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การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของ
ทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน สังเคราะห์ตัวแบบสมรรถนะหลัก และตัวบ่งชี้สมรรถนะหลั กของ
ทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน และเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของทหารบกไทยใน
ประชาคมอาเซียน มีวิธีดำเนินการวิจัยในการศึกษาสภาวะแวดล้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของทหารบก
ไทยในประชาคมอาเซี ย น โดยใช้ ก ารวิ จ ั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) แบบวิ จ ั ย เอกสาร
(Documentary Research) จากข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) การสังเคราะห์ตัวแบบสมรรถนะ
หลัก และตัวบ่งชี้สมรรถนะหลักของทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน รวมถึง แนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักของทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน ใช้เทคนิคเดลฟาย (Delphi Technique) จำนวน
๓ รอบ ในการออกแบบสอบถาม (Questionnaire) รวบรวมความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key
Informant) จำนวน ๑๘ ท่าน โดยนำข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary
Data) มาใช้ในการสร้างเครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิง ลึก (In-depth
Interview) ผู้เชี่ยวชาญ
ผลการวิจัย พบว่า สมรรถนะหลักของทหารบกไทยในประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย
สมรรถนะร่วม ๔ ด้าน ๑๙ ตัวบ่งชี้ สมรรถนะเฉพาะ ๗ ด้าน ๓๒ ตัวบ่งชี้ และมีแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะหลักดังกล่าว ๓ กลุ่มแนวทางพัฒนาสมรรถนะ ๑๐ แนวทาง
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This research aimed to study the human resource environment of Royal Thai
Army Soldiers in ASEAN Community, synthesize the core competency model and key
performance indicator and recommend the way to improve the capability of Royal Thai
Army Soldiers in ASEAN Community. The research methodology in studying the human
resource environment of Royal Thai Army Soldiers in ASEAN Community by qualitative
research in documentary research from secondary data. Synthesizing the core
competency, key performance indicators and competency development approach for
The Core Competencies of Royal Thai Army Soldiers in ASEAN Community by 3 rounds
Delphi Technique. Compilation and analysis the opinion and the recommendation data
from 18 key informants by the questionnaire. Developing capacity and key performance
indicator by studying the related documents and research as well as in-depth
interviewing the experts involved, considering the suitability of the capacity and key

performance indicator, and then synthesizing more data from the research results and
academic papers to offer recommendation for the core competency development and
competency development approach.
The results found that The Core Competencies of Royal Thai Army Soldiers
in ASEAN Community consists of 4 co-competencies 19 key performance indicators and
7 specific competencies 32 key performance indicators. There are 3 groups of
competency development approach 10 ways in the core competencies can be
developed.

