บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาปญหา
ในการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน แนวโนวการตอสูกันดวยอาวุธอาจจะลดนอย
หรื อ ลดระดั บ ความรุ น แรงลง แตหั น มาต อ สูกั น ทางเศรษฐกิ จ มากยิ่ งขึ้ น ความขัด แย ง กัน เรื่ อ ง
ดินแดนอาจลดนอยลง แตปญหาความขัดแยงดานนโยบายและการแยงชิงทรัพยากรธรรมชาติก็
ยังคงมีนอย ดังนั้นทุกประเทศในโลกยังมีความจําเปนจะตองมีกําลังทหารไวเพื่อปองกันประเทศ
ประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศ การพิจารณาวาประเทศใดมีศักยภาพมากหรือนอย
เพียงใด จะพิจารณาไดจากพลังอํานาจของชาติของประเทศนั้น ประกอบไปดวยพลังอํานาจทาง
การเมือง พลังอํานาจทางเศรฐกิจ พลังอํานาจทางสังคมจิตวิทยา พลังอํานาจทางวิทยาศาตรและ
เทคโนโลยี และพลังอํานาจทางการทหาร หรือที่เรียกวา “อํานาจการรบ”
พลังอํานาจทางการหทารหรืออํานาจการรบ ประกอบไปดวยปจจัยหลายประการที่สําคัญ
ประการหนึ่งคือกําลังพล วึ่งหมายถึง กําลังประจําการและกําลังสํารอง ในประเทศไทยรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไดบัญญัติไวในหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ
มาตรา 72 “รัฐตองจัดการใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษาเอกราช ความมั่นคงของรัฐสถาบัน
พระมหากษัตริยผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากัษตริย
ทรงเปนพระประมุขและเพื่อการพัฒนาประเทศ” ซึ่งแสดงใหเห็นถึงความสําคัญของกําลังทหาร
ที่รัฐจะตองจัดใหมีอยางพอเพียงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ
ในบรรดากําลังทหารที่มีประจําการในเหลาทัพตางๆ ของประเทศไทยจะประกอบดวย
กําลังประจําการ 2 สวนคือ
1. ทหารประจําการ (นายทหารชั้นสัญญาบัตร, นายทหารชั้นประทวน)
2. ทหารกองประจําการ (พลทหาร)
ทหารกองประจําการนับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่งตอกองทัพ เพราะเปนกําลังพลที่มีอยู
จํานวนมากและเปนกําลังพลพื้นฐานของกําลังพลประเภทตางๆ การไดมาซึ่งทหารกองประจําการ
จะไดมาจากการตรวจเลือก (เกณฑทหาร) และการรองขอ (สมัครใจ) เขารับราชการทหารกอง
ประจําการ
1.2 ปญหาและความสําคัญของปญหา
ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเปนที่นาสังเกตไดวา ในการตรวจเลือกทหารกองเกิน เขารับ
ราชการเปนทหารกองประจําการในชวงปท่ีผานมา ไดมีทหารกองเกินใหความสนใจสมัครเขาเปน
ทหาร กองประจําการมีจํานวนมากขึ้นทุกป ทําใหทหารกองเกินสมัคร เขากองประจําการเต็มใน
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หลายพื้นที่ เชนในเขตกรุงเทพมหานครมีทหารกองเกินสมัครเขากองประจําการเต็มถึง 45เขต ใน
สวนของภูมิภาคตาง ๆ สวนของอําเภอมีทหารกองเกินสมัครเขากองประจําการเต็ม268 อําเภอ กิ่ง
อําเภอมีทหารกองเกินสมัครเขากองประจําการเต็ม 34 กิ่งอําเภอ รวมมีทหารกองเกินรองขอ (สมัคร)
เขากองประจําการเต็ม 60 จังหวัด (กรมการกําลังสํารองทหารบก.2548 : 76) กระทรวงกลาโหมได
เล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ จึงเปดโอกาสใหท หารกองเกินที่มีอายุตั้งแต 18–20 ปบริบูรณ ที่มี
ความสนใจที่จะรับใชประเทศชาติสามารถสมัครเขาเปนทหารกองประจําการไดทันทีโดยไมตองรอ
ไปจนถึงอายุ 21 ปบริบูรณซึ่งตองเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง
ประจําการตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจะรับทหารกองเกินที่มีอายุอยูในชวงที่
กําหนด เขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีสมัครตั้งแต พ.ศ.2544 เปนตนไป
กระทรวงกลาโหม จึงไดออกประกาศกระทรวงกลาโหม รับทหารกองเกินที่มีอายุอยู
ในชวงที่กําหนดเขาเปนทหารกองประจําการโดยวิธีรองขอตั้งแต พ.ศ.2544 เปนตนมา โดยอาศัย
อํานาจตามความในขอ 3 (3) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ.2516) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497ถึงแมวาจะมีทหารกองเกินสมัคร เขากองประจําการ
เพิ่มขึ้นทุกป แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ ทําใหตองมีการตรวจเลือกทหารกองเกินเขากอง
ประจําการดวยวิธีการจับสลากดํา-แดงเขากองประจําการ ซึ่งอาจทําใหผูไมสมัครใจหรือขาด
คุณสมบัติที่เหมาะสมตองเขามาเปนทหารกองประจําการ การที่ทหารกองเกินสมัครเขากอง
ประจําการเปนจํานวนมากจะเปนผลดีกับกองทัพ จะทําใหกองทัพเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ มีกําลัง
พลที่เต็มใจในการรบ การฝก และพรอมจะปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา เพราะทหารกอง
ประจําการเหลานี้รองขอเขากองประจําการดวยความสมัครใจไมมีใครบังคับ (ปราโมทย เกษบันเทิง
,2542 : 48 ) ดังนั้นการศึกษาเพื่อหาสาเหตุแรงจูงใจของทหารกองเกินที่มีอายุ 18-20 ปบริบูรณการ
สมัครเขากองประจําการ จึงมีความสําคัญทั้งในทางการศึกษาและในการบริหารจัดการ ในการ
ดําเนินการ หรือสงเสริม สนับสนุนใหมีการสมัครเขากองประจําการมากขึ้น เพื่อใหเกิดผลสูงสุดกับ
กองทัพตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐไวในมาตรา
72 วา “รัฐตองจัดใหมีกําลังทหารไวเพื่อพิทักษรักษา เอกราช ความมั่นคงของรัฐ สถาบัน
พระมหากษัตริย ผลประโยชนแหงชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ”
1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสวนบุคคลของทหารกองประจําการที่ตัดสินใจสมัครรับราชการ
2. เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครเขารับราชการ
3. เพื่อนําผลการศึกษาที่ไดรับมาพัฒนาเปนขอเสนอแนะใหหนวยทหารนําไปปรับปรุงการ
เขาอยูในกรม กอง ของทหารกองประจําการ ใหมีความเหมาะสมและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
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1.4 ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยใดที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการใน
สังกัดกองพันทหารราบมลฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 โดยเก็บขอมูลจาก ทหารกองประจําการผลัด
ที่ 2 ที่สมัคร เขากองประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมลฑลทหารบกที่ 13 ซึ่งเปน ทหาร
กองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปบริบูรณที่สมัครเขากองประจําการในชวงเวลาระหวางเดือนเมษายน –
กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยศึกษาประชากรทั้งหมดจํานวน 350 คน
1.5 นิยามศัพท
พระราชบัญญัติรับราชการทหารพุทธศักราช 2497 หมายรวมถึงฉบับแกไขเพิ่มเติม
พุทธศักราช 2498 , พุทธศักราช 2507 และพุทธศักราช 2516
ทหารกองเกิน หมายถึง ชายซึ่งมีสัญชาติไทยเมื่อมีอายุยางเขาสิบแปดปในพุทธศักราชใด
ไปแสดงตนเพื่อลงบัญชีทหารกองเกินในปพุทธศักราชนั้นณ ที่วาการอําเภอที่เปนภูมิลําเนาของตน
โดยนายอําเภอจะออกใบสําคัญ(แบบส.ส. 9) ใหเปนหลักฐาน
ทหารกองประจําการ หมายถึง ทหารกองเกินเมื่อมีอายุ 21 ป บริบูรณแลวไดรับการตรวจ
เลือกตามหมายเรียกและถูกคัดเลือกหรือรองขอเขารับราชการในกองประจําการตามระยะเวลาที่
กําหนด จึงจะสามารถปลดประจําการเปนทหารกองหนุนได
แบบ สด.9 หมายถึง ใบสําคัญที่อําเภอซึ่งเปนที่ตั้งของภูมิลําเนาทหารออกใหเพื่อแสดงวา
บุคคลนั้นไดมาแสดงตนเพื่อขอขึ้นบัญชีทหารกองเกินเมื่อมีอายุยางเขา 18 ปแลว
แบบ สด.43 หมายถึง ใบสําคัญที่สัสดีจังหวัดเปนผูออกใหเพื่อรับรองวาบุคคลผูนั้นได
ผานการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการเรียบรอยแลว
แบบ สด.8 หมายถึง ใบสําคัญที่แสดงวาบุคคลนั้นไดรับราชการเปนทหารกองประจําการ
จนครบกําหนดและไดปลดจากทหารกองประจําการเปนกองหนุนเรียบรอยแลว
การเกณฑ ท หาร หมายถึ ง การตรวจเลื อ กเข า รั บ ราชการทหารกองประจํ า การซึ่ ง จะ
ดําเนินการปละครั้ง ประมาณตนเดือนเมษายนของทุกป โดยยอดจํานวนผูที่จะถูกเรียกเกณฑเปนไป
ตามยอดของผูที่ ไ ด ขึ้ นทะเบีย นทหารกองเกิ น ไว สว นจํา นวนที่จ ะคัดเลือ กเขารั บราชการกอง
ประจําการ เปนไปตามยอดความตองการของแตละเหลาทัพ
คุณลักษณะสวนบุคคล ในที่นี้หมายถึง สถานภาพสมรส ถิ่นกําเนิด ระดับการศึกษา
อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภาระเลี้ยงดูและคานิยมตออาชีพทหาร
การเขารับการเกณฑทหารดวยความสมัครใจ หมายถึง ทหารกองเกินที่เขารับการตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารตามหมายเรียกดวยความเต็มใจ โดยไมมีเงื่อนไขหรือบุคคลใดบีบบังคับ
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การเขารับการเกณฑทหารดวยภาวะจํายอม หมายถึง ทหารกองเกินที่เขารับการตรวจ
เลือกเขารับราชการทหารตามหมายเรียก โดยถูกบังคับจากบุคคลอื่นหรือเงื่อนไขตาง ๆ โดยที่
ตัวเองไมสมัครใจ
การตัดสินใจ หมายถึง การพิจารณาเลือกทางเลือกใดทางเลือกหนึ่งจากหลาย ๆ ทางเลือก
ที่ผูตัดสินใจตองใชเหตุผลประกอบการพิจารณาวาถูกตองเหมาะสมที่สุดที่จะทําใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคที่มีอยูหรือกําหนดขึ้น
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับในการวิจัย
1. ทําใหทราบคุณลักษณะสวนบุคคลของทหารกองประจําการที่ตดั สินใจสมัครรับราชการ
2. ทําใหทราบปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจสมัครเขารับราชการ
3. ทําใหสามารถนําผลการศึกษาที่ไดรับมาพัฒนาเปนขอเสนอแนะใหหนวยทหารนําไป
ปรับปรุงการเขาอยูในกรม กอง ของทหารกองประจําการ ใหมีความเหมาะสมและเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ

