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บทคัดย่อ
	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์	เพื่อศึกษาสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ผู้

วิจัยใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	 เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส�าคัญเก่ียวกับ

สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	ที่เลือก

แบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	โดยแบ่งตามเหล่า	และชั้นยศ	จ�านวน	10	นาย	เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	

คือ	 แบบวิเคราะห์เอกสาร	 และแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	 ผู้วิจัยจึงท�าการวิเคราะห์แบบอุปนัยข้อมูลจากการ

สัมภาษณ์	พบว่า	สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	มี	9	สมรรถนะ	ประกอบด้วย	1)	

การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	(Continuous	Learning)	2)	ความตระหนัก	(Awareness)	3)	ความยืดหยุ่น	(Flexibility)	

4)	 การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 (Resilience)	 5)	 ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 (Initiative	 and	 Creativity)	 6)	 ความ

สามารถในการบริหารจัดการ	(Management	Skills)	7)	ความเป็นผู้น�า	(Leading	Others)	8)	ความเป็นพันธมิตร	

(Partnering)	 และ	 9)	 พันธะสัญญาและความจงรักภักดีต่อกองทัพ	 และสถาบันหลักของชาติ	 (Organizational	

Commitment	and	Loyalty)	ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก	ในการเป็นแนวทาง

ก�าหนดสมรรถนะของกองทัพ	รวมถึงโรงเรียนเตรียมทหาร	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	กองทัพบก	และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง	ในการน�าไปใช้ในการวางแผน	การสร้างและพัฒนานายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกให้มีสมรรถนะที่

เหมาะสมกับศตวรรษที่	21	ต่อไป

ค�าส�าคัญ	นายทหารสัญญาบัตรกองทัพบก	สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21

Abstract
	 The	aim	of	this	research	was	to	study	the	competency	of	the	Royal	Thai	Army’s	commis-

sioned	officers	in	the	21st	century.	The	research	was	a	qualitative	research	which	was	carried	out	

by	in-depth	interviews	from	the	Royal	Thai	Army’s	commissioned	officers	on	the	competency	of	

the	Royal	Thai	Army’s	commissioned	officers	in	the	21st	century.	The	participants	were	10	Royal	

Thai	Army	commissioned	officers	who	were	selected	by	the	specific	objectives	of	the	research,	

corps	and	ranks.
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	 The	instruments	for	data	collection	were	document	analysis	and	semi-structured	inter-

view.	Analytic	induction	from	interview	was	used	for	analyzing.	The	result	showed	that	there	were	

9	competencies	of	the	Royal	Thai	Army’s	commissioned	officers:	1)	Continuous	Learning	2)	Aware-

ness	3)	Flexibility	4)	Resilience	5)	Initiative	and	Creativity	6)	Management	Skills	7)	Leading	Others	

8)	Partnering	and	9)	Organizational	Commitment	and	Loyalty.	

	 It	was	recommended	that	this	research	will	be	of	great	benefit	to	the	Royal	Thai	Army	in	

light	of	determining	the	competency	in	the	Armed	Forces	including	the	Armed	Forces	Academies	

Preparatory	 School,	 Chulachomklao	 Royal	Military	 Academy	 and	 the	 relevant	 departments	 in	

which	they	can	be	applied	in	planning,	constructing	and	developing	the	Royal	Thai	Army’s	com-

missioned	officers	with	competency	deemed	suitable	with	the	21st	century.

Keywords:	Thai	Army	Commissioned,	The	Competency	of	Royal	Thai	Army	Commissioned	Officers	

in	the	21st	Cenjury

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา
 “...ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศนั้นนอกจากจะต้อง มีก�าลังรบที่เข้มแข็งและอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ 

ก้าวหน้าทันสมัยแล้ว ยังจ�าเป็นที่ ประชาชนจะต้องมีความวัฒนาผาสุกปลอดภัย จากภยันตรายและความเดือดร้อน

ยากเข็ญต่าง ๆด้วย จึงเป็นหน้าที่ของทหารในการบ�าบัด บรรเทาความทุกข์ยากและการพัฒนาสร้างสรรค์ ให้เกิด

ความเจริญร่มเย็นแก่บ้านเมืองและประชาชน...”

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและ

สวนสนามทหารรักษาพระองค์	ณ	ลานพระราชวังดุสิต	2	ธันวาคม	2541

	 จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 9	 จะเห็นได้ว่าทหารเป็นบุคคลกรที่มี

ความส�าคัญเป็นอย่างมากในสังคมไทย	ทหารเป็นข้าราชการผู้มีเกียรติ	 เป็นผู้ถือและผู้รักษาอาวุธของชาติ	ประกอบ

ด้วย	3	เหล่าทัพ	ได้แก่	กองทัพบก	กองทัพเรือและกองทัพอากาศ	โดยมีกองทัพบกเป็นก�าลังหลักของชาติ	เพราะมี

จ�านวนทหารมากที่สุด	มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน	

	 เนื่องจากสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน	ทั้งด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	

วัฒนธรรม	 และเทคโนโลยีต่างๆ	 ท้ังภายในและภายนอกประเทศ	 ส่งผลให้ภาระกิจและหน้าที่ของทหารต้อง

เปลี่ยนแปลงไป	 จากการให้ความส�าคัญกับความม่ันคงของชาติในเรื่องรัฐและดินแดน	 มาสู่การให้ความส�าคัญทาง

ด้านความมั่นคงของมนุษย์	โดยเน้นภาคประชาสังคม	(ธีรนันท์	นันทขว้าง,	2553)	รวมทั้งปฏิบัติการกับหน่วยงานทั้ง

ภาครัฐและเอกชน	 ทั้งในและนอกประเทศ	 (Pritchard,	 1999)	 การเพิ่มขึ้นของจ�านวนประชากร	 การพัฒนาของ

เทคโนโลยี	 ความต้องการทรัพยากร	 ภัยพิบัติธรรมชาติที่เพิ่มสูงขึ้น	 ปัญหาการก่อการร้ายสากล	 อาชญากรรมข้าม

ชาติ	(A	Leader	Development	Strategy	for	a	21	Century	Army,	2009)

	 ฉะนั้นด้วยบทบาทหน้าท่ีของกองทัพบกท่ีมีความส�าคัญต่อชาติ	 และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป	

คุณลักษณะผู้น�าทหาร	14	ประการ	ที่ใช้ตั้งแต่	พ.ศ.2517	(ภัคภณ	สนิทสม	และ	ณัฐพล	จารัตน์,	2558)	โดยแปลมา

จากคู่มือภาคสนามของกองทัพสหรัฐอเมริกา	(FM	22-100)	ตั้งแต่ช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่	2	และใช้มานานกว่า	

40	 ปี	 อาจมีความไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในยุคปัจจุบัน	 ฉะนั้นจึงเป็นความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องก�าหนด

สมรรถนะที่เหมาะสมของนายทหารสัญญาบัตร	 ซ่ึงในปัจจุบันกองทัพบกยังไม่ได้มีการก�าหนดสมรรถนะของนาย
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ทหารสัญญาบัตร	ในศตวรรษที่	21	แต่อย่างใด

	 การก�าหนดสมรรถนะของทหารในศตวรรษที่	 21	 จึงมีความส�าคัญและความจ�าเป็นที่ต้องรีบด�าเนินการ

อย่างเร่งด่วน	 เพราะเป็นการก�าหนดเป้าหมายในการสร้างบุคคลากรที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของกอง

ทัพ	 และที่ส�าคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดคือเมื่อกองทัพได้บุคลากรท่ีมีความประสงค์จะเป็นทหารอย่างแท้จริง	 มีจิต

วิญญาณ	ความเสียสละ	 และการกระท�าท่ีเน้นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ	 ส่งผลให้บุคคลเหล่านี้

สามารถท�างานในหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ	รักในอาชีพที่ท�า	และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพต่อ

ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	 เพื่อศึกษาสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 สมรรถนะคือเป้าหมายในการสร้างและพัฒนาบุคคลากรของกองทัพให้เป็นไปในลักษณะอันพึงประสงค์	

ซึ่งสามารถอธิบายมากกว่าคุณลักษณะภายนอกที่ปรากฎ	 เช่น	 ความรู้	 ความสามารถ	หรือทักษะต่างๆ	 แต่สามารถ

อธิบายได้ลึกลงไปถึงระดับของความคิด	 และทัศนคติต่างๆ	 ซึ่งมีอิทธิพลและสามารถส่งผลต่อการปฏิบัติภาระกิจให้

ส�าเร็จลุล่วง	และมีประสิทธิภาพได้มากกว่า	โดยขณะนี้กองบัญชาการกองทัพไทย	(2561)	กองทัพเรือ	(น.ท.อภิชาติ	

แก้วดวงเทียน	และ	น.ต.วิทยา	สวัสดิ์มี,	2561)	และกองทัพอากาศ	(2555)	ได้มีการก�าหนดสมรรถนะไว้แล้ว	ในขณะ

ที่กองทัพบกยังไม่มีการก�าหนดสมรรถนะของตนเองแต่อย่างใด	มีเพียงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	เรื่องการพัฒนาสมรรถนะ

หลักของก�าลังพล	สังกัดกรมก�าลังพลทหารบก	กองทัพบก	เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในปี	2558	(พันโท

หญิงภัทรกันย์	สุขพอดี,	2556)	และการพัฒนากรอบของสมรรถนะบุคลากรวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก	(วรรณรัตน์	

ศรีกนก,	2556)	เท่านั้น

	 อย่างไรก็ตามกองทัพบกได้มีก�าหนดคุณลักษณะผู้น�าทหาร	14	ประการ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.2517	เป็นต้นมา	ซึ่ง

มีการใช้มามากกว่า	40	ปี	แต่จากสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในยุคปัจจุบัน	ท�าให้ต้องมีการทบทวน

ถึงความเหมาะสมอีกครั้ง	 จากการศึกษาเรื่องสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	 พบว่า	 มีความ

คล้ายคลึงกับคุณลักษณะผู้น�าทหาร	14	ประการ	อยู่หลายประเด็น	กล่าวคือ	ความคิดริเริ่ม(Initiative)	ความจงรัก

ภักดี	 (Loyalty)	 ได้มีการก�าหนดไว้เหมือนกัน	 และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	 Learning)	 จะมีความ

หมายใกล้เคียงกับ	ความรอบรู้	 (Knowledge)	ความตระหนัก	 (Awareness)	มีความหมายใกล้เคียงกับ	ความพินิจ

พิเคราะห์	 (Judgment)	การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 (Resilience)	มีความหมายใกล้เคียงกับ	ความอดทน	(Endur-

ance)	 และความกระตือรือร้น	 (Enthusiasm)	 แต่สิ่งที่ก�าหนดไว้ไม่เหมือนกัน	 คือ	 สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบกในศตวรรษที่	 21	 ได้ก�าหนดไว้	 คือ	ความยืดหยุ่น	 (Flexibility)	ความคิดสร้างสรรค์	 (Creativity)	ความ

สามารถในการบริหารจัดการ	(Management	Skills)	ความเป็นผู้น�า	(Leading	Others)	ความเป็นพันธมิตร	(Part-

nering)	ในขณะที่คุณลักษณะผู้น�าทหาร	14	ประการ	ก�าหนด	ลักษณะท่าทางหรือการวางตัว	(Bearing)	ความกล้า

หาญ	(Courage)	ความเด็ดขาด	(Decisiveness)	ความไว้เนื้อเชื่อใจ	(Dependability)	ความซื่อสัตย์สุจริต	(Integri-

ty)	ความยุติธรรม	(Justic)	ความรู้จักกาลเทศะ	(Tact)	และความไม่เห็นแก่ตัว	(Settlessness)

	 การก�าหนดองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกในศตวรรษที่	21	และคุณลักษณะ

ผู้น�าทหาร	 14	 ประการ	 มีทั้งความเหมือนและความแตกต่างกันในหลายประเด็น	 กล่าวคือ	 สมรรถนะนายทหาร

สัญญาบัตรกองทัพบกในศตวรรษที่	 21	จะเน้นถึงคุณสมบัติที่ควรมีในตนเองและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือองค์กร	
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แต่คุณลักษณะผู้น�าทหาร	 14	 ประการ	 จะให้ความส�าคัญถึงคุณสมบัติเหมาะสมท่ีมีภายในตนเองเท่าน้ันในการเป็น

ผู้น�าที่ดี	 ซึ่งหากพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและลักษณะของภัยคุกคามที่เปล่ียนแปลงไป	

ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของอดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร	ที่กล่าวไว้ว่า	“ภาพของการสงครามในศตวรรษที่	21	

มันก�าลังปรับเปลี่ยน	ภายใน	5-10	ปี	มันจะเปลี่ยนไปหมด”	รวมทั้งการติดต่อกับองค์การต่างๆ	ทั้งที่เป็นหน่วยงาน

ของทหาร	 และไม่ใช่ทหาร	 จะเห็นได้ว่าสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกในศตวรรษที่	 21	 จะมีความ

ครอบคลุมกับในสถานการณ์ยุคปัจจุบันมากกว่า

วิธีการด�าเนินการวิจัย
	 การวิจัยเร่ืองน้ีใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	ด้วยการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้

ข้อมูลส�าคัญ	(Key	Informants)	โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย	ดังนี้	

1. การเลือกผู้ให้ข้อมูล

	 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญในครั้งนี้	คือ	กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ	เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับสมรรถนะ

นายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	จ�านวนทั้งสิ้น	10	นาย	แบ่งตามเหล่าๆละ	2	นาย	ได้แก่	แบ่ง

เป็นเหล่าทหารราบ	เหล่าทหารม้า	เหล่าทหารปืนใหญ่	เหล่าทหารช่าง	และเหล่าทหารสื่อสาร	โดยในแต่ละเหล่าจะ

แบ่งตามชั้นยศออกเป็น	2	ระดับ	ได้แก่	ชั้นยศร้อยตรี	–	พันเอก	จ�านวน	1	นาย	และชั้นยศพันเอก(พิเศษ)	-	พลเอก	

จ�านวน	1	นาย	

	 แหล่งข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลเก่ียวกับความหมายและองค์ประกอบสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพ

บกไทยในศตวรรษที่	 21	 เลือกแบบเจาะจงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 (Purposive	 Sampling)	 ซึ่งผู้วิจัยได้

ก�าหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิไว้จ�านวน	 3	 ข้อ	 ดังนี้	 1)	 ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 หรือโรงเรียนนายร้อยทหารบกของต่างประเทศ	 2)	 มีประสบการณ์ในการ

ท�างานในระดับชาติ	หรือนานาชาติ	หรือ	3)	มีผลงานหรือรางวัลที่ได้รับในระดับชาติ	หรือนานาชาติ

ขั้นตอนในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตรงตามเกณฑ์ในการคัด

เลือก	จ�านวน	10	นาย	จากนั้นผู้วิจัยน�ารายชื่อของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิไปขอความเห็นชอบจากที่ปรึกษาการ

วิจัย	

ผู้ให้ข้อมูลประกอบการสัมภาษณ์เก่ียวกับองค์ประกอบสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	

21	แบ่งตามเหล่าทัพและชั้นยศ	ดังนี้

เหล่าทหารราบ

	 1.	ต�าแหน่ง	ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

	 2.	ต�าแหน่ง	รองเสนาธิการ	กองพลทหารราบที่	2	รักษาพระองค์

เหล่าทหารปืนใหญ่

	 1.	ต�าแหน่ง	นายทหารปฏิบัติการ	ที่กองทัพบก

	 2.	ต�าแหน่ง	ผู้ช่วยผู้ประสานการยิงสนับสนุน	กรมทหารปืนใหญ่ที่	1	รักษาพระองค์

เหล่าทหารม้า

	 1.	ต�าแหน่ง	อดีตที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	และอดีตเจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกลาโหม

	 2.	ต�าแหน่ง	ผู้บังคับการกองพันทหารม้าที่	27	กองพลทหารม้าที่	2	รักษาพระองค์
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เหล่าทหารช่าง

	 1.	ต�าแหน่ง	ผู้อ�านวยการกองวิชาวิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

	 2.	ต�าแหน่ง	ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่	202	ค่ายสุรธรรมพิทักษ์	จ.นครราชสีมา

เหล่าทหารสื่อสาร

	 1.	ต�าแหน่ง	อดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร

	 2.	ต�าแหน่ง	ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	101	กรมทหารสื่อสารที่	1

	 จากนั้นผู ้วิจัยได้ติดต่อผู ้เชี่ยวชาญและผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งผู ้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิสะดวกที่จะให้

สัมภาษณ์	ทั้งหมดจ�านวน	10	นาย	ระหว่างวันที่	26	มกราคม	2560	–	29	มีนาคม	2560

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 ผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เก็บรวมรวมข้อมูลโดยแนวทางในการก�าหนดกรอบค�าถามส�าหรับการ

สัมภาษณ์	(Main	Questions)	ได้มาจากการศึกษาวิจัย	บทความ	เอกสาร	และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ	ที่มีประเด็นเกี่ยวข้อง	

โดยน�าข้อมูลจากการศึกษาวิจัย	 บทความ	 เอกสาร	 และส่ือส่ิงพิมพ์ต่างๆ	 ดังกล่าว	 มาใช้เทียบเคียงกับประเด็นที่

ต้องการศึกษาครั้งนี้	 จนได้แนวทางของค�าถามในการสัมภาษณ์ที่ครอบคลุมเนื้อหาและได้ข้อมูลที่ต้องการตามที่ระบุ

ไว้ในวัตถุประสงค์	 หลังจากน้ันผู้วิจัยได้น�าแบบสัมภาษณ์ที่ได้พัฒนาขึ้นไปขอความเห็นชอบและตรวจสอบจากที่

ปรึกษาการวิจัย	เพื่อตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา	ตลอดจนการใช้ภาษาที่เหมาะสม	และน�าไปปรับปรุง

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ

	 โดยแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับความหมาย	 และองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญา

บัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ในครั้งนี้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง	(Semi-Structured	Interview)	เป็น

ลักษณะค�าถามปลายเปดสอบถามเกี่ยวกับความหมายและองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพ

บกไทยในศตวรรษที่	21

3. การวิเคราะห์ข้อมูล

	 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยน�ามาวิเคราะห์เน้ือหาสาระส�าคัญ	 (Content	 Analysis)	 ด้วยวิธีการ

วิเคราะห์แบบอุปนัย	(Analytic	Induction)	ตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1.	 หลังจากการสัมภาษณ์	 ผู้วิจัยได้น�าเทปบันทึกเสียงของผู้ให้ข้อมูลแต่ะรายมาเปดฟัง	 จากนั้นน�ามาถอด

เทปแบบค�าต่อค�า	แล้วพิมพ์ข้อมูลเก็บไว้

	 2.	 ผู้วิจัยอ่านข้อมูลที่ได้จากการถอดเทปอย่างละเอียดหลายครั้ง	 เพื่อท�าให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหา	 แล้ว

วิเคราะห์จัดแยกประเภทของข้อมูล	 จากน้ันดึงข้อความหรือประโยคส�าคัญตามเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะนาย

ทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยมาสังเคราะห์	 ในประเด็นเกี่ยวกับความหมาย	 และองค์ประกอบของสมรรถนะนาย

ทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ผู้ให้ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหาอย่างละเอียดเกี่ยวกับความหมาย	

และองค์ประกอบสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	น�าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มา

เชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมีความหมาย	 ซึ่งช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย 
	 การศึกษาเรื่องสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	ในศตวรรษที่	21	เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีผู้ใด

เคยศึกษามาก่อน	 ฉะนั้นการก�าหนดสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	 จึงได้จากการ

สังเคราะห์แนวคิดเรื่องสมรรถนะความเป็นผู้น�าทหารในศตวรรษที่	21	ของ	Pritchard	(1999)	แนวคิดเกี่ยวกับหัวใจ
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ส�าคัญของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบก	ของ	Hernandez	(2011)	และสมรรถนะความเป็นผู้น�าทหาร

ในศตวรรษที่	 21	 ของหน่วยฝึกอบรมและพัฒนาผู้น�ากองทัพบกสหรัฐอเมริกา	 (Steele	 and	Walters,	 2001)	

สามารถสังเคราะห์สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในศตวรรษที่	21	จ�านวน	11	สมรรถนะ	

ได้แก่	 1)	 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	 Learning)	 2)	 ความตระหนัก	 (Awareness)	 3)	 ความยืดหยุ่น	

(Flexibility)	 4)	 การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 (Resilience)	 5)	 ความคิดริเริ่ม	 (Initiative)	 6)	 ความคิดสร้างสรรค์	

(Creativity)	7)	ความเป็นผู้ประกอบการ	(Entrepreneurship)	8)	การมีอิทธิพลต่อผู้อื่น	(Influencing	Others)	9)	

ความเป็นพันธมิตร	(Partnering)	10)	พันธะสัญญาของกองทัพ	(Organizational	Commitment)	11)	ทักษะการ

สื่อสาร	(Communications	Skills)

	 จากสมรรถนะข้างต้นจะเห็นได้ว่า	 เป็นการก�าหนดจากกรอบแนวคิดของกองทัพสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งอาจมี

ความแตกต่างกับบริบทของกองทัพไทยในบางประการ	 ฉะนั้นเพื่อให้องค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญา

บัตรในศตวรรษที่	 21	 มีความครอบคลุมในบริบทของกองทัพไทย	 จึงจ�าเป็นต้องเพิ่มเติมสมรรถนะในมุมมองนาย

ทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	 แต่เน่ืองจากยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานใดได้ท�าการก�าหนดสมรรถนะของนาย

ทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยไว้	 ผู้วิจัยจึงได้ท�าการสัมภาษณ์ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่ง

เป็นนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกที่มีสมรรถนะสูงจ�านวน	10	นาย	แบ่งออกเป็น	5	เหล่า	ได้แก่	 เหล่าทหารราบ	

เหล่าทหารปืนใหญ่	เหล่าทหารม้า	เหล่าทหารช่าง	และเหล่าทหารสื่อสาร	เหล่าละ	2	นาย	โดยแบ่งตามชั้นยศ	ได้แก่	

ชั้นยศร้อยตรี	–	พันเอก	จ�านวน	1	นาย	และชั้นยศพันเอก(พิเศษ)	-	พลเอก	จ�านวน	1	นาย	เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่าง

ครอบคลุมเกี่ยวกับความหมาย	 และองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	

21 

	 ความหมายของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองกองทัพบกไทยในศตวรรษท่ี	 21	 ผู้วิจัยได้นิยามความ

หมายเพื่อเป็นแนวทางในการตอบไว้ทั้งหมด	4	ข้อ	ดังนี้	

	 1.	 คุณลักษณะท้ังท่ีซ่อนอยู่ภายในตนเอง	 และส่งผลต่อการแสดงออกเชิงพฤติกรรม	 และการปฏิบัติตน

ของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	ในการปฏิบัติภารกิจให้ส�าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี		

	 2.	ความสามารถของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	ซึ่งประกอบด้วยความรู้	ทักษะ	และคุณลักษณะ

ของความเป็นทหาร	 ท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ

สูงสุด

3.	 ความสามารถและความช�านาญในด้านต่างๆ	 ซ่ึงเป็นองค์ประกอบที่ส�าคัญที่ท�าให้นายทหารสัญญาบัตรกองทัพ

บกไทย	 สามารถกระท�าหรืองดเว้นการกระท�าในภารกิจใดๆ	 เพื่อให้ภารกิจประสบความส�าเร็จ	 และมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

ในการก�าหนดความหมายหากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญไม่เห็นด้วย	กับการก�าหนดความหมายดังกล่าว	สามารถ

เพิ่มได้ในข้อที่	4	

จากการสัมภาษณ์พบว่า	ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่	จ�านวนทั้ง	7	ท่าน	ได้เลือกค�านิยามในข้อที่	2	และ	3	ท่านเลือกค�า

นิยามในข้อที่	 3	 แต่ได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับความหมาย	 เพื่อให้ได้ความหมายครอบคลุม	 และมีความสมบูรณ์ยิ่ง

ขึ้น	 กล่าวคือ	 “คุณลักษณะของความเป็นทหาร”	 ควรแก้ไขเป็น	 “คุณลักษณะที่จ�าเป็นของวิชาชีพทหารอย่างเพียง

พอ”	 (ต�าแหน่งนายทหารปฏิบัติการ	 ที่กองทัพบก)	 และให้เพิ่มเติมค�าว่า	 “มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะ

นั้น”	 (ต�าแหน่ง	นายทหารปฏิบัติการ	ที่กองทัพบก)	 “รวมถึงผลประโยชน์ในวิชาชีพทหาร”	 (ต�าแหน่ง	 ผู้บังคับการ

กองพันทหารม้าที่	 27	กองพลทหารม้าที่	 2	 รักษาพระองค์)	 “ความสามารถ	รวมถึง	ความเป็นผู้น�า”	 (ต�าแหน่ง	ที่

ปรึกษาพิเศษ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)	 “เพื่อให้ภารกิจประสบความส�าเร็จ”	 (ผู้อ�านวยการกองวิชา
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วิศวกรรมโยธา	ส่วนการศึกษา	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า)	จากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาปรับปรุง	และ

ก�าหนดความหมายใหม่	 แล้วน�าไปปรึกษากับที่อาจารย์ปรึกษาการวิจัย	 เพื่อก�าหนดความหมายขององค์ประกอบ

สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	 ให้มีความชัดเจนและครอบคลุม	 สามารถก�าหนด

ความหมายไว้ได้	ดังนี้

	 สมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	 หมายถึง	 ความสามารถของนายทหาร

สัญญาบัตรกองทัพบกไทย	 ซ่ึงประกอบด้วยความรู้	 ความสามารถ	 ทักษะ	 ความเป็นผู้น�า	 และคุณลักษณะที่จ�าเป็น

ของวิชาชีพทหารอย่างเพียงพอ	ที่สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้ประสบ

ความส�าเร็จ	มีประสิทธิภาพสูงสุด	และมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้น

	 ส�าหรับประเด็นเกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	

ผู้เชี่ยวชาญ	หรือผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้ให้ข้อมูล	รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	ดังสรุปไว้ตามตารางที่	1	ดังนี้

ตารางที่ 1	องค์ประกอบสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ตามความคิดเห็นของนาย

ทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	

เหล่า ทหารราบ ทหารปืนใหญ่ ทหารม้า ทหารช่าง ทหารสื่อสาร หมายเหตุ

สมรรถนะ

นายทหาร

สัญญาบัตร

กองทัพบกไทย

ในศตวรรษ

ที ่21

1)	การเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง	

(Continuous	

Learning)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

2)	ความ

ตระหนัก	

(Awareness)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √
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3)	ความ

ยืดหยุ่น	

(Flexibility)	

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

4)	การปรับตัว

ได้อย่าง

รวดเร็ว	

(Resilience)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

5)	ความคิด

ริเริ่ม	

(Initiative)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ควรรวมข้อ	5-6	

เป็นความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์

6)	ความคิด

สร้างสรรค์	

(Creativity)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

7)	ความเป็นผู้

ประกอบการ	

(Entrepre-

neurship)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ -ไม่ควรใช้ค�าว่า

ความเป็นผู้

ประกอบการ	

เพราะจะท�าให้

สื่อความหมาย

ผิด 

-ควรเปลี่ยนเป็น

ความสามารถใน

การบริหาร

จัดการ	หรือการ

บังคับบัญชา	

ผู้น�าองค์การหรือ

ผู้บริหารองค์การ

8)	การมี

อิทธิพลต่อผู้

อื่น	(Influ-

encing	

Others)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -ควรเปลี่ยนเป็น

ความเป็นผู้น�า	

หรือภาวะ

ผู้น�า(Leader-

ship,	Leading)

ตารางที่ 1 (ต่อ)
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9)	ความเป็น

พันธมิตร	

(Partnering)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

10)	พันธะ

สัญญา

ของกองทัพ	

(Organiza-

tional 

Commit-

ment)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -ควรใช้ศัพท์

ทหาร 

-ควรใช้ค�าว่าจิต

วิญญาณของ

ความเป็นทหาร	

หรือความจงรัก

ภักดีต่อกองทัพ	

หรือความจงรัก

ภักดีต่อสถาบัน

ชาติ	ศาสนา	

พระมหากษัตริย์

11)	ทักษะการ

สื่อสาร	

(Communi-

cations 

Skills)

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -ควรรวมอยู่ใน

ข้อที่	8

ตารางที่ 1 (ต่อ)

	 จากนั้นผู้วิจัยได้น�าข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับองค์ประกอบของสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตร

กองทัพบกไทยในศตวรรษท่ี	 21	 ท่ีแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิ	 ไปปรึกษากับที่ปรึกษา

การวิจัยเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม	 และขอความเห็นชอบ	 จากนั้นน�าองค์ประกอบของสมรรถนะที่ได้ไป

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะอีกครั้ง

	 จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิของกองทัพบก	 และที่ปรึกษาการวิจัยสามารถสรุป

สมรรถนะนายสัญญาบัตรกองทัพบกไทย	ในศตวรรษที่	21	ได้ดังนี้

	 1.	 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	 Learning)	หมายถึง	 การเพิ่มความสามารถของตนเอง	 ได้แก่	

การเข้าใจอย่างรวดเร็ว	การใช้ข้อมูลใหม่	และการเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง

	 2.	ความตระหนัก	(Awareness)	หมายถึง	ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์	ที่จะส่งผลกระทบซึ่งกันและ

กันระหว่าง	กองทัพ	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	แนวโน้มและเหตุการณ์ต่างๆ	ได้

	 3.	ความยืดหยุ่น	(Flexibility)	หมายถึง	การปรับตัวและการประยุกต์ใช้วิธีการที่แตกต่างต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป	ก�าลังพลในอนาคตจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย	

	 4.	 การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 (Resilience)	 หมายถึง	 ก�าลังพลต้องสามารถกลับมาปฏิบัติภารกิจด้วย

ความกระตือรือร้น	และเต็มศักยภาพได้อีกครั้ง	ท่ามกลางกระแสความกดดัน	และความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้	โดย
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ก�าลังพลจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานต่างๆ	ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

	 5.	ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์	(Initiative	and	Creativity)	หมายถึง	การท�างานโดยปราศจากข้อจ�ากัด	

เป็นการท�างานอย่างมีวิสัยทัศน์	 การริเริ่มในงานใหม่ๆ	 การมองหาแนวทางในการพัฒนางาน	 รวมทั้งการมีความคิด

หรือน�าสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา

	 6.	ความสามารถในการบริหารจัดการ	(Management	Skills)	หมายถึง	ก�าลังพลต้องมีแนวคิดของความ

เป็นผู้บริหาร	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เนื่องจากมีการกระจายอ�านาจมากขึ้น	 โดยการปรับปรุงระบบข้อมูล

และการสื่อสารในทุกระดับ	 เน้นการท�างานเป็นทีม	 การประสานงานระหว่างนายทหารระดับต่างๆ	 ภายในองค์กร	

และหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่ทหาร	ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ

	 7.	 ความเป็นผู้น�า	 (Leading	Others)	 หมายถึง	 ทักษะของผู้น�าที่ส่งผลต่อแนวคิด	 การตัดสินใจ	 หรือต่อ

พฤติกรรมของผู้อื่น	 ตลอดจนต้องสามารถโน้มน้าว	 ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้	 ในการท�าให้ผู้อื่นสามารถท�า

หรือไม่ท�าบางสิ่งบางอย่างได้

	 8.	ความเป็นพันธมิตร	(Partnering)	หมายถึง	การมีส่วนร่วม	การท�างานระหว่างองค์การ	การสร้างความ

สัมพันธ์	 ทั้งในภารกิจระหว่างประเทศ	 และการท�างานกับหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ผู้น�าที่มี

สมรรถนะจะต้องบูรณาการและประสานประโยชน์	ในการท�างานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

	 9.	 พันธะสัญญาและความจงรักภักดีต่อกองทัพ	 และสถาบันหลักของชาติ	 (Organizational	 Commit-

ment	 and	 Loyalty)	 หมายถึง	 การสร้างและรักษาความรัก	 ความสามัคคีในหมู่คณะ	 และวัฒนธรรมของกองทัพ	

รวมทั้งมีความซื่อสัตย์	เสียสละต่อส่วนรวม	และยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติ

สรุปและอภิปรายผล
	 จากผลการวิจัย	พบว่า	สมรรถนะของนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ประกอบด้วย

		 1.	 การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	 (Continuous	 Learning)	หมายถึง	 การเพิ่มความสามารถของตนเอง	 ได้แก่	

การเข้าใจอย่างรวดเร็ว	การใช้ข้อมูลใหม่	และการเรียนรู้ทักษะใหม่อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งสอดคล้องกับค�าให้สัมภาษณ์ของ

ผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	3	ท่าน	กล่าวคือ	“การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	และไม่จ�ากัดด้วยว่าศาสตร์สาขาไหน	แต่เรียนไว้เพื่อ

ลับสมอง	ฝึกปัญญาในการแก้ปัญหา	 โดยเฉพาะการแก้ปัญหาในเวลาที่จ�ากัดเป็นเรื่องส�าคัญ	ที่ส�าคัญคือจะต้องรู้จัก

ประยุกต์	 เอาวิชามาประยุกต์ใช้กับการแก้ปัญหา”(อดีตที่ปรึกษาพิเศษ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 และอดีต

เจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)	“การปั้นคนเป็นผู้น�าต้องรอบรู้ทุกอย่าง	ตั้งแต่สากเบือยันเรือรบ”	

(อดีตเจ้ากรมการทหารสื่อสาร)	 “เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 เพราะต้องเพิ่มพูนความรู้ตัวเองอยู่ตอดเวลา”(ผู้บังคับกองร้อย

ปฏิบัติการสื่อสารสนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	101	กรมทหารสื่อสารที่	1)	และยังสอดคล้องกับการวิจัยของโรงเรียน

เตรียมทหาร	ร่วมกับโรงเรียนเหล่าทัพถึงคุณลักษณะของผู้ที่จะเข้ามาเป็นทหารและต�ารวจในอีก	10	ปีข้างหน้า	คือ

ต้องมีความรอบรู้ทางวิชาการอย่างสหวิทยาการ	 มีความรอบรู้ทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์	 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

แต่ละหน่วยงานมากขึ้น	(โรงเรียนเตรียมทหาร,	2553:	72)

	 2.	ความตระหนัก	(Awareness)	หมายถึง	ความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์	ที่จะส่งผลกระทบซึ่งกันและ

กันระหว่าง	กองทัพ	การเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	แนวโน้มและเหตุการณ์ต่างๆ	ได้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้

บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	101	กรมทหารสื่อสารที่	1	ว่า	“ความตระหนักเป็นสิ่ง

ที่เราควรจะรู้ว่าตอนนี้เราเป็นอะไรอยู่	สถานภาพของกองทัพ	หรือตัวเรามันอยู่ยังไงกับสังคมโลก...	ยกตัวอย่างทหาร

สื่อสาร	ซึ่งทหารสื่อสารที่ผมเป็นจะมองภาพถึงเทคโนโลยี	ซึ่งเทคโนโลยีของทหาร	ถ้าเราไม่คุยกับพลเรือน	เราไม่มอง

โลกรอบๆ	ข้างๆ	เราบ้าง	เราอยู่แต่ในกรอบของทหาร	บางทีมันตามเทคโนโลยีไม่ทัน	อันนี้ส�าคัญครับ”
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	 3.	ความยืดหยุ่น	(Flexibility)	หมายถึง	การปรับตัวและการประยุกต์ใช้วิธีการที่แตกต่างต่อสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป	ก�าลังพลในอนาคตจะต้องสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลาย	ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์

ตามความเหมาะสม	 ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ	 กล่าวคือ	 “จ�าเป็นต้องมี	 อย่างเช่น	 ผมวางแผน

ติดต่อสื่อสาร	 เราไม่รู้ว่าระบบการติดต่อสื่อสารของเราในอนาคตมันจะโดนอะไรบ้าง	 ฉะนั้นต้องมีความยืดหยุ่น	 มัน

อาจจะใช้ความอ่อนตัวด้วยก็ได้	คือการที่สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์(ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสาร

สนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	101	กรมทหารสื่อสารที่	1)

	 4.	 การปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว	 (Resilience)	 หมายถึง	 ก�าลังพลต้องสามารถกลับมาปฏิบัติภารกิจด้วย

ความกระตือรือร้น	และเต็มศักยภาพได้อีกครั้ง	ท่ามกลางกระแสความกดดัน	และความล้มเหลวที่อาจเกิดขึ้นได้	โดย

ก�าลังพลจะต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงานต่างๆ	 ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี	 โดยผู้ทรง

คุณวุฒิ	2	ท่าน	 ได้สนับสนุนแนวคิดนี้	กล่าวคือ	“ในการท�าภาระกิจในการยุทธแต่ละครั้ง	ต้องมีการแก้ปัญหาอย่าง

ฉับไว	ต้องกลับมาปฏิบัติภาระกิจด้วยความกระตือรือร้น	ต้องมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจให้พร้อมปฏิบัติงาน

ได้ส�าเร็จลุล่วง”	 (อดีตท่ีปรึกษาพิเศษ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 และอดีตเจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีกลาโหม)	และ	“อันนี้เป็นสิ่งที่จ�าเป็นในศตวรรษหน้าอยู่แล้ว	เพราะว่าถ้าเราไม่ปรับตัวก็ตาย”	(นายทหาร

ปฏิบัติการ	ที่กองทัพบก)

	 5.	ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์	(Initiative	and	Creativity)	หมายถึง	การท�างานโดยปราศจากข้อจ�ากัด	

เป็นการท�างานอย่างมีวิสัยทัศน์	 การริเริ่มในงานใหม่ๆ	 การมองหาแนวทางในการพัฒนางาน	 รวมทั้งการมีความคิด

หรือน�าสิ่งใหม่เข้ามาใช้ในการแก้ปัญหา	 โดยในห้วข้อนี้สอดดคล้องทั้งแนวคิดของหลายภาคส่วน	กล่าวคือ“บางทีถ้า

เราริเริ่มต้องแฝงไปด้วยความสร้างสรรค์	ในการแก้ปัญหานั้น	และเอาความคิดใหม่ๆ	มาใช้”	(ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติ

การสื่อสารสนาม	 กองพันทหารสื่อสารที่	 101	 กรมทหารส่ือสารที่	 1)	 ควรให้นักเรียนเตรียมทหารมีความคิดริเริ่ม	

สามารถน�าเสนอได้อย่างสร้างสรรค์	(โรงเรียนเตรียมทหาร,	2553:	77)	และข้อเสนอของ	ศ.	น.พ.วิจารณ์	พานิช	เรื่อง

ทักษะของคนในศตวรรษท่ี	 21	 ในเรื่องการสร้างสรรค์และนวัตกรรม(Creativity	 &	 Innovation)	 อย่างไรก็ตามใน

เรื่องความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 คงต้องมีการก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนอีกครั้ง	 เนื่องจากองค์กรทหารมีวัฒนธรรมที่แข็ง	

การมีระเบียบวินัยและการปฏิบัติตามค�าสั่งอย่างเคร่งครัด	 ที่ถูกหล่อหล่อมมาทั้งจากการศึกษาและการท�างาน	

ฉะนั้นจึงท�าให้แบ่งแยกได้ยากมากว่าเมื่อไรควรจะปฏิบัติตามค�าสั่ง	และเมื่อไรควรมีความคิดสร้างสรรค์	

	 6.	ความสามารถในการบริหารจัดการ	(Management	Skills)	หมายถึง	ก�าลังพลต้องมีแนวคิดของความ

เป็นผู้บริหาร	 ในการบริหารจัดการความเสี่ยง	 เนื่องจากมีการกระจายอ�านาจมากขึ้น	 โดยการปรับปรุงระบบข้อมูล

และการสื่อสารในทุกระดับ	 เน้นการท�างานเป็นทีม	 การประสานงานระหว่างนายทหารระดับต่างๆ	 ภายในองค์กร	

และหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่ทหาร	ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ	ตามแนวคิดของผู้ทรงคุณวุฒิ	“การเป็น

ผู้บังคับหน่วยมันต้องดูแลในเรื่องการรักษาผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร	 ไม่ว่าจะเป็นระดับกองพัน	 หรือในระด้บ

ไหนก็ตาม	หรือไม่ใช่เป็นหน่วยก�าลังรบ	แต่เป็นหน่วยสนับสนุนการรบก็ตาม	จ�าเป็นที่ต้องท�ายังไงก็ได้	 ใช้ทรัพยากร

ของรัฐ	 ของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด...	 เราต้องดูว่าภัยคุกคามที่เกิดที่ทหารต้องเผชิญ	 เผชิญภัยคุกคามแบบไหน	

และเราจะใช้แทคติควิธี	 กลยุทธ์อะไรท่ีจะปรับปรุงพัฒนาให้กับทหาร	 ให้มีความเชี่ยวชาญมากกขึ้น	 ถ้าไม่พัฒนา

หน่วย	 ไม่พัฒนาองค์กร	 ถ้าไม่มี	 Entrepreneurship	 ไม่ส�าเร็จ	 และจะเป็นองค์กรเต่าล้านปี”	 (อดีตที่ปรึกษาพิเศษ	

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	และอดีตเจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)

	 7.	 ความเป็นผู้น�า	 (Leading	Others)	 หมายถึง	 ทักษะของผู้น�าที่ส่งผลต่อแนวคิด	 การตัดสินใจ	 หรือต่อ

พฤติกรรมของผู้อื่น	 ตลอดจนต้องสามารถโน้มน้าว	 ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้	 ในการท�าให้ผู้อื่นสามารถท�า

หรือไม่ท�าบางสิ่งบางอย่างได้	 โดยผู้ทรงคุณวุฒิให้ความเห็นสนับสนุนว่า	 “การมีอิทธิพลไม่ใช่ว่าใช้ก�าลังกาย	 ก�าลัง	
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Power	อย่างไรอย่างงี้	แต่ส่งผลต่อแนวความคิดการตัดสินใจของผู้อื่น	สามารถโน้มน้าวได้	เราต้องเข้าใจความส�าคัญ	

เรื่องการศึกษา	 เรื่องการข่าว	 ว่าสิ่งที่เราต้องเผชิญคืออะไร	 มันต้องเข้าใจเขา	 และรู้ว่าเขามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร	 มี

ความสนใจอะไร	อะไรที่เป็นปัจจัยส�าคัญในการด�ารงชีวิต	ถ้าเรารู้ตรงจุดนี้ได้	เราก็สามารถที่จะช่วยเขาได้	เวลาที่เรา

ติดต่อกับใคร	 เรารู้ว่าเราจะช่วยเขาอย่างไร	 เขาจึงจะเห็นด้วยและยินดีท�างานด้วยกับเรา”	 (อดีตที่ปรึกษาพิเศษ	

ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	และอดีตเจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)	และ	“ควรต้องมีอยู่ใน

ลักษณะผู้น�า	 ทุกคนที่เป็นทหารต้องมีภาวะผู้น�าอยู่แล้ว	 โดยเฉพาะนายทหารหลักอย่างพวกผมที่จะไปเป็นผู้บังคับ

หน่วย	 ซึ่งภาวะผู้น�าต้องน�าคนอื่น	 อันน้ีตรงเลยครับ	 ผู้น�าต้องน�าคนเป็นผู้ตาม	 จะน�าได้ต้องโน้มน้าวจิตใจเขาให้ได้

ก่อน	ถึงจะไปน�าเขาได้”	(ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	101	กรมทหารสื่อสารที่	1)	

ซึ่งสอดคล้องกับการท�าการวิจัยของโรงเรียนเตรียมทหาร	 ว่าคุณลักษณะที่ดีที่ทหารควรมี	 คือ	 ความเป็นผู้น�า	 ทั้ง

บุคลิกภาพ	 การพูด	 การให้ค�าแนะน�าหรือท�าการฝึกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา	 การท�างานเป็นทีม	 และการสร้างความ

สัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น	(โรงเรียนเตรียมทหาร,	2553:	81)

	 8.	ความเป็นพันธมิตร	(Partnering)	หมายถึง	การมีส่วนร่วม	การท�างานระหว่างองค์การ	การสร้างความ

สัมพันธ์	 ทั้งในภารกิจระหว่างประเทศ	 และการท�างานกับหน่วยงานท่ีไม่ใช่รัฐบาลที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	 ผู้น�าที่มี

สมรรถนะจะต้องบูรณาการและประสานประโยชน์	 ในการท�างานร่วมกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม	 โดยใน

ประเด็นนี้ผู้ทรงทรงคุณวุฒิจ�านวน	 4	 ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า	 “เราต้องมีส่วนร่วม	 เราต้อง	 Participate	 เราต้อง

เจรจาต่อรอง	เราต้องเป็นผู้แทนองค์กรไปเจรจากับผู้อื่น	เหมือนนักการทูต...	ควรจะต้องมี	เพราะการท�างานร่วมกับ

ผู้อื่นจ�าเป็นเลย”	(ที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)	“นี่ใช้หลักธรรมะเลย	การที่จะให้เขามีจิตมาเป็น

พันธมิตรกับเราได้	 อย่างน้อยต้องมีจิตเมตตากับเขา	 แต่จะเมตตาถูกจุดหรือไม่	 มันก็ตามมากับข้ออื่นๆ	 ด้วย	 อย่าง

น้อยต้องาเข้าใจ	Background	ที่จะประสานงาน”	(อดีตที่ปรึกษาพิเศษ	ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	และอดีต

เจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม)“อันนี้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง	เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียว	ปัจจุบันนี้

การตรวจสอบหรือการท�างาน	 มันไม่ใช่ท�างานหน่วยเดียวแล้วส�าเร็จ”	 (พันเอกพิเศษชวน	 จันทวาลย์)	 “จ�าเป็นครับ	

กับพลเรือนด้วยจ�าเป็นมากกๆ	 อย่างน้อยส่วนร่วมกันในฝายอ�านวยการก็ต้องประสานงาน	 และประสานงานข้าง

นอกก็เยอะครับ”	 (ผู้บังคับกองร้อยปฏิบัติการสื่อสารสนาม	กองพันทหารสื่อสารที่	 101	 กรมทหารสื่อสารที่	 1)	 ซึ่ง

สอดคล้องกับเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ	 ในเรื่องความร่วมมือกันระหว่าง

กองทัพของประเทศเพื่อนบ้าน	 มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	 (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ,	 2555,	

Online)

	 9.	 พันธะสัญญาและความจงรักภักดีต่อกองทัพ	 และสถาบันหลักของชาติ	 (Organizational	 Commit-

ment	 and	 Loyalty)	 หมายถึง	 การสร้างและรักษาความรัก	 ความสามัคคีในหมู่คณะ	 และวัฒนธรรมของกองทัพ	

รวมทั้งมีความซื่อสัตย์	 เสียสละต่อส่วนรวม	 และยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติ	 ตรงกับค�าให้สัมภาษณ์ของอดีตที่

ปรึกษาพิเศษ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	 และอดีตเจ้ากรมกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม	 “พันธะ

สัญญาของกองทัพมันส�าคัญท่ีว่าจะด�ารงจุดมุ่งหมายหลักของการท�างาน	 จุดมุ่งหมายหลักท่ีจะก�าหนดวิถีในการบ่ม

เพาะ	 อย่างเช่น	 ค�าปฏิญาณของโรงเรียนเตรียมทหาร	 นักเรียนต้องเข้าใจและปฏิบัติตามค�าปฏิญาณด้วยความรัก	

ความสามัคคี	 เพราะผลจากการกระท�าต้องมีความสามัคคี	 ก�าหนดเป็นวัฒนธรรมของกองทัพได้”	 และผู้บังคับการ

กองพันทหารม้าที่	27	กองพลทหารม้าที่	2	รักษาพระองค์	ที่ว่า“อุดมการณ์ต้องมาก่อน	จะต้องมีความรักในอาชีพนี้	

เขาต้องรู้ก่อนว่าเป็นทหารเพื่ออะไร	 ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นไปเพื่ออะไร	 เขาท�าอะไรกันบ้าง	 มันก็จะได้แต่คนที่เข้าไปเป็น

เพราะมันเท่ห์	มันมีเงิน	มันได้เป็นผู้น�า	แค่นั้นเอง”	ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของผู้น�าเหล่าทัพ	บริหารระดับสูง	

อาจารย์	 นายทหาร-ต�ารวจปกครองของเหล่าทัพท่ีว่า	 ผู้ส�าเร็จการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารต้องมีอุดมการณ์
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ชาติไทย	จงรักภักดีต่อชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	(โรงเรียนเตรียมทหาร,	2553:	72)

	 นอกจากน้ีสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกในศตวรรษที่	 21	 ยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกอง

บัญชาการกองทัพไทย	ระหว่าง	พ.ศ.2559-2562	ในการเป็นองค์น�าที่ทันสมัยในการอ�านวยการร่วมด้านการป้องกัน

ประเทศ	 และการปฏิบัติการทางทหารอเพื่อความม่ันคงเป็นที่เช่ือมั่นของรัฐบาล	 ประชาชน	 และเป็นที่ยอมรับของ

มิตรประเทศ	และยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	พ.ศ.2561-2580	(2561)	ดังค�ากล่าวที่ว่า	“มั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน”	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในเรื่องความมั่นคง	เพราะกองทัพที่มีสมรราถนะสูง	จะสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติ	อันได้แก่	การมี

เอกราช	อธิปไตย	การด�ารงอยู่อย่างมั่นคง	และยั่งยืนของ	สถาบันหลักของชาติ	และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูป

แบบ	การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข	เป็นปึกแผ่น	มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม	

ข้อเสนอแนะ

	 ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

กองทัพบก	 กระทรวงกลาโหม	 สามารถน�าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนี้	 ไปใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดสมรรถนะ

นายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	ในการก�าหนดเป้าหมายสร้างบุคคลากรที่มีคุณลักษณะตรงกับ

ความต้องการของกองทัพ	และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
	 1.	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	 ทั้ง	 9	 ด้าน	

แสดงให้เห็นว่าควรมีการวิจัยต่อยอด	 เรื่องพัฒนารูปแบบการคัดเลือกนักเรียนเตรียมทหารตามแนวคิดสมรรถนะ

นายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	21	เพื่อคัดเลือกบุคคลากรของกองทัพบกที่ตรงตามความต้องการ

ของกองทัพ	 และมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	 เน่ืองจากงานวิจัยนี้จะศึกษาเฉพาะการศึกษาเรื่อง

สมรรถนะเท่านั้น	แต่ยังไม่ได้น�าสมรรถนะดังกล่าวไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

	 2.	 จากผลการวิจัยท่ีพบว่าสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษที่	 21	 ทั้ง	 9	 ด้าน	

แสดงให้เห็นว่าควรมีการวิจัยต่อยอด	 เรื่องกระบวนการพัฒนานักเรียนเตรียมทหาร	 และนักเรียนนายร้อยพระ

จุลจอมเกล้า	 ตามแนวคิดสมรรถนะนายทหารสัญญาบัตรกองทัพบกไทยในศตวรรษท่ี	 21	 เพื่อสร้าง	 และพัฒนาให้

นักเรียนเตรียมทหาร	 และนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า	 มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน	

เนื่องจากยังไม่ได้มีการศึกษาในงานวิจัยนี้
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