพิ่มพูน ซึ่งผู้ก าหนดนโยบายเป็นผู้ด าเนินการจัดการแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาท่ียาก ปัญหาท่ี
มีความซับซ้อน และปัญหาท่ีไม่สามารถตัดสินใจได้โดยง่าย และ (3) กระบวนการท านโยบายเป็นส่ิงท่ี
มีความซับซ้อน เนื่องจากมีผู้กระท าท่ีแตกต่างกัน ดังนั้นโครงสร้างนโยบายจ านวนมากอาจให้ผลตรง
หรือไม่ตรงกับตามความต้ังใจก็ได้ 

การวิจัยเชิงนโยบาย สามารถท าได้ด้วยระเบียบวิธีท่ีหลากหลายอาจเป็นการวิจัย
พื้นฐาน (Basic Research) การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) หรือการวิจัยผสม (Mixed 
Research) อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายในการวิจัยจะเป็นส่ิงเดียวกันนั่นคือ การให้ได้มาซึ่งข้อเสนอท่ี
เน้นการปฏิบัติท่ีเป็นไปได้ เพื่อการแก้ปัญหาพื้นฐานทางสังคมท่ีน ามาเป็นประเด็นในการศึกษาวิจัย ดู
ได้จากล าดับความสัมพันธ์เชิงเหตุผลดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 2 แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของจุดมุ่งหมายในการวิจัยเชิงนโยบาย 

 
จากทัศนะเกี่ยวกับการวิจัยเชิงนโยบายท่ีกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีแนวคิดท่ี

สามารถน ามาปรับและประยุกต์ในการวิจัยนี้ คือ แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย (Design of 
study) ว่าสามารถจะดัดแปลง (Adapting) ผสมผสาน (Combining) หรือปรับปรุง (Improvising) 
ให้มีความเหมาะสมได้ ส่วนมากจะไม่ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเด่ียว แต่จะเป็นแบบผสมจากระเบียบวิธีวิจัย
ประเภทหลากหลายประเภท ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดการออกแบบการวิจัยดังกล่าว มาเป็น
แนวทางในการจัดท าข้อเสนอการวิจัยเชิงนโยบายแบบผสมผสานท่ีประกอบด้วย การส ารวจข้อมูล 
(Survey Study) การประเมินโครงการ (Project Evaluation) การศึกษาการมองอนาคต (Foresight 
Studies)  และพหุกรณีศึกษาหลายพื้นท่ี (Multicase Multisite Studies) 

4. การประเมินโครงการ 
ความหมายของการประเมิน 
ความหมายของค าว่า การประเมิน (Evaluation) ใน Oxford Dictionaries (2016) ให้

ความหมายไว้ว่า การประเมิน คือ การท าการตัดสินเกี่ยวกับปริมาณ/จ านวน/มูลค่าของบางอย่างโดย
การวัดผล สอดคล้องกับความหมายของการประเมินตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 
2554 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2559a) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง กะประมาณคุณค่า หรือผล
เท่าท่ีควรจะเป็น โดยคุณค่าเป็นคุณลักษณะท่ีถูกก าหนดขึ้นทางสังคม ส่ิงมีชีวิตและไม่มีชีวิตย่อมมี
คุณค่าท้ังในตัวมันเองรวมถึงต่อส่ิงอื่นด้วย ซึ่งกระบวนการประเมินจึงเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญต่อการ
พัฒนาคุณค่า อาจจะกล่าวได้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการท่ีก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนา ดัง
ประโยคท่ีเป็นอมตะทางการประเมินของ D. L. Stufflebeam et al. (1971) ท่ีกล่าวไว้ว่า “The 
purpose of evaluation is not to prove but to improve” ด้วยเหตุนี้การประเมิน จึงหมายถึง
กลไกในการพิจารณาตัดสินและพัฒนาคุณค่า นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการอีกหลายท่านให้ทัศนะและ
ความหมายไว้ต่างกันว่า การประเมิน เป็นกระบวนการท่ีใช้ดุลพินิจ (Judgement) หรือค่านิยม 
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(Value) ในการพิจารณาตัดสินคุณค่า ความเหมาะสม ความคุ้มค่า หรือสัมฤทธิ์ผลของเหตุการณ์ หรือ
ส่ิงอื่นใด (ชาญ สวัสด์ิสาลี, 2542) โดยอิงกับส่ิงแวดล้อมหรือการบรรยายคุณค่าของส่ิงหนึ่งส่ิงใดจาก
การวัด และอธิบายในหลายลักษณะในหลายแง่มุม แล้วตีความออกมาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ของส่ิงท่ีวัดมาประกอบการตัดสินใจ (Gronlund, 1981; พีรพงศ์ ทิพนาค, 2541) โดยมีการวาง
แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล และการใช้ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์แล้ว (ส าเริง บุญเรืองรัตน์, ม.ป.ป.) 
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ แล้วตัดสินให้คุณค่าต่อข้อมูลของส่ิงนั้นๆ (รัตนะ บัวสนธ์, 
2556) ว่าตรงกับเกณฑ์วัตถุประสงค์หรือมาตรฐานท่ีได้ก าหนดไว้ ว่าสูงหรือต่ ากว่ามาตรฐานเพียงใด 
ควรจะปรับปรุงแก้ไขท่ีจุดไหน (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์, 2543; วิจิตร อาวะกุล, 2540) ซึ่งการประเมิน
อาจแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ (1) การประเมินแบบวิทยาศาสตร์ (The Scientific Approach) การ
ประเมินผลแบบนี้ เป็นการเปรียบเทียบดูการเปล่ียนแปลงไปก่อนและหลังการฝึกอบรม จะใช้วิธีวิจัย
แบบการทดลองท่ีจะต้องมีกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง (2) การประเมินแบบการค้นพบ (The 
Discovery Approach) เป็นการพยายามค้นหาว่าส่ิงท่ีคาดหวังจากการฝึกอบรมเกิดขึ้นหรือไม่จาก
ข้อมูลทุกอย่างท่ีหาได้ (ประภาภรณ์ มูลแสดง, 2544) ส่วน สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ (2558) กล่าวว่า การ
ประเมิน หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและ
ความส าเร็จของโครงการอันเป็นเครื่องบ่งช้ีคุณค่าของโครงการ และในการประเมินค่าส่ิงใดก็ตาม
จะต้องประกอบด้วย ส่วนประกอบการ (Performance) ท่ีได้จากการวัดกับการตัดสินคุณค่าของส่วน
ประกอบการโดยการเปรียบเทียบส่วนประกอบการท่ีได้จากการวัดกับเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบ
ของการประเมินเขียนแสดงในรูปสมการ ดังนี้ 
 การประเมิน = การวัด + การตัดสินใจ 
 (Evaluation)  (Measurement)  (Judgment) 

ส าหรับ ศิริชัย กาญจนวาสี (2550) ได้สรุปว่า การประเมิน เป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่างๆ 
โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research-Oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ (Objectives-Oriented) การประเมินเป็นการช่วยเสนอข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจ (Decision-Oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่ผู้เกี่ยวข้องท้ังหลาย
ด้วยการบรรยายอย่างลุ่มลึก (Description-Oriented) และการประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ี
มุ่งประเมิน (Judgment-Oriented) 

จากความหมายของการประเมินท่ีได้กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง 
กระบวนการพิจารณา วินิจฉัย เพื่อให้ทราบว่าการกระท ากิจกรรมท่ีท าไปนั้นเกิดผลอย่างไรเพื่อท่ีจะ
ตัดสินคุณสมบัติ/คุณค่า/คุณภาพของส่ิงท่ีสนใจ โดยน าข้อมูลท่ีได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน/
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงท่ีน ามาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นต่อไป 
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ความเป็นมาของการประเมิน 
เรื่องการประเมินผลเริ่มได้รับความสนใจในวงการศึกษามาต้ังแต่ปี ค.ศ.1960 เป็นต้นมา แต่ 

ราล์ฟ ไทเลอร์ (Ralph Tyler) ได้เป็นผู้วางรากฐานให้นับต้ังแต่ปี ค.ศ.1930 โดยไทเลอร์ (Tyler) ได้
เป็นผู้ริเริ่มให้ค านิยามการศึกษาว่า “การศึกษาคือการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม” ดังนั้น การประเมิน 
ผลหลักสูตรจึงมุ่งไปท่ีการเปล่ียนแปลงเป็นจุดส าคัญ ต่อมา สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้ให้แนวคิด
ใหม่เกี่ยวกับการประเมินว่า “การประเมินผล คือ กระบวนการในการหาข้อมูล เก็บข้อมูล เพื่อท่ีจะ
น ามาใช้ประโยชน์ในการติดสินหาทางเลือกอื่นท่ีดีกว่าของเดิม” ต่อมาในปี ค.ศ.1963 ครอนบาค 
(Cronbach) ได้เขียนค านิยามของการประเมินลงไว้ในวารสาร Teacher College Record ว่า “การ
ประเมิน หมายถึง การรวบรวมข้อมูล และการใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจในโปรแกรม จะเห็นได้ว่าแนวคิด
ของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) และครอนบาค (Cronbach) นี้ตรงกัน ในวงการศึกษานับว่าเป็น
แนวความคิดใหม่ในการประเมินโครงการ (ทิศนา แขมมณี, 2558) ส าหรับพัฒนาการของการประเมิน
แบ่งได้เป็น 7 ยุค ดังนี้ (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2559; ศุภามณ จันทร์สกุล, 2557) 

ยุคแรก คือ ยุครุ่งอรุณแห่งความเรืองปัญญา (ค.ศ.1600-1800) ยุคแรกนี้วิทยาศาสตร์เริ่ม
เข้ามามีบทบาท เป็นจุดก าเนิดของการศึกษาสังคมด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์ หรือเชิงปริมาณ 

ยุคท่ี 2 คือ ยุคการสร้างแนวคิดการวัดและการประเมิน (ค.ศ.1801-1900) เป็นยุคแห่งการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม การปฏิรูปโครงการทางการศึกษา โดย Rice เป็นผู้น าในการเคล่ือนไหวเพื่อปฏิรูป
การศึกษา ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้วิจัยและประเมินโครงการทางการศึกษาอย่างเป็นทางการครั้งแรก
ในสหรัฐอเมริกา ได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการวิจัยทางการศึกษา” 

ยุคท่ี 3 คือ ยุคการวัด และการประเมินประสิทธิภาพ (ค.ศ.190 -1930) ยุคนี้ความคิด
ทางด้านวิทยาศาสตร์การจัดการเข้ามามีอิทธิพลต่อทฤษฎีการบริหารทางการศึกษาและอุตสาหกรรม 
ซึ่ง Thorndike เป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาแบบสอบเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของมนุษย์ ได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการทดสอบ” 

ยุคท่ี 4 คือ ยุคการประเมินอิงวัตถุประสงค์ (ค.ศ.1931-1945) โดย Tyler ได้เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการเคล่ือนไหวเพื่อสร้างสรรค์ระบบการศึกษาใหม่ จึงได้รับการขนานนามว่า “บิดาแห่งการ
ประเมิน” 

ยุคท่ี 5 คือ ยุคการประเมินโดยใช้แบบสอบมาตรฐาน (ค.ศ.1946-1957) เริ่มโดย Tyler 
และคณะ ได้รวมตัวกันเพื่อก่อต้ังสถาบันบริหารการทดสอบทางการศึกษา (Educational Testing 
Service) หรือ ETS และมีการสร้างและใช้แบบสอบมาตรฐาน 

ยุคท่ี 6 คือ ยุคการขยายตัวของทฤษฎีการประเมิน (ค.ศ.1958-1972) ยุคนี้เกิดมโนทัศน์
ใหม่ของการประเมิน เช่น การรับผิดชอบต่อผลการกระท า (Accountability) การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย-
ผลประโยชน์ (Cost-Benefit) และการประกันคุณภาพ (Quality Assurance) การประเมินในขณะนั้น
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ถูกก าหนดให้ใช้แบบสอบมาตรฐานท่ัวประเทศ เพื่อตรวจสอบผลส าเร็จจากการเปรียบเทียบผลลัพธ์
การเรียนรู้กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ยุคท่ี 7 คือ ยุคพัฒนาสู่การเป็นวิชาชีพ (ค.ศ.1973-ปัจจุบัน) ในยุคนี้มีการพัฒนาเทคนิคการ
ประเมินผลงานการประเมิน ซึ่งเรียกว่า Meta Evaluation หรือ อภิมานการประเมิน เพื่อใช้ในการ
ประกันและตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน รวมท้ังได้มีการก าหนดมาตรฐานของการประเมิน 
(Joint Committee on Standard for Educational Evaluation) และมาตรฐานของการประเมิน
บุคลากร (Personnel Evaluation Standards) รวมถึงยังมีการก าหนดมาตรฐานของนักประเมิน 
(AEA’s Guideline Principles for Evaluators) อีกด้วย 

ความส าคัญและประโยชน์ของการประเมิน 
การประเมินมีความส าคัญเนื่องจากการประเมินโครงการ เป็นการช่วยจัดเก็บข้อมูลท่ีใช้ใน

การด าเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบท่ีรวบรวมข้อมูลมาท าการวิเคราะห์โดยใช้ข้อมูลนั้นเพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ ท าให้ได้สารสนเทศของข้อมูล สามารถน ามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ (เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2553; สุวิมล ติรกานันท์, 2547) ส าหรับ 
เชาว์ อินใย (2553) ได้ให้ความส าคัญกับการประเมินโครงการ ซึ่งเหตุผลท่ีต้องประเมินโครงการเพราะ
การประเมินโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงหรือ
กฎเกณฑ์ต่างๆ เป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อตัดสินความส าเร็จของโครงการ  อาจสรุปได้ว่า การ
ประเมินมีความส าคัญ เพราะว่าการประเมินโครงการเป็นกระบวนการท่ีมีระบบเพื่อตัดสินความส าเร็จ
ของโครงการ เป็นเป็นกลไกท่ีมีความส าคัญในการเสนอข้อมูลสารสนเทศต่อผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริ
หารโครงการ ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ จากผู้ประเมิน โดยสามารถน าข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานโครงการ ช่วยใน
การแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการ มีส่วนส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน 
ตลอดจนช่วยในการสร้างขวัญและกาลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ ส าหรับลักษณะท่ีเกี่ยวข้องท่ีมี
อิทธิพลต่อการประเมินในปัจจุบัน ตามทัศนะของ Fitzpatrick, Sander, and Worthen (2004) 
ประกอบด้วย 

1) ให้ความส าคัญกับการประเมินส่ิงท่ีอยู่ภายในหรือเป็นนามธรรม 
2) อธิบายโดยการใช้วิธีการคุณภาพ 
3) ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายวิธีท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
4) ต้องอธิบายหรือยึดอยู่บนพื้นฐานของทฤษฎีการประเมิน 
5) การประเมินต้องให้ความส าคัญด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
6) การประเมินต้องต้ังอยู่บนพื้นฐานท่ีไม่มุ่งเน้นผลก าไร 
7) ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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8) ผู้ประเมินต้องมีการวางตัวที่เหมาะสมและมีจรรยาบรรณการประเมิน 
9) มีการน าเทคโนโลยีและการส่ือสารมาใช้ในการประเมิน 
10 )  การประ เมิน ต้องมี ใ ช้พื้ นฐานจากการวั ดการปฏิบั ติ  ( Performance 

Measurement) และการประเมินท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐาน (Standards-Base Assessment) 
11) การประเมินควรมีการยกระดับให้ความส าคัญในระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มขึ้น 

โดยสรุปแล้วประโยชน์ของการประเมินขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญคือ ลักษณะของการ
ประเมิน และลักษณะบริบทองค์กรและผู้เกี่ยวข้องกับส่ิงท่ีมุ่งประเมิน โดยในบริบทท่ีมักจะน าไปใช้
ประโยชน์ได้แก่ การให้ผลการประเมินในการให้ค าปรึกษาแนะน า การใช้ผลการประเมินเพื่อรายงาน
ความก้าวหน้าในการเรียนให้แก่ผู้ปกครอง การใช้ผลการประเมินส าหรับผู้บริหารและจัดการศึกษา 
การใช้ผลการประเมินส าหรับตรวจสอบคุณค่าและความคุ้มค่าของงานวิจัย และการประเมินเพื่อ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

จุดมุ่งหมายของการประเมิน 
จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ส าคัญของการประเมิน คือ เพื่อให้ได้การรับรองวิทยฐานะ 

(Accreditation System) เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนงบอย่างพอเพียง ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเกิด
ประโยชน์เต็มท่ี (Efficiency) เพื่อให้ได้สารสนเทศท่ีสาคัญสาหรับช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจ ช่วยให้
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือครบถ้วนตามกระบวนการของการวางแผนโครงการ ช่วยในการ
ควบคุมคุณภาพของโครงการ และเพื่อให้ทราบผลผลิตหรือผลกระทบจากโครงการ (สมสุณีย์ ดวงแข, 
2552) สอดคล้องกับแนวคิดของ อุทัย ดุลยเกษม (2558) ท่ีว่าการประเมินเป็นกิจกรรมท่ีส าคัญและมี
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานของโครงการ เพราะการประเมิน
เป็นกลไกท่ีดีและจ าเป็นส าหรับผู้บริหารโครงการ ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจะ
เป็นข้อสนเทศท่ีผู้บริหารโครงการสามารถนามาใช้ประกอบการพิจารณาในการปรับปรุงและ
พัฒนาการด าเนินงานของโครงการได้อย่างมาก ซึ่งการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินนั้น ต้องทราบว่าผู้ประเมินต้องการประเมินและต้องการได้ข้อมูลอะไร จึงเริ่มพิจารณาในเรื่อง
งบประมาณ หรือทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการประเมิน จากนั้นท าการศึกษาข้อมูลภูมิหลังท่ีจ าเป็น (สุชาติ 
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2540) ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินนั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านให้ทัศนะไว้ดังนี้ 

1) การประเมินเพื่อศึกษาว่าบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่และสามารถใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาต่อไป (อุทุมพร จามรมาน, 2533) 

2) การประเมินเพื่อปรับปรุง เป็นการประเมินระหว่างด าเนินการเพื่อน าผลการ
ประเมินไปใช้ปรับการปฏิบัติงาน (วิชัย วงษ์ใหญ่, 2533; อ าพล ทิมาสาร, 2538) เพื่อพัฒนาบุคคลแต่
ละคน รวมทั้งการปรับปรุงองค์กร 
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3) การประเมินเพื่อสรุปผล เป็นการประเมินเมื่อส้ินสุดด าเนินการเพื่อตัดสินคุณค่า
การปฏิบัติงานโดยสรุปรวมว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงได้ตอบสนองความต้องการของสังคม
เพียงใด (พัฒนา สุขประเสริฐ, 2541) 

4) การตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีต้องการประเมิน ได้แก่ ทรัพยากร องค์กร สังคม 
กิจกรรม แผนและโครงการ โดยจุดมุ่งหมายของการประเมินก็คือ การพัฒนาคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่ง
ประเมิน (ศิริชัย กาญจนวาสี, 2550) 

ส าหรับ ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ (2543) กล่าวว่าจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการประเมินผลมีอยู่
ด้วยกัน 3 ประการ ได้แก่ 

1) เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในทาง
ปฏิบัติของโครงการ หรือเพื่อตัดสินใจก่อนการใช้โครงการ 

2) เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับช่วยในการตัดสินใจแก้ไข และปรับปรุงส่วนประกอบ
ของโครงการขณะด าเนินงาน 

3) เพื่อรวบรวมข้อมูลส าหรับช่วยในการตัดสินใจเกี่ยวกับการขยายโครงการให้มีการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือการล้มเลิกโครงการ 

จากจุดมุ่งหมายท่ีส าคัญในการประเมินผลดังกล่าวสามารถเขียนเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี 3 แสดงจุดมุ่งหมายของการประเมิน 

 
กล่าวโดยสรุป จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ของการประเมินนั้น จัดท าขึ้นเพื่อช่วยในการ

ตัดสินใจเกี่ยวกับความเป็นไปได้ ปรับปรุง และพัฒนาโครงการหรือหลักสูตร ให้มีความเหมาะสม 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรวมไปถึงความต้องการของสังคม 
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กระบวนการประเมิน 
กระบวนการประเมินผลการฝึกอบรมจะต้องด าเนินการให้เป็นระบบโดยเริ่มล าดับขั้นดังนี้ 

(อ านวย แสงสว่าง, 2540) 
ขั้นที่ 1 ทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) เพื่อเป็นการประเมินผลว่าผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมมีพื้นฐานความรู้เดิมในเรื่องท่ีเข้ารับการฝึกอบรมมากน้อยแค่ไหน หรืออยู่ในระดับใด 
ขั้นท่ี 2 ฝึกอบรม (Training) เป็นขั้นท่ีวิทยากรให้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์

ในเรื่องท่ีฝึกอบรม โดยถ่ายทอดผ่านวิธีการสอน การใช้อุปกรณ์ส่ือการเรียนการสอน และเทคนิคการ
น าเสนอให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ขั้นท่ี 3 ทดสอบภายหลังการฝึกอบรม (Post-test) จะช้ีให้เห็นความสัมฤทธิผลใน
การเรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละบุคคล 

ขั้นที่ 4 การติดตามผล (Follow-up) โดยประเมินจากประสิทธิภาพการท างานของผู้
เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขึ้น 

ส่วน จุฑามณี ตระกูลมุทุตา (2544) ได้แบ่งกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม ออกเป็น 
8 ขั้น ดังนี้ 

1) ศึกษาพิจารณาวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม และพัฒนา 
2) ก าหนดวัตถุประสงค์การประเมินผลการฝึกอบรมว่าท าเพื่ออะไร ท่ีไหน และ

อย่างไร 
3) ก าหนดข้อมูลท่ีจะรวบรวมว่าจะเป็นอะไร และเมื่อไร 
4) ก าหนดแผนการรวบรวมข้อมูลว่าแบบการประเมินผลเป็นอย่างไร โดยวิธีการ

อย่างไร 
5) สร้างเครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกตการณ์ หรือ

แบบทดสอบ  
6) ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และทรัพยากรอื่น 
7) น าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาจัดเก็บ จ าแนก ประมวล แปลผล วิเคราะห์ และสรุป

ข้อมูล 
8) เขียนรายงานการประเมินผล เพื่อใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการต่อไป  

ส าหรับกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรมสามารถจัดเป็น 3 ส่วน ตามแนวความคิดของ 
ทองฟู ศิริวงศ์ (2536) ดังนี้ 

1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือผู้ท่ีต้องการรับการพัฒนาตนเองท้ังในด้านทักษะ 
สมรรถภาพ และทัศนคติต่อการฝึกอบรม 
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2) การด าเนินการฝึกอบรม คือวิทยากร เนื้อหา เทคนิคท่ีใช้ เวลาท่ีก าหนด ส่ือใน
การฝึก อบรม และเอกสารในการฝึกอบรม 

3) ผลท่ีได้รับของผู้เข้ารับการฝึกอบรม คือการประเมินหลังการฝึกอบรมแล้วในระยะ 
เวลาหนึ่ง ซึ่งผู้น าจะเป็นผู้ประเมินผลงานผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

จากกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 4 แสดงกระบวนการประเมินผลการฝึกอบรม 

 
การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผล เป็นส่ิงท่ีมีความส าคัญในการ

ประเมิน ท้ังนี้หากเครื่องมือท่ีน ามาใช้ไม่มีคุณภาพดีพอจะท าให้ข้อมูลท่ีได้ขาดความน่าเช่ือถือ ดังนั้นผู้
ท่ีท าการประเมินจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ และระมัดระวังในการสร้างและใช้เครื่องมือให้ถูกต้อง ซึ่ง
เครื่องมือท่ีดีจะต้องประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548) 

1) มีความเท่ียงตรง (Validity) คือ สามารถวัดในส่ิงท่ีต้องการวัดได้ 
2) มีความเช่ือถือ (Reliability) คือ สามารถวัดได้คงท่ี แน่นอนไม่ว่าจะวัดกี่ครั้งโดย

ใครก็ตามผลท่ีได้จะตรงกัน 
3) มีความยาก (Difficulty) คือมีความยากง่ายเหมาะสม และให้เวลาในการท า

พอเหมาะ โดยเฉพาะกรณีของแบบทดสอบท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 
4) มีอ านาจจ าแนก (Discrimination) คือสามารถแยก/แบ่งกลุ่มผู้ตอบออกเป็น

ระดับต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามสภาพความเป็นจริง เช่น จ าแนกคนมีความรู้ออกจากคนท่ีไม่มีความรู้ 
5) มีความเป็นปรนัย (Objectivity) คือลักษณะค าถามไม่คลุมเครือ มีการให้คะแนน

คงท่ี และการแปลคะแนนคงท่ี ไม่ว่าผู้ใดแปลผลก็จะได้เหมือนกัน 
ส าหรับ ฉลาด จันทรสมบัติ and ทองสง่า ผ่องแผ้ว (2555) กล่าวถึงการสร้างและหา

คุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงประเมินมีดังนี้ 
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1) ก าหนดจุดมุ่งหมายในการสร้างเครื่องมือ 
2) ศึกษาทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
3) วางแผนการสร้างเครื่องมือ 
4) สร้างเครื่องมือ 
5) ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงของเครื่องมือ 
6) น าเครื่องมือท่ีสร้างขึ้นไปทดลองใช้ (Try-out) 
7) วิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
8) จัดพิมพ์และน าไปใช้จริง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลท่ีนิยมใช้ท่ัวไปมีหลายประเภท เช่น แบบสอบถาม และ
แบบส ารวจ (Questionnaire and Checklist) แบบประเมินค่า (Rating Scale) การสัมภาษณ์ 
(Interview) การสังเกต (Observation) และแบบทดสอบ (Tests) เป็นต้น (สิริลักษณ์ ตีรณธนากุล, 
2554) 

ประเภทของการประเมิน 
การจัดจ าแนกประเภทการประเมินมีหลายประเภท ในท่ีนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอเฉพาะแนว

ทางการประเมินท่ีใช้กันมากในปัจจุบันดังนี้ 
1) การประ เมิ น เ ชิ ง ปริ ม าณ หรื อ เ ชิ ง ระบบ  (Quantitative or Systematic 

Evaluation)  
เป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามการประเมิน โดยใช้กระบวนการมี

ระบบท่ีอิงปรัชญาปฏิฐานนิยม (Positivism) ให้ความส าคัญกับการวัดและการรวบรวมข้อมูลด้วย
วิธีการท่ีเป็นปรนัย โดยใช้เครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มีการควบคุมความแปรปรวนจากตัวแปรแทรกซ้อน 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติวิเคราะห์เพื่อตอบค าถามการประเมิน  โดยการประเมิน
เชิงปริมาณท่ีส าคัญมีดังนี้ 

1.1) การประเมินอิงวัตถุประสงค์  (Objective-Based Evaluation) ของ 
Tyler เป็นการประเมินท่ีพัฒนาขึ้นเพื่อประเมินหลักสูตร  โดยใช้การเปรียบเทียบผลการบริหาร
หลักสูตรกับจุดมุ่ง หมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) (ชัยวิชติ เชียรชนะ, 2553) 

1.2) การประเมินความแตกต่าง (Discrepancy Evaluation) ของ Provus มี
ขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ขั้นตอน คือ การประเมินการออกแบบโครงการ การประเมินการเตรียม
ความพร้อม การประเมินการด าเนินการ และการประเมินผลผลิต (ERIC, 2016) 

1.3) การประเมินความต้องการจ าเป็น (Needs Assessment Evaluation) 
ของ Alkin เป็นการประเมินความแตกต่างระหว่างสภาวะหรือพฤติกรรมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน กับ
เป้าหมายท่ีควรจะเป็น โดยนักประเมินมีบทบาทในด้านจัดหาสาระท่ีว่าด้วย ขอบเขตของโครงการ
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ศึกษาจุดมุ่ง หมายของโครงการ ตลอดจนผลท่ีต้องการของโครงการ โดยพยายามก าหนดจุดมุ่งหมาย
ของโครงการให้ได้ (อุทุมพร จามรมาน, 2545) 

1.4) การประเมินเชิงปริมาณท่ีเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ ต้นทุน  (Cost 
Analysis) เป็นการประเมินประกอบด้วย การวิเคราะห์ประสิทธิผล-ต้นทุน (Cost-Effectiveness) 
และการวิเคราะห์ผลประโยชน์-ต้นทุน (Cost-Benefit Analysis) นักเศรษฐศาสตร์ได้ให้ความสนใจ
เกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์นี้เป็นอันมาก จึงได้ถูกน ามาใช้ส าหรับการวิเคราะห์โครงการต่างๆ เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย (สฤต สันติเมทนีดล, 2558) ซึ่งเป็น
ประโยชน์ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้โครงการท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.5) การประเมินการฝึกอบรมและพัฒนา (Training and Development 

Evaluation) ของ Kirkpatrick เป็นการประเมินท่ีใช้จุดมุ่งหมายเป็นหลักในการเปรียบเทียบเพื่อน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการฝึกอบรมต่อไป โดยการประเมินมี 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการประเมิน
ปฏิกิริยาหรือการกระท าตอบโต้ (Reaction Evaluation) ขั้นการประเมินการเรียนรู้ (Learning 
Evaluation) ขั้นการประเมินพฤติกรรมท่ีเปล่ียน (Changed Behavior Evaluation) และ ขั้นการ
ประเมินผลท่ีได้รับ (Result Evaluation) (น้ าเพชร ศรีวิจิตรโชค, 2555) 

1.6) การประเมินเป็นอิสระจากเป้าหมาย (Goal-Free Evaluation) ของ 
Scriven วิธีนี้สนใจทุกองค์ประกอบของโครงการ ท้ังการด าเนินงาน ผลท่ีเกิดขึ้น ผลกระทบ และ
อิทธิพลจากโครงการทุกองค์ประกอบ การก าหนดประเด็นการประเมินจึงอาจมีขอบเขตกว้างเกินกว่า
เป้าหมายของโครงการ ผลการประเมินจึงได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับผลกระทบ และผลพลอยได้จาก
โครงการด้วย การออกแบบการประเมินนิยมออกแบบให้มีกลุ่มควบคุมสาหรับการเปรียบเทียบเพื่อ
ศึกษาอิทธิพลของโครงการ (Worthen, 1990) 

1.7) การประเมินเน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation)/ การ
ประเมินรูปแบบซิปป์  (CIIPP Model = Context, Input, Process and Product Model) ของ 
Stufflebeam และคณะ มุ่งเน้นการใช้ผลการประเมินในการตัดสินใจบริหารจัดการโครงการหรือ
องค์การ โดยการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ด้านตามทฤษฎีระบบ (System Theory) คือการประเมิน
บริบท การประเมินปัจจัย การประเมินกระบวนการ และการประเมินผลผลิต การประเมินแต่ละด้าน
แยกเป็น 3 กิจกรรม คือ การก าหนดของข่ายข้อมูลท่ีต้องการ การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์และการสังเคราะห์ผลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ (Kocaman & Levent, 
2013) 

2) การประเมินเชิงคุณภาพ 
การประเมินเชิงคุณภาพ/เชิงธรรมชาติ (Qualitative or Naturalistic Evaluation) 

เป็นกระบวนการแสวงหาค าตอบส าหรับค าถามการประเมินซึ่งมีระบบอิงปรัชญาปรากฏการณ์นิยม 
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(Phenomenologism) และโครงสร้างนิยม (Constructivism) โดยให้ความส าคัญกับความหมายของ
ปรากฏการณ์ในภาพรวม และการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศจากภาคสนาม ท้ังเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพด้วยวิธีการตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการวิเคราะห์เนื้อหาโดยไม่ใช้สถิติ  จุดเด่นของการประเมินเชิง
คุณภาพอยู่ท่ีคุณค่า ความหมาย และมุมมองของผู้มีส่วนร่วมในการประเมิน โดยไม่เน้นการเปรียบ 
เทียบกับเกณฑ์เหมือนการประเมินเชิงปริมาณ การประเมินเชิงคุณภาพท่ีส าคัญมีดังนี้ 

2.1) การประเมินอิงความเช่ียวชาญ (Expertise Based Evaluation) ของ 
Eisner ซึ่งพัฒนาการประเมินโดยใช้แนวคิดการวิพากษ์งานศิลปะของผู้ทรงคุณวุฒิ การประเมินมี 2 
ขั้นตอน คือ ขั้นการประชุมร่วมกันพิจารณาตัดสิน (Connoisseurship) โดยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีคัดสรร 
อธิบายความหมาย ให้แนวคิด และให้คุณค่าแก่โครงการหรือองค์การ ขั้นการวิพากษ์ (Criticism) โดย
ผู้ทรง คุณวุฒิให้ข้อคิด วิจารณ์จุดเด่นหรือจุดด้อย ผลผลิตหรือผลกระทบ และแนวทางการพัฒนา (วร
ทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์, 2556) 

2.2) การประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder-Based Evaluation) ของ 
National Institution of Education (NIE) เป็นการประเมินท่ีรวมผู้มีส่วนได้เสียท้ังหมดเข้ามามีส่วน
ร่วมทุกขั้นตอน โดยนักประเมินมีบทบาทเป็นนักประเมินหลัก มีการใช้ประโยชน์ผลการประเมิน  
(Evaluation Use) มากขึ้น (Brandon, 1998) 

2.3) การประเมินแบบมี ส่วนร่วม (Participatory Evaluation) เป็นการ
ประเมินท่ีผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมจ านวนน้อยกว่า แต่มีบทบาทในการประเมินมากกว่าการ
ประเมินอิงผู้มีส่วนได้เสีย นักประเมินมีบทบาทเป็นผู้ประสานงาน และผู้มีส่วนได้เสียท่ีเข้ าร่วมการ
ประเมินเกิดการเรียนรู้เทคนิคการประเมินจากการปฏิบัติจริง ผลการประเมินตอบสนองความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้เสียมากขึ้น และมีการน าผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง แนวคิดการ
ประเมินแบบมีส่วนร่วม ได้รับการพัฒนาเป็นรูปแบบการประเมินแนวใหม่อีกหลายแบบ ได้แก่ การ
ประเมินแบบเสริมพลังอ านาจ (Empowerment Evaluation) โดยใช้แนวคิด เทคนิค ข้อค้นพบของ
การประเมินเพื่อผลักดันให้ เกิดการปรับปรุงและทิศทางการพัฒนาตนเอง  (Fetterman & 
Wandersman, 2007) , การประเมินแบบประชาธิปไตย (Democratic Evaluation), และการ
ประเมินแบบพัฒนา การ (Developmental Evaluation) ซึ่ง Cousins and Earl (1992) สรุปว่า
การประเมินแบบต่างๆ เหล่านิ้รวมเรียกว่า การประเมินแบบรวมพลัง (Collaborative Evaluation) 
และให้นิยามว่า เป็นการประเมินท่ีรวมผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มมาร่วมมือรวมพลังช่วยกันด าเนินการ
ประเมิน ระดับความเข้มในการมีส่วนร่วมมีสูงมาก ท้ังนักประเมินและผู้มีส่วนได้เสีย ต่างก็มีสิทธิเท่า
เทียมกันในการตัดสินใจเรื่องเทคนิคการประเมินท้ังหมด กิจกรรมการประเมินท่ีส าคัญ คือการประชุม
ปรึกษาหารือกันจนสมาชิกในทีมประเมินมีความรู้ความเข้าใจใกล้เคียงกัน การประเมินประกอบด้วย 
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ขั้นการรวมพลังส ารวจสภาพเริ่มต้นเพื่อศึกษาจุดเด่นหรือจุดด้อย ขั้นการรวมพลังกาหนดเป้าหมาย
การประเมิน ขั้นการรวมพลังก าหนดรูปแบบและวิธีด าเนินการ ขั้นการรวมพลังเพื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายและการใช้ผลการประเมิน 

2.4) การประเมินแบบตรวจเยี่ยมพื้นท่ี (Evaluative Site Visits) เป็นการ
ประเมินท่ีพัฒนามาจากการตรวจเยี่ยมโรงเรียน (School Visits) หรือการตรวจเยี่ยมพื้นท่ี (Site 
Visits) โดย Lawrenz, Keiser, and Lavoie (2003) ได้เสนอแนวคิดว่า การประเมินแบบตรวจเย่ียม
พื้นท่ีหมายถึงกระบวนการประเมิน เมื่อนักประเมินเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีการเตรียมการอย่างดี ได้
ออกพื้นท่ีเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง/รวบรวมจากรายงานของนักประเมิน
ท่ีมีประสบการณ์ ให้ได้สารสนเทศเพื่อจัดท าเป็นรายงานหลักฐานส าคัญตามวัตถุประสงค์การประเมิน 
ท้ังนี้ส่ิงท่ีถูกประเมินต้องมิใช่บุคคลเดียว ผลิตผลช้ินเดียว แต่ต้องเป็นองค์รวมของบุคคล กิจกรรมการ
กระท า โครงสร้างสนับสนุนการท างาน กระบวนการ และผลผลิต ลักษณะท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ 
การประเมินแบบตรวจเย่ียมพื้นท่ี เป็นการด าเนินงานภายใต้เงื่อนไขความจ ากัดด้านเวลา นักประเมิน
ต้องการเวลาไม่มากนักในการ “สัมผัส” กับสภาพท่ีเกิดจริง โดยท่ัวไปนักประเมินสามารถใช้เวลาเพียง 
1-3 วัน หรือน้อยกว่านั้นในการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศได้ครบถ้วนตามท่ีต้องการ ดังนั้น การท่ีนัก
ประเมินต้องออกพื้นท่ีหลายครั้งเพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีหลากหลาย จึงไม่ถือว่าเป็นการประเมิน
แบบตรวจเยี่ยม 

2.5) การประเมินอภิมาน (Meta-Evaluation) 
Meta-Evaluation เป็นศัพท์ท่ีบัญญัติขึ้นตามนัยแบบเดียวกับศัพท์ค าว่า 

Meta-Analysis ส าหรับ สุวิมล ว่องวานิช (2550) ได้ให้ความหมายว่า เป็นการวิจัยผลงานวิจัยหลายๆ 
เรื่อง (Analysis of Analyses) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ เพื่อตรวจสอบคุณภาพงานวิจัย 
และ เพื่อประมวลสรุปสังเคราะห์งานวิจัยให้ได้องค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป M. S. Scriven (2011) 
ให้นิยามว่า การประเมินอภิมานเป็นการประเมินงานประเมินหลายๆ เรื่อง/การประเมินผู้ประเมิน
หลายคน (Evaluation of Evaluations or Evaluators) โดยมีวัตถุประสงค์หลักสองประการคือ การ
ตรวจ สอบคุณภาพของงานประเมินหรือตรวจสอบศักยภาพของนักประเมินหลายคน และการ
สังเคราะห์สรุปผลการประเมินให้ได้ผลการประเมินน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งการประเมินอภิมานจัด
ว่าเป็นการประเมินแบบหนึ่งจึงมีหลักการเช่นเดียวกับการประเมินโครงการหรือสถาบัน ต่างกันตรงส่ิง
ท่ีถูกประเมิน กล่าวคือ การประเมินโดยท่ัวไปเป็นการประเมินโครงการหรือสถาบัน แต่การประเมิน
อภิมานเป็นการประเมินนักประเมินหรืองานประเมินของโครงการหรือสถาบัน จัดว่าเป็นการประเมิน
ซ้อนการประเมิน เมื่อประยุกต์ความหมายของการประเมินจากนิยามของ Shepard (2000) ท่ีกล่าว
ว่า การประเมินอภิมาน หมายถึงกระบวนการท่ีมีระบบซึ่งประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
จากงานประเมินหรือนักประเมินเพื่ออธิบาย ให้คุณค่าและตัดสินคุณค่าว่างานประเมินหรือนักประเมิน
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มีความเหมาะสมสอดคล้องกับเกณฑ์ (Criteria) มาตรฐาน (Standard) ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งการ
สังเคราะห์และใช้ผลการประเมินงานประเมินหรือนักประเมินในการพัฒนาคุณภาพการประเมินหรือ
นักประเมิน ท้ังในส่วนท่ีเป็นการประเมินเดิม และการประเมินอภิมานด้วย ซึ่งการประเมินอภิมาน
แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ การประเมินอภิมานเชิงความก้าวหน้า (Formative Meta-evaluation) และ
การประเมินอภิมานเชิงสรุปรวม (Summative Meta-evaluation) (ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม, 2550) 
ส าหรับ เนติ เฉลยวาเรศ (2556) ได้สรุปว่าการประเมินอภิมานเป็นการประเมินงานประเมินหรือ
คุณภาพของงานประเมินรวมไปถึงงานประเมินการสังเคราะห์วิธีการท่ีใช้ในการประเมินเพื่อให้ได้
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงงาน และหรือรายงานผลการประเมินในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน
ต่อสาธารณะ ซึงมีวิธีการในการประเมินอภิมานแตกต่างกัน 

2.6) การประเมินแบบบรูณาการ (Integrated Evaluation) 
เนื่องจากธรรมชาติของโครงการมีความแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ 

ทรัพยากรและรูปแบบกิจกรรมของโครงการ ประกอบกับการประเมินแต่ละแบบมีจุดเด่นท่ีเหมาะสม
กับโครงการแตกต่างกัน การประเมินโครงการจึงมิอาจใช้การประเมินแบบใดเพียงแบบเดียว แต่ควร
น าจุดเด่นของการประเมินแต่ละแบบมาบูรณาการเข้าด้วยกันเพื่อให้การประเมินสอดคล้องกับ
ธรรมชาติของโครงการและเกิดประโยชน์สูงสุดจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพของโครงการเป็นไป
อย่างต่อเนื่องครบถ้วนทุกมิติ โดยจุดเด่นท่ีส าคัญประการหนึ่งของการประเมินแบบบูรณาการจึงอยู่ท่ี
การบูรณาการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของการประเมินโครงการ ซึ่งอาจแบ่งลักษณะการบูรณาการได้เป็น 
การบูรณาการวิธีการประเมิน การบูรณาการบุคลากรในการประเมิน และการบูรณาการทรัพยากรใน
การประเมิน นอกจากนี้ การประเมินแบบบูรณาการยังมีจุดเด่นท่ีการให้ความส าคัญกับการวิเคราะห์
ธรรมชาติของโครงการอีกด้วย (AERES, 2016) ซึ่งการประเมินแบบบูรณาการมีขั้นตอนการประเมิน
เช่นเดียวกับการประเมินท่ัวไป มีส่วนต่างท่ีต้องมีการสร้างโมเดลตรรกะ (Logic Model) ท่ีเป็นหัวใจ
ส าคัญของการประเมินแบบบูรณาการ โมเดลตรรกะแบบบูรณาการเปรียบเสมือนแผนท่ีส าหรับนัก
ประเมินได้เรียนรู้ธรรมชาติของโครงการท่ีมุ่งประเมิน เป็นโมเดลแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบย่อยของโครงการ เช่นเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยป้อนเข้า กิจกรรมและผลผลิตของ
โครงการ ช่วยให้นักประเมินสามารถก าหนดรูปแบบการประเมิน แหล่งข้อมูล และวิธีการรวบรวม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการประเมิน โดยโมเดลเชิงตรรกะขั้นพื้นฐาน
จะแบ่งองค์ประกอบของโครงการออกเป็น 4 ส่วน คือ แหล่งหรือปัจจัยป้อน (Resources or Inputs) 
กิจกรรมและการบริการหรือกระบวนการ (Activities and Services or Process) ผลผลิต (Outputs) 
อันเป็นผลของการจัดกิจกรรมและการบริการท่ีมีผลโดยตรงต่อผลลัพธ์ (Outcomes) อันเป็นผลตาม
เป้าหมายสุดท้ายหรือความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดกับบุคคล องค์การ ชุมชน และสังคม (สังวรณ์ งัดกระ
โทก, 2555) นอกจากนั้น ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2556) ได้น าเสนอขั้นตอนของการประเมินโครงการ
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เชิงสหวิทยาการมี 9 ขั้นตอน คือ (1) ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก (Intended Users) จากการจัด
โครงการพัฒนา (2) สร้างความตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของการประเมิน ระดมความคิดเห็น
เพื่อระบุปัญหา ก าหนดเป้าหมายของการจัดโครงการ และวางแผนด าเนินงานโครงการของกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลักทุกกลุ่มร่วมกัน (3) เจรจาต่อรองและประสานผลประโยชน์ของทุกฝ่าย (4) 
ร่วมกันก าหนดกลยุทธ์การด าเนินโครงการและวิธีการประเมินโครงการ  (5) ร่วมกันวิเคราะห์
ผลกระทบ (Impacts) หรือผลลัพธ์ (Outcomes) โดยการประเมินแบบไม่อิงวัตถุประสงค์โดยนัก
ประเมินในฐานะนักประเมินอาชีพ (Professional Evaluators) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะนัก
ประเมินปฏิบัติ (Practitioner Evaluators) เพื่อพิจารณาดูผลกระทบหรือผลลัพธ์ในเชิงบูรณาการ
ร่วมกัน (6) ปรับปรุงรูปแบบวิธีการด าเนินโครงการให้มีความเหมาะสมก่อนน าโครงการไปสู่การปฏิบัติ
จริง (7) ด าเนินโครงการและติดตามผลประเมินตามบทบาทของกลุ่มผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม 
(8) ผู้ท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มร่วมกันน าเสนอเผยแพร่ผลการประเมินโครงการ และ (9) วิเคราะห์ผล
การประเมิน ระบบจุดแช็ง จุดอ่อนของการด าเนินงาน สภาพปัญหา อุปสรรค พร้อมร่วมกันเสนอแนว
ทางแก้ไขในการขยายผลโครงการในครั้งต่อไป สรุปได้ว่าการประเมินโครงการทางพัฒนศึกษา เป็น
การประเมินในเชิงสหวิทยาการมีการบูรณาการณ์ศาสตร์ด้านต่างๆ เข้ามาร่วมพิจารณาผลการด าเนิน
โครงการ ต้องท าควบคู่กับการด าเนินโครงการ ซึ่งการประเมินต้องเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
หรือเพื่อสะท้อนปัญหา หรือปรับวิธีด าเนินงาน 

รูปแบบของการประเมิน 
รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบความคิดในการประเมินเปรียบเสมือนทฤษฎีหรือแบบแผนท่ี

เป็นระบบ แสดงให้เห็นภาพรวมท้ังหมดเกี่ยวกับการประเมิน สามารถแบ่งรูปแบบการประเมิน
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ (กาญจนา วัธนสุนทร, 2539; สมหวัง พิธิยานุวัฒน์, 2540) 

กลุ่มท่ี 1 รูปแบบการประเมินท่ียึดความส าเร็จของจุดมุ่งหมายเป็นหลัก เน้นกลวิธีในการ
ประเมินท่ีเรียกว่าการวางแผนเพื่อตัดสินใจเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เป็น
หลัก พยายามก าหนดจุดมุ่งหมายตลอดจนตีค่าจุดมุ่งหมายเหล่านี้ การประเมินจะให้คุณค่ามากน้อย 
พิจารณาจากวัตถุประสงค์ท่ีบรรลุผลส าเร็จ ผู้ท่ีเป็นผู้น าในการประเมินกลุ่มนี้ ได้แก่ (สุพัฒน์ สุกมล
สันต์, พรรณิภา หิตะศักดิ์, & สุวรรณา สถลขา, 2558) 

1.1) ไทเลอร์ (Tyler) เป็นผู้หนึ่งท่ีก าหนดว่าจุดหมายท่ีจะช่วยให้โครงการสามารถ
น าไปปฎิบัติและช่วยให้การประเมินสามารถกระท าได้คือจุดมุ่งหมายทางพฤติกรรมโดยพิจารณาว่า
สามารถ บรรลุจุดมุ่งหมายเหล่านี้ได้มากน้อยเพียงใด 

1.2) เมทเฟสเซลและไมเคิล (Metfessel and Michael) ก าหนดขั้นในการประเมิน
จุด มุ่งหมายไว้ดังนี้ (Nyre & Rose, 1979) 

1.2.1) ต้องอาศัยสมาชิกในชุมชนท้ังหลายช่วยก าหนดวัตถุประสงค์ 
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1.2.2) สร้างวัตถุประสงค์ 2 ประเภท คือ แบบกว้างๆ และแบบจ าเพาะ
เจาะจง 

1.2.3) แปรวัตถุประสงค์ท่ีจ าเพาะออกมาในรูปท่ีจะส่ือความหมายได้ 
1.2.4) พัฒนาเครื่องมือท่ีจะท าการวัด 
1.2.5) กระท าการวัดตัวแปรในข้อ (3) เป็นครั้งคราว 
1.2.6) วิเคราะห์ข้อมูลในข้อ (5) 
1.2.7) แปลผลวิเคราะห์ 
1.2.8) น าผลวิเคราะห์มารายงาน เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการเสนอแนะ ช่วย

เปล่ียนแปลง ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้ดีขึ้น 
1.3) แฮมมอนด์ (Hammond) เน้นท่ีตัวแปรท่ีเกี่ยวข้องระหว่างจุดมุ่งหมายและการ

เรียน การสอนต่อพฤติกรรมของผู้เรียน ถ้าได้พฤติกรรมท่ีแสดงตามท่ีก าหนดไว้ ก็หมายความว่า ได้
บรรลุตามตรงเป้าหมายท่ีวางไว้แล้ว (ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานนท์, 2558) 

กลุ่มท่ี 2 รูปแบบการประเมินท่ียึดเกณฑ์เป็นหลัก (Criterion Model) เน้นกลวิธีในการ
ประเมินท่ีต้องการให้ผลการประเมินมีประโยชน์ต่อผู้ต้องการใช้ผลการประเมินมากท่ีสุด โดยเกณฑ์ใน
ท่ีนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ เกณฑ์ภายใน และเกณฑ์ภายนอก ซึ่งเกณฑ์ภายในได้แก่ ขบวนการท่ีจะ
ช่วยใช้วัตถุประสงค์บรรลุผล ส่วนเกณฑ์ภายนอกได้แก่ ผลของการท่ีวัตถุประสงค์บรรลุ ดังนั้นถ้าเป็น
การประเมินขบวนการหรือวิธกีารก็จัดว่าเป็นรูปแบบการประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายใน ถ้าเป็นการ
ประเมินผลก็จัดว่าเป็นรูปแบบการประเมินโดยใช้เกณฑ์ภายนอก ซึ่งการประเมินนี้อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ตัดสินคุณค่า ผู้ท่ีเป็นผู้น าในการประเมินกลุ่มนี้ ได้แก่ 

2.1) สคริฟเวน (M. Scriven, 1994, 2001) เสนอว่า การประเมินผลโดยใช้เกณฑ์
ภายนอกแบ่งได้ 6 วิธี คือ (1) การประเมินไปเรื่อยๆ กับการประเมินสรุป (2) การประเมินท่ีให้ความ
สนใจท่ีจุดมุ่งหมายเป็นหลัก (3) การประเมินท่ีพิจารณาความมากน้อยของคุณค่าเป็นหลัก (4) การ
ประเมินเปรียบเทียบ (5) การประเมินแบบเป้าหมายอิสระ และ (6) การประเมินแบบสืบสวน 

2.2) สเตค (Stake) เน้นการประเมินผล 2 แบบคือ (1) การบรรยายสภาพท่ีเป็นจริง 
และ (2) การตัดสินสภาพท่ีเป็นจริง โดย Stake ได้ต้ังช่ือรูปแบบการประเมินแบบนี้ว่า โมเดลการ
สนับสนุน (Countenance Model) ท่ีเน้นความแตกต่างของการบรรยายออกจากการตัดสินในทุก
เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเดิม (ส่ิงน า) ปฎิบัติการหรือการจัดกระท าต่างๆ เช่น การเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมหลังปฎิบัติการ (ผล) เช่น ผลการเรียน ผลจากผู้บริหาร โมเดลนี้ย้ าท่ี
ความแตกต่างของส่ิงท่ีนักการศึกษาวางแผนไว้และส่ิงท่ีเกิดขึ้นหลังปฎิบัติการ ผู้ท่ีเช่ือโมเดลนี้จึงให้
ความส าคัญต่อการจัดกระท าและต่อสภาพแวดล้อมทางการศึกษา (Stake & Abma, 2001; ขนิษฐา 
วิทยาอนุมาศ & ณัฐฏา สรรพศรี, 2558) 
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กลุ่มท่ี 3 รูปแบบการประเมินท่ีช่วยการตัดสินใจ (Decision Model) รูปแบบเน้นวิธีในการ
ประเมินท่ีเรียกว่า วิธีการตัดสินใจเพื่อจัดการโดยมองการประเมินเป็นการรวบรวมสารสนเทศ  
วิเคราะห์ และรายงานผลการประเมินในรูปสารสนเทศท่ีไม่มีการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีประเมิน เพื่อ
ช่วยการตัดสินใจของผู้ท่ีมีหน้าท่ีตัดสินใจ และถือว่าการตัดสินคุณค่าเป็นเรื่องของผู้ให้ข้อมูลไม่ใช่
หน้าท่ีของนักประเมิน ผู้ท่ีเป็นผู้น าในการประเมินกลุ่มนี้ ได้แก่ 

3.1) โพรวัส (Provas) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินท่ีเรียกว่า การ
ประเมิน ผลความแตกต่างหรือการประเมินความไม่สอดคล้อง (Discrepancy Evalution Model) ซึ่ง
จะประเมิน ท้ังหมด 5 ส่วน คือ (1) การออกแบบ (Design) (2) การติดต้ัง ( Installation) (3) 
กระบวนการ (Process) (4) ผลผลิต (Products) และ (5) ค่าใช้จ่ายหรือผลตอบแทน (Cost) ซึ่งในแต่
ละส่วนจะมีขั้นตอนการประเมินผลโดยจะด าเนินการเป็น 5 ขั้นตอนคือ ขั้นท่ี 1 ผู้ประเมินจะต้อง
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน (Standards) ของส่ิงท่ีต้องการวัดก่อน เช่น มาตรฐานด้านเนื้อหา ขั้นท่ี 2 ผู้
ประเมินต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานหรือการปฏิบั ติจริงของส่ิง ท่ีต้องการวัด 
(Performance) ขั้นที่ 3 ผู้ประเมินน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้ขั้นที่ 2 มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานท่ีต้ังไว้ใน
ขั้นท่ี 1 (Compare)   ขั้นท่ี 4 ผู้ประเมินศึกษาความสอดคล้อง/ไม่สอดคล้องระหว่างผลการฏิบัติจริง
กับเกณฑ์มาตรฐาน (Discrepancy) ขั้นท่ี 5 ผู้ประเมินส่งผลการประเมินไปให้ผู้บริหารหรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตรว่าจะเลิกการใช้หลักสูตรท่ีประเมิน หรือ
ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติ หรือ เกณฑ์มาตรฐานให้คุณภาพดีขึ้น (Decision Making) (นิคม ตังคะพิภพ
, ฉัตรนภา พรหมมา, & เอนก เพียรอนุกูลบุตร, 2558) จากแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลการประเมินความ
ไม่สอดคล้อง (Discrepancy Evalution Model) สามารถสรุปขั้นตอนหรือกระบวนการในการ
ตัดสินใจการประเมินของโพรวัสได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 
แผนภาพท่ี 5 แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการในการตัดสินใจการประเมินของโพรวัส 
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3.2) อัลคิน (Alkin) ผู้อ านวยการศูนย์เพื่อการศึกษาเรื่องการประเมิน (Center for 
the Studey of Evaluation) ท่ีวิทยาลัย UCLA ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมิน ท่ี
เรียกว่า CSE Model ซึ่งโมเดลนี้ให้ค าจ ากัดความของการประเมินว่าเป็นขบวนการท่ีใช้เพื่อการ
ตัดสินใจต่างๆ ได้แก่การเลือก การรวบรวม การวิเคราะห์ และการรายงานสาระให้กับผู้ตัดสินใจ โดย
แบ่งการประเมินเป็น 5 แบบ คือ (1) การตีค่าความต้องการหรือวัตถุประสงค์ (Need Assessment) 
(2) การวางแผนโครงการ (Program Planning) (3) การประเมินการปฎิบัติ ( Implementation 
Evaluation) (4) การประเมินความก้าวหน้า (Progress Evaluation) (5) การประเมินผล (Outcome 
Evaluation) (Alkin & Carden, 2012; ส าราญ มีแจ้ง & พงศ์ศิริ ส าลี, 2558) โดยการน าผลการ
ประเมินท่ีได้ไปใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างสรรค์ซึ่งการน าไปใช้จะมี 2 แบบ ได้แก่ (1) การน าไป
ในช่วงระหว่างด าเนินการ (Process use) ประกอบด้วย การใช้ในเชิงปฏิบัติ การใช้ในเชิงความคิด 
และการใช้ในเชิงสัญลักษณ์ (Symbolicuse) และ (2) การน าไปใช้ในช่วงส้ินสุดด าเนินการ (Findings 
use) ประกอบด้วย การใช้ในเชิงปฏิบัติ การใช้ในเชิงความคิด และการใช้ในเชิงตรวจสอบยืนยัน 
(Alkin & Taut, 2003) 

3.3) สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินท่ี
เรียกว่า CIPP Model โดยการประเมินเป็นขบวนการของการบรรยาย การรวบรวมสารเพื่อน าไปใช้ใน
การตัดสินใจเลือก ซึ่งขั้นของโมเดลซิปป์ประกอบด้วย (1) การบรรยาย คือ การบอกสาระท่ีต้องการ 
การให้ค าจ ากัดความส่ิงท่ีต้องการ และอธิบายความต้องการได้ (2) การรวบรวม จัดระบบ และ
วิเคราะห์สาระท่ีได้จากการบรรยาย (3) การจัดหา คือ การสังเคราะห์สาระเหล่านี้เพื่อน าผลมา
ประเมินซึ่งจากขั้นของโมเดลนี้ สรุปว่าจะต้องการสาระอะไรบ้างท่ีจะช่วยการตัดสินใจและจะน าสาระ
เหล่านี้ไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างไร ซึ่งการใช้ CIPP model ประเมินใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การ
ประเมินบริบท/เนื้อหา (Context Evaluation) คือ การหาจุดมุ่งหมายหรือเนื้อหาท่ีเป็นไปได้จากส่ิงท่ี
เป็นไปไม่ได้จากมโนทัศน์ของตัวประกอบท่ีเกี่ยวข้องจากส่ิงแวดล้อม จากปัญหา ความต้องการ และ
โอกาส เพื่อให้ได้จุดมุ่งหมายท่ีต้องการ (2) การประเมินปัจจัยน าเข้า/ ส่ิงท่ีใส่เข้าไป ( Input 
Evaluation) คือ การหาแหล่งท่ีจะช่วยให้โครงการบรรลุจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ ตลอดจนกล
ยุทธโดยส่ิงท่ีใส่เข้าไปจะช่วยผู้ตัดสินใจในการเลือกกลุ่ม และช่วยออกแบบกระบวนการท่ีเหมาะสมกับ
สภาพการ (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) มีจุดมุ่งหมายเพื่อช้ีข้อบกพร่องของ
แบบกระบวนการท่ีวางแผนไว้และยังมิได้ลงมือปฎิบัติ และ (4) การประเมินผลผลิต (Product 
Evaluation) คือ ความพยายามท่ีจะวัดและแปลความหมายส่ิงท่ีได้รับจากโครงการ (มัทนา วังถนอม
ศักด์ิ , 2554) นอกจากนี้  สตัฟเฟิลบีม (Stuffelbeam) ได้น าเสนอประเภทของการตัดสินใจท่ี
สอดคล้องกับประเด็นท่ีประเมิน คือ (1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) (2) การ
ตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้างของโครงการ (Structuring Decisions) (3) การตัดสินใจเพื่อน า
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โครงการไปปฏิบัติ ( Implementation Decisions) และ (4) การตัดสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(Recycling Decisions) เช่น การตัดสินใจใช้ข้อมูลจากการประเมินผลผลิตท่ีเกิดขึ้น เพื่อพิจารณาการ
ยุติ หรือขยายโครงการท่ีจะน าไปใช้ในโอกาสต่อไป (Guili et al., 2011; ส านักงานสภาสถาบันราชภัฏ
, 2545) อีกท้ัง สตัฟเฟิลบีม (Stuffelbeam) ยังได้กล่าวว่าการประเมินเป็นการตอบสนองความจ าเป็น
ในการประเมินผลท่ีมีข้อมูลมากขึ้นเพื่อผู้มีอ านาจตัดสินใจ (Lee, 2008) โดยการพัฒนารูปแบบการ
ประเมินซิปป์ (CIPP Evaluation Model) ซึ่งความสัมพันธ์ของมิติท้ัง 4 ด้าน ในรูปแบบการประเมิน 
CIPP กับบทบาทการประเมินเป็นระยะ และการประเมินสรุปรวม จะเห็นได้จากตารางต่อไปนี้ (D. L. 
Stufflebeam, 2003; D. L. Stufflebeam & Shinkfield, 2007) 
 
ตารางท่ี 1 ความสัมพันธ์ของมิติ 4 ด้าน ในรูปแบบการประเมิน CIPP กับบทบาทการประเมิน 

บทบาทการประเมิน 
Evaluation Roles 

บริบท 
Context 

ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลผลิต 
Product 

การประเมินเป็น
ระยะ: 
มุ่งใช้สารสนเทศที่ได้ 
จาก CIPP เพ่ือมอง 
มุ่งไปข้างหน้าช่วย 
ส าหรับการตัดสินใจ 
และประกันคุณภาพ 
ของโครงการ แผนงาน 
หรือสิ่งแทรกแซง 

ช้ีแนะส าหรับ
การจ าแนก
ความต้องการ
จ าเป็น 
ของสิ่ง
แทรกแซง 
และเลือกจัด 
ล าดับเป้าหมาย  
 

ช้ีแนะส าหรับการ 
เลือกแผนปฏิบัติ 
งาน หรือกลยุทธ์ 
อื่นๆ 
 

ช้ีแนะส าหรับการ 
น าแผนปฏิบัติงานไป
ใช้  

ช้ีแนะส าหรับการ 
ด าเนินงานต่อเน่ือง 
การปรับเปลี่ยนการ
ดัดแปลงหรือแม้ 
กระทั่งการยุติ/ระงับ
ความพยายามใดๆ 
ของโครงการ แผน 
งาน/สิ่งแทรกแซง
น้ัน  

การประเมินสรุปรวม: 
มุ่งใช้สารสนเทศที่ได้ 
จาก CIPP เพ่ือมอง 
ย้อนกลับ สรุป
เก่ียวกับ 
คุณภาพ 
คุณประโยชน์ 
ความซื่อสัตย์แม่นย า 
และความมีนัยส าคัญ 
ของโครงการ 

เปรียบเทียบการ 
ประเมินความ 
ต้องการจ าเป็น 
ปัญหา 
คุณสมบัติ 
ที่มีค่าและ
โอกาส 
กับเป้าหมาย
และ 
การจัดล าดับ
ความส าคัญ 

เปรียบเทียบ 
กลยุทธ์การ
ออกแบบและ
งบประมาณของ 
โครงการกับความ
ต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมาย
และ 
ผู้รับประโยชน์ 
ของโครงการน้ัน 

เปรียบเทียบ 
กับกิจกรรมใน 
แผนงานที่ออกแบบ
ไว้ 

เปรียบเทียบผลลัพธ์ 
ของโครงการกับ
ความต้องการจ าเป็น
ของกลุ่มเป้าหมาย
และเปรียบเทียบกับ
ผลที่เกิดข้ึนจาก
โครงการที่มีลักษณะ
คล้ายกัน 
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วิธีประเมินบริบท ปัจจัยป้อนเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ (CIPP) ตามทัศนะของ 
Stufflebeam, Gulickson, and Wingate (2002) ซึ่งได้น าแนวคิดเชิงระบบมาใช้ในการตัดสินใจ 4 
ประเภท คือ (1) การตัดสินใจเพื่อการวางแผน (Planning Decisions) เกี่ยวกับการเลือกเป้าหมาย/
จุดมุ่งหมายโครงการ (2) การตัดสินใจเพื่อก าหนดโครงสร้าง (Structuring Decisions) เกี่ยวกับการ
ก าหนดยุทธวิธี/แผนงานหรือการด าเนินงาน (3) การตัดสินใจเพื่อการน าไปปฏิบัติ ( Implementing 
Decisions) เกี่ยวกับการเปล่ียนยุทธวิธี/การด าเนินงานให้เหมาะสม และ (4) การตัดสินใจเพื่อการ
ทบทวน (Recycling Decisions) เกี่ยวกับการเปล่ียนแปลง/คง/ขยาย/ยุบ/เลิกโครงการ และมี
ประเภทการประเมิน 4 ประเภท เช่นเดียวกันคือ (1) การประเมินบริบท (Context Evaluation) (2) 
การประเมินปัจจัยป้อนเข้า (Input Evaluation) (3) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 
และ (4) การประเมินผลลัพธ์ (Product Evaluation) ซึ่งความ สัมพันธ์ระหว่างประเภทของการ
ประเมินและการตัดสินใจจะเอื้อต่อการตัดสินใจแต่ละประเภทดังแสดงในแผนภาพท่ี 6 

 

 
แผนภาพท่ี 6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของการประเมินและการตัดสินใจ 

 
จากการศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินดังท่ีกล่าวมาข้างต้น ในการ

วิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้รูปแบบการประเมิน CIPP ท าการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในส่วน
ของการด าเนินการวิจัยเชิงประเมิน โดยแบ่งการประเมินเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัย
น าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ซึ่งใช้เทคนิควิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีหลากหลาย
สอดคล้องกับประเด็นย่อยท่ีต้องการประเมินในแต่ละมิติ น ามาวิเคราะห์ สรุป ตีความผลการประเมิน 
จาก 3 พื้นท่ี ได้แก่ (1) ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก จ านวน 51 สถานศึกษา (2) 
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ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 จ านวน 129 สถานศึกษา และ (3) หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 จ านวน 90 สถานศึกษา รวมถึงข้อมูลจากเอกสารและ
บันทึกต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารประกอบด้วย 

5. การศึกษาการมองอนาคต 
มโนทัศน์เก่ียวกับแนวคิดอนาคตศึกษา 
อนาคตศาสตร์ (Futurology มีค าภาษาอังกฤษท่ีตรงกับความหมายนี้หลายค า ได้แก่ 

Futurism, Futuristic, Future Studies, Future Research, และ Futurology) ส่วนผู้ท่ีท าการศึกษา
อนาคตอย่างเป็นระบบโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยอนาคตแบบต่างๆ เรียกว่า นักอนาคตนิยม แต่ท่ีใช้อย่าง
กว้างขวางท่ีสุดคือ Futurism ซึ่งมีความหมายท่ีบอกแนวความคิดความเช่ือเกี่ยวกับทางเลือกอนาคต
ต่างๆ (Alternative Futures) ของกลุ่มประชากรหรือสังคมกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีลักษณะเป็นลัทธิหรือ
ปรัชญา นักอนาคตศาสตร์เช่ือว่า อนาคตสามารถศึกษาได้อย่างเป็นระบบ เห็นว่าการเตรียมตัวเผชิญ 
หน้ากับอนาคตตามแนวอนาคตศาสตร์คือ การคิดและสร้างอนาคตต้ังแต่ปัจจุบัน สอดคล้องกับค าท่ีว่า 
“The Future Is Now” ดังนั้นกระบวนการของนักอนาคตศาสตร์จึงมีลักษณะเป็น Proactive 
มากกว่า Reactive และอนาคตศึกษา (Futures Studies) เป็นสาขาวิชาท่ีศึกษาถึงแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับการศึกษาอนาคต ตลอดจนระเบียบวิธีท่ีใช้ในการศึกษาแนวโน้มและทางเลือกต่างๆท่ีมีความ
เป็นไปได้ในอนาคต การศึกษาอนาคตตามลักษณะเฉพาะตัวตามแนวคิดของมนุษย์ในภาพรวม
สามารถจ าแนกเนื้อหาออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ 1) ส่วนท่ีเป็นแนวคิด (Perspectives) และทฤษฎี 
(Theories) ซึ่ ง อาจใ ช้ค ารวมว่ า  อนาคตนิ ยม  (Futurism) และ2) ส่ วน ท่ี เป็นระ เบี ยบวิ ธี  
(Methodologies) เรียกว่า วิธีวิจัยอนาคต (Futures Research) เป็นวิธีการศึกษาอนาคตท่ีมิใช่วิธี
การศึกษาข้อเท็จจริงเช่น เดียวกับงานวิจัยท่ัวไป แต่เป็นการศึกษาแนวโน้มและส่ิงท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต และทางเลือกหลายทางท่ีจะเป็นไปได้มากท่ีสุด (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548b) 

เทคนิควิธีการมองอนาคต 
การศึกษาการมองอนาคต (Foresight Studies) มีหลากหลายวิธี ดังนั้นจึงต้องน าเทคนิควิธี

ต่างๆ มาบูรณาการในการใช้อย่างเหมาะสมเพื่อให้การออกแบบชุดโครงการมองอนาคตสามารถ
น ามาใช้ในการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จได้ โดยเทคนิคท่ีน ามาใช้ในวิธีการมองอนาคตมีดังนี้ (จุฬากรณ์ 
มาเสถียรวงศ์, 2549; ชาตรี ศรีไพพรรณ, 2549) 

1) การปฏิบัติการแบบอนาคตภาพ (Scenario Workshop) 
2) การส ารวจแบบ Delphi (Delphi Surveys) 
3) เส้นทางแผนท่ีเทคโนโลยี (Technology Roadmapping) 
4) แผนผังความคิด (Mind Mapping) 
5) การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน (Swot Analysis) 



  60 

6) การวิเคราะห์ผลกระทบแบบไขว้ (Cross Impact Analysis) 
7) การวิเคราะห์วิกฤตเทคโนโลยี (Critical Technologies Identification) 
8) ต้นไม้สัมพันธ์ (Relevance Trees) 
9) การวิเคราะห์โครงสร้างพืชและสัตว์ (Morphological Analysis) 
10) การวิเคราะห์เกี่ยวสิทธิบัตร (Patent Analysis) 
11) การตรวจสอบส่ิงแวดล้อม (Environment Scanning) 
12) การวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Future Research) 

การวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณนา  
การวิจัยอนาคตเชิงชาติพันธุ์วรรณนา (Ethnographic Future Research: EFR) เป็น

เทคนิควิธีการวิจัยท่ีพัฒนามาจากระเบียบวิธีวิจัยทางมนุษยวิทยาท่ีเรียกว่า การวิจัยชาติพันธ์วรรณา 
(Ethnographic Research หรือ Ethnography) โดยเทคนิค EFR พยายามเอาอนาคตภาพ และ
ค่านิยมท่ีเกี่ยวกับกระบวนการเปล่ียนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มประชากรท่ีศึกษา ซึ่ง
ผู้พัฒนาเทคนิค EFR นี้ ก็คือ ศาสตราจารย์ ดร.โรเบิร์ต บี เท็กซเตอร์ (Robert B. Textor) แห่ง
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2559; สมาน งามสนิท, 2559) 

เทคนิค EFR ท าโดยการสัมภาษณ์มีลักษณะเฉพาะคือ สัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน า ท่ีผู้
สัมภาษณ์จะสรุปการสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ฟัง และขอให้ปรับปรุงเปล่ียนแปลงและแก้ไขค า
สัมภาษณ์ ซึ่งเรียกว่า เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization Technique) เพื่อให้
ผู้วิจัยมีความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้มานั้นมีความน่าเช่ือถือ โดยมีความเท่ียงตรง (Validity) และความ
เช่ือมั่น (Reliability) รวมถึงการสัมภาษณ์แบบ EFR จะประกอบด้วย อนาคตภาพท่ีเป็นทางเลือก 
(Alternative) 3 ภาพเรียงล าดับกัน คือ อนาคตภาพทางดี (Optimistic Realistic Scenario) อนาคต
ภาพทางร้าย (Pessimistic-Realistic scenario) และอนาคตภาพท่ีน่าจะเป็นไปได้มากท่ีสุด (Most-
Probable Scenario) ซึ่งอนาคตภาพท้ัง 3 ประกอบด้วยแนวโน้มในอนาคตท่ีผู้ถูกสัมภาษณ์คาดว่า 
จะเกิดขึ้นจึงต้องมีค่า Realistic ก ากับ ดังนั้นอาจสามารถสรุปขั้นตอนของการวิจัยแบบ EFR ได้ดังนี้ 
(บุญมี พันธุ์ไทย, 2559) 

5.1 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยการคัดเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง เป็น
การเลือกโดยใช้ดุลพินิจว่า ตัวอย่างท่ีเลือกมานี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย (ยุทธ ไกยวรรณ์ 
& กุสุมา ผลาพรม, 2553) โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติในข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อตาม
เกณฑ์ 

5.2 การสัมภาษณ์ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ คือ 
5.2.1 แบบเปิดและไม่ช้ีน า (Open-Ended and non- directive) 
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5.2.2 แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) คือ มีการเตรียม
หัวข้อ/ประเด็นการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า 

5.2.3 ใช้เทคนิคการสรุปสะสม (Cumulative Summarization) 
5.2.4 สัมภาษณ์อนาคตภาพ 3 แบบ ได้แก่ 

1) Optimistic-Realistic (O-R) 
2) Pessimistic-Realistic (P-R)     
3) Most-probable (M-P) 

5.3 การวิเคราะห์หาฉันทามติระหว่างกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ 
5.4 เขียนภาพอนาคต (Scenario Write-up) ซึ่งเป็นผลการวิจัย 

จากการศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้น ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกท่ีจะใช้เทคนิค EFR ท าการเขียน
ภาพอนาคตการฝึกนักศึกษาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อสร้างพลเมืองดี ประกอบกับผลการประเมิน
ท่ีได้ เพื่อบูรณาการข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดในการด าเนินการจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาทหารของกองทัพบกไทยต่อไป 
 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

1. งานวิจัยในประเทศ 
จิระศักดิ์ ศิลาพงษ์ (2547) ได้ท าการวิจัยการศึกษาปญหาและความตองการในกระบวนการ

จัดการฝกวิชาทหารของผูก ากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดนครราชสีมา 
ผลการวิจัยพบวา (1) ปญหาในกระบวนการจัดการฝกวิชาทหาร โดยรวมมีปญหาอยูในระดับปาน
กลาง (2) ความตองการในกระบวนการจัดการฝกวิชาทหาร โดยรวมมีความตองการอยูในระดับปาน
กลาง (3) ปญหาในกระบวนการจัดการฝกวิชาทหารของผูก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และ (4) 
ความตองการในกระบวนการจัดการฝกวิชาทหารของผูก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดนครราชสีมา โดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คมสัน เวนานนท์ (2548) ได้ท าการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมการฝึกวิชาทหารโดยใช้
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร เป็นการศึกษาเชิงทดลอง ผลการศึกษาพบว่า (1) 
รูปแบบการฝึกศึกษาวิชาทหาร วิชาการฝึกเบื้องต้นผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างขึ้น
ประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก (2) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาการฝึก
เบื้องต้นท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับมากเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการฝึกศึกษาผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน (4) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองท่ีเรียนผ่านบทเรียน
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คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ และ (5) นักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับ
การศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริงมีเจตคติอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

เผ่าพงศ์ พงศ์เหล่าข า (2549-2550) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทัศนคติการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีทัศนคติต่อความมั่นคงของชาติ
อยู่ในระดับดี ท้ังในด้านความคิดต่อการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ความคิดต่อความมั่นคงของชาติ 
ความรู้สึกต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และการปฏิบัติในการน าความรู้ไปใช้ในการรับใช้ชาติ เมื่อ
พิจารณาปัจจัยจากการพัฒนาพบว่า เพศ ระดับช้ันปี อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองนักศึกษาวิชา
ทหารเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาทัศนคติ ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการพัฒนาทัศนคติต่อความมั่นคง คือ 
เหตุผลในการเข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหาร ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัศนคติเพื่อความมั่นคง
ของชาติ ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และ
ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร มีทัศนคติต่อความมั่นคงของชาติอยู่ในระดับดี 

วัยวัช สุขทอง (2550) ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 31 จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพ
การจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 1.1 ด้านการรับสมัครและรับรายงานตัว 1.2 ด้านการด าเนินการฝึก 
1.3 ด้านการสอบและประเมินผล พบว่าทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 2. ปัญหาการจัดการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 2.1 ด้านการรับสมัครและรับรายงานตัว 2.2 ด้านการด าเนินการฝึก 2.3 ด้านการ
สอบและประเมินผล พบว่าทุกด้านมีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง  3. ความต้องการเกี่ยวกับการ
จัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก 4. แนวทางการพัฒนาการจัดการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร ได้แก่ 4.1 ด้านการรับสมัครและรับรายงานตัว ประกอบด้วย จัดท าแผนการรับสมัคร
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 4.2 ด้านการด าเนินการฝึก ประกอบด้วย แต่งต้ังคณะกรรมการร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 4.3 ด้านการสอบและประเมินผล ประกอบด้วย จัดท าโครงการในการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและบุคลากรจากหน่วยงานภายนอก 

เวชศักด์ิ ขันธอุบล (2550) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะการตัดสินใจ
สมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารหญิง เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ผลการศึกษา
พบว่า (1) นักศึกษาวิชาทหารหญิงท่ีปัจจัยพื้นฐานต่างกันในด้านระดับการศึกษา สถานศึกษา ช้ันปี 
เครือญาติทางทหารและอาชีพบิดามารดามีความคิดเห็นต่อภาวะการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน (2) ปัจจัย
ค่านิยมต่อสถาบันทหารมีความสัมพันธ์ต่อภาวะการตัดสินใจสมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในด้าน
ความภาคภูมิใจในเครื่องแบบและการแต่งกาย ความน่าเคารพนับถือของบุคคลในสถาบันและความมี
อ านาจของหน่วยงาน  และ (3) ปัจจัยผลกระทบอันเกิดจากการฝึกวิชาทหารไม่มีความสัมพันธ์ต่อ
ภาวะการตัดสินใจสมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในภาพรวมแต่มีความสัมพันธ์ในรายด้านได้แก่ด้าน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางด้านร่างกาย 
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ภูเบศวร์ ธรรมบุตร (2552) ได้ท าการศึกษาการประเมินโครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร ตามรูปแบบการประเมิน CIPP Model ผลการศึกษาค้นคว้า สรุปว่า โครงการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารเมื่อได้รับการประเมินอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและเป็นระบบแล้ว ท าให้เห็นว่า
จุดประสงค์และผลการประเมินครั้งนี้จะเป็นส่ิงกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดปรับปรุงพัฒนางาน เช่น 
งบประมาณ ส่ือและวัสดุอุปกรณ์ สถานท่ีศูนย์ฝึก ส่ิงอ านวยความสะดวก ระเบียบหลักสูตรการฝึก 
เนื้อหารายวิชา และการวัดผลประเมินผล การแก้ไขข้อบกพร่องอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้การด าเนิน
โครงการมีประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อไป 

มยุรี ฐานมั่น (2553) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหาร 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมความมีระเบียบ
วินัยของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตรง
ต่อเวลา ด้านความสามัคคีในหมู่คณะ และด้านความอดทน ยกเว้นด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อบังคับ อยู่ในระดับมาก 

สุจิณณา สวัสดี (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชา
ทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกของนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อการฝึก ด้านการบริหาร ด้านการฝึก อยู่ในระดับมาก และความพึง
พอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อการฝึก ด้านอาคารสถานท่ี อยู่ในระดับปาน
กลาง ส่วนผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร จ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ช้ันปี หลักสูตรการศึกษา สถานศึกษา การสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร และการเดินทาง พบว่า ความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 
ท้ังโดยภาพรวม และเป็นรายด้าน ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ (2556) ได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงของศูนย์การก าลังส ารอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ระดับช้ันปีการเรียนวิชาทหาร ปัจจัยสิทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิงด้านสิทธิได้รับการประดับยศ 
ด้านสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลของกองทัพบก และปัจจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม ด้าน
สภาพแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

อรรถพล ห้วยกรุด (2557) ได้ท าการศึกษาลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหารสงผลต่อ
ความรับผิดชอบตอสังคม ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาวิชาทหารโดย
ภาพรวมขึ้นอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ดานความไมเห็นแกตัว ดานความจงรักภักดี 
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ด้านความกลาหาญ (ทางกาย, ทางใจ) และดานการวางทาทาง ส าหรับความรับผิดชอบตอสังคมของ
นักศึกษาวิชาทหารดานการให้ ขึ้นอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ดานความไมเห็นแกตัว 
ดานการวางทาทาง ดานความคิดริเริ่ม ดานความจงรักภักดี และดานความผูเป็นเช่ือถือได ส่วนความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาวิชาทหารดานการเสียสละแรงงาน ขึ้นอยูกับ ลักษณะผูน าของ
นักศึกษาวิชาทหาร ดานความคิดริเริ่ม ดานความกลาหาญ (ทางกาย, ทางใจ) ด้านความจงรักภักดี 
ด้านการวางทาทาง และความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาวิชาทหารดานการปฏิบัติอยางเท่า
เทียมกัน ขึ้นอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ดานความไมเห็นแกตัว ด้านความยุติธรรม 
และดานความจงรักภักดี 

2. งานวิจัยต่างประเทศ 
Jeffrey, Marcus, and Paul (2001) ได้ท าการศึกษาค่าท านายประสิทธิภาพของผู้น าใน

ศูนย์ประเมินการฝึกทหารของสหรัฐอเมริกา: หลักฐานส าหรับแบบจ าลองท่ีใช้ตัวบุคคล ผลการศึกษา
พบว่า ความคิดเดิมท่ีว่าค่านิยมและแรงจูงใจของผู้น ามีผลต่อประสิทธิภาพของนายทหารนักเรียน โดย
การศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับค่าบุคลิกภาพและความเป็นผู้น าท่ีได้รับ
การจัดอันดับในศูนย์ประเมินการฝึกทางทหารท่ีออกแบบมาส าหรับการฝึกทหาร (ROTC) ของ
นายทหารนักเรียน ซึ่งการตรวจสอบอ านาจและการมีส่วนร่วมในการท างานบ่งบอกถึงประสิทธิภาพใน
การเป็นผู้น าโดยวัดจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือรูปแบบการจูงใจของผู้น า โดย
ท าการศึกษาถึงประโยชน์ในการต้ังศูนย์การประเมินดังกล่าว รวมถึงมีการต้ังสมมติฐานว่าปัจจัยด้าน
บุคลิกภาพท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางของการเช่ือมโยงค่านิยมกับความเป็นผู้น า จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ี
กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการพ้นจากต าแหน่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อ กับการประเมิน
ความเป็นผู้น าของนายทหารนักเรียน และการพ้นจากต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง
อ านาจกับการประเมินความเป็นผู้น าของนายทหารนักเรียน ผลดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงพร้อมกับผล
การศึกษาปัจจุบันและแนวทางในการวิจัยในอนาคต 

Steven, Warrena, and Brandon (2005) ได้ท าการศึกษาการใช้หลักการฝึกทหารเพื่อ
ท านายรูปแบบของการรบกวนการท างานบนภูมิประเทศ: มีการตรวจสอบสองครั้ง ผลการวิจัยพบว่า 
การรบกวนจากภูมิประเทศท่ีเกิดจากการฝึกซ้อมรบทางทหาร อาจท าให้สถานท่ีส าคัญเกิดการ
เส่ือมสภาพ ซึ่งท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานลดความสมจริงในการฝึก และเป็นอันตรายต่อความ
ปลอดภัยของทหาร และส่ิงอุปกรณ์ ซึ่งขอบเขตของพื้นท่ีฝึกท่ีมีการไหลล้นและตะกอนท่ีกัดเซาะมาก
เกินไปอาจส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีลุ่มน้ า อีกท้ังการซ่อมแซมความเสียหายในและนอกสถานท่ีฝึกจะมี
ราคาสูงมาก ได้มีการพยายามหลายครั้งเพื่อท านายการกระจายตัวของการรบกวนพื้นผิวที่เกิดจากการ
ฝึกภายในภูมิประเทศ โดยใช้เทคนิคการกระจายตัวของการรบกวนพื้นผิวในปัจจุบันหรือในอดีตเพื่อ
ท านายอนาคต การศึกษาครั้งนี้ได้ประเมินวิธีการใหม่ในการท านายการกระจายตัวของการรบกวน
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พื้นผิวบนพื้นฐานของอุปสรรคในการวางแผนท่ีหลากหลายโดยนักวางแผนทางทหารในการจัดท าแผน
ยุทธวิธี ในขณะท่ีผลการวิจัยมีแนวโน้มดี และมีข้อเสนอแนะว่าการวิจัยเพิ่มเติมอาจช่วยเพิ่มวิธีการใน
การจัดสรรเงินทุนส าหรับการฟื้นฟูท่ีดินในพื้นท่ีการฝึกทหารตามการคาดการณ์ล่วงหน้าของการ
กระจายตัวของการรบกวนพื้นผิวยังไม่เป็นจริง 

Adamshick (2010) ได้ท าการศึกษาการให้ความรู้แก่นายทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผลการศึกษาพบว่า ความต่อเนื่องทางการศึกษาของกองทัพสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงระบบ
พลวัตของการศึกษาอาชีพของนายทหาร โดยเป็นกรอบแนวความคิดท่ีครอบคลุม ซึ่งแสดงถึงลักษณะ
ของการศึกษาท่ีก้าวหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังพลต่อไป อีกท้ังมีความต่อเนื่องของ
โครงสร้างในการพัฒนาผู้ให้บริการและเจ้าหน้าท่ีร่วม โดยแบ่งการจัดแหล่งข้อมูลได้เป็นห้าระดับ
การศึกษาทางทหาร ได้แก่ ก่อนการเป็นนายทหาร, นายทหารระดับต้น, นายทหารระดับกลาง, 
นายทหารระดับอาวุโส, และนายทหารระดับนายพล โดยมีการก าหนดระดับความส าคัญของแต่ละ
ระดับการศึกษาในแง่ของระดับหลักการสงคราม (ยุทธวิธี, การปฏิบัติงาน, และยุทธศาสตร์) รวมถึงมี
การเช่ือมโยงแต่ละระดับการศึกษาเพื่อให้แต่ละส่วนเสริมสร้างความรู้และคุณค่าท่ีได้รับในระดับก่อน
หน้า 

Fischer (2015) ได้ท าการศึกษาบรรยากาศแรงบันดาลใจในการฝึกทหารกองหนุนของ
สหรัฐอเมริกา ศึกษาถึงผลกระทบการพัฒนาภาวะผู้น า การด ารงไว้ และการแทรกแซง ผลการวิจัย
พบว่า ฝึกทางกายภาพ (PT) เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการฝึกทหาร (ROTC) ผู้ฝึกใช้โปรแกรม
ทหารกองหนุนส าหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของการออกก าลังกายและพัฒนาความเป็นผู้น า  
เป้าหมายของศึกษานี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและการรับรู้ของบรรยากาศท่ีสร้างแรงบันดาลใจเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาความเป็นผู้น า มีการเก็บรวบรวมข้อมูลรวมถึงการสังเกตของการประชุม PT 
ในช่วงระยะเวลาห้าเดือน จ านวน 30 นาย และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับนักเรียนนายร้อย 
จ านวน 20 นาย และนายทหารฝ่ายเสนาธิการ จ านวน 5 นาย จากผลการวิจัยสรุปว่า บรรยายกาศท่ี
สร้างแรงบันดาลใจในการฝึก ROTC และ PT อาจจะมีภารกิจผสมและรูปแบบเฉพาะตัว ซึ่งจะเอื้อ
ส าหรับแรงจูงใจระดับสูงและการปรับปรุงท้ังใน PT และความเป็นผู้น า การเปล่ียนโครงสร้างการ
ประเมินท่ีดีในการอ านวยความสะดวกในการปรับปรุงแต่ละบุคคลสามารถน ามาใช้ เพื่ออ านวยความ
สะดวกใหน้ายทหารฝ่ายเสนาธิการมีเทคนิคการสอนท่ีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Rick et al. (2017) ได้ท าการศึกษาหลักการจัดการส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการของพื้นท่ีฝึก
ทหาร ผลการวิจัยพบว่า พื้นท่ีฝึกทหาร (MTAs) ครอบคลุมประมาณ 200-250 ล้านเฮกตาร์ท่ัวโลก 
เกิดขึ้นในระบบนิเวศท่ีส าคัญท้ังหมด และเป็นสินทรัพย์อนุรักษ์ท่ีมีนัยส าคัญ ในบางเขต MTAs อาจ
เป็นเขตการใช้ท่ีดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยรัฐบาลเป็นเจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการ อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ 
MTAs ไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นทรัพยากรการอนุรักษ์หรือการปกป้องส่ิงแวดล้อม นอกจากนี้ยังไม่มี



  66 

การจัดการ MTAs ส าหรับด้านส่ิงแวดล้อมท่ีมีคุณค่าทางสังคม และไม่ได้มีค าแนะน าการจัดการ MTA 
ท่ีเฉพาะเจาะจง ซึ่งรายละเอียดวิธีการท้ังการฝึกอบรมทางทหาร และการรักษาส่ิงแวดล้อมของ MTA 
สามารถบ ารุงรักษาได้ โดยคณะผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนเอกสารการจัดการ MTA ของออสเตรเลีย
และเยอรมันเพื่อตรวจสอบว่ามีหลักการจัดการท่ีเป็นท่ียอมรับท้ังการฝึกทหารและค่าส่ิงแวดล้อม ซึ่ง
เอกสารการจัดการจากท้ังสองประเทศนี้ได้รับการคัดเลือกเนื่องจากถือว่าเป็นประเทศท่ีอยู่ในระดับ
แนวหน้าของการบริหารจัดการ MTA ท่ัวโลก การทบทวนของคณะผู้วิจัยพิจารณาแล้วว่าท้ังสอง
ระบอบการปกครองของออสเตรเลียและเยอรมันไม่มีหลักการบริหารเฉพาะส าหรับค่าเหล่านี้จะเป็น
กรณีส่วนใหญ่ของ MTA ท่ัวโลก อีกท้ังเป็นครั้งแรกท่ีคณะผู้วิจัยได้พัฒนาหลักการจัดการ MTA ซึ่ง
รวมการบริหารจัดการเป้าหมายการฝึกทหาร และค่าส่ิงแวดล้อม ซึ่งกุญแจส าคัญในการบรรลุการบูร
ณาการนี้คือ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดผลกระทบของการฝึกทางทหารต่อส่ิงแวดล้อม และค่าความ
เป็นไปได้ในด้านส่ิงแวดล้อมของพื้นท่ีฝึกท่ีเฉพาะเจาะจง 
 
กรอบแนวความคิด 

จากการทบทวนวรรณกรรม และการศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับข้อเสนอเชิงนโยบาย
ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย สามารถเขียนเป็นกรอบแนวความคิด ได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 7 แสดงกรอบแนวความคิด 

 
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย มีวัตถุประสงค์
เพื่อจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
ผสมผสาน (Mixed Methods Research) เป็นแผนแบบสามเส้า (Triangulation Design) เพื่อศึกษา
หาค าตอบให้กับปัญหาวิจัยเรื่องเดียวกัน แยกกันด าเนินงาน โดยใช้วิธีวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และให้น้ าหนักความส าคัญของวิธีการวิจัยท้ังสองอย่างเท่าเทียมกัน ใช้ช่วงระยะเวลา
ด าเนินการวิจัยในระยะเดียวและด าเนินการวิจัยไปพร้อมกัน (Creswell, 2014; จิตราภา กุณฑลบุตร, 
2550) ด าเนินการแบบพหุเทศะกรณีศึกษา (Multi-Site Case Study) ใน 3 พื้นท่ี ได้แก่ ศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก, ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14, และ
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 จากแนวคิดท่ีกล่าวมานั้น ผู้วิจัยขอน าเสนอ
รายละเอียดของวิธีด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี ้
การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค ของการฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารของกองทัพบกไทย โดยการส ารวจข้อมูล และการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดย
เลือกใช้ CIPP Model 

การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทย โดยเลือกเทคนิคการวิจัยแบบ EFR ในการท าการวิจัยครั้งนี้ 

การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นการน าเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย โดยการประเมิน เพื่อท าการรับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย
ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
 
การศึกษาระยะที่ 1 

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และการประเมิน มี 2 ขั้นตอน ดังนี้ 
การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 การส ารวจข้อมูลสภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรค 

วิธีด าเนินการ  
ด าเนินการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ซึ่งเป็นการส ารวจข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะน ามาเป็น

แนวทางในการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยให้
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สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการท่ีแท้จริงของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก และแนวคิดและทฤษฎี
เกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบาย อีกท้ังผู้วิจัยได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร 3 สถานศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก, ศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14, และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 
เป็นข้อมูลประกอบด้วย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560  

น ามาวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากเอกสาร
ทางราชการ รายงานการวิจัย เอกสารทางวิชาการ ต ารา หนังสือคู่มือการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2546; วิรัช วิรัชนิภาวรรณ์, 2555) โดยวิเคราะห์เอกสารจากการศึกษาความ
เป็นมาในอดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงผลกระทบของสถานศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกท่ีต้องการศึกษา
อย่างละเอียด จากเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยการหาข้อมูลจากหลายแหล่ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาเอกสารต้ังแต่ปี พ.ศ.2550 ถึง พ.ศ.2560 น ามา

วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis and Synthesis) โดยยึดหลักความสอดคล้อง
ของข้อมูลเพื่อศึกษาความคาดหวังในเชิงนโยบายเน้นการวิเคราะห์เชิงวิชาการเกี่ยวกับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อศึกษาว่าจะมีแนวทางการพัฒนาอะไรบ้าง และอย่างไร รวมถึง
เพื่อศึกษาว่าเนื้อหาท่ีค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ ท่ีได้มาเหล่านั้น มีอะไรใหม่จากเดิมบ้าง อีกท้ังเนื้อหาท่ี
ค้นคว้าได้มาใหม่นั้น มีผลต่อการเปล่ียนทิศทางและแนวปฏิบัติอะไรบ้าง สามารถพัฒนาการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้สอดคล้องตามนโยบาย กฎหมาย หรือแผนระดับชาติ ท้ังในระดับสากล ระดับ
รัฐบาล เพื่อแนวทางในการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศไทย โดยการวิจัยเอกสารจากเอกสาร 
ต ารา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับด าเนินงานของสถานศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกในลักษณะท่ีมี
การจัดต้ังคล้ายกันท่ีมีการด าเนินการมาก่อนแล้ว การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการด าเนินงาน
ของสถานศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก ตามพันธกิจ บทบาท ภารกิจหน้าท่ี ภายใต้อัตราเฉพาะกิจ 
(อฉก.) ของหน่วย จากการศึกษาเอกสารทางราชการ เอกสารทางวิชาการ และงานวิจัยท่ีตีพิมพ์
เกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก นอกจากนี้เป็นการวิเคราะห์เอกสารของศูนย์ฝึก 
หรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก ได้แก่ รายงานประจ าวงรอบ (3 เดือน, 6 เดือน) และ
รายงานสรุปผลงานประจ าปี เอกสารท่ีตีพิมพ์เผยแพร่อื่น ข้อมูลจาก Internet แล้วน าข้อมูลมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา โดยยึดหลักความสอดคล้องของข้อมูล ซึ่งผลของการศึกษาจะน ามา
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เสนอเป็น “สภาพปัจจุบัน และปัญหาอุปสรรค” เพื่อจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยต่อไป 

การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 การประเมินเชิงปริมาณ และการประเมนิเชิงคุณภาพ ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 

การประเมินเชิงปริมาณ 
วิธีด าเนินการ 

1) วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาระยะท่ี 1 ข้ันตอนท่ี 1 แล้วน ามาสร้างข้อ
ค าถามให้ครอบคลุมส่ิงท่ีต้องการประเมิน 

2) ด าเนินการสร้างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยมีล าดับข้ันตอนการ
สร้างและการจัดท ารูปแบบของเครื่องมือ ดังนี ้

2.1) สร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับ
การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็น 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ การประเมินบริบท การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมินกระบวนการ และการ
ประเมินผลผลิต ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
ท่ีเป็นวิธีการของ ลิเคิร์ท (Likert) (Allen & Seaman., 2007; บุญชม ศรีสะอาด, 2553) 

2.2) น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นให้ ผู้เ ช่ียวชาญ 5 ท่าน โดยมีการ
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ คือ จบการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในสาขาทางการศึกษา/
สังคมศาสตร์ และมีต าแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขึ้นไป หรือ เป็นผู้ก ากับ (พิเศษ) 
นักศึกษาวิชาทหาร/ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และมีประสบการณ์เกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหาร 
มากกว่า 15 ปีข้ึนไปตรวจสอบความครอบคลุมครบถ้วนของเนื้อหา ความเหมาะสมของส านวนภาษา 
ความครอบคลุมประเด็นท่ีศึกษา รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้ น 
จากนั้นพิจารณาปรับปรุงแก้ไข และหาค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC) หากมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 
0.7 แสดงว่าข้อค าถามสามารถน าไปใช้ได้ (สรายุทธ กันหลง, 2560) ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของความ
เช่ือมั่น (Coefficient of Reliability) ของแบบสอบถามรวมทั้งฉบับเทากับ 0.96 

2.3) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับกลุ่มทดลองจ านวน 
100 คน และหาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการสอบซ้ า (Test-Retest Reliability) 
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3) ด าเนินการจัดท าแบบสอบถามออนไลน์ตามแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุง
คุณภาพจนเป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ จากนั้นด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ส าหรับประเมินในช่ือ 
“NST59.com” เพื่อลงแบบสอบถามออนไลน์ 

4) ด าเนินการประสานสถานศึกษาวิชาทหารท้ัง 3 พื้นท่ีท่ีเลือกมาท าการวิจัย
ครั้งนี้ เพื่อท่ีผู้วิจัยจะไปช้ีแจงกับนักศึกษาวิชาทหารของท้ัง 3 สถานศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับ
รายละเอียดในการท าแบบสอบถามออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งการประเมินเชิงปริมาณจะใช้จากประชากร
ท้ังหมด 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการประเมินเชิงปริมาณ ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร และครูผู้ก ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ท้ัง 3 สถานศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นตัวแทนของสถานศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 24,643 นาย และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 270 นาย 

จากวิธีด าเนินการประเมินเชิงปริมาณ สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 8 
 

 
แผนภาพท่ี 8 แสดงวิธีด าเนินการประเมินเชิงปริมาณ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินเชิงปริมาณจากแบบสอบถาม

ออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ส าหรับประเมินก่อนท่ีนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 จะ
ส าเร็จการศึกษา 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากเว็บไซต์เพื่อหาค่าเฉล่ีย (µ) 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน () (Warner, 2012; ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553; ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 
น าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลผลการประเมินท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ มีการแบ่งช่วงค่าเฉล่ียโดยใช้
ค่าคะแนนสูงสุดลบด้วยค่าคะแนนต่ าสุดและหารด้วยระดับท่ีต้องการแบ่งได้ความกว้าง (5-1/5) = 
0.80 ดังนี้ (Allyn & Bacon, 1998; Best & Kahn, 2006) 

ค่าเฉล่ียระหว่าง 4.21-5.00  หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 3.41-4.20  หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 2.61-3.40  หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.81-2.60  หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง 1.00-1.80  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

การประเมินเชิงคุณภาพ  
วิธีด าเนินการ 
ผู้วิ จัยด าเนินการประเมิน เชิง คุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิง ลึก หมายถึง 

กระบวนการสร้างข้อมูลรูปแบบหนึ่ง โดยผู้ให้สัมภาษณ์เป็นผู้เล่าประสบการณ์ ความคิด และความรู้
ของตัวเองในรูปของเรื่องเล่า (Narrative) ตามหัวข้อ/ประเด็นท่ีผู้สัมภาษณ์สร้างขึ้นมา (ชาย โพธิสิตา, 
2554) จากนั้นท าการตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) พิจารณาจากแหล่งเวลา 
แหล่งสถานท่ี และแหล่งบุคคล (สุภางค์ จันทวานิช, 2553) ท าการเลือกผู้เช่ียวชาญแบบเจาะจง โดย
ก าหนดคุณสมบัติของผู้เช่ียวชาญ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม จ านวน 21 นาย ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ผู้เช่ียวชาญจ านวน 14 นาย มีคุณสมบัติดังนี ้
1) ท างานในส่วนบัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร/ครูฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร 
2) มีประสบการณ์การท างานอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป 

กลุ่มท่ี 2 ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 นาย มีคุณสมบัติดังนี ้
1) ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
2) เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป 
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กลุ่มท่ี 3 ผู้เช่ียวชาญจ านวน 4 นาย มีคุณสมบัติดังนี ้
1) เป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันปีท่ี 5 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อ

ขอความร่วมมือจากผู้เช่ียวชาญ จ านวน 21 นาย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัย
โดยการสัมภาษณ์ และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท้ังหมดด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากค าสัมภาษณ์เชิงลึกของผู้เช่ียวชาญท้ังหมด มาวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา ตามรูปแบบการประเมิน CIPP ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า 
ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต น าไปใช้ประกอบกับข้อมูลการประเมินเชิงปริมาณ ซึ่งผลของการ
ประเมินท่ีได้ดังกล่าว จะน ามาจัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทยต่อไป 
 
การศึกษาระยะที่ 2 

การศึกษาอนาคตภาพ โดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ EFR มีรายละเอียดดังนี้ 
วิธีด าเนินการ 
1. ผู้วิจัยท าการคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิแบบเจาะจง จ านวน 17 นาย โดยมีการก าหนดเกณฑ์

คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
1.1 เป็นนายทหารสัญญาบัตร  
1.2 เป็นผู้ท่ีเคยท างานในส่วนบัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
1.3 มีประสบการณ์การท างานเกี่ยวกับนักศึกษาวิชาทหารอย่างน้อย 10 ปี ขึ้นไป  

2. ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยจะส่งหัวข้อการสัมภาษณ์ให้ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนท่ีจะ
เดินทางไปสัมภาษณ์ เพื่อผู้ทรงคุณวุฒิจะได้ศึกษาประเด็น วางแผน และเตรียมข้อมูลประกอบการให้
สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์แบบเปิดและไม่ช้ีน า (Non-Directive Open Ended) เพื่อ
คาดการณ์ภาพอนาคต (Futures Scenario) โดยมีเครื่องมือท่ีใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดย
ก าหนดเนื้อหาของการสัมภาษณ์ตามกรอบแนวคิดของอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อ
สร้างพลเมืองดี 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความ

ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 17 นาย เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลการวิจัยโดยการ
สัมภาษณ์ และได้ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดด้วยตนเอง 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิมาวิเคราะห์ ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิง

เนื้อหา และใช้กรอบท่ีได้จากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ซึ่งผู้วิจัยท าการ
รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์ความคิดท่ีเหมือน และ
แตกต่างกัน โดยมีการจัดระเบียบข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ท่ีอยู่ในประเภทเดียวกันเข้าด้วยกัน จัด
กลุ่ม จัดประเด็นแนวโน้มท่ีผู้ทรงคุณวุฒิกล่าวถึงมาท าการหาฉันทามติ จากนั้นจึงสามารถสรุปเขียน
ภาพอนาคต (Scenario Write-up) 
 
การศึกษาระยะที่ 3 

การน าเสนอและรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ โดยการประเมิน 
วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยโดย

น าข้อมูลจากผลการศึกษาระยะท่ี 1 และ ระยะท่ี 2  
2. ด าเนินการเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) แบบเจาะจง ได้จ านวน 13 นาย 

โดยมีก าหนดคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ดังนี ้
2.1 เป็นผู้บังคับศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก (3 นาย) หรือ 
2.2 เป็นนายทหารท่ีปฏิบัติงานในศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (5 นาย) หรือ 
2.3 เป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป และส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต (2 นาย) หรือ 
2.4 เป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จการศึกษาช้ันปีท่ี 5 (3 นาย) 

3. น าร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ท าการประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง 
ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ เพื่อท าการรับรองร่างข้อเสนอ
เชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยท่ีผู้วิจัยได้จัดเครื่องมือเป็นแบบ
ประเมินร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย เป็นแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท มี 5 ระดับ ดังนี้ 

มากท่ีสุด  มีค่าคะแนนเท่ากับ 5 คะแนน 
มาก  มีค่าคะแนนเท่ากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง มีค่าคะแนนเท่ากับ 3 คะแนน 
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น้อย  มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยท่ีสุด มีค่าคะแนนเท่ากับ 1 คะแนน 

ตอนท่ี 2 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการปรับปรุงร่างข้อ เสนอ
เชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยมีลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
(Open Ended) 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความ

ร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 นาย เพื่อขอความอนุเคราะห์การเก็บข้อมูลในการ
วิจัยครั้งนี้  โดยผู้วิจัยได้น าส่งหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยพร้อมแบบประเมินถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เช่ียวชาญทุกท่าน รวมถึงการติดต่อขอรับแบบประเมินคืนด้วยตนเอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมได้จากแบบประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ/

ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 นาย มาหาค่าเฉล่ีย ( x̄ ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) น าไปเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์การประเมินท่ีแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

ค่าเฉล่ียระหว่าง  4.21-5.00   หมายถึง  ระดับมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหว่าง  3.41-4.20   หมายถึง  ระดับมาก 
ค่าเฉล่ียระหว่าง  2.61-3.40   หมายถึง  ระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.81-2.60   หมายถึง  ระดับน้อย 
ค่าเฉล่ียระหว่าง  1.00-1.80   หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 

2. วิเคราะห์ผลการประเมินในข้อท่ี 1 เพื่อน าไปจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ตามเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยท่ีเป็นไปได้มากและมากท่ีสุด กล่าวคือ ค่าเฉล่ียท่ี 3.41 ขึ้น
ไป (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548a) 

จากท่ีกล่าวมาท้ังหมด สามารถสรุปวิธีด าเนินการวิจัยได้ดังแผนภาพท่ี 9 
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แผนภาพท่ี 9 แสดงวิธีด าเนินการวิจัย 

 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
การศึกษาระยะท่ี 1 เป็นผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมิน

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย  
การศึกษาระยะท่ี 2 เป็นผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
การศึกษาระยะท่ี 3 เป็นผลการน าเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก

นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
 
การศึกษาระยะที่ 1 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

แบ่งออกเป็น 2 ข้ันตอน ดังนี้ 
การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อจะน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารของกองทัพบกไทยให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และความ
ต้องการแท้จริงของผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
ไทยเกี่ยวข้องกับ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ นโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด นโยบายการ
ปฏิบัติงานของกองทัพบก ประจ าปี 2559 แผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารองของกองทัพบก 
แนวความคิดการพัฒนาระบบก าลังส ารอง การผลิตก าลังพลส ารอง รวมทัง้นโยบาย จุดมุ่งหมาย และ 
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก รวมถึง
ปัญหาอุปสรรค ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา และแนวทางการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2550--2564 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2550-2554 (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

ส านักนายกรัฐมนตรี, 2550) มีดังนี้ 
1. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติเฉพาะหน้า มีดังนี้ 

1.1 สร้างความเช่ือมั่นกับสาธารณชนและประชาคมระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
สถานการณ์ของประเทศในระยะเปล่ียนผ่านทางการเมืองได้ชัดเจน โดยป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
สืบเนื่องจากการเปล่ียนผ่านทางการเมือง 
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1.2 พัฒนาการใช้สันติวิธีและความร่วมมือของกลุ่มพลังวัฒนธรรมเพื่อลดการใช้
ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1.3 เสริมสร้างการเตรียมความพร้อมของสังคมในการเผชิญกับสถานการณ์การใช้
ความรุนแรง 

2. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติระยะ 5 ปี มีดังนี้ 
2.1 เสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี เทิดทูน และปฏิบัติตน

เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจและความสามัคคีภายในชาติอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

2.2 เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศและรากฐานประชาธิปไตย
ท่ียั่งยืนในระดับชุมชน 

2.3 ฟื้นฟูความสมานฉันท์เสริมสร้างความรักชาติและเอกภาพของคนในชาติ 
2.4 เสริมสร้างความสมดุล มั่นคง และยั่งยืนในระดับฐานราก 
2.5 สร้างดุลยภาพของการบริหารจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและ

คุ้มครองสิทธิเหนือทรัพยากรชีวภาพ 
2.6 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
2.7 พัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.8 เสริมสร้างศักยภาพการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
2.9 เสริมสร้างสภาวะแวดล้อมท่ีสงบสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านและใน

ภูมิภาค  
2.10 เสริมสร้างความเช่ือมั่น และเกียรติภูมิของประเทศ รวมท้ังส่งเสริมคุ้มครอง

ผลประโยชน์ของชาติในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
2.11 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในมิติด้านความมั่นคง 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2558 (ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, 2554) มีดังนี้ 
ความมั่นคงของประเทศมีความส าคัญต่อการด ารงอยู่และพัฒนาเพื่อสร้างความเจริญของ

ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยรัฐบาลจะเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อม
น าพระราชด าริท้ังปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมพร้อมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม พัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้มีความพร้อมพิทักษ์รักษาเอกราช 
อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทั้งจะแก้ไขปัญหาต่างๆ กับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเช่ือ
ใจ พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤตการณ์เพื่อเผชิญภัยคุกคามด้านต่างๆ
และพร้อมเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ในทุกด้านและเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม่มี
สถานะชัดเจน โดยมีประเด็นนโยบายท่ีส าคัญ ได้แก่ 

1. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีนโยบาย คือ เทิดทูนและ
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์ 
น้อมนพระราชด าริท้ังปวงไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมท้ังอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
เพื่อให้ประชาชนในชาติมีความตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ท้ังจะส่งเสริมและเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อให้สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้รักสามัคคี และด าเนินชีวิตอย่างพอเพียง 

2. พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ โดยมีนโยบาย คือ 
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศ ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์
รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้างท่ี
เหมาะสมและมีความทันสมัย ส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สามารถบูรณาการขีด
ความสามารถของภาครัฐและเอกชนให้เป็นเอกภาพ น าไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ได้เอง สนับสนุนสิทธิและหน้าท่ีก าลังพลของกองทัพเพื่อให้เป็นทหารอาชีพในระบอบ
ประชาธิปไตย และสามารถผนึกก าลังประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งก าหนดเป็นบทบาทของทหารในการช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีเกิดภัยพิบัติ
ร้ายแรง ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสวัสดิการของก าลังพลทุกระดับให้มีมาตรฐานการด ารงชีวิตท่ีดีขึ้น 

3. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีนโยบาย คือ พัฒนาและ
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตร
ประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนาความสัมพันธ์
ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังจะแก้ไขปัญหาต่างๆ กับประเทศ
เพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศของความไว้เนื้อเช่ือใจท้ังภาครัฐและภาคประชาชน 
ด าเนินการส ารวจและจัดท าหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาท่ีมีอยู่เพื่อ
มิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมท้ังส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับยั้ง
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติดให้หมดไป 

4. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยมีนโยบาย คือ พัฒนาระบบการเตรียมพร้อม
แห่งชาติ โดยเน้นการบริหารวิกฤติการณ์เพื่อรับมือภัยคุกคามต่างๆ ท้ังท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติและภัย
ท่ีมนุษย์สร้างขึ้นที่มากขึ้น โดยมุ่งระดมสรรพก าลังจากทุกภาคส่วนให้สามารถด าเนินงานร่วมกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกัน แก้ไข บรรเทา และฟื้นฟูความเสียหายของชาติท่ีเกิดจากภัยต่างๆ รวมถึง
ให้ความส าคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญกับปัญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม่ในทุกด้าน ได้แก่ ด้าน
พลังงาน ด้านส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงของมนุษย์ อาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้ายและอุบัติภัย 
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ท้ังนี้เพื่อให้มีความพร้อมรับมือกับความเปล่ียนแปลงของประเด็นปัญหาด้านความมั่นคงในยุคโลกาภิ
วัตน์ 

5. เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้า
เมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลท่ีไม่มีสถานะชัดเจน โดยมีนโยบาย คือ เร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง  แรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมาย และบุคคลท่ียังไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรมและเฝ้า
ระวังมิให้เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศ ควบคู่ไปกับการจัดการ
แก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติกับ
การดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน 

นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 คือ 
นโยบายเสริมสร้างความมั่นคงท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ และส่วนท่ี 2 คือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ
ท่ัวไป โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักนายกรัฐมนตรี, 2558) 

1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

2. เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดอง ความเป็นธรรม และความสมานฉันท์
ในชาติ เพื่อลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

4. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย ปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
5. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐ และส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน

ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีกระทบกับความมั่นคง 
6. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม พลังงาน และอาหาร มีความ

มั่นคง ความยั่งยืน และมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึงลดความเส่ียงจาก
ผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

7. เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤติการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

8. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจท่ีไม่ใช่การ
สงครามและสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 
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9. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมท่ีสร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 
กลุ่มประเทศอาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิ
ของชาติ 

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ส่วนท่ี 1 คือ นโยบายเสริมสร้างความมั่นคง
ท่ีเป็นแก่นหลักของชาติ มีดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายท่ี 2 สร้างความเป็นธรรม ความปรองดอง และความสมานฉันท์ในชาติ  
นโยบายท่ี 3 ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2558-2564 ส่วนท่ี 2 คือ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

ท่ัวไป มีดังนี้ 
นโยบายท่ี 4 จัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน  
นโยบายท่ี 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
นโยบายท่ี 6 ปกป้อง รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  
นโยบายท่ี 7 จัดระบบ ป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
นโยบายท่ี 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน 
นโยบายท่ี 9 เสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยการทุจริตคอร์รัปชัน  
นโยบายท่ี 10 เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์  
นโยบายท่ี 11 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
นโยบายท่ี 12 เสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
นโยบายท่ี 13 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ  
นโยบายท่ี 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ  
นโยบายท่ี 15 พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ  
นโยบายท่ี 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
นโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ส าหรับนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดหรือผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการทางทหาร 

ประจ าปี 2559 (สมหมาย เกาฏีระ, 2559) มีดังนี้ 
1. การพิทักษ์รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2. การป้องกันประเทศ มีดังนี้ 

2.1 ด้านการข่าว ได้แก่ (1) พัฒนาและบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพ
ไทยให้มีประสิทธิภาพ (2) ปลูกฝังจิตส านึกการท าหน้าท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีรวบรวมข่าวสารให้กับก าลังพล
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ทุกนาย (3) พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลด้านการข่าวในการป้องกันประเทศ (4) พัฒนาขีด
ความสามารถของก าลังพลในงานด้านการต่อต้านข่าวกรอง และ (5) พัฒนาขีดความสามารถของ
นักวิเคราะห์ให้สามารถแจ้งเตือนแนวโน้มภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความถูกต้อง แม่นย า 
เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันประเทศ 

2.2 ด้านยุทธการ ได้แก่ (1) กองทัพไทยต้องมีความพร้อมด้านการป้องกันประเทศมี
ขีดความสามารถในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ (2) วาง
ก าลังป้องกันชายแดนและบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล  (3) ปรับปรุงโครงสร้างก าลังกองทัพไทยให้
สอดคล้องกับการปฏิรูประบบบริหารจัดการกองทัพ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมด้านความมั่นคง
พร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (4) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ และระบบป้องกัน
ประเทศให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ
(5) ใช้บทบาทของคณะผู้บัญชาการทหารให้เป็นประโยชน์ในการเสนอแนะ และให้ค าปรึกษา ในเรื่อง
การเตรียมก าลังและการใช้ก าลังทหาร รวมท้ังใช้การประชุมสภากลาโหมในการพิจารณาเรื่องท่ีเป็น
นโยบายส าคัญ (6) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัยท่ีใช้ประโยชน์ได้จริง รวมท้ังสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาการทหารของกระทรวงกลาโหม เพื่อน าไปสู่การพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง (7) พัฒนาสนามฝึกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการสนับสนุนการฝึก
ร่วมของกองทัพไทย และการฝึกร่วมหรือผสมกับมิตรประเทศ (8) พัฒนาการฝึกร่วมกองทัพไทยให้
สอดคล้องกับการเตรียมก าลังและใช้ก าลังตามแผนป้องกันประเทศด้วยการปฏิบัติการร่วมและการบูร
ณาการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด (9) พัฒนาการฝึกร่วมหรือผสมกับมิตร
ประเทศอย่างเป็นระบบ ขยายไปสู่การฝึกในระดับพหุภาคี (10) ผนึกก าลังทุกภาคส่วนในการป้องกัน
ประเทศแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในทุกรูปแบบ (11) สนับสนุนการพัฒนาระบบก าลังส ารองให้สอดคล้อง
กับแนวทางการใช้ก าลังกองทัพให้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายด้านความมั่นคงของประเทศ (12) พัฒนา
ขีดความสามารถของศูนย์บัญชาการทางทหารในการเป็นกองบัญชาการร่วมท่ีสามารถอ านวยการใน
การปฏิบัติการร่วมได้อย่างแท้จริง และ (13) ส่งเสริมบทบาทและขีดความสามารถของต ารวจตระเวน
ชายแดนให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.3 ด้านส่งก าลังบ ารุง ได้แก่ (1) พัฒนาระบบงานส่งก าลังบ ารุงร่วมให้มีความพร้อม
ใช้ประโยชน์จากงานมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหาร ตลอดจนบูรณาการการใช้ศักยภาพด้านต่างๆ ท่ี
แต่ละเหล่าทัพมีอยู่เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) พัฒนาการ
ส่งก าลังบ ารุงร่วมโดยจัดให้มีการฝึกส่งก าลังบ ารุงร่วมท่ีสอดคล้องและสนับสนุนการฝึกร่วมกองทัพ
ไทย และ (3) ประสานการระดมสรรพก าลังเพื่อการทหารให้สอดคล้องกับความจ าเป็นทางทหาร 
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รวมท้ังให้ความส าคัญกับการส ารองส่ิงอุปกรณ์และอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อให้มีความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศ 

2.4 ด้านกิจการพลเรือน ได้แก่ (1) พัฒนางานด้านกิจการพลเรือน รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน (2) พัฒนาการฝึกด้านกิจการพลเรือนให้สามารถ
สนับสนุนการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ และแนวทางการใช้ก าลังของกองทัพไทย และ (3) การ
จัดท าแนวทางการปฏิบัติของศูนย์ประสานงานพลเรือนทหารรวมท้ังการวิเคราะห์ ออกแบบ เช่ือมโยง
ข้อมูลจากหน่วยงานหรือองค์กรท่ีเกี่ยวข้องมาใช้เพื่อสนับสนุนการป้องกันประเทศ 

2.5 ด้านการส่ือสาร ได้แก่ (1) พัฒนาระบบโทรคมนาคมทหาร (2) พัฒนาระบบ 
ส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศ และระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I) ให้สามารถใช้ในการ
ควบคุม อ านวยการ และส่ังการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรูปธรรม (3) ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  และ (4) ขยายผลโครงการน าร่องการ
ปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: NCO) 

3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ มีดังนี้ 
3.1 สนับสนุนรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการบริหารราชการแผ่นดิน

เพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในทุกมิติ การวางรากฐานเพื่อการปฏิรูปประเทศ และเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ให้กับคนในชาติ รวมท้ังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ประเทศ 
“ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

3.2 ผนึกก าลังกับทุกภาคส่วนของสังคม ด้วยการน าศักยภาพของกองทัพไทยมาใช้
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคง 

3.3 ด ารงไว้ซึ่งความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากล
ของกองทัพไทยและรัฐบาล  

3.4 พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของกองทัพไทย เพื่อรับมือกับภัยคุกคามใน
ด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมแห่งชาติ  

3.5 ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานด้านการส่ือสารและสารสนเทศให้สามารถ
รองรับงานสงครามไซเบอร์ รวมทั้งพัฒนาก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และขีดความสามารถด้านสงครามไซ
เบอร์ในการปฏิบัติการทางทหารท้ังเชิงรับและเชิงรุก 

3.6 ส่งเสริมและปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รวมท้ังรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมหลัก
ของคนไทย 12 ประการ เพื่อให้คนไทยทุกภาคส่วนเกิดความสามัคคีปรองดอง รักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง 

3.7 ปฏิบัติการข่าวสารสนับสนุนกิจกรรมของกองทัพไทย รัฐบาลและคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ด้วยการบูรณาการขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการข่าวสารท้ังปวง 
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3.8 ท าความเข้าใจนโยบายและการปฏิบัติงานของรัฐบาล พร้อมกับถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ 

3.9 ติดตามข้อมูลข่าวสารและความคิดเห็นจากส่ือต่างๆ เกี่ยวกับภารกิจหรือการ
ด าเนินงานในความรับผิดชอบ 

3.10 ด าเนินการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อติดตามและตรวจสอบ
ผู้กระท าผิดท่ีเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้งในสังคม และบ่อนท าลาย
สถาบันหลักของชาติบนเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media) และด าเนินการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะแหล่งท่ีมาจากต่างประเทศ 

3.11 รณรงค์และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักว่า เป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้อง
ช่วยกันสร้างความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างความเข้าใจกับส่ือมวลชนเกี่ยวกับการ
น าเสนอข่าวสาร เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อความมั่นคงของชาติ 

3.12 ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก โดยผ่านระบบเครือข่าย
สารสนเทศและส่ือวิทยุโทรทัศน์ รวมถึงใช้ส่ือประเภทต่างๆ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ท่ีดีและสนับสนุน
กิจกรรมของกองทัพไทย รัฐบาล และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

3.13 ให้ความส าคัญในการสนับสนุนรัฐบาลในการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับชาติ 

3.14 การแก้ไขปัญหาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้น้อมน าแนวทางพระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหา  

3.15 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้ามาท างานโดยผิดกฎหมาย 
การค้ามนุษย์ และผู้โยกย้ายถ่ินฐานแบบไม่ปกติ 

3.16 พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ 
4. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ มีดังนี ้

4.1 เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ ผ่านการทูตฝ่ายทหาร (Defence Diplomacy) 
และกลไกความร่วมมือทางทหาร 

4.2 พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร ท้ังในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
4.3 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขข้อพิพาทและปัญหาเส้นเขตแดนกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
4.4 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางทหารระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อ

แก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติและยาเสพติด การบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ ผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิด
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กฎหมาย การโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ และการกระท าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมท้ังการ
จัดท าโครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน 

4.5 สนับสนุนรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนใน 5 เรื่องท่ีมีความส าคัญเร่งด่วน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้าง
ความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ และการ
เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียน  

4.6 ให้มีการแลกเปล่ียนการเยือนทางทหารในทุกระดับ และขยายผลการฝึกร่วม
หรือผสมระหว่างกันให้ครอบคลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

4.7 พัฒนาทักษะของล่ามทหาร ให้มีขีดความสามารถ และจัดท าบัญชีล่ามทหารของ
กองทัพไทย เพื่อบูรณาการให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพไทยสามารถใช้งานร่วมกันได้ 

4.8 สนับสนุนให้มีการ จัด ต้ังประชาคมข่าวกรองอาเซียน (ASEAN Military 
Intelligence Community: ASEAN MIC) 

4.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ และ
สนับสนุนให้ก าลังพลของกองทัพไทยเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ  

4.10 บูรณาการกลไกความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพท้ังทวิภาคีและ
พหุภาคีในระดับภูมิภาคและสหประชาชาติ 

4.11 ส่งเสริมความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับกองทัพของประเทศ
สมาชิกอาเซียน  

4.12 สนับสนุนการด าเนินการตามโครงการผืนป่าอาเซียน (Asean Forest Project)  
5. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน มีดังนี้ 

5.1 สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการฟื้นฟูอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

5.2 มุ่งเน้นการพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจในท้องถิ่นทุรกันดารควบคู่กับการ
จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน 

5.3 สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพ
ในทุกมิติ ลดความซ้ าซ้อน มีความเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบ ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2558-2568 

5.4 สนับสนุนแก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนท้ังท่ีท่วมเป็นการท่ัวไปและท่วมเฉพาะพื้นท่ี  
5.5 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค  
5.6 สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 



  85 

5.7 สนับสนุนการแก้ปัญหาการไร้ท่ีดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ า เขตป่า
สงวน 

5.8 พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพไทยในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและการ
ช่วยเหลือประชาชนให้สามารถรองรับภัยพิบัติท่ีมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น  

5.9 ร่วมมือกับมิตรประเทศในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัย
พิบัติ 

5.10 ส่งเสริมการใช้แรงงานในท้องถิ่นสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศและ
ช่วยเหลือประชาชน 

5.11 สนับสนุนการจ าหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคท่ีจ าเป็นต่อการครองชีพในราคาถูก
ให้กับประชาชน เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน 

5.12 ส่งเสริมความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพและประชาชน 
6. การบริหารจัดการกองทัพ มีดังนี ้

6.1 ยึดมั่นในค่านิยมหลักของกองทัพไทย คติพจน์ของกระทรวงกลาโหม (BEST) 
และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

6.2 ก าลังพลของกองทัพไทยต้องมีความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมไทย 

6.3 ส่งเสริมการออกก าลังกาย และการกีฬาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางร่างกาย ใช้
กีฬาเป็นส่ือในการสร้างความมีน้ าใจนักกีฬา มีวินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี 

6.4 พัฒนาและขับเคล่ือนระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกองทัพ รวมท้ัง
พัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถ
ตรวจสอบได้ 

6.5 เตรียมก าลังพลให้มีความพร้อม ด้วยการพัฒนาก าลังพลในด้านการศึกษาและ
ฝึกอบรม ให้มีขีดความสามารถตรงกับงานในหน้าท่ี โดยปรับปรุงระบบการพัฒนาก าลังพลให้มี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

6.6 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ และวัฒนธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเตรียมการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

6.7 พัฒนาและปรับปรุงสวัสดิการ สิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนต่างๆ ให้ตรงกับ
ความต้องการของก าลังพลแต่ละประเภทในแต่ละระดับ  

6.8 ปรับปรุงบ้านพักสวัสดิการของก าลังพลให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีการดูแลความ
สะอาดและส่ิงอ านวยความสะดวกอย่างเหมาะสม มีการรักษาความปลอดภัยให้ปลอดจากอบายมุข
และอาชญากรรมทุกรูปแบบ 
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6.9 สนับสนุนการใช้ศักยภาพของทหารผ่านศึกเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง
ของประเทศ เพื่อให้ทหารผ่านศึกและครอบครัวสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี 

6.10 พัฒนาอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชาติท่ีมีความ
ทันสมัยและเป็นท่ีประทับใจ 

6.11 การพิจารณาปรับย้ายก าลังพล ให้ยึดหลักคุณธรรม ความรู้ และความสามารถ
เป็นล าดับแรก รวมทั้งปรับปรุงระบบการหมุนเวียนก าลังพลให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.12 สนับสนุนการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้สามารถน ามาใช้ได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

6.13 การจัดซื้อจัดจ้างและการซ่อมบ ารุงยุทโธปกรณ์ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใส มี
ความยุติธรรม ทันเวลา ตรงความต้องการ และสามารถสนับสนุนร่วมกันระหว่างเหล่าทัพได้ โดยการ
พึ่งพาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นหลัก 

6.14 ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ท่ีเป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศ ในกรณีท่ีจ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะต้อง
พิจารณาเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคต 

6.15 ให้หน่วยท่ีเกี่ยวข้องดูแลพื้นท่ีรับผิดชอบไม่ให้มีการบุกรุกเพิ่มเติม  ให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 

6.16 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานของกองทัพไทย  
6.17 ให้ทุกหน่วยด าเนินการด้านงบประมาณ การบริหารทรัพยากร และการพัฒนา

ระบบราชการอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า และเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ  
6.18 ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายในให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

การประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
6.19 ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกองทัพไทย 

ให้มีการปฏิบัติท่ีเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
6.20 พัฒนาระบบสารสน เทศ เพื่ อสนั บสนุนก ารบริห า รงานของหน่ วย 

(Management Information System: MIS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
6.21 ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานเพื่อลดความซ้ าซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งบูรณาการให้เกิดความประสานสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ 
6.22 พิจารณาปรับปรุงกฎหมายทหาร รวมท้ังกฎระเบียบต่างๆ ท่ีล้าสมัย เพื่อให้

การปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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6.23 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกโอกาส และสนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามี
บทบาทในการปลูกฝังให้ข้าราชการมีจิตส านึกท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเช่ือมั่นในการปฏิบัติตาม
หลักธรรมค าสอนทางศาสนา 

นโยบายการปฏิบัติงานของกองทัพบก ประจ าป ี2559 
วิสัยทัศน์กองทัพบก ปี พ.ศ. 2565 คือ เป็นกองทัพบก ท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพ และ

ทันสมัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: Prepared, Potentialized and Modernized Army in 
Southeast Asia (กองเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมยุทธการทหารบก , 2559) การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพจะต้องด าเนินการในทุกมิติเพื่อให้หน่วยมีความพร้อมและมี
ศักยภาพอันเป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงของชาติสืบไป โดยนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบก
ประจ าปี 2559 ของพลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ให้ความส าคัญกับเรื่องต่างๆ ดังนี้  
(กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส านักปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์
, 2559) 

1. ให้ความส าคัญและเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ รวมทั้งการดูแลรักษาการณ์พระต าหนักและ
สถานท่ีส าคัญในความรับผิดชอบให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ปกป้องมิให้มีการล่วงละเมิดหรือหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพอย่างเต็มขีดความสามารถ การกระท าท่ีเป็นการละเมิดหรือหมิ่นสถาบันจะต้อง
รายงานให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไปตามกระบวนการด้านกฎหมาย ให้ด ารงการใช้
การปฏิบั ติการ เครือข่าย ผู้ใช้งานอิน เทอร์ เน็ตกองทัพบก เพื่อพิ ทักษ์ และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และความส าคัญของสถาบันฯ ให้กับก าลัง
พลตลอดจนครอบครัว พร้อมท้ังขยายผลสู่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบ และให้จัดกิจกรรมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีการเทิดทูนและการพิทักษ์ รักษาไว้ซึ่ง
สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติในทุกโอกาส 

2. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาประเทศ (Roadmap) ในขอบเขตท่ีกระทรวงกลาโหมและกองทัพมีความรับผิดชอบ โดยการ
บังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบสุข สนับสนุนการเสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ ปฏิรูประบบการบริหารงานและโครงสร้างกองทัพตามกรอบของ กห. ส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายทหารให้มีความทันสมัย รวมท้ังต้องพร้อมสนับสนุนการด าเนินงานของ
กระทรวงอื่นๆ ตามส่ังการของรัฐบาลให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
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3. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตให้กับก าลังพลด้วยมาตรการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ
การด าเนินชีวิตตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการให้ความส าคัญกับการดูแล
สวัสดิการก าลังพล เพื่อให้มีขวัญก าลังใจท่ีดี ลดความกังวลด้านครอบครัว ซึ่งจะท าให้ก าลังพลสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างทุ่มเท เต็มก าลัง และมีประสิทธิภาพสูง ตลอดจนต้องพัฒนาก าลังพล ให้มี ความ
ฉลาด รอบรู้ ทันสมัย มีวิสัยทัศน์ ตามแนวทางการพัฒนาก าลังพลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
รวมท้ังปลูกฝังก าลังพล ให้รู้หน้าท่ี และมีความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ส่วนรวม กองทัพและ
ประเทศชาติ 

4. พัฒนาระบบงานด้านการข่าว เพื่อให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของกองทัพบกใน
ทุกภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างการจัดหน่วยข่าว การ
จัดการก าลังพลเหล่าทหารการข่าว และการพัฒนาระบบการฝึกศึกษาและหลักนิยมด้านการข่าวจาก
บทเรียนการปฏิบัติงาน รวมท้ังมุ่งเน้นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ตามโครงการ
แหล่งข่าวประชาชน เพื่อเป็นข่ายงานข่าวเสริมให้กับข่ายงานข่าวหลักของกองทัพบก โดยขยาย
เครือข่ายให้ครอบคลุมในทุกพื้นท่ีท่ีหน่วยของกองทัพบกจัดก าลังปฏิบัติภารกิจ และบูรณาการงาน
ข่าวและการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น สภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรอง
แห่งชาติ และกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น 

5. เสริมสร้างความพร้อมรบในทุกด้าน โดยการปรับปรุงโครงสร้างให้เป็นกองทัพท่ีมี
ประสิทธิภาพพัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมของก าลังพลและหน่วยด้วยระบบการฝึกและ
ตรวจสอบการฝึกท่ีจริงจัง มีมาตรฐาน และการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังให้ความส าคัญกับหน่วย
พร้อมรบในทุกระดับ และหน่วยปฏิบัติภารกิจสนับสนุนด้านการบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความพร้อม
ในการปฏิบัติภารกิจหลักและภารกิจทางทหารอื่นๆ ท่ีมิใช่สงครามได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภารกิจการรักษาความมั่นคงภายใน และการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาภัยพิบัติ ภายในเขต
พื้นท่ีรับผิดชอบท่ีหน่วยได้รับมอบหมาย 

6. ยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นบุคคลตามต าแหน่งหน้าท่ีและความช านาญการทางทหาร 
(ชกท.) การฝึกหน่วยทหารขนาดเล็กและการฝึกเป็นหน่วยในภาพรวม โดยให้พิจารณาปรับรูปแบบ
การแข่งขันหน่วยทหารทรหดให้มีความสมจริงกับการปฏิบัติทางยุทธวิธีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เพื่อเป็น
การรองรับแนวความคิดในการใช้หน่วยก าลังรบผสมเหล่าระดับกรมในอนาคต ให้พิจารณาเพิ่มเติม
รายการการฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกรมทหารราบ/กรมทหารม้าแบบผสมเหล่า เพื่อให้หน่วยท่ี
เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลจากการทดสอบ การประกอบก าลังและการปฏิบัติของหน่วยรับการฝึกและ
ตรวจสอบไปใช้ในการพิจารณาโครงสร้างท่ีเหมาะสม ตลอดจนการใช้หน่วยก าลังรบผสมเหล่าระดับ
กรมต่อไป จากนั้นจึงพัฒนาไปสู่การแข่งขันและตรวจสอบหน่วยระดับกรมผสมเหล่าในห้วงต่อไป 
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7. พัฒนาระบบการส่งก าลังบ ารุงให้สอดคล้องกับความต้องการยุทโธปกรณ์ของหน่วยใช้
ภายใต้ข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร โดยก าหนดแนวทางการจัดหา ซ่อมแซม และ
ปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีประจ าการในกองทัพบก มีขีด
สมรรถนะและจ านวน ท่ีเพียงพอและทันสมัย ส าหรับการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ภัยคุกคามของชาติในปัจจุบัน รวมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในหน่วยทหาร 
เพื่อลดภาระงานทางด้านธุรการ ท่ีไม่จ าเป็นต้องด าเนินการโดยก าลังพลของหน่วย ด้วยการจ้างเหมา
ให้เอกชนด าเนินการแทน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วย 
ท้ังนี้ เพื่อให้หน่วยสามารถบริหารจัดการก าลังพลและทรัพยากรให้เพียงพอส าหรับกับการเสริมสร้าง
ความพร้อม โดยเฉพาะการฝึกตามวงรอบ การฝึกทบทวนความรู้ภายในหน่วย (Unit School) และ
การฝึกเพิ่มเติมในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยมีก าลังพลเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบท่ีกองทัพบกก าหนดไว้ ตลอดจนต้องปรับปรุงมาตรการควบคุม สป.5 ให้มี
ความเข้มงวด โดยป้องกันมิให้มีการรั่วไหลโดยเด็ดขาด 

8. การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังคงยึดถือและน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน 
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี มา
เป็นยุทธศาสตร์หลักในการด าเนินการตามแนวทางการเมืองน าการทหาร โดยให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหากับภาครัฐมากขึ้น ให้ทุกหน่วย ด ารงความหนุนเนื่องและเร่งขยาย
ผลความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จากปี 2558 ท่ีผ่านมา โดยการแก้ไขปัญหา
จะต้องมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์หลัก คือ การลดการก่อเหตุรุนแรงในพื้นท่ีเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน รวมท้ังต้องสามารถควบคุมพื้นท่ีและมีเสรีในการปฏิบัติ ส าหรับการ
สนับสนุนแก้ไขปัญหาตามแนวทางสันติวิธี โดยกระบวนการพูดคุยในทุกระดับต้องสอดคล้อง เกื้อกูล
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องให้ความส าคัญกับการเอาชนะทางยุทธศาสตร์มากกว่าผลแพ้ชนะ
ทางยุทธวิธี การปฏิบัติการเชิงรุกอย่างจริงจังเพื่อสลายโครงสร้างกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในหมู่บ้านจัดต้ัง 
รวมท้ังการหยุดยั้งและลดจ านวนการขยายตัวของแนวร่วมในพื้นท่ีให้สัมฤทธิ์ผลโดยเร็ว การ
ด าเนินการมาตรการเชิงรับอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินการด้าน
การข่าวและการต่อต้านข่าวกรองท้ังระบบ 

9. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโดยทันทีเมื่อภัยพิบัตินั้นคุกคามต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน ให้จัดเตรียมก าลังพล ยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ รวมท้ังซักซ้อมแผนการปฏิบั ติ
ร่วมกับทุกภาคส่วนให้พร้อมต้ังแต่ขั้นปกติ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
สนับสนุนการด าเนินงานของรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพื่อเตรียมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย ตามแนวทางของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร (ดร.
รอยล จิตรดอน) รวมทั้งสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ โดยให้ความส าคัญกับการ
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ป้องกันการบุกรุกพื้นท่ีป่าไม้ รณรงค์ให้มีการปลูกป่าและไม่ให้มีการเผาป่า ตลอดจนการพัฒนาแหล่ง
กักเก็บน้ า เพื่อช่วยลดผลกระทบจากน้ าท่วมและน้ าแล้งอย่างยั่งยืน 

10. เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกองทัพบกประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ โดยมุ่งเน้นท่ีกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN)  เพื่อการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อส้ินสุดปี 
2558 รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีท่ีจะน าไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาหากเกิดความขัดแย้ง 
โดยด าเนินการตามแนวทางการทูตทางทหาร (Defense Diplomacy) ได้แก่ การจัดท าข้อตกลงความ
ร่วมมือทางทหารแบบทวิภาคี การแลกเปล่ียนการเยือนในทุกระดับช้ัน การแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร/
ข่าวกรอง ความร่วมมือทางด้านการศึกษา การสนับสนุนกลไกการแก้ไขปัญหาอย่างสันติวิธีท้ังในระดับ
ท้องถิ่นและภูมิภาค และความร่วมมือด้านความมั่นคงอื่นๆ รวมท้ังสนับสนุนและด าเนินการตาม
แนวทางของกระทรวงกลาโหม ภายใต้ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 
and Security Community) 

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2559 มุ่งเน้นให้กองทัพบก
ด าเนินการผูกพันงบประมาณ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง รวมท้ังครุภัณฑ์ท่ีมีวงเงินสูง และมีลักษณะพิเศษ 
หรือต้องจัดหา จากต่างประเทศ ให้เป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด และเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้ได้
ตามเป้าหมายการเบิกจ่ายท่ีรัฐบาลก าหนด รวมท้ังการควบคุมตรวจสอบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนมุ่งเน้นการบูรณาการภายในกองทัพบกให้มีความชัดเจน 
เช่ือถือได้ ทันเวลา โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารองของกองทัพบก ปี 2555–2559 
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 19 ได้ก าหนดให้ 

กองทัพบกมีหน้าท่ีเตรียมก าลังกองทัพบก การป้องกันราชอาณาจักร และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้
ก าลังกองทัพบกตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม ซึ่งงานด้านเตรียมก าลังและการป้องกัน
ราชอาณาจักรของกองทัพบก สรุปได้ดังนี้ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2555b) 

1. ด้านการเตรียมก าลัง: กองทัพบกมีหน้าท่ีจัดเตรียมหรือเสริมสร้างก าลังในส่วนของ
กองทัพบก และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดเตรียมก าลังทางบกของส่วนราชการอื่นๆ ไว้ให้พร้อม ต้ังแต่
ยามปกติ ด้วยการพัฒนาเสริมสร้างก าลังตามแผนโครงสร้างก าลังกองทัพ และแนวทางในการ
จัดเตรียมก าลังของกองทัพบกตามห้วงระยะเวลา โดยพัฒนาท้ังทางด้านโครงสร้างก าลัง ความพร้อม
รบในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติความสามารถท่ีจะท าการรบได้
อย่างต่อเนื่อง และความทันสมัย เพื่อให้กองทัพบกมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเผชิญภัยคุกคาม 
ท้ังจากภายในและภายนอก พร้อมกันนี้กองทัพบกมีบทบาทในการจัดเตรียม หรือใช้ก าลังหลัก ก าลัง
ประจ าถิ่นหรือก าลังกึ่งทหาร และก าลังประชาชนท่ีมีอยู่ หรือก าลังส ารองท่ีจะขยายก าลังในยาม
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สงคราม รวมทั้งวางแผนระดมสรรพก าลังด้านการทหาร ท้ังก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอุปกรณ์ ให้
สอดคล้องกับแผนการยุทธ์ 

2. ด้านการป้องกันราชอาณาจักร: กองทัพบกมีหน้าท่ีใช้ก าลังท่ีได้จัดเตรียมไว้หรือท่ีจะเรียก
ระดมสรรพก าลัง เพื่อป้องกันราชอาณาจักรจากภัยคุกคามภายในและภัยคุกคามจากภายนอก
ประเทศตามความจ าเป็นของสถานการณ์ด้วยการปฏิบัติภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การป้องกัน
ประเทศจากภัยคุกคามภายนอก การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ และการพัฒนาประเทศตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้กองทัพบกยังมี
ภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

แนวความคิดการพัฒนาระบบก าลังส ารอง ห้วงปี พ.ศ. 2555-2559 มีรายละเอียดดังนี้ 
(หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2555b) 

1. กองทัพบกมีหน้าท่ีจัดเตรียมหรือเสริมสร้างก าลังในส่วนของกองทัพบกและช่วยเหลือ
สนับสนุนการจัดเตรียมก าลังทางบกของส่วนราชการอื่นๆ ไว้ให้พร้อม ต้ังแต่ยามปกติ ด้วยการพัฒนา
เสริมสร้างก าลังตามแผนโครงสร้างก าลังกองทัพ และแนวทางในการจัดเตรียมก าลังของกองทัพบก
ตามห้วงระยะเวลา โดยพัฒนาท้ังทางด้านโครงสร้างก าลัง ความพร้อมรบในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ 
การฝึกศึกษา และแผนการปฏิบัติความสามารถท่ีจะท าการรบได้อย่างต่อเนื่อง และความทันสมัย 
เพื่อให้กองทัพบกมีขีดความสามารถเพียงพอท่ีจะเผชิญภัยคุกคามท้ังจากภายในและภายนอก พร้อม
กันนี้กองทัพบกมีบทบาทในการจัดเตรียม หรือใช้ก าลังหลัก ก าลังประจ าถิ่นหรือก าลังกึ่งทหาร และ
ก าลังประชาชนท่ีมีอยู่ หรือก าลังส ารองท่ีจะขยายก าลังในยามสงคราม รวมท้ังวางแผนระดมสรรพ
ก าลังด้านการทหาร ท้ังก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และส่ิงอุปกรณ์ ให้สอดคล้องกับแผนการยุทธ์ 

2. ระบบก าลังส ารองของกองทัพบกได้มีการพัฒนาระบบก าลังส ารองให้มีประสิทธิภาพ
สามารถประกันความต่อเนื่องในการรบภายในห้วงระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ โดยเป้าหมายสุดท้ายใน
ระยะยาวนั้น ก าลังพลส ารองจะสามารถทดแทนก าลังประจ าการอย่างเป็นสัดส่วนในอัตรา 1 : 3 
(ก าลังประจ าการ : ก าลังพลส ารอง) โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ก าลังพลส ารองในห้วง
ระยะเวลาไว้ 3 ประการ คือ เพื่อความพร้อมรบ (บรรจุเต็มตามอัตรา) เพื่อทดแทนการสูญเสียเป็น
บุคคลและเป็นหน่วยไม่เกินระดับกองพันทหารราบ และเพื่อการขยายก าลังในยามสงคราม (หน่วย
จัดต้ังใหม่ยามสงครามในระดับ กองพันทหารราบ)  

3. แผนการปฏิบัติ จากการด าเนินการท้ัง 5 ระบบย่อยตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
ก าลังส ารองของกองทัพบกปี พ.ศ. 2555-2559 ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวได้จัดแบ่งขั้นการปฏิบัติตาม
แผนไว้ 3 ขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 
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ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นเตรียมการ เป็นการด าเนินการปฏิบัติตามกรอบแนวทาง ตามระบบ 
1:1:1:3 ท่ีใช้อยู่ เดิมต้ังแต่บัดนี้  (ปีงบประมาณ 2555) ควบคู่กับการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมใน
รายละเอียดท่ีก าหนดไว้ในแต่ละระบบย่อยท้ัง 5 ระบบ  

ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นปฏิบัติตามแผน เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ท่ีได้ปรับปรุง
แก้ไข และเพิ่มเติมรายละเอียดท่ีสมบูรณ์ โดยก าหนดให้มีการฝึกเพื่อความพร้อมรบของหน่วยใน
ระบบก าลังส ารอง และเพื่อทดแทนการสูญเสียเป็นหน่วยไม่เกินระดับกองพันทหารราบจนถึงส้ิน 
ธันวาคม พ.ศ.2559 (ปีงบประมาณ 2555-2559 รวม 5 ปีงบประมาณ)  

ขั้นตอนท่ี 3 ขั้นตรวจสอบและประเมินผล โดยจัดท าคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนแม่บทการพัฒนาระบบก าลังส ารอง ซึ่งจะต้องด าเนินการทุกส้ินปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาข้อขัดข้องในทุกเรื่อง เพื่อน ามาวิเคราะห์และประเมินผล ส าหรับการจัดท าแผนแม่บทฯ ในห้วง 
5 ปีต่อไป (พ.ศ. 2560-2564) 

4. เป้าหมายในการพัฒนาระบบก าลังส ารองมี 5 ระบบ ได้แก่ ระบบการบรรจุและการใช้
ก าลังพลส ารอง ระบบการผลิตก าลังพลส ารอง ระบบการควบคุมก าลังพลส ารอง ระบบการเรียกพล
หรือระดมพล และระบบการฝึกศึกษาก าลังพลส ารอง โดยการพัฒนาระบบก าลังส ารองให้สามารถหวัง
ผลในทางปฏิบัติได้จริง ท้ังในการทดแทนก าลังพลประจ าการ และการขยายก าลังยามสงคราม 

5. การแบ่งประเภทหน่วยตามแนวทางการจัดเตรียมก าลังและการใช้ก าลังของกองทัพบก
ตามความเร่งด่วนของหน่วยที่มีความส าคัญทางยุทธวิธี และตามการประเมินภัยคุกคามในยุทธศาสตร์
การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ท้ังภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ซึ่ง
จ าเป็นต้องใช้ท้ังก าลังประจ าการ ก าลังพลประจ าการเสริม และก าลังพลส ารอง บรรจุให้ครบอัตรา
เต็ม เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติจึงแบ่งประเภทหน่วยตามโครงสร้างของกองทัพบกไว้ คือ หน่วยก าลัง
ประจ าการ หน่วยในระบบก าลังส ารอง และหน่วยที่ท าหน้าท่ีสนับสนุนก าลังพลประจ าการเสริม  

6. การแบ่งประเภทของก าลังพลส ารอง จัดตามระบบ 1:1:1:3 ไว้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
6.1 ก าลังพลส ารองขั้นต้น (บัญชี 1) ได้แก่ ก าลังพลส ารองท่ีเข้าสู่ระบบในปีแรก ซึ่ง

จะเข้ารับการฝึกอบรม เฉพาะหน้าท่ี และการฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีเบื้องต้น ให้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติการเป็นหน่วยทางยุทธวิธีร่วมกับก าลังประจ าการ โดยก าหนดให้มีการฝึก 
จ านวน 1 ครั้ง ก าหนด 9 วัน โดยยึดถือระเบียบหลักสูตรการฝึกก าลังพลประจ าการเป็นแนวทางใน
การฝึก 

6.2 ก าลังพลส ารองพร้อมรบ (บัญชี 2) ได้แก่ ก าลังพลส ารองท่ีเข้าสู่ระบบในปีท่ีสอง 
ซึ่งจะเข้ารับการฝึก อบรมเฉพาะหน้าท่ี (เพิ่มเติม) และฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีเบื้องสูงร่วมกับก าลัง
ประจ าการ โดยก าหนดให้มีการฝึก จ านวน 1 ครั้ง ก าหนด 9 วัน โดยยึดถือระเบียบหลักสูตรการฝึก
ก าลังพลประจ าการเป็นแนวทางในการฝึก 
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6.3 ก าลังพลส ารองเตรียมพร้อม (บัญชี 3) ได้แก่ ก าลังพลส ารองท่ีเข้าสู่ระบบในปีท่ี
สาม ซึ่งจะเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (พัฒนาสัมพันธ์) หรือทดลองความพรั่งพร้อม ก าหนด 3 วัน   

6.4 ก าลังพลส ารองท่ัวไป (บัญชี 4) ได้แก่ ก าลังพลส ารองท่ีเข้าสู่ระบบในปีท่ี 4 ถึงปี
ท่ี 6 โดยก าลังพลส่วนนี้จะอยู่ในส่วนของก าลังทดแทน เมื่อมีการระดมพล 

การผลิตก าลังพลส ารอง มีรายละเอียดดังนี้  
"ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยกิจการก าลังพลส ารอง พ.ศ. 2559" 2559) กล่าวไว้ว่า 

การผลิตก าลังพลส ารอง หมายถึง กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีจะเป็นก าลังพลส ารอง 
โดยแหล่งท่ีมาของก าลังพลส ารอง มีดังนี้ 

1. เป็นผู้ท่ีส าเร็จการฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิชาทหารรวมถึงผู้
ท่ีส าเร็จการฝึกวิชาทหารจากต่างประเทศ ซึ่งกระทรวงกลาโหมรับรองวิทยฐานะเทียบเท่ากับผู้ท่ีส าเร็จ
การฝึกวิชาทหารตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการฝึกวิ ชาทหาร และส าเร็จการศึกษาซึ่ง
กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่า 

2. เป็นทหารประจ าการท่ีลาออกจากราชการทหาร ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ทหาร 

3. เป็นทหารกองประจ าการท่ีรับราชการครบก าหนดแล้วปลดเป็นกองหนุนตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร 

4. เป็นทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนประเภทท่ี 2 ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหารเป็นบุคคลท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

โดยศูนย์การก าลังส ารอง หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารหรือ
หน่วยทหารตามท่ีส่วนราชการก าหนด ด าเนินการเพื่อให้ได้ก าลังพลส ารองมาตามระเบียบหลักสูตรท่ี
ส่วนราชการก าหนด 

นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 มีดังนี้ 
(หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 2560) 

1. เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ 
2. มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 
3. เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
4. มีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ 
5. ปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบหลักสูตร และตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 
6. สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 
7. ประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
8. การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว 
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9. การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม 
10. ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปี มีดังนี้ (หน่วยบัญชาการรักษา

ดินแดน, 2559a) 
ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบ

วินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธ
ประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล 

ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ 

ช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

โดยการฝึกวิชาทหารดังกล่าว ถ้ามีการละเว้นการเรียน 1 ปีโดยไม่แจ้งลาพักเข้ารับการฝึก 
จะถือว่าส้ินสุดสภาพความเป็นนักศึกษาวิชาทหารไม่สามารถเข้ารับการฝึกในช้ันปีต่อไปได้ 

วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) เพื่อต้องการให้นักศึกษาวิชา
ทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจากการฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการ
ฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ังในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 
ดังนี้ (ศูนย์การก าลังส ารอง, 2560a) 

1. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิ
ประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ 

2. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 ให้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การเวช
กรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกในสนามฝึก 

3. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3-5 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติ
ในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา 

หน่วยที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก มีดังนี ้
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (Territorial Defense Command) 
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพบก พ.ศ. 

2544 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 ให้หน่วยบัญชาการ
ก าลังส ารอง เป็นส่วนราชการของกองทัพบก มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ.2544 ตาม
ค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี 63/44 ลงวันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2544 ให้จัดต้ังหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง
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โดยรวมกรมการรักษาดินแดน และกรมการก าลังส ารองทหารบกเข้าด้วยกัน โดยผู้บัญชาการทหารบก 
ได้กรุณาอนุมัติค าส่ังกองทัพบก เรื่องเปล่ียนนามหน่วย แปรสภาพหน่วยและปรับปรุงโครงสร้างหน่วย
ทหาร เพื่อรองรับพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพบก 
กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ประกาศใช้และให้มีผลในทางปฏิบัติต้ังแต่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2552 ให้เปล่ียนนามหน่วย [เดิม] หน่วยบัญชาการก าลังส ารอง (นสร.) เป็น หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดน ใช้นามย่อ “นรด.” และตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และก าหนดหน้าท่ีของ
ส่วนราชการ กองทัพบก พ.ศ.2552 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ เล่ม 126 ตอนท่ี 19 ก หน้า 
16 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2552 มาตราท่ี 17 ให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าท่ีวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังส ารองท้ังปวง กิจการสัสดี 
รวมท้ังปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ในปัจจุบันหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 2 
ถนนเจริญกรุง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 หมายเลข โทรศัพท์ 02-
221-1733-4 และผู้บังคับบัญชาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีดังนี้ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 
2560b) 

1. พลโท วีรชัย อินทุโศภน เป็น ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
2. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
3. พลตรี สุริศร์ สุขชุ่ม  เป็น รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
4. พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ เป็น เสนาธิการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
วิสัยทัศน์หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้แก่ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นกลไล

หลักของกองทัพบก มีศักยภาพในการเตรียมก าลังส ารองได้อย่างมีประสิทธฺภาพ เป็นองค์กรท่ีมีความ
สมบูรณ์และทันสมัย เป็นท่ียอมรับ เช่ือมั่น และศรัทธาจากประชาชน (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
กองกิจการพลเรือน, 2559) 

พันธกิจหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้แก่ ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลส ารอง 
กิจการสัสดี สนับสนุนการด าเนินการเกี่ยวกับกิจการอาสารักษาดินแดนให้กับกระทรวงมหาไทย 
สนับสนุนงานส าคัญของกองทัพบก รวมท้ังพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน กองกิจการพลเรือน, 2559) 

หน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีดังนี ้
1. หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและ

ด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังส ารองท้ังปวง กิจการสัสดี รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารท่ี
กระทรวงกลาโหมก าหนด มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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("พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพบก กองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2552," 2552) 

2. ขอบเขตความรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน มีดังนี้ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2555a) 

2.1 รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพมหานคร ซึ่ง 
ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม โดยมี
ศูนย์การก าลังส ารอง เป็นหน่วยด าเนินการ 

2.2 กองทัพภาคท่ี 1, 2, 3 และ 4 มีหน้าท่ีรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
เขตพื้นท่ี ยกเว้นในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ โดยมีศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เป็น
หน่วยด าเนินการ รวมทั้งให้หน่วยทหารในพื้นท่ีสนับสนุนการฝึก 

การแบ่งมอบและการจัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มรีายละเอียดดังนี้ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก  โดยการจัดหน่วย

บัญชาการรักษาดินแดน สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 10 
 

 
แผนภาพท่ี 10 แสดงผังการจัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
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ศูนย์การก าลังส ารอง (Reserve Affairs Center)  
ศูนย์การก าลังส ารอง เป็นหน่วยขี้นตรงต่อหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปัจจุบันศูนย์การ

ก าลังส ารอง มีท่ีต้ังอยู่ท่ี ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หมายเลข
โทรศัพท์  02-275-4504 และผู้บังคับบัญชาศูนย์การก าลังส ารอง มีดังนี้ (ศูนย์การก าลังส ารอง , 
2560b) 

1. พลตรี ปราการ ปทะวานิช   เป็น ผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง 
2. พันเอก สุระพล อยู่ดี    เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง 
3. พันเอก ชัยวัฒน์ แจ้งประจักษ ์ เป็น รองผู้บัญชาการศูนย์การก าลังส ารอง 
4. พันเอก วรภพ ถาวรแก้ว   เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาดินแดน 
5. พันเอก วิพุธ แสงเงินอ่อน   เป็น รองผู้บัญชาการโรงเรียนการก าลังส ารอง 
6. พันเอก ไตรจักร์ นาคะไพบูลย์  เป็น เสนาธิการศูนย์การก าลังส ารอง 
ภารกิจและหน้าที่ของศูนย์การก าลังส ารอง มีดังนี้ 
1. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับวิทยาการด้าน

นักศึกษาวิชาทหาร ด้านก าลังพลส ารอง ด้านการอาสารักษาดินแดน ด้านการสัสดี 
2. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด มีผู้บัญชาการศูนย์การ

ก าลังส ารอง เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนด

หลักสูตรการฝึกศึกษาร่วมกับเหล่าสายวิทยาการท่ีเกี่ยวข้องของก าลังพลส ารอง อาสารักษาดินแดน 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เจ้าหน้าท่ีในสายงานสัสดี เจ้าหน้าท่ีในสายงานก าลัง
พลส ารอง เจ้าหน้าท่ีในสายงานอาสารักษาดินแดน และข้าราชการกลาโหมพลเรือนเพื่อขอแต่งต้ังยศ
ทหารให้มีประสิทธิภาพ 

2. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและ
การตรวจสอบผลการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารของหน่วยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท้ัง
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมีประสิทธิภาพ 

3. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับงานธุรการก าลังพล
ของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกรรมวิธีรับสมัครและการรายงาน
ตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งต้ังยศ และการสถิติ รวมท้ังพิธีต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหาร
ส่วนกลาง 

4. ศึกษา วิจัย พัฒนา จัดท าต ารา และรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาการท่ีเกี่ยวข้อง 
5. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
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การแบ่งมอบและการจัดศูนย์การก าลังส ารอง มีรายละเอียดดังนี้ 
ศูนย์การก าลังส ารอง เป็นส่วนราชการขึ้นตรงหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  โดยการจัด

ศูนย์การก าลังส ารอง สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 11 
 

 
แผนภาพท่ี 11 แสดงผังการจัดศูนย์การก าลังส ารอง 

 
โรงเรียนรักษาดินแดน 
ภารกิจและหน้าที่ของโรงเรียนรักษาดินแดน มีดังนี ้
1. วางแผนอ านวยการประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการ

ของนักศึกษาวิชาทหาร 
2. ปกครองบังคับบัญชาหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด มีผู้บัญชาการโรงเรียน

รักษาดินแดน เป็น ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ส าคัญ ได้แก่ 
1. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการฝึกศึกษาให้แก่นักศึกษา

วิชาทหารในเขตจังหวัดทหารบกกรุงเทพ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน เพื่อ
ขอแต่งต้ังยศทหาร ตลอดจนการฝึกอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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2. ด าเนินการฝึกศึกษา และการตรวจสอบผลการฝึกศึกษานักศึกษาวิชาทหารของหน่วย
รับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและมี
ประสิทธิภาพ 

3. ด าเนินงานธุรการก าลังพลของนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารในส่วนท่ี
เกี่ยวกับกรรมวิธีรับสมัครและรายงานตัว การทะเบียนประวัติ การแต่งต้ังยศ และการสถิติ รวมทั้งพิธี
ต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง 

4. ศึกษา วิจัย พัฒนา และจัดท าต ารา ตลอดจนรวบรวมข้อมูลสถิติเกี่ยวกับวิทยาการท่ี
เกี่ยวข้อง 

5. ปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการฝึกศึกษา และหน่วยทหารท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

การแบ่งมอบและการจัดโรงเรียนรักษาดินแดน มีรายละเอียดดังนี้ 
โรงเรียนรักษาดินแดน เป็นหน่วยขึ้นตรงศูนย์การก าลังส ารอง โดยการจัดโรงเรียนรักษา

ดินแดน สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 12 
 

 
แผนภาพท่ี 12 แสดงผังการจัดโรงเรียนรักษาดินแดน 

 
สถานศึกษาวิชาทหาร 
สถานศึกษาวิชาทหาร สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
1. สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ท่ีต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ี 

มณฑลทหารบกท่ี 11 
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2. สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค หมายถึง สถานศึกษาวิชาทหาร ท่ีต้ังอยู่นอกเขตพื้นท่ี
มณฑลทหารบกท่ี 11 

การวิจัยในครั้งนี้ด าเนินการแบบพหุเทศะกรณีศึกษา (Multi-Site Case Study) ใน 3 
สถานศึกษาวิชาทหาร ท่ีแสดงถึงความเป็นตัวแทนของสถานศึกษาวิชาทหารท่ัวทั้งกองทัพบกไทย คือ 

1. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก หมายถึง ศูนย์ฝึกย่อยของศูนย์การ
ก าลังส ารอง ถือว่าเป็น สถานศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง โดยมีนายทหารช้ันยศพลตรี เป็นผู้บังคับศูนย์
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก โดยในปัจจุบันมี พลตรี ดร.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์ เป็นผู้
บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึก ณ 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ประจ าปีการศึกษา 2559 มีจ านวนรวมท้ังหมด 
5,527 นาย และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
ประจ าปีการศึกษา 2559 มีจ านวนรวมท้ังหมด 51 นาย จากสถานศึกษาจ านวน 51 สถานศึกษา 
(กรมการสัตว์ทหารบก, 2560b) 

2. ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 หมายถึง ศูนย์ฝึกนักวิชาทหารท่ีเป็น
หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคท่ี 1 ซึ่งถือว่าเป็น สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันออก) 
โดยมีนายทหารช้ันยศพันเอก เป็นผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 โดย
ปัจจุบันมี พันเอก วีระชัย ศิระสากร เป็นผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 

ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 
14 ประจ าปีการศึกษา 2559 มีจ านวนรวมทั้งหมด 13,190 นาย และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของ
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 มีจ านวนรวมท้ังหมด 129 นาย จากสถานศึกษา
จ านวน 129 สถานศึกษา (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14, 2560) 

3. หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 หมายถึง หน่วยฝึกนักวิชาทหารท่ี
เป็นหน่วยข้ึนตรงต่อกองทัพภาคท่ี 1 ซึ่งถือว่าเป็น สถานศึกษาวิชาทหารส่วนภูมิภาค (ภาคตะวันตก) 
โดยมีนายทหารช้ันยศพันโท เป็นผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 โดยใน
ปัจจุบันมี พันโท สรยุทธ คัยนันทน์ เป็นผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 
ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีเข้ารับการฝึก ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 มี
จ านวนรวมท้ังหมด 5,926 นาย และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบกท่ี 17 มีจ านวนรวมท้ังหมด 90 นาย จากสถานจ านวน 90 สถานศึกษา (หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี17, 2560) 

จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 3 สถานศึกษาวิชาทหาร ได้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 
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ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
ประวัติกรมการสัตว์ทหารบก 
เมื่อปี พ.ศ. 2453 เริ่มมีการจัดต้ังหน่วยเป็นครั้งแรก ช่ือว่า แผนกอัศวแพทย์ ขึ้นอยู่กับกรม

จเรการสัตว์พาหนะทหารบก และการทหารม้าและปืนใหญ่เทียมลากด้วยม้า เพื่อเป็นหน่วยท่ี
ด าเนินการรักษาพยาบาลสัตว์ในกองทัพบก ต่อมาประเทศไทยได้มีการเปล่ียนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อปี พ.ศ. 2475  ในระยะนี้กิจการด้านสัตว
รักษ์และการเสบียงสัตว์มีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมาก นักเรียนนายดาบและนักเรียนนายสิบสัตว
แพทย์ท่ีส าเร็จการศึกษาได้ออกไปประจ ากรมกองต่างๆ ท่ีมีสัตว์หลายต่อหลายรุ่นด้วยกัน ท้ังนี้เพื่อน า
วิชาความรู้ท่ีร่ าเรียนไปท าการรักษาพยาบาลสัตว์ นอกจากนี้บางส่วนยังได้รับโอกาสให้ไปรับราชการ
ในสังกัดกระทรวงอื่นท่ีมีการเล้ียงสัตว์ด้วยนับได้ว่า กองทัพบกเป็นหน่วยงานท่ีได้ริเริ่มวิชาการด้าน
สัตวแพทย์ขึ้นในประเทศไทย โดยพระปรีชาสามารถของ พลตรีหม่อมเจ้าทองฑีฆายุ ทองใหญ่เป็น
ก าลังหลักท่ีส าคัญ ต่อมาในปี พ.ศ. 2491 “แผนกการสัตว์พาหนะ” ซึ่งเดิมรวมอยู่กับกรมจเรทหารม้า
และสัตว์พาหนะ ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2489 นั้น ได้แยกการปกครองจาก “กรมจเรทหารม้าและการสัตว์
ทหารม้า” เป็น “กรมการสัตว์พาหนะทหารบก” ขึ้นตรงต่อกรมพลาธิการทหารบก นับเป็นปีแรกท่ี
เริ่มก าเนิด “กรมการสัตว์ทหารบก” อย่างแท้จริง เพราะได้รวมสายงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสัตว์ท้ังปวง
มาอยู่ในการอ านวยการของเจ้ากรมการสัตว์พาหนะแต่เพียงผู้เดียว ซึ่งต่อมาในปี พ.ศ. 2496 กรมการ
สัตว์พาหนะทหารบก ได้แยกออกจากกรมพลาธิการทหารบก มาเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพบกและ
เปล่ียนช่ือเป็น “กรมการสัตว์ทหารบก” ตามค าส่ังกระทรวงกลาโหมพิเศษ ท่ี 59/ 23640 ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2495 โดยแต่งต้ังให้ พลตรีไตรเดช ปั้นตระกูล เป็นเจ้ากรมการสัตว์ทหารบก มีท่ีต้ัง
อยู่ท่ี ถนนศรีอยุธยา ต าบลพญาไท จังหวัดกรุงเทพฯ ในเวลาต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2515 กรมการสัตว์
ทหารบก ได้ย้ายท่ีต้ังมาต้ังอยู่ท่ี 94 หมู่ 3 ต าบลธรรมศาลา อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และเมื่อปี 
พ.ศ.2535 ได้รับพระราชทานนามช่ือค่ายในปัจจุบันเป็น “ค่ายทองฑีฆายุ” โดยก าหนดให้ วันท่ี 19 
พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย (กรมการสัตว์ทหารบก, ม.ป.ป.) 

ความเป็นมาของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
ศูนย์ฝึกย่อยนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ท าให้การจัดต้ังหน่วยไม่มีในอัตราการจัดเฉพาะกิจ (อฉก.) 
เหมือนศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีอื่น ฉะนั้นกรมการสัตว์ทหารบกจึงได้รับมอบภารกิจการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารจากกองทัพบกโดย โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง ได้จัดต้ังให้
กรมการสัตว์ทหารบกเป็น ศูนย์ฝึกย่อยรับผิดชอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับสถานศึกษาในพื้นท่ี
จังหวัดนครปฐม ต้ังแต่ปีการศึกษา 2535 เป็นต้นมา จนถึงปีการศึกษา 2560 รวมเวลา 25 ปี  โดยท า
การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 ในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการ
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สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบกประจ าปีการศึกษา 2557 
(กรมการสัตว์ทหารบก, 2557) 

ภารกิจ และขีดความสามารถของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มี
ดังนี้ (ดลฤดี วาสนานนท์, 2560) 

ภารกิจศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก คือ อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการและก ากับดูแล ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 ในพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหน่วยบัญชาการก าลังส ารอง 
รวมทั้งสนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขีดความสามารถของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา กรมการสัตว์ทหารบก มีดังนี้ 
1. อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 
2. ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในวิชาท่ัวไป วิชาเหล่าทหารราบ วิชาเหล่าทหารม้า 

วิชาเหล่าทหาร ปืนใหญ่ วิชาเหล่าทหารช่าง วิชาเหล่าทหารส่ือสาร วิชาอาวุธ วิชาการสงครามพิเศษ 
และการฝึกบุคคลท าการรบท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี 

3. ด าเนินการฝึกสอนและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชา
ทหาร ในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครปฐม 

4. ด าเนินการฝึกสอนหลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
การจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มีรายละเอียดดังนี้ (กรมการ

สัตว์ทหารบก, 2560a) 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก มีการจัดเป็น 2 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 
1. ส่วนการบังคับบัญชา ได้แก่ ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก , 

รองผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก , เสนาธิการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
กรมการสัตว์ทหารบก ผู้ช่วยผู้บังคับการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก , หัวหน้า
ส่วนการบังคับบัญชา และประจ าส่วนการบังคับบัญชา 

2. ฝ่ายอ านวยการ มี 8 ฝ่าย ดังนี้ 
2.1 ฝ่ายธุรการและก าลังพล ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายธุรการและก าลังพล และเสมียน  
2.2 ฝ่ายยุทธการและการฝึก ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายยุทธการและการฝึก และเสมียน  
2.3 ฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายส่งก าลัง ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายส่งก าลัง นายสิบ

ส่งก าลัง เสมียน และเจ้าหน้าท่ีส่งก าลัง 
2.4 ฝ่ายปกครอง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ครูปกครอง/ประชาสัมพันธ์  และครู

ปกครองนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 
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2.5 ฝ่ายการฝึก ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการฝึก ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการฝึก และครูฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 

2.6 ฝ่ายการศึกษา ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา และ
ครูผู้สอนนักศึกษาวิชาทหาร 

2.7 ฝ่ายพยาบาล ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายพยาบาล ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายพยาบาล และนาย
สิบพยาบาล 

2.8 ฝ่ายการเงิน ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน และผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการเงิน 
จากการจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ดังกล่าวข้างต้น

สามารถเขียนผังการจัดได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 13 แสดงผังการจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 

 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 
ประวัติมณฑลทหารบกที่ 14 
มณฑลทหารบกท่ี 14 ต้ังอยู่ในค่ายนวมินทราชินี อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยเดิมเป็น

จังหวัดทหารบกฉะเชิงเทรา มีท่ีต้ังอยู่ท่ีค่ายโสธร อ าเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา มีภารกิจให้การ
สนับสนุนทางด้านธุรการและการส่งก าลังบ ารุง ต่อมาย้ายเข้ามาท่ีต้ังแห่งใหม่ท่ีค่ายกิตติขร อ าเภอ
เมือง จังหวัดชลบุรี และเปิดท่ีท าการใหม่ เมื่อวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2513 เพื่อสนับสนุนกรมทหาร
ราบท่ี 21 รักษาพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2524 ได้มีกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 ได้จัดจากการเป็นหน่วย
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ขึ้นตรงของมณฑลทหารบกท่ี 2 มาเป็นหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคท่ี 1 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 4 จังหวัด 
คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด และแปรสภาพเป็นมณฑลทหารบก
ท่ี 14 ตามค าส่ังทหารบก และหน่วยถือเอาวันท่ี 14 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาหน่วย และมี
การประกอบพิธีทางศาสนาโดยเริ่มในปี พ.ศ.2534 เป็นปีแรก (มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์, 2558) 

ความเป็นมาของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 แปรสภาพมาจาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา

ทหารจังหวัดทหารบกชลบุรี ตามค าส่ัง ทบ. (เฉพาะ) ท่ี 69/33 ลง 9 พฤษภาคม 2533 ปัจจุบันมีท่ี
ต้ังอยู่ภายในค่ายนวมินทราชินี (หลังเขาสุวรรณ) 307 หมู่ 10 ต าบล นาป่า อ าเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด 
ชลบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ (มณฑลทหารบกท่ี 14, 2533) 

ภารกิจและขีดความสามารถของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 มี
ดังนี้ (มณฑลทหารบกท่ี 14, 2533) 

ภารกิจศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา ทหารมณฑลทหารบกท่ี 14 คือ อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการก ากับดูแลให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-5 ในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหน่วยบัญชาการก าลัง
ส ารอง รวมทั้งสนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ขีดความสามารถของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา ทหารมณฑลทหารบกท่ี 14 มีดังนี้ 
1. อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-5 
2. ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในวิชาท่ัวไป วิชาเหล่าทหารราบ วิชาเหล่าทหารม้า 

วิชาเหล่าทหาร ปืนใหญ่ วิชาเหล่าทหารช่าง วิชาเหล่าทหารส่ือสาร วิชาอาวุธ วิชาการสงครามพิเศษ 
และการฝึกบุคคลท าการรบท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี 

3. ด าเนินการฝึกสอนและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชา
ทหาร ในเขตพื้นท่ี 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

4. ด าเนินการฝึกสอนหลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
การจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 มีดังนี้ (มณฑลทหารบกท่ี 14, 

2533) 
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 มีการจัดเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
1. กองบังคับการ ได้แก่ ผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14, และ

รองผู้บัญชาการศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้ 
1.1 ฝ่ายธุรการและก าลังพล ได้แก่ นายทหารธุรการและก า ลังพล, นายทหาร

สวัสดิการ, นายทหารการเงิน, เสมียนการเงิน, นายสิบธุรการและก าลังพล, และเสมียนพิมพ์ดีด 
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1.2 ฝ่ายเตรียมการ ได้แก่ นายทหารฝ่ายเตรียมการ, ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายเตรียมการ, 
นายสิบประชาสัมพันธ์, นายสิบช่างเขียน, นายสิบกิจการพลเรือน, และนายสิบส่งก าลัง 

1.3 ฝ่ายสนับสนุน ได้แก่ นายทหารฝ่ายสนับสนุน , นายทหารทะเบียนผล, ครูวิชา
ท่ัวไป, ครูหน่วยฝึก, ผู้ช่วยครู, นายสิบช่างอาวุธ, นายสิบธุรการ, นายสิบพยาบาล, พลขับ, และเสมียน
พิมพ์ดีด 

2. ส่วนการศึกษา ได้แก่ นายทหารส่วนการศึกษา, ครูหน่วยฝึก, อาจารย์วิชาทหารปืนใหญ่, 
และเสมียนพิมพ์ดีด 

3. หน่วยฝึก ได้แก่ ผู้บัญชาการหน่วยฝึก, ครูวิชาทหารราบ, ครูวิชาการสงครามพิเศษ, ครู
หน่วยฝึก, ผู้ช่วยครู, เสมียนพิมพ์ดีด, และเสมียนหน่วยฝึก 

จากการจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 ดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียน
ผังการจัดได้ดังนี้ 
 

 
แผนภาพท่ี 14 แสดงผังการจัดศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 

 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 
ประวัติมณฑลทหารบกที่ 17 
มณฑลทหารบกท่ี 17 จัดต้ังครั้งแรก เมื่อ 1 ตุลาคม 2514 มีนามว่า จังหวัดทหารบกราชบุรี 

ส่วนแยกกาญจนบุรี โดยแปรสภาพมาจาก “ศูนย์ด าเนินกรรมวิธีส่งทหารไปรบนอกประเทศ” และ
ต่อมาได้แปรสภาพหน่วย และปรับการจัดหน่วยเป็นจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ตามค าส่ัง กองทัพบก 
ลับ (เฉพาะ) ท่ี 129/33 ลง 14 สิงหาคม 2533 เป็นจังหวัดทหารบกช้ันหนึ่ง ตามอัตราการจัด
ยุทโธปกรณ์ ลับ หมายเลข 51-301 ลง 5 สิงหาคม 2531 และเป็นหน่วยขึ้นตรงกับ มณฑลทหารบกท่ี 
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11 และเมื่อ 1 ตุลาคม 2558 ตามค าส่ัง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ท่ี 36/58 ได้แปรสภาพหน่วยเป็น 
มณฑลทหารบกท่ี 17 (หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี17, 2560) 

ความเป็นมาของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 แปรสภาพมาจาก หน่วยฝึกนักศึกษา

วิชาทหารจังหวัดทหารบกกาญจนบุรี ตามค าส่ัง กองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ท่ี 36/58 ลง 1 ตุลาคม 
2558 ปัจจุบันมีท่ีต้ังอยู่ภายในค่ายสุรสีห์ ต าบลลาดหญ้า อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  (หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี17, 2560) 

ภารกิจและขีดความสามารถของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 มี
ดังนี้ (มณฑลทหารบกท่ี 17, 2558) 

ภารกิจหน่วยฝึกนักศึกษาวิชา ทหารมณฑลทหารบกท่ี 17 คือ อ านวยการ ประสานงาน 
ด าเนินการและก ากับดูแล ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-5 ในพื้นท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 
และจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของหน่วย
บัญชาการก าลังส ารอง รวมท้ังสนับสนุนการฝึกศึกษาหลักสูตรอื่นๆ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

ขีดความสามารถของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชา ทหารมณฑลทหารบกท่ี 17 มีดังนี้ 
1. อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-5 
2. ให้การฝึกสอนนักศึกษาวิชาทหารในวิชาท่ัวไป วิชาเหล่าทหารราบ วิชาเหล่าทหารม้า 

วิชาเหล่าทหาร ปืนใหญ่ วิชาเหล่าทหารช่าง วิชาเหล่าทหารส่ือสาร วิชาอาวุธ วิชาการสงครามพิเศษ 
และการฝึกบุคคลท าการรบท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี 

3. ด าเนินการฝึกสอนและปกครองบังคับบัญชานักศึกษาวิชาทหารของสถานศึกษาวิชา
ทหาร ในเขตพื้นท่ี 2 จังหวัด คือ กาญจนบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี 

4. ด าเนินการฝึกสอนหลักสูตรอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
การจัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 17 มีดังนี้ (มณฑลทหารบกท่ี 17, 

2558) 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 มีการจัดดังนี้ 
1. กองบังคับการ ได้แก่ ผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 , 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17, จ่าหน่วยฝึก, และพลลูกมือ 
2. ส่วนธุรการและก าลังพล ได้แก่ นายทหารธุรการและก าลังพล, นายสิบธุรการและก าลัง

พล, เสมียนพิมพ์ดีด, และพลลูกมือ 
3. ส่วนเตรียมการ ได้แก่ นายทหารเตรียมการ, นายสิบเตรียมการ, นายสิบส่งก าลัง, ผู้ช่วย

ครูวิชาอาวุธ, และพลขบัรถ 
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4. ส่วนฝึกศึกษา ได้แก่ ผู้ฝึก, อาจารย์วิชาอาวุธ, อาจารย์วิชาทหารราบ, อาจารย์วิชาทหาร
ท่ัวไป, อาจารย์วิชาผสมเหล่า, ครูวิชาผสมเหล่า, ผู้ช่วยครูวิชาอาวุธ, และผู้ช่วยครูวิชาผสมเหล่า 

จากการจัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 ดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียน
ผังการจัดได้ดังนี้ 

 
แผนภาพท่ี 15 แสดงผังการจัดหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 

 
ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหาของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ของกองทัพบกไทย มีดังนี้ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559c) 
1. ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ใน

ห้วงเดือนสิงหาคม เพิ่มเติมจากห้วงเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน อาจส่งผลกระทบในการรับสมัคร 
และรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารในระดับอุดมศึกษาของ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ในกรณีท่ีมีจ านวนสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวท า
ได้โดยการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสม  

2. ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบจากการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท้ังภาคปกติ และ
ภาคสนาม กรณีการรับสมัครและรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือนสิงหาคม โดยการฝึก 
นักศึกษาวิชาทหารส าหรับภาคปกติไม่มีปัญหาสามารถบริหารจัดการได้ ส่วนการฝึกภาคสนามของ 
นักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 และ 5 ใน
ระดับอุดมศึกษายังอยู่ในห้วงการศึกษาของระดับอุดมศึกษา ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึก
ภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้นแนวทางการแก้ปัญหาจากการปฏิบัติดังกล่าว ให้พิจารณา
เป็นกรณีเฉพาะต่อไป 
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3. ปัญหาอุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) กรณีแปรสภาพจากหน่วย จังหวัดทหารบก เป็น มณฑล
ทหารบก อาจส่งผลกระทบด้านก าลังพลท่ีมีจ านวนครูฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีอาจเพิ่มขึ้น ดังนั้นมีแนวทางการแก้ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวเพื่อเพิ่มจ านวนอัตราครูฝึก โดย
การบรรจุนักเรียนนายสิบท่ีรับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหาร และควรปรับอัตราการจัดและ
ยุทโธปกรณ์ (อจย.) จาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เป็น ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก ส่วนแนวทางการแก้ปัญหากรณีครูฝึกไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนก าลัง
พลจากหน่วยต้นสังกัดในเบ้ืองต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี และ
การใช้วิทยากรนอกหน่วยบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี 

แนวทางการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย  มีดังนี้ (หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน, 2559c) 

1. แนวทางพัฒนาการจัดการฝึกของสถานศึกษาวิชาทหาร (โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การ
ก าลังส ารอง และศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) ได้แก่ 

1.1 การพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย (Unit School) ในวิชาท่ี
ต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของครูฝึก หรือส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับการฝึก
จนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปีของนักศึกษาวิชา
ทหาร 

1.2 การพัฒนาเครื่องช่วยฝึก ควรมีการก าหนดมาตรฐานของจ านวนเครื่องช่วยฝึกท่ี 
เหมาะสมตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึก และควรได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อีก
ท้ังยังควรเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงให้กับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก โดยการเพิ่มความส าคัญในการจัดหาเครื่องช่วยฝึกให้เทียบเท่ากับหน่วยก าลังรบหลัก 
และการจัดหาเครื่องช่วยฝึกใหม่ให้กับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก โดยให้ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึกเป็นส่วนรวม เพื่อความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1.3 การเพิ่มขีดความสามารถ และทรัพยากรในการฝึก โดยการออกแบบแนว
ทางการประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มี
ความ เหมาะสม และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วน 12 ประการของผู้บัญชาการ
ทหารบก  

2. แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานทะเบียน  ซึ่งมีปัญหาท่ีเกิด
จาก Software และ Hardware แนวทางการแก่ไขปัญหาดังกล่าว โดยให้หน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนจัดเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือประสานงานและดูแล ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
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ทหารบกการจัดท าคู่มือการใช้ Software เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วย และให้ศูนย์การก าลังส ารอง
จัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละช้ันปี 

การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ ผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย มีดังนี้ 

การประเมินเชิงปริมาณ 
ผลการประเมินเชิงปริมาณจากแบบสอบถามออนไลน์ประกอบดวยแบบสอบถามส าหรับ

นักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 20 ,288 ฉบับ และแบบสอบถามส าหรับผูก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
จ านวน 256 ฉบับ รวมทั้งหมดจ านวน 20,544 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของประชากรท้ังหมด โดย
ท าการวิเคราะหผลการประเมินแบ่งเป็น 4 ดาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การประเมินด้านบริบทโดยรวม พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.55,  = 0.68) และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ =4.66 ,  = 0.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 2 
 
ตารางท่ี 2 ระดับความคิดเห็นด้านบริบท 

รายการประเมิน 
ด้านบริบท 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

1. ความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
1.1) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่เข้ม 
แข็งของกองทัพ 

4.68 0.56 มากท่ีสุด 4.89 0.35 มากท่ีสุด 

1.2) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มี
อุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

4.70 0.53 มากท่ีสุด 4.84 0.37 มากท่ีสุด 

1.3) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย 

4.69 0.57 มากท่ีสุด 4.85 0.36 มากท่ีสุด 

1.4) นักศึกษาวิชาทหารต้องมีจิตอาสา มีจิต 
ส านึกของความเสียสละ 

4.71 0.57 มากท่ีสุด 4.71 0.68 มากท่ีสุด 

1.5) มีการปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบ
หลักสูตร และตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 

4.57 0.63 มากท่ีสุด 4.55 0.68 มากท่ีสุด 

1.6) สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่
ต้องการ 

4.63 0.59 มากท่ีสุด 4.78 0.41 มากท่ีสุด 

1.7) มีการประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และ
กองทัพ ก่อนและขณะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 4.49 0.83 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ด้านบริบท 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

1.8) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตาม
โครงการเข้าคิว 

4.63 0.62 มากท่ีสุด 4.66 0.71 มากท่ีสุด 

1.9) การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผล 
สัมฤทธ์ิและเป็นรูปธรรม 

4.64 0.59 มากท่ีสุด 4.66 0.72 มากท่ีสุด 

1.10) ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมกับประเทศชาติ 

4.67 0.57 มากท่ีสุด 4.71 0.45 มากท่ีสุด 

1.11) ภาพรวมความเหมาะสมของนโยบายการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

4.71 0.55 มากท่ีสุด 4.81 0.43 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 
2.1) ช้ันปีที่ 1, 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้
วิชาทหารเบื้องต้น สามารถใช้อาวุธประจ ากาย 
และท าการยิงปืนอย่างได้ผล 

4.78 0.46 มากท่ีสุด 4.33 0.74 มากท่ีสุด 

2.2) ชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

4.79 0.50 มากท่ีสุด 4.34 0.77 มากท่ีสุด 

2.3) ชั้นปีที่ 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคบัหมวดได้ 

4.76 0.53 มากท่ีสุด 4.23 0.80 มากท่ีสุด 

2.4) ชั้นปีที่ 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชา
ทหารทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

4.77 0.51 มากท่ีสุด 4.36 0.82 มากท่ีสุด 

2.5) ภาพรวมความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปี 

4.80 0.44 มากท่ีสุด 4.38 0.75 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 
3.1) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 ให้ด าเนินการ
ฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิ
ประเทศเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และ
เป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ 

4.15 0.80 มาก 4.46 0.83 มากท่ีสุด 

3.2) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ให้ด าเนินการ
ฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การเวช
กรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และ
อื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกในสนาม
ฝึก 

4.17 0.78 มาก 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ด้านบริบท 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

3.3) นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3-5 ให้ด าเนิน 
การฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติใน
ภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับ
หน่วยที่ได้รับการศึกษา 

4.17 0.78 มาก 4.71 0.46 มากท่ีสุด 

3.4) ภาพรวมความเหมาะสมของวัตถุประสงค์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

4.16 0.79 มาก 4.78 0.44 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 2 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ด้านนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 
2559 และด้านจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับ
มากท่ีสุด (µ = 4.71 และ µ = 4.56 ตามล าดับ) ส าหรับระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ของนักศึกษาวิชาทหารในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับ
มาก (µ = 4.16) ส่วนระดับความคิดเห็นด้านวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึก
ภาคสนาม) ของผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.67) 
เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา อยูระหวาง 0.35 - 0.83 มีการกระจายของขอมูลนอย 
แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

2. การประเมินด้านปัจจัยน าเข้าโดยรวม พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 3.85,  = 0.89) และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 4.08,  = 1.04) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสามารถ
สรุปได้ดังตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3 ระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยน าเข้า 

รายการประเมิน 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเห็น 

นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 
1. ความเหมาะสมของการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

1.1) ระยะเวลาการแจ้งข่าวสารก่อนการรับสมัคร 4.09 0.58 มาก 3.65 1.34 มาก 

1.2) เกณฑ์ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 4.12 0.64 มาก 3.92 1.28 มาก 
1.3) การประกาศผลการสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร 

4.12 0.62 มาก 3.82 0.95 มาก 
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รายการประเมิน 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

1.4) การแจ้งรายละเอียดในการรายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหาร 

4.12 0.65 มาก 4.02 0.99 มาก 

1.5) ภาพรวมความเหมาะสมของการรับสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชา
ทหาร 

4.11 0.59 มาก 3.77 1.04 มาก 

2. ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาทหาร 

2.1) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า) 4.16 0.71 มาก 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

2.2) การฝึกแถวชิด 4.16 0.71 มาก 4.50 0.64 มากท่ีสุด 
2.3) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่าอาวุธ) 4.15 0.70 มาก 4.50 0.66 มากท่ีสุด 

2.4) การยิงปืนตามหลักสูตร 4.13 0.72 มาก 4.60 0.65 มากท่ีสุด 

2.5) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร 4.12 0.70 มาก 4.50 0.65 มากท่ีสุด 
2.6) วิชาการก าลังส ารอง 4.13 0.70 มาก 4.60 0.65 มากท่ีสุด 

2.7) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 4.14 0.74 มาก 4.39 0.75 มากท่ีสุด 

2.8) วิชายุทธวิธี 4.11 0.69 มาก 4.48 0.81 มากท่ีสุด 
2.9) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ 4.19 0.70 มาก 4.56 0.62 มากท่ีสุด 

2.10) การปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 4.08 0.70 มาก 4.63 0.64 มากท่ีสุด 

2.11) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4.13 0.70 มาก 4.68 0.55 มากท่ีสุด 
2.12) การฝึกเบื้องต้น (การใช้ดาบปลายปืน) 4.09 0.73 มาก 4.22 1.07 มากท่ีสุด 

2.13) วิชาอาวุธ 4.15 0.71 มาก 4.62 0.60 มากท่ีสุด 

2.14) วิชาการติดต่อสื่อสาร 4.13 0.70 มาก 4.64 0.62 มากท่ีสุด 
2.15) วิชาเหล่าทหารราบ 4.15 0.71 มาก 4.57 0.56 มากท่ีสุด 

2.16) วิชาเหล่าทหารม้า 4.11 0.71 มาก 4.48 0.67 มากท่ีสุด 

2.17) วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่ 4.11 0.70 มาก 4.43 0.75 มากท่ีสุด 
2.18) วิชาเหล่าทหารสื่อสาร 4.13 0.70 มาก 4.64 0.62 มากท่ีสุด 

2.19) วิชาเหล่าทหารช่าง 4.10 0.70 มาก 4.53 0.61 มากท่ีสุด 

2.20) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ 4.12 0.70 มาก 4.63 0.58 มากท่ีสุด 
2.21) การปรับการยิง ค และ ป 4.09 0.73 มาก 4.21 1.07 มากท่ีสุด 

2.22) เคร่ืองยิงลูกระเบิดแบบ ๘๘ 4.15 0.71 มาก 4.22 0.60 มากท่ีสุด 

2.23) วิชาอุดมการณ์ทหาร 4.19 0.70 มาก 4.56 0.62 มากท่ีสุด 
2.24) ปก. เอ็ม. ๖๐ 4.15 0.71 มาก 4.21 0.60 มากท่ีสุด 

2.25) วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 4.09 0.73 มาก 4.22 1.07 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

2.26) ลูกระเบิดขว้าง 4.15 0.71 มาก 4.24 0.60 มากท่ีสุด 
2.27) หมู่ในการเข้าตี 4.11 0.69 มาก 4.48 0.81 มากท่ีสุด 

2.28) หมู่ในการต้ังรับและถอนตัว 4.16 0.71 มาก 4.50 0.64 มากท่ีสุด 

2.29) ภาพรวมความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา
ทหาร 

4.15 0.71 มาก 4.49 0.72 มากท่ีสุด 

3. ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 

3.1) เอกสารประกอบการฝึกศึกษามีเน้ือหาที่
สอดคล้องกับวิชาท่ีฝึกศึกษา 

3.33 0.89 ปานกลาง 3.67 1.13 มาก 

3.2) เอกสารประกอบการศึกษามีความทันสมัย 3.31 0.89 ปานกลาง 3.24 1.22 ปานกลาง 

3.3) เอกสารประกอบการฝึกศึกษามีเพียงพอ 3.33 0.89 ปานกลาง 3.48 1.03 มาก 
3.4) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษามีจ านวน
ที่เพียงพอ 

3.31 1.00 ปานกลาง 3.80 1.12 มาก 

3.5) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาทันสมัย 3.29 0.94 ปานกลาง 3.90 1.15 มาก 

3.6) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาอยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดี 

3.33 0.89 ปานกลาง 3.87 1.11 มาก 

3.7) จ านวนของห้องเรียนมีความเพียงพอกับ
จ านวนนักศึกษาวิชาทหาร 

3.29 1.02 ปานกลาง 3.96 1.16 มาก 

3.8) โต๊ะเก้าอี้ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารที่ใช้ใน
ห้องเรียนมีความเพียงพอ 

3.30 0.99 ปานกลาง 3.81 1.16 มาก 

3.9) ห้องน้ ามเีหมาะสมและเพียงพอ 3.29 0.91 ปานกลาง 3.75 1.13 มาก 

3.10) โรงอาหารมีความสะอาดและเหมาะสม 3.29 0.99 ปานกลาง 3.82 1.16 มาก 

3.11) จ านวนร้านอาหารมีเพียงพอ 3.24 1.02 ปานกลาง 3.81 1.07 มาก 
3.12) คุณภาพร้านอาหารมีความเหมาะสม 3.28 0.96 ปานกลาง 3.81 1.07 มาก 

3.13) ความเหมาะสมของร้านค้าท่ีจัดจ าหน่าย
อุปกรณ์การฝึก 

3.31 0.97 ปานกลาง 3.86 1.10 มาก 

3.14) ความเหมาะสมของร้านตัดผมในศูนย์/
หน่วยฝึก 

3.28 0.99 ปานกลาง 3.87 1.09 มาก 

3.15) การจัดที่จอดรถในศูนย์/หน่วยฝึก มีความ
เหมาะสมและเพียงพอ 

3.28 1.01 ปานกลาง 3.93 0.92 มาก 

3.16) การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์/หน่วยฝึก มี
ความสะอาดและเป็นระเบียบ 

3.33 0.98 ปานกลาง 3.75 1.03 มาก 
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รายการประเมิน 
ด้านปัจจัยน าเข้า 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

3.17) การจัดสถานที่ฝึกภาคปกติในศูนย์/หน่วย
ฝึก มีความพร้อมและเหมาะสม 

3.31 0.99 ปานกลาง 3.89 1.14 มาก 

3.18) การจัดสถานที่ฝึกภาคสนาม (ค่ายฝึกเขาชน
ไก่) มีความพร้อมและเหมาะสม 

3.29 1.03 ปานกลาง 3.86 1.10 มาก 

3.19) ภาพรวมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และ
สถานที่  

3.28 1.02 ปานกลาง 3.86 1.11 มาก 

 
จากตารางท่ี 3 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ด้านการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารในทุกข้อ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 3.88) ส าหรับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ด้าน
เนื้อหาวิชาทหารในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 4.13) ส่วนระดับความคิดเห็นของผู้
ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ด้านเนื้อหาวิชาทหารในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 
4.54) และระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีในทุก
ข้อ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (µ = 3.30) แต่ระดับความคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้ก ากับ
นักศึกษาวิชาทหาร ด้านความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 
3.75) ยกเว้นในข้อท่ี 3.2 เอกสารประกอบการศึกษามีความทันสมัย มีความเหมาะสมในระดับปาน
กลาง (µ = 3.28) เช่นเดียวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหารในด้านนี้ เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา อยูระหวาง 0.55 – 1.34 มีการกระจายของขอมูลมาก แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นไม่สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

3. การประเมินด้านกระบวนการโดยรวม พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 3.88,  = 0.95) และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.27,  = 0.98) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4 ระดับความคิดเห็นด้านกระบวนการ 

รายการประเมิน 
ด้านกระบวนการ 

ระดับความคิดเห็น 

นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
µ  แปลผล µ  แปลผล 

1. ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกวิชาทหาร 

1.1) การปฐมนิเทศการฝึกให้เป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร 

4.12 0.65 มาก 3.82 0.85 มาก 

1.2) การจัดพิธีเปิด-ปิดการฝึก และพิธีอื่นๆ ที่
เก่ียวกับการฝึก 

4.11 0.65 มาก 3.89 0.83 มาก 

1.3) การจัดเคร่ืองช่วยฝึกส าหรับใช้ในการท าการ
ฝึกวิชาทหาร 

4.11 0.65 มาก 3.94 0.73 มาก 

1.4) การจัดครูฝึกในแต่ละรายวิชา 4.14 0.68 มาก 3.96 0.72 มาก 

1.5) การจัดครูปกครองในการฝึกวินัยทางทหาร 4.08 0.62 มาก 4.04 0.66 มาก 

1.6) การจัดให้มีการแจ้งข่าวสารระหว่างการฝึก 4.07 0.65 มาก 4.01 0.68 มาก 
1.7) การจัดกิจกรรม รด.จิตอาสา 4.13 0.65 มาก 3.84 0.77 มาก 

1.8) การจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหาร 4.10 0.66 มาก 3.95 0.71 มาก 

1.9) ภาพรวมความเหมาะสมของการด าเนิน การ
ฝึกวิชาทหาร 

4.12 0.64 มาก 3.89 0.74 มาก 

2. ความเหมาะสมของการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

2.1) การให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติใน
ระหว่างการฝึกศึกษาของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

3.25 0.59 ปานกลาง 4.13 0.98 มาก 

2.2) เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้ความสนใจในการ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 

3.36 0.87 ปานกลาง 4.10 0.95 มาก 

2.3) ภาพรวมความเหมาะสมของเจ้าหน้าท่ีฯ 3.30 0.91 ปานกลาง 4.12 0.96 มาก 
3. ความเหมาะสมของเทคนิคการสอนของครูฝึก 

3.1) ครูฝึกบอกจุดประสงค์และแนวทางการฝึก
ศึกษา  

4.06 0.86 มาก 4.85 0.42 มากท่ีสุด 

3.2) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการ
สอนที่เหมาะสม 

4.05 0.85 มาก 4.69 0.53 มากท่ีสุด 

3.3) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อใน
การน าเสนอเน้ือหาที่เหมาะสม 

4.02 0.86 มาก 4.77 0.45 มากท่ีสุด 

3.4) ครูฝึกมีความเช่ียวชาญ มีความสามารถใน
การสร้างบรรยากาศในการฝึกศึกษา 

4.09 0.85 มาก 4.84 0.43 มากท่ีสุด 



  116 

รายการประเมิน 
ด้านกระบวนการ 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

3.5) ภาพรวมความเหมาะสมของเทคนิคการสอน
ของครูฝึก 

4.05 0.86 มาก 4.66 0.52 มากท่ีสุด 

4. ความเหมาะสมของการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง 

4.1) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
ระเบียบวินัย 

4.71 0.57 มากท่ีสุด 4.52 0.67 มากท่ีสุด 

4.2) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
ภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

4.65 0.63 มากท่ีสุด 4.56 0.58 มากท่ีสุด 

4.3) ครูปกครองได้ปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่มีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพ 

4.69 0.58 มากท่ีสุด 4.55 0.60 มากท่ีสุด 

4.4) ภาพรวมความเหมาะสมของการฝึกวินัย
ทหารของครูปกครอง 

4.65 0.59 มากท่ีสุด 4.56 0.58 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ด้านการด าเนินการฝึกวิชาทหารในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 
4.02) ส าหรับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกใน
ทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง (µ = 3.30) ส่วนระดับความคิดเห็นของผู้ก ากับนักศึกษา
วิชาทหาร ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 
4.12) เช่นเดียวกับระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านเทคนิคการสอนของครูฝึกในทุกข้อ 
มีความเหมาะสมในระดับมาก (µ = 4.05) แต่ระดับความคิดเห็นของผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ด้าน
เทคนิคการสอนของครูฝึกในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.76) และระดับความ
คิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ด้านการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง
ในทุกข้อ มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.61) เมื่อพิจารณาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา 
อยูระหวาง 0.42 - 0.98 มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอด
คลองไปในทิศทางเดียวกัน 

4. การประเมินด้านผลผลิตโดยรวม พบว่า นักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความคิดเห็นว่ามี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.58,  = 0.61) และผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร มีระดับความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.67,  = 0.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 5 
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ตารางท่ี 5 ระดับความคิดเห็นด้านผลผลิต 

รายการประเมิน 
ด้านผลผลิต 

ระดับความคิดเห็น 

นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
µ  แปลผล µ  แปลผล 

1. ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้ความสามารถที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร 

1.1) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปกติใน
การฝึกวิชาทหาร 

4.64 0.59 มากท่ีสุด 4.55 0.74 มากท่ีสุด 

1.2) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคสนามใน
การฝึกวิชาทหาร 

4.62 0.60 มากท่ีสุด 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

1.3) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกวิชาทหาร
โดยรวม 

4.60 0.65 มากท่ีสุด 4.73 0.50 มากท่ีสุด 

1.4) การน าความรู้ในการฝึกไปใช้ประโยชน์ 4.61 0.59 มากท่ีสุด 4.49 0.72 มากท่ีสุด 

1.5) ภาพรวมคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
ความรู้ความสามารถที่ได้รับในการฝึก 

4.59 0.60 มากท่ีสุด 4.62 0.51 มากท่ีสุด 

2. ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติที่ต้องการ 
2.1) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมี
ความพอใจและมีความรักในการฝึกวิชาทหาร 

4.64 0.60 มากท่ีสุด 4.40 0.83 มากท่ีสุด 

2.2) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมี
ความสนใจในการฝึกวิชาทหาร 

4.60 0.61 มากท่ีสุด 4.52 0.75 มากท่ีสุด 

2.3) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมี
ระเบียบวินัย 

4.62 0.60 มากท่ีสุด 4.59 0.53 มากท่ีสุด 

2.4) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการ
ฝึกวิชาทหารโดยรวม 

4.63 0.59 มากท่ีสุด 4.71 0.48 มากท่ีสุด 

2.5) ภาพรวมคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
คุณลักษณะ/ความประพฤติที่ต้องการ 

4.60 0.61 มากท่ีสุด 4.48 0.43 มากท่ีสุด 

3. ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

3.1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่
เข้มแข็งของกองทัพ 

4.63 0.60 มากท่ีสุด 4.80 0.44 มากท่ีสุด 

3.2) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่
ดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

4.59 0.61 มากท่ีสุด 4.58 0.72 มากท่ีสุด 

3,3) การให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมี
ส่วนร่วมต่อสังคม 

4.63 0.61 มากท่ีสุด 4.70 0.53 มากท่ีสุด 

3.4) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนอง
นโยบาย รด.จิตอาสา 

4.63 0.62 มากท่ีสุด 4.77 0.46 มากท่ีสุด 
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รายการประเมิน 
ด้านผลผลิต 

ระดับความคิดเห็น 
นักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 

µ  แปลผล µ  แปลผล 

3.5) การประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และ
กองทัพ 

4.66 0.57 มากท่ีสุด 4.75 0.44 มากท่ีสุด 

3.6) ภาพรวมคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารด้านการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

4.55 0.62 มากท่ีสุด 4.58 0.55 มากท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 5 แสดงให้เห็นว่า ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาวิชาทหาร และผู้ก ากับ

นักศึกษาวิชาทหาร ด้านคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้ความสามารถท่ีได้รับในการฝึก
วิชาทหาร ด้านคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติท่ีต้องการ และด้าน
คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยในทุกข้อ มีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.62, µ = 4.58 และ µ = 4.66 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา อยูระหวาง 0.43 - 0.83 มีการกระจายของขอมูลนอย แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

การประเมินเชิงคุณภาพ 
จากการสัมภาษณกลุมตัวอย่าง จ านวน 21 นาย ประกอบดวย ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษา

วิชาทหาร จ านวน 14 นาย ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 3 นาย และนักศึกษาวิชาทหาร จ านวน 
4 นาย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ เพื่อประเมิน 4 ดาน ปรากฏผลดังต่อไปนี้ 

1. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินดานบริบท มีรายละเอียดดังนี้ 
1.1 นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 เพื่อฝึกใหน้ักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็ง
ของกองทัพ มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ เป็นคนดี
ของสังคม เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ ตอบสนองนโยบาย 
รด.จิตอาสา มีการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมและมี
ทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันฯ และกองทัพ มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติใหเกิดผลดีต่อประเทศชาติ
ในฐานะท่ีเป็นก าลังส ารองของกองทัพได้ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
(การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 มีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน สามารถน าไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลดีต่อประเทศในฐานะท่ีเป็นก าลังส ารองของกองทัพได้ อีกท้ังยีงมีความสมบูรณครอบคลุม
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ครบถวนดี เป็นการฝึกเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย มีจิตส านึกของความเสียสละ 
รวมทั้งให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในสังคมอีกด้วย 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึก
ภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 มีความเหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการปลูกฝังอุดมการณ์
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อพรอมท่ีจะเปนมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ และเป็น
พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการมีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
(การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 สามารถสรุปได้ว่า นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ดังกล่าว มีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติใหเกิดผลดีต่อประเทศชาติในฐานะท่ีเป็นก าลังส ารอง
ของกองทัพได้จริง โดยฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ มีภาพลักษณ์ท่ีดี มี
อุดมการณ์ มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ เป็นคนดีของสังคม เป็นพลเมืองดีวิถี
ประชาธิปไตย มีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ ตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา มีการปฏิบัติ
ตามโครงการเข้าคิว ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม รวมถึงการมีทัศนคติท่ีดีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพ 

1.2 จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี ได้แก่ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
เบ้ืองต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชา
โดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชา
ทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ ช้ันปี
ท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ และช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิค
และยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้นั้นมีความเหมาะสม สามารถน าไปปฏิบัติ
ใหเกิดผลดีต่อประเทศชาติในฐานะท่ีเป็นก าลังส ารองของกองทัพได้จริง เปนการฝกเตรียมความพร
อมดานวิชากาย และด้านจิตใจในการเขารับใชประเทศชาติ ซึ่งการฝกวิชาทหารมีความเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบันมาก เนื่องจากสถานการณบานเมืองอยูในภาวะไมปกติเทาท่ีควร ท้ังดานการเมือง สังคม 
และเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพรอมของก าลังส ารองเพื่อความมั่นคงของชาติ จุดมุงห
มายของการฝกวิชาทหารมีความสมบูรณครอบคลุมครบถวนดี ส าหรับการท่ีจะฝกฝนใหนักศึกษาวิชา
ทหารเปน บุคคลท่ีมีความเขมแข็ง มีระเบียบวินัยพรอมท่ีจะรับใชประเทศชาติและเปนเยาวชนท่ีดีของ
สังคม โดยมุงสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความตระหนักรักและหวงแหนแผ่นดิน พรอมท่ีจะ
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เสียสละโดยไมหวังส่ิงตอบแทน มุงฝกใหนักศึกษารูจักการเสียสละอุทิศตนใหกับแผนดิน และสวนรวม
มากท่ีสุด รวมถึงมุงสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารไดรับความรูและประสบการณตามหลักสูตรท่ีก าหนด 
เชน วิชาทหารท่ัวไป วิชาอาวุธ วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิชาการติดต่อส่ือสาร และ
การฝกภาคสนามในภูมิประเทศจริง และมีความพรอมท่ีจะท าหนาท่ีเปนก าลังส ารองของชาติดวย
ความเต็มใจ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารในแต่ละช้ันปีมีความชัดเจน มีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีความสมบูรณครอบคลุมครบ 
ถวนดี น าไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอประเทศชาติในฐานะท่ีเปนก าลังส ารองของกองทัพได้ เปนการ
ปลูกฝังใหเยาวชนของชาติเปนผูมีระเบียบวินัยและเสียสละต่อส่วนรวม เคารพกฎกติกาของสังคม การ
ฝึกวิชาทหารเน้นการสงเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และพรอมท่ีจะเปนก าลังส ารอง
ของกองทัพ 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
แต่ละช้ันปีมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน มีความสมบูรณครอบคลุมครบถวนดี แตไมแน่ใจว่า
การฝกวิชาทหารจะสามารถน าไปปฏิบัติไดจริงในการรับใชประเทศชาติในภาวะสงคราม เนื่องจาก
กิจกรรมการฝึกบางอยางเปนเพียงการจ าลองสถานการณ ซึ่งเมื่อหากพบกับสถานการณจริงอาจไม
สามารถปฏิบัติได  การฝึกทางทหารเป็นการปลูกฝงใหเยาวชนของชาติเปนผูมีระเบียบวินัยและ
เสียสละตอสวนรวม มีความพร้อมท่่ีจะท าหน้าท่ีเปนก าลังส ารองของชาติดวยความเต็มใจ แต่บางคน
อาจไมพรอมหากดูแลครอบครัวที่ตองคอยหว่งใยเมื่อยามต้องไปรบตางถิ่น 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า จุดมุงหมายของการฝกวิชาทหาร มีความเหมาะสม มีความชัดเจน 
มีความสมบูรณครอบคลุมครบถวนดี สามารถน าไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอประเทศชาติในฐานะท่ีเปนก า
ลังส ารองของกองทัพได้ และเปนการฝกเตรียมความพรอมดานวิชากาย จิตใจในการเขารับใช
ประเทศชาติมาก โดยการฝึกมีความเหมาะสมกับสภาพปจจุบันมาก เนื่องจากสถานการณบานเมือง 
ท้ังทางด้านการเมือง สังคม และเศรษฐกิจอยูในภาวะไมปกติเทาท่ีควร ดังนั้นในการท่ีจะฝกฝนให
นักศึกษาวิชาทหารเปนบุคคลท่ีมีความเขมแข็ง มีระเบียบวินัยพรอมท่ีจะรับใชประเทศชาติ และเป็น
เยาวชนท่ีดีของสังคม มีความตระหนักรักและหวงแหนแผนดิน พรอมท่ีจะเสียสละอุทิศชีวิตใหกับ
แผ่นดินโดยไมหวังส่ิงตอบแทน รวมถึงการไดรับความรูและประสบการณตามหลักสูตรท่ีก าหนดด้วย 

1.3 วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝ กนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า  วัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) เพื่อต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ได้ด าเนินการฝึก
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ภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการ
ทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 ได้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล 
การพักแรมในสนาม การเวชกรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นและ
ต้องท าการฝึกในสนามฝึก ส่วนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3-5 ได้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะ
ของการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยท่ีได้รับการศึกษา มีความ
เหมาะสมในสภาพปจจุบัน มีความสมบูรณ ครอบคลุม ครบถวน เป็นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหไ้ด้
เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจากการฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึก
ภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ังในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มีความเหมาะสม มีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดจริง เป็นการฝึกเตรียมความพรอมดานรางกาย จิต
ใจใหมีความสมบูรณแข็งแรง มีระเบียบวินัย มีจิตใจท่ีเขมแข็ง พร้อมรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีใน
ฐานะก าลังส ารองของชาติ เปนการฝกเยาวชนให้มีความรูและประสบการณในวิชาทหารอยาง
เหมาะสมไดเรียนรูดานการปฏิบัติจริง 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า  วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
เหมาะสมในสภาพปจจุบัน มีความครอบคลุม ครบถวน แต่การน าไปสู่การปฏิบัติอาจยังไมบรรลุวัตถุ
ประสงคในบางประการเชน ดานสภาพจิตใจ เนื่องจากสวนใหญ่นักศึกษายังอยูในชวงวัยรุ่น วุฒิทางอา
รมณยังไม่พร้อมเทาท่ีควร ท าใหวัตถุประสงคบางประการอาจไม่สามารถบรรลุได อีกท้ังการปฏิบัติยัง
ไมเขมข้นเทาท่ีควรส่งผลใหไม่วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคสนาม) มีความสมบูรณ ครอบคลุม ครบถวน สามารถปฏิบัติไดจริง เหมาะสมใน
สภาพปัจจุบัน เป็นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญ
จากการฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกใน
ท่ีต้ังในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ เป็นการฝึกเตรียมความพรอมดานรางกายใหม้ีความสมบูรณ
แข็งแรง มีจิตใจท่ีเขมแข็ง มีระเบียบวินัย พร้อมรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีในฐานะก าลังส ารองของ
ประเทศชาติต่อไป 

โดยรวมดานบริบท สรุปไดวา นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มีความเหมาะสม โดยข้อความภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์ 
ครอบคลุม ครบถ้วน เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนท่ี
เข้มแข็งของกองทัพ รู้จักเสียสละ มีความรักสามัคคี พร้อมรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีในฐานะก าลัง
ส ารองของประเทศชาติ เนื่องจากปัจจุบันนี้สถานการณ์บ้านเมืองไมคอยปกติ มีปญหา ดานสังคม 
เศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกท้ังยังสงเสริมให
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นักศึกษาวิชาทหารมีความเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ปลูกฝงใหมีความเช่ือมั่นในกองทัพ 
รวมถึงการสรางจิตส านึกใหมีความเล่ือมใส ศรัทธา ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตริยเปนประมุข มุ่งสงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และ
การประชาสัมพันธกองทัพเพื่อการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในอนาคต 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินดานปัจจัยน าเข้า มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การก าหนดคุณสมบัติและ
คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหาร มีความชัดเจนเหมาะสม ไดแก เป็นเพศชายหรือเพศหญิงท่ีมี
สัญชาติไทย อายุไมเกิน 22 ปบริบูรณ ไดรับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครองไมพิการหรือ
ทุพพลภาพหรือมีโรคประจ าตัว ซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได มีขนาดตัวส่วนสูงตามก าหนด มี
ความประพฤติเรียบรอย ไมเปนทหารประจ าการกองประจ าการหรือถูกเรียกตัวเข้าประจ ากองแลว 
ก าลังศึกษาอยูในสถานศึกษาท่ีหนวยบัญชาการรักษาดินแดนอนุมัติใหเปดท าการฝกวิชาทหาร และ
ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาท่ี 3 มีเกรดเฉล่ีย 2.00 ขึ้นไป สวนวิธีการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารมี
ความชัดเจนปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกต้องเปนไปตามปฏิทินการรับสมัคร โดยมีขั้นตอน คือ การ
กรอกใบสมัคร ตรวจหลักฐาน ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ ซึ่งการรับสมัครนักศึกษาวิชา
ทหารปฏิบัติไดตามก าหนดเป็นท่ีนาพอใจ และวิธีการรายงานตัวเขารับการฝึกวิชาทหารมีความชัดเจน 
สามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง โดยมีการด าเนินการตามปฏิทินการรายงานตัวท่ีมีข้ันตอน
เปนระบบ ซึ่งการก าหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการรับสมัครและรายงานตัวสามารถด าเนินการอย่าง
เหมาะสม สถานศึกษาต่างๆจะมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา โดยมี
การแจงรายละเอียดข้อมูลใหนักเรียน/นักศึกษาทราบ เชน คุณสมบัติผูสมัคร ชวงเวลาการรับสมัคร 
วันรายงานตัว คาใชจาย เป็นต้น ซึ่งจะท าใหนักเรียนนักศึกษาไดส ารวจความพรอมของตนเองกอน
ตัดสินใจสมัคร ซึ่งการรับสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียน/นักศึกษาวิชาทหารจะไม่มีการ
บังคับแต่อย่างใด ส่วนการก าหนดขั้นตอนวิธีการรับสมัครและรายงานตัว มีการวางแผนเตรียมการท่ีดี
มีความเหมาะสม การด าเนินการเป็นการปฏิบัติงานตามขั้นตอนเดิม ท าให้ไม่ค่อยพบปญหา หรือ
อาจจะพบบางเพียงเล็กนอย ซึ่งก็สามารถปรับใหเหมาะสมได้ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะ
ของนักศึกษาวิชาทหาร มีความชัดเจนเหมาะสม ทางโรงเรียน/สถานศึกษา จะมีการประชาสัมพันธ์ 
และแนะแนวจูงใจใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา มีการแจงรายละเอียดตางๆ ให้นักเรียน/นักศึกษา
ทราบท าให้นักเรียน/นักศึกษาได้มีการส ารวจความพรอมของตนเองกอนตัดสินใจสมัคร อีกท้ัง
โรงเรียน/สถานศึกษามีการแตงต้ังคณะกรรมการด าเนินงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ การแนะแนว
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การรับสมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และเมื่อคณะกรรมการฯไดรับมอบหมายจากผู
บริหารก็จะด าเนินการตามปฏิทินด าเนินงานท่ีก าหนด ซึ่งการก าหนดขั้นตอนวิธีการรับสมัครและ
รายงานตัวมีการวางแผนเตรียมการท่ีดีมีความเหมาะสม โดยการด าเนินการเป็นการปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนเดิม ท าให้ไม่ค่อยพบปญหา หรืออาจจะพบบางเพียงเล็กนอยเท่านั้น ซึ่งสามารถปรับให
เหมาะสมในระดับสถานศึกษาได้ 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การก าหนดคุณสมบติัและคุณลักษณะนักศึกษา
วิชาทหาร มีความชัดเจนเหมาะสม โดยโรงเรียนจะมีการประชาสัมพันธ์ แนะแนว และใหความรูแก
นักเรียน มีการแจงรายละเอียดตางๆ ใหนักเรียน/นักศึกษาทราบ เชน คุณสมบัติผูสมัคร ช่วงเวลาการ
รับสมัคร วันรายงานตัว คาใชจายตางๆ เปนตน เพื่อให้นักเรียนได้มีการส ารวจความพร้อมของ
ตนเองกอนตัดสินใจสมัคร โดยการรับสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารของนักเรียน/นักศึกษาวิชาทหาร
จะไม่มีการบังคับ และมีนักเรียนบางส่วนอยากสมัครแตขาดคุณสมบัติ ท าใหสมัครไมได 

จากการสังเกตการณ์การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และการรายงานตัว
เข้าฝึกวิชาทหารท่ี ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก พบว่า นักเรียน/นักศึกษา มี
ความพยายาม และกระตือรือร้น ในการสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
และการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร สามารถสรุปได้ว่า การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร มีการก าหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีชัดเจน
เหมาะสม วิธีการรับสมัครมีความชัดเจนปฏิบัติไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เปนไปตามปฏิทินการรับ
สมัคร โดยมีขั้นตอน คือ การกรอก ใบสมัคร ตรวจหลักฐาน ตรวจรางกาย และทดสอบสมรรถภาพ 
โรงเรียน/สถานศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ แนะแนวใหความรูแกนักเรียน/นักศึกษา รวมถึงมีการแจ้ง
รายละเอียดข้อมูลใหทราบ เชน คุณสมบัติผูสมัคร ชวงเวลาการรับสมัคร วันรายงานตัว คาใชจาย 
ท าใหนักเรียน/นักศึกษา ไดส ารวจความพรอมของตนเองกอนตัดสินใจสมัคร และการรับสมัครเปนนัก
ศึกษาวิชาทหารไมมีการบังคับ โดยมีการรับสมัครตามระเบียบของศูนย์การก าลังส ารอง ประจ าปี
การศึกษา 2559 

2.2 เนื้อหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เนื้อหาวิชาทหารของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีมีความเหมาะสม โดยรายวิชาท่ีก าหนดท าการสอนในช้ันป ท่ี 1
ประกอบด้วย การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า) การฝึกแถวชิด การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่าอาวุธ) 
การยิงปืนตามหลักสูตร วิชาแบบธรรมเนียมทหาร วิชาการก าลังส ารอง วิชาพระราชกรณียกิจของ
พระมหากษัตริย์ไทย วิชายุทธวิธี วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรม
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ป้องกัน และ วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส าหรับรายวิชาท่ีก าหนดท าการสอนในช้ันปท่ี 2 
ประกอบดวย การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า) การฝึกแถวชิด การยิงปืนตามหลักสูตร วิชาแบบ
ธรรมเนียมทหาร วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชายุทธวิธี วิชาอุดมการณ์ความรัก
ชาติ วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึก
เบื้องต้น (การใช้ดาบปลายปืน) วิชาอาวุธ วิชาการติดต่อส่ือสาร และ วิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้
เข็มทิศ รายวิชาท่ีก าหนดท าการสอนในช้ันปท่ี 3 ประกอบดวย การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า) 
การฝึกแถวชิด วิชาการก าลังส ารอง วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ วิชาอาวุธ วิชาเหล่าทหารราบ วิชา
เหล่าทหารม้า วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่ วิชาเหล่าทหารส่ือสาร วิชาเหล่าทหารช่าง วิชาการอ่านแผนท่ี
และการใช้เข็มทิศ วิชาอุดมการณ์ทหาร วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ และวิชายุทธวิธี (การ
ปรับการยิง ค และ ป, เครื่องยิงลูกระเบิดแบบ 88 ปก., เอ็ม. 60, ลูกระเบิดขว้าง, หมู่ในการเข้าตี, หมู่
ในการตั้งรับและถอนตัว) ส่วนรายวิชาท่ีก าหนดท าการสอนในช้ันปท่ี 4 ได้แก่ วิชาทหารท้ังทางเทคนิค
และยุทธวิธี ท่ีท าให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ และ รายวิชา
ท่ีก าหนดท าการสอนในช้ันปท่ี 5 ได้แก่ วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ท่ีท าให้นักศึกษาวิชา
ทหารสามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เนื้อหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารในแต่ละช้ันปีมีความเหมาะสม ซึ่งอาจจะปรับการฝกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารช้ันป
ท่ี 4 โดยการเพิ่มช่ัวโมงการฝกใหเทากับช้ันปท่ี 5 รวมถึงควรเพิ่มเติมการศึกษาดูงานเกี่ยวกับกิจการ
ทหารให้กับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปท่ี 3 อีกท้ังในภาคทฤษฎีของช้ันปท่ี 4 และ 5 ควรปรับเพิ่มรายวิชา
เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในกิจการทหาร เชน คอมพิวเตอร์ รวมทั้งควรเพิ่มเติมรายวิชาการฝึกศึกษา
เพื่อความเป็นพลเมืองใหกับนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันป 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เนื้อหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ในแต่ละช้ันปีมีความเหมาะสม และควรเพิ่มรายวิชาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในกิจการทหาร เช่น 
คอมพิวเตอร์ เพื่อให้ทันกับยุคโลกาภิวัตน์ 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเนื้อหาวิชาทหารของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร สามารถสรุปได้ว่า เนื้อหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีมี
ความเหมาะสม เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี คือ ช้ันปีท่ี 1 และ 
2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเช่ือ
ฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงปืน
อย่างได้ผล ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและ
ยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ และ ช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมี
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ความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี  ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้ บังคับหมวดได้ 
นอกจากนั้นควรเพิ่มเติมรายวิชาเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีในกิจการทหาร และการฝึกศึกษาเพื่อความ
เป็นพลเมืองใหกับนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันป 

2.3 วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมี
ส่ือและวัสดุอุปกรณส าหรับการฝกในกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรมีความพร้อม และเหมาะสมพอควร
แต่ตองการใหมีส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีทันสมัยมีเทคโนโลยีท่ีมากกวานี้ เพื่อใหทันตอวิทยาการทางดาน
การทหารสมัยใหม โดยวัสดุอุปกรณบางชนิดมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะลูกกระสุนส าหรับการฝกยิงปืน 
ควรมีโครงการจัดหาส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีมีคุณภาพบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีของศูนย์ฝึก/
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในสวนของห้องสมุดและเอกสารส าหรับการศึกษาคนควา พบวา หอง
สมุดและเอกสารส าหรับการศึกษาคนควาไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีหองสมุดส าหรับการฝกวิชาทหาร
ของศูนยฝก/หน่วยฝึก โดยเฉพาะ จึงท าให้ไมมีแหลงคนควาหรือเอกสารส าหรับการศึกษาค้นคว้า
เพิ่มเติม สวนใหญเปนการเรียนรูโดยการปฏิบัติ สาระความรูภาคทฤษฎีมีคอนขางนอยท าใหครูฝกไม
ไดเตรียมแหลงคนควาไวใหนักศึกษาไดศึกษาเพิ่มเติม ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีหอง
สมุด หรือ เอกสารส าหรับการฝึกศึกษา ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใหนักศึกษาวิชา
ทหารไดใชศึกษาเพิ่มเติม ส าหรับหองเรียนภาคทฤษฎีมีเพียงพอและเหมาะสม บรรยากาศภายในหอง
เรียนภาคทฤษฎีสะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีส่ิงอ านวยความสะดวกพรอมและเอื้อตอการเรียนรู ซึ่ง
การฝึกภาคทฤษฎีจะเปนหองเรียนปกติท่ีครูฝกจัดการเรียนรูในศูนย์ฝก/หน่วยฝึก ซึ่งเปนหองเรียน
ตามอาคารเรียน สวนสถานท่ีฝกภาคสนามมีความเหมาะสมและเพียงพอตอการรวมพล การศึกษา
ภาคสนามหรือการฝึกปฏิบัติบางศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกจะมีปญหาเกี่ยวกับหองน้ าไมเพียงพอ และส่ิง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ยังไมพรอมเทาท่ีควรโดยเฉพาะหน่วยฝึกท่ีมีขนาดเล็ก 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีวัสดุอุป
กรณส าหรับการฝกในกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรมีความพร้อม และเหมาะสมพอสมควร โดยทาง
โรงเรียน/สถานศึกษา มีสวนรวมในการจัดเตรียมส่ืออุปกรณ์ประจ าศูนยฝก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ส่วนหองสมุดและเอกสารส าหรับการศึกษาคนความีไมเพียงพอ เพราะไมมีหองสมุดส าหรับ
การฝกวิชาทหารของศูนยฝก/หน่วยฝึกโดยเฉพาะ ส าหรับหองเรียนภาคทฤษฎีมีเหมาะสม และ
เพียงพอ ส่วนสถานท่ีฝกภาคสนามอาจมีปญหาเกี่ยวกับหองน้ าไมเพียงพอ และส่ิงอ านวยความสะดวก
ต่างๆ ยังไมพรอมเทาท่ีควร 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า ส่ือและวัสดุอุปกรณส าหรับการฝกในกิจกรรม
ตามหลักสูตรสวนใหญเพียงพอ มีเพียงบางชนิดเท่านั้นท่ีไมเพียงพอ เชน กระสุนจริง และวัสดุอุปกรณ์
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บางสวนช ารุดซึ่งควรมีซอมแซมกอนใช้ อีกท้ังบางชนิดล้าสมัยควรมีการหาส่ือใหมๆ เพื่อใหทันกับ
วิทยาการสมัยใหม ส่วนหองสมุดและเอกสารส าหรับการศึกษาคนความไีมเพียงพอ เนื่องจากไมมีหอง
สมุดส าหรับการฝกวิชาทหารของศูนยฝก/หน่วยฝึกโดยเฉพาะ ดังนั้นควรจะมีหองสมุด รวมถึงจัดหา
เอกสารท่ีเกี่ยวกับการฝึกทางทหาร ตลอดจนมีเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใหนักศึกษาวิชาทหารได้
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ส าหรับหองเรียนภาคทฤษฎีมีเหมาะสม และเพียงพอ แต่สถานท่ีฝกภาคสนาม
มักจะมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องน้ าอุปโภคและบริโภค รวมถึงห้องน้ าไม่เพียงพอ 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี สามารถ
สรุปได้ว่า ส่ือและวัสดุอุปกรณส าหรับการฝกในกิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรส่วนใหญ่มีความพร้อม มี
ความเหมาะสม และมีความเพียงพอ การเบิก-จายมีประสิทธิภาพดี อาจมีวัสดุอุปกรณบางชนิดไม่
เพียงพอโดยเฉพาะลูกกระสุนส าหรับการฝกยิงปืน โดยทางโรงเรียน/สถานศึกษา มีสวนรวมในการ
จัดเตรียมส่ืออุปกรณ์ประจ าศูนยฝก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ส่วนหองสมุดและเอกสารท่ีเกี่ยวกับ
การฝึกทางทหารมีไมเพียงพอ เนื่องจากไมมีหองสมุดส าหรับการฝกวิชาทหารของศูนยฝก/หน่วยฝึก
โดยเฉพาะ ดังนั้นจึงควรให้ความส าคัญกับการจัดให้มีห องสมุดและเอกสารท่ีใช้ในการฝึกศึกษา 
ตลอดจนส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับใหนักศึกษาวิชาทหารไดใชศึกษาเพิ่มเติม ส าหรับหองเรียน
ภาคทฤษฎีมีเพียงพอและเหมาะสม บรรยากาศภายในหองเรียนภาคทฤษฎีสะอาด ปลอดภัย สวยงาม 
มีส่ิงอ านวยความสะดวกพรอมและเอื้อตอการเรียนรู ซึ่งการฝึกภาคทฤษฎีจะเปนหองเรียนปกติท่ีครูฝ
กจัดการเรียนรูในศูนย์ฝก/หน่วยฝึก ซึ่งเปนหองเรียนตามอาคารเรียน สวนสถานท่ีฝกภาคสนามมี
ความเหมาะสมและเพียงพอตอการรวมพล การศึกษาภาคสนามหรือการฝึกปฏิบัติบางศูนย์ฝึก/หน่วย
ฝึกจะมีปญหาเกี่ยวกับหองน้ าไมเพียงพอ และส่ิงอ านวยความสะดวกยังไมพรอมเทาท่ีควรโดยเฉพาะ
หน่วยฝึกท่ีมีขนาดเล็ก 

โดยรวมดานปัจจัยน าเข้า สรุปไดวา การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร เนื้อหาวิชาทหาร มีความเหมาะสม โดยมีการรับสมัครตามระเบียบของ
ศูนย์การก าลังส ารอง ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยทุกช้ันปีจะได้รับการฝึกและเรียนรู้ตามหลักสูตร
ท้ังภาคทฤษฎีและการฝึกภาคสนาม และนักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกฝนเรียนรู้จากกิจกรรมการฝึก
ท้ังตามปฏิทินการฝึกและนอกปฏิทินการฝึก ตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึกก าหนดตามความ
เหมาะสม แต่อาจต้องปรับปรุงท้ังระเบียบหลักสูตรการฝึก เนื้อหารายวิชา และการวัดผลประเมินผล 
ของทุกช้ันปีเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคตให้มากขึ้น ส่วนวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท่ี
ใช้ในการด าเนินการฝึกส่วนใหญ่มีความพร้อมดี  
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3. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินดานกระบวนการ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 การด าเนินการฝึกวิชาทหาร 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การด าเนินการฝึกวิชาทหาร
ให้กับนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปี มีความเหมาะสม โดยเริ่มต้นการด าเนินการฝึกวิชาทหารด้วยการ
ปฐมนิเทศการฝึกให้เป็นนักศึกษาวิชาทหารทุกช้ันปีในทุกปีการศึกษา ตลอดจนมีการจัดพิธีเปิด-ปิด
การฝึก และพิธีอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝึก มีการจัดเครื่องช่วยฝึกส าหรับใช้ในการด าเนินการฝึกวิชาทหาร 
มีการจัดครูฝึกและครูปกครองท่ีมีความช านาญการในการฝึกทางทหาร มีการจัดให้มีการแจ้งข่าวสาร
ตลอดระยะเวลาของการฝึกศึกษา มีการจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการ
จัดกิจกรรม รด.จิตอาสา เพื่อตอบสนองต่อนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การด าเนินการฝึกวิชาทหาร มีความ
เหมาะสม รวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง เช่น พิธีชุมนุมสวนสนามของ
นักศึกษาวิชาทหาร มีการก าหนดวันกระท าพิธี การฝกซอมกอนวันพิธี จะท าใหนักศึกษาวิชาทหารได
แสดงความพรอมไดแสดงออกถึงสมรรถภาพระเบียบวินัยและความพรอมเพรียง มีกิจกรรมระหวาง
การฝกภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นักศึกษาวิชาทหารมีสวนรวมกับชุมชนและสังคมในการบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษาส่ิงแวดลอม เชน การปลูกตนไม การท าความสะอาดชุมชน เปนตน โดยกิจกรรม
ต่างๆ ของนักศึกษาวิชาทหารจะไดรับค าชมเชยจากชุมชนอยูเสมอ มีการบริจาคโลหิตในห้วงการฝึก
ตามความสมัครใจ และมีสวนรวมในการรณรงคตอตานยาเสพติด ท าใหนักศึกษาวิชาทหารปลอดจาก
ส่ิงเสพติด แต่อาจมีนักศึกษาวิชาทหารสวนนอยท่ีมีปญหาการปรับตัวระหวางการฝก 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การด าเนินการฝึกวิชาทหาร มีความเหมาะสม 
เนื่องจากการฝึกวิชาทหารจะท าให้นักศึกษาวิชาทหารเปนผูมีความรู มีความอดทน เสียสละ ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย เป็นประมุข มีกิจกรรมเกี่ยวกับการ
บ าเพ็ญประโยชนชวยสงเสริมสรางจิตส านึกท่ีดี มีความรับผิดชอบตอสังคม กิจกรรมการชุมนุมสวน
สนาม เปนการเตรียมความพรอมของกองก าลังส ารอง 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกวิชาทหาร สามารถ
สรุปได้ว่า การด าเนินการฝึกวิชาทหาร มีความเหมาะสม โดยมีการปฐมนิเทศการฝึกให้เป็นนักศึกษา
วิชาทหารทุกช้ันปีก่อนเริ่มด าเนินการฝึกวิชาทหารทุกปีการศึกษา มีการจัดพิธีเปิด-ปิดการฝึก และพิธี
อื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการฝึกโดยตลอดระยะเวลาการด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีการจัดเครื่องช่วย
ฝึกส าหรับใช้ในการด าเนินการฝึกวิชาทหาร มีการจัดครูฝึกในแต่ละรายวิชา และครูปกครองท่ี
เหมาะสมในการฝึกวินัยทางทหาร โดยครูฝึกและครูปกครองทุกนายจะมีความช านาญการในการฝึก
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ทางทหาร มีการจัดให้มีการแจ้งข่าวสารเป็นระยะในระหว่างการฝึกตลอดปีการศึกษา มีการจัด
กิจกรรม รด.จิตอาสา และมีการจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ี
จัดการฝึกในด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติในระหว่างการฝึกศึกษาตลอดระยะเวลา
ของการฝึกประจ าปีการศึกษา มีความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้ความสนใจในการ
แก้ปัญหาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกใน
ภาพรวมมีความเหมาะสม 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 
มีความเหมาะสม เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกช่วยในการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติใน
ระหว่างการฝึกศึกษา และช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร อย่างมีน้ าใจในการให้การ
บริการ เพื่อให้การด าเนินการฝึกราบรื่นไปได้ด้วยดี 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกโดยรวม
มีความเหมาะสม เพราะเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้ความสนใจในการแก้ปัญหาให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 
รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติในระหว่างการฝึกศึกษาของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการ
ฝึก สามารถสรุปได้ว่า การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก มีความเหมาะสม โดยเจ้าหน้าท่ีจัดการ
ฝึกมีการให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับการปฏิบัติในระหว่างการฝึกศึกษาตลอดระยะเวลาของการฝึก
ประจ าปีการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกท่ีให้ความสนใจในการแก้ปัญหาให้กับ
นักศึกษาวิชาทหารอีกด้วย 

3.3 เทคนิคการสอนของครูฝึก 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เทคนิคการสอนของครูฝึก มี
ความเหมาะสม เนื่องจากก่อนการเปิดการศึกษาของทุกปี ครูฝึกทุกช้ันปีจะมีการทบทวบการฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญในการฝึก และท าให้เห็นปัญหาก่อนการ ฝึกส าหรับปรับปรุงและ
พัฒนาการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพการฝึกในปัจจุบัน ซึ่งครูฝึกจะบอกจุดประสงค์และแนวทางการฝึก
ศึกษา อีกท้ังครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนและส่ือในการน าเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เทคนิคการสอนของครูฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มีความเหมาะสม โดยครูฝึกจะมีความช านาญในการฝึกวิชาทหารเป็นอย่างมาก เนื่องจากครูฝึก
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นักศึกษาวิชาทหารมีประสบการณ์การท างานในการเป็นทหารอาชีพ และมีการฝึกฝนทบทวนการฝึก
มาโดยต่อเนื่อง 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เทคนิคการสอนของครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มีความเหมาะสม เพราะครูฝึกมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการฝึกศึกษา ตลอดจนครูฝึกมี
ความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนและการเลือกใช้ส่ือในการน าเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับเทคนิคการสอนของครูฝึก สามารถ
สรุปได้ว่า เทคนิคการสอนของครูฝึก มีความเหมาะสม โดยครูฝึกได้บอกจุดประสงค์และแนวทางการ
ฝึกศึกษา อีกท้ังครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนท่ีเหมาะสม เนื่องจากครูฝึกมีความ
ช านาญ รวมถึงได้มีการทบทวนการฝึกของครูฝึกก่อนการเปิดการศึกษา และครูฝึกมีความสามารถใน
การเลือกใช้ส่ือในการน าเสนอเนื้อหาท่ีเหมาะสม รวมทั้งการมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศใน
การฝึกศึกษาของครูฝึก 

3.4 การฝึกวินัยทหารของครูปกครอง 
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การฝึกวินัยทหารของครู
ปกครองส าหรับการฝกนักศึกษาวิชาทหาร มีความเหมาะสม เนื่องจากก่อนการเปิดการศึกษาของทุก
ปี ครูปกครองจะมีการทบทวบการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความช านาญในการฝึก และท าให้เห็น
ปัญหาก่อนการฝึกส าหรับปรับปรุงและพัฒนาการฝึกให้เหมาะสมกับสภาพการฝึกในปัจจุบัน  ซึ่งครู
ปกครองเน้นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินัย  เคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
นักศึกษาวิชาทหารมีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม รวมถึงมกีารปลูกฝังทัศนคติท่ีดีท่ี
มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การฝึกวินัยทหารของครูปกครอง มี
ความเหมาะสม เนื่องจากครูปกครองมีความช านาญในการฝึกวิชาทหารเป็นอย่างมาก มีประสบการณ์
การท างานในการเป็นทหารอาชีพ ท าให้มีระเบียบวินัย และรู้จักการบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ท าให้
สามารถฝึกนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับระเบียบวินัยได้เป็นอย่างดี 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า การฝึกวินัยทหารของครูปกครองส าหรับการฝ
กนักศึกษาวิชาทหาร มีความเหมาะสม โดยครูปกครองเน้นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินัย 
เคารพกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด มีการปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว  เพื่อท าให้นักศึกษาวิชาทหารมี
ภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม  

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง 
สามารถสรุปได้ว่า การฝึกวินัยทหารของครูปกครอง มีความเหมาะสม โดยครูปกครองจะฝึกนักศึกษา
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วิชาทหารให้มีระเบียบวินัย ให้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม รวมถึงการปลูกฝัง
ทัศนคติท่ีดีท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพ 

โดยรวมดานกระบวนการ สรุปไดวา การด าเนินการฝึกวิชาทหาร การให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก เทคนิคการสอนของครูฝึก และการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง มีความ
เหมาะสม สามารถท าการฝึกได้อย่างเรียบร้อยตามค าส่ังกองทัพบก เรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

4. ผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินดานผลผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 
4.1 คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้/ความสามารถท่ีได้รับในการฝึกวิชา

ทหาร  
ผลการสัมภาษณ์ 

1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความรู
ดี โดยไดเรียนรูวิชาทหารเบื้องตน ซึ่งเปนความรูพื้นฐานของชีวิตการเปนทหารตองมีความรู มีความ
เข้าใจ มีทักษะในดานตางๆ ซึ่งเปนทักษะเบ้ืองต้นของทหาร โดยกอนสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารจะ
ไมมีพื้นฐานความรูทางวิชาทหารเลย แต่หลังจากไดรับการฝกภาคปกติ และภาคสนาม ท าใหนักศึกษา
มีความรูพื้นฐานการเปนทหารเพิ่มขึ้นมาก โดยการฝึกภาคปกติเปนการเรียนรูภาคทฤษฎี ท าให้
นักศึกษาวิชาทหารมีความรูและเขาใจชีวิตและปฏิบัติตนแบบทหาร สวนการฝกภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ 
ท าใหนักศึกษาวิชาทหารมีทักษะท่ีจ าเปนของการด ารงชีวิตแบบทหาร 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความรู ท่ีดีขึ้น 
หลังจากท่ีนักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกวิชาทหารท้ังในภาคปกติ และภาคสนาม ส่งผลให้นักศึกษา
วิชาทหารสามารถน าความรู้ในการฝึกวิชาทหารท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงสามารถ
ปรับใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันได้ 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้ด้านวิชาทหารเมื่อ
ได้เรียนรู้ในภาคปกติ และมีความสามารถในการฝึกในภาคสนาม ท าให้สามารถน าความรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และปรับใช้ให้เข้ากับสภาพสังคม ชุมชน และครอบครัวของตนเองได้ 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
ความรู้/ความสามารถท่ีได้รับในการฝึกวิชาทหาร สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาวิชาทหารมีด้านความรู้/
ความสามารถท่ีได้รับในการฝึกวิชาทหารอยู่ในระดับท่ีดี โดยไดเรียนรูวิชาทหารเบ้ืองตนซึ่งเป็นความรู
พื้นฐานของชีวิตการเปนทหาร มีความเขาใจ มีทักษะเบื้องตนของทหาร ซึ่งการฝกภาคปกติเป็นการ
เรียนรู้ภาคทฤษฎี ท าให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรูและเขาใจชีวิตและปฏิบัติตนแบบทหาร สวนการ
ฝึกในภาคสนาม/ภาคปฏิบัติ ท าใหนักศึกษาวิชาทหารมีทักษะท่ีจ าเปนของการด ารงชีวิตแบบทหาร 
และจากท่ีนักศึกษาวิชาทหารได้รับการฝึกวิชาทหารท้ังในภาคปกติ และภาคสนามแล้ว นักศึกษาวิชา
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ทหารสามารถน าความรู้ในการฝึกวิชาทหารท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงสามารถปรับ
ใช้ให้เข้ากับสังคมในปัจจุบันได้ 

4.2 คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษา
วิชาทหาร 

ผลการสัมภาษณ์ 
1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า คุณลักษณะของนักศึกษา

วิชาท่ีเป็นจริงดีเป็นท่ีน่าพอใจ ซึ่งคุณลักษณะท่ีเป็นจริงของนักศึกษาวิชาทหาร ไดแก่ เปนผูมีความรู
ความเข้าใจตามหลักสูตรวิชาทหาร ท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ มีทักษะการใชอาวุธพื้นฐาน เปนผูมี
ระเบียบวินัย เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีความรับผิดชอบ มี
ความขยัน อดทน เสียสละ รวมถึงการเปนผูมีความสุภาพเรียบรอย 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ี
คาดหวังดีเป็นท่ีน่าพอใจ โดยคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีคาดหวัง ได้แก่ เปนผูมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสุขุมรอบคอบ เปนประชาธิปไตย เปนผูมีระเบียบ
วินัยดี เปนคนดีของสังคมและชาติ เปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนผูมีวินัยในระดับผู
น า เป็นผู้มีความรูความสามารถตามหลักสูตร เป็นผูมีความเสียสละ เปนผูมีความอดทน เปนผูมีความ
สุภาพเรียบรอย เปนผูมีความขยันขันแข็ง เป็นผูเช่ือฟงบิดามารดา ครูอาจารย ผูบังคับบัญชา เปนผูมี
ความรอบรูในวิชาทหารท่ัวไปและมีความรู้ความสามารถในวิชาเฉพาะเหลาเปนอยางดี 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เมื่อผ่านการฝึกวิชาทหารท าให้นักศึกษาวิชา
ทหารมีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารต้องการ โดยมีความรูความเขาใจตามหลักสูตรวิชาทหาร 
ท้ังในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ มีทักษะการใชอาวุธพื้นฐาน มีระเบียบวินัย มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ มีความรับผิดชอบ มีความขยัน อดทน เสียสละ และมีความสุภาพ
เรียบรอย 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
คุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารต้องการ สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารต้องการดีเป็นท่ีน่าพอใจ โดยคุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารต้องการ แบ่งออกเป็น คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นจริง ไดแก เปนผูมี
ความรูความเขาใจตามหลักสูตรวิชาทหาร ท้ังภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ มีทักษะการใชอาวุธพื้นฐาน 
เปนผูมีระเบียบวินัย เป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ เป็นผู้มีความ
รับผิดชอบ มีความขยัน อดทน เสียสละ รวมถึงการเปนผูมีความสุภาพเรียบรอย และ คุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีคาดหวัง ได้แก่ เปนผูมีความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความ
สุขุมรอบคอบ เปนประชาธิปไตย เปนผูมีระเบียบวินัยดี เปนคนดีของสังคมและชาติ เปนผูมีความ
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รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เปนผูมีวินัยในระดับผูน า เป็นผู้มีความรูความสามารถตามหลักสูตร 
เป็นผูมีความเสียสละ เปนผูมีความอดทน เปนผูมีความสุภาพเรียบรอย เปนผูมีความขยันขันแข็ง เป็น
ผูเช่ือฟงบิดามารดา ครูอาจารย ผูบังคับบัญชา เปนผูมีความรอบรูในวิชาทหารท่ัวไปและมีความรู้
ความสามารถในวิชาเฉพาะเหลาเปนอยางดี 

4.3 คุณภาพของนัก ศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบั ติตน เป็นพลเมื อ ง ดีวิ ถี
ประชาธิปไตย 

ผลการสัมภาษณ์ 
1) ขาราชการศูนย์ฝกนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีการ

ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยดีน่าพอใจ ซึ่งการท่ีนักศึกษาวิชาทหารจะปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีได้นั้น นักศึกษาวิชาทหารต้องมีบุคลิกลักษณะของทหาร คือ ความมีระเบียบวินัย เช่ือฟัง
และปฏิบัติตามค าส่ังผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีความอดทนท้ังรางกาย
และจิตใจ เป็นผูปฏิบัติภารกิจไดตามท่ีมอบหมายและมีประสิทธิภาพดี 

2) ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า นักศึกษาวิชาทหารมีการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยดีน่าพอใจ พร้อมท่ีจะเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ ให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อสังคม ตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา เป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ดี มี
อุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง
กองทัพไทย 

3) นักศึกษาวิชาทหาร เห็นว่า เมื่อผ่านการฝึกวิชาทหารท าให้นักศึกษาวิชา
ทหารมีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งท าได้จากการท่ีตนเองต้องมีระเบียบวินัย มี
การเช่ือฟงและปฏิบัติตามค าส่ังผูบังคับบัญชาโดยเครงครัด มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง มีความอดทน
ท้ังทางด้านรางกายและจิตใจ เป็นผูปฏิบัติภารกิจไดตามท่ีมอบหมายและมีประสิทธิภาพดี 

จากผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย สามารถสรุปได้ว่า นักศึกษาวิชาทหารมีการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยดีน่าพอใจ ซึ่งการท่ีนักศึกษาวิชาทหารจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีได้
นั้น นักศึกษาวิชาทหารต้องมีบุคลิกลักษณะของทหาร คือ ความมีระเบียบวินัย เช่ือฟงและปฏิบัติตาม
ค าส่ังผูบังคับบัญชา มีสุขภาพแข็งแรง มีความอดทน เปนผูปฏิบัติภารกิจไดตามท่ีมอบหมาย เป็น
มวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ มีส่วนร่วมต่อสังคม ตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา รวมทั้งต้องเป็นผู้ท่ี
มีภาพลักษณ์ดี มีอุดมการณ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพ 

โดยรวมดานผลผลิต สรุปไดวา นักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพดีเป็นท่ีน่าพอใจ 
นักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกตั้งแต่ช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป จะมีความรู้พื้นฐานในวิชาทหารเบ้ืองต้น ความรู้
ตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร มีความรู้ในวิชาเฉพาะเหล่า มีความเช่ือมั่นในกองทัพเป็นอย่างดี 
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สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพรอมท่ีจะออกไป
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะก าลังพลส ารองของชาติ มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ มีจิต
อาสา รวมท้ังการเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 
การศึกษาระยะที่ 2 ผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดี
ของกองทัพบกไทย 

ภาพอนาคตเชิงบวก 
1. การด าเนินการจัดท านโยบาย จุดประสงค์ และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์ไปยังอนาคต 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการด าเนินการจัดท านโยบาย จุดประสงค์ และวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ไปยังอนาคต โดยสามารถสรุป
สังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

1.1 การด าเนินการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องมีหลักการส าคัญใน
การสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ได้แก่ การมีภาพลักษณ์ท่ีดี การมีอุดมการณ์ 
การเป็นคนดีของสังคม รวมถึงการเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพไทย 

1.2 การจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคปกติ ควรเน้นย้ าถึง
การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ กิจกรรมปกป้องการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย 
รวมถึงการทะนุบ ารุงศาสนาด้วยการท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนา เช่น การปฏิบัติธรรม เป็นต้น อีกท้ัง
ยังควรมีการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

1.3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ควรมีการปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบ
หลักสูตร และต้องตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา รวมถึงการปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 

1.4 การก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี  โดยให้
นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟัง
และการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธประจ ากายและท าการยิงปืน
อย่างได้ผล รวมถึงมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี  อีกท้ังควรให้สอดคล้องเหมาะกับ
สภาพปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 ด้วย 
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1.5 การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนาม ก็เพื่อ
ต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจากการฝึกในภาค
ปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ังในเรื่องภูมิ
ประเทศและลมฟ้าอากาศ ในอนาคตควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมในการฝึกเพื่อให้
ทันสมัยด้วย 

2. การฝึกเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความภูมิใจท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความภูมิใจท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

2.1 การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารมีเหตุผลหลายประการด้วยกันคือ มีสิทธิแต่ง
เครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร มีความต้องการท่ีจะฝึกวิชาทหาร ได้รับการแต่งต้ังยศทหาร ได้รับการ
ยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ และมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบ
เข้าโรงเรียนทหาร โดยความภูมิใจในการเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็เป็นเหตุผลส าคัญอย่างหนึ่งของการ
สมัครเรียนในหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

2.2 เกณฑ์ท่ีใช้ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีการก าหนดเกณฑ์นี้มา
ยาวนาน เนื่องจากเป็นเกณฑ์มีมาตรฐานดีอยู่แล้ว ท าให้ในการสมัครเข้ามาฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
สามารถเตรียมความพร้อมได้ต้ังแต่เนิ่นๆ โดยทางสถานศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ได้ร่วมมือกับสถานศึกษา คือ โรงเรียน/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัย ในการเตรียมการ
ฝึกเพื่อเข้ามาทดสอบเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

2.3 การแจ้งข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์ก่อนการรับสมัครเข้ามาเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร เป็นส่ิงส าคัญในเบ้ืองต้น เพราะจะท าให้เยาวชนมีการเตรียมความพร้อมก่อนท่ีจะ
เข้ามาสมัครว่าต้องท าอย่างไรบ้าง ใช้เอกสารอะไรบ้าง มีเกณฑ์การรับสมัครอย่างไร โดยการประกาศ
ผลการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ก็ต้องมีความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน จากนั้นควรมีการแจ้ง
รายละเอียดในการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารท่ีเป็นระบบ 

2.4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีความภูมิใจท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยการ
สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้ามาฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารก็เป็นเรื่องส าคัญอีกอย่างหนึ่ง อาจท าได้โดย
การให้สิทธิพิเศษในการเพิ่มคะแนนให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อสอบบรรจุเข้ามารับราชการทหาร 
ซึ่งอาจมีเพียงแค่การทดสอบความช านาญเฉพาะทางท่ีตรงกับสายงานนั้นๆ โดยไม่จ าเป็นต้องท าการ
ทดสอบในภาคปฏิบัติทางทหาร 

3. ความพร้อมของงบประมาณ ก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ส าหรับการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร 



  135 

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านความพร้อมของงบประมาณ ก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี 
ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

3.1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในปัจจุบันมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารตามหลักสูตรพอเพียงและเหมาะสม แต่ตองการใหมีส่ือและวัสดุอุปกรณท่ีมีความทันสมัย มี
เทคโนโลยีท่ีสูงกวานี้ เพื่อใหทันตอวิทยาการดานการทหารสมัยใหมในอนาคต 

3.2 ปัจจุบันนี้สถานท่ีฝึกนักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญ มีหองเรียนภาคทฤษฎีท่ี
พอเพียงและเหมาะสม บรรยากาศภายในหองเรียนภาคทฤษฎี สะอาด ปลอดภัย สวยงาม มีส่ิงอ านวย
ความสะดวกพรอมและเอื้อตอการเรียนรู สวนสถานท่ีฝกภาคสนามบางศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก มักจะมีป
ญหาห้องน้ าไม่เพียงพอ รวมถึงส่ิงอ านวยความสะดวกตางๆ ยังไมพรอมเทาท่ีควร ในอนาคตควรได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อท าการปรับปรุงสถานท่ีในส่วนดังกล่าว 

3.3 งบประมาณส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแตละปของหน่วยฝึก/ศูนย์ฝึก 
นักศึกษาวิชาทหาร ถือว่าเพียงพอ โดยจะไดรับการจัดสรรงบประมาณมาตามแผนปฏิบัติการประจ าป
ซึ่งมีการใชจายและบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพเปนท่ีนาพอใจ การเบิกจายเปนไปตามแผนการ
ใช้งบประมาณของโครงการฝกนักศึกษาวิชาทหาร เชน คาเครื่องช่วยฝก คาอาหาร คายารักษาโรค ค่า
พาหนะ เคล่ือนยายก าลังพล คาสนับสนุนการฝก และคาใชจายการเดินทางไปราชการ (เบี้ยเล้ียง) แต
การจัดสรรงบประมาณดานการฝกนักศึกษาวิชาทหารมีแนวโนมลดลง ซึ่งไมสอดคลองกับสถานการณ
บานเมืองในปจจุบัน 

3.4 ในอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอาจมีปัญหาด้านก าลังพลท่ีใช้ในการฝึก 
หรือจ านวนครูฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกป ีซึ่งแนวทาง
การแก้ปัญหาจากปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มจ านวนอัตราครูฝึก โดยการบรรจุนักเรียนนายสิบท่ีรับสมัคร
จากนักศึกษาวิชาทหาร หรือการก าหนดรูปแบบการฝึกโดยให้หน่วยรายงานขออนุมัติจากหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดนเป็นรายปี กรณีครูฝึกไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้น
สังกัดในเบื้องต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี และการใช้วิทยากร
นอกหน่วยบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี 

4. การฝึกใหน้ักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพ/คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพ/คุณลักษณะของนักศึกษา
วิชาทหารท่ีต้องการ โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

4.1 ความมุ่งหมายในการฝึกสอนวิชาทหารแก่นักศึกษาก็เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหาร
แต่ละนายมีคุณลักษณะ คือ มีลักษณะความเป็นผู้น า มีความเช่ือมั่นในตนเอง เป็นผู้มีวินัย ด ารงตน
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เป็นพลเมืองดี มีความส านึกท่ีจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ และเป็นก าลังส ารอง
ในระดับผู้น าหมู่หรือผู้บังคับหมวดท่ีมีประสิทธิภาพ 

4.2 บุคลิกลักษณะของทหารท่ีดี คือ มีระเบียบวินัย เช่ือฟง และปฏิบัติตามค าส่ังผู
บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ อดทน สามารถปฏิบัติ
ภารกิจตามท่ีมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3 คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีคาดหวัง ได้แก่ การเปนผูมีความจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสุขุมรอบคอบ เปนประชาธิปไตย มีระเบียบวินัยดี เปนคนดี
ของสังคมและชาติ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในระดับผูน า เปนผูมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร มีความเสียสละอดทน สุภาพเรียบรอย ขยันขันแข็ง เช่ือฟงบิดามารดา ครู
อาจารย ผู้บังคับบัญชา มีความรอบรูในวิชาทหารท่ัวไปและมีความรูความสามารถในวิชาเฉพาะเหลา 

5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการมีน้ าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง  
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการมีน้ าใจ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

5.1 โครงการเข้าคิว เป็นโครงการหนึ่งของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการมี
น้ าใจ โดยศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก จะจัดให้มีกิจกรรมการรู้จักเข้าคิวให้กับนักศึกษาวิชาทหาร และนักเรียน
ท่ัวไปของโรงเรียน เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร ท้ังนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังการมีน้ าใจ และสร้างความมี
ระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติให้กับนักศึกษาวิชาทหาร พร้อม
กับขยายผลไปยังนักเรียนท่ัวไปของโรงเรียนอีกด้วย 

5.2 นักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา ได้เดินรณรงค์เชิญชวน
ประชาชนออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติแบบไม่มีการช้ีน าให้ประชาชนให้รับหรือไม่รับร่าง
รัฐธรรมนูญ เป็นเพียงการเชิญชวน แจกเอกสารให้ความรู้ถึงขั้นตอนการเตรียมตัวออกไปใช้สิทธิ โดย
จะท ากิจกรรมไปเรื่อยๆ จนถึงวันท่ีกฎหมายก าหนด ซึ่งก่อนหน้านี้มีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) 
ได้จัดอบรมและให้ความรู้เบื้องต้นกับ รด.จิตอาสา ทุกคน เพื่อให้มีข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
สาระส าคัญท่ีน่าสนใจในร่างรัฐธรรมนูญ สามารถตอบค าถามประชาชนเวลาไปรณรงค์ในลงพื้นท่ีต่างๆ 
ได้ 

5.3 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล รวมท้ังร่างรัฐธรรมนูญ 
โดยให้มีการอบรมนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสาให้มีความรู้และมีข้อมูลท่ีถูกต้อง
ก่อนจะน าไปขยายผลสู่ประชาชน ท้ังนี้นักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา จะ
ด าเนินการร่วมกับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยทหารท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ี 
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5.4 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ 
รด.จิตอาสาได้มีการจัดกิจกรรมข้ึนเองตามแนวความคิด หรือการเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชนของ
หน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี หรือการให้ความร่วมมือศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป (ศปป.) 
ซึ่งแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย จะยึดหลักการส าคัญคือ การเปิดเผยความจริง 
ความยุติธรรม ความพร้อมรับผิด การให้อภัย การเคารพความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 
การถือสันติวิธีเป็นทางเลือกในการเผชิญความขัดแย้ง การมุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วยจินตนาการท่ีมี
ความเป็นไปได้และเห็นพ้องร่วมกัน รวมถึงการยอมรับความเส่ียงเป็นเงื่อนไขสายสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจ อันเป็นคุณลักษณ์ส าคัญของแนวความคิดสมานฉันท์ 

ภาพอนาคตเชิงลบ 
1. การสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการสร้างความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันในการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

1.1 หลักความเสมอภาคต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเหนือประโยชน์ส่วนบุคคล 
เช่น หากเกิดความวุ่นวายไม่สงบข้ึน รัฐบาลอาจจ าเป็นต้องใช้มาตรการบางอย่างระงับเหตุ และการใช้
มาตรการดังกล่าวอาจสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติและขัดต่อหลักแห่งความเสมอภาคได้ แต่
ในทางกลับกัน การจะอ้างประโยชน์สาธารณะท่ีถือว่ากระทบต่อหลักแห่งความเสมอภาคท่ีก่อให้เกิด
การแบ่งแยกก็ไม่อาจท าได้ 

1.2 สิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกันจาก
รัฐ หรือการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ ผู้ด้อยโอกาส ได้รับ
สิทธิโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นได้ ฉะนั้นสิทธิในความเสมอภาคจึงเป็นสิทธิท่ีรัฐให้หลักประกันในการ
ได้รับการปฏิบัติท่ีเท่าเทียมกัน แต่รัฐไม่ต้องผูกพันว่าทุกคนจะต้องเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากการใช้
สิทธินั้นให้ได้เท่ากันเสมอไป 

1.3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารซึ่งถือว่าเยาวชนคนไทยไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย หรือ ผู้หญิง 
จะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน อย่างไรก็ตามการเป็นคนไทยต้องรักชาติ
ไทย ต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทย และท าตัวเป็นคนดีของประเทศไทย ส าหรับการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารนั้นผู้หญิงอาจคิดว่าได้รับสิทธิน้อยกว่าผู้ชาย เช่นในเรื่องการได้รับการยกเว้นตรวจเลือกเข้า
รับราชการทหารกองประจ าการ และการมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษในการสอบเข้าโรงเรียน
ทหาร 
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1.4 ในทางปฏิบัติส าหรับการฝึกทางทหารของนักศึกษาวิชาทหาร จะมีความเสมอ
ภาค/ความเท่าเทียมกันไม่ได้ เนื่องจากทหารเรามีสายการบังคับบัญชาท่ีเป็นลักษณะส าคัญในการ
ปฏิบัติภารกิจทางทหาร ซึ่งจะมีท้ังผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 

2. การมีสิทธิเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการมีสิทธิเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยสามารถสรุป
สังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

2.1 สิทธิและเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยเยาวชนท่ีเป็นนักเรียน/
นักศึกษา ท้ังชาย/หญิง มีสิทธิในการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี 
จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาในสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เข้า
รับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และผู้สมัครต้องผ่าน
การทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

2.2 สิทธิเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีเจตนารมณ์เพื่อให้นักศึกษามีความ
เสมอภาคในการได้รับการฝึกวิชาทางทหาร ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ันปีท่ี 5 โดยหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหาร อีกท้ังต้องคุ้มครอง
เสรีภาพทางวิชาทหารท่ีไม่ขัดต่อหน้าท่ีพลเมืองหรือศีลธรรมอันดี 

2.3 นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเป็นเยาวชนคนไทยย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความ
คิดเห็นอย่างกว้างขวาง หรือมีอิสระทางความคิด แต่ท้ังนี้และท้ังนั้นต้องไม่กระท าผิดต่อกฎระเบียบ
ทางสังคม รวมถึงกระท าผิดแบบธรรมเนียมทหาร ส่งผลให้มีการขาดวินัยทหาร 

3. การถือว่าตนเป็นเลิศ/คิดว่าตนเก่งเหนือคนอื่นเมื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการถือว่าตนเป็นเลิศ/คิดว่าตนเก่งเหนือคนอื่นเมื่อเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

3.1 นักศึกษาวิชาทหารไม่ควรลืมตัว ไม่อวดดี ไม่ถือดีว่าตนเก่ง และให้รู้จักใช้ลาภยศ 
ส่ิงสมมุติท่ีมีอยู่ตามสถานะจังหวะชีวิตในแต่ละช่วง ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ โดยโทษของการอวดดี 
คือท าให้เสียตน เพราะเป็นคนรับความดีจากคนอื่นไม่ได้ กลัวเสียเกียรติ ประเมินค่าตนสูงกว่าความ
เป็นจริง คิดแต่ว่าตัวเองดีไม่มีใครสู้ได้ จึงไม่มีใครอยากแนะน าส่ังสอน อีกท้ังยังท าให้เสียเพื่อน เพราะ
เป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง จึงไม่มีใครอยากคบด้วย รวมถึงท าให้เสียหมู่คณะ เพราะเป็นคนท่ีจะเอาแต่
อภิสิทธิ์ ท าให้เสียระเบียบวินัยส่งผลให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ 
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3.2 การท่ีนักศึกษาวิชาทหารบางคนคิดว่า  ตนเก่งเหนือคนอื่น เมื่อได้มาเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความส าคัญของบุคคลอื่น และมั กก่อความ
ขัดแย้ง ท าลายไมตรีจิต มิตรภาพ ตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน 

4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางสังคมในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลทางสังคมในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

4.1 ความแตกต่างทางด้านสังคม คือ ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถท่ีจะ
ปรับตนให้เข้ากับบุคคลและสภาพแวดล้อมต่างๆ ของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และของสังคมอื่นๆ 
ด้วย ซึ่งมนุษย์ต้ังแต่เกิดมาก็ต้องอยู่ในระบบของสังคม ต้ังแต่สังคมครอบครัว สังคมเพื่อนบ้าน โตขึ้นก็
เป็นสังคมโรงเรียนต้ังแต่อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการเข้ามาอยู่ในสังคมทหารส าหรับการเข้ามา
ฝึกเป็นนักศึกษาวิชาทหารของเยาวชนพลเรือน ฉะนั้นเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องปรับตัวให้
เข้ากับสังคมท้ังส้ิน หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็ไม่สามารถส าเร็จเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้เช่นกัน 

4.2 ส่ิงท่ีปัญหาอย่างหนึ่งในปัจจุบันของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร คือ นักศึกษาวิชา
ทหารมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสูง เพราะในปัจจุบันนักศึกษาวิชาทหารมาจากครอบครัว ชุมชน 
หรือสังคม ท่ีแตกต่างกันมาก เช่น ครอบครัวที่ร่ ารวย/ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่มีการศึกษาสูง/
ครอบครัวที่มีการศึกษาต่ า ดังนั้นจึงท าให้การจัดรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับยุคสมัยนี้ รวมไปถึงใน
อนาคตนั้นกระท าได้ยากล าบากยิ่งนัก 

5. การไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาของนักศึกษาวิชาทหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการไม่การปฏิบัติตามหลักศาสนาของนักศึกษาวิชาทหาร  โดย
สามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

5.1 การท่ีนักศึกษาวิชาทหารไม่การปฏิบัติตามหลักศาสนา จะส่งผลให้การฝึกศึกษา
นั้นปฏิบัติได้ล าบาก เนื่องจากทุกศาสนาสอนให้คนท าความดี อีกท้ังยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้ปฏิบัติ
ตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความอดทน มีสติ มีปัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการฝึกศึกษาทางทหาร 
บังเกิดผลให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพ 

5.2 ความมีวินัย เป็นส่ิงท่ีช่วยควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทาง
สังคมเป็นผลให้สะดวกแก่การปกครอง โดยวินัยมี 2 ลักษณะ วินัยทางโลก หมายถึง ระเบียบส าหรับ
ควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่ง เป็นข้อตกลงของคนในสังคมนั้นท่ีจะให้ท าหรือไม่ให้ท าบางส่ิงบางอย่าง
ซึ่ง เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ กติกา และขนบธรรมเนียม
ประเพณี เป็นต้น ส่วนวินัยทางศาสนามี 2 ประเภท คือ วินัยของพระภิกษุ กับ วินัยส าหรับประชาชน 
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ฉะนั้นหากนักศึกษาวิชาทหารไม่การปฏิบัติตามหลักศาสนาเช่นนี้ ก็จะส่งผลให้ขาดความมีวินัย ซึ่งเป็น
ส่ิงส าคัญของนักศึกษาวิชาทหาร 

ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ 
1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส (ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ใหญ่เหนือตน)  
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส (ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้ใหญ่เหนือตน) โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

1.1 ก่อนมาเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เมื่ออยู่ท่ีบ้านจะมีบิดามารดาเป็นผู้ปกครอง 
อุปการะ เล้ียงดู คอยตักเตือนส่ังสอนให้ประพฤติแต่ส่ิงท่ีดี ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้ท่ีใช้ใน
การด ารงชีวิตได้ในสังคม เมื่อท าผิดจะถูกผู้ปกครองลงโทษ เรียกว่าเป็นครอบครัวหนึ่งท่ีมีบิดา/มารดา 
เป็นหัวหน้าในการปกครองหลายคน โดยครอบครัวรวมกันเป็นหมู่บ้าน เป็นต าบล เป็นอ าเภอ 
ปกครองดูแลเป็นระดับช้ันเพื่อให้การดูแลความสงบสุขของท้องถิ่นเป็นไปโดยเรียบร้อย แต่เมื่อเข้ามา
ฝึกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะมีการแต่งต้ังให้ครูฝึกและครูปกครอง เป็นผู้ปกครองนักศึกษาวิชา
ทหาร เรียกว่า ผู้บังคับบัญชา ซึ่งท าหน้าท่ีคล้ายกับบิดามารดา/ผู้ปกครองของนักศึกษา แต่มีบาง
ประการท่ีเพิ่มเติมไปบ้างตามสภาพของทหาร 

1.2 ผู้บังคับบัญชา คือ ผู้ซึ่งมีอ านาจและหน้าท่ีปกครองดูแลทุกข์สุขของทหาร ท้ัง
รับผิดชอบในความประพฤติ การฝึกสอน อบรม การลงทัณฑ์ ตลอดจนส่ังการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ (1) ผู้บังคับบัญชาโดยตรง มีอยู่คนเดียว คือผู้บังคับบัญชา
ท่ีอยู่ใกล้ชิดท่ีสุด ส าหรับดูแลสุขทุกข์ผู้ใต้บังคับบัญชา และ (2) ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน คือ 
ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่อันดับสูงถัดขึ้นไปจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง ส่วนค าว่า ผู้ใหญ่เหนือตน หมายถึงผู้
ท่ีมียศ/ต าแหน่งสูงกว่า แต่ไม่มีอ านาจบังคับบัญชา เพียงแต่มีสิทธิในการว่ากล่าวตักเตือนผู้น้อยในทาง
ท่ีชอบ ท้ังนี้ผู้ใหญ่เหนือตน ได้แก่ ผู้ท่ีอยู่ในสังกัดเดียวกันแต่มิใช่ผู้บังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอยู่ในสังกัด
เดียวกันแต่ต่างสายการบังคับบัญชา หรือผู้ท่ีอยู่ต่างสังกัดต่างเหล่าทัพ เป็นต้น เนื่องจากทหารมี
จ านวนมาก เรื่องท่ีจะอบรมทหารก็มีไม่น้อยท้ังในเวลาสงคราม จะต้องท าการรบในพื้นท่ีอันกว้างขวาง 
ผู้บังคับบัญชาคนเดียว หรือจ านวนน้อย ย่อมจะควบคุมดูแลและอ านวยการไม่ท่ัวถึง จึงจ าเป็นต้องมี
ผู้บังคับบัญชาหลายช้ัน หลายต าแหน่ง แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นระดับช้ัน นอกนั้นยังต้องใช้
ผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ทดแทนกันเมื่อถึงคราวจ าเป็น 

1.3 การเคารพผู้อาวุโส คือ การแสดงออกทางพฤติกรรมท่ีเด็กมีต่อผู้ใหญ่ด้วยความ
เคารพนับถือท่ีบ่งบอกถึงความสุภาพ การมีมารยาทท่ีดี และมีสัมมาคารวะ ซึ่งเป็นแนวทางการปฏิบัติ
ท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็นคุณธรรมท่ีดีของคนไทย เช่น การไหว้ การกล่าวทักทาย การเดินผ่านหน้า
ผู้ใหญ่ การต้อนรับ และพฤติกรรมต่างๆ ท่ีเป็นการแสดงออกถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติผู้ท่ีมี
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ความอาวุโสกว่า ซึ่งทางทหารเรามีวินัยทหารโดยการเคารพผู้อาวุโสก็ถือเป็นข้อหนึ่งในวินัยทหาร 
ฉะนั้นหากไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ก็ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยทหาร 

2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (วินัยทหาร) และรู้หน้าท่ี 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (วินัย
ทหาร) และรู้หน้าท่ี โดยสามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

2.1 วินัยทหารเป็นหลักส าคัญท่ีสุดส าหรับทหาร ในยามสงครามถ้าทหารมีวินัยดีจะ
ท าให้การปกครองบังคับบัญชาเป็นระเบียบเรียบร้อย การปฏิบัติในการรบย่อมมีหวังในชัยชนะ แต่
หากทหารไม่มีวินัยควบคุมกันไม่ได้ สมรรถภาพของทหารก็จะเส่ือมโทรม ไม่อาจปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดให้ส าเร็จลุล่วงไป จนอาจเป็นภัยร้ายแรงแก่ประเทศชาติได้ แม้ในยามปกติการมีวินัยของทหาร
ยังเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ แสดงถึงสมรรถภาพของกองทัพเป็นท่ียกย่องแก่ประชาชนท่ัวไป 

2.2 เหตุผลท่ีต้องมีกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร  เพราะว่าทหารมีหน้าท่ีป้องกัน
ประเทศชาติโดยตรง และเป็นกลุ่มบุคคลท่ีถืออาวุธโดยเปิดเผย ย่อมจะกระท าผิดได้ง่ายกว่าบุคคลพล
เรือนท่ัวไป ฉะนั้นการปกครองบังคับบัญชาทหารจึงจ าเป็นต้องกระท าโดยเฉียบขาด ส าหรับการบังคับ
บัญชา ซึ่งหมายถึง อ านาจปกครอง ควบคุมดูแล และส่ังการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ี ทหารเรา
เรียกผู้มีอ านาจปกครองควบคุมดูแลและส่ังการว่าผู้บังคับบัญชา และเรียกผู้อยู่ใต้อ านาจปกครอง  
ควบคุมดูแล และส่ังการนั้นว่าผู้ใต้บังคับบัญชา 

2.3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามวินัยทหาร เป็นส่ิงท่ีมีความจ า
เป็นมากส่ิงหนึ่งในการฝึก เนื่องจากว่า วินัยทหารเป็นหลักส าคัญท่ีสุดส าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหาร
ทุกคนจะต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระท าผิด นอกจากนั้นยัง
ต้องฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ได้แก่ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง 
ค าแนะน า ค าช้ีแจง และสรรพหนังสือต่างๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาได้ออก หรือได้วางไว้เป็นหลักฐานให้
ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมท้ัง ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารท้ังท่ีเป็นและไม่เป็นลายลักษณ์
อักษร 

2.4 หน้าท่ีของทหาร ตามรัฐธรรมนูญฯ พ.ศ.2550 มาตรา 77 กล่าวไว้ว่า รัฐต้อง
พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ อีกท้ัง
ต้องจัดให้มีก าลังทหาร อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมถึงเทคโนโลยีท่ีทันสมัยจ าเป็นและเพียงพอ เพื่อพิทักษ์
รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ 

2.5 ความมีวินัยเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้คนจ านวนมากสามารถปฏิบัติหน้าท่ีร่วมกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหากทหารขาดวินัยหรือวินัยหย่อนยานเสียแล้ว ย่อมก่อให้เกิดความแตกแยก 
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แตกความสามัคคี และยากท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุภารกิจ ซึ่งอาจส่งผลเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ
ส่วนรวมได้ในท่ีสุด 

2.6 กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีเกี่ยวกับการมีวินัยกิจกรรมหนึ่ง คือ พิธี
ชุมนุมสวนสนามท่ีท าใหนักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงสมรรถภาพ ระเบียบวินัย และมีโอกาสรับฟ
งโอวาทจากผูบังคับบัญชาช้ันสูง โดยนักศึกษาวิชาทหารไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบในการรวมพิธี
ชุมนุมสวนสนาม ฝกใหนักศึกษาเปนผูมีระเบียบวินัย เห็นสถานการณจริงของธรรมเนียมทาง
การทหาร การชุมนุมสวนสนามท าใหนักศึกษาวิชาทหารไดรับการฝกฝนความอดทน และฝกเตรียม
ความพร้อมทางด้านรางกายและจิตใจอยูเสมอ อีกท้ังการชุมนุมสวนสนามท าใหไดรับทราบนโยบาย
ความเปล่ียนแปลงความเคล่ือนไหวของสถานการณบานเมือง 

3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมในสังคม 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมในสังคม โดยสามารถสรุป
สังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

3.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการรณรงค์ และด าเนินกิจกรรม
อันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางจริงจังและต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุประสงค์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตัวอย่างเช่น กิจกรรมการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด รวมท้ังการให 
ความรูและการเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนท่ัวไป เพราะชวยใหสามารถปองกันปญหาการติดยาเสพ
ติดในหมูเยาวชนได้ ซึ่งจะท าให้ไมมีปญหายาเสพติดในหมูนักศึกษาวิชาทหาร 

3.2 กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีส่วนร่วมในสังคม และช่วยเหลือสังคมตาม
ขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร อาทิเช่น กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานท่ีส าคัญ
โบราณสถาน วัด ชุมชน การช่วยเหลือด้านการจราจร เป็นต้น รวมท้ังงานการบรรเทาสาธารณภัย 
เช่น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม พายุ ดินโคลนถล่มน้ าท่วมฉับพลัน เป็นต้น โดยทางครูฝึก/ครู
ปกครอง จะใช้ช่ัวโมงปฏิบัติการของนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยก่อน
ลงพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือร่วมกับหน่วยอื่นๆ ท้ังนี้ต้องเป็นงานท่ีอยู่ในขีดความสามารถ และปลอดภัย 

3.3 กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมในสังคมอีกกิจกรรมหนึ่งคือ พิธี
ชุมนุมสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องจากกิจกรรมนี้ท าใหนักศึกษาไดมีโอกาสพบปะเพื่อน
ใหม มีกิจกรรมการแสดงออกรวมกันส่งผลใหมีความรักสมัครสมานสามัคคีกัน สามารถรวมกันท างาน
เปนหมคูณะได้ 
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4. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักการเสียสละ 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักการเสียสละ โดยสามารถสรุป
สังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ การบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลของ
นักศึกษาวิชาทหารในโอกาสวันส าคัญตางๆ เป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพรางกายของวัยรุ
น เพราะการบริจาคโลหิตตองขึ้นอยูกับความสมบูรณ์ และความพร้อมของรางกาย เป็นกิจกรรมท่ีท า
ให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสท่ีจะได้เสียสละเพื่อสวนรวม โดยเปนความสมัครใจของนักศึกษาวิชา
ทหาร ซึ่งถือว่าเป็นโอกาสท่ีดีในการเสียสละ 

4.2 การบ าเพ็ญประโยชนของนักศึกษาวิชาทหารในพิทักษรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีให
กับชุมชน เชน การปลูกต้นไม้ การลอกผักตบชวาเพื่อท าความสะอาดคูคลอง เปนกิจกรรมท่ีแสดงออก
ถึงศักยภาพ ความสามารถ ความรับผิดชอบตอสังคม และความเสียสละของนักศึกษาวิชาทหาร 
รวมถึงการเป็นท่ียอมรับและช่ืนชมของชุมชน 

4.3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษเพื่อให้นักศึกษา
วิชาทหารมีความสามัคคีภายในหมู่คณะ รู้จักเสียสละ และอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมส่วนรวม โดย
การอบรมให้ความรู้หลักสูตรจราจร หลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพยาบาล หรือหลักสูตร
อื่นในขีดความสามารถท่ีหน่วยสามารถด าเนินการได้ รวมท้ังสามารถน าไปขยายผลการปฏิบัติในการ
ช่วยเหลือชุมชนและสังคมของตนเองได้ 

5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา 
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ตอบค าถามเกี่ยวกับอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง

พลเมืองดีของกองทัพบกไทย ด้านการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา โดย
สามารถสรุปสังเคราะห์ความคิดเห็นผู้ให้สัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

5.1 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่ีคนไทยนับถือมากท่ีสุด การน าหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธศาสนา ไปสู่ภาคการปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน เป็นการกล่อมเกลาและพัฒนาเพื่อสร้าง
นิสัยท่ีดี น าไปสู่การเป็นพลเมืองท่ีดีซึ่งเป็นรากฐานให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การปฏิบัติตาม
หลัก พระพุทธศาสนาให้ได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นจ าเป็นต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนท่ีถูกต้อง 
ส าหรับ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารได้โครงการ รด.จิตสีขาว ให้นักศึกษาวิชาทหารท่ัวประเทศ 

5.2 การจัดท าโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเป็นการเชิญชวนนักศึกษาวิชาทหาร
เข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะท่ีดี กล่อมเกลาจิตใจ 
และพัฒนานิสัยให้กระท าในความดี ละเว้นการท าช่ัว เป็นต้นแบบพลเมืองท่ีดี มีความเข้มแข็งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 
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5.3 โครงการ รด.จิตสีขาว เป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติกิจกรรมสวด
มนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เรียนรู้การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบท่ีรู้จักฝึกสงบ
จิตใจ ท าสมาธิ สะสมพลังจิต และสร้างปัญญา ท าให้สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็ง รู้แนวทางการ
ด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม 

ผลการศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 17 นาย ถึงภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ และภาพ
อนาคตด้านความเป็นไปได้ สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 6 
 
ตารางท่ี 6 ผลการศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ 

1. การด าเนินการจัดท านโยบาย 
จุดประสงค์ และวัตถุประสงค์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้
สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน 
รวมถึงมีการคาดการณ์ไปยัง
อนาคต 
2. การฝึกเพ่ือสร้างเยาวชนให้มี
ความภูมิใจที่เป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร 
3. ความพร้อมของงบประมาณ 
ก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 
ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
4. การฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมี
คุณภาพ หรือ คุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ 
5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
เร่ืองการมีน้ าใจ และการมีส่วนร่วม
ทางการเมือง 

1. การสร้างความเสมอภาค หรือ
ความเท่าเทียมกัน ในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 
2. การมีสิทธิเสรีภาพในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 
3. การถือว่าตนเป็นเลิศ หรือ คิดว่า
ตนเก่งเหนือคนอื่น เมื่อเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร 
4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทาง
สังคมในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
5. การไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนา
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
การเคารพผู้อาวุโส อันได้แก่
ผู้บังคับบัญชา หรือ ผู้ใหญ่เหนือตน 
2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือ
วินัยทหาร และรู้หน้าท่ี 
3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
ส่วนร่วมในสังคม 
4. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
รู้จักการเสียสละ 
5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา 

 
สรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

ร่วมกับผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
สามารถสรุปได้ดังแผนภาพท่ี 16 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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แผนภาพท่ี 16 แสดงสรุปผลการศึกษาสภาพปัจจุบันการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมกับ

ผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
 
การศึกษาระยะที่ 3 ผลการน าเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย 

ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
ผู้วิจัยได้สรุป และวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาระยะท่ี 1 เป็นผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค 
และผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ใน 4 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้าน
บริบท ได้แก่ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การ
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ฝึกภาคสนาม) (2) ด้านปัจจัยน าเข้า ได้แก่ การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร การรายงานตัวเข้าฝึก
วิชาทหาร เนื้อหาวิชาทหาร วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี (3) ด้านกระบวนการ ได้แก่ การด าเนินการฝึก
วิชาทหาร การให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก เทคนิคการสอนของครูฝึก และการฝึกวินัยทหารของ
ครูปกครอง (4) ด้านผลผลิต ได้แก่ คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้/ความสามารถท่ีได้รับ
ในการฝึกวิชาทหาร คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหารต้องการ และคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
ร่วมกับการศึกษาระยะท่ี 2 เป็นผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทย จากนั้นได้ด าเนินการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวท้ังสองระยะ เพื่อจัดท า
ข้อเสนอเชิงนโยบาย โดยได้น าเสนอผลการศึกษาในระยะท่ีสามนี้เป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
2. ผลการประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

ของกองทัพบกไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 
1. (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย  ผู้วิจัยได้

สังเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย ร่วมกับ ผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทยประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 20 มาตรการ
ปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารอง และเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็ง
ของกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย  
1) การจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม และสอดรับกับ

สภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายของประเทศในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย เพื่อใหน้ักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ มีคุณลักษณะ
ของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม มีจิตอาสา มี
จิตส านึกของความเสียสละ และมีความเป็นเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2) การจัดท าจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้มีความ
เหมาะสม ได้แก่ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิด
ระเบียบวินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถ
ใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ัง
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ทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหาร
มีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ และ
ช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีใน
ต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

3) การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้มี
ความเหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจาก
การฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ัง
ในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ดังนี้ นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามใน
ลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึก
ศึกษาในภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 ให้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การ
เวชกรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกในสนามฝึก 
และนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3-5 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติในภูมิ
ประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา 

มาตรการปฏิบัติ 
1) จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต 

2) จัดการฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคสนาม) ด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหน่วย โดย
การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกต์ใช้ความรู้ในหน่วย โดยพัฒนาระบบจาก 
ข้อมูล ไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ส าหรับ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน 

3) ด าเนินการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคสนาม) ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทยต่อไป 

4) ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของ
กองทัพ โดยการด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอ การใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร มีการปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง 
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และเสริมงานด้านมวลชน มีการจัดต้ังคณะท างานของนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกในแต่ละรุ่นปี
เพื่อเป็นผู้ประสานงาน รวมท้ังการให้เกียรติตามแบบธรรมเนียมทหาร โดยเฉพาะการปฏิบัติต่อ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน 

1.2 นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้าง
คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย  
1) การจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้ เหมาะสมและ

สอดคล้องกับการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร คือ ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีผล
การเรียนเฉล่ียไม่น้อยกว่า 1.00 และก าลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเปิด
ท าการฝึกวิชาทหาร เป็นบุคคลชายหรือหญิงและมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 22 ปี นับตามกฎหมายว่า
ด้วยการรับราชการทหาร และต้องได้รับค ายินยอมจาก บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง (กรณีท่ียังไม่
บรรลุนิติภาวะ) เป็นบุคคลท่ีไม่พิการ ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ เป็น
บุคคลผู้มีน้ าหนัก ขนาดรอบตัว ขนาดส่วนสูง ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และต้องผ่านการทดสอบร่างกาย
ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อีกท้ังต้องมีใบรับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเข้ารับ
การฝึกวิชาทหาร และไม่เป็นทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และผู้ท่ีปลดประจ าการ ภายหลัง
จากรับราชการในกองประจ าการครบก าหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 แล้ว หรือถูก
ก าหนดตัวให้เข้ากองประจ าการแล้ว 

2) การจัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ัง
และภาคสนาม ได้แก่ การฝึกภาคท่ีต้ังนั้น หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนดให้หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหารในส่วนกลางท าการฝึก 20 สัปดาห์ จากท้ังหมด 80 ช่ัวโมง ในช้ันปีท่ี 4 และ 5 จากนั้นจะมี
การฝึกศึกษาวิชาเหล่าใน 40 ช่ัวโมงหลัง และส าหรับส่วนภูมิภาค ศูนย์ฝึกหรือหน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารจะท าการฝึกภาคท่ีต้ังในช่วงปิดภาคต้นของสถานศึกษาปกติ หลังจากฝึกภาคปกติครบ 20 
สัปดาห์จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ และสอบภาคทฤษฎีให้เรียบร้อย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 
ถือว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 โดยไม่มีการฝึกภาคสนาม ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามให้กับช้ัน
ปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 5 เท่านั้น ส าหรับการฝึกภาคสนามจะท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขาชนไก่ 
จังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนั้นยังมีการฝึกหลักสูตรพิเศษในปัจจุบัน เช่น การกระโดดร่มแบบพารา
เซล ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 โดยมีการฝึกภาคท่ีต้ังและภาคสนามเพิ่มเติมจากหลักสูตร
ปกติ โดยหลักสูตรพาราเซล คือ หลักสูตรพลร่มอีกแบบหนึ่งท่ีหน่วยคอมมานโดของกองทัพอากาศ
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น ามาฝึกพลร่ม จู่โจม และปัจจุบันใช้ฝึกนักเรียนนายร้อย และนักศึกษาทหารช้ันปี ท่ี 4 ท่ีมี
ความสามารถเท่านั้น 

3) การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก/วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ให้
เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก และปรับปรุงสถานท่ีฝึกศึกษา
ให้พร้อมอยู่ตลอด อาจมีงบประมาณส าหรับส่วนนี้โดยเฉพาะซึ่งทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมี
การด าเนินการของบประมาณในการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก/วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีเป็นภาพรวม
ให้กับศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารต่างๆ ท่ีมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในทุกปีการศึกษา 

มาตรการปฏิบัติ 
1) ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสม

กับการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ในห้วงเดือนสิงหาคม เพิ่มเติมจากห้วงเดือน
พฤษภาคม ถึง มิถุนายน ท่ีส่งผลกระทบในการรับสมัคร และรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารใระดับ
อุดมศึกษาของ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในกรณีท่ีมีจ านวนสถานศึกษาเป็นจ านวนมาก 
อีกท้ังการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ซึ่งนักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปีท่ี 4 และ 5 ในระดับอุดมศึกษายังอยู่ในห้วงการศึกษาของระดับอุดมศึกษา ส่งผลกระทบ
ต่อการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารซึ่งแนวทางการแก้ปัญหานี้ให้พิจารณาเป็นกรณี
เฉพาะต่อไป 

2) ด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของจ านวน
เครื่องช่วยฝึกท่ี เหมาะสมตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับการสนับสนุนอย่าง
เพียงพอ อีกท้ังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงให้กับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มณฑลทหารบก โดยการเพิ่มความส าคัญในการจัดหาเครื่องช่วยฝึกให้เทียบเท่ากับหน่วยก าลัง
รบหลัก และการจัดหาเครื่องช่วยฝึกใหม่ให้กับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 
โดยให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้ด าเนินการจัดหาเครื่องช่วยฝึกเป็นส่วนรวม เพื่อความเป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

3) ด าเนินการประเมินหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ โดยเชิญผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ด้านการประเมินหลักสูตรให้เป็นท่ีปรึกษาเกี่ยวกับการ
ท าการประเมินหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงมีการประเมินหลักสูตรการฝึกนี้เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา และท าการประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

4) ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยเหมาะกับ
โลกยุคดิจิตอล โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือประสานงานและดูแลศูนย์
ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ Software เพื่อ
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แจกจ่ายให้กับหน่วย อีกท้ังให้ศูนย์การก าลังส ารองจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 
1 วิชา ในแต่ละช้ันปี 

1.3 นโยบายการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับ
กับจุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
1) การจัดการด าเนินการฝึกวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม

ปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อาทิ
เช่น แอพพลิเคช่ัน รักษาดินแดน ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ท่ี
เกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้สามารถสนองความต้องการทุกรูปแบบของนักศึกษาวิชาทหาร 
และตอบสนองงาน รด. จิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา ซึ่งในอนาคต 
คาดว่าจะสามารถพัฒนาให้ใช้งานได้กว้างขวางตอบสนองต่อการด าเนินการฝึกวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย 

2) การจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก ให้เหมาะสมกับการให้บริการด้านการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) 
กรณีแปรสภาพจากหน่วย จังหวัดทหารบก เป็น มณฑลทหารบก อาจมีผลกระทบด้านก าลังพลท่ีมี
จ านวนเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มขึ้น ดังนั้นมีแนว
ทางการแก้ปัญหาจากผลกระทบดังกล่าวเพื่อเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก โดยการบรรจุนักเรียน
นายสิบท่ีรับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหาร และควรปรับอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) จาก 
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เป็น ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก 

3) การจัดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษา
วิชาทหารในแต่ละช้ันปี โดยมีแนวทางด าเนินการของสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) กรณีแปรสภาพจากหน่วย จังหวัดทหารบก เป็น มณฑล
ทหารบก การก าหนดรูปแบบการฝึกโดยให้หน่วยรายงานขออนุมัติจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
เป็นรายปี กรณีครูฝึก และครูปกครอง ไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัด
ในเบื้องต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี และการใช้วิทยากรนอก
หน่วยบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี 

มาตรการปฏิบัติ 
1) ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถ และทรัพยากรในการฝึก โดยการ

ออกแบบแนวทางการประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐาน
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เดียวกัน ให้มีความ เหมาะสม และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วน 12 ประการของผู้
บัญชาการทหารบก 

2) ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย (Unit 
School) ในวิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของครูฝึก หรือส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่
ละระดับการฝึกจนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปี
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

3) ด าเนินการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครูฝึก ครูปกครอง และ
ก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิด
การฝีกนักศึกษาวิชาทหาร โดยท าก าหนดการฝึกทวบทวนในห้วงระยะเวลาตามความเหมาะสมของ
ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารของแต่ละฝึก/หน่วยฝึก รวมท้ังต้องด าเนินการทบทวนการฝึก
เป็นประจ า และต่อเนื่องในทุกปี 

4) ด าเนินการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่ง
จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-5 ท้ังส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค ใน
สัปดาห์ท่ี 21 ของการฝึกวิชาทหาร ในภาคปกติ และการสอบภาคทฤษฎี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้น
ไป ให้งดการสอบภาคทฤษฎีส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 แต่ให้ด าเนินการสอบ
ภาคทฤษฎีส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 จนถึง ช้ันปีท่ี 5 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น 

1.4 นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ 
ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และกองทัพไทย 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตร

การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
2) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ/ความประพฤติของ

นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
3) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี และมีอุดมการณ์ และ

มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย 
มาตรการปฏิบัติ 

1) ด าเนินการประเมินด้านความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย แล้วน าผลการประเมินด้านความรู้/ความสามารถของนักศึกษา
วิชาทหาร มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 
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2) ด าเนินการประเมินด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย จากนั้นน าผลการประเมิน
ด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติ
ในการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษา
วิชาทหารให้สามารถใช้ในการด ารงชีพในสังคมปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ได้ 

3) ด าเนินการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และกองทัพไทย ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพ ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการ
ท าการปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะและส่งเสริมให้นักศึกษาวิชา
ทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี และมีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย 

4) ด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 
เพื่อใช้ในคาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมอง
แนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในอนาคต 

1.5 นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหเ้ป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 

1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักเสียสละ รวมท้ังการมีส่วนร่วมต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งาน
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน เช่น งานบ าเพ็ญประโยชน์สถานท่ีส าคัญในพื้นท่ี โบราณสถาน วัด ชุมชน   
การช่วยเหลือดา้นการจราจร งานท่ีส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย และ
งานบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

2) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท าความ
เคารพ และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร 
อย่างเคร่งครัด 

3) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้นักศึกษา
วิชาทหารสามารถปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ท าให้มีสมาธิเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว 
ท าให้เกิดความสงบสุข และมีปัญญา หลีกเล่ียงการหาเครื่องยึดเหนี่ยวอื่นท่ีเป็นภัยกับการด าเนินชีวิต
และได้เรียนรู้ฝึกฝนการปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น เช่น อาราธนาศีล การถวายสังฆทาน การกรวดน้ า 
เป็นต้น และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
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มาตรการปฏิบัติ 
1) จัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะเป็นนักศึกษา

วิชาทหารแกนน าปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน 
เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญ ตลอดจนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ ซึ่งคัดเลือกจากนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีมีความสมัครใจ มีจิตสาธารณะ มีความพร้อม มีความเสียสละ มีการเคารพผู้อาวุโส มีระเบียบ
วินัย และมีสมาธิ รวมถึงสามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธีเบื้องต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร 

2) ด าเนินการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับบทบาทและความส าคัญ
ของ นักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร หลักสูตรนักศึกษาวิชา
ทหารบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร และหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร
พยาบาล ให้พร้อมส าหรับการช่วยเหลือประชาชน  รวมท้ังหลักสูตรปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ เดิน
จงกรม นั่งสมาธิ และเรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติศาสนพิธีเบ้ืองต้น 

3) มอบประกาศนียบัตรหรือมอบเครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่
ในองค์กร เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รวมท้ังมีการมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กร
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่าน
การประเมินในระดับดีเย่ียม 

4) ด าเนินการประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ัง ตามแบบ
ประเมินผลท่ี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์
ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้จัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงมีการ
รายงานผลให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป 

2. ผลการประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย โดยผู้วิจัยได้น า (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ ให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 
นาย ได้พิจารณาประเมินตามมาตรฐานการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความ
เหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ และด้านความเป็นประโยชน์ เพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบาย
ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อ
สนับสนุนนโยบาย 20 มาตรการปฏิบัติ ตามเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อหาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยท่ีเป็นไปได้มากและมากท่ีสุด กล่าวคือ ค่าเฉล่ียท่ี 3.41 
ขึ้นไป (จุมพล พลูภัทรชีวิน, 2548a) ได้ผลปรากฎดังตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7 ผลการประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพบกไทย 

รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

นโยบายที่ 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นก าลังส ารอง และเป็นมวลชนที่
เข้มแข็งของกองทัพ เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงของประเทศชาต ิ

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท านโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม และ
สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมไป
ถึงการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารในอนาคต 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 2 การท าจุดมุ่งหมาย ของการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีให้
เหมาะสมกับปัจจุบัน 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 3 การท าวตัถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 
ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 1 

มาตรการที่ 1 จัดการประชุมส าหรับการ
ด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย 
รวมถึงวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการ
คาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
อนาคต 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.08 0.49 มาก 4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 2 จัดการฝึกอบรมก าลังพล
ที่เก่ียวข้องกับการท านโยบาย 
จุดมุ่งหมาย รวมทัง้วัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ดว้ยการจัดการ
ความรู้ (KM) ในหน่วย เพ่ือให้เกิด
ความรู้ในการจัดท า สอดรับกับสภาพ
สังคมปัจจุบัน 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

มาตรการที ่3 ด าเนินการท าการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย 
จุดมุ่งหมาย รวมทัง้วัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละปีการศึกษา 
เพ่ือที่จะน าไปปรับปรุง และพัฒนาให้
เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศไทย 

4.62 0.65 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.38 0.77 มาก
ที่สุด 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 4 ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์
กับนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือเป็นมวลชน
ของกองทัพ โดยการด ารงการ
ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่

4.23 0.60 มาก
ที่สุด 

4.31 0.63 มาก
ที่สุด 

4.23 0.73 มาก
ที่สุด 

4.38 0.65 มาก
ที่สุด 
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รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

เสมอและ  การใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ในการ
ติดต่อสื่อสาร 

นโยบายที่ 2 ได้แก่ การคัดเลือก
นักศึกษาวิชาทหารทีด่ี เพ่ือเป็น
จุดเร่ิมต้นของการสร้างลักษณะ
นักศึกษาวิชาทหารทีต่้องการ 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.85 0.38 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 4 การจัดท าเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับการรับ
สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
รายงานตวัเข้าฝึกวิชาทหาร  

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.23 0.60 มาก
ที่สุด 

4.15 0.55 มาก 

กลยุทธ์ที่ 5 การด าเนินการจัด ท า
เนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพ 
บก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชา
ทหารแบ่งออกเป็นภาคที่ตั้งและ
ภาคสนาม 

4.15 0.38 มาก 4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.25 0.45 มาก
ที่สุด 

4.31 0.75 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 6 การจัดเตรียมความพร้อม
ของเครื่องช่วยฝึก หรือวัสดุอุปกรณ์ 
และสถานทีท่ าการฝึกศึกษาให้เหมาะสม
กับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการ
พัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการ
ปรับปรุงสถานที่ฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่
เสมอ 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

4.00 0.71 มาก 4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 2 

มาตรการที่ 5 ด าเนินการเชิญ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพ่ือปรับการ
ปฏิบัติให้เหมาะสมกับการรับสมัครและ
รายงานตวันักศึกษาวิชาทหาร 

4.46 0.66 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.08 0.64 มาก 4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 6 ด าเนินการพัฒนา
เครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐาน
ของจ านวนเครื่องช่วยฝึกที่เหมาะสมใน
การใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร
ที่เข้ารับการฝึกให้ได้รับการสนับสนุน
อย่างเพียงพอ 

4.46 0.66 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

4.15 0.55 มาก 4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 7 ด าเนินการท าการ
ประเมินหลักสูตรของการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา และท า
ประเมินอย่างต่อเนื่อง เพ่ือจะน าผลมา
ใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 
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รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

มาตรการที่ 8 ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
ทันสมัยเหมาะกับโลกยุคดิจิตอล โดย
การจัดการเรียนการสอนแบบ e-
Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละ
ชั้นปี 

4.23 0.60 มาก
ที่สุด 

4.54 0.66 มาก
ที่สุด 

3.92 0.76 มาก 4.15 0.69 มาก 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย อีก
ทั้งสอดรับกับจุดมุ่งหมาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร รวมถงึต้องมี
ทันสมัยในยุคการศึกษาของประเทศไทย 
4.0 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.65 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 7 การจัดการด าเนิน การฝึก
วิชาทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาชว่ยในการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.08 0.51 มาก 4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 8 การจัดเจ้าหน้าที่จัดการฝึก
ให้เหมาะสมกับการให้บริการด้านการ
ฝึกศึกษา โดยสถานศึกษาวิชาทหาร 
(ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก) กรณีแปรสภาพจาก 
จังหวัดทหารบก เป็น มณฑลทหารบก 
ซ่ึงอาจจะมีผล กระทบด้านเจ้าหน้าที่
จัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดของ
นักศึกษาวิชาทหารที่อาจเพ่ิมขึ้น      

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.00 0.58 มาก 4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 9 การจัดการด้านครูฝึก ครู
ปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชา
ทหารในแต่ละชั้นปี กรณีครูฝึก และครู
ปกครอง ไม่พอให้ขอรับการสนับสนุน
ก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบ้ืองต้น 
หากไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารในพ้ืนที่ รวมทัง้มีการใช้
วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยายเพ่ิมเติม
ในภาคทฤษฎี 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.31 0.75 มาก
ที่สุด 

4.92 0.28 มาก
ที่สุด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 3 

มาตรการที่ 9 ด าเนินการเพ่ิมขีด
ความสามารถและทรัพยากรในการฝึก 
โดยมีการประเมินผลตามโครงการศูนย์
ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพ่ือจะมุ่ง
สู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มีความ 
เหมาะสม รวมถึงต้องสอดคล้อง และ
สอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนทั้ง 12 
ประการของผู้บัญชาการทหารบก 

4.38 0.77 มาก
ที่สุด 

4.15 0.69 มาก 4.08 0.64 มาก 4.15 0.69 มาก 



  157 

รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

มาตรการที1่0 ด าเนินการพัฒนาครูฝึก 
โดยการจัดฝึกที่โรงเรียนภายในหน่วย 
(Unit School) ในวิชาที่ต้องการเพ่ิม
ความรู้ของครูฝึก/ส่งครูฝึกร่วมท าการ
ฝึกกับหน่วยแต่ละระดับการฝึกจนถึง
ระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้
ทันสมัย และมคีวามเหมาะสมกับชั้นปี
ของนักศึกษาวิชาทหาร 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.15 0.69 มาก 4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 11 ด าเนินการฝึกการ
ทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับ
ครูฝึก ครูปกครอง รวมทั้งก าลังพลที่
เก่ียวข้องกับ  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
เพ่ือซักซ้อม และเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชา
ทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็นประจ า
และต่อเนื่องในทุกปี 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.23 0.60 มาก
ที่สุด 

4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 12 ด าเนินการท าการ
ประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดย
การสอบภาค ปฏิบัติ และการสอบ
ภาคทฤษฎี ทัง้สถานศึกษาที่ท าการฝึก
วิชาทหารส่วนกลางและสว่นภูมิภาค 

4.08 0.64 มาก 4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.15 0.55 มาก 4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

นโยบายที่ 4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้ ความ
ประพฤติ ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ที่ดี มี
อุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และกองทัพไทย 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 10 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตาม
หลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพบกไทย 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 11 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ นักศึกษาวิชา
ทหารที่ต้องการรวมถงึมีความประพฤติ
ดีตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย 

4.31 0.63 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 12 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ 
รวมทั้งมีความจงรักและภักดีต่อสถาบัน 
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กองทัพไทย 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.31 0.63 มาก
ที่สุด 

4.23 0.44 มาก
ที่สุด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 4 

มาตรการที่ 13 ด าเนินการท าการ
ประเมินด้านความรู้ ตามหลักสูตรการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 

4.15 0.38 มาก 4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.15 0.38 มาก 4.38 0.51 มาก
ที่สุด 
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รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

แล้วน าผลการประเมินที่ได้มาเป็นข้อมูล
สารสนเทศในการท าการปฏิบัติในการ
ปรับหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้าน
ความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันในยุค
ประเทศไทย 4.0 

มาตรการที่ 14 ด าเนินการท าการ
ประเมินด้านคุณลักษณะนักศึกษาวิชา
ทหารที่ต้องการ ตามหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้ว
น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับหลักสูตรการฝึก 

4.85 0.38 มาก
ที่สุด 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 15 ด าเนินการท าการ
ประเมินด้านทัศนคติที่มตี่อสถาบันฯ 
และกองทัพ ก่อนและขณะที่เป็น
นักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลที่ได้มา
เป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรที่ส่งเสริม
ให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มี
ภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพไทย 

4.23 0.60 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.23 0.73 มาก
ที่สุด 

4.46 0.78 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 16 ด าเนินการท าวิจัยเชิง
อนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก เพ่ือใช้คาดการณ์ถึงคุณภาพ
นักศึกษาวิชาทหารทีต่้องการใน
ทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมอง
แนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพไทยในอนาคต 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.54 0.66 มาก
ที่สุด 

นโยบายที่ 5 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาต ิ

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.85 0.38 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์เพ่ือสนับสนุนนโยบายที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 13 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมต่อชุมชน 
สังคม รวมถึงประเทศชาต ิโดยใช้
ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงาน
ด้านมวลชนที่เป็นรูปธรรม งานจิตอาสา
ช่วยเหลือประชาชน 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 14 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท าความ
เคารพ และการแต่งกายให้ถูกตามแบบ
ธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่างเคร่งครดั 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.69 0.48 มาก
ที่สุด 

กลยุทธ์ที่ 15 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา เพ่ือให้
นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้
ในชีวิติประจ าวันอย่างถูกต้อง 

4.31 0.48 มาก
ที่สุด 

4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

4.38 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 5 
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รายการประเมิน 
ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

x̄  S.D. 
แปล
ผล 

มาตรการที่ 17 จัดตั้งองค์กรนัก ศึกษา
วิชาทหารที่เป็นรูปธรรม พร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วน
ราชการอ่ืนในการช่วยเหลือประชาชน 
สร้างความปรองดองของคนในชาติ และ
สามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธี
เบ้ืองต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพ
มากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.15 0.69 มาก 4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 18 ด าเนินการท าการ
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับ
บทบาท ความส าคัญของนักศึกษาวิชา
ทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตร
แบบธรรมเนียมทหาร นักศึกษาวิชา
ทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชา
ทหารจราจร นักศึกษาวิชาทหาร
พยาบาล และปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา 

4.23 0.73 มาก
ที่สุด 

4.54 0.52 มาก
ที่สุด 

4.38 0.65 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 19 มอบรางวัลเป็น
ประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับ
นักศึกษาวิชาทหารที่อยู่ในองค์กร เพ่ือ
สร้างความภูมิใจ รวมทัง้มีการมอบ
รางวัล และการเชิดชูเกียรติให้กับ
องค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
และนักศึกษาวิชาทหารที่ท าหน้าที่ผู้น า
องค์กรที่ผ่านการประเมินในระดับดี
เยี่ยม 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.77 0.44 มาก
ที่สุด 

มาตรการที่ 20 ด าเนินการท า
ประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารที่
จัดตั้ง ตามแบบประเมินที่หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้
ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง 
ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก เป็นผู้ท าการจัด
คณะกรรมการประเมินผล รวมถึงต้องมี
การรายงานผลให้ หน่วยบัญชาการ
รักษาดินแดนทราบ เพ่ือจะน าผลการ
ประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการ
ปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

4.62 0.51 มาก
ที่สุด 

4.46 0.52 มาก
ที่สุด 

 
จากตารางท่ี 7 ประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ 20 

มาตรการปฏิบัติ ท่ีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ได้ประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ได้ผลดังนี้ 
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2.1 ผลการประเมินรับรองนโยบาย 
2.1.1 ด้านความถูกต้อง ผลการประเมินรับรองนโยบายภาพรวมเห็นว่า มี

ความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.66, S.D. = 0.48) ล าดับแรกคือ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เป็นก าลังส ารองและเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ ( x̄ 

= 4.77, S.D. = 0.44) ล าดับต่อมาคือ นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดี เพื่อเป็นการ
จุดเริ่มต้นของการสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ และนโยบายการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.48) นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51) ล าดับ
สุดท้ายคือ นโยบายการพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับ
จุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0  ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52) 

2.1.2 ด้านความเหมาะสม ผลการประเมินรับรองนโยบายภาพรวมเห็นว่า มี
ความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.83, S.D. = 0.37) ล าดับแรกคือ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เป็นก าลังส ารองและเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ  
และนโยบายการคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ( x̄ = 4.92, S.D. = 0.28) ล าดับต่อมาคือ นโยบายการพัฒนาการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับจุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุคการศึกษาของประเทศไทย 4.0, นโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ 
และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย และนโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ( x̄ = 4.77, S.D. = 0.44) 

2.1.3 ด้านความเป็นไปได้ ผลการประเมินรับรองนโยบายภาพรวมเห็นว่า มี
ความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.51) ล าดับแรกคือ นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ  ( x̄ = 
4.54, S.D. = 0.52) ล าดับต่อมาคือ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารองและเป็น
มวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ และนโยบายการพัฒนาการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับจุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุคการศึกษาของประเทศไทย 4.0 ( x̄ = 4.46, S.D. 
= 0.52) และ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ( x̄ = 4.38, S.D. 
= 0.51) ล าดับสุดท้ายคือ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความ
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ประพฤติ ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48) 

2.1.4 ด้านความเป็นประโยชน์ ผลการประเมินรับรองนโยบายภาพรวมเห็นว่า 
มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.45) ล าดับแรกคือ นโยบายการคัดเลือกนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ  และ
นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ( x̄ = 4.85, S.D. = 0.38) ล าดับ
ต่อมาคือ นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารองและเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ 
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ และนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ัง
ด้านความรู้ ความประพฤติ ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.77, S.D. = 0.44) ล าดับสุดท้ายคือ นโยบาย
การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับจุดมุ่งหมาย และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุคการศึกษาของประเทศไทย 4.0  
( x̄ = 4.62, S.D. = 0.65) 

2.2 ผลการประเมินรับรองกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
2.2.1 ด้านความถูกต้อง ผลการประเมินรับรองกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย

ภาพรวมเห็นว่ามีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.43, S.D. = 0.50) ล าดับแรกคือ การจัดท าจุดมุ่งหมาย
ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ( x̄ = 4.77, S.D. = 0.44) ล าดับ
ต่อมาคือ การจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการรับสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร, การจัดการด าเนินการฝึกวิชาทหารให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร, การจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้เหมาะสมกับการให้บริการด้านการฝึกศึกษาโดย
สถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) กรณีแปรสภาพจาก 
จังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่เพียงพอต่อ
จ านวนยอดของนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มข้ึน และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เคารพผู้อาวุโสโดย
เน้นการท าความเคารพและการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่างเคร่งครัด ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52), การจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบันรวมไปถึงการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารในอนาคต, การจัดการด้านครูฝึก ครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 
กรณีครูฝึกและครูปกครองไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบ้ืองต้น หากไม่
พอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี รวมท้ังมีการใช้วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยาย
เพิ่มเติมในภาคทฤษฎี และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมท้ังมี
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ความจงรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย  ( x̄ = 4.46, S.D. = 
0.52), การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 
และการจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก หรือวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท าการฝึกศึกษาให้
เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการปรับปรุงสถานท่ี
ฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่เสมอ ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.51), การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/
ความสามารถ ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย, การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษา
วิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิติประจ าวัน
อย่างถูกต้อง ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48) และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการรวมถึงมีความประพฤติดีตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.63) ล าดับสุดท้ายคือ การด าเนินการจัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มี
ความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.38) 

2.2.2 ด้านความเหมาะสม ผลการประเมินรับรองกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาพรวมเห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.57, S.D. = 0.52) ล าดับแรกคือ การ
ด าเนินการจัด ท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม ( x̄ = 4.77, 
S.D. = 0.44) ล าดับต่อมาคือ การจัดการด าเนินการฝึกวิชาทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร , การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการรวมถึงมีความประพฤติดี
ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย, การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักเสียสละ 
มีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้าน
มวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เคารพผู้
อาวุโส โดยเน้นการท าความเคารพ และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่างเคร่งครัด ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.48), การจัดท านโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบันรวมไปถึงการคาดการณ์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในอนาคต และการจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้เหมาะสมกับการให้บริการด้านการฝึก
ศึกษา โดยสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) กรณีแปร
สภาพจาก จังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้านเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่
เพียงพอต่อจ านวนยอดของนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มขึ้น ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51), การจัดท า
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จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และการจัดท า
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน ( x̄ = 4.54, S.D. 
= 0.52), การจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการรับสมัคร
เป็นนักศึกษาวิชาทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร และการจัดการด้านครูฝึก ครูปกครอง ให้
เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี กรณีครูฝึก และครูปกครอง ไม่พอให้ขอรับการ
สนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบ้ืองต้น หากไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารใน
พื้นท่ี รวมท้ังมีการใช้วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.52), 
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมทั้ง
มีความจงรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.54, S.D. = 
0.52) ล าดับสุดท้ายคือ การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก หรือวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท า
การฝึกศึกษาให้เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการ
ปรับปรุงสถานท่ีฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่เสมอ และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามหลัก
ศาสนา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิติประจ าวันอย่างถูกต้อง ( x̄ = 4.38, S.D. 
= 0.65) 

2.2.3 ด้านความเป็นไปได้ ผลการประเมินรับรองกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาพรวมเห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.27, S.D. = 0.53) ล าดับแรกคือ การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท าความเคารพและการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรม
เนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่างเคร่งครัด ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.52) 
ล าดับต่อมาคือ การจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิติประจ าวันอย่าง
ถูกต้อง     ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.51), การจัดการด้านครูฝึก ครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชา
ทหารในแต่ละช้ันปี กรณีครูฝึกและครูปกครองไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้น
สังกัดในเบื้องต้น หากไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี รวมท้ังมีการใช้วิทยากร
นอกหน่วยมาบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.75), การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เป็น ผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมท้ังมีความจงรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.63) และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จัก
เสียสละ มีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารใน
งานด้านมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48), การ
ด าเนินการจัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
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กองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม ( x̄ = 4.25, 
S.D. = 0.45), การจัดท าจุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน, การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน, การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารของกองทัพบกไทย, การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีต้องการรวมถึงมีความประพฤติดีตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย  ( x̄ = 
4.23, S.D. = 0.44) และการจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.60) 
และการจัดการด าเนิน การฝึกวิชาทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.51) ล าดับสุดท้าย
คือ การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก หรือวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท าการฝึกศึกษาให้
เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการปรับปรุงสถานท่ี
ฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่เสมอ ( x̄ = 4.00, S.D. = 0.71) และการจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้เหมาะสมกับ
การให้บริการด้านการฝึกศึกษา โดยสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
มณฑลทหารบก) กรณีแปรสภาพจาก จังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้าน
เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดของนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มขึ้น ( x̄ = 4.00, S.D. 
= 0.58) 

2.2.4 ด้านความเป็นประโยชน์ ผลการประเมินรับรองกลยุทธ์เพื่อสนับสนุน
นโยบายภาพรวมเห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.47, S.D. = 0.51) ล าดับแรกคือ การจัดการ
ด้านครูฝึก ครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี กรณีครูฝึกและครูปกครองไม่
พอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบ้ืองต้น หากไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยทหารในพื้นท่ี รวมท้ังมีการใช้วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี ( x̄ = 4.92, 
S.D. = 0.28) ล าดับต่อมาคือ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท าความเคารพ 
และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่าง
เคร่งครัด ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.48), การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึก
ภาคสนาม) ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมต่อ
ชุมชน สังคม รวมถึงประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็น
รูปธรรม งานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน  ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51), การจัดท านโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมและสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมไปถึงการคาดการณ์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในอนาคต และการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตาม
หลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52), การจัดท า
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เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร ( x̄ = 4.51, S.D. = 0.55), การจัดท าจุดมุ่งหมายของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน, การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก 
หรือวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท าการฝึกศึกษาให้เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการ
พัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการปรับปรุงสถานท่ีฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่เสมอ  และการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิติ
ประจ าวันอย่างถูกต้อง ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.52), การจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้เหมาะสมกับการ
ให้บริการด้านการฝึกศึกษา โดยสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก) กรณีแปรสภาพจาก จังหวัดทหารบกเป็นมณฑลทหารบก ซึ่งอาจจะมีผลกระทบด้าน
เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดของนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มขึ้น  และการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการรวมถึงมีความประพฤติดี
ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.51), การด าเนินการ
จัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดย
การเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.75) 
และการจัดการด าเนินการฝึกวิชาทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48) ล าดับสุดท้าย
คือ การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมทั้งมีความจงรักและภักดีต่อ
สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.44) 

2.3 ผลการประเมินรับรองมาตรการปฏิบัติ 
2.3.1 ด้านความถูกต้อง ผลการประเมินรับรองมาตรการปฏิบัติภาพรวมเห็น

ว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.42, S.D. = 0.56) ล าดับแรกคือ ด าเนินการท าการประเมินด้าน
คุณ ลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกน า
ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรการฝึก  ( x̄ = 4.85, S.D. = 0.38) ล าดับต่อมาคือ
ด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อใช้คาดการณ์ถึงคุณภาพ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมองแนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพไทยในอนาคต ( x̄ = 4.69, S.D. = 0.48), ด าเนินการฝึกการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้กับครูฝึก ครูปกครอง รวมท้ังก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม 
และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็นประจ าและ
ต่อเนื่องในทุกปี และด าเนินการประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ังตามแบบประเมินท่ีหน่วย
บัญชาการรักษาดินแดนก าหนดโดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ท าการจัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงต้องมีการรายงานผลให้ 
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หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติให้
ดีขึ้นต่อไป ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51) และด าเนินการท าการประเมินความเหมาะสมนโยบาย 
จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไป
ปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณี
และวัฒนธรรมของประเทศไทย ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.65), จัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็น
รูปธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน 
สร้างความปรองดองของคนในชาติ และสามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธีเบ้ืองต้นได้ โดยค านึงถึง
คุณภาพมากกว่ าปริ มาณเข้ ามาอยู่ ในอง ค์กร  (  x̄ = 4.54, S.D. = 0.52), มอบรางวั ล เป็ น
ประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความภูมิใจ รวมท้ังมี
การมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม  ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.52) และ
ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการรับสมัครและ
รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร และด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของ
จ านวนเครื่องช่วยฝึกท่ีเหมาะสมในการใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับ
การสนับสนุนอย่างเพียงพอ ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.66), จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท า
นโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับ
สภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต , จัดการฝึกอบรม
ก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วย เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท า สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
และด าเนินการท าการประเมินหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา และท าประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรต่อไป ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.51) และด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการ
ฝึก โดยมีการประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐาน
เดียวกัน ให้มีความ เหมาะสม รวมถึงต้องสอดคล้อง และสอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนท้ัง 12 
ประการของผู้บัญชาการทหารบก ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.77), ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ี
โรงเรียนภายในหน่วย (Unit School) ในวิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ของครูฝึก/ส่งครูฝึกร่วมท าการฝึก
กับหน่วยแต่ละระดับการฝึกจนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัยและมีความเหมาะสม
กับช้ันปีของนักศึกษาวิชาทหาร ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48), ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชา
ทหารเพื่อเป็นมวลชนของกองทัพ โดยการด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอและ  
การใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงแอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร, ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยเหมาะกับโลกยุคดิจิตอล โดยการจัดการเรียนการสอน
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แบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละช้ันปี และด าเนินการท าการประเมินด้านทัศนคติท่ีมีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลในการปรับ
หลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และ
กองทัพไทย ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.60) และด าเนินการท าการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับ
บทบาท ความส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร 
นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชาทหารจราจร นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล และ
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.73), ด าเนินการท าการประเมินด้านความรู้ ตาม
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมินท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศ
ในการท าการปฏิบัติในการปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันในยุค
ประเทศไทย 4.0 ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.38) ล าดับสุดท้ายคือ ด าเนินการท าการประเมินการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาคปฏิบัติและการสอบภาคทฤษฎี ท้ังสถานศึกษาท่ีท าการฝึกวิชา
ทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.64) 

2.3.2 ด้านความเหมาะสม ผลการประเมินรับรองมาตรการปฏิบัติภาพรวม
เห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.50, S.D. = 0.52) ล าดับแรกคือ จัดการประชุมส าหรับการ
ด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความ
เหมาะสมสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต 
และด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อใช้คาดการณ์ถึง
คุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมองแนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพไทยในอนาคต ( x̄ = 4.77, S.D. = 0.44) ล าดับต่อมาคือ ด าเนินการฝึกการทบทวน
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครูฝึก ครูปกครอง รวมทั้งก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร เพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการ
ฝึกเป็นประจ าและต่อเนื่องในทุกปี, ด าเนินการท าการประเมินด้านความรู้ ตามหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมินท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการ
ปฏิบัติในการปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันในยุคประเทศไทย 
4.0, จัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือ
ส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน สร้างความปรองดองของคนในชาติ และสามารถเป็นผู้น า
การปฏิบัติศาสนาพิธีเบื้องต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร  และมอบ
รางวัลเป็นประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความภูมิใจ 
รวมท้ังมีการมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษา
วิชาทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51), จัดการ
ฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
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ทหาร ด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วย เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท า สอดรับกับสภาพสังคม
ปัจจุบัน, ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย (Unit School) ในวิชาท่ี
ต้องการเพิ่มความรู้ของครูฝึก/ส่งครู ฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับการฝึกจนถึงระดับ
กองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปีของนักศึกษาวิชาทหาร , 
ด าเนินการท าการประเมินด้านทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร แล้วน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ท่ีมี
ภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และกองทัพไทย และด าเนินการท าการฝึกอบรมนักศึกษา
วิชาทหารเกี่ยวกับบทบาท ความส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบ
ธรรมเนียมทหาร นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชาทหารจราจร นักศึกษาวิชา
ทหารพยาบาล และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.52) และด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยเหมาะกับโลกยุคดิจิตอล โดยการจัดการเรียนการสอน
แบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละช้ันปี ( x̄ = 4.54, S.D. = 0.66), ด าเนินการท าการ
ประเมินความเหมาะสมของนโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย, ด าเนินการท าการประเมินหลักสูตรของ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็นประจ าทุกปีการศึกษา และท าประเมินอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรต่อไป, ด าเนินการท าการประเมินการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาคปฏิบัติและการสอบภาคทฤษฎี ท้ังสถานศึกษาท่ีท าการฝึก
วิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และด าเนินการประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ังตาม
แบบประเมินท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์
ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ท าการจัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึง
ต้องมีการรายงานผลให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง 
และพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.52), ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ( x̄ = 4.38, 
S.D. = 0.51), ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของกองทัพ โดยการ
ด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่ เสมอ และการใช้ระบบสารสนเทศรวมถึง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร  ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.63) และด าเนินการท าการ
ประเมินด้านคุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก แล้วน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรการฝึก ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48) 
และด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของจ านวนเครื่องช่วยฝึกท่ีเหมาะสมใน
การใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ  ( x̄ = 
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4.23, S.D. = 0.44) ล าดับสุดท้ายคือ ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการฝึก โดยมี
การประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มี
ความเหมาะสม รวมถึงต้องสอดคล้อง และสอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนท้ัง 12 ประการของผู้
บัญชาการทหารบก ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.69) 

2.3.3 ด้านความเป็นไปได้ ผลการประเมินรับรองมาตรการปฏิบัติภาพรวม
เห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.25, S.D. = 0.59) ล าดับแรกคือ ด าเนินการประเมินผลองค์กร
นักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ังตามแบบประเมินท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้ประเมิน 
ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ท าการจัด
คณะกรรมการประเมินผล รวมถึงต้องมีการรายงานผลให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะ
น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51) ล าดับ
ต่อมาคือมอบรางวัลเป็นประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อ
สร้างความภูมิใจ รวมท้ังมีการมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร และนักศึกษาวิชาทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ( x̄ = 4.46, 
S.D. = 0.52), จัดการฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วย เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท า สอด
รับกับสภาพสังคมปัจจุบัน, ด าเนินการท าการประเมินด้านคุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 
ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการ
ปรับหลักสูตรการฝึก และด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อ
ใช้คาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมองแนวโน้มการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในอนาคต  ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.51), ด าเนินการท าการ
ฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับบทบาท ความส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคงของ
ชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชาทหารจราจร 
นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.65) และด าเนินการ
ท าการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ( x̄ = 4.38, S.D. = 0.77), 
ด าเนินการท าการประเมินหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา และท าประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรต่อไป ( x̄ = 4.31, S.D. = 0.48), ด าเนินการฝึกการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับ
ครูฝึก ครูปกครอง รวมทั้งก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับ  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็นประจ าและต่อเนื่องใน
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ทุกปี ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.60) และด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชน
ของกองทัพ โดยการด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอและการใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงแอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร และด าเนินการท าการประเมินด้านทัศนคติท่ีมีต่อ
สถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลในการปรับ
หลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และ
กองทัพไทย ( x̄ = 4.23, S.D. = 0.73), ด าเนินการท าการประเมินด้านความรู้ ตามหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมินท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการ
ปฏิบัติในการปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันในยุคประเทศไทย 
4.0 ( x̄ = 4.15, S.D. = 0.38), ด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของจ านวน
เครื่องช่วยฝึกท่ีเหมาะสมในการใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับการ
สนับสนุนอย่างเพียงพอ และด าเนินการท าการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาค 
ปฏิบัติและการสอบภาคทฤษฎี ท้ังสถานศึกษาท่ีท าการฝึกวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( x̄ = 
4.15, S.D. = 0.55) และด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย (Unit 
School) ในวิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ของครูฝึก/ส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับการฝึก
จนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปีของนักศึกษาวิชา
ทหาร และจัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร 
หรือส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน สร้างความปรองดองของคนในชาติ และสามารถเป็น
ผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธีเบื้องต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร ( x̄ = 
4.15, S.D. = 0.69), จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมถึง
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมี
การคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต ( x̄ = 4.08, S.D. = 0.49) และด าเนินการเชิญ
สถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษา
วิชาทหาร และด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการฝึก โดยมีการประเมินผลตาม
โครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มีความเหมาะสม รวมถึง
ต้องสอดคล้อง และสอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนท้ัง 12 ประการของผู้บัญชาการทหารบก  ( x̄ = 
4.08, S.D. = 0.64) ล าดับสุดท้ายคือ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัย
เหมาะกับโลกยุคดิจิตอล โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละ
ช้ันป ี( x̄ = 3.92, S.D. = 0.76) 

2.3.4 ด้านความเป็นประโยชน์ ผลการประเมินรับรองมาตรการปฏิบัติ
ภาพรวมเห็นว่า มีความถูกต้องมากท่ีสุด ( x̄ = 4.44, S.D. = 0.57) ล าดับแรกคือ มอบรางวัลเป็น
ประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความภูมิใจ รวมท้ังมี
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การมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม ( x̄ = 4.77, S.D. = 0.44) ล าดับต่อมา
คือ จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในอนาคต, จัดการฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการท านโยบาย จุดมุ่งหมาย 
รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วย เพื่อให้เกิด
ความรู้ในการจัดท า สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน  และด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ี
โรงเรียนภายในหน่วย (Unit School) ในวิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ของครูฝึก/ส่งครูฝึกร่วมท าการฝึก
กับหน่วยแต่ละระดับการฝึกจนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความ
เหมาะสมกับช้ันปีของนักศึกษาวิชาทหาร ( x̄ = 4.62, S.D. = 0.51), ด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารกองทัพบก เพื่อใช้คาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการใน
ทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมองแนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในอนาคต  ( x̄ = 
4.54, S.D. = 0.66), ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับ
การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร, ด าเนินการท าการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
โดยการสอบภาค ปฏิบัติ และการสอบภาคทฤษฎี ท้ังสถานศึกษาท่ีท าการฝึกวิชาทหารส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค, ด าเนินการท าการประเมินด้านคุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตร
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรการฝึก, 
ด าเนินการท าการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับบทบาท ความส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อ
ความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร นักศึกษาวิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษา
วิชาทหารจราจร นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  และด าเนินการ
ประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ังตามแบบประเมินท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด 
โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็น
ผู้ท าการจัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงต้องมีการรายงานผลให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป ( x̄ = 4.46, S.D. = 
0.52) และด าเนินการท าการประเมินด้านทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลท่ีได้มาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร
เป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ และกองทัพไทย  ( x̄ = 4.46, S.D. = 0.78),  
ด าเนินการท าการประเมินหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เป็น
ประจ าทุกปีการศึกษา และท าประเมินอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรต่อไป และด าเนินการท าการประเมินด้านความรู้ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก แล้วน าผลการประเมินท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติในการปรับ
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หลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 ( x̄ = 4.38, 
S.D. = 0.51) และด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของกองทัพ โดย
การด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอและการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึง
แอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร , ด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนด
มาตรฐานของจ านวนเครื่องช่วยฝึกท่ีเหมาะสมในการใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการ
ฝึกให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ, ด าเนินการฝึกการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครู
ฝึก ครูปกครอง รวมทั้งก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อมและเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็นประจ าและต่อเนื่องในทุกปี  
และจัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วน
ราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน สร้างความปรองดองของคนในชาติ และสามารถเป็นผู้น าการ
ปฏิบัติศาสนาพิธีเบ้ืองต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณเข้ามาอยู่ในองค์กร ( x̄ = 4.38, S.D. 
= 0.65), ด าเนินการท าการประเมินความเหมาะสมของนโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมทั้งวัตถุประสงค์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุง และพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพ
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย ( x̄ = 4.31, 
S.D. = 0.48) ล าดับสุดท้ายคือ ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยเหมาะ
กับโลกยุคดิจิตอล โดยการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละช้ันปี 
และด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการฝึก โดยมีการประเมินผลตามโครงการศูนย์
ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกันให้มีความเหมาะสม รวมถึงต้องสอดคล้อง 
และสอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนท้ัง 12 ประการของผู้บัญชาการทหารบก  ( x̄ = 4.15, S.D. = 
0.69) 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลท้ัง 3 ระยะคือ การศึกษาระยะที่ 1 แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน 
ได้แก่การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 1 เป็นผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจะน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพบกไทยให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา รวมถึงความต้องการท่ีแท้จริง
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยศึกษาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร นโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก หน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก รวมถึง
ปัญหา อุปสรรค ผลกระทบ แนวทางการแก้ปัญหา แนวทางการด าเนินการ แนวทางการพัฒนาการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร การศึกษาระยะที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ได้ผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพบกไทยท่ีประกอบด้วย การประเมินเชิงปริมาณ จากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน 
20,544 ฉบับ และการประเมินเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณกลุมตัวอย่าง จ านวน 21 นาย ได้ผลการ
ประเมินแบ่งเป็น 4 ดาน คือ ด้านบริบท ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต ผล
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การศึกษาระยะที่ 2 เป็นผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดี
ของกองทัพบกไทย จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิท้ัง 17 นาย ถึงภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคต
เชิงลบ และภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ และ ผลการศึกษาระยะที่ 3 เป็นผลการน าเสนอผล
การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย โดยมีการรับรอง 
(ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ มีจ านวนท้ังส้ิน 13 นาย จากนั้นผู้วิจัยได้
ท าการสังเคราะห์ข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดในทุกระยะของการศึกษา โดยผลการศึกษาดังกล่าวท่ีได้ คือ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 นโยบาย 
15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ 20 มาตรการปฏิบัติ สามารถน าข้อมูลมาสรุปเขียนเป็น
แผนภาพได้ดังปรากฎดังแผนภาพท่ี 17 
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แผนภาพท่ี 17 แสดงข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

 
 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค และประเมินการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 2) ศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้าง
พลเมืองดีของกองทัพบกไทย และ 3) จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงนโยบาย โดยใช้ระเบียบวิจัยเชิงผสมผสาน ท าการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เพื่อประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย
จากประชากรท้ังหมดของนักศึกษาวิชาทหาร 24,643 นาย และครูผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 270 
นาย ได้รับการตอบแบบสอบถามส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 20,288 ฉบับ และผูก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร 256 ฉบับ รวม 20,544 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 82.46 ของประชากรท้ังหมด และแบบสอบถาม
การประเมินเพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก
ไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 13 นาย ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การวิเคราะห์เอกสารการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ประกอบกับการสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อประเมินการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารของกองทัพบกไทย จากผู้เช่ียวชาญ 21 นาย และเพื่อศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย จากผู้ทรงคุณวุฒิ 17 นาย สามารถสรุปผล อภิปราย 
และข้อเสนอแนะ ได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 

สรุปผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
การสรุปผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย มีดังนี้ 
1. ด้านบริบท จากผลการประเมินพบว่า การฝึกนักศึกษาวิชาทหารทางด้านนโยบาย 

จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์โดยรวมว่า มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.61,  = 0.64) 
โดยข้อความภาษาท่ีใช้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ครบถ้วน เหมาะสมกับ
สภาพปัจจุบันท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ รู้จักเสียสละ มี
ความรักสามัคคี พร้อมรับการมอบหมายภาระหน้าท่ีในฐานะก าลังส ารองของประเทศชาติ เนื่องจาก
ปัจจุบันนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติ มีปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมือง อีกท้ังยังส่งเสริมให
นักศึกษาวิชาทหารมีความเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ปลูกฝังใหมีความเช่ือมั่นในกองทัพ 
รวมถึงการสร้างจิตส านึกใหม้ีความศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย
เปนประมุข และมุ่งการประชาสัมพันธกองทัพเพื่อการพัฒนาไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ในอนาคต 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า จากผลการประเมินพบว่า การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (µ = 3.97,  = 0.97) โดยมีการรับ
สมัครตามระเบียบของศูนย์การก าลังส ารอง ประจ าปีการศึกษา 2559 โดยทุกช้ันปีจะได้รับการฝึก
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ตามหลักสูตรท้ังภาคทฤษฎีและภาคสนาม เรียนรู้จากกิจกรรมการฝึกท้ังตามปฏิทินการฝึกและนอก
ปฏิทินการฝึกตามท่ีผู้บังคับบัญชาหรือครูฝึกก าหนดตามความเหมาะสม แต่ปัจจุบันเยาวชนขาดการ
ออกก าลังกายเป็นประจ าเนื่องจากโลกมีการเปล่ียนแปลง ส่งผลต่อพฤติกรรมความคิดของวัยรุ่นใน
สมัยนี้ท่ีมีการออกก าลังการน้อยส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรง ท าให้เกิดปัญหาในการเข้ารับการฝึกทาง
ทหาร ฉะนั้นสถานศึกษาควรประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาวิชาทหารในพื้นท่ีให้ช่วยเตรียม
ความพร้อมก่อนจะมีการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีการปรับปรุงท้ังระเบียบหลักสูตร
การฝึก เนื้อหารายวิชา และการวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคตให้มากขึ้น 
ส่วนวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท่ีใช้ในการด าเนินการฝึกส่วนใหญ่มีความพร้อมดี 

3. ด้านกระบวนการ จากผลการประเมินพบว่า การด าเนินการฝึกวิชาทหาร การให้บริการ
ของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก เทคนิคการสอนของครูฝึก และการฝึกวินัยทหารของครูปกครองว่า มีความ
เหมาะสมในระดับมาก (µ = 4.08,  = 0.97) สามารถท าการฝึกได้อย่างเรียบร้อยตามค าส่ัง
กองทัพบก เรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 

4. ด้านผลผลิต จากผลการประเมินพบว่า คุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารโดยรวมว่า มี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด (µ = 4.63,  = 0.56) โดยนักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกต้ังแต่
ช้ันปีท่ี 3 ขึ้นไป จะมีความรู้พื้นฐานในวิชาทหารเบื้องต้น ความรู้ตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร มี
ความรู้ในวิชาเฉพาะเหล่า มีความเช่ือมั่นในกองทัพเป็นอย่างดี สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบาทท่ี
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความพรอมท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะก าลังพลส ารอง
ของชาติ มีคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ มีจิตอาสา รวมท้ังการเป็นผู้มีระเบียบวินัยดี 
มีความรับผิดชอบ เสียสละ อดทน มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ รวมถึงการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

สรุปผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของ
กองทัพบกไทย 

การศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
ประกอบด้วย ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ และภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ สามารถ
สรุปผลได้ดังนี้ 

ภาพอนาคตเชิงบวกของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 
ได้แก่ 

1. การด าเนินการจัดท านโยบาย จุดประสงค์ และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์ไปยังอนาคต 

2. การฝึกเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความภูมิใจท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
3. ความพร้อมของงบประมาณ ก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ส าหรับการฝึก

นักศึกษาวิชาทหาร 
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4. การฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพ หรือ คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีต้องการ 

5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการมีน้ าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
ภาพอนาคตเชิงลบของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย 

ได้แก่ 
1. การสร้างความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกัน ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
2. การมีสิทธิเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
3. การถือว่าตนเป็นเลิศ หรือ คิดว่าตนเก่งเหนือคนอื่น เมื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางสังคมในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
5. การไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาของนักศึกษาวิชาทหาร 

ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของ
กองทัพบกไทย ได้แก่ 

1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส อันได้แก่ผู้บังคับบัญชา หรือ 
ผู้ใหญ่เหนือตน 

2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือวินัยทหาร และรู้
หน้าท่ี 

3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมในสังคม 
4. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักการเสียสละ 
5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา 

สรุปผลการน าเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ของกองทัพบกไทย 

ผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ 20 มาตรการปฏิบัติ สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้ 

นโยบายที่ 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารอง และเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของ
กองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายท่ี 1 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1. การจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม และสอดรับกับสภาพ

สังคมปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของประเทศในด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงด้านประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย 

2. การจัดท าจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้มีความเหมาะสม 
ได้แก่ ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชา
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ทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
ท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี และช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและ
ยุทธวิธี 

3. การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้มีความ
เหมาะสม เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจากการฝึก
ในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ังในเรื่อง
ภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายท่ี 1 มี 4 มาตรการ ได้แก่ 
1. จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคสนาม) ให้เหมาะสมสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต 

2. จัดการฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคสนาม) ด้วยการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหน่วย 

3. ด าเนินการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
จุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคสนาม) ในแต่ละปีการศึกษา 

4. ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของกองทัพอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการด ารงการติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอ การใช้ระบบสารสนเทศ 
รวมถึงแอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการติดต่อส่ือสาร 

นโยบายที่ 2 การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้าง
คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายท่ี 2 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1. การจัดท าเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร โดยต้องผ่านตามเกณฑ์การ
คัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีก าหนดไว้ และต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อีกท้ัง
ต้องมีใบรับรองของสถานศึกษาว่ามีความประพฤติเรียบร้อย สมควรเข้ารับการฝึกวิชาทหาร และไม่
เป็นทหารประจ าการ ทหารกองประจ าการ และผู้ท่ีปลดประจ าการ ภายหลังจากรับราชการในกอง
ประจ าการครบก าหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุนประเภทท่ี 1 แล้ว หรือถูกก าหนดตัวให้เข้ากอง
ประจ าการแล้ว 

2. การจัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความเหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม 
ได้แก่ การฝึกภาคท่ีต้ัง ส่วนกลางท าการฝึก 20 สัปดาห์ จากท้ังหมด 80 ช่ัวโมง ในช้ันปีท่ี 4 และ 5 
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จากนั้นจะมีการฝึกศึกษาวิชาเหล่าใน 40 ช่ัวโมงหลัง ส าหรับส่วนภูมิภาค ศูนย์ฝึกหรือหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหารจะท าการฝึกภาคท่ีต้ังในช่วงปิดภาคต้นของสถานศึกษาปกติ หลังจากฝึกภาคปกติ
ครบ 20 สัปดาห์จะด าเนินการสอบภาคปฏิบัติ และสอบภาคทฤษฎีให้เรียบร้อย ซึ่งนักศึกษาวิชาทหาร
ช้ันปีท่ี 1 ถือว่าส าเร็จการฝึกวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 โดยไม่มีการฝึกภาคสนาม ให้ด าเนินการฝึกภาคสนาม
ให้กับช้ันปีท่ี 2 ถึง ช้ันปีท่ี 5 เท่านั้น ส าหรับการฝึกภาคสนามจะท าการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกเขา
ชนไก่ จังหวัดกาญจนบุรี 

3. การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วยฝึก/วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ให้
เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก และปรับปรุงสถานท่ีฝึกศึกษา
ให้พร้อมอยู่ตลอด 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายท่ี 2 มี 4 มาตรการ ได้แก่ 
1. ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสมกับการ

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มเติมจากห้วงปกติในกรณีท่ีมีจ านวนสถานศึกษาเป็น
จ านวนมาก ส่วนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือน มกราคม ถึง มีนาคม ซึ่ง
นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 4 และ 5 ในระดับอุดมศึกษายังอยู่ในห้วงการศึกษาของระดับอุดมศึกษา 
ส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารซึ่ งแนวทางการแก้ปัญหานี้ให้
พิจารณาเป็นกรณีเฉพาะต่อไป 

2. ด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของจ านวนเครื่องช่วย
ฝึกท่ี เหมาะสมตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ อีก
ท้ังต้องเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการส่งก าลังบ ารุงให้กับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก 

3. ด าเนินการประเมินหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
ท าการประเมินเป็นประจ าทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลการประเมินดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

4. ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยกับโลกยุคดิจิตอล 
โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจัดเจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือประสานงานและดูแลศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก และด าเนินการจัดท าคู่มือการใช้ Software เพื่อแจกจ่ายให้กับ
หน่วย อีกท้ังให้ศูนย์การก าลังส ารองจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่
ละช้ันปี 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับ
จุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายท่ี 3 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
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1. การจัดการด าเนินการฝึกวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อสนับสนุน
กิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้สามารถสนองความต้องการทุกรูปแบบของนักศึกษา
วิชาทหาร และตอบสนองงาน รด. จิตอาสา ในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา      

2. การจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก ให้เหมาะสมกับการให้บริการด้านการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ซึ่งสถานศึกษาวิชาทหารกรณีแปรสภาพจากหน่วย จังหวัดทหารบก เป็น มณฑลทหารบก อาจ
มีผลกระทบด้านก าลังพลท่ีมีจ านวนเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีอาจเพิ่มขึ้น โดยการบรรจุนักเรียนนายสิบท่ีรับสมัครจากนักศึกษาวิชาทหาร และควรปรับอัตราการ
จัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) จาก หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบก เป็น ศูนย์ฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร มณฑลทหารบก 

3. การจัดครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชา
ทหารในแต่ละช้ันปี มีแนวทางด าเนินการของสถานศึกษาวิชาทหาร โดยการก าหนดรูปแบบการฝึก
โดยใหห้น่วยรายงานขออนุมัติจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นรายปี กรณีครูฝึกและครูปกครอง 
ไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบื้องต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี และการใช้วิทยากรนอกหน่วยบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายท่ี 3 มี 4 มาตรการ ได้แก่ 
1. ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถ และทรัพยากรในการฝึก โดยการออกแบบแนว

ทางการประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มี
ความ เหมาะสม และให้มีความสอดคล้องกับนโยบายส าคัญเร่งด่วน 12 ประการของผู้บัญชาการ
ทหารบก 

2. ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย (Unit School) ใน
วิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ความสามารถของครูฝึก หรือส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับ
การฝึกจนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปีของ
นักศึกษาวิชาทหาร 

3. ด าเนินการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครูฝึก ครูปกครอง และก าลัง
พลท่ีเกี่ยวข้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม และเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดการ
ฝีกนักศึกษาวิชาทหารเป็นประจ า และต่อเนื่องในทุกปี 

4. ด าเนินการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาคปฏิบัติ และการ
สอบภาคทฤษฎี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ให้งดการสอบภาคทฤษฎีส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร
ช้ันปีท่ี 1 และ ช้ันปีท่ี 2 แต่ให้ด าเนินการสอบภาคทฤษฎีส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 จนถึง 
ช้ันปีท่ี 5 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเท่านั้น 
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นโยบายท่ี 4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ ความประพฤติ ให้เป็นผู้
มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กองทัพไทย 

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายท่ี 4 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตรการฝึก

นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชา

ทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี และมีอุดมการณ์ และมีความ

จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย 
มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายท่ี 4 มี 4 มาตรการ ได้แก่ 

1. ด าเนินการประเมินด้านความรู้/ความสามารถ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย แล้วน าผลการประเมินด้านความรู้/ความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร มา
เป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 

2. ด าเนินการประเมินด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารท่ี
ต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย จากนั้นน าผลการประเมินด้าน
คุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารมาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติใน
การปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อพัฒนาคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชา
ทหารให้สามารถใช้ในการด ารงชีพในสังคมปัจจุบันยุคโลกาภิวัตน์ได้ 

3. ด าเนินการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
กองทัพไทย ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ 
และกองทัพ ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการ
ปฏิบัติในการปรับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม 

4. ด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อใช้ใน
คาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมองแนวโน้มการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในอนาคต 

นโยบายที่ 5 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารใหเ้ป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ 
กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายท่ี 5 มี 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 
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1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักเสียสละ รวมท้ังการมีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งานจิต
อาสาช่วยเหลือประชาชน 

2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท าความเคารพ 
และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร อย่าง
เคร่งครัด 

3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มกีารปฏิบัติตามหลักศาสนา ท าให้มีสมาธิเป็นเครื่อง
ยึดเหนี่ยว ท าให้เกิดความสงบสุข และมีปัญญา หลีกเล่ียงการหาเครื่องยึดเหนี่ยวอื่นท่ีเป็นภัยกับการ
ด าเนินชีวิตและได้เรียนรู้ฝึกฝนการปฏิบัติศาสนพิธีเบ้ืองต้น และสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายท่ี 5 มี 4 มาตรการ ได้แก่ 
1. จัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

แกนน าปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน เผยแพร่ร่าง
รัฐธรรมนูญ ตลอดจนการสร้างความปรองดองของคนในชาติ      

2. ด าเนินการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับบทบาทความส าคัญของนักศึกษา
วิชาทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบรรเทา
สาธารณภัย หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารจราจร และหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารพยาบาล ให้พร้อม
ส าหรับการช่วยเหลือประชาชน รวมท้ังหลักสูตรปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ และ
เรียนรู้และฝึกฝนการปฏิบัติศาสนพิธีเบ้ืองต้น 

3. มอบประกาศนียบัตรหรือมอบเครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชาทหารท่ีอยู่ในองค์กร 
เพื่อสร้างความภาคภูมิใจ รวมทั้งมีการมอบรางวัลและการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดี
เย่ียม 

4. ด าเนินการประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ัง ตามแบบประเมินผลท่ี
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้จัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงมีการรายงานผลให้ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติให้
ดีขึ้นต่อไป 
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อภิปรายผลการวิจัย 
อภิปรายผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
การอภิปรายผลการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ใน 4 ด้าน ได้แก่ 

ด้านบริบท ด้านปัจัยน าเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ดานบริบท พบวา นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มีขอความภาษาท่ีชัดเจน 

และเข้าใจไดงาย มีความเหมาะสม มีความสมบูรณ ครอบคลุม ครบถวน เหมาะสมกับสภาพปจจุบัน 
สามารถน าไปปฏิบัติใหเกิดผลดีตอประเทศชาติในฐานะก าลังส ารองได เป็นการฝึกเพื่อเตรียมความ
พร้อมดานรางกาย และจิตใจในการท่ีจะเขามารับใชประเทศชาติ เนื่องจากสถานการณ์บานเมืองไม
ค่อยปกติ มีปญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนปญหาความไมสงบใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต สงเสริมรูจักการเสียสละอุทิศตนใหกับแผนดินและส่วนรวม สงเสริมใหนักศึกษาวิชา
ทหารมีความรูและประสบการณในสาขาวิชาต่างๆ ทางการทหาร ตลอดจนระเบียบวินัย และพรอมท่ี
จะเปนก าลังส ารองของชาติอยูเสมอ สวนจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงคของการฝกวิชาทหาร มีความ
ชัดเจนทางดานภาษาและเขาใจไดงาย มีความสมบูรณ ครอบคลุม ครบถวน มีความเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบัน สงเสริมใหมีความรู้ และประสบการณ์วิชาทหารอยางเหมาะสม โดยจุดมุ่งหมายและ
วัตถุประสงคของการฝกวิชาทหารเพื่อเปนการฝกและเตรียมความพร้อมของก าลังส ารองของชาติ อีก
ท้ังยังส่งเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง สงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมี
ความอดทน เสียสละตอสวนรวม สงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความเป็นประชาธิปไตย ปลูกฝงใหมี
ความเช่ือมั่นในกองทัพไทย รวมถึงสรางจิตส านึกใหมีความเล่ือมใส ศรัทธา ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย์ทรงเปนประมุข สงเสริมใหนักศึกษาวิชาทหารมีความรู้เรื่องสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน การประชาสัมพันธกองทัพ และมีความรอบรูท่ัวไปเพื่อการพัฒนาประเทศชาติใน
อนาคต ท่ีเปนเชนนี้เพราะว่า นโยบาย จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ตาม
ระเบียบและหลักสูตรการฝกวิชาทหารช้ันปท่ี 1-5 ไดก าหนดใหนักศึกษาวิชาทหารตระหนักว่าตน คือ 
สวนหนึ่งของแผนดินจึงตองมีความรักความหวงตอแผนดิน พรอมท่ีจะเสียสละอุทิศชีวิตใหกับแผนดิน
โดยไม่หวังส่ิงตอบแทนแตอยางใด และใหนักศึกษาวิชาทหาร มีความรูและประสบการณ์ในวิชาทหาร
ในกรอบท่ีเหมาะสม มีความพรอมท่ีจะเขารับใชประเทศชาติในฐานะก าลังส ารองของกองทัพ เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรด้วยความเต็มใจ ซึ่งขอก าหนดดังกล่าวเปนท่ีเขาใจไดงายเนื่องจากมี
ความชัดเจนเปนอยางดี และสามารถน าไปปฏิบัติไดจริง สอดคลองกับ สมนึก พิมสามสี (2540) ท่ีได
ศึกษาการศึกษาระบบการผลิตก าลังส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดขอนแกน พบวา 
นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะตามวัตถุประสงคของระเบียบและหลักสูตรในระดับมากในเรื่องการมี
อุดมการณในการเทิดทูนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ความเขาใจเรื่องสิทธิ
มนุษยชนขั้นพื้นฐาน การมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม การมีความเช่ือมั่นในกองทัพ 
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อีกท้ังการฝึกนักศึกษาวิชาทหารถือว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งทางการทหารท่ีท าการฝึกให้กับเยาวชนท่ีจะมา
เป็นก าลังส ารอง สอดคล้องกับลักษณะของหลักสูตรท่ีดีท่ี บุญเล้ียง ทุมทอง (2553) กล่าวว่าหลักสูตร
ท่ีดีจะต้องมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะต้องต้ังอยู่บนรากฐานของการศึกษาอย่ าง
ถูกต้อง นอกจากนั้นยังต้องสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ แสดงว่านโยบาย 
จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้ังอยู่บนพื้นฐานและหลักการทางด้าน
การศึกษา และต้ังอยู่บนรากฐานของความเป็นจริงสามารถน าไปปฏิบัติได้ ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกมี 
ความรู้ ความสามารถ และน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่ิง
นี้ย่อมเป็นส่ิงท่ีบ่งบอกว่าผู้เข้ารับการฝึกจะมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตามนโยบาย กับวัตถุประสงค์ 
ท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยให้การฝึกโดยภาพรวมสามารถบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหมายไว้ ดังท่ี 
วิชัย วงษ์ใหญ่ (2554) ได้กล่าวไว้ว่า เป้าหมายของหลักสูตรมุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพและประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันรวมถึงอนาคต ซึ่งการท่ี
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการฝึกให้สอดคล้องกับนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยมุ่งเน้น
การส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ มีจิต
อาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ มีความรักสามัคคี เป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย รวมถึงการ
เป็นคนดีของสังคม 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ปัจจัยการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร
โดยรวมมีความเหมาะสม โดยมีการก าหนดวิธีการรับสมัคร วิธีการรายงานตัว การก าหนดวัน เวลา 
และสถานท่ีรับสมัครและรายงานตัว ตลอดจนการแนะแนวจงูใจ ประชาสัมพันธใหนักเรียนทราบกอน
การสมัครเป็นไปตามระเบียบวาด้วยการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2547 สอดคล้องกับ เวช
ศักด์ิ ขันธอุบล (2550) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับภาวะการตัดสินใจสมัครเข้ารับ
การศึกษาวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ผลการศึกษาพบว่า (1) นักศึกษาวิชาทหารหญิงท่ี
ปัจจัยพื้นฐานต่างกันในด้านระดับการศึกษา สถานศึกษา ช้ันปี เครือญาติทางทหารและอาชีพบิดา
มารดามีความคิดเห็นต่อภาวะการตัดสินใจท่ีแตกต่างกัน (2) ปัจจัยค่านิยมต่อสถาบันทหารมี
ความสัมพันธ์ต่อภาวะการตัดสินใจสมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในด้านความภาคภูมิใจใน
เครื่องแบบและการแต่งกาย ความน่าเคารพนับถือของบุคคลในสถาบันและความมีอ านาจของ
หน่วยงาน  และ (3) ปัจจัยผลกระทบอันเกิดจากการฝึกวิชาทหารไม่มีความสัมพันธ์ต่อภาวะการ
ตัดสินใจสมัครเข้ารับการศึกษาวิชาทหารในภาพรวมแต่มีความสัมพันธ์ในรายด้านได้แก่ด้านผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจและผลกระทบทางด้านร่างกาย สวนปจจัยเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาทหารโดยรวมมีความ
เหมาะสม โดยทุกช้ันปีจะมีการฝกในท่ีต้ังปกติและฝกภาคสนาม ใชเวลาการฝกภาคสนามมากน้อย
ต่างกัน โดยต้ังแตช้ันปท่ี 3 ขึ้นไปจะได้เรียนรูวิชาเฉพาะเหลา สวนช้ันปท่ี 4 และ 5 จะเพิ่มเนื้อหา
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การศึกษาดูงาน แตอาจปรับปรุงเนื้อหารายวิชาทหารของทุกช้ันปีเพื่อใหสอดคลองกับสภาพปจจุบัน
และอนาคตมากขึ้น เชน การศึกษาดูงาน การใชเทคโนโลยีในกิจการทหาร เชน คอมพิวเตอร การ
ช่วยเหลือผูประสบภัย เป็นตน และ ปจจัยเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์โดยรวมมีเพียงพอโดยมีการบริหาร
จัดการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ในการจัดซื้อจัดหา แตเมื่อ
พิจารณาถึงความเพียงพอในการใชงานในแตละกิจกรรมฝก ปรากฏว่าการฝกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ยัง
ขาดแคลนลูกกระสุนปนส าหรับการฝกยิง ท าใหการฝกยังขาดความสมบูรณ อีกท้ังการท่ีศูนย์ฝึก/
หน่วยฝึกไมไดเตรียมแหลงคนควาภาคทฤษฎี ไดแก หองสมุดและเอกสารประกอบการศึกษาค้นควา 
อีกท้ังส่ือ IT เช่นคอมพิวเตอร์ อินเทอรเน็ตท่ีเปนส่ือเทคโนโลยีสมัยใหมประกอบกับส่ือท่ีใชอยบูางชนิด
ช ารุดใช้งานไมได ท าใหตองเสียคาใชจายในการบ ารุงซอมแซมจ านวนมาก สอดคล้องกับ วรรณาชัย 
แววศรี (2542) ท่ีศึกษาปญหาการฝกวิชาทหารของนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสกลนคร 
พบว่า การก าหนดหลักสูตรการฝกวิชาทหารไดน าเนื้อทางวิชาการมาสอนมากกวาการปฏิบัติจริง มี
ปัญหาอยูในระดับนอย ส่วนดานอาวุธยุทโธปกรณ์ มีปญหาอยูในระดับมาก เช่น การน าส่ือรูปภาพ
แทนอาวุธจริงท าให้นักศึกษาวิชาทหารไมเห็นรายละเอียดและสวนประกอบท่ีแท้จริง และอาวุธที่ใชใน
การฝกวิชาทหารลาสมัย เป็นต้น อีกท้ัง วิยน ไตรยะวงศ์ (2539) ไดศึกษาปัญหาการฝกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบกนครพนม พบวา ด้านหลักสูตรการฝกวิชาทหารปัญหาในระดับปานกลาง 
ส่วนดานสถานท่ีฝกวิชาทหาร ดานอาวุธยุทโธปกรณ และดานงบประมาณมีปญหาอยูในระดับมาก 
ส าหรับ สหชัย ชวนไชยสิทธิ์ (2536) ไดศึกษาทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อการฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร พบวา นักศึกษาวิชาทหารส่วนใหญจะไม่ยอมลาเกินสิทธิท้ังนี้เพื่อจะไดมีสิทธิในการสอบ
ภาคปฏิบัติ ภาคทฤษฎีและภาคสนามตามหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร มีเพียงสวนน้อยท่ีมีความ
ประพฤติไมเรียบร้อยพวกเขามีความเห็นว่าคะแนนสอบทายช่ัวโมงมีความส าคัญท่ีจะช่วยใหผานการ
สอบภาคทฤษฎี และคะแนนการฝกภาคสนามจะชวยใหผลการฝึกเป็นสวนรวมผ่านอย่างแนนอน 
อย่างไรก็ตามการรับสมัครและรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารเป็นไปตามระเบียบท่ีหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน โดยศูนย์การก าลังส ารองได้ก าหนดไว้ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 
2559) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิยชัย สุขทอง (2550) ท่ีพบว่า สภาพการจัดการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 31 จังหวัดนครสวรรค์ ในด้านการรับสมัคร 
และรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระดับมากเช่นกัน ส่วนเนื้อหาวิชาทหารมีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าเนื้อหาวิชาในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสามารถให้ความรู้ ความเข้าใจ
ท่ีถูกต้องในเรื่องก าลังส ารองของกองทัพ และเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
เหมือนดังท่ี วิจิตร อาวะกุล (2540) ได้กล่าวไว้ว่าโครงสร้างของหลักสูตรควรแบ่งเป็นหมวดหมู่
ประกอบด้วยแนวความคิด หลักการทฤษฎี ตลอดจนแนวทางในการน าไปใช้ในทางปฏิบัติ และการ
ก าหนดรายวิชาท่ีจะประกอบขึ้นเป็นหลักสูตรท่ีใช้ในการศึกษาเพื่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้
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เข้ารับการศึกษาในด้านต่างๆ อย่างไรก็ตามเนื้อหาวิชาในการฝึกนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ถึงกับดีท่ีสุด 
ดังนั้นจึงควรจัดเนื้อหาวิชาท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆ ทางการฝึกทางทหารเข้ามา
เพิ่มเติม และอาจมีการปรับการฝึกให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและอนาคตมากขึ้น ส าหรับด้าน
ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ และ สถานท่ีฝึก พบว่าโดยรวมมีความพร้อมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าใน
เรื่องดังกล่าวนั้นมีความพร้อมในระดับหนึ่งแล้ว แต่อย่างไรก็ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ ความทันสมัย 
และมีปริมาณท่ีเพียงพอ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด าเนินการฝึกให้มากขึ้น สอดคล้องกับ ธ ารง 
บัวศรี (2542) ท่ีกล่าวว่าการบริหารหลักสูตรจะต้องเตรียมงานวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และส่ือการ
เรียนการสอนให้เพียงพอ และมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

3. ด้านกระบวนการ พบวา การด าเนินการฝกนักศึกษาวิชาทหารโดยรวมเหมาะสม
โดยท าการฝึกได้อย่างเรียบร้อยตามค าส่ังกองทัพบก เรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี
การศึกษา 2559 รวมถึงการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก และเทคนิคการสอนของครูฝึก ก็มี
ความเหมาะสม สอดคล้องกับ สุจิณณา สวัสดี (2555) ได้ท าการศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการ
ฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง ผลการวิจัยพบว่า ความพึง
พอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อการฝึก ด้านการบริหาร ด้านการฝึก อยู่ใน
ระดับมาก รวมท้ัง วัยวัช สุขทอง (2550) ได้ท าการศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารของศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 31 จังหวัดนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพการจัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้านการด าเนินการฝึก มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดับมาก เช่นกัน ซึ่ง
จะเห็นได้ว่ากระบวนการท่ีเกี่ยวกับฝึกนักศึกษาวิชาทหารนั้นสามารถด าเนินการไปได้ด้วยความ
เรียบร้อยตามค าส่ังกองทัพบกท่ี 86/2559 เรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 
(หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559a) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุจิณณา สวัสดี (2555) ท่ี
ศึกษาความพึงพอใจในการเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก าลัง
ส ารอง ด้านการบริหารการฝึก อยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ วิราวรรณ เกษสวัสด์ิ 
(2541) กล่าวไว้ว่าในการฝึกอบรมนั้นควรจัดให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังหัวข้อเรื่อง 
วิธีการฝึกอบรม สถานท่ี และอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากการฝึกอบรมท่ีสอดคล้องกับความสามารถในการ
เรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วจะช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้น าความรู้ และทักษะจากการ
ฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ส่วนผลการศึกษาของ Fischer (2015) ท่ีพบว่าบรรยาย
กาศท่ีสร้างแรงบันดาลใจในการฝึกทหารกองหนุนของสหรัฐอเมริกา อาจจะมีภารกิจผสมและรูปแบบ
เฉพาะตัว ซึ่งจะเอื้อส าหรับแรงจูงใจระดับสูง อีกท้ังการเปล่ียนโครงสร้างการประเมินท่ีดีในการอ านวย
ความสะดวกในการปรับปรุงแต่ละบุคคลสามารถน ามาใช้ เพื่ออ านวยความสะดวกให้นายทหารฝ่าย
เสนาธิการมีเทคนิคการสอนท่ีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้ ทิศนา แขมมณี (2554) ได้กล่าวว่า
เทคนิคการสอนเป็นกลวิธีท่ีใช้เสริมกระบวนการเพื่อช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกท้ังเป็น
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การก าหนดรายละเอียดของหลักสูตรนับต้ังแต่วัตถุประสงค์ หัวข้อวิชา ขอบเขตของหัวข้อเทคนิค/
วิธีการฝึก ระยะเวลาของแต่ละหัวข้อวิชา และระยะเวลาของการฝึกตลอดท้ังหลักสูตร รวมถึงการ
วางแผนเนื้อหาวิชาภายใต้การด าเนินการของสถานศึกษา (Longstreet & Harold, 1993; Oliva, 
1992) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกเกิดการเรียนรู้มีทักษะ และเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรท่ีก าหนดไว้ (จุฑามณี ตระกูลมุทุตา, 2544) อย่างไรก็ตาม จิระศักด์ิ ศิลา
พงษ์ (2547) ได้ท าการวิจัยการศึกษาปญหาและความตองการในกระบวนการจัดการฝกวิชาทหารของ
ผูก ากับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ปญหาใน
กระบวนการจัดการฝกวิชาทหารโดยรวมมีปญหาอยู ในระดับปานกลาง และความตองการใน
กระบวนการจัดการฝกวิชาทหารโดยรวมมีความตองการอยูในระดับปานกลาง นอกจากนั้น คมสัน เว
นานนท์ (2548) ได้ท าการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมการฝึกวิชาทหารโดยใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร ผลการศึกษาพบว่า (1) รูปแบบการฝึกศึกษาวิชาทหาร วิชาการฝึกเบ้ืองต้น
ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างขึ้นประเมินจากผู้เช่ียวชาญอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก (2) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาการฝึกเบ้ืองต้นท่ีสร้างขึ้นมีคุณภาพในระดับมากเป็นไปตามเกณฑ์
ท่ีก าหนด (3) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองจากการฝึกศึกษาผ่านบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียของหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน (4) ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
กลุ่มทดลองท่ีเรียนผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนแบบปกติ และ (5) 
นักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้ารับการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียร่วมกับการฝึกปฏิบัติจริงมีเจตคติ
อยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 

4. ดานผลผลิต พบวา นักศึกษาวิชาทหารโดยรวมมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดีน่า
พอใจ เมื่อพิจารณาปจจัยเกี่ยวกับความรูพื้นฐานในวิชาทหารเบื้องตนพบวา นักศึกษาวิชาทหารท่ีผาน
การฝึกศึกษาท้ังภาคทฤษฎีและภาคสนามมีความรูดี มีทักษะการปฏิบัติงานตามแบบทหาร สวนปจจัย
เกี่ยวกับบุคลิกลักษณะทางทหารพบวา นักศึกษาวิชาทหารเมื่อไดรับการฝกศึกษาแล้วจะเปนผูมี
บุคลิกลักษณะของทหารมากขึ้น มีระเบียบวินัย เช่ือฟงและปฏิบัติตามค าส่ังผูบังคับบัญชา มีสุขภาพ
สมบูรณแข็งแรง มีความเสียสละ อดทน ท้ังรางกายและจิตใจ โดยนักศึกษาต้ังแตช้ันปท่ี 3 ขึ้นไปจะมี
ความเช่ือมั่นในกองทัพเปนอยางดี มีความพรอมและเต็มใจจะรับใชชาติหากเมื่อมีการระดมพล มี
จิตส านึก มีอุดมการณ์ และเล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมพระมหากษัตริย เป็น
ประมุข ซึ่งสอดคลองกับ สหชัย ชวนไชยสิทธิ์ (2536) ท่ีได้ท าศึกษาทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารท่ี
มีตอการฝกนักศึกษาวิชาทหาร พบวา นักศึกษาวิชาทหารสวนใหญมีความผูกพันหรือประทับใจต่อ
สถาบันทหาร รวมถึงการท่ีนักศึกษาวิชาทหารเหลานี้จะใหความเคารพนับถือ มีความผูกพันตอครูท่ี
เป็นผูฝกของตนเปนอยางมาก รวมท้ัง สมนึก พิมสามสี (2540) ท่ีไดศึกษาการศึกษาระบบการผลิต
ก าลังส ารองประเภทนักศึกษาวิชาทหารในจังหวัดขอนแกน พบวา นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะ
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เรื่องการมีอุดมการณ์ทางทหารในระดับมาก โดยมีการเทิดทูนและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน การมีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงาม และการมีความเช่ือมั่นในกองทัพ ดังนั้นจะเห็นได้ว่านักศึกษาวิชาทหารท่ีผ่านการฝึกจะมี
ความรู้/ความสามารถในการฝึกวิชาทหาร มีคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารท่ี
ต้องการ และมีการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตยท่ีดีมาก สอดรับกับนโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ภูเบ
ศวร์ ธรรมบุตร (2552) ท่ีศึกษาการประเมินด้านผลผลิตโครงการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของหน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสกลนคร ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร โดยรวมพบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ดีน่าพอใจ และการท่ีนักศึกษา
วิชาทหารจะมีคุณภาพท่ีดีได้นั้นต้องอาศัยหลายปัจจัย ซึ่งปัจจัยท่ีส าคัญเป็นอย่างยิ่งส่ิงหนึ่งก็คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีเรียกว่า “ครู” เนื่องจากครูมีบทบาทหน้าท่ีในการบริหารจัดการทางวิชาการ และ
ครูควรได้รับการจัดสรรวิธีการ และวัสดุอุปกรณ์ท่ีดีท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ (ปาร์กเกอร์ เจ. ปาล์มเมอร์, 
2557) ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้สามารถผลิตนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีคุณภาพ
ท่ีดี และตรงกับความต้องการของประเทศชาติต่อไป 

อภิปรายผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของ
กองทัพบกไทย 

ผลการศึกษาอนาคตภาพของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบก
ไทย สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

ภาพอนาคตเชิงบวก 
ผลการศึกษาอนาคตภาพอนาคตเชิงบวกของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดี

ของกองทัพบกไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การด าเนินการจัดท านโยบาย จุดประสงค์ และวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา

ทหาร ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์ไปยังอนาคต ประกอบด้วย  
1.1 การด าเนินการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีหลักการส าคัญ 

ได้แก่ การสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการคือ มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็น
คนดีของสังคม และเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ สอดคล้องกับนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
(การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในข้อท่ี 1 เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ ข้อท่ี 2 มี
ภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 
2560) 

1.2 การด าเนินการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาค
ปกติ ต้องเน้นย้ าในเรื่องดังต่อไปนี้ 
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(1) การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยด้วยการท ากิจกรรมต่างๆ 
ได้แก่ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ และกิจกรรมปกป้องการล่วง
ละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย รวมถึงการประเมินทัศนคติท่ีมีต่อกองทัพไทยท้ังก่อนและขณะท่ี
เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ในข้อท่ี 7 ประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ส าหรับ เผ่าพงศ์ พงศ์เหล่าข า (2549-2550) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาทัศนคติ
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อความมั่นคงของชาติ ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาวิชาทหารมีทัศนคติต่อ
ความมั่นคงของชาติอยู่ในระดับดี ท้ังในด้านความคิดต่อการเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ความคิดต่อความ
มั่นคงของชาติ ความรู้สึกต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และการปฏิบัติในการน าความรู้ไปใช้ในการรับ
ใช้ชาติ เมื่อพิจารณาปัจจัยจากการพัฒนาพบว่า เพศ ระดับช้ันปี อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครอง
นักศึกษาวิชาทหารเป็นปัจจัยหนึ่งของการพัฒนาทัศนคติ ปัจจัยท่ีไม่มีผลต่อการพัฒนาทัศนคติต่อ
ความมั่นคง คือ เหตุผลในการเข้ารับการฝึกศึกษาวิชาทหาร ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทัศนคติ
เพื่อความมั่นคงของชาติ ได้แก่ นักศึกษาวิชาทหาร ครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ก ากับนักศึกษาวิชา
ทหาร และผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร มีทัศนคติต่อความมั่นคงของชาติอยู่ในระดับดี 

(2) การทะนุบ ารุงศาสนาด้วยการท ากิจกรรมท่ีเกี่ยวกับศาสนา ได้แก่ 
การปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรยุทธสาสมาธิ ซึ่งเป็นหลักสูตรสมาธิเบ้ืองต้นส าหรับนักศึกษาวิชาทหารท่ี
พระธรรมมงคลญาณ พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร ประธานผู้ก่อตั้งสถาบันพลังจิตตานุภาพ
ได้เมตตามอบให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนน าไปอบรมนักศึกษาวิชาทหารท่ัวประเทศ โดยมี
เป้าหมายให้เยาวชนอายุ 16-18 ปี ได้รู้จักฝึกสงบจิตสงบใจ โดยการท าสมาธิและสะสมพลังจิต 
เพื่อท่ีจะพัฒนาจิตใจให้ถูกต้องสมบูรณ์แบบ จะเป็นการปฏิบัติสมาธิและสร้างปัญญาให้สามารถ
ปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็งขึ้น รู้แนวทางในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นคนดีมีคุณภาพของสังคม
ต่อไป (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559d) 

1.3 การปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก สอดคล้องกับ ผนวก ค (การด าเนินการฝึก) ประกอบค าส่ังกองทัพบกท่ี 
86/2559 ลง 4 มีนาคม 2559 เรื่องการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปีการศึกษา 2559 ท่ีกล่าวไว้ว่า 
หลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 มีดังนี้ ภาคท่ีต้ัง ได้แก่ การฝึกเบื้องต้น 
วิชาแบบธรรมเนียมทหาร วิชาการก าลังส ารอง วิชาการข่าวเบื้องต้น วิชายุทธวิธี วิชาพระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน 
วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการยิงปืนตามหลักสูตร ส่วนภาคสนาม จ านวน 5 วัน 
ได้แก่ การข้ามเครื่องกีดขวาง 10 สถานี การข้ามล าน้ าด้วยสะพานเชือก วิชายุทธวิธี วิชาการปฐม
พยาบาลและเวชกรรมป้องกัน วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการปลูกฝังอุดมการณ์
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ความรักชาติ ส าหรับหลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 มีดังนี้ ภาคท่ีต้ัง 
ได้แก่ การฝึกเบื้องต้น วิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ วิชาแบบธรรมเนียมทหาร วิชาการ
ติดต่อส่ือสาร วิชาอาวุธ วิชายุทธวิธี วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์
ความรักชาติ วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ
การยิงปืนตามหลักสูตร ส่วนภาคสนาม จ านวน 5 วัน ได้แก่ การทดสอบก าลังใจกระโดดหอสูง 34 ฟุต 
วิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ วิชาการติดต่อส่ือสาร วิชายุทธวิธี วิชาการปฐมพยาบาลและเวช
กรรมป้องกัน และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ส าหรับหลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับ
นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3 มีดังนี้ ภาคท่ีต้ัง ได้แก่ การฝึกเบ้ืองต้น วิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้เข็ม
ทิศ วิชาการก าลังส ารอง วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ วิชาอาวุธ วิชายุทธวิธี วิชาพระราช
กรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย วิชาอุดมการณ์ทหาร และวิชาเหล่า ส่วนภาคสนาม จ านวน 7 วัน 
ได้แก่ การยิงปืนตามหลักสูตร วิชาการอ่านแผนท่ีและการใช้เข็มทิศ วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี 
นิวเคลียร์ วิชาวัตถุระเบิดและการท าลาย วิชาการด ารงชีพในป่า วิชายุทธวิธี การอบรมเรื่องก าลังพล
ส ารอง และการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ และหลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชา
ทหารช้ันปีท่ี 4 และ 5 ตามตามระเบียบและหลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
(ชายและหญิง) ช้ันปีท่ี 1-5 พ.ศ. 2559 (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559a) 

1.4 การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสาให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม โดยให้
ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ สอดคล้องกับ
นโยบาย รด.จิตอาสาท่ีกล่าวว่า ให้ใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็น
รูปธรรม งานจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน เช่น งานบ าเพ็ญประโยชน์สถานท่ีส าคัญในพื้นท่ี เป็นต้น 
งานบรรเทาสาธารณภัย และการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญส่งเสริมประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนงาน
ของ คสช. และรัฐบาล ส าหรับผลการศึกษาของ อรรถพล ห้วยกรุด (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาลักษณะ
ผูน าของนักศึกษาวิชาทหารสงผลตอความรับผิดชอบต่อสังคม พบว่า ความรับผิดชอบตอสังคมของ
นักศึกษาวิชาทหารดานการให้ ขึ้นอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ดานความไมเห็นแกตัว 
ดานการวางทาทาง ดานความคิดริเริ่ม ดานความจงรักภักดี และดานความผูเป็นเช่ือถือได ส่วนความ
รับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาวิชาทหารดานการเสียสละแรงงาน ขึ้นอยูกับ ลักษณะผูน าของ
นักศึกษาวิชาทหาร ดานความคิดริเริ่ม ดานความกล้าหาญ (ทางกาย, ทางใจ) ด้านความจงรักภักดี ด
านการวางทาทาง และความรับผิดชอบตอสังคมของนักศึกษาวิชาทหารดานการปฏิบัติอยางเทาเทียม
กัน ขึ้นอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ด้านความไมเห็นแกตัว ด้านความยุติธรรม และด
านความจงรักภักดี 

1.5 การก าหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี ควร
ให้สอดคล้องเหมาะกับสภาพปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 สอดคล้องกับ โพยม จันทร์น้อย (2560) 
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ท่ีกล่าวว่า การศึกษา 4.0 เปนสวนหนึ่งของไทยแลนด 4.0 ท่ีจะน าพาไปสูความส าเร็จจึงตองอาศัยทุก
ภาคสวนใหความรวมมือ โดยเฉพาะครูตองปรับการเรียนการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM) 
และ Active Learning น ามาใชในการเรียนการสอนอยางจริงจัง ผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูน าทาง
วิชาการ การปฏิรูปการศึกษาตองเนนท่ีหองเรียน ติดตามพฤติกรรมการสอนของครูโดยสรางตัวช้ีวัด
ผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนทุกโรงเรียนตองมีมาตรฐานเดียวกัน 

1.6 การจัดท าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในการฝึกภาคสนาม
เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจากการฝึกในภาคปกติ
น าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ังในเรื่องภูมิประเทศ
และลมฟ้าอากาศ ในอนาคตควรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆ ร่วมในการฝึก สอดคล้องกับ เฉลิม
ชัย สิทธิสาร (2560) ผู้บัญชาการทหารบก ได้ให้สัมภาษณ์ในข่าวทหารบกว่า การฝึกตามนโยบายของ
กองทัพบกในปี พ.ศ. 2560 เน้นดูใน 4 เรื่อง คือ ความพร้อมของก าลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึก 
และแผนการปฏิบัติ โดยการฝึกในรูปแบบใหม่ต้องบูรณาการทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน การฝึกใน
ภาพรวมทุกหน่วยต้องช่วยกันน าจุดเด่นของแต่ละเหล่ามาผสมผสานให้เกิดอ านาจก าลังรบท่ีดีท่ีสุด 

2. การฝึกเพื่อสร้างเยาวชนให้มีความภูมิใจท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  
2.1 แรงจูงใจในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีหลายประการด้วยกันคือ มี

ความภูมิใจในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร มีความต้องการท่ี
จะฝึกวิชาทหาร ได้รับการแต่งต้ังยศทหาร ได้รับการยกเว้นตรวจเลือกเข้ ารับราชการทหารกอง
ประจ าการ และมีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร  ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ (2556) ท่ีได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจ
สมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิงของศูนย์การก าลังส ารอง ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ระดับช้ันปีการเรียน
วิชาทหาร ปัจจัยสิทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิงด้านสิทธิได้รับการประดับยศ ด้านสิทธิเพิ่มโอกาส
สอบเข้าวิทยาลัยพยาบาลของกองทัพบก และปัจจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม ด้านสภาพแวดล้อม และด้าน
การช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ส าหรับผลการศึกษาของ Jeffrey et al. (2001) ท่ีท าการศึกษาค่าท านาย
ประสิทธิภาพของผู้น าในศูนย์ประเมินการฝึกทหารของสหรัฐอเมริกา: หลักฐานส าหรับแบบจ าลองท่ี
ใช้ตัวบุคคล พบว่า ความคิดเดิมท่ีว่าค่านิยมและแรงจูงใจของผู้น ามีผลต่อประสิทธิภาพของนายทหาร
นักเรียน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับค่าบุคลิกภาพและความ
เป็นผู้น าท่ีได้รับการจัดอันดับในศูนย์ประเมินการฝึกทางทหารท่ีออกแบบมาส าหรับการฝึกทหาร 
(ROTC) ของนายทหารนักเรียน ซึ่งการตรวจสอบอ านาจและการมีส่วนร่วมในการท างานบ่งบอกถึง
ประสิทธิภาพในการเป็นผู้น าโดยวัดจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ หรือรูปแบบการจูงใจของผู้น า 
โดยท าการศึกษาถึงประโยชน์ในการต้ังศูนย์การประเมินดังกล่าว รวมถึงมีการต้ังสมมติฐานว่าปัจจัย
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ด้านบุคลิกภาพท าหน้าท่ีเป็นส่ือกลางของการเช่ือมโยงค่านิยมกับความเป็นผู้น า จากการวิเคราะห์
ข้อมูลท่ีกล่าวมา แสดงให้เห็นว่าการพ้นจากต าแหน่งท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างการติดต่อ กับการ
ประเมินความเป็นผู้น าของนายทหารนักเรียน และการพ้นจากต าแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์
ระหว่างอ านาจกับการประเมินความเป็นผู้น าของนายทหารนักเรียน ผลดังกล่าวจะถูกกล่าวถึงพร้อม
กับผลการศึกษาปัจจุบันและแนวทางในการวิจัยในอนาคต 

2.2 การประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารก่อนการรับสมัครเข้ามาเป็น
นักศึกษาวิชาทหารเป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากเยาวชนท่ีต้องการมาสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะได้มี
การเตรียมความพร้อมก่อน รวมถึงการประกาศผลการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน จากนั้นต้องมีการแจ้งรายละเอียดในการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารท่ีเป็น
ระบบ ดังท่ี ทัศนีย์ ผลชานิโก (2560) กล่าวว่า การประชาสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกลุ่มบุคคล ทุกคน ทุกองค์กร สามารถใช้การประชาสัมพันธ์เพื่อให้ภารกิจหลักเป็นไปอย่าง
ราบรื่น ลดทอนปัญหาอุปสรรคลงให้น้อยท่ีสุด ซึ่งการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นงานส่ือสัมพันธ์ท่ีมี
ความส าคัญและเป็นงานท่ีมีขอบเขตกว้างขวาง ช่วยส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจจากประชาชนภายนอก 
และคนภายในองค์กร ดังนั้นการท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารท่ีดีในหลายช่องทางของการประชาสัมพันธ์ อันได้แก่ ส่ือมวลชน (Mass Media) 
เช่น หนังสือพิมพ์วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น และส่ือออนไลน์ (Online Media) เช่น 
เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุ๊ค แอพพลิเคช่ันรักษาดินแดน เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับทุกคนท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวนี้ 

2.3 การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ท่ีมี
มาตรฐาน จะส่งผลให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เนื่องจากการท่ีเยาวชนที่
จะเข้ามาท าการฝึกทางทหารต้องมีความพร้อมทางด้านร่างกาย และจิตใจ โดย ผู้สมัครจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ เป็นบุคคลผู้มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI: Body Mass Index) อยู่ในเกณฑ์ปกติ และต้องไม่
อยู่ในภาวะโรคอ้วน ท้ังนี้ค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ชาย ต้องน้อยกว่า 35 กิโลกรัม : ตารางเมตร และ
หญิง ต้องน้อยกว่า 30 กิโลกรัม : ตารางเมตร และผ่านเกณฑ์ทดสอบสมรรถภาพการคัดเลือก
นักศึกษาในปี พ.ศ. 2559 ดังนี้ ส าหรับนักศึกษาชาย ลุก-นั่ง 34 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที ดันพื้น 22 
ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที และวิ่งระยะทาง 800 เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 3 นาที 15 วินาที ส่วนนักศึกษา
หญิง ลุก-นั่ง 25 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที ดันพื้น 15 ครั้ง ภายในเวลา 2 นาที และวิ่งระยะทาง 800 
เมตร ใช้เวลาไม่เกิน 4 นาที (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 2559) 

3. ความพร้อมของงบประมาณ ก าลังพล วัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร 
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3.1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารต้องมีวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารตามหลักสูตรท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความทันสมัยใหทันตอวิทยาการดานการทหารสมัยใหม
ในอนาคต โดยลักษณะของส่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีดี ได้แก่ มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ มีความ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการสอน มีขนาดท่ีเหมาะสม 
ประหยัด คุ้มค่า ใช้งานง่าย สะดวก และปลอดภัย (รัตนาภรณ์ สูงประเสริฐกุล, 2560) 

3.2 สถานท่ีฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ควรมีหองเรียนภาคทฤษฎีท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอ มีความสะอาด มีความปลอดภัย มีส่ิงอ านวยความสะดวกพรอมและเอื้อตอการฝึกศึกษา 
ส าหรับสถานท่ีฝึกภาคสนามควรมีส่ิงอ านวยความสะดวกตางๆ ท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยการจัด
ห้องเรียน ควรยึดหลัก 2 ประการ ได้แก่ การเร้าความสนใจในการเรียน และความมีระเบียบ เนื่องจาก
สภาพห้องเรียนท่ีดีท่ีจะสร้างบรรยากาศในการเรียนควรจะต้องมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ ท้ังด้าน
แสงสว่าง การระบายอากาศ ความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจนความเหมาะสมกับจ านวนผู้เรียน 
การจัดสถานท่ีฝึกท่ีดีไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งถาวร แต่ควรมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ
ตามความเหมาะสมกับลักษณะของวิชาทางทหาร หรือกิจกรรมท่ีครูฝึกน ามาใช้ประกอบการฝึกศึกษา 
(นภดล ยิ่งยงสกุล, 2560) ส าหรับผลการวิจัยของ Steven et al. (2005) ได้ท าการศึกษาการใช้
หลักการฝึกทหารเพื่อท านายรูปแบบของการรบกวนการท างานบนภูมิประเทศ: มีการตรวจสอบสอง
ครั้ง พบว่า การรบกวนจากภูมิประเทศท่ีเกิดจากการฝึกซ้อมรบทางทหาร อาจท าให้สถานท่ีส าคัญเกิด
การเส่ือมสภาพ ซึ่งท าให้สภาพแวดล้อมในการท างานลดความสมจริงในการฝึก และเป็นอันตรายต่อ
ความปลอดภัยของทหารและส่ิงอุปกรณ์ ส่วน Rick et al. (2017) ได้ท าการศึกษาหลักการจัดการ
ส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการของพื้นท่ีฝึกทหาร ผลการวิจัยพบว่า พื้นท่ีฝึกทหาร (MTAs) ครอบคลุม
ประมาณ 200-250 ล้านเฮกตาร์ท่ัวโลก เกิดขึ้นในระบบนิเวศท่ีส าคัญท้ังหมด และเป็นสินทรัพย์
อนุรักษ์ท่ีมีนัยส าคัญ ในบางเขต MTAs อาจเป็นเขตการใช้ท่ีดินท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกโดยรัฐบาลเป็น
เจ้าของและเป็นผู้ด าเนินการ 

3.3 การ จัดสรรงบประมาณมาตามแผนปฏิบั ติการประจ าป ต้องมี
ประสิทธิภาพ อีกท้ังการจัดสรรงบประมาณดานการฝกนักศึกษาวิชาทหาร ควรจะต้องมีแนวโนมเพิ่ม
ขึ้นเนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาวิชาทหารเพิ่มขึ้นในทุกปีการศึกษา ด้วยเหตุท่ีว่า งบประมาณมี
ความส าคัญและเปนประโยชนตอการบริหารหนวยงาน เพราะงบประมาณสามารถใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารและพัฒนาหนวย รวมถึงสามารถใช้ในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจ ากัดใหมีประสิทธิภาพ 
(ณรงค สัจพันโรจน์, 2538) 

3.4 ปัญหาด้านก าลังพลท่ีใช้ในการฝึกในอนาคต ซึ่งอาจมีจ านวนครูฝึกไม่
เพียงพอต่อจ านวนยอดนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี ฉะนั้นแนวทางการแก้ปัญหา
จากปัญหาดังกล่าวเพื่อเพิ่มจ านวนอัตราครูฝึก โดยการบรรจุนักเรียนนายสิบท่ีรับสมัครจากนักศึกษา
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วิชาทหาร หรือการก าหนดรูปแบบการฝึกโดยให้หน่วยรายงานขออนุมัติจากหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดนเป็นรายปี ในกรณีครูฝึกไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดใน
เบื้องต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นท่ี และการใช้วิทยากรภายนอก
หน่วยบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชูชีพ ชัยศรี (2549) ท่ีศึกษาและ
เปรียบเทียบระดับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการ
พัฒนาบุคลากรของกรมจเรทหารบก พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการพัฒนาบุคลากรใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความต้องการให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนาใน 3 ล าดับ
แรก คือ 1) สนับสนุนให้มีการเล่ือนยศ ต าแหน่ง เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ 2) ให้การ
สนับสนุน ยานพาหนะท่ีมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางและ 3) ส่งเสริมให้มีการศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มพูนคุณวุฒิ ดังนั้น การพัฒนาก าลังพลส่ิงแรกคือ การเตรียมความพร้อมในเชิงความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ก าลังพลเป็นล าดับแรก เพื่อให้ภารกิจอื่นๆ ส าเร็จตามเป้าหมายท่ีได้วางไว้ นอกจากนั้น 
Adamshick (2010) ได้ท าการศึกษาการให้ความรู้แก่นายทหารของประเทศสหรัฐอเมริ กา ผล
การศึกษาพบว่า ความต่อเนื่องทางการศึกษาของกองทัพสหรัฐอเมริกาสะท้อนให้เห็นถึงระบบพลวัต
ของการศึกษาอาชีพของนายทหาร โดยเป็นกรอบแนวความคิดท่ีครอบคลุม ซึ่งแสดงถึงลักษณะของ
การศึกษาท่ีก้าวหน้าส าหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาก าลังพลต่อไป อีกท้ังมีความต่อเนื่องของ
โครงสร้างในการพัฒนาผู้ให้บริการและเจ้าหน้าท่ีร่วม โดยแบ่งการจัดแหล่งข้อมูลได้เป็นห้าระดับ
การศึกษาทางทหาร ได้แก่ ก่อนการเป็นนายทหาร , นายทหารระดับต้น, นายทหารระดับกลาง , 
นายทหารระดับอาวุโส, และนายทหารระดับนายพล โดยมีการก าหนดระดับความส าคัญของแต่ละ
ระดับการศึกษาในแง่ของระดับหลักการสงคราม (ยุทธวิธี, การปฏิบัติงาน, และยุทธศาสตร์) รวมถึงมี
การเช่ือมโยงแต่ละระดับการศึกษาเพื่อให้แต่ละส่วนเสริมสร้างความรู้และคุณค่าท่ีได้รับในระดับก่อน
หน้า 

4. การฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารมีคุณภาพ หรือ คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีต้องการ 

4.1 ความมุ่งหมายในการฝึกสอนวิชาทหารแก่นักศึกษาก็เพื่อให้นักศึกษาวิชา
ทหารแต่ละนายมีคุณลักษณะ ดังนี้ มีความเป็นผู้น า มีความเช่ือมั่นในตนเอง มีวินัยทหาร เป็นพลเมือง
ดี มีความส านึกท่ีจะอุทิศตนเพื่อประโยชน์และความมั่นคงของชาติ และเป็นก าลังส ารองท่ีมี
ประสิทธิภาพของกองทัพไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) 
ประจ าปีการศึกษา 2559 ในข้อท่ี 1 เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ ข้อท่ี 2 มีภาพลักษณ์ท่ีดี มี
อุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม ข้อท่ี 3 เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และข้อท่ี 4 มีจิตอาสามี
จิตส านึกของความเสียสละ ซึ่งผลการศึกษาของ อรรถพล ห้วยกรุด (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาลักษณะ
ผูน าของนักศึกษาวิชาทหารสงผลต่อความรับผิดชอบตอสังคม พบว่า ความรับผิดชอบตอสังคมของ
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นักศึกษาวิชาทหารโดยภาพรวมข้ึนอยูกับลักษณะผูน าของนักศึกษาวิชาทหาร ดานความไมเห็นแกตัว 
ดานความจงรักภักดี ดานความกล้าหาญ (ทางกาย, ทางใจ) และดานการวางทาทาง 

4.2 บุคลิกลักษณะของทหารท่ีดี ได้แก่ การมีระเบียบวินัย การเช่ือฟงและ
ปฏิบัติตามค าส่ังผูบังคับบัญชาโดยเคร่งครัด มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ท้ังรางกายและจิตใจ อดทน 
สามารถปฏิบัติภารกิจตามท่ีมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับวินัยทหารคือ การท่ี
ทหารต้องประพฤติตามธรรมเนียมของทหาร (มาตรา 4) โดยแบบธรรมเนียมทหาร ได้แก่ บรรดากฎ 
ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจงและสรรพหนังสือต่างๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาได้ออก หรือได้
วางไว้เป็นหลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมท้ังขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารท้ังท่ีเป็น 
และไม่เป็นลายลักษณ์อักษร (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 21, 2560)  

4.3 คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ได้แก่ การเปนผูมีความ
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย มีความสุขุมรอบคอบ เปนประชาธิปไตย มีระเบียบวินัยดี 
เปนคนดีของสังคมและชาติ มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม มีวินัยในระดับผูน า เปนผูมีความรู
ความสามารถตามหลักสูตร มีความเสียสละอดทน สุภาพเรียบรอย ขยันขันแข็ง ปฏิบัติตามค าส่ัง
ผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด และมีความรูความสามารถในวิชาทหาร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 ในข้อ 6 ท่ีว่า สร้างคุณลักษณะของ
นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 2560) 

5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่องการมีน้ าใจ และการมีส่วนร่วมทางการเมือง 
5.1 โครงการเข้าคิวเป็นโครงการหนึ่งของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในเรื่อง

การมีน้ าใจ โดยกิจกรรมการรู้จักเข้าคิว เช่น การเข้าคิวซื้ออาหาร ท้ังนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังการมีน้ าใจ 
และสร้างความมีระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการเป็นเยาวชนท่ีดีของชาติให้กับนักศึกษา
วิชาทหาร พร้อมกับขยายผลไปยังนักเรียนท่ัวไป สอดคล้องกับรายงานผลการจัดระเบียบร้านค้าของ
ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ในข้อท่ี 1.11 การจัดระเบียบร้านค้าฯ เพื่อ
ประโยชน์และเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการ ซึ่งจะมีส่วนท าให้นักศึกษาวิชาทหารมีระเบียบ
วินัยเพิ่มข้ึน รวมไปถึงโครงการเข้าคิวของนักศึกษาวิชาทหารในการซื้ออาหาร จะท าให้สะดวกในการ
เข้าคิวซื้ออาหาร โดยแยกเป็นประเภทอาหารให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถเลือกซื้อได้สะดวกขึ้น 
(กรมการสัตว์ทหารบก, 2560f) 

5.2 การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลงานของรัฐบาล รวมท้ังร่าง
รัฐธรรมนูญ โดยให้มีการอบรมนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ รด.จิตอาสา ให้มีความรู้และมี
ข้อมูลท่ีถูกต้องก่อนจะน าไปขยายผลสู่ประชาชน ท้ังนี้นักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วมโครงการ รด.จิต
อาสา จะด าเนินการร่วมกับ ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก หรือหน่วยทหารท่ี
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รับผิดชอบพื้นท่ี ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจท่ี รด.จิตอาสา ได้รับมีกรอบการปฏิบัติ 5 ประการในประการ
ท่ี 4 ได้แก่ งานสร้างการรับรู้ผลงานของ คสช. และรัฐบาล (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2560a) 

5.3 การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยนักศึกษาวิชาทหารท่ีเข้าร่วม
โครงการ รด.จิตอาสาได้มีการจัดกิจกรรมข้ึนเองตามแนวความคิด หรือการเข้าร่วมกับชุดปฏิบัติการ
มวลชนของหน่วยทหารท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี หรือการให้ความร่วมมือศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการ
ปฏิรูป (ศปป.) ซึ่งแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย จะยึดหลักการส าคัญคือ การเปิดเผย
ความจริง ความยุติธรรม ความพร้อมรับผิด การให้อภัย การเคารพความหลากหลายทางศาสนาและ
วัฒนธรรม การถือสันติวิธีเป็นทางเลือกในการเผชิญความขัดแย้ง การมุ่งแก้ปัญหาในอนาคตด้วย
จินตนาการท่ีมีความเป็นไปได้และเห็นพ้องร่วมกัน รวมถึงการยอมรับความเส่ียงเป็นเงื่อนไขสาย
สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่งความไว้วางใจ อันเป็นคุณลักษณ์ส าคัญของแนวความคิดสมานฉันท์ 
ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจท่ี รด.จิตอาสา ได้รับมีกรอบการปฏิบัติ 5 ประการในประการท่ี 5 ได้แก่ การ
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยปัจจุบันมี รด.จิตอาสาท่ัวประเทศ จ านวน 129,856 นาย (หน่วย
บัญชาการรักษาดินแดน, 2560c) 

ภาพอนาคตเชิงลบ 
ผลการศึกษาอนาคตภาพอนาคตเชิงลบของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อสร้างพลเมืองดี

ของกองทัพบกไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การสร้างความเสมอภาค หรือความเท่าเทียมกัน ในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 

1.1 การสร้างความเสมอภาค มีหลักการว่าต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ
เหนือประโยชน์ส่วนบุคคล ส่วนสิทธิในความเสมอภาคเป็นสิทธิเกี่ยวกับการได้รับการปฏิบัติท่ีเท่า
เทียมกันจากรัฐ หรือการไม่เลือกปฏิบัติ เว้นแต่การเลือกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือให้ผู้เสียเปรียบ 
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับสิทธิโอกาสเท่าเทียมกับคนอื่นได้ ส าหรับความเสมอภาคตามระบอบประชาธิปไตย 
หมายถึง  การท่ีประชาชนทุกคนในประเทศมีความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมกันในเรื่องส่ิงจ าเป็น
ขั้นพื้นฐาน ในท่ีนี้ส่ิงท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่อการอยู่รอดและพัฒนาตัวเองตามหลักสิทธิมนุษยชน คือ 
ปัจจัยส่ี ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและร่างกาย การนับถือศาสนา การศึกษาและการรับรู้ข่าวสาร 
การเข้าถึงบริการสาธารณะและสวัสดิการสังคม การประกอบอาชีพ การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
การได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย (วิสุทธิ์ โพธิแท่น, 2551) 

1.2 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมาจากเยาวชนคนไทยท้ังชาย หรือ หญิง มี
สิทธิเท่าเทียมกัน ภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ส าหรับผู้หญิงท่ีเข้ารับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
สมควรได้รับการเพิ่มสิทธิพิเศษให้มากกว่าท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากส่วนใหญ่นักศึกษาวิชาทหาร
หญิงท่ีเข้ามาฝึกวิชาทหารจะเข้ามาฝึกด้วยใจรักในการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร เนื่องจากความเสมอ
ภาคทางสังคม หมายถึง ความเท่าเทียมกันทางสังคมของสมาชิกทุกคนในสังคม การไม่เลือกปฏิบัติ
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เพราะความแตกต่างทางอัตลักษณ์ของบุคคล หรือกล่าวได้ว่า ถิ่นก าเนิด ชาติพันธุ์ ภาษา ผิวสี เพศ 
ศาสนา รายได้ทรัพย์สิน ชนช้ัน วรรณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย สุขภาพ ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง 
การถูกตัดสินว่ากระท าผิด ไม่เป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน  (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 
2560) 

1.3 การฝึกทางทหารของนักศึกษาวิชาทหาร ในทางปฏิบัติการทางทหารไม่
สามารถปฏิบัติให้มีความเสมอภาค/ความเท่าเทียมกันได้ เนื่องจากการปฏิบัติภารกิจทางทหารมีสาย
การบังคับบัญชาท่ีเป็นลักษณะส าคัญ โดยมีผู้บังคับบัญชาโดยตรง และผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน จะ
เห็นได้ว่าผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารจะมีสิทธิและอ านาจเพียงพอท่ีจะปฏิบัติภารกิจของหน่วยให้
ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่งสิทธิและอ านาจนี้จะมีมากน้อยก็แล้วแต่ต าแหน่ง หน้าท่ี และช้ันยศ โดย
ผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องยอมรับ เช่ือฟัง และปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ โดยจะต้องไม่วิจารณ์ บ่น 
ต าหนิติเตียน หรือแสดงกิริยาท่ีไม่พอใจจนจะท าให้เกิดการเส่ือมอ านาจในการบังคับบัญชาได้เป็นอัน
ขาด (โรงเรียนนายเรือ, 2560) 

2. การมีสิทธิเสรีภาพในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
2.1 การมีสิทธิในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เริ่มต้ังแต่การสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาวิชาทหารในห้วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี จะมีการคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาใน
สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณลักษณะ
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร และผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบร่างกาย ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด จะเห็นได้ว่าการมีสิทธิเป็นนักศึกษาวิชาทหารเป็นสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล มีเจตนารมณ์
เพื่อประกันสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายในเคหสถาน เช่น การเลือกท่ีอยู่อาศัย การเดินทาง 
เกียรติยศช่ือเสียง ความเป็นส่วนตัว การส่ือสารของบุคคล การนับถือศาสนา การป้องกันมิให้รัฐบังคับ
ใช้แรงงาน เป็นต้น (สุเทพ เอี่ยมคง, 2560) 

2.2 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีสิทธิเสรีภาพในการเข้ารับการฝึกทางทหาร 
โดยนักเรียนนักศึกษาทุกคนมีความเสมอภาคในการได้รับการฝึกวิชาทางทหาร ต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 ถึง ช้ัน
ปีท่ี 5 โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะต้องจัดให้อย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และเหมาะสมกับ
นักศึกษาวิชาทหาร คุ้มครองเสรีภาพทางวิชาทหารท่ีไม่ขัดต่อหน้าท่ีพลเมืองหรือศีลธรรมอันดี  
สอดคล้องกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยใน
ส่วนความเสมอภาคมีเจตนารมณ์เพื่อก าหนดหลักความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติแก่บุคคลท่ีมี
ความแตกต่างกันว่าย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน  (สุ
เทพ เอี่ยมคง, 2560) 
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3. การถือว่าตนเป็นเลิศ หรือ คิดว่าตนเก่งเหนือคนอื่น เมื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
3.1 นักศึกษาวิชาทหารไม่ควรลืมตัว ไม่อวดดี ไม่ถือดีว่าตนเก่ง และให้รู้จักใช้

ลาภยศ ส่ิงสมมุติท่ีมีอยู่ตามสถานะจังหวะชีวิตในแต่ละช่วง ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ โดยโทษของ
การอวดดี คือท าให้เสียตน เพราะเป็นคนรับความดีจากคนอื่นไม่ได้ กลัวเสียเกียรติ ประเมินค่าตนสูง
กว่าความเป็นจริง คิดแต่ว่าตัวเองดีไม่มีใครสู้ได้ จึงไม่มีใครอยากแนะน าส่ังสอน อีกท้ังยังท าให้เสีย
เพื่อน เพราะเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่าง จึงไม่มีใครอยากคบด้วย รวมถึงท าให้เสียหมู่คณะ เพราะเป็นคนท่ี
จะเอาแต่อภิสิทธิ์ ท าให้เสียระเบียบวินัยส่งผลให้เกิดความแตกแยกในหมู่คณะ  สอดคล้องกับ พระ
ธรรมวิสุทธิกวี (2560) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า ตามหลักในพระพุทธศาสนานั้น คนท่ีน่ารักซึ่งเป็นท่ีรักพอใจ
ของคนท้ังหลายมีลักษณะส าคัญ คือ ไม่เป็นคนอวดดี เช่น อวดรวย อวดเก่ง อวดยศศักดิ์ต าแหน่งของ
ตน อวดสมบัติของตน จนท าให้คนอื่นเบ่ือฟังและรู้สึกหมั่นไส้ แต่คนท่ีมีนิสัยดีจะไม่โอ้อวด เป็นผู้อ่อน
น้อมถ่อมตน ย่อมเป็นท่ีรักใคร่ เอ็นดู หรือเป็นท่ีเคารพนับถือ และมีโอกาสเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้มาก 
เพราะได้รับความช่วยเหลือเกื้อกูลจากบุคคลท่ัวไป 

3.2 การท่ีนักศึกษาวิชาทหารบางคนคิดว่า ตนเก่งเหนือคนอื่น เมื่อได้มาเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เย่อหยิ่ง ท าใหม้องข้ามความส าคัญของบุคคลอื่น และมักก่อความ
ขัดแย้ง ท าลายไมตรีจิต มิตรภาพ ตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน สอดคล้องกับ พระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ของ 5 สถาบัน เมื่อวันท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ.2532 ความตอนหนึ่งว่า “…..การบกพร่องในความ
นับถือและเกรงใจผู้อื่น เพราะถือตนว่าเป็นเลิศเป็นเหตุให้เย่อหยิ่ง มองข้ามความส าคัญของบุคคลอื่น 
และมักก่อความขัดแย้งท าลายไมตรีจิตมิตรภาพตลอดจนความสามัคคีระหว่างกัน….. ดังนั้น นอกจาก
จะสอนคนให้เก่งแล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอบรมให้ดีพร้อมกันไปด้วย ประเทศของเราจึงจะได้คนท่ี
มีคุณภาพพร้อม คือท้ังเก่งและดี มาเป็นก าลังของบ้านเมือง กล่าวคือ ให้ความเก่งเป็นปัจจัยและพลัง
ส าหรับการสร้างสรรค์ให้ความดีเป็นปัจจัยและพลังประคับประคองหนุนน าความเก่ง ให้เป็นไปในทาง
ท่ีถูกท่ีควรท่ีอ านวยผลเป็นประโยชน์อันพึงประสงค์แต่ฝ่ายเดียว” (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2553) 

4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลทางสังคมในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
4.1 ความแตกต่างของบุคคลในความสามารถท่ีจะปรับตนให้เข้ากับบุคคล

และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของสังคมท่ีตนเป็นสมาชิกอยู่ และของสังคมอื่นๆ ซึ่งมนุษย์ต้ังแต่เกิดมาก็
ต้องอยู่ในระบบของสังคม ต้ังแต่สังคมครอบครัว สังคมเพื่อนบ้าน โตขึ้นก็เป็นสังคมโรงเรียนต้ังแต่
อนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการเข้ามาอยู่ในสังคมทหารส าหรับการเข้ามาฝึกเป็นนักศึกษาวิชา
ทหารของเยาวชนพลเรือน ฉะนั้นเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้ังส้ิน 
หากไม่สามารถปรับตัวได้ก็ไม่สามารถส าเร็จเป็นนักศึกษาวิชาทหารได้เช่นกัน  ฉะนั้นการฝึกนักศึกษา
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วิชาทหารจ าเป็นต้องจัดการฝึกศึกษาให้สอดรับกับความแตกต่างระหว่างบุคคลทางสังคม โดยการ
เรียนการสอนท่ีเน้นความแตกต่างระหว่างบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพนั้นต้องตอบสนองความต้องการใน
การเรียนรู้ความสนใจ ความพร้อมของผู้เรียนแต่ละคน ความสอดคล้องกับหลักสูตรและเนื้อหา และ
ให้ความส าคัญต่อจุดประสงค์และกลยุทธ์ของรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
อย่างแท้จริง (บุญยฤทธิ์ ปิยะศรี, 2556) 

4.2 นักศึกษาวิชาทหารมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงในปัจจุบันเป็นปัญหา
อย่างหนึ่งของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพราะนักศึกษาวิชาทหารมาจากครอบครัว ชุมชน หรือสังคม 
ท่ีแตกต่างกันมาก เช่น ครอบครัวที่ร่ ารวย/ครอบครัวที่ยากจน ครอบครัวที่มีการศึกษาสูง/ครอบครัวท่ี
มีการศึกษาต่ า ดังนั้นจึงท าให้การจัดรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมกับยุคสมัยนี้ รวมไปถึงในอนาคตนั้น
กระท าได้ยากล าบากยิ่งนัก อย่างไรก็ตามเป้าหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลก็สอดคล้องกับเป้าหมายของการเรียนในห้องเรียนท่ีเน้นความแตกต่าง คือ พัฒนาการ
และความส าเร็จสูงสุดของนักเรียนแต่ละบุคคล ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของโรงเรียน คือ เป้าหมายสูงสุด
ขึ้นอยู่กับนักเรียนทุกคน ทุกระดับช้ันให้มีความรู้ความเข้าใจและพัฒนาการด้านทักษะต่างๆ ในการ
เรียนรู้แต่ละขั้นทีเ่กิดขึ้นตามเวลาท่ีก าหนด จากนั้นโรงเรียนก็จะวัดความก้าวหน้าของนักเรียนทุกคนท่ี
ได้ก าหนดไว้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เป้าหมายส าคญนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้ได้ตรง
มาตรฐานท่ีก าหนด (Tomlinson, 1999) 

5. การไม่การปฏิบัติตามหลักศาสนาของนักศึกษาวิชาทหาร 
5.1 การท่ีนักศึกษาวิชาทหารไม่การปฏิบัติตามหลักศาสนา จะส่งผลให้การฝึก

ศึกษานั้นปฏิบัติได้ล าบาก เนื่องจากทุกศาสนาสอนให้คนท าความดี อีกท้ังยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจให้
ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความอดทน มีสติ มีปัญญา ซึ่งเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับการฝึกศึกษาทาง
ทหาร บังเกิดผลให้การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการท่ีนักศึกษาวิชาทหารไม่การ
ปฏิบัติตามหลักศาสนาจึงไม่สอดคล้องกับโครงการ รด.จิตสีขาว ของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
เนื่องจากโครงการนี้มีหลักการให้นักศึกษาวิชาทหารท่ัวประเทศได้ท ากิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และ
เรียนรู้การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น ให้สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอนของศาสนพิธีได้ เป็นเยาวชนต้นแบบท่ีรู้จักฝึกสงบจิตใจ ท าสมาธิสะสมพลัง
จิต และสร้างปัญญา สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็งรู้แนวทางการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง เป็นคนดี 
และมีคุณภาพของสังคม (กองฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2560a) 

5.2 ความมีวินัยเป็นส่ิงส าคัญของนักศึกษาวิชาทหาร เพราะระเบียบวินัยจะ
ช่วยควบคุมให้บุคคลปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทางสังคมเป็นผลให้สะดวกแก่การปกครอง โดย
วินัยมี 2 ลักษณะ วินัยทางโลก หมายถึง ระเบียบส าหรับควบคุมคนในสังคมแต่ละแห่ง เป็นข้อตกลง
ของคนในสังคมนั้นท่ีจะให้ท าหรือไม่ให้ท าบางส่ิงบางอย่างซึ่ง เช่น กฎหมาย พระราชบัญญัติ กฎ
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ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ กติกา ขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นต้น ส่วนวินัยทางศาสนามี 2 
ประเภท คือ วินัยของพระภิกษุ กับ วินัยส าหรับประชาชน ฉะนั้นหากนักศึกษาวิชาทหารไม่การปฏิบัติ
ตามหลักศาสนาเช่นนี้ ก็จะส่งผลให้ขาดความมีวินัยท่ีถือว่าเป็นส่ิงส าคัญของนักศึกษาวิชาทหาร 
สอดคล้องกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้านการเสริมสร้างระเบียบวินัยและลักษณะผู้น า (3 Smart 
รด.) ซึ่ง ประกอบด้วย (1) Smart ท าความเคารพ (2) Smart การแต่งกาย ได้แก่ จัดหน้าหมวกให้ดูดี
พับแขนเส้ือให้มีขนาด 4 นิ้ว (ใช้มือทาบ) และสวมห่วงขาและรัดท็อป และ (3) Smart ความมีน้ าใจ 
คือรู้จักการให้เกียรติซึ่งกันและกัน เป็นผู้น าในการเข้าคิว (กองฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษา
ดินแดน, 2560b) 

ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ 
ผลการศึกษาอนาคตภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อ

สร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส อันได้แก่ ผู้บังคับบัญชา หรือ 

ผู้ใหญ่เหนือตน 
1.1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโส อันได้แก่ ผู้บังคับบัญชา 

หรือ ผู้ใหญ่เหนือตน เมื่อเข้ามาฝึกเพื่อเป็นนักศึกษาวิชาทหาร จะแต่งต้ังให้ครูฝึกและครูปกครอง เป็น
ผู้ปกครองนักศึกษาวิชาทหาร โดยผู้อาวุโสได้แก่ ผู้มีอายุมากกว่า มีคุณวุฒิสูงกว่า มีชาติสกุลสูงกว่า มี 
ต าแหน่งสูงกว่า เช่น นักเรียนรุ่นพี่ พี่ป้าน้าอา พ่อแม่ ครูอาจารย์ หม่อมเจ้า การเคารพผู้มีอาวุโสได้  
รับการปลูกฝังสืบต่อกันมา จนเป็นวิถีชีวิตท่ียังปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง ปัจจุบันค่านิยมในการเคารพ
ผู้อาวุโสมีแนวโน้มลดลง (มณีรัตน์ ปิ่นวิเศษ, 2550) 

1.2 การเคารพผู้อาวุโสก็ถือเป็นข้อหนึ่งในวินัยทหาร ฉะนั้นหากไม่รักษา
ระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัยทหาร ฉะนั้นการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้มีการเคารพผู้อาวุโสในท่ีนี้อาจหมายถึงผู้บังคับบัญชาซึ่งก็คือ ผู้มีอ านาจและหน้าท่ีปกครอง
ดูแลทุกข์สุขของทหาร ท้ังรับผิดชอบในความประพฤติ การฝึกสอน อบรม การลงทัณฑ์ ตลอดจนส่ัง
การแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้ความดีความชอบแก่ทหารได้ และด้วยเหตุท่ีว่าทหารมีจ านวนมาก 
เรื่องท่ีจะอบรมทหารก็มีมากเช่นกัน ดังนั้นการท าการรบในพื้นท่ีอันกว้างขวาง ผู้บังคับบัญชาคนเดียว
หรือจ านวนน้อย ย่อมจะควบคุมดูแลและอ านวยการไม่ท่ัวถึงและไม่ได้ผล ต้องมีผู้บังคับบัญชาหลาย
ช้ัน หลายต าแหน่ง แบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นช้ันๆ นอกนั้นยังต้องใช้ผู้บังคับบัญชาเหล่านี้ทดแทนกัน
ได้เมื่อถึงคราวจ าเป็น (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกท่ี 21, 2560) 

2. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือวินัยทหาร และรู้
หน้าท่ี 
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2.1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามวินัยทหาร เป็นส่ิงท่ีมี
ความจ าเป็นมากส่ิงหนึ่งในการฝึก เนื่องจากว่า วินัยทหารเป็นหลักส าคัญท่ีสุดส าหรับทหาร 
เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจะต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ถ้าหากผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าผู้นั้นกระท าผิด 
นอกจากนั้นยังต้องฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร ได้แก่ กฎ ข้อบังคับ 
ระเบียบ ค าส่ัง ค าแนะน า ค าช้ีแจง และสรรพหนังสือต่างๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาได้ออก หรือได้วางไว้เป็น
หลักฐานให้ทหารปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีของทหารท้ังท่ีเป็นและไม่เป็น
ลายลักษณ์อักษร และหน้าท่ีของทหารตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 77 ซึ่งสอดคล้องกับ "รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" 2560) โดยสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นปี
ท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบัน หมวด 4 เรื่องหน้าท่ีของปวงชนชาวไทยมาตรา 50 ข้อท่ี 3 บุคคลมีหน้าท่ี
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด สอดคล้องกับ มยุรี ฐานมั่น (2553) ท่ีได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
ความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว 
ผลการวิจัยสรุปได้ว่า พฤติกรรมความมีระเบียบวินัยของนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร จังหวัดทหารบกสระแก้ว โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และรายด้านส่วนใหญ่อยู่ในระดับปาน
กลาง ได้แก่ ด้านความรับผิดชอบ ด้านการตรงต่อเวลา ด้านความสามัคคีในหมู่คณะ และด้านความ
อดทน ยกเว้นด้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับ อยู่ในระดับมาก 

2.2 พิธีชุมนุมสวนสนามเป็นกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีเกี่ยวกับการ
มีวินัยกิจกรรมหนึ่งท่ีท าใหนักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึงสมรรถภาพ ระเบียบวินัย และมีโอกาส
รับฟง โอวาทจากผูบังคับบัญชาช้ันสูง ซึ่งนักศึกษาวิชาทหารจะไดแสดงออกถึงความรับผิดชอบใน
การรวมพิธีชุมนุมสวนสนาม ท าใหนักศึกษาวิชาทหารไดรับการฝกความอดทน และฝกเตรียมความ
พร้อมทางด้านรางกายและจิตใจอยูเสมอ อีกท้ังการชุมนุมสวนสนามท าใหไดรับทราบนโยบายความ
เปล่ียนแปลง ความเคล่ือนไหวของสถานการณบานเมือง ซึ่งสอดคล้องกับ ภูเบศวร์ ธรรมบุตร (2552) 
ท่ีได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรรมพิธีชุมนุมสวนสนามว่าท าใหนักศึกษาวิชาทหารได้แสดงออกถึง
สมรรถภาพ ระเบียบวินัย มีโอกาสรับฟงโอวาทจากผูบังคับบัญชาช้ันสูง ไดแสดงออกถึงความ
รับผิดชอบในการรวมพิธีชุมนุมสวนสนาม เห็นสถานการณจริงของธรรมเนียมทางการทหาร ไดรับ
การฝกฝนความอดทน ไดรับการฝกเตรียมความพร้อมด้านรางกายและจิตใจอยู เสมอ โดยมีการ
ฝึกซ้อมย่อย 1 ครั้ง และซอมใหญ 1 ครั้ง กอนวันกระท าพิธีชุมนุมสวนสนาม 

3. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีส่วนร่วมในสังคม 
3.1 การส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในการรณรงค์ และด าเนิน

กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนอย่างกว้างขวางจริงจังและต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของ
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ กิจกรรมการรณรงคปองกันและตอตานยาเสพติด 
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สอดคล้องกับ ภูเบศวร์ ธรรมบุตร (2552) ท่ีได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมการรณรงคป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด รวมท้ังการใหความรูและปลูกฝังการเปนแบบอยางท่ีดีแกเยาวชนท่ัวไปมีความ
เหมาะสม เป็นการปลูกฝงคานิยมท่ีดีใหกับเยาวชนไดตระหนักรู้ในพิษภัยของยาเสพติด ชวยให
สามารถปองกันปัญหาการติดยาเสพติดในหมูเยาวชนได 

3.2 กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีส่วนร่วมในสังคม และช่วยเหลือ
สังคมตามขีดความสามารถของนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานท่ี
ส าคัญโบราณสถาน วัด ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ภูเบศวร์ ธรรมบุตร (2552) ท่ีได้ผลการศึกษาเกี่ยวกับ
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชนของนักศึกษาวิชาทหารในการช่วยเหลือดานสาธารณประโยชน์และ
พิทักษรักษาส่ิงแวดลอมท่ีดีใหกับชุมชนมีความเหมาะสม โดยนักศึกษาวิชาทหารใหความส าคัญ 
และใหความร่วมมือในการชวยเหลือชุมชนเปนอยางดี 

3.3 กิจกรรมการบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ าท่วม 
พายุ ดินโคลนถล่มน้ าท่วมฉับพลัน โดยทางครูฝึก/ครูปกครอง จะใช้ช่ัวโมงปฏิบัติการของนักศึกษาวิชา
ทหาร เพื่อฝึกอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยก่อนลงพื้นท่ีปฏิบัติงานหรือร่วมกับหน่วยอื่นๆ ท้ังนี้
ต้องเป็นงานท่ีอยู่ในขีดความสามารถ และต้องมีความปลอดภัย สอดคล้องกับวิชาการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในหลักสูตรการฝึกวิชาทหารส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร (ชายและหญิง) ช้ันปีท่ี 1-
5 พ.ศ. 2559 (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2559a) 

4. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักการเสียสละ 
4.1 กิจกรรมการบริจาคโลหิตเพื่อการกุศลของนักศึกษาวิชาทหารในโอกาส

วันส าคัญตางๆ เป็นกิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพรางกายของวัยรุน เนื่องจากการบริจาคต้องมี
ความสมบูรณ์ และความพร้อมของรางกาย เป็นกิจกรรมท่ีท าให้นักศึกษาวิชาทหารมีโอกาสท่ีจะได้
เสียสละเพื่อสวนรวม โดยเปนความสมัครใจของนักศึกษาวิชาทหาร สอดคล้องกับ ค าส่ังศูนย์ฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก ท่ี 8/2560 เรื่องการด าเนินโครงการ รด.จิตอาสา (สัปดาห์
บริจาคโลหิต) ประจ าปีการศึกษา 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับปฏิทินการฝึกสอน 
และเป็นไปตามนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก จึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของ
นักศึกษาวิชาทหารให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจ านวน 4 ครั้ง (กรมการสัตว์ทหารบก, 2560e) 

4.2 กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชนของนักศึกษาวิชาทหารในพิทักษรักษาส่ิง
แวดลอมท่ีดีใหกับชุมชน ได้แก่ การปลูกตนไม้ การลอกผักตบชวาท าความสะอาดคูคลองตางๆ เปนกิ
จกรรมท่ีแสดงออกถึงศักยภาพ ความสามารถ ความรับผิดชอบตอสังคม และความเสียสละของ
นักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้
นักศึกษาวิชาทหารมีความสามัคคีภายในหมู่คณะ รู้จักเสียสละ และการอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคม
ส่วนรวม โดยการอบรมให้ความรู้หลักสูตรจราจร หลักสูตรการบรรเทาสาธารณภัย หลักสูตรพยาบาล 
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หรือหลักสูตรอื่นในขีดความสามารถท่ีหน่วยสามารถด าเนินการได้ รวมท้ังยังสามารถน าไปขยายผล
การปฏิบัติในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม สอดคล้องกับงานช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถ
ของ นศท. (รด.จิตอาสา) เช่น กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์สถานท่ีส าคัญ โบราณสถาน วัด 
ชุมชน การช่วยเหลือด้านการจราจร (รด.จิตอาสาจราจร) เป็นต้น รวมท้ังงานท่ีส่งเสริมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2560c) 

5. การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้สามารถปฏิบัติตามหลักศาสนา 
5.1 การจัดท าโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาท่ีเป็นการเชิญชวนนักศึกษา

วิชาทหารเข้าร่วมโครงการ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะท่ีดี กล่อม
เกลาจิตใจ และพัฒนานิสัยให้กระท าในความดี ละเว้นการท าช่ัว เป็นต้นแบบพลเมืองท่ีดี มีความ
เข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจ สอดคล้องกับ ค าส่ังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์
ทหารบก ท่ี 7/2560 เรื่องโครงการ รด.จิตอาสา และ รด.จิตสีขาว (เนื่องในวันอาสาฬหบูชา) ประจ าปี
การศึกษา 2560 โดยน านักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1-3 จากโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา จ านวน 230 นาย 
พัฒนาบริเวณวัด เข้าร่วมฟังธรรม และปฏิบัติกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (กรมการ
สัตว์ทหารบก, 2560d) 

5.2 โครงการ รด.จิตสีขาว เป็นการฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติกิจกรรม
สวดมนต์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ เรียนรู้การปฏิบัติศาสนพิธีเบื้องต้น เช่น อาราธนาศีล การถวาย
สังฆทาน การกรวดน้ า เป็นต้น เพื่อเป็นเยาวชนต้นแบบท่ีรู้จักฝึกสงบจิตใจ ท าสมาธิ สะสมพลังจิต 
และสร้างปัญญา ท าให้สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็ง รู้แนวทางการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้องซึ่งจะ
พัฒนาไปสู่การเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคม สอดคล้องกับ ค าส่ังศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการ
สัตว์ทหารบก ท่ี 4/2560 เรื่องโครงการ รด.จิตสีขาว ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยให้นักศึกวิชาทหาร
ปฏิบัติกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ และกิจกรรมการอบรมศาสนพิธีเบื้องต้น ก่อนการฝึกอย่างน้อย 1 
ช่ัวโมง เพื่อปูพื้นฐานด้านจิตใจของนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีสมาธิ สงบ มีพลังจิตท่ีเข้มแข็ง (กรมการ
สัตว์ทหารบก, 2560c) 

อภิปรายผลการน าเสนอผลการศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย 

การศึกษาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ 20 มาตรการปฏิบัติ  สามารถ
อภิปรายผลได้ดังนี้ 

นโยบายท่ี 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นก าลังส ารอง และเป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของ
กองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศชาติ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 1 การ
จัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม และสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมไปถึง
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การคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต กลยุทธ์ท่ี 2 การจัดท าจุดมุ่งหมายของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปีให้เหมาะสมกับปัจจุบัน และ กลยุทธ์ที่ 3 การจัดท าวัตถุประสงค์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน แบ่งเป็น 4 มาตรการปฏิบัติ คือ 
มาตรการท่ี 1 จัดการประชุมส าหรับการด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมถึงวัตถุประสงค์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มีความเหมาะสม สอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน รวมถึงมีการคาดการณ์
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารในอนาคต มาตรการท่ี 2 จัดการฝึกอบรมก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับการท า
นโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารด้วยการจัดการความรู้ (KM) ใน
หน่วย เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท าซึ่งสอดรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน มาตรการท่ี 3 ด าเนินการท า
การประเมินความเหมาะสมของนโยบาย จุดมุ่งหมาย รวมท้ังวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อท่ีจะน าไปปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศไทย และ มาตรการท่ี 4 ด าเนินการ
พัฒนาสัมพันธ์กับนักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของกองทัพ โดยการด ารงการติดต่อส่ือสารกับ
นักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอ และการใช้ระบบสารสนเทศ รวมถึงแอพพลิเคช่ันต่างๆ มาใช้ในการ
ติดต่อส่ือสาร สอดคล้องกับนโยบายการปฏิบัติงานกองทัพบกประจ าปี 2559 (กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ส านักปฏิบัติการข่าวสารและประชาสัมพันธ์ , 2559) แผนแม่บท
การพัฒนาระบบก าลังส ารองของกองทัพบก ปี 2555–2559 และแนวความคิดการพัฒนาระบบก าลัง
ส ารอง ห้วงปี พ.ศ. 2555-2559 (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2555b) 

นโยบายที่ 2 การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดี เพื่อเป็นการจุดเริ่มต้นของการสร้าง
คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 4 การจัดท า
เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร กลยุทธ์ท่ี 5 การด าเนินการจัดท าเนื้อหาวิชาทหารให้มีความ
เหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก โดยการเรียนการสอนนักศึกษาวิชา
ทหารแบ่งออกเป็นภาคท่ีต้ังและภาคสนาม และ กลยุทธ์ที่ 6 การจัดเตรียมความพร้อมของเครื่องช่วย
ฝึก หรือวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีท าการฝึกศึกษาให้เหมาะสมกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการ
พัฒนาเครื่องช่วยฝึก รวมไปถึงการปรับปรุงสถานท่ีฝึกศึกษาให้พร้อมอยู่เสมอ แบ่งเป็น 4 มาตรการ
ปฏิบัติ คือ มาตรการท่ี 5 ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบัติให้เหมาะสม
กับการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร มาตรการท่ี 6 ด าเนินการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก โดย
การก าหนดมาตรฐานของจ านวนเครื่องช่วยฝึกท่ีเหมาะสมในการใช้ฝึกตามจ านวนนักศึกษาวิชาทหาร
ท่ีเข้ารับการฝึกให้ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ มาตรการท่ี 7 ด าเนินการท าการประเมินหลักสูตร
ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นประจ าทุกปีการศึกษา และท าประเมิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป และ มาตรการท่ี 8 ด าเนินการ
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พัฒนาหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ทันสมัยเหมาะกับโลกยุคดิจิตอล โดยการจัดการเรียนการ
สอนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 วิชา ในแต่ละช้ันปี สอดคล้องกับวิธีการคัดเลือกนักศึกษาวิชา
ทหารของศูนย์การก าลังส ารอง และนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปี
การศึกษา 2559 (หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ศูนย์การก าลังส ารอง, 2560) 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย สอดรับกับ
จุดมุ่งหมาย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร รวมถึงต้องมีทันสมัยในยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 7 การจัดการด าเนิน การฝึก
วิชาทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน โดยการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลยุทธ์ที่ 8 การจัดเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้เหมาะสมกับการให้บริการ
ด้านการฝึกศึกษา โดยสถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) 
กรณีแปรสภาพจาก จังหวัดทหารบก เป็น มณฑลทหารบก ซึ่งอาจจะมีผล กระทบด้านเจ้าหน้าท่ี
จัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวนยอดของนักศึกษาวิชาทหารท่ีอาจเพิ่มขึ้น และ กลยุทธ์ที่ 9 การจัดการ
ด้านครูฝึก ครูปกครอง ให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี กรณีครูฝึก และครูปกครอง 
ไม่พอให้ขอรับการสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดในเบื้องต้น หากไม่พอให้ขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยทหารในพื้นท่ี รวมทั้งมีการใช้วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยายเพิ่มเติมในภาคทฤษฎี แบ่งเป็น 
4 มาตรการปฏิบัติ คือ มาตรการท่ี 9 ด าเนินการเพิ่มขีดความสามารถและทรัพยากรในการฝึก โดยมี
การประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐานเดียวกัน ให้มี
ความ เหมาะสม รวมถึงต้องสอดคล้อง และสอดรับกับนโยบายส าคัญเร่งด่วนท้ัง 12 ประการของผู้
บัญชาการทหารบก มาตรการท่ี 10 ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดยการจัดฝึกท่ีโรงเรียนภายในหน่วย 
(Unit School) ในวิชาท่ีต้องการเพิ่มความรู้ของครูฝึก/ส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วยแต่ละระดับ
การฝึกจนถึงระดับกองทัพบก และปรับปรุงต าราให้ทันสมัย และมีความเหมาะสมกับช้ันปีของ
นักศึกษาวิชาทหาร มาตรการท่ี 11 ด าเนินการฝึกการทบทวนการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครูฝึก 
ครูปกครอง รวมท้ังก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับ  การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม และเตรียมความ
พร้อมส าหรับการเปิดการฝีกนักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็นประจ าและต่อเนื่องในทุกปี 
และ มาตรการท่ี 12 ด าเนินการท าการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบภาค ปฏิบัติ 
และการสอบภาคทฤษฎี ท้ังสถานศึกษาท่ีท าการฝึกวิชาทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับ
นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 จุดมุ่งหมายของการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) และ
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 (โพยม จันทร์น้อย, 2560) 

นโยบายที่ 4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณภาพท้ังด้านความรู้ความประพฤติ ให้เป็นผู้
มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ



  206 

กองทัพไทย ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ที่ 10 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีความรู้/
ความสามารถ ตามหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย กลยุทธ์ท่ี 11 การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีคุณลักษณะ นักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการรวมถึงมีความประพฤติดีตาม
หลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย และ กลยุทธ์ท่ี 12 การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
ให้เป็นผู้มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ รวมท้ังมีความจงรักและภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย แบ่งเป็น 4 มาตรการปฏิบัติ คือ มาตรการท่ี 13 ด าเนินการท าการ
ประเมินด้านความรู้ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมินท่ี
ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการปฏิบัติในการปรับหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพด้านความรู้ให้
เหมาะสมกับปัจจุบันในยุคประเทศไทย 4.0 มาตรการท่ี 14 ด าเนินการท าการประเมินด้าน
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก แล้ว
น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรการฝึก มาตรการท่ี 15 ด าเนินการท าการประเมิน
ด้านทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน าผลท่ีได้มา
เป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรท่ีส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ท่ีมีภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันฯ และกองทัพไทย และ มาตรการท่ี 16 ด าเนินการท าวิจัยเชิงอนาคตการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก เพื่อใช้คาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้
สามารถมองแนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในอนาคต สอดคล้องกับนโยบายการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 และ "รัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2560" 2560) โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ตราไว้ ณ วันท่ี 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 เป็นปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบัน ในหมวด 1 บทท่ัวไป 
มาตรา 2 ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

นโยบายที่ 5 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ประกอบ ด้วย 3 
กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์ท่ี 13 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม 
รวมถึงประเทศชาติ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชาทหารในงานด้านมวลชนท่ีเป็นรูปธรรม งานจิต
อาสาช่วยเหลือประชาชน กลยุทธ์ท่ี 14 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เคารพผู้อาวุโส โดยเน้นการท า
ความเคารพ และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียมทหาร รวมถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัย
ทหาร อย่างเคร่งครัด และ กลยุทธ์ท่ี 15 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถน าไปใช้ได้ในชีวิติประจ าวันอย่างถูกต้อง  แบ่งเป็น 4 มาตรการ
ปฏิบัติ คือ มาตรการท่ี 17 จัดต้ังองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีเป็นรูปธรรม พร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วนราชการอื่นในการช่วยเหลือประชาชน สร้างความปรองดองของคนใน
ชาติ และสามารถเป็นผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธีเบ้ืองต้นได้ โดยค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณเข้ามา
อยู่ในองค์กร มาตรการท่ี 18 ด าเนินการท าการฝึกอบรมนักศึกษาวิชาทหารเกี่ยวกับบทบาท 
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ความส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคงของชาติ หลักสูตรแบบธรรมเนียมทหาร นักศึกษา
วิชาทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชาทหารจราจร นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล และปฏิบัติ
กิจกรรมทางศาสนา มาตรการท่ี 19 มอบรางวัลเป็นประกาศนียบัตร/เครื่องหมายให้กับนักศึกษาวิชา
ทหารท่ีอยู่ในองค์กร เพื่อสร้างความภูมิใจ รวมทั้งมีการมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติให้กับองค์กรฯ 
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารท่ีท าหน้าท่ีผู้น าองค์กรท่ีผ่านการประเมินในระดับดี
เย่ียม และ มาตรการท่ี 20 ด าเนินการประเมินผลองค์กรนักศึกษาวิชาทหารท่ีจัดต้ัง ตามแบบประเมิน
ท่ีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดยผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก เป็นผู้ท าการจัดคณะกรรมการประเมินผล รวมถึงต้องมีการ
รายงานผลให้ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะน าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป สอดคล้องกับโครงการ รด.จิตอาสา โครงการเข้าคิวโครงการ รด.จิตสี
ขาว และโครงการ 3 Smart รด. (กองฝึกและศึกษาหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, 2560a) 

จากท่ีได้กล่าวมาท้ังหมดในข้างต้น สามารถสรุปข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารของกองทัพบกไทยได้ดังแผนภาพท่ี 18 
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แผนภาพท่ี 18 แสดงสรุปผลข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
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ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
จากผลการวิจัยการศึกษา ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ

กองทัพบกไทย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช ้
1. จากผลการวิจัย พบว่า สภาวะโลกปัจจุบันมีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วเข้าสู่ยุค

ประเทศไทย 4.0 ดังนั้นการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในด้านระเบียบหลักสูตร เนื้อหาวิชา การประเมินผล 
และกิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

2. จากผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมด้านการจัดสรรงบประมาณจากระดับนโยบาย และ
การจัดหาส่ิงอุปกรณ์ ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ควรจัดท าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีระยะส้ัน และระยะกลางเพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับการด าเนินงานในปีต่อไป 

3. จากผลการวิจัย พบว่า กิจกรรมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร อันได้แก่ พิธีชุมนุมสวนสนาม
ของนักศึกษาวิชาทหาร การบริจาคโลหิต การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคมในการบ าเพ็ญประโยชน์ โครงการเข้าคิว โครงการ รด.จิตอาสา เป็นกิจกรรมท่ีเสริมสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมได้เป็นอย่างดี ควรน ามาใช้ประกอบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เกิดผล
สัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม 

4. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานโครงการ 3 Smart รด. ท่ีประกอบด้วยการ
ปฏิบัติการ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ Smart ท่ี 1 คือ การท าความเคารพ Smart ท่ี 2 คือ การแต่งกาย 
Smart ท่ี 3 คือ ความมีน้ าใจ เป็นโครงการท่ีฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารเป็น Smart Man ตามนโยบาย
ของกองทัพบก ถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ีดี ควรมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาตามยุคสมัย
ต่อไป 

5. จากผลการวิจัย พบว่า การด าเนินงานโครงการ รด.จิตสีขาว ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
นักศึกษาวิชาทหารมีสมาธิเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวบังเกิดความสงบสุขและมีปัญญา สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติตามล าดับข้ันตอนของศาสนพิธีได้ เป็นเยาวชนต้นแบบท่ี
รู้จักฝึกสงบจิตใจ และสร้างปัญญา สามารถปรับตัวปรับใจให้เข้มแข็งรู้แนวทางการด าเนินชีวิตอย่าง
ถูกต้อง เป็นคนดีและมีคุณภาพของสังคม จะเห็นว่าโครงการ รด.จิตสีขาวนี้ เป็นกิจกรรมประกอบการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารท่ีดีมาก จึงควรมีการด าเนินการปฏิบัติเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีการ
ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสถานการณ์บ้านเมือง และวิถีชีวิตของสังคมไทย 

6. จากผลการวิจัย พบว่า ภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
เพื่อสร้างพลเมืองดีของกองทัพบกไทย สามารถน าผลการสรุปและวิเคราะห์ ไปใช้คาดการณ์ถึงการ
จัดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกได้ในอนาคต 
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7. จากผลการวิจัย พบว่า ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทย ซึ่งประกอบด้วย 5 นโยบาย 15 กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบาย และ 20 มาตรการ
ปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดท านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยใน
ปีการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี 

8. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจุบันมีการปฏิรูปการฝึกนักศึกษาวิชาทหารสู่การเป็นก าลัง
ส ารองคุณภาพ ในกิจกรรมประกอบด้วย การมอบแนวทางการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจ าปี
การศึกษา 2560, นิทรรศการ รด.จิตอาสา, รด.จิตสีขาว, 3 Smart รด., พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย, 
และ Big Cleaning Day ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันกองทัพบกให้ความส าคัญกับการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารเพื่อเป็นก าลังส ารองท่ีมีคุณภาพของกองทัพไทย ดังนั้นจึงควรมีการประเมิน ปรับปรุง พัฒนา 
และปฏิรูปการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างต่อเนื่อง 

9. จากผลการวิจัย พบว่า การเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารในอดีตท่ีผ่านมาจนถึง
ปัจจุบันนี้จะมีการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารโดยสมัครใจเท่านั้น ท าให้นักเรียน/นิสิต/นักศึกษาท่ี
เป็นเยาวชนไทยไม่สามารถเข้ารับการฝึกศึกษาได้ทุกคน ในอนาคตหากเป็นไปได้ควรเปิดโอกาสให้
เยาวชนไทยได้เข้ารับการฝึกศึกษาทุกคน เนื่องจากเยาวชนดังกล่าวนี้ได้รับการฝึกลูกเสือ/เนตรนารี ซึ่ง
ถือเป็นพื้นฐานของการฝึกทางทหารมาบ้าง ดังนั้นควรจัดให้มีการให้ฝึกวิชาทหารอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กองทัพบกไทยจะมีก าลังส ารองเพิ่มขึ้นจากเยาวชนท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหารท่ีมี
คุณภาพ และควรมีการฝึกนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เป็นพลเมืองดีของประเทศไทยต่อไป 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการศึกษาทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารท่ีมีต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ

กองทัพไทย 
2. ควรมีการประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทย 
3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยในแต่ละ

สถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร) 
4. ควรมีการวิจัยอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยให้เป็นก าลังส ารอง

ท่ีมีคุณภาพของกองทัพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
5. ควรมีการวิจัยและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ

กองทัพบกในรูปแบบอื่นๆ รวมถึงข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพ
ไทย เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทยให้มีความ
สมบูรณ์มากขึ้น 
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ภาคผนวก ก รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
 
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย จ านวน 5 ท่าน มีดังนี ้
1. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย  

ต าแหน่ง อาจารย์  
สังกัด สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ อุ่นอารมณ์เลิศ  

ต าแหน่ง อาจารย์  
สังกัด สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชาพันธ์ รัฐศาสนศาสตร์ 

ต าแหน่ง อาจารย์  
สังกัด สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
4. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ว่าท่ีร้อยตรี ประยุทธ แสงประเสริฐ 

ต าแหน่ง อาจารย์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
สังกัด โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

 
5. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร (พิเศษ) พิชยา กุลเศรษฐ์ 

ต าแหน่ง อาจารย์ 
สังกัด โรงเรียนมัธยมฐานบินก าแพงแสน 

 
  



  231 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ ที่ใช้ในการวิจัย 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ ท่ีใช้ในการวิจัย จ านวน 51 ท่าน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ดังต่อไปนี ้

การศึกษาระยะที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม มีจ านวน 21 นาย ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 มีจ านวน 14 นาย เป็นครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ 

1. ร้อยเอก รุ่งอรุณ หะนาค 
2. ร้อยโท พรสุวรรณ สมประสงค์ 
3. ร้อยตรี เฉลิม ช่างเกวียน 
4. จ่าสิบเอก ชุมชนม์ ชุ่มช่ืน 
5. จ่าสิบเอก สิทธิพล คงเวช 
6. จ่าสิบเอก อดิศร เวชอาภรณ์ 
7. จ่าสิบเอก สุรเชษฐ จวงครุฑ 
8. จ่าสิบเอก เสกสรร บุญฤทธิ์ 
9. จ่าสิบเอก พิษณุ พรมปราบ 
10. จ่าสิบเอก สุเทพ แก้วเกตุ 
11. จ่าสิบเอก ประวิทย์ เริ่มภักดิ์ 
12. จ่าสิบเอก ชาคริต จิตณรงค์ 
13. จ่าสิบเอกหญิง สรัญญา เจือทอง 
14. จ่าสิบเอก ภัทรพล ชัยชาติ 

กลุ่มที่ 2 มีจ านวน 3 นาย ได้แก่ 
1. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร จ่าสิบตรี ปวัน ศรีสนิท 
อาจารย์โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 
2. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร สิทธิพันธุ์ อ าไพศรี  
อาจารย์โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนครปฐม 
3. ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร ชนะ ณ วังขนาย  
อาจารย์โรงเรียนราชินีบูรณะ 

กลุ่มที่ 3 มีจ านวน 4 นาย ได้แก่ 
1. ว่าท่ีร้อยตรี วัฒนา มีต้องปัน  
อาจารย์/ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
2. ว่าท่ีร้อยตรี ยุทธพิชัย ศรีพุฒ  
นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะ

วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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3. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง สุนิษา กล่ินขจร 
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาพัฒนศึกษา ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4. ว่าท่ีร้อยตรีหญิง ศิริวรรณ จินดาสอน 
อดีตนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

การศึกษาระยะที่ 2 การวิจัยเชิงอนาคต ใช้เทคนิค EFR  มผู้ีเช่ียวชาญจ านวน 17 นาย 
ดังนี ้

1. พลโท วีระพันธ์ สมัครการ  
อดีตผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
2. พลตรี หม่อมหลวง ดิเรกลาภ ทวีวงศ์  
อดีตผู้ช่วยผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อปี พ.ศ.2537 
3. พลตรี สุรศักดิ์ จินดาประสาน  
อดีตผู้ช่วยผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก เมื่อปี พ.ศ.2554 
4. พันเอก ดร.มนัส โหย่งไทย  
เสนาธิการ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
5. พันเอก ธีระวัฒน์ จึงสมานญาติ  
หัวหน้าส่วนการบังคับบัญชา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
6. พันเอก มนตรี ธนาวรรณโอภาส  
หัวหน้ากองก าลังพล มณฑลทหารบกท่ี 17 
7. พันเอก ไพรัช วิจิตรโท  
อดีตหัวหน้าฝ่ายงบประมาณ มณฑลทหารบกท่ี 14 
8. พันเอกหญิง จรีรัตน์ อ้นอารี  
หัวหน้าฝ่ายพยาบาล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
9. พันโทหญิง ดวงมณี กสิบุตร  
ประจ าส่วนการบังคับบัญชา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
10. พันโท กมล เหมือนเพชร  
หัวหน้าฝ่ายฝึก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
11. พันโทหญิง ปัทมา ทองศฤงคลี  
หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
12. พันตรี สายันต์ ขุนเสถียร  
หัวหน้าฝ่ายยุทธการและการฝึก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
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13. ร้อยเอก ดุสิต เพ็ขรน้อย  
หัวหน้าฝ่ายส่งก าลังบ ารุง ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
14. ร้อยเอก จรุงโรจน์ อุดมนาคินทร์  
นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 
15. ร้อยเอก จตุพงศ์ ขุนไกร  
นายทหารเตรียมการ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 
16. ร้อยเอก พิสูตร วรรณโก  
นายทหารฝ่ายก าลังพล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
17. ร้อยโท ดร.จ าเริญ เขมวงศ์  
อดีตชุดประสาน หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

การศึกษาระยะที่ 3 การประเมินเพื่อรับรองร่างข้อเสนอเชิงนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร มีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 13 นาย ดังนี้ 

1. พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท  
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 
2. พลตรี ดร.กิตติพันธ์ ชูพิพัฒน์  
ผู้บังคับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
3. พันเอก วีระชัย ศิระสากร  
ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 
4. พันเอก อรรถกร แววประเสริฐ  
รองผู้อ านวยการส่วนงานความมั่นคงพิเศษ (อดีตนักศึกษาวิชาทหารท่ีส าเร็จช้ันปีท่ี 5) 
5. พันเอกหญิง ชนากานต์ แววประเสริฐ  
หัวหน้าส่วนแผนงานฯ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (นักศึกษา

วิชาทหารหญิงรุ่นแรกของกองทัพบก) 
6. พันโท สรยุทธ คัยนันทน์  
ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17 
7. พันโท ศักดิ์สิทธิ์ ไพฑูรย์วงศ์  
รองผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 
8. พันโทหญิง กัญญา เกษร  
นายทหารฝ่ายพยาบาล ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
9. ร้อยเอก สุรยุทธ์ แตงอ่อน  
นายทหารฝ่ายการศึกษา ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
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10. ร้อยตรี ภราดร โมยะ  
ครูฝึกประจ าศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
11. ว่าท่ีร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช  
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
12. อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง  
ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
13. ว่าท่ีร้อยตรี ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่  
ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 

 

 
พลตรี วิโรจน์ วิจิตรโท 

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 
ว่าที่รอ้ยตรี ผศ.ดร.ภูมิพัฒน์ ธนัชญาอิศม์เดช 

ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสาธิตแห่ง มก. 

 
พันเอกหญิง ชนากานต์ แววประเสริฐ 

นักศึกษาวิชาทหารหญิงรุ่นแรกของกองทัพบก 

 
ว่าที่รอ้ยตรี ยุทธพิชัย ศรีพฒุ 

นักศึกษา วศ.บ.(เคร่ืองกล) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ข การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือวิจัย 
 

การตรวจสอบค่าดัชนีของความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามเพือ่การวิจัยส าหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
เร่ือง การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

 
ตารางท่ี 8 ค่าดัชนีของความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย แบบมาตราส่วนประเมินค่า 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1. ด้านบริบท 

1.1 ความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
1) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่เข้มแข็งของ
กองทัพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่ดี +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

3) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

4) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นคนดีของสังคม +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 
5) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

6) นักศึกษาวิชาทหารต้องมีจิตอาสา มีจิตส านึกของ
ความเสียสละ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

7) มีการปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบ
หลักสูตร และตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

8) สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ +1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

9) มีการประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ 
ทั้งก่อนและขณะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

+1 0 +1 +1 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

10) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามโครงการ
เข้าคิว 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

11) การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและ
เป็นรูปธรรม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

12) ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมกับประเทศชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

13) ภาพรวมความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนัก 
ศึกษาวิชาทหาร (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

1.2 ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 
1) ช้ันปีที่ 1, 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชา
ทหารเบื้องต้น สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการ
ยิงปืนอย่างได้ผล 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) ช้ันปีที่ 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) ช้ันปีที่ 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) ช้ันปีที่ 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าที่ใน
ต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) ภาพรวมความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

1) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 1 ให้ด าเนินการฝึก
ภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศเพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการ
ฝึกศึกษาในภาคปกติ 

+1 +1 +1 0 +1 4.00 0.80 ใช้ได้ 

2) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 2 ให้ด าเนินการฝึกเดิน
ทางไกล การพักแรมในสนาม การเวชกรรมป้องกันใน
สนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ที่มีความจ าเป็น
และต้องท าการฝึกในสนามฝึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 3-5 ให้ด าเนินการฝึก
ภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศ 
เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับ
การศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) ภาพรวมความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกนัก 
ศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 



  237 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

2.1 ความเหมาะสมของการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

1) ระยะเวลาการแจ้งข่าวสารก่อนการรับสมัคร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2) เกณฑ์ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) การประกาศผลการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) การแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
5) ภาพรวมความเหมาะสมของการรับสมัครเป็น
นักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2.2 ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาทหาร 

1) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า) +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2) การฝึกแถวชิด +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่าอาวุธ) +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) การยิงปืนตามหลักสูตร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
5) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

6) วิชาการก าลังส ารอง +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

7) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
8) วิชายุทธวิธี +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

9) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

10) วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
11) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

12) การฝึกเบื้องต้น (การใช้ดาบปลายปืน) +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

13) วิชาอาวุธ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
14) วิชาการติดต่อสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

15) วิชาเหล่าทหารราบ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

16) วิชาเหล่าทหารม้า +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
17) วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

18) วิชาเหล่าทหารสื่อสาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

19) วิชาเหล่าทหารช่าง +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
20) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

21) การปรับการยิง ค และ ป +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

22) เคร่ืองยิงลูกระเบิดแบบ ๘๘ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 
23) วิชาอุดมการณ์ทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

24) ปก. เอ็ม. ๖๐ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

25) วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์ 0 +1 +1 +1 0 3.00 0.60 ใช้ได้ 

26) ลูกระเบิดขว้าง +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 
27) หมู่ในการเข้าตี +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

28) หมู่ในการต้ังรับและถอนตัว +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

29) ภาพรวมความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2.3 ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 

1) เอกสารประกอบการศึกษามีเน้ือหาสอดคล้องกับ
วิชาท่ีฝึกศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) เอกสารประกอบการศึกษามีความทันสมัย +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 
3) เอกสารประกอบการฝึกศึกษามีเพียงพอ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

4) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษามีจ านวนที่
เพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

5) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาทันสมัย +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

6) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาอยู่ในสภาพที่ใช้
การได้ดี 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

7) จ านวนของห้องเรียนมีความเพียงพอกับจ านวนนัก 
ศึกษาวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

8) โต๊ะเก้าอี้ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารที่ใช้ในห้อง 
เรียนมีความเพียงพอ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

9) ห้องน้ ามเีหมาะสมและเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

10) โรงอาหารมีความสะอาดและเหมาะสม +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 
11) จ านวนร้านอาหารมีเพียงพอ +1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

12) คุณภาพร้านอาหารมีความเหมาะสม +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

13) ความเหมาะสมของร้านค้าอุปกรณ์การฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
14) ความเหมาะสมของร้านตัดผมในศูนย์ฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

15) การจัดที่จอดรถในศูนย์/หน่วยฝึก มีเพียงพอ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

16) การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์/หน่วยฝึก มีความ
สะอาดและเป็นระเบียบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

17) การจัดสถานที่ฝึกภาคปกติในศูนย์/หน่วยฝึก มี
ความพร้อมและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

18) การจัดสถานที่ฝึกภาคสนาม (ค่ายฝึกเขาชนไก่) มี
ความพร้อมและเหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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19) ภาพรวมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่  +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3. ด้านกระบวนการ 
3.1 ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกวิชาทหาร 

1) การปฐมนิเทศการฝึกให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) การจัดพิธีเปิด-ปิดการฝึกและพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
การฝึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) การจัดเคร่ืองช่วยฝึกส าหรับใช้ในการด าเนินการฝึก
วิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) การจัดครูฝึกในแต่ละรายวิชา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) การจัดครูปกครองในการฝึกวินัยทางทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

6) การจัดให้มีการแจ้งข่าวสารระหว่างการฝึก +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
7) การจัดกิจกรรม รด.จิตอาสา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

8) การจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหาร +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

9) ภาพรวมความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกวิชา
ทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3.2 ความเหมาะสมของการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการฝึก 

1) การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติใน
ระหว่างการฝึกศึกษาของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้ความสนใจในการแก้ปัญหา
ให้กับนักศึกษาวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) ภาพรวมความเหมาะสมของการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการสอนของครูฝึก 
1) ครูฝึกบอกจุดประสงค์และแนวทางการฝึกศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนที่
เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อในการน า 
เสนอเน้ือหาที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) ครูฝึกมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการ
ฝึกศึกษา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) ภาพรวมความเหมาะสมของเทคนิคการสอนของครู
ฝึก 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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3.4 ความเหมาะสมของการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง 

1) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินัย +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
2) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นผู้มีภาพ 
ลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) ครูปกครองปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้มีต่อสถาบันฯ และ 
กองทัพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) ภาพรวมความเหมาะสมการฝึกวินัยทหารของครู
ปกครอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4. ด้านผลผลิต 
4.1 ความเหมาะสมของคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้ความสามารถที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร 

1) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปกติในการฝึก
วิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคสนามในการฝึก
วิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกวิชาทหารโดยรวม +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
4) การน าความรู้ในการฝึกวิชาทหารไปใช้ประโยชน์ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพนักศึกษาวิชา
ทหารด้านความรู้ที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4.2 ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ 

1) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมีความ 
รู้สึกพอใจและมีความรักในการฝึกวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

2) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมีความ
สนใจในการฝึกวิชาทหาร 

+1 +1 +1 +1 0 4.00 0.80 ใช้ได้ 

3) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมี
ระเบียบวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการฝึกวิชา
ทหารโดยรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพนักศึกษาวิชา 
ทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษา
วิชาทหารที่ต้องการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4.3 ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
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1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่เข้มแข็ง
ของกองทัพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มี
อุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3) การให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วน
ร่วมต่อสังคม 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย 
รด.จิตอาสา 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5) การประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ +1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

6) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษา
วิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถี
ประชาธิปไตย 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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การตรวจสอบค่าดัชนีของความสอดคล้อง 
(Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัยส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
เร่ือง การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

 
ตารางท่ี 9 ค่าดัชนีของความสอดคล้องเชิงเนื้อหาของแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย แบบมาตราส่วนประเมินค่า 

นิยามเชิงปฏิบัติการ 
ผู้เช่ียวชาญ 

รวม 
ค่า 
IOC 

ความ 
หมาย 1 2 3 4 5 

1. ท่านคิดว่านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การ
ฝึกภาคปกติ) ปีการศึกษา 2559 มีความเหมาะสม มี
ความเป็นไปได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อย
เพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

2. ท่านคิดว่าจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารใน
แต่ละช้ันปี มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และ
สามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

3. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
(การฝึกภาคสนาม) มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ 
และสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

4. ท่านคิดว่าการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
การรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารมีความเหมาะสม
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

5. ท่านคิดว่าเน้ือหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารมีควมเหมาะสมที่จะพัฒนานักศึกษาวิชาทหารให้
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรเพ่ิมหรือลดเน้ือหาวิชา
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

6. ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่มีความพร้อม
หรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

7. ท่านคิดว่าการด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

8. ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกมี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

9. ท่านคิดว่าเทคนิคการสอนของครูฝึกมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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10. ท่านคิดว่าการฝึกวินัยทหารของครูปกครองมีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

11. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
ความรู้/ความสามารถที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร มี
ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

12. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้าน
คุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร
ต้องการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

13. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มีความ
เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 

14. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารอย่างไร 

+1 +1 +1 +1 +1 5.00 1.00 ใช้ได้ 
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ภาคผนวก ค แบบสอบถาม-แบบสัมภาษณ์-แบบประเมินที่ใช้ในการวิจัย 
 

 
  



  245 

แบบสอบถามออนไลนบ์นเว็บไซต์ NST59.com 
เร่ือง การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
 

ค าช้ีแจง 
1. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

ท้ังนี้เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยต่อไป 

2. แบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลักซึ่ง

ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation)  

ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อให้สมบูรณ์ และตาม
ความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็น
ความลับซึ่งจะไม่กระทบต่อสถานภาพของท่านและหน่วยงานแต่ประการใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
1. เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ 
2. มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 
3. เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
4. มีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ 
5. ปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบหลักสูตร และตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 
6. สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 
7. ประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
8. การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว 
9. การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม 
10. ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
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จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี มีดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบ

วินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธ
ประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล 

ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ 

ช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 
 
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

เพื่อต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจาก
การฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ัง
ในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ดังนี้ 

1. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิ
ประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ 

2. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 ให้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การเวช
กรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกในสนามฝึก 

3. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3-5 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติ
ในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความท่ีตรงกับสถานภาพท่ีเป็นจริงของท่าน 
หรือเติมข้อความลงในช่องว่างท่ีเว้นไว ้
ส าหรับนักศึกษาวิชาทหาร 
1. เพศ   ชาย  หญิง 
2. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1  2  3  4  5  
3. สถานศึกษาวิชาทหารท่ีท่านเข้ารับการฝึก  
 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
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 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 
 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17    
 อื่นๆ ระบุ ..................................................................... 
4. เหตุผลในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีสิทธิแต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร  
 มีความต้องการท่ีจะฝึกวิชาทหาร และได้รับการแต่งต้ังยศทหาร 
 ได้รับการยกเว้นตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการ 
 มีสิทธิได้รับการเพิ่มคะแนนพิเศษ เมื่อสอบเข้าโรงเรียนทหาร 
 อื่นๆ ระบุ ..................................................................... 
 
ส าหรับผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
1. เพศ  ชาย   หญิง 
2. ท่านเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารมาแล้วกี่ปี   
 1-3 ปี   4-6 ปี   7-9 ปี  10-12 ปี   มากกว่า 12 ปีข้ึนไป 
3. สถานศึกษาวิชาทหารท่ีนักศึกษาในสถานศึกษาของท่านเข้ารับการฝึก  
 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กรมการสัตว์ทหารบก 
 ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 14 
 หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี 17    
 อื่นๆ ระบุ ..................................................................... 
4. เหตุผลในการสมัครเป็นผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 มีสิทธิแต่งเครื่องแบบผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร  
 มีความต้องการท่ีจะฝึกวิชาทหาร และได้รับการแต่งต้ังยศทหาร 
 มีความต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีและได้รับการยอมรับจากนักศึกษาวิชาทหาร 
 อื่นๆ ระบุ ..................................................................... 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
ค าช้ีแจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดใหต้รงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ด้านบริบท 
1.1 ความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

1) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่เข้มแข็งของกองทัพ      

2) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่ดี      
3) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีอุดมการณ์ความรักชาติ      

4) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นคนดีของสังคม      

5) ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย      
6) นักศึกษาวิชาทหารต้องมีจิตอาสา มีจิตส านึกของความ
เสียสละ 

     

7) มีการปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบหลักสูตร และ
ตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 

     

8) สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ      

9) มีการประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ท้ังก่อน
และขณะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร 

     

10) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว      
11) การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและเป็น
รูปธรรม 

     

12) ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมกับ
ประเทศชาติ 

     

13) ภาพรวมความเหมาะสมของนโยบายการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 

     

1.2 ความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี 
1) ช้ันปีที่ 1, 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหาร
เบื้องต้น สามารถใช้อาวุธประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่าง
ได้ผล 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

2) ช้ันปีที่ 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารทั้งทาง
เทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่
ได้ 

     

3) ช้ันปีที่ 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารทั้งทาง
เทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้
บังคับหมวดได้ 

     

4) ช้ันปีที่ 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารทั้งทาง
เทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท าหน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับ
หมวดได้ 

     

5) ภาพรวมความเหมาะสมของจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษา
วิชาทหารในแต่ละช้ันปี 

     

1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

1) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 1 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามใน
ลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศเพ่ือเสริมสร้าง
คุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาค
ปกติ 

     

2) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 2 ให้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล 
การพักแรมในสนาม การเวชกรรมป้องกันในสนาม การด ารง
ชีพในป่า และอื่นๆ ที่มีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกใน
สนามฝึก 

     

3) นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่ 3-5 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนาม
ในลักษณะของการฝึกปฏิบัติในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา 

     

4) ภาพรวมความเหมาะสมของวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษา
วิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

     

2. ด้านปัจจัยน าเข้า 

2.1 ความเหมาะสมของการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 
1) ระยะเวลาการแจ้งข่าวสารก่อนการรับสมัคร      

2) เกณฑ์ในการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร      

3) การประกาศผลการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร      
4) การแจ้งรายละเอียดการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

5) ภาพรวมความเหมาะสมของการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 

     

2.2 ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาทหาร 

1) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่ามือเปล่า)      
2) การฝึกแถวชิด      

3) การฝึกเบื้องต้น (บุคคลท่าอาวุธ)      

4) การยิงปืนตามหลักสูตร      
5) วิชาแบบธรรมเนียมทหาร      

6) วิชาการก าลังส ารอง      

7) วิชาพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทย      
8) วิชายุทธวิธี      

9) วิชาอุดมการณ์ความรักชาติ      

10) วิชาการปฐมพยาบาลและเวชกรรมป้องกัน      
11) วิชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย      

12) การฝึกเบื้องต้น (การใช้ดาบปลายปืน)      

13) วิชาอาวุธ      
14) วิชาการติดต่อสื่อสาร      

15) วิชาเหล่าทหารราบ      

16) วิชาเหล่าทหารม้า      
17) วิชาเหล่าทหารปืนใหญ่      

18) วิชาเหล่าทหารสื่อสาร      

19) วิชาเหล่าทหารช่าง      
20) วิชาการอ่านแผนที่และการใช้เข็มทิศ      

21) การปรับการยิง ค และ ป      

22) เคร่ืองยิงลูกระเบิดแบบ ๘๘      
23) วิชาอุดมการณ์ทหาร      

24) ปก. เอ็ม. ๖๐      

25) วิชาสงครามเคมี ชีวะ รังสี นิวเคลียร์      
26) ลูกระเบิดขว้าง      

27) หมู่ในการเข้าตี      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

28) หมู่ในการต้ังรับและถอนตัว      

29) ภาพรวมความเหมาะสมของเน้ือหาวิชาทหาร      

2.3 ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ 
1) เอกสารประกอบการศึกษามีเน้ือหาสอดคล้องกับวิชาที่ฝึก
ศึกษา 

     

2) เอกสารประกอบการศึกษามีความทันสมัย      

3) เอกสารประกอบการฝึกศึกษามีเพียงพอ      
4) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษามีจ านวนทีเ่พียงพอ      

5) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาทันสมัย      

6) โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกศึกษาอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี      
7) จ านวนของห้องเรียนมีความเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา
วิชาทหาร 

     

8) โต๊ะเก้าอี้ส าหรับนักศึกษาวิชาทหารที่ใช้ในห้อง เรียนมี
ความเพียงพอ 

     

9) ห้องน้ ามเีหมาะสมและเพียงพอ      

10) โรงอาหารมีความสะอาดและเหมาะสม      
11) จ านวนร้านอาหารมีเพียงพอ      

12) คุณภาพร้านอาหารมีความเหมาะสม      

13) ความเหมาะสมของร้านค้าอุปกรณ์การฝึก      
14) ความเหมาะสมของร้านตัดผมในศูนย์/หน่วยฝึก      

15) การจัดที่จอดรถในศูนย์/หน่วยฝึก มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ 

     

16) การจัดสภาพแวดล้อมของศูนย์/หน่วยฝึก มีความสะอาด
และเป็นระเบียบ 

     

17) การจัดสถานที่ฝึกภาคปกติในศูนย์/หน่วยฝึก มีความ
พร้อมและเหมาะสม 

     

18) การจัดสถานที่ฝึกภาคสนาม (ค่ายฝึกเขาชนไก่) มีความ
พร้อมและเหมาะสม 

     

19) ภาพรวมความพร้อมวัสดุอุปกรณ์ และสถานที่       

3. ด้านกระบวนการ 
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

3.1 ความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกวิชาทหาร      

1) การปฐมนิเทศการฝึกให้เป็นนักศึกษาวิชาทหาร      

2) การจัดพิธีเปิด-ปิดการฝึก และพิธีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการฝึก      
3) การจัดเคร่ืองช่วยฝึกส าหรับใช้ในการด าเนิน 
การฝึกวิชาทหาร 

     

4) การจัดครูฝึกในแต่ละรายวิชา      

5) การจัดครูปกครองในการฝึกวินัยทางทหาร      
6) การจัดให้มีการแจ้งข่าวสารระหว่างการฝึก      

7) การจัดกิจกรรม รด.จิตอาสา      

8) การจัดกิจกรรมเสริมการฝึกวิชาทหาร      
9) ภาพรวมความเหมาะสมของการด าเนินการฝึกวิชาทหาร      

3.2 ความเหมาะสมของการให้บริการของเจ้าหน้าที่จัดการฝึก 

1) การให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับการปฏิบัติในระหว่างการ
ฝึกศึกษาของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึก 

     

2) เจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกให้ความสนใจในการแก้ปัญหาให้กับ
นักศึกษาวิชาทหาร 

     

3) ภาพรวมความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ฯ      

3.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการสอนของครูฝึก 

1) ครูฝึกบอกจุดประสงค์และแนวทางการฝึกศึกษา      
2) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้วิธีการสอนที่เหมาะสม      

3) ครูฝึกมีความสามารถในการเลือกใช้สื่อในการน าเสนอ
เน้ือหาที่เหมาะสม 

     

4) ครูฝึกมีความสามารถในการสร้างบรรยากาศในการฝึก
ศึกษา 

     

5) ภาพรวมความเหมาะสมเทคนิคการสอนครูฝึก      
3.4 ความเหมาะสมของการฝึกวินัยทหารของครูปกครอง 

1) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีระเบียบวินัย      

2) ครูปกครองฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพ ลักษณ์ที่ดี มี
อุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 

     

3) ครูปกครองปลูกฝังทัศนคติที่ดีที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ      
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รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
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4) ภาพรวมความเหมาะสมของการฝึกวินัยทหารของครู
ปกครอง 

     

4. ด้านผลผลิต 

4.1 ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้/ความสามารถที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร 
1) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคปกติในการฝึกวิชา
ทหาร 

     

2) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกภาคสนามในการฝึกวิชา
ทหาร 

     

3) ระดับความรู้ที่ได้รับจากการฝึกวิชาทหารโดย รวม      

4) การน าความรู้ในการฝึกวิชาทหารไปใช้ประโยชน์      
5) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพของนัก ศึกษาวิชา
ทหารด้านความรู้/ความสามารถที่ได้รับในการฝึกวิชาทหาร 

     

4.2 ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ประพฤติของนักศึกษาวิชาทหารที่
ต้องการความ 

1) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมีความรู้สึก
พอใจและมีความรักในการฝึกวิชาทหาร 

     

2) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมีความสนใจใน
การฝึกวิชาทหาร 

     

3) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการมีระเบียบวินัย      
4) เจตคติของนักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับการฝึกวิชาทหาร
โดยรวม 

     

5) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพของนัก ศึกษาวิชา
ทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชาทหาร
ที่ต้องการ 

     

4.3 ความเหมาะสมของคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

1) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็นมวลชนที่เข้ม แข็งของ
กองทัพ 

     

2) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ 
เป็นคนดีของสังคม 
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3) การให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมต่อ
สังคม 

     

4) การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ตอบสนองต่อนโยบาย รด.จิต
อาสา 

     

5) การประเมินทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ      

6) ภาพรวมความเหมาะสมของคุณภาพของนัก ศึกษาวิชา
ทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 

     

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
 

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท์ 

สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณอ์อนไลน์บนเว็บไซต์ NST59.com 
เร่ือง การประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ 
 
ค าช้ีแจง 

1. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 
ท้ังนี้เพื่อน าผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลพื้นฐานในการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอเชิง
นโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการฝึกนักศึกษาวิชาทหารแบ่งออกเป็น 4 องค์ประกอบหลัก ซึ่ง

ประกอบด้วย การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) การประเมินด้านปัจจัยน าเข้า (Input 
Evaluation) การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และการประเมินด้านผลผลิต 
(Product Evaluation) 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ทุกข้อให้สมบูรณ์ และตาม

ความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถื อเป็น
ความลับซึ่งจะไม่กระทบต่อสถานภาพของท่านและหน่วยงานแต่ประการใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
นโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 
1. เป็นมวลชนท่ีเข้มแข็งของกองทัพ 
2. มีภาพลักษณ์ท่ีดี มีอุดมการณ์ เป็นคนดีของสังคม 
3. เป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย 
4. มีจิตอาสา มีจิตส านึกของความเสียสละ 
5. ปรับตารางการฝึกให้สอดคล้องระเบียบหลักสูตร และตอบสนองนโยบาย รด.จิตอาสา 
6. สร้างคุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารท่ีต้องการ 
7. ประเมินทัศนคติท่ีมีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ท้ังก่อนและขณะท่ีเป็นนักศึกษาวิชาทหาร 
8. การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิว 
9. การปฏิบัติงาน รด.จิตอาสา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม 
10. ให้ความส าคัญกับความร่วมมือและการมีส่วนร่วม 
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จุดมุ่งหมายของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี มีดังนี ้
ช้ันปีท่ี 1 และ 2 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารเบื้องต้น เพื่อให้บังเกิดระเบียบ

วินัย ลักษณะทหาร การเช่ือฟังและการปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด สามารถใช้อาวุธ
ประจ ากาย และท าการยิงปืนอย่างได้ผล 

ช้ันปีท่ี 3 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมู่ได้ 

ช้ันปีท่ี 4 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งรองผู้บังคับหมวดได้ 

ช้ันปีท่ี 5 ให้นักศึกษาวิชาทหารมีความรู้วิชาทหารท้ังทางเทคนิคและยุทธวิธี ให้สามารถท า
หน้าท่ีในต าแหน่งผู้บังคับหมวดได้ 
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) 

เพื่อต้องการให้นักศึกษาวิชาทหารได้เสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะ และความช านาญจาก
การฝึกในภาคปกติน าไปปฏิบัติในการฝึกภาคสนาม ซึ่งมีสภาวะแวดล้อมท่ีแตกต่างจากการฝึกในท่ีต้ัง
ในเรื่องภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศ ดังนี้ 

1. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 1 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะการฝึกปฏิบัติในภูมิ
ประเทศเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ บุคลิก และเป็นการทบทวนการฝึกศึกษาในภาคปกติ 

2. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 2 ให้ด าเนินการฝึกเดินทางไกล การพักแรมในสนาม การเวช
กรรมป้องกันในสนาม การด ารงชีพในป่า และอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นและต้องท าการฝึกในสนามฝึก 

3. นักศึกษาวิชาทหารช้ันปีท่ี 3-5 ให้ด าเนินการฝึกภาคสนามในลักษณะของการฝึกปฏิบัติ
ในภูมิประเทศ เน้นการปฏิบัติทางยุทธวิธีตามระดับหน่วยที่ได้รับการศึกษา 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ยศ-ช่ือ-สกุล ……..…………………………………………………………………………………………………… 
2. อายุ ………………… ปี 
3. ระดับการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่ง ……………………………………………. สถานท่ีท างาน ………………………………………….. 
5. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร …………………………………….. 
6. ความเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ……………………………………………. 
7. วันท่ีให้สัมภาษณ์ วันท่ี …………………. เดือน ………………………………….. พ.ศ. ………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 
1. ท่านคิดว่านโยบายการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคปกติ) ประจ าปีการศึกษา 2559 มี

ความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าจุดมุ่งหมายการฝึกนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละช้ันปี มีความเหมาะสม มีความเป็นไป

ได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) มีความเหมาะสม มีความ

เป็นไปได้ และสามารถปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดว่าการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และการรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหารมีความ

เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ท่านคิดว่าเนื้อหาวิชาทหารของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีควมเหมาะสมท่ีจะพัฒนานักศึกษา

วิชาทหารให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ ควรเพิ่มหรือลดเนื้อหาวิชาหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์ และสถานท่ีมีความพร้อมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
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7. ท่านคิดว่าการด าเนินการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. ท่านคิดว่าการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีจัดการฝึกมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
9. ท่านคิดว่าเทคนิคการสอนของครูฝึกมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. ท่านคิดว่าการฝึกวินัยทหารของครูปกครองมีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
11. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านความรู้/ความสามารถท่ีได้รับในการฝึกวิชา

ทหาร มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านคุณลักษณะ/ความประพฤติของนักศึกษาวิชา

ทหารต้องการ มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
13. ท่านคิดว่าคุณภาพของนักศึกษาวิชาทหารด้านการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย มี

ความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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14. ท่านมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ลงช่ือ .................................................................. 
 (…..............................................................) 
 ผู้เช่ียวชาญ 
 

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท์ 

สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้วิจัย 
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แบบสัมภาษณอ์อนไลน์บนเว็บไซต์ NST59.com 
เร่ือง อนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อสร้างพลเมืองดี 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ค าช้ีแจง 

1. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบกไทยเพื่อสร้างพลเมืองดี ท้ังนี้เพื่อน าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกับข้อมูลพื้นฐาน
ในการจัดท า (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยต่อไป 

2. แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่ออนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อ

สร้างพลเมืองดี ซึ่งประกอบด้วย ภาพอนาคตเชิงบวก ภาพอนาคตเชิงลบ และภาพอนาคตด้านความ
เป็นไปได้ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป  
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดตอบแบบสัมภาษณ์ทุกข้อให้สมบูรณ์ และตาม

ความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็น
ความลับซึ่งจะไม่กระทบต่อสถานภาพของท่านและหน่วยงานแต่ประการใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท์ 

สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ให้สัมภาษณ์ 

1. ยศ-ช่ือ-สกุล ……..…………………………………………………………………………………………………… 
2. อายุ ………………… ปี 
3. ระดับการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่ง ……………………………………………. สถานท่ีท างาน ………………………………………….. 
5. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร …………………………………….. 
6. วันท่ีให้สัมภาษณ์ วันท่ี …………………. เดือน ………………………………….. พ.ศ. ………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับอนาคตภาพการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อสร้าง
พลเมืองดี 

1. ท่านคิดว่าภาพอนาคตเชิงบวกของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อสร้าง
พลเมืองดีมีอะไรบ้าง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านคิดว่าภาพอนาคตเชิงลบของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อสร้าง

พลเมืองดี มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าภาพอนาคตด้านความเป็นไปได้ของการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทยเพื่อ

สร้างพลเมืองดี มีอะไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ลงช่ือ .................................................................. 
 (…..............................................................) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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แบบประเมินออนไลน์บนเว็บไซต์ NST59.com 
เร่ือง ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

ส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
 
ค าช้ีแจง 

1. การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับรอง (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบกไทย 

2. แบบประเมินแบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมิน 
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ

กองทัพบกไทย แบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความถูกต้อง ด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 
และด้านความเป็นประโยชน์ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน  โปรดตอบแบบประเมินทุกข้อให้สมบูรณ์ และตาม

ความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ ความคิดเห็นของท่านถือเป็ น
ความลับซึ่งจะไม่กระทบต่อสถานภาพของท่านและหน่วยงานแต่ประการใด ขอขอบพระคุณเป็นอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอบพระคุณในความอนุเคราะห์เป็นอย่างสูง 
พันเอกหญิง ดลฤดี วาสนานนท์ 

สาขาพัฒนศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้วิจัย 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประเมิน 

1. ยศ-ช่ือ-สกุล ……..…………………………………………………………………………………………………… 
2. อายุ ………………… ปี 
3. ระดับการศึกษา ……………………………………………………………………………………………………… 
4. ต าแหน่ง ……………………………………………. สถานท่ีท างาน ………………………………………….. 
5. ประสบการณ์ในการท างานเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร …………………………………….. 
6. ความเช่ียวชาญเฉพาะเกี่ยวกับการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ……………………………………………. 
7. วันท่ีประเมิน วันท่ี ……………………. เดือน …………………………………... พ.ศ. …………………… 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเชิงนโยบายส าหรับการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 
ค าชี้แจง ให้ท่านท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่างท่ีก าหนดให้ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด
ระดับความคิดเห็น   5 = มากท่ีสุด   4 = มาก   3 = ปานกลาง   2 = น้อย   1 = น้อยท่ีสุด 

รายการประเมิน 

ระดบัความคิดเห็น 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

นโยบายที่ 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เป็นก าลังส ารอง และเป็นมวลชนที่เข้มแข็ง
ของกองทัพ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของ
ประเทศชาต ิ

                    

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 1 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท านโยบายการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสม สอดรับกับ
สภาพปัจจุบัน รวมถึงการคาดการณ์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในอนาคต 

                    

กลยุทธ์ที่ 2 การท าจุดมุ่งหมายของการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้นปีให้เหมาะสม
กับปัจจุบัน      

                    

กลยุทธ์ที่ 3 การท าวัตถุประสงค์การฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร (การฝึกภาคสนาม) ให้
เหมาะสมกับปัจจุบัน 

                    

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 1 
มาตรการที่ 1 จัดการประชุมส าหรับการ
ด าเนินการจัดท านโยบาย จุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ให้มี
ความเหมาะสม สอดรับกับสภาพปัจจุบัน 
รวมถึงมีการคาดการณ์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารในอนาคต 

                    

มาตรการที่ 2 จัดการฝึกอบรมก าลังพลที่
เก่ียวข้องกับการท านโยบาย จุดมุ่งหมาย 
รวมทั้งวัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร ด้วยการจัดการความรู้ (KM) ในหน่วย 
เพื่อให้เกิดความรู้ในการจัดท า และสอดรับ
กับสภาพสังคมปัจจุบัน 

                    

มาตรการที่ 3 ด าเนินการประเมินความ
เหมาะสมของนโยบาย จุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ใน
แต่ละปีการศึกษาเพื่อจะน าไปปรับปรุง และ
พัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง รวมถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมของประเทศไทย 

                    

มาตรการที่ 4 ด าเนินการพัฒนาสัมพันธ์กับ
นักศึกษาวิชาทหารเพื่อเป็นมวลชนของ
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

กองทัพ โดยการด ารงการติดต่อ สื่อสารกับ
นักศึกษาวิชาทหารอยู่เสมอ มีการใช้ระบบ
สารสนเทศและแอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้ใน
การติดต่อสื่อสาร 

นโยบายที่ 2 การคัดเลือกนักศึกษาวิชา
ทหารที่ดี เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
คุณลักษณะของนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ 

                    

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 2 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดท าเกณฑ์การคัดเลือก
นักศึกษาวิชาทหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และ
รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร  

                    

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดท าเน้ือหาวิชาทหารให้
เหมาะสมกับหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก โดยการเรียนการสอน
แบ่งเป็นภาคที่ตั้งและภาคสนาม 

                    

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดเตรียมความพร้อมของ
วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยมีการพัฒนา
เครื่องช่วยฝึก และปรับปรุงสถานที่ฝึกศึกษา
ให้พร้อมอยู่ตลอด 

                    

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 2 

มาตรการที่ 1 ด าเนินการเชิญสถานศึกษาเข้า
ร่วมประชุมเพื่อปรับการปฏิบตัิให้เหมาะสม
กับการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชา
ทหาร 

                    

มาตรการที่ 2 ด าเนินการพัฒนาเครื่อง ช่วย
ฝึก โดยการก าหนดมาตรฐานของจ านวน
เครื่องช่วยฝึกที่เหมาะสมในการใช้ฝึกตาม
จ านวนนักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการฝึกให้
ได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

                    

มาตรการที่ 3 ด าเนินการประเมินหลัก สูตร
การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ เป็นประจ าทุกปีและท าประเมิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อจะน าผลมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

                    

มาตรการที่ 4 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกฯให้ทันสมัยเหมาะกับยุคดิจิตอล โดยการ
จัดการเรียนแบบ e-Learning อย่างน้อย 1 
วิชา ในแต่ละชั้นป ี
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

นโยบายที่ 3 การพัฒนาการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารให้ตอบสนองนโยบาย สอดรับกับ
จุดมุ่งหมาย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร และทันสมัยในยุค
การศึกษาของประเทศไทย 4.0 

                    

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 3 

กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการด าเนินการฝึกวิชา
ทหารให้เหมาะสมกับสภาพสังคมปัจจุบัน 
โดยมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหาร 

                    

กลยุทธ์ที่ 2 การจัดเจ้าหน้าที่จัดการฝึกให้
เหมาะสมกับการให้บริการด้านการฝึก โดย
สถานศึกษาวิชาทหาร (ศูนย์ฝึก/หน่วยฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบก) กรณี
แปรสภาพจาก จังหวัดทหารบก เป็น มณฑล
ทหารบก ซึ่งอาจจะมีผล กระทบด้าน
เจ้าหน้าที่จัดการฝึกไม่เพียงพอต่อจ านวน
ยอดของนักศึกษาวิชาทหารที่อาจเพิ่มขึ้น 

                    

กลยุทธ์ที่ 3 การจัดครูฝึก ครปูกครอง ให้
เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาทหารในแต่ละชั้น
ป ีกรณีครูฝึกครูปกครองไม่เพียงพอ ให้ขอรับ
การสนับสนุนก าลังพลจากหน่วยต้นสังกัดใน
เบื้องต้น หากไม่เพียงพอให้ขอรับการ
สนับสนุนจากหน่วยทหารในพื้นที่ อีกทั้งมี
การใช้วิทยากรนอกหน่วยมาบรรยายเพิ่มเติม
ในภาคทฤษฎี 

                    

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 3 
มาตรการที่ 1 ด าเนินการเพิ่มขีดความ 
สามารถและทรัพยากรในการฝึก มีการ
ประเมินผลตามโครงการศูนย์ฝึกแข็งขัน 
สถานศึกษาร่วมใจ เพื่อจะมุ่งสู่มาตรฐาน
เดียวกันให้เหมาะสม สอดคล้อง สอดรับกับ
นโยบายส าคัญเร่งด่วนทั้ง 12 ประการของผู้
บัญชาการทหารบก 

                    

มาตรการที่ 2 ด าเนินการพัฒนาครูฝึก โดย
การจัดฝึกที่โรงเรียนภายในหน่วย (Unit 
School) ส่งครูฝึกร่วมท าการฝึกกับหน่วย
ระดบักองทัพบก ปรับปรุงต าราให้ทันสมัย 
และมีความเหมาะสมกับชั้นปีของนักศึกษา
วิชาทหาร 
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็น 

ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

มาตรการที่ 3 ด าเนินการฝึกการทบทวนการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้กับครูฝึก ครู
ปกครอง รวมทั้งก าลังพลที่เก่ียวข้องกับ  การ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อซักซ้อม และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดการฝีก
นักศึกษาวิชาทหาร ต้องทบทวนการฝึกเป็น
ประจ าและต่อเน่ืองในทุกปี 

                    

มาตรการที่ 4 ด าเนินการท าการประเมินการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร โดยการสอบ
ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีทั้งสถานศึกษาวิชา
ทหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

                    

นโยบายที่ 4 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มี
คุณภาพด้านความรู้ ความประพฤติ ให้เป็นผู้
มีภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย 

            

        

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถตามหลักสูตรการฝึก
นักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก 

            
        

กลยุทธ์ที่ 2 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็น
ผู้มีคุณลักษณะทีต่้องการ และมีความ
ประพฤตดิีตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบกไทย 

            

        

กลยุทธ์ที่ 3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้เป็น
ผู้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีอุดมการณ์ มีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ และกองทัพไทย 

            

        

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 4 

มาตรการที่ 1 ด าเนินการท าการประเมินด้าน
ความรู้ ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชา
ทหารของกองทัพบก แล้วน าผลการประเมิน
ที่ได้มาเป็นข้อมูลสารสนเทศในการท าการ
ปฏิบัติในการปรบัหลักสูตรเพื่อพัฒนา
คุณภาพด้านความรู้ให้เหมาะสมกับปัจจุบัน
ในยุคประเทศไทย 4.0 

                    

มาตรการที่ 2 ด าเนินการท าการประเมินด้าน
คุณลักษณะนักศึกษาวิชาทหารที่ต้องการ
ตามหลักสูตรการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพบก น าผลการประเมินมาเป็นข้อมูล
ในการปรับหลักสูตรการฝึก 
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ความถูกต้อง ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
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มาตรการที่ 3 ด าเนินการท าการประเมินด้าน
ทัศนคติที่มีต่อสถาบันฯ และกองทัพ ก่อน
และขณะที่เป็นนักศึกษาวิชาทหาร แล้วน า
ผลที่ได้มาเป็นข้อมูลในการปรับหลักสูตรที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นผู้ที่มี
ภาพลักษณ์ดี มีความจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 
และกองทัพไทย 

                    

มาตรการที่ 4 ด าเนินการท าวิจัยอนาคตการ
ฝึกนักศึกษาวิชาทหารของกองทัพบก เพื่อใช้
คาดการณ์ถึงคุณภาพนักศึกษาวิชาทหารที่
ต้องการในทศวรรษหน้า ท าให้สามารถมอง
แนวโน้มการฝึกนักศึกษาวิชาทหารของ
กองทัพไทยในอนาคต 

            

        

นโยบายที่ 5 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เป็นพลเมืองดีของประเทศชาต ิ

            
        

กลยุทธ์เพื่อสนับสนุนนโยบายที่ 5 

กลยุทธ์ที่ 1 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
รู้จักเสียสละ มีส่วนร่วมต่อชุมชน สังคม 
ประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากนักศึกษาวิชา
ทหารในงานมวลชนที่เป็นรูปธรรม และงาน
จิตอาสาช่วยเหลือประชาชน 

            

        

กลยุทธ์ที่ 2 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
เคารพผู้อาวุโสโดยเน้นการท าความเคารพ 
และการแต่งกายให้ถูกตามแบบธรรมเนียม
ทหาร การปฏิบัติตามกฎระเบียบ/วินัยทหาร
อย่างเคร่งครัด 

            

        

กลยุทธ์ที่ 3 การฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้
ปฏิบัตติามหลักศาสนา เพื่อให้นักศึกษาวิชา
ทหารสามารถน าไปใช้ในชีวิติประจ า วัน
อย่างถูกต้อง 

            

        

มาตรการปฏิบัติส าหรับนโยบายที่ 5 

มาตรการที่ 1 จัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชา
ทหารที่เป็นรูปธรรมพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยทหาร หรือส่วนราชการอ่ืนใน
การช่วยเหลือประชาชน สร้างความ
ปรองดองของคนในชาติ และสามารถเป็น
ผู้น าการปฏิบัติศาสนาพิธีเบื้องต้นได้ โดย
ค านึงถึงคุณภาพมากกว่าปริมาณ  

            

        

มาตรการที่ 2 ด าเนินการท าการฝึกอบรม
นักศึกษาวิชาทหารเก่ียวกับบทบาทความ 
ส าคัญของนักศึกษาวิชาทหารต่อความมั่นคง
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ของชาติ แบบธรรมเนียมทหาร นักศึกษาวิชา
ทหารบรรเทาสาธารณภัย นักศึกษาวิชา
ทหารจราจร นักศึกษาวิชาทหารพยาบาล 
และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

มาตรการที่ 3 มอบรางวัลให้กับนักศึกษาวิชา
ทหารที่อยู่ในองค์กรเป็นเครื่องหมาย/
ประกาศนียบัตร เพื่อสร้างความภูมิใจ 
รวมทั้งมีการมอบรางวัล และการเชิดชูเกียรติ
ให้กับองค์กรฯ ผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหาร 
และนักศึกษาวิชาทหารที่ท าหน้าที่ผู้น า
องค์กรที่ผ่านการประเมินในระดบัดีเย่ียม 

            

        

มาตรการที่ 4 ด าเนินการประเมินผลองค์กร
นักศึกษาวิชาทหารที่จัดตั้ง ตามแบบประเมิน
ที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนก าหนด โดย
ผู้ประเมิน ได้แก่ ศูนย์การก าลังส ารอง ศูนย์
ฝึก/หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑล
ทหารบก เป็นผู้ท าการจัดคณะกรรมการ
ประเมินผล รวมถึงต้องมีการรายงานผลให้ 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนทราบ เพื่อจะ
น าผลการประเมินมาใช้ปรับปรุง และ
พัฒนาการปฏิบัติให้ดีขึ้นต่อไป 

            

        

 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

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

 
 ลงช่ือ .................................................................. 
 (…..............................................................) 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เช่ียวชาญ 
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