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บทคัดยอ 

สัดสวนของประชากรที่มีอายุ เกินกวา 60 ปจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 19.1               
ในป พ.ศ. 2563 การบริหารทรัพยากรมนุษยในวัยแรงงานจึงเปนนโยบายเรงดวน             
การวิจัยครั้งนี้ประยุกตใชเครื่องมือทางการเงิน เพื่อประมาณการผลตอบแทนสวนเพิ่ม
จากความแตกตางพฤติกรรมกอนและหลังฝกของทหารกองประจําการ กลุมตัวอยางที่ใช
ศึกษาครั้งนี้ คือทหารกองประจําการจากพื้นทีจ่ังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาโดยรวม
พบวา การฝกทหารกองประจําการใหผลสวนเพิ่มที่เปนการประเมินพฤติกรรมทหาร                 
กองประจําการ และรายไดการจางงานที่เพิ่มขึ้น โดยมรีะดับการศึกษาของกลุมตัวอยาง
เปนปจจัยหลักเพื่อแบงแยกผลตอบแทนสวนเพิ่ม ทั้งนี้ ผูผานการฝกที่มีระดับการศึกษา
ระดับอนุปริญญามีผลตอบแทนภายในจากการรับราชการทหารกองประจําการสูงที่สุด 
สําหรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของการวิจัยครั้งนี้ คือ แมการฝกทหารใหมจะให
ผลตอบแทนเชิงบวก แตควรมีกลไกที่เปนมาตรการทางการเงิน อาทิ การจัดตั้งกองทุน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของทหารกองประจํา โดยกําหนดรูปแบบวิธีการจัดหา
เงินทุนอยางชัดเจน เปนตน  

 

คําสําคัญ :  ทหารกองประจําการ  การฝกอบรมทหารกองประจําการ  อัตรา

ผลตอบแทนภายใน 
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Abstract 

Proportion of the population aged 60 and over is expected to 
increase to 19.1 percent of the total population by 2020. Thus, 
appropriate human resource management systems for the workforce are 
urgent national agenda. This research applies a variety of financial tools 
to estimate incremental returns from improved behaviors resulting from 
military training. The sample of this study includes newly recruited 
soldiers in Nakon Ratchasima province. The results showed that military 
training lead to character improvements, improved potential to find jobs 
with significant fringe benefits, and higher ability to success as 
entrepreneurs. The sample group with diploma degrees illustrated the 
highest internal rate of return. An important policy implication of this 
research is that financial mechanisms such as the establishment of an 
endowment fund to support career training of militiamen should be 
beneficial for the country. 

 

Keywords :  conscripted soldier; conscripted soldier training;  
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บทนํา 

ประชากรของประเทศไทยมากกวารอยละ 10 จะมีอายุมากกวา 60 ปขึ้นไป       
ซึ่งเปนภาวะโครงสรางประชากรผูสูงอายุ (Aging Society) โดยสํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติประมาณวาในป พ.ศ.2563 ประเทศไทยจะมีประชากรที่มี
อายุเกินกวา 60 ป รอยละ 19.1  (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
, 2556) การบริหารทรัพยากรมนุษยซึ่งอยูในวัยทํางานจึงเปนเรื่องเรงดวน และเปน
นโยบายระดับประเทศ 

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 กําหนดใหชายที่มีสัญชาติไทย
ตามกฎหมาย มีหนาท่ีตองเขารับราชการทหารทุกคน พระราชบัญญตัิดังกลาวไดกําหนด
ขั้นตอนเกี่ยวกับการรับราชการทหารไว ตั้งแตการลงบัญชีทหารกองเกิน การรับ
หมายเรียก การตรวจเลือกบุคคลเขากองประจําการ การเรียกพล การระดมพล และการ
ปลดเปนทหารกองหนุน ทั้งนี้ ชายไทยเริ่มเปนทหารกองเกินนับตั้งแตอายุครบสิบแปดป
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บริบูรณ โดยตองลงทะเบียนขึ้นเปนทหารกองเกินไว ทหารกองเกินอาจถูกเรียกไปรับ
การตรวจเลือกเพื่อ เขาทหารกองประจําการได เมื่ออายุครบยี่สิบเอ็ดปบริบูรณ                  
ทหารกองเกินเมื่อเขารับราชการทหารกองประจําการครบกําหนด หรือสําเร็จการ            
ฝกวิชาทหารตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกําหนด หรือมีอายุครบ 30 ปบริบูรณ            
จะถูกปลดเป นทหารกองหนุน  เมื่ อ เวลาผ าน ไปหรืออายุครบตามที่ กํ าหนด                     
ทหารกองหนุนก็จะถูกปลดพนราชการทหารตอไป อยางไรก็ตาม ในระหวางที่เปน        
ทหารกองเกินหรือทหารกองหนุนนั้น อาจถูกเรียกพลไดตามที่กระทรวงกลาโหม
เห็นสมควร โดยมีการจัดทําเปนพระราชกฤษฎีกา ทั้งน้ีลําดับขั้นตอนการรับราชการของ
ทหารกองประจําการตามพระราช บัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 แสดงใน            
ภาพท่ี 1 (กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 2556) 

การกําหนดพื้นที่เปาหมายในการศึกษาที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องจาก              
มีพื้นท่ีคิดเปนรอยละ 12.12 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ โดยมีจํานวนครัวเรือน
สูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจํานวน 792.9 ครัวเรือน สูงกวาระดับสอง
จังหวัดบุรีรัมยที่มีจํานวนครัวเรือน 458.8 ครัวเรือนประมาณสองเทา (สํานักงานสถิติ
แหงชาติ, 2559) จังหวัดนครราชสีมามีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดในป 2555           
สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ 239,202 ลานบาท และรายไดตอหัวประชากร 
22,479 บาท ตอเดือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2559) ทั้งนี้จังหวัดนครราชสีมา                
มีอุตสาหกรรมท่ีสําคัญ คือ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมขนสง อุตสาหกรรมอโลหะ 
อุตสาหกรรมอาหาร โดยมีกําลังผลิตโรงงานเอทานอลสูงที่สุดในประเทศ นอกจากนั้น          
ยังมีบทบาทจากภาคบริการ ไดแก ธุรกิจดานการศึกษาและที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจประเภท
ขนสง การทองเที่ยวในกลุมโรงแรม รานอาหาร ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการกอสราง 
อยางไรก็ตามการใชประโยชนของพื้นที่ เกือบรอยละ 70 ใช เพื่ อทําการเกษตร                     
(วิกิพีเดีย, 2558) 

หลักสูตรการฝกทหารใหม มีความมุงหมายเพื่อใหทหารใหมไดรับการปรับ
พื้นฐานรางกายและจิตใจ เพื่อรับการฝกและศึกษาในหลักสูตรการฝกเฉพาะหนาที่ หรือ
การฝกขึ้นตรงตอหนวยไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปรับสภาพรางกายและจิตใจ
เพื่อเปลี่ยนสภาพจากบุคคลพลเรือนมาเปนทหาร (กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 2556)   
ผลจากการฝกอบรม ทหารกองประจําการใหมจะมีความรูในวิชาการทหารเบื้องตน             
ที่ทหารจําเปนตองทราบ มีการปรับปรุงลักษณะและทาทางทหาร เขาใจถึงแบบธรรม
เนียมของทหารไดรับการปลูกฝงจิตใจใหเปนผูมีคุณธรรม มีอุดมการณ แหงความรักชาต ิ
มีกริยามารยาทที่ดีงาม เปนผูมีระเบียบวินัย ประพฤติตนใหมีคุณคาทางเศรษฐกิจ 
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การเมืองและสั งคม เมื่ อปลดประจําการ ซึ่ งประเมินวาควรเปนคุณ ลักษณ ะ                   
อันพึงประสงคของแรงงานที่ภาคธุรกิจตองการ ดังนั้น หากพิจารณาการเขารับราชการ
กองทหารประจําการเสมือนการฝกอบรมพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย จึงควรไดมี
การพิจารณาผลการฝกอบรมในบริบทของมูลคาเพิ่มของโครง การฝกอบรมทหาร             
กองประจําการใหม เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากร
มนุษยของประเทศไทยในชวงการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรแหงทศวรรษนี ้

 

 

ภาพท่ี 1 สรุปขั้นตอนการรับราชการทหารกองประจําการ 
ที่มา คูมือการฝกทหารใหม หนา 21 (กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, 2556) 
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วัตถุประสงค 
1. เพื่อประยุกตเครื่องมือทางการเงินประมาณการผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจาก

การฝกอบรมหลักสูตรทหารใหมของทหารกองประจําการจากคุณลักษณะที่ผูวาจาง           
พึงประสงค โดยกําหนดขอบเขตการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพื่อประมาณผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการฝกหลักสูตรทหารใหมของ
ทหารกองประจําการ โดยใชปจจัยวุฒิการศึกษาของทหารกองประจําการเปนเงื่อนไข
การเปรียบเทียบ 

 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ใชเปนแนวทางอางอิงการออกแบบฝกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมดาน
ตางๆ ในหลักสูตรทหารใหมกองประจําการ โดยอางอิงจากคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ตลาดแรงงาน    

2. ใชเปนแนวทางอางอิงการพิจารณาระดับการอุดหนุน  ตามคุณลักษณะ
สวนบุคคลของทหารกองประจําการ ไดแก วุฒิการศึกษา เพื่อประโยชนตอการพัฒนา
คุณภาพทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ชนธีร บุญศิริยะ (2546) และสิทธิพร มุสิกะสิน (2547) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การเปนทหารกองประจําการ ในสังกัดกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค โดยการ
สํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของทหารกองประจําการ ไดผลการศึกษาที่สอดคลอง
กัน ว าก ารประชาสั มพั นธ สิท ธิป ระ โยชน  ความ เอาใจ ใส ขอ งผู บั งคั บบัญ ชา                     
ความยากลําบากของการฝก สภาพชีวิตในขณะรับราชการทหารกองประจําการ                
มีผลอยางมีนัยสําคัญตอการเปนทหารกองประจําการ  

การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนากรอบแนวคิดใหม ซ่ึงยังไมเคยมีการดําเนินการ
มากอนในอดีต โดยการนําองคความรูดานบริหารธุรกิจที่หลากหลาย คือ การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย การวิเคราะหทางการเงิน เชื่อมโยงกับกรอบปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อ
นําเสนอผลการวิจัยอยางเปนรูปธรรมในเชิงปริมาณ ทั้งนี้ การออกแบบการวิจัยครั้งนี้ 
อางอิงจากการศึกษาของ วรรณภา พัวเวส และวชิระ ชาวหา (2551) ซึ่งศึกษา
กระบวนการเกณฑและฝกอบรมทหารกองประจําการ และประเมินผลกระทบทางสังคม 
โดยใชตัวแปรแฝงภายในรวมกับตัวแฝงภายนอก ภายใตการใชแบบจําลองโครงสราง
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ  ผลการศึกษาที่ ไดพบวาการฝกทหาร                      
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กองประจําการสงผลกระทบเชิงบวกตอสังคม ในสวนของการประเมินผลตอบแทนทาง
การเงิน การวิจัยครั้งนี้ประยุกตแบบจําลองของ Alisdair (2013) ซึ่งพัฒนาแบบจําลอง
โดยใชคุณภาพการตัดสินใจทางการเงินของครัวเรือน ในการประเมินแรงจูงใจถึงการ
แสวงหาประโยชนโอกาสทางการเงิน ผลการศึกษาพบวาการคาดการณถึงผลตอบแทน
ของสินทรัพยที่หลากหลาย มีผลตอระดับการออมของครัวเรือน  

 
กรอบแนวคิดการวิจัยและวิธีวิจัย 

การประยุกตใชเครื่องมือทางการเงินเพื่อประเมินผลตอบแทนสวนเพิ่มจาก
การฝกอบรมหลักสูตรฝกทหารกองประจําการใหม มีความแตกตางจากการใชเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร เนื่องจากสมมติฐานของเครื่องมือทางการเงินจะไมนําตนทุนคาเสีย
โอกาส (Opportunity Costs) มาใชเปนตนทุนของการประเมินสวนเพ่ิม แตจะพิจารณา
จากกระแสเงินสดที่คาดวาจะเพิ่มขึ้น จากการประเมินพฤติกรรมกอนและหลังการ            
ฝกหลักสูตรทหารใหมของทหารกองประจําการ งานวิจัยครั้งนี้กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ
ทหารกองประจําการผลัด 2 ซึ่งมาจากพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากแบบสอบถามซึ่งทําประเด็นเปรียบเทียบเปนคําถามยอยในคุณลักษณะแตละ
ดานแบบ likert scale กําหนดคะแนนสูงสุดคือ  5 ไดทํ าการกําหนดหมายเลข
แบบสอบถามตามลําดับของทหารกองประจําการ เพื่อใหสอดคลองกับการเก็บ
แบบสอบถามสองรอบ คือ กอนทําการฝก และหลังผานการฝกหลักสูตรทหารใหมที่
ระยะเวลา 12 สัปดาห จากทั้งหมด 15 สัปดาหของหลักสูตร เนื่องจากขอจํากัดการฝก
ภาคสนามสามสัปดาหสุดทายซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินการวิจัยอยางอิสระ ดังนั้น 
การวิจัยครั้งนี้ ใชการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) และการวิจัยเชิงทดลอง 
(Quasi Experiment)  โดยใชการประชุมกลุมยอย (Focus Group) เปนกระบวนการ
ในการแปลผลตอบแทนสวนเพิ่ม ทั้งน้ีกรอบแนวคิดการวิจัยสรุปดังภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 2 กรอบแนวคิดการวิจัย 

การประเมินผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการผานหลักสูตรฝกอบรมทหารใหม
ของทหารกองประจําการ แยกตามระดับวุฒิการศึกษา โดยทําการประเมินผลตอบแทน
สวนเพิ่มจากการฝกอบรมทหารใหม ไดดังภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3 วิธีการประเมินผลตอบแทนแยกตามระดับวุฒิการศึกษา 

ก าร กํ าห น ด จํ าน ว น ก ลุ ม ตั ว อ ย า งที่ ศึ ก ษ า  (1 )  ก า รกํ าห น ด พื้ น ที ่                          
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมีสัดสวนประชากรในวัยทํางานคิดเปนสัดสวน           
โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2558) (2) จํานวน
กลุมตัวอยางขั้นต่ํา 384 ราย ซึ่งคํานวณจากการกําหนดกลุมตัวอยาง ซ่ึงไมทราบขนาด
จํานวนประชากรที่แทจริง ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 (ธานินทร ศิลปจารุ, 2550)                
(3) การคัดเลือกกลุมสัมภาษณเลือกจากรอยละ 5 ของกลุมตัวอยางที่มีความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยคุณลักษณะ 6 ประการกอนและหลังที่มากที่สุด (Eisenberg et. al., 1990) 

 
อภิปรายและสรุปผล 

ผลการวิจัยเชิงสํารวจพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จํานวนทั้งสิ้น 454 ราย ซึ่ง
มีจํานวนสูงกวาจํานวนขั้นต่ํา 384 ราย คิดเปนรอยละ 18 ขอมูลพื้นฐานของกลุม
ตัวอยาง สวนใหญมีอายุอยูในชวง 21 ป คิดเปนรอยละ 80.4 ขณะที่ระดับการศึกษา
สวนใหญของผูตอบแบบสอบถามอยูในชวงของการศึกษามัธยม- ศึกษาตอนตน คิดเปน
รอยละ 37.4 รองลงมาคือ การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. คิดเปน
รอยละ 25.3 โดยมีสัดสวนของผูตอบแบบสอบถามที่มีการศึกษาอนุปริญญาหรือ ปวส. 
คิดเปนรอยละ 10.8 และมีสัดสวนของผูตอบแบบสอบถามในระดับปริญญาตรีเปน
จํานวนนอย คิดเปนรอยละ 6.8 ทั้งนี้ อาชีพกอนเขารับราชการทหารกองประจําการ
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สวนใหญคือ รับจางทั่วไป คิดเปนรอยละ 38.1 โดยการประกอบอาชีพเปนลูกจาง ท้ังใน
ภาคเอกชนและหนวยงานของรัฐมีอัตราสวนสูงสุดเปนอันดับรองลงมา คิดเปนรอยละ 
36.7 โดยรายไดเฉลี่ยตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามตอเดือน กอนเขารับราชการ
ทหารกองประจําการสวนใหญอยูในชวง 7,000 ถึง 10,000 บาทตอเดือน คิดเปน            
รอยละ 35.20 โดยสัดสวนของรายไดในระดับที่มีสัดสวนสูงเปนระดับรองลงมาคือ             
ชวง 10,000 ถึง 15,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 29.5 ทั้งนี้  ขนาดสมาชิก
ครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะอยูในชวง 3 ถึง 5 ราย คิดเปนสัดสวน
รอยละ 58.8 โดยมีครอบครัวที่จํานวนสมาชิกมากกวา 5 คน คิดเปนรอยละ 26 ขณะที่
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวโดยรวม อยูในชวงมากกวา 20,000 บาทตอเดือน คิดเปน         
รอยละ 30.8 และรองลงมา อยูในชวง 15,000 ถึง 20,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 
29.50 ทั้งนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพไมไดสมรส คิดเปนรอยละ 53.5 
โดยมีสัดสวนของผูที่มีคูชีวิตแตไม ไดแตงงานคิดเปนสัดสวนรอยละ 27.3 ทั้ งนี ้            
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขารับราชการทหารกองประจําการโดยวิธีการจับฉลาก       
คิดเปนรอยละ 70.3 

ในการประเมินพฤติกรรมความเสี่ยงของผูตอบแบบสอบถามพิจารณาจาก         
สิ่งที่กอใหเกิดคาใชจาย หรือความสุมเสีย่งตอระดับความเกี่ยวของตอการกระทําที่ขัดตอ
กฎหมาย เชน บุหรี่ หรือ สิ่งที่อาจนําไปสูความยุงยากในการดําเนินชีวิตหรือการกระทํา
ผิด เชน สุราหรือสิ่งมึนเมา รวมถึงความเสี่ยงของการเขาไปเกี่ยวของตอกิจกรรม              
ยาเสพติด โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ สูบบุหรี่ คิดเปนรอยละ 61.7 ในขณะที่
จํานวนของผูที่ดื่มสุราเปนประจํา คิดเปนรอยละ 31.2 ขณะที่ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด         
มีจํานวนนอย คิดเปนรอยละ 3.8 ขณะที่ผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของกับบุหรี่ สุรา หรือ              
ยาเสพติดใดๆ คิดเปนรอยละ 14.3 ทั้งนี้หากพิจารณาถึงพฤติกรรมความเสี่ยงอื่นๆ เชน 
การเขาไปเกี่ยวของกับกิจกรรมยามค่ําคืน เชน การขับรถแขงในเวลาค่ําคืน พบวา        
สวนใหญ รอยละ 78.6 ไมมีความเกี่ยวของกับพฤติกรรมดังกลาว 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของผูตอบแบบสอบถาม โดยพิจารณา
จากรอยสักและการเจาะหูพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีรอยสักในบริเวณ            
แผนหลัง คิดเปนรอยละ 66.5 ขณะที่ผูที่มีการสักบริเวณแผนหลังสวนใหญจะมีรอยสัก
ในสัดสวนนอยกวารอยละ 30 ของพื้นที่รวมคิดเปนรอยละ 18.3 ในสวนของแผนอก 
พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 84 ไมมีรอยสัก โดยมีรอยสักนอยกวารอยละ 
30 คิดเปนรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 10.4 ในกรณีของทอนแขนดานซายและ
ดานขวา สวนใหญ เกินกวารอยละ 80 ของผูตอบแบบสอบถามไมมีรอยสัก และ              
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เพิ่มมากขึ้นในสวนของทอนขา ซึ่งเกือบรอยละ 90 ของผูตอบแบบสอบถามไมมีรอยสัก
ทั้งขาดานซายหรือขาดานขวา ในสวนของการเจาะรางกายบริเวณหูนั้น พบวาผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ เกินกวารอยละ 40 มีการเจาะหูด านซาย ทั้ งนี้ ผู ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญ ไมมีความเกี่ยวของกับคดีความใดๆ โดยมีอัตราสวนของ
ผูเกี่ยวของในคดีกฎหมายจราจรบางจํานวนเล็กนอย คิดเปนรอยละ 11 ทั้งนี้พฤติกรรม
การแกไขปญหาทางการเงินของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญจะพึ่งพาเงินจากพอ
แม หรือพี่นองมากกวารอยละ 65 ขณะที่ความคาดหวังในการเขาเปนทหารกอง
ประจําการนั้น ผูตอบแบบสอบถามมุงหวังใหเกิดการพัฒนาตอตนเองมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 54.6 โดยหลังจากการปลดประจําการผูตอบแบบสอบถาม มีความคาดหวังดาน
รายไดและความกาวหนาในชีวิตที่มากขึ้น คิดเปนรอยละ 84.32  

การเขาเปนทหารกองประจําการของผูตอบแบบสอบถามพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามคาดหวังการเปนทหารจะกอใหเกิดประโยชนตอพอแม มากกวารอยละ 70 
ทั้งนี้หลังจากเขารับราชการทหารแลว ผูตอบแบบสอบถามรอยละ 31.9 ตั้งใจจะเปน
ลูกจางในภาคเอกชนหรือลูกจางหนวยงานของรัฐ ขณะที่การประกอบธุรกิจสวนตัวเปน
ที่คาดหวังในอันดับรองลงมารอยละ 23.8 และรับจางทั่วไปรอยละ 22 โดยผูตอบ
แบบสอบถามมีความคาดหวังผลตอบแทนจากการทํางานหลังจากปลดทหารเฉลี่ย 
15,000 บาทตอเดือน 

ตารางที่  1 สรุปดัชนีประเมินผลของคะแนนรวมองคประกอบยอยของ
คุณลักษณะทั้ง 5 ดานระหวางกอนและหลังการฝกอบรมหลักสูตรทหารใหมของ          
ทหารกองประจําการ โดยจากผลประเมินรวมคะแนนเต็ม 5 ในแตละดานพบวาหลังการ
ฝกผูตอบแบบสอบถามมีคุณลักษณะที่ดีขึ้นอยางมีนัยสําคัญทุกดาน (คาดัชนีมากกวา 1) 
ยกเวนความสามารถในการเขาสังคม (คาดัชนีนอยกวา 1) ไดแก ความชอบสนุกสนาน  
การใหความสําคัญกับครอบครัว และความตระหนักตอศาสนา ซึ่งแมวาจะมีความ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญ แตนอยลงเมื่อเปรียบเทียบหลังการฝก โดยอาจเปนผลมาจาก
การใหความสําคัญกับระเบียบวินัยทหารที่มากขึ้น ซึ่งจํากัดพฤติกรรมการแสดงออกใน     
ที่สาธารณะสันนิษฐานไดจากระเบียบวินัยทหารที่ใหความสําคัญกับหมูคณะเปนอันดับ
แรก 
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ตารางท่ี 1 ผลเปรียบเทียบคุณลักษณะกอนและหลังฝก 

ประเด็นการสํารวจ 
คาดัชน ี

คะแนนรวม  
(หลัง/กอน) 

สวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

t-stat 

ความอดทนและความแข็งแรง 1.19 0.6932 -18.574 (.000) 
ความมั่นใจ 1.08 1.2426 -4.344 (.000) 
ความรับผิดชอบและความมีวินัย 1.11 0.5041 -12.663 (.000) 
ความคิดสรางสรรค 1.06 0.7049 -7.191 (.000) 
ความสามารถในการเขาสังคม 0.96 0.755 3.000 (.000) 

ความเสียสละ 1.12 0.603 -10.799 (.000) 

 
ผลการวิจัยโดยการวิจัยวิธีกึ่ งทดลอง (Quasi-Experimental) ซึ่งเปนการ

คนควาเพื่อมุงอธิบายความสัมพันธระหวางตัวแปรที่สนใจ โดยอาศัยกระบวนการที่
เชื่อมโยงกับการกระทํา (Manipulation) ภายใตการควบคุมตัวอยางที่นํามาสัมภาษณ 
แมจะมีขอจํากัดเรื่องของความเปนเหตุผล แตมีความยืดหยุนในการอางอิงผลไดมากกวา                   
(Cook and Campbell, 1979) เนื่องจากยังไมมีทฤษฎีใดที่จะใชในการพยากรณ
พฤติกรรมไดอยางชัดเจน จึงใชวิธีตั้งคําถามเพื่อสรางสถานการณและสังเกตปฏิกิริยา
ตอบสนองเพื่อใหไดเปนไปตามหลักของ The Max  Min Con Principle ซึ่งครอบคลุม 
(1) หลักการกําหนดคาความผิดพลาดสูงสุด เพื่อพิจารณาความแตกตางของพฤติกรรม 
(Maximization of systematic variance) โด ย เป น ก ระบ วน ก ารที่ ส ร า งค ว าม
แปรปรวน โดยกําหนดคาความผิดพลาดสูงสุด เพื่อพิจารณาความแตกตางของ
พฤติกรรม (2) พิจารณาความคลาดเคลื่อนจากความแตกตางระหวางบุคคล หรือ
ความคลาดเคลื่ อนอัน เกิดจากการวัด โดยเนนการพิจารณ าอย างเปนระบบ 
(Systematic error) เนื่องจากกระบวนการสัมภาษณดําเนินการโดยบุคคลเดียว จึงเปน
การสร างความเที่ ยงตรง (Validity) และความเชื่ อมั่ น  (Reliability) ได สู งที่ สุ ด 
(Minimization of error variance)  และ (3) กระบวนการควบคุมความแปรปรวน 
โดยควบคุมปจจัยแทรกซอนอยางมีระบบ ทั้งนี้ในกระบวนการสัมภาษณดําเนินการ
แบงแยก ทั้งกระบวนการสัมภาษณแบบกลุมเพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางชุดเดียวกัน และมีการแยกสัมภาษณกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล (Control 
extraneous systematic variance) (Cook and Campbell, 1979) 
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 ในสวนของกระบวนการสัมภาษณใชรูปแบบวิจัยกึ่งทดลอง มีการกําหนด
สภาพการณที่อาจทําใหบุคคลหรือกลุมตัวอยางไดรับผล ทั้งนี้ ผูวิจัยไดตระหนักถึง
จริยธรรมในการดําเนินงานวิจัย (Research Ethics) โดยมีการใหขอมูลกับกลุมตัวอยาง
กอนการตอบ และอธิบายถึงหลักการความเปนมาและเหตุผล การอธิบายย้ําคําถาม 
กอนการตั้งคําถามโดยสรุปกรณีที่กลุมตัวอยางมีลักษณะหรือพฤติกรรมที่นาสงสัยก็จะใช
วิธีการอธิบายคําถาม โดยใหความสําคัญกับสิทธิสวนบุคคลของกลุมตัวอยางในเรื่องของ
ความเปนสวนตัว ภายใตคําถามที่แลกเปลี่ยนระหวางกลุม และคําถามที่สัมภาษณเปน
รายบุคคล ซึ่งจะมีความแตกตางในเรื่องของการเปดเผยพฤติกรรม และเปดโอกาสให
กลุมตัวอยางที่เขารวมการประชุมกลุมยอยไดตอบสนองตอปจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลโดย
การสังเกตการณ 

จากการประชุมกลุมยอย (Focus Group) ที่เลือกกลุมตัวอยางจากผูที่ม ี            
คาดัชนีสูงสุดเปรียบเทียบระหวางหลังการฝกอบรมกับกอนฝกอบรมสูงสุด เพื่อการ             
ทําวิจัยกลุมทดลองครั้งนี้ มีขอจํากัดที่ไมสามารถทําเปนการวัดกลุม 2 ครั้งอยางอิสระ 
(Two Group Pretest-Posttest Design) เนื่องจากขอจํากัดของระเบียบบริหารงาน
บุคคลของกองทัพ ซึ่งกําหนดใหทหารกองประจําการอยูในการควบคุมอยางใกลชิด
ในชวงระยะเวลาของการฝก 3 เดือนแรก จึงไมสามารถทําการเปรียบเทียบกอนและหลัง
การฝกแบบเครงครัดได โดยในชวง 3 สัปดาหสุดทายของการฝกเปนการฝกภาคสนาม 
และการปลอยพัก อยางไรก็ตามกระบวนการสัมภาษณจะดําเนินการเฉพาะหลังการฝก
ในสัปดาหที่  12 ของการฝกเทานั้น ดังนั้นในการศึกษาการวิจัยกึ่ งทดลองครั้งนี ้                
จึงมีลักษณะเปนการวิจัยแบบกลุมเดียว (Single Subject Research Design) ไมได        
ทํ าก ารศึ กษาเชิ งลึ ก  เนื่ อ งจากขอจํ ากั ดของกรอบ เวลาในการสั ง เกตการณ                     
แตกระบวนการพฤติกรรมที่สรุปสามารถใชอางอิงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไดใน         
ระดับหนึ่ง (Kerlinger and Lee, 2000) 

การประชุมกลุมยอยประกอบดวยผูแทนจากกลุมตัวอยางจํานวน 23 ราย ซึ่งมี
คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง ครอบคลุมการศึกษาทุกระดับชั้น โดยกลุมตัวอยางมีทั้งที่
โสดและมีบุตรแลว โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมความเสี่ยงที่เกี่ยวของเรื่องการ
สูบบุหรี่  และดื่มสุราอยูบาง โดยมีอาชีพกอนรับราชการทหารกองประจําการที่
หลากหลาย 

ผลการสัมภาษณกลุมในลักษณะของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทํา
ขอสรุปความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากกระบวนการฝกในชวง 3 เดือน
แรกของการเขาเปนทหารกองประจําการ มีดังน้ี 
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1. พฤติกรรมดานการมีวินัยมีมากขึ้น โดยใหความสําคัญตอการรับฟงคําสั่งเปน
สําคัญ และใหความสําคัญกับลําดับขั้นของผูออกคําสั่ง 

2. ความเขมแข็งของรางกายมีมากขึ้น โดยรางกายมีความพรอมในการดําเนิน
กิจกรรมที่ตองใชแรง และตองใชรางกายสนับสนุนในการดําเนินกิจกรรม 

3. ความมีมนุษยสัมพันธมีมากขึ้น เน่ืองจากจําเปนตองเปดเผยตนเองตอเพื่อนๆ 
และผูรวมฝก รวมถึงบุคลากรตางๆ ที่อยูในสภาพแวดลอมของการฝก ทําใหลดพื้นที่
ความเปนสวนตัวมากขึ้น อยางไรก็ตาม ลักษณะของมนุษยสัมพันธของแตละบุคคล
เปนไปตามขอจํากัดของพฤติกรรมที่มีมากอนเขารับราชการทหารกองประจําการ อาทิ 
ลักษณะงานท่ีทํากอนมาเปนทหารกองประจําการ ระดับการศึกษาของแตละคน เปนตน 

4. การพูดจาของกลุมตัวอยางภายหลังการฝก มีลักษณะเฉพาะของทหาร            
มากขึ้น ซึ่งเนนความเขมแข็งและกระชับ อยางไรก็ตาม การพูดในลักษณะของการ
ทํางานในภาคเอกชนยังเปนขอจํากัดของทักษะในสวนน้ี 

5. บุคลิกของกลุมตัวอยางภายหลังการฝกมีลักษณะที่ไดรับการชื่นชมจากบุคคล
รอบขางมากขึ้น โดยมีความเขมแข็งเปนพื้นฐานสําคัญ 
 6. ความรับผิดชอบของกลุมตัวอยางภายหลังการฝกมีมากขึ้น โดยมีพฤติกรรมที่
ใหความสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งที่ไดรับจากผูมีลําดับสูงกวาโดยเครงครัด 

7. มีความอดทน อดกลั้น และมีความเขมแข็งทางจิตใจมากขึ้นหลังจากการ
ฝกอบรม 

8. ความทะเยอทะยานของกลุมตัวอยางมีมากขึ้น โดยเกิดจากกระบวนการ
เรียนรูของการฝก ซึ่งมีการถายทอดสภาพแวดลอมทางสังคมที่จําเปนที่จะตองพัฒนา
ตนเองใหขึ้นสูระดับที่สูงขึ้น เพ่ือใหไดชีวิตท่ีมีความมั่นคงมากขึ้น อยางไรก็ตาม จากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยางพบวาไมมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการ
การเงินสวนบุคคล โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนทางการเงินเพื่อการเกษียณอายุ 

อยางไรก็ตาม ขอจํากัดจากการสังเกตโดยการสัมภาษณกลุมตัวอยาง พบวา          
มีขอจํากัดเรื่องของความคิดสรางสรรคซึ่งเปนองคประกอบ หรือคุณลักษณะสําคัญของ
ความกาวหนาในการทํางานในภาคเอกชน เพราะแมวาคุณลักษณะดังกลาวเปน
คุณลักษณะพึงประสงคของภาคเอกชนบางสายงาน แตเปนคุณลักษณะที่ไมสอดคลอง
กับวัฒนธรรมของการปฏิบัติตามประเพณีทหาร ซึ่งอาจจะตองพิจารณาถึงการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเมื่อทหารกองประจําการใกลปลดจากการปฏิบัติหนาท่ีโดยอาจใช
หลักการอบรมเพื่อละลายพฤติกรรม เปนตน 
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ผลการประชุมกลุมยอยพบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นรวมกันวา การเขารับ
ราชการทหารกองประจําการจะชวยเพิ่มโอกาสในการไดรับคัดเลือกเขาทํางานในองคกร
ที่มีความมั่นคง และมีขนาดใหญมากขึ้น ขณะเดียวกันระดับของการศึกษาหรือ
ประสบการณที่มีกอนการรับราชการทหารจะชวยเพิ่มความสําเร็จในการพัฒนาตนเอง 
ในกระบวนการฝกฝนที่มากขึ้น อยางไรก็ตามจากการสัมภาษณรายบุคคลพบวาทหาร
กองประจําการมีขอกังวลเกี่ยวกับครอบครัว โดยเฉพาะความไมพรอมของครอบครัว 
เชน การมีบุตรตั้งแตอายุยังนอย ความไมพรอมทางสถานะเศรษฐกิจที่ทําใหมีความ
จําเปนที่จะตองหาเงินใหเพียงพอตอคาใชจายของครอบครัว ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญ
เปนกําลังสําคัญในการสรางรายไดใหกับครอบครัว 

การประชุมกลุมยอยผูบริหาร โดยติดตอจากบัญชีรายชื่อผูประกอบการที่ขึ้น
บัญชีรับสมัครทหารกองหนุนจากหนวยฝก โดยผูบริหารตองมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการ
บริหารจัดการทรัพยากร เพื่อประเมินผลประโยชนสวนเพิ่มของการฝกอบรมหลักสูตร
ทหารใหม องคกรที่ เขารวมการประชุมกลุมยอยอยู ในสายงานที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินการผลิต หรือการใหบริการ โดยใชประเภทสวัสดิการของพนักงานบริษัทชั้นนํา 
ซึ่งใหความสําคัญตอทรัพยากรบุคคลเชน กลุมบริษัทเครือ บริษัทปโตรเลียมไทย หรือ 
ปตท.  หรือ บริษัทซีเกต จํากัด ซึ่งเปนบริษัทเอกชนชั้นนําในพื้นที่จังหวัดนคราราชสีมา 
เปนสิ่งเปรียบเทียบ อาทิ การใหเงินชวยเหลือในโอกาสสําคัญตางๆ เชน การสมรส          
เงินรับขวัญบุตร เงินชวยเหลือครอบครัว ซึ่งมีลักษณะที่จายเปนรายเดือน หรือจายเปน
รายครั้ ง รวมทั้ งเงินชวยเหลือการศึกษาบุตร ตามระดับขั้นของชั้นการศึกษา                       
คารักษาพยาบาลตนเอง คารักษาพยาบาลครอบครัว รวมถึงเงินชวยเหลือเมื่อเสียชีวิต 
หรือสวัสดิการอื่นๆ เชน เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห เงินรางวัลตอบแทนตามชวงอายุ
งาน เงินชดเชยกรณีลาออกกอนการเกษียณอายุงาน เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินเขา
กะ คาอาหาร ซึ่งมีทั้งแบบการใหเงินสนับสนุน หรือการใหเงินสนับสนุนแกรานอาหาร
เพื่อใหจําหนายอาหารในราคาที่บริษัทควบคุม เบี้ยขยัน โดยกําหนดเงื่อนไขของความ
ครบถวนของการปฏิบัติงานคือ ไมมีการลาปวย ขาดงาน มาสาย เงินโบนัส และ                
คาเดินทาง นอกจากนั้น บริษัทชั้นนํายังมีสวัสดิการที่ใหแกพนักงานในรูปที่ไมเปนตัวเงิน 
อาทิ เครื่องแบบพนักงาน รถรับสงพนักงานตามจุดตางๆ ที่สําคัญ เงินสนับสนุนในการ
ซื้อยานพาหนะ ทั้งจักรยานยนตและรถยนต รวมถึงการใหวันหยุดพักผอนหรือวันลา
ตามโอกาสสําคัญ เชน การลาเพื่อสมรส ลาคลอดบุตรสําหรับพนักงานหญิง การลาบวช 
หรือการลาในการจัดการมรณกรรมของญาติใกลชิด รวมถึงวันลาหยุดพิเศษตางๆ ท้ังนี ้
ในการประเมินความแตกตางที่ไดรับนั้น มีชวงระดับสูง หรือต่ํา ของผลตอบแทนที่ไดรับ 
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เนื่องจากบริษัทแตละบริษัทมีความแตกตางกัน ตั้ งแตบริษัทที่ ใหผลตอบแทน                  
ตามกฎหมายแรงงานไปจนถึงบริษัทขนาดใหญที่ใหผลตอบแทนเพื่อจูงใจพนักงานให
ปฏิบัติงานกับบริษัท และมีความภักดีตอบริษัทในระยะยาว ทั้งนี้ การประเมินกระแส
เงินสดสวนตางจะเปรียบเทียบชวงระยะเวลา 7 ป ซึ่งมาจากความเห็นรวมของการ
ประชุมกลุมยอยนายจาง นับจากปลดทหารกองประจําการ เนื่องจากผูวาจางที่เขารวม
การประชุมกลุมยอยมีความเห็นวาระยะเวลาที่เกินกวา 5 ป การจาง หรือกําหนด
คาตอบแทนจะมาจากการประเมินความรู ความสามารถ และผลประโยชนที่องคกร         
ผูวาจางไดรับจากพนักงาน มากกวาประวัติการศึกษา หรือคุณสมบัติสวนตัวในอดีต           
ที่ผานมา  

จากการประเมินตนทุนกระแสเงินสดจาย ในชวงระยะเวลาการรับราชการ
ทหารกองประจําการจําแนกตามคุณวุฒิการศึกษา พบวา ระดับการศึกษาชั้นอนุปริญญา
หรือ ปวส. ลงมา จะอางอิงจากภาระคาใชจายสนับสนุนครอบครัวของรายรับพื้นฐานที่
ควรไดรับตอชวงระยะเวลา 2 ปที่เปนทหารซึ่งอยูที่ระดับ 72,000 บาท ขณะที่กระแส
เงินสดจายระดับปริญญาตรีอยูที่ 120,000 บาท ซึ่งประเมินจากวงเงินการใหกูยืมของ
กองทุนทุนกูยืมเพื่อการศึกษา ท้ังนี้ผลการประเมินผลตอบแทนคาเฉลี่ยสูงสุด และต่ําสุด
ของแตละระดับการศึกษาเปนดังภาพท่ี 4 

 

 
ภาพท่ี 4 สรุปคาเฉลี่ยผลตอบแทนสูงสุดและต่ําสุดจากการฝกอบรมทหารใหม 

 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

การศึกษาครั้งนี้ไดผลการศึกษาที่สอดคลองกับการศึกษาของวรรณภา พัวเวส
และวชิระ ชาวหา (2551) โดยประเมินวาการฝกทหารกองประจําการชวยกอใหเกิด
ผลกระทบเชิงบวกแกสังคม เนื่องจากชวยเพิ่มโอกาสในการทํางาน และการใชชีวิต 
นอกจากนี้ ยั งพบวา แมการฝกทหารใหมจะใหผลตอบแทนเชิ งบวก  แตด วย                    
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ความแตกตางของคุณลักษณะของประชากร คือ ลักษณะและองคประกอบสวนบุคคล
ของทหารกองประจําการแตละนาย จึงอาจจํากัดผลการประเมินผลตอบแทนสวนเพิ่ม 
ซึ่งตองอาศัยการแปลขอมูลนําเขาอยางเปนรูปธรรม อยางไรก็ตามผลการศึกษาครั้งนี้ให
ขอเสนอแนะถึงความตองการกลไกที่เปนมาตรการทางการเงิน อาทิ การจัดตั้งกองทุน
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาชีพของทหารกองประจําที่ใกลปลดประจําการ โดยกําหนด
รูปแบบวิธีการจัดหาเงินทุนโดยแหลงที่มาของเงินกองทุนอาจมาจากการจัดสรรเงิน
สาธารณะ หรือการรับบริจาค โดยใหสิทธิลดหยอนภาษสีองเทา เปนตน ซึ่งจะกอใหเกิด
ประโยชนตอกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและเพิ่มคุณประโยชนของการ
กําหนดใหชายไทยตองเปนทหารอยางแทจริง 
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