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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑. เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปขวัญก าลังใจของทหารเกณฑ์
ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ๒. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบก
ที่ ๑๑ และ ๓. เพ่ือการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างขวัญก าลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑล
ทหารบกที่ ๑๑ 

 ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี การวิจัยเชิงคุณภาพเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ จ านวน ๒๗ รูปหรือคน ด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึกที่มีโครงสร้าง โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการพรรณนาความ และการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม
ตัวอย่าง ๓๘๖ คน สุ่มจากทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ จาก ๕ จังหวัด จ านวน ๑๑,๐๓๒ คน 
จากสูตรของ (Taro Yamane)  ซึ่งใช้ระดับความคลาดเคลื่อน ๐.๐๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น
อย่างง่าย (Simple Linear Regression Analysis) ส่วนข้อมูลจากสัมภาษณ์ วิเคราะห์โดยการ
พรรณนาแจกแจงความถ่ีประกอบตาราง  

  ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปของขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พบว่า ทหารเกณฑ์
เป็นหน้าที่ของชายไทยที่ต้องรับใช้ประเทศชาติ ได้รับเกียรติและการยกย่องว่าเป็น “รั้วของชาติ” 
ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อใต้ผู้บังคับบัญชา คือ ความรักเคารพนับถือให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน และมีความคาดหวังต่ออนาคตเพ่ือเข้าต่อนักเรียนนายสิบ ได้รับเงินเดือน มีสวัสดิการ สิทธิ
ในการรับราชการด้านทหาร  
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๒. ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญก าลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ได้แก่ ปัจจัย

ด้านการพัฒนาศักยภาพ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x bar=๓.๔๐) โดยปัจจัยด้านการพัฒนา
ศักยภาพกับขวัญและก าลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ พบว่า การพัฒนาศักยภาพ 
(X๑) มีผลต่อขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑  (Y) ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ (X๑) 
สามารถอธิบายความผันแปรของขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ (Y) ได้ร้อยละ 

๖๙.๑ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอยมาตรฐาน ( ๑) เท่ากับ ๐.๖๙๑ หลักสังคหวัตถุ ๔  (X๒) ส่งผล
ต่อขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑  (Y) สามารถอธิบายความผันแปรของขวัญ
ก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ (Y) ได้ร้อยละ ๕๕.๘ โดยมีสัมประสิทธิ์การถดถอย

มาตรฐาน ( ๑) เท่ากับ ๐.๕๕๘ ทั้งปัจจัยการพัฒนาศักยภาพและหลักสังคหวัตถุ ๔ ส่งผลร่วมต่อ
ขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ ๐.๐๐๑ 

๓. การบูรณาการหลักสังคหวัตถุในการสร้างขวัญก าลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ 

๑๑ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =๔.๗๔) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบดังนี้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ ข้อที่ว่า “ด้านสมานัตตา (การวางตนเสมอต้นเสมอปลาย) กองทัพ
ฝึกให้รักชาติ มีความเข้มแข็ง รู้จักอดทน มีวินัยในตนเอง และเชื่อฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา (  =๔.๗๙)” 
รองลงมาได้แก่ ข้อที่ว่า “ด้านอัตถจริยา (การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ทั้งตนเอง และผู้อ่ืน) ฝึกให้มี
น้ าใจและช่วยเหลือกัน ( =๔.๗๙)” “ด้านทาน (การให้ความรู้และโอกาส)  ให้ความรู้การป้องกัน
ตัวและวิชาชีพ ( =๔.๖๙)” และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ว่า “ด้านปิยวาจา (การพูดที่เป็น
ประโยชน์) อบรม ด้วยค าพูดที่ดีมีประโยชน์ วาจาที่เป็นมิตร จริงใจ และให้อภัย ( =๔.๖๙)” 
ตามล าดับ 
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Abstract 

Objectives of this dissertation were: 1. To study the general condition of 
conscripts’ morale at 11th Military Circle, 2. To study factors that affect the conscripts’ 
morale at 11th Military Circle and 3. To integrate Buddhadhamma for the conscripts’ 
morale enhancement at 11th Military Circle.    

Methodology was the mixed methods: The qualitative research, data were 
collected from 27 key informants with structured in-depth-interview transcript by in-
depth interviewing and analyzed by descriptive interpretation. The quantitative 
research, data were collected from 386 samples, derived from 11,032 conscripts from 
5 provinces using Taro Yamane’s formular with the statistical significance level set at 
0.05 and data were analyzed by frequency, percentage, mean, (SD.), Simple Linear 
Regression Analysis and Stepwise Regression Analysis.   

Findings were as follows: 
1. The general condition of the conscripts’ morale at 11th Military Circle 

were found that the conscription is Thai men’s duty to serve country with honor and 

admiration as “the Fence of Nation”. The commander’s relationship characteristics 

with subordinates are love, respect and giving honor to each others and the hope to 

continue education at Sergeant School, salaries, welfares and right. 

2. Factors that affected the conscripts’ morale at 11th Military Circle were  
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found that competency development factor, by overall, was at the highest level. 
(=3.40). Competency development factor and conscripts’ morale at 11th Military 
Circle was found that competency development (X1) had effect on the conscripts’ 
morale at 11th Military Circle (Y). Competency development (X1) can explain the 
variance of the conscripts’ morale at 11th Military Circle(Y) at 69.1% with coefficient 
standard regression ( 1) equal to 0.691. Sangahavattu 4 (X2) affected the conscripts’ 
morale at 11th Military Circle (Y) can explain the variance of the conscripts’ morale at 
11th Military Circle (Y) at 55.8% with coefficient standard regression ( ๑) equal to 
0.558 Both competency development factor and Sangahavattu 4 affected the 
conscripts’ morale at 11th Military Circle at the statistical significance level at 0.001, 
accepted the set hypothesis.. 

3. Application of Sangahavattu 4 to enhance the conscripts’ morale at 11th  
Military Circle, by overall, was at highest level ( = 4.74) Each aspect from high to low 
level was found that the aspect with the highest level was Samanattata (appropriate 
behavior) being trained to love country, strong, patient, self-disciplined and obeying 
commander’s order, was at   = 4.79. Secondly the Atthacariya, useful conduct to 
oneself and others), being trained to be hearted, helping each other’s, was at   = 
4.79. Dana, giving, (knowledge and chance) sharing knowledge of self-defense and 
occupation was at   = 4.69. The aspect with the lowest mean score was Piyavaca, 
sweet and useful speech, being trained with useful speech, friendly speech, sincere 
and forgiveness was at   x bar = 4.69 respectively.  
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ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะอาศัยความเมตตาอนุเคราะห์จากคณาจารย์
ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ทุกรูปทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และให้ค าแนะน า
ซึ่งน าโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ผู้อ านวยการหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธและสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาดุษฎีลัยมหาจุฬาลง
กรณราชดุษฎีลัย  

ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ประธานกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  และ
ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม กรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์  

 ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้กรุณาตรวจสอบเครื่องมือเก็บ
ข้อมูลในการวิจัย ตลอดถึงผู้ให้สัมภาษณ์ทุกท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการลงพ้ืนที่การวิจัย 
ครั้งนี้  

ขอบพระคุณท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมที่เป็นประโยชน์ที่ได้สละเวลา
อันมีค่าชี้แนะแนวทางการด าเนินงานและตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต้ังแต่เริ่มด าเนินการจน
ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอบคุณครอบครัวและเพ่ือน ๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจตลอดมาตลอดจนท่านที่มีส่วน
ช่วยให้ดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์ไดด้้วยดี 

ประโยชน์คุณค่าและความดีของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นพุทธบูชาแด่องค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บิดา มารดา ครู อาจารย์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าดุษฎีนิพนธ์นี้จะเป็น
ประโยชน์ในเวทีวิชาการเพ่ือเกิดการต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป   
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ม.อุ. (ไทย)  = สุตฺตนฺตปิฏก มชฺฌิมนิกาย ภาษาไทย   

 
พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.วิ.(ไทย)  = อภิธรรมปิฎก วิภังค์  ภาษาไทย 
 

 



 

 
บทที่ 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

1.1.1 ความเปนมา 

ประวัติศาสตรสอนใหเรารูวาสงครามเปนระเบียบการของโลกเปนประเพณีท่ีคูควรมากับ 

โลกแตดึกดําบรรพ ไมมีชาติใดภาษาใดในโลกท่ีจะกอรางสรางตัวเปนปกแผนแนนหนาโดยไมไดผาน

การสงครามมา หมูชนหรือชาติใดท่ีไดรวบรวมกันข้ึนเปนอาณาจักรอยูอยางอิสระ จําเปนตองหาวิธี 

ปองกันตนเอง และจัดหากําลังไวสําหรับปองกันประเทศชาติ ใหพนจากเงื้อมมือของเหลาศัตรู ท่ีจะ 

ยกมาแยงชิงอาณาเขตหรือทําลายความเปนอิสรภาพของชนชาติตนใหเส่ือมสูญไป การกระทําเชนนี้ 

เปนลักษณะและวิสัยของมนุษยทุกชาติท่ีตองการความเปนไทแกตนเอง ไมตองการท่ีจะอยูในบังคับ 

และถูกกดข่ีบีบค้ันจากชนชาติอื่น ดวยเหตุนี้การเกณฑคนมาเปนทหาร เพื่อเปนกําลังอํานาจ 

ใหประเทศชาติในการท่ีจะปองกันขาศึก จึงจําเปนท่ีจะตองกระทําท้ังในอดีต ปจจุบัน และอนาคต
๑ 

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗๒ กําหนดหนาท่ีใหเฉพาะชายท่ีมีสัญชาติเปนไทย

ตามกฎหมาย มีหนาท่ีตองเขารับราชการทหารดวยตนเองทุกคน โดยกําหนดข้ันตอนเกี่ยวกับการรับ

ราชการทหารไวต้ังแตการลงบัญชี ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจ เลือกคนเขากอง

ประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดเปนทหารกองหนุน “ทหารกองประจําการ” หรือ 

“ทหารเกณฑ”๓  

กระทรวงกลาโหมยืนยันยังจําเปนตอง “เกณฑทหาร”๔  รองรับภารกิจดานความมั่นคง  

ท่ีหลากหลาย รัฐธรรมนูญทุกฉบับโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญป ๖๐ ไดกําหนดหนาท่ีของรัฐในการพิทักษ 

                                            

๑ธนัย  เกตุวงกต, ประวัติการเกณฑทหารในสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท, 
2560), หนา 2. 

๒ทวียศ  ศรีเกต, การเกณฑทหารในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 
๒๔๙๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560), หนา 2. 

๓เรื่องเดียวกัน, หนา 3. 
๔“กระทรวงกลาโหมต้ังโตะแถลงความจําเปนตองมีเกณฑทหาร วอนพรรคการเมืองอยายกเปน

นโยบายหาเสียง”, หนังสือพิมพประชาติธุรกิจ, (๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๒) : 12. 



๒ 

รักษาไวซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย รวมถึงรักษาเอกราชอธิปไตยและผลประโยชนของ 

ชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบรอยของประชาชน โดยหนาท่ีของรัฐตองดําเนินการใหมี 

การเกณฑทหารไวเพื่อประโยชนในการพัฒนาประเทศ โดยกองทัพมีหนาท่ีเตรียมกําลังไวปองกัน  

ราชอาณาจักรและอธิปไตยของชาติ ใชกําลังตามอํานาจหนาท่ี โดยเฉพาะในพื้นท่ีท่ีมีเขตแดนติดกัน 

ท้ังทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ  

ทหารเกณฑ มีการใชกําลัง ๑ ใน ๓ ไปปฎิบัติภารกิจปองกันชายแดน รวมถึงในพื้นท่ี

จังหวัดใชแดนภาคใต และสวน ๒ ใน ๓ ตองฝกตามวงรอบ และปฏิบัติภารกิจ ดูแลความมั่นคง 

ภายในประเทศ ทหารเกณฑจึงเปนกําลังหลักของกองทัพ ท่ีผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามาทําหนาท่ี 

รับใชชาติ
๕ รวมถึงการดูแลปกปองภัยคุกคามรูปแบบใหม เชน ภัยยาเสพติด, ภัยคุกคามทาง ไซเบอร 

และภัยพิบัติ ท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติภัยกอการรายอาชญากรรมขามชาติการคามนุษยและการแกงแยง

ชิงทรัพยากรรวมถึงโรคระบาดตางๆ ท่ีเปนภัยซึ่งไมไดเกิดข้ึนจากสงครามท่ีรัฐตองดูแลเรื่องเหลานี้ดวย 

และประชาชนท่ีตองการความชวยเหลือจากทางทหาร 

การเขามาเปนทหารเกณฑ ทางกองทัพจะดูแลเรื่องสิทธิกําลังพลและสวัสดิการในการ

เปนอยูหลายๆ เรื่อง และดูแลคุณภาพชีวิตใหดียิ่งข้ึน โดยเช่ือวาชายไทยท่ีผานการเกณฑทหารและ

เมื่อปลด ประจําการไปแลวจะเปนผูนําทางสังคมและผูนําครอบครัวท่ีดีไมสรางปญหาใหสังคมเปนคน

มีระเบียบ วินัย มีอุดมการณเพื่อชาติ และเปนคนท่ีมีคุณภาพ แมจะไมไดออกไปรบก็ตาม แตตอง

เตรียมกําลังใหพรอม โดยเฉพาะมิติงานดานความมั่นคงของชาติ แรงจูงใจการเขามาเปนทหารเกณฑ 

๑) ไดแกความสนใจซึ่งอุปกรณทางยุทธภัณฑ คือความเอาใจใส ตอส่ิงท่ีปฏิบัติตอการฝกอยางแทจริง 

หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา เอาใจจดใจจอในเรื่องอาวุธจึงอยากเขามาเปนทหารเพื่อจะไดยิงปนเปน 

เปนเรื่องท่ีทาทายเพราะเปนวัยรุนคึกคะนองตามประสาชายไทย เลือดนักรบมากอนจึงเปนสาเหตุ 

จูงใจในการเขาเปนทหาร ๒) ไดแกเหตุผลสวนตัวคือเหตุผลท่ีเกิดจากความรูสึกจากความคิดและความ

เช่ือ ไดแกอยากเปนทหารเพราะแตงเครื่องแบบทหารแลวทําใหเกิดความภูมิใจอยากไดสมุดกองหนุน

เพื่อไปสมัครงาน หรืออาจถูกผูปกครองบังคับใหมาดัดนิสัยเกเรตามประสาวัยรุนในคายทหาร หรือตก

งานและตองการมีแหลงรายไดท่ีแนนอนมีสวัสดิการท่ีดี ๓) จากนโยบายสงเสริมกําลังพลและ

                                            

๕พ.อ.ปยะชาติ  ประสานนาม, “เกิดเปนชายหมายมาดชาติทหาร”, วารสารสัสดี, ปท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๕๓๑ 
(มกราคม-มีนาคม, 2560) : 25.  



๓ 

ครอบครัว๖ รวมท้ังบุคคลท่ีเขามาเปนสวนหนึ่งของกองทัพในหวงระยะเวลาหนึ่งโดยเฉพาะผูท่ีมี

ความสามารถพิเศษ หรือมีทักษะความชํานาญเฉพาะดาน ใหไดรับโอกาสและมีความเช่ียวชาญใน

ความสามารถพิเศษใหมากข้ึน เพื่อมุงไปสูการสรางช่ือเสียงใหกับตัวเอง และองคกรในกองทัพ ๔) มี

กระบวนการถายทอดโดยผานตัวแทน เชน ครูฝกบุคลากรภายนอกสถาบันทางทหาร เนื้อหาในการ

ถายทอด เชน วิชาทหารเบ้ืองตนเทคนิคและยุทธวิธีและกลวิธีในแผนการสอน ถายทอดตาม

ความสามารถของผูสอนทางสังคมสูวิชาชีพทหาร๗ ๕) ความตองการทางสังคม และความตองการ 

การยอมรับนับถือจากกลุมวา ตนมีคุณคาและพัฒนาตนเองใหกาวหนายิ่งข้ึน ๖) สวัสดิการ สิทธิตางๆ 

การสงเสริมทักษะและการใหความรูแกกําลังพล ตลอดจนการทบทวนแกไข ปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู

เพื่อใหเกิดความทันสมัย เหมาะสมและสอดคลองกับสภาพการณของประเทศในปจจุบัน๘ 

จากนโยบายการยกระดับมาตรฐานการฝกทหารใหมของกองทัพบก โดยนําหลักสูตร  

“พลทหารตนแบบ” ตามแนวทางพระราชทาน มาเปนแนวทางในการฝกและปรับโครงสรางหนวยฝก

ทหารใหมของกองทัพบก๙ โดยจะเริ่มใชหลักสูตรการฝกทหารใหม ผลัดท่ี ๒/๒๕๖๒ ต้ังแตเดือน พ.ย.

๒๕๖๒ ท่ีผานมาควบคูไปกับนโยบายเดิมท่ีไดดําเนินการมาแลวคือการเปดคายทหารและหนวยฝกให

ครอบครัวทหารใหมไดเขาเยี่ยมชมในทุกข้ันตอน 

นอกจากนี้ในเรื่องการฝกเพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังพลและหลักนิยมทางทหาร โดยเฉพาะ

การสงกําลังพลไปฝกรวมกับกองทัพมิตรประเทศ นั้น ในปท่ีผานมากองทัพบกไดเปดมิติใหม ในเรื่อง

ดังกลาว โดยเมื่อเดือน พ.ค.๒๕๖๒ ไดสงกองรอยทหารราบเดินทางไปฝกรวมกับกองกําลังทางบก 

สหรัฐอเมริกาประจําภาคพื้นแปซิฟก ภายใตรหัส “Lightning Forge” ผูบัญชาการทหารบก ยังให

ความสําคัญกับนโยบายการดูแลและฝกทหารใหม โดยลาสุดกองทัพบกเตรียมนํา “พลทหารตนแบบ”  

จํานวน ๑๐๐ นาย ซึ่งเปนทหารใหมท่ีผานการฝกหลักสูตรการฝกทหารใหม ๑๐ สัปดาห ตาม

แนวทางพระราชทาน จากหนวยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองคฯ เตรียมไปทําการฝกสาธิต

                                            

๖“ระเบียบปฏิบัติประจํากองทัพบกวาดวยการเรียกพล พ.ศ. ๒๕๒๗”, คําสั่งกองทัพบก, (สําเนา). 
๗หลักเมืองขาวสารสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ๖ มีนาคม ๒๕๕๙ เรื่อง กองทัพแหงคลื่นลูกท่ี ๓ 

กับการเปน “กองทัพประจําการอาสาสมัคร”. 
๘สุธินี ฤกษขํา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย: หลักการและการประยกุต, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หนา 12. 
๑๐“กองทัพบกเตรียมฝกทหารใหมตามหลักสูตรพลทหารตนแบบตามแนวทางพระราชทาน”, 

หนังสือพิมพขาวทหารบก, ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี 24 (กันยายน ๒๕๖3) : 52. 
 



๔ 

ใหกับหนวยฝกทหารใหมของกองทัพบกท่ัวประเทศ ไดเห็นถึงขีดความสามารถ และมาตรฐานของ

ทหารใหม  ท่ีผานการฝกภายใตระบบการบริหารจัดการท่ีมีความออนตัว เหมาะสมกับสภาวการณ 

และมีการกํากับดูแลอยางมีประสิทธิภาพท้ังในเรื่องการเสริมสรางสมรรถภาพรางกายลักษณะทาง

ทหารโภชนาการ จิตวิทยา และการสรางแรงจูงใจ เปนตน โดยหนวยฝกทหารใหมของกองทัพบกจะ

นําแนวทางการฝกดังกลาวไปเปนตนแบบและปรับการฝกทหารใหมของหนวยตอไป ซึ่งการฝกภายใต

การบริหารจัดการแนวใหม "พลทหารตนแบบ"๑๐ นี้นอกจากจะเปนการยกระดับมาตรฐานระบบการ

ฝกและการดูแลทหารใหมของกองทัพบกในภาพรวมแลวยังสงผลดีตอทหารใหมโดยตรงอีกดวย 

1.1.2 ความสําคัญของปญหา 

ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗๑๑ กําหนดหนาท่ีใหเฉพาะชายท่ีมี

สัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาท่ีตองเขารับราชการทหาร โดยกําหนดข้ันตอนเกี่ยวกับการรับ

ราชการทหารไวต้ังแต การลงบัญชี ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจ เลือกคนเขากอง

ประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดเปนทหารกองหนุน “ทหารกองประจําการ” หรือ 

“ทหารเกณฑ”
๑๒ เปนกําลังพลท่ีนับวามีความสําคัญ และมีจํานวนมากท่ีสุดในกองทัพเพราะนอกจาก

จะเปนกําลังพลทางดานการทหารแลวยังเสริมสรางความมั่นคงของชาติท่ังในดานการเมือง เศรษฐกิจ 

การเปล่ียนสถานภาพจากการใชชีวิตพลเรือน ไปสภาระหนาท่ีรับใชประเทศชาติ ยอมสงผลตอการ

ปรับตัว ปรับทัศนคติ และการดําเนินชีวิต เนื่องจากตองปรับตัวใหเขากับระเบียบวินัยและกฎเกณฑ

ขอบังคับของทหารซึ่งแตกตางจากการใชชีวิตขณะเปนพลเรือน บางรายไมยอมรับความจริงวาตนเอง

ตองมาเปนทหารเกณฑ ไมอยากแยกจากครอบครัว หรือลาออกจากงานท่ีทําเปนตน
๑๓  ปจจัยเหลานี้

ยอมสงผลกระทบและสรางความกดดันท้ังทางรางกายและจิตใจ จนอาจนําไปสูปญหาสุขภาพจิต

                                            
๑๐“ทหารเกณฑ ลูกคนสุดทอง นองคนสุดทาย”, หนังสือพิมพขาวทหารบก, ปท่ี ๒๙ ฉบับท่ี 24 

(กันยายน ๒๕๖3) : ๓.  
๑๑ทวียศ  ศรีเกต, การเกณฑทหารในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร 

พ.ศ. ๒๔๙๗, (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560), หนา 2. 
๑๒เรื่องเดียวกัน, หนา 3. 
๑๓อภิเชษฐ  ชุมวารี, “การตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 

ในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี 3”, เอกสารวิจัยสวนบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยการทัพบก, ๒๕๖๐), หนา ๒. 



๕ 

ตามมา เชน โรคจิตเภท โรคซึมเศราและปญหา การปรับตัว และอาจเปนสาเหตุหนึ่งของการ

หลีกเล่ียง ขัดขืน หรือขาดหนีราชการ๑๔  

ขาวเกี่ยวกับทหารเกณฑ ซึ่งทหารเกณฑสวนใหญจึงคือคนจน แตคนช้ันกลางและคนรวย

ก็มักจะสามารถหาทางหลบเล่ียงดวยเหตุผลตางๆ นานา พวกเขาจึงรอดพนจากการเกณฑทหาร 

ดังนั้น ในแตละปมักจะมีขาวโดงดังเกี่ยวกับการถูกซอมและเสียชีวิตของทหารเกณฑในคายทหาร 

นับต้ังแต ในยุคส่ือออนไลนแพรหลายยิ่งมีการเปดเผยถึงภาพและวีดิโอคลิปเกี่ยวกับการทํารายและ

ทรมานทหารเกณฑ๑๕ จากขาวในหนังสือพิมพประชาไท ท่ีไดรวบรวมนายทหารเสียชีวิตระหวางฝก 

ถูกส่ังลงโทษเกินขีดความสามารถของรางกาย เชน การเสียชีวิตเกิดจากการถูกส่ังทําโทษทางวินัย โดย

นายทหารยศรอยเอกเปนผูส่ังใหวิ่งรอบสนามหลายรอบ เนื่องจากสิบโทปญญาไมปฏิบัติตามคําส่ังท่ี

ไดรับมอบหมาย เจาหนาท่ีทหารแจงสาเหตุของการทําโทษวาสิบโทปญญาอยูหนวยการเงิน มีนาย

รอยอีกนายหนึ่งทํางานกันอยู 2 คน เมื่อผูบังคับบัญชาท่ีสูงกวามอบงานใหทํา เขาก็ไมทํา ไปเตือนอีก

ครั้งหนึ่งก็ไมทํา เตือนครั้งท่ี 3 ก็ไมทําจึงมีการส่ังลงโทษ แตเนื่องจากสภาพรางกายของผูเสียชีวิตไม

พรอมจึงการอาการฮีทสโตรก (โรคลมแดด) และเสียชีวิตในท่ีสุด, ขาวการบังคับใหวายน้ําเกินกําลัง

ความสามารถท่ีรางกายจะทนได โดยวายน้ําไป-กลับภายในสระวายน้ําโดยไมมีการหยุดพักหลายสิบ

รอบและเปนเวลานาน  จนเปนเหตุให ร.ต.สนาน จมลงไปในกนสระเปนเวลานานจนขาดอากาศ

หายใจ โดยท่ีครูฝกไมดําเนินการชวยเหลืออยางทันทวงที, หรือการเสียชีวิตของทหารเกณฑท่ีเปนขอ

กังขาในสังคมไทย เชน ความสูญเสียของนายทหารช้ันสัญญาบัตรดวย กรณีของสิบโทกิตติกร สุธีพันธุ 

ทหารสังกัด กรมทหารท่ี 23 กองพันทหารราบท่ี 3 คายวีรวัฒนโยธิน มณฑลทหารบกท่ี 25 จังหวัด

สุรินทร เสียชีวิตเมื่อวันท่ี 21 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 ระหวางถูกควบคุมตัวอยูท่ีเรือนจํามณฑล

ทหารบก 25 จากขอกลาวหาท่ีวา สิบโทกิตติกร ถูกจับกุมตามหมายจับของศาลจังหวัดทหารบก

สุรินทร ท่ี 14/2558 ขอหาใหท่ีพํานัก ซอนเรนหรือชวยดวยประการใดใหผูท่ีหลบหนีจากการคุมขัง

ตามอํานาจของศาล เพื่อไมใหถูกจับกุมโดยตัวเขาเองถูกจับกุมตัวเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2559 โดย

เจาพนักงานตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองสุรินทร และถูกสงตัวไปไปควบคุมท่ี เรือนจํามณฑลทหารบก 

25 คายวีรวัฒนโยธิน ต้ังแตวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2559 กอนจะเสียชีวิตในวันท่ี 21 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2559 เสียชีวิตเพราะทนความหนาวไมไหว อยางไรก็ตามกอนหนานี้ญาติของผูตายไดพยายาม

ขอประกันตัว และขอเขาเยี่ยมลูกท่ีคุกทหาร แตกลับถูกปฏิเสธ โดยบอกเห็นเหตุผลวาผูใหญส่ังไมให

                                            

๑๔สฤษด์ิ  แผนสนิท และคณะ, “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทพัเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 302. 

๑๕ศิวัช ศรโีภคางกุล และคณะ, “การเกณฑทหารกับการทรมาน และการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอ

ทหารเกณฑ ในประเทศไทย : บทวิเคราะหจากมุมมองหนังสือรัฐศาสตรไมฆา”, วารสารนิติสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปท่ี 10 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560), หนา 47-80. 



๖ 

ประกัน และหามเขาเยี่ยม กรณีดังกลาวมีการชันสูจตรพลิกศพ และไตสวนการตายตามกระบวนการ

ทางกฎหมาย ซึ่งพบวาเหตุและพฤติการณท่ีตายคือ มีการบาดเจ็บท่ีศีรษะอยางรุนแรงรวมกับ

กระเพาะอาหารแตก เนื่องจากถูกทํารายรางกาย, หรือกรณี หลานสาวออกมาเรียกรอง นาชายถูก

ซอมทรมานจนตาย แตกลับถูกฟองผิด พ.ร.บ.คอมฯ หลังเขารับการฝกในคายกรมหลวงนราธิวาสราช

นครินทร หรือคายปเหล็ง จังหวัดนราธิวาส ตอมาเสียชีวิต สาเหตุการเสียชีวิตมาจากการถูกทําราย

รางกายดวยของแข็ง กลามเนื้อฉีกขาดรุนแรงจนทําใหไตวายเฉียบพลัน ตนเหตุของความสูญเสียเกิด

จากการส่ังทําโทษของรอยโท 1 นายรวมกับพวกรวม 10 คน โดยบรรดาครูฝกทหารใหมอางวาพล

ทหารวิเชียรถูกลงโทษเพราะหลบหนีการฝกถึง 2 ครั้ง, พลทหารยุทธกินันท บุญเนียม คาดวาถูกซอม

ทรมานจนเสียชีวิต ภายหลังจากถูกส่ังขังคุกทหาร, สิบโทปญญา เงินเหรียญ ถูกรอยเอกส่ังทําโทษให

วิ่งรอบสนามกลางแดด เสียชีวิตเพราะเปนลมแดด, พลทหารทรงธรรม หมุดหมัด ตายเพราะถูกซอม

ทรมานโดยนายทหารยศรอยตรี พรอมกับพวกรวม 5 คน, สิบโทกิตติกร สุธีพันธุ ผลการการชันสูตร 

และการไตสวนการตายระบุ เหตุและพฤติการณท่ีตายคือมีการบาดเจ็บท่ีศีรษะอยางรุนแรงรวมกับ

กระเพาะอาหารแตก เนื่องจากถูกทํารายรางกายขณะถูกคุมขัง โดยพลทหาร 4 นาย, พลทหาร

สมชาย ศรีเอื้องดอย ผลการชันสูตรระบุ เสียชีวิตเพราะติดเช้ือไขหวัดนก ญาติคาใจเพราะกอนตาย 

ผูตายระบุวาถูกทหาร 3 นาย ลงโทษดวยการใชปบคลุมศีรษะ ใชอาวุธตีท่ีศีรษะ แผนหลัง หนาอก 

จํานวน 20 ครั้ง เปนตน๑๖ จากขาวคราวเกี่ยวกับทหารเกณฑ และท่ีไมปรากฏเปนขาว แตเปน

เรื่องราวท่ีเลาตอจากรุนพี่หรือเพื่อนท่ีไปเกณฑทหารมา ทําใหชายไทยวัยครบ 18 ป รูสึกกลัวและ

เปนกังวล ในการจะไปเปนทหารเกณฑ กลัวเรื่องการลงโทษ อาหารการกิน กลัวเสียโอกาส รวมท้ัง

การฝกท่ีหนักหนาสําหรับคนท่ีไมเคยออกกําลังกาย 

ยังพบปญหาท่ีทําใหประสิทธิภาพในการพัฒนากําลังพลลดลง ประกอบดวย ความไม

เสมอภาคหรือความเหล่ือมลํ้า ตอแนวทางการเกณฑทหาร การฝกทหารใหม การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรม

ตอพลทหารเกณฑ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําพลทหารไปรับใชสวนตัว และการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพลทหารกองประจําการ ไดแก กองทัพบก ระบบการ

เกณฑทหาร การฝกทหารใหม การปลูกฝงอุดมการณทางทหาร และการศึกษาทางทหารเพื่อเพิ่ม

คุณวุฒิ การพัฒนาพลทหารประจําการเพื่อความมั่นคงของชาติ ดังนี้ การพัฒนา สมรรถนะของกําลัง

                                            

๑๖ทวีศักด เกิดโภคา, “ศพสุดทายอีกกี่ครั้ง?: รวมกรณีซอมทรมาน-ตายแปลกในคาย คุก บานพัก
น า ย ท ห า ร ”, ห นั ง สื อ พิ ม พ ป ร ะ ช า ไ ท  อ อ น ไ ล น ,  [อ อ น ไ ล น ] แ ห ล ง ท่ี ม า  :  
https://prachatai.com/journal/2017/04/70894 [15 สิงหาคม 2564]. 

https://prachatai.com/journal/2017/04/70894%20%5b15
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พล ความทันสมัย ความโปรงใส และความสอดคลองกับภารกิจของกองทัพบก นอกจากนี้ยังมีขอ

คนพบคือ การคัดเลือกทหารอาสาเขากองประจําการทําใหกองทัพเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี๑๗ 

ผูบังคับบัญชามีความสําคัญตอทหารเกณฑ เพราะคลุกคลีและใชชีวิตอยูกับทหารเกณฑ 

จึงควรปฏิบัติหนาท่ี ท่ีนอกจากจะมีระเบียบวินัยคําส่ังเปนตัวควบคุมใหกําลังพลทํางาน สําเร็จตาม

เปาหมายท่ีต้ังไว และส่ิงสําคัญอยางหนึ่งก็คือความสุขกาย ความสบายใจในการปฏิบัติงาน และการ

ปกครองบังคับบัญชาทหารเกณฑใหไดผลตามท่ีพึงปรารถนานั้นประการหนึ่งคือ ผูบังคับบัญชา ตอง

เปนผูมีคุณธรรมหรือการมีหลักธรรมในการปกครองและการผูกใจเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคน

ในการอยูรวมกัน ซึ่งไดแกหลักพุทธธรรม เปนหลักการในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ คือ 

ผูบังคับบัญชาจึงจําเปนตองใชหลักพุทธธรรมเพื่อใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจ 

ดังนั้น จากเหตุผลความเปนมาและปญหาดังกลาวท่ีทําใหผูท่ีจะไปเปนทหารเกณฑเกิด

ความกลาๆ กลัวๆ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาขวัญ กําลังใจทหารเกณฑ ท่ีผูบังคับบัญชาตองเปนผูมีคุณธรรม

หรือการมีหลักธรรมในการปกครองและการผูกใจเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคนในการเขาเปน

ทหารเกณฑ ซึ่งไดแกหลักพุทธธรรม เปนหลักการในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ คือ 

ผูบังคับบัญชาจึงจําเปนตองใชหลักพุทธธรรมเพื่อใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจ สมัครใจเขาเปนทหาร

เกณฑโดยไมตองคัดเลือก ตามจํานวนท่ีกองทัพบกตองการ และกองทัพบกจะตองปรับกระบวนการ 

วิธีการ ในการดูแลทหารเกณฑ เพื่อสรางขวัญ กําลังใจของคนท่ีจะเขามาเปนทหารเกณฑ 

 

1.๒ คําถามการวิจัย  
1.2.๑ สภาพขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ เปนอยางไร 

1.2.๒ ปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีปจจัยใดบาง 

1.2.๓ การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ควรเปนอยางไร 

 

1.๓ วัตถุประสงคการวิจัย 
1.๓.๑ เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

                                            

๑๗สฤษด์ิ  แผนสนิท และคณะ, “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทพัเพ่ือความมั่นคงของ
ชาติ”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 302. 



๘ 

1.๓.๒ เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

1.๓.๓ เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 

 

1.๔ ขอบเขตการวิจัย  

1.๔.๑ ขอบเขตดานเนื้อหา 

ของงานวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑”  ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาสภาพแวดลอมท่ัวไปท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจ

ของทหารเกณฑ ในประเด็น 1) การฝกทหารใหมในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตามแนวทางพระราชทาน 

“พลทหารตนแบบ” และการพัฒนาศักยภาพ “กําลังพลตนน้ํา” ของทหารเกณฑ 2) ปจจัยท่ีสราง

แรงจูงใจของทหารระหวางประจําการ เพื่อเสริมความกาวหนาในการบรรจุเขารับราชการทหาร 3) 
หลักพุทธธรรม ในการสรางขวัญกําลังใจเสริมความกาวหนาในการบรรจุเขารับราชการทหารของ

ทหารเกณฑ 

โดยแบงเปนตัวแปรดังนี้  

๑. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผูวิจัยไดสังเคราะห แนวคิด และขอ

คนพบจากผลงานวิจัยในบริบทปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ประกอบดวย  

(๑) แรงจูงใจ ประกอบดวย ความสําเร็จ การยอมรับ การยกยอง ความกาวหนา 

ความรับผิดชอบ 

(๒) การพัฒนาศักยภาพ ประกอบดวย ดานความรู  ดานทักษะ และดาน

ประสบการณ 

 (๓) หลักสังคหวัตถุ ๔ ประกอบดวย ทาน (การให) ปยวาจา (สุภาพ ไพเราะ 

นาฟง) อัตถจริยา (การประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น) สมานัตตา (การปฏิบัติตนเสมอตน

เสมอปลาย) 

๒) การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปรเชิง

คุณภาพ (Qualitative Variable) ท่ีไดจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และสนทนา

กลุมเฉพาะ (Focus group discussion) คือ ปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 



๙ 

1.๔.๒ ขอบเขตดานประชากรและผูใหขอมูลสําคัญ 

1) ประชากร  

ไดแก ทหารเกณฑ มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ จํานวน 11,032 คน๑๘ 

2) ผูใหขอมูลสําคัญ  

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานตางๆ รวมท้ังหมด 27 รูปหรือคน แบงออกเปน 4 

กลุม ดังนี้  

(1) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานพุทธศาสนา จํานวน 3 รูป  

(2) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 3 คน  

(3) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูบังคับบัญชาของทหารเกณฑ จํานวน 13 คน  

(4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานทหารเกณฑ จํานวน 8 คน 

3) ผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ  

ไดแก ผูทรงคุณวุฒิดานตาง  ๆจํานวน 8 รูปหรือคน  

(1) ผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา จํานวน 1 รูป  

(2) ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 5 คน 

(3) ผูทรงคุณวุฒิดานทหารเกณฑ จํานวน 2 คน 

1.๔.๓ ขอบเขตดานพื้นท่ี 

พื้น ท่ี ท่ี ใช ในการศึกษาวิ จัย  ไดแก  คือ  มณฑลทหารบกท่ี  ๑๑  ประกอบดวย 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัดนครปฐม 

1.๔.๔ ขอบเขตดานระยะเวลา  

การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยระหวางเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ถึงเดือน กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๖๔  รวมระยะเวลา ๑๒ เดือน 

 

 

 

1.5 สมมติฐานการวิจัย 

                                            

๑๘ฐานขอมูลทะเบียนทหารประจําการ มณฑลทหารบกท่ี 1๑ กองทัพภาค 1, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 
https://www. www.army1.rta.mi.t [16 ตุลาคม 2562]. 



๑๐ 

1.5.1 ปจจัยการพัฒนาศักยภาพ ดานความรู ทักษะ ประสบการณ มีอิทธิพลตอขวัญ

กําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

1.5.2 หลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 

1.6 นิยามศพัทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 
ขวัญกําลังใจ หมายถึง ความพึงพอใจ และความต้ังใจในการปฏิบัติงานของบุคคล  

ท่ีจะอุทิศทุกส่ิงอยาง เชน สติปญญา แรงกาย เวลาและทรัพยสิน เพื่อสนองความตองการและ

วัตถุประสงคของหนวยงาน โดยมีแรงจูงใจในการสรางขวัญและกําลังใจ 

แรงจูงใจ ประกอบดวย ความสําเร็จ การยอมรับ การยกยอง ความกาวหนา และความ

รับผิดชอบ 

ความสําเร็จ หมายถึง การทํางานท่ีไดเสร็จส้ินและประสบความสําเร็จอยางดี  

มีความสามารถในการแกไขปญหาตางๆ การรูจักปองกันปญหา ท่ีจะเกิดข้ึนเมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิด

ความรูสึกพึงพอใจและปลาบปล้ืมในผลสําเร็จของงานนั้นๆ 

การยอมรับ หมายถึง ความตองการทางสังคม เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของ

สังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของมนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความตองการ

เปนสวนหนึ่งของหมูคณะความตองการ ไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความช่ืนชมจากผูอื่น  

เปนตน                  

การยกยอง หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความตองการการไดรับการยก

ยองนับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพนับถือ ความตองการมีความรู

ความสามารถ เปนตน 

ความกาวหนา หมายถึง ไดรับการเล่ือนตําแหนงสูงข้ึนของบุคคลในองคการ การมี 

โอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติมหรือไดรับการฝกอบรม 

ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบงานใหมๆ และมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มท่ีโดยไมมีการตรวจสอบหรือควบคุม

อยางใกลชิด 

การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง กระบวนการเรียนรู เพื่อเพิ่มพูนความรูทักษะ สมรรถนะ 

และทัศนคติ ของทหารเกณฑใหมีมีความ ความสามารถ มีทักษะ และพฤติกรรมท่ีกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดตอองคกรและตนเองอันจะสงผลใหมีทัศนคติท่ีดีตอหนวยงาน กองทัพ และความรูความสามารถ

ในระยะยาว มีความจําเปนตอการยกระดับชีวิตหลังปลดประจําการ มีการเปล่ียนแปลงตัวเองใหมี



๑๑ 

ความเหมาะสม เพื่อใหสอดคลองตอความตองการในดานตางๆ รวมท้ังเปาหมายของตัวเองและเปน

การปรับตัวใหมีความสอดคลองกับส่ิงท่ีกองทัพ สังคมคาดหวัง ประกอบดวย  

ความรู หมายถึง การฝกใหทหารเกณฑมีสงเสริมและพัฒนาความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและดานภาษาอังกฤษ ความรูในการปองกันตัวเอง ความรูเพื่อประกอบอาชีพหลังปลด

ประจําการ  

ความสามารถ หมายถึง ทักษะในการปองกันตัว ทักษะ ในการแกปญหา ทําใหมี

ระเบียบวินัยในการทํางาน ความรูความสามารถในการวิเคราะหสถานการณอยางรวดเร็ว และ

ตัดสินใจไดอยางฉับพลัน  

ทักษะ หมายถึง การเปนทหารเกณฑทําใหไดประสบการณในการอยูรวมกันในสังคม

กับเพื่อนฝูง มีความเช่ียวชาญในการใชอาวุธ การใชแผนท่ี เข็มทิศ การพราง การดํารงชีพ การอยูรอด

ในสนามรบ และอื่นๆ และสามารถปฏิบัติตามบทบาทนั้นๆ ไดอยางถูกตอง 

สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง หลักธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจของผูอื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟอ 

เกื้อกูล หรือเปนหลักการสงเคราะหซึ่งกันและกัน ประกอบดวย ๔ ประการ คือ 

๑) ทาน หมายถึง การให (โอบออม อารี) ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ ใหทาน

แกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ีรัก 

มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ 

สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน  

๒) ปยวาจา คือ กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน  

มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิด

ความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนใหเปนประโยชนแกท้ังตนเอง และผูอื่น รูจักการ

เสียสละไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกความสุขสบายสวนตัว ทุมเทแรงกาย แรงใจในการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน และชวยเหลือผูอื่น พรอมรูจักแกไขปญหาดวยปญญา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน 

ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคน

ท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน 

๔) สมานัตตา หมายถึง การวางตัวใหเหมาะสมเสมอตนเสมอปลาย รูจักวางตนให

เหมาะสมกับฐานะ มีจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหวเปล่ียนแปลงงาย และดํารงตนไวไมใหตกไปในความช่ัว 

ปฏิบัติกับเพื่อนรวมหรือผูคนอื่นๆ อยางเทาเทียมกัน รวมท้ังอยูรวมทุกขรวมสุข รวมแกไขปญหากับ

เพื่อนรวมงานในองคกร 



๑๒ 

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ หมายถึง เปนการจัดแบงเขตการปกครองทางทหารบก  

เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติกิจการทางทหาร เชน การเรียกพล การระดมพล การเกณฑทหาร2 เปนตน 

ประกอบดวย จังหวัดทหารบกกรุงเทพ ไดแก กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม  จังหวัด

ปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดทหารบกกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี และ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ทหารกองเกิน หมายถึง ผูซึ่งมีอายุต้ังแต ๑๘ ปบริบูรณ และยังไมถึง ๓๐ ปบริบูรณ  

ซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตาม ม.๑๖ หรือผูซึ่งไดลงบัญชีทหารกองเกินตาม ม. ๑๘ แลว 

ทหารกองประจําการ หมายถึง ผูซึ่งไดข้ึนทะเบียนกองประจําการ และไดรับราชการ  

ในกองประจําการจนกวาจะไดปลด ซึ่งรับราชการตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด  

ทหารกองหนุน หมายถึง ทหารท่ีปลดจากกองประจําการโดยไดรับราชการในกอง 

ประจําการ จนครบกําหนดหรือทหารกองเกิน ซึ่งสําเร็จการฝกวิชาทหารตามกฎหมายวาดวยการ 

สงเสริมการฝกวิชาทหาร (ร.ด.) และไดข้ึนทะเบียนกองประจําการแลวปลดเปนทหารกองหนุน 

การตรวจเลือกทหารกองเกินเขาเปนทหารกองประจําการ หมายถึง การดําเนินการ

ตามระเบียบวิธีการข้ันตอนในการคัดเลือกทหารกองเกินท่ีมีอายุ ๒๑ ปบริบูรณและผูท่ีมีอายุต้ังแต 

๒๑ ปข้ึนไปแตยังไมถึง ๓๐ ปบริบูรณท่ียังไมเคยเขารับการตรวจเลือกเปนทหารกองประจําการ 

การลงบัญชีทหารกองเกิน หมายถึง การท่ีบุคคลเพศชายท่ีมีสัญชาติไทยท่ีมีอายุยางเขา 

๑๘ ปไปแสดงตนตอเจาหนาท่ีสัสดีเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินท่ีอําเภอทองท่ี 

การรับหมายเรียก หมายถึง ผูท่ีไดลงบัญชีทหารกองเกินไวท่ีอําเภอ ภูมิลําเนาทหาร แลว

เมื่อมีอายุยางเขา ๒๐ ป ไปแสดงตนตอเจาหนาท่ีสัสดี ขอรับหมายเรียกเพื่อท่ีจะเขารับการตรวจเลือก

ทหารกองเกินเขากองประจําการ 

 

1.7 ประโยชนที่ไดรบัจากการวิจัย 
1.7.๑ ทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับสภาพขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ 

1.7.๒ ทําใหไดองคความรูเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5


๑๓ 

1.7.๓ ทําใหสามารถบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

1.7.4 สามารถนําองคความรูท่ีเปนผลการวิจัยเสนอแนวทางการสรางขวัญกําลังใจทหาร

เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เปนแนวทางสรางขวัญและกําลังใจใหแกทหาร

เกณฑมณฑลอื่นๆ และสามารถสรางแรงจูงใจใหเปนทหารกองประจําการและรักในอาชีพทหาร 

 



 
บทที่ ๒ 

 

แนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของไดดังนี้  

2.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย    
๒.๒ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับขวัญกําลังใจ 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับทหารเกณฑและแรงจูงใจของทหารเกณฑ  

2.4 หลักสังคหวัตถุ 4 

๒.5 ขอมูลบริบทเรื่องท่ีวิจัย 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

๒.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย   

   

๒.1 แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกบัการพัฒนาทรพัยากรมนษุย 
152.1.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

1 5“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” มนุษย คือ สัตวท่ีรูจักใชเหตุผล สัตวท่ีมีจิตใจสูง ทรัพยากร

หมายถึง ส่ิงท้ังปวงอันเปนทรัพย สวนพัฒนา หมายถึง ทําใหเจริญ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2554) สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือการทําใหมนุษยเจริญ มีศักยภาพมากข้ึนจน

กลายเปนทรัพยากรท่ีมีคาในสังคมและประเทศ 1 5 หรือแปลวา คนมีคาเปนทรัพย ซึ่งหมายถึง มนุษย

เปนส่ิงท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชน เดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ กลาวคือ คนในหนวยงาน หรือ

องคการเปนส่ิงมีคา จึงเปนการสมควรท่ีจะตองทํานุบํารุงรักษาใหคนมีคุณคาเหมาะสมกับองคการให

นานเทานาน เปนหลักประกันท่ีจะทําใหองคการอยูรอดปลอดภัยและรุงเรือง ๑ ทรัพยากรมนุษย 

(Human Resource) หมายถึง แรงงาน ความรู ความคิด ความชํานาญของมนุษย๒ ทรัพยากรมนุษย

                                                             
๑ทองศรี กําภู ณ อยุธยา, การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม, (กรุงเทพมหานคร : พิมพตุลา, 

2536), หนา ๒. 
๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๒. 



๑๓ 

จะเปนผูผลิตสินคาและบริการ การควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การกําหนด

ยุทธศาสตรและวัตถุประสงคสําหรับองคการ๓ ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ความเฉลียวฉลาดและพลัง

ของคนท่ีใหกับองคการในฐานะท่ีทําประโยชนอยางมีศักยภาพเพื่อสรางพันธกิจ วิสัยทัศน คุณคา และ

เปาหมาย และทําใหมันบรรลุความสําเร็จ 1 5 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินงานท่ีสงเสริมให บุคลากรเพิ่มความรู และทักษะ มีพฤติกรรมการทํางานท่ีเหมาะสมกับงานท่ี

รับผิดชอบ ซึ่งเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ หลายๆ 

คนมักจะมีคําถามกับคําวา "การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development)" มี

ความสําคัญตอการบริหารจัดการในองคการตางๆ ดังนี้ 

15กระบวนการของการพัฒนาและการทําใหบุคลากรไดแสดงความเช่ียวชาญ (Expertise) 

โดยใชการพัฒนาองคการ การฝกอบรมบุคคลและพัฒนาบุคคลโดยมีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 1 5

๔ เพื่อจุดประสงคในการปรับปรุงการทํางานซึ่งเนนการทําใหบุคลากรทํางานใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน โดยการบูรณาการเปาหมายขององคการและความตองการของบุคคลใหสอดรับ

กัน หลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 1 5

๕ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการนําศักยภาพของแตละ

บุคคลมาใช ในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนสูงสุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีตอ

องคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ เมื่อพิจารณา

พบวา  

1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาใหเพิ่มพูนข้ึนได ท้ังดานความรู ดานทักษะ

และเจตคติ ถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ 

2. การพัฒนาศักยภาพของมนุษยควรเปนกระบวนการตอเนื่อง ต้ังแตการสรรหา  

การคัดเลือก นํามาสูการพัฒนาในระบบขององคการ 

3. วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของ

องคการ และบุคลากร 

                                                             
๓Milkovich and Boudreau, Human Resources and Organization Success, (NY: 

Cornell University, School of Industrial and Labor Relations, Center for Advanced Human 

Resource Studies, 1996), p. 2. 
๔Swanson, R. A. (1995). The Strategic Roles of Human Resource Development. 

Human Resource Planning, Vol. 18 No. 4 (1995): 10-21.  
๕Rothwell and Sredl (1992), อางใน จิตติมา อัครธิติพงศ, เอกสารประกอบการสอน รหัส 

3563404 วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย, (คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2556), หนา 19. 



๑๔ 

4. จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเปนระยะๆ เพื่อชวย

แกไขบุคลากรบางกลุม ใหพัฒนาความสามารถเพิ่มข้ึนและในขณะเดียวกันก็สนับสนุนใหผูมีขีด

ความสามารถสูงไดกาวหนาไปสูตําแหนงใหมท่ีตองใช ความสามารถสูงข้ึน 

5. องคการจะตองจัดระบบทะเบียนบุคลากรใหเปนปจจุบัน ท่ีสามารถตรวจสอบ

ความกาวหนาไดเปนรายบุคคล  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ ตลอดจนการ

อุทิศตัว บุคลิกภาพ การปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองคกร ผานกระบวนการของการศึกษา 

การฝกอบรม และการพัฒนา ซึ่งองคกรเปนผูจัดดําเนินการใหหรือโดยบุคลากรดําเนินการเอง เพื่อให

เกิดการพัฒนาทางดานความคิด ความรู จิตใจ บุคลิกภาพและการทํางาน เมื่อไดรับการพัฒนาแลว 

สามารถวัดผลงานหรือความประพฤติของบุคลากรในองคกรไดวามีการเปล่ียนแปลงไปในทิศทางท่ี

องคกรตองการหรือไม๖   

1 5สรุปไดวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนการเพิ่มพูนทักษะ ความรูความสามารถ 

ตลอดจนการอุทิศตัว บุคลิกภาพการปรับตัว และการคิดริเริ่มของบุคคลในองคกร ผานกระบวนการ

ของการศึกษา การฝกอบรมและการพัฒนา เพื่อใหเกิดการพัฒนาทางดานความคิด ความรู จิตใจ 

บุคลิกภาพและการทํางาน 

 
ตารางท่ี ๒.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ทองศรี กําภู ณ อยุธยา  

(2536, หนา ๒) 

ทรัพยากรมนุษย แปลวา คนมีคาเปนทรัพย ซึ่ง

หมายถึง  มนุษย เปน ส่ิง ท่ี เปนประโยชนตอสังคม 

เชนเดียวกับทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ กลาวคือ คนใน

หนวยงาน หรือองคการเปนส่ิงมีคา เปนหลักประกันท่ี

จะทําใหองคการอยูรอดปลอดภัยและรุงเรือง 

Milkovich and Boudreau 

(1996, p. 2) 

ทรัพยากรมนุษย คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค 

และความรูของประชาชน ซึ่งสามารถนํามาหรือความ

นํามาใชในการผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน 

ทรัพยากรมนุษยจะเปนผูผลิตสินคาและบริการ การ

ควบคุมคุณภาพ การตลาด การบริหารการเงิน การ

                                                             
๖อรุณ รักธรรม, การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : สุนทรออฟเซต, 2537), 

หนา 37. 



๑๕ 

กําหนดยุทธศาสตรและวัตถุประสงคสําหรับองคการ 

Swanson, R. A.  

(1995, pp. 10-21)  

 

ทรัพยากรมนุษย คือ พลังงาน ทักษะ พรสวรรค 

และความรูของประชาชน ซึ่งสามารถนํามาหรือความ

นํามาใชในการผลิตสินคา หรือใหบริการท่ีเปนประโยชน  

 
 

ตารางท่ี ๒.1 ความหมายของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Rothwell and Sredl, (1992) 

15อางใ15น จิตติมา อัครธิติพงศ 
(2556, หนา 19) 

1 5 การจัดประสบการณการเรียนรูขององคการ 

(Organizational Learning)  โดยนายจ า ง เปน

ผูรับผิดชอบ เพื่อจุดประสงคในการปรับปรุงการทํางาน

ซึ่งเนนการทําใหบุคลากรทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

โดยการบูรณาการเปาหมายขององคการและความ

ตองการของบุคคลใหสอดรับกับหลักการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

อรุณ รักธรรม  
(2537, หนา 37) 
 

1 5การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนการนําศักยภาพ

ของแตละบุคคลมาใชในการปฏิบัติงานใหเกิดประโยชน

สูง สุด และสรางใหแตละบุคคลเกิดทัศนคติท่ีดีตอ

องคการ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณคาของ

ตนเอง เพื่อนรวมงานและองคการ 

 
2.1.2 แนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
ทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยท่ีมีคายิ่งของสังคมและประเทศชาติ ประเทศใดท่ีมีทรัพยากร

มนุษยท่ีมีศักยภาพสูงและสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนในทางสรางสรรคแลว ประเทศนั้นก็

เจริญกาวหนา มีความมั่งค่ังและมั่นคงท้ังในทางเศรษฐกิจ การเมืองและทางสังคมแตถาหากประเทศ

ใดขาดทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาหรือไมสามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติได ประเทศก็

พัฒนาไปไดยาก ความเจริญหรือความลาหลังของประเทศจึงข้ึนอยูกับปจจัยทรัพยากรมนุษยเปน

สําคัญ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนปจจัยหลักท่ีกอใหเกิดการพัฒนา ปจจัยอื่นๆ ท่ีกอใหเกิดการพัฒนา

ประเทศไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคมก็มาจากทรัพยากรมนุษยท้ังส้ิน ประเทศตางๆ  



๑๖ 

จึงมุงหวังท่ีจะมีทรัพยากรมนุษยท่ีมีประสิทธิภาพและมีระบบการบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีดีและ

กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ 

แกรีแฮเมล และ ซีเค.พราฮาราด (Gary Hamel และ C.K. Prahalad) ไดเขียนหนังสือ

ช่ือ Competing for The Future ซึ่งไดนําเสนอแนวคิดท่ีสําคัญ คือ Core Competencies เปน

ความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือวาในการประกอบธุรกิจนั้นจะตองมีเนื้อหา สาระหลัก เชน  

พื้นฐานความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรไดบาง และอยูในระดับใด จึงทํางานไดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตองการขององคการ 

ในปจจุบันองคการของเอกชนช้ันนําไดนําแนวคิดสมรรถนะไปใชเปนเครื่องมือในการ

บริหารงานมากข้ึน และยอมรับวาเปนเครื่องมือสมัยใหมท่ีองคการตองการไดรับความพึงพอใจอยูใน

ระดับตนๆ มีการสํารวจพบวา มี ๗๐๘ บริษัทท่ัวโลก นํา Core Competency เปน ๑ ใน ๒๕ เครื่อง

เมื่อท่ีไดรับความนิยมเปนอันดับ ๓ รองจาก Coporate Code of Ethics และ Strategic Planning 

แสดงวา Core Competency จะมีบทบาทสําคัญท่ีจะเขาไปชวยใหงานบริหารประสบความสําเร็จ  

จึงมีผูสนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับใหเพิ่มมากข้ึน๗ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย จึงหมายถึงกระบวนการเสริมสรางปองกันและแกไขทักษะ 

ความรู และจิตลักษณะของบุคลากรหรือกลุมบุคลากร เพื่อใหเขามีความรูความสามารถ และมี

พฤติกรรมและการปฏิบัติตนอยางเหมาะสมกับวันและสถานการณแวดลอมเพื่อเปนทรัพยากรท่ีมีคา

อยางแทจริงของสังคมหรือองคกรท่ีรวมอยูท่ีนั้น๘ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วาเปนกระบวนการท่ีจะเสริมสรางและปรับเปล่ียน

ผูปฏิบัติงานใหมีความรู (Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ทักษะในการทํางาน (Skills) 

และทัศนคติ (Attitude) ใหเอื้ออํานวยตอประสิทธิภาพในการทํางาน๙ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human resource development) เปนหนาท่ีของ

ผูบริหาร ในการพัฒนา เพิ่มพูนความรู และทักษะในดานตางๆ เพื่อใหมีความสามารถเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนางานของตนเอง ท่ีเปนความพยายามอยางตอเนื่องของฝายบริหาร ในการ

วางแผนปรับปรุงขีดความสามารถ (Competency) การวางแผนและพัฒนาทางวิชาชีพ (Career 

                                                             
๗วาท่ีรอยตรีหญิง สุทธญาณ  โอบออม, “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินตามแนวพระพุทธศาสนา”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๑๙. 
๘สมศักด์ิ คงเท่ียง, หลักการบริหารการศึกษา , (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย

รามคําแหง, 2545), หนา ๓๑.  
๙เกรียงไกร  เจียมบุญศรี และ จักร  อินทจักร, คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : 

บุคแบงก, 2548), หนา ๓๑. 



๑๗ 

planning and development) ของบุคลากรในองคกร โดยการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 

(Training and Development-T&D) เปนหลัก๑๐ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ีเปนไปเพื่อการเรียนรู การเพิ่มผลงาน 

การเปล่ียนแปลงของมนุษยโดยผานกิจกรรมความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ท้ังท่ีเปน

ทางการและไมเปนทางการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน จุดมุงหมายของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยเพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในองคการ๑๑ 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ จึงควรคํานึงถึงหลักการสําคัญดังนี้ 

๑. มนุษยทุกคนมีศักยภาพท่ีสามารถพัฒนาใหเพิ่มพูนข้ึนไดท้ังดานความรู ดานทักษะ 

และเจตคติถาหากมีแรงจูงใจท่ีดีพอ 

๒. การพัฒนาศักยภาพของมนุษยควรเปนกระบวนการตอเนื่อง ต้ังแตการสรรหาการ

คัดเลือกนํามาสูการพัฒนาในระบบขององคการ 

๓. วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมีหลายวิธี จะตองเลือกใชใหเหมาะสมกับลักษณะของ

องคการและบุคลากร 

๔. จัดใหมีระบบการประเมินการพัฒนาความสามารถของบุคลากรเปนระยะๆ เพื่อชวย

แกไขบุคลากรบางกลุม ใหพัฒนาความสามารถเพิ่มข้ึน และในขณะเดียวกันก็สนับสนุน ใหผูมีขีด

ความสามารถสูงไดกาวหนาไปสูตําแหนงใหมท่ีตองใชความสามารถสูงข้ึน 

๕. องคการจะตองจัดระบบทะเบียนบุคลากรใหเปนปจจุบัน ท่ีสามารถตรวจสอบ

ความกาวหนาไดเปนรายบุคคล 

๖. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองทําทุกดาน คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู 

ความสามารถ ดานจิตใจ หรือดานคุณธรรมใหมีควบคูกันไป 

๗. องคการจะตองคํานึงถึงความมั่นคง และความกาวหนาของบุคลากรทุกคนในองคการ

ควบคูกับความกาวหนาขององคการ องคการจะอยูไมได ถาหากขาดบุคลากรท่ีมีกําลังกายกําลังใจ 

และสติปญญาทุมเทใหกับองคการ๑๒ 

แนวความคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยแบงไดเปน 3 กลุม    
                                                             

๑๐ตุลา  มหาพสุธานนท, หลักการจัดการ หลักการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : พัฒนา, 2545), 
หนา ๓๑.  

๑๑จิตติมา  อัครธิติพงศ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖), หนา ๔๐. 
๑๒กรรณิการ  สุวรรณศรี, รายวิชา ๙๐๑๑๑๐๖ การบริหารทรัพยากรมนุษย โปรแกรมวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร, เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

ราชภัฎนครปฐม, ๒๕๕๖), หนา ๑๓๔-๑๓๕. 



๑๘ 

กลุมท่ี 1 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การดําเนินการใหบุคคลไดรับ
ประสบการณและการเรียนรูในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่ีจะนําเอามาปรับปรุงความสามารถในการ
ทํางานโดยวิธีการ 3 ประการ คือ 

Nadler และ Wiggs ไดอธิบายวา การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการวางแผน
อยางเปนระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานขององคกรใหสูงข้ึน โดยวิธีการฝกอบรม การใหการศึกษา๑๓  และการพัฒนาขอบเขตของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงครอบคลุม 3 เรื่องดวยกัน คือ 

1. การฝกอบรม (Training) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อการเรียนรูสําหรับงาน
ปจจุบัน มุงหวังใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานไดทันทีหรือมีพฤติกรรม
การทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไปตามความตองการขององคการ การฝกอบรมมีความเหมาะสมกับความ
เปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีเกิดข้ึน ข้ันตอนการทํางาน เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช หรือสภาพการแขงขัน
ผันแปรไปจากท่ีไดคาดคะเนไว 

2. การศึกษา (Education) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึน เพื่อเตรียมบุคคลใหมีความพรอม
ท่ีจะทํางานตามความตองการขององคกรในอนาคต การศึกษายังคงตองเกี่ยวกับการทํางานอยู แตจะ
แตกตางไปจากการฝกอบรม เนื่องจากเปนการเตรียมเรื่องงานในอนาคตท่ีแตกตางไปจากงานปจจุบัน 
การศึกษาจึงเปนการเตรียมบุคลากรเพื่อการเล่ือนข้ันตําแหนง (Promotion) หรือใหทําในหนาท่ีใหม 

3. การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการท่ีจัดข้ึนเพื่อใหเกิดการเรียนรูและ
ประสบการณแกบุคลากรขององคกร เปนการชวยเตรียมความพรอมของบุคลากรสําหรับการเรียนรูส่ิง
ตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตและจุดหมายท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรขององคการ ชวยใหบุคลากรของ
องคการไดเพิ่มพูนความรู ไดแสดงขีดความสามารถของตน ไดแสดงความคิดเห็นรวมท้ังเปนการเปด
โอกาสใหบุคลากรไดแสดงความสามารถ ศักยภาพท่ีซอนเรนอยูภายในออกมา๑๔   

 

 

 

 

 

 
 

                                                             
๑๓Nadler and Wiggs, Corporate Human Resource Development, (NewYork: Van. 

Nostrand Reinhold Company, 1989), p. 3. 
๑๔ดนัย  เทียนพุฒ, กลยุทธการพัฒนาคน : สิ่งทาทายความสําเร็จของธุรกิจ, (กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), หนา 22. 
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การฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา มีความหมายและความสัมพันธท่ีใกลเคียงกัน

มาก และเพื่อใหเห็นความหมายท่ีเดนชัดของแตละความหมาย จึงไดแสดงการเปรียบเทียบความ

แตกตางระหวางการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา๑๕ 

 
ตารางท่ี 2.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการฝกอบรม การศึกษา และการพัฒนา 

 

รายละเอียด จุดเนน การพิจารณาเชิง
เศรษฐกิจ 

การประเมินผล อัตราการเสี่ยง 

การฝกอบรม 
 

งานปจจุบันของผู
ดํารงตําแหนง 

เปนคาใชจาย จากการปฏิบัติงาน ตํ่า 

การศึกษา ในอนาคตท่ีทุก
คนตองเตรียม

ศึกษา 

เปนการลงทุน
ระยะส้ัน 

จากการปฏิบัติงาน
ท่ีจะตองทําใน

อนาคต 

ปานกลาง 

การพัฒนา 
 

คนและงานคือ
กิจกรรมของ
องคการใน
อนาคต 

เปนการลงทุน
ระยะยาว 

ทําไดยาก สูง 

กลุมท่ี 2 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การนํากิจกรรมท่ีมีการ 

กําหนดและวางรูปแบบอยางเปนระบบเพื่อใชเพิ่มพูนความรู ทักษะ ความสามารถ และ ปรับปรุง

พฤติกรรมของพนักงานใหดีข้ึน โดยมุงเนนการพัฒนาใน 3 สวน คือ 

1. การพัฒนาบุคคล (Individual Development) 

2. การพัฒนาสายอาชีพ (Career Development) 

3. การพัฒนาองคการ (Organization Development) 

โดยการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะเกิดไดจากการนําเปาหมายของบุคคล ซึ่งตองใหไดมา

ซี่งเปาหมายของแตละคน เพื่อใหสอดรับกับเปาหมายขององคการท่ีตองการบุคคลากรประเภทใดท้ัง

ในระยะส้ัน ระยะกลาง และระยะยาว โดยการนําการพัฒนาสายงานอาชีพเปนตัวเช่ือมเปาหมายของ

บุคคลกับเปาหมายขององคการนั้น 

กลุมท่ี 3 ใหนิยามการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การท่ีจะพัฒนาองคการ  

ใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) ซึ่งเปนการบูรณาการระหวางการเรียนรู

และงานเขาดวยกัน ซึ่งสามารถนํามารวมกันไดอยางตอเนื่องและเปนระบบใน 3 สวน ซึ่งกระบวนการ

เรียนรูสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ 

                                                             
๑๕สุภาพร  พิศาลบุตร และ ยงยุทธ  เกษสาคร, การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม, พิมพครั้งท่ี 3, 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ พริ้นต้ิง, 2545), หนา 11. 
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1. การเรียนรูจากประสบการณ (อดีต) 

2. การเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหเขากับสถานการณ (ปจจุบัน) 

3. การเรียนรูเพื่อท่ีจะเตรียมตัวสําหรับการเปล่ียนแปลง (อนาคต)๑๖ 

จากการจําแนกประเภทของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามแนวความคิดตางๆ ดังกลาว 

ขางตน ดังนั้นเพื่อใหครอบคลุมขอบเขตการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงไดจัดแบงประเภทของการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษยออกเปน 7 ประเภท ดังนี้ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการปฐมนิเทศ (Orientation)  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการศึกษา (Education)  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการฝกอบรม (Training)  

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาปจเจกบุคคล (Individual Development)  

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาสายอาชีพ (Career Development)  

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาองคการ (Organization Development)  

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาตนเอง (Self Development) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแตละประเภทมีสาระสําคัญโดยสรุปดังนี้ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการปฐมนิเทศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการ

ปฐมนิเทศเปนกิจกรรมการแนะนําบุคลากรขององคการท่ีเขามาปฏิบัติงานใหมใหรู จักโครงการ

ลักษณะงาน ผูบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน เพื่อชวยใหบุคลากรใหมสามารถปรับตัวเขากับงานและ

กลุมบุคลากรท่ีปฏิบัติงานในองคการไดโดยใหรูขอมูลท่ีจําเปนตอการปฏิบัติงาน และมีทัศนคติ

มาตรฐาน คานิยมและรูปแบบพฤติกรรมตามความคาดหวังขององคการ  

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการศึกษา (Education) วัตถุประสงคสําคัญของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการใหการศึกษาก็เพื่อการวางแผนกําลังคน (Work for Planning)  

ท่ีจัดเตรียมไวในอนาคต จัดเตรียมการวางแผนอาชีพ (Career Planning) ใหกับบุคลากรเพื่อ

สับเปล่ียนหนาท่ีในอนาคต เพื่อการเตรียมการทดแทน (Preparing Replacement) บุคลากรท่ี

โยกยาย  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการฝกอบรม การฝกอบรมเปนเพียงวิธีการหนึ่งของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนวิธีการท่ีใชไดกับการพัฒนาบุคลากรท่ัวไปๆ บางเรื่องเนนเพื่อให

บุคลากรท่ีเขามาใหมไดใชความรูความสามารถ ทดลองปฏิบัติงานจริง (Probation) และใชการ

ฝกอบรมยกระดับความสามารถของบุคลากรซึ่ง ประกอบดวยความรูในเชิงการจัดการความสามารถ

ในการกปญหาและความรับผิดชอบตอหนาท่ี เพื่อใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานไดอยางเช่ียวชาญ

และหลากหลาย มีความพรอมในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานใหมๆ เพื่อสรางสรรคผลงานใหแก
                                                             

๑๖Nadler and Wiggs, Corporate Human Resource Development, (NewYork: Van. 

Nostrand Reinhold Company, 1989), p. 3. 
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องคการมากยิ่งข้ึน การฝกอบรมยังเปนส่ิงท่ีเสริมสรางทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงาน เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการแกปญหา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรมนุษยใหสามารถตอบสนอง

ความตองการขององคการท้ังในปจจุบันและอนาคต จึงอาจกลาวไดวา การฝกอบรมเปนกิจกรรมท่ี

ชวยเสริมสรางการปฏิบัติงานของทรัพยากรมนุษยในองคการ 3 ดาน คือ  

3.1 ดานความรู ความสามารถ ทักษะและความชํานาญ ในการปฏิบัติงานใหมี

ประสิทธิภาพ ตรงตามท่ีตองการและสงผลตอความเจริญเติบโตขององคการท้ังในปจจุบันและอนาคต  

3.2 ดานความสามารถ ทําใหบุคลากรมีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีตอ

หนาท่ีความรับผิดชอบและตอองคการ  

3.3 ดานการปฏิบัติงาน ทําใหบุคลากรไดมีโอกาสเตรียมตัวใหพรอมสําหรับ

ตําแหนงหนาท่ีรับผิดชอบท่ีสูงข้ึนในอนาคต และมีความรูมีความมั่นใจท่ีจะรับผิดชอบงานในหนาท่ีท่ี

ไดรับมอบหมาย คือ  

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาปจเจกบุคคล การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยโดยการพัฒนาปจเจกบุคคลเปนการพัฒนาท่ีมุงใหประสบการณ การเรียนรูแกทรัพยากรมนุษย

ขององคเปนรายบุคคลใหแตละรายมีความสามารถ ไปในทิศทางตามการเปล่ียนแปลงขององคการได 

การพัฒนาปจเจกบุคคลเปนการพัฒนาเพื่อเตรียมความพรอมใหกับองคการการ เปนการลงทุนระยะ

ยาวท่ีมีความเส่ียงสูงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยการศึกษา และการฝกอบรม การทํางานเปนทีม 

การพัฒนาจิตสํานึกของการอยูรวมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคล การพัฒนาความเปนผูนําการ

พัฒนาความคิดสรางสรรค  
5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาสายอาชีพ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

โดยการพัฒนาสายอาชีพเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ท่ีเนนการเตรียมความพรอม

และสรางโอกาสใหกับทรัพยากรมนุษย อาชีพ คือ ตําแหนงท่ีบุคคลครองไปตลอดชีวิตการทํางาน 

บุคคลยึดอาชีพก็เพราะตองการสรางความพึงพอใจใหกับตนเอง การไดทํางานในเวลาหนึ่งเปนการ

ตอบสนองความตองการหลายดาน ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกอาชีพของทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย  

ความสนใจ (Interests) ภาพลักษณของตนเอง (Self-Image) บุคลิกภาพ (Personality) ภูมิหลังทาง

สังคม (Social Background)  

6. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาองคการ ปจจุบันองคการมีการ

เปล่ียนแปลงอยางตอเนื่องตลอดเวลา เชน การจัดขนาดขององคการใหม (Rightsizing) การ

เปล่ียนแปลงดังกลาวทําใหองคการตองมีการพัฒนาท่ีสําคัญ คือการชวยใหทรัพยากรมนุษยมี

ความสามารถปรับตัวตามการเปล่ียนแปลง 

7. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการพัฒนาตนเอง ทรัพยากรมนุษยแตละบุคคลใน

องคการสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องโดยไมมีท่ีส้ินสุด การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดย

องคการอาจยังไมเพียงพอเพราะองคการมีขีดจํากัดในดานทรัพยากรและเวลาอยางไรก็ตามความเปน
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มนุษยของทรัพยากรมนุษยในปจจุบัน ตองพัฒนาตนเองใหทันตอการเปล่ียนแปลงของสภาวะ

แวดลอม ทรัพยากรมนุษยท่ีมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและปฏิบัติงานโดยยึดหลักจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพ ดําเนินชีวิตดวยความเปนสุขท้ังกายและใจ
๑๗

 
สรุปไดวา เปาหมายสําคัญของการพัฒนาคือ เพื่อความเจริญเติบโตของทรัพยากรมนุษย

ในดานอาชีพและในองคการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมุงเพิ่มประสบการณการเรียนรูและการ

ปรับปรุงพฤติกรรมเปล่ียนแปลงทรัพยากรมนุษยใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม 

การพัฒนาสายอาชีพเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาท่ีเนนการเตรียมความพรอมและสรางโอกาสใหกับ

ทรัพยากรมนุษย 
 

ตารางท่ี ๒.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สมศักด์ิ คงเท่ียง 

(2545, หนา ๓๑) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เปนกระบวนการ

เสริมสรางปองกันและแกไขทักษะ ความรู และจิต 

เพื่อใหเขามีความรูความสามารถ และมีพฤติกรรมและ

การปฏิบัติตนเปนทรัพยากรท่ีมีคาอยางแทจริง 

ตารางท่ี ๒.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

เกรียงไกร  เจียมบุญศรี และ  

จักร อินทจักร 

(2548, หนา 31) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย วาเปนกระบวนการท่ี

จะเสริมสรางและปรับเปล่ียนผูปฏิบัติงานใหมีความรู 

(Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ทักษะ

ในการทํางาน (Skills) และทัศนคติ (Attitude) ให

เอื้ออํานวยตอประสิทธิภาพในการทํางาน 

ตุลา  มหาพสุธานนท 
15(2545, หนา 31) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ี

เปนไปเพื่อการเรียนรู การเพิ่มผลงาน โดยผานกิจกรรม

ความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร ท้ังท่ีเปน

                                                             
๑๗เชาว  โรจนแสง, จิตวทิยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ, พิมพครั้งท่ี 14, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หนา 20-48. 



๒๓ 

ทางการและไมเปนทางการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงาน 

ศักยภาพในคน เพื่อกอใหเกิดประสิทธิผลในองคการ 

ดนัย  เทียนพุฒ 
(2537, หนา 22) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยครอบคลุม 3 เรื่อง

ดวยกัน คือ 1. การฝกอบรม (Training) 2. การศึกษา 

(Education) 3. การพัฒนา (Development) 

จิตติมา  อัครธิติพงศ 
(2556, หนา 40) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ี

เปนไปเพื่อการเรียนรู การเพิ่มผลงาน โดยผานกิจกรรม

ความคิดริเริ่มและกิจกรรมทางการบริหาร เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในงาน ศักยภาพในคน  

Nadler and Wiggs 

(1989, p. 3) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนกระบวนการ

วางแผนอยางเปนระบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของ

พนักงานและปรับปรุงประสิทธิภาพ โดยวิธีการฝกอบรม 

การใหการศึกษา 

กรรณิการ  สุวรรณศรี 

(๒๕๕๖, หนา ๑๓๔-๑๓๕) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ จึงควร

คํานึงถึง ความรู ดานทักษะ และเจตคติ จะตองทําดาน

สุขภาพอนามัย ดานความรู ความสามารถ ดานจิตใจ 

หรือดานคุณธรรมใหมีควบคูกันไป 

เชาว  โรจนแสง 
(2544, หนา 20-48) 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยวา หมายถึง การนํา

กิจกรรมท่ีมีการ กําหนดและวางรูปแบบอยางเปนระบบ

เพื่อใช เพิ่มพูนความรู  ทักษะ ความสามารถ และ 

ปรับปรุงพฤติกรรมของพนักงานใหดีข้ึน 

2.1.3 องคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

องคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหลายดาน ซึ่งความสําคัญของแตละ

องคประกอบมี ๕ องคประกอบ ดังนี้ 

๑. องคประกอบทางรางกาย หมายถึง รูปรางหนาตาการแสดงออกดวยสีหนาทาทาง

น้ําเสียงในการเจรจาและการส่ือความหมายการแตงกายการรักษาความสะอาดของรางกายรวมไปถึง

สุขภาพและสุขอนามัยของรางกาย 

๒. องคประกอบทางดานจิตใจ หมายถึง สภาพของจิตท่ีมีความรูสึกท่ีดีตอตนเองและ

ส่ิงแวดลอมมีความสงบเยือกเย็น มีคุณธรรมและมีความยุติธรรมเปนตน 



๒๔ 

๓. องคประกอบทางดานอารมณ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมความรูสึกและ

การแสดงออกซึ่งเปนหลักสําคัญในการพัฒนาตน เชน ไมแสดงอาการทางอารมณอยางรุนแรง

จนเกินไปฝกการควบคุมอารมณท่ีเปนโทษตอตนเองและผูอื่น 

๔. องคประกอบทางดานสังคม หมายถึง ทาทีและการปฏิบัติตอส่ิงแวดลอม เชน รูสึกวา

ตนเองเปนสวนหนึ่งของสังคมขจัดพฤติกรรมเห็นแกตัวมีจรรยามารยาททางสังคมประพฤติตนตาม

ปทัสถานสังคม เปนตน 

๕. องคประกอบทางดานทักษะและสติปญญา หมายถึง การรอบรูศิลปะ และศาสตร

ตางๆ การมีความฉลาดและไหวพริบในการวิเคราะหและตัดสินใจความสามารถในการแสวงหา 

ความรู และฝกทักษะใหมๆ และมีความสามารถในการเรียนรูแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีดี๑๘ 

สรุปไดวา การพัฒนาองคการเปนกระบวนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงความคิดและเปน

ความพยายามจากผูบริหารระดับสูงท่ีจะทําใหองคการพัฒนาไปอยางตอเนื่องมีการนําเทคโนโลยีเขา

มาใชเพื่อแกปญหาเพื่อใหองคการบรรลุวัตถุประสงคและเปนการเพิ่มศักยภาพของบุคคลและองคกร

นั้นๆ  

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับความหมายของการพัฒนา

ศักยภาพ ผูวิจัยไดประมวลสาระสําคัญไว ดังนี้ 

ไดมีนักวิชาการหลายทานในประเทศไทย ไดใหคําจํากัดความของศักยภาพไวหลายคํา 

และมีคําท่ีเรียกแตกตางกันออกไปหลายคํา บางเรียกวา ขีดความสามารถ บางเรียกวา สมรรถนะ 

ถึงแมวาจะเรียกแตกตางกันออกไป แตก็ลวนมาจากศัพทภาษาอังกฤษวา Competency ท้ังส้ิน๑๙ 

ความหมาย Competency หมายถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะสวน

บุคคล (Personal characteristic or attributes) ท่ีทําใหบุคคลผูนั้นทํางานในความรับผิดชอบของ

ตนไดดีกวาผูอื่น๒๐ หรืออาจกลาวไดวา Competency คือ คุณลักษณะท้ังในดานทักษะ ความรูและ

พฤติกรรมของบุคคล ซึ่งจําเปนตอการปฏิบัติงานในตําแหนงหนึ่งๆ ใหประสบความสําเร็จสรุปแลว 

ศักยภาพ คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยท่ีจําเปนตอการทํางานของบุคคล ใหประสบผลสําเร็จสูง 

                                                             
๑๘รุงฤดี  กิจควร, อางใน พระมิญ มติดฺโต (แดน), “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธ

บริหารการศึกษาของพุทธิ”, ดุษฎีนิพนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐), หนา ๖๔-๖๕.   
๑๙สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based 

Learning, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพรินท จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๘), หนา ๑๓. 
๒๐เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๗. 



๒๕ 

กวามาตรฐานท่ัวไป๒๑ สวน David C.McClelland เจาของแนวคิดทางการบริหารศักยภาพ 

(Competency) ใหความหมายและองคประกอบศักยภาพ (Competency) ไววา ศักยภาพ๒๒ คือ 

บุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้นสรางผลการ

ปฏิบัติงานท่ีดี หรือตามเกณฑท่ีกําหนดในงานท่ีตนรับผิดชอบ  

ศักยภาพ คือ กลุมของความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค 

(Attributes) ท่ีเกี่ยวของกันซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงานหนึ่งๆ โดยกลุมความรู ทักษะ 

และคุณลักษณะดังกลาวสัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ และสามารถวัดผลเทียบกับ

มาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ และเปนส่ิงท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนได โดยผานการฝกอบรมและการ

พัฒนา๒๓ ศักยภาพ คือ คุณลักษณะเชิงพฤติกรรม เปนกลุมพฤติกรรมท่ีองคกรตองการจากขาราชการ 

เพราะเช่ือวาหากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบท่ีองคกรกําหนดแลว จะสงผลใหขาราชการ

ผูนั้นมีผลการปฏิบัติงานดีและสงผลใหองคกรบรรลุเปาหมายประสงคท่ีตองการได ตัวอยางเชน การ

กําหนดสมรรถนะการบริหารท่ีดีเพราะหนาท่ีหลักของขาราชการคือการใหบริการแกประชาชน ทําให

หนวยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค คือ การทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน องคประกอบในการ

พัฒนาบุคลากรประกอบดวย ๓ องคประกอบหลัก ไดแก 

๑) กลุมความรู (Knowledge) คือ ความสามารถอธิบาย เรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางถูกตอง

และชัดเจน แบงเปน ๓ ประเภท คือ รูความหมาย รูข้ันตอน รูประยุกตใช 

๒) กลุมทักษะ (Skill) คือ ความสามารถในการลงมือทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลผลิต

ผลลัพธอัน พึงประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ การวัดทักษะมี ๓ ระดับ คือระดับความซับซอนในการ

ปฏิบัติ ระดับความหลากหลาย ระดับความสม่ําเสมอ 

๓) กลุมพฤติกรรมหรืออุปนิสัยในการทํางาน (Attribute) คือ รูปแบบการแสดงออกหรือ

พฤติกรรมของบุคคลท่ีสอดคลองกับงานท่ีปฏิบัติอยู ซึ่งการแสดงออกอันพึงประสงคไดนั้นข้ึนกับปจจัย 

๓ ประการ คือ คานิยม แนวโนมการแสดงออก และแรงจูงใจ ซึ่งสงผลใหองคกรมีความไดเปรียบ 

คูแขงขัน เชน ความกระตือรือรน ความอดทน และขยันขันแข็งในการทํางาน คานิยมในการยอมรับ

                                                             
๒๑ชัญญาณัฏฐ  จิณณณัฐชา, “การพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทางสมรรถนะ”, วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, ๒๕๕๔), หนา ๑๑. 
๒๒เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๔-๑๕.  
๒๓สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, “Competency: เครื่องมือการบริหารที่ปฏิเสธไมได”, Productivity, 

๙(๕๓) (พฤศจิกายน–ธันวาคม, ๒๕๔๗) : ๔๘. 



๒๖ 

ฟงความคิดเห็นอยางสรางสรรคเพื่อการสรางนวัตกรรมใหมๆ และการปรับปรุงงานอยางตอเนื่อง  

เปนตน๒๔  

ศักยภาพ หมายถึง คุณสมบัติหรือองคประกอบของส่ิงใดๆ ไมวาเปนของบุคคล กลุม 

องคกรและชุมชน อันนําไปสูการเพิ่มขีดความสามารถและเสริมความสามารถในการพัฒนาตนเองและ

พัฒนาเพื่อการรองรับการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอความสมดุลของเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมและส่ิงแวดลอมในสถานการณตางๆ๒๕ 

การเสริมสรางศักยภาพกอใหเกิดประโยชนหลายประการ ดังนี้ 

๑) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของบุคคล ทําใหบุคคล

มีสมรรถภาพในการดําเนินงาน มีความรูเพิ่มข้ึน เขาใจบทบาทหนาท่ีและปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถแกไขขอบกพรองใหดีข้ึน 

๒) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหเกิดการประหยัดเวลา และลดความสูญเปลา

ทางการดําเนินงาน เพราะบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาจนเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพนั้นยอมไมทําส่ิงใด

ผิดพลาดงายๆ สามารถใชทรัพยากรการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําการดําเนินงานดานการ

พัฒนาไดผลเต็มท่ีและตรงตามจุดประสงค สวนดานการพัฒนาก็มีความรูความสามารถตามเกณฑท่ี

กําหนด 

๓) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหบุคคลไดเรียนรูงานในหนาท่ีไดเร็วข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งบุคคลท่ีพึ่งไดรับการเรียนรูในการดําเนินการใหม 

๔) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยแบงเบาหรือลดภาระหนาท่ีของรัฐ หรือการดําเนินการ

ตางๆ เพราะบุคคลท่ีไดรับการพัฒนาอยางดีและอยางตอเนื่อง จะมีความเขาใจงาน การดําเนินงาน

และงานอื่นๆ ไดเปนอยางดี 

๕) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยกระตุนใหบุคคลปฏิบัติงานเพื่อความกาวหนาในชุมชน 

การงานกลาวคือ ทําใหบุคคลทุกคนมีโอกาสพัฒนาและชุมชนกาวหนาไปสูสถานภาพท่ีดีข้ึน 

๖) การเสริมสรางศักยภาพ ชวยทําใหบุคคลเปนบุคคลท่ีทันสมัยอยูเสมอ ท้ังในดาน

ความรูและเทคโนโลยีตางๆ รวมท้ังหลักการปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ๒๖ 

                                                             
๒๔มหาวิทยาลัยรามคําแหง, แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕, (มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หนา ๖. 
๒๕ฐนันดร ศัก ด์ิ   บวร นันทกุล ,  “การเสริมสร างศั กยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” , 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๘๗. 
๒๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๗-๑๘๘. 



๒๗ 

ผูบริหารท่ีดีมีความสามารถตองมีความรูและศักยภาพ ถามีความรูอยางเดียวก็มี

ความสามารถไดแคบอก หรือมีแตศักยภาพอยางเดียวก็มีความสามารถไดแครับใช ดังนั้นผูบริหารจึง

ตองมีความรูและศักยภาพและตองมีความรู ๔ ประการ และศักยภาพ ๔ ประการ ดังนี้ 

๑. ศักยภาพในทางเทคนิควิธี คือ ศักยภาพดานการเงิน และบัญชี การจัดหา การจัดซื้อ

และการจัดจาง งานบริหารบุคคล ระเบียบงานสารบรรณ และงานจัดระบบงาน 

๒. ศักยภาพในการครองคน คือ ศักยภาพในการกระตุนหรือจูงใจใหทํางานตามหนาท่ี

และความรับผิดชอบ การติดตอประสานงาน การแสดงสภาพผูนํา การรูจักประนีประนอม การสราง

ขวัญกําลังใจ 

๓. ศักยภาพในการจัดการศึกษา คือ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนใหเกิดผล

ในทางปฏิบัติ ตามจุดมุงหมายของการศึกษาในหลักสูตร และในแตละรายวิชา ศึกษานิเทศนหรือ

ผูบริหารจําเปนตองมีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรไปใชใหเกิดผลในทางปฏิบัติ 

๔. ศักยภาพในการสรางความคิด คือ ศักยภาพในการคาดการณลวงหนาในลักษณะท่ี

สามารถทําใหองคการปฏิบัติงานตามหนาท่ีและความรับผิดชอบไดอยางสมบูรณ และมีบริการท่ีสนอง

ความตองการได๒๗ 

ท้ังนี้ ทักษะในการบริหารท่ีจําเปนสําหรับผูบริหาร คือ 

๑. ศักยภาพในความเปนผูนํา (Competencies in Leadership) 

๒. ศักยภาพในมนุษยสัมพันธ (Competencies in Human Relations) 

๓. ศักยภาพในกระบวนหมูพวก (Competencies in Group Process) 

๔. ศักยภาพในการบริหารบุคคล (Competencies in Personnel Administration) 

๕. ศักยภาพในการประเมินผล (Competencies in Evaluation) 

ยังมีระบบการชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาจะไดผลดีก็ตอเมื่อผูบริหารมีศักยภาพทางดาน

การบริหารท่ีสําคัญ ๔ ประการ คือ 

๑. ศักยภาพดานการติดตอส่ือสารกับผูใตบังคับบัญชาไดเปนอยางดี 

๒. แสวงหาและใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสม 

๓. รูวิธีท่ีจะสังเกตและวิเคราะหพฤติกรรมได 

                                                             
๒๗พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร (เพ็ชรดี), “ศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยของพระสังฆาธิการ, ใน

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), หนา ๑๐-๑๑. 



๒๘ 

๔. มีศักยภาพและมีความรูสึกไวตอความตองการของผูใตบังคับบัญชา 

นอกจากนี้ ไดมีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับศักยภาพท่ีสําคัญตอการพัฒนาผูบริหารไววา 

ควรประกอบดวย ๑) ความรู ๒) ความสามารถ และ ๓) เจตคติ ดังนี้ 

๑. องคประกอบดานความรู เปนเรื่องของความรู ความจํา ความเขาใจ ความสามารถใน

การนําไปใชความสามารถวิเคราะหสังเกตและการประเมินผล 

๒. องคประกอบของความสามารถ หมายถึง ศักยภาพ ศิลปะ ดุลยพินิจในการตัดสินใจ 

แกปญหา แมความสามารถเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นแตก็สามารถชักนําความรูสึกนึกคิดไปยังองคประกอบ

อื่นท่ีแตละบุคคลอาจพัฒนาได 

๓. องคประกอบดานเจตคติ เปนสภาพความรูสึกนึกคิด ซึ่งเปนสภาพภายในจิตใจของ

บุคคลซึ่งมีผลตอการตัดสินใจของบุคคลในการท่ีจะเลือกกระทําอยางใดอยางหนึ่ง๒๘ 

นอกจากนี้ การบริหารท่ีมีความสําเร็จผูบริหารตองมีศักยภาพท้ัง ๓ ดาน และควรจะ

พัฒนาศักยภาพเหลานี้ใหกาวหนาตอไปอยูเสมอศักยภาพท้ัง ๓ ประการ คือ ศักยภาพดานเทคนิควิธี 

(Technical Competencies) ศักยภาพดานมนุษยสัมพันธ (Human Competencies) และ

ศักยภาพดานความคิดรวบยอด (Conceptual Competencies) ศักยภาพเหลานี้มีความสัมพันธซึ่ง

กันและกัน ดังนั้นจึงเปนการยากในการจะจําแนกแตละดานในเวลาปฏิบัติจริง แตเพื่อจุดมุงหมายใน

การวิเคราะหศักยภาพดานตางๆ ไดนํารายละเอียดของศักยภาพในแตละดาน ท้ัง ๓ ประการ ดังนี้ 

๑. ศักยภาพดานเทคนิควิธี (Technical Competencies) หมายถึง การท่ีผูบริหาร

สามารถทํางานดานท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมเฉพาะอยาง ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการ กระบวนการและเทคนิคอาศัย

ความรูการวิเคราะหและรูจักใชเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ศักยภาพนี้เรียนรูไดดวยการปฏิบัติระหวาง

ฝกหรือเตรียมตัวเปนผูบริหาร เชน ความสามารถในการเขียนคําส่ังเปนลายลักษณอักษร การพูด การ

อานแผนผัง การสรางอาคาร การรูจักจัดตารางทํางาน การทําทะเบียน เขาใจแบบฟอรมตางๆ การ

บัญชี การรูจักเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน 

๒. ศักยภาพดานมนุษยสัมพันธ (Human Competencies) หมายถึง เปนความสามารถ

ของผูบริหาร ในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใชศักยภาพทางดานมนุษย

สัมพันธอยางดี ผูบริหารตองทํางานสัมพันธกับบุคคลหลายประเภท ซึ่งมีความแตกตางกันทางดาน

ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรม สังคม ส่ิงแวดลอม เศรษฐกิจ ทัศนคติ และคานิยม ผูบริหารตองศึกษา

พฤติกรรมและพยายามเขาในบุคคลทุกประเภทตองมีความเห็นใจผูอื่น ทักษะดานนี้ผูบริหารจะศึกษา

                                                             
๒๘เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑. 



๒๙ 

ไดจากประสบการณในการทํางาน และจากวิชาสังคมศาสตรท่ีเกี่ยวกับจิตวิทยา การศึกษาความ

ตองการของมนุษย  กระบวนการหมูพวกและสังคมวิทยา 

๓. ศักยภาพดานความคิดรวบยอด (Conceptual Competencies) หมายถึง ผูบริหาร

ตองสามารถเขาใจหนวยงานของตนในทุกลักษณะ และเห็นความสัมพันธของหนวยงานของตนท่ีมีตอ

หนวยงานหรือองคการอื่นท่ีเกี่ยวของ ตองเขาใจวางานแตละหนาท่ีในองคการข้ึนตอกันและกัน และ

หากมีการเปล่ียนแปลงในหนาท่ี หรือหนวยงานยอยตางๆ สวนใดสวนหนึ่งของโรงเรียนก็จะ

กระทบกระเทือนถึงสวนอื่นๆ ผูบริหารจึงตองมีความรูกวางขวางในดานสังคมศาสตร ประกอบดวย 

สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร การเมือง มานุษวิทยา จิตวิทยาสังคม ความรูท่ีผูบริหารจะไดทักษะนี้

ผูบริหารจะตองศึกษาวิชาสามัญ (General Education) มากข้ึน เพื่อจะไดทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน๒๙ 

สรุปไดวา ความหมายของศักยภาพ คือ ความรูและทักษะ นั้นเปนส่ิงท่ีแตละคนสามารถ

พัฒนาใหมีข้ึนไดไมยากนัก ดวยการศึกษาคนควาทําใหเกิดความรู และการฝกฝนปฏิบัติทําใหเกิด

ทักษะ เปนสวนท่ีสามารถมองเห็นไดชัด การพยายามเพิ่มคุณคาในทุนมนุษยอยางตอเนื่อง  

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

คาตอบแทนและสิทธิประโยชน จึงมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรมนุษย 

หากองคการใดไมสามารถดึงดูดบุคคลท่ีมีท้ัง ความเกงและความดีเขามารวมงานกับองคการ และไม

สามารถประเมินคัดเลือกผูท่ีมีความเหมาะสมกับองคการไดแลว องคการนั้นยอมไมอาจมีทุนมนุษยท่ีดี

ตามปรารถนาได๓๐ โดยการท่ีจะทําใหมนุษยมีศักยภาพเพิ่มข้ึนนั้นตองอาศัยการสอนในงาน (On the 

Job Training) การใชระบบพี่เล้ียง (Mentoring) การอบรมสัมมนา (Seminar) แตการพัฒนาใน

กระบวนการดังกลาว ยังไมไดมีลักษณะของการเรียนรูผานกระบวนการปฏิกิริยาเชิงสะทอน (Mirror 

Reaction) เกิดข้ึนเลย๓๑ 

ทรัพยากรมนุษยถือวาเปนปจจัยสําคัญของการดําเนินงานในองคกร ท้ังนี้เนื่องจาก 

ทรัพยากรมนุษย คือ สินทรัพยท่ีสําคัญ และองคการสามารถใชศักยภาพของปจเจกบุคคลใหได

ประโยชนสูงสุดโดยใหส่ิงแวดลอมและโอกาสในการพัฒนา ดวยการสงเสริมและใหรางวัลสําหรับส่ิง

                                                             
๒๙อางแลว, หนา ๑๑-๑๒. 
๓๐วุฒิชัย  ผาสุกกานนท, “วิธีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการประยุกตใชกระบวนการ

ปฏิกิริยาเชิงสะทอน”, ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ, คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๑๒๓-๑๒๔. 
๓๑เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๒๔. 



๓๐ 

ใหมๆ และความสรางสรรค ประกอบกับสมรรถนะของมนุษยนั้นสามารถพัฒนาได แตการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดวยการใหคุณภาพของชีวิตการทํางานท่ีสูงผานโอกาสของอาชีพ ดวยการทําให

มนุษยมีความพอใจในงาน และการพัฒนาวิชาชีพ ดังนั้นจึงสังเกตไดวาปรัชญาในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยนั้นจะมุงเนนความผาสุกของมนุษย และความเจริญงอกงามในองคกร เพื่อใหมนุษยมีความสุข

ในการทํางาน โดยเกิดจากแนวคิดท่ีวาหากถาพนักงานรับรูส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความงอกงาม จะมี

การตอบสนองในทางบวกโดยอัตโนมัติ ท้ังนี้การท่ีจะทําใหกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยประสบ

ความสําเร็จไดนั้นมีความจําเปนตองมีการวางแผนท่ีดีเพื่อใหเกิดการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล แตส่ิงท่ี

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจะตองเพิ่มความตระหนักคือ การใหความสําคัญของการบริหารการ

เปล่ียนแปลงและการปรับตัวของพนักงานท่ีตามมาอีกดวย๓๒ 

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย เปนแนวทางไปสูการพัฒนาท้ังความคิดและแนว

ทางการปฏิบัติท่ีมุงเนนการทําความเขาใจปญหาและอุปสรรคท่ียับยั้งการดําเนินการของรัฐบาล 

องคกรระหวางประเทศและองคกรท่ีไมใชภาครัฐหรือท่ีรูจักกันในนาม NGOs จากการตระหนักถึง

เปาหมายในการดําเนินการในการพัฒนาวา ส่ิงสําคัญท่ีจะชวยใหเกิด บรรลุเปาหมายและการสราง

ความยั่งยืนใหเกิดข้ึน คือการเพิ่มความสามารถในการท่ีจะใหชุมชนไดมีความสามารถบรรลุการ

พัฒนา๓๓ 

การเสริมสรางศักยภาพอาจดําเนินการในระดับตางๆ ดังนี้ คือ 

๑) การเสริมสรางศักยภาพในระดับบุคคล การเสริมสรางศักยภาพในระดับบุคคลตองมี

การพัฒนา นอกจากนี้ การเสริมสรางศักยภาพยังชวยสรางเงื่อนไขท่ีจะชวยใหบุคคลท่ีจะมีสวนรวมใน 

“กระบวนการของการเรียนรูและปรับตัวเขากับการเปล่ียนแปลง” 

๒) การเสริมสรางศักยภาพระดับสถาบัน การเสริมสรางศักยภาพในระดับสถาบันควรมี

สวนรวมชวยเหลือการเสริมสรางศักยภาพสถาบันท่ีมีอยูกอนในประเทศกําลังพัฒนา แทนการสราง

สถาบันใหม การเสริมสรางศักยภาพโครงสรางองคกรและการเสริมสรางศักยภาพวิธีการท่ีมี

ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

๓) การเสริมสรางศักยภาพระดับสังคม การเสริมสรางศักยภาพในระดับสังคม จําเปน

จะตองใหบุคคลในพื้นท่ีเขารวมและพัฒนา การพัฒนาตองอาศัยระยะเวลาท่ียาวนาน แตนั่นจะเปน

                                                             
๓๒เรื่องเดียวกัน, ๑๒๔-๑๒๕. 
๓๓ฐนันดร ศัก ด์ิ   บวร นันทกุล ,  “การเสริมสร างศั กยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย” , 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๘๙. 



๓๑ 

การสรางความยั่งยืนและเปนแนวทางท่ีถูกตองและเหมาะสม การเสริมสรางศักยภาพคงไมตางอะไร

จากแนวคิดท่ีวา “เราจะสอนใหคนในชุมชนจับปลาเปน หรือเราจะจับปลาไปใหคนในชุมชนแทน”๓๔ 

สรุปไดวา ทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา มีความคิด ซึ่งมีศักยภาพในตัวเองท่ี

แตละคนแตกตางกันท้ังในดานความรู ดานทักษะและเจตคติและมีความสามารถในการปฏิบัติงาน

หรือผลท่ีไดจากการปฏิบัติงานก็แตกตางกันดวย 

 

ตารางท่ี ๒.4 องคประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

รุงฤดี  กิจควร 

อางใน พระมิญ มติดฺโต (แดน) 

(2560, หนา 64-65) 

องคประกอบในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยหลาย

ดาน ซึ่ งความสําคัญของแตละองคประกอบมี  ๕ 

องคประกอบ ดังนี้ 

๑. องคประกอบทางรางกาย 

๒. องคประกอบทางดานจิตใจ 

๓. องคประกอบทางดานอารมณ 

๔. องคประกอบทางดานสังคม 

๕. องคประกอบทางดานทักษะและสติปญญา 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ 

(2548, หนา 13) 

ศักยภาพ หมายถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ 

(Skills)  แ ละ คุณ ลัก ษ ณะ ส ว น บุคคล  ( Personal 

characteristic or attributes) 

 

ตารางท่ี ๒.4 องคประกอบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ 

(2547, หนา 48) 

ศักยภาพ คือ ความรู  (Knowledge)  ทักษะ 

(Skills) และพฤตินิสัยท่ีพึงประสงค (Attributes) ท่ี

เกี่ยวของกันซึ่งมีผลกระทบตองานหลักของตําแหนงงาน

                                                             
๓๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๙. 



๓๒ 

หนึ่งๆ ท่ีมีความสัมพันธกับผลงานของตําแหนงงานนั้นๆ 

และสามารถวัดผลเทียบกับมาตรฐานท่ีเปนท่ียอมรับ 

และเปนส่ิงท่ีสามารถเสริมสรางข้ึนได โดยผานการ

ฝกอบรมและการพัฒน 

ชัญญาณัฏฐ  จิณณณัฐชา 

(2554, หนา 11) 

ศักยภาพ คือ บุคลิกลักษณะท่ีซอนอยูภายใน

ปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น

สรางผลการปฏิบัติงานท่ีดี 

ฐนันดรศักด์ิ  บวรนันทกุล 

(2557, หนา 148) 

ศักยภาพ หมายถึง คุณสมบัติหรือองคประกอบ

ของส่ิงใดๆ ไมวาเปนของบุคคล กลุม องคกรและชุมชน 

อันนํ า ไ ป สู ก า ร เพิ่ ม ขีดคว ามสามารถและ เสริ ม

ความสามารถในการพัฒนาตนเองในสถานการณตางๆ 

 

๒.1.4 หนาท่ีของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย 

มีนักวิชาการและนักวิจัยหลายทานไดกําหนดหนาท่ีของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากร

มนุษยไววา การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยในองคการบุคคลจะตองการท่ีงานจะสําเร็จตาม

เปาหมายขององคกรนั้น ตองมีปจจัยทางดานทรัพยากรใหครบถวน ส่ิงท่ีสําคัญ คือ บุคคล เพราะ

บุคคลเปนทรัพยากรท่ีไมหยุดนิ่ง เปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงตองใหความสําคัญเมื่อมีการขาดแคลน

บุคคลข้ึน องคกรจะตองแสวงหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและเหมาะสมกับงาน เรียกวาการไดมาซึ่งบุคล  

มีกระบวนการดับตอไปนี้ 

การจัดการทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการท่ีผูบริหารทรัพยากรมนุษยจะนําหลักตางๆ 

มาประยุกตใชในการท่ีจะทําใหองคการมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพมารวมงานอยางพอเพียงและตอเนื่อง

เพื่อใหองคการสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว

ดังนั้นนักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถจะ ตองสามารถนําความรู ประสบการณ และ

ทักษะตางๆ เขามาประกอบในการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหผลงานท่ีออกมามีคุณภาพและยัง

ประโยชนสูงสุดตอองคการ บุคลากร และสังคมสวนรวมได นอกจากนี้การจัดการทรัพยากรมนุษยท่ี

ประสบความสําเร็จจะตองอาศัยข้ันตอนท่ีระเอียดออนมากมาย โดยข้ันตอนสําคัญท่ีขาดไมไดในงาน

ทรัพยากรมนุษย คือ การวางแผน (Planning) ผูบริหารงานทรัพยากรมนุษยจะตองมีวิสัยทัศน 

(Vision) ท่ีกวางไกลสามารถเขาใจสถานการณและวิเคราะหเหตุการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ซึ่งจะ



๓๓ 

มีผลกระทบตอทิศทางการดําเนินงานและความตองการดานบุคลากรขององคการ เพื่อท่ีจะสามารถ

วางแผนทรัพยากรมนุษย (Human Resource Planning : HRP) ไดอยางรอบคอบ รัดกุม  

มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับความตองการในแตละชวงเวลาได๓๕ 

การวางแผนทรัพยากรมนุษย คือ กระบวนการท่ีใชคาดการณความตองการดานทรัพยากร

มนุษยขององคการ อันจะสงผลถึงการกําหนดวิธีการปฏิบัติท่ีเกี่ยวของกับบุคลากรและการตอบสนอง

ตอปจจัยแวดลอม จากความหมายท่ีกลาวมา ทําใหเราเห็นไดวาการวางแผนทรัพยากรมนุษยจะ

ประกอบดวยสวนประกอบท่ีสําคัญดังตอไปนี้๓๖ 

๑. กระบวนการ การวางแผนทรัพยากรมนุษยเปนกระบวนการท่ีตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่องโดยผูมีหนาท่ีวางแผนดานทรัพยากรมนุษยตองการเก็บขอมูลศึกษาวิเคราะหวางแนวทาง

ปฏิบัติตรวจสอบปรับปรุงและเปล่ียนแปลงแผนการดําเนินงานใหเหมาะสมอยูตลอดเวลา มิใชการ

กระทําท่ีมีลักษณะแบบครั้งตอครั้งหรือเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเทานั้น 

๒. การคาดการณ การวางแผนทรัพยากรมนุษยตองมีการคาดการณไปในอนาคตถึงความ

ตองการดานบุคลากรขององคการวามีแนวโนมหรือทิศทางท่ีจะออกมาในลักษณะใด เชน ขนาดของ

องคการ หรือกระบวนการทํางานท่ีเปล่ียนแปลง มีความเขาใจถึงสภาวะแวดลอมท่ีมีผลตอองคการ 

๓. วิธีปฏิบัติ เมื่อมีการคาดการณถึงสถานการณท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตแลว นักบริหาร

ทรัพยากรมนุษยจะตองกําหนดวิธีการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางใหแตละกิจกรรมดานทรัพยากรมนุษย

ต้ังแตการสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรม การธํารงรักษา จนถึงการเกษียณอายุของบุคลากร 

เพื่อใหสามารถดําเนินการสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการและกระแสการเปล่ียนแปลงของ

สังคมไดอยางเหมาะสม 

๔. องคการและบุคลากร นักบริหารทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถจะตองสรางและ

รักษาสมดุลของทรัพยากรมนุษยภายในองคการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมอยูตลอดเวลา การวางแผน

ทรัพยากรมนุษยจะเปนเครื่องมือและแนวทางสําคัญในการสรางหลักประกันวาองคการจะมีบุคลากรท่ี

มีคุณภาพตามท่ีตองการมารวมงานในปริมาณท่ีเหมาะสม๓๗ 

                                                             
๓๕กรรณิการ  สุวรรณศรี, รายวิชา ๙๐๑๑๑๐๖ การบริหารทรัพยากรมนุษย โปรแกรมวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร, หนา ๔๕. 
๓๖เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๕. 
๓๗พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก), “กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆจังหวัด

เพชรบุรี”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗), หนา ๒๒. 



๓๔ 

การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยสามารถแบงเปนกระบวนการยอยๆ ไดท้ังส้ิน ๕ 

กระบวนการ คือ 

๑. การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 

๒. การฝกอบรมบุคลากร 

๓. การพัฒนาบุคลากร 

๔. การบริหารคาตอบแทน๓๘ 

องคการทุกแหงมีความจําเปนตองใชคน จึงเปนหนาท่ีของฝายงานบริหารทรัพยากร

มนุษยท่ีจะตองจัดการกิจกรรมภายใตขอบเขตงานท่ีเกี่ยวกับงานบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ

เพื่อไมใหการปฏิบัติออกนอกลูนอกทาง หนาท่ีในการบริหารทรัพยากรมนุษยเปนการปฏิบัติงานท่ี

จะตองจัดใหมีการสรางความสัมพันธระหวางคนกับงาน และพฤติกรรมของคนท่ีจะทํางานเพื่อความ

พึงพอใจในการทํางาน การจัดสรรหนาท่ีของทรัพยากรมนุษยท้ังในองคการขนาดใหญและขนาดเล็ก

ถูกกําหนดใหมีการเช่ือมโยงกันซึ่งแตละตําแหนงงานถูกเช่ือมโยงกันดวยหนาท่ีหรือกิจกรรมท่ี

ตอเนื่องกัน สมาคมบริหารทรัพยากรมนุษย (Society for Human Resource Management : 

SHRM) ไดจําแนกเนื้อหาการบริหารทรัพยากรมนุษยไว ๖ สวน ดังนี้ 

๑. การวางแผนทรัพยากรมนุษย 

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๓. การจายคาทอดแทนและผลประโยชน 

๔. ความปลอดภัยและสุขภาพ 

๕. แรงงานสัมพันธ 

๖. การวิจัยการบริหารทรัพยากรมนุษย๓๙ 

บทบาทหนาท่ีของการบริหารทรัพยากรมนุษย เพื่อใหองคการมีการใชทรัพยากรมนุษย

ใหเกิดประโยชนสูงสุดบรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นสมาคมการบริหารทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศสหรัฐอเมริกาไดกําหนดไว ๖ บทบาทหนาท่ีหลัก ดังตอไปนี้ 

๑. การวางแผน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย 

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

๓. การจายคาตอบแทนและผลประโยชน 

                                                             
๓๘สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษยดวย Competency-Based HRM, 

(กรุงเทพมหานคร : สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๑๗. 
๓๙วิเชียร วิทยอุดม, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัช

การพิมพ จํากัด, ๒๕๕๒), หนา ๗. 



๓๕ 

๔. พนักงานและแรงงานสัมพันธ 

๕. ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 

๖. การวิจัยทรัพยากรมนุษย๔๐ 

เพื่อใหใชประโยชนจากทรัพยากรมนุษยสูงสุด ผูบริหารในสายการบังคับบัญชาของ

หนวยงานตางๆ และในฝายของแผนกทรัพยากรมนุษย ซึ่งโดยท่ัวไปจะมีสถานภาพเปน Staff ของ

องคการนั้นจะตองรวมมือกันประสานงานกันในการดําเนินภาระหนาท่ีของการจัดการทรัพยากร

มนุษยในองคการ ดังนี้ คือ 

๑. การจัดหาคนท่ีเหมาะสมเขามาทํางานในตําแหนงท่ีเหมาะสม (Staffing) 

๒. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resource Development) 

๓. การจัดการผลการปฏิบัติงานในองคการ (Performance Management in Work 

Place) 

๔. การจัดการคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ (Compensation and Benefits) 

๕. การจัดการสุขภาพ และความปลอดภัยในองคการ (Safety and Health) 

๖. ระเบียบวินัยในองคการ (Discipline) 

๗. แรงงานสัมพันธ (Labor Relation) 

๘. การใชสารสนเทศในการจัดการทรัพยากรมนุษย การตรวจสอบและวิจัย (Human 

Resource Information System)๔๑ 

หนวยงานทรัพยากรมนุษยไมวาจะกําหนดใหอยูในรูปแบบแผนงานหรือฝายงานลวนมี

หนาท่ีและความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมของคนในองคการ โดยกิจกรรมดังกลาวอาจสรุปได

ดังตอไปนี้ 

๑. การวางแผนกําลังคน (Human Resource Planning) 

๒. การสรรหาและการคัดเลือก (Recruitment and Selection) 

๓. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) 

๔. การจัดคาตอบแทนและผลประโยชนเกื้อกูล (Compensation and Benefits 

Management)  

๕. แรงงานสัมพันธ (Labor Relation) 

                                                             
๔๐นงนุช  วงษสุวรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๖, (กรุงเทพมหานคร : จามจุร ี

โปรดักท, ๒๕๕๓), หนา ๑๑. 
๔๑กรรณิการ  เฉกแสงรัตน, การจัดการทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒), หนา ๗. 



๓๖ 

๖. สุขภาพและความปลอดภัย (Safety and Health) 

๗. กฎ ระเบียบ และนโยบายองคการ (Policy Regulation and Rules) 

๘. การฝกอบรมและพัฒนา (Development and Training) 

๙. พนักงานสัมพันธ (Employee Relation)๔๒ 

กิจกรรมของการจัดการทรัพยากรมนุษยในองคการ จึงเปนการชวยใหฝายบริหาร

องคการมีพนักงานหรือคนงานท่ีมีการพัฒนาใชประโยชน ประเมินคา คงอยูและทํางานท่ีกําหนดใน

จํานวนและฝมือตามท่ีตองการ ดังนั้นจึงสามารถแยกงานการบริหารทรัพยากรมนุษยออกไดดังนี้ 

๑. การวางแผนทรัพยากรมนุษย เพื่อเปนการศึกษาวิเคราะหถึงจํานวน และประเภทของ

พนักงานท่ีตองการในอนาคต 

๒. การสรรหาและคัดเลือก เพื่อใหไดบุคคลประเภทท่ีตองการในเวลาท่ีตองการ 

๓. การฝกอบรมและพัฒนา ซึ่งรวมถึงการปฐมนิเทศพนักงานใหม การฝกอบรมในการ

ทํางาน การบรรจุเขาทํางาน การโยกยาย การเล่ือนตําแหนง และการเลิกจาง 

๔. การประเมินผลการทํางาน ซึ่งเปนการประเมินผลพนักงานวาไดปฏิบัติงานไดผลตามท่ี

กําหนดหรือไม หากจําเปนก็ตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมและมีผลตอการใหความดีความชอบดวย 

๔. การประเมินผลการทํางาน ซึ่งเปนการประเมินผลพนักงานวาไดปฏิบัติงานไดผล

ตามท่ีกําหนดหรือไม การฝกอบรมเพิ่มเติมและมีผลตอการใหความดีความชอบดวย 

๕. การจายผลตอบแทนในรูปของคาจาง เงินเดือน สวัสดิการและส่ิงจูงใจดานตางๆ  

ในการทํางาน รวมท้ังเงื่อนไขตางๆ ตามกฎหมาย เชน การประกันสังคม การจายเงินทดแทนการ

ปองกันอันตรายในการทํางาน การจายคาลวงเวลา เปนตน 

๖. การแรงงานสัมพันธ โดยเปนการกําหนดนโยบายในการสรางความสัมพันธกับ

พนักงานเพื่อใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน ในการเจรจาตอรองเพื่อหาขอยุติ๔๓ 

สรุปไดวา หนาท่ีของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยนั้นจะมุงเนนภารกิจหนาท่ีใน

ดานท่ีสําคัญก็คือ ในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยเขามาปฏิบัติหนาท่ีในองคกรซึ่ง

ประกอบไปดวยการวางแผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

และการธํารงรักษาทรัพยากรมนุษย การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษยนั้นก็จะประกอบไปดวยการ

ฝกอบรมและการพัฒนา การใหรางวัลประกอบไปดวยการประเมินผลการปฏิบัติงาน การกําหนด

                                                             
๔๒อนิวัช  แกวจํานง, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด, 

๒๕๕๒), หนา ๑๓. 
๔๓วิชัย  โถสุวรรณจินดา, การบริหารทรัพยากรมนุษย, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเพทมหานคร : B. J. 

Plate Processor, ๒๕๕๑), หนา ๙. 



๓๗ 

เงินเดือนสวัสดิการและสิทธิประโยชน สวนในเรื่องของการธํารงรักษาและปองกันทรัพยากรมนุษยนั้น

ประกอบดวยวินัยและรองทุกข รวมท้ังในดานของความปลอดภัยและความมั่นคงในอาชีพ 

 

ตารางท่ี ๒.5 การพัฒนาศักยภาพทรัพยาการมนุษย  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Leonard Nadler 

(1986, p. 116) 

การจัดการเรียนรูในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
เพื่อใหเกิดการปรับปรุงการทํางาน เพื่อใหเกิดการ
เจริญกาวหนาของบุคลากร 

Leslie A. Weatherly 

(2003,  p. 3) 

สวนประกอบตางๆ ท่ีสะสมมาตลอดชวงชีวิต
ของ บุคคล ท้ังด านความรู  ความคิดในการ
ประดิษฐส่ิงตางๆ 

Nick Bontis and Jac Fitz-enz 

(2002, pp. 223-247) 

องคประกอบพื้นฐานของทุนทางปญญา โดย
ทุนมนุษยเปนตัวแทนของความรู ความเกง และ
ประสบการณของผูปฏิบัติงาน 

 

ตารางท่ี ๒.5 การพัฒนาศักยภาพทรัพยาการมนุษย (ตอ)  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ชัยยุทธ  ปญญสวัสด์ิสุทธิ์ 

(๒๕๔๗, หนา ๑-๒) 

ทรัพยสินใดๆ ก็ตามท่ีไมสามารถจะแยกออก

จากตัวของมนุษยและสามารถกอใหเกิดรายได

หรือผลตอบแทนใหเจาของแรงงานในอนาคต 

Gregory G. and Joseph C. Picken 

(1999, p. 8)  

 ๑. ความสามารถ 
 ๒. ทักษะ 
 ๓. ความรู 
 ๔. ประสบการณ 

P.N. Rastogi 

(2000, pp. 193-203) 

การสรางสรรคและนวัตกรรม สมรรถนะและ
ความรู ความสามารถ 

G. Roos and J. Roos 

(1997, pp. 147-155) 

๑. ความสามารถ Competence  
๒. ทักษะ Skill  
๓. ทัศนคติ Attitude 
๔. ความสามารถทางสติปญญา ความ

กระตือรือรน Intellectual Agility  
Richard B. Goode ความรู  ทักษะ ทัศนคติ ความถนัดและ



๓๘ 

(1959, pp. 413-426) สวนประกอบอื่นๆ ของคนในการสรางผลิตภาพ 

อนิวัช  แกวจํานง 

(๒๕๕๒, หนา ๑๓) 

ทรัพยากรมนุษยมีหนาท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรม
ของคนในองคการ ๑) การวางแผนกําลังคน ๒) 
การสรรหาและการคัดเลือก ๓) การประเมินผล
การปฏิบัติงาน ๔) คาตอบแทน ๕) แรงงาน
สัมพันธ ๖) สุขภาพ  ๗) กฎ นโยบายองคการ ๘) 
การฝกอบรม ๙) พนักงานสัมพันธ 

ปรีชา วัชราภัย 

(๒๕๔๙, หนา ๑๑-๑๗) 

 

เปน สินทรัพยชนิดหนึ่ ง  ความรู  ทักษะ 

ความสามารถ ประสบการณและคานิยมท่ีคนใน

องคการมีและนํามาใชในการทํางานใหบรรลุผล 

ธํารงศักด์ิ  คงคาสวัสด์ิ 

(๒๕๕๐, หนา ๘) 

ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความ
ชํานาญรวมถึงประสบการณของแตละคน 

ปยนันท  สวัสด์ิศฤงฆาร 

(๒๕๕๖, หนา 16) 

ส่ิงท่ีกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมุมมองของ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยหลากหลายแงมุม 

วุฒิชัย  ผาสุกกานนท 
(2559, หนา 123-124) 

ก า ร เ พิ่ ม คุ ณ ค า ใ น ทุ น ม นุ ษ ย  โ ด ย  

การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการ

พัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมท้ัง

คาตอบแทนและสิทธิประโยชน  

๒.1.5 การพัฒนาทุนมนุษย 

ทุนมนุษย ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในมุมมองของการพัฒนาทุนมนุษยหลากหลาย
แงมุม เปนตนวา 

๑. เปล่ียนจากการมองคนเปนคาใชจายไปสูการมองคนเปนสินทรัพย  สมัยกอนองคกร
จะมองบุคลากรเปนคาใชจาย (Cost) ท่ีตองควบคุม  มิฉะนั้นแลวผลงานท่ีไดอาจไมคุมกับคาใชจายท่ี
จายไปในคาจางและสวัสดิการตางๆ การบริหารงานบุคคลในมุมมองแบบเกาจึงมีโครงสรางสูงเปน
แนวด่ิง และเนนท่ีกิจกรรมแยกเปนสวนๆ โดยเนนประสิทธิภาพการทํางานของแตละสวน เริ่มต้ังแต
การสรรหา การคัดเลือก การบรรจุ การฝกอบรม การวิเคราะหงาน การประเมินผลงาน การจาย
คาตอบแทน ตามแนวคิดใหม องคกรจะมองบุคลากรเปนสินทรัพย (Asset) ท่ีเพิ่มมูลคาในตัวไดท้ัง
ดานความรูความสามารถ ทักษะ หรือความชํานาญ ไมมีคาเส่ือมราคา ถือเปน “ทุนมนุษย” ซึ่งเนน
ความสําคัญของความรูและการใชสติปญญาในการนําขอมูลสารสนเทศท้ังหลายมาใชใหเปน
ประโยชน

๔๔  
๒. การมองทุนมนุษยในลักษณะท่ีเปนคุณสมบัติแยกออกตางหากจากตัวบุคคล“ทุน

มนุษย” จัดเปนสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน (Intangible Asset) ซึ่งตามปกติแลวไมสามารถวัดเทียบเปน
                                                             

๔๔ศิระ  โอภาสพงษ, ทุนมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : เออาร บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๓), หนา 19. 



๓๙ 

มูลคาทางธุรกิจได  แตในท่ีสุดแลวสามารถท่ีจะแปลงสภาพใหกลายเปนสินทรัพยท่ีสามารถวัดเทียบ
มูลคาออกมาไดและยังสามารถทําใหมีสภาพคลองไดอีกตางหาก  ทุนมนุษยไมใชส่ิงท่ีองคกรเปน
เจาของดังนั้นแมวาองคกรจะอยูในฐานะนายจางโดยมีบุคคลผูเปนเจาของทุนมนุษยเปนลูกจาง แต 
ทุนมนุษยซึ่งเปนคุณสมบัติภายในของลูกจางก็ยังเปนของลูกจาง หาไดเปนของนายจางแตอยางใด 
แนวความคิดท่ีแยกทุนมนุษยออกตางหากจากตัวลูกจางจึงเปนส่ิงทาทายความสามารถในการจัดการ
ความรูขององคกรท่ีจะทําอยางไรจึงจะสามารถดึง Tacit Knowledge นี้ออกมาจากตัวลูกจางไดโดย
สมัครใจ

๔๕ 
๓. ไดเกิดแนวคิดคูประสานระหวางการสรางความผูกพันและการพัฒนาทุนทางปญญา 

แตเดิมความสัมพันธระหวางองคกรกับพนักงานเปนความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง 
ภาระหนาท่ีในการพัฒนาลูกจางจึงตกเปนของนายจางแตเพียงฝายเดียว หากนายจางตองการผูมี
ความรูความสามารถก็ตองลงทุนพัฒนาคน เพราะเมื่อลูกจางมีความรู ความสามารถก็จะทําประโยชน
ใหแกนายจางเปนการคืนทุนท่ีลงไป แตจากการมองคนเปนเจาของทุนมองทุนมนุษยเปนสินทรัพยท่ี
จับตองไมไดท่ีมีพนักงานเปนเจาของ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลจึงเปนการพัฒนาทุนมนุษยท่ีเจาของ
ทุนคือตัวพนักงานก็ตองใหความสําคัญและใหความรวมมืออยางเต็มท่ี เพราะตัวพนักงานเองก็คือผู
ไดรับประโยชนและมีเสรีท่ีจะเลือกทํางานอยูกับใครก็ได การพัฒนาทุนทางปญญา (Intellectual 
Capital) เปนเรื่องท่ีแยกออกไดยากจากการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency)

๔๖  
ส่ิงท่ีนักบริหารทรัพยากรมนุษยจะตองสรางใหเกิดควบคูไปกับการพัฒนาทุนมนุษยจึง

เปนเรื่องของการสรางความผูกพัน (Commitment) กับองคกรดวยการรักษาความสมดุลระหวาง
คุณภาพชีวิตกับการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อใหเกิดความผูกพันท่ีจะนําความรูความสามารถท่ี
พัฒนานั้นออกมาใชใหเกิดประโยชนกับองคกรอยางเต็มท่ีการออกแบบผลตอบแทน ตองทําใหเขาใจ
งาย ทํางาย และทุกคนยอมรับ รวมท้ังตองเปนตัวกระตุนใหขยัน มุงไปขางหนาถึงจะบรรลุเปาหมาย
อยางท่ีเขาเรียกวา Win-Win

๔๗  
๔. การใหความสําคัญกับคุณสมบัติดานเครือขายความสัมพันธทางสังคมและความฉลาด

ทางอารมณ องคประกอบของ “ทุนมนุษย” ท่ีสําคัญและทําใหเกิดแนวคิดท่ีตางไปจาก “ทรัพยากร
มนุษย” ก็คือ ทุนทางสังคม (Social Capital) หรือเครือขายความสัมพันธ และทุนทางอารมณ 
(Emotional Capital) หรือความฉลาดทางอารมณ ในการปฏิบัติงานท้ังหลาย นอกเหนือจากความรู 
ทักษะ และทัศนคติ แลว เครือขายความสัมพันธและความสามารถในการควบคุมอารมณเปนปจจัย
สําคัญมากท่ีจะทําใหบุคคลสามารถนําความรู ท่ีเรียนมาไปใชใหประสบความสําเร็จ  เครือขาย

                                                             
๔๕พิพัฒน  กองกิจกุล, คูมือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

บีไบรทบุคส, ๒๕๔๖), หนา ๑๗. 
๔๖จิรประภา  อัครบวร, โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย, (สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร, ๒๕๔๙), หนา ๒๑. 
๔๗ชัยวัฒน  ชยางกูร, ผูนําหลายมิติ, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย, ๒๕๔๙), หนา ๖๔. 



๔๐ 

ความสัมพันธเปนเครื่องชวยใหเกิดความหลากหลายในความคิดและเปนกรณีศึกษาท่ีจะชวยใหการ
เรียนรูกวางขวางและลึกซึ้งข้ึน การพัฒนาทุนมนุษยท่ีใหความสําคัญกับการบูรณาการความรู
หลากหลายสาขา จึงสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึนเมื่อนํามุมมองของทุนมนุษยท่ีให
ความสําคัญกับเครือขายความสัมพันธทางสังคมและการควบคุมอารมณ ถือเปนการเพิ่มเติมข้ึนไปจาก
ความรูความสามารถซึ่งเปนทุนทางปญญา 

๕. การเนนคุณคาของคนและวิธีการท่ีใชในการบริหารคนมากกวาหนาท่ีเฉพาะบุคคล 
นิยามคําวา “ทุนมนุษย” ในลักษณะท่ีเปนนามธรรมไมไดสงผลแตเฉพาะในสวนแนวคิดของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเทานั้น ยังสงผลตอแนวคิดของการบริหารหรือการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย 
Elton Mayo กลาววา Human Resource Management (HRM) และ Human Capital 
Management (HCM) มีความแตกตางกันในสองเรื่อง คือการบริหาร “ทุนมนุษย” จะเนนคุณคาของ
คน (Value of People) และส่ิงท่ีคนสราง มากกวาสนใจตัวกระบวนการหรือหนาท่ีดานบุคคล (HR 
Function) และการบริหาร “ทุนมนุษย” จะใหความสําคัญกับการประเมินวิธีการท่ีใชในการบริหาร
คนและผลลัพธท่ีเกิดข้ึน

๔๘ 
๖. เกิดแนวคิดการวัดคาสินทรัพยท่ีไมมีตัวตน เนื่องจาก “ทุนมนุษย” เปนทรัพยสินท่ีไม

มีตัวตน และการพัฒนาทุนมนุษยจะเนนท่ีคุณคาของคน ปญหาท่ีเกิดข้ึนก็คือแลวจะวัดคาของทุน
มนุษยไดอยางไร ในการบริหารทรัพยากรมนุษยตามแนวความคิดแบบเกาจะใชจํานวนบุคลากรและ
จํานวนผูท่ีเขารับการอบรมหรืออัตราการเขาออกจากงาน (Turn Over) หรือประสิทธิภาพท่ีเพิ่มข้ึน
จากการทํางานเปนตัวช้ีวัดคุณคาของบุคคล  แตตัวช้ีวัดดังกลาวไมสามารถนํามาใชไดกับการวัดคา
ของทุนมนุษยได

๔๙ 
๗. การทําใหการบริหารและการพัฒนาทุนมนุษยเปนเรื่องของทุกฝายในองคกร 

เนื่องจากการบริหารทุนมนุษยมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคกร กันโดยมีกลยุทธของ

องคกรเปนแกนในการดําเนินการ  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายใตแนวคิดของทุน

มนุษยจึงไมใชเรื่องของฝายบริหารทรัพยากรมนุษยแตเพียงฝายเดียวแตเปนเรื่องของทุกฝาย  

ท้ังดานธุรกิจ ฝายผลิต ฝายควบคุมคุณภาพ ฯลฯ  

๘. กลยุทธการพัฒนาทุนมนุษย จากแนวคิด “ทุนมนุษย” เปนสินทรัพยท่ีจับตองไมได

แตพัฒนาได โดยมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคกรและเปนเรื่องของทุกฝายไมเฉพาะ

กับฝายทรัพยากรบุคคล ไดทําใหเกิดแนวคิดในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธเพื่อ

สรางทุนมนุษย ครอบคลุมเรื่องของลูกจางสัมพันธ การสรรหา การฝกอบรมและพัฒนา การบริหารผล

                                                             
๔๘นิสดารก  เวชยานนท, การจัดการทรัพยากรมนุษย, (กรุงเทพมหานคร : กราฟโก ซิสเต็มส, 

2556), หนา  ๗๘. 
๔๙พิพัฒน  กองกิจกุล, คูมือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ. 

บีไบรทบุคส, ๒๕๔๖), หนา ๒๙. 



๔๑ 

การปฏิบัติงาน การใหรางวัล รวมท้ังนโยบายและแนวทางปฏิบัติโดยมีกลยุทธขององคกรเปนตัว

ประกบใหการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน๕๐ 

ทุนมนุษย ท่ีสรางข้ึนมาตามกลยุทธการพัฒนาทุนมนุษยเปนหนาท่ีขององคกรท่ีจะตองใช

การจัดการความรู (Knowledge Management) มาคัดกรองและแปลง พนักงานใหเปน Explicit 

Knowledge ใหเร็วและมากท่ีสุด เพราะตามแนวคิดท่ีวาคนเปนเจาของทุนซึ่งสามารถท่ีจะเลือก

ทํางานท่ีไหนก็ได ทําใหองคกรแมจะพยายามสรางบรรยากาศการทํางานท่ีดี สรางความรูสึกผูกพัน

องคกร (Commitment) มากเพียงใดก็ตามก็ยังมีความเส่ียงอยูอยางมากท่ีพนักงานท่ีมี “ทุนมนุษย”  

 

ตารางท่ี ๒.6 การพัฒนาทุนมนุษย 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ศิระ  โอภาสพงษ 

(๒๕๔๓, หนา 19) 

เปนการเพิ่มมูลคาบุคลากรใหมีความรู  ทักษะ 

ความชํานาญ ความเช่ียวชาญ    

พิพัฒน  กองกิจกุล 
(๒๕๔๖, หนา 29) 

เปนการพัฒนาคุณสมบัติภายในตัวของบุคลากรให

เปนสินทรัพยท่ีมีมูลคา มีศักยภาพ   

จิรประภา  อัครบวร 
(๒๕๔๙, หนา 21) 

พัฒนาแบบอังกฤษเนนขีดความสามารถเพื่อใหได

มาตรฐาน พัฒนาแบบอเมริกันเนนมุงสูความเปนเลิศ 

ตารางท่ี ๒.6 การพัฒนาทุนมนุษย (ตอ) 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ 

(2552, หนา 80) 

การพัฒนาทุนมนุษย ใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ แตประเด็น

หลักท่ีควรจะตระหนัก คือ นโยบาย ภารกิจ กิจกรรม 

และเปาหมาย 

ชัยวัฒน  ชยางกูร 
(๒๕๔๙, หนา ๖๔) 

เนนการสรางความผูกพันกับองคกรดวยการรักษา

ความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิต กับการพัฒนาขีด

ความสามารถ 

นิสดารก  เวชยานนท 

(๒๕๕๑, หนา ๗๘) 

เนนคุณคาของคนและส่ิงท่ีคนสรางมากกวาสนใจ

ตัวกระบวนการหรือหนาท่ี  

พิพัฒน  กองกิจกุล 

(๒๕๔๖, หนา ๒๙) 

ทุนมนุษย เปนทรัพยสินท่ีไมมีตัวตน และการ

พัฒนาทุนมนุษยจะเนนท่ีคุณคาของคน 

อรจรีย ณ ตะกั่วทุง ทุนมนุษย เปนสินทรัพยท่ีจับตองไมไดแตพัฒนาได 

                                                             
๕๐อรจรีย ณ ตะกั่วทุง, ทฤษฎีทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๐), หนา ๗๐. 



๔๒ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
(๒๕๕๐, หนา ๗๐) โดยมีความเกี่ยวพันอยางใกลชิดกับกลยุทธขององคกร 

Angela Baron and Micael 

Armtrong 

(2007, p. 113) 

เทคนิคในการจัดทํา SHCD ๑) ระบุวัตถุประสงค

ของการพัฒนาทุนมนุษย  ๒)  ประเมินสภาพ  ๓) 

ตรวจสอบปจจัย วาปจจัยใดเปนโอกาส และอุปสรรค 

๔) เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนในดานทักษะ ๕) 

กําหนดแผนกลยุทธองคการในระยะยาว  ๖) นํา

แผนการพัฒนาทุนมนุษยมาประยุกตใชในองคการ 

 

๒.๑.๖ แนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย 

แนวคิดของการพัฒนาทุนมนุษย หรือ Human Capital Development (HCD) ไดเกิด
ข้ึนมาต้ังแตป ค.ศ.๑๙๖๙ โดย Leonard Nadler  ไดกลาวถึงการพัฒนาทุนมนุษยในท่ีประชุม
สมาพันธการฝกอบรมและพัฒนาแหงสหรัฐอเมริกา เปนกระบวนการหนึ่งท่ีสําคัญท่ีมีสวนในการ
ขับเคล่ือนคนในองคการ ใหมีการเรียนรูและการพัฒนาอยางตอเนื่องอยางไมหยุดยั้ง  ตอมาไดมีการ
กําหนดความหมายของคําวาการพัฒนาทุนมนุษย วาเปนประสบการณของการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชวงเวลาท่ีแนนอน มีวัตถุประสงคเพื่อความเปนไปไดในการปรับปรุงและสงเสริมใหเกิดความ
เจริญกาวหนาในหนาท่ีการงาน นอกจากนี้ก็ไดมีนักคิดชาวตะวันตกอีกเปนจํานวนมากไดให
ความหมายในคําดังกลาวไวอีกมากมายเมื่อพิจารณาคําวาการพัฒนาทุนมนุษยโดยสรุป พบวา  
มีองคประกอบของคําสองคําท่ีมารวมกันไดแก การพัฒนา (Development) และทุนมนุษย (Human 
Capital)  และไดนําแนวคิดของทฤษฎีระบบเปด Open System ท่ีประกอบไปดวย ปจจัยนําเขา 
Input กระบวนการ Process ผลลัพธ Output/Outcome และการใหขอมูลปอนกลับ Feedback 
มาใชอธิบายความหมายของการพัฒนาทุนมนุษย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

โครงการ 

 

 

 

 

กิจกรรม 
PROCESSES 

ความมีประสิทธิภาพ ความประหยัด 

ความมีประสิทธิผล 

ขอมูลยอนกลับ 

(Feedback) 

วัตถุประสงค 
OBJECTIVES 

ปจจัยนําเขา 
INPUT 

ผลผลิต 
OUTPUTS 

ผลลัพธ 
OUTCOMES 

ผลสัมฤทธ์ิ RESULTS 



๔๓ 

 

แผนภาพท่ี ๒.๑ แบบจําลองทฤษฎีระบบ 

ปจจัยนําเขาทรัพยากรมนุษยถือไดวาเปนทรัพยากรท่ีมีมูลคา การพัฒนาความสามารถ
และศักยภาพของคนในองคการจึงเปนเรื่องท่ีสําคัญ จะตองแสวงหาเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการทํางานของคนในองคการ และจะตองปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมความ
พรอมขององคการ  ไมจําเปนจะตองลอกเลียนแบบจากองคการช้ันนําท่ีไดช่ือวาเปน Best Practices 
เพราะวาเครื่องมือหนึ่งอาจจะเหมาะสมกับองคการแหงหนึ่งแตไมเหมาะสมกับองคการอีกแหงหนึ่ง 
ส่ิงท่ีขาดไมไดหลังจากมีปจจัยเรื่องคนและกระบวนการในการพัฒนาคนแลว การวัดผลลัพธท่ีเกิดข้ึน
จากการพัฒนาคน นั่นคือเปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจริง ท้ังจากตัวบุคคล และตัวเครื่องมือท่ีนํามาใชและ
สามารถทําใหคนในองคการมีความสามารถและศักยภาพเพิ่มข้ึนเพียงใด สามารถสงผลตอผลสําเร็จ
ของทีมงาน หนวยงาน และองคการบางหรือไม เครื่องมือท่ีถูกนํามาใชนั้นดีและเหมาะสมกับองคการ
หรือไม และถายังไมดีควรจะเลือกใชเครื่องมือใดเพื่อสงผลตอการพัฒนาความสามารถและศักยภาพ
ของคนในองคการใหดีข้ึน 

ดังนั้น นักปฏิบัติงานในดานการพัฒนาทุนมนุษยจึงจะตองพยายามสรางและกําหนด 
กลยุทธการพัฒนาทุนมนุษย ท่ีสามารถเช่ือมโยงถึงแผนดานทุนมนุษยขององคการได SHCD จึงไมใช
เปนเพียงกลยุทธท่ีกําหนดข้ึนมาลอยๆ เทานั้น แต SHCD เปนกระบวนการในการเปล่ียนแปลงท้ังตอ
องคการ ผูมีสวนไดสวนเสียกับองคการ กลุมงาน และคนในองคการทุกๆ คน ผานกระบวนการเรียนรู
อยางมีแบบแผน ตามเทคนิคในการจัดทํา SHCD ดังนี้ 

๑) ระบุใหชัดเจนถึงวัตถุประสงคของการพัฒนาทุนมนุษย 
๒) ประเมินสภาพหรือเงื่อนไขในการทํางานในปจจุบัน ซึ่งเปนปจจัยภายใน อะไรเปนจุด

แข็ง Strength และจุดออน Weakness  ขององคการในแงมุมของทักษะของพนักงาน 
๓) ตรวจสอบปจจัยภายนอก วาปจจัยใดเปนโอกาส และอุปสรรค ท่ีมีผลตอผลการ

ปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งอาจจะเปนผลมาจากการเปล่ียนแปลงองคการ กลุม ลักษณะงาน 
๔) เปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนในดานทักษะของพนักงานกับโอกาสและอุปสรรคใน

อนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 
๕) กําหนดแผนกลยุทธองคการในระยะยาว สําหรับงานดานการพัฒนาทุนมนุษยข้ึน  

ซึ่งแผนงานดังกลาวจะตองมีสวนชวยในการเตรียมความพรอมของคนและองคการในอนาคต 
๖) นําแผนการพัฒนาทุนมนุษยมาประยุกตใชในองคการ โดยผานเครื่องมือการพัฒนา

องคการ และการพัฒนาคนในองคการในรูปแบบตางๆ๕๑ 
การพัฒนาทุนมนุษยจะตองตระหนักและใหความสําคัญ ไดแกการพัฒนาบุคลากรเปน

หนาท่ีของทุกๆ หนวยงาน ท่ีจะเช่ือมโยงใหเขากับแผนการทํางานขององคการ  ดังนั้นแผนการพัฒนา
ทุนมนุษยจําเปนตองเขาไปเกี่ยวของกับแผนงานขององคการแนวคิดการพัฒนาทุนมนุษยไมใชวิธีการ
เดียวในการเพิ่มความสามารถของคนในองคการ องคการควรจะใหความสําคัญตอแนวคิดอื่นๆ ท่ีมี

                                                             
๕๑Angela Baron and Micael Armtrong, Human Capital Managemant: Achieving 

Added Value Through people, (London: Kogan page, 2007), p. 113. 



๔๔ 

สวนชวยเพิ่มพูนความรู ความสามารถของพนักงานไมวาจะเปนการสรรหาคัดเลือกคนในองคการท่ีมี
คุณภาพ การจูงใจรักษาพนักงานดาวเดน เปนตน องคการควรออกแบบกิจกรรมดานการพัฒนาทุน
มนุษยใหสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในองคการ แตประเด็นหลักท่ีควรจะ
ตระหนัก คือ นโยบาย ภารกิจ กิจกรรม และเปาหมาย จะตองตอบส่ิงเหลานี้ได ดังนี้ 

๑) วิสัยทัศน Vision และภารกิจ Mission ขององคการเปนอยางไร 
๒) องคการมีการกําหนดเปาหมาย และกลยุทธ ไวหรือไม 
๓) ใครคือลูกคาภายนอก และลูกคาภายใน ขององคการและหนวยงาน 
๔) ใครคือคูแขงคนสําคัญขององคการ แลวคูแขงเหลานั้นมีการเคล่ือนไหวอยางไร 
๕) มีทรัพยากรดานใดบางท่ีทําใหองคการสามารถเอาชนะคูแขงขันได  
๖) องคการใหความสําคัญตอการลงทุนดานทุนมนุษยมากนอยอยางไร๕๒ 

กลาวโดยสรุปของการพัฒนาทุนมนุษยจะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงแบบคอยเปนคอยไป
อยางตอเนื่อง เปาหมายหลักของงานดานการพัฒนาทุนมนุษยคือ 

๑) ประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการทํางาน
เพื่อใหสามารถสงมอบผลงานท่ีมีคุณภาพ และไดมีปริมาณตามหรือเกินกวาท่ีคาดหวังเปนอยางมาก 

๒) ประสิทธิภาพการทํางานขององคการ คือ กําไร รายได ผลประกอบการ สวนแบง
ตลาด ยอดขาย ซึ่งท้ังหมดนี้ยอมมาจากความสามารถในการสรางและรักษาฐานลูกคาเอาไวได  

 
 
 

ตารางท่ี ๒.7 สรุปแนวคิดในการพัฒนาทุนมนุษย    

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Angela Baron and Michel Armtrong 

(2007) 

     ๑. เพื่อกาวไปสูจุดมุงหมายท่ีตองการ 

     ๒. เปนการประเมินสภาพหรือเงื่อนไขในการ

ทํางานวาอะไรเปนจุดแข็ง และจุดออน       

      ๓. เปนการตรวจสอบปจจัยภายนอก วาปจจัยใด

เปนโอกาส และอุปสรรค ท่ีมีผลตอผลการปฏิบัติงาน                

      ๔. เปนการเปรียบเทียบจุดแข็งและจุดออนใน

ดานทักษะของพนักงานกับโอกาสและอุปสรรคใน

อนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 

      ๕. เปนการกําหนดแผนกลยุทธองคการในระยะ

ยาว เพื่อเตรียมความพรอมของคนในอนาคต 

                                                             
๕๒จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ , รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย , พิมพครั้งท่ี ๒, 

(กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส, ๒๕๕๒), หนา ๘๐. 



๔๕ 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
      ๖. นําแผนการพัฒนาทุนมนุษยมาประยุกตใชใน

องคการ และการพัฒนาคนในองคการในรูปแบบตางๆ 

จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ 
(๒๕๕๒, หนา ๘๐) 
 

     ๑. เปนเปาหมายและวัตถุประสงคหลักในการนํา
กิจกรรม และระบบงาน ดานการพัฒนาทุนมนุษย 
     ๒. เปนกิจกรรม และระบบงานดานการพัฒนาทุน
มนุษยท่ีเกี่ยวของกับบุคคล และหนวยงาน 
     ๓. เปนผลลัพธท่ีเกิดข้ึนจากการกําหนดกิจกรรม 
และระบบงานดานการพัฒนาทุนมนุษยมาใชตอ
พนักงานหนวยงานและองคการ 

๒.๑.๗ ทฤษฎีในการพัฒนาทุนมนุษย 

องคกรท้ังทางธุรกิจและอุตสาหกรรมตางมีทฤษฎีการจัดองคการและทุนมนุษยซึ่งมีสวน

สําคัญ  ๒ สวนคือ การวางระบบการบริหารงานและการวางระบบการบริหารจัดการทุนมนุษยเพื่อให

บรรลุเปาหมายขององคการ ดังนั้นผูบริหารท่ีมีศักยภาพก็ตองสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูขององค

ในอัตราสวนท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชนสูงสุดแกองคการ โดย

ธรรมชาติแลวทรัพยากรท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในทรัพยากรท้ัง ๔ คือ “คนหรือทุนมนุษย (Human  

Capital)” เพราะคนหรือมนุษยมีสติปญญา มีความสามารถ และมีศักยภาพในการใชปจจัยอื่นๆ ได

อยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมายขององคการท่ีต้ังไว ๕๓ สําหรับ

ทฤษฎีการพัฒนาทุนมนุษยท่ีสําคัญๆ ดังนี้ 

๑) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงอยางเปนระบบ    

Phillip C. Baumel ไดกลาววา การพัฒนาทุนมนุษยเปนการเปล่ียนแปลงอยางเปน

ระบบท่ีริเริ่มจากความตองการส่ิงใหมๆ การเพิ่มพูนความรูความสามารถการปรับเปล่ียนสถานภาพ 

ของบุคคล และความเทาเทียมกันโอกาสในการทํางาน๕๔ 

๒) ทฤษฎีการพัฒนาแบบระบบ    

ถาไดนําเอาทฤษฎีระบบของ  David Easton๕๕  มาประยุกตใชในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย จําเปนตองคํานึงองคประกอบท่ีสําคัญ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ  ผลลัพธ  และขอมูล

ยอนกลับ ดังแผนภาพ 

 
                                                             

๕๓ธงชัย  สมบูรณ, การบริหารและจัดการมนุษยในองคกร, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ปราชญ

สยาม, ๒๕๔๙), หนา  ๙. 
๕๔Phillip C. Baumel อางใน ปภาวดี ประจักษศุภนิติ และ กิ่งพร ทองใบ, การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยในองคการ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑), หนา ๘๐. 
๕๕เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๒. 



๔๖ 

 
 

แผนภาพท่ี  ๒.๒  กระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยแบบระบบ 

จากแผนภาพท่ี ๒.๒  อธิบายไดวา การพัฒนาทุนมนุษย จะสําเร็จไดจําเปนตองมีปจจัย

นําเขาท่ีดีพอ ตองมีกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีดีพอ จึงจะทําใหไดทุนมนุษยท่ีพึงประสงคได กรณีท่ี

ทุนมนุษยไมเปนไปตามท่ีพึงประสงค ตองมีการตรวจสอบขอมูลยอนกลับเพื่อปรับแกกระบวนการและ

ปจจัยนําเขาตอไป 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกับแรงจูงใจแบงออกไดเปนทฤษฎีใหญๆ คือ 

๑. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) ทฤษฎีนี้ ใหความสําคัญ 

กับประสบการณในอดีต (Past Experience) วามีผลตอแรงจูงใจของบุคคลเปนอยางมาก ดังนั้นทุก

พฤติกรรมของมนุษยถาวิเคราะหดูแลวจะเห็นวาไดรับอิทธิพลท่ีเปนแรงจูงใจมาจากประสบการณใน 

อดีตเปนสวนมากโดยประสบการณในดานดีและกลายเปนแรงจูงใจทางบวก ท่ีสงผลเราใหมนุษยมี

ความตอง การแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั้นมากยิ่งข้ึนทฤษฎีนี้เนนความสําคัญ ของส่ิงเราภายนอก 

(Extrinsic Motivation)  

๒. ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม (Social Learning View of Motivation) ทฤษฎีนี้เห็น

วาแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรูทางสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางเอกลักษณและการเลียนแบบ 

(Identification and Imitation) จากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชมหรือคนท่ีมีช่ือเสียงในสังคมจะเปน

แรงจูงใจท่ีสําคัญในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล๕๖ 

๓. ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) ทฤษฎีนี้เห็นวาแรงจูงใจในการ

กระทําพฤติกรรมของมนุษยนั้นข้ึนอยูกับการรับรู (Perceive) ส่ิงตางๆ ท่ีอยูรอบตัว โดยอาศัย

ความสามารถทางปญญาเปนสําคัญ มนุษยจะไดรับแรงผลักดันจากหลายๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม

                                                             
๕๖จํานง  อดิวัฒนสิทธ์ิ, การกระทําทางสังคม, พิมพครั้งท่ี ๒, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคม

วิทยาและมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐), หนา ๑๘. 

ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ 

- การศึกษา 

- การฝกอบรม 

- การพัฒนาตนเอง 

- ทรัพยากรมนุษย 

- ทรัพยากรการเงิน 

- ทรัพยากรวิทยากร 

ทุนมนุษย 

ท่ีพึงประสงค 



๔๗ 

ซึ่งในสภาพเชนนี้ มนุษยจะเกิดสภาพความไมสมดุล (Disequilibrium) ข้ึน เมื่อเกิดสภาพเชนวานี้

มนุษยจะตองอาศัยขบวนการดูดซึม (Assimilation) และการปรับ (Accomodation) ความแตกตาง

ของ ประสบการณท่ีไดรับใหมใหเขากับประสบการณเดิมของตนซึ่งการจะทําไดจะตองอาศัย

สติปญญาเปนพื้นฐานท่ีสําคัญทฤษฎีนี้เนนเรื่องแรงจูง ใจภายใน (intrinsic Motivation)    

4. ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) แนวความคิดนี้เปนของ  

มาสโลว (Maslow) ท่ีไดอธิบายถึงลําดับความตองการของมนุษย โดยท่ีความตองการจะเปน

ตัวกระตุนใหมนุษยแสดงพฤติกรรมเพื่อไปสูความตองการนั้น ทําใหเราไมจําเปนตองสืบพฤติกรรมเลย  

ดังนี้ถาเขาใจความตองการของมนุษยก็สามารถ อธิบายถึงเรื่องแรงจูงใจของมนุษยไดเชนเดียวกัน 

สรุปไดวา มนุษยมีความตองการโดยธรรมชาติ ซึ่งความตองการมีอยูเสมอและไมส้ินสุด

แตส่ิงท่ีมนุษยตองการนั้นข้ึนอยูกับวามีส่ิงนั้นอยูหรือยังขณะท่ีความตองการไดรับการตอบสนองแลว

การอื่นในลําดับท่ีสูงข้ึนไปเปนลําดับตอมาจะเขามาแทนท่ี ความตองการท่ีไมไดรับการตอบสนอง

เทานั้น ท่ีเปนส่ิงจูงใจของพฤติกรรมมนุษย ความตองการของมนุษย ต้ังแตระดับตํ่าสุดไปถึงสูงสุดรวม 

๕ ระดับดังนี้ ๑) ความตองการทางกายภาพ ๒) ความตองการความมั่นคงปลอดภัย 3) ความตองการ

ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ 4) ความตองการทางสังคม 5) ความตองการไดรับการยกยอง

สรรเสริญในสังคม 6) ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต 

 

ตารางท่ี ๒.8 สรุปความหมายของทุนมนุษย  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
ธงชัย  สมบูรณ 

(๒๕๔๙, หนา  ๙) 

“คนหรือทุนมนุษย (Human  Capital)” เพราะ
คนหรือมนุษยมีสติปญญา มีความสามารถ และมี
ศักยภาพในการใชปจจัยอื่นๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ปลอดภัย และบรรลุความสําเร็จไดตามเปาหมาย 

 

ตารางท่ี ๒.8 สรุปความหมายของทุนมนุษย (ตอ)  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
Phillip C. Baumel อางใน ปภาวดี 

ประจักษศุภนิติ และ กิ่งพร ทองใบ 

(๒๕๓๑, หนา ๘๐) 

การพัฒนาทุนมนุษยเปนการเปล่ียนแปลงอยาง
เปนระบบท่ีริเริ่มจากความตองการส่ิงใหมๆ การ
เพิ่มพูนความรูความสามารถ การปรับเปล่ียน
สถานภาพของบุคคล และความเทาเทียมกันโอกาส
ในการทํางาน 



๔๘ 

จํานง อดิวัฒนสิทธิ์ 

(๒๕๔๐, หนา ๑๘) 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ใหความสําคัญกับ
ประสบการณในอดีตวามีผลตอแรงจูงใจของบุคคล 

ทฤษฎีการเรียนรูทางสังคม แรงจูงใจเกิดจาก
การเรียนรูทาง สังคมสรางเอกลักษณและการ
เลียนแบบ จากบุคคลท่ีตนเองช่ืนชม 

ทฤษฎีพุทธิ นิ ยม แรง จู ง ใจในการกระ ทํา
พฤติกรรมของมนุษยนั้นข้ึนอยูกับการรับรูส่ิงตางๆ ท่ี
อยูรอบตัว 

 

2.1.8 ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

ความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดแก  

1. คน คือ สินทรัพยท่ีสําคัญ และองคการสามารถใชศักยภาพของปจเจกบุคคลใหได 

ประโยชนสูงสุดโดยใหส่ิงแวดลอมและโอกาสในการพัฒนา ดวยการสงเสริมและใหรางวัลสําหรับ 

ส่ิงใหมๆ และความสรางสรรค  

2. สมรรถนะสามารถพัฒนาไดในคน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลาและองคตองสนับสนุน 

การสงเสริมสมรรถนะ  

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหคุณภาพของชีวิตการทํางานท่ีสูงผานโอกาสของอาชีพ  

ท่ีมีความหมายความพอใจในงาน และการพัฒนาวิชาชีพ  

4. ปรัชญาการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนนความผาสุกของมนุษยและความเจริญงอกงาม 

ในองคการ  

5. นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนนความสัมพันธเปนศูนยกลางและระดับของ 

ความสัมพันธภายใตการพัฒนาทรัพยากรมนุษย คือ ตลอดชีวิต ไมใชแค 8 ช่ัวโมงตอวัน 

6. ถาพนักงานรับรูส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความงอกงาม จะมีการตอบสนองในทางบวก

โดยอัตัโนมัติในการจับคูการดลใจของปจเจกบุคคลกับความตองการขององคการ  

7. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยตองมีการวางแผน และเปนไปอยางตอเนื่อง

เพื่อใหมีประสิทธิผล 

8. สัญญาณท่ีใหกับพนักงานท่ีวาฝายบริหารเช่ือวาพวกเขามีความสําคัญและควรจูงใจ 

พวกเขาใหไดรับทักษะใหมๆ และรางวัล  

9. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอใหเกิดพันธะผานการส่ือความหมายในคานิยม  

10. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยกอใหเกิดเอกลักษณกับเปาหมายองคการโดยผานความ 

เขาใจดีกวาของพนักงาน  

11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหการส่ือความหมายเปดสองทางและมีปฏิสัมพันธ

ระหวางฝายบริหารกับพนักงาน  



๔๙ 

12. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโฟกัสไปยังความพอใจในความตองการผานผลสัมฤทธิ์

และการยอมรับ  

13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหการเพิ่มเนื้อหางานผานการฝกอบรมและการไดมาซึ่ง 

ทักษะใหมๆ  

14. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพิ่มความตระหนักในความสําคัญของการบริหาร การ

เปล่ียนแปลงและการปรับตัวของพนักงานท่ีตามมา๕๗  

ทรัพยากรมนุษยท่ีเปนทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ซึ่งหมายถึง ผลรวมของ

ความรู (Knowledge) ความชํานาญ (Expertise) และกําลังความสามารถ (Dedication) ของ

ทรัพยากรมนุษย จากการสํารวจของวารสาร Fortune พบวา ธุรกิจขนาดใหญในประเทศ

สหรัฐอเมริกาท่ีประสบความสําเร็จคือธุรกิจท่ีสามารถสรางความนาเช่ือถือ เปนท่ีสนใจ สามารถจูงใจ

และพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีพรสวรรค (Talented) การพัฒนาทรัพยากร

มนุษยขององคการองคการตางๆ ตางมีวัตถุประสงคเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพขององคการทุก

ระดับปองกันความลาหลัง และเพื่อเตรียมตัวสําหรับการขยายในอนาคต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

เปนการเพิ่มประสบการณในการเรียนรู (Learning Experience) เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัว

ทรัพยากรมนุษยท่ีมีผลเกี่ยวกับงานอยางถาวรท่ีชวยใหเกิดการปรับปรุงคุณลักษณะตางๆ ของ

ทรัพยากรมนุษยท่ีเกี่ยวกับงาน เชน ความรูทักษะ ทัศนคติและ พฤติกรรมในการทํางาน รวมท้ัง

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานและผูบังคับบัญชา การท่ีองคการตางๆ มีวัตถุประสงคในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยดังกลาวแตละองคการจึงพยายามคิดคนวิธีการในการ พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพื่อให

สามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงคของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒.9 สรุปความสําคัญและประโยชนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
เชาว  โรจนแสง 

(2544, หนา 20-48) 

1. คน คือ สินทรัพย ท่ีสําคัญ  2. สมรรถนะ
สามารถพัฒนาไดในคน ณ จุดใดจุดหนึ่งของเวลา 3. 
การพัฒนาใหคุณภาพของชีวิตการทํางานท่ีสูงผาน
โอกาสของอาชีพ 4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเนน

                                                             
๕๗เชาว  โรจนแสง, จิตวทิยากับการพัฒนาทรพัยากรมนุษยในองคการ, พิมพครั้งท่ี 14, (นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544), หนา 20-48. 



๕๐ 

ความผาสุกของมนุษย 5. เนนความสัมพันธเปน
ศูนยกลาง 6. ส่ิงแวดลอมท่ีกอใหเกิดความงอกงาม 
7. ตองมีการวางแผน และเปนไปอยางตอเนื่อง 8. 
สัญญาณท่ีเช่ือวาพวกเขามีความสําคัญ 9. คานิยม 
10. ทรัพยากรมนุษยกอให เกิดเอกลักษณกับ
เปาหมายองคการ 11. การส่ือความหมายเปดสอง
ทาง  12 .  ความพอใจในความต อ งการผ าน
ผลสัมฤทธิ์  13.  การเพิ่ มเนื้ อหางานผานการ
ฝกอบรมและการไดมาซึ่ง ทักษะใหมๆ 14. เพิ่ม
ความตระหนักในความสําคัญของการบริหาร การ
เปล่ียนแปลงและการปรับตัวของพนักงาน 

 

๒.๒ แนวคดิ และทฤษฎีที่เกี่ยวของกบัขวัญกําลังใจ    

การทํางานสําเร็จตามเปาหมายท่ีต้ังไวแลว ส่ิงสําคัญอยางหนึ่งก็คือ ความสุขกาย ความ

สบายใจในการทํางานซึ่งความรูสึก ดังกลาวจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยปจจัยตัวกําหนด หรือเปนพลัง

ผลักดันใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน เพราะขวัญท่ีดีจะเปนตัวกําหนด หรือเปน

พลังผลักดันใหบุคคลเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด 

2.2.1 ความหมายของขวัญกําลังใจ40    

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 บัญญัติคําวา ขวัญ หมายถึง มิ่งมงคล สิริ 

ความดี ส่ิงท่ีมีตัวตน นิยมกันวา อยูประจําชีวิตของคนต้ังแตเกิดมา ซึ่งเช่ือกันวาถาขวัญอยูกับตัวก็เปน

สิริมงคล เปนสุขสบาย จิตใจมั่นคง ถาคนตกใจหรือเสียขวัญ ขวัญก็ออกจากรางไป๕๘ กลาวไดวา ขวัญ

ในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพจิตใจของบุคคลในกลุมหรือองคกรท่ีกอใหเกิดกําลังใจ ทัศนคติและ

ความพอใจในงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความมุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคนเพื่อใหบรรลุ

จุดมุงหมายของกลุมท่ีวางไว๕๙ กลาววา ขวัญ (Morale) หมายถึง ความพึงพอใจ และความต้ังใจใน

การปฏิบัติงานของบุคคล ท่ีจะอุทิศทุกส่ิงอยาง เชน สติปญญา แรงกาย เวลาและทรัพยสิน เพื่อสนอง

ความตองการและวัตถุประสงคของหนวยงาน๖๐ คําวาขวัญกําลังใจ มาจากรากศัพทภาษาอังกฤษวา 

Morale มีรากฐานมาจาก ภาษาฝรั่งเศสวา “Esprit De Corps” ซึ่งในระยะแรก “ขวัญ” เปนศัพทที

                                                             
๕๘พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕54, พิมพครั้งท่ี ๓๒, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

วัฒนาพานิช, ๒๕๕6), หนา 115. 
๕๙กานดา  จันทรแยม, จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบ้ืองตน, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร. 2546), 

หนา 94. 
๖๐สมคิด บางโม, องคการและการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชชิ่ง, 2546), หนา 189-190. 



๕๑ 

ใชในวงการทหารในระหวางการมีสงคราม ซึ่งจําเปนตองสรางส่ิงบํารุงขวัญ และตอมาไดนํามาใชในวง

การศึกษาตลอดจน ถึงวงการอุตสาหกรรม๖๑  
สรุปไดวา ขวัญเปนสภาวะจิตใจ หรือความรูสึกของบุคคลท่ีเปนพฤติกรรมแสดงออกตอ

สภาพแวดลอมหรือปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานอันเปนส่ิงบงช้ีใหเห็นถึงความต้ังใจ และทําให

เกิดกําลังใจท่ีจะท่ีจะรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ เชน ถาบุคคลมีขวัญกําลังใจใน

การปฏิบัติงานดี ยอมสงผลตอผลผลิตและความสําเร็จของงาน แตถาบุคคลมีขวัญกําลังใจ 

ในการปฏิบัติงานท่ีไมดี ยอมสงผลกระทบตอความสําเร็จในการทํางานในแงท่ีผลงานออกมาไมดี  

การทํางานไมเปนไปตามวัตถุประสงคหรือการปฏิบัติงานลมเหลวได 

ตารางท่ี ๒.10 40ความหมายของขวัญกําลังใจ40     

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕54 

(2556, หนา 115) 

ขวัญ หมายถึง มิ่งมงคล สิริ ความดี ส่ิงท่ีมีตัวตน 
ขวัญอยูกับตัวก็เปนสิริมงคล เปนสุขสบาย จิตใจ
มั่นคง  

กานดา  จันทรแยม 

(2546, หนา 94) 

ขวัญในการปฏิบัติงาน หมายถึง สภาพจิตใจของ
บุคคลในกลุมหรือองคกร ท่ีกอให เกิดกํ า ลัง ใจ 
ทัศนคติและความพอใจในงาน ซึ่งจะกอใหเกิดความ
มุงมั่นท่ีจะปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของคน
เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุม 

สมคิด บางโม 

(2546, หนา 189-190) 

ขวัญ (Morale) หมายถึง ความพึงพอใจ และ
ความต้ังใจในการปฏิบัติงานของบุคคล ท่ีจะอุทิศทุก
ส่ิงอยาง เชน สติปญญา แรงกาย เวลาและทรัพยสิน 
เพื่อวัตถุประสงคของหนวยงาน 

ตารางท่ี ๒.10 40ความหมายของขวัญกําลังใจ40 40(ตอ)40     

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 
สมบัติ  ปญญาจิรพงศ 

(2556, หนา 20) 

มาจากรากศัพทภาษาอังกฤษวา Morale มี
รากฐานมาจาก ภาษาฝรั่งเศสวา “Esprit De 
Corps” ซึ่งในระยะแรก “ขวัญ” เปนศัพททีใชใน
วงการทหารในระหวางการมีสงคราม ซึ่งจําเปนตอง

                                                             
๖๑สมบัติ  ปญญาจิรพงศ, “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลชั้นประทวน พลทหาร 

และอาสาสมัครในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด”, ภาคนิพนธบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2556), หนา 20. 



๕๒ 

สราง ส่ิงบํารุงขวัญ และตอมาไดนํามาใช ในวง
การศึกษาตลอดจน ถึงวงการอุตสาหกรรม 

 

2.2.2 ความสําคัญของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

ขวัญกําลังใจเปนส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอเพราะถา

การบํารุงขวัญท่ีดีจะทําใหมีการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน จึงตองมีการเสริมสรางขวัญ

และบํารุงขวัญของพนักงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามความตองการ 

และสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ  

ความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. กอใหเกิดความรวมมือรวมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

2. เกิดความจงรักภักดี ซื่อสัตยตอหมูคณะและองคการ 

3. ปฏิบัติอยูในกรอบแหงระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดีงาม 

4. เกิดความสามัคคีในหมูคณะและกอใหเกิดพลังรวม (Group Effort) และฝาฟน

อุปสรรคท้ังหลายขององคกรได 

5. เกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตางๆ ขององคกร 

6. เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาในองคกรท่ีตนปฏิบัติอยู๖๒ 

ความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานวา ผูท่ีมีขวัญดี มักเปนผูท่ีมีความสามารถในการ

ทํางาน ใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการ จะสรางผลงานท่ีคุณภาพใหกับหนวยงาน บุคคลท่ี

มีขวัญจะมีพฤติกรรม ตอไปนี้ 

1. มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานรวมกัน เพื่อใหจุดมุงหมายขององคการบรรลุผล 
2. มีความผูกพันตอองคกร 
3. อยูในระเบียบวินัยและเต็มใจท่ีจะทําตามกฎขอบังคับตางๆ  
4. แมองคการจะมีปญหาอยางไร ก็จะใชความพยายามอยางเต็มท่ีท่ีจะแกไขปญหานั้นๆ 

ใหลุลวงไป 
5. มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอยางมากมาย 
6. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
7. มีความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล๖๓ 

ขวัญในการทํางานวาเปนภาวะทางจิตใจท่ีจะทําการอุทิศตัวเพื่องานนั้น  นอกจาก

ความสามารถในการเปนผูนําของผูบริหารแลวความพึงพอใจในลักษณะและสภาพของงานท่ีปฏิบัติ

                                                             
๖๒ศิริพร  วงศศรีโรจน, องคการและการจัดการ, พิมพครั้งท่ี 6, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

วิชาองคการและการจัดการ, 2540), หนา 241. 
๖๓ปรียาพร  วงศอนุตราโรจน, จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : พิมพดีพนัสหัน

นาคินทร, 2547), หนา 134-135. 



๕๓ 

ตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือสมัครใจเขาไปทํานั้นก็เปนองคประกอบสําคัญตอการสรางขวัญกําลังใจ

และการปฏิบัติงานดวย๖๔ 

สรุปไดวา ความหมายและความสําคัญของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน คือ ความเปน

นามธรรมท่ีไมมีรูปราง ไมสามารถมองเห็นได แตเปนพฤติกรรมของผูปฏิบัติงานซึ่งแสดงออกมาในรูป

ของความรูสึกท่ีมีตอผูบังคับบัญชา ผูรวมงานผูใตบังคับบัญชา หากองคกรใดมีบุคลากรท่ีมีดี จะชวยให

การทํางานมีประสิทธิผล ผูบริหารจําเปนตองใหความสําคัญในเรื่องแกผูใตบังคับบัญชาทุกคน และหา

แนวทางในการเสริมสรางและบํารุงของพนักงานในองคการใหอยูในสภาพท่ีเปนดี เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ 

 

ตารางท่ี ๒.11 40ความสําคัญของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

ศิริพร  วงศศรีโรจน 

(2540, หนา 241) 

ความสําคัญของขวัญในการปฏิบัติงานดังนี้ 1) 
กอใหเกิดความรวมมือรวมใจ 2) เกิดความจงรักภักดี 
3) ปฏิบัติอยูในกรอบแหงระเบียบวินัย 4) เกิดความ
สามัคคีในหมูคณะ 5) เกิดความคิดสรางสรรคในกิจการ
ตางๆ ขององคกร 6) เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาใน
องคกรท่ีตนปฏิบัติ 

Flippo E. B. 

17(1967, pp. 364-369) 

ขวัญในการทํางานวาเปนภาวะทางจิตใจท่ีจะทํา

การอุทิศตัวเพื่องานนั้น นอกจากความสามารถในการ

เปนผูนําของผูบริหารแลวความพึงพอใจในลักษณะและ

สภาพของงานท่ีปฏิบัติตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือ

สมัครใจเขาไปทํานั้นก็เปนองคประกอบสําคัญตอการ

สรางขวัญกําลังใจและการปฏิบัติงาน 

 

ตารางท่ี ๒.11 40ความสําคัญของขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 40 (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

                                                             
๖๔Flippo E. B., Principles of Personnel Management, (New York: McGraw–Hill, 1967), 

pp. 364-369. 



๕๔ 

ปรียาพร  วงศอนุตราโรจน 

(2547, หนา 134-135) 

 

บุคคลท่ีมีขวัญจะมีพฤติกรรม ตอไปนี้ 1. มีความ

กระตือรือรนท่ีจะทํางานรวมกัน เพื่อใหจุดมุงหมายของ

องคการบรรลุผล 2. มีความผูกพันตอองคกร 3. อยูใน

ระเบียบวินัยและเต็มใจท่ีจะทําตามกฎขอบังคับตางๆ 

4. แมองคการจะมีปญหาอยางไร ก็จะใชความพยายาม

อยางเต็มท่ีท่ีจะแกไขปญหานั้นๆ ใหลุลวงไป 5. มี

แรงจูงใจและความสนใจในงานอยางมากมาย 6. มี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค 7. มีความสัมพันธอันดี

ระหวางบุคคล 

 

2.2.3 ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอในการปฏิบัติงาน 

จากปจจัยท่ีมีผลกระทบตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของนักวิชาการทานตางๆ 

สามารถพิจารณาไดวามีหลายองคประกอบดวยกัน ท่ีจะสงผลใหพนักงานมีขวัญกําลังใจในการ

ปฏิบัติงานได ดังตอไปนี้ 

1. ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอใตบังคับบัญชา (Style of Superiors toward 

Subordinates) 

1) ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมี

ตอผูใตบังคับบัญชา  เชน ความสัมพันธพื้นฐานของความรวมมือ ความรัก เคารพนับถือ ใหเกียรติซึ่ง

กันและกัน ยกยองกัน โดยผูบังคับบัญชาไมควรมองผูใตบังคับบัญชาเปนเสมือนเครื่องจักร คอยจับผิด

และหาสาเหตุตําหนิติเตียน สรางความแตกแยกใหเกิดข้ึนระหวางพนักงาน๖๕  ไดกลาววา ลักษณะ

ของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา สําคัญอยางยิ่งตอการเสริมสรางขวัญกําลังใจ รวมถึงวิธีการ

สรางความสัมพันธอันดีระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาเพราะเปนการจูงใจในการปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ขวัญกําลังใจจึงเปนเสมือนเครื่องกระตุนใหเกิดพลังในการปฏิบัติงานใหมีพลัง

ในการสรางความดีและการพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ทําใหสามารถสรางสรรคผลงานท่ีดีเปนประโยชน

สร างสรรค งาน ท่ี ดี เปนประโยชนตอองคการ สูง สุด ๖๖  ลักษณะของ ผู บั ง คับบัญชาท่ีมีตอ

ผูใตบังคับบัญชา คือ สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ลักษณะทาทางหรือ

บทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา มีความสําคัญตอการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการ

                                                             
๖๕ระวัง  เนตรโพธ์ิแกว, องคการและการจัดการ Organization and Management, พิมพครั้งท่ี 9, 

(กรุงเทพมหานคร : พิทักษอักษร, 2542), หนา 185. 
๖๖ทองทิพภา  วิริยะพันธุ, มนุษยสัมพันธกับการบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : อินฟอรมีเดีย บุคส, 

2546), หนา 292. 



๕๕ 

ปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนและสงเสริมความสําเร็จขององคกร หากไดรับมอบหมายใหปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม

กับความรู ความสามารถและความสนใจ พนักงานก็จะปฏิบัติงานดวยความรูสึกสนุกและมีภาคภูมิใจ

ในความสําเร็จ 

2) คุณลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมุงตอพนักงาน 4 0 เชน มีความมั่นคงในความเปน

ผูนําเห็นคุณคาของพนักงานเสมอ สนใจในความสําเร็จและทุกขของพนักงานในบังคับบัญชาอยาง

จริงใจ ปฏิบัติตนใหเปนผูใหความชวยเหลือสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชาเสมอ มุงตอพนักงาน คือ 

การชวยเหลือในเรื่องตางๆ สนใจและเห็นคุณคาของพนักงาน ไมเอารัดเอาเปรียบหรือมุงแตประโยชน

ขององคกรเพียงอยางเดียว 

3) คุณสมบัติของผูบังคับบัญชาท่ีดี 40ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญตอองคการ 

ผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน ผูบังคับบัญชามีหลายรูปแบบ เชน ผูบังคับบัญชาแบบนิ่มนวล 

ผูบังคับบัญชาแบบเผด็จการ ผูบังคับบัญชาแบบมุงแตงาน ในการเปนผูบังคับบัญชาท่ีดีจะตองมี

คุณสมบัติพรอม 

4) ความสัมพันธระหวางพนักงานและอํานาจบริหาร 4 0 ผูบริหารยอมมีความสัมพันธ

กับผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาอื่น เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ผูใตบังคับอื่นๆ และ

พนักงานระดับลาง ความสัมพันธระหวางบุคคลนี้นับวาเปนปจจัยอยางหนึ่งสงผลโดยตรงตอ

ความสําเร็จและความลมเหลวในการบริหารงาน อาจกลาวไดวา ความสัมพันธเปนอํานาจอยางหนึ่งใน

การเปนผูนํา รวมท้ังการใชการจูงใจในการปฏิบัติงานเปนทีมและการส่ือสาร ผูบังคับบัญชาอาจให

ความสัมพันธระหวางบุคคลกอใหเกิดอํานาจการบริหาร๖๗ 

สรุปไดวา ความสัมพันธระหวางพนักงานและอํานาจการบริหาร คือ ความสัมพันธท่ีดี 

ระหวางบุคคล จะเปนอํานาจในการสงเสริมและชักนําบุคคลใหมีพฤติกรรมคลอยตาม รวมถึงการรักษา

ความสัมพันธท่ีดีระหวางบุคคล 

5) เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ 4 0หากผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง มีมนุษย

สัมพันธอันดีตอกันและกัน จะทําใหผูใตบังคับบัญชามีในการปฏิบัติงานท่ีดีดวยเชนกัน การสรางมนุษย

สัมพันธกับเพื่อนรวมงาน  

เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ คือ การสรางทัศนคติท่ีดีตอกันเห็นความสําคัญของความ

เปนมนุษย แสดงความหวงใยซึ่งกันและกัน การพูดจาหรือการแสดงพฤติกรรมท่ีมีตอผูอื่น 

 

2.๒.4 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ 

                                                             
๖๗เสนาะ  ติเยาว, หลักการบริหาร, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหาคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2544), หนา 293. 



๕๖ 

การแสดงพฤติกรรมของมนุษย๖๘  การแสดงพฤติกรรมของมนุษยลวนมีสาเหตุมาจาก

แรงจูงใจเปนสําคัญ การนําปจจัยตางๆ ท่ีเปนแรงจูงใจมาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมี

ทิศทางเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขท่ีตองการเปน กระบวนการท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลาท่ีมนุษย

ยังมีความตองการ ซึ่งความตองการทําใหภาวะของรางกายเกิดความไมสมดุลและเมื่อรางกายเกิด

ความไมสมดุลจะทําใหเกิดแรงขับ (Drivers) ซึ่งจะตอบสนองความตองการนั้นๆ เมื่อไดรับการ

ตอบสนองแรงขับก็จะลดลงและเกิดความพอใจเชนเวลาหิวจะเกิดน้ํายอยออกมากระตุน (แรงขับ) 

กระเพาะอาหาร ทําใหสมองแสวงหาอาหาร (ทิศทาง) เมื่ออิ่มแลวก็เกิดสภาวะสมดุลในรางกายเปน

วงจรของการจูงใจ  

คําวา “แรงจูงใจ” มาจากคํากริยาในภาษาละตินวา “Movere” ซึ่งมีความหมายตรงกับ

คําในภาษาอังกฤษวา “to move” อันมีความหมายวา “เปนส่ิงท่ีโนมนาวหรือมักชักนําบุคคลเกิดการ

กระทําหรือปฏิบัติการ (To move a person to a course of action) ดังนั้นแรงจูงใจจึงไดรับความ

สนใจมากในทุกๆ วงการ๖๙ สําหรับโลเวลล ใหความหมายของแรงจูงใจวา เปน “กระบวนการท่ีชักนํา

โนมนาวใหบุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความตองการบางประการใหบรรลุผล

สําเร็จ”  

แรงจูงใจมี ๒ ลักษณะดังนี้ 

๑. แรงจูงใจภายใน (Intrinsic motives) 

แรงจูงใจภายใน เปนส่ิงผลักดันจากภายในตัวบุคคลซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความ

สนใจ ความต้ังใจ การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ ฯลฯ ส่ิงตางๆ ดังกลาวนี้ มีอิทธิพล

ตอพฤติกรรมคอนขางถาวรเชนคนงานท่ีเห็นองคการคือสถานท่ีใหชีวิตแกเขาและครอบครัวเขาก็จะ

จงรักภักดีตอองคการ และองคการบางแหงขาดทุนในการดําเนินการก็ไมไดจายคาตอบแทนท่ีดีแต

ดวยความผูกพันพนักงานก็รวมกันลดคาใชจายและชวยกันทํางานอยางเต็มท่ี     

๒. แรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motives) 

                                                             
๖๘Dusenbery, David B., Living at Micro Scale, (Harvard University Press, Ambridge, 

Mass, 2009), p. 124. 
๖๙Kidd, J. R., How Adults Learn, (New York: Association Press. Lawler, E. E, and 

Porter, L.W., 1967), p. 101. 



๕๗ 

แรงจูงใจภายนอก เปนส่ิงผลักดันภายนอกตัวบุคคลท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะ

เปนการไดรับรางวัล เกียรติยศช่ือเสียง คําชม หรือยกยอง แรงจูงใจนี้ไมคงทนถาวร บุคคลแสดง

พฤติกรรมเพื่อตอบสนองส่ิงจูงใจดังกลาวเฉพาะกรณีท่ีตองการส่ิงตอบแทนเทานั้น๗๐ 

 

รูปแบบของแรงจูงใจ  

บุคคลแตละคนมีรูปแบบแรงจูงใจท่ีแตกตางกัน ซึงนักจิตวิทยาไดแบงรูปแบบ แรงจูงใจ 

ของมนุษยออกเปนหลายรูปแบบท่ีสําคัญ มีดังนี้  

๑. แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึงแรงจูงใจท่ีเปนแรงขับ ให

บุคคลพยายามท่ีจะประกอบพฤติกรรม ท่ีจะประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเปนเลิศ 

(Standard of Excellence) ท่ีตนต้ังไว บุคคลท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ จะไมทํางานเพราะหวังรางวัล 

แตทําเพื่อจะ ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไวผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะมีลักษณะสําคัญ 

ดังนี้ 

๑.๑ มุงหาความสําเร็จ (Hope of Success) และกลัวความลมเหลว  

๑.๒ มีความทะเยอทะยานสูง  

๑.๓ ต้ังเปาหมายสูงมีความรับผิดชอบในการงานดี 

๑.๔ มีความอดทนในการทํางาน 

๑.๕ ความสามารถท่ีแทจริงของตนเอง 

๑.๖ เปนผูท่ีทํางานอยางมีการวางแผน 

๑.๗ เปนผูท่ีต้ังระดับความคาดหวังไวสูง 

๒. แรงจูงใจใฝสัมพันธ (Affiliative Motive) ผูท่ีมีแรงจูงใจใฝสัมพันธมักจะเปนผูท่ีโอบ

ออมอารีเปนท่ีรักของเพื่อน มีลักษณะเห็นใจผูอื่น ซึ่งเมื่อศึกษาจากสภาพครอบครัวแลวผูท่ีมีแรงจูงใจ

ใฝสัมพันธมักจะเปนครอบครัวท่ีอบอุน๗๑ บรรยากาศในบานปราศจากการแขงขัน พอแมไมมีลักษณะ

ขมขู พี่นองมีความรักสามัคคีกันดี ผูมีแรงจูงใจใฝสัมพันธจะมีลักษณะสําคัญ ดังนี้ 

๒.๑ เมื่อทําส่ิงใด เปาหมายก็เพื่อไดรับการยอมรับจากกลม 

๒.๒ ไมมีความทะเยอทะยาน มีความเกรงใจสูง ไมกลาแสดงออก 

๒.๓ ต้ังเปาหมายตํ่า 

                                                             
๗๐Lovell, R. B., Adult Learning, (New York: Halsted Press Wiley & Son, 1980), p. 109. 
๗๑Dusenbery, David B., Living at Micro Scale, (Harvard University: Press Cambridge, 

Mass, 2009), p. 124. 



๕๘ 

๒.๔ หลีกเล่ียงการโตแยงมักจะคลอยตามผูอื่น 

สรุปไดวา การจูงใจเปนกระบวนการท่ีถูกกระตุนจากส่ิงเราโดยจงใจใหกระทําหรือด้ินรน

เพื่อใหบรรลุจุดประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเปนพฤติกรรมท่ีมิใชเปน

เพียงการตอบสนองส่ิงเราปกติธรรมดา อยางลักษณะของการตอบสนองส่ิงเราปกติคือการขานรับเม่ือ

ไดยินเสียงเรียก แตการตอบสนองส่ิงเราจัดวาเปนพฤติกรรมท่ีเกิดจากการจูงใจเชน พนักงานต้ังใจ

ทํางานเพื่อหวังความดีความชองเปนกรณีพิเศษ “แรงจูงใจ” Motivation เปนแนวคิดสําคัญในการ 

บริหารงานบุคคล ท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน การทํางานธุรกิจ หรืองานอุตสาหกรรม เปนงานท่ี

จะตอง คํานึงถึงผลไดผลเสีย กําไรขาดทุน ท้ังการดําเนินงานยังเต็มไปดวยการแขงขันในทุกเรื่องไมวา 

จะดานคุณภาพและบริการ การโฆษณาประชาสัมพันธ การตลาด รวมไปถึงตนทุนการผลิตและอื่นๆ 

ท่ีเกี่ยวของแตปญหาท่ีตองประสบกันมาทุกยุคทุกสมัยคือการทํางานของคนในองคการ ซึ่งจัดเปน

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาขององคการ ทําอยางไรจะใหทรัพยากรบุคคล เหลานั้นทํางานเต็มท่ี 

เต็มความสามารถเพื่อใหไดงานท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและดวยปริมาณมากท่ีสุด ผูบริหารหลายคนอาจ

คิดถึงกลยุทธการใหรางวัลและการลงโทษ ผูบริหารบางคนคิดถึงหลักเมตตาธรรมใหอยูกันดวยความ

รักความเขาใจแลวพลังการทํางานก็จะตามมา นอกจากเพื่อใหเกิดพฤติกรรมการทํางานท่ีมุงเพิ่ม

ปริมาณ และคุณภาพผูปฏิบัติ มีความสุขความพอใจและเต็มใจลงทุนลงแรง เพื่อใหผลงานบรรลุตาม

วัตถุประสงคท่ีต้ังไวการทํางานในลักษณะ ดังกลาวคือแรงจูงใจในการทํางาน Work Motivation 

ซึ่งผูทํางานธุรกิจควรใหความสําคัญ และสนใจศึกษาเพื่อพัฒนางานใหเจริญกาวหนาและประยุกต

ความรูเรื่องแรงจูงใจไปใชงาน 

การจูงใจ (Motivation) เปนแนวคิดสําคัญในการบริหารงานบุคคลท้ังในภาครัฐและ
เอกชน โดยเรื่องของการจูงใจ มีความสําคัญตอองคการในฐานะท่ีเปนส่ิงเราท่ีทําใหบุคลากรของ
องคการสงมอบผลผลิตของแตละบุคคลในรูปของผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ การจูงใจ 
จึงสามารถกอใหเกิดผลกระทบอยางมากในการปฏิบัติงานในภาพรวมขององคการ๗๒ 

2.2.5 กลุมทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการสรางแรงจูงใจ 
กลุมทฤษฎีนี้เช่ือวา หากหนวยงานเขาใจถึงความตองการภายในของบุคลากรแลว  

จะสามารถกําหนดระบบการใหรางวัลท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจขณะเดียวกันก็สามารถ
ทําใหองคการบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวได นักทฤษฎีหลักในกลุมนี้ มีสาระโดยสรุปของแนวคิดของ
แตละคนมีดังนี้ 

                                                             
๗๒ศุภชัย  ยาวะประภาษ, การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและสิ่งทาทาย, พิมพครั้งท่ี ๒, 

(ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะรัฐศาสตร : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หนา  ๒๑๖–๒๑๗. 



๕๙ 

1. ทฤษฎีแรงจูงใจตามลําดับข้ันของมาสโลว  กลาววา มนุษยมีความตองการความ
ปรารถนา และไดรับส่ิงท่ีมีความหมายตอตนเอง ความตองการเหลานี้จะเรียงลําดับข้ันของความ
ตองการต้ังแตข้ันแรกไปสูความตองการข้ันสูงข้ึนไปเปนลําดับ ซึ่งมีอยู ๕ ข้ัน ดังนี้                  

1) ความตองการทางรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการข้ัน
พื้นฐานของมนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืม 
การพักผอน เปนตน                  

2) ความตองการความปลอดภัยและมั่นคง (Security or safety needs) เมื่อ

มนุษยสามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับท่ี

สูงข้ึนตอไป เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินความตองการความมั่นคงในชีวิต

และหนาท่ีการงาน                  

3) ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ ความตองการทางสังคม (Affiliation 

or acceptance needs) เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ

มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซึ่งความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะความ

ตองการ ไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความช่ืนชมจากผูอื่น เปนตน                  

4) ความตองการการยกยอง (Esteem needs) หรือความภาคภูมิใจในตนเอง เปน

ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความ 

เคารพนับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน                 

5) ความตองการความสําเร็จในชีวิต (Self-actualization) เปนความตองการ

สูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกส่ิงทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยาง

เพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน
๗๓

    

สรุปไดวา ทฤษฎีลําดับช้ันของความตองการ ( Hierarchy of Needs ) ของมาสโลว ช้ีวา
ความตองการของมนุษยเปนเสมือนข้ันบันได มีท้ังหมด ๕ ข้ัน ไดแก ความตองการทางกายภาพ ความ
ตองการทางดานความปลอดภัย ความตองการท่ีจะผูกพันในสังคม ความตองการท่ีจะมีฐานะเดนและ
ไดรับการยกยองในสังคมและความตองการท่ีจะประจักษตน เมื่อความตองการในข้ันตนไดรับการ
ตอบสนองแลวบุคคลจึงจะเกิดความตองการในระดับตอไปตามลําดับ 

๒. ทฤษฎีการจูงใจของ Alderfer (Alderfer ERG theory)  
ทฤษฎีการจูงใจของ Alderfer (Alderfer ERG theory) เปนทฤษฎีความตองการซึ่ง

กําหนดลําดับข้ันตอนความตองการ เอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไดช้ีความแตกตางระหวางความ

                                                             
๗๓Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation”, Psychological Review 50, 

(New York: Harper and Row Publisher, 1970), p. 19. 



๖๐ 

ตองการในระดับตํ่าและความตองการในระดับสูง ซึ่งเกี่ยวของกับความตองการของมาสโลว จาก ๕ 
ประเภท เหลือเพียง ๓ ประเภทดังนี้ 

1) ความตองการในการอยูรอด (Existence needs) (E) เปนความตองการใน
ระดับตํ่าสุด และมีลักษณะเปนรูปธรรม ประกอบดวย ความตองการตามทฤษฎีมาสโลว คือ ความ
ตองการของรางกายและความตองการความปลอดภัย 

2) ความตองการความสัมพันธ (Related needs) (R) มีลักษณะเปนรูปธรรม
นอยลง ประกอบดวย ความตองการดานสังคมตามทฤษฎีของมาสโลวบวกดวยความตองการความ
ปลอดภัยและความตองการการยกยอง 

3) ความตองการความเจริญกาวหนา (Growth needs) (G) เปนความตองการใน
ระดับสูงสุดในระดับข้ันตนของ เอลเดอร เฟอร  (Alderfer) และมีความเปนรูปธรรมตํ่าสุด 
ประกอบดวยสวนท่ีเปนความตองการการยกยองบวกดวยความตองการประสบความสําเร็จตามทฤษฎี
มาสโลว

๗๔ 
  ทฤษฎีนี้เห็นวาบุคคลจะไดรับการกระตุนโดยความตองการมากกวาหนึ่งระดับ ตัวอยาง
ความตองการท่ีจะไดรับเงินเดือนท่ีเพียงพอ (ความตองการการอยูรอด) ในขณะเดียวกันจะเกิดความ
ตองการการยอมรับ ความพอใจ (ความตองการทางสังคม) และเกิดความตองการการสรางสรรค 
ความตองการความกาวหนา (ความตองการการเจริญเติบโต) เอลเดอรเฟอร (Alderfer) ยังคนพบวา 
ลําดับของประเภทความตองการจะแตกตางกันในแตละบุคคลอีกดวย

๗๕ 
ทฤษฎี ERG ยังสรุปไดวาความตองการของบุคคลสามารถเปล่ียนไปในระดับสูงข้ึนหรือ

ตํ่าลงได ข้ึนอยูกับวาเขาสามารถตอบสนองความตองการในระดับตํ่าลงหรือความตองการในระดับสูง
ข้ึนไดหรือไม๗๖ 

สรุปไดวา การท่ีจะทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความพอใจในงานตองสรางปจจัยจูงใจ 
(Motivator Factors) อันไดแก ความสําเร็จ การยอมรับ การยกยอง ความกาวหนา ความรับผิดชอบ 
และลักษณะของงาน สําหรับปจจัยสุขวิทยา (Hygiene Factors)  อันไดแก เงินเดือน  คาจาง  
เงื่อนไขการทํางาน นโยบายขององคการ และรูปแบบการบังคับบัญชานั้น สามารถปองกันไมใหเกิด
ความไมพอใจในงาน แตสรางความพอใจในงานไมได 

๓. ทฤษฎี ๒ ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ 
เฮอรเบิรก (Herzberg) (Herzberg’s two-factor theory) ไดใหความหมายไววา เปน

ทฤษฎีท่ีเสนอแนะวาความพึงพอใจในการทํางานประกอบดวย ๒ แนวคิด คือ 

                                                             
๗๔เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๑๕. 
๗๕Clayton Alderfer, "Test of a New Theory of Human Need", Organizational Behavior 

and Human Performance 4, (New York: Free Press, 1972), pp. 142-175. 
๗๖Frederick Herzberg, Work and The Nature of Man, (New York: The world 

Publishing Company, 1967), pp. 13-14.   



๖๑ 

๑) แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความพึงพอใจ (Satisfaction) ไปยังความไมพึงพอใจ 
(no satisfaction) และไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ (motivation factor)  

๒) แนวคิดท่ีมีขอบเขตจากความไมพึงพอใจ (Dissatisfaction) ไปยังความไมมีความ 
ไมพึงพอใจ (no dissatisfaction) และไดรับอิทธิพลจากปจจัยอนามัย (hygiene factors)

๗๗ 
ทฤษฎีนี้ประกอบดวย ๒ ปจจัย คือ (๑) ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ และ (๒) ปจจัยการ

ธํารงรักษาหรือปจจัยสุขอนามัย 
๑. ปจจัยการจูงใจหรือตัวจูงใจ (Motivation factors หรือ motivators) เปนปจจัย

ภายใน (ความตองการภายใน) ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจในการทํางาน (job 
satisfiers) เชน ความกาวหนา ความสําเร็จ การยกยอง เปนตน 

๒. ปจจัยการธํารงรักษา (Maintenance factor) หรือปจจัยสุขอนามัย (hygiene factor) 
เปนปจจัยภายนอกท่ีปองกันไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจกับการทํางาน (job dissatisfaction) 
การเสนอสุขอนามัยไมใชวิธีการจูงใจท่ีดีท่ีสุดในทัศนะของเฮอรเบิรก (Herzberg) แตเปนการปองกัน
ความไมพึงพอใจ ประกอบดวยปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการมาทํางานหรือการขาดงานของพนักงาน เชน 
นโยบายของบริษัท การบังคับบัญชา ความมั่นคงในงาน คาตอบแทน สภาพการทํางาน เปนตน 

จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตนผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา ทฤษฎี ๒ 
ปจจัย หรือปจจัยอนามัยในการจูงใจ หมายถึง ทฤษฎีท่ีอาศัยแนวคิด ๒ แนวคิด คือแนวคิดท่ีมีขอบเขต
จากความพึงพอใจไปยังความไมพึงพอใจและไดรับอิทธิพลจากปจจัยจูงใจ สวนอีกแนวคิดคือ แนวคิดท่ีมี
ขอบเขตจากความไมพึงพอใจไปยังความไมมีความไมพึงพอใจและไดรับอิทธิพลจากปจจัยอนามัย 

๔. ทฤษฎีความตองการของแมกคลีลแลนด (McClelland’s Need Theory) 
การเขามามีสวนรวมในสังคม แตละบุคคลยอมเกิดการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม 

ผลของการเรียนรูทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะประสบการทางสังคมมีสวนอยางมากในการ
หลอหลอมใหบุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีผลักดันใหกระทําพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการ แมกคลีล
แลนด ไดแบงความตองการดังกลาวนี้ออกเปน 3 ประเภท คือ 

1) ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement : n-Ach) เปนความ
ตองการท่ีจะทําส่ิงตางๆ ใหเต็มท่ีและดีท่ีสุดเพื่อความสําเร็จ มีความสมบูรณแบบและไดมาตรฐานดี
เยี่ยม จากการวิจัยของ McClelland พบวา บุคคลท่ีตองการความสําเร็จ (n-Ach) สูง จะมีลักษณะ
ชอบการแขงขัน ชอบงานท่ีทาทาย มีเปาหมายชัดเจนในการทํางาน โดยเปาหมายท่ีต้ังมีความเปนไป
ไดสูงท่ีจะบรรลุผลและพยายามดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย และตองการไดรับขอมูลปอนกลับ 
(feedback) ซึ่งเปนผลจากการทํางาน ไมวาจะเปนคําติชม เพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความ
ชํานาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง กลาท่ีจะเผชิญกับความลมเหลว และปรับปรุงพัฒนาใหดี
ยิ่งๆ ข้ึนไป 

                                                             
๗๗Ibid. p. 17. 

https://www.gotoknow.org/posts/629840
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
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2) ความตองการการมีอํานาจ (Need for Power: n-Pow) เปนความตองการอํานาจ
เพื่อท่ีจะควบคุมส่ิงแวดลอมและมีอิทธิพลเหนือผูอื่น บุคคลท่ีมีความตองการอํานาจสูงจะแสวงหาวิถีทาง
เพื่อทําใหตนมีอิทธิพลเหนือบุคคลอื่น ตองการใหผูอื่นยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนําตองการ
ทํางานใหเหนือกวาบุคคลอื่น และจะกังวลเรื่องอํานาจมากกวาการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 

3) ความตองการสัมพันธภาพท่ีดี (Need for Affiliation: n-Aff) เปนความ
ตองการไดรับหรือมีความสัมพันธท่ีดีกับผูอื่น ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ตองการสัมพันธภาพท่ีดี
ตอบุคคลอื่น บุคคลท่ีตองการความผูกพันสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการ
แขงขัน โดยจะพยายามสรางและรักษาความสัมพันธอันดีกับผูอื่น มีความตองการใหผูอื่นยอมรับใน
ตนเองและมีแนวโนมท่ีจะยอมตามความปรารถนาหรือบรรทัดฐานของผูอื่น รวมท้ังคํานึงถึงความรูสึก
ของผูอื่นเปนสําคัญ 

แมกคลีลแลนด เช่ือวา แตละคนมีความตองการท้ัง 3 สวนประกอบกัน โดยบางคน
อาจจะมีความตองการอันใดอันหนึ่งเขมขนกวาความตองการอื่น และความตองการท่ีเขมขนดังกลาว
กอใหเกิดการจูงใจท่ีผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองความตองการนั้นๆ อยางเห็นได
ชัด๗๘ จากความตองการ 3 ประการขางตน แมกคลีลแลนดใหความสนใจเปนพิเศษกับความตองการ
ความสําเร็จอันเกิดการจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) ซึ่งถือเปนความตองการท่ีทําให
เกิดผลงานท่ีสรางสรรคและมีคุณคา๗๙  

5. ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectancy theory) 
ทฤษฎีความคาดหวังไดเสนอรปูแบบของความคาดหวังในการทํางานซึ่งไดรับความนิยม

อยางมากในการอธิบายกระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางานโดย Vroom มีความเห็นวาการท่ีจะ
จูงใจใหทํางานเพิ่มข้ึน ซึ่งตองเขาใจกระบวนการทางความคิดและการรับรู กอน โดยปกติเมื่อคนจะ
ทํางานเพิ่มข้ึนจากระดับปกติเขาจะคิดวาเขาจะไดอะไรจากการกระทํานั้นหรือการคาดคิดวาอะไรจะ
เกิดข้ึนเมื่อไดแสดงพฤติกรรมบางอยาง เชนกรณีของการทํางาน พนักงานจะเพิ่มความพยายามมาก
ข้ึนเมื่อเขาคิดวาการกระทํานั้นนําไปสูผลลัพธบางประการท่ีเขามีความพึงพอใจเชน เมื่อทํางานหนัก
ข้ึนผลการปฏิบัติงานของเขาอยูในเกณฑท่ีดีข้ึนนทําใหเขาไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง
และไดคาจางเพิ่มข้ึน คาจางกับตําแหนงเปนผลของการทํางานหนักและเปนรางวัลท่ีเขาตองการ
เพราะทําใหเขารูสึกวาไดรับการยกยองจากผูอื่นมากข้ึน แมทํางานหนักข้ึน 

พฤติกรรมท่ีจะทํางานข้ึนอยูกับการคาดหวังท่ีจะกระทําตามความคาดหวังนั้นรวมถึง
ความดึงดูดใจของผลลัพธท่ีจะไดรับซึ่งจะมีเรี่องของการดึงดูดใจการเช่ือมโยงรางวัลกับผลงาน และ
การเช่ือมโยงระหวางผลงานกับความพยายามโดยทฤษฎี นี้จะเนนเรื่องของการจายและการใหรางวัล
ตอบแทนเนนในเรื่องพฤติกรรมท่ีคาดหวังเอาไวตอเรื่องผลงาน ผลรางวัลและผลลัพธของความพึง
พอใจตอเปาหมายจะเปนตัวกําหนดระดับของความพยายามของพนักงาน Vroom ไดเสนอรูปแบบ
                                                             

๗๘นุชลี  อุปภัย, จิตวิทยาการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : แม็ทซพอยท, 2558), หนา 115. 
๗๙David Mc Clelland, "Business Drive and National Achievement", Harward Business 

Review, (Harward University 1962), pp. 99-122. 
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ของความคาดหวังในการทํางานเรียกวา VIE Theory ซึ่งไดรับความนิยมอยางมากในการอธิบาย
กระบวนการจูงใจของมนุษยในการทํางาน 

V = Valance หมายถึงระดับความรุนแรงของความตองการของบุคคลในเปาหมาย
รางวัลคือคุณคา หรือความสําคัญของรางวัลท่ีบุคคลใหกับรางวัลนั้น  

I = Instrumentality หมายถึงความเปนเครื่องมือของผลลัพธ (Outcomes) หรือรางวัล
ระดับท่ี 1 ท่ีจะนําไปสูผลลัพธท่ี 2 หรือรางวัลอีกอยางหนึ่งคือเปนการรับรู ในความสัมพันธของ
ผลลัพธท่ีได (เช่ือมโยงรางวัลกับผลงาน)  

E = Expectancy ไดแกความคาดหวังถึงความเปนไปไดของการไดซึ่งผลลัพธหรือรางวัล
ท่ีตองการเมื่อแสดงพฤติกรรมบางอยาง (การเช่ือมโยงระหวางผลงานกับความพยายาม) 

ตามหลักทฤษฎีความคาดหวังจะแยงวาผูบริหารจะตองพยายามเขาไปแทรกแซงในสถาน
การณการทํางาน เพื่อใหบุคคลเกิดความคาดหวังในการทํางาน, คุณลักษณะท่ีใชเปนเครื่องมือและ
คุณคาจากผลลัพธสูงสุด ซึ่งจะสนับสนุนตอวัตถุประสงคขององคการดวยโดย  

1. สร  างความคาดหวั งโดยมีแรง ดึง ดูด ซึ่ ง ผู บริหารจะต องคัดเลือกบุคคลท่ีมี
ความสามารถใหการอบรมพวกเขา ใหการสนับสนุนพวกเขาดวยทรัพยากรท่ีจําเปน และระบุ
เปาหมายการทํางานท่ีชัดเจน  

2. ใหเกิดความเช่ือมโยงรางวัลกับผลงาน โดยผูบริหารควรกําหนดความสัมพันธระหวาง
ผลการปฏิบัติงานกับรางวัลใหชัดเจน และเนนย้ําในความสัมพันธเหลานี้โดยการใหรางวัลเมื่อบุคคล
สามารถบรรลุผลสําเร็จในการปฏิบัติงาน  

3. ใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางผลงานกับความพยายามซึ่งเปนคุณคาจากผลลัพธท่ีเขา
ไดรับ ผูบริหารควรทราบถึงความตองการของแตละบุคคล และพยายามปรับการใหรางวัลเพื่อให
สอดคลองกับความตองการของพนักงานเพื่อเขาจะไดรูสึกถึงคุณคาของผลลัพธท่ีเขาไดรับจากความ
พยายามของเขา๘๐ 

 
A= Effort performance linkage  

B= Performance reward linkage  

C= Attractiveness 
 

                                                             
๘๐Victor H. Vroom and Lyman W. Porter and Edward E. Lawler, Work and Motivation, 

(Jossey-Bass Classics, 1995), p. 106. 
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มีการแบงรางวัลออกเปน 2 ประเภท คือ  

1. รางวัลภายนอก (Extrinsic Rewards) เปนรางวัลท่ีนอกเหนือจากการทํางาน เชน 

การเพิ่ม คาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง หรือผลประโยชนตอบแทนอื่นๆ หรือเปนผลลัพธของการ

ทํางานซึ่งมีคุณคาเชิงบวกท่ีใหกับบุคคลในการทํางาน  

2. รางวัลภายใน (Intrinsic Rewards) เปนรางวัลซึ่งเปนสวนหนึ่งของงาน ประกอบดวย 

ความรับผิดชอบ ความทาทาย หรือเปนผลลัพธของการทํางานท่ีมีคุณคาเชิงบวกซึ่งบุคคลไดรับ

โดยตรงจากผลลัพธของการทํางาน ตัวอยางเชน ความรูสึกของความสําเร็จในการปฏิบัติงานท่ีความ

ทาทาย แนวทางในการจัดสรรรางวัลภายนอก มีดังนี้ 

๑) ระบุถึงพฤติกรรมท่ีพึงพอใจใหชัดเจน 

๒) ธํารงรักษาการใหรางวัลท่ีมีศักยภาพท่ีจะชวยใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก  

๓) คิดเสมอวาบุคคลจะมีความแตกตางกัน จึงตองใหรางวัลท่ีมีคุณคาเชิงบวกสําหรับ

แตละบุคคล  

๔) ใหแตละบุคคลรูอยางชัดเจนถึงส่ิงท่ีเขาจะตองปฏิบัติเพื่อใหไดรับรางวัลท่ีตองการ 

กําหนดเปาหมายใหชัดเจนและใหขอมูลปอนกลับในการปฏิบัติงาน  

๕) การจัดสรรรางวัลใหอยางทันทีทันใดเมื่อเกิดพฤติกรรมท่ีพึงพอใจ  

๖) จัดสรรรางวัลใหตามตารางท่ีกําหนดเพื่อใหเกิดการเสริมแรงเชิงบวก๘๑ 

เปนทฤษฎีซึ่งเสนอวาบุคคลจะมีพฤติกรรมโดยถือเกณฑความนาจะเปนในการรับรู ซึ่งจะ

ทําใหเกิดการใชความพยายาม เพื่อนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ ตลอดจนข้ึนอยูกับวิธีการซึ่งเขามองถึง

คุณคาท่ีเปนผลลัพธนั้น๘๒  

จากขอมูลเชิงวิชาการท่ีกลาวขางตน ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดวา ทฤษฎีความ

คาดหวัง หมายถึง กระบวนการท่ีเกี่ยวของกับข้ันตอน ๓ ประการ คือ การใชความพยายามในการ

ทํางานของพนักงาน การปฏิบัติงานและผลลัพธท่ีเกี่ยวของกับงาน ซึ่งจะทําใหเกิดความคาดหวัง      

๒ ลักษณะ คือ ความคาดหวังผลการปฏิบัติงานจากความพยายามและความคาดหวังผลลัพธจากการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนตัวช้ีวัดการกระทําเพื่อตอบสนองความตองการ  

6. ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement Theories) 

ทฤษฎีการเสริมแรง (Reinforcement theories) หรือการปรับพฤติกรรม เปนทฤษฎี   

ท่ีระบุวาผลลัพธของพฤติกรรมในปจจุบันของบุคคลไดรับอิทธิพลจากพฤติกรรมในอนาคต รูย และ บีแอร 

                                                             
๘๑Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & Osborn, R. N., Organizational Behavior, (9th ed.), 

(New York: John Wiley & Sons, Inc., 2003), p. 118.  
๘๒Bateman. Thomas S. & Scott A. Snell., Management: Building Competitive Advantage, 

(4th ed), (Boston: Lrwin McGraw-Hill, 1999), p. 2. 
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(Rue & Byars)๘๓ หรือเปนทฤษฎีท่ีวาพฤติกรรมของมนุษยถือเกณฑความสัมพันธระหวางพฤติกรรมหนึ่ง

กับผลพฤติกรรมนั้นหรือหมายถึงกระบวนพฤติกรรมของคน ซึ่งเกิดจากการเรียนรูจากประสบการณ

ในอดีต บี.เอฟ. สคินเนอร (B.F. Skinner) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย Harvard ไดพัฒนาทฤษฎีนี้

และไดนํามาใชเปนเทคนิคในการจูงใจ ซึ่งเขาคิดวาแตละบุคคลจะไดรับการจูงใจโดยการออกแบบ    

ท่ีเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการทํางานและผลการปฏิบัติงาน สวนการกระทําท่ีไมเหมาะสมจะ

ทําใหเกิดการเสริมแรงดานลบ (negative reinforcement) 

ทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร 3 3 (Reinforcement theories of motivation) สกิน

เนอรไดนําเสนอการใชการเสริมแรงเพื่อการจูงใจบุคคลใหเกิดพฤติกรรมใหม ทําพฤติกรรมซ้ําหรือ

หยุดพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค ต้ังเปน law of effect โดยมองการเสริมแรงเปน 2 ดาน ไดแก 

1) การเสริมแรงทางบวก (Positive reinforcement) เปนการใหผลตอบแทนใน

ส่ิงท่ีบุคคลอยากได เชน เงิน คํายกยอง ความกาวหนาในหนาท่ีการงาน การเพิ่มสวัสดิการ การให

วันหยุด เปนตน เพื่อจูงใจใหบุคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมพึงประสงคตางๆ  

2) การเสริมแรงทางลบ (Negative reinforcement) เปนการไมใหผลตอบแทนท่ี

บุคคลไมอยากได โดยมีการกําหนดพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีตองไมกระทําและบทลงโทษตางๆ เชน ไล

ออก ตัดเงินเดือน ตักเตือน โดยท่ีหากบุคคลกระทําแตพฤติกรรมพึงประสงค ก็จะไมใหผลตอบแทนทางลบ

แกผูนั้น  

สกินเนอรและคณะไดนําเสนอวิธีการใหการเสริมแรง (schedule of reinforcement) 

ไว 5 แบบ ไดแก  

1. การใหอยางตอเนื่อง (Continuous reinforcement) เปนการใหการเสริมแรง

ทางบวกอยางตอเนื่องทุกครั้งท่ีทําพฤติกรรมท่ีกําหนดไว  

2. การใหตามปริมาณงาน (Fixed ratio) เปนการใหการเสริมแรงตามปริมาณงานท่ี

บุคคลกระทํา หรือการจายคาตอบแทนการทํางานเปนช้ิน หากตองการผลตอบแทนมากก็จะทํางาน

มาก หากมีความตองการไมมากก็จะกระทําเพียงเทาท่ีตองการเทานั้น 

3. การใหตามระยะเวลา (Fixed interval) เปนการใหการเสริมแรงเมื่อบุคคลกระทํา

พฤติกรรมพึงประสงคตามระยะเวลาท่ีแนนอน เชน คาจาง เงินเดือน ซึ่งทําใหบุคคลกระทําพฤติกรรม

ในระดับคงท่ี และจะแสดงพฤติกรรมพึงประสงคไดใหเกิดข้ึนมากในชวงใกลวันรับคาตอบแทน  

4. การใหตามปริมาณงานยืดหยุน (Variable ratio) เปนการใหตามปริมาณงานแตไม

กําหนดตายตัว โดยอาจพิจารณาในดานคุณภาพรวมดวย โดยยิ่งกระทํามากก็มีโอกาสไดผลตอบแทน

มากข้ึน 

                                                             
๘๓Rue Leslie W. & Lioyd L. Byars, Management: Skill and Application, (9thed), (North America: 

McGraw-Hill, 2000), p. 450. 

https://www.gotoknow.org/posts/tags/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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5. การใหตามระยะเวลายืดหยุน (Variable interval) เปนการใหการเสริมแรงโดยให

ตามเวลาแตไมมีการกําหนดแนนอน อาจใหหรือไมใหก็ได เชน ใหรางวัลพิเศษทุก 3 เดือนบาง 6 

เดือนบาง เปนการจูงใจ หรือการใหรางวัลกับพนักงานดีเดนเฉพาะในวาระพิเศษเทานั้น 

สรุปไดวา ทฤษฎีเสริมแรง เปนทฤษฎีท่ีกลาวถึงพฤติกรรมของมนุษยซึ่งเกิดจากการ

เรียนรูจากประสบการณในอดีต ซึ่งทฤษฎีนี้จะเช่ือวาการกระทําท่ีไมเหมาะสมจะทําใหเกิดการ

เสริมแรงในดานลบ ดังนั้น อาจพอสรุปแนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิภาพซึ่งจาก

การศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและผลการศึกษาของนักวิชาการตางๆ จะเห็นไดวาทฤษฎีใน

การพัฒนาประสิทธิภาพหลายๆ ทฤษฎีสามารถนํามาเปนกรอบในการสรางขวัญกําลังใจแกทหาร

เกณฑได  

2.2.6 การนําแรงจูงใจมาประยุกตใชในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา  

การนํามาประยุกตใชดวยวิธีการจูงใจผูใตบังคับบัญชานั้นเปนงานอยางหนึ่งของหัวหนา

หรือผูบริหาร นั้นคือการใชศิลปะการชักจูงใจผูอื่นใหปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายอันเดียวกัน มีคํา 

4 คําท่ีพูดถึงเสมอ ในการจูงใจผูอื่นคือเงิน, ความกลัว, การต้ังเปาหมายและขวัญซึ่งจริงๆ แลว 4 คํานี้

คือหลักการท่ีสําคัญ จึงควรพิจารณาถึงคุณสมบัติของคําเหลานี้  

1. เงิน เปนสัจจะธรรมวาถาลูกจางไมไดรับคาจางท่ียุติธรรมไมวาจะใชวิธีอะไรก็ไม

สามารถใหเขาสรางผลผลิตท่ีสูงไดนอกจากงานนั้นหายาก  

2. ความกลัวถูกลงโทษเปนเครือ่งมือท่ีชักจูงใจลูกนองเปนอันดับสองแตความกลัวสงผล 

เพียง 2 กรณี คือเมื่อขูวาหากไมพัฒนาผลงานก็รีบหางานอื่นทําเสียและกรณีท่ีสองเปนเครื่องกระตุน 

ฉุกเฉิน เชน ขูวาควรรีบทําใหเสร็จกอนเจานายใหญกลับมา  

3. การต้ังเปาหมายเปนความตองการพื้นฐานในการปฏิบัติงานของคนการต้ังเปาหมาย 

ตองต้ังใหถูกตองและเหมาะสมไมสูงหรือตํ่าเกินไป ทางจิตวิทยาไดพบวาหลังจากคนลมเหลวในการ

บรรลุเปาหมายครั้งท่ี 1 เขาจะต้ังครั้งตอไปใหตํ่าลงเพราะกลัวความลมเหลว  

4. ขวัญกําลังใจเรื่องขวัญและกําลังใจมีความสําคัญแตถาไดรับมากเกินไปก็ไมชวยใหผลผลิต

เพิ่มข้ึน เพราะพนักงานท่ีมีความสุขไมจําเปนตองเปนคนท่ีมีประสิทธิภาพเสมอไปแตขวัญและกําลังใจทํา

ใหคาใชจายของบริษัทลดลงไดแตเปนทางออมมากกวาทางตรง เชน บรรยากาศในการทํางานดี  

การใชแรงจูงใจท้ัง 4 ประการถาเอามาประกอบกับทฤษฎีแรงจูงใจสามารถใชทุกทฤษฎี

แตข้ึนอยูกับสถานการณและประเภทของบุคคลท่ีเปนผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูใตบังคับบัญชาทุก

ระดับแตละระดับจะปฏิบัติและใชแรงจูงใจตางกัน หากผูใตบังคับบัญชาท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญา

ตรีข้ึนไปและฐานะทางการเงินท่ีดี ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์, ทฤษฎีความคาดหวัง, ทฤษฏีเสมอภาค

สามารถประยุกตใชไดผลมากกวาแตในระดับผูปฏิบัติงานในระดับลางท่ีใชแรงงานมากวาทักษะควร

เนนการประยุกตใชทฤษฎีการเสริมแรง, ทฤษฎีความตองการ 5 ระดับของมาสโลว 
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ตารางท่ี ๒.12  สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Dusenbery, David B. 

(2009, p. 124) 

การแสดงพฤติกรรมของมนุษย มีสาเหตุมาจาก

แรงจูงใจเปนสําคัญ การนําปจจัยตางๆ ท่ีเปนแรงจูงใจ

มาผลักดันใหบุคคลแสดงพฤติกรรมอยางมีทิศทางเพื่อให

บรรลุจุดมุงหมายหรือเงื่อนไขท่ีตองการเปน 

Kidd, J. R. 

(1967, p. 101) 

แรงจูงใจวา เปนกระบวนการท่ีชักนําโนมนาวให

บุคคลเกิดความมานะพยายามเพื่อท่ีจะสนองตอบความ

ตองการบางประการใหบรรลุผลสําเร็จ สามารถเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

Schermerhorn, J. R., Hunt, J. G., & 

Osborn, R. N. 

(2003, p. 118) 

รางวัลภายนอก เปนรางวัลท่ีนอกเหนือจากการ

ทํางาน เชน การเพิ่ม คาตอบแทน การเล่ือนตําแหนง 

รางวัลภายใน เปนรางวัลซึ่งเป นสวนหนึ่งของงาน 

ประกอบดวย ความรับผิดชอบ ความทาทาย  

 

ตารางท่ี ๒.12  สรุปแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ (ตอ) 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Lovell, R. B. 

(1980, p. 109) 

แรงจูงใจภายในเปนส่ิงผลักดันจากภายในตัวบุคคล
ซึ่งอาจจะเปนเจตคติ ความคิด ความสนใจ ความต้ังใจ 
การมองเห็นคุณคา ความพอใจ ความตองการ 

แรงจูงใจภายนอก เปนส่ิงผลักดันภายนอกตัวบุคคล
ท่ีมากระตุนใหเกิดพฤติกรรม อาจจะเปนการไดรับรางวัล 
เกียรติยศช่ือเสียง คําชม หรือยกยอง 

Rue Leslie W. & Lioyd L. Byars, 

(2000, p. 450) 

ทฤษฎีการเสริมแรง เปนทฤษฎีท่ีระบุวาผลลัพธของ

พฤติกรรมในปจจุบันของบุคคลได รับอิทธิพลจาก

พฤติกรรมในอนาคต 

Bateman. Thomas S. & Scott A. 

Snell. 

ทฤษฎีความคาดหวัง โดยถือเกณฑพฤติกรรมความ

นาจะเปนในการรับรู  ซึ่ งจะทําใหเกิดการใชความ

พยายาม เพื่อนําไปสูผลลัพธท่ีตองการ ตลอดจนข้ึนอยู
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(1999, p. 2) กับวิธีการซึ่งเขามองถึงคุณคาท่ีเปนผลลัพธนั้น 

 

2.2.7 ปจจัยวัดขวัญกําลังใจ 

ปจจัยท่ีชวยใหผูปฏิบัติงานเกิดขวัญดีข้ึน คือ  

1. ลักษณะทาทางและบทบาทของหัวหนางานทีมีตอผูปฏิบัติงาน หัวหนางานมี 

ความสําคัญเพราะเปรียบเสมือนผูประสานงานระหวางองคกรกับผูปฏิบัติงาน หัวหนางานมีอิทธิพล 

อยางสูงตอการปฏิบัติงานแตละวัน  

2. ความพึงพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู คนสวนมากชอบท่ีจะทํางานท่ีตนถูกใจ

และสามารถไดดี เพราะทําใหมีโอกาสใชความสามารถทางสติปญญาและพัฒนาบุคลิกภาพ  

3. การเขากับเพื่อนรวมงานไดทุกคนจะรูสึกพอใจกอการทํางาน ถารูสึกวาเปนท่ียอมรับ

และเปนสวนหนึ่งของกลุมเพื่อนรวมงาน  

4. ความพึงพอใจตอวัตถุประสงคหลักและประสิทธิภาพขององคกร ถาทุกคนหรือสวน

ใหญเขาใจซาบซึ้งถึงระบบ และวิธีดําเนินงานขององคกรแลว ยอมจะอุทิศเวลาใหแกงานมีกําลังใจ 

และขวัญในการปฏิบัติงานไดดีข้ึน  

5. ความพึงพอใจตอสภาพเศรษฐกิจและการบําเหน็จรางวัล การใหรางวัลจะชวยจูงใจให 

ผูปฏิบัติงานมีความกระตือรือรนตอการปฏิบัติงานหนาทีอยางขยันขันแข็ง มั่นใจและมีกําลังขวัญดี  

6. สุขภาพทางดานรางกายและจิตใจท่ีสัมพันธกัน เพราะจิตใจของผูปฏิบัติงานแตละคน

อาจเปล่ียนแปลงไดเสมอ อันเปนผลโดยตรงจากดานรางกาย จึงถือวาปญหาเกี่ยวกับสุขภาพทางกาย

และจิตใจมีอิทธิพลอยางมากตอการปฏิบัติงาน เพราะถามีปญหาอาจทํางานไมไดดี๘๔  

องคประกอบและปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานนั้นมีความสําคัญตอการทํางาน

โดยเฉพาะความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ทัศนคติท่ีมีองคการ ทัศนคติท่ีมีตอการบังคับบัญชา ความ

พอใจท่ีมีตอมาตรฐานของงาน การควบคุมบังคับบัญชาแบบคํานึงถึงพนักงาน ปริมาณงาน และความ

ตึงเครียดของงาน การปฏิบัติตน ตอบุคคลในองคการ ความภาคภูมิใจในองคการ ความพอใจใน

เงินเดือนทัศนคติท่ีมีตอระบบการติดตอส่ือสารแบบทางการภายในองคการ ความพึงพอใจในงาน 

ความพึงพอใจในความกาวหนาและโอกาสในการกาวหนาของงาน ทัศนคติเพื่อนรวมงานลวนเปน

องคประกอบท่ีสําคัญท่ีผูบริหารตองพัฒนาใหดีข้ึน Davis นักวิจัยดานมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับการ

บริหารงานไดกลาวถึงองคประกอบสําคัญของขวัญกําลังใจ โดยการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความ

ตองการของคนงาน 500 คน พบวา ความตองการท่ีสําคัญของคนในการปฏิบัติงาน ไดแก  

                                                             
๘๔Herzberg and et al. (1959), อางใน สมบัติ ปญญาจิรพงศ, “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน

ของกําลังพลชั้นประทวน พล ทหาร และอาสาสมัครในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรี 
และตราด”, วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 2556), 
หนา 26-27. 
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1. ภาวะผูนําท่ีดี  

2. โอกาสความกาวหนา  

3. ขาวสารขอมูล  

4. การไดรับการปฏิบัติอยางสมศักด์ิศรีแหงมนุษย  

5. การมีอิสรเสรีในเรื่องกิจการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับตัวผูปฏิบัติงาน  

6. การสังคม และการเคารพซึ่งกันและกัน  

7. ความมั่นคงปลอดภัยท่ีชอบดวยเหตุผล สภาพการทํางานท่ีชอบดวยเหตุผล  

8. งานท่ีกอปรไปดวยสาระประโยชน  

9. การไดรับการปรนนิบัติดวยความเปนธรรม๘๕ 

ดังนั้นสามารถสรุปไดวา องคประกอบของขวัญกําลังใจมีหลายประการ อาทิเชน 

สวัสดิการ ความภูมิใจในงานท่ีตนปฏิบัติความสัมพันธกันดีระหวางคนปฏิบัติงาน และความสัมพันธ 

ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ความยุติธรรม ส่ิงตอบแทนใหกับบุคคลท่ีปฏิบัติงาน 

เหมาะสมเพียงใด และโอกาสความเจริญกาวหนา รวมไปถึงสุขภาพของผูปฏิบัติงาน ส่ิงเหลานี้ถา 

ผูบริหารนําไปใชก็จะเปนประโยชนทําใหผูปฏิบัติงานในองคการนั้นมีขวัญกําลังใจดี  

การเสริมสรางขวัญกําลังใจ ในการเสริมสรางและบํารุงในการปฏิบัติงานนั้นมีนักวิชาการ

หลายทาน ไดกลาวถึง การเสริมสรางขวัญในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. สรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานใหแกผูใตบังคับบัญชา ใหทุกคนมีความหวังในโอกาส

กาวหนา  

2. สัมพันธภาพระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา ต้ังอยูบนฐานแหงความ 

เคารพนับถือซึ่งกันและกัน  

3. วางมาตรฐานและสรางเครื่องมือสําหรับวัดผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน เชน จัดใหมี

ระบบการประเมินผลงาน เพื่อประโยชนในการพิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือนหรือโยกยาย  

4. กําหนดเงินเดือนและคาจางใหเหมามะสมกับคาครองชีพ  

5. สนับสนุนใหทํางานท่ีมีความพึงพอใจ และมีโอกาสไดใชความชํานาญ และความคิด

ริเริ่ม  

6. การจัดสวัสดิการท่ีดี เพราะการใหสวัสดิการเปนการบํารุงขวัญทางหนึ่ง สวัสดิการ 

หมายถึง ประโยชนเกื้อกูลตางๆ นอกเหนือจากเงินเดือน และคาจางธรรมดา เชน การมีสหกรณเงิน

ออมทรัพยเงินชวยเหลือบุตร ฯลฯ การใหสวัสดิการทําใหคนงานมีความรูสึกมั่นคงและปลอดภัย เม่ือ

เขาเกิดมีปญหาท่ีเขาตองการความชวยเหลือ  

                                                             
๘๕Davis, Keith, Human Behavior at Work: Human relation and Organization 

Behevior. Fourth edition, (New York: McGraw-Hill Co., 1972), pp. 29-30. 
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7. จัดสภาพแวดลอมในการทํางาน เพื่อใหผูใตบังคับบัญชา ไดรับความสะดวกสบาย 
และความปลอดภัย รวมท้ังการปรับปรุงหาเครื่องมือเครื่องใชทันสมัยมาใชในองคการขวัญเปน 
ส่ิงจําเปนท่ีผูบริหารจะตองเอาใจใสอยูเสมอ เพราะถาการบํารุงขวัญท่ีดีจะทําใหผลงานออกมาอยางมี 
ประสิทธิภาพ ฉะนั้นผูบริหารงานท่ีดีจะตองคอยตรวจสอบถึงสถานะของขวัญอยางสม่ําเสมอ เพื่อ 
รักษาเสถียรภาพของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามความตองการ เพื่อจะสงผลไปถึงประสิทธิภาพ 
ของงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ 

 
ตารางท่ี ๒.13  สรุปปจจัยวัดขวัญกําลังใจ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Herzberg and et al.  

(1959) 

ปจจัยวัดขวัญกําลังใจ 
1. ลักษณะทาทางและบทบาทของหัวหนางานทีมี

ตอผูปฏิบัติงาน 
2. ความพึงพอใจในหนาท่ีการงานท่ีปฏิบัติอยู 
3. การเขากับเพื่อนรวมงาน   
4. ความพึ งพอใจต อวั ต ถุประสงคห ลักและ

ประสิทธิภาพขององคกร 
5. ความพึงพอใจตอสภาพเศรษฐกิจและการ

บําเหน็จรางวัล 
ตารางท่ี ๒.13  สรุปปจจัยวัดขวัญกําลังใจ (ตอ) 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

Davis, Keith 

(1972, pp. 29-30) 

 

องคประกอบสําคัญของขวัญกําลังใจ  

1. ภาวะผูนําท่ีดี  

2. โอกาสความกาวหนา  

3. ขาวสารขอมูล  

4. การไดรับการปฏิบัติอยางสมศักด์ิศรีแหงมนุษย  

5. การมีอิสระเสรีในเรือ่งกิจการตางๆ ท่ีเกี่ยวกับ

ตัวผูปฏิบัติงาน  

6. การสังคม และการเคารพซึ่งกันและกัน  

7. ความมั่นคงปลอดภัยท่ีชอบดวยเหตุผล สภาพ

การทํางานท่ีชอบดวยเหตุผล  

8. งานท่ีกอปรไปดวยสาระประโยชน  

9. การไดรับการปรนนิบัติดวยความเปนธรรม 
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๒.3 แนวคิดเกี่ยวกับทหารเกณฑและแรงจูงใจการเปนทหารเกณฑ  
2.3.1 ความเปนมาการเกณฑทหาร  

“ตํานานการเกณฑทหาร” พระนิพนธในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ อธิบายไว 

ซึ่งขอคัดมานําเสนอเพียงบางสวน พระนิพนธตอนท่ีคัดช่ือ “วาดวยลักษณะเกณฑทหารอยาง 

โบราณ”๘๖ พิมพอยูในหนังสืออนุสรณในงานพระราชทานเพลิงศพ ร.อ.เปรม รัชนิวัติ ณ ฌาปนกิจ 

สถานกองทัพบก วัดโสมนัสวิหาร วันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๔๙๙ วาดวยลักษณะเกณฑ 

ทหารอยางโบราณไดกลาวตอไปนี้  

๑. วาดวยบุคคลท่ีตองเปนทหาร การเกณฑทหารแตโบราณกําหนดบุคคลเปน ๔ พวก 

คือ ไทยพวก ๑ นักบวชพวก ๑ คน ตางชาติพวก ๑ ทาสพวก ๑  

- บรรดาชายไทย ไมวายศศักด์ิหรือสกุลอยางใด ตองเปนทหารท้ังนั้น เช้ือสายคน

ชาติ อื่นอันเกิดในประเทศนี้นับวาเปนไทย แตคนชาติไทยท่ีตกเปนทาสไมนับวาเปนไทย ในวิธีเกณฑ

ทหาร  

- นักบวชนั้น ไมวาจะบวชในพระพุทธศาสนาหรือไสยศาสตร ยกเวนไมเกณฑทหาร 

ความขอนี้มีเรื่องกลาวในหนังสือพระราชพงศาวดารวาเมื่อครั้งแผนดินสมเด็จพระนารายณ เจาพระยา 

วิชาเยนทรใหสึกพระภิกษุสามเณร ออกมารับราชการ (ทหาร) แตมีจดหมายเหตุฝรั่งแตงไวในครั้งนั้น  

- มีคนหลีกเล่ียงราชการทหารออกบวชเปนพระภิกษุสามเณรมากนัก สมเด็จพระ 

นารายณโปรดใหหลวงสรศักด์ิ เปนแมกองพิจารณาเลือกสึกเสีย เปนอันมากดังนี้ นาจะจริงอยาง ๘๗ 

ฝรั่งวา เพราะวิชเยนทรเปนคริสตัง สมเด็จพระนารายณเห็นจะไมโปรดใหมีอํานาจเหนือพระภิกษุ 

สามเณรในพระพุทธศาสนา  

- คนตางประเทศแตโบราณกําหนดเปน ๓ จําพวก คือ  

๑) จําพวกท่ีไปมาคาขายช่ัวคราว เปนแตเรียกใชหรือเรียกเงินแทนแรงเปนคราว

ไม เกณฑเปนทหาร  

๒) จําพวกท่ีมาต้ังภูมิลําเนาอยูประจําในพระนคร ถาใครสมัครก็ยอมรับเปนทหาร 

อาสา  

๓) จําพวกลูกหลานเช้ือสายของชาวตางประเทศอันเกิดในเมืองไทย (เชน พวกเช้ือ

สายโปรตุเกศท่ีอยูกุฎีจีน) เกณฑเหมือนกับไทย  

                                                             
๘๖คัดจากประชุมพงศาวดาร ภาคท่ี ๒๓ จอมพล สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาภาณุรังษีสวาง

วงศ กรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดชฯ ผูบังคับการพิเศษกรมทหารราบท่ี ๔ โปรดใหพิมพประทานในงานฉลองโลหท่ี 
จังหวัดราชบุรี เมื่อประกา พ.ศ. ๒๔๖๔ พิมพท่ีโรงพิมพโสภณพิพรรฒธนากร. 

๘๗พระเจาสุริเยนทราธิบดี (คําใหการชาวกรุงเกา) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรง 
วินิจฉัยพระนามวาเปนสมเด็จพระสรรเพชญท่ี 8 เปนพระมหากษัตริยไทยรัชกาลท่ี 29 แหงอาณาจักรอยุธยา. 
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- คนท่ีเปนทาสเปนเชลย๘๘ นั้น จะเปนไทยหรือคนชาติอื่นก็ตามถือวาเปนคนช้ันเลว 

คลายกับปศุสัตว สําหรับแตจะเปนบาวไพรจึงเปนแตเกณฑใชแรง ไมใหมีศักด์ิเปนทหาร 

๒. กําหนดเวลารับราชการการเกณฑทหาร นับวาคนอายุ ๑๘ ป ถึงกําหนดจะตองเปน

ทหาร ตองรับราชการอยูจน อายุ ๖๐ ปจึงปลดปลอย แตถามีลูกชายเขารับราชการ ๓ คน กอนพอ

อายุ ๖๐ ปก็ปลดปลอยดุจกัน กําหนดเชนกลาวนี้ อนุโลมถึงบุคคลจําพวก ซึ่งมีหนาท่ีรับราชการอยาง

อื่น เชนเสียเงิน แทนแรงเปน ตน อันมิตองเปนทหารดวย 
- การท่ีเขาทะเบียนเกณฑนั้น เมื่ออายุยังอยูในระหวาง ๑๘ ปไปหา ๒๐ ป เรียกวา 

ไพรสม ใหมูลนายฝกหัดไปกอนยังมีตองรับราชการ เมื่ออายุพน ๒๐ ปแลวจึงยกข้ึนเปน ตัวทหาร 

เรียกวาไพรหลวง ไพรหลวง มีหนาท่ีตองมาอยูประจําราชการ ปละ ๖ เดือน เปนนิจ กําหนดนี้ 

ภายหลังลดลงมาปละ ๔ เดือน (มาถึงกรุงรัตนโกสินทรลดลงคง แตปละ ๓ เดือน) เมื่อเกิดวิธียอมให

ไพรเสียเงินจางคนรับราชการแทนตัวได ในเวลาปรกติไพรหลวง๘๙  ตองเสียคาจางเดือนละ ๖ บาท 

ทาสเพียงปละ ๖ สลึง (คือ ๑ บาท กับ ๕๐ สตางค) เงิน คาจางคนแทนเชนนี้ ช้ันแรกเห็นจะใหมูล

นายจัดจางคนแทนจริงๆ แตช้ันหลังมารัฐบาลยอมรับเงิน นั้นในเวลาบานเมืองเปนปรกติ จึงเลย 

เรียกวาคาราชการ มีเงินอีกประเภท ๑ เรียกวาสวย เกิดแตรัฐบาลยอมใหไพรพลอันอยูหางไกลแตอยู

ในท่ีเกิดสงของซึ่งตองใชในราชการยกตัวอยางเชน ดินประสิว อันตองการใชทําดินปน เปนตน จึงยอม

ใหไพรพลซึ่งต้ังภูมิลําเนาอยูตามหมูเขาหาดินประสิวตามถามาสงเปนสวยแทนตัวมารับราชการไดมี

สวยตางๆ ซึ่งต้ังข้ึนในครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีมากมายหลายอยาง ครั้นนานมาก็ยอมใหสงเปน

เงินแทนดินประสิวไดอยางเดียวกับคาราชการ แตอัตราตํ่ากวา อยูราวปละ ๖ บาท แตการท่ียอมให

เสียคาราชการและสวย แทนรับราชการดังกลาวมานี้ ยอมเฉพาะแตเวลาท่ีบานเมืองเปนปรกติ ถามี

การทัพจับศึกก็เกณฑเรียกตัวมารับราชการ 

การเกณฑทหารเปนรูปแบบหนึ่งของการระดมทรัพยากรในสังคมข้ึนมาเพื่อปกปอง

คุมครองสังคม ซึ่งการเกณฑทหารในท่ีตางๆ มีรูปแบบท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับบริบทและเฉพาะของแต

ละประเทศ บางประเทศเนนการเกณฑทหารมองท่ีความเทาเทียมกันท้ังหมดทุกเพศสภาพ ไมวาจะ

เปนชายหรือหญิงเมื่อมีอายุตามเกณฑจําเปนตองเปนทหารรับใชประเทศในหนวยใดหนวยหนึ่ง หรือ

บางประเทศเลือกเกณฑทหาร เฉพาะเพศชายท่ีอายุถึงเกณฑโดยไมมีขอยกเวน หรือบางประเทศ

เปล่ียนรูปแบบจาก บังคับเกณฑทหารไปสูรูปแบบของระบบอาสาสมัครท่ีตอบแทนดวยสวัสดิการ

ตางๆ เปนตน แตสําหรับประเทศไทยยังคงใชรูปแบบการเกณฑทหาร ท่ีมีหลายรูปแบบท่ีทับซอนกัน

ท้ังการเกณฑทหารของเพศชาย ตามปกติเมื่ออายุถึงเกณฑทหาร ตามท่ีพระราชบัญญัติกําหนดตอง

เขารับการตรวจเลือกทหาร ยกเวน ของการศึกษาวิชาทหาร จึงเปนท่ีนาศึกษาวา เพราะเหตุใด

                                                             
๘๘จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ทาส เปนระบบใดๆ ท่ีมีการใชหลักการของกฎหมายลักษณะ 

ทรัพยสินท่ีใชกับผูคน อนุญาตใหบุคคลเปนเจาของ ซื้อและขายใหแกบุคคลอ่ืนเปนรูปแบบของทรัพยสินโดยนิตินัย. 
๘๙จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรีไปยังการนําทางไปยังการคนหาในสังคมไทยสมัยโบราณ ไพร หมายถึง 

สามัญชนท่ัวไปท่ีไมไดอยูในฐานะทาส 



๗๓ 

รูปแบบการตรวจเลือกทหารของไทยจึงมีสองรูปแบบซอนทับกัน และรูปแบบท้ังสองมีพัฒนาการเกิด

ข้ึนมาอยางไร รวมถึงบรรยากาศการโตเถียงท่ีมีตอรูปแบบการเกณฑทหารในสังคมการเมืองไทย

ปจจุบันไดศึกษา 

๑) ประวัติศาสตรความเปนมากอนการเกณฑทหารแบบสมัยใหมของไทยซึ่งจะอธิบาย 

ปจจัยตางๆ ท่ีนําไปสูการเปล่ียนรูปแบบการเกณฑทหารของไทยใหทันสมัยยิ่งข้ึน  

๒) ประวัติศาสตรความเปนมาการเกณฑทหารของไทยจะอธิบายถึงแนวทางในการ

เกณฑทหารของไทยวามีแนวทางในการบริหารจัดการคัดสรรทหารอยางไร  

๓) ขอยกเวนท่ีเกิดข้ึนจากการเกณฑทหารสมัยใหมจะอธิบายถึงขอผอนผันและขอยกเวน 

ท่ีเกิดข้ึนหลังจากการออกพระราชบัญญัติลักษณะเกณฑทหาร พ.ศ. ๒๔๔๘  

๔) พัฒนาการของขอยกเวนในการเกณฑทหารของไทย : นักศึกษาวิชาทหารจะอธิบาย 

จุดกําเนิดของการศึกษาวิชาทหารท่ีไดกลายเปนอีกชองทางหนึ่งของการหลีกเล่ียงการเปนทหาร  

๕) พระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ.๒๕๕๘ การเนนย้ําถึงแนวทางการสรางกําลังพล 

สํารอง  

๖) ปญหาของการเกณฑทหารในสังคมไทย จะอธิบายถึงภาพบางสวนของปญหาการ 

เกณฑทหารท่ีเกิดข้ึน ในสังคมไทยหลังจากการเปล่ียนแนวทางการเกณฑทหารแบบเดิม ไปเปนการ 

เกณฑทหารแบบใหมผานการนําเสนอประเด็นของกลุมตางๆ ในสังคมปจจุบัน  

๗) แนวทางใหมของการเกณฑทหารจะเปนการพยายามอธิบายถึงความพยายามใน 

สังคมไทยท่ีจะปรับปรุงระบบการเกณฑทหารของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและมีความสอด 

คลองกับสภาพสังคมปจจุบัน 

๘) ตามท่ีบุคคลชายไทยทุกคน เมื่ออายุครบ ๒๑ ปแลวนั้น จะตองเขาสูกระบวนการการ 

คัดเลือกทหาร๙๐ ตาม “พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๙๗ โดยจากการศึกษา 

ความพึงพอใจของบุคคลชายไทย ท่ีผานกระบวนการการคัดเลือกทหาร และไดเปนทหารกอง

ประจําการ พบวา “ทหารกองประจําการ เมื่อผานกระบวนการฝกอบรม คุณลักษณะทหารมาแลว 

รูสึกพึงพอใจ ในการเปนทหาร ท้ังนี้เนื่องจากสภาพปจจุบัน ประเทศไทยไมประสบปญหาภาวะภัย 

คุกคามจากภายนอกประเทศ หรือการมีสงครามขนาดใหญ  

๙) กองทัพไดใหการฝกอบรมท้ังดานวิชาทหารและวิชาการ ใหการขัดเกลาในดาน 

พฤติกรรมและทัศนคติ จนทําใหไดคุณลักษณะของทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพ มีความจงรักภักดี 

มีความเสียสละ และมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนทหาร มีความพึงพอใจตอสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการ 

จัดให ถึงแมจะไมพอเพียงหรือสะดวกสบายกวากอนการเขามาเปนทหารกองประจําการมีความพอใจ 

                                                             
๙๐กระทรวงกลาโหม, ๒๔๙๗, พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗, ราชกิจจานุเบกษา, เลม

ท่ี ๗๑, ตอนท่ี ๑๓. 
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ในการปกครองบังคับบัญชา และภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย จนสามารถอยูรับราชการครบ ๒ ปโดย 

ไมขาดหนีราชการทหารหรือขอลดระยะเวลารับราชการ แสดงใหเห็นวาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

โดยกระบวนการอบรมประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของกองทัพ 

๑๐) การใหพลทหารทํางานตางๆ นั้น ไมใชการใชงานกําลังพล แตเปนการปลูกจิตสํานึก 

ใหรูจักหนาท่ีของตนเอง ซึ่งการฝกทหารยุคตนแบบ ตองมีลักษณะทาทาง สมารท ผ่ึงผาย มีระเบียบ 

วินัย และกลอมเกลาทางสังคมสูความเปนผูนําจิตอาสาเพื่อเปนตัวอยางใหหนวยงานอื่นๆ ได และเมื่อ 

ทหารมีวินัย กองทัพแข็งแกรง ประเทศชาติก็เขมแข็ง 

๑๑) จากการท่ีรัฐบาลโดยกระทรวงกลาโหม ไดเล็งเห็นความสําคัญของการฝกอาชีพ 

ใหกับทหารกองประจําการ กอนท่ีจะปลดออกไปเพื่อประกอบอาชีพสวนตัวนั้นกระทรวงกลาโหม และ

กระทรวงแรงงานไดทําขอตกลงรวมกันวาดวยการการพิจารณาความรวมมือในการจัดฝกอบรมอาชีพ

ใหแกทหารกองประจําการ เพื่อสงเสริมการมีงานทําใหกับทหารกองประจําการใหเปนแรงงานท่ีมี

คุณภาพและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ท่ีผานมากระทรวงกลาโหมและกระทรวงแรงงาน 

ไดเปดสอนทักษะพัฒนาฝมือและสงเสริมการมีงานทําใหกับทหารกองประจําการอยางตอเนื่องซึ่ง

นอกจากทหารกองประจําการจะมีขีดความสามารถในการปกปองอํานาจอธิปไตยของชาติ และมีจิต

อาสาในการชวยเหลือประชาชนในยามจําเปนแลวและยังมีศักยภาพในการเปนกําลังแรงงานท่ีดี 

เนื่องจากมีการฝกระเบียบวินัยและพฤติกรรมท่ีดีในการทํางานมาโดยตลอดและยิ่งไดรับการฝกอาชีพ

จะกลายเปนกําลังแรงงานท่ีมีทักษะฝมือทดแทนในสวนขาดแคลนเปนอยางดี 

๑๒) การท่ีทหารกองประจําการไดเขาประจําการ เปล่ียนจากบุคคลพลเรือน เปนทหาร 

ไดรับการฝกอบรมและขัดเกลาทางสังคม จนเปนกําลังพลท่ีพึงประสงคของกองทัพ ซึ่งกระบวนการขัด 

เกลาทางสังคมเปนการไดรับการอบรมตามความสําคัญและความจําเปน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจตอ 

การแสดงบทบาททางสังคมหลังจากปลดประจําการ ท้ังนี้กระบวนการขัดเกลาทางสังคมสูความเปน 

ผูนําของทหารเกณฑ มีความสําคัญอยางมากท่ีทําใหเกิดภาวะผูกพันตอ สังคมในแงการยึดถือคุณคา

ของสังคมนั้นและแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการดําเนินบทบาทตามความคาดหวังของสังคม ท้ังนี้

ข้ึนอยูกับคุณภาพของกระบวนการวาจะสามารถขัดเกลา และอบรมใหสมาชิก เรียนรูและยอมรับตอ

ระบบจนถือเปนความรับผิดชอบท่ีจะนําเอาคุณคาและความคาดหวังตอบทบาท นั้นมาเปนแนวทาง

ปฏิบัติท่ีตนเองพึงพอใจ 

2.3.2 แรงจูงใจการเปนทหารเกณฑ 

1. กองทัพกลอมเกลาทางสังคมใหทหารเกณฑเปนสุภาพบุรุษเปนผูนําทางสังคม 

กระทรวงกลาโหม ส่ังทุกหนวยทําพิธีสงทหารเกณฑท่ีปลดประจําการกลับสงสังคม อยางสมเกียรติ 

กํากับดูแลทหารใหมอยางนองเล็กสุดของกองทัพ ระวังโรคลมรอนระหวางการฝก พล.ท.คงชีพ 

ตันตระวาณิชย โฆษกกระทรวงกลาโหม เปดเผยภายหลังการประชุมสภากลาโหม ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๒ ท่ี
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มีพล.อ .ประวิตร  วงษ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ฝ ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว าการ

กระทรวงกลาโหม เปนประธาน โดยพล.อ.ประวิตร ไดกําชับหัวหนาหนวยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหม 

และเหลาทัพ ใหจัดพิธีสงทหารกองประจําการท่ีจะพนหนาท่ีจากกองทัพในชวง เมษายน ของทุกป

อยางสมเกียรติ “ใหเปนการสงคืน สุภาพบุรุษท่ีไดรับการฝกปลูกฝงวินัยใหมีความรักชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย ความเสียสละและการมีจิตสาธารณะสูสังคม โดยกองทัพเช่ือวาสุภาพบุรุษ ชายชาติ 

ทหาร รุน สูรุนเหลานี้ จะกลับไปทําหนาท่ีเปนกําลังสําคัญของสังคมและเปนผูนําครอบครัวพรอมท้ัง 

ย้ําใหกองทัพติดตามชวยเหลือและสนับสนุนใหทหารเหลานั้น สามารถกลับไปพัฒนาและประกอบ 

อาชีพ ไดอยางมั่นคงยั่งยืนตอไป” โฆษกกระทรวงกลาโหม กลาว 

พล.ท.คงชีพ กลาววา สําหรับทหารใหมท่ีจะเขารับการฝกต้ังแตตนเดือนพฤษภาคม 

ขอใหทุกหนวยฝกตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของการฝกทหารใหมและวินัยทหารอยางเครงครัด 

ใหถือวาทหารใหมคือสมาชิกนองเล็กสุดของกองทัพ ท่ีจําเปนตองรวมกันดูแลใหคําแนะนํา และ 

ชวยเหลืออยางใกลชิด ขอใหความสําคัญในการกํากับดูแลการฝกในลักษณะคอยเปนคอยไป 

โดยเฉพาะชวงท่ีสภาพอากาศรอนจัด “ตองมีเจาหนาท่ีแพทยสนามประจําหนวยฝกและ 

เปนไป ตามคําแนะนําทางการแพทยเทานั้น เพื่อปองกันอาการปวยจากโรคลมรอน ขอใหหนวยฝก 

ทหารใหม จัดใหมีการติดตอส่ือสารและการเยี่ยมทหารใหมจากครอบครัวและญาติเปนระยะๆ เพื่อ 

ความเขาใจ ความเช่ือมั่นในกองทัพในการดูแลบุตรหลาน เมื่อตองเขามารับราชการเปนทหารกอง 

ประจําการ” โฆษกกระทรวงกลาโหมกลาว 

2.3.3 สิทธปิระโยชนของทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
๑. การสมัครรับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ทหารกองประจําการ 

(ทหารเกณฑ) เมื่อเขารับราชการจนครบกําหนดปลดแลว มีความประสงคท่ีจะสมัครเขารับราชการ
ทหารตอ ทางราชการสามารถใหเขารับราชการตอไดจนมีอายุครบ ๒๕ ปบริบูรณโดย จะตองแจง
ความประสงค ท่ีจะอยูตอกับหนวยตนสังกัดเปนประจําทุกป 

๒. ทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ขอลาศึกษาตอ ทหารกองเกินท่ีถูกกําหนดเขา
รับ ราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เมื่อมีความประสงคท่ีจะขอลาศึกษาตอ ทางราชการ
ไดมีการ อนุญาตใหลากลับไปศึกษาตอจนสําเร็จการศึกษาไดโดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขท่ี ทางราชการกําหนด ดังนี้ 

๒.๑ หลักเกณฑ 
1. นักศึกษาท่ีถูกเขากองประจําการ ซึ่งมีสิทธิไดรับการผอนผันใหลาไปศึกษาตอจน

สําเร็จ คือ 

- ผูท่ีสอบคัดเลือกเขาศึกษาในสถานศึกษาแหงใหม แตอยูในระหวางรอฟงผล  
การสอบตองไปเขารับการตรวจเลือกและถูกเขากองประจําการ 
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- ผูท่ีไมไดขอยกเวนหรือผอนผันการตรวจเลือกฯ ตามกฎหมายเนื่องจากมีเหตุ
สุดวิสัย เพราะประสบอุบัติเหตุหรือปวยซึ่งไมสามารถมาศึกษาไดในหวงเวลาท่ีสถานศึกษาประกาศให 
นํา หลักฐานมาแสดงเพื่อขอผอนผันการตรวจเลือกฯ 

- นักศึกษาภาคสมทบ ท่ีไมมีสิทธิไดรับการผอนผันการตรวจเลือก 

- กรณีท่ีไมใชเปนความผิดของนักศึกษา และเปนเหตุใหนักศึกษาไมไดรับสิทธิ
ยกเวน หรือผอนผันการตรวจเลือกฯ เชน 

  ๑) เจาหนาท่ีของสถานศึกษาสงรายช่ือเพื่อขอยกเวนหรือผอนผันการตรวจเลือก 
ผิดพลาดหรือตกหลน 

๒) เรื่องท่ีสถานศึกษาขอยกเวนหรือผอนผันการตรวจเลือกไปยังจังหวัดแหง
ทองท่ี ท่ีเปนภูมิลําเนาทหารแลวหายในระหวางสงเอกสารหรือสงเอกสารภายหลังเสร็จส้ินการตรวจ
เลือกฯ  

  ๓) นักศึกษาท่ีถูกเขากองประจําการไมมีสิทธิไดรับการผอนผันใหลาศึกษาตอ คือ 
- ผูท่ีไมเขาหลักเกณฑในขอ ๑ 
- ผู ท่ีไดรับสิทธิ ในการยกเวนหรือผอนผันการตรวจเลือกฯ  ตาม

กฎหมายอยูแลว แตไปยื่นเรื่องราวหรือคํารองขอสละสิทธิการยกเวน
หรือผอนผันนั้นเสียเพื่อเขารับการ ตรวจเลือกฯ 

๒. การยื่นเรื่องราวขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการเพื่อลาศึกษาตอ 

- กรณีกอนรายงานตัวเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ตาม 
กําหนดในหมายนัดของนายอําเภอ ใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการ โดยผานกรมและกระทรวง  
เจาสังกัด แลวใหกระทรวงเจาสังกัดแจงตอกระทรวงกลาโหม 

- การอนุมัติหรือไมอนุมัติ เปนอํานาจของรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
๒.๒ เงื่อนไข 
๑. นักศึกษาท่ียื่นเรื่องขอผอนผันการเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหาร

เกณฑ) ไวแลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมจะอนุมัติหรือไมอนุมัติก็ตาม ตองไปรายงานตัวเขารับ  
ราชการ  เปนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) ตามกําหนดในหมายนัดของนายอําเภอท่ีหนวยสัสดี 
เขต/อําเภอท่ีเปนภูมิลําเนาทหาร เพื่อนําตัวข้ึนทะเบียนกองประจําการ และสงเขาหนวยทหาร เม่ือ
หนวย ทหารรับตัวไวแลว สําหรับผูท่ีไดรับอนุมัติใหลาไปศึกษาตอได หนวยทหารตนสังกัด ก็จะออก
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ ใหรับไปและถือไวเปนหลักฐาน 

๒. เวลาท่ีลาไปศึกษา ไมคิดเปนเวลารับราชการในกองประจําการ 
๓. สิทธิท่ีไดบังเกิดข้ึนในระหวางท่ีลาไปศึกษาตอนั้น ไมทําใหเกิดประโยชนและสิทธิ

ใดๆ ในการรับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
๔. ใหลาศึกษาตอไดเฉพาะหลักสูตรสาขาวิชาและในสถาบันศึกษาท่ีกําลัง ศึกษาอยู

เทานั้น 
๕. ถาสําเร็จการศึกษาหรือตองออกจากการศึกษานั้นๆ หรือมีอายุครบ ๒๖ ป

บริบูรณ กอนกําหนด ท่ีอนุมัติไว ก็ใหกลับเขารับราชการเปนทหารกองประจําการตามตนสังกัดเดิม  
๓. อัตราเงินเดือน 
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เงินเดือนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เมื่อรวมกับเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวจะ
รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

๔. เบี้ยเลี้ยง คือ เงินท่ีทางราชการจายใหทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) เพื่อเปน
คาอาหารและใชจายอื่นๆ ท่ีจําเปนในการดํารงชีพประจําวัน 

๔.๑. เบ้ียเล้ียงประจํา คือ การปฏิบัติงานอยูในท่ีต้ังปกติ จะไดรับในอัตราวันละ ๙๖ 
บาท          

๔.๒.กรณีเดินทางไปราชการนอกท่ีต้ังปกติ จะไดรับในอัตราวันละ ๑๒๐ บาท 
๔.๓ กรณีไปปฏิบัติราชการเพื่อปองกันและปราบปรามนอกท่ีต้ังปกติหรือไปปฏิบัติ

ราชการพิเศษเพื่อความมั่นคงแหงชาติ จะไดรับในอัตราวันละ ๒๔๐ บาท  
๕. เครื่องแตงกาย, เครื่องนอน, เครื่องสนาม และของใชสวนตัวทหารกอง

ประจําการ จะไดรับเครื่องนอนและเครื่องประกอบเครื่องแตงกายทหารท่ัวไป และของใชสวนตัวเทาท่ี
จําเปนตามสิทธิอัตราการจายทุกคน   

๖. การเล้ียงดู หนวยหรือกรมกองทหาร จะจัดใหมีการประกอบเล้ียงแกทหารใน
หนวย โดยหักเงินจากเบ้ียเล้ียง เพื่อความสะดวกสบายไมตองกังวลกับเรื่องอาหารการกิน โดยจัด
อาหารวันละ ๓ มื้อ คือ มื้อเชา มื้อกลางวัน และมื้อเย็น 

๗. การบันเทิง หลังจากทําการฝกมาอยางเหน็ดเหนื่อยตามระยะเวลาอันสมควร 
ผูบังคับบัญชาจะจัดใหมีมหรสพใหทหารชมเปนครั้งคราว เชน การฉายภาพยนตรดนตรี เปนตน
นอกจากนี้ภายในกองรอยจะจัดใหมีหองนั่งเลน ซึ่งอาจจะมีหนังสือ, วิทยุ, โทรทัศนและอุปกรณกีฬา
ในรม เปนตน 

๘. การกีฬาหนวยทหารมีการสงเสริมใหกําลังพลไดมีการออกกําลังกาย โดยการเลน
กีฬา เชน ฟุตบอล, ตะกรอ, บาสเกตบอล และปงปอง เปนตน ซึ่งนับวาเปนเครื่องสงเสริมสุขภาพท้ัง
รางกายและจิตใจ ทําใหกําลังพลมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

๙. การรักษาพยาบาล ในระหวางท่ีเปนทหารกองประจําการ จะไดรับสิทธิการ
รักษาพยาบาลทุกคน นับต้ังแตวันแรกของการเขารับราชการทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ)  
โดยไมเสียคาใชจายใดๆ ท้ังส้ิน 

๑๐. การพัฒนาตนเองดานตางๆ 
๑๐.๑ ดานบุคลิกภาพ เมื่อไดเขาเปนทหารกองประจําการ กองทัพจะเริ่มตน

ทําการฝกบุคคล ทาเบ้ืองตนเปนระยะเวลา ๘ สัปดาห เพื่อใหกําลังพลมีสภาพรางกายและจิตใจ เพื่อ
จะใหมีสภาพรางกาย และจิตใจท่ีเขมแข็ง อดทน รูจักเสียสละ มีระเบียบวินัย กลาหาญ กลาตัดสินใจ
มีลักษณะผูนําสรางเสริม บุคลิกภาพใหดูสงางามจากบุคคลพลเรือนใหมีลักษณะทหาร 

๑๐.๒ การศึกษา กองทัพไดมีโครงการสงเสริมการศึกษาใหกับทหารกอง
ประจําการ (ทหารเกณฑ)  ใหไดรับการศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน จากความรวมมือของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และมีสิทธิเขารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร
เพื่อบรรจุเขารับราชการเปนทหารประจําการ ตามนโยบายของเหลาทัพ ดังนี้ 
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- การศึกษานอกระบบ โดยกองทัพไดจัดใหมี การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ เชน การศึกษานอกโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.๓) และตอนปลาย (ม.๖) การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม 

- การศึกษาทางทหาร สําหรับทหารกองประจําการท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีทาง
ราชการ กําหนด จะไดรับสิทธิพิเศษในการสอบคัดเลือกเพื่อเขารับการศึกษาในโรงเรียนทหารตาม
หลักเกณฑ ท่ีทางราชการกําหนด ดังนี้    

๑) แผนกทหารบก ผูท่ีสําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปท่ี ๖ หรือเทียบเทา 
และมีอายุไมเกิน ๒๔ ปบริบูรณ มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ไดถึงรอยละ 
๔๐ ของจํานวนท่ีนั่งศึกษา นอกจากนี้เมื่อสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบไดแลว หากมีผลการเรียนอยูใน
เกณฑดีเยี่ยม จะมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารตามจํานวนท่ีกองทัพบก
จัดสรรค    

๒) แผนกทหารเรือ จะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเขาเปนนักเรียน
จาทหารเรือ กลาวคือ ถาผานการเปนทหารกองประจําการ ๖ เดือน ๑ ป หรือ ๒ ปใหไดคะแนนเพิ่ม
รอยละ ๒, ๓ หรือ ๔ ตามลําดับ    

๓) แผนกทหารอากาศ มีสิทธิสมัครเขารับราชการเปนนายทหารประทวน 
ในเหลาอากาศโยธินและเหลาสารวัตร (ตามคุณสมบัติท่ี ทอ.กําหนด)   

๔) การฝกอาชีพ หนวยทหารจะมีการสงเสริมการฝกอาชีพกอนปลด
ประจําการ เพื่อพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาอาชีพตางๆ เชน ชางยนต ชางไฟฟา ชางปูน ชางไม
วิชาชีพทางการเกษตร ฯลฯ สามารถท่ีจะนําไปใชประกอบอาชีพ เพื่อเสริมสรางรายไดใหกับ
ครอบครัวหลังปลดจากกองประจําการ๙๑ 

การพัฒนาและรักษาขวัญ 

การอนุรักษกําลังพล ประกอบแผนปฏิบัติราชการดานกําลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) การอนุรักษกําลังพลในท่ีนี้หมายถึง การเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
เพื่อเปนมาตรการจูงใจกําลังพล ใหปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละเต็มขีดความสามารถอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการปองกันการสูญเสีย กําลังพลท่ีไมคาดคิด เพื่อใหกําลังพลประพฤติตนอยูใน
ระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด และมีความสงาผาเผยเปนท่ียอมรับของ
ประชาชนผูพบเห็นโดยท่ัวไป อีกท้ังเพื่อเปนการดูแลสิทธิประโยชนและสวัสดิการตางๆ ท่ีกําลังพลพึง
จะไดรับ ตามท่ีทางราชการกําหนดไวและนอกเหนือจากตามท่ีทางราชการ กําหนดใหสามารถดํารงตน
อยูในสังคมปจจุบันไดอยางมีเกียรติและสมศักด์ิศรี๙๒ 

นโยบายดานการบริหารจัดการกองทัพ  

                                                             
๙๑กองบัญชาการกองทัพไทย, คูมือสิทธิกําลังพล, [ออนไลน], แหลงขอมูล : https://dop.rta.mi.th 

/0401.2.1/images/1/0661/kansodier/35.pdf [25 กรกฎาคม 2564]. 
๙๒แผนปฏิบัติราชการดานกําลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔), 

[ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-34-23/file/625 [25 
กรกฎาคม 2564]. 

https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-34-23/file/625%20%5b25


๗๙ 

กําหนดใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรของกองทัพไทย ใหมีความทันสมัย พัฒนาขีด
ความสามารถกําลังพล ใหปฏิบัติงานตามตําแหนงอยางมีประสิทธิภาพ ใชงบประมาณอยางประหยัด 
คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได โดยมีนโยบายเฉพาะดานกําลังพล ดังนี้  

๑. ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเปนทหารอาชีพใหกับกําลังพล 

โดยทุกนายจะตองไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติดผูมีอิทธิพลและส่ิงผิดกฎหมายทุกชนิดอยางเด็ดขาด  

๒. รักษาภาพลักษณของกองทัพ ใหเปนท่ีเช่ือมั่นของประชาชน อาทิ การแสดงออกตอ
สาธารณชน การขับข่ียานพาหนะ การใชส่ือสังคมออนไลน เปนตน  

๓. การปรับยายกําลังพล ใหยึดหลักคุณธรรม ความรู และความสามารถ และสนับสนุน 

ระบบการหมุนเวียนกําลังพลใหสามารถปฏิบัติการรวมไดอยางเปนรูปธรรม  

๔. ปรับลดทหารประจําการตามเกณฑท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และทดแทนดวย การ
บรรจุขาราชการพลเรือนกลาโหม หรือนํากําลังพลสํารองมาปฏิบัติราชการเปนการช่ัวคราว รวมท้ังนํา
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาชดเชยจํานวนกําลังพลท่ีลดลง  

๕. สนับสนุนใหกําลังพลศึกษาเรียนรูประวัติศาสตรทางทหารและประวัติศาสตรชาติไทย 

อนุรักษ  ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรมไทย โดยการทัศนศึกษาสถานท่ีสํา คัญทาง
ประวัติศาสตร รวมท้ังกําหนดใหบรรจุในหลักสูตรการศึกษาและฝกอบรมทางทหาร  

๖. สงเสริมใหกําลังพลออกกําลังกายและเลนกีฬา โดยใหมีการทดสอบรางกายตาม
เกณฑท่ีกําหนด อยางนอยไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจําปอยางจริงจัง  

๗. ปรับปรุงบานพักสวัสดิการของกําลังพลใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี มีการรักษาความ
ปลอดภัย ท่ีเขมงวด ปลอดอบายมุขและอาชญากรรมทุกชนิด  

๘. ปรับปรุงกฎหมายทหาร คําส่ัง ระเบียบตางๆ ท่ีลาสมัย รวมท้ังศึกษากฎหมายท่ี
ประกาศ ใชใหมซึ่งอาจมีผลกระทบตอการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย  

๙. พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของสถาบันทางทหารใหมีมาตรฐาน สามารถนํา
ผลงานทางการศึกษาวิจัยเชิงยุทธศาสตรมาพัฒนาการบริหารจัดการกองทัพไดอยางเปนรูปธรรม  

๑๐. สนับสนุนการใชเทคโนโลยีทันสมัย ในการบริหารจัดการกองทัพ อาทิ การพัฒนา 

ขีดความสามารถกําลังพลใหรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม  
๑๑. ดําเนินการดานงบประมาณใหรวดเร็ว ประหยัด คุมคา โดยเรงรัดการใชจาย

งบประมาณ ใหเปนไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใชจายงบประมาณ และเปาหมายของรัฐบาล  

๑๒. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในภาครัฐ 

และเสริมสรางวินัยทางงบประมาณและการเงิน  

๑๓. ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อปองปรามและปองกันมิใหเกิด การ
กระทําท่ีสอไปในทางทุจริตรวมท้ังสงเสริมใหเกิดจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ  



๘๐ 

๑๔. ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานและบูรณาการแผนงานภายในหนวยงาน และระหวาง 

หนวยงานใหเกิดความประสานสอดคลองและมีประสิทธิภาพ๙๓ 
2.3.4 สรางแรงจูงใจ ใหคนอยากเปนทหารตอยอดจากประจําการสูทหารอาชีพ 

การสงกําลังพลเขารวมการฝกผสม Lightning Forge พ.อ.หญิง ศิริจันทร งาทอง รอง

โฆษกกองทัพบก กลาววา พล.อ.อภิรัชต คงสมพงษ 3 3 ผบ.ทบ. ไดประชุมติดตามการทํางานของ

กองทัพบก โดยระบุถึงการสอบภาควิชาการของนักเรียนเตรียมทหารในสวนของกองทัพบก เมื่อวันท่ี 

27 มิถุนายน 2563 เรียบรอยทุกสนามสอบตามมาตรการปองกัน COVID-19 ซึ่งผูปกครองและผู

เขาสอบเกิดความประทับใจในการดูแลอํานวยความสะดวก และไดกําชับใหโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาเตรียมการสอบในลําดับตอไป ท้ังการตรวจรางกาย การสอบสัมภาษณใหเปนไปตาม

หลักเกณฑ โดยเฉพาะเรื่องสมรรถภาพรางกายตองอยูในเกณฑท่ีไดมาตรฐาน 

รองโฆษกทบ.กลาววา สําหรับการสงกําลังพลเขารวมการฝกผสม Lightning Forge 
2020 ท่ีรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหวาง 9-18 กรกฎาคม 2563 โดยมีกําลังพลหลักจัดจาก
กองทัพภาคท่ี 2 (กองพลทหารราบท่ี 3) และมีกําหนดเดินทางจากประเทศไทยในวันท่ี 1 กรกฎาคม 
2563 นั้น ผูบัญชาการทหารบก กําชับใหหนวยท่ีเกี่ยวของไดประสานและอํานวยการใหการเขารวม
การฝกเปนไปดวยความเรียบรอย อีกท้ังมุงหวังใหกําลังพลท่ีมีโอกาสเขารวมการฝกไดนําประสบการณ
กลับมาถายทอดและใชประโยชนในงานท่ีตองปฏิบัติตอไป 

2. การตอยอดพื้นฐานความชํานาญทางทหารใหกับนักเรียนนายสิบ ผบ.ทบ.เลาถึง
การไปเยี่ยมโรงเรียนนายสิบทหารบก ไดพบปะพูดคุยกับนักเรียนนายสิบทหารบก ซึ่งมาจากทหาร
กองประจําการท่ีไดโควตาหลักสูตรสงทหารอากาศเปนรุนแรก ไดเห็นถึงความภาคภูมิใจของนองๆ  
ท่ีไดรับโอกาสทุกคนมีจิตใจท่ีพรอมในการเปนทหาร พรอมทํางานรับใชชาติ สวนใหญมีสมรรถภาพ
รางกายสมบูรณ เพราะจะตองปฏิบัติหนาท่ีเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของกองทัพบก โดยมอบให
กรมยุทธศึกษาทหารบก ศูนยการทหารราบ และผูบังคับหนวย ไดพิจารณาปรับหลักสูตรการเรียนการ
ฝกในลักษณะการตอยอดพื้นฐานความชํานาญทางทหารใหกับนักเรียนนายสิบท่ีมีจุดกําเนิดมาจาก
ทหารกองประจําการใหเหมาะสมท่ีสุด นอกจากนี้ยังประเมินวานโยบายการใหโอกาสกับทหารกอง
ประจําการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ33นั้น เปนแนวทางท่ีถูกตอง เพราะชวยสรางแรงจูงใจและสราง 
เสนทางการรับราชการใหกับผูท่ีเขามาเปนทหารกองประจําการไดอยางชัดเจน๙๔ 

                                                             
๙๓กองพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมกําลังพลทหาร, “แผนพัฒนาองคการ บก.ทท. 

หมวด 5 มุงเนนบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2562”, [ออนไลน], แหลงท่ีมา : file:///C:/Users/acer 
/Downloads/dev_plan_5_2559-2562.pdf [25 กรกฎาคม 2564]. 

๙๔“ผบ.ทบ.สรางแรงจูงใจใหคนอยากเปนทหาร ใหโอกาสทหารประจําการ ตอยอดสูทหารอาชีพ ยํ้า 
กําลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณจากการฝก Lightning Forge 2020 ท่ีสหรัฐฯ”, หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน 29 
มิถุนายน 2563, [ออนไลน] แหลงขอมูล : https://www.thairath.co.th/news/politic/1878875 [25 มกราคม 

2564]. 

https://www.thairath.co.th/tags/%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%95%E0%B9%8C+%E0%B8%84%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A9%E0%B9%8C
https://www.thairath.co.th/news/politic/2116746
https://www.thairath.co.th/news/politic/2062760
https://www.thairath.co.th/news/politic/1878875%20%5b25


๘๑ 

3. การเพิ่มแรงจูงใจในเพิ่มเกาอี้สอบเขาโรงเรียนนายสิบทหารบกถึง 80 % เปดรับ

สมัครทหารกองเกินอายุ 18 ถึง 20 ป และอายุ 22-29 ป สมัครเปนทหารกองประจําการเปนกรณี

พิเศษ ดวยระบบออนไลน ประจําป 2564 ระหวางวันท่ี 1- 28 กุมภาพันธ 2564 ทางเว็บไซต เพื่อ

พัฒนาการตรวจเลือกใหสูระบบทหารกองประจําการอาสา ตามแนวทางของกระทรวงกลาโหมและ

เปดโอกาสใหตอยอดสูการเปนทหารอาชีพนั้น๙๕ 

4. การเลาประสบการณเพื่อเปนใหนองพลทหารใหม เปนแนวทางสรางแรงจูงใจ ใหมี

ความต้ังใจในการฝก และรับการศึกษา เปนโอกาสดีไดมาเปนทหาร จนจุดประกายความฝน เปน

นักเรียนนายสิบ และ นายรอย สรางความฝน สูดวงดาว นตท.ฤทธิกาย เวียงวงษ เลาวา สมัครเขา

เปนทหารท่ีคายประจักษศิลปาคม ผลัดท่ี 2/56 หลังจากเรียนจบมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) จาก

โรงเรียนเทศบาล 3 บานเหลา ครอบครัวท่ีมีฐานะยากจน อยากจะชวยเหลือครอบครัว เริ่มจากการ

ชวยขับรถสงของใหแม และเห็นวาถาเปนพลทหารมีเงินเดือน ระหวางฝกรับคําแนะนําใหเรียน กศน.

ไปดวย จนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และขอเปนทหารกองประจําการตออีก 1 ป รวม

เปน 3 ป เพื่อต้ังใจจะสมัครสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก และสามารถสอบเขาไดเปน

นักเรียนนายสิบทหารบก รุน 20 (1/59) ลําดับท่ี 51 “ระหวางศึกษาท่ีโรงเรียนนายสิบทหารบก 

ทางโรงเรียนไดมีโควตาสอบเขาศึกษา โรงเรียนเตรียมทหาร รุนท่ี 60 โดยคัดเลือกจากผลการเรียน 

จากนักเรียนนายสิบ 1,069 นาย คัดเลือกเอา 11 นาย และสามารถไดโควตาศึกษาตอลําดับท่ี 4 ซึ่ง

ปจจุบันศึกษาอยูช้ันปท่ี 2 โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ซึ่งปหนาจะกาวเขา

สูรั้วโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา สถาบันแหงการเปนผูนําทางทหารอยางภาคภูมิใจ อีกท้ังเปน

ความผูกพัน รักความเปนทหาร เพราะนี้คือความรักจากพี่นอง ผูบังคับบัญชา ท่ีใหแสงสวาง” 

5. จัดติวเสริมเพิ่มความรู เพื่อกาวสูโรงเรียนนายสิบ สงเสริมใหทหารกองประจําการ 

และบุตรหลานกําลังพล สามารถสอบเขาโรงเรียนนายสิบได ซึ่งมีสถิติการสอบติดและไดเขารับการศึกษา

ดังนี้ ป 2559 สอบติด 7 คน ป 2560 สอบติด 2 คน และ ป 2561 สอบติด 10 คน๙๖ 

สรุปไดวา ทหารกองประจําการหรือทหารเกณฑ ไดรับการปลูกจิตสํานึก ใหรูจักหนาท่ี
ของตนเอง ไดรับการฝกอบรมอาชีพ ไดรับเงินเดือนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) รวมคาครอง
ชีพช่ัวคราว รวมเปนเงิน 10,000 บาท และสวัสดิการอื่นๆ เชน คารักษาพยาบาลระหวางท่ี
ประจําการ 

 

                                                             
๙๕“ทบ.โชวยอดสมัครทหารออนไลนท่ัวประเทศ 4,805 คน เกือบครึ่งของอัตราท่ีเปดรับ” มติชน

ออนไลน วันเสารท่ี 26 มิถุนายน 2564, [ออนไลน] แหลงขอมูล : https://www.matichon.co.th/politics 

/news_2602606 [26 มิถุนายน 2564]. 

๙๖“รุนพ่ีเลา…จากพลทหาร มทบ.24 สู รร.เตรียมทหาร”, [ออนไลน] แหลงขอมูล : 
https://udontoday.co/story-from-new-military [15 เมษายน 2564]. 

https://www.matichon.co.th/
https://www.matichon.co.th/
https://www.matichon.co.th/politics/news_2602606%20%5b26
https://www.matichon.co.th/politics/news_2602606%20%5b26
https://udontoday.co/story-from-new-military%20%5b15


๘๒ 

ตารางท่ี ๒.14  สรุปขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

แผนปฏิบัติราชการดานกําลังพล บก.

ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕  

(https://j1.rtarf.mi.th/new/index.p

hp/2016-11-11-08-34-

23/file/625) 33 

กองทัพไดใหการฝกอบรมท้ังดานวิชาทหารและ
วิชาการ ใหการขัดเกลาในดานพฤติกรรมและทัศนคติ 

การใหพลทหารทํางานตางๆ เปนการปลูกจิตสํานึก 
ใหรูจักหนาท่ีของตนเอง  

ไดรับการฝกอบรมอาชีพใหแกทหารกองประจําการ 
เพื่อสงเสริมการมีงาน 

กลอมเกลาทางสังคมใหทหารเกณฑเปนสุภาพบุรุษ
เปนผูนําทางสังคม 

ไดรับเงินเดือนทหารกองประจําการ (ทหารเกณฑ) 
รวมคาครองชีพช่ัวคราว รวมเปนเงิน 10,000 บาท 

เบ้ียเล้ียง อัตราวันละ 96 บาท นอกสถานท่ีวันละ 
120 บาท ปฏิบัติปองกันและปราบปราม 240 บาท 

ไดรับเครื่องนอนและเครื่องประกอบเครื่องแตงกาย
ทหารท่ัวไป และของใชสวนตัวเทาท่ีจําเปนตามสิทธิ 

จัดใหมีมหรสพใหทหารชมเปนครั้งคราว เชน การ
ฉายภาพยนตรดนตรี เปนตน 

สงเสริมใหกําลังพลไดมีการออกกําลังกาย โดยการ
เลนกีฬา เชน ฟุตบอล, ตะกรอ, บาสเกตบอล และ
ปงปอง เปนตน 

การรักษาพยาบาล ในระหวางท่ีเปนทหารกอง
ประจําการ จะไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลทุกคน 

การพัฒนาตนเองดานบุคลิกภาพ ดานการศึกษา 
ตารางท่ี ๒.14  สรุปขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

หนังสือพิมพไทยรัฐออนไลน  

(29 มิถุนายน 2563)  

สงเสริมการศึกษา ใหไดรับการศึกษาในระดับท่ี
สูงข้ึน จากความรวมมือของสํานักงานสงเสริมการศึกษา
นอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

มีสิทธิเขารับการศึกษาในโรงเรียนทหารเพื่อบรรจุ
เขารับราชการเปนทหารประจําการ  

มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกเปนนักเรียนนายสิบ
ทหารบก ไดถึงรอยละ ๔๐ ของจํานวนท่ีนั่งศึกษา หากมี

https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-34-23/file/625)
https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-34-23/file/625)
https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-34-23/file/625)


๘๓ 

ผลการเรียนอยูในเกณฑดีเยี่ยม จะมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกเขาเปนนักเรียนเตรียมทหารตามจํานวนท่ี
กองทัพบกจัดสรรค 

 

2.4 หลักสังคหวัตถุ 4  
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญ

กําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ท่ีนํามาประยุกตใชในการศึกษาครั้งนี้ไดประมวล

และเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ ๔ เปนหลักคุณธรรมในศาสนาพุทธ โดยเปนภาษาบาลี

แยกออกเปน ๒ ศัพท คือ สังคห ๑ วัตถุ ๑ “สังคห” แปลเปนภาษาไทยวา สงเคราะห มีความหมาย

วา ชวยเหลืออุดหนุน “วัตถุ” ในท่ีนี้หมายความวา เรื่อง รวมท้ัง ๒ ศัพท มีความหมายวา เรื่องความ

ชวยเหลือจะชวยเหลือกัน จึงจะถือวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอื่นได สังคหวัตถุ แปลวา หลักการ

สงเคราะห หรือหลักสังคมสงเคราะห หมายความวา เมื่อมนุษยอยูรวมกัน เปนหมู เปนสังคม คนใน

สังคมจะตองรูจักสงเคราะห อนุเคราะหกันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมีความรักใครปรองดองกัน ซึ่ง

จะทําใหสังคมราบรื่น มีความสงบ ธรรมท่ีเปนหลักการสงเคราะหนี้ มีอยู ๔ อยาง คือ ทาน ปยวาจา 

อัตจริยา สมานัตตา ดังนี้ 

๑. ทาน ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การให การสงเคราะหหรือชวยเหลือผูอื่นดวยการใหส่ิงของ

ท่ีตนมีใหแกผูท่ีตองการผูขาดแคลนหรือผูเดือดรอน ส่ิงของท่ีนํามาใหนั้นตองเปนส่ิงของท่ีไดมาโดย

สุจริตเปนประโยชน คือผูใหก็เปนสุข อิ่มเอิบใจ ผูรับก็สามารถบรรเทาทุกขความเดือดรอน รวมท้ังการ

ใหความรู การแนะนําท่ีถูกตอง ชัดเจนและเปนจริงดวย 

๒. ปยวาจา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การใชวาจาดวยถอยคําท่ีสุภาพ และถอยคําท่ีมี

ประโยชน พูดดวยถอยคําท่ีเปนจริง และถอยคําท่ีไมกระทบกระท่ังผูอื่น พูดแตในส่ิงท่ีเปนประโยชน 

รูจักกลาวขอโทษ รูจักกลาวขอบคุณ ซึ่งผูปฏิบัติไดยอมทําใหเกิดความเล่ือมใสศรัทธาในตัวผูพูด จูงให

ละเวนความช่ัว ทําใหการงานสําเร็จ เปนประโยชนในการดํารงชีวิตและการงานอยางยิ่ง 

๓. อัตถจริยา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การประพฤติตนใหเปนประโยชนแกท้ังตนเอง และ

ผูอื่น รูจักการเสียสละไมเห็นแกตัว ไมเห็นแกความสุขสบายสวนตัว ทุมเทแรงกาย แรงใจในการ

บําเพ็ญสาธารณประโยชนและชวยเหลือผูอื่น พรอมรูจักแกไขปญหาดวยปญญา                

๔. สมานัตตตา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การวางตัวใหเหมาะสมเสมอตนเสมอปลายกับทุกคน 

การทําตัวใหเปนคนนารัก นาเคารพนับถือ และนาใหความชวยเหลือรวมมือ การทําตัวไดเหมาะสมแก

ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ มีจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหวเปล่ียนแปลงงาย และดํารงตนไวไมใหตกไปใน



๘๔ 

ความช่ัว ปฏิบัติกับเพื่อนรวมหรือผูคนอื่นๆอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังอยูรวมทุกขรวมสุข รวมแกไข

ปญหากับเพื่อนรวมงานในองคกร 

๒.4.1 หลักทาน 
ทาน เปนหลักธรรมเบ้ืองตนในพระพุทธศาสนา เปนเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจกันและกันไว 

พระพุทธศาสนาใหความสําคัญแกทาน เพราะจัดเปนการทําบุญอยางหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ ๓ อยาง๙๗
 

คือ บุญสําเร็จดวยการให บุญสําเร็จดวยการรักษาศีล และบุญสําเร็จดวยการเจริญภาวนา การทําบุญ 

ท้ัง ๓ ประการนี้เปนหนทางในการปฏิบัติตนเพื่อจะเขาสูเปาหมายตามเจตนาของผูกระทํานั้นๆ ใน

คัมภีรพระพุทธศาสนา ไดกลาวความหมายของทานไวดังนี้ 
ทาน เปนการใหส่ิงของแกคนท่ีควรให หมายความวา คนเราเกิดมามีชีวิตอยูไดก็ เพราะ

อาศัยการใหจะเห็นไดชัดก็คือ บิดา มารดา ใหปจจัยดํารงชีพทุกอยางแกบุตรธิดา ครู อาจารย ใหวิชา

ความรูแกลูกศิษย ซึ่งการใหของมีอยู ๒ อยาง คือ อามิสทานใหวัตถุส่ิงของกับธรรมทาน ใหธรรมหรือ

วิชาความรูแกผูอื่น ซึ่งการแบงปนวัตถุเพื่อเปนปจจัยรวมกัน 
ผูวิจัยจะไดกลาวถึงความหมายของทานทัศนะของนักวิชา ดังนี้  

ทาน หมายถึง การให (โอบออม อารี) นักบริหารท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ  

ใหทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหทานจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ดังพุทธพจนท่ีวา 

“ทโท คนฺถติมิตฺตานิ ผูใหยอมผูกใจมิตรไวได” นักบริหารอาจใหทานได ๓ วิธี คือ  

ก. อามิสทาน หมายถึง การใหส่ิงของแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาโดยเฉพาะ 

การใหเพื่อผูกใจในยามท่ีเขาตกตํ่าหรือมีความเดือดรอน ดังภาษิตอังกฤษท่ีวา “เพื่อนแท คือ เพื่อนท่ี 

ชวยเหลือในยามตกยาก” การใหรางวัลหรือข้ึนเงินเดือนจัดเขาในอามิสทาน  

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การใหคําแนะนําหรือสอนวิธีทํางานท่ีถูกตอง 

รวมถึงการจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือสงไปศึกษาและดูงาน  

ค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการทํางาน หรือลวงเกินซึ่งกัน 

และกัน การใหอภัยไมทําใหผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคาสูง นั่น

คือ ไดมิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพิ่มข้ึนอีกคนหนึ่งมีภาษิตจีนท่ีวา “มีมิตร ๕๐๐ คน 

นับวายังนอยเกินไป มีศัตรู ๑ คนนับวามากเกินไป
๙๘

 
ทาน หมายถึง การใหการเอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละแบงปน ชวยเหลือกันดวยการใหส่ิงของ

หรือใหความรูและแนะนําส่ังสอนดวยน้ําใจไมตรี มีความโอบออมอารี จะชวยผูกใจคนไวได การทํา

ทานจะไมสูญเปลา ผูท่ีใหส่ิงท่ีดียอมไดรับส่ิงท่ีดีตอบแทน ดังพุทธพจนท่ีวา “มนาปทายี ลภเต 

                                                             
๙๗ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๐๕/๒๖๙. 
๙๘พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตรฉบับประมวลธรรม, พิมพครั้งท่ี ๑๖, 

(กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. พริ้นต้ิงแมสโปรดักส, ๒๕๕๑), หนา ๗๑.  



๘๕ 

มนาป”๙๙ แปลวา ผูใหส่ิงท่ีนาพอใจยอมไดรับส่ิงท่ีนาพอใจ การใหทานอาจใหได ๒ วิธีดวยกัน คือ ๑) 

อามิสทาน ใหส่ิงของแกเพื่อนหรือผูอื่นท่ีดอยกวารวมท้ังการใหรางวัลตางๆ เปนตน ๒) ธรรมทานหรือ

วิทยาทาน หมายถึง การใหธรรม การใหความรูและแนะนําส่ังสอน ใหรูดีรูช่ัวหรือการแนะนําใหรู

ศิลปวิทยาในการประกอบสัมมาชีพ 

ทานเปนการใหการเอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละแบงปน ชวยเหลือกันดวยการใหส่ิงของหรือ

ใหความรูและแนะนําส่ังสอนดวยน้ําใจไมตรี มี ความโอบออมอารี จะชวยผูกใจคนไวได การทําทานจะ

ไมสูญเปลา ผูท่ีใหส่ิงท่ีดียอมไดรับส่ิงท่ีดีตอบแทน ดังพุทธพจนท่ีวา “มนาปทายี ลภเต มนาป” 

แปลวา ผูใหส่ิงท่ีนาพอใจยอมไดรับส่ิงท่ีนาพอใจ การใหทานอาจใหได ๒ วิธีดวยกัน คือ ๑) อามิสทาน 

ใหส่ิงของแกเพื่อนหรือผูอื่นท่ีดอยกวารวมท้ังการใหรางวัลตางๆ เปนตน ๒) ธรรมทานหรือวิทยาทาน 

หมายถึง การใหธรรม การใหความรูและแนะนําส่ังสอน ใหรูดีรูช่ัวหรือการแนะนําใหรูศิลปวิทยาใน

การประกอบสัมมาชีพ ทาน แปลวา การใหการเอื้อเฟอเผ่ือแผ โอบออมอารี บุคคลจะเปนท่ีรักใคร

เปนท่ีเคารพนับถือของบุคคลอื่น๑๐๐ คือ การแบงปนกันอยู แบงปนกันกิน แบงปนกันใช๑๐๑ 

สรุปไดวา ทาน คือ การให ใหความรู ใหอาชีพ หนวยงานก็จะใหความมั่นคง เพื่อทหาร

เกณฑท่ีเขาไปรับใชชาติหลังการเกณฑทหาร ไดมีอาชีพมีความมั่นคงติดตัว 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒.15 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักทาน 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๐, หนา ๒๕)                

ท า น  ห ม า ย ถึ ง  ก า ร ใ ห อ ภั ย เ มื่ อ เ กิ ด

ขอผิดพลาดในการทํางาน หรือลวงเกินซึ่งกัน และ

กัน การใหอภัยไมทําใหผูใหตองสูญเสียอะไร 

                                                             
๙๙องฺ.ปฺจก. (ไทย) ๒๒/๔๔/๗๒. 
๑๐๐คูณ  โทขันธ, พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, 

๒๕๓๗), หนา ๒๕-๒๘. 
๑๐๑อุดม  เชยกีวงค และ กนิษฐาน  แปนสุวรรณ, พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา , 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแสงดาว, ๒๕๔๘), หนา ๑๑๕. 



๘๖ 

คูณ โทขันธ 
(๒๕๓๗, หนา ๒๕-๒๘)  

     ทาน แปลวา การให การเอื้อเฟอเผ่ือแผ โอบ 

ออมอารี บุคคลจะเปนท่ีรักใครเปนท่ีเคารพนับถือ

ของบุคคลอื่น 

อุดม เชยกีวงค และ กนิษฐาน แปนสุวรรณ  

(๒๕๔๘, หนา ๑๑๕)                

ทาน หมายถึง การแบงปนกันอยู แบงปนกัน

กิน แบงปนกันใช 

 

๒.4.2 หลักปยวาจา  

ปยวาจา (Piyavaca)๑๐๒ หรือ เปยยวัชชะ๑๐๓ หมายถึง กลาวคําสุภาพ ไพเราะ นาฟง 

ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอก

เห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน๑๐๔ สําหรับทานพุทธทาสภิกขุ การพูดจานารักนิยมนับถือ พระพุทธเจาทรงเนนวา

ตองเปนถอยคําไพเราะออนหวานท่ีประกอบดวยสัจจะ คือ ความจริงใจและตองเกิดประโยชนแกผู

เจรจาดวย๑๐๕ สวนทางดาน พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ) กลาววา การเจรจาท่ีออนหวานตรงกัน

ขามกับคําหยาบแตในเชิงปฏิบัติแลวปยวาจา คือ เจรจาถอยคําอันเปนท่ีรัก วาจาเปนท่ีรัก ผูกลาวดวย

ความรัก ความปรารถนาดีตอบุคคลอื่น บางครั้งอาจเปนคําดุ คําตักเตือนก็ได หากพูดดวยความรัก 

หวังดี ปรารถนาดี๑๐๖ ฉะนั้น ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก พูดอยางรักกัน วาจา

เปนท่ีรัก วาจาดูดด่ืมน้ําใจหรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กลาววาจาสุภาพไพเราะออนหวานมีหางเสียง สมาน

สามัคคี ซาบซึ้งใจ ทําใหเกิดไมตรีรักใครนับถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปน

หลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม๑๐๗ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ไดทรงตรัสเตือนพระภิกษุใหพยายาม

                                                             
๑๐๒พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๗. 
๑๐๓ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๗๖/๑๙๖.   
๑๐๔พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบาน, (กรุงเทพมหานคร : สถาบัน

บันลือธรรม, ๒๕๕๐), หนา ๒๕. 
๑๐๕พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สุขภาพใจ, ๒๕๒๕), หนา ๓๙๕. 
๑๐๖พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ), ธรรมปริทรรศน, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔), หนา ๒๖๒-๒๖๖. 
๑๐๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๗. 



๘๗ 

หลีกเล่ียงถอยคําท่ีขัดแยงกัน๑๐๘ อันนําไปสูการทะเลาะวิวาท๑๐๙ พระพุทธองคทรงตรัสถึงการพูดท่ี

ประกอบดวยประโยชน  ดังปรากฏใน อภัยราชกุมารสูตร ดังนี้๑๑๐ 

ตถาคตรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรักไมเปนท่ี

ชอบใจของคนอื่น ตถาคตไมกลาวคํานั้น 

ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท แตไมประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปน

ท่ีชอบใจของคนอื่น ตถาคตไมกลาวคํานั้น 

ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท และประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นไมเปนท่ีรัก ไมเปนท่ี

ชอบใจของคนอื่นในขอนั้น ตถาคตรูกาลท่ีจะกลาววาจานั้น 

ตถาคตรูวาจาท่ีไมจริง ไมแท ไมประกอบดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบ

ใจของคนอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น 

ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ท่ีประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ

ของคนอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น  

ตถาคตรูวาจาท่ีจริง ท่ีแท ท่ีประกอบดวยประโยชน และวาจานั้นเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจ

ของคนอื่นในขอนั้น ตถาคตรูกาลท่ีจะกลาววาจานั้น ขอนั้นเพราะเหตุไร เพราะตถาคต มีความเอ็นดู

ในหมูสัตวท้ังหลาย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงใหหลักการพูดไวดังนี้ 

๑) ตองเปนคําจริง  

๒) เปนคําสุภาพไพเราะออนหวาน 

๓) พูดแลวกอใหเกิดประโยชน 

๔) พูดแลวเกิดการสมานสามัคคี 

๕) พูดดวยจิตเมตตา 

๖) พูดถูกกาลเทศะ คือ ถูกเวลาและสถานท่ี๑๑๑ 

ปยวาจา คือ การแบงปนคําพูดดีๆ คําพูดท่ีไพเราะ พูดในส่ิงท่ีเปนประโยชนเหมาะกับ

กาลเทศะ พูดใหกําลังใจกัน ซึ่งในมุมมองของผูเขียนเห็นวา “ปยวาจา” มีความสําคัญมากตอการ

จัดการความรูในองคการเพราะการจะนําเครื่องมือตางๆ มาใชในกระบวนการจัดการความรู เพื่อท่ีจะ

                                                             
๑๐๘ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๖๓/๒๐๓. 
๑๐๙ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๓๖/๒๗๖. 
๑๑๐ม.ม. (ไทย) ๑๓/๘๖/๘๘. 
๑๑๑ที.สี. (ไทย) ๙/๙/๔. 



๘๘ 

ดังความรูท่ีฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) ออกมาแลกเปล่ียนกันนั้นตองใชลักษณะของการ

ส่ือสารเปนหลัก๑๑๒ 

จะเห็นไดวา การพูดจาสุภาพไพเราะออนหวานนั้นจะทําใหเกิดประโยชนแกผูเจรจา 

ฉะนั้นถา พูดจาดวยความสุภาพไพเราะออนหวานในขณะปฏิบัติหนาท่ี ยอมจะสงผลใหเกิดความพึง

พอใจ ความประทับใจจากประชาชน ตลอดจนการไดรับความรวมมือในดานตางๆ จากประชาชน ซึ่งก็

เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักปยวาจา ผูวิจัยไดสังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักปยวาจา 

เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจ โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี ๒.16 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักปยวาจา 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๐, หนา ๒๕)                

ปยวาจา หมายถึง กลาวคําสุภาพ ไพเราะ แนะนํา

ส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิด

ความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับ

ถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

พุทธทาสภิกขุ 

(๒๕๒๕, หนา ๓๙๕)                

     ปยวาจา หมายถึง การพูดจานารัก นานิยมนับถือ 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ) 

(๒๕๔๔, หนา ๒๖๒–๒๖๖)                

ปยวาจา หมายถึง การเจรจาท่ีออนหวานตรงกันขามกับ

คําหยาบแตในเชิงปฏิบัติแลวปยวาจา คือ เจรจาถอยคํา

อันเปนท่ีรัก วาจาเปนท่ีรัก บางครั้งอาจเปนคําดุ คํา

ตักเตือนก็ได หากพูดดวยความรัก หวังดี ปรารถนาดี 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๓, หนา ๑๖๗)                

ปยวาจา หมายถึง ความเปนผูมีวาจานารัก วาจาดูดด่ืม

น้ําใจ คือ กลาววาจาสุภาพไพเราะออนหวานมีหางเสียง 

สมานสามัคคี ทําใหเกิดไมตรีรักใครนับถือ ตลอดถึงคํา

แสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจ

ใหนิยมยอมตาม 

 

 
                                                             

๑๑๒อรศิริ  เกตุศรีพงษ, “สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู”, วารสาร 

Productivity World เพื่อการเพิ่มผลผลิต, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๔๓-๔๖. 



๘๙ 

๒.4.3 หลักอัตถจริยา  

หลักอัตถจริยา (Aaahacary) คือ หลักธรรมท่ีเปนหนึ่งในหลักสังคหวัตถุ ๔ หมายถึง 

คุณธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทํา

ใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเปนสุข๑๑๓ ดังคํา

สอนของพระสัมมาสัมพุทธเจาซึ่งเปนสัจธรรมท่ีผูปฏิบัติตามทุกคนยอมสามารถรูแจงเห็นจริงไดดวย

ตนเองและทําใหผูปฏิบัติพนทุกขเขาถึงความสุขและความบริสุทธิ์ภายในไดจริง ธรรมะของพระพุทธองค

เปนความรูอันบริสุทธิ์เปนธรรมโอสถขนานเอกท่ีสามารถเยียวยารักษาจิตใจของมวลมนุษยชาติใหหลุด

พนจากความโลภ ความโกรธ ความหลง เพราะเมื่อใจปราศจากส่ิงเหลานี้ใจยอมสะอาดบริสุทธิ์มีอานุภาพ

และเกิดเปนความเมตตากรุณาปราณีมีแตความรักความปรารถนาดีตอกัน ดังท่ีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ

เจาตรัสไวใน สังคหวัตถุสูตร วา๑๑๔ “ทานฺจ เปยฺยวชฺชฺจ อตฺถจริยา จ ยา อิธ สมานตฺตตา จ ธมฺเมสุ 

ตตฺถ ตตฺถ ยถารหํ” แปลวา “การใหทาน การพูดจาไพเราะ การประพฤติตนใหเปนประโยชนในโลกนี้ 

ความเปนผูมีตนสม่ําเสมอในธรรมท้ังหลายนั้น ตามควร”
114

๑๑๕ 

อัตถจริยา ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น จะเห็นวามีท้ังกายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน ไมไดหมายความวา กะเกณฑใหคนใด

คนหนึ่งประพฤติเพียงฝายเดียว แตทุกคนก็ตองประพฤติใหเปนประโยชนตอกันดวย เชน ชวยกันสราง

สะพาน ชวนกันขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ลวนเปนคุณความดีท่ีเปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจใหคนอื่นเกิด

นิยมนับถือ๑๑๖ อัตถจริยา การประพฤติประโยชน ทําประโยชนแกเขา หลักธรรมขอนี้มุงสอนตน        

๒ ดาน คือ การทําตนใหเปนประโยชนและการทําในส่ิงท่ีเปนประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุง

สงเสริมในทางจริยธรรม ๒ ประการ ไดแก  

๑) การทําตนใหเปนประโยชน หมายถึง ทําตนใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการ

ต้ังใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรม เปนบุตรท่ีดี

ของบิดามารดา เปนศิษยท่ีดีของครูอาจารยเปนนักเรียนท่ีดีของสถานศึกษาเปนพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาติตลอดจนเปนศาสนิกชนท่ีดีของพระพุทธศาสนาตลอดไป 

๒) การทําในส่ิงท่ีเปนประโยชน คือ เมื่อทําตนใหเปนประโยชนแลวก็ตองสรางตนใหเปน
ประโยชนกับผูอื่นดวยการใหความชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมนิ่งดูดาย มีน้ําใจไมตรีตอกัน บําเพ็ญ
สาธารณประโยชนตามสติกําลังความสามารถ๑๑๗  

                                                             
๑๑๓พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๑๖๗. 
๑๑๔องฺ.จตุกฺก. (บาลี) ๒๑/๓๒/๓๗. 
๑๑๕องฺ.จตุกฺก. (ไทย) ๒๑/๓๒/๕๑. 
๑๑๖พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ), ธรรมปริทรรศน, หนา ๒๖๒-๒๖๖. 
๑๑๗พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาศตร ฉบับประมวลธรรม, หนา ๗๑. 



๙๐ 

อัตถจริยท้ัง ๒ ประการจะมีลักษณะของการบําเพ็ญประโยชน การประพฤติปฏิบัติตนให
เปนประโยชนแกบุคคลอื่น พระพุทธเจาเนนท่ีโลกัตถจริยา คือ การทําคุณประโยชนใหแกบุคคลในวง
กวางไมจํากัดเฉพาะตนเองและญาติผูใกลชิด๑๑๘ การทําประโยชน คือ ชวยเหลือดวยแรงกายและ
ขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญสาธารณประโยชนท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงแกไข
ใหดีข้ึนในดานคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเปนแบบอยางท่ีดี๑๑๙ คือ การแบงปนความรู การใหความ
ชวยเหลือในส่ิงท่ีเปนประโยชนแกผูอื่น การแบงปนความรูและประสบการณท่ีเปนความรูท่ีฝงอยูในตัวคน 
(Tacit Knowledge) เปนส่ิงท่ีทําไดยากกวาการแบงปนความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) 
ดังนั้น หากองคกรใดสามารถปลูกฝงใหบุคลากรในองคการมี “อัตถจริยา” แลวก็ไมใชเรื่องยากอีก
ตอไปท่ีจะทําใหคนในองคการมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมท้ังทําใหการแลกเปล่ียน
เรียนรูเปนสวนหนึ่งของการทํางานเพราะเมื่อเพื่อนรวมงานขาดความรูในเรื่องใด หรือตองการ
แลกเปล่ียนความรูในเรื่องใด ผูท่ีมีความรูก็จะแบงปนใหโดยไมหวงความรู หรือถาไมไดขาดความรู   
แตขาดกําลังคนเพื่อนคนอื่นๆ ก็ยินดีท่ีจะเขาไปชวยใหงานสําเร็จ หรืออาจเรียกไดวาทําใหพนักงานใน
องคการเปนกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน๑๒๐ 

จะเห็นไดวา หลักอัตถจริยา หรือการประพฤติตนใหเปนประโยชนแกผูอื่นนั้น เปน
หลักธรรมท่ีมีความเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใชกับการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑจะ
สงผลใหทหารเกณฑ พูดจาสุภาพออนนอมถอมตน พูดเพื่อใหเกิดไมตรีและประทับใจ สงผลตอ
ภาระหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานจนเปนผลสําเร็จเรียบรอย จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักอัตถจริยา ผูวิจัยได
สังเคราะหและประมวลแนวคิดหลักอัตถจริยา เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจ
ทหารเกณฑ โดยมีหลักแนวคิดท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี ๒.17 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักอัตถจริยา 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๓, หนา ๑๖๗)                

อัตถจริยา คือ คุณธรรมท่ีเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจ

คน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปน

หลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไป

เปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเปนสุข 

พุทธทาสภิกขุ 

(๒๕๒๕, หนา ๓๙๕)                

อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให

เปนประโยชนแกบุคคลอื่น 

                                                             
๑๑๘พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต, หนา ๓๙๕. 
๑๑๙พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐), หนา ๑๓-๑๔. 
๑๒๐อรศิริ  เกตุศรีพงษ, “สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองคกรท่ีเอ้ือตอการจัดการความรู”, วารสาร 

Productivity World เพื่อการเพิ่มผลผลิต, ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๕๐) : ๔๓-๔๖. 



๙๑ 

 

ตารางท่ี ๒.17 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักอัตถจริยา 

 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ) 

(๒๕๔๔, หนา ๒๖๒–๒๖๖)                

อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติส่ิง ท่ีเปน

ประโยชนแกบุคคลอื่น จะเห็นไดวามีท้ังกายกรรม 

วจีกรรม มโนกรรม 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) 

(๒๕๔๔, หนา ๗๑)                

อัตถจริยา หมายถึง การทําตนใหเปนประโยชน 

การทําในส่ิงท่ีเปนประโยชนกับผูอื่น ดวยการใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมนิ่งดูดาย มีน้ําใจไมตรีตอกัน  

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

(๒๕๕๐, หนา ๑๓-๑๔)                

อัตถจริยา หมายถึง การทําประโยชน  การ

ชวยเหลือดวยแรงกาย การบําเพ็ญสาธารณประโยชน

ท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงแกไขใหดี 

 

๒.4.4 หลักสมานัตตา 

สมานัตตตา ในสังคหวัตถุ ๔ คือ การวางตัวใหเหมาะสมเสมอตนเสมอปลายกับทุกคน 

การทําตัวใหเปนคนนารัก นาเคารพนับถือ และนาใหความชวยเหลือรวมมือ การทําตัวไดเหมาะสมแก

ฐานะ ภาวะ บุคคล เหตุการณ มีจิตใจมั่นคงไมหวั่นไหวเปล่ียนแปลงงาย และดํารงตนไวไมใหตกไปใน

ความช่ัว ปฏิบัติกับเพื่อนรวมหรือผูคนอื่นๆ อยางเทาเทียมกัน รวมท้ังอยูรวมทุกขรวมสุข รวมแกไข

ปญหากับเพื่อนรวมงานในองคกร๑๒๑ สมานัตตตา คือ การเปนผูมีความสม่ําเสมอ หรือมีความ

ประพฤติเสมอตนเสมอปลาย การท่ีเราจะประพฤติตนใหเปนผูมี “สมานัตตตา” นั้นตองยึดหลักเกณฑ

ดังตอไปนี้ 

– บุคคลาธิษฐาน คือ บุคคลท่ีเปนตัวต้ัง หมายความวา ถาเรามีตําแหนงมีฐานะสูงสง

ข้ึนจะตองไมหลงลืมตัว เคยแสดงความเคารพนับถือผูใดก็แสดงความเคารพนับถืออยางนั้น 

– ธรรมาธิษฐาน คือ ธรรมท่ีเปนท่ีต้ัง หมายความวา บุคคลทุกคนยอมมีความเสมอ

ภาคกัน 

สมานัตตตา วางตนเสมอตนเสมอปลายใหความเสมอภาคปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนผู

ท่ีเปนสมาชิกกลุม และบุคคลท่ัวไปไมเอาเปรียบบุคคลท่ีดอยกวา และเสมอในสุขทุกขคือ รวมสุขรวม 

                                                             
๑๒๑พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕0), หนา ๔๑๒. 



๙๒ 

ทุกขรวมรับรูรวมแกไขปญหาเพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน๑๒๒  ทําตัวใหเขากับเขาได วางตนเสมอ

ตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบและเสมอในสุข
ทุกข คือ รวมสุข รวมทุกขรวมรับรูรวมแกไขปญหา เพื่อใหเกิดประโยชนสุขรวมกัน กลาวโดยสรุป การ
ชวยดวยทุน ดวยของหรือความรู การชวยดวยถอยคํา การชวยดวยกําลังคน การชวยดวยการรวม
เผชิญและแกปญหา พฤติกรรมบําเพ็ญสงเคราะหเปนพฤติกรรมท่ียึดเหนี่ยวใจคน ประสานหมูชนให
สามัคคี๑๒๓ ความมีตนเสมอ การรูจักปรับตัวใหเขากับผูอื่นรวมสุขรวมทุกขกันไดเสมอตนเสมอปลาย๑๒๔ 
แปลไดหลายนัยและความหมายดีๆ ท้ังนั้น เชน ความไมถือตัว คือ ไมหยิ่ง ทะนงตน การวางตน
เหมาะสมแกฐานะ ความเปนผูเสมอกันในสุขและทุกข คือรวมสุขรวมทุกข การประพฤติตนให
เหมาะสมแกภาวะบุคคลและเหตุการณ การประพฤติได ดังนี้เปนขอหนึ่งในการยึด เหนี่ยวนําใจกัน 
ความเปนผูวางตัวอยางเสมอตนเสมอปลายไมถือตัว คือ การวางตัวใหเหมาะสมกับฐานะ ไมข้ึนๆ ลงๆ 
ไปตามอํานาจของโลกธรรม คือ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เส่ือม ลาภ เปนตน๑๒๕ 

 
ตารางท่ี ๒.18 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับหลักสมานัตตา 
 

นักวิชาการหรือแหลงขอมูล แนวคิดหลัก 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 

(๒๕๕0, หนา ๔๑๒) 

สมานัตตตา คือ การวางตัวใหเหมาะสมเสมอตน

เสมอปลายกับทุกคน การทําตัวใหเปนคนนารัก นา

เคารพนับถือ และนาใหความชวยเหลือรวมมือ การทํา

ตัวไดเหมาะสมแกฐานะ เหตุการณ มีจิตใจมั่นคงไม

หวั่นไหวเปล่ียนแปลงงาย  

สุชีพ ปุญญานุภาพ  

(2537, หนา 215) 

สมานัตตตา เอาตัวเขาสมาน คือ ทําตัวใหเขากับ

เขาได วางตนเสมอตนเสมอปลาย ใหความเสมอภาค 

ปฏิบัติสม่ําเสมอกันตอคนท้ังหลาย ไมเอาเปรียบ การ

ชวยดวยทุน ดวยของหรือความรู การชวยดวยถอยคํา 

การชวยดวยกําลังคน การชวยดวยการรวมเผชิญและ

แกปญหา พฤติกรรมบําเพ็ญสงเคราะหเปนพฤติกรรม

ท่ียึดเหนี่ยวใจคน ประสานหมูชนใหสามัคคี คือ 

                                                             
๑๒๒เรื่องเดียวกัน, หนา 14. 
๑๒๓สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกฉบับสําหรับประชาชน, พิมพครั้งท่ี 15, (กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิ มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2537), หนา 215. 
๑๒๔พุทธทาสภิกขุ, พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 

2525), หนา 255. 
๑๒๕วศิน  อินทสระ, หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา, พิมพครั้งท่ี 2, (กรุงเทพมหานคร : ธน

ธัชการพิมพ, 2544), หนา 24. 



๙๓ 

พฤติกรรม นําประยุกตของสังคหวัตถุธรรม 

 

 
สรุปไดวา หลักสังคหวัตถุ ๔ เปนหลักธรรมท่ีชวยใหเกิดความรูรักสามัคคีข้ึน ในองคการ 

ชวยใหบุคลากรทุกฝาย ทุกระดับทํางานรวมกันไดอยางเปนสุข มีแนวทางในการปฏิบัติ ๔ ประการ 

คือ ๑) ทาน (การให) คือ การเอื้อเฟอเผ่ือแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือในลักษณะท่ีเปนวัตถุส่ิงของ 

และการใหในรูปแบบตางๆ เชน การใหการชวยเหลือ การใหคําแนะนํา การใหกําลังใจ การใหแนวคิด 

การใหความปลอดภัย การใหความสะดวก การใหความสบายใจ การใหความรูหรือวิทยาทาน การให

กําลังแรงงานทางดานรางกาย หรือแมแตการใหเวลา ซึ่งตองเปนการใหดวยความเต็มใจ ๒) ปยวาจา 

(การพูดจาสุภาพ) คือ การพูดจากันดวยความสุภาพไพเราะออนหวาน เปนท่ีช่ืนชอบของผูฟง 

กอใหเกิดความรักความนับถือ ๓) อัตถจริยา (การประพฤติตนเปนประโยชน) คือ การทําตัวใหเปน

บุคคลท่ีมีคุณคาตอตนเองและสังคม ไมปลอยเวลาใหเสียไปโดยเปลาประโยชน ตองเปนคนท่ีรูจักคิด 

รูจักการทํางานเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม และ ๔) สมานัตตตา (การทําตนเสมอภาค) คือ การเปน

บุคคลท่ีมีความเสมอตนเสมอปลาย มีความสม่ําเสมอในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับ

ฐานะของตน ไมเยอหยิ่งจองหอง ไมปลอยตัวจนเกินไป รูจักวางตัวใหเหมาะสม หากปฏิบัติตัวตาม

หลักธรรมสังคหวัตถุ ๔ นี้ จะชวยใหผูใตบังคับบัญชาและผูรวมงานเกิดความรักใครนับถือ นอกจากนี้

ยังทําใหงานมีความกาวหนาเนื่องจากบุคลากรในองคการมีความรักใครสามัคคีกันนั่นเอง 

2.5 ขอมูลบรบิทเรื่องที่วิจัย 

กองทัพภาคท่ี 1 (ทภ.1) ของกองทัพบกไทย33 รับผิดชอบพื้นท่ีภาคกลาง 33 ภาคตะวันออก 3 3 
และภาคตะวันตก33 ต้ังกองบัญชาการท่ีแขวงดุสิต เขตดุสิต33 กรุงเทพมหานคร33 หนวยข้ึนตรง ไดแก 

• กองพลท่ี 1 รักษาพระองค33 (พล.1 รอ.) 
• กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค ในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปหลวง33 (พล.ร.2 รอ.) 

• กองพลทหารราบท่ี 9 (พล.ร.9) 

• กองพลทหารราบท่ี 11 (พล.ร.11) 

• กองพลทหารมาท่ี 2 รักษาพระองค ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 33   
(พล.ม.2 รอ.) 

• กองบัญชาการชวยรบท่ี 1 (บชร.1) 

• กองพลพัฒนาท่ี 1 (พล.พัฒนา 1) 

• มณฑลทหารบกท่ี 11 (มทบ.11) 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_9&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2_%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11&action=edit&redlink=1


๙๔ 

• มณฑลทหารบกท่ี 12 (มทบ.12) 

• มณฑลทหารบกท่ี 13 (มทบ.13) 

• มณฑลทหารบกท่ี 14 (มทบ.14) 

• มณฑลทหารบกท่ี 15 (มทบ.15) 

• มณฑลทหารบกท่ี 16 (มทบ.16) 

• มณฑลทหารบกท่ี 17 (มทบ.17) 

• มณฑลทหารบกท่ี 18 (มทบ.18) 

• มณฑลทหารบกท่ี 19 (มทบ.19) 

• มณฑลทหารบกท่ี 110 (มทบ.110) 

• การเกณฑทหาร33เปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย33 ซึ่งในทางปฏิบัติ

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 กําหนดหนาท่ีนี้ใหเฉพาะชายท่ีมีสัญชาติเปนไทยตาม

กฎหมายมีหนาท่ีตองเขารับราชการทหารดวยตนเองทุกคน 

• ชายไทยเริ่มเปนทหารกองเกินนับแตอายุครบ 18 ปบริบูรณ ทหารกองเกินอาจถูก

เรียกไปรับการตรวจเลือกเพื่อเขากองประจําการไดเมื่ออายุครบ 21 ปบริบูรณ ทหารกองเกินเมื่อเขา

รับราชการทหารกองประจําการครบกําหนด หรือสําเร็จการฝกวิชาทหารตามหลักสูตรท่ี

กระทรวงกลาโหมกําหนด33 หรือมีอายุครบ 30 ปบริบูรณ จะถูกปลดเปนทหารกองหนุน เมื่อเวลาผาน

ไปหรืออายุครบตามท่ีกําหนดทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพนราชการทหาร ในระหวางท่ีเปนทหาร

กองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลไดตามท่ีกระทรวงกลาโหม 3 3เห็นสมควร และอาจถูก

ระดมพลไดหากมีพระราชกฤษฎีกา33 

• ชายไทยจํานวนมากไมตองรับราชการทหารกองประจําการเพราะผานการเรียนรักษา

ดินแดน33ครบสามป หรืออาจมีเหตุไดรับการยกเวนหรือผอนผันไดตามท่ีกฎหมายกําหนดทําใหไมตอง

ไปรับการตรวจเลือกหรือไปในวันตรวจเลือก แตถูกคัดออกเสียกอน สําหรับผูท่ีไมไดเรียนรักษา

ดินแดน หรือเรียนไมครบหลักสูตรตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด (ไมจบช้ันปท่ี 3) หรือ ผอนผันครบ

กําหนดแลว จะตองเขาสูกระบวนการตรวจเลือกเขากองประจําการเต็มข้ัน โดยถูกจําแนกออกเปนส่ี

จําพวกตามความสมบูรณของรางกาย หากมีผูประสงคสมัครใจเขากองประจําการเต็มจํานวนท่ีรับแลว 

ก็จะไมมีการจับสลาก สวนในกรณีท่ีมีผูสมัครไมพอและมีคนใหเลือกมากกวาจํานวนท่ีตองการก็จะใช

วิธีจับสลากใบดําใบแดง ผูจับไดใบแดงจะตองเขารับราชการทหารกองประจําการ 

• แมจะมีบทลงโทษท่ีรายแรง ก็มีรายงานการชวยใหพนจากการรับราชการทหารกอง

ประจําการดวยวิธีนานาประการอยูเนืองๆ ซึ่งหลายครั้งก็เกี่ยวของกับบุคคลผูมีช่ือเสียงในสังคม 

ในชวงปหลังมีความพยายามเรียกรองใหยกเลิกการเกณฑทหาร พลตํารวจเอก เสรีพิศุทธ เตมียาเวส 3 3 

กลาววา หากตนไดรับเลือกต้ังจะยกเลิกการเกณฑทหาร 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_12&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_13&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_14&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_15&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_16&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_17&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_18&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_19&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_110&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2497
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA


๙๕ 

การรับราชการทหารเปนกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ซึ่งปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗๑๒๖ กําหนดหนาท่ีใหเฉพาะชาย ท่ีมี

สัญชาติเปนไทยตามกฎหมาย มีหนาท่ีตองเขารับราชการทหารดวยตนเองทุกคน โดยกําหนดข้ัน ตอน

เกี่ยวกับการรับราชการทหารไวต้ังแต การลงบัญชี ทหารกองเกิน การรับหมายเรียก การตรวจ เลือก

คนเขากองประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการปลดเปนทหารกองหนุน  

สําหรับการฝกทหารใหม กองทัพบก ไดมีการปรับหลักสูตรการฝกและโครงสราง หนวย

ฝกทหารใหม ตามแนวทางพระราชทาน "พลทหารตนแบบ" รวมท้ังการดําเนินนโยบายเรงดวนท่ี  

ผู บัญชาการทหารบก ไดมอบไวคือการพัฒนาศักยภาพ "กําลังพลตนน้ํา"  และการสงเสริม

ความสามารถพิเศษ หรือทักษะความชํานาญ ท้ังนี้การดูแลและพัฒนาทหารกองประจําการในมิติ

ตางๆ ยังเปนไปตามนโยบายของผูบัญชาการทหารบก ท่ีกําหนดใหเปนปแหงการพัฒนาบุคลากร อีก

ท้ังสิทธิดานกําลังพล ดวยรายไดเบ้ียเล้ียงเงินเดือนและความกาวหนาในอาชีพ ตองการไดสิทธิเขาเปน

นักเรียนนายสิบ และการปลูกฝงความเปนพลเมืองเขมแข็ง๑๒๗ มีผลตอการสรางจิตสํานึกในดานการ

พัฒนาประเทศ และสรางความเปนผูนําใหแกทหารเกณฑ นําเสนอแนวทางการสรางขวัญกําลังใจ 

ของทหาร เกณฑ ตามหลักพุทธธรรม 

สรุป ไดว า  มณฑลทหารบกท่ี 11 (มทบ.11) ประกอบดวย  5 จังหวัด ดังนี้ 

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทราปราการ และจังหวัดนครปฐม มี

ทหารเกณฑ จํานวน 10,032 นาย 

 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.6.1 งานวิจัยเก่ียวกับขวัญกําลังใจ 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑” ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของขวัญกําลังใจ ดังนี้ 

พันเอก มหิศวรณ ชัยเพ็ชร ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติ

หนาท่ีของขาราชการนายทหารช้ันสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3” พบวา ปจจัย

สภาพแวดลอมท่ีอาจเปนผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 8 ดาน ดังนี้ 1) ดาน

สภาพการปฏิบัติงาน 2) ดานความเพียงพอของรายได 3) ดานสวัสดิการในหนวยงาน 4) ดานโอกาส

ความกาวหนา 5) ดานความยุติธรรมในหนวยงาน 6) ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ

ผูใตบังคับบัญชา 7) ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 8) ดานความพึงพอใจในงาน ท้ังนี้ปจจัยท่ีกลุม

ตัวอยางนายทหารสัญญาบัตรกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3 ใหความสําคัญท่ีมีผลตอของขาราชการ
                                                             

๑๒๖ระเบียบงานสารบรรณ กองทัพบก. 
๑๒๗สํานักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม, หนังสือท่ี กห ๐๒๐๗/๘๑๑ เรื่อง “แผนงานทหารกอง

ประจําการอาสาสมัคร ลงวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๔๐”. (อัดสําเนา). 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_11&action=edit&redlink=1


๙๖ 

นายทหารสัญญาบัตรสูงสุดคือ ดานสภาพการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแกดานสวัสดิการในหนวยงาน 

ดานความสัมพันธระหวาง ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดาน

โอกาส ความกาวหนา ดานความพึงพอใจในงาน ดานความยุติธรรมในหนวยงานและตํ่าสุดคือ ความ

เพียงพอของรายได๑๒๘ 

วุทธิพงศ อรรคคํา ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 21 กองทัพภาคท่ี 2” ภาพรวมมีระดับขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง พบวา ขาราชการทหารท้ัง 3 ช้ันยศ มีระดับขวัญ

กําลังใจดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนา/เล่ือนข้ัน ดานสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน และความพึงพอใจในงานแตกตางกัน 128

๑๒๙ 
บุญมา อัครแสง ไดวิ จัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจํานวน 6 ปจจัย คือ เงินเดือน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน 

ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับถือ และความรับผิดชอบ มีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.654 ระดับของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวม

อยูในระดับมาก๑๓๐   

หทัยพัชร ทองเดช ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอในการปฏิบัติงานของพนักงาน

เทศบาลตําบล จังหวัดกําแพงเพชร” พบวา ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดกําา

แพงเพชร โดยภาพรวมอยูในระดับสูง 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ตําบล จังหวัดกําาแพงเพชร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3. ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน 

ความยุติธรรมในหนวยงาน การยอมรับนับถือ ความกาวหนาในตําแหนงหนาท่ี และสภาพการทํางาน 

มีความสัมพันธทางบวกกับในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล จังหวัดกําแพงเพชร เทากับ 

0.665, 0.822, 0.782, 0.776 และ 0.773 ตามลําดับ 4. ปจจัยดานความยุติธรรมในหนวยงาน 

                                                             
๑๒๘พันเอก มหิศวรณ ชัยเพ็ชร, “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3”, งานวิจัยสวนบุคคล, (วิทยาลัยการทัพบก, 2560)   
๑๒๙วุทธิพงศ  อรรคคํา, “แนวทางสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร กอง

พันทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 21 กองทัพภาคท่ี 2”, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปท่ี 
10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) : 122-132. 

๑๓๐บุญมา  อัครแสง, “ปจจัยท่ีมีผลตอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม”, 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) : 79-85.   



๙๗ 

ดานความกาวหนา ในตําแหนงหนาท่ี ดานสภาพการทําางาน และดานการยอมรับนับถือ มีอํานาจใน

การพยากรณไดรอยละ 83.40๑๓๑   

จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหาร

กองประจําการตามหลักพรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษาพระองค” 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจคือ ดานความมั่นคง ความตองการรายไดสังคมใหการยอมรับ คนท่ีสมัคร

เปนทหารมากกวาคนหนีทหาร ความกาวหนาในอาชีพตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบและการ 

ประชาสัมพันธโดยส่ือฝายทหารแนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการตามหลัก

พรหมวิหาร 4 คือ ผูบริหารควรมีความเมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขา การใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผ

ซึ่งกันและกัน การพูดจาทักทาย ใหความเคารพ ความรัก และปรารถนาดีตอกัน ยินดีเมื่อเห็นคนอื่น

ไดดีและผูบริหารตองแสดงความยินดีกับผูใตบังคับบัญชาท่ีประสบความสําเร็จพรอมกับปล้ืมปติกับผูท่ี

ประสบความสําเร็จ ผูบริหารควรวางตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี เหมาะสมกับฐานะวางตนเสมอตน 

เสมอปลายไมลําเอียงไมเลือกปฏิบัติไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมแบงพรรคแบงพวก ตัดสินปญหาดวยความ

บริสุทธิ์ยุติธรรม๑๓๒ 

พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี ไดวิจัยเรื่อง “การตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับ

ราชการเปนทหารกองประจําการ ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 3” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจ คือ ดาน

ความมั่นคง ความตองการรายได, สังคมใหการยอมรับคนท่ีสมัครเปนทหารมากกวาคนหนีทหาร, 

ความกาวหนาในอาชีพตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนาย สิบและการประชาสัมพันธโดยส่ือฝาย

ทหาร 3. ปจจัยสวนบุคคลและปจจัยจูงใจท่ีมีความสัมพันธตอกัน คือ ดานความกาวหนาในชีวิต 

ความตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบ และดานความมั่นคง ความตองการรายได (เบ้ียเล้ียง 

เงินเดือน) ในรูปแบบและมาตรการตางๆ ในการสงเสริม ควรเพิ่มสวัสดิการใหกับบุคคลท่ี เขามารับ

ราชการโดยวิธีรองขอใหมากกวาบุคคลท่ีจับฉลากเชนดานความกาวหนาในอาชีพ ความตองการได

สิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบ ดานความมั่นคง ความตองการรายไดเนนกลุมอาชีพเกษตรกรรม 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเพิ่มการประชาสัมพันธโดยใชเจาหนาท่ี ส่ือ ส่ิงพิมพ วิทยุ และโทรทัศน

เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลขาวสาร๑๓๓ 

                                                             
๑๓๑หทัยพัชร ทองเดช, “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญกําาลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล

ตําบล จังหวัดกําแพงเพชร”, วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย, ปท่ี 6 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-

มิถุนายน 2554) : 36-47.  
๑๓๒จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ, “แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการตาม

หลักพรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษาพระองค”, การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๓ ป การศึกษา ๒๕๖๑ (16 สิงหาคม 2561) : 2345-2356. 

๑๓๓พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี, “การตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ ในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี 3”, รายงานการวิจัย, (วิทยาลัยกองทัพบก, 2560).   



๙๘ 

สรุปไดวา การสรางทหารเกณฑประกอบดวยหลายปจจัย ไดแก ดานสภาพการ

ปฏิบัติงาน ดานความเพียงพอของรายได ดานสวัสดิการในหนวยงาน ดานโอกาสความกาวหนา ดาน

ความยุติธรรมในหนวยงาน ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานความ

ม่ันคงในการปฏิบัติงาน ดานความพึงพอใจในงาน ดานการยอมรับนับถือ และดานความรับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี ๒.๑๙ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับขวัญกําลังใจ 
 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ 
(2561) 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยจูงใจคือ ดานความมั่นคง 
ความตองการรายได สังคมใหการยอมรับ ความกาวหนา
ในอาชีพ การไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบและการ 
ประชาสัมพันธโดยส่ือฝายทหาร แนวทางการสรางขวัญ
และกําลังใจของทหารกองประจําการตามหลักพรหม
วิหาร 4 คือ มีความเมตตากรุณา มุทิตา และอุเบกขาการ
ใหความเอื้อเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน การพูดจาทักทาย 
ใหความเคารพ ความรัก และปรารถนาดีตอกัน ยินดีเมื่อ
เห็นคนอื่นไดดีและผูบริหารตองแสดงความยินดีกับ
ผูใตบังคับบัญชาท่ีประสบความสําเร็จ 

บุญมา อัครแสง 

(2552) 
ปจจัยท่ีมีผลตอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลมหาสารคาม มีจํานวน 6 ปจจัย คือ 
เงินเดือน สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จใน
การปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับนับ
ถือ และความรับผิดชอบ 

พันเอก มหิศวรณ ชัยเพ็ชร  
(๒๕๖๐) 

ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีอาจเปนผลตอขวัญกําลังใจใน
การปฏิ บั ติ ง าน  ประกอบดวย  1)  ด านสภาพการ
ปฏิบัติงาน 2) ดานความเพียงพอของรายได 3) ดาน
สวัสดิการในหนวยงาน 4) ดานโอกาสความกาวหนา 5) 
ดานความยุติธรรมในหนวยงาน 6) ดานความสัมพันธ
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 7) ดานความ



๙๙ 

มั่นคงในการปฏิบัติงาน 8) ดานความพึงพอใจในงาน  
วุทธิพงศ อรรคคํา 
(2559) 

ขาราชการทหารท้ัง 3 ช้ันยศ มีระดับขวัญกําลังใจ
ดานเงินเดือนและคาตอบแทน ดานโอกาสท่ีจะกาวหนา/
เล่ือนข้ัน ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน และความพึง
พอใจในงาน 

พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี 
(2560) 

ปจจัยจูงใจ คือ ดานความมั่นคง ความตองการ
รายได สั งคมให การยอมรับคน ท่ีสมั คร เปนทหาร 
ความกาวหนาในอาชีพตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียน
นายสิบและการประชาสัมพันธโดยส่ือฝายทหาร  

หทัยพัชร ทองเดช 
(2554) 

ปจจัยดานนโยบายและการบริหารงาน ความ
ยุติธรรมในหนวยงาน การยอมรับนับถือ ความกาวหนาใน
ตําแหนงหนาท่ี และสภาพการทํางาน 

๒.6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวกับทหารเกณฑ 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑” ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับทหารเกณฑ ดังนี้ 

สมพงษ  พุฒจีบ ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอการตัดสินใจของทหารกองเกิน

ในการสมัครเขาเปนทหารกองประจําการ : ศึกษาเฉพาะกรณีทหารกองประจําการ สังกัดหนวยทหาร

ในกองทัพบก” ผลการวิจัยสรุปไดวา ๑) คุณลักษณะสวนบุคคลของทหารกองประจําการสวนใหญ

อายุ ๒๑ ป และมีสถานภาพโสดตางตัดสินใจสมัครเขาเปนทหารกองประจําการดวยความสมัครใจ

เปนสวนใหญ นอกจากนี้ทหารกองประจําการ สวนใหญเปนคนชนบท มีการศึกษาอยูในระดับ

มัธยมศึกษามากท่ีสุด การประกอบอาชีพสวนใหญประกอบอาชีพรับจาง รายไดเฉล่ียของครอบครัวอยู

ในระดับปานกลาง เฉล่ีย ๑๙,๑๙๗ บาท ตอคนตอป ซึ่งมีภาระเล้ียงดูครอบครัวเปนสวนใหญ 

นอกจากนี้ยังพบวาสวนใหญ มีประวัติการเสพยาเสพติด ๒) ปจจัยภายนอก ดานคานิยมตออาชีพ

ทหาร การคาดหมายประโยชนจากการ เขาเปนทหารและความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบการเกณฑทหาร

อยูในระดับนอยมาก สําหรับผูไดรับอิทธิพลจากบุคคลใกลชิดจะตัดสินในสมัครเขาเปนทหารดวยความ

สมัครใจเปนสวนใหญและการไดรับขอมูลขาวสารทางทหารอยูในระดับปานกลาง  

สฤษด์ิ แผนสนิท และคณะ ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของ

กองทพัเพื่อความมั่นคงของชาติ” ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีทําให ประสิทธิภาพในการพัฒนากําลัง

พลลดลง ประกอบดวย ความไมเสมอภาคหรือความเหล่ือมลํ้า ตอแนวทางการเกณฑทหาร การฝก

ทหารใหม การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอพลทหารเกณฑ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําพลทหารไปรับ

ใชสวนตัว และการพัฒนาคุณภาพชีวิต องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพลทหารกองประจําการ 



๑๐๐ 

ไดแก กองทัพบก ระบบการเกณฑทหาร การฝกทหารใหม การปลูกฝงอุดมการณทางทหาร และ

การศึกษาทางทหารเพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การพัฒนาพลทหารประจําการเพื่อความมั่นคงของชาติ ดังนี้ การ

พัฒนาสมรรถนะของกําลังพล ความทันสมัย ความโปรงใส และความสอดคลองกับภารกิจของ 

กอง ทัพบก นอกจากนี้ ยั ง มี ข อคนพบคือ  การ คัด เ ลือกทหารอาสา เข ากองประ จําการ                        

ทําใหกองทัพเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี๑๓๔ 

ประเสริฐ แดงไผ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารทหารกองประจําการเพื่อพัฒนา

ประสิทธิภาพของกองทัพไทย” ปจจุบันการพัฒนาทหารกองประจําการและอํานาจหนาท่ีของทหาร

กองประจําการยังไมสามารถสรางความมั่นใจในเรื่องการรับรองและคุมครองสิทธิมนุษยชนไดจึงทําให

คนไมตองการเปนทหารกองประจําการและหาวิธีหลีกเล่ียงจนกระทบถึงความเช่ือมั่นในกระบวนการ

ไดมาซึ่งทหารกองประจําการ ประกอบกับสิทธิ์ประโยชนในปจจุบันยังไมเหมาะสมจึงทําใหมีการสมัคร

ใจเขาเปนทหารกองประจําการนอยและกระทบถึงความมุงมั่นตอการทําหนาท่ีท่ีสงผลถึงประสิทธิภาพ

ของทหารกองประจําการ
๑๓๕ 

เพิ่มศักด์ิ รอดจินดา ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีทําใหทหารกองเกินรองขอเปนทหารกอง

ประจําการจํานวนมาก” พบวา ความคิดเห็นของพลทหารกองประจําการ ผลัดท่ี ๑/๕๗ ตอการเปน

ทหารนั้น สวนใหญมีความคิดเห็นในเชิงบวกในดานทัศนคติก็เชนเดียวกัน สวนใหญมีทัศนคติท่ีดี

เปนไปในทางเชิงบวกตอการเปนทหาร ในดานแรงจูงใจตอการเปนทหารของพลทหารกองประจําการ 

ผลัดท่ี ๑/๕๗ สวนใหญมีความพอใจตอทางราชการ แตถาทางราชการสามารถเพิ่มเบ้ียเล้ียง เงินเดือน 

ใหสูงกวาเดิม รวมท้ังเพิ่มสวัสดิการดานเส้ือผา และเครื่องแตงกายใหดีข้ึน จะเปนการดีข้ึนกวาเดิม 

และในดานจิตสํานึกในความรักชาติ ของพลทหารกองประจําการ ผลัดท่ี ๑/๕๗ สวนใหญมีความ

พอใจมากตอระบบตางๆ ท่ีเกี่ยวกับทางราชการทหาร ปจจัยอื่นๆ จากการศึกษาพบวา พลทหารกอง

ประจําการ ผลัดท่ี ๑/๕๗ ทราบขาวการประชาสัมพันธจากทางราชการใน โทรทัศน กอนวันเขารับ

การตรวจเลือกและตางก็มีจิตใจสํานึกในความรักชาติ ดานการไปเขารับการตรวจเลือกดวยอยากเปน

พลเมืองท่ีดี และไมตองการใหมีปญหาดานกฎหมายตามมาภายหลัง
๑๓๖  

                                                             
๑๓๔สฤษด์ิ แผนสนิท และคณะ, “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทัพเพ่ือความมั่นคงของ

ชาติ”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 302-315. 
๑๓๕ประเสริฐ แดงไผ, “รูปแบบการบริหารทหารกองประจําการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพ

ไทย”, วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 345-357.    

๑๓๖เพ่ิมศักด์ิ  รอดจินดา, “ปจจัยท่ีทําใหทหารกองเกินรองขอเปนทหารกองประจําการ”, วารสารรม
พฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก, ปท่ี 31 ฉบับ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2556) : 61-84.   



๑๐๑ 

ธาวิน เมืองพุทธ ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับราชการเปนทหาร

กองประจําการ หนวยมณฑลทหารบกท่ี 24 คายประจักษศิลปาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี” 

จากการวิจัย พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับราชการเปนทหาร คือปจจัยดาน

คาตอบแทน ปจจัยดานความมีเกียรติมีศักด์ิศรี ปจจัยดานความเจริญกาวหนา และปจจัยดานแนว

ทางการประกอบอาชีพ และขอเสนอแนะจากการวิจัย พบวา ปจจัยดานคาตอบแทน ควรมีการ

ปรับปรุงเรื่องเบ้ียเล้ียง ควรเพิ่มเงินรายไดใหสูงข้ึนท่ี สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบัน ปจจัยดาน

ความเจริญกาวหนา ควรเพิ่มโควตาในการเขาศึกษาโรงเรียนทหาร ปจจัยดานความมีเกียรติ มีศักด์ิศรี 

ควรมีการสงเสริมภาพลักษณขององคกรใหเปนองคกรท่ีมีเกียรติ มีศักด์ิศรีอยางแทจริง ปจจัยดานแนว

ทางการประกอบอาชีพ ควรสรางมาตรฐานการทํางานจนเปนท่ียอมรับของสังคม๑๓๗ 

ร.ต.อิสระพันธ ชวันกุล ไดวิจัยเรื่อง “แรงจูงใจของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี 5 ใน

กรุงเทพมหานครท่ีจะตัดสินใจเขารับราชการทหาร” ผลการศึกษา พบวา นศท. ช้ันปท่ี 5 เปนชาย 

ศึกษาอยูในสถานศึกษารัฐบาล มีรายไดตอเดือนอยูระหวาง 3,001 – 5,000 บาท บิดาประกอบ

อาชีพขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ มารดาประกอบอาชีพเกษตรกร รับจางใชแรงงานท่ัวไป ซึ่ง

ขอมูลปจจัยสวนบุคคลนี้มีผลตอแรงจูงใจในการตัดสินใจเขารับราชการทหาร เพื่อหาอาชีพท่ีมีรายได

มั่นคง เปนเสาหลักใหกับครอบครัวได ผลการศึกษาดานแรงจูงใจภายในและภายนอกท่ีจะตัดสินใจเขา

รับราชการทหาร พบวา แรงจูงใจภายในท่ี นศท. คิดวาการเขารับราชการทหารนั้น เปนอาชีพท่ีมี

เกียรติและศักด์ิศรี กับแรงจูงใจภายนอกท่ี นศท. คิดวาการเขารับราชการทหารนั้น มีโอกาสไดฝก

หลักสูตรและประดับเข็มแสดง ความสามารถทางทหารและโอกาสอื่นๆ เพื่อพัฒนาทักษะ 

ความสามารถของตัวเองแตในเรื่องของ เงินเดือนและเบ้ียเล้ียง ยังเปนแรงจูงใจไมมากนัก เนื่องจาก

รายไดท่ีไดนั้นยังคงไมเพียงพอในเรื่อง คาใชจายในชีวิตประจําวัน ซึ่งแรงจูงใจภายนอกในดานนี้ นศท. 

ยังใหความสําคัญในระดับปานกลางเพียงเทานั้น 3. ขอเสนอแนะ กองทัพควรมีการพิจารณาปรับปรุง

อัตราเงินเดือน เบ้ียเล้ียงใหเหมาะสมกับสภาวะคาครองชีพและเศรษฐกิจในปจจุบัน นอกจากนี้สิทธิ

ตางๆ ท่ีนักศึกษาวิชาทหารตัดสินใจเขารับราชการทหาร ตามท่ีมีอยูนั้น ควรจะไดรับการตอบสนองให

เปนไปตามสิทธิ์ท่ีไดจัดวางไว เพื่อเปนส่ิงจูงใจในการตัดสินใจเขารับราชการทหารมากข้ึน
๑๓๘ 

สรากรณ ดอนถวิล ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางสงเสริมการตัดสินใจสมัครเขารับราชการเปน

ทหารกองประจําการในสังกัดกองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน จังหวัดนครราชสีมา” ผลการวิจัย

พบวา แนวทางสงเสริมการตัดสินใจสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ คือ 1) กองทัพควร

                                                             
๑๓๗ธาวิน  เมืองพุทธ, “ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ 

หนวยมณฑลทหารบก ท่ี 24 คายประจักษศิลปาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”, วิทยานิพนธรัฐประศาสน 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561). 

๑๓๘ร.ต.อิสระพันธ ชวันกุล, “แรงจูงใจของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปท่ี 5 ในกรุงเทพมหานครท่ีจะ
ตัดสินใจเขารับราชการทหาร”, วารสารมหาวิทยาลัยศรีปทุมปริทัศน, ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2563) : 21-33.  



๑๐๒ 

ปลูกจิตสํานึกใหชายไทยทุกคน มีจิตสาธารณะและสรางแรงจูงใจสํานึกรักชาติ 2) ควรสงเสริมดาน

การนําเสนอเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนสถาบันหลัก ตองถือวาเปนเกียรติใน

หนาท่ีของทหารท่ีจะผดุงท้ัง 3 สถาบันของชาติไว 3) การนําเสนอรายการโทรทัศน และส่ือตาง ๆ 4) 

ควรสงเสริมใหเยาวชนเขารวมการจัดกิจกรรมทางทหารของกองทัพ 5) กองทัพควรผลักดันนโยบาย

เพิ่มโควตาในการสมัคร สอบโรงเรียนทหารตางๆ 6) กองทัพควรกําหนดนโยบายการตระหนักใน

หนาท่ีรับผิดชอบของชายไทย 7) กองทัพควรสงเสริมใหการสนับสนุนนโยบายการปรับเล่ือนเงินเดือน 

คาครองชีพ ใหเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน 8) กองทัพควรประสานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

เพื่อใหทหารกองประจําการไดมีงานทําโดยไมตองกลัวตกงาน มีหลักประกันท่ีมั่นคง หลังจากปลดจาก

กองประจําการ 9) ควรสงเสริมแนะนําการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายท่ีถูกตอง เตรียมรางกายให

พรอม อันจะเปนพื้นฐานในการดํารงชีวิตเพื่อตอสูกับความยากลําบาก เปนตน 10) เจาหนาท่ีสัสดี

เปนผูใกลชิดกับทหารกองเกิน ควรสรางแรงจูงใจในการสมัครเขารับราชการทหารกองประจําการให

เขมขนมากข้ึน
๑๓๙ 

พลโท คธายุทธ เสาวคนธ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ 

(อาสาสมัคร) ของกองทัพบก” ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการรองขอเขารับราชการทหาร

กองประจําการนั้น เรียงตามลําดับความสําคัญ คือ ปจจัยดานความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ ปจจัย

ดานสิทธิตางๆ ท่ีจะไดรับปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยดานการไดรับประสบการณชีวิต 

ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ และปจจัยดานการไดรับโอกาสในการบรรจุเปนขาราชการอื่นๆ 

รวมถึงไดแนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของกองทัพบก ซึ่งไดแก การ

ปรับปรุงคุณสมบัติของพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ใหสูงข้ึนกวาพลทหารกองประจําการ 

(เรียกเกณฑ) การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ผานส่ือทุกชนิดการใหสิทธิประโยชน และ

สวัสดิการตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึน และการใหโควตาการบรรจุพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) เปน

นักเรียนนายสิบทหารบก ขอเสนอแนะ คือ การสอบบรรจุเขาเปนนักเรียนนายสิบทหารบก ใหรับ

เฉพาะทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) เทานั้น และตองจัดหางานรองรับหลังจากปลดจากกอง

ประจําการแลว กับไดรับโอกาสในการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารตามคุณวุฒิรวมถึงมี

เงินตอบแทนในลักษณะเดียวกับบําเหน็จตามความเหมาะสม และเชิงนโยบายรัฐบาลตองสนับสนุน

งบประมาณในการพัฒนากองทัพบกใหมากข้ึน ปรับปรุงกฎหมายท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสม  

                                                             
๑๓๙สรากรณ ดอนถวิล, “แนวทางสงเสริมการตัดสินใจสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการในสังกัด

กองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน จังหวัดนครราชสีมา”, การประชุมวิชาการระดับชาติดานการบริหารกิจการสาธารณะ
ยุคดิจิทัล คร้ังที่ 5 (The fifth National Conference on Public Affairs Management in the Digital Era) “การบริหาร
กิจการสาธารณะยุคดิจิทัล : กฏหมาย ความเปนธรรม และการกลับคืนสูประชาธิปไตย”, 1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน : หนา 860-871. 



๑๐๓ 

มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชประโยชน และหลังปลดจากกองประจําการแลว ตองมี

หลักประกันในความเจริญกาวหนาและความมั่นคงในอาชีพ๑๔๐ 

พงษศักด์ิ  บัวศรี ไดวิจัยเรื่อง “นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพ

ไทยโดยการสรางแรงจูงใจ เขาสูการเปนทหารกองประจําการ” ผลการวิจัยพบวา ๑) นโยบายการ

พัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสรางแรงจูงใจเขาสูการเปนทหารกอง

ประจําการ ๒) กองทัพจะตองเปนผูกําหนดระเบียบการใหม เพื่อไดคนท่ีเต็มใจเขามารับราชการ มี

ความรู มีประสิทธิภาพ เขมแข็ง มีคุณภาพมีระเบียบวินัยสูง ทุมเทเสียสละใหกับกองทัพ มีอุดมการณ

ความรักชาติ ๓) กองทัพจะตองจัดใหมีการประชาสัมพันธสรางแรงจูงใจเกี่ยวกับเงินเดือน เบ้ียเล้ียง 

การไดรับสวัสดิการ และสิทธิตางๆ การดําเนินการรับทหารอาสาสมัครใหรับสมัครต้ังแตอายุ ๑๘ ป

บริบูรณข้ึนไปตามมาตรฐานของนานาชาติ ในระหวางรับราชการ ตองเพิ่มประสิทธิภาพใหกับทหาร

อาสาสมัคร สนับสนุนดานการฝกวิชาชีพกอนปลดประจําการ และหลังปลดประจําการตอง

ประกอบดวยปจจัยสําคัญ ๕ ประการคือ ๑) การสอบบรรจุเขาโรงเรียนนายสิบทหารท้ัง ๓ กองทัพ 

ใหรับเฉพาะทหารอาสาสมัครเทานั้น ๒) กองทัพจัดหางานรองรับหลังจากท่ีรับราชการครบ ๒ ป เพื่อ

เปนหลักประกันความมั่นคงกาวหนาในอาชีพ ๓) สามารถรับราชการเปนทหารกองประจําการตอได

ถึงอายุ ๒๕ ป หากมีใจรักในอาชีพทหารตองการท่ีจะรับใชชาติตอ ๔) ไดรับการบรรจุเขารับราชการ

เปนนายทหารช้ันประทวน หรือนายทหารสัญญาบัตรตามคุณวุฒิท่ีกําหนดไว และ ๕) ทหาร

อาสาสมัครท่ีไมมีงานรองรับเมื่อปลดประจําการควรมีบําเหน็จใหคนละ ๓๐,๐๐๐ บาท๑๔๑ 

สรุปไดวา ทัศนคติท่ีมีตอการเกณฑทหาร มีหลายปจจัย เชน การจัดหากําลังพลของ

กองทัพไทย ดวยระบบการเรียกเกณฑ ยังมีความเหมาะสมกับสภาวะของประเทศ แตจําเปนตอง

ปรับปรุงในเรื่องแรงจูงใจ เชน เงินเดือน, เบ้ียเล้ียง และสวัสดิการมากกวาการใชมาตรการเชิงบังคับ

แตเพียงอยางเดียว ในดานทัศนคติพบวา ชายไทยสวนใหญยังคงเห็นวาการเปนทหารกองประจําการ

ตองสูญเสียท้ังเวลาและอนาคต ชายไทยท่ีมีโอกาสทางการศึกษายังคงใหความนิยมตอการเปนนักศึกษา

วิชาทหาร และตองการใหปรับลดเวลาประจําการของพลทหารลง สวนชายไทยท่ีดอยโอกาสทาง

การศึกษาเห็นวาควรเพิ่มอัตราเงินเดือนของพลทหารใหมีความสอดคลองกับอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่า 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการทหารเกณฑ 

                                                             
๑๔๐พลโท คธายุทธ เสาวคนธ, “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของ

กองทัพบก”, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร, [ออนไลน] แหลงขอมูล : 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf [25 
มกราคม 2564]. 

๑๔๑พงษศักด์ิ  บัวศรี, “นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสราง
แรงจูงใจ เขาสูการเปนทหารกองประจําการ”, วารสารสังคมปริทรรศน, ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2555) : 96-114. 

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf%20%5b25
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10163
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10163


๑๐๔ 

 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

ร.ต.อิสระพันธ ชวันกุล 
(2563) 
 
 

ผลการวิจัยพบวา แรงจูงใจในการตัดสินใจเขารับ
ราชการทหาร เพื่อหาอาชีพท่ีมีรายไดมั่นคงเปนเสาหลัก
ใหกับครอบครัวได แรงจูงใจภายในเปนอาชีพท่ีมีเกียรติ
และศักด์ิศรี แรงจูงใจภายนอก มีโอกาสไดฝกหลักสูตร
และประดับเข็มแสดง พัฒนาทักษะ ความสามารถของ
ตัวเองแตในเรื่องของเงินเดือนและเบ้ียเล้ียง  

สรากรณ ดอนถวิล 
(2562) 

ผลการวิจัยพบวา แนวทางสงเสริมการตัดสินใจ
สมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ คือ 1) 
ปลูกจิตสํานึกใหมีจิตสาธารณะและสํานึกรักชาติ 2) ผดุง
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 3) การนําเสนอ
รายการโทรทัศนและส่ือตางๆ 4) เขารวมการจัดกิจกรรม
ทางทหารของกองทัพ 5) เพิ่มโควตาในการสมัครสอบ
โรงเรียนทหารตางๆ 6) ตระหนักในหนาท่ี 7) สงเสริมการ
ปรับเล่ือนเงินเดือน 8) ประสานกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 
9) การดูแลสุขภาพ 10) สรางแรงจูงใจ 

 

 

ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับงานวิจัยเกี่ยวกับการทหารเกณฑ (ตอ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พลโท คธายุทธ เสาวคนธ 
(2560) 

ปจจัยดานความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ ปจจัย
ดานสิทธิตางๆ ท่ีจะไดรับปจจัยดานการไดรับการยอมรับ
นับถือ ปจจัยดานการไดรับประสบการณชีวิต ปจจัยดาน
เงินเดือนและสวัสดิการ และปจจัยดานการไดรับโอกาสใน
การบรรจุเปนขาราชการอื่นๆ การปรับปรุงคุณสมบัติของ
พลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ใหสูงข้ึนกวาพล
ทหารกองประจําการ (เรียกเกณฑ) การใหสิทธิประโยชน 
และสวัสดิการตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึน และการใหโควตาการบรรจุ
พลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) เปนนักเรียนนาย
สิบทหารบก 

ธาวิน เมืองพุทธ 
(2561) 

พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับ
ราชการเปนทหาร คือ ปจจัยดานคาตอบแทน ปจจัยดาน
ความมีเกียรติมีศักด์ิศรี ปจจัยดานความเจริญกาวหนา 



๑๐๕ 

และปจจัยดานแนวทางการประกอบอาชีพ  
พลลภ เหรียญสุข  

(๒๕๕๓) 

แรงจูงใจ เชน เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และสวัสดิการ

มากกวาการใชมาตรการเชิงบังคับแตเพียงอยางเดียว ใน

ดานทัศนคติพบวา ชายไทยสวนใหญยังคงเห็นวาการเปน

ทหารกองประจําการตองสูญเสียท้ังเวลา และอนาคต 

ชายไทยท่ีมีโอกาสทางการศึกษายังคงให ความ นิยมตอ

การเปนนักศึกษาวิชาทหาร และตองการใหปรับลดเวลา

ประจําการของพลทหารลง 

สมพงษ พุฒจีบ  

(๒๕๕๘) 

สมัครเขาเปนทหารกองประจําการดวยความสมัครใจ

ทหารกองประจําการ สวนใหญเปนคนชนบท มีคานิยมตอ

อาชีพทหาร ความรูเกี่ยวกับกฎระเบียบการเกณฑทหาร

อยูในระดับนอยมาก สําหรับผูไดรับอิทธิพลจากบุคคล

ใกลชิดจะตัดสินในสมัครเขาเปนทหารดวยความสมัครใจ 

เพิ่มศักด์ิ รอดจินดา  

(๒๕๕๗) 

ดานแรงจูงใจตอการเปนทหารของพลทหารกอง

ประจําการ มีความพอใจตอทางราชการ แตถาทาง

ราชการสามารถเพิ่มเบ้ียเล้ียง เงินเดือน ใหสูงกวาเดิม 

รวมท้ังเพิ่มสวัสดิการดานเส้ือผา และเครื่องแตงกายใหดี

ข้ึน จะเปนการดีข้ึนกวาเดิม และในดานจิตสํานึกในความ

รักชาติ 

 

2.6.3 งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาทรัพยากรมนษุย 

การ วิ จัย เ รื่ อ ง  “การ บู รณาการหลักพุ ทธ ธ ร รม เพื่ อ สร า ง ของทหาร เกณฑ 

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑” ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ดังนี้ 

สฤษด์ิ  แผนสนิท ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทัพเพื่อ

ความมั่นคงของชาติ” ผลการวิจัยพบวา ปญหาท่ีทําให ประสิทธิภาพในการพัฒนากําลังพลลดลง 

ประกอบดวย ความไมเสมอภาคหรือความเหล่ือมลํ้า ตอแนวทางการเกณฑทหาร การฝกทหารใหม 

การปฏิบัติท่ีไมเปนธรรมตอพลทหารเกณฑ การละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําพลทหารไปรับใชสวนตัว 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิต องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาพลทหารกองประจําการ ไดแก 

กองทัพบก ระบบการเกณฑทหาร การฝกทหารใหม การปลูกฝงอุดมการณทางทหาร และการศึกษา

ทางทหาร เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การพัฒนาพลทหารประจําการเพื่อความมั่นคงของชาติ ดังนี้ การพัฒนา 

สมรรถนะของกําลังพล ความทันสมัย ความโปรงใส และความสอดคลองกับภารกิจของกองทัพบก 



๑๐๖ 

นอกจากนี้ยังมีขอคนพบคือ การคัดเลือกทหารอาสาเขากองประจําการ ทําใหกองทัพเกิดการ

เปล่ียนแปลงท่ีดี141

๑๔๒ 

ชาญ คําภิระแปง ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสรางภาวะผนําการเปล่ียนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ของผอํานวยการกลมนโยบายและแผน สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน” 1. องคประกอบ และสมรรถนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ของ 
ผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ประกอบดวย 1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 2) สมรรถนะภาวะ
ผูนําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 แนวทางการเสริมสรางภาวะผูนําของผูอํานวยการกลุม
นโยบายและแผน ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) การจัดกลุมผูเขาอบรม 2) การ
เสริมสรางภาวะผูนํา 3) การกํากับติดตาม และ 4) การประเมินผลการเสริมสรางภาวะผูนํา142

๑๔๓ 
พลตรี ประจักษ ยิ้มภักด์ิ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมวิชาชีพทหาร

กองประจําการเพื่อนําไปใชประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการ” ผลการศึกษาพบวา ทหารกอง

ประจําการสวนใหญตองการฝกอบรมวิชาชีพกอนปลดประจําการ รวม ๑๗ สาขาอาชีพ โดย ๕ ลําดับ

แรกจากความตองการคือชางซอมรถยนต ชางประจําโรงงาน อุตสาหกรรม ชางไฟฟากําลัง พนักงาน

ขับรถ และชางอิเล็กทรอนิกส และตองการทํางานในประเทศไทย สําหรับทหารกองประจําการท่ี

ประสงคจะทํางานตางประเทศ ตองการไปทํางาน ณ ประเทศเกาหลี เปนลําดับแรก รองลงมาคือ

ประเทศอังกฤษ และจีน โดยอาชีพท่ีอยากไปทํางานในตางประเทศ คือ ชางซอมรถยนต พนักงานขับ

รถ ชางแอร และชางเช่ือม ตามลําดับ ในเรื่องของการจัดสถานท่ี สําหรับการฝกอบรมประสงคให

ฝกอบรม ณ ท่ีต้ังหนวยทหารหรือสถานท่ีท่ีทางราชการกําหนด ท้ังนี้การฝกอบรมควรมีการวางแผนให

รัดกุม เพื่อไมใหเสียเวลาและไมทําใหผูรับการฝกเสียประโยชน รวมถึงใหกระทรวงกลาโหม และ

กระทรวงแรงงานปฏิบัติตามมาตรฐานขอตกลงอยางเครงครัด และมีขอเสนอแนะคือควรมีการศึกษา

ในเรื่องปจจัยท่ีมีอิทธิตอการบริหารจัดการการประกอบอาชีพ หลังจากปลดประจําการของทหารกอง

ประจําการ และหลักสูตรและระยะเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับ การฝกอบรมวิชาชีพทหารกองประจําการ

กอนปลดประจําการ๑๔๔ 

พัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน  ไดวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิต
ภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัย
พบวา 1. การเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูในระดับมาก 2. ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

                                                             
๑๔๒สฤษด์ิ  แผนสนิท, “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทัพเพ่ือความมั่นคงของชาติ”, 

วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 301-314. | 
๑๔๓ชาญ  คําภิระแปง, “รูปแบบการเสริมสรางภาวะผนําการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ของผ

อํานวยการกลมนโยบายและแผน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาผนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย , (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 
2560). 

๑๔๔พลตรี ประจักษ ย้ิมภักด์ิ, “แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมวิชาชีพทหารกองประจําการเพ่ือ
นําไปใชประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการ”, เอกสารงานวิจัยสวนบุคคล, (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร : 
2561). 



๑๐๗ 

การเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี ผลการ
ตรวจสอบสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ (P-value = 0.1511, = 86.53, df. = 74, /df = 
1.169, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, CFI = 1.00, SRMR = 0.021, RMSEA = 0.019) ผล
การศึกษาพบวา สําหรับคาสัมประสิทธิ์การพยากรณ (R2) ของสมการโครงสรางตัวแปรแฝงภายใน
พบวามีคาเทากับ 0.75 3. รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมมีองคประกอบ 4 ดานคือ 1) ดาน
จัดทําแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ดานการใหความสําคัญตอการเพิ่มผลิตภาพ 3) 
ดานการนํารูปแบบการใชบริการรวมกัน 4) ดานการสรางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม และมีปจจัย
ภายนอกท่ีเปนตัวสงเสริมใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 144

๑๔๕ 
คติยา อายุยืน ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของ

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน” ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑. ข้ันการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางกายและทางวาจา ๒. 
ข้ันการปรับเปล่ียนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ังมั่น มั่งคง และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ี และ 
๓. ข้ันการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอใหเกิดเปนประสบการณท่ีจะ
นํามาปรับปรุงแกไข เพื่อเสริมสรางและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 2) กลยุทธการ
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร ประกอบไปดวย ๑. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรม
ดานการมุงผลสัมฤทธิ์  ๒. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการบริการท่ีดี ๓. กล
ยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ๔. กลยุทธ
การพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ๕. 
กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการทํางานเปนทีม เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหเกิด
พฤติกรรมท่ีดี สามารถปฏิบัติอยูในกรอบ กติกา กฎเกณฑ ระเบียบวินัยซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน (อธิ
สีลสิกขา) จนสามารถเกิดเปนความมั่นคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถ (อธิจิตตสิกขา) ของเจาหนาท่ีหรือพนักงานในสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใต
ตอนบน (สพภ. ๑๑) ใหมีคุณสมบัติตามท่ีองคกรตองการ และเพื่อการแกไขปญหาการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน นอกจากนี้ การฝกปฏิบัติ ๒ ประการดังกลาว  เปน
รากฐานท่ีมีสวนชวยเสริมใหบุคลากรเกิดทักษะ ความฉลาด ความชํานาญ ประสบการณ กระบวนการ
เรียนรู สามารถแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดทันทวงที (อธิปญญาสิกขา)๑๔๖ 

อากาศ อาจสนาม ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณา
การของพยาบาล สังกัดกรมแพทยทหารเรือ” การพัฒนาสมรรถนะท่ีนํามาใชในการกําหนดทิศทาง
สําหรับดึง และผลักพลังความรู พลังทักษะ พลังศักยภาพสวนตัว พลังความสามารถ และพลัง
คุณลักษณะอื่นๆ ของพยาบาลวิชาชีพออกมาใชในการปฏิบัติหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และจะตอง

                                                             
๑๔๕พัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน, “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ

ของบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี 9 ฉบับท่ี 
4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) : 137-150. 

๑๔๖คติยา  อายุยืน, “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือ
แรงงานภาคใตตอนบน”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558). 



๑๐๘ 

ข้ึนอยูกับระบบการพัฒนาอยางถูกกระบวนวิธีการจนสามารถทําใหองคกรมั่นใจและชวยพัฒนาการ
เรียนรูของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะของพยาบาล ดานจรรยาบรรณท่ีใชกระบวนการตามหลัก
อิทธิบาทธรรม พบวา ดานฉันทะ พบวา มีความรักในอาชีพท่ีตองดูผูปวยและรักผูอื่น ดวยการกําหนด
แผนการดูแลและการบํารุงขวัญกําลังใจพยาบาล ดานวิริยะ พบวา มีความเพียรปฏิบัติหนาท่ี เพื่อการ
ดูแลผูปวยและดูแลตนเองดวยการจัดทีมในการใหคําปรึกษาแกพยาบาล ดานจิตตะ พบวา การ
ปลูกฝงอุดมการณ ดวยการสอนงานดวยหัวใจและมอบทักษะการดูแลตนเอง และดานวิมังสา พบวา 
ความรูและการตัดสินใจเชิงจริยธรรม ดวยการจัดระบบการเพิ่มความเช่ือมั่นของตนเองใน การปฏิบัติ
หนาท่ีและจรรยาบรรณดานคุณลักษณะเชิงวิชาชีพตามหลักอิทธิบาทธรรม 146

๑๔๗ 
เอกสิทธิ์ สนามทอง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : แนวทางพัฒนาสูความสําเร็จของ

องคการ” การพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีเปนเครื่องมือในการดําเนินการขององคการเพื่อพัฒนา
บุคลากรขององคการ สามารถสรุปการพัฒนาท่ีสําคัญได 4 องคประกอบ ดังนี้ การพัฒนารายบุคคล 
การพัฒนาอาชีพ การพัฒนาองคการ และการบริหารผลการปฏิบัติงาน ตามกระบวนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันการวิเคราะหหาความตองการจําเปนการในพัฒนาทรัพยากร
มนุษย ข้ันการออกแบบวิธีการและการเลือกเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ข้ันการ
ดําเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และข้ันการประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยท่ีการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคการใหมีสมรรถนะท่ีจําเปนและเหมาะสมในดานความรู 
(Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) ทักษะ (Skill) และทัศนคติ (Attitude) สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรม (Behavior) ของบุคลากรใหมีศักยภาพท่ี สูงข้ึนจนเปนกําลังสําคัญในการ
พัฒนาองคการสูความสําเร็จท่ียั่งยืน๑๔๘ 

พลตรี อนุสรรค  คุมอักษร ไดวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพกําลังพล หนวยบัญชาการ
ทหารพัฒนา เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต” ผลการวิจัยพบวา การเขาไปมีสวน
รวมนั้น จะมีการปฏิบัติท้ังท่ีเปนการมีสวนรวมโดยตรงและโดยออม แตละคนมีลักษณะหลากหลาย
แตกตางกันในดานความรู ทักษะ ทัศนคติ ซึ่งจะเปนองคประกอบท่ีทําหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจ
ตางๆ ใหองคกรบรรลุเปาหมาย การดําเนินการใหมนุษยสามารถสรางสรรคงานอยางมีประสิทธิภาพ
นั้นตองอาศัยคุณภาพทางการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคกร ดังนั้นผูบริหารองคกรทุกคนสมควร
ตองมีความรูและความเขาใจอยางลึกซึ้งถึงหลักการบริหารทรัพยากรมนุษย ท่ีวาการเสริมสรางและ
พัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนิน
ชีวิต ดวยการสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก การดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ยอมรับกติกา
การอยูรวมกัน ตระหนักในสิทธิหนาท่ีเสรีภาพ และความเสมอภาค รวมท้ังอุดมการณ คานิยมท่ี

                                                             
๑๔๗อากาศ อาจสนาม, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัด

กรมแพทยทหารเรือ”, วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : 102-
118. 

๑๔๘เอกสิทธ์ิ  สนามทอง, “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : แนวทางพัฒนาสูความสําเร็จขององคการ”, 
วารสารเกษมบัณฑิต, ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) : 64-77. 



๑๐๙ 

สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข พัฒนาภาวะความ
เปนผูนําประชาธิปไตยท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม๑๔๙ 

พลเอก ปกิต สันตินิยม ไดวิจัยเรื่อง “บทบาทของหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา ในกระบวนการส่ือสารทางการเมือง เพื่องานพัฒนาดานความมั่นคงในพื้นท่ี
ชนบท (ชวง พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2553)” ผลการวิจัยพบวา ผูสงสาร (Sender) คือ ตัวผูบังคับหนวย
พัฒนาการเคล่ือนท่ีจะตองเดินเขาหาและใหความรูแกประชาชนในถ่ินทุรกันดาร ใหมีความตระหนัก
ถึงภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของชาติ รวมท้ังเขาไปพัฒนาพื้นท่ีชนบทใหมีความเจริญ สาร 
(Message) เพื่อส่ือความหมายใหมีความเขาใจใหถูกตองในประเด็นสําคัญ ท่ีเกี่ยวกับระบบการ
ปกครอง ภัยคุกคามและการพัฒนาชุมชน เพื่อสรางความเจริญมั่นคงใหในพื้นท่ีชนบท การเผยแพรให
ความรูในการประกอบอาชีพ สนับสนุน และใหความชวยเหลือประชาชนในดานตางๆ ชองทางการ
ส่ือสาร (Channel) ท่ีใชต้ังแตระยะแรกและใหผลดีมาอยางตอเนื่อง ไดแก 1. การส่ือสารแบบเผชิญ
หนา 2. ส่ือวิทยุกระจายเสียง 3. ส่ือบุคคล 4. ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศนและส่ือเว็บไซด ผูรับสาร 
(Receiver) ไดแก กลุมประชาชนในพื้นท่ี กลุมผูนําชุมชน กลุมส่ือมวลชน และกลุมประชาชน
ท่ัวไป๑๕๐ 

สรุปไดวา การพัฒนาสมรรถนะบุคคลของทหารเกณฑ การส่ังสมความเช่ียวชาญในงาน
อาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม การพัฒนาบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมท่ีดี สามารปฏิบัติอยู
ในกรอบ กติกา กฎเกณฑ ระเบียบวินัยซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 

ตารางท่ี ๒.๒๑ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

สฤษด์ิ  แผนสนิท 
40(2563) 

ผลการวิจัยพบวา องคประกอบท่ีเกี่ยวของกับการ
พัฒนาพลทหารกองประจําการ ไดแก กองทัพบก ระบบ
การเกณฑทหาร การฝกทหารใหม การปลูกฝงอุดมการณ
ทางทหาร และการศึกษาทางทหาร เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ การ
พัฒนาพลทหารประจําการเพื่อความมั่นคงของชาติ  

พลตรี อนุสรรค  คุมอักษร  
(2563) 

ผลการวิจัยพบวา ความรู ทักษะ ทัศนคติ เปน
องคประกอบท่ีทําหนาท่ีในการปฏิบัติภารกิจตางๆ ให

                                                             
๑๔๙พลตรี อนุสรรค  คุมอักษร, “การพัฒนาศักยภาพกําลังพล หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เพ่ือ

รองรับการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืนในอนาคต”, เอกสารงานวิจัยสวนบุคคล, (วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร : 
2563). 

๑๕๐พลเอก ปกิต สันตินิยม, “บทบาทของหนวยพัฒนาการเคลื่อนท่ี หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ใน
กระบวนการสื่อสารทางการเมือง เพ่ืองานพัฒนาดานความมั่นคง ในพ้ืนท่ีชนบท (ชวง พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2553)”, 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง), (วิทยาลัยสื่อสารการเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2555). 



๑๑๐ 

องคกรบรรลุเปาหมาย ตองมีความรูและความเขาใจ 
ปลูกฝงจิตสํานึก การดําเนินชีวิตอยางมีเหตุผล ยอมรับ
กติกาการอยูรวมกัน ตระหนักในสิทธิหนาท่ีเสรีภาพ และ
ความเสมอภาค คานิยมท่ีสนับสนุนการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

40พัทธนัญพร พิพธิวรโภคิน 40  
(2563)  

ผลการวิจัยพบวา 1. การเพิ่มผลิตภาพในการ
ปฏิบัติราชการในภาพรวมอยูในระดับมาก 2. ปจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอการเพิ่มผลิตภาพ 4 ดานคือ 1) ดานจัดทํา
แผนการเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน 2) ดานการให
ความสําคัญตอการเพิ่มผลิตภาพ 3) ดานการนํารูปแบบ
การใชบริการรวมกัน 4) ดานการสรางและพัฒนาแนวคิด
นวัตกรรม และมีปจจัยภายนอกท่ีเปนตัวสงเสริมใหเกิด
การเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ 

พลตรี ประจักษ ยิ้มภักด์ิ 
40(2561) 

ผลการศึกษาพบวา ทหารกองประจําการสวนใหญ
ตองการฝกอบรมวิชาชีพกอนปลดประจําการ รวม ๑๗ 
สาขาอาชีพ โดย ๕ ลําดับแรกจากความตองการคือชาง
ซอมรถยนต ชางประจําโรงงาน อุตสาหกรรม ชางไฟฟา
กําลัง พนักงานขับรถ และชางอิเล็กทรอนิกส  

40ชาญ คําภิระแปง 
(2560) 

สมรรถนะภาวะผูนําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 
21 ของผูอํานวยการกลุมนโยบายและแผน ประกอบดวย 
1) ภาวะผูนําการเปล่ียนแปลง 2) สมรรถนะภาวะการ
เสริมสรางภาวะผูนําของผูอํานวยการกลุมนโยบายและ
แผน ประกอบดวยกระบวนการ 4 ข้ันตอน คือ 1) การ
จัดกลุมผูเขาอบรม 2) การเสริมสรางภาวะผูนําผูนําการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 3) การกํากับติดตาม และ 
4) การประเมินผลการเสริมสรางภาวะผูนํา 

ตารางท่ี ๒.๒๑ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (ตอ) 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

คติยา อายุยืน  
(๒๕๕๘) 

พบวา การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑. ข้ันการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางกายและทางวาจา ๒. ข้ันการ
ปรับเปล่ียนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ังมั่น มั่งคง 
และจริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง และ ๓. ข้ันการ
ปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสราง
และปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต  



๑๑๑ 

อากาศ อาจสนาม 
(๒๕๕๘) 

ผลการวิจัยพบวา การพัฒนาสมรรถนะท่ีนํามาใช
ในการกําหนดทิศทางสําหรับดึง และผลักพลังความรู พลัง
ทักษะ พลังศักยภาพสวนตัว พลังความสามารถ และพลัง
คุณลักษณะอื่นๆ 

พลเอก ปกิต สันตินิยม 
(2555) 

ผลการวิจัยพบวา ผูสงสาร (Sender) คือ ตัวผู 
บังคับหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ีจะตองเดินเขาหาและให
ความรูแกประชาชน สาร (Message) เพื่อส่ือความหมาย
ใหมีความเขาใจ ความรู ในการประกอบอาชีพ และให
ความชวยเหลือประชาชน ชองทางการส่ือสาร (Channel) 
การส่ือสารแบบเผชิญหนา ส่ือวิทยุกระจายเสียง ส่ือบุคคล 
ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุโทรทัศนและส่ือเว็บไซด ผู รับสาร 
(Receiver) ไดแก กลุมประชาชนใหความเช่ือถือและ
ยอมรับตอการปฏิบัติงานของหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี   

 

๒.๖.๔ งานวิจัยเก่ียวกับหลักสังคหวัตถุ  

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางของทหารเกณฑในมณฑล
ทหารบกท่ี ๑๑” ผูวิจัยไดรวบรวมงานวิจัยท่ีเกี่ยวของการศึกษาการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานตามหลัก

พุทธธรรม ผูวิจัยไดทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อพัฒนาสวนรวม ดังนี้ 

พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชีวิตดวยหลักสังคห

วัตถุ 4 ของกลุมชาติพันธุ ในจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักการ

สงเคราะหมนุษยใหอยูรวมกันอยางมีความสงบเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลใหสรางและสาน

ความสามัคคี โดยผานการใหการเอื้อเฟอเผ่ือแผ การเสียสละ และการแบงปน ปยวาจา การพูดดวย

น้ําใจ อัตถจริยา การประพฤติประโยชนตนและผูอื่น สมานัตตา ความมีตนเสมอคือทําตนเสมอตน

เสมอปลาย ปฏิบัติสม่ําเสมอกันในชนท้ังหลาย พบวา รูปแบบการการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทาน ชาวชุมชนมีการจัดกิจกรรมหรือจัดทํากองทุนเพื่อชวยเหลือชีวิตกลุมชาติพันธุ ดานหลักปยวาจา

ผานหลักรัฐธรรมนูญหมูบานเปนกฎท่ีหมูบานต้ังข้ึน หลักอัตถจริยา ผานกิจกรรมทําความสะอาด

รวมกัน และหลักสมานัตตตา การเปนผูมีความสม่ําเสมอ ซึ่งจักทําใหเกิดความสุขความเจริญในชีวิต

และสังคม๑๕๑ 

ธีรชัย ชุติมันต ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลตอการ

พัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา ๑) ดานเศรษฐกิจ นําหลักทิฏฐธัม

                                                             
๑๕๑พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร), “รูปแบบการพัฒนาชีวิตดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของกลุมชาติ

พันธุ ใน จังหวัดศรีสะเกษ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562). 



๑๑๒ 

มิกัตถประโยชน คือ หลักหัวใจเศรษฐี มาบูรณาการการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ ทําใหคนใน

ชุมชน ขยันหาทรัพย รวมกลุมประกอบอาชีพเสริม รักษาทรัพยท่ีหามาไดโดยการมีธนาคารชุมชน  

หาความรูจากปราชญชุมชน คนท่ีมีความสามารถเฉพาะทาง รูจักการใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง ๒) ดานสังคม นําหลักศีลมาบูรณาการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ ทําใหชุมชนปลอดภัย 

ปลอดอบายมุข คนในชุมชนคิดดี ทําดี มีวินัย พึ่งพาอาศัยกัน ในการอยูรวมกันใชศีลธรรมเปนเกณฑ 

คือ ศีล ๕ โดยไมตองใชกฎหมาย ตามกฎของชุมชน ๓) ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

นําหลักอาวาสสัปปายะ มาบูรณาการเพื่อจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ ชุมชนชวยอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในชุมชนทําใหสภาพแวดลอมในชุมชน นารื่นรมย เหมาะกับ

ธรรมชาติและวิถีชีวิตอยูอยางพอเพียง เกื้อกูลซึ่งกันและกัน คนพึ่งปา ปาพึ่งคน และ ๔) ดานศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรม นําหลักสังคหวัตถุธรรม เปนหลักธรรมท่ีนํามาเพื่อการยึดเหนี่ยวจิตใจของ

ประชาชน มาบูรณาการ เพื่อจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธ จากการท่ีคนในชุมชนมีศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรมเปนท่ียึดเหนี่ยวและรวมใจกันจัดกิจกรรมตามประเพณีและวันสําคัญตางๆ ทาง

พระพุทธศาสนา มีการเอื้อเฟอเผ่ือแผ ปราชญชุมชนใหความรู  ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน 

ประชาชนในชุมชนมีจิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกัน๑๕๒ 

พัฒนสรณ  เกียรติฐิติคุณ ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร” พบวา การบูรณาการหลัก

พุทธธรรมในการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหา

นอย พบวา การบูรณาการหลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาไดแก การบูรณาการหลักขันติในการ

ดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลักปยวาจาในการดูแลการทองเท่ียว การบูรณาการหลักอัตถจริยา

ในการดูแลภารกิจพิเศษอื่นๆ และนอยท่ีสุด คือ การบูรณาการหลักเมตตาในการดูแลการจราจร 

ตามลําดับ๑๕๓ 

พระมหาวินัย สิริภทฺโท (แชมสายทอง) ไดวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักมนุษยสัมพันธ

กับหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูบริหารโรงเรียน” หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารโรงเรียนจะทําใหเกิด

ประสิทธิภาพได นอกจากนี้ ยังสามารถนําหลักธรรมคําสอนในสวนอื่นๆ นํามาประกอบ ประยุกตใช 

เพื่อสงเสริม สนับสนุนเพิ่มเติมอีกไดดวย จะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนไดสมบูรณ
                                                             

๑๕๒ธีรชัย ชุติมันต, “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559). 
๑๕๓พัฒนสรณ  เกียรติฐิติคุณ, “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร, 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๑๓ 

ยิ่งข้ึน ท้ังนี้ มนุษยสัมพันธกอใหเกิดความราบรื่นในการคบหาสมาคม และมีความเขาใจอันดีตอกัน

มนุษยสัมพันธกอใหเกิดความพึงพอใจ ความยินดี เพิ่มพลังความสมัครสมานสามัคคีในการทํางาน 

มนุษยสัมพันธกอใหเกิดความเช่ือถือรักใครปรองดองซึ่งกันและกัน มนุษยสัมพันธกอใหเกิด

ความสําเร็จในกิจการท่ีมีวัตถุประสงครวมกัน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษามาก

ท่ีสุดท่ีจะตองประกอบดวยคุณธรรมท่ีจะทําใหการบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพ สําหรับ

หลักธรรมท่ีเอื้ออํานวยตอการบริหารสถานศึกษา คือ สังคหวัตถุ อันประกอบดวย ทาน ปยวาจา  

อัตถจริยา และสมานัตตตา๑๕๔ 

สิงหคํา มณีจันสุข ไดวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการ

เคล่ือนไหวหรือทางรางกายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการ

บริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางรางกายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก การปฏิบัติ

ตามหลักสังคหวัตถุ ๔, การบริหารจัดการองคกรท่ีดี และปจจัยการบริหาร มีอิทธิพลตอการบริหาร

จัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ ๐.๐๑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R Square) เทากับ .๔๙๒, .๖๕๖ และ .๗๐๒ 

ตามลําดับ ๒. รูปแบบการพัฒนาการบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือ

ทางรางกายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามตัวแปร ๓ ดานดังนี้ ๑) การปฏิบัติตามหลักสังคห

วัตถุ ๔ มีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย โดย

เรียงจากความสําคัญคือ การวางตนพอดี การสงเคราะหประชาชน การโอบออมอารี และวจีไพเราะ 

๒) การบริหารจัดการองคกรท่ีดีมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคล่ือนไหว

หรือทางรางกาย โดยเรียงจากความสําคัญคือ ประกอบดวยความคุมคา เมตตาธรรมตอผูอื่น เคารพ

และปฏิบัติตามกติกา ยืนหยัดความโปรงใส เนนความรับผิดชอบ และเต็มใจมีสวนรวม ๓) ปจจัยการ

บริหารมีอิทธิพลตอการบริหารจัดการสวัสดิการคนพิการทางการเคล่ือนไหวหรือทางรางกาย โดยเรียง

จากความสําคัญคือ ประกอบดวย การประสานงาน การบังคับบัญชาส่ังการ การจัดองคการ การ

ควบคุม และการวางแผน๑๕๕  

                                                             
๑๕๔พระมหาวินัย สิริภทฺโท (แชมสายทอง), “การบูรณาการหลักมนุษยสัมพันธกับหลักสังคหวัตถุ 4 

ของผูบริหารโรงเรียน”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561). 

๑๕๕สิงหคํา มณีจันสุข, “การบริหารจัดการสวัสดิการสําหรับคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทาง
รางกายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน”, ดุษฎีนิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562). 



๑๑๔ 

กมลาศ ภูวชนาธิพงศ ไดวิจัยเรื่อง “การเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมตามหลักพุทธ
จิตวิทยาสําหรับเยาวชน” ผลการศึกษาวิจัยพบวา นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมในรูปแบบการเสริมสราง
จิตสํานึกดานคุณธรรมตามหลักพุทธจิตวิทยามีคะแนนหลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕  และมีคะแนนเฉล่ียการเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมตามหลักพุทธ
จิตวิทยา หลังการทดลองของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .๐๕ 
และพบวาคุณธรรมท่ีควรเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี ไดแก หลักสังคหวัตถุ ๔ หลักโยนิโสมนสิการ และวัด
ประเมินผลคุณลักษณะตามหลักภาวนา ๔  โดยกระบวนการสรางเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม เริ่มจาก
การฝกฝนตนเองและการสรางจิตสํานึกตอผูอื่นใหเปนคนมีคุณลักษณะจิตอาสาเปนพื้นฐานการฝก
ตนเองใหอยูรวมในสังคมได155 ๑๕๖ 

สรุปไดวา การดูแลของทหารเกณฑ ผูบังคับบัญชา จะตองปกครองดูแลเอาใจใส

ผูใตบังคับบัญชา ดวยหลักธรรม มีคุณธรรมในการดูแลเอาใจใส ตามหลักการครองตน การครองคน 

ผูนําท่ีดีตามหลักพุทธธรรม ผูนําท่ีดีจะตองยึดหลัก "ธรรม" รูปแบบผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน

ท่ีเกิดจากการประยุกตของภาวะผูนําตามแนวคิดตะวันตกและหลักพุทธธรรม การพัฒนาคน และ

พัฒนาระบบงาน ใหมีคุณภาพท่ีสมบูรณท้ัง ๒ ดาน 

 

ตารางท่ี ๒.๒๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม 
 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร) 
(2562) 

ผลการวิ จัยพบวา สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักการ
สงเคราะหมนุษยใหอยูรวมกัน ยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคล
สรางความสามัคคี โดยผานการเอื้อเฟอเผ่ือแผ การ
เสียสละ และการแบงปน ปยวาจา การพูดดวยน้ําใจ อัตถ
จริยา การประพฤติประโยชนตนและผูอื่น สมานัตตา 
ความมีตนเสมอคือทําตนเสมอตนเสมอปลาย  

 

 

ตารางท่ี ๒.๒๒ สรุปงานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรม (ตอ) 
 

 

นักวิจัย ผลการวิจัย 

                                                             
๑๕๖กมลาศ ภูวชนาธิพงศ, “การเสริมสรางจิตสํานึกดานคุณธรรมตามหลักพุทธจิตวิทยาสําหรับ

เยาวชน”,  วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี 15 ฉบับท่ี เพ่ิมเติม (ธันวาคม ๒๕๖๒) : 75-88. 

http://gjn.mcu.ac.th/
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JGSR/issue/view/16001


๑๑๕ 

พัฒนสรณ  เกียรติฐิติคุณ 

(2558) 

พบวา  การบูรณาการหลักพุทธธรรมในการ

ปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา การบูรณาการ

หลักศีลในการจัดระเบียบ รองลงมาไดแก การบูรณาการ

หลักขันติในการดูแลความปลอดภัย การบูรณาการหลัก

ปยวาจาในการดูแลการทองเ ท่ียว การบูรณาการ

หลักอัตถจริยาในการดูแลภารกิจพิเศษอื่นๆ และนอย

ท่ีสุด คือ การบูรณาการหลักเมตตาในการดูแลการจราจร 

ตามลําดับ 

พระมหาวินัย สิริภทฺโท  
(แชมสายทอง) 
(2561) 

หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารทําให เกิด
ประสิทธิภาพ มีความเขาใจอันดีตอกันมนุษยสัมพันธ
กอใหเกิดความพึงพอใจ ความยินดี เพิ่มพลังความสมัคร
สมานสามัคคีในการทํางาน มนุษยสัมพันธกอใหเกิดความ
เช่ือถือรักใครปรองดองซึ่งกันและกัน คือ สังคหวัตถุ อัน
ประกอบดวย ทาน ปยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตต 

ธีรชัย ชุติมันต 
(๒๕59) 

หลักสังคหวัตถุธรรม เปนหลักธรรมท่ีนํามาเพื่อการ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มาบูรณาการ เพื่อจัดการ
ชุมชนตามแนววิถีพุทธ จากการท่ีคนในชุมชนมีศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรมเปนท่ียึดเหนี่ยวและรวมใจกันจัด
กิ จก ร รมตา มประ เพ ณีแ ละ วั น สํ า คัญ ต า ง ๆ  ทา ง
พระพุทธศาสนา มีการเอื้อเฟอเผ่ือแผ ปราชญชุมชนให
ความรู ใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชน ประชาชนในชุมชนมี
จิตอาสา บําเพ็ญสาธารณประโยชนรวมกัน 

40กมลาศ ภูวชนาธิพงศ 
(2562) 

พบวาคุณธรรมท่ีควรเสริมสรางจิตสํานึกท่ีดี ไดแก 
ห ลัก สังคหวั ต ถุ  ๔  ห ลัก โยนิ โสมน สิการ  และวั ด
ประเมินผลคุณลักษณะตามหลักภาวนา ๔   โดย
กระบวนการสรางเสริมจิตสํานึกดานคุณธรรม เริ่มจาก
การฝกฝนตนเองและการสรางจิตสํานึกตอผูอื่นใหเปนคน
มีคุณลักษณะจิตอาสาเปนพื้นฐานการฝกตนเองใหอยูรวม
ในสังคมได 

 

 

2.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย 



๑๑๖ 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑” จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ สามารถสรุปไดดังนี้ 

ตัวแปรตน ไดแก ปจจัยการพัฒนาศักยภาพ 3 ดาน คือ ดานความรู ความสามารถ และ

ประสบการณ โดยการนําหลักสังคหวัตถุ ๔๑๕๗  ในการยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานหมูชนไวใน

สามัคคี ในการสงเคราะหกัน ซึ่งประกอบดวย ทาน (การให เอื้อเฟอ เผ่ือแผ เสียสละ แบงปน 

ชวยเหลือกันดวยส่ิงของ ตลอดถึงการใหความรูและคําแนะนํา) ปยวาจา (วาจานารัก เปนท่ีนานับถือ 

กลาวคําสุภาพสมานสามัคคี ใหเกิดความสามัคคีและรักใครนับถือ) อัตถจริยา (การพฤติประโยชน 

บําเพ็ญสาธารณประโยชน ตลอดจนชวยเหลือแกไขปรับปรุงในทางสงเสริมจริยธรรม) และสมานัตตา 

(การทําตนเสมอตนเสมอปลาย เสมอในสุขรวมทุกขรวมสุข โดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดจนวางตน

เหมาะแกฐานะ)  

ตัวแปรตาม ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางขวัญ กําลังใจ โดยสังเคราะห

มาจากการวัดผลสําเร็จในการไดรับการยอมรับ ความสําเร็จในอาชีพ การไดรับการยกยอง การไดรับ

ความกาวหนาในอาชีพ จากแนวคิดของ มาสโลส๑๕๘ ความตองการทางรางกาย ความปลอดภัยและ

มั่นคง การยอมรับ การยกยอง และความสําเร็จ โดยสังเคราะหมาจากแนวคิดของ Nadler and 

Wiggs๑๕๙  

ผูวิจัยไดนําเสนอการเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางตัวแปรท่ีศึกษาเพื่อการบูรณาการ

หลักพุทธธรรมเพื่อสรางของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย ได

ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ๑๕๗พระพรหมคุณาภรณ (ป. อ. ปยุตฺโต) , พจนานุกรมพุทธศาสน  ฉบับประมวลธรรม , 
(กรุงเทพมหานคร : เพ่ิมทรัพยการพิมพ, 2553), หนา 142.  

๑๕๘ Abraham H. Maslow, “Theory of Human Motivation”, Psychological Review 50, p. 19. 

 ๑๕๙Nadler and Wiggs, Corporate Human Resource Development, p. 3.  



๑๑๗ 

 

ตัวแปรตน ตัวแปรตาม 

 (Independent Variables) (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2.3 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

ขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

หลักสังคหวัตถุ 4 

- ทาน (การใหความรูและ

โอกาส) 

- ปยวาจา (การพูดท่ีเปน

ประโยชน) 

- อัตถจริยา (การประพฤติตนให

เปนประโยชนท้ังตนเอง และ

ผูอื่น) 

- สมานัตตา (การวางตนเสมอตน

เสมอปลาย) 

การพัฒนาศักยภาพ 

- ความรู 

- ทักษะ 

- ประสบการณ 

- ดานความสําเร็จ  
- ดานการยอมรับ  
- ดานการยกยอง  
- ดานความกาวหนา  
- ดานความรับผิดชอบ 

 

 



๑๑๘ 

 

 

 

 



 
บทที่ ๓ 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ประกอบดวย 

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามข้ันตอนตอไปนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

๓.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 ๓.2.1 ผูใหขอมูลสําคัญ   

 ๓.2.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ๓.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๓.2.4 การวิเคราะหขอมูล 

๓.3 การวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.3.1 ประชากร และกลุมตัวอยาง 

๓.๓.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

๓.3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธี

วิจัยเชิงคุณภาพ และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎี การสรางขวัญ

และกําลังใจของทหารเกณฑ และหลักพุทธธรรมจากเอกสารท่ีเกี่ยวของ เพื่อนํามาสรางเครื่องมือ

สัมภาษณและทําการสัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลสําคัญ หลังจากนั้นนําผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงคุณภาพ 

ไปทําการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และนําผลท่ีไดไปทําการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ

สรางแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลตอไป 

 



๑๑๔ 

 

๓.2 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
๓.2.๑ กลุมผูใหขอมูลสําคัญและผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

1) ผูใหขอมูลสําคัญ 

ผูใหขอมูลหลักท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน

ผูเช่ียวชาญดานตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก ๑) ผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา จํานวน 3 รูป ๒) 

ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร ๓) ผูทรงคุณวุฒิดานทหารเกณฑ และ 4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปน

ผูรับผิดชอบการเกณฑทหารเกณฑ รวมท้ังส้ินจํานวน 27 รูปหรือคน มีรายช่ือดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.1 รายช่ือผูใหขอมูลสําคัญ 

 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง หนาท่ี 

๑. ผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา  

1) พระเทพปริยัติเมธี (สฤษด์ิ สิริธโร), รศ.ดร. รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค 

2) พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร), ผศ.
ดร.  

รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายบริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

3) พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร.  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

2. ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร 
4) ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
5) รองศาสตราจารย ดร.สมาน  งามสนิท   อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
6) รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร  อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
3. ผูทรงคุณวุฒิดานทหารเกณฑ 

7) พ.อ. สมชัย  หนูมะเริง  ผบ.ตอน สป.1 
8) พ.ท. ช่ืน  พลโยธา   นายทหารดูแลดานการเงิน 
9) พ.อ. จําเนียร  ดวงรัตน  หัวหนาแผนกเตรียมการศึกษา  

รร.สร.พบ.นายทหารปฏิบัติการ 
10) พ.ท. ธานินทร  สโรบล   นายทหารประจํากองทันตแพทย  

กรมแพทยทหารบก 
11) พ.ท. ชูเดช  สืบยุบล  นายทหารยุทธการ พัน สร. 13 

 



๑๑๕ 

 

 

2) ผูเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

ไดแก ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมการสรางขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ จํานวน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา 

กลุมนัผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร และกลุมผูทรงคุณวุฒิดานทหารเกณฑ รวมจํานวน 8 รูป

หรือคน ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2 รายช่ือเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ 

 

รายช่ือ ตําแหนง  

1. ผูทรงคุณวุฒิดานพุทธศาสนา  

๑) พระมหาสุนันท สุนนฺโท, ผศ.ดร. อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง หนาท่ี 

12) พ.ท. เสนห  พลอยมณีวงศ  นายทหารนายทหารยุทธการ พัน สร. 13 การ
ขาว กรมขาว ทบ. 

14) พ.ท. ประมวล  สุขสาขา  นายพยาบาลหนวยตรวจโรคท่ี 4 โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกลา 

15) พ.ท. สมคิด  กนิษฐาบุตร  นายทหารพยาบาล รพ.รร. 6 
16) พ.ต. สําเริง  อิ่มจิตต  สังกัด มทบ. 12 
17) พ.ต. ภาสกร  สุขแยม  นายทหารกองศัลยกรรม ประจํา รพ. รร.6 
18) ร.อ. ธงชัย  แกวจินดา  นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา 

กองทัพบก 
20) ร.อ. พลรบ เหรียญสุข        นายทหารประจําผูบังคับบัญชา รพ. รร. 6 

4. ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูรับผิดชอบการเกณฑทหารเกณฑ 
13) พ.ต. ประสิทธิ์  ทิมสอน  สัสดีอําเภอคลองหลวง 
21) ส.อ.พลวัฒน  เนียมโห   สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
22) ส.อ.กําพล  เหมือนกัน  หนวยสัสดีนนทบุรี 
23) ส.อ.เอกพงษ  สรรทภิญโญ   หนวยสัสดีอํ าเภอลาดหลุมแกว จังหวั ด

ปทุมธานี 
24) ส.อ.สรยุทธ  ผดุงศัพท  สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
25) ส.อ.วรพรรธน  มากบุญ  สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
26) ส.ต.ณัฐวัตร  เช้ือพันธ  สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
27) จ.ส.อ.โกเวท  ชํานาญพรม  หนวยสัสดีอําเภอเมืองนนทบุรี 



๑๑๖ 

 

  

ตารางท่ี 3.2 รายช่ือเขารวมสนทนากลุมเฉพาะ (ตอ) 

 

รายช่ือ ตําแหนง  

2. ผูทรงคุณวุฒิดานรัฐประศาสนศาสตร  

๒) รศ.ดร.เกียรติศักด์ิ  สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายวิชาการ 

คณะสังคม มจร 

๓) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต อาจารยประจําหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

มจร เลขานุการหลักสูตรรัฐศาสตร 

๔) ดร.บวร  ขมชุณศรี อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

๕) ดร.สิทธิพงษ  สิทธิภัทรประภา อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา มมร. 

๖) ดร.อภิญญา  ฉัตรชอฟา อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตรบัณฑิต 

๒. ผูทรงคุณวุฒิดานทหารเกณฑ  

๗) พล.อ.ประกิต  สันตินิยม หัวหนาพรรคสรางชาติ 

๘) พ.อ.ดร.สาธิต ทิพยมณี ประจํากรมแพทยทหารบก 

  

 ๓.2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ และแบบสนทนากลุมเฉพาะ 

๑) แบบสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)  

ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก โดยแบงแบบ

สัมภาษณออกเปน ๓ ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี ๑  สัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก ช่ือผูใหสัมภาษณ 

นามสกุล และหนวยงานท่ีสังกัด 

ตอนท่ี ๒  สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑ 
ตอนท่ี ๓  สัมภาษณเกี่ยวกับการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑  
 

๒) แบบสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

ในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ในการสนทนากลุม โดยแบงออกเปน ๒ ตอน ดังนี้ 



๑๑๗ 

 

ตอนท่ี ๑ เปนการสนทนากลุมโดยผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในประเด็น การสราง

ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 
ตอนท่ี ๒ เพื่อยืนยันรูปแบบท่ีนําเสนอวาสามารถท่ีจะนําไปเปนรูปแบบการบูรณาการ

หลักธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ถูกตองหรือไม ประการใด 

รวมท้ังขอเสนอแนะและขอคิดเห็นตางๆ ของผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญในประเด็นตางๆ 

๓) เคร่ืองบันทึกเสียง 

ในการดําเนินการสนทนาครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดใชอุปกรณเครื่องบันทึกเสียงเพื่อชวย

บันทึกขอมูล เพื่อชวยในการเก็บขอมูลในการสนทนาในประเด็นตางๆ ในการสนทนากลุมครั้งนี้ และ

ถายภาพรวมดวย 

2. การสรางเคร่ืองมือ  

ผูวิจัยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In depth Interview) เพื่อเก็บรวบรวมขอมูล โดยเครื่องมือ 

เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure Interview) ซึ่งเปนการต้ังคําถามแบบปลายเปด 

(Open ended Questions) ท้ังนี้ในการดําเนินการจัดสรางเครื่องมือ มีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

 ๑) กําหนดโจทยการวิจัย (Research Question) เปนเกณฑหลัก   

 ๒) กําหนดวัตถุประสงคหรือผลลัพธท่ีตองการทราบ เพื่อใหสอดคลองกับโจทยการวิจัย  

 ๓) กําหนดขอคําถามเชิงโครงสราง (Structural Interview Guideline) ซึ่งเปนการต้ังคําถาม

แบบปลายเปด (Open ended Questions) เปนเกณฑ  

 ๔) นําเสนอแบบสัมภาษณใหอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

 ๕) นําแบบสัมภาษณท่ีอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบมาปรับแกไขตามขอเสนอแนะ

ของอาจารยท่ีปรึกษา  

 ๖) นําแบบสัมภาษณท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวสงใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรง

เชิงเนื้อหา (Content Validity)  

 ๗) จัดพิมพแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ แลวนําไปใชจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับผูให

ขอมูลหลัก  

3. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

การตรวจสอบคุณภาพแบบสัมภาษณ ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้  

๑) นําแบบสัมภาษณเกี่ยวกับแนวคิด “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญ

กําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธตรวจสอบ 

แนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา และตัดขอความท่ีส่ือความหมายไมชัดเจนหรือไมจําเปน

ออกไป เพื่อใหไดขอความท่ีส่ือความหมายชัดเจน เขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
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๒) นําแบบสัมภาษณท่ีอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ไดตรวจสอบแลวมาปรับแกไขตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษา 

 

 

 ๓.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ๑. การสัมภาษณ (Interview)  
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structure interview) จาก
แนวคิดของ Patton ท่ีระบุวาการสัมภาษณเปนการส่ือสารท่ีจะทําความเขาใจถึง “การบูรณาการหลัก
พุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ซึ่งผูวิจัยมีความมุงหมายท่ี
จะความเปนไปไดของการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในกองทัพ
ภาคท่ี ๑ เปนอยางไร ซึ่งคําตอบท่ีไดจะนํามาประมวลผลจดหมวดหมู (Categories) การใชการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางจะสามารถนํามากําหนดเปนรูปแบบได 
 หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล กระบวนการถัดมาคือ การจัดการเก็บขอมูล ไมลและ 
ฮูเบอรมัน กลาวถึงการจัดการขอมูลวา ในการบริหารจัดการขอมูลเชิงคุณภาพนั้นเนื่องจากขอมูลมี
ท่ีมาจากหลายแหลง บางครั้งอาจเปนวัสดุตางๆ เราจะตองจัดการใหมีความงาย ยืดหยุน๑ ซึ่งผูวิจัยได
ดําเนินการสัมภาษณโดยการบันทึกเทปและถายภาพประกอบการสัมภาษณ 

 ๓.2.4 การวิเคราะหขอมูล (Data Analysis)  

1) ขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

ท้ังหมด ไดแก Conceptualize (การจัดกรอบแนวคิด) Commentate (การแสดงความคิดเห็น) 

Category (จัดหมวดหมู) Classify (การจําแนกกลุม) Content (สาระสําคัญ) และ Concept 

(ประเด็น)
๒ จะกระทําไปพรอมๆ กัน ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท้ังท่ีได

จากการบันทึกขอมูล การถอดเทปสัมภาษณ รวมไปถึงภาพถายในแตละครั้ง จัดหมวดหมูตามแตละ

ตัวแปร วาครบถวนเพียงพอ และเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหสรุปผลวาสมบูรณหรือไม 

2) การวิเคราะหขอมูลจากการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ขอมูลจากการสนทนากลุม ผูวิจัยจะใชวิธีการโดยการตีความในรูปของการวิเคราะห

เนื้อหาเทคนิค 6’C ไดแก Conceptualize (การจัดกรอบแนวคิด) Commentate (การแสดงความ

คิดเห็น) Category (จัดหมวดหมู) Classify (การจําแนกกลุม) Content (สาระสําคัญ) และ 

                                         
 ๑Miles, M. B., & Huberman, A. M., An Expanded Sourcebook of Qualitative Data 

Analysis, 2ed, (Thousand Oaks CA: Sage, 1994), p. 5. 

 ๒นภัทร  แกวนาค, เอกสารประกอบการสอน, เรื่องเทคนิคการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Data Analysis Technic), หนา ๖. (อัดสําเนา) 



๑๑๙ 

 

Concept (ประเด็น)๓ จะกระทําไปพรอมๆ กัน ตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินการวิจัย โดยผูวิจัยจะนํา

ขอมูลท้ังท่ีไดจากการบันทึกขอมูล การถอดเทปสัมภาษณ รวมไปถึงภาพถายในแตละครั้ง จัด

หมวดหมูตามแตละตัวแปร วาครบถวนเพียงพอ และเหมาะสมแกการนําไปวิเคราะหสรุปผลวา

สมบูรณหรือไม 

 

 

 

๓.3 วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

๓.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๑. ประชากร  

ไดแก ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ จํานวน 11,032 คน๔ 

๒. กลุมตัวอยาง  

ไดแก ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ท้ัง 5 จังหวัด จํานวน 386 คน จากการคํานวณ

ตามสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane)๕ และตามสัดสวนกลุมตัวอยาง จากประชากรทหารเกณฑ

แตละจังหวัดท่ีสังกัดมณฑลทหารบกท่ี 11  

๑) การเลือกกลุมตัวอยาง 

สูตร   n  =         N  

                                        1+ N (e)2  

    n =  ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีคํานวณได 

    N = ขนาดของประชากรท่ีใชในการวิจัย 

    e = คาเปอรเซ็นตความคลาดเคล่ือนจากการสุมตัวอยาง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ 

กําหนดใหมีความคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 หรือ 0.05 

  แทนคาในสูตร 
                   n   =    11,032 

                                       1 + 11,032 (0.05)2  

                                         
 ๓เรื่องเดียวกัน, หนา ๖. 

๔ฐานขอมูลทะเบียนทหารประจําการ, มณฑลทหารบกท่ี 1๑ กองทัพภาค 1, [ออนไลน], แหลงท่ีมา: 
https://www. www.army1.rta.mi.t [16 ตุลาคม 2562]. 
 

๕Yamane, Taro, Statistics: An Introductory Analysis, (New York: Harpen and Row., 1967), 

p. 110. 
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    n   =         11,032 

                                     1 + 11,032 (0.0025)  

    n   =        11,032 

                                           1 + 27.58  

     n   =         11,032 

                                         28.58 

    n   =      386 

 ท้ังนี้เพื่อใหเกิดความครอบคลุมกลุมตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณสามารถเปนตัวแทน
ของประชากรไดอยางสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยจึงใชกลุมตัวอยาง 386 ตัวอยาง โดยมีเทคนิคและวิธีการ
สุมตัวอยางการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

 2) กําหนดสัดสวนกลุมตัวอยาง จากทหารเกณฑ ท้ัง 5 จังหวัด พื้นท่ีเปนเขตกลุม

ตัวอยางของแตละกลุมจังหวัด ดังตาราง 

ตารางท่ี 3.3 แสดงจํานวนกลุมตัวอยางตามสัดสวนประชากรทหารเกณฑแตละจังหวัดท่ีสังกัดมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑  

 

จังหวัด ประชากร (N) 
สูตร  n = 

N

Nn
11

×

 

 

ตัวอยาง (n) 

1. กรุงเทพมหานคร                   4,870  
4,870x394 

 
170 

2. นนทบุรี     1,200  
1,120x394 

 
42 

3. ปทุมธานี       965  
965x394 

 
34 

4. สมุทรปราการ     1,030  
1,030x394 

 
36 

5. นครปฐม       820  
820x394 

 
29 

ประชากร 11,032 กลุมตัวอยาง 386 

 

๓.3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

27,371 

27,371 

27,371 

27,371 

27,371 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผูวิ จัยไดสรางข้ึนมาจาก

การศึกษาคนควาแนวคิดและทฤษฏีตางๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล มีลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 ๑. การสรางเคร่ืองมือ 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีตางๆ รวมท้ังเอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ผูวิจัยได

ทําการศึกษาคนควารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก ขอมูลปฐมภูมิ คือ จากพระไตรปฎกและ

ขอมูลทุติยภูมิ โดยศึกษาจากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล แบบสอบถามประกอบดวย

คําถามปลายปด 4 ตอน ดังนี้ 
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ตอนท่ี ๑ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด แบบเลือกตอบเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับ

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เพื่อใหทราบคุณลักษณะของกลุมตัวอยางประกอบดวย อายุ 

ระดับการศึกษา และรายได จํานวน 3 ขอ 

ตอนท่ี ๒ เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด เกี่ยวกับการสรางขวัญกําลังใจทหารใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานแรงจูงใจ 5 ปจจัย คือ 1) ความสําเร็จ 2) การยอมรับ 3) การยกยอง 4) 

ความกาวหนา 5) ความรับผิดชอบ   

ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด เกี่ยวกับปจจัยดานการพัฒนา 3 ปจจัย คือ 

1) ความรู 2) ทักษะ และ 3) ประสบการณ  

ตอนท่ี 4 เปนแบบสอบถามลักษณะปลายปด เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญ

กําลังใจของทหารเกณฑในกองทัพภาคท่ี ๑   

 สําหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2, 3 และ 4 ในแตละขอเปนชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 

(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิรท หรือเรียกวา มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert type) 

แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และกําหนดเกณฑการใหคะแนน

แตละขอ ดังนี้ 

สําหรับแบบสอบถามตอนท่ี 2, 3 และ 4 ในแตละขอเปนชนิดมาตรวัดแบบรวมคะแนน 

(Summated Rating Scale) ของเรนซิส ลิเคิรท หรือเรียกวา มาตรวัดแบบลิเคิรท (Likert type)๖ 

แบงออกเปน ๕ ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด และกําหนดเกณฑการใหคะแนน

แตละขอ ดังนี้ 

คะแนน   ๕  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด 

คะแนน   ๔  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก 

คะแนน    ๓  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง  

คะแนน   ๒  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอย     

คะแนน   ๑  หมายถึง มีความคิดเห็น อยูในระดับนอยท่ีสุด 

  สามารถจัดแบงเกณฑการแปลความ ดังนี้   

 ชวงคาคะแนนเฉล่ีย ( X )  การแปลผล 

๑.๐๐ – ๑.49  มีความคิดเห็น อยูในระดับนอยท่ีสุด 

๑.50 – ๒.49  มีความคิดเห็น อยูในระดับนอย 

๒.50 – ๓.49  มีความคิดเห็น อยูในระดับปานกลาง  

                                         
 ๖Ibid., p. 120. 
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๓.50 – ๔.49  มีความคิดเห็น อยูในระดับมาก    

๔.50 – ๕.๐๐  มีความคิดเห็น อยูในระดับมากท่ีสุด 

 ๒. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 

 ๑) นําแบบสอบถามเกี่ยวกับโดยใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple Random 

Sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางจากทหารเกณฑกลุมตัวอยาง และสุมตัวอยางตามโควตาท่ีกําหนด

ตามสัดสวน จนครบตามจํานวนกลุมตัวอยาง คือ 386 คน ดังกลาวขางตนใหอาจารยท่ีปรึกษา

ตรวจสอบ แนะนําเพิ่มเติม ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษาและตัดขอความท่ีส่ือความหมายไมชัดเจน

หรือไมจําเปนออกไป เพื่อใหไดขอความท่ีส่ือความหมายชัดเจนเขาใจงายตรงตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย 

 ๒) นําแบบสอบถามท่ีอาจารย ท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ ไดตรวจสอบมาปรับแก ตาม

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ 

 ๓) นําแบบสอบถามท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลว ไปใหผูเช่ียวชาญ จํานวน ๕ คน 

พิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ 

คือ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือมีความรูความเช่ียวชาญทางดานพระพุทธศาสนาและ

ทางดานเครื่องมือวิจัยเปนอยางดี เพื่อเปนการตรวจสอบเนื้อหาความชัดเจนของแบบสอบถาม และให

ขอเสนอแนะเพื่อใหดีข้ึน ประกอบดวย ๕ ทาน ดังนี้ 

(1) รศ.ดร.สุรินทร  นิยมางกูร 

ตําแหนง อาจารยภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(2) รศ.ดร.เติมศักด์ิ  ทองอินทร             
ตําแหนง ผูอํานวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐศาสตร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(3) ผศ.ดร.ยุทธนา  ปราณีต             
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(4) ผศ.ดร.สุริยา  รักษาเมือง             
ตําแหนง อาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

(5) อ.ดร.สมบัติ  นามบุรี             



๑๒๔ 

 

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 ๔) ดําเนินการปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหตรงตามคําแนะนําของอาจารยผูเช่ียวชาญ 

 ๕) นําแบบสอบถามท่ีได รับการตรวจสอบแก ไขความถูกตองจากผู เ ช่ียวชาญ             

มาคํานวณหาคาของความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item Objective 

Congruence: IOC) ของแบบสอบถาม ไดคา IOC มากกวา 0.5 ทุกขอ โดยใชสูตร๗ ดังนี้คือ 

            IOC   =      ∑R 

                                                N   

 เมื่อ       IOC    =    ดรรชนีความสอดคลองระหวางคําถามกับวัตถุประสงค 

      ∑R      =    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

     N        =    จํานวนผูเช่ียวชาญท้ังหมด  

 โดยท่ี     +๑      =    แนใจวาสอดคลอง                                

      ๐       =    ไมแนใจวาสอดคลอง                                

    - ๑      =    แนใจวาไมสอดคลอง 

 ๓. การหาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม (Reliability)  

 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีผูเช่ียวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ มาปรับปรุงแกไขแลว
นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาดุษฎีนิพนธ เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง ตอจากนั้นนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุง

แกไขแลวนําไปทดลองใช (Try Out) กับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน ๓๐ คน แลวนําผลท่ีได
ไปวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ “ครอนบาค” 
(Cronbach’s Alpha Coefficient)

๘ ดังนี้คือ 

   α        = 






 ∑
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 เมื่อ α     =  คาสัมประสิทธิ์ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ 

   k    =  จํานวนขอคําถามของเครื่องมือ 

  2
is∑  =  ความแปรปรวนของคะแนนคําถามแตละขอ 

              
2
ts   = ความแปรปรวนของคะแนนรวมของผูตอบท้ังหมด 

                                         
 ๗พิสณุ ผองศรี, วิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งท่ี ๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท พร็อพเพอรต้ีพริ้นท, 
๒๕๕๐), หนา ๑๓๙. 

 
๘
Lee J. Cronbach, Essential of Psychological Testing. 3nd ed., (New York: Harper & 

Row Publishers, 1974), p. 161. 



๑๒๕ 

 

ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานแรงจูงใจ 5 ปจจัย คือ 1) ความสําเร็จ 2) การยอมรับ 3) การยกยอง 4) 

ความกาวหนา 5) ความรับผิดชอบ และปจจัยดานการพัฒนา 3 ปจจัย คือ 1) ความรู 2) ทักษะ 3) 

ประสบการณ ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.983 ซึ่งบงช้ีใหเห็นวาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม

ดังกลาวมีคามากกวา ๐.๗ จึงเปนเครื่องมือท่ีมีความเหมาะสม มีคุณภาพและมีความเช่ือถือไดสูง 

ตอจากนั้นนําแบบสอบถามมาจัดพิมพแลวนําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางตอไป ผูวิจัยจึงไดแสดงกระบวนการในการดําเนินการสรางแบบสอบถามดังนี้ 

 

กระบวนการในการดําเนินการสรางแบบสอบถาม  
 

 

 

กําหนดรูปแบบ และรางโครงสรางแบบสอบถาม 
 

 

 

 

 
 

 
 

สรางแบบสอบถาม 

 

 

 

 
 

 

ทดลองกับ 

กลุมตัวอยางจํานวน ๓๐ คน 
 

นํามาแกไขตามขอเสนอแนะ 
 

แจกแบบสอบถาม 

เสนออาจารยท่ี

ปรึกษาเพื่อพิจารณา 

ผาน 

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

 
เสนอผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  

IOC  
          

ปรับปรุงแกไข 

ไมผาน 

 ผาน 



๑๒๖ 

 

แผนภาพท่ี ๓.๑ แสดงกระบวนการดําเนินงานสรางแบบสอบถาม๙ 

 

๓.๓.๓ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม โดยมีข้ันตอนตามลําดับดังนี้ 

 ๑) ขอหนังสืออนุญาตแจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมขอมูล จากบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยาง   

 ๒) ผูวิจัยแจกแบบสอบถามตามท่ีกําหนดไว โดยขอความรวมมือจากทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ ท้ัง 5 จังหวัด จํานวน 386 ชุด  

 ๓) ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและตรวจสอบใหสมบูรณดวยตนเอง 

 ๔) นําแบบสอบถามมาตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองอีกครั้ง 

 ๕) จัดหมวดหมูของขอมูล แลวบันทึกขอมูลเปนรหัสไวในเครื่องคอมพิวเตอร 

 ๖) ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 ๗) ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร 

 ๘) การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชโปรแกรมสําเร็จรูปจากคอมพิวเตอรวิเคราะห ตามลําดับ

ดังนี้ 

 (๑) การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา 

และรายได วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) และคาความถ่ี (Frequency) 

 (๒) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

วิเคราะหโดยใชการหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 (3) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ วิเคราะหโดยใชการหาคาเฉล่ีย (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

(4) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับหลักพุทธธรรมในการบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ วิเคราะหโดยใชการหาคาเฉล่ีย (Χ ) และ

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 (5) การวิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับความเปนไปไดของการบูรณาการหลักพุทธ

ธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยใชคาสถิติความถ่ี 

(Frequency) และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย และสามารถสรุปข้ันตอนการ

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ไดดังนี้  

                                         
 ๙ปรับปรุงจาก  ธานินทร ศิลปจารุ, การวิจัยและวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย SPSS, พิมพครั้งท่ี ๑๑, 
(กรุงเทพมหานคร : บิสซิเนสอารแอนดดี, ๒๕๕๓), หนา ๘๕. 



๑๒๗ 

 

 

หลักการวิเคราะหขอมูล 

 
วิเคราะหขอมูลประเภทตางๆ 

คือ เอกสารวิชาการ / งานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓.๒ แสดงข้ันตอนการวิเคราะหขอมลูแบบสอบถาม 
 

 ๓.๓.๔ การวิเคราะหขอมูล 

1. การวิจัยเชิงปริมาณโดยการวิจัยเชิงสํารวจ จะทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดรับจาก

แบบสอบถามโดยวิธีการสถิติดังนี้คือ 

 (๑) สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับการวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน 

 ๒) สถิติอนุมาน (Inferential statistics) ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance หรือ F-test), การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย 

(Simple Linear Regression Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise 

Regression Analysis) 

 

 

 

การประมวลผลขอมูล 

(Processing) 

การนําเสนอหรือแสดง

ผลลัพธ 

(Output) 

การเตรียมขอมูลเพื่อการ

ประมวลผล (Input Data) 

๑.การเก็บรวบรวมขอมูล 

๒.การเปลี่ยนสภาพขอมูล 

๓.การลงรหัส 

๔.การบรรณาธิการ 

๕.การแปรสภาพขอมูล 

 

 

 

 

 

๑.ดึงขอมูล 

๒.เรียงลําดับขอมูล 

๓.การรวมขอมูล 

๔.การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

 

 

 

 

 

๑. ตาราง 

๒. รายงาน 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

  2. สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเชิงลึก จะทําการวิเคราะหขอมูลโดยการ

วิเคราะหเชิงเนื้อหา (content analysis) 

สาระสําคัญท่ีผูวิจัยไดแสดงมาท้ังหมด สามารถกําหนดเปนแผนงานไดดังนี ้

 

 

 

 
 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

แผนภาพท่ี ๓.๓ แสดงแผนงานการวิจัย 

 

 การแปลความ การสรางขอสรุป และการพิสูจนขอสรุป 

 ๑. ขอมูลท่ีผานกระบวนการวิเคราะหในรูปแบบตางๆ สามารถนําไปอธิบายหรือนําไปใช

ประโยชนอยางอื่นได ผูวิจัยตองสามารถเขาใจความหมายของขอมูลเหลานั้นดวย 

 ๒. ผลลัพธของการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการตางๆ ก็คือขอสรุป 

 ๓. เมื่อไดขอสรุปแลว ตรวจสอบขอสรุปนั้นเพื่อยืนยันความถูกตองอีกครั้ง 

 

ปจจัยนําเขา 

(Input) 

กระบวนการ 

(Process) 

ผลลัพธ 

(Output) 

ปจจัยการสรางขวัญ
กําลังใจของทหารเกณฑ
ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
ขวัญกําลังใจ คือ  
1) ความสําเร็จ  
2) การยอมรับ  
3) การยกยอง  
4) ความกาวหนา  
5) ความรับผิดชอบ 
 

ปจจัย 
ดานการพัฒนาศักยภาพ 

1) ความรู  
2) ทักษะ  
3) ประสบการณ 

หลัก 

สังคหวัตถุ ๔ 

เชิงปริมาณ 

รวบรวมขอมูล

จาก 

กลุมตัวอยาง 

เชิงคุณภาพ 

- รวบรวม
ขอมูลจาก
เอกสารทาง
วิชาการ  

- จากการ
สัมภาษณ   
เชิงลึก 

- จากการ
สนทนากลุม

เฉพาะ 

แบบ 

สัมภาษณ 

 

ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ 

แบบ 

สอบถาม 

ผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ 

 

วิเคราะหขอมูล/อภิปรายผล 

และขอเสนอแนะ 

ได 

องคความรู 

ใหม 

ขวัญกําลังใจ
ของทหาร
เกณฑใน
มณฑล

ทหารบกท่ี 
๑๑ 



 

 
บทที่ ๔ 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑” ตามวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ๒) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ และ ๓) เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑  

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการ 1. สัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของจาก ผูให

ขอมูลหลักท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ใชการสุมตัวอยางแบบเจาะจงกับผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดาน

ตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก ๑) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานพุทธศาสนา จํานวน 3 รูป ๒) 

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานรัฐประศาสนศาสตร จํานวน 3 คน 3) ผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดาน

ทหารเกณฑ จํานวน 13 คน และ 4) ผูทรงคุณวุฒิท่ีรับผิดชอบทหารเกณฑ จํานวน 8 คน  รวมท้ังส้ิน

จํานวน 27 รูปหรือคน 2. จากการสนทนากลุมเฉพาะ จากผูท่ีมีสวนท่ีเกี่ยวของกับเรื่องท่ีวิจัย จํานวน 

8 รูปหรือคน การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บขอมูลจากทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ท้ัง 5 

จังหวัด จํานวน 386 คน โดยแยกประเด็นในการวิเคราะหออก ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

4.2.1 ผลการวิเคราะหสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

4.2.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

4.2.3 ผลการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑  

4.3 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

4.4 องคความรู 

4.4.1 องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 

4.4.2 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 

 

 



๑๒๙ 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน 

ในการวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยาง ไดแก ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ซึ่งมีคุณลักษณะ
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล คือ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ใชการวิเคราะหโดยการ
แจกแจงคาความ ถ่ี (Frequency)  และคารอยละ (Percentage) แลวนํ าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ดังปรากฏในตาราง 

 
ตารางท่ี ๔.1 แสดงจํานวนและคารอยละขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ 

แบบสอบถาม  
(n=386) 

ปจจัยสวนบุคคล จํานวน รอยละ 

อาย ุ   
21-25 ป 221 57.3 

    26-29 ป 165 42.7 
รวม 386 100.0 

การศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี 281 72.8 
ปริญญาตร ี 105 27.2 

รวม 386 100.0 
อาชีพ   

เกษตรกรรม 268 69.4 
รับจาง 55 14.3 
นักศึกษา 22 5.7 
อื่นๆ (ไมระบุ) 41 10.6 

รวม 386 100.0 
รายไดตอเดือน   

ตํ่ากวา 10,000 บาท 229 59.3 
10,001-20,000 บาท 97 25.1 
20,001 – 30,000 บาท 40 10.4 
31,001 บาทข้ึนไป 20 5.2 

รวม 386 100.0 

 

 

 



๑๓๐ 

จากตารางท่ี ๔.1 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญมี 

อายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21-25 ป จํานวน 221 ป คิดเปนรอยละ 

57.3, อายุ 26 - 29 ป จํานวน 165 คน คิดเปนรอยละ 42.7 ตามลําดับ 

การศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษา ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 281 

คน คิดเปนรอยละ 72.8, ปริญญาตรี จํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 27.2 ตามลําดับ 

อาชีพ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 268 คน คิดเปนรอย

ละ 69.4, รับจางท่ัวไป จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 14.3 อื่นๆ (ไมระบุ) จํานวน 41 คน คิดเปน

รอยละ 10.6 นักศึกษา จํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 5.7 ตามลําดับ 

รายได ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 229 คน 

คิดเปนรอยละ 59.3, รายได 10,001-20,000 บาท จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 25.1 รายได

20,001 – 30,000 บาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และ รายได 31,001 บาทข้ึนไป

ข้ึนไปจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.2 ตามลําดับ 

 

๔.2 ผลการวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัย 
จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ พบ

ดังตอไปนี้ 
4.2.1 ผลการวิเคราะหสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก 

ท่ี ๑๑  
จากวัตถุประสงคขอ ๑. เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑  
จากการสัมภาษณ สภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

พบดังนี้ 
๑. ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอใตผูบังคับบัญชาหมายถึงความสัมพันธพื้นฐานของ

ความรวมมือคือความรักเคารพนับถือใหเกียรติซึ่งกันและกันยกยองกันโดยผูบังคับบัญชาไมควรมอง

ผูใตบังคับบัญชาเปนเสมือนเครื่องจักรคอยจะปดและต้ังขอสังเกตตําหนิติเตียนต้ังความหวัง สราง

ความแตกแยกในหมูคณะ๑ 

๒. การสรางขวัญกําลังใจเปนปจจัยตัวกําหนดหรือเปนหลักดันใหบุคลากรเกิดความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพราะขวัญกําลังใจท่ีดีจะเปนตัวกําหนดหรือเปนพลังผลักดันใหเกิด

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานเพื่อความสําเร็จของเปาหมาย๒ 

                                                 
๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.   
๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564  



๑๓๑ 

๓. บทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาหากผูบังคับบัญชามีความสัมพันธ

อันดีกันกับลูกนองเขาใจซึ่งกันและกันยอมทําใหบรรยากาศในการปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมี

ชีวิตชีวาลูกนองจะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและทางผูบังคับบัญชาวางตัวแบบเจานายเรือง

อํานาจขาดมนุษยสัมพันธท่ีดีขวัญกําลังใจของลูกนองทุกคนการบริหารยุคใหมจึงมุงท่ีคนมากกวามุง

นานตามเหตุผลวาเมื่อคนไดรับการเอาใจใสดีเขาจะทํางานดวยดี๓  

๔. ขวัญกําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรูสึกและสังเกตได

นอกจากนั้นขวัญกําลังใจยังเปนส่ิงสําคัญท่ีผูบังคับบัญชาควรรับรูวาขวัญกําลังใจเปนปจจัยสําคัญท่ีจะ

นําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวได๔ 
๕. ความสําคัญของการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานผูท่ีมีขวัญกําลังใจจะทําใหมี

ความสามารถในการทํางานใหความใหเปนไปตามเปาหมายของผูบังคับบัญชาและสรางผลงานท่ีมี

คุณภาพใหกับหนวยงาน๕ 

๖. กระบวนการสรางขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน ดังนั้นหากมีปญหาเกิดข้ึนยอมมี

ผลกระทบตอสถาบันทหารท้ังประเทศความมั่นคงของชาติดวยปจจัยตองศึกษาและคํานึงถึงแนว

ทางการดําเนินงานในกระบวนการสรางขวัญกําลังใจเชิงบูรณาการสําหรับทหารกองประจําการให

ถูกตองดวย๖ 

๗. การเขาคัดเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ท่ีข้ึนตรง

กระทรวงกลาโหม และเหลาทัพ กําหนดการตรวจเลือกเกณฑทหาร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดย

พิจารณาท้ังในดานสถานท่ี จํานวนทหารกองเกินท่ีเขารับการตรวจเลือก และหวงเวลาในการ 

ดําเนินการท่ีเหมาะสม รวมท้ังเรื่องทัศนคติของผูสมัครท่ีตอสถาบันหลักของชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย๗ 

๘. สถานการณปจจุบันกองทัพไดทยอยตรวจเลือกทหารประจําปภายใตสถานการณโควิด 

แตกอนหนานี้ไดเปดรับสมัครทหารเกณฑออนไลนรุนแรกและผานการคัดเลือกเขารับใชชาติกวา 

3,000 นาย ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกองทัพบกตองการเพื่อพัฒนาสูระบบทหารอาสาเต็มรูปแบบ กาว

แรกของกองทัพในการเริ่มตนเขาสูระบบทหารอาสา มีผูสมัครทหารเกณฑออนไลนเปนปแรก จํานวน 

4,805 คน มีชายไทยผานการคัดเลือกตามเกณฑมาตรฐานของกองทัพบก 3,220 คน๘  

                                                 
๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2564  
๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564  
๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 7 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564  



๑๓๒ 

๙. ผูท่ีสมัครเขารับเปนทหารเกณฑ มีเหตุผลท่ีมาสมัครเปนทหาร เพื่อเขาตอนักเรียน

นายสิบและเปนความฝนสวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพมั่นคง๙ 

๑๐. กองทัพบกมีเปนเจตนารมณ ตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักใน

อาชีพทหาร มีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดย

จะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสู

การเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๐ 

๑๑. จากแนวคิดทหารอาสาในยุคท่ีพล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นั่งเกาอี้รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงกลาโหม ไดแสดงจุดยืนชัดเจนสนับสนุนการปฏิรูปกองทัพท้ังระบบ หลังมีกระแสโจมตีอยาง

หนักจากฝายการเมือง และการผลักดัน ราง พ.ร.บ. ยกเลิกบังคับเกณฑทหาร รวมท้ังการรณรงคเลิก

เกณฑทหารดวยระบบบังคับมาเปนระบบสมัครใจ และเหตุการณรองเรียนตางๆ จากพลทหารและ

ผูปกครองท่ีถูกกระทํารุนแรงจากการฝก หรือลงโทษ แมกองทัพมีนโยบายกวดขันวินัยครูฝกและผู

บังคับหนวยใหดูแลทหารเกณฑเหมือนนองสุดทองของกองทัพ๑๑ 

๑๒. ภารกิจของทหารเกณฑ ไดรับภารกิจดานความมั่นคง รักษาอธิปไตยตามแนว

ชายแดนและชวยเหลือประชาชน ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปนทหาร โดยสราง

แรงจูงใจ เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๑๒ 

๑๓. การเปดชองทางใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการ

ทหาร จากการกําหนดสัดสวนรับสมัครนักเรียนโรงเรียนนายสิบ ท่ีจากทหารเกณฑเปนรอยละ 80 

และเปดรับสมัครจากบุคคลท่ัวไปเพียงรอยละ 20 เพื่อเปดชองทางใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคต

และเสนทางเขาสูการรับราชการทหาร และใชระบบทหารเกณฑหลอหลอมความเปนทหารท่ีเขมขน 

และหากส่ิงเหลานี้ตอบโจทยจะนําไปสูการรับนักเรียนนายสิบซึ่งเปรียบเหมือนกระดูกสันหลังของ

กองทัพจากทหารเกณฑท้ังหมด๑๓ 

๑๔. หากจะประเมินโอกาสและความเปนไปไดท่ีกองทัพจะกาวไปถึงจุดท่ีสามารถเปดรับ

ทหารอาสาเต็มรูปแบบไดคงตองใชเวลา ดวยปจจัยจากความพรอมของกองทัพเอง และความสมัครใจ

ของชายไทย ซึ่งกองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน คาจาง และ

คาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ๑๔ 

                                                 
๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๑๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564  
๑๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 11 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๑๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564  
๑๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๑๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564  



๑๓๓ 

๑๕. ภาพลักษณทหารเกณฑและวัฒนธรรมทางทหารท่ีมีขอกังวลเรื่องความเหล่ือมลํ้า

ของระบบสายบังคับบัญชา ทําใหระบบการตรวจเลือกทหารยังคงตองดํารงอยู ใหเปนไปตาม พ.ร.บ.

เกณฑทหาร 2497 และเปดรับสมัครบางสวน ในรูปแบบผสมผสานและใหวิธีปรับเปล่ียนแบบคอย

เปนคอยไป๑๕ 

๑๖. การฝกท่ีหลายคนกลัว นาจะเปนแคการเลาตอๆ กันมา เพราะรุนพี่ท่ีมีประสบการณ

ตรงเปนทหารมาแลวยืนยันวาไมไดฝกหนักมากขนาดนั้น เขารับการตรวจเลือกทหารในปนี้บางเขต

ผูสมัครมีการเตรียมพรอมรางกายและจิตใจ หากตองเขากรมไปเปนทหารในปนี้ และทางบาน

สนับสนุนใหเปนทหาร แตสวนตัวก็ขอมีงานและภาระท่ีตองรับผิดชอบ พรอมท้ังมองวาหลายคนท่ีไม

อยากเปนทหารก็นาจะภาระหนาท่ี และมีคนในครอบครัวท่ีตองดูแล แตสําหรับบางคนการเปนทหาร

เกณฑก็อาจหมายถึงอนาคตท่ีดีกวาเดิม๑๖ 

๑๗. มุมมองผมไมอยากใหยกเลิกการเกณฑทหาร เพราะอาจจะเปนเรื่องดีสําหรับบางคน

ท่ีจะมีอาชีพและมีอนาคตตอไป เพื่อนผมหลายคนก็สมัครเปนทหาร และคาดหวังวาการเขาไปเปน

ทหาร 2 ป เต็มจะสรางโอกาสใหมๆ ในชีวิตท้ังเรื่องเรียน และตอยอดรับราชการทหาร๑๗ 

๑๘. ผมคิดมาจากบาน และตัดสินใจดวยตัวเองท่ีจะสมัครเปนทหารเกณฑ เพื่อเขาไปตอ

ยอดเรียน กศน. ระหวางรับราชการ และยังมีรายไดจากการเปนทหารไวใชจายและแบงใหทางบาน

ดวย ๑๘  

๑๙. เปนความฝนเพื่อเขาตอนักเรียนนายสิบ ของผมต้ังแตเด็กๆครับ ไดเงินเดือน ได

อาชีพมั่นคง เปนเจตนารมณของกองทัพบกท่ีตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพ

ทหาร มีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะ

ไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสู

การเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๙ 

๒๐. รองรับภารกิจดานความมั่นคง รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนและชวยเหลือ

ประชาชน ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปนทหาร โดยสรางแรงจูงใจ เชน 

เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ ขณะท่ีภาพลักษณทหารเกณฑและวัฒนธรรม

ทางทหารท่ีมีขอกังวลเรื่องความเหล่ือมลํ้าของระบบสายบังคับบัญชา กองทัพบก ไดมอบสิทธิสําหรับ

ทหารกองประจําการในปจจุบันประกอบดวยคาตอบแทน 10,000 บาทตอเดือน สิทธิรักษาพยาบาล

ฟรี การฝกอาชีพกอนปลด สิทธิพิเศษสอบเขาโรงเรียนทหาร สงเสริมการตอยอดเปนนักเรียนนายสิบ 

                                                 
๑๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564  
๑๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 16 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564  
๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564  
๑๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564 



๑๓๔ 

โควตาเรียนหลักสูตรสงทางอากาศ สมัครเปนทหารกองประจําการตอเมื่อครบกําหนดปลด รับแจก

เครื่องแตงกายของใชสวนตัว มีประกันชีวิต และไดรับการศึกษาตอในระบบ กศน.๒๐ 

๒๑. กองทัพบก ยังคงทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัย ซึ่งตองขออภัยประชาชน หากไดรับผลกระทบและความไมสะดวกบาง พรอม

ขอใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง และมีความสุข ไดใหขอคิดเรื่องรายไดของทหารกองประจําการ โดยให

ตระหนักวา แมเงินคาตอบแทนเดือนแรกจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตหากมีการบริหารจัดการท่ีดี

บนพื้นฐานของความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปน

ทหารกองประจําการ๒๑ 

๒๒. โครงการท่ีเปดใหพลทหารสมัครตอเปนนักเรียนนายสิบ ทําใหมีกําลังพลจํานวนมาก

อยากมารวมกับกองทัพ และเปนการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร มีความ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการ โดยจะไดรับการ

เสริมสรางใหมีความรูงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพใน

อนาคตตอไป การอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางใหกับประชาชน รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาสวนตัว 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ยังจะไดรับโอกาสอันดีในการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ 

จะไดรับสิทธิ สวัสดิการ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริม และตอยอดสูฝนท่ีเปนจริงในอนาคตใน

เครื่องแบบทหาร๒๒ 

๒๓. กองทัพบกไดดําเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพ 

ใหเกิดประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของ

ทางราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามหวงระยะเวลา กระบวนการรับสมัครและ

คัดเลือกจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอนการตรวจเลือกทหาร ในระบบปกติ โดยผูท่ีสมัครเปนทหาร

ดวยวิธีพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์ลดเวลาประจําการตามวุฒิการศึกษา สามารถเลือกหนวยทหารท่ี

ตนเองประสงคเขาประจําการไดเฉพาะหนวยทหารของกองทัพบก และตองอยูในมณฑลทหารบกใน

พื้นท่ีตามภูมิลําเนาทหาร หากรับราชการทหารครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการ

กําหนด มีสิทธิ์ ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการสอบเขา "โรงเรียนนายสิบทหารบก" ตามท่ี

กองทัพบกจัดสรรให ซึ่งปจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาใหทหารกองประจําการในการสอบเขา

โรงเรียนนายสิบทหารบก รอยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนรอยละ 20๒๓ 

                                                 
๒๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๒๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 21 วันท่ี 21 มกราคม 2564  
๒๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564  
๒๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564  



๑๓๕ 

๒๔. จะไดรับเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) เดือนแรก ซึ่งกองทัพบก รวมกับกรมบัญชีกลาง 

กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการจายโอนคาตอบแทน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูลสวัสดิการทาง

สังคม (e-social welfare) เขาสูบัญชีธนาคารสวนบุคคลของทหารใหม ซึ่งไดเปดไวกับธนาคารของรัฐ 

ต้ังแตเขาประจําการ โดยคาตอบแทนรายเดือนของทหารใหมจะประกอบดวย เงินเดือนตามข้ัน บวก

กับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว๒๔
 

๒๕. ทหารใหมแตละนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีเปนคาตอบแทน

รายเดือน 7,120 บาท ท้ังนี้ในหวงท่ีผานมา ทหารใหมซึ่งไดรับเบ้ียเล้ียงเรียบรอย บางสวนไดมอบให

ครอบครัวในวันพบญาติ สรางความปลาบปล้ืมท้ังผูใหและผูรับ ก็ออกมาใหความมั่นใจถึงการดูแลพล

ทหารในทุกกรม กอง และทุกหนวย ทุกคาย ไดกําชับใหดูแลอยางดี พรอมมอบใหกองทัพภาค 1 ลง

ไปดูเรื่องท่ีเกิดข้ึน ครูฝกไดทําเกินกวาเหตุ หรือลงโทษมากเกินไปหรือไม ในเรื่องนี้ใครผิดก็ตองรับโทษ

ไป ขอใหรอผลการตรวจสอบใครผิดก็รับโทษไป เพราะไดเตือนมาหลายครั้งแลว การลงโทษตางๆ 

ตองพิจารณาใหเหมาะสมเปนไปตามการลงโทษของเรื่องวินัยทหาร ซึ่งมีอยู 5 ขอ ท่ีมีต้ังแต 1. 

ภาคทัณฑ 2. ทัณฑกรรม 3. กัก 4. ขัง และ 5. จําขัง๒๕
 

๒๖. กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล โดยเฉพาะ

ทหารกองประจําการ ไดกําชับใหทุกหนวยดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเบ้ีย

เล้ียง ใหไดรับตรงตามสิทธิตามกําหนดเวลา พรอมกันนี้ไดกําชับผูบังคับหนวยใหคําแนะนําเรื่องการ

เก็บออมและการใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายไดใหกับบุพการีและครอบครัว 

ถือเปนการชวยเหลือในสภาวการณเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากโควิค-19 อีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ ทหาร

กองประจําการสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน หรือโอนใหกับครอบครัว ผานระบบธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (Internet banking) และบัตรเอทีเอ็มประจําตัวไดโดยสะดวก๒๖ 

๒๗. "กองทัพบก" 2 เรงตีปบ ประชาสัมพันธเพื่อใหไดคนเขามาสมัครตามความตองการของ

ยอดจํานวนท่ีรับได เพราะระบุการเปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคิด เพราะนั้นอาจเปนกาวแรกของ

นองๆ ท่ีอาจไดตอยอดจนไปถึง นักเรียนนายสิบ และกาวสู โรงเรียนเตรียมทหาร และสุดทายหากเปน

คนท่ีเกงจริง คุณสมบัติครบก็อาจจะไดกาวถึงโรงเรียนนายรอย จปร. เพื่อสอยดาวมาแตะบา ผูท่ีสมัคร

เปนทหารจะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเขารับราชการในสังกัดกองทัพบก 

รวมท้ังจะไดรับสิทธิสวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกองประจําการปกติท้ัง เงินเดือน เบ้ีย

เล้ียง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิเครื่องแตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม 

                                                 
๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 24 วันท่ี 21 มกราคม 2564  
๒๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564 
๒๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564 



๑๓๖ 

และของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดเวลารับราชการ ยังไมหมด ยังมีการทําประกัน

ชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไดรับสิทธิ๒๗ 

สรุปไดวา ปจจุบันกองทัพบกยังมีนโยบายและโครงการเปดรับสมัครการเปนทหารเกณฑ

ดวยความสมัครใจ สิทธิรักษาพยาบาลฟรี การฝกอาชีพกอนปลด สิทธิพิเศษสอบเขาโรงเรียนทหาร 

สงเสริมการตอยอดเปนนักเรียนนายสิบ เงินเดือนเดือนแรกจากการเขามารับใชชาติ ถูกโอนเขาบัญชี

ทหารใหม วันนี้แลว ขณะท่ี "ผบ.ทบ." ย้ําตอ "พลทหาร" ใหรูจักแบงปนครอบครัว อดออม บนพื้นฐาน

พอเพียง ผูท่ีสมัครเปนทหารจะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกเขารับราชการในสังกัด

กองทัพบก รวมท้ังจะไดรับสิทธิสวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกองประจําการปกติท้ัง 

เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิเครื่องแตงกาย เครื่องนอน 

เครื่องสนาม และของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดเวลารับราชการ ยังไมหมด ยังมี

การทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไดรับสิทธิ 

 

ตารางท่ี 4.2 สรุปสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

๑ มีขวัญกําลังใจเปนพลังผลักดันใหเกิดความ

กระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี  

24 

1, 2, ๔, ๕, 6, ๘, 9,๑๐, ๑๒, 

13, 14, ๑๕, 16, 17, 18, 

17, 19, 20, 21, 22, 24, 

25, 26, 27 

๒ ผูบังคับบัญชามีความสัมพันธอันดีกันกับ

ลูกนองเขาใจซึ่งกัน 

 

21 

1, ๓, ๕, 6, 7, 9,๑๐, ๑๑, 

๑๒, 13, ๑๕, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 25, 26, 

27  

3 ขวัญกําลังใจจะทําใหมีความสามารถในการ

ทํางานใหความใหเปนไปตามเปาหมายของ

ผูบังคับบัญชาและสรางผลงานท่ีมีคุณภาพ

ใหกับหนวยงาน 

18 2, 3, 4, ๕, 6, 7, ๘, 9,๑๐, 

13, ๑๕, 17, 19, 21, 22, 

23, 24, 25 

 
 
 

                                                 
๒๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 21 มกราคม 2564 



๑๓๗ 

ตารางท่ี 4.2 สรุปสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (ตอ) 
 

ขอท่ี ประเด็น ความถ่ี ผูใหขอมูลสําคัญ 

4 เพื่อเขาตอนักเรียนนายสิบและเปนความฝน

สวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพ

มั่นคง 

16 1, 2, ๓, ๔, 9,๑๐, ๑๑, ๑๒, 

13, 14,  18, 22, 23, 24, 

25, 26 

5 การเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะ

ไ ด รั บ ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ใ ห มี ค ว า ม รู

ความสามารถในงานดานความมั่นคง 

15 ๔, ๕, 7, ๘, ๙, 10, ๑๑, ๑๒, 

13, 14, ๑๕, 21, 22, 26, 

27 

6 ภารกิจของทหารเกณฑ ไดรับภารกิจดาน

ความมั่นคง รักษาอธิปไตยตามแนวชายแดน

และชวยเหลือประชาชน 

10 1, ๔, ๕, 6, 7, ๘, ๙, ๑๒, 

13, ๑๖ 

7 การกําหนดสัดสวนรับสมัครนักเรียนโรงเรียน

นายสิบ จากผูท่ีเคยผานการเปนทหารเกณฑ 

เพื่อเปดชองทางใหทหารเกณฑเห็นอนาคต

และเสนทางเขาสูการรับราชการทหาร 

5 5, 8, 9, 11, 13 

 
๔.๒.2 ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

จากวัตถุประสงคขอ 2 เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑  

จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ ผูวิจัยสรุปประเด็นหลักเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอ
ขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ได 5 ประเด็นหลักๆ คือ 1) ความสําเร็จ 2) การ
ยอมรับ 3) การยกยอง 4) ความกาวหนา และ 5) ความรับผิดชอบ จากปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจ 
ในการพัฒนาศักยภาพ 3 ดาน ไดแก ดานทักษะ ความรู และประสบการณ และการบูรณาการ
หลักสังคหวัตถุ 4 ดังนี้ 

 
1. วิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี 1๑ 
จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ใน 5 ประเด็น คือ 1) ความสําเร็จ 2) การยอมรับ 3) การยกยอง 4) 
ความกาวหนา และ 5) ความรับผิดชอบ โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (X ) และสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) แลวนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 



๑๓๘ 

ตารางท่ี ๔.3 แสดงคาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ โดยรวม 

(n=386) 

ขวัญกําลังใจ 

ของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ดานความสําเร็จ 3.14 0.90 ปานกลาง 

๒. ดานการยอมรับ 3.42 0.96 ปานกลาง 

๓. ดานการยกยอง 3.15 0.91 ปานกลาง 

๔. ดานความกาวหนา 3.56 0.98 มาก 

๕. ดานความรับผิดชอบ 3.71 0.69 มาก 

โดยรวม 3.40 0.64 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.3 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.40, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรับผิดชอบ ( Χ =3.71, 

S.D.=0.69) และ ดานความกาวหนา ( Χ =3.56, S.D.=๐.98) และดานท่ีอยูในระดับปานกลาง 

ไดแก ดานการยอมรับ (Χ =3.42, S.D.=๐.96) ดานการยกยอง (Χ =3.15, S.D.=๐.91) และ 

ดานความสําเร็จ (Χ =3.14, S.D.=๐.90) ตามลําดับ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

ตารางท่ี ๔.4 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานความสําเร็จ 

(n=386) 

ดานความสําเร็จ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ทหารเกณฑไดรับเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน ในขณะท่ี
เปนทหารเกณฑ 3.00 1.25 ปานกลาง 

๒. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพเพิ่ม 
ระหวางท่ีเปนทหารประจําการ 3.56 1.03 มาก 

๓. ทหารเกณฑสามารถศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อ
ประกอบอาชีพหลังผานการเกณฑทหาร 3.35 .95 ปานกลาง 

๔. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหมีออกกําลังกาย
ทําใหมีสุขภาพรางกายแข็งแรง 3.06 1.09 ปานกลาง 

๕. ทหารเกณฑสามารถประกอบอาชีพหลังปลด
ประจําการ เชน พลอาสา และไดรับสิทธิพิเศษใน
การสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบ 2.72 1.18 ปานกลาง 

โดยรวม 3.14 0.90 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.4 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ ดานความสําเร็จ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.14, S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาโดย

เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแกขอท่ีวา “ทหารเกณฑ

ไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพเพิ่ม ระหวางท่ีเปนทหารประจําการ ( Χ =3.56, S.D.=1.03)” 

รองลงมาคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑสามารถศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อ

ประกอบอาชีพหลังผานการเกณฑทหาร ( Χ =3.35, S.D.=๐.95)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด

ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑสามารถประกอบอาชีพหลังปลดประจําการ เชน พลอาสา และไดรับสิทธิ

พิเศษในการสอบเขาเปนนักเรียนนายสิบ (Χ =2.72, S.D.=1.18)” ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

ตารางท่ี ๔.5 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานการยอมรับ 

(n=386) 

ดานการยอมรับ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม 
จากการผานการเกณฑทหาร   3.55 1.09 มาก 

๒. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงาน
ราชการในการสมัครเขาทํางาน 3.41 1.05 ปานกลาง 

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับในการประกอบ
อาชีพ เชน การรับสมัครทํางานหลายอาชีพตอง
ผานการเกณฑทหารมากอนจะไดรับการพิจารณา 3.42 1.11 ปานกลาง 

๔. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ 
ในการมีสวนรวมชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยจาก
ธรรมชาติ เชน ภัยน้ําทวม 3.15 1.05 ปานกลาง 

๕. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาคนท่ีผานการเปน
ทหารเกณฑมากอนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัยท่ีไดรับ
จากการฝกอบรมขณะท่ีเปนทหาร 3.58 1.22 มาก 

โดยรวม 3.42 0.96 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.5 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ ดานการยอมรับ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.42, S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณาโดย

เรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการ

ยอมรับวาคนท่ีผานการเปนทหารเกณฑมากอนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัยท่ีไดรับจากการฝกอบรมขณะท่ี

เปนทหาร ( Χ =3.58, S.D.=1.12)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจาก

สมาชิกในสังคม จากการผานการเกณฑทหาร  (Χ =3.55, S.D.=1.09)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด 

คือ ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ในการมีสวนรวมชวยเหลือประชาชน

เมื่อมีภัยจากธรรมชาติ เชน ภัยน้ําทวม (Χ =3.15, S.D.=1.05)” ตามลําดับ 

 

 

 

 



๑๔๑ 

ตารางท่ี ๔.6 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานการยกยอง 

(n=386) 

ดานการยกยอง 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. การเขารับการเปนทหารเกณฑไดรับการยกยองวา
เปน “รั้วของชาติ”  3.23 1.07 ปานกลาง 

๒. ทหารเกณฑไดรับการยกยองจากคนรอบขางวา
เปนคนมีระเบียบวินัย 3.41 1.27 ปานกลาง 

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาการเปนทหาร
เกณฑทําใหเปนคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 3.31 1.10 ปานกลาง 

๔. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีจิตใจ
เขมแข็งชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยมาถึง  3.09 1.04 ปานกลาง 

๕. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีความ
เสียสละเพื่อประเทศชาติ บานเมือง 2.70 1.43 ปานกลาง 

โดยรวม 3.15 0.91 ปานกลาง 
 

จากตารางท่ี ๔.6 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ ดานการยกยอง โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.15, S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวาดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับ

การยกยองจากคนรอบขางวาเปนคนมีระเบียบวินัย (Χ =3.41, S.D.=1.27)” รองลงมาไดแก ขอ

ท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาการเปนทหารเกณฑทําใหเปนคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง

(Χ =3.31, S.D.=1.10)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปน

ผูท่ีมีความเสียสละเพื่อประเทศชาติ บานเมือง (Χ =2.70, S.D.=1.43)” ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๒ 

ตารางท่ี ๔.7 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานความกาวหนา 

(n=386) 

ดานความกาวหนา 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. การเปนทหารเกณฑมีโอกาสในการไดรับการ
บรรจุเขาเปนทหารประจําการ 3.53 1.12 มาก 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหสามารถสอบเขาเปน
สัสดี 3.51 1.22 มาก 

๓. การผานการเปนทหารเกณฑ สามารถใชสิทธิ์สอบ
เขาเปนนักเรียนนายสิบได 3.56 1.17 มาก 

๔. การเขาเปนทหารเกณฑทําใหมีโอกาสเขารับ
การศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 3.62 1.03 มาก 

๕. ทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและมีโอกาสใน
การประกอบอาชีพเพิ่ม การไดรับสิทธิพิเศษใน
การสอบเขารับราชการ 3.57 1.03 มาก 

โดยรวม 3.56 0.98 มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.7 พบวาทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ ดานความกาวหนา โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.56, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ไดแก ขอท่ีวา “การเขาเปนทหารเกณฑทําใหมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน (Χ =3.62, 

S.D.=1.03)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและมีโอกาสในการประกอบ

อาชีพเพิ่ม การไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขารับราชการ ( Χ =3.57, S.D.=1.03)” และขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหสามารถสอบเขาเปนสัสดี ( Χ =3.51, 

S.D.=1.22)” ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

ตารางท่ี ๔.8 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานความรับผิดชอบ 

(n=386) 

ดานความรับผิดชอบ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ทหารเกณฑไดมีการทบทวนวิชาทหารใหมี
ความรูความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ี
ทหารไดอยางมีประสิทธิภาพ 3.90 0.88 มาก 

๒. การฝ กทหาร ทํ า ให มี ค วามรู  แ ละคว าม
รับผิดชอบมากข้ึน 3.57 0.84 มาก 

๓. การฝกทหารทําใหมีความอดทนมากข้ึน และ
เปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ 3.73 0.89 มาก 

๔. การผานการเปนทหารเกณฑทําใหเปนคนท่ีมี
ความรับผิดชอบตอหนาท่ีและประเทศชาติ 3.73 0.91 มาก 

๕. กองทัพบกจัดต้ัง “ ศูนยประสานงานการ
ชวยเหลือกําลังพลท่ีพิการ ทุพพลภาพจากการ
ปฏิบัติหนา ท่ี” เพื่อชวยดูแลอํานวยความ
สะดวกในเรื่องตางๆ เชน สิทธิการดําเนินชีวิต
ใหมีความตอเนื่อง 3.60 0.85 มาก 

โดยรวม 3.71 0.69 มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.8 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอขวัญ

กําลังใจ ดานความรับผิดชอบ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.71, S.D.=๐.69) เมื่อพิจารณาโดยเรียง

ตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดมีการทบทวนวิชาทหารใหมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีทหารไดอยางมีประสิทธิภาพ (Χ =3.90, S.D.=0.88)” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “การฝกทหาร

ทําใหมีความอดทนมากข้ึน และเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ ( Χ =3.73, S.D.=0.89)” และขอท่ีมี

คาเฉล่ียตํ่าสุดไดแกขอท่ีวา “การฝกทหารทําใหมีความรู และความรับผิดชอบมากข้ึน ( Χ =3.57, 

S.D.=0.85)” ตามลําดับ 

 

 

 



๑๔๔ 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาศักยภาพท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน
มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

การพัฒนาศักยภาพ ดานทักษะ ความรู และประสบการณ ในการสรางขวัญกําลังใจของ
ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

  
ตารางท่ี ๔.9 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจตอปจจัยดาน

การพัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบก 
ท่ี ๑๑ โดยรวม 

(n=386) 

ปจจัยการพัฒนาศักยภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. ดานความรู 3.55 0.76 มาก 

๒. ดานทักษะ 3.42 0.84 ปานกลาง 

๓. ดานประสบการณ 3.55 0.65 มาก 

โดยรวม 3.51 0.61 มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.9 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับ

ขวัญกําลังใจ ปจจัยดานการพัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.51, S.D.= 0.61) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับมาก ไดแก ขอท่ีวา “ดานประสบการณ 

(Χ =3.55, S.D.= 0.65)” รองลงมาไดแกดานท่ีวา “ดานความรู (Χ =3.55, S.D.= 0.76)” อยู

ในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ “ดานทักษะ (Χ =3.42, S.D.= 0.84)” อยูในระดับปาน

กลาง ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

ตารางท่ี ๔.10 แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจตอการ
พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
ดานความรู 

(n=386) 

ดานความรู 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูในการปองกัน
ตัวเอง 3.63 0.81 มาก 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูท่ีสามารถ
ประกอบอาชีพได 3.56 0.80 มาก 

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมีการพัฒนาความรูท่ี
สามารถประกอบเปนอาชีพเสริมได 3.46 0.92 มาก 

โดยรวม 3.55 0.76 มาก 
 

จากตารางท่ี ๔.10 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการ

พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ ดานความรู โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.55, S.D.=

๐.76) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ 

ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูในการปองกันตัวเอง 

(Χ =3.63, S.D.=๐.81)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูท่ีสามารถ

ประกอบอาชีพได (Χ =3.56, S.D.= 0.80)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปนทหาร

เกณฑทําใหมีการพัฒนาความรูท่ีสามารถประกอบเปนอาชีพเสริมได ( Χ =3.46, S.D.= 0.92)” 

ตามลําดับ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 

ตารางท่ี ๔.11 แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจตอการ
พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
ดานทักษะ 

(n=386) 

ดานทักษะ 
ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะในการปองกัน
ตัวเอง 3.40 0.95 ปานกลาง 

๒. การ เปนทหารเกณฑ ทํ า ให มี ทักษะ  ในการ
แกปญหา ทําใหมีระเบียบวินัยในการทํางาน 3.50 0.93 มาก 

๓. การเปนทหารเกณฑไดรับการสงเสริมและพัฒนา
ความรูด านวิทยาการคอมพิว เตอรและด าน
ภาษาอังกฤษ 3.37 0.91 ปานกลาง 

โดยรวม 3.42 0.84 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี ๔.11 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการ

พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ ดานทักษะ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.42, 

S.D.=0.84) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก 

ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะ ในการแกปญหา ทําใหมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

(Χ =3.50, S.D.=0.93)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะในการปองกัน

ตัวเอง (Χ =3.40, S.D.=0.95)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑไดรับ

การสงเสริมและพัฒนาความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานภาษาอังกฤษ (Χ =3.37, S.D.= 

0.91)” ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

ตารางท่ี ๔.12 แสดงคาเฉล่ีย ( Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับขวัญกําลังใจตอการ
พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
ดานประสบการณ 

(n=386) 

ดานประสบการณ 
 

X  S.D. แปลผล 

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหไดประสบการณในการ
อยูรวมกันในสังคมกับเพื่อนฝูง 3.45 0.83 ปานกลาง 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการ
ฝกการปองกันตัว 3.62 1.03 มาก 

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการ
ฝกความมีระเบียบวินัย 3.57 1.03 มาก 

โดยรวม 3.55 0.65 มาก 

 

จากตารางท่ี ๔.12 พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการ

พัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ ดานทักษะ โดยรวมอยูในระดับมาก ( Χ =3.55, S.D.=

๐.65) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา 

“การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการฝกการปองกันตัว ( Χ =3.62, S.D.= 1.03)” 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการฝกความมีระเบียบวินัย 

(Χ =3.57, S.D.= 1.03)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหได

ประสบการณในการอยูรวมกันในสังคมกับเพื่อนฝูง (Χ =3.45, S.D.= 0.83)” ตามลําดับ 

 

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการสรางขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

สมมติฐานท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ ประสบการณ มีผลตอขวัญ

กําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear regression) โดย

กําหนดใหตัวแปรตาม ขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) และตัวแปรตน ไดแก

การพัฒนาศักยภาพ (X1) ผลการวิเคราะหดังนี้  

 
 



๑๔๘ 

ตารางท่ี ๔.13 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย โดยกําหนดใหตัวแปรตาม เปนขวัญ
กําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) และตัวแปรตน เปนการพัฒนาศักยภาพ 
(X1) 

 
Variables Entered/Removeda

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X1a . Enter 

a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.691a 0.478 0.476 0.27099a 

a. Predictors: (Constant), X1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 25.780 1 25.780 351.066 0.001 
Residual 28.199 384 0.073   

Total 53.979 385    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X1 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized      

Coefficients 

Standardized      

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.308 0.090  25.731 0.001 
X1 0.440 0.024 0.691 18.737 0.001 

a. Dependent Variable: Y 

 

 

 



๑๔๙ 

จากตารางท่ี 4.13 จากผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงายขางตน ไดสมการ
การถดถอยเชิงเสนอยางงาย คือ 
  Y  =  2.308 + 0.440 (X1) 
 โดยมี  F  =  351.066,  p-value = 0.001, R-square = 0.478 (47.8%),  
    และ β1 = 0.691 

แสดงวา การพัฒนาศักยภาพ (X1) มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑  (Y) (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001) ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ (X1) สามารถอธิบายความผัน

แปรของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) ไดรอยละ 47.8 โดยมีสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ 0.691 

 

สมมติฐานท่ี 2 หลักสังคหวัตถุ 4 มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear regression) โดย
กําหนดใหตัวแปรตาม ขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) และตัวแปรตน ไดแก
หลักสังคหวัตถุ 4 (X2) ผลการวิเคราะห มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
 
ตารางท่ี ๔.14 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย โดยกําหนดใหตัวแปรตาม เปนขวัญ

กําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) และตัวแปรตน เปนหลักสังคหวัตถุ 4   
(X2) 

 
Variables Entered/Removeda

 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 X2b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 0.558 b 0.311 0.309 0.31119 

a. Predictors: (Constant), X2 

 

 

 



๑๕๐ 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 16.792 1 16.792 173.399 0.001a 
Residual 37.187 384 0.097   

Total 53.979 385    

a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X2 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized      

Coefficients 

Standardized      

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.152 0.139  15.501 0.001 
X2 0.383 0.029 0.558 13.168 0.001 

a. Dependent Variable: Y 

 

ตารางท่ี 4.14 จากผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนแบบงายขางตน ไดสมการการ
ถดถอยเชิงเสนอยางงาย คือ 
  Y  =  2.152 + 0.383 (X1) 
 โดยมี  F  =  173.399,  p-value = 0.000, R-square = 0.331 (33.1%),  
    และ β1 = 0.558 

แสดงวา หลักสังคหวัตถุ 4  (X2) มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑  (Y) (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001) ซึ่งหลักสังคหวัตถุ 4 (X2) สามารถอธิบายความผันแปร

ของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) ไดรอยละ 33.1 โดยมีสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ 0.558 

 

ตารางท่ี 4.16 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

ท่ี สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1 การพัฒนาศักยภาพ มีอิทธิพลตอของขวัญกําลังใจทหาร

เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 
มีอิทธิพล 

(ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01) 
2 หลักสังคหวัตถุ 4 มีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ 
มีอิทธิพล 

 (ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01) 

 



๑๕๑ 

4.2.3 ผลการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑  

จากวัตถุประสงคขอ 3 เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจทหาร

เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

1. จากผลการสํารวจการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจ 

การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

ตามหลักสังคหวัตถุ เพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ จากการสํารวจ 

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี ๔.17 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตามหลักสังคหวัต ถุ 

โดยรวม 

(n=386) 

หลักสังคหวัตถุ X  S.D. แปลผล 

ดานทาน (การใหความรูและโอกาส) 4.69 0.64 มากท่ีสุด 

ดานปยวาจา (การพูดท่ีเปนประโยชน) 4.69 0.71 มากท่ีสุด 

ดานอัตถจริยา (การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ัง
ตนเอง และผูอื่น) 

4.79 0.52 มากท่ีสุด 

ดานสมานัตตา (การวางตนเสมอตนเสมอปลาย) 4.79 0.48 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.74 0.55 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี ๔.17 พบวา ความคิดเห็นของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตอการ

ประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.74, S.D.=๐.55) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบ

ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ดานสมานัตตา (การวางตนเสมอตนเสมอปลาย)  

(Χ =4.79, S.D.=0.48)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ดานอัตถจริยา (การประพฤติตนใหเปนประโยชน

ท้ังตนเอง และผูอื่น) ( Χ =4.79, S.D.=0.52)” “ดานทาน  (ก าร ใหค วามรู แ ละ โอกาส ) 

( Χ =4.69, S.D.=0.64)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “ดานปยวาจา (การพูดท่ีเปน

ประโยชน) (Χ =4.69, S.D.=0.71)” ตามลําดับ 

 

 

 



๑๕๒ 

ตารางท่ี ๔.18 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  ดานทาน (การใหความรู

และโอกาส) 

(n=386) 

ดานทาน  

(การใหความรูและโอกาส) 
X  S.D. แปลผล 

๑. กองทัพใหความรูแกทหารเกณฑ ในการปองกัน
ตัวเอง 4.75 0.56 มากท่ีสุด 

๒. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดฝกการประกอบอาชีพ 4.66 0.70 มากท่ีสุด 

๓. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดพัฒนาความรูท่ีสามารถ
เพื่อประกอบเปนอาชีพหลังปลดประจําการ 4.67 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.69 0.64 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี ๔.18 พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานทาน (การใหความรู  ใหโอกาส)  โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(Χ =4.69, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพใหความรูแกทหารเกณฑ  

ในการปองกันตัวเอง ( Χ =4.75, S.D.=0.56)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “กองทัพใหทหารเกณฑ  

ไดพัฒนาความรูท่ีสามารถเพื่อประกอบเปนอาชีพหลังปลดประจําการ (Χ =4.67, S.D.=0.73)” 

และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพใหทหารเกณฑ ไดฝกการประกอบอาชีพ ( Χ =4.66, 

S.D.=0.73)” ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๓ 

ตารางท่ี ๔.19 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  ดานปยวาจา (การพูดท่ีเปน

ประโยชน) 

(n=386) 

ดานปยวาจา  

(การพูดท่ีเปนประโยชน) 
X  S.D. แปลผล 

๑. ทหารเกณฑไดรับการอบรม ดวยคําพูดท่ีดีมี
ประโยชน  4.70 0.71 มากท่ีสุด 

๒. การฝกทหารเกณฑ ดวยวาจาท่ีเปนมิตร จริงใจ 
รูจักการใหอภัย 4.69 0.74 มากท่ีสุด 

๓. การฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนท่ีพูดจาสุภาพ  4.67 0.74 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.69 0.71 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี ๔.19 พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานปยวาจา (การพูดท่ีเปนประโยชน) โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(Χ =4.69, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการอบรม  

ดวยคําพูดท่ีดีมีประโยชน (Χ =4.70, S.D.=0.71)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การฝกทหารเกณฑ 

ดวยวาจาท่ีเปนมิตร จริงใจ รูจักการใหอภัย (Χ =4.69, S.D.=0.74)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด  

ขอท่ีวา “การฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนท่ีพูดจาสุภาพ (Χ =4.67, S.D.=0.74)” ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๔ 

ตารางท่ี ๔.20 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานอัตถจริยา (การประพฤติ

ตนใหเปนประโยชนท้ังตนเอง และผูอื่น) 

(n=386) 

ดานอัตถจริยา  

(การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเอง และผูอื่น) 
X  S.D. แปลผล 

๑. กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น 
การออกชวยเหลือประชาชนอยู เสมอ เชน 
โครงการทหารพันธดี ผลิตเมล็ดพันธพืชออก
ชวยเหลือประชาชน 4.81 0.53 มากท่ีสุด 

๒. กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนผูมีความรับผิดชอบ
ตอสังคมสวนรวม 4.77 0.55 มากท่ีสุด 

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนท่ีพึ่งของประชาชน
เมื่อมีภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม 4.78 0.53 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.79 0.52 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี ๔.20 พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานอัตถจริยา (การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเอง และผูอื่น) 

โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.69, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไป

หานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพ

ฝกทหารเกณฑใหมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น การออกชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ เชน โครงการทหาร

พันธดี ผลิตเมล็ดพันธพืชออกชวยเหลือประชาชน (Χ =4.81, S.D.=0.71)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา 

“กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนท่ีพึ่งของประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม ( Χ =4.69, 

S.D.=0.74)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอ

สังคมสวนรวม (Χ =4.67, S.D.=0.74)” ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 

ตารางท่ี ๔.21 แสดงคาเฉล่ีย (Χ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อ

สรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานสมานัตตา (การวางตน

เสมอตนเสมอปลาย) 

(n=386) 

ดานสมานัตตา  

(การวางตนเสมอตนเสมอปลาย) 
X  S.D. แปลผล 

๑. กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีความรักชาติ ความ
เขมแข็ง อดทน ความมีวินัย และการเช่ือฟงคําส่ัง 
เปนตน 4.81 0.49 มากท่ีสุด 

๒. กอง ทัพฝ กทหาร เกณฑ  ให เ ป น ผู มี ค ว า ม
รับผิดชอบ 4.79 0.44 มากท่ีสุด 

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนมีความเสมอตน
เสมอปลายและมีระเบียบวินัย 4.78 0.56 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.79 0.48 มากท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี ๔.21 พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดานสมานัตตา (การวางตนเสมอตนเสมอปลาย) โดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด (Χ =4.79, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑใหมี

ความรักชาติ ความเขมแข็ง อดทน ความมีวินัย และการเช่ือฟง คําส่ัง เปนตน ( Χ =4.81, 

S.D.=0.49)” รองลงมาไดแก  ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ 

(Χ =4.79, S.D.=0.44)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนมีมี

ความเสมอตนเสมอปลายและมีระเบียบวินัย (Χ =4.78, S.D.=0.56)” ตามลําดับ 

 

2. ผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

จากการสํารวจความคิดเห็นของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ เกี่ยวกับการบูรณ

การหลักสังคหวัตถุ ๔ กับขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ โดยจากการวิเคราะห

การถดถอยเชิงเสนอยางงาย (simple linear regression) ระหวางตัวแปรตน คือ การพัฒนา

ศักยภาพ และหลักสังคหวัตถุ ๔ กับตัวแปรตาม คือ ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

1๑ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา การพัฒนาศักยภาพ และหลักสังคหวัตถุ 4 เปนปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 



๑๕๖ 

ผูวิจัยจึงทําการสัมภาษณการบูรณาการหลักสังคหวัตถุ 4 เพื่อการสรางขวัญกําลังใจ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดังนี้ 

 สังคหวัตถุ ๔ หมายถึง ธรรมเปนเครื่องอยูของผูใหญ มีธรรมเปนเครื่องอยูอยาง

ประเสริฐ ประกอบดวยธรรมะ ๔ ประการ คือ 

๑) ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ ใหทานแก

เพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ีรัก มีความ

รัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ สนับสนุนให

เขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน  

๒) ปยวาจา คือ กลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล เปนหลักฐาน 

ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจดี สมาน

สามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

๓) อัตถจริยา คือ การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเอง และผูอื่น เปนเครื่องยึด

เหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบ

ใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน 

๔) สมานัตตา หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลาย การทําตัวใหเขากันได เปนเพื่อน

รวมทุกขรวมสุขกัน ไมเอาเปรียบ รวมเผชิญ และแกปญหาเพื่อประโยชนสุขรวมกัน ไมถือเราถือเขา รูจัก

ผูกมิตรกับผูอื่น เชน ในยามท่ีตนตกทุกขไดยากก็ไมทอดท้ิงยังชวยเหลือ ยอมเกิดความสุข และความ

สามัคคีในหมูคณะ 
 

1. ดานความสําเร็จ 

การบูรณาการ “หลักทาน” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ดานความสําเร็จ ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ  

ใหทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ี

รัก มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ 

สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

1) ลักษณะของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอใตผูบังคับบัญชาหมายถึงความสัมพันธพื้นฐานของ

ความรวมมือคือความรักเคารพนับถือใหเกียรติซึ่งกันและกันยกยองกันโดยผูบังคับบัญชาไมควรมอง

ผูใตบังคับบัญชาเปนเสมือนเครื่องจักรคอยจะปดและต้ังขอสังเกตตําหนิติเตียนต้ังความหวัง สราง

ความแตกแยกในหมูคณะ เปนการใหความรูสึกท่ีดีตอกัน๒๘ 

2) ทหารเกณฑใชวุฒิ ม.ปลาย สามารถสอบเขาโรงเรียนนายสิบได มีการจัดสรรโควตา

สําหรับทหารพลเรือน ซึ่งปกติมีคนมาสมัครเยอะมาก ทหารมีโอกาสสอบติดมากกวาแนนอน 

                                                 
๒๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.   



๑๕๗ 

ทางคายจางครู กศน. มาติวใหดวย เอารถบัสคายไปสงถึงสนามสอบเลย เพื่อนๆ ในรุนสอบติดกัน

หลายคนมากๆ เพราะการใหในวันนี้ การใหทานเปนการสงเคราะหชวยเหลือผูอื่นดวยการใหส่ิงของท่ี

ตนมีใหแกผูท่ีขาดแคลน ขวัญกําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรูสึกและสังเกต

ไดนอกจากนั้นขวัญกําลังใจยังเปนส่ิงสําคัญท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับจากหนวยงาน๒๙ 

3) ความสําเร็จของทหารนั้นมาจากการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริง

ดวยซึ่งเปนปจจัยในดานความรับผิดชอบในการสรางขวัญกําลังใจการรูจักใหรูจักเสียสละหรือแบงปน

ส่ิงของใหแกบุคคลอื่นเปนคนไมเห็นแกตัวไมเห็นแกประโยชนฝายเดียว ความสําคัญของการสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานผูท่ีมีขวัญกําลังใจ๓๐
 

4) การใหการท่ีหนวยงานใหความรูใหวิชาชีพใหความมีระเบียบวินัยก็เปนขวัญกําลังใจ

ทําใหรูสึกวาตัวเองไมรักเขา กองทัพบกมีเปนเจตนารมณ ตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมี

ใจรักในอาชีพทหาร ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการเสริมสรางใหมีความรู

ความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคต

ตอไป๓๑ 

5) การใหของหนวยงานหรือการใหของผูบังคับบัญชาจะเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับ

ทหารเกณฑไดคนทุกคนตางก็ไดรับการตางก็ตองการการยอมรับจากคนอื่นตางก็ตองการโอกาสจาก

คนอื่นถาเกิดหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาใหโอกาสหนวยงานใหความรูและใหความสามารถก็จะเปน

การสรางขวัญกําลังใจท่ีดีเพราะหลังจากปลดประจําการแลวก็สามารถนําวิชาชีพท่ีไดไปประกอบ

อาชีพได๓๒ 

6)  การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีทานคือการใหการท่ีองคกรทหาร

ใหโอกาสกับทหารกองประจําการหรือใหโอกาสกับผูท่ีดอยโอกาสวาจะเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับ

ทหารเกณฑซึ่งปจจุบันขาวก็ออกมามากมายวาทหารเกณฑโดนซอมบางหนวยงานหรือองคกรก็จะตอง

รับผิดชอบในสวนนี้หนวยงานหรือองคกรก็จะตองหาวิธีหรือหาแนวทางในการท่ีจะใหทหารเกณฑหลัง

สดกองประจําการไปเล้ียงไดมีโอกาสท่ีดีกวาคนอื่นสรางโอกาสใหมๆ ในชีวิตท้ังเรื่องเรียน และตอยอด

รับราชการทหาร๓๓ 

การบูรณาการ “หลักปยวาจา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ดานความสําเร็จ  ปยวาจา คือ การกลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล 

                                                 
๒๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๓๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564  
๓๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564  
๓๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564  
๓๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564  



๑๕๘ 

เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจ

ดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

7) การใหคําแนะนําท่ีดี พรอมกับการพูดจาท่ีมีความจริงใจ นอกจากการใหส่ิงของยัง

รวมถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจน ดวยบทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชา

หากผูบังคับบัญชา ทําใหมีความสัมพันธอันดีกันกับลูกนองเขาใจซึ่งกันและกันยอมทําใหบรรยากาศใน

การปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมีชีวิตชีวาลูกนองจะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและทาง

ผูบังคับบัญชา๓๔  

8) การบูรณาการหลักธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑการท่ีทหารเกณฑ

เปนผูรูจักใหหรือผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีรูจักใหเมื่อทหารเกณฑมีปญหาก็จะชวยเหลือทหารเกณฑก็จะมี

ความรูสึกท่ีดีเมื่อมีเมื่อเพื่อนมีทุกขก็จะรูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่นทําใหสังคมมีความสุขซึ่งเกิดจาก

การชวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองดวยหลักก็ คือการรู จักใหเมื่อเจานายใหผูใตบังคับบัญชา

ผูใตบังคับบัญชาก็จะแบงปนการใหเหลานี้ใหกับเพื่อน ผูท่ีสมัครเขารับเปนทหารเกณฑ มีเหตุผลท่ีมา

สมัครเปนทหาร เพื่อเขาตอนักเรียนนายสิบและเปนความฝนสวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพ

มั่นคง๓๕ 

9) ก็ออกมาใหความมั่นใจถึงการดูแลพลทหารในทุกกรม กอง และทุกหนวย ทุกคาย ได

กําชับใหดูแลอยางดี พรอมมอบใหกองทัพภาค 1 ลงไปดูเรื่องท่ีเกิดข้ึน ครูฝกไดทําเกินกวาเหตุ หรือ

ลงโทษมากเกินไปหรือไม ในเรื่องนี้ใครผิดก็ตองรับโทษไป ขอใหรอผลการตรวจสอบใครผิดก็รับโทษ

ไป เพราะไดเตือนมาหลายครั้งแลว การลงโทษตางๆ ตองพิจารณาใหเหมาะสมเปนไปตามการลงโทษ

ของเรื่องวินัยทหาร ซึ่งมีอยู 5 ขอ ท่ีมีต้ังแต 1. ภาคทัณฑ 2. ทัณฑกรรม 3. กัก 4. ขัง และ 5. จํา

ขัง๓๖ 

10) 2กองทัพบก 2เรงประชาสัมพันธเพื่อใหไดคนเขามาสมัครตามความตองการของยอด

จํานวนท่ีรับได เพราะระบุการเปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคิด เพราะนั้นอาจเปนกาวแรกของนองๆ  

ท่ีอาจไดตอยอดจนไปถึง นักเรียนนายสิบ และกาวสู โรงเรียนเตรียมทหาร และสุดทายหากเปนคนท่ี

เกงจริง คุณสมบัติครบก็อาจจะไดกาวถึงโรงเรียนนายรอย จปร. เพื่อสอยดาวมาแตะบา๓๗ 

การบูรณาการ “หลักอัตถจริยา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความสําเร็จ อัตถจริยา คือ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชน

ใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติม

น้ําใจตอกัน 
                                                 

๓๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๓๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564 



๑๕๙ 

11) การเปนทหารเกณฑ ตองตราตรึกกับการฝกหนัก ดังนั้นการพูดจาดีมีประโยชนทํา

ใหเหลาทหารมีความสุขใจ ท้ังผูใหและผูรับรวมท้ังการใหความรูท่ีถูกตองและเปนจริงดวยการสราง

ขวัญกําลังใจผลักดันใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จและ

ปฏิบัติหนาท่ีทหารเกณฑดวยความมีวินัยได๓๘ 

12) การท่ีหนวยงานผูกใจทหารใหยอมรับเงื่อนไขการปฏิบัติจะประสบความสําเร็จ เปน

ผูใหใหความสุขใหอาชีพองคกรก็ใหรายไดเปนคาตอบแทนในการเปนทหารเกณฑเพื่อจะบรรเทาทุกข

ของคนท่ีอยูขางหลังไมใหสูญเสียแรงงานไปแลวเงินก็ยังไมไดรวมท้ังการใหความรูใหคําแนะนําท่ี

ถูกตองชัดเจนและเปนจริงใหความมีระเบียบวินัยในชีวิตหลังจากจบเปนทหารเกณฑเปนแลวก็

สามารถไปใชชีวิตอยางมีระบบระเบียบและเปนแบบแผนได๓๙ 
 

13) หนวยงานใหความรูใหวิชาชีพใหความมีระเบียบวินัย ในการรับภารกิจดานความ

มั่นคง ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปนทหาร โดยให เชน เงินเดือน สวัสดิการ  

คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๔๐ 

14) การนําหลักสังคหวัตถุ 4 ดานทานสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารตอนนี้จะสรางขวัญ

กําลังใจไดอยางไรทานก็คือการใหในท่ีนี้จะเกิดหากวาผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสดูแลใหการ

ยอมรับใหการยกยองตอทหารท่ีทํากระทําความดีความชอบรับใชสังคมและชวยเหลือองคกรชวยเหลือ

เพื่อนรวมรุน การเปดชองทางใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการทหาร๔๑ 

15) การฝก ท่ีหลายคนกลัว น าจะเปนแคการเลาตอๆ กันมา เพราะรุนพี่ ท่ีมี

ประสบการณตรงเปนทหารมาแลวยืนยันวาไมไดฝกหนักมากขนาดนั้น เขารับการตรวจเลือกทหารใน

ปนี้ท่ีเขตบางบอน โดยไดเตรียมพรอมรางกายและจิตใจ หากตองเขากรมไปเปนทหารในปนี้ และทาง

บานสนับสนุนใหเปนทหาร แตสวนตัวก็ขอมีงานและภาระท่ีตองรับผิดชอบ พรอมท้ังมองวาหลายคน

ท่ีไมอยากเปนทหารก็นาจะภาระหนาท่ี และมีคนในครอบครัวท่ีตองดูแล แตสําหรับบางคนการเปน

ทหารเกณฑก็อาจหมายถึงอนาคตท่ีดีกวาเดิม๔๒ 

16) หนวยงานใหโดยการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร มีความ

จงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการ

เสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปน

ทหารอาชีพในอนาคตตอไป๔๓
 

                                                 
๓๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๓๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๔๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564  
๔๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๔๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 16 วันท่ี 15 มกราคม 2564  
๔๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564 



๑๖๐ 

17) การสรางทัศนคติท่ีดี หนวยงานอาจจะใหท้ังในเรื่องทัศนคติท่ีดี ความมั่นคงทาง

จิตใจ โดยสรางแรงจูงใจ เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษา ทหารทุกนายตอง

พยายามสอบนายสิบใหได หรือถาไมไดใหสมัครตอเปนนายสิบประจําการ (พลทหารสมัครตอ) เรียน

ใหจบปริญญาตรีใหได มันจะมีโควตาสําหรับสอบภายในของนายทหารสัญญาบัตรท่ีมาจาก 

สายปริญญา (สอบไดจนถึงอายุ 35 ป)  ซึ่งเราจะไดเปรียบบุคคลภายนอก เนื่องจากเราเปนคนใน 

รูกฏ ระเบียบ ผูบังคับบัญชาดอยูแลว  ถาคุณสอบไดก็จะเปนนายทหารสัญญาบัตรท่ีมาจากสาย

ปริญญา (ทหารเรือเรียกวาสาย ป.) ซึ่งจะเปนรองก็เพียงพวกท่ีจบมาจาก รร.นายรอยเทานั้น ถาอยู

จนถึงอายุ 60 ปคุณจะเกษียรณท่ี พอ. หรือพันเอกพิเศษแนนอน (นักเรียนนายรอยความช่ัวไมมี 

ความดีไมปรากฏจะเกษียรณอยางนอยพลตรี) เปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคุณคิด๔๔
 

18) กองทัพบกทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอยและ

ความปลอดภัย ใหความมั่นใจและความมั่นคงในขณะเปนทหารเกณฑ มีสิทธิ์แนนอนในการสอบเขา

โรงเรียนนายสิบ เพียงแตวา ในขณะท่ีคุณเขากองประจําการ(พลทหาร)ถาคุณอยูในหนวยท่ีให

ความสําคัญกับการสงพลทหารไปสอบ มีการติวสอบกัน คุณก็หายหวงไดเลย เพราะหนวยจะมีครู 

มาติว พาออกกําลังกาย มีรถพาไปสอบ พรอมเค่ียวเข็นอยางท่ีสุด แตถาคุณไดเขาประจําการในหนวย

ท่ีไมสนใจเรื่องดังกลาว คุณตองใสใจเรื่องนี้เองใหมากถึงมากท่ีสุด วาเขาสอบกันเมื่อไรอยางไร ติวเอง 

ออกกําลังกายเอง เตรียมวันลา และขออนุญาตเองใหเรียบรอยสวนเรื่องโรงเรียนนายรอยนั้น เขารับ

จากนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเขาเขาเรียนกันมาต้ังแตจบ ม.3 แตก็มีบางสวนท่ีรับจากนักเรียนนายสิบ 

ดังนี้ ผูมีผลการศึกษาดี มีคะแนนเฉล่ียต้ังแต 3.50 และคะแนนรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00 มีความ

ประพฤติเรียบรอย คะแนนความประพฤติต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไปถานักเรียนผูนั้นสมัครใจ ใหไดรับ

สิทธิ์เขาศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท้ังนี้ จํานวนและ

หลักเกณฑการพิจารณาใหเปนไปตามท่ีกองทัพบกกําหนดหากผูไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ

ดังกลาวสละสิทธิ์ หรือไมสามารถเขารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาได ใหผูท่ีสอบไดลําดับรองลงไปท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนไดรับสิทธิ์ในโรงเรียนเตรียม

ทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาแทน โดยใหโรงเรียนนายสิบทหารบกเปนผูพิจราณา

คัดเลือกแลวรายงานกรมยุทธศึกษาทหารบก และเมื่อรับราชการเปนนายสิบอยูก็ยังสามารถสอบ

เล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตรหรือนายรอย ไดจากวัยวุฒิ หรือจากคุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขา

ท่ีตําแหนงนั้นๆ เปดสอบ๔๕ 

                                                 
๔๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๔๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 21 วันท่ี 21 มกราคม 2564  



๑๖๑ 

19) อํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางใหกับประชาชน รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาสวนตัว 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน๔๖ 

20) จะได รับ เงินค าตอบแทน  ( เงิน เ ดือน) เ ดือนแรก ซึ่ งกอง ทัพบก ร วมกับ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการจายโอนคาตอบแทน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูล

สวัสดิการทางสังคม (e-social welfare) เขาสูบัญชีธนาคารสวนบุคคลของทหารใหม ซึ่งไดเปดไวกับ

ธนาคารของรัฐ ต้ังแตเขาประจําการ โดยคาตอบแทนรายเดือนของทหารใหมจะประกอบดวย 

เงินเดือนตามข้ัน บวกกับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว๔๗
 

21) หากรับราชการทหารครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการกําหนด  

มีสิทธิ์ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการสอบเขา "โรงเรียนนายสิบทหารบก" ตามท่ีกองทัพบกจัดสรร

ให ซึ่งปจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาใหทหารกองประจําการในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ

ทหารบก รอยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนรอยละ 20๔๘ 
 

การบูรณาการ “หลักสมานัตตา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความสําเร็จ สมานัตตา หมายถึง การวางตนเสมอตนเสมอปลาย การประพฤติส่ิง

ท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น จะเห็นวามีท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติ

ส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

22) การเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมเปนการเห็นแกตัวเห็น

แกไดฝายเดียวทหารจะเปนผูใหทหารจะไดรับจากผูบังคับบัญชาและทหารเปนผูท่ีเสียสละกําลังกําลัง

กายเสียสละเวลาในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือและปกปองประเทศชาติกระบวนการสราง

ขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน๔๙ 

23) การท่ีหนวยงานหรือองคกรเปนผูใหถาเกิดวาทุกคนมาดูวาองคกรทหารใหอะไรกับ

ทหารท่ีไปอยูกองประจําการนึกถึงอกเขาอกเราก็จะเขาใจก็จะรูสึกใหและอยากจะใหซึ่งเปนขวัญ

กําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑ ซึ่งกองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน 

คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ๕๐ 

                                                 
๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564  
๔๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 24 วันท่ี 21 มกราคม 2564  
๔๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564  
๔๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๕๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564  



๑๖๒ 

24) การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจหนวยงานองคกรทหารจะตองให

โอกาสใหการยอมรับนาจะใหไปสักกาศนียบัตรสําหรับคนท่ีผานเกณฑทหาร เพื่อเขาไปตอยอดเรียน 

กศน.ระหวางรับราชการ และยังมีรายไดจากการเปนทหารไวใชจายและแบงใหทางบานดวย๕๑  

25) กองทัพบกไดดําเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของ

กองทัพ ใหเกิดประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามหวงระยะเวลา๕๒ 

26)  ทหารใหมแตละนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีเปนคาตอบแทน

รายเดือน 7,120 บาท ท้ังนี้ในหวงท่ีผานมา ทหารใหมซึ่งไดรับเบ้ียเล้ียงเรียบรอย บางสวนไดมอบให

ครอบครัวในวันพบญาติ สรางความปลาบปล้ืมท้ังผูใหและผูรับ๕๓
 

27)  กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล โดยเฉพาะ

ทหารกองประจําการ ไดกําชับใหทุกหนวยดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเบ้ีย

เล้ียง ใหไดรับตรงตามสิทธิตามกําหนดเวลา พรอมกันนี้ไดกําชับผูบังคับหนวยใหคําแนะนําเรื่องการ

เก็บออมและการใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายไดใหกับบุพการีและครอบครัว 

ถือเปนการชวยเหลือในสภาวการณเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากโควิค-19 อีกทางหนึ่ง ท้ังนี้ ทหาร

กองประจําการสามารถทําธุรกรรมทางการเงิน หรือโอนใหกับครอบครัว ผานระบบธุรกรรมทาง

อิเล็กทรอนิกส (Internet banking) และบัตรเอทีเอ็มประจําตัวไดโดยสะดวก๕๔ 

28) ไดใหขอคิดเรื่องรายไดของทหารกองประจําการ โดยใหตระหนักวา แมเงิน

คาตอบแทนเดือนแรกจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตหากมีการบริหารจัดการท่ีดีบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปนทหารกอง

ประจําการ๕๕ 

29) กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอนการตรวจเลือก

ทหาร ในระบบปกติ โดยผูท่ีสมัครเปนทหารดวยวิธีพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์ลดเวลาประจําการตามวุฒิ

การศึกษา สามารถเลือกหนวยทหารท่ีตนเองประสงคเขาประจําการไดเฉพาะหนวยทหารของ

กองทัพบก และตองอยูในมณฑลทหารบกในพื้นท่ีตามภูมิลําเนาทหาร กองทัพใหความมั่นใจและ

ความมั่นคงในขณะเปนทหารเกณฑ มีสิทธิ์แนนอนในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ เพียงแตวา ในขณะ

ท่ีเขากองประจําการ (พลทหาร) ถาอยูในหนวยท่ีใหความสําคัญกับการสงพลทหารไปสอบ มีการติว

สอบกัน ทุกทานก็หายหวงไดเลย เพราะหนวยจะมีครูมาติว พาคุณออกกําลังกาย มีรถพาไปสอบ 
                                                 

๕๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564  
๕๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564  
๕๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564 
๕๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564 
๕๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 21 มกราคม 2564 



๑๖๓ 

พรอมเค่ียวเข็นคุณอยางท่ีสุด จะสอบกันเมื่อไรอยางไร ติวให พาออกกําลังกายเอง เตรียมวันลา และ

ขออนุญาตเองใหเรียบรอย สวนเรื่องโรงเรียนนายรอยนั้น เขารับจากนักเรียนเตรียมทหาร ซึ่งเขาเขา

เรียนกันมาต้ังแตจบ ม.3 แตก็มีบางสวนท่ีรับจากนักเรียนนายสิบ คือ ผูมีผลการศึกษาดี มีคะแนน

เฉล่ียต้ังแต 3.50 และคะแนนรายวิชาไมตํ่ากวา 3.00 มีความประพฤติเรียบรอย คะแนนความ

ประพฤติต้ังแตรอยละ 80 ข้ึนไปถานักเรียนผูนั้นสมัครใจ ใหไดรับสิทธิ์เขาศึกษาในโรงเรียนเตรียม

ทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ท้ังนี้ จํานวนและหลักเกณฑการพิจารณาใหเปนไปตามท่ี

กองทัพบกกําหนดหากผูไดรับการคัดเลือกตามหลักเกณฑดังกลาวสละสิทธิ์ หรือไมสามารถเขารับ

การศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลาได ใหผูท่ีสอบไดลําดับรองลง

ไปท่ีมีคุณสมบัติดังกลาวขางตนไดรับสิทธิ์ ในโรงเรียนเตรียมทหารหรือโรงเรียนนายรอยพระ

จุลจอมเกลาแทน โดยใหโรงเรียนนายสิบทหารบกเปนผูพิจราณาคัดเลือกแลวรายงานกรมยุทธศึกษา

ทหารบก และเมื่อรับราชการเปนนายสิบอยูก็ยังสามารถสอบเล่ือนฐานะเปนนายทหารสัญญาบัตร 

(นายรอย) ไดจากวัยวุฒิ หรือจากคุณวุฒิปริญญาตรีตามสาขาท่ีตําแหนงนั้นๆ เปดสอบครับ๕๖ 

30)  ผูท่ีสมัครเปนทหารจะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเขารับ

ราชการในสังกัดกองทัพบก รวมท้ังจะไดรับสิทธิสวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกอง

ประจําการปกติท้ัง เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิเครื่อง

แตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดเวลารับ

ราชการ ยังไมหมด ยังมีการทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไดรับสิทธิ 

31) ยังจะไดรับโอกาสอันดีในการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ จะไดรับสิทธิ สวัสดิการ 

รวมถึงการสนับสนุนสงเสริม และตอยอดสูฝนท่ีเปนจริงในอนาคตในเครื่องแบบทหาร กองทัพใหความ

มั่นใจและความมั่นคงในขณะเปนทหารเกณฑ มีสิทธิ์แนนอนในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ เพียงแต

วา ในขณะท่ีเขากองประจําการ (พลทหาร) ถาอยูในหนวยท่ีใหความสําคัญกับการสงพลทหารไปสอบ 

มีการติวสอบกัน พรอมจัดเรื่องวันลาใหเรียบรอย๕๗ 

สรุปไดวา การบูรณาหลักสังคหวัตถุ 4 ในการสรางขวัญกําลังใจ โดยกองทัพตองให

ความรู ใหโอกาส ประสบการณ การใชชีวิตในสังคม แกหทารเกณฑ ซึ่งทหารเกณฑพึงไดรับจาก

กองทัพ 

 

 

 

 

                                                 
๕๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564  
๕๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564  



๑๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.1 แสดงขวัญกําลังใจดานความสําเร็จ 
 

 

2. ดานการยอมรับ  

การบูรณาการ “หลักทาน” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ดานการยอมรับ ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ ให

ทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ีรัก 

มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ 

สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

32) หนวยงานใหความรูใหวิชาชีพใหความมีระเบียบวินัย ในการรับภารกิจดานความ

มั่นคง ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปนทหาร โดยให เชน เงินเดือน สวัสดิการ  

คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๕๘ 

33) การสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารตอนนี้จะสรางขวัญกําลังใจไดอยางไรทานก็คือ

การใหในท่ีนี้จะเกิดหากวาผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสดูแลใหการยอมรับใหการยกยองตอทหารท่ี

ทํากระทําความดีความชอบรับใชสังคมและชวยเหลือองคกรชวยเหลือเพื่อนรวมรุน การเปดชองทาง

ใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการทหาร๕๙ 

                                                 
๕๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564  
๕๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564  

ใหโอกาส ความรู 

ดานความสําเร็จ 

แนะนําส่ิงท่ีมีสาระเปน
ประโยชน 

ฝกการมีน้ําใจ 

ชวยเหลือผูอื่น 

เพิ่มเขมแข็ง อดทน 

มีวินัย 

กองทัพใหทัศนคติท่ีดี 

ใหทหารเห็นคุณคา 
ในตัวเอง 

ขวัญ
กําลังใจ 

 



๑๖๕ 

34) การทําการใหในท่ีนี้คือหนวยงานหรือองคกรเปนผูใหถาเกิดวาทุกคนมาดูวาองคกร

ทหารใหอะไรกับทหารท่ีไปอยูกองประจําการ เราก็จะเขาใจก็จะรูสึกใหและอยากจะใหซึ่งเปนขวัญ

กําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑ ซึ่งกองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน 

คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ๖๐ 

35) การฝกท่ีไดประสบการณตรงเปนทหารมาแลวยืนยันวาไมไดฝกหนักมากขนาด

นั้น เขารับการตรวจเลือกทหารตองเตรียมพรอมรางกายและจิตใจ และทางบานสนับสนุนใหเปน

ทหาร แตสวนตัวก็ขอมีงานและภาระท่ีตองรับผิดชอบ พรอมท้ังมองวาหลายคนท่ีไมอยากเปนทหารก็

นาจะภาระหนาท่ี และมีคนในครอบครัวท่ีตองดูแล แตสําหรับบางคนการเปนทหารเกณฑก็อาจ

หมายถึงอนาคตท่ีดีกวาเดิม๖๑ 

36) การสรางขวัญกําลังใจท่ีดี คือการใหการท่ีองคกรทหารใหโอกาสกับทหารกอง

ประจําการหรือใหโอกาสกับผูท่ีดอยโอกาสวาจะเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑซึ่งปจจุบันขาวก็

ออกมามากมายวาทหารเกณฑโดนซอมบางหนวยงานหรือองคกรก็จะตองรับผิดชอบในสวนนี้

หนวยงานหรือองคกรก็จะตองหาวิธีหรือหาแนวทางในการท่ีจะใหทหารเกณฑหลังสดกองประจําการ

ไปเล้ียงไดมีโอกาสท่ีดีกวาคนอื่นสรางโอกาสใหมๆ ในชีวิตท้ังเรื่องเรียน และตอยอดรับราชการ

ทหาร๖๒ 

37) กองทัพบกใหความมีระเบียบวินัย ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในอนาคต สําหรับคนท่ี

มีระเบียบวินัย ทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 

ใหความมั่นใจและความมั่นคงในขณะเปนทหารเกณฑ๖๓ 

38) การสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารเกณฑไดคนทุกคนตางก็ไดรับการตางก็ตองการ

การยอมรับจากคนอื่นตางก็ตองการโอกาสจากคนอื่นถาเกิดหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาใหโอกาส

หนวยงานใหความรูและใหความสามารถก็จะเปนการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีเพราะหลังจากปลด

ประจําการแลวก็สามารถนําวิชาชีพท่ีไดไปประกอบอาชีพได๖๔ 

การบูรณาการ “หลักปยวาจา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ดานการยอมรับ ปยวาจา คือ การกลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล 

เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจ

ดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

                                                 
๖๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๖๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 16 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๖๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๖๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 21 วันท่ี 21 มกราคม 2564.  
๖๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564.  



๑๖๖ 

39) พูดเพื่อสรางแรงบันดาลใจ ของคนท่ีทําหนาท่ีทหาร หนักท้ังฝก นอกจากการให

ส่ิงของยังรวมถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจน ดวยบทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอ

ผูใตบังคับบัญชาหากผูบังคับบัญชา ทําใหมีความสัมพันธอันดีกันกับลูกนองเขาใจซึ่งกันและกันยอมทํา

ใหบรรยากาศในการปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมีชีวิตชีวาลูกนองจะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงาน

และทางผูบังคับบัญชาตองยอมรับในความใหมตอหนาท่ีของพลทหารเหลานี้๖๕  

40) การใหยอมรับในความเสียสละของทหารเกณฑ ใหส่ิงท่ีเกิดประโยชน ใหมีความสุข

ใจท้ังผูใหและผูรับรวมท้ังการใหความรูท่ีถูกตองและเปนจริงดวยการสรางขวัญกําลังใจผลักดันให

ทหารเกณฑไมรูสึกตองอดทนตอการทําหนาท่ีอันทรงเกียรติ ทําใหเกิดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน๖๖ 

41) การใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริงดวยซึ่งเปนปจจัยในดานความ

รับผิดชอบในการสรางขวัญกําลังใจการรูจักใหรูจักเสียสละหรือแบงปนส่ิงของใหแกบุคคลอื่นเปนคน

ไมเห็นแกตัวไมเห็นแกประโยชนฝายเดียว ความสําคัญของการสรางขวัญกําลังใจในการใหทหารเกณฑ

ไดมีขวัญกําลังใจ๖๗ 

42) การใหวิชาชีพติดตัว ใหความมีระเบียบวินัยก็เปนขวัญกําลังใจทําใหรูสึกวาตัวเองไม

รักเขา กองทัพบกมีเปนเจตนารมณ ตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร ได

เขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความ

มั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๖๘ 

43) ประชาสัมพันธเพื่อใหไดคนเขามาสมัคร เห็นความสําเร็จในระยะเวลาสองปหรือ

หนึ่งปท่ีเปนทหาร เพราะการเปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคิด เพราะนั้นอาจเปนกาวแรกท่ีอาจไดตอ

ยอดจนไปถึง นักเรียนนายสิบ และกาวสู โรงเรียนเตรียมทหาร และสุดทายหากเปนคนท่ีเกงจริง 

คุณสมบัติครบก็อาจจะไดกาวถึงโรงเรียนนายรอย จปร.๖๙ 

44) รายไดของทหารกองประจําการ แมเงินคาตอบแทนจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก 

แตหากมีการบริหารจัดการท่ีดีบนพื้นฐานของความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปนทหารกองประจําการ๗๐ 

45) กองทัพบกก็ออกมาใหความมั่นใจถึงการดูแลพลทหารในทุกกรม กอง และทุก

หนวย ทุกคาย ไดกําชับใหดูแลอยางดี พรอมมอบใหกองทัพภาค 1 ลงไปดูเรื่องท่ีเกิดข้ึน ครูฝกไดทํา

                                                 
๖๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๖๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๖๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564.  
๖๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564.  
๖๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564. 
๗๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 



๑๖๗ 

เกินกวาเหตุ หรือลงโทษมากเกินไปหรือไม ในเรื่องนี้ใครผิดก็ตองรับโทษไป ขอใหรอผลการตรวจสอบ

ใครผิดก็รับโทษไป เพราะไดเตือนมาหลายครั้งแลว การลงโทษตางๆ ตองพิจารณาใหเหมาะสมเปนไป

ตามการลงโทษของเรื่องวินัยทหาร ซึ่งมีอยู 5 ขอ ท่ีมีต้ังแต 1. ภาคทัณฑ 2. ทัณฑกรรม 3. กัก 4. 

ขัง และ 5. จําขัง๗๑ 

การบูรณาการ “หลักอัตถจริยา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานการยอมรับ อัตถจริยา คือ การบําเพ็ญใหเปนประโยชนแกผูเกี่ยวของหรือผูอื่น 

เปนการปฏิบัติส่ิงท่ีเปนประโยชนซึ่งกันและกัน มีน้ําใจชวยเหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน ดวย

กําลังความคิด กําลังกาย และกําลังทรัพย การทําตนใหเปนประโยชนเทาท่ีจะทําได เชน สงเสริม

จริยธรรม สงเสริมใหผูอื่นไดรับส่ิงท่ีดี การชวยเหลือผูอื่นจะทําใหหมูคณะ สังคมและประเทศชาติมี

ความกาวหนา ไดรับความสําเร็จในส่ิงตางๆ เปนอยางดี 

46) ผูบังคับบัญชาตองใหการยอมรับ ทหารเกณฑท่ีมาจากหลากหลายพอพันแม ท่ีมีตอ

ผูใตบังคับบัญชา เปนการยอมรับความสัมพันธพื้นฐาน ในการสรางความรวมมือ ความรักเคารพนับถือ

ใหเกียรติซึ่งกันและกันยกยองกันโดยผูบังคับบัญชาไมควรมองผูใตบังคับบัญชาเปนเสมือนเครื่องจักร

คอยจะปดและต้ังขอสังเกตตําหนิติเตียนต้ังความหวัง สรางความแตกแยกในหมูคณะ๗๒ 

47) ใหการสงเคราะหชวยเหลือผูอื่นดวยการใหส่ิงของท่ีตนมีใหแกผูท่ีขาดแคลน ขวัญ

กําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรูสึกและสังเกตไดนอกจากนั้นขวัญกําลังใจยัง

เปนส่ิงสําคัญท่ีทหารเกณฑไดรับจากหนวยงาน เพื่อเปนส่ิงเหนี่ยวในการทําหนาท่ี๗๓ 
48) หนวยงานเปนผูให ใหความสุขใหอาชีพองคกรก็ใหรายไดเปนคาตอบแทนในการ

เปนทหารเกณฑเพื่อจะบรรเทาทุกขของคนท่ีอยูขางหลังไมใหสูญเสียแรงงานไปแลวเงินก็ยังไมได

รวมท้ังการใหความรูใหคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริงใหความมีระเบียบวินัยในชีวิตหลังจาก

จบเปนทหารเกณฑเปนแลวก็สามารถไปใชชีวิตอยางมีระบบระเบียบและเปนแบบแผนได๗๔  

49) หนวยงานเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดี

ตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการเสริมสรางใหมี

ความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพใน

อนาคตตอไป๗๕ 

การบูรณาการ “หลักสมานัตตา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานการยอมรับ สมานัตตา หมายถึง การปฏิบัติตนเสมอตนเสมอปลาย การทําตัวให
                                                 

๗๑
สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  

๗๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.   
๗๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๗๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๗๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564. 



๑๖๘ 

เขากันได เปนเพื่อนรวมทุกขรวมสุขกัน ไมเอาเปรียบ รวมเผชิญ และแกปญหาเพื่อประโยชนสุข

รวมกัน ไมถือเราถือเขา รูจักผูกมิตรกับผูอื่น เชน ในยามท่ีตนตกทุกขไดยากก็ไมทอดท้ิงยังชวยเหลือ 

ยอมเกิดความสุข และความสามัคคีในหมูคณะ จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

50) การเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมเปนการเห็นแกตัวเห็น

แกไดฝายเดียวทหารจะเปนผูใหทหารจะไดรับจากผูบังคับบัญชาและทหารเปนผูท่ีเสียสละกําลังกําลัง

กายเสียสละเวลาในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือและปกปองประเทศชาติกระบวนการสราง

ขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน๗๖ 

51) การสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑการท่ีทหารเกณฑเปนผูรู จักใหหรือ

ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีรูจักใหเมื่อทหารเกณฑมีปญหาก็จะชวยเหลือทหารเกณฑก็จะมีความรูสึกท่ีดีเมื่อ

มีเมื่อเพื่อนมีทุกขก็จะรูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่นทําใหสังคมมีความสุขซึ่งเกิดจากการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันนั่นเองดวยหลักก็คือการรูจักใหเมื่อเจานายใหผูใตบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาก็จะแบงปน

การใหเหลานี้ใหกับเพื่อน ผูท่ีสมัครเขารับเปนทหารเกณฑ มีเหตุผลท่ีมาสมัครเปนทหาร เพื่อเขาตอ

นักเรียนนายสิบและเปนความฝนสวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพมั่นคง๗๗ 

52) การสรางขวัญกําลังใจหนวยงานองคกรทหารจะตองใหโอกาสใหการยอมรับนาจะ

ใหไปบัตรสําหรับคนท่ีผานเกณฑทหาร เพื่อเขาไปตอยอดเรียน กศน. ระหวางรับราชการ และยังมี

รายไดจากการเปนทหารไวใชจายและแบงใหทางบานดวย๗๘  

53) หนวยงานอาจจะใหท้ังในเรื่องทัศนคติท่ีดี ความมั่นคงทางจิตใจ โดยสรางแรงจูงใจ 

เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษา๗๙ 

54)  ผูท่ีสมัครเปนทหารจะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเขารับ

ราชการในสังกัดกองทัพบก รวมท้ังจะไดรับสิทธิสวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกอง

ประจําการปกติท้ัง เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิเครื่อง

แตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดเวลารับ

ราชการ ยังไมหมด ยังมีการทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไดรับสิทธิ 

55) การทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางใหกับประชาชน รวมถึงการ

รักษาความปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละ

เวลาสวนตัว เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน ก็ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในหนาท่ี๘๐ 

                                                 
๗๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๗๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๗๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๗๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๘๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564.  



๑๖๙ 

56) กองทัพบกไดดําเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของ

กองทัพ ใหเกิดประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามหวงระยะเวลา๘๑ 

57) ทหารเกณฑจะไดรับเงินคาตอบแทน ซึ่งกองทัพบกดําเนินการจายโอนคาตอบแทน 

สําหรับทหารใหมคาตอบแทนรายเดือนของทหารใหมจะประกอบดวย เงินเดือนตามข้ัน บวกกับเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว๘๒ 

58) ทหารใหมแตละนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีเปนคาตอบแทน

รายเดือน มีเครื่องแบบ อาหาร๘๓ 

59) กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล โดยเฉพาะ

ทหารกองประจําการ ไดกําชับใหทุกหนวยดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเบ้ีย

เล้ียง ใหไดรับตรงตามสิทธิตามกําหนดเวลา พรอมกันนี้ไดกําชับผูบังคับหนวยใหคําแนะนําเรื่องการ

เก็บออมและการใชจายใหเกิดประโยชนสูงสุด๘๔ 

60) การรับสมัครและคัดเลือกจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอนการตรวจเลือกทหาร ใน

ระบบปกติ โดยผูท่ีสมัครเปนทหารดวยวิธีพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์ลดเวลาประจําการตามวุฒิการศึกษา 

สามารถเลือกหนวยทหารท่ีตนเองประสงคเขาประจําการไดเฉพาะหนวยทหารของกองทัพบก และ

ตองอยูในมณฑลทหารบกในพื้นท่ีตามภูมิลําเนาทหาร๘๕ 

61) หากรับราชการทหารครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการกําหนด  

มีสิทธิ์ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการสอบเขา "โรงเรียนนายสิบทหารบก" ตามท่ีกองทัพบกจัดสรร

ให ซึ่งปจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาใหทหารกองประจําการในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ

ทหารบก๘๖ 

62) กําลังใจคือความสําเร็จในอนาคต การไดรับการยกยองแลวยังจะไดรับโอกาสอันดี

ในการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ จะไดรับสิทธิ สวัสดิการ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริม และตอ

ยอดสูฝนท่ีเปนจริงในอนาคตในเครื่องแบบทหาร๘๗ 

สรุปไดวา ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในดานการไดรับการยอมรับ ทหารเกณฑตองการ

ไดรับการยอมรับจากหนวยงาน จากกองทัพ จากสังคมโดยรวม เพื่อไมเปนการเสียโอกาสในระหวางท่ี

                                                 
๘๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๘๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 24 วันท่ี 21 มกราคม 2564.  
๘๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564. 
๘๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๘๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.  
๘๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๘๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 26 มกราคม 2564.  



๑๗๐ 

เปนทหารเกณฑ เมื่อปลดประจําการหนวยงานราชการท้ังหลายนาจะใหโอกาสหรือสิทธิพิเศษมากกวา

ปกติในการสอบเขารับราชการในสังกัดหรือสังกัดหนวยงานอื่นก็ตามเพื่อเปนขวัญกําลังใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.2 แสดงขวัญกําลังใจดานการยอมรับ 

 

3. ดานการยกยอง 

การบูรณาการ “หลักทาน” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ดานการยกยอง ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผ ให

ทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ีรัก 

มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ 

สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

63) การยกยองในส่ิงท่ีทหารปฏิบัติ ทําใหมีความสุขใจท้ังผูใหและผูรับรวมท้ังการให

ความรูท่ีถูกตองและเปนจริงดวยการสรางขวัญกําลังใจผลักดันใหทหารมีกําลังใจ ใครๆ ก็อยากสมัคร

เปนทหาร๘๘ 

64) การยกยองใหทําหนาท่ีเปนครู ใหความรู คําแนะนําเกี่ยวกับการปองกันตัวท่ีถูกตอง

ชัดเจน ทําใหมีความสัมพันธอันดีกันกับสังคม สังคมเขาใจ กองทัพไดหนายอมทําใหบรรยากาศในการ

                                                 
๘๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  

ใหความเชื่อมั่น  
ไดรับความมั่นคงทางจิตใจ 

ดานการยอมรับ 

อาชีพท่ีสังคมยอมรับ 

สิทธิและสวัสดิการ

ชวยเหลือครอบครัว 

สิทธิ  

หลังปลดประจําการ 

ทหารไดรับโอกาส 

หนวยงานตางๆ 
ยอมรับ 

ขวัญ
กําลังใจ 

 



๑๗๑ 

ปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมี ชีวิตชีวาลูกนองจะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและทาง

ผูบังคับบัญชา๘๙  
65) การไดรับการยกยองวาเปนผูเสียสละ ซึ่งเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑ ซึ่ง

กองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยัง

ไมจูงใจมากพอ๙๐  

66) การสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารตอนนี้จะสรางขวัญกําลังใจไดอยางไรทานก็คือ

การใหในท่ีนี้จะเกิดหากวาผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสดูแลใหการยอมรับใหการยกยองตอทหารท่ี

ทํากระทําความดีความชอบรับใชสังคมและชวยเหลือองคกรชวยเหลือเพื่อนรวมรุน การเปดชองทาง

ใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการทหาร๙๑  

67) การสรางขวัญกําลังใจท่ีดีทานคือการใหการท่ีองคกรทหารใหโอกาสกับทหารกอง

ประจําการหรือใหโอกาสกับผูท่ีดอยโอกาสวาจะเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑซึ่งปจจุบันขาวก็

ออกมามากมายวาทหารเกณฑโดนซอมบางหนวยงานหรือองคกรก็จะตองรับผิดชอบในสวนนี้

หนวยงานหรือองคกรก็จะตองหาวิธีหรือหาแนวทางในการท่ีจะใหทหารเกณฑไดมีโอกาสท่ีดีกวาคน

อื่นสรางโอกาสใหมๆ๙๒  

68) จะไดรับเงินคาตอบแทน ต้ังแตเขาประจําการ โดยคาตอบแทนรายเดือนของทหาร

ใหมจะประกอบดวย เงินเดือนตามข้ัน บวกกับเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว๙๓
 

69) ทหารใหมแตละนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีเปนคาตอบแทน

รายเดือน 7,120 บาท ท้ังนี้ในหวงท่ีผานมา ทหารใหมซึ่งไดรับเบ้ียเล้ียงเรียบรอย บางสวนไดมอบให

ครอบครัวในวันพบญาติ สรางความปลาบปล้ืมท้ังผูใหและผูรับ๙๔
 

การบูรณาการ “หลักปยวาจา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ดานการยกยอง ปยวาจา คือ การกลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล 

เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจ

ดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

70) ผูบังคับบัญชา ใหการยกยองทหารท่ีทําดี มีวินัย ใสใจหนาท่ี และพรอมรับฟง 

แสดงใหถึงการไดรับการยกยอง ทําใหความสัมพันธพื้นฐานของความรวมมือคือความรักเคารพนับถือ

                                                 
๘๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๙๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๙๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๙๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๙๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 24 วันท่ี 21 มกราคม 2564.  
๙๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564. 



๑๗๒ 

ใหเกียรติซึ่งกันและกันยกยองกันโดยผูบังคับบัญชาไมควรมองผูใตบังคับบัญชาเปนเสมือนเครื่องจักร

คอยจะปดและต้ังขอสังเกตตําหนิติเตียนต้ังความหวัง สรางความแตกแยกในหมูคณะ๙๕  

71) การใหความรูคําแนะนําซึ่งเปนความรับผิดชอบในการสรางขวัญกําลังใจการรูจักให

รูจักเสียสละหรือแบงปนส่ิงของใหแกบุคคลอื่นเปนคนไมเห็นแกตัวไมเห็นแกประโยชนฝายเดียว 

ความสําคัญของการสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานผูท่ีมีขวัญกําลังใจ๙๖ 

72) การยกยองในความเปนทหาร ทําใหหลายคนท่ีเคยกลัว ก็อยากเขารับการตรวจ

เลือกทหาร ทําใหมีงานทํา และมีภาระท่ีตองรับผิดชอบตอประเทศชาติ พรอมท้ังมองวาหลายคนท่ีไม

อยากเปนทหารก็นาจะภาระหนาท่ี และมีคนในครอบครัวท่ีตองดูแล แตสําหรับบางคนการเปนทหาร

เกณฑก็อาจหมายถึงอนาคตท่ีดีกวาเดิม๙๗  

73) การสรางขวัญกําลังใจหนวยงานองคกรทหารจะตองใหโอกาสใหการยอมรับนาจะ

ใหคนท่ีผานเกณฑทหารเขาไปตอยอดเรียน กศน.ระหวางรับราชการ และยังมีรายไดจากการเปน

ทหารไวใชจายและแบงใหทางบานดวย๙๘  

74) กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอนการตรวจเลือก

ทหาร ในระบบปกติ โดยผูท่ีสมัครเปนทหารดวยวิธีพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์ลดเวลาประจําการตามวุฒิ

การศึกษา สามารถเลือกหนวยทหารท่ีตนเองประสงคเขาประจําการไดเฉพาะหนวยทหารของ

กองทัพบก และตองอยูในมณฑลทหารบกในพื้นท่ีตามภูมิลําเนาทหาร๙๙ 

การบูรณาการ “หลักอัตถจริยา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานการยกยอง อัตถจริยา คือ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชน

ใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติม

น้ําใจตอกัน 

75) การสงเคราะหชวยเหลือผูอื่นดวยการใหส่ิงของท่ีตนมีใหแกผูท่ีขาดแคลน ขวัญ

กําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรูสึกและสังเกตไดนอกจากนั้นขวัญกําลังใจยัง

เปนส่ิงสําคัญท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับจากหนวยงาน๑๐๐ 

76) การใหคาตอบแทนในการเปนทหารเกณฑ เพื่อจะบรรเทาทุกขของคนท่ีอยูขางหลัง

ไมใหสูญเสียแรงงานไปแลวเงินก็ยังไมไดรวมท้ังการใหความรูใหคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริง

                                                 
๙๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.   
๙๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564.  
๙๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 16 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๙๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๙๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๐๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  



๑๗๓ 

ใหความมีระเบียบวินัยในชีวิตหลังจากจบเปนทหารเกณฑเปนแลวก็สามารถไปใชชีวิตอยางมีระบบ

ระเบียบ๑๐๑  

77) การใหของผูบังคับบัญชาจะเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารเกณฑไดคนทุก

คนตางก็ไดรับการตางก็ตองการการยอมรับจากคนอื่นตางก็ตองการโอกาสจากคนอื่นถาเกิดหนวยงาน

หรือผูบังคับบัญชาใหโอกาสหนวยงานใหความรูและใหความสามารถก็จะเปนการสรางขวัญกําลังใจท่ี

ดีเพราะหลังจากปลดประจําการแลว๑๐๒  

78) กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล ตามสิทธิ

ตามกําหนดเวลา พรอมกันนี้ไดกําชับผูบังคับหนวยใหคําแนะนําเรื่องการเก็บออมและการใชจายให

เกิดประโยชนสูงสุด รวมถึงการจัดสรรรายได๑๐๓ 

79) การใหทัศนคติท่ีดี ใหความมั่นคงทางจิตใจ เปนแรงจูงใจ เมื่อทหารทําดีก็มีการยก

ยองเชิดชูเชนเดียวกับหนวยงานอื่นๆ เชน การไดโลห ไดเข็ม๑๐๔  

80) ใหความรูใหวิชาชีพ ใหความมีระเบียบวินัย ในการรับภารกิจดานความมั่นคง  

ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปนทหาร โดยให เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครอง

ชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๑๐๕  

81) คาตอบแทนบนพื้นฐานของความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม  

มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปนทหารกองประจําการ๑๐๖ 

การบูรณาการ “หลักสมานัตตา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานการยกยอง สมานัตตา หมายถึง การประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น  

จะเห็นวามีท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน  

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

82) ทหารไดรับการยกยองวาเปนผูเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น

ไมเปนการเห็นแกตัวเห็นแกไดฝายเดียวทหารจะเปนผูใหทหารจะไดรับจากผูบังคับบัญชาและทหาร

เปนผูท่ีเสียสละกําลังกําลังกายเสียสละเวลาในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือและปกปอง

ประเทศชาติกระบวนการสรางขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน๑๐๗ 

                                                 
๑๐๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564. 
๑๐๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564.  
๑๐๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๑๐๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๐๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564.  
๑๐๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๑๐๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  



๑๗๔ 

83) การสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ การท่ีทหารเกณฑไดรับการยกยอง สามารถ

สรางแรงบันดาลใจและเกิดความภาคภูมิใจในหนาท่ี มีความรูสึกท่ีดี รูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่นทํา

ใหสังคมมีความสุขซึ่งเกิดจากการชวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเอง๑๐๘ 

84) การใหความรูใหวิชาชีพใหความมีระเบียบวินัยก็เปนขวัญกําลังใจทําใหรูสึกวาตัวเอง

ไมรักเขา กองทัพบกมีเปนเจตนารมณ ตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร 

ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดาน

ความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๐๙ 

85) หนวยงานใหโดยการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร มีความ

จงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดยจะไดรับการ

เสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปน

ทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๑๐  

86) การอํานวยความสะดวกใหกับประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติ รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาสวนตัว 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน๑๑๑  

87) กองทัพบกพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของกองทัพ ใหเกิด

ประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบของทาง

ราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบก๑๑๒  

88) การประชาสัมพันธเพื่อใหไดคนเขามาสมัครตามความตองการของยอดจํานวนท่ีรับ

ได เพราะระบุการเปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคิด เพราะนั้นอาจเปนกาวแรกของนองๆ ท่ีอาจไดตอ

ยอดจนไปถึง นักเรียนนายสิบ และกาวสู โรงเรียนเตรียมทหาร และสุดทายหากเปนคนท่ีเกงจริง 

คุณสมบัติครบก็อาจจะไดกาวถึงโรงเรียนนายรอย จปร. เพื่อสอยดาวมาแตะบ๑๑๓ 

89)  การใหความมั่นใจถึงการดูแลพลทหารในทุกกรม กอง และทุกหนวย ทุกคาย  

ไดกําชับใหดูแลอยางดี๑๑๔ 

                                                 
๑๐๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๐๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564.  
๑๑๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564. 
๑๑๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564.  
๑๑๒

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๑๓

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 28 มกราคม 2564. 
๑๑๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  



๑๗๕ 

90) กองทัพบกยกยองใหเปนพิเศษ ในการไดรับสิทธิพเศษ เชน หากรับราชการทหาร

ครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการกําหนด มีสิทธิ์ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการ

สอบเขาโรงเรียนนายสิบ ตามท่ีกองทัพบกจัดสรรให๑๑๕ 

91)  ผูท่ีผานการเกณฑทหาร ไดรับยกยองโดยการใหสิทธิพืเศษ ผูท่ีสมัครเปนทหารจะ

ไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบคัดเลือกเขารับราชการในสังกัดกองทัพบก รวมท้ังจะไดรับสิทธิ

สวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกองประจําการปกติท้ัง เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงินเพิ่มการ

ครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาล๑๑๖ 

สรุปไดวา การยกยองทหารเกณฑท้ังในเรื่องสิทธิพิเศษหลังปลดประจําการ สิทธิในคา

ครองชีพและเบ้ียเล้ียง กองทัพบกใหสิทธิสําหรับคนท่ีผานการเกณฑทหารมากอน ในการยกยองใน

อาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.3 แสดงขวัญกําลังใจดานการยกยอง 
 

 

4. ดานความกาวหนา 

การบูรณาการ “หลักทาน” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ดานความกาวหนา ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรูจักเอื้อเฟอเผ่ือแผให

                                                 
๑๑๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๑๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.  

ผูเสียสละ 

ดานการยกยอง 

สิทธิพิเศษ 

หนวยงานยกยอง 

สิทธิ  

หลังปลดประจําการ 

ทหารไดรับสวัสดิการ
หลงัปลด 

 

ไดรับโอกาสจาก
หนวยงานตางๆ 

 

ขวัญ
กําลังใจ 

 



๑๗๖ 

ทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมีความสุขในอาชีพท่ีรัก 

มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ 

สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

92) การใหความกาวหนาหลังปลดประจําการ สามารถเปนทหารอาชีพได สามารถสอบ

เขาหนวยงานตางโดยการไดรับคะแนนเพิ่มเปนขวัญกําลังใจ๑๑๗ 

93) การใหโอกาสเพื่อสรางความกาวหนา หลังทําหนาท่ีรับใชชาติ ท้ังการใหความรูท่ี

ถูกตองและเปนจริงดวยการสรางขวัญกําลังใจผลักดันใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน๑๑๘ 
 

การบูรณาการ “หลักปยวาจา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ดานความกาวหนา ปยวาจา คือ การกลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มีเหตุผล 

เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิดความเขาใจ

ดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

94) การใหกําลังใจ นอกจากการใหส่ิงของยังรวมถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตอง

ชัดเจน ดวยบทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาหากผูบังคับบัญชา ทําใหมีความสัมพันธ

อันดีกันกับลูกนองเขาใจซึ่งกันและกันยอมทําใหบรรยากาศในการปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมี

ชีวิตชีวาลูกนองจะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและทางผูบังคับบัญชา๑๑๙  
 

การบูรณาการ “หลักอัตถจริยา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความกาวหนา อัตถจริยา คือ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมู

ชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติม

น้ําใจตอกัน 

95) การใหความกาวหนาเปนเครื่ องยึดเหนี่ ยวใหสมกับท่ี เ สียสละรับใชชาติ  

การสงเคราะหชวยเหลือครอบครัวทหารเกณฑ ดวยการใหส่ิงของ เปนขวัญกําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไม

เห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรู สึกและสังเกตได นอกจากนั้นขวัญกําลังใจยังเปนส่ิงสําคัญ 

ท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับจากหนวยงาน เพราะทหารบางคนมีภาระรับผิดชอบตอครอบครัวท่ี

ตางกัน๑๒๐ 
 
                                                 

๑๑๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.   
๑๑๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๑๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๑๒๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2564. 



๑๗๗ 

96) ทานการใหเปนการเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมเปนการ

เห็นแกตัวเห็นแกไดฝายเดียวทหารจะเปนผูใหทหารจะไดรับจากผูบังคับบัญชาและทหารเปนผูท่ี

เสียสละกําลังกําลังกายเสียสละเวลาในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือและปกปองประเทศชาติ

กระบวนการสรางขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน๑๒๑ 

97) การใหเปนการใหความสุขใหอาชีพองคกรก็ใหรายไดเปนคาตอบแทนในการเปน

ทหารเกณฑเพื่อจะบรรเทาทุกขของคนท่ีอยูขางหลังไมใหสูญเสียแรงงานไปแลวเงินก็ยังไมไดรวมท้ัง

การใหความรูใหคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริงใหความมีระเบียบวินัยในชีวิตหลังจากจบเปน

ทหารเกณฑเปนแลวก็สามารถไปใชชีวิตอยางมีระบบระเบียบและเปนแบบแผนได๑๒๒  

98) การสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑการท่ีทหารเกณฑเปนผูรู จักใหหรือ

ผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีรูจักใหเมื่อทหารเกณฑมีปญหาก็จะชวยเหลือทหารเกณฑก็จะมีความรูสึกท่ีดีเมื่อ

มีเมื่อเพื่อนมีทุกขก็จะรูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่นทําใหสังคมมีความสุขซึ่งเกิดจากการชวยเหลือซึ่ง

กันและกันนั่นเองดวยหลักก็คือการรูจักใหเมื่อเจานายใหผูใตบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาก็จะแบงปน

การใหเหลานี้ใหกับเพื่อน ผูท่ีสมัครเขารับเปนทหารเกณฑ มีเหตุผลท่ีมาสมัครเปนทหาร เพื่อเขาตอ

นักเรียนนายสิบและเปนความฝนสวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพมั่นคง๑๒๓ 

99) การส่ือสารนับเปนพื้นฐานท่ีสําคัญท่ีสุดเรื่องหนึ่งของการสรางมนุษยสัมพันธ เพราะ

การส่ือสารสามารถจูงใจใหเกิดอารมณความรูสึกและความคิด  ไมวาจะเปนไปในทางบวกหรือลบ 

การศึกษาและศิลปะการพูด  จึงเปนส่ิงท่ีจําเปนอยางมากสําหรับการจัดกองกําลังในการสรางมนุษย

สัมพันธของกองทัพ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ 

100) ยังจะไดรับโอกาสอันดีในการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ จะไดรับสิทธิ 

สวัสดิการ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริม และตอยอดสูฝนท่ีเปนจริงในอนาคตในเครื่องแบบทหาร๑๒๔ 
 

การบูรณาการ “หลักสมานัตตา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความกาวหนา ในการประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น จากการสัมภาษณ

ผูใหขอมูลสําคัญ พบวา 

101) ทานการใหทานหมายถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริงดวย

ซึ่งเปนปจจัยในดานความรับผิดชอบในการสรางขวัญกําลังใจการรูจักใหรูจักเสียสละหรือแบงปน

                                                 
๑๒๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๒๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๑๒๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๒๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.  



๑๗๘ 

ส่ิงของใหแกบุคคลอื่นเปนคนไมเห็นแกตัวไมเห็นแกประโยชนฝายเดียว ความสําคัญของการสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานผูท่ีมีขวัญกําลังใจ๑๒๕ 

102) การบูรณาการหลักทาน ทานก็คือการใหการท่ีหนวยงานใหความรูใหวิชาชีพให

ความมีระเบียบวินัยก็เปนขวัญกําลังใจทําใหรูสึกวาตัวเองไมรักเขา กองทัพบกมีเปนเจตนารมณ 

ตองการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจรักในอาชีพทหาร ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดย

จะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสู

การเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๒๖ 

103) หลักทาน บูรณาการโดยหนวยงานเปนหลัก โดยหนวยงานใหความรูใหวิชาชีพให

ความมีระเบียบวินัย ในการรับภารกิจดานความมั่นคง ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขา

เปนทหาร โดยให เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๑๒๗ 

104) การนําหลักสังคหวัตถุ 4 ดานทานสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารตอนนี้จะสราง

ขวัญกําลังใจไดอยางไรทานก็คือการใหในท่ีนี้จะเกิดหากวาผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสดูแลใหการ

ยอมรับใหการยกยองตอทหารท่ีทํากระทําความดีความชอบรับใชสังคมและชวยเหลือองคกรชวยเหลือ

เพื่อนรวมรุน การเปดชองทางใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการ

ทหาร๑๒๘ 

105) การทําการใหในท่ีนี้คือหนวยงานหรือองคกรเปนผูใหถาเกิดวาทุกคนมาดูวา

องคกรทหารใหอะไรกับทหารท่ีไปอยูกองประจําการนึกถึงอกเขาอกเราก็จะเขาใจก็จะรูสึกใหและ

อยากจะใหซึ่งเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑ ซึ่งกองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณ

และสวัสดิการตางๆ เชน คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ๑๒๙ 

106) การใหของหนวยงานหรือการใหของผูบังคับบัญชาจะเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับทหารเกณฑไดคนทุกคนตางก็ไดรับการตางก็ตองการการยอมรับจากคนอื่นตางก็ตองการโอกาส

จากคนอื่นถาเกิดหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาใหโอกาสหนวยงานใหความรูและใหความสามารถก็จะ

เปนการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีเพราะหลังจากปลดประจําการแลวก็สามารถนําวิชาชีพท่ีไดไปประกอบ

อาชีพได๑๓๐ 

                                                 
๑๒๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564.  
๑๒๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564.  
๑๒๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564.  
๑๒๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๒๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๓๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564.  



๑๗๙ 

107) การใหประสบการณการเปนทหาร มีภาระท่ีตองรับผิดชอบ พรอมท้ังมองวา
หลายคนท่ีไมอยากเปนทหารก็นาจะภาระหนาท่ี และมีคนในครอบครัวท่ีตองดูแล แตสําหรับบางคน
การเปนทหารเกณฑก็อาจหมายถึงอนาคตท่ีดีกวาเดิม๑๓๑ 

108)  การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีทานคือการใหการท่ีองคกร
ทหารใหโอกาสกับทหารกองประจําการหรือใหโอกาสกับผูท่ีดอยโอกาสวาจะเปนขวัญกําลังใจท่ีดี
ใหกับทหารเกณฑซึ่งปจจุบันขาวก็ออกมามากมายวาทหารเกณฑโดนซอมบางหนวยงานหรือองคกรก็
จะตองรับผิดชอบในสวนนี้หนวยงานหรือองคกรก็จะตองหาวิธีหรือหาแนวทางในการท่ีจะใหทหาร
เกณฑหลังสดกองประจําการไปเล้ียงไดมีโอกาสท่ีดีกวาคนอื่นสรางโอกาสใหมๆ ในชีวิตท้ังเรื่องเรียน 
และตอยอดรับราชการทหาร๑๓๒ 

109) การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจหนวยงานองคกรทหารจะตองให
โอกาสใหการยอมรับนาจะใหไปสักกาศนียบัตรสําหรับคนท่ีผานเกณฑทหาร เพื่อเขาไปตอยอดเรียน 
กศน.ระหวางรับราชการ และยังมีรายไดจากการเปนทหารไวใชจายและแบงใหทางบานดวย๑๓๓  

110) ทานคือการให ดังนั้นหนวยงานใหโดยการเพิ่มชองทางและโอกาสใหกับผูท่ีมีใจ
รักในอาชีพทหาร มีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการ
โดยจะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอ
ยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๓๔ 

111) หากผูบังคับบัญชาใหความเปนกันเอง มีมนุษยสัมพันธอันดีตอกันและกัน จะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชามีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานท่ีดีดวยเชนกัน การสรางมนุษยสัมพันธกับเพื่อน
รวมกอง หนวยงานอาจจะใหท้ังในเรื่องทัศนคติท่ีดี ความมั่นคงทางจิตใจ โดยสรางแรงจูงใจ เชน 
เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษา๑๓๕ 

112) เอาใจเขามาใสใจเรา เปนการแสดงออกใหเห็นถึงความรูสึกเห็นอกเห็นใจ
กองทัพบกทําหนาท่ีสนับสนุนการจัดระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย  
ใหความมั่นใจและความมั่นคงในขณะเปนทหารเกณฑ๑๓๖ 

113) อํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางใหกับประชาชน รวมถึงการรักษาความ
ปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาสวนตัว 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน๑๓๗ 

                                                 
๑๓๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 16 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๓๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๓๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๓๔

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564. 
๑๓๕

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๓๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 21 วันท่ี 21 มกราคม 2564.  
๑๓๗

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564.  



๑๘๐ 

114) กองทัพบกไดดําเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของ
กองทัพ ใหเกิดประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตาม
ระเบียบของทางราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามหวงระยะเวลา๑๓๘ 

115) กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล 

โดยเฉพาะทหารกองประจําการ ไดรับตามสิทธิตามกําหนดเวลา การทําหนาท่ีใหดีท่ีสุด รวมท้ังงานท่ี

ไมใชหนาท่ีดวย ควรเคารพทุกคน ไมวาเขาจะเปนนายสิบ เปนคนขับรถ เปนพอครัว จนไปถึง

นายทหารระดับสูง ถามีความสม่ําเสมอ ทุกคนมีโอกาสดีๆ กองทัพไดหยิบยื่นใหคุณแนนอน ขอใหคุณ

ระลึกวาท้ังเขาและเราก็แคคนๆ หนึ่งบนโลกใหญนี้ ยิ้มใหกัน และรูจักยกมือขอโทษ๑๓๙ 

116) ไดใหขอคิดเรื่องรายไดของทหารกองประจําการ โดยใหตระหนักวา แมเงิน

คาตอบแทนเดือนแรกจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตหากมีการบริหารจัดการท่ีดีบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปนทหารกอง

ประจําการ๑๔๐ 

117) หากรับราชการทหารครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการกําหนด  

มีสิทธิ์ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการสอบเขา "โรงเรียนนายสิบทหารบก" ตามท่ีกองทัพบกจัดสรร

ให ซึ่งปจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาใหทหารกองประจําการในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ

ทหารบก รอยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนรอยละ 20๑๔๑ 

สรุปไดวา อาชีพท่ีกองทัพตองใหโดยการฝกอาชีพ ใหมีทักษะ ไดประสบการณ เปนการ

ใหความกาวหนาแกทหารเกณฑระหวางประจําการและหลังปลดประจําการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
๑๓๘

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๓๙

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๑๔๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๑๔๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  



๑๘๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.4 แสดงขวัญกําลังใจดานความกาวหนา 
 

 

5. ดานความรับผิดชอบ 

การบูรณาการ “หลักทาน” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก 

ท่ี ๑๑ ดานความรับผิดชอบ ทาน หมายถึง การใหความรูและโอกาส ท่ีดีตองมีน้ําใจรู จัก

เอื้อเฟอเผ่ือแผ ใหทานแกเพื่อนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา การใหจะชวยใหผูกคนอื่นไวได ใหมี

ความสุขในอาชีพท่ีรัก มีความรัก ความปรารถนาดี เชน หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขา

ประจํากองการ สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ เปนตน จากการสัมภาษณผูใหขอมูล

สําคัญ พบวา 

118)  ทาน การใหทานทําใหมีความสุขใจท้ังผูใหและผูรับรวมท้ังการใหความรูท่ีถูกตอง

และเปนจริงดวยการสรางขวัญกําลังใจผลักดันใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน๑๔๒ 

119) หลักทาน นอกจากการใหส่ิงของยังรวมถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจน 

ดวยบทบาทของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูใตบังคับบัญชาหากผูบังคับบัญชา ทําใหมีความสัมพันธอันดีกัน

กับลูกนองเขาใจซึ่งกันและกันยอมทําใหบรรยากาศในการปฏิบัติงานรวมดวยชวยกันมีชีวิตชีวาลูกนอง

จะมีขวัญมีกําลังใจในการปฏิบัติงานและทางผูบังคับบัญชา๑๔๓  

                                                 
๑๔๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๔๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  

ใหอาชีพ 

ดานความกาวหนา 

มีทักษะ 

ไดประสบการณ 

แนวทางการประกอบ
อาชีพ 

ฝกทักษะระหวาง
ประจําการ 

ไดรับสวัสดิการ 
หลังปลดประจําการ 

 

ขวัญ
กําลังใจ 

 



๑๘๒ 

120) การใหของหนวยงานหรือการใหของผูบังคับบัญชาจะเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ใหกับทหารเกณฑไดคนทุกคนตางก็ไดรับการตางก็ตองการการยอมรับจากคนอื่นตางก็ตองการโอกาส

จากคนอื่นถาเกิดหนวยงานหรือผูบังคับบัญชาใหโอกาสหนวยงานใหความรูและใหความสามารถก็จะ

เปนการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีเพราะหลังจากปลดประจําการแลวก็สามารถนําวิชาชีพท่ีไดไปประกอบ

อาชีพได๑๔๔ 

121)  การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจท่ีดีทานคือการใหการท่ีองคกร

ทหารใหโอกาสกับทหารกองประจําการหรือใหโอกาสกับผูท่ีดอยโอกาสวาจะเปนขวัญกําลังใจท่ีดี

ใหกับทหารเกณฑซึ่งปจจุบันขาวก็ออกมามากมายวาทหารเกณฑโดนซอมบางหนวยงานหรือองคกรก็

จะตองรับผิดชอบในสวนนี้หนวยงานหรือองคกรก็จะตองหาวิธีหรือหาแนวทางในการท่ีจะใหทหาร

เกณฑหลังสดกองประจําการไปเล้ียงไดมีโอกาสท่ีดีกวาคนอื่นสรางโอกาสใหมๆ ในชีวิตท้ังเรื่องเรียน 

และตอยอดรับราชการทหาร๑๔๕ 

122) ทหารใหมแตละนายท่ีปฏิบัติหนาท่ีครบ จะไดรับโอนเงินเขาบัญชีเปนคาตอบแทน

รายเดือน 7,120 บาท ท้ังนี้ในหวงท่ีผานมา ทหารใหมซึ่งไดรับเบ้ียเล้ียงเรียบรอย บางสวนไดมอบให

ครอบครัวในวันพบญาติ สรางความปลาบปล้ืมท้ังผูใหและผูรับ๑๔๖
 

 

การบูรณาการ “หลักปยวาจา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ ดานความรับผิดชอบ ปยวาจา คือ การกลาวคําสุภาพ ช้ีแจง แนะนําส่ิงท่ีเปนประโยชน มี

เหตุผล เปนหลักฐาน ชักจูงในทางท่ีดีงามหรือแสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ รูจักพูดใหเกิด

ความเขาใจดี สมานสามัคคี เกิดไมตรี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

123) ทานการใหทานหมายถึงการใหความรูคําแนะนําท่ีถูกตองชัดเจนและเปนจริงดวย

ซึ่งเปนปจจัยในดานความรับผิดชอบในการสรางขวัญกําลังใจการรูจักใหรูจักเสียสละหรือแบงปน

ส่ิงของใหแกบุคคลอื่นเปนคนไมเห็นแกตัวไมเห็นแกประโยชนฝายเดียว ความสําคัญของการสรางขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานผูท่ีมีขวัญกําลังใจ๑๔๗ 

124) การนําหลักสังคหวัตถุ 4 ดานทานสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารตอนนี้จะสราง

ขวัญกําลังใจได รทานก็คือการใหในท่ีนี้จะเกิดหากวาผูบังคับบัญชาใหความเอาใจใสดูแลใหการ

ยอมรับใหการยกยองตอทหารท่ีทํากระทําความดีความชอบรับใชสังคมและชวยเหลือองคกรชวยเหลือ

                                                 
๑๔๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564.  
๑๔๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 17 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๔๖

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 26 มกราคม 2564. 
๑๔๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 25 มกราคม 2564.  



๑๘๓ 

เพื่อนรวมรุน การเปดชองทางใหทหารเกณฑมองเห็นอนาคตและเสนทางเขาสูการรับราชการ

ทหาร๑๔๘ 

125) การบูรณาการโดยหนวยงานเปนหลัก โดยหนวยงานใหความรูใหวิชาชีพใหความมี

ระเบียบวินัย ในการรับภารกิจดานความมั่นคง ท่ีผานมากองทัพบกรณรงคใหชายไทยสมัครเขาเปน

ทหาร โดยให เชน เงินเดือน สวัสดิการ คาครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษาตอ๑๔๙ 

126) จะไดรับเงินค าตอบแทน (เงินเ ดือน) เดือนแรก ซึ่ งกองทัพบก รวมกับ

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการจายโอนคาตอบแทน ผานระบบบูรณาการฐานขอมูล

สวัสดิการทางสังคม เขาสูบัญชีธนาคารสวนบุคคลของทหารใหม ซึ่งไดเปดไวกับธนาคารของรัฐ ต้ังแต

เขาประจําการ โดยคาตอบแทนรายเดือนของทหารใหมจะประกอบดวย เงินเดือนตามข้ัน บวกกับเงิน

เพิ่มการครองชีพช่ัวคราว๑๕๐
 

127) กระบวนการรับสมัครและคัดเลือกจะดําเนินการเสร็จเรียบรอยกอนการตรวจ

เลือกทหาร ในระบบปกติ โดยผูท่ีสมัครเปนทหารดวยวิธีพิเศษนี้ สามารถใชสิทธิ์ลดเวลาประจําการ

ตามวุฒิการศึกษา สามารถเลือกหนวยทหารท่ีตนเองประสงคเขาประจําการไดเฉพาะหนวยทหารของ

กองทัพบก และตองอยูในมณฑลทหารบกในพื้นท่ีตามภูมิลําเนาทหาร๑๕๑ 
 

การบูรณาการ “หลักอัตถจริยา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความรับผิดชอบ อัตถจริยา คือ เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสาน

หมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรี

เติมน้ําใจตอกัน 

128) ทานการใหทานเปนการสงเคราะหชวยเหลือผูอื่นดวยการใหส่ิงของท่ีตนมีใหแกผูท่ี

ขาดแคลน ขวัญกําลังใจเปนส่ิงท่ีมองไมเห็นและวัดไดยากแตเราสามารถรูสึกและสังเกตไดนอกจากนั้น

ขวัญกําลังใจยังเปนส่ิงสําคัญท่ีผูใตบังคับบัญชาไดรับจากหนวยงาน๑๕๒ 
129) การใหเปนการเสียสละเอื้อเฟอเผ่ือแผของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่นไมเปนการเห็น

แกตัวเห็นแกไดฝายเดียวทหารจะเปนผูใหทหารจะไดรับจากผูบังคับบัญชาและทหารเปนผูท่ีเสียสละ

กําลังกําลังกายเสียสละเวลาในการออกไปปฏิบัติหนาท่ีเพื่อชวยเหลือและปกปองประเทศชาติ

กระบวนการสรางขวัญกําลังใจเปนเรื่องละเอียดออน๑๕๓ 

                                                 
๑๔๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 13 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๔๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 12 วันท่ี 23 มกราคม 2564.  
๑๕๐

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 15 วันท่ี 19 มกราคม 2564.  
๑๕๑

สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๕๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๕๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  



๑๘๔ 

130) การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑการท่ีทหารเกณฑ

เปนผูรูจักใหหรือผูบังคับบัญชาเปนผูท่ีรูจักใหเมื่อทหารเกณฑมีปญหาก็จะชวยเหลือทหารเกณฑก็จะมี

ความรูสึกท่ีดีเมื่อมีเมื่อเพื่อนมีทุกขก็จะรูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผแกผูอื่นทําใหสังคมมีความสุขซึ่งเกิดจาก

การชวยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองดวยหลักก็ คือการรู จักใหเมื่อเจานายใหผูใตบังคับบัญชา

ผูใตบังคับบัญชาก็จะแบงปนการใหเหลานี้ใหกับเพื่อน ผูท่ีสมัครเขารับเปนทหารเกณฑ มีเหตุผลท่ีมา

สมัครเปนทหาร เพื่อเขาตอนักเรียนนายสิบและเปนความฝนสวนตัวของผูสมัคร ไดเงินเดือน ไดอาชีพ

มั่นคง๑๕๔ 

131) กองทัพเห็นคุณคาของทหารเกณฑเสมอ สนใจในทุกขของทหารในบังคับบัญชา

อยางจริงใจ ปฏิบัติตนใหเปนผูใหความชวยเหลือสนับสนุนแกผูใตบังคับบัญชาเสมอ ซึ่งหนวยงาน

อาจจะใหท้ังในเรื่องทัศนคติท่ีดี ความมั่นคงทางจิตใจ โดยสรางแรงจูงใจ เชน เงินเดือน สวัสดิการ คา

ครองชีพ สงเสริมใหไดศึกษา๑๕๕ 

132) ขวัญกําลังใจจึงเปนเสมือนเครื่องกระตุนใหเกิดพลังในการปฏิบัติงานใหมีพลังใน

การสรางความดีและการพัฒนาตนเองใหดีข้ึน ทําใหสามารถสรางสรรคผลงานท่ีดีเปนประโยชน

สรางสรรคงานท่ีดีเปนประโยชนตอกองทัพ สังคม และตัวเอง กองทัพบกทําหนาท่ีสนับสนุนการจัด

ระเบียบสังคม รักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย ใหความมั่นใจและความมั่นคงในขณะ

เปนทหารเกณฑ๑๕๖ 

133) อํานวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางใหกับประชาชน รวมถึงการรักษาความ

ปลอดภัย โดยขอใหกําลังใจเจาหนาท่ีท่ีทํางานอยางเต็มขีดความสามารถ เพราะเสียสละเวลาสวนตัว 

เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับประชาชน๑๕๗ 

134) การประชาสัมพันธเพื่อใหไดคนเขามาสมัครตามความตองการของยอดจํานวนท่ี

รับได เพราะระบุการเปนทหารไดอะไรมากกวาท่ีคิด เพราะนั้นอาจเปนกาวแรกของนองๆ ท่ีอาจไดตอ

ยอดจนไปถึง นักเรียนนายสิบ และกาวสูโรงเรียนเตรียมทหาร๑๕๘ 

135)  ผูท่ีสมัครเปนทหารจะไดรับคะแนนเพิ่มพิเศษ 15 % ในการสอบคัดเลือกเขารับ

ราชการในสังกัดกองทัพบก รวมท้ังจะไดรับสิทธิสวัสดิการ คาตอบแทน เชนเดียวกับทหารกอง

ประจําการปกติท้ัง เงินเดือน เบ้ียเล้ียง และเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว รวมถึงการไดรับสิทธิเครื่อง

แตงกาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใชสวนตัว รวมถึงสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดเวลารับ

ราชการ ยังไมหมด ยังมีการทําประกันชีวิต หากเกิดการสูญเสีย เสียชีวิต หรือทุพพลภาพจะไดรับสิทธิ 

                                                 
๑๕๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๕๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 20 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๕๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 21 วันท่ี 21 มกราคม 2564.  
๑๕๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 22 วันท่ี 14 มกราคม 2564.  
๑๕๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 26 มกราคม 2564. 



๑๘๕ 

 

การบูรณาการ “หลักสมานัตตา” ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ ดานความรับผิดชอบ สมานัตตา หมายถึง การประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคล

อื่น จะเห็นวามีท้ังกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทางกายกรรมการประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนตอกัน 

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ พบวา  

136) การบูรณาการหลักทานทานคือการใหใหในท่ีนี้หมายถึงหนวยงานเปนผูใหให

ความสุขใหอาชีพองคกรก็ใหรายไดเปนคาตอบแทนในการเปนทหารเกณฑเพื่อจะบรรเทาทุกขของคน

ท่ีอยูขางหลังไมใหสูญเสียแรงงานไปแลวเงินก็ยังไมไดรวมท้ังการใหความรูใหคําแนะนําท่ีถูกตอง

ชัดเจนและเปนจริงใหความมีระเบียบวินัยในชีวิตหลังจากจบเปนทหารเกณฑเปนแลวก็สามารถไปใช

ชีวิตอยางมีระบบระเบียบและเปนแบบแผนได๑๕๙  

137) ประโยชน คือ ชวยเหลือดวยแรงกายและขวนขวายชวยเหลือกิจการตางๆ บําเพ็ญ

สาธารณประโยชนท้ังชวยแกไขปญหาและชวยปรับปรุงแกไขปญหาสังคมใหดีข้ึน การใหการท่ี

หนวยงานใหความรูใหวิชาชีพใหความมีระเบียบวินัยก็เปนขวัญกําลังใจทําใหรูสึกวาตัวเองรัก 

กองทัพบกท่ีมีเจตนารมณดี ไดเปนประโยชนกับบุคคลอื่น๑๖๐ 

138) การทําการใหในท่ีนี้คือหนวยงานหรือองคกรเปนผูใหถาเกิดวาทุกคนมาดูวาองคกร

ทหารใหอะไรกับทหารท่ีไปอยูกองประจําการนึกถึงอกเขาอกเราก็จะเขาใจก็จะรูสึกใหและอยากจะให

ซึ่งเปนขวัญกําลังใจท่ีดีใหกับทหารเกณฑ ซึ่งกองทัพยอมรับถึงขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการ

ตางๆ เชน คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ๑๖๑ 

139) การบูรณาการหลักฐานในการสรางขวัญกําลังใจหนวยงานองคกรทหารจะตองให

โอกาสใหการยอมรับนาจะใหไปสักกาศนียบัตรสําหรับคนท่ีผานเกณฑทหาร เพื่อเขาไปตอยอดเรียน 

กศน.ระหวางรับราชการ และยังมีรายไดจากการเปนทหารไวใชจายและแบงใหทางบานดวย๑๖๒  

140) เมื่อทําตนใหเปนประโยชนแลว สรางตนใหเปนประโยชนกับผูอื่นดวยการใหความ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน ไมนิ่งดูดาย มีน้ําใจไมตรีตอกัน บําเพ็ญสาธารณประโยชนตามสติกําลัง

ความสามารถ มีความจงรักภักดีตอชาติศาสนาพระมหากษัตริย ไดเขามาเปนทหารกองประจําการโดย

จะไดรับการเสริมสรางใหมีความรูความสามารถในงานดานความมั่นคง รวมถึงสงเสริมพัฒนาตอยอดสู

การเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป๑๖๓ 

                                                 
๑๕๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 20 มกราคม 2564.  
๑๖๐สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 10 วันท่ี 22 มกราคม 2564.  
๑๖๑สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 14 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๖๒สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 18 วันท่ี 18 มกราคม 2564.  
๑๖๓สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 19 วันท่ี 10 มกราคม 2564. 



๑๘๖ 

141) กองทัพบกไดดําเนินการพัฒนาปรับรูปแบบการบริหารจัดการสวัสดิการของ

กองทัพ ใหเกิดประโยชนตอกําลังพลและครอบครัวมาอยางตอเนื่อง ยึดถือแนวทางการปฏิบัติตาม

ระเบียบของทางราชการ ควบคูกับแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามหวงระยะเวลา๑๖๔ 

142) กองทัพบกท่ีใหความสําคัญกับงานดานสิทธิและสวัสดิการของกําลังพล โดยเฉพาะ

ทหารกองประจําการ ไดกําชับใหทุกหนวยดําเนินการเบิกจายเงินคาตอบแทน (เงินเดือน) และเบ้ีย

เล้ียง ใหไดรับตรงตามสิทธิตามกําหนดเวลา๑๖๕ 

143) ไดใหขอคิดเรื่องรายไดของทหารกองประจําการ โดยใหตระหนักวา แมเงิน

คาตอบแทนเดือนแรกจะเปนจํานวนเงินไมมากนัก แตหากมีการบริหารจัดการท่ีดีบนพื้นฐานของ

ความพอเพียง จะสามารถดํารงตนไดอยางเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตลอดการเปนทหารกอง

ประจําการ๑๖๖ 

144) ก็ออกมาใหความมั่นใจถึงการดูแลพลทหารในทุกกรม กอง และทุกหนวย ทุกคาย 

ไดกําชับใหดูแลอยางดี พรอมมอบใหกองทัพภาค 1 ลงไปดูเรื่องท่ีเกิดข้ึน ครูฝกไดทําเกินกวาเหตุ 

หรือลงโทษมากเกินไปหรือไม ในเรื่องนี้ใครผิดก็ตองรับโทษไป ขอใหรอผลการตรวจสอบใครผิดก็รับ

โทษไป เพราะไดเตือนมาหลายครั้งแลว การลงโทษตางๆ ตองพิจารณาใหเหมาะสมเปนไปตามการ

ลงโทษของเรื่องวินัยทหาร ซึ่งมีอยู 5 ขอ ท่ีมีต้ังแต 1. ภาคทัณฑ 2. ทัณฑกรรม 3. กัก 4. ขัง และ 

5. จําขัง๑๖๗ 

145) หากรับราชการทหารครบ 2 ป และมีคุณสมบัติครบตามท่ีทางราชการกําหนด  

มีสิทธิ์ในโควตาเฉพาะอีกสวนหนึ่งในการสอบเขา “โรงเรียนนายสิบทหารบก” ตามท่ีกองทัพบก

จัดสรรให ซึ่งปจจุบันกองทัพบกจัดสรรโควตาใหทหารกองประจําการในการสอบเขาโรงเรียนนายสิบ

ทหารบก รอยละ 80 และรับจากบุคคลพลเรือนรอยละ 20๑๖๘ 

146) ยังจะไดรับโอกาสอันดีในการตอยอดสูการเปนทหารอาชีพ จะไดรับสิทธิ 

สวัสดิการ รวมถึงการสนับสนุนสงเสริม และตอยอดสูฝนท่ีเปนจริงในอนาคตในเครื่องแบบทหาร หรือ

การสอบบรรจุโดยไมผานโรงเรียนนายสิบ สวนใหญจะเปนตําแหนง พลขับ เสมียน ซึ่งจะเปดสอบกัน

ตามตําแหนงท่ีขาดเปนคราวๆ ไป ใชขอสอบตามคุณสมบัติท่ีรับของตําแหนงนั้นๆ เชน ม.3 ม.6 ปวช. 

ปวส. และทดสอบความสามารถตามตําแหนง เชน พลขับ ตองมีความรูความสามารถเรื่องรถยนต6ลอ

10ลอ เสมียนตองรูจักเรื่องเอกสารราชการ ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนท่ีชอบในอาชีพนี้๑๖๙ 

                                                 
๑๖๔สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 23 วันท่ี 10 มกราคม 2564.  
๑๖๕สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 26 วันท่ี 21 มกราคม 2564. 
๑๖๖สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 27 วันท่ี 26 มกราคม 2564. 
๑๖๗สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 9 วันท่ี 15 มกราคม 2564.  
๑๖๘สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 25 วันท่ี 24 มกราคม 2564.  
๑๖๙สัมภาษณ ผูใหขอมูลสําคัญ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 24 มกราคม 2564.  



๑๘๗ 

สรุปไดวา ดานความรับผิดชอบ ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ การไดรับมอบหมายหนาท่ี

ความรับผืดชอบ ทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4.5 แสดงขวัญกําลังใจดานความรับผิดชอบ 
 

4.4 การสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

การสนทนากลุมเฉพาะ เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของ
ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” 

1) การจะสรางขวัญกําลังใจใหกับทหารเกณฑผูท่ีตองเสียสละรับใชประเทศชาติและ
ประชาชนนั้น การท่ีทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและงานฝมือตางๆ ในระหวางประจําการ ทําให
ทหารมีศักยภาพหลังปลดประจําการสามารถนําไปประกอบอาชีพได สวนหลักทาน การท่ีกองทัพตอง
ปฏิบัติตอทหารเกณฑท้ังการดูแล การเอาใจใส ใหคําแนะนํา การใหอาชีพ สมานัตตา กองทัพควรมี
การปฏิบัติตอทหารเกณฑอยางเสมอตนเสมอปลาย ปยวาจา ชายชาติทหารคงไมพูดหวานแตพูดดวย
ความจริงใจ อัตถจริยา กองทัพเปนผูใหในการพัฒนาศักยภาพ ความรู ความสามารถ ทหารก็ปฏิบัติ
ในระหวางประจําการอยางมีระเบียบวินัย ซึ่งเปนไปตามองคความรูท่ีนิสิตไดรับ๑๗๐  

2) จากองคความรูท่ีผูวิจัยไดสังเคราะหจากการวิจัย ไดขอคิดวากองทัพใหอะไรกับ
ทหารเกณฑ วาเอาหลักพุทธรรมไปสรางหรือ การบูรณาการสรางเพื่อสรางขวัญกําลังใจ ตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 สมานัตตา การท่ีกองทัพคงมีการปฏิบัติตอทหารเกณฑอยางเสมอตนเสมอปลายท้ัง 
2 ป ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเปนทหารเกณฑ แทนท่ีพอมีการเลือกทหารเกณฑแลวจะเห็นภาพการ
รองหมรองไห กองทัพจะแกปญหาตรงนี้ได โดยการปฏิบัติอยางเทาเทียมต้ังแตวันแรกเขาจนออกจาก

                                                 
๑๗๐สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 1 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.  

ความมีเกียรติและศักด์ิศร ี
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๑๘๘ 

กองทัพ อัตถจริยา พฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนเพื่อสังคมประเทศชาติ โดยทหารเกณฑทําประโยชนหรือ
กองทัพทําประโยชน การท่ีกองทัพสรางประโยชนใหกับทหารเกณฑในการท่ีเสียสละตนเขาไปเปน
ทหารเกณฑรับใชชาติ ซึ่งกองทัพจะตองคิดวาการท่ีทหารเกณฑเขามากองทําจะทําประโยชนอะไรให
ได (กองทัพใหอะไรแกทหารเกณฑ) หลักท่ี 3 การใหความรูเมื่อไหรท่ีทหารเกณฑเขาไปแลวกองทัพ
ใหอะไรแกทหารเกณฑ หลักท่ี 4 การใหกําลังทหารเกณฑโดยผูบังคับบัญชาตองพูดจริง มีสาระ ไม
สอเสียด ก็จะเปนขวัญกําลังใจ พูดแลวทําใหเกิดความสามัคคี เพื่อใหคนหนุมวัย 21 ไดอยูอยางมี
ความสุข การพัฒนาศักยภาพของทหารเกณฑ เห็นดวยแตขอเสริมในประเด็น ในการใหความรูอะไร
แกทหารเกณฑ ทักษะการปองกันตัว และการอยูรวมกัน ประสบการณการมีความอดทนอดกล้ัน การ
ใหความรูในการประกอบอาชีพ ตอการอยูรวมกัน แรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจ ในมณฑล
ทหารบกมีการสรางกําลังใจ สรางขวัญและกําลังใจแลวทําใหทหารเกณฑเกิดการยอมรับ๑๗๑ 

3) องคความรูมีเหมาะสม ท่ีกองทัพตองใหและปฏิบัติอยางไรตอทหารเกณฑ ทหาร
เกณฑตองปฏิบัติอยางไร ทหารเกณฑอานแลวเขาใจ ผูบังคับบัญชาอานแลวเขาใจวาจะตองปฏิบัติ
ตัวอยางไร ทหารเกณฑหรือทหารกองประจําการ คัดเลือกจากชายไทยท่ัวไปต้ังแตป 2484 มี
หลักเกณฑ เชน อวน หนักเกิน 90 กก. ก็ไดรับการยกเวน จากการคลุกคลีกับทหารใหม ทหารเกณฑ
เปนกําลังสําคัญ อยูสวนไหนในกองทัพ ท้ังบรรจุไว กําลังรบ ชวยรบ สนับสนุนการชวยรบ เชน ผูชวย
พลยิง ผูชวยขนกระสุน ตองอาศัยพละกําลังพลสวนนี้ในการหมุนเวียนเขามาชวยทํางาน พลทหารท่ี
เขามาอาจจะ 2 ป หรือไม จะมีหลักเกณฑท่ีวาคนท่ีจบปริญญาตรี สมัคร 6 เดือน ไมสมัครโดยการจับ
ใบดําใบแดง 1 ป ทหารเกณฑท่ีเขามาตองเส่ียงเปนเส่ียงตายดวยกันในการรบ กองทัพตองทํางาน
รวมกับทหารเกณฑ จึงเปนการสรางความรักความผูกพันดวยการให จึงมีความรักและสามัคคีในการ
ทํางาน ซึ่งเปนส่ิงท่ีบุคคลภายนอกไมเห็น เปนการเสริมสรางบุคลิกชายไทยใหมีความเขมแข็ง   
ในระหวางท่ีเขามาสิทธิระหวางท่ีไมทํางานอื่นจะมีการสอนวิชาชีพ เพื่อประกอบอาชีพ เชน ชางไม 
ชางปูน ชางผูกเหล็ก ชางไฟฟา ชางประปา กอสราง เพื่อหลังออกไปจะไดมีอาชีพ เมื่อปลดประจําการ
ก็จะมีบริษัท หางรานจะมาจัดตลาดแรงงานรอรับคนท่ีปลดประจําการออกไป เพราะเห็นวาทหารมี
วินัย มีความอดทน อยากรับมากกวาคนท่ีไมผานการเกณฑทหาร ยามสงครามทหารคือวีระบุรุษ ยาม
มีภัยภิบัติก็จะออกชวยเหลือ เชน สรางบานช่ัวคราวใหคนท่ีเดือดรอน งานวิจัยช้ินนี้ตรงประเด็น ท้ัง
สองมุมคือ ทหารเกณฑอานแลวเขาใจวาเขาจะไดรับการดูอยางไรจากกองทัพ ผูบังคับบัญชาอานแลว
เขาใจวาจะตองปฏิบัติตนอยางไร วาจะรักษากําลังของชาติ เคียงบาเคียงไหล ไวเนื้อเช่ือกัน เห็นดวย
กับงานวิจัย ขอเสนอเพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ เมื่อพนเกณฑทหารอยากใหแตงต้ังยศเปนสิบตรีทุก
คน เพื่อเปนเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ ท่ีทหารเกณฑพึงมี๑๗๒ 

4) ความสัมพันธของแผนภาพมีความสอดคลอง เปนงานวิจัยท่ีดีในการสรางขวัญ
กําลังใจ สามารถนําไปใชไดกับทหารท่ัวประเทศ อะไรท่ีเปนปญหาของขวัญและกําลังใจ เมื่อนํา
หลักธรรมไปแกปญหาอยางไรท่ีจับตองได เพื่อนําไปใชกับทหารท่ัวประเทศ กองทัพจะใหความรูอะไร
แกพลทหารเกณฑ เชน การเปนทหารตนกลา๑๗๓  
                                                 

๑๗๑สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 2 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.  
๑๗๒สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 3 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.   
๑๗๓

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 4 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.   



๑๘๙ 

5) ทําอยางไรท่ีกองทัพจะทําใหทหารเกณฑรูสึกวาไมเสียเวลาและไมลําบากจนเกิน
ความจําเปน แตมีความยินดีท่ีไดรับใชชาติ เมื่อทหารเกณฑเขาไปอยูในกองทัพแลว โดยกองทัพควร
จะมีพรหมวิหาร 4 ในการเปนขวัญกําลังใจทหารเกณฑ โดยการท่ีกองทัพ บริหารและดูแลทหาร
เกณฑแบบคนในครอบครัว มีความเมตตา กรุณาแกทหารเกณฑ ก็จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจ 
ท้ังเรื่องสวนตัวและเรื่องอื่นๆ ท่ีสามารถอนุเคราะหได และผูบังคับบัญชามีความเปนกัลยาณมิตร และ
ปฏิบัติตอทหารเกณฑอยางเทาเทียมกัน และตองการเรื่องสิทธิถาเกิดสมัครใจจะอยูตอจะไดสิทธิอะไร
ไดบาง เชน นายสิบ สวัสดิการท่ีจะไดรับ การอยูตอไดอะไรบาง ครอบครัวไดสวัสดิการอะไรบาง ผูนํา
ในความรูสึก๑๗๔  

6) ทหารเกณฑเปนทหารกองประจําการ เห็นดวยกับการสรางขวัญและกําลังใจ เปน
การนํานโยบายของกองทัพไปปฏิบัติ เปนนโยบายหลักของกองทัพ เปนงานของฝายอํานวยการ ซึ่ง
ฝายกําลังพล 6 ดาน การรักษาขวัญกําลังพล การจัดการกําลังพล พัฒนากําลังพล การรักษา
กฎระเบียบ กิจกรรมพลเรือน การพัฒนารักษาขวัญเกี่ยวกับสิทธิกําลังพล ในองคความรูท่ีไดในเรื่อง
ของสิทธิกําลังพล เงินเดือน เบ้ียเล้ียง การลาพักผอน และสวัสดิการตางๆ ซึ่งเปนประเด็นสําคัญ ใน
หลักธรรมท่ีนําเสนอเปนการนําหลักธรรมไปใชกับผูบริหาร เพื่อสงเสริมใหพลทหารไดรับหลังการเปน
พลทหารแลว ระหวางเปนทหาร หลังปลดประจําการไดรับอะไร สิทธิ ท่ีไดรับ ในขณะท่ีเกิด
สถานการณโควิด-19 ทหารกองประจําการไดรับสิทธิพิเศษอยางไร๑๗๕ 

7) งานวิจัยนี้นาสนใจ จากบทบาทของทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ีทุกเรื่องในสังคม น้ําทวม ไฟ
ไหม ทหารจะเขามาดูแล การนําหลักธรรมมาใชในการสงเสริมขวัญกําลังใจของทหารกองประจําการ 
ตองไปดูท่ีสิทธิประโยชนท่ีควรไดกองทัพตองมีนโยบายท่ีชัดเจน โดยสภาพของทหารในเรื่องเกียรติ 
ศักด์ิศรี ช่ือเสียง กองทัพตองดูแลอยางญาติมิตร๑๗๖  

8) กอนเขาประจําการ ระหวางประจําการ และหลังปลดประจําการ ทหารเกณฑได
เรียนรูวิชาอาชีพเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของทหารเกณฑ สวนสวัสดิการท่ีตองเสริมและเพิ่มเติม
อยางไร เจานายกับลูกนองจะตองปฏิบัติตอกันดวยดีมีความเปนกัลยาณมิตร สิทธิกําลังพลไดอะไร 
ปจจัยการพัฒนาศักยภาพกอน ระหวางท่ีปฏิบัติหนาท่ี หลังปลดประจําการ ผูบังคับบัญชา๑๗๗ 

สรุปไดวา ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ กองทัพตองใหแกทหารเกณฑในระหวาง
ประจําการ และหลังปลดประจําการ กองทัพตองใหเพื่อชดเชยเวลาท่ีหายไปโดยการใหความรูดูแล
อยางญาติ สรางทักษะในฝมือแรงงานและอาชีพตางๆ หลังปลดประจําการก็จะไดรับโอกาสจาก
ตลาดแรงงานจากฝมือจากการฝกอาชีพระหวางประจําการ มีทักษะ ความมีระเบียบวินัย และสิทธิใน
สวัสดิการตางๆ ท่ีทหารเกณฑพึงจะไดรับจากกองทัพ 

 

 

                                                 
๑๗๔

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 5 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.  
๑๗๕

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 6 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564. 
๑๗๖

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 7 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.  
๑๗๗

สนทนากลุมเฉพาะ ผูทรงคุณวุฒิ ลําดับท่ี 8 วันท่ี 9 กรกฎาคม 2564.   



๑๙๐ 

๔.4 องคความรู 

4.4.1 องคความรูท่ีไดจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยไดนําองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังกลาวสรุปเปนความสัมพันธ
เชิงแผนภาพ ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนภาพท่ี 4.6 แสดงการบูรณาการหลักพุทธธรรมสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ 

การบูรณาการหลักพุทธธรรมสราง 
ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ 

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

ดานการยอมรับ 
- การประกอบอาชีพ 

- การยอมรับจากหนวยงาน

ราชการ 

- มีสวนรวมชวยเหลือ

ประชาชนเมื่อมีภัย 

ดานความรับผิดชอบ 
- มีความอดทนมากข้ึน 

- มีความรูรับผิดชอบ 

- มีประสิทธิภาพพรอม

ปฏิบัติหนาท่ีทหารได

อยาง 

ดานความสําเร็จ 
- ศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึน 

- ฝกอาชีพเพ่ิมรายได 

- สุขภาพรางกายแข็งแรง 

ดานการยกยอง 
- เปนคนมีระเบียบวินัย 

- เปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็ง 

- เปนผูมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรง 
 

ดานความกาวหนา 
- มีโอกาสศึกษาตอในระดับท่ี

สูงข้ึน 

- มีแนวทางประกอบอาชีพ 

- ใชสิทธ์ิสอบนักเรียนนายสิบ 

ความรู 
อาชีพ การศึกษา สุขภาพ 

ทักษะ 
การปองกันตัว การแกปญหา 

 

ประสบการณ 
การอยูรวมกัน สิทธิหลังปลด 

หลักสมานัตตา  
(ความเสมอตนเสมอปลาย มีจิตใจ

มั่นคง ปฏิบัติตอผูอ่ืนอยางเทาเทยีม) 

หลักอัตถจริยา  
(การประพฤตสิิ่งที่เปนประโยชน

เพื่อสังคมและประเทศชาต)ิ 

หลักทาน  

(การใหความรูและ

โอกาสเพื่อความกาวหนา) 

หลักปยวาจา  

(การพูดดีมีประโยชน สรางความ
สามัคคี เกิดความรับผิดชอบ) 



๑๙๑ 

การประยุกตหลักสังคหวัตถุ ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ในประเด็นท่ีกองทัพตองใหและปฎิบัติอยางไรตอทหารเกณฑ และทหารเกณฑควรไดรับอะไรใน

ระหวางประจําการและหลังปลดประจําการ 

ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ดานการยอมรับ  รองลงมา ดาน

ความรับผิดชอบ ดานความสําเร็จ ดานการยกยอง และดานความกาวหนา โดยมีปจจัยการพัฒนา

ศักยภาพเปนสําคัญ ในการพัฒนาความมีวินัย มีโอกาสไดรับการศึกษา มีการพัฒนาและการฝกอบรม

เพิ่มเติม รูสึกพอใจตอหนาท่ีอันทรงเกียรติ ทําใหมีทัศนคติท่ีดีตอกองทัพ มีความเช่ือและศรัทธา ใน

การท่ีกองทัพตองเปนผูใหทหารตองเปนผูรับ ท่ีมีความพึงพอใจและเกิดประโยชนไมเสียเวลาในการไป

รับใชติ 

ดานการยอมรับ การไดรับการยอมรับเปนการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑ หนวยงานตางๆ ยอมรับในบทบาทหนาท่ีของทหารเกณฑ และใหโอกาสทหาร

เกณฑ หนวยงานทหารปรารถดีตอทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการสนับสนุนใหเขารับราชการเปน

ทหารประจําการ การพูดท่ีทําใหเกิดความสมานสามัคคีกันในกองทัพ ซึ่งประชาชนโดยท่ัวไปตางก็

ยอมรับ เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน 

ทําใหสังคมเปนสุข ทุกคนก็ตองประพฤติใหเปนประโยชนตอกันดวย เชน ชวยกันสรางสะพาน ชวนกัน

ขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ลวนเปนคุณความดีท่ีเปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจใหคนอื่นเกิดนิยมนับถือ ทําตน

ใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวย

ความรู ความสามารถ มีคุณธรรมทําตนใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียน

ฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรม 
ดานความรับผิดชอบ การไดรับมอบหมายความรับผิดชอบ เปนการสรางคุณประโยชน

ทําใหรูสึกมีคุณคา มีเกียรติ ศักด์ิศรี ทําใหเปนการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑ ขวัญกําลังใจเปนส่ิงจําเปนทหารตองการการเอาใจใสผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอเพราะ

ถาการบํารุงขวัญท่ีดีจะทําใหมีการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพใหแกหนวยงาน จึงตองมีการเสริมสราง

ขวัญและบํารุงขวัญของพนักงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามความ

ตองการ และสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ ผูท่ีมีขวัญดี มักเปน

ผูท่ีมีความสามารถในการทํางาน ใหเปนไปตามความมุงหมายของการจัดการ มีความกระตือรือรนท่ี

จะทํางานรวมกัน อยูในระเบียบวินัยและเต็มใจท่ีจะทําตามกฎขอบังคับตางๆ  

ดานความสําเร็จ มีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรม

ตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรม ต้ังเปาหมายท่ีอยากเปน แลวลงมือทํา ถา

บรรลุเปาหมายนี้แลวจะดีข้ึนอยางไร และสงผลตอคนอื่น ครอบครัว เพื่อน สังคม อยางไร และตอบ

โจทยคุณคาอะไรในชีวิตเราบาง เชน ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ครอบครัว ความมั่นคง เปนตน การ
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ลงมือทําอยางสม่ําเสมอเปนหัวใจสําคัญขอหนึ่งของความสําเร็จ หากทําบาง ไมทําบาง ก็ยากท่ีจะทํา

ใหสําเร็จได สามารถฝกฝนนิสัยการลงมือทําอยางสม่ําเสมอ โดยการซอยเปาหมายออกมาเปน

กิจกรรมท่ีทําไดงายๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จเล็กๆ (small win) ใหภาคภูมิใจและมีวินัยลงมือทําเรื่อง

ใหญๆ 

ดานการยกยอง อธิบายไดวา การไดรับการยกยองจากสังคมท่ีทหารเสียสละเขาไป

ชวยเหลือเมื่อบานเมืองมีภัย ทหารผูเสียสละก็จะเกิดความภาคภูมิใจท่ีทําตนเปนประโยชนได

ชวยเหลือคนอื่น มีแนวโนมมีความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง มีความมั่นคงทางอารมณ อาหารและน้ํา

หลอเล้ียงชีวิตทางกายสําคัญมากฉันใด อาหารหลอเล้ียงชีวิตทางใจก็สําคัญฉันนั้นและอาจจะสําคัญ

ลึกซึ้งกวาการหลอเล้ียงทางกาย เพราะอาหารทางกายชวยใหรางกายสดช่ืน อิ่ม ทําใหเกิดพลังเขมแข็ง 

ขวัญกําลังใจเปนอาหารบํารุงใจทําใหใจสดช่ืน ความรูสึกเปนอิสระและความภาคภูมิใจในตนเองจะ

เดินคูกันเสมอ คําชมหรือการยกยองจะเปนตัวกระตุนหรือตัวเรงปฏิกิริยาจะกําหนดความภูมิใจ ทุก

คนรูดีวาความดีเปนส่ิงท่ีมีคุณคา ยิ่งสะสมความดีมากเทาใดก็ยิ่งทําใหมีความภาคภูมิใจไดมากเทานั้น 

แตการทําดีเพื่อใหตัวเราดูดีไมใชเปนส่ิงท่ีทําใหเราภูมิใจเพราะถาความดีนั้นไมทําใหตัวเองดูดีเราก็จะ

ไมทําหรือแมจะดูดีแตไมเปนจุดเดนเขาจะไมทํา บางคนเลือกทําเฉพาะในส่ิงท่ีทําใหรูสึกดีโดยไม

คํานึงถึง ส่ิงท่ีทําใหรูสึกดีนั้นเปนเรื่องถูกตองหรือขอเพียงแคสะใจ แตท่ีสําคัญและทําใหตัวเรามีคุณคา

อันเปนรากฐานของความภาคภูมิใจในตัวเองคือ เลือกท่ีจะทําดี ทําในส่ิงท่ีถูกตองเพราะเห็นวาส่ิงนั้น

เปนส่ิงดีและถูกตอง เราเลือกและตัดสินใจทําโดยไมตองใหมีอํานาจใดมาเรงปฏิกิริยา เมื่อเราทําเชนนี้

ไดเราก็ไมตองคอยหาคําชมเชยจากใคร และถาใครไมชมก็ไมเดือดรอน หรือแมจะมีคนพูดใหเราเกิด

การเสียการควบคุมตนเอง เชน พูดใหราย พูดทําใหเราเสียเครดิต เราจะไมหวั่นไหวเพราะเราสะสม

ความดีดวยการทําดีเองไดทุกๆ วัน ทุกขณะจิต เราไมตองคอยพึ่งความภูมิใจจากคําชมของคนอื่นเลย 

ฉะนั้นจงสรางความภาคภูมิใจใหตนเองดวยการเลือดตัดสินใจทําดีใหมาก 

ดานความกาวหนา อธิบายไดวา ความรู ทักษะ ประสบการณ เปนขวัญกําลังใจสงเสริม

ใหทหารเกณฑประสบความสําเร็จตามตัวอยาง ระหวางเปนปฏิบัติหนาท่ีทหารเกณฑมีโอกาสไดศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมได กองทัพสนับสนุน ทักษะในการประกอบอาชีพทหาเกณฑมีบทบาทหนาท่ี 

หนวยงานทหารสนับสนุนทหารเกณฑท่ีเขาประจํากองการ สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหาร

ประจําการ กองทัพสนับสนุนและชักจูงในทางท่ีดีงาม ใหกําลังใจ ใหเกิดความเขาใจในอาชีพหนาท่ี มี

ความสมานสามัคคี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือเกื้อกูลกัน การฝกทหารใหมในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารตนแบบ” และการพัฒนาศักยภาพ “กําลังพลตนน้ํา” ของ

ทหารเกณฑ ทหารเกณฑใชวุฒิ ม.ปลาย สอบเขาโรงเรียนนายสิบได มีการจัดสรรโควตาสําหรับทหาร

พลเรือนคนสมัครเยอะมาก ทหารมีโอกาสสอบติดมากกวาแนนอนทางคายจางครู กศน. มาติวใหดวย 

เอารถบัสคายไปสงถึงสนามสอบ 
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4.4.2 องคความรูท่ีไดสังเคราะหจากการวิจัย 
จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยไดนําองคความรูท่ีไดรับจากการวิจัยดังกลาวมาสังเคราะห เปน
ความสัมพันธเชิงแผนภาพ ดังนี้ 

 
ขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพท่ี 4.7 แสดงขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 

 

ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ 
ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

การยอมรับ 
- อาชีพ 

- หนวยงานราชการ 

- ประชาชน 

ความรับผิดชอบ 
- ตนเอง 
- สังคม 
- ประเทศชาติ 

ความสําเร็จ 
- การศึกษา 
- มีแนวทางประกอบอาชีพ 

- สุขภาพแข็งแรง 

การยกยอง 
- ความมีระเบียบวินัย 

- จิตใจเขมแข็ง 

- ผูเสียสละ 

ความกาวหนา 
- ไดศึกษาตอ 

- ไดอาชีพเสริม 

- ไดสิทธิ์สอบ 
 

ใหความรู สรางทักษะ เพิ่มประสบการณ 

ใหความรู 
เกี่ยวกับอาชีพ 

คําแนะนํา  
การชี้แจงการศึกษาตอ 

จิตอาสา เสียสละ 

เพ่ือสวนรวม  
การปฏิบัติดี 

มีระเบียบวินัย 

กองทัพ ทหารเกณฑ 
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ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ โดยการประยุกตหลักสังคหวัตถุ

ในการสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ หนวยงานกองทัพบก ใหโอกาสใหเห็น

ถึงการเสียสละเพื่อประเทศชาติ เวลาและโอกาสท่ีหมดไปกับการเปนทหารเกณฑ กองทัพตองใหและ

สรางความหวังใหชีวิตหลังการปลดประจําการ กองทัพตองใหและปฎิบัติอยางไรตอทหารเกณฑ และ

ทหารเกณฑควรไดรับอะไรในระหวางประจําการและหลังปลดประจําการ 

1) ใหความรู โดยการพัฒนาศักยภาพเปนสําคัญ ในการพัฒนาความมีวินัย มีโอกาส

ไดรับการศึกษา มีการพัฒนาและการฝกอบรมเพิ่มเติม รูสึกพอใจตอหนาท่ีอันทรงเกียรติ ทําใหมี

ทัศนคติท่ีดีตอกองทัพ มีความเช่ือและศรัทธา ใหสังคมไดประจักษในความรูความสามารถของทหาร

เกณฑ ใหสังคมเห็นคุณประโยชนทําใหรูสึกมีคุณคา มีเกียรติ ศักด์ิศรี ทําใหเปนการสรางขวัญกําลังใจ

ของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ ขวัญกําลังใจเปนส่ิงจําเปนทหารตองการการเอาใจใส

ผูใตบังคับบัญชาอยูเสมอเพราะถาการบํารุงขวัญท่ีดีจะทําใหมีการสรางผลงานท่ีมีคุณภาพใหแก

หนวยงาน จึงตองมีการเสริมสรางขวัญและบํารุงขวัญของพนักงาน เพื่อรักษาเสถียรภาพของ

ผูปฏิบัติงานใหอยูในระดับสูงตามความตองการ และสงผลไปถึงประสิทธิภาพของงานบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคการ ผูท่ีมีขวัญดี มักเปนผูท่ีมีความสามารถในการทํางาน ใหเปนไปตามความมุง

หมายของการจัดการ มีความกระตือรือรนท่ีจะทํางานรวมกัน อยูในระเบียบวินัยและเต็มใจท่ีจะทํา

ตามกฎขอบังคับตางๆ  

2) สรางทักษะ มีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรม

ตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรม ต้ังเปาหมายท่ีอยากเปน แลวลงมือทํา  

ถาบรรลุเปาหมายนี้แลวจะดีข้ึนอยางไร และสงผลตอคนอื่น ครอบครัว เพื่อน สังคม อยางไร และ

ตอบโจทยคุณคาอะไรในชีวิตเราบาง เชน ความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ ครอบครัว ความมั่นคง  

เปนตน การลงมือทําอยางสม่ําเสมอเปนหัวใจสําคัญขอหนึ่งของความสําเร็จ หากทําบาง ไมทําบาง  

ก็ยากท่ีจะทําใหสําเร็จได สามารถฝกฝนนิสัยการลงมือทําอยางสม่ําเสมอ โดยการซอยเปาหมาย

ออกมาเปนกิจกรรมท่ีทําไดงายๆ เพื่อใหเกิดความสําเร็จเล็กๆ ใหภาคภูมิใจและมีวินัยลงมือทําเรื่อง

ใหญๆ อธิบายไดวา การไดรับการยกยองจากสังคมท่ีทหารเสียสละเขาไปชวยเหลือเมื่อบานเมืองมีภัย 

ทหารผูเสียสละก็จะเกิดความภาคภูมิใจท่ีทําตนเปนประโยชนไดชวยเหลือคนอื่น มีแนวโนมมี

ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสูง มีความมั่นคงทางอารมณ อาหารและน้ําหลอเล้ียงชีวิตทางกายสําคัญ

มากฉันใด อาหารหลอเล้ียงชีวิตทางใจก็สําคัญฉันนั้นและอาจจะสําคัญลึกซึ้งกวาการหลอเล้ียงทางกาย 

เพราะอาหารทางกายชวยใหรางกายสดช่ืน อิ่ม ทําใหเกิดพลังเขมแข็ง ขวัญกําลังใจเปนอาหารบํารุงใจ

ทําใหใจสดช่ืน ความรูสึกเปนอิสระและความภาคภูมิใจในตนเองจะเดินคูกันเสมอ คําชมหรือการยก

ยองจะเปนตัวกระตุนหรือตัวเรงปฏิกิริยาจะกําหนดความภูมิใจ ทุกคนรูดีวาความดีเปนส่ิงท่ีมีคุณคา 

ยิ่งสะสมความดีมากเทาใดก็ยิ่งทําใหมีความภาคภูมิใจไดมากเทานั้น แตการทําดีเพื่อใหตัวเราดูดีไมใช
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เปนส่ิงท่ีทําใหเราภูมิใจเพราะถาความดีนั้นไมทําใหตัวเองดูดีเราก็จะไมทําหรือแมจะดูดีแตไมเปน

จุดเดนเขาจะไมทํา บางคนเลือกทําเฉพาะในส่ิงท่ีทําใหรูสึกดีโดยไมคํานึงถึง ส่ิงท่ีทําใหรูสึกดีนั้นเปน

เรื่องถูกตองหรือขอเพียงแคสะใจ แตท่ีสําคัญและทําใหตัวเรามีคุณคาอันเปนรากฐานของความ

ภาคภูมิใจในตัวเองคือ เลือกท่ีจะทําดี ทําในส่ิงท่ีถูกตองเพราะเห็นวาส่ิงนั้นเปนส่ิงดีและถูกตอง เรา

เลือกและตัดสินใจทําโดยไมตองใหมีอํานาจใดมาเรงปฏิกิริยา เมื่อเราทําเชนนี้ไดเราก็ไมตองคอยหาคํา

ชมเชยจากใคร และถาใครไมชมก็ไมเดือดรอน หรือแมจะมีคนพูดใหเราเกิดการเสียการควบคุมตนเอง 

เชน พูดใหราย พูดทําใหเราเสียเครดิต เราจะไมหวั่นไหวเพราะเราสะสมความดีดวยการทําดีเองได

ทุกๆ วัน ทุกขณะจิต ไมตองคอยพึ่งความภูมิใจจากคําชมของคนอื่นเลย ฉะนั้นจงสรางความภาคภูมิใจ

ใหตนเองดวยการเลือดตัดสินใจทําดีใหมาก 

3) เพิ่มประสบการณ จากการฝกอาชีพ การเรียนรูหลักสูตรตางๆ ท่ีหนวยงานมีให การ

ไดรับการยอมรับเปนการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ หนวยงานตางๆ 

ยอมรับในบทบาทหนาท่ีของทหารเกณฑ และใหโอกาสทหารเกณฑ หนวยงานทหารปรารถดีตอทหาร

เกณฑท่ีเขาประจํากองการสนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ การพูดท่ีทําใหเกิดความ

สมานสามัคคีกันในกองทัพ ซึ่งประชาชนโดยท่ัวไปตางก็ยอมรับ เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปนท่ีรัก เปน

ท่ีชอบใจของคนท่ัวไปเปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเปนสุข ทุกคนก็ตองประพฤติใหเปน

ประโยชนตอกันดวย เชน ชวยกันสรางสะพาน ชวนกันขุดถนน ขุดลอกคูคลอง ลวนเปนคุณความดีท่ี

เปนจุดยึดเหนี่ยวทางใจใหคนอื่นเกิดนิยมนับถือ ทําตนใหมีคุณคาในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจ

ศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู ความสามารถ มีคุณธรรมทําตนใหมีคุณคา

ในสังคมท่ีตนอาศัยอยูดวยการต้ังใจศึกษาเลาเรียนฝกฝนอบรมตนใหเปนคนเจริญดวยความรู 

ความสามารถ มีคุณธรรมเปนขวัญกําลังใจสงเสริมใหทหารเกณฑประสบความสําเร็จตามตัวอยาง 

ระหวางเปนปฏิบัติหนาท่ีทหารเกณฑมีโอกาสไดศึกษาหาความรูเพิ่มเติมได กองทัพสนับสนุน ทักษะ

ในการประกอบอาชีพทหาเกณฑมีบทบาทหนาท่ี หนวยงานทหารสนับสนุนทหารเกณฑท่ีเขาประจํา

กองการ สนับสนุนใหเขารับราชการเปนทหารประจําการ กองทัพสนับสนุนและชักจูงในทางท่ีดีงาม 

ใหกําลังใจ ใหเกิดความเขาใจในอาชีพหนาท่ี มีความสมานสามัคคี ทําใหรักใครนับถือและชวยเหลือ

เกื้อกูลกัน การฝกทหารใหมในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตามแนวทางพระราชทาน “พลทหารตนแบบ” 

และการพัฒนาศักยภาพ “กําลังพลตนน้ํา” ของทหารเกณฑ ทหารเกณฑใชวุฒิ ม.ปลาย สอบเขา

โรงเรียนนายสิบได มีการจัดสรรโควตาสําหรับทหารพลเรือนคนสมัครเยอะมาก ทหารมีโอกาสสอบติด

มากกวาแนนอนทางคายจางครู กศน. มาติวใหดวย เอารถบัสคายไปสงถึงสนามสอบ 

 
 



 

บทที่ ๕ 
 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี 1๑” ตามวัตถุประสงค คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพท่ัวไปขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ๒) เพื่อศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ และ ๓) เพื่อการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

จากวัตถุประสงคงานวิ จัยผู ศึกษาวิ จัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการนําเสนอ

ขอเสนอแนะ โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมด ๒ แบบ ไดแก แบบสัมภาษณ

สําหรับขอมูลเชิงคุณภาพจากกลุมผูใหขอมูลสําคัญท้ังหมด 27 รูปหรือคน ในการสัมภาษณแบบ

เจาะลึก (In-Depth Interview) จากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑ โดยมีประเด็นเนื้อหาในการสัมภาษณ โดยแยกประเด็นในการวิเคราะหออกตาม

วัตถุประสงคและการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) และการสํารวจโดยการ

แบบสอบถาม จากกลุมตัวอยางจากทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ จํานวน 386 คน จาก 

ประชากรทหารเกณฑแตละจังหวัดท่ีสังกัดมณฑลทหารบกท่ี 11 จํานวน 11,032 คน โดยสามารถ

นําเสนอรายงานการวิจัย ตามลําดับหัวขอ ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
๕.๒ อภิปรายผล 
๕.๓ ขอเสนอแนะ 

5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
5.3.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 

 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยไดศึกษาสภาพท่ัวไปของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ และปจจัยท่ีสงผลท่ีมีความจําเปนตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยการ

สัมภาษณ จากนั้นสรุปในแตละประเด็นดังนี้ 

 
 



 
๑๙๗ 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะหพื้นฐาน 
ขอมูลท่ัวไปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ 

จากผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 21-25 ป จํานวน 221 ป คิดเปนรอยละ 57.3, มีการศึกษาตํ่ากวา

ปริญญาตรี จํานวน 281 คน คิดเปนรอยละ 72.8, มีอาชีพเกษตรกรรม จํานวน 268 คน คิดเปน

รอยละ 69.4, รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท จํานวน 229 คน คิดเปนรอยละ 59.3 ตามลําดับ 

๕.๑.2 สรุปจากผลการศึกษาสภาพของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบก 
ท่ี ๑๑ จากการสัมภาษณสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สภาพขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ความสัมพันธพื้นฐานของ

ความรวมมือท่ีดี คือ ความรักเคารพนับถือใหเกียรติซึ่งกันและกันยกยองกันของทหารเกณฑ  

ท่ีผูบังคับบัญชาท่ีมีตอใตผูบังคับบัญชา บรรยากาศในการฝกหนักสําหรับคนท่ีรางกายยังไมพรอม 

ขอจํากัดดานงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน คาจาง และคาตอบแทน ทําใหยังไมจูงใจมากพอ 

ภาพลักษณทหารเกณฑและวัฒนธรรมทางทหารเรื่องความเหล่ือมลํ้าของระบบสายบังคับบัญชา ขวัญ

กําลังใจจะทําใหมีความสามารถในการทํางานใหความใหเปนไปตามเปาหมายของผูบังคับบัญชาและ

สรางผลงานท่ีมีคุณภาพใหกับหนวยงาน สงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคตตอไป  

2. ผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑  

พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับขวัญกําลังใจ 

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.40, S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไป

หานอย พบวาดานท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแก ดานความรับผิดชอบ (Χ =3.71, S.D.=0.69) 

และ ดานความกาวหนา (Χ =3.56, S.D.=๐.98) และดานท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ดานการ

ยอมรับ (Χ =3.42, S.D.=๐.96) ดานการยกยอง (Χ =3.15, S.D.=๐.91) และ ดานความสําเร็จ 

(Χ =3.14, S.D.=๐.90) ตามลําดับ 

เมื่อพิจารณาแตละปจจัยท่ีสรางแรงจูงใจพบดังนี้ 

ดานความสําเร็จ พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับ

ขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.14, S.D.=0.90) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตาม

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก ไดแกขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการ

สงเสริมใหฝกอาชีพเพิ่ม ระหวางท่ีเปนทหารประจําการ (Χ =3.56, S.D.=1.03)” รองลงมาคาเฉล่ีย

อยูในระดับปานกลางไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑสามารถศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อประกอบอาชีพ

หลังผานการเกณฑทหาร ( Χ =3.35, S.D.=๐.95)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียนอยท่ีสุดไดแก ขอท่ีวา 



 
๑๙๘ 

“ทหารเกณฑสามารถประกอบอาชีพหลังปลดประจําการ เชน พลอาสา และไดรับสิทธิพิเศษในการ

สอบเขาเปนนักเรียนนายสิบ (Χ =2.72, S.D.=1.18)” ตามลําดับ 

ดานการยอมรับ  พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับ

ขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( Χ =3.42, S.D.= 0.96) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตาม

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับ

วาคนท่ีผานการเปนทหารเกณฑมากอนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัยท่ีไดรับจากการฝกอบรมขณะท่ีเปน

ทหาร (Χ =3.58, S.D.=1.12)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากสมาชิก

ในสังคม จากการผานการเกณฑทหาร  (Χ =3.55, S.D.=1.09)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอ

ท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ในการมีสวนรวมชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัย

จากธรรมชาติ เชน ภัยน้ําทวม (Χ =3.15, S.D.=1.05)” ตามลําดับ 

ดานการยกยอง พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับ

ขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (Χ =3.15, S.D.=0.91) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ีย

จากมากไปหานอย พบวาดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยกยองจาก

คนรอบขางวาเปนคนมีระเบียบวินัย (Χ =3.41, S.D.=1.27)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑ

ไดรับการยอมรับวาการเปนทหารเกณฑทําใหเปนคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง( Χ =3.31, S.D.=1.10)” 

และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีความเสียสละเพื่อ

ประเทศชาติ บานเมือง (Χ =2.70, S.D.=1.43)” ตามลําดับ 

ดานความกาวหนา พบวาทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับ

ขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.56, S.D.=0.52) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจาก

มากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การ

เขาเปนทหารเกณฑทําใหมีโอกาสเขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน (Χ =3.62, S.D.=1.03)” 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและมีโอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่ม การ

ไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขารับราชการ (Χ =3.57, S.D.=1.03)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ 

ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหสามารถสอบเขาเปนสัสดี (Χ =3.51, S.D.=1.22)” ตามลําดับ 

ดานความรับผิดชอบ พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอ

ระดับขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมาก (Χ =3.71, S.D.=๐.69) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตาม

คาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด 

ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดมีการทบทวนวิชาทหารใหมีความรูความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีทหารไดอยางมีประสิทธิภาพ (Χ =3.90, S.D.=0.88)” รองลงมาไดแกขอท่ีวา “การฝกทหาร

ทําใหมีความอดทนมากข้ึน และเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ ( Χ =3.73, S.D.=0.89)” และขอท่ีมี



 
๑๙๙ 

คาเฉล่ียตํ่าสุดไดแกขอท่ีวา “การฝกทหารทําใหมีความรู และความรับผิดชอบมากข้ึน ( Χ =3.57, 

S.D.=0.85)” ตามลําดับ 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาศักยภาพท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอระดับขวัญกําลังใจ ปจจัย

ดานการพัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยู

ในระดับมากท่ีสุด (Χ =4.72, S.D.= 0.54) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 

พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกดาน ดังนี้ ดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ดาน

ประสบการณ (Χ =4.77, S.D.= 0.51)” รองลงมาไดแกดานท่ีวา “ดานทักษะ (Χ =4.72, S.D.= 

0.56)” และดานท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ดานท่ีวา “ดานความรู  ( Χ =4.69, S.D.= 0.61)” 

ตามลําดับ 

ดานความรู พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.69, S.D.=๐.61) เมื่อ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ี

มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูในการปองกันตัวเอง (Χ =4.73, 

S.D.=๐.60)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีการพัฒนาความรูท่ีสามารถ

ประกอบเปนอาชีพเสริมได (Χ =4.56 S.D.=0.66)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปน

ทหารเกณฑทําใหมีความรูท่ีสามารถประกอบอาชีพได (Χ =4.60, S.D.=0.68)” ตามลําดับ 

ดานทักษะ พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.72, S.D.=0.56) เมื่อ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ี

มีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะ ในการแกปญหา ทําใหมีระเบียบ

วินัยในการทํางาน (Χ =4.79, S.D.= 0.46)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมี

ทักษะในการปองกันตัวเอง (Χ =4.73, S.D.= 0.61)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การ

เปนทหารเกณฑไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดานภาษาอังกฤษ 

(Χ =4.62, S.D.=0.82)” ตามลําดับ 

ดานทักษะ พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอการพัฒนา

ศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.77, S.D.=๐.51) เมื่อ

พิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมี



 
๒๐๐ 

คาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการฝกความมีระเบียบ

วินัย (Χ =4.79, S.D.=๐.49)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณใน

การฝกการปองกันตัว (Χ =4.76, S.D.=0.58)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา “การเปน

ทหารเกณฑทําใหไดประสบการณในการอยูรวมกันในสังคมกับเพื่อนฝูง (Χ =4.75, S.D.=0.58)” 

ตามลําดับ 

4. ผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาศักยภาพมีผลตอการสรางขวัญกําลังใจของทหาร

เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

1) สมมติฐานท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ ประสบการณ มีผลตอ

ขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

พบวา การพัฒนาศักยภาพ (X1) มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑  (Y) (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001) ซึ่งการพัฒนาศักยภาพ (X1) สามารถอธิบายความผัน

แปรของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) ไดรอยละ 47.8 โดยมีสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ 0.691 ผลสรุปการทดสอบสมมติฐานการวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางความสัมพันธระหวางการพัฒนาศักยภาพกับการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑ พบวา การพัฒนาศักยภาพมีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี 1๑ โดยภาพรวมอยูในระดับสูง จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย 

2) สมมติฐานท่ี 2 หลักสังคหวัตถุ 4 มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 

พบวา หลักสังคหวัตถุ 4  (X2) มีผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑  (Y) (ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.001) ซึ่งหลักสังคหวัตถุ 4 (X2) สามารถอธิบายความผันแปร

ของขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ (Y) ไดรอยละ 33.1 โดยมีสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยมาตรฐาน (β1) เทากับ 0.558 

5.1.3 ผลการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 

๑๑ ตามหลักสังคหวัตถุ เพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ดังนี้  

พบวา ความคิดเห็นของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ตอการประยุกตหลักพุทธ

ธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 



 
๒๐๑ 

(Χ =4.74, S.D.=๐.55) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ีย

สูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ดานสมานัตตา (ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชน) ( Χ =4.79, S.D.=0.48)” 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “ดานอัตถจริยา (ยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคน) (Χ =4.79, S.D.=0.52)” “ดาน

ทาน (การใหความรูและโอกาส) (Χ =4.69, S.D.=0.64)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด คือ ขอท่ีวา 

“ดานปยวาจา (การพูดจา ไพเราะ นาฟง) (Χ =4.69, S.D.=0.71)” ตามลําดับ 

ดานทาน (การใหความรู ใหโอกาส)  พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสราง

ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.69, 

S.D.=0.64) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด

ทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพใหความรูแกทหารเกณฑ ในการปองกัน

ตัวเอง (Χ =4.75, S.D.=0.56)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “กองทัพใหทหารเกณฑ ไดพัฒนาความรูท่ี

สามารถเพื่อประกอบเปนอาชีพหลังปลดประจําการ (Χ =4.67, S.D.=0.73)” และขอท่ีมีคาเฉล่ีย

ตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพใหทหารเกณฑ ไดฝกการประกอบอาชีพ ( Χ =4.66, S.D.=0.73)” 

ตามลําดับ 

ดานปยวาจา (การพูดท่ีเปนประโยชน) พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสราง

ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( Χ =4.69, 

S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด

ทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “ทหารเกณฑไดรับการอบรม ดวยคําพูดท่ีดีมี

ประโยชน ( Χ =4.70, S.D.=0.71)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “การฝกทหารเกณฑ ดวยวาจาท่ีเปน

มิตร จริงใจ รูจักการใหอภัย (Χ =4.69, S.D.=0.74)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “การฝก

ทหารเกณฑ ใหเปนคนท่ีพูดจาสุภาพ (Χ =4.67, S.D.=0.74)” ตามลําดับ 

ดานอัตถจริยา (การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเอง และผูอื่น) พบวา การ

ประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูใน

ระดับมากท่ีสุด (Χ =4.69, S.D.=0.71) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวา

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหาร

เกณฑใหมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น การออกชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ เชน โครงการทหารพันธดี ผลิต

เมล็ดพันธพืชออกชวยเหลือประชาชน (Χ =4.81, S.D.=0.71)” รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “กองทัพ

ฝกทหารเกณฑใหเปนท่ีพึ่งของประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม (Χ =4.69, S.D.=0.74)” 



 
๒๐๒ 

และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม

(Χ =4.67, S.D.=0.74)” ตามลําดับ 

ดานสมานัตตา (การวางตนเสมอตนเสมอปลาย) พบวา การประยุกตหลักพุทธธรรม

เพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

(Χ =4.79, S.D.=0.48) เมื่อพิจารณาโดยเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย พบวามีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมากท่ีสุดทุกขอ ดังนี้ ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด ไดแก ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีความรัก

ชาติ ความเขมแข็ง อดทน ความมีวินัย และการเช่ือฟงคําส่ัง เปนตน ( Χ =4.81, S.D.=0.49)” 

รองลงมาไดแก ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ  ( Χ =4.79, 

S.D.=0.44)” และขอท่ีมีคาเฉล่ียตํ่าสุด ขอท่ีวา “กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนมีมีความเสมอตน

เสมอปลายและมีระเบียบวินัย (Χ =4.78, S.D.=0.56)” ตามลําดับ 

 

5.2 อภิปรายผล 
5.2.1 จากผลการวิจัย สภาพท่ัวไปขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑ 

พบวา สภาพขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ส่ิงท่ีทหารเกณฑ

ไดรับจากการเปนทหารกองประจําการหรือทหารเกณฑ ไดสิทธิรักษาพยาบาลฟรีระหวางประจําการ 

มีการฝกอาชีพกอนปลด ไดรับสิทธิพิเศษสอบเขาโรงเรียนทหาร สงเสริมการตอยอดเปนนักเรียนนาย

สิบ เงินเดือนและเบ้ียเล้ียง อภิปรายไดวา หนวยงานกองทัพบกเปนหนวยงานท่ีสรางทหารเกณฑ ใหมี

ความรักเคารพนับถือใหเกียรติซึ่งกันและกัน ไดรับการยกยอง มีผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชา 

บรรยากาศในการฝกหนักสําหรับคนท่ีรางกายยังไมพรอม ไดรับงบประมาณและสวัสดิการตางๆ เชน 

คาจาง และคาตอบแทน แตก็ทําใหยังไมจูงใจมากพอ ภาพลักษณทหารเกณฑและวัฒนธรรมทาง

ทหารเรื่องความเหล่ือมลํ้าของระบบสายบังคับบัญชา ขวัญกําลังใจจะทําใหมีความสามารถในการ

ทํางานใหความใหเปนไปตามเปาหมายของผูบังคับบัญชาและสรางผลงานท่ีมีคุณภาพใหกับหนวยงาน 

สงเสริมพัฒนาตอยอดสูการเปนทหารอาชีพในอนาคต การเกณฑทหารจะเปนการพยายามอธิบายถึง

ความพยายามในสังคมไทยท่ีจะปรับปรุงระบบการเกณฑทหารของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

และมีความสอด คลองกับสภาพสังคมปจจุบัน ในปจจุบันการเกณฑทหารจะเปนการพยายามอธิบาย

ถึงความพยายามในสังคมไทยท่ีจะปรับปรุงระบบการเกณฑทหารของไทยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

และมีความสอด คลองกับสภาพสังคมปจจุบัน จากการศึกษาความพึงพอใจของบุคคลชายไทย ท่ีผาน

กระบวนการการคัดเลือกทหาร และไดเปนทหารกองประจําการ พบวา “ทหารกองประจําการ เมื่อ



 
๒๐๓ 

ผานกระบวนการฝกอบรม คุณลักษณะทหารมาแลว รูสึกพึงพอใจในการเปนทหาร ท้ังนี้เนื่องจาก

สภาพปจจุบันประเทศไทย ไมประสบปญหาภาวะภัยคุกคาม จากภายนอกประเทศหรือการมีสงคราม

ขนาดใหญ กองทัพไดใหการฝกอบรมท้ังดานวิชาทหารและวิชาการ ใหการขัดเกลาในดานพฤติกรรม 

และทัศนคติ จนทําใหไดคุณลักษณะของทหารท่ีพึงประสงคของกองทัพ มีความ จงรักภักดี มีความ

เสียสละ และมีทัศนคติท่ีดีตอการเปนทหาร มีความพึงพอใจตอสวัสดิการตางๆ ท่ีทางราชการ จัดให 

ถึงแมจะไมพอเพียงหรือสะดวกสบายกวากอนการเขามาเปนทหารกองประจําการ มีความพอใจ ใน

การปกครองบังคับบัญชา และภาระงานท่ีไดรับมอบหมาย จนสามารถอยูรับราชการครบ ๒ ปโดย ไม

ขาดหนีราชการทหารหรือขอลดระยะเวลารับราชการ แสดงใหเห็นวาการพัฒนา โดยกระบวนการ 

อบรมประสบความสําเร็จตามความมุงหมายของกองทัพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พันเอก 

มหิศวรณ ชัยเพ็ชร ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ

นายทหารช้ันสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3” พบวา ปจจัยสภาพแวดลอมท่ีอาจเปน

ผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 8 ดาน ดังนี้ 1) ดานสภาพการปฏิบัติงาน 2) ดาน

ความเพียงพอของรายได 3) ดานสวัสดิการในหนวยงาน 4) ดานโอกาสความกาวหนา 5) ดานความ

ยุติธรรมในหนวยงาน 6) ดานความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา 7) ดานความ

มั่นคงในการปฏิบัติงาน 8) ดานความพึงพอใจในงาน ท้ังนี้ปจจัยท่ีกลุมตัวอยางนายทหารสัญญาบัตร

กองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3 ให ความสําคัญท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจของขาราชการนายทหารสัญญา

บัตรสูงสุดคือ ดานสภาพการปฏิบัติงาน รองลงมาไดแกดานสวัสดิการในหนวยงาน ดานความสัมพันธ

ระหวาง ผู บังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา ดานความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ดานโอกาส 

ความกาวหนา ดานความพึงพอใจในงาน ดานความยุติธรรมในหนวยงานและตํ่าสุดคือ ความเพียงพอ

ของรายได
๑ 

5.2.2 จากผลการวิเคราะหปจจัยแรงจูงใจท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

พบวา ปจจัยแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑ 

พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด อภิปรายไดวา ทหารเกณฑมี

ปจจัยแรงจูงใจในดานการไดรับการยอมรับจากสังคม การประกอบอาชีพในอนาคต ซึ่งผานการฝก

อาชีพระหวางประจําการ และเปนผูท่ีผานการฝกอบรมในเรื่องของระเบียบวินัย มีความอดทนเปนเลิศ 

เปนปกติของมนุษย ท่ีมีความตองการโดยธรรมชาติ ความตองการท่ีเปนส่ิงจูงใจ มีเปนลําดับ

                                                             
๑
พันเอก มหิศวรณ ชัยเพ็ชร, “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 

นายทหารชั้นสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3”, งานวิจัยสวนบุคคล, (วิทยาลัยการทัพบก, 2560)   



 
๒๐๔ 

ความสําคัญ คือความตองการทางกายภาพ ความตองการความมั่นคงปลอดภัย ความตองการความ

มั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ ความตองการทางสังคม ความตองการไดรับการยกยองสรรเสริญใน

สังคม ความตองการความสําเร็จสมหวังในชีวิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลโท คธายุทธ 

เสาวคนธ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของกองทัพบก” 

ผลการวิจัยสรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการรองขอเขารับราชการทหารกองประจําการนั้น เรียง

ตามลําดับความสําคัญ คือ ปจจัยดานความมั่นคงและกาวหนาในอาชีพ ปจจัยดานสิทธิตางๆ ท่ีจะ

ไดรับปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยดานการไดรับประสบการณชีวิต ปจจัยดาน

เงินเดือนและสวัสดิการ และปจจัยดานการไดรับโอกาสในการบรรจุเปนขาราชการอื่นๆ รวมถึงไดแนว

ทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของกองทัพบก ซึ่งไดแก การปรับปรุง

คุณสมบัติของพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ใหสูงข้ึนกวาพลทหารกองประจําการ (เรียก

เกณฑ) การโฆษณาประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ผานส่ือทุกชนิดการใหสิทธิประโยชน และสวัสดิการ

ตางๆ ท่ีเพิ่มข้ึน และการใหโควตาการบรรจุพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) เปนนักเรียนนาย

สิบทหารบก๒ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ บุญมา อัครแสง ไดวิจัยเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ

ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม มีจํานวน 6 ปจจัย คือ เงินเดือน 

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน ความสําเร็จในการปฏิบัติงาน การปกครองบังคับบัญชา การยอมรับ

นับถือ และความรับผิดชอบ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณเทากับ 0.654 ระดับขวัญกําลังใจ

ของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยรวมอยูในระดับมาก๓  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ 

จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ ไดวิจัยเรื่อง “แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกอง

ประจําการตามหลักพรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษาพระองค” ผลการวิจัย

พบวา ปจจัยจูงใจคือ ดานความมั่นคง ความตองการรายไดสังคมใหการยอมรับ คนท่ีสมัครเปนทหาร

มากกวาคนหนีทหาร ความกาวหนาในอาชีพตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบและการ 

ประชาสัมพันธโดยส่ือฝายทหารแนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการ โดยให

ความเอื้อเฟอเผ่ือแผซึ่งกันและกัน การพูดจาทักทาย ใหความเคารพ ความรัก และปรารถนาดีตอกัน 

                                                             
๒
พลโท คธายุทธ เสาวคนธ, “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของ

กองทัพบก”, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร, [ออนไลน] แหลงขอมูล : 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf [25 
มกราคม 2564]. 

๓
บุญมา อัครแสง, “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

มหาสารคาม”, วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 2552) : 79.   

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf%20%5b25


 
๒๐๕ 

วางตนเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ี เหมาะสมกับฐานะวางตนเสมอตนเสมอปลาย ไมลําเอียงไมเลือก

ปฏิบัติไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง ไมแบงพรรคแบงพวก ตัดสินปญหาดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม๔ 

5.2.3 จากผลการวิเคราะหปจจัยการพัฒนาศักยภาพท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  

พบวา ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ มีความคิดเห็นตอปจจัยการพัฒนาศักยภาพ

ในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 

อภิปรายไดวา ผูท่ีเปนทหารกองประจําการณหรือทหารเกณฑนั้น กอนเขาก็ประกอบอาชีพ มีรายได

บางก็มีครอบครัวท่ีตองเล้ียงดู ดังนั้นเมื่อเขามาเปนทหารกองประจําการ ก็คาดหวังเพื่อชดเชยตอส่ิงท่ี

เสียไป เชน เวลา โอกาส ดังนั้นจึงคาดหวังจะไดประสบการณ ทักษะ ความรู จากกองทัพ ซึ่งมีความ

จําเปนหลังปลดประจําการ เพื่อเปนกําลังใหแกเหลาทหารเกณฑท่ีตองประจําการ ถึงแมวาการฝก

ทหารใหม กองทัพบกไดมีการปรับหลักสูตรการฝกและโครงสราง หนวยฝกทหารใหม ตามแนวทาง

พระราชทาน "พลทหารตนแบบ" รวมท้ังการดําเนินนโยบายเรงดวนท่ี ผูบัญชาการทหารบก ไดมอบไว

คือการพัฒนาศักยภาพ "กําลังพลตนน้ํา" และการสงเสริมความสามารถพิเศษ หรือทักษะความ

ชํานาญ ท้ังนี้การดูแลและพัฒนาทหารกองประจําการในมิติตางๆ ยังเปนไปตามนโยบายของผู

บัญชาการทหารบก ท่ีกําหนดใหเปนปแหงการพัฒนาบุคลากร อีกท้ังสิทธิดานกําลังพล ดวยรายไดเบ้ีย

เล้ียงเงินเดือนและความกาวหนาในอาชีพ ตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนายสิบ และการปลูกฝง

ความเปนพลเมืองเขมแข็ง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พลโท คธายุทธ เสาวคนธ ไดวิจัยเรื่อง 

“แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของกองทัพบก” ผลการวิจัยสรุปไดวา 

ปจจัยท่ีมีผลตอการรองขอเขารับราชการทหารกองประจําการ คือ ปจจัยดานความมั่นคงและกาวหนา

ในอาชีพ ปจจัยดานสิทธิตางๆ ท่ีจะไดรับปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ปจจัยดานการไดรับ

ประสบการณชีวิต ปจจัยดานเงินเดือนและสวัสดิการ และปจจัยดานการไดรับโอกาสในการบรรจุเปน

ขาราชการอื่นๆ รวมถึงไดแนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของกองทัพบก 

ซึ่งไดแก การปรับปรุงคุณสมบัติของพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ใหสูงข้ึนกวาพลทหารกอง

ประจําการ (เรียกเกณฑ) การโฆษณาประชาสัมพันธ การใหสิทธิประโยชน และสวัสดิการตางๆ  

ท่ีเพิ่มข้ึน และการใหโควตาการบรรจุพลทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) เปนนักเรียนนายสิบ

ทหารบก และหลังปลดจากกองประจําการแลว ตองมีหลักประกันในความเจริญกาวหนาและความ

                                                             
๔จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ, “แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการตามหลัก

พรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษาพระองค”, การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑๓ ป การศึกษา ๒๕๖๑ (16 สิงหาคม 2561) (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรังสิต, 
2561), หนา 2345. 



 
๒๐๖ 

มั่นคงในอาชีพ๕ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี ไดวิจัยเรื่อง “การ

ตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 3” 

ปจจัยจูงใจ คือ ดานความมั่นคง ความตองการรายได, สังคมใหการยอมรับคนท่ีสมัคร เปนทหาร

มากกวาคนหนีทหาร, ความกาวหนาในอาชีพตองการไดสิทธิเขาเปนนักเรียนนาย สิบและการ

ประชาสัมพันธโดยส่ือฝายทหาร๖  และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ คติยา อายุยืน ไดวิจัยเรื่อง “กล

ยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน” 

ผลการวิจัยพบวา การบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกับหลักพุทธธรรมของ

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน พบวา การบูรณาการเพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ประกอบดวย ๓ ข้ันตอน ไดแก ๑. ข้ันการปรับเปล่ียนพฤติกรรมทางกายและทางวาจาใหมีความเปน

ปกติ มีความเหมาะสม ๒. ข้ันการปรับเปล่ียนเปาหมายทางดานจิตใจใหมีความต้ังมั่น มั่งคง และ

จริงจังในการปฏิบัติหนาท่ีของตนเอง ท่ีชวยในการเสริมสรางพื้นฐานใหเกิดคุณธรรมและจริยธรรมของ

บุคลากรและ ๓. ข้ันการปรับเปล่ียนวิธีการเรียนรูในการปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอใหเกิดเปน

ประสบการณท่ีจะนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อเสริมสรางและปองกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดข้ึนใน

อนาคต๗ 
 
 

5.2.4 จากผลการประยุกตหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

พบวา การประยุกตหลักสังคหวัตถุ เพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ เพื่อสรางขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ โดยรวมอยูในระดับมาก

ท่ีสุด อภิปรายไดวา กองทัพตองการความมั่นคง ทหารเกณฑตองการความมั่นใจ ในความเปนอยู

สวัสดิภาพ และจําเปนตองมีแรงจูงใจ เชน เงินเดือน, เบ้ียเล้ียง และสวัสดิการมากกวาการใชมาตรการ

เชิงบังคับแตเพียงอยางเดียว ยังตองการไดรับคําพูดท่ีสรางกําลังใจ เพราะสวนใหญยังคงเห็นวาการ

เปนทหารกองประจําการตองสูญเสียท้ังเวลา และอนาคต โอกาสทางการศึกษายังคงใหความนิยมตอ

การเปนนักศึกษาวิชาทหาร และตองการใหปรับลดเวลาประจําการของพลทหารลง ถึงแมวาทหาร
                                                             

๕
พลโท คธายุทธ เสาวคนธ, “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของ

กองทัพบก”, วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร, [ออนไลน] แหลงขอมูล : 
http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf [25 
มกราคม 2564]. 

๖พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี, “การตัดสินใจของทหารกองเกนิรองขอเขารับราชการเปนทหารกองประจ 

าการ ในพ้ืนท่ีกองทัพภาคท่ี 3”, เอกสารวิจัยสวนบุคคล, (วิทยาลัยการทัพบก, 2560). 
๗
คติยา อายุยืน, “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาคใตตอนบน”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558). 

http://www.dsdw2016.dsdw.go.th/doc_pr/ndc_2559-2560/PDF/wpa_8076/ALL.pdf%20%5b25


 
๒๐๗ 

เกณฑมาจากกลุมท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา จึงควรใหการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจไมดี จึงตองให

ท้ังความรู ความเปนอยูในระหวางประจําการเพื่อชดเชยโอกาสและเวลาท่ีเสียไปโดยการเพิ่มอัตรา

เงินเดือนของพลทหารใหมีความสอดคลองกับอัตราคาจางแรงงานข้ันตํ่า ซึ่งสอดคลองกับการวิจัยของ 

พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร) ไดวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาชีวิตดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของ

กลุมชาติพันธุ ในจังหวัดศรีสะเกษ” ผลการวิจัยพบวา สังคหวัตถุ ๔ เปนหลักการสงเคราะหมนุษยให

อยูรวมกันอยางมีความสงบเปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของบุคคลใหสรางสานความสามัคคี โดยผานการ

ให การเอื้อเฟอเผ่ือแผ การเสียสละ และการแบงปน ปยวาจา การพูดดวยน้ําใจ อัตถจริยา การ

ประพฤติประโยชนตนและผูอื่น สมานัตตา ความมีตนเสมอคือทําตนเสมอตนเสมอปลาย๘ และยัง

สอดคลองกับ คติยา อายุยืน ไดวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของ

สถาบันพัฒนาฝมือแรงงานภาคใตตอนบน” ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะของ

บุคลากร ประกอบไปดวย ๑. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการมุงผลสัมฤทธิ์  

๒. กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการบริการท่ีดี ๓. กลยุทธการพัฒนา

สมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการส่ังสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ๔. กลยุทธการพัฒนา

สมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ๕. กลยุทธการ

พัฒนาสมรรถนะตามหลักพุทธธรรมดานการทํางานเปนทีม เพื่อการพัฒนาบุคลากรใหเกิดพฤติกรรมท่ี

ดี สามารปฏิบัติอยูในกรอบ กติกา กฎเกณฑ ระเบียบวินัยซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงาน (อธิสีลสิกขา) จน

สามารถเกิดเปนความมั่นคงตามมาตรฐานทางจรรยาบรรณท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ 

(อธิจิตตสิกขา) ใหมีคุณสมบัติตามท่ีองคกรตองการ๙  และยังสอดคลองกับ อากาศ อาจสนาม ไดวิจัย

เรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัดกรมแพทย

ทหารเรือ” การพัฒนาสมรรถนะท่ีนํามาใชในการกําหนดทิศทางสําหรับดึง และผลักพลังความรู พลัง

ทักษะ พลังศักยภาพสวนตัว พลังความสามารถ และพลังคุณลักษณะอื่นๆ ออกมาใชในการปฏิบัติ

หนาท่ีใหมีประสิทธิภาพ และจะตองข้ึนอยูกับระบบการพัฒนาอยางถูกกระบวนวิธีการจนสามารถทํา

ใหองคกรมั่นใจและชวยพัฒนาการเรียนรูของบุคลากร การพัฒนาสมรรถนะโดยการบูรณาการ

หลักธรรม๑๐ 

                                                             
๘
พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร), “รูปแบบการพัฒนาชีวิตดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของกลุมชาติพันธุ 

ใน จังหวัดศรีสะเกษ”, พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา, (บันฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2562). 

๙
คติยา อายุยืน, “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือ

แรงงานภาคใตตอนบน”, ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558). 

๑๐
อากาศ อาจสนาม, “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัด

กรมแพทยทหารเรือ”
 
วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน, ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๘) : 102.

 



 
๒๐๘ 

๕.๓ ขอเสนอแนะ 
จากการวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑ

ในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” มีขอเสนอแนะในเชิงนโยบายและขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ ดังตอไปนี้  
๕.๓.๑ ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการศึกษาวิจัยพบวา เรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
1. การใหความรูและโอกาส  (ทาน) หนวยงานกองทัพบก ควรมีนโยบายการสราง

ความมั่นใจใหกับชายไทย ท่ีตัดสินใจเปนทหาร ใหความมั่นคง ใหรายได สังคมใหการยอมรับคนท่ีเปน
ทหาร ใหความกาวหนาในอาชีพ ไดรับโอกาสในการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารตาม
คุณวุฒิ 

2. การพูด ท่ี เปนประโยชน  (ปยวาจา)  หนวยงานกองทัพบก ควรมีนโยบาย
ประชาสัมพันธใหชายไทยเขารับการเปนทหาร รวมท้ังหลักเกณฑตางๆ เชน จบปริญญาตรี ถาสมัคร 
เปนทหารประจําการ 6 เดือน จับใบดําใบแดงประจําการ 1 ป และการประชาสัมพันธใหเห็นคุณคา
การเปนทหาร 

3. การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเองและผูอื่น (อัตถจริยา) หนวยงาน
กองทัพบก ควรมีนโยบายประชาสงเสริมสนับสนุนใหความมั่นคงและเกิดความภาคภูมิใจ แกชายไทย
ท่ีเขารับการเปนทหารเกณฑ มีแรงจูงใจสําหรับยึดเหนี่ยวในการเปนทหาร จัดหางานรองรับหลังจาก
ปลดจากกองประจําการแลว  

4. การวางตนเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตา) หนวยงานกองทัพบก ควรพัฒนา
สมรรถนะของทหารเกณฑใหสังคมเห็นวา กองทัพพัฒนา สมรรถนะของกําลังพล ใหมีความทันสมัย 
ความโปรงใส และความสอดคลองกับภารกิจของกองทัพบก ทําใหกองทัพเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดี 

๕.๓.๒ ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1. การใหความรูและโอกาส (ทาน) หนวยงานกองทัพบก ควรสรางความมั่นใจใหกับ

ชายไทยท่ีตัดสินใจเปนทหาร ใหความมั่นคงในรายได ใหหนวยงานในสังกัดยอมรับและใหสิทธิคนท่ี
เปนทหาร มากกวาคนท่ีไมผานการเกณฑทหาร สรางความกาวหนาในอาชีพ ในระหวางท่ีประจําการ
ใหฝกอาชีพท่ีถนัด ใหสวัสดิการหลังปลดประจําการติดยศนายสิบทุกคน 

2. วาจา (ปยวาจา)  หนวยงานกองทัพบก ควรประชาสัมพันธใหชายไทยเห็นคุณคาใน
ตนเอง ความมั่นคงของประเทศชาติ เห็นประโยชนท่ีไดจากการเปนทหารเกณฑ  

3. การประพฤติตนใหเปนประโยชนท้ังตนเองและผูอื่น  (อัตถจริยา) หนวยงาน
กองทัพบก ควรสนับสนุนใหความมั่นคงแกชายไทยท่ีเขารับการเปนทหารเกณฑ มีคาตอบแทนท่ีคุมคา
และเหมาะสม ใหโอกาสท่ีดี มีการพัฒนาสมรรถนะของทหารเกณฑ เพื่อเปนแรงจูงใจสําหรับยึดเหนี่ยวใน
การเปนทหาร 

4. การวางตนเสมอตนเสมอปลาย (สมานัตตา) หนวยงานกองทัพบก ควรใหสังคมเห็นวา 
กองทัพมีความทันสมัย มีความโปรงใส และสอดคลองกับภารกิจของกองทัพบก ทําใหกองทัพเกิดการ
เปล่ียนแปลงท่ีดี ทหารเกณฑจะไดเกิดความภาคภูมิใจในการรับใชชาติ 

๕.๓.๓ ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 



 
๒๐๙ 

1. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิประโยชนและสวัสดิการหลังปลดประจําการเพื่อเปน
ขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี 1๑” 

2. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “รูปแบบการประชาสัมพันธเพื่อสรางแรงจูงใจในการเปนทหาร
เกณฑ” 

3. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาทหารเกณฑของกองทัพบกท่ีประชาชน
สามารถเขาใจไดและชายไทยก็อยากเปนทหาร” 

4. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “อัตลักษณของทหารเกณฑท่ีสังคมพึงประสงค ประเทศชาติ
ตองการ ครอบครัวอบอุนใจ” 

5. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “สิทธิประโยชนหลังปลดประจําการ เชน จัดหางานรองรับ
หลังจากปลดจากกองประจําการแลว”กับไดรับโอกาสในการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหาร
ตามคุณวุฒิ” 

6. ควรวิจัยเกี่ยวกับเรื่อง “โอกาสในการบรรจุเขารับราชการเปนขาราชการทหารตาม
คุณวุฒิ” 



บรรณานุกรม  
 
๑. ภาษาไทย : 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปฎกฉบับภาษาไทย ฉบับจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 
 

ข. ขอมูลทุติยภูมิ 
 ๑. หนังสือ : 

กรรณิการ  เฉกแสงรัตน . การจัดการทรัพยากรมนุษย . พิมพครั้ง ท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒. 

กรรณิการ   สุวรรณศรี . รายวิชา ๙๐๑๑๑๐๖ การบริหารทรัพยากรมนุษย  โปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร. เอกสารประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย.  
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม, ๒๕๕๖. 

กระทรวงกลาโหม. ๒๔๙๗. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗. ราชกิจจานุเบกษา. เลมท่ี 
๗๑. ตอนท่ี ๑๓. 

กานดา  จันทรแยม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องตน. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2546.   
กิ่งพร ทองใบ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑.  

เกรียงไกร  เจียมบุญศรี และ จักร  อินทจักร. คูมือการบริหารทรัพยากรบุคคล. กรุงเทพมหานคร : บุค
แบงก, 2548. 

โกวิทย พวงงาม. การปกครองทองถ่ินไทย. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : วิญูชน, 2546.  
คณะกรรมการอบรมขาราชการและประชาชน. “โครงการอบรมศีลธรรมและวัฒนธรรมประชาชนใน

เทศาภิบาล”. ม.ป.ท., ๒๕๔๓.   
คูณ  โทขันธ. พุทธศาสนากับชีวิตประจําวัน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพโอเดียนสโตร, ๒๕๓๗. 
จํานง อดิวัฒนสิทธิ์. การกระทําทางสังคม. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสังคมวิทยา

และมนุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๐.  
จิตติมา อัครธิติพงศ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย. พระนครศรีอยุธยา : คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ๒๕๕๖.   
จินดาลักษณ วัฒนสินธุ. รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร 

: หางหุนสวนจํากัด ทีพีเอ็น เพรส, ๒๕๕๒.   
จิรประภา  อัครบวร. โครงการบัณฑิตศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย. สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร, ๒๕๔๙.  
ชัยวัฒน  ชยางกูร. ผูนําหลายมิติ. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 

๒๕๔๙.   



๒๑๐ 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
เชาว  โรจนแสง. จิตวิทยากับการพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคการ. พิมพครั้งท่ี 14. นนทบุรี : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544. 
ดนัย  เทียนพุฒ. กลยุทธการพัฒนาคน : สิ่งทาทายความสําเร็จของธุรกิจ. กรุงเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537. 
ดนัย  เทียนพุฒ. บริหารคนในทศวรรษหนา. พิมพครั้งท่ี 4. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, 2551. 

ตุลา  มหาพสุธานนท. หลักการจัดการ หลักการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : พัฒนา, 2545.  
ทวียศ ศรีเกต. การเกณฑทหารในราชอาณาจักรไทย ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  

พ.ศ. ๒๔๙๗. กรุงเทพมหานคร : สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร, 2560.   
ทองทิพภา  วิริยะพันธุ. มนุษยสัมพันธกับการบริหาร. กรุงเทพมหานคร : อินฟอรมีเดีย บุคส, 

2546. 
ทองศรี กําภู ณ อยุธยา. การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม. กรุงเทพมหานคร : พิมพตุลา, 

2536. 
ทินพันธ นาคะตะ. พระพุทธศาสนากับสังคมไทย. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวน

จํากัด สหายบล็อกการ, 2557. 
ธงชัย  สมบูรณ. การบริหารและจัดการมนุษยในองคกร. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ ปราชญ

สยาม, ๒๕๔๙. 
ธนัย เกตุวงกต. ประวัติการเกณฑทหารในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิฟรีดริค เอแบรท, 

2560.   
นงนุช  วงษสุวรรณ. การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๖. กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท. 

๒๕๕๓.   
นิสดารก  เวชยานนท. การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : กราฟโก ซิสเต็มส, 2556. 
นุชลี อุปภัย. จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : แม็ทซพอยท, 2558. 
บุญมี แทนแกว. จริยศาสตร. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙.   
ปรียาพร วงศอนุตราโรจน. จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพมหานคร : พิมพดีพนัสหัน

นาคินทร, 2547.   
ปน มุทุกันต. พุทธวิธีครองใจคน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพคลังวิทยา, ๒๕๐๖. 

พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. ๒๕54. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพวัฒนาพานิช, ๒๕๕6. 
พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตาโณ). ธรรมปริทรรศน. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัย

มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔. 

พระเทพวิสุทธิกวี  (พิจิตร จิตวณฺโณ). การพัฒนาจิต. พิมพครั้งท่ี ๖. นครปฐม : โรงพิมพมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๓.   

พระธรรมกิตติวงศ  (ทองดี สุรเตโช). พระในบาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพเล่ียงเซียง, ๒๕๔๓.   



๒๑๑ 

 

 
บรรณานุกรม (ตอ) 

 
พระธรรมญาณมุนี  (ทองยอย กิตฺติทินฺโน).  พระธรรมญาณมุนี ๘๔. กรุงเทพมหานคร : อมรินทรการ

พิมพ, ๒๕๓๑.   
พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต). คุณบิดามารดาสุดพรรณนามหาศาล. กรุงเทพมหานคร :  ธรรมสภา, 

๒๕๔๒.   
พระธรรมปฎก  (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม. พิมพครั้งท่ี ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๒.   
พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๖.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ เอส.อาร. พริ้นต้ิง แมสโปรดักส, ๒๕๕๑.   
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต ฉบับชาวบาน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบันลือ

ธรรม, ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕๐. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ, ๒๕๕0. 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม. พิมพครั้งท่ี ๑๖. 
กรุงเทพมหานคร : เอส.อาร. พริ้นต้ิงแมสโปรดักส, ๒๕๕๑.  

พระมหาเจริญ ทิวงฺกโร (เพ็ชรดี). “ศักยภาพการบริหารทรัพยากรมนุษยของพระสังฆาธิการ. ในเขต

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๖. 

พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยปรมัตถโชติกะ. มหาอภิธัมมัตถสังคหกฎีกา. พิมพครั้งท่ี ๕.  
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๐.   

พันเอก มหิศวรณ ชัยเพ็ชร. “ปจจัยท่ีมีผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ 
นายทหารช้ันสัญญาบัตรสังกัดกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี 3”. งานวิจัยสวนบุคคล. 
วิทยาลัยการทัพบก, 2560.   

พันเอก อภิเชษฐ ชุมวารี. “การตัดสินใจของทหารกองเกินรองขอเขารับราชการเปนทหารกอง
ประจําการ ในพื้นท่ีกองทัพภาคท่ี 3”. รายงานการวิจัย. วิทยาลัยกองทัพบก, 2560.   

พิพัฒน  กองกิจกุล. คูมือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ
บีไบรทบุคส, ๒๕๔๖.  

พิพัฒน  กองกิจกุล. คูมือปฏิบัติวิธีวัดความพึงพอใจของลูกคา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ. 
บีไบรทบุคส, ๒๕๔๖.  



๒๑๒ 

 

พิสิฐ  เจริญสุข. ปกิณกธรรม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๓.   
พุทธทาสภิกขุ. พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ

สุขภาพใจ. ๒๕๒๕. 

พุทธทาสภิกขุ. พุทธศาสนากับคนรุนใหมและสังคมไทยในอนาคต. กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 
2525. 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕. มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๕๒.   

ระเบียบปฏิบัติประจํากองทัพบกวาดวยการเรียกพล พ.ศ. ๒๕๒๗”. คําส่ังกองทัพบก. (สําเนา).  
ระวัง เนตรโพธิ์แกว. องคการและการจัดการ Organization and Management. พิมพครั้งท่ี 9.  

กรุงเทพมหานคร : พิทักษอักษร, 2542.   
ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. กรุงเทพมหานคร : นานมี บุคส

พับลิเคช่ันส, ๒๕๕6.   
วรญา ทองอุน. มนุษยสัมพันธในองคการ. สุรินทร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, ๒๕๔๘.   
วศิน อินทสระ. หลักธรรมอันเปนหัวใจพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหานคร  : ธนธัชกา

พิมพ, 2544. 
วิชัย  โถสุวรรณจินดา. การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : B. J. Plate 

Processor, ๒๕๕๑.   
วิเชียร  วิทยอุดม. การบริหารทรัพยากรมนุษย. พิมพครั้งท่ี ๓. กรุงเทพมหานคร : บริษัทธนธัชการ

พิมพ จํากัด, ๒๕๕๒.   
ศิระ  โอภาสพงษ. ทุนมนุษย. กรุงเทพมหานคร : เออาร บิซิเนส เพรส, ๒๕๔๓.   
ศิริพร  วงศศรีโรจน. องคการและการจัดการ. พิมพครั้งท่ี 6. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวิชา

องคการและการจัดการ, 2540.  
ศุภชัย  ยาวะประภาษ. การบริหารงานบุคคลภาครัฐไทย : กระแสใหมและสิ่งทาทาย. พิมพครั้งท่ี ๒.  

ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘.   
สมคิด บางโม. องคการและการจัดการ. กรุงเทพมหานคร : จูนพับลิชช่ิง, 2546.   
สมเด็จพระญาณสังวร  (เจริญ สุวฑฺฒโน). พรหมวิหารธรรม. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพบริษัท

สหายการพิมพ จํากัด, ๒๕๒๗.   
สมเด็จพระพุฒจารย  (อาจ อาสภมหาเถร) ผูแปล. คัมภีรวิสุทธิมรรค. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ

วิญญาณ, ๒๕๔๑.   
สมเด็จพระมหาวีรวงศ  (พิมพ ธมฺมธโร). บทสรางนิสัย. กรุงเทพมหานคร : บริษัทแสงฟา จํากัด, 

๒๕๑๘.   
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธศาสนสุภาษิต เลม ๑. กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพการศาสนา, ๒๕๓๗.   
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. สารานุกรมพระพุทธศาสนา. กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๙.   



๒๑๓ 

 

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี. รวมธรรมะ. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทรพริ้นต้ิงแอนด 
พับลิชช่ิงจํากัด, ๒๕๓๙.   

บรรณานุกรม (ตอ) 

 

สมศักด์ิ คงเท่ียง. หลักการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
2545.  

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ. แนวทางการพัฒนาศักยภาพมนุษยดวย Competency Based 
Learning. พิมพครั้งท่ี ๒. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอรพรินท จํากัด  
มหาชน,  ๒๕๔๘.   

สุชีพ ปญญานุภาพ. พระไตรปฎกสาหรับประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหามกุฏราชวิทยาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ, ๒๕๒๔.   

สุธินี ฤกษขํา. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย: หลักการและการประยกุต. กรุงเทพมหานคร : 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๖๐.   

สุภาพร  พิศาลบุตร และ ยงยุทธ  เกษสาคร. การพัฒนาบุคคลและการฝกอบรม. พิมพครั้งท่ี 3. 
กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด วี.เจ พริ้นต้ิง, 2545. 

เสนาะ  ติเยาว. หลักการบริหาร. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพมหาคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544.   
แสวง บุญเฉลิมวิภาศ. รวมคําบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย. พิมพครั้งท่ี ๔. กรุงเทพมหานคร : 

วิญูชน, ๒๕๔๓.   
ไสว  มาลาทอง. คูมือการศึกษาจริยธรรม สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักบริหารนักปกครอง

และประชาชนผูสนใจท่ัวไป. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๔๒.   
อนิวัช  แกวจํานง. การจัดการทรัพยากรมนุษย. กรุงเทพมหานคร : บริษัท นําศิลปโฆษณา จํากัด 

อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา, ๒๕๕๒.   
อรจรีย ณ ตะกั่วทุง. ทฤษฎีทางการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอรเน็ท, ๒๕๕๐. 
อรุณ รักธรรม. การพัฒนาและการฝกอบรมบุคคล. กรุงเทพมหานคร : สุนทรออฟเซต, 2537. 

อุดม  เชยกีวงค  และ กนิษฐาน  แปนสุวรรณ. พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา . 
กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพแสงดาว, ๒๕๔๘. 

 
๒ ดุษฎีนิพนธ/วิทยานิพนธ/รายงานการวิจัย : 
คติยา อายุยืน. “กลยุทธการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามหลักพุทธธรรมของสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน

ภาคใตตอนบน”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร.  
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558.  

ชัญญาณัฏฐ  จิณณณัฐชา. “การพัฒนาบุคลากรโดยใชแนวทางสมรรถนะ”. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 

๒๕๕๔. 



๒๑๔ 

 

 

 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

ชาญ 27  คําภิระแปง 27. “รูปแบบการเสริมสรางภาวะผนําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ของผอํานวย
การกลมนโยบายและแผน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน”. 
วิทยานิพนธปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผนําทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2560. 

ธาวิน เมืองพุทธ. “ปจจัยท่ีสงผลตอแรงจูงใจในการเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ หนวย
มณฑลทหารบก ท่ี 24 คายประจักษศิลปาคม อําเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี”. 
วิทยานิพนธรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิต

วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2561. 
ธีรชัย ชุติมันต. “รูปแบบการจัดการชุมชนตามแนววิถีพุทธท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2559. 
พระครูกิตติพลาธร (กัด กิตฺติธโร). “รูปแบบการพัฒนาชีวิตดวยหลักสังคหวัตถุ 4 ของกลุมชาติพันธุ 

ในจังหวัดศรีสะเกษ”. พุทธศาสตรดุษฎีบัญฑิต สาขาพระพุทธศาสนา. บันฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2562. 

พระครูสุนทรวัชรกิจ (บุญธรรม ธมฺมิโก). “กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยของคณะสงฆจังหวัด
เพชรบุรี”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ. 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗ 

พระมหาบุญเรียน ปภงฺกโร (พิลาพันธ). “ศึกษาวิเคราะหเมตตาในคัมภีรทางพระพุทธศาสนา”.
วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๑.  

พระมหาวินัย สิริภทฺโท (แชมสายทอง). “การบูรณาการหลักมนุษยสัมพันธกับหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผูบริหารโรงเรียน”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561. 

พระมหาสมชาย สิริจนฺโท (หานนท). “พุทธธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางของ
พระเทพวรคุณ (สมาน สุเมโธ)”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย 
: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

พระมหาสุทธิชัย ฐิตชโย (ถาวรศิล) . “ศึกษาเชิงวิ เคราะหพรหมวิหารธรรมในคัมภีรทาง
พระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธศาสนศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 



๒๑๕ 

 

พระมิญ มติดฺโต (แดน). “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของ
พุทธิ”. ดุษฎีนิพนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา. บัณฑิต
วิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.    

 
บรรณานุกรม (ตอ) 

 

พระมิญ มติดฺโต (แดน). “กลยุทธการพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของพุทธิ”. 

ดุษฎีนิพนพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐.   

พระเอกราช กิตฺตธโร. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ 
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ”. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารจัดการคณะ
สงฆ. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557. 

พระเอกราช กิตฺติธโร (สมเผา). “การพัฒนาทรัพยากรมนุษยขององคการบริหารสวนตําบลในอําเภอ
กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร . บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖.  

พลตรี ประจักษ ยิ้มภักด์ิ. “แนวทางการพัฒนาการฝกอบรมวิชาชีพทหารกองประจําการเพื่อนําไปใช
ประกอบอาชีพหลังจากปลดประจําการ”. เอกสารงานวิจัยสวนบุคคล. วิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร : 2561. 

พลตรี อนุสรรค  คุมอักษร. “การพัฒนาศักยภาพกําลังพล หนวยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในอนาคต”. เอกสารงานวิจัยสวนบุคคล. วิทยาลัย
ปองกันราชอาณาจักร : 2563. 

พลเอก ปกิต สันตินิยม. “บทบาทของหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ใน
กระบวนการส่ือสารทางการเมือง เพื่องานพัฒนาดานความมั่นคง ในพื้นท่ีชนบท (ชวง 
พ.ศ. 2505-พ.ศ. 2553)”. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สื่อสารการเมือง). วิทยาลัยส่ือสาร
การเมือง : มหาวิทยาลัยเกริก, 2555. 

พัชรี  ชํานาญศิลป. “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงพุทธของผูบริหารวิทยาลัยการอาชีพเขตภาคเหนือ

ตอนลาง”. ดุษฎีนิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. 

บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2558. 
พัฒนสรณ  เกียรติฐิติคุณ. “รูปแบบการบูรณาการหลักพุทธธรรมในการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีเทศกิจ กรุงเทพมหานคร”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๗. 



๒๑๖ 

 

วาท่ีรอยตรีหญิงสุทธญาณ  โอบออม. “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตามแนวพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

สมบัติ  ปญญาจิรพงศ. “ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของกําลังพลช้ันประทวน พลทหาร และ
อาสาสมัครในพื้นท่ีปฏิบัติงานของกองบัญชาการปองกันชายแดนจันทบุรีและตราด”. 
ภาคนิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี, 
2556.  

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
  

๓. วารสาร 
เกิดเปนชายหมายมาดขาติทหาร”. วารสารสัสดี. ปท่ี ๕๘ ฉบับท่ี ๕๓๑. (มกราคม-มีนาคม 2560) : 

25.  
จาสิบเอก สุชาย ทะสุวรรณ, “แนวทางการสรางขวัญและกําลังใจของทหารกองประจําการตามหลัก

พรหมวิหาร 4: ศึกษาเฉพาะกรณี กรมทหารขนสงรักษาพระองค”, การประชุมนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๑๓ ป การศึกษา ๒๕๖๑ (16 สิงหาคม 2561) 
: 2345-2356. 

ฐนันดรศักด์ิ  บวรนันทกุล. “การเสริมสรางศักยภาพการพัฒนาทรัพยากรมนุษย”. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยปทุมธานี. ปท่ี ๖ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๗) : ๑๘๗. 

บุญมา  อัครแสง. “ปจจัยท่ีมีผลตอในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมหาสารคาม”. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม 
2552) : 79-85.   

ประเสริฐ แดงไผ. “รูปแบบการบริหารทหารกองประจําการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของกองทัพ
ไทย”. วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 
2563) : 345-357.    

พงษศักด์ิ  บัวศรี. “นโยบายการพัฒนาระบบทหารอาสาสมัครของกองทัพไทยโดยการสรางแรงจูงใจ 
เขาสูการเปนทหารกองประจําการ”. วารสารสังคมปริทรรศน. ปท่ี 1 ฉบับท่ี 2 
(พฤษภาคม - สิงหาคม 2555) : 96-114. 

พระครูอุดมธรรมรส อสิาโณ (ชัยยุทธ การเร็ว). “บทบาทเชิงรุกของพระสงฆในการสงเสริมคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในจังหวัดชลบุรี”. วารสารสังคมปริทรรศน ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (พิเศษ) 
(เมษายน - มิถุนายน 2561) : 291-300. 

27พัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน. 27“การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของ
บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดปทุมธานี”. วารสาร มจร สังคมศาสตร
ปริทรรศน. ปท่ี 9 ฉบับท่ี 4 (ตุลาคม - ธันวาคม 2563) : 137-150. 

เพิ่มศักด์ิ รอดจินดา. “ปจจัยท่ีทําใหทหารกองเกินรองขอเปนทหารกองประจําการ”. วารสารรม
พฤกษ มหาวิทยาลัยเกริก. ปท่ี 31 ฉบับ 3 (มิถุนายน-กันยายน 2556) : 61-84.   

https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10163
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/10163
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jssr/issue/view/16415


๒๑๗ 

 

ร.ต.อิสระพันธ ชวันกุล. “แรงจูงใจของนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปท่ี 5 ในกรุงเทพมหานครท่ีจะตัดสินใจ
เขารับราชการทหาร”. วารสารมหาวิทยาลัยศรีปทุมปริทัศน ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 
(มกราคม-มิถุนายน 2563) : 21-33.  

วุฒิชัย  ผาสุกกานนท. “วิธีการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย โดยการประยุกตใชกระบวนการ

ปฏิกิริยาเชิงสะทอน”. ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร สังคมศาสตร และศิลปะ. 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร. ปท่ี ๙ ฉบับท่ี ๒ (พฤษภาคม-สิงหาคม 

๒๕๕๙) : ๑๒๓-๑๒๔. 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 

วุทธิพงศ อรรคคํา. “แนวทางสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของขาราชการทหาร กองพัน

ทหารราบ มณฑลทหารบกท่ี 21 กองทัพภาคท่ี 2”. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา ปท่ี 10 ฉบับท่ี 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) : 122-132. 

สรากรณ ดอนถวิล. “แนวทางสงเสริมการตัดสินใจสมัครเขารับราชการเปนทหารกองประจําการใน
สังกัดกองพัน ทหารอากาศโยธิน กองบิน จังหวัดนครราชสีมา”. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติดานการบริหารกิจการสาธารณะยุคดิจิทัล คร้ังท่ี 5 (The fifth National 
Conference on Public Affairs Management in the Digital Era) “การบริหาร
กิจการสาธารณะยุคดิจิทัล: กฏหมาย ความเปนธรรม และการกลับคืนสูประชาธิปไตย”. 
1 - 2 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน : 
หนา 860-871. 

สฤษด์ิ  แผนสนิท. “การพัฒนาพลทหารกองประจําการของกองทัพเพื่อความมั่นคงของชาติ”, 
วารสารสังคมศาสตรและมานุษยวิทยาเชิงพุทธ. ปท่ี 5 ฉบับท่ี 10 (ตุลาคม 2563) : 
301-314. 

สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ. “Competency: เคร่ืองมือการบริหารท่ีปฏิเสธไมได”. Productivity. ๙

(๕๓) (พฤศจิกายน–ธันวาคม. ๒๕๔๗) : ๔๘. 

หทัยพัชร ทองเดช. “ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตําบล 
จังหวัดกําแพงเพชร”. วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย. ปท่ี 6 
ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2554) : 36-47.  

อรศิริ  เกตุศรีพงษ. “สังคหวัตถุ ๔ : วัฒนธรรมองคกรท่ีเอื้อตอการจัดการความรู”. วารสาร 

Productivity World เพื่อการเพิ่มผลผลิต. ปท่ี ๑๒ ฉบับท่ี ๖๘ (พฤษภาคม-มิถุนายน 

๒๕๕๐) : ๔๓-๔๖. 

อากาศ อาจสนาม. “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัดกรม
แพทยทหารเรือ” วารสาร มจร สังคมศาสตรปริทรรศน. ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-
สิงหาคม ๒๕๕๘) : 102-118. 



๒๑๘ 

 

เอกสิทธิ์  สนามทอง. “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย : แนวทางพัฒนาสูความสําเร็จขององคการ”. 
วารสารเกษมบัณฑิต. ปท่ี 20 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-มิถุนายน 2562) : 64-77. 

 
๔. สื่ออีเล็คโทรนิคส : 

“ทบ.โชวยอดสมัครทหารออนไลนท่ัวประเทศ 4.805 คน เกือบครึ่งของอัตราท่ีเปดรับ” มติชน

ออนไลน วันเสาร ท่ี 26 มิถุนายน 2564 [ออนไลน] แหลงขอมูล : 
https://www.matichon.co.th/politics 

/news_2602606 [26 มิถุนายน 2564]. 

 

บรรณานุกรม (ตอ) 
 
“ผบ.ทบ.สรางแรงจูงใจใหคนอยากเปนทหาร ใหโอกาสทหารประจําการ ตอยอดสูทหารอาชีพ ยํ้า 

กําลังพลเก็บเกี่ยวประสบการณจากการฝก Lightning Forge 2020 ท่ีสหรัฐฯ 2 7”. 
ห นั ง สื อ พิ ม พ ไ ท ย รั ฐ อ อ น ไ ล น  2 9  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 3 .  [อ อ น ไ ล น ] 
แหลงขอมูล: https://www.thairath.co.th/news/politic/1878875 [25 มกราคม 

2564]. 
กองบัญชาการกองทัพไทย. คูมือสิทธิกําลังพล. [ออนไลน]. แหลงขอมูล 

: https://dop.rta.mi.th/0401.2.1/images/1/0661/kansodier/35.pdf [2533 
กรกฎาคม 2564]. 

กองพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล กรมกําลังพลทหาร. “แผนพัฒนาองคการ บก.ทท. หมวด 5 
มุ ง เนน บุคลากร  ประ จําป งบประมาณ 2562”. [ออนไลน ] แหล ง ท่ีมา 
: file:///C:/Users/acer /Downloads/dev_plan_5_2559-2562.pdf [25 กรกฎาคม 
2564]. 

แผนปฏิบัติราชการดานกําลังพล บก.ทท. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔). 
[ออนไลน] แหลงท่ีมา : https://j1.rtarf.mi.th/new/index.php/2016-11-11-08-
34-23/file/625 [2533 กรกฎาคม 2564]. 

พลโท คธายุทธ เสาวคนธ. “แนวทางการพัฒนาระบบทหารกองประจําการ (อาสาสมัคร) ของ
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แบบสอบถามเพือ่การวิจัย 

 

เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
__________________________ 

 

คําช้ีแจง 

 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการศึกษาวิจัยเรื่อง "การบูรณา

การหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑" อันจะเปน

ประโยชนในการศึกษาสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ท้ังยังสามารถใชเปน

แนวสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ อยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 ขอมูลท่ีไดจะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผูวิจัยจะเก็บขอมูลของทานเปนความลับและใช

ประโยชนเฉพาะการวิจัยนี้เทานั้น ไมมีผลกระทบตอทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด" 

 

แบบสอบถามฉบับนี้แบงเปน ๕ ตอน 

ตอนท่ี ๑  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี ๒ ศึกษาแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

ตอนท่ี ๓  ศึกษาการพัฒนาศักยภาพเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑล

ทหารบกท่ี ๑๑ 
ตอนท่ี 4   ศึกษาการบูรณาการหลักสังคหวัตถุเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
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ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากผูตอบแบบสอบถาม เปนอยางดี            

จึงขออนุโมทนามา ณ โอกาส นี้ 

       นายวีระ  อินทรโสภา 

               นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

            มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

ตอนท่ี ๑ ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย √ ลงในชอง ( ) หนาขอความตอไปนี้ใหสมบูรณตามความเปนจริงเกี่ยวกับ

ตัวผูตอบแบบสอบถาม 

 

1. อายุ    ( )  21-25  ป  ( )  อายุ 26-29 ป 

2. อาชีพ  ( )  เกษตรกรรม   ( )  รับจาง 

( )  รัฐวิสาหกิจ/พนักงานบริษัท ( )  รับราชการ 

( )  นักศึกษา   ( )  อื่น ๆ ..................... 

3. ระดับการศึกษา  ( )  ตํ่ากวาปริญญาตรี  ( )  ปริญญาตรี 

( )  สูงกวาปริญญาตรี           

4. รายไดตอเดือน  ( )  ตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท ( )  ๑๐,๐๐0 - ๒๐,๐๐๐ บาท 

( )  ๒๐,๐๐๑ - ๓๐,๐๐๐ บาท  ( )  ๓๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 
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ตอนท่ี ๒ ระดับแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองคําตอบท่ีตองการ 

คะแนน 5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 
คะแนน 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
คะแนน 3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 
คะแนน 2 หมายถึง เห็นดวยนอย 
คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

แรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑) ความสําเร็จ 

๑. ทหารเกณฑไดรับเบ้ียเล้ียงและเงินเดือน ในขณะท่ีเปน

ทหารเกณฑ 

     

๒. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหฝกอาชีพเพิ่ม ระหวาง

ท่ีเปนทหารประจําการ 

     

๓. ทหารเกณฑสามารถศึกษาในระดับท่ีสูงข้ึนเพื่อประกอบ

อาชีพหลังผานการเกณฑทหาร 
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แรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๔. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหมีออกกําลังกายทําใหมี

สุขภาพรางกายแข็งแรง 

     

๕. ทหารเกณฑสามารถประกอบอาชีพหลังปลดประจําการ 

เชน พลอาสา และไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขาเปน

นักเรียนนายสิบ 

     

๒) ดานการยอมรับ 

๑. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากสมาชิกในสังคม จาก

การผานการเกณฑทหาร   

     

๒. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงานราชการใน

การสมัครเขาทํางาน 

     

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับในการประกอบอาชีพ เชน 

การรับสมัครทํางานหลายอาชีพตองผานการเกณฑ

ทหารมากอนจะไดรับการพิจารณา 

     

๔. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจากหนวยงานตางๆ ในการ

มีสวนรวมชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยจากธรรมชาติ 

เชน ภัยน้ําทวม 

     

๕. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาคนท่ีผานการเปนทหาร

เกณฑมากอนเปนผูท่ีมีระเบียบวินัยท่ีไดรับจากการ

ฝกอบรมขณะท่ีเปนทหาร 

     

๓) ดานการยกยอง      

๑. การเขารับการเปนทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปน 

“รั้วของชาติ”  

     

๒. ทหารเกณฑไดรับการยกยองจากคนรอบขางวาเปนคนมี

ระเบียบวินัย 

     

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาการเปนทหารเกณฑทํา

ใหเปนคนท่ีมีสุขภาพแข็งแรง 
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แรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๔. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีจิตใจเขมแข็ง

ชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยมาถึง  

     

๕. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ีมีความเสียสละ

เพื่อประเทศชาติ บานเมือง 

     

๔) ดานความกาวหนา      

๑. การเปนทหารเกณฑมีโอกาสในการไดรับการบรรจุเขา

เปนทหารประจําการ 

     

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหสามารถสอบเขาเปนสัสดี      

๓. การผานการเปนทหารเกณฑ สามารถใชสิทธิ์สอบเขา

เปนนักเรียนนายสิบได 

     

๔. การเขาเปนทหารเกณฑทําใหมีโอกาสเขารับการศึกษา

ตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

     

๕. ทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและมีโอกาสในการ

ประกอบอาชีพเพิ่ม การไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขา

รับราชการ 

     

๖. ทหารเกณฑไดรับการการเสริมสรางสมรรถภาพ

รางกาย ลักษณะทางทหาร โภชนาการ จิตวิทยา 

 

     

๕) ดานความรับผิดชอบ      

๑. ทหารเกณฑไดมีการทบทวนวิชาทหารใหมีความรู

ความสามารถพรอมท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีทหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

     

๒. การฝกทหารทําใหใหมีความรู และความรับผิดชอบมาก
ข้ึน 

     

๓. การฝกทหารทําใหมีความอดทนมากข้ึน และเปนผูท่ีมี
ความรับผิดชอบ 

     

๔. การผานการเปนทหารเกณฑทําใหเปนคนท่ีมีความ
รับผิดชอบตอหนาท่ีและประเทศชาติ 
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แรงจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๕. กองทัพบกจัดต้ัง “ศูนยประสานงานการชวยเหลือ

กําลังพลท่ีพิการ ทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี” 
เพื่อชวยดูแลอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ เชน 
สิทธิการดําเนินชีวิตใหมีความตอเนื่อง 

     

 
 

ตอนท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

๑) ดานความรู 

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูในการปองกันตัวเอง      

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูท่ีสามารถประกอบ

อาชีพได 

     

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมีการพัฒนาความรูท่ีสามารถ

ประกอบเปนอาชีพเสริมได 

     

๒) ดานทักษะ      

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะในการปองกันตัวเอง      

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะ ในการแกปญหา ทํา

ใหมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

     

๓. การเปนทหารเกณฑไดรับการสงเสริมและพัฒนา

ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอรและดาน

ภาษาอังกฤษ 

     

๓. ดานประสบการณ      

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหไดประสบการณในการอยู

รวมกันในสังคมกับเพื่อนฝูง 

     

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการฝกการ

ปองกันตัว 
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การพัฒนาศักยภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมีประสบการณในการฝก

ความมีระเบียบวินัย 

     

 

ตอนท่ี ๔ การบูรณาการหลักธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 

การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑) ดานทาน (การใหความรู  ใหโอกาส) 

๑. กองทัพใหความรูแกทหารเกณฑ ในการปองกันตัวเอง      

๒. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดฝกการประกอบอาชีพ      

๓. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดพัฒนาความรูท่ีสามารถเพื่อ

ประกอบเปนอาชีพหลังปลดประจําการ 

     

๒) ดานปยวาจา (การพูดจา ไพเราะ นาฟง)      

๑. ทหารเกณฑไดรับการอบรม ดวยคําพูดท่ีดีมีประโยชน       

๒. การฝกทหารเกณฑ ดวยวาจาท่ีเปนมิตร จริงใจ รูจัก

การใหอภัย 

     

๓. การฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนท่ีพูดจาสุภาพ       

๓. ดานอัตถจริยา (ยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคน)      

๑. กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีน้ําใจชวยเหลือผูอื่น การ

ออกชวยเหลือประชาชนอยูเสมอ เชน โครงการทหาร

พันธดี ผลิตเมล็ดพันธพืชออกชวยเหลือประชาชน 

     

๒. กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอ

สังคมสวนรวม 

     

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนท่ีพึ่งของประชาชนเมื่อมี

ภัยพิบัติตางๆ เชน น้ําทวม 

     

๔. ดานสมานัตตา (ประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชน)      
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การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
๑. กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีความรักชาติ ความเขมแข็ง 

อดทน ความมีวินัย และการเช่ือฟงคําส่ัง เปนตน 

     

๒. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนผูมีความรับผิดชอบ      

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนมีมีความเสมอตน

เสมอปลายและมีระเบียบวินัย 

     

 
• ขอขอบคุณทุกทานท่ีชวยตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ขอบพระคุณอยางสูง • 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบสมัภาษณเพื่อการวิจัย 
เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

****************************************** 

คําช้ีแจง 
แบบสัมภาษณใชสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิท่ีเปนผูเช่ียวชาญดานตางๆ และผูเกี่ยวของโดยตรง

เกี่ยวกับการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ขอความอนุเคราะหทานไดให
ขอมูลกับผูวิจัยตามความเปนจริง และแบงแบบสัมภาษณนี้ออกเปน ๓ ตอน 
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ตอนท่ี ๑ ขอมูลสวนตัวของผูใหสัมภาษณ 
ช่ือ.............................................ฉายา/นามสกุล...............................นธ. ...................ปธ. ...................
ความรูสามัญ.............................................................อายุ........................ป/พรรษา..............................ท่ี
อยู/สังกัดวัด........................................................เลขท่ี............/.............ถนน.................... ...........หมูท่ี.........
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................................จังหวัด
.......................................................รหัสไปรษณีย.................................เบอรโทร.......... ................................ 
E-Mail………………………………………………………………………………………………………………………………......……. 
ตําแหนง...................................................................................................................... .................................. 
หนวยงานท่ีสังกัด........................................................................................................................................... 
สัมภาษณ ณ .................................................................................................................. ............................... 
ผูสัมภาษณ............................................................................................................................................. ....... 
วันท่ี..............................เดือน.................................................พ.ศ. ............................ ................................... 
 
หมายเหตุ ขออนุญาตใชเครื่องบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการสัมภาษณ 
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ตอนท่ี ๒ ทานมีความเห็นอยางไร เกี่ยวกับขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑   
............................................................................................................................. ...................................  
................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
......................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................. ............................. 
..................................................................................................... .................................................................
............................................................................................................................. ............................ 

  
 

ตอนท่ี 3 ทานมีความคิดเห็นอยางไรตอปจจัยท่ีสงผลตอขวัญกําลังใจทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
3.1 ปจจัยดานความสําเร็จ มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ทําใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจไดอยางไร  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.2 ปจจัยดานการไดรับการยอมรับ มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ทําใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจไดอยางไร  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.3 ปจจัยดานการไดรับการยกยอง มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ทําใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจไดอยางไร  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.4 ปจจัยดานความกาวหนา มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ทําใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจไดอยางไร  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
3.5 ปจจัยดานความรับผิดชอบ มณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ทําใหทหารเกณฑมีขวัญกําลังใจไดอยางไร  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
................................................................................................................................................................ 
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ตอนท่ี 4  ทานมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบูรณาการหลักสังคหวัตถุ เพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ ไดอยางไร? 

4.๑ การบูรณาการหลัก ทาน (การให) สรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบก

ท่ี ๑๑  ไดอยางไร? 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 4.๒ การบูรณาการหลัก ปยวาจา (การพูดจา ไพเราะ นาฟง) สรางขวัญกําลังใจของทหาร
เกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  ไดอยางไร? 
............................................................................................................................. .................................. 
.......................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................  
   

4.๓ การบูรณาการหลัก อัถจริยา (เครือ่งยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคน) สรางขวัญกําลังใจของ

ทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  ไดอยางไร? 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................. .. 
  

4.๔ การบูรณาการหลัก สมานัตตา (การประพฤติส่ิงท่ีเปนประโยชนแกบุคคลอื่น) สรางขวัญ

กําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑  ไดอยางไร? 

............................................................................................................................. .................................. 

................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................. .................................. 

............................................................................................................................................................... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC)  
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลองตามวัตถุประสงคเปนรายขอ (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

เร่ือง การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
 

ตอนท่ี ๒ ระดับแรงจูงใจในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 
 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย X ลงในชองคําตอบท่ีตองการ 

 

แรงจูงใจ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 

๑) ความสําเร็จ         

๑. ทหารเกณฑ ได รับ เ บ้ีย เ ล้ียงและ

เงินเดือน ในขณะท่ีเปนทหารเกณฑ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหฝก

อาชีพเพิ่ ม  ระหว าง ท่ี เปนทหาร

ประจําการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. ทหารเกณฑสามารถศึกษาในระดับท่ี

สูงข้ึนเพื่อประกอบอาชีพหลังผาน

การเกณฑทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. ทหารเกณฑไดรับการสงเสริมใหมี

อ อ กกํ า ลั ง ก าย ทํ า ให มี สุ ขภ า พ

รางกายแข็งแรง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๕. ทหารเกณฑสามารถประกอบอาชีพ

หลังปลดประจําการ เชน พลอาสา 

และไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขา

เปนนักเรียนนายสิบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒) ดานการยอมรับ         

๑. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจาก

สมาชิกในสังคม จากการผานการ

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แรงจูงใจ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 

๑) ความสําเร็จ         

เกณฑทหาร   

๒. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานราชการในการสมัครเขา

ทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับในการ

ประกอบอาชีพ เชน การรับสมัคร

ทํางานหลายอาชีพตองผานการเกณฑ

ทหารมากอนจะไดรับการพิจารณา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับจาก

หนวยงานตางๆ ในการมีสวนรวม

ชวยเหลือประชาชนเมื่อมีภัยจาก

ธรรมชาติ เชน ภัยน้ําทวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๕. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาคนท่ี

ผานการเปนทหารเกณฑมากอนเปนผู

ท่ีมี ร ะ เ บียบวินัย ท่ี ได รับจากการ

ฝกอบรมขณะท่ีเปนทหาร 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓) ดานการยกยอง         

๑. การเขารับการเปนทหารเกณฑไดรับ

การยกยองวาเปน “รั้วของชาติ”  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. ทหารเกณฑไดรับการยกยองจากคน

รอบขางวาเปนคนมีระเบียบวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. ทหารเกณฑไดรับการยอมรับวาการ

เปนทหารเกณฑ ทําให เปนคนท่ีมี

สุขภาพแข็งแรง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ี

มีจิตใจเขมแข็งชวยเหลือประชาชน

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แรงจูงใจ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 

๑) ความสําเร็จ         

เมื่อมีภัยมาถึง  

๕. ทหารเกณฑไดรับการยกยองวาเปนผูท่ี

มีความเ สียสละเพื่อประเทศชาติ 

บานเมือง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔) ดานความกาวหนา         

๑. การเปนทหารเกณฑมีโอกาสในการ

ไ ด รั บ ก า ร บ ร ร จุ เ ข า เ ป น ท ห า ร

ประจําการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหสามารถ

สอบเขาเปนสัสดีจังหวัด 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การผานการเปนทหารเกณฑ สามารถ

ใชสิทธิ์สอบเขาเปนนักเรียนนายสิบได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. การเขาเปนทหารเกณฑทําใหมีโอกาส

เขารับการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๕. ทหารเกณฑไดรับการฝกอาชีพและมี

โอกาสในการประกอบอาชีพเพิ่ม การ

ไดรับสิทธิพิเศษในการสอบเขารับ

ราชการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๖. ทหารเกณฑไดรับการการเสริมสราง

สมรรถภาพรางกาย ลักษณะทาง

ทหาร โภชนาการ จิตวิทยา 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๕) ดานความรับผิดชอบ         

๑. ทหารเกณฑ ไดมีการทบทวนวิชา

ทหารใหมีความรูความสามารถพรอม
ท่ีจะปฏิบัติหนา ท่ีทหารไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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แรงจูงใจ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 

๑) ความสําเร็จ         

๒. การฝกทหารทําใหใหมีความรู และ
ความรับผิดชอบมากข้ึน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การฝกทหารทําใหมีความอดทนมาก
ข้ึน และเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. การผานการเปนทหารเกณฑทําให
เปนคนท่ีมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี
และประเทศชาติ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๕. กองทัพบกจัดต้ัง “ศูนยประสานงาน
การชวยเหลือกําลังพลท่ีพิการ ทุพพล
ภาพจากการปฏิบัติหนาท่ี” เพื่อชวย
ดูแลอํานวยความสะดวกในเรื่องตางๆ 
เชน สิทธิการดําเนินชีวิตใหมีความ
ตอเนื่อง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

 
 

ตอนท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

 

การพัฒนาศักยภาพ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลคา 
๑) ดานความรู         

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูใน

การปองกันตัวเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีความรูท่ี

สามารถประกอบอาชีพได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมีการพัฒนา

ความรูท่ีสามารถประกอบเปนอาชีพ

เสริมได 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒) ดานทักษะ         
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๑. การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะใน

การปองกันตัวเอง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมีทักษะ ใน

การแกปญหา ทําใหมีระเบียบวินัยใน

การทํางาน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การเปนทหารเกณฑไดรับการสงเสริม

และพัฒนาความรูดานวิทยาการ

คอมพิวเตอรและดานภาษาอังกฤษ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. ดานประสบการณ         

๑. การเปนทหารเกณฑทําใหได

ประสบการณในการอยูรวมกันใน

สังคมกับเพื่อนฝูง 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. การเปนทหารเกณฑทําใหมี

ประสบการณในการฝกการปองกัน

ตัว 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การเปนทหารเกณฑทําใหมี

ประสบการณในการฝกความมี

ระเบียบวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 

ตอนท่ี ๔ การบูรณาการหลักธรรมในการสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ 

การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 
๑) ดานทาน (การใหความรู  ใหโอกาส)         

๑. กองทัพใหความรูแกทหารเกณฑ ใน

การปองกันตัวเอง 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 

๒. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดฝกการ

ประกอบอาชีพ 

+1 +1 +1 0 +1 4 0.8 ใชได 
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การบูรณาการหลักสังคหวัตถุ 
ผูเช่ียวชาญคนท่ี สรุปและแปลผล 

1 2 3 4 5 รวม IOC แปลผล 
๓. กองทัพใหทหารเกณฑ ไดพัฒนา

ความรู ท่ีสามารถเพื่อประกอบเปน

อาชีพหลังปลดประจําการ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒) ดานปยวาจา (การพูดจา ไพเราะ นาฟง)         

๑. ทหารเกณฑไดรับการอบรม ดวย

คําพูดท่ีดีมีประโยชน  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. การฝกทหารเกณฑ ดวยวาจาท่ีเปน

มิตร จริงใจ รูจักการใหอภัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. การฝกทหารเกณฑ  ให เปนคน ท่ี

พูดจาสุภาพ  

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. ดานอัตถจริยา (ยึดเหนี่ยวใจและผูกใจคน)         

๑. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหมีน้ํ า ใจ

ชวยเหลือผูอื่น การออกชวยเหลือ

ประชาชนอยู เสมอ เชน โครงการ

ทหารพันธดี ผลิตเมล็ดพันธพืชออก

ชวยเหลือประชาชน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๒. กองทัพฝกทหารเกณฑให เปนผูมี

ความรับผิดชอบตอสังคมสวนรวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑใหเปนท่ีพึ่ง

ของประชาชนเมื่อมีภัยพิ บัติตางๆ 

เชน น้ําทวม 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๔. ดานสมานัตตา (ประพฤติส่ิงท่ีเปน

ประโยชน) 
    

    

๑. กองทัพฝกทหารเกณฑใหมีความรัก

ชาติ ความเขมแข็ง อดทน ความมีวินัย 

และการเช่ือฟงคําส่ัง เปนตน 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 
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๒. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนผูมี

ความรับผิดชอบ 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

๓. กองทัพฝกทหารเกณฑ ใหเปนคนมีมี

ความเสมอตน เสมอปลายและมี

ระเบียบวินัย 

+1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใชได 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔๒ 
 

Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha N of Items 

.893 44 

 
 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

a1 93.0667 105.926 .867 .886 

a2 92.4667 107.844 .862 .886 

a3 92.0000 113.862 .667 .892 

a4 93.1667 104.006 .702 .891 

a5 92.0000 113.862 .667 .892 

b1 92.2333 108.461 .896 .889 

b2 92.1000 111.472 .879 .886 

b3 91.9333 114.202 .879 .889 

b4 92.1667 110.833 .856 .887 

b5 92.1667 115.868 .734 .892 

c1 91.8667 117.223 .730 .892 

c2 92.1333 116.740 .895 .892 

c3 92.1333 115.223 .744 .892 

c4 92.1333 114.326 .861 .889 

c5 92.2333 112.461 .892 .891 

d1 92.2333 108.116 .870 .883 

d2 92.2000 112.648 .874 .888 

d3 91.8667 114.533 .891 .890 



๒๔๓ 
 

d4 91.7667 116.333 .714 .891 

d5 91.8000 112.893 .824 .886 

e1 92.3667 111.245 .865 .885 

e2 92.2667 108.585 .872 .883 

e3 92.2333 112.147 .850 .888 

f1 92.2667 106.792 .872 .882 

f2 91.9333 114.212 .879 .889 

 f3 92.1667 110.733 .856 .887 

I1 92.1667 115.768 .734 .892 

I2 91.8667 117.423 .730 .892 

I3 92.1333 116.740 .895 .892 

J1 92.1333 115.223 .744 .892 

J2 92.1333 114.326 .861 .889 

J3 92.2333 112.451 .892 .891 

K1 92.2333 108.126 .870 .883 

K2 92.1333 116.740 .895 .892 

K3 92.1333 115.323 .744 .892 

L1 92.1333 114.325 .861 .889 

L2 92.2333 112.441 .892 .891 

L3 92.2333 108.116 .870 .883 

M1 92.2000 112.548 .874 .888 

M2 91.8667 114.563 .893 .890 

M3 92.2333 112.451 .892 .891 

     

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล  
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นายทหารนายทหารยุทธการ พัน สร. 13การขาว 

กรมขาว ทบ. 

พ.ท. ประมวล  สุขสาขา 

นายพยาบาลหนวยตรวจโรคท่ี 4  
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พ.ท. สมคิด  กนิษฐาบุตร 

นายทหารพยาบาล รพ.รร. 6 

พ.ต. สําเริง  อิ่มจิตต 
สังกัด มทบ. 12 

  

 

 

พ.ต. ภาสกร  สุขแยม 

นายทหารกองศัลยกรรม ประจํา รพ. รร.6 

ร.อ. ธงชัย  แกวจินดา 

นายทหารพยาบาล  
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองทัพบก 

 
 
 



๒๕๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส.ต.ณัฐวัตร  เช้ือพันธ 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
จ.ส.อ.โกเวช  ชํานาญพรม 

หนวยสัสดีอําเภอเมืองนนทบุรี 
  
  

  
พลตรีประดิษฐ หอมสุวรรณ พันโทช่ืน พลโยธา   

  
  
  

  
พันเอกสาธิต ตรีประเสริฐ พันเอก เพิ่มศักด์ิ รอดจินดา 

  
 
 
 
 



๒๕๗ 
 

  
พันเอกนําพล ผิาผอง ร.อ. อุปราช สีตาแกว 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร.อ. พลรบ เหรียญสุข        
นายทหารประจําผูบังคับบัญชา รพ. รร. 6 

ส.อ.พลวัฒน  เนียมโห   
สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส.อ.กําพล  เหมือนกัน 

หนวยสัสดีนนทบุรี 
ส.อ.เอกพงษ  สรรทภิญโญ   

หนวยสัสดีอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 
  

 
 
 
 
 
 



๒๕๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส.อ.สรยุทธ  ผดุงศัพท 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
ส.อ.วรพรรธน  มากบุญ 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
  

 

 

สิบตรี ณัฐวัตร เช้ือพันธุ 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๓ 
 

 

 

พระอุดมสิทธินายก (กําพล คุณงฺกโร), ผศ.ดร. 
รองคณบดีคณะสังคมศาสตร ฝายบริหารมหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. 
อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  

  
ศาสตราจารย ดร.บุญทัน  ดอกไธสง 

อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

รองศาสตราจารย ดร.สมาน  งามสนิท 
อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รองศาสตราจารย ดร.สุรินทร นิยมางกูร 

อาจารยประจําภาควิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 
 
 



๒๗๔ 
 

 

  
พ.อ. สมชัย  หนูมะเริง 

ผบ.ตอน สป.1 
พ.ท. ชื่น  พลโยธา   

  

 

 

พ.อ. จําเนียร  ดวงรัตน 
หน.แผนกเตรียมการศึกษา รร.สร.พบ.นายทหารปฏิบัติการ 

พ.ท. ธานินทร  สโรบล  
นายทหารประจํากองทันตแพทย กรมแพทยทหารบก  

  

 

 

พ.ท. ชูเดช  สืบยุบล 
นายทหารยุทธการ พัน สร. 13 

พ.ต. ประสิทธ์ิ  ทิมสอน 
สัสดีอําเภอคลองหลวง 

  
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พ.ท. เสนห  พลอยมณีวงศ 
นายทหารนายทหารยุทธการ พัน สร. 13การขาว กรมขาว 

ทบ. 

พ.ท. ประมวล  สุขสาขา 

นายพยาบาลหนวยตรวจโรคท่ี 4  
โรงพยาบาลพระมงกฏุเกลา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

พ.ท. สมคิด  กนิษฐาบุตร 

นายทหารพยาบาล รพ.รร. 6 

พ.ต. สําเริง  อ่ิมจิตต 
สังกัด มทบ. 12 

  

 

 

พ.ต. ภาสกร  สุขแยม 

นายทหารกองศัลยกรรม ประจํา รพ. รร.6 

ร.อ. ธงชัย  แกวจินดา 

นายทหารพยาบาล โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา กองทัพบก 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ส.ต.ณัฐวัตร  เชื้อพันธ 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
จ.ส.อ.โกเวช  ชํานาญพรม 

หนวยสัสดีอําเภอเมืองนนทบุร ี
  

  
พลตรีประดิษฐ หอมสุวรรณ พันโทชื่น พลโยธา  หรือ  พันโท วิรัญ ทองแกว 

  

  
พันเอกสาธิต ตรีประเสริฐ พันเอก เพ่ิมศักด์ิ รอดจินดา 

  
 
 
 
 



๒๗๗ 
 

  
พันเอกนําพล ผิาผอง ร.อ. อุปราช สีตาแกว 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร.อ. พลรบ เหรียญสุข        
นายทหารประจําผูบังคับบัญชา รพ. รร. 6 

ส.อ.พลวัฒน  เนียมโห   
สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส.อ.กําพล  เหมือนกัน 

หนวยสัสดีนนทบุร ี

ส.อ.เอกพงษ  สรรทภิญโญ   
หนวยสัสดีอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๘ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส.อ.สรยุทธ  ผดุงศัพท 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 
ส.อ.วรพรรธน  มากบุญ 

สํานักงานสัสดีจังหวัดปทุมธานี 

 

 

สบิตรี ณัฐวตัร เชือ้พนัธุ์ 
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ประวัติผูวิจัย 

ช่ือ/นามสกุล  นายวีระ อินทรโสภา 

วันเดือนปเกิด วันท่ี ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๖ 

การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร  

 มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประสบการณการทํางาน  สัสดีอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 

 สัสดีอําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ผูชวยสัสดีจังหวัดนครปฐม 

 นายทหารประจําสํานักงานเลขานุการกองทัพบก 

บทความวิจัย การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสรางขวัญกําลังใจของทหารเกณฑใน

มณฑลทหารบก ท่ี ๑๑ 

บทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษยตามหลักพุทธธรรม   

 เรื่อง การสรางขวัญและกําลังใจของทหารเกณฑดวยการบูรณาการ 

ตามหลักพรหมวิหารธรรม  

 เรื่อง การสรางขวัญและกําลังใจของทหารเกณฑ ดวยการบูรณาการ 

 ตามหลักพรหมวิหารธรรม ๖ 

ท่ีอยูปจจุบัน   ๔๘๓ หมูบานสิววิลลา ซอยรัตนาธิเบศร ๒๒ ตําบลบางกระสอ 

  อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ 


	๒.1 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	วุทธิพงศ์ อรรคคำ ได้วิจัยเรื่อง “แนวทางสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2” ภาพรวมมีระดับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ข้าราชการทหารทั้ง 3 ชั้นยศ มีระดับขวัญกำลังใจด้านเงิน...
	2.6.3 งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
	สฤษดิ์  แผนสนิท ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาพลทหารกองประจำการของกองทัพเพื่อความมั่นคงของชาติ” ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาที่ทำให้ ประสิทธิภาพในการพัฒนากำลังพลลดลง ประกอบด้วย ความไม่เสมอภาคหรือความเหลื่อมล้ำ ต่อแนวทางการเกณฑ์ทหาร การฝึกทหารใหม่ การปฏิบัติที่ไม่เ...
	ชาญ คำภิระแปง ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” 1. องค์ประกอบ และสมรรถนะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ของ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบ...
	พัทธนัญพร พิพิธวรโภคิน  ได้วิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี” ผลการวิจัยพบว่า 1. การเพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกา...
	อากาศ อาจสนาม ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลเชิงพุทธบูรณาการของพยาบาล สังกัดกรมแพทย์ทหารเรือ” การพัฒนาสมรรถนะที่นํามาใช้ในการกําหนดทิศทางสําหรับดึง และผลักพลังความรู้ พลังทักษะ พลังศักยภาพส่วนตัว พลังความสามารถ และพลังคุณลักษณะอื่นๆ ของพย...
	๒.๖.๔ งานวิจัยเกี่ยวกับหลักสังคหวัตถุ
	กมลาศ ภูวชนาธิพงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมตามหลักพุทธจิตวิทยาสำหรับเยาวชน” ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมตามหลักพุทธจิตวิทยามีคะแนนหลังการทดลองสูงกว่าก่อนทดลอง อย่างมีนั...
	๓.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ 1๑” ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของขวัญกำลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ และ ๓...
	การวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ 1. สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจาก ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงกับผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ได้แก่ ๑) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู...
	จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 เพื่อบูรณาการหลักพุทธธรรมในการสร้างขวัญกำลังใจทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑
	การวิจัยเรื่อง “การบูรณาการหลักพุทธธรรมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ 1๑” ตามวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปขวัญกำลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญกำลังใจของทหารเกณฑ์ในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ แล...
	จากวัตถุประสงค์งานวิจัยผู้ศึกษาวิจัยสรุปและอภิปรายผล รวมถึงการนำเสนอข้อเสนอแนะ โดยอาศัยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งหมด ๒ แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งหมด 27 รูปหรือคน ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth...
	วุทธิพงศ์ อรรคคำ. “แนวทางสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหาร กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 21 กองทัพภาคที่ 2”. วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2559) : 122-132.
	“ทบ.โชว์ยอดสมัครทหารออนไลน์ทั่วประเทศ 4.805 คน เกือบครึ่งของอัตราที่เปิดรับ” มติชนออนไลน์ วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 [ออนไลน์] แหล่งข้อมูล : https://www.matichon.co.th/politics /news_2602606 [26 มิถุนายน 2564].



