บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย เรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการ ในสังกัดกองพัน
ทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
5.1 สรุปผลการวิจัย
5.2 ผลการพิสูจนสมมติฐาน
5.3 ขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการ ในสังกัดกองพัน
ทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาเปนทหารกองประจําการ ไดแก ระดับ
การศึกษาสูงสุด รายไดกอนเขารับราชการทหาร รายไดของครอบครัว อาชีพเดิม และแรงจูงใจใน
การไดรับการยอมรับจากสังคมของผูตอบแบบสอบถาม พบวา กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด จํานวน 348 คน พบวา สวนใหญ มีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน
245 คน คิดเปนรอยละ 70.4 และ ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 103 คน คิดเปนรอยละ 29.6
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผูที่มีระดับการศึกษาสูงกวาระดับปริญญาตรีอาจมีโอกาสในการเลือกอาชีพ
อื่นๆมากกวาการรับราชการเปนทหารเกณฑ
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดต่ํากวา 8,001 บาท จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ
73.3 และมีรายได 8,001 บาทขึ้นไป มีจํานวน 93 ราย คิดเปนรอยละ 26.7 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู
ที่เขามารับราชการทหารสวนใหญ อาจเปนกลุมนักเรียนนักศึกษาที่ยังไมมีรายไดหรือมีรายไดนอย
หรือกลุมที่ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจางทั่วไป
กลุมตัวอยางสวนใหญ มีรายไดของครอบครัวต่ํากวา100,001 บาท จํานวน 255 คน
คิดเปนรอยละ 73.3 และมีรายไดครอบครัว100,001 บาทขึ้นไป จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ
26.7 7 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครอบครัวของผูที่เขามารับราชการทหารสวนใหญ อาจเปนกลุมที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรหรือรับจางทั่วไป จึงทําใหสวนใหญมีรายไดของครอบครัวต่ํา
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กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอาชีพเดิมเปนเกษตรกร จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ
30.5 รองลงมามีอาชีพเดิมคาขาย จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 23.3 อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ
จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 18.7 อาชีพรับจางทั่วไป จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และ
อาชีพนักเรียนนักศึกษามีนอยที่สุด จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 12.4
จากผลการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการเขาเปนทหารกองประจําการ พบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดต่ํากวาระดับปริญญาตรี จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 70.4
มีรายไดกอนเขารับราชการเปนทหารสูงสุดต่ํากวา 8,001 บาท จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 73.3
มีรายไดของครอบครัวสูงสุด ต่ํากวา100,001 บาท จํานวน 255 คน คิดเปนรอยละ 73.3 มีอาชีพเดิม
สูงสุดเปนเกษตรกร จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 30.5
5.1.2 การวิเคราะหแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคม ในดานการเปนทหารทํา
ใหบิดามารดาและญาติพี่นองยอมรับและมีความภาคภูมิใจในตัวเอง พบวา ทหารสวนใหญมี
แรงจูงใจดานการเปนทหารทําใหบิดามารดาและญาติพี่นองยอมรับและมีความภาคภูมิใจใน
ตัวเองสูง จํานวน 321 คน คิดเปนรอยละ 92.2 และแรงจูงใจดานการเปนทหารทําใหบิดามารดา
และญาติพี่นองยอมรับและมีความภาคภูมิใจในตัวเองต่ํา จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 7.8
5.1.3 การวิเคราะหแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคม ในดานการเปนทหาร
ทําใหบุคคลอื่นๆในสังคมเห็นวาตนมีความสามารถมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี พบวา ทหารสวนใหญมี
แรงจู งใจดานด านการเปนทหารทํา ใหบุคคลอื่นๆในสังคมเห็นวาตนมีความสามารถมีเ กียรติ
มีศักดิ์ศรีสูงจํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 70.1 และแรงจูงใจดานดานการเปนทหารทําใหบุคคล
อื่นๆในสังคมเห็นวาตนมีความสามารถมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีต่ํา จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ
29.9
5.1.4 การวิเคราะหแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคม ในดานการเปนทหาร
ทําใหตัวเองไดรับการยอมรับจากสังคมในการติดตอสมาคมกับตน พบวา ทหารสวนใหญมี
แรงจูงใจดานการเปนทหารทําใหตัวเองไดรับการยอมรับจากสังคมในการติดตอสมาคมกับตนสูง
จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 67.8 และดานการเปนทหารทําใหตัวเองไดรับการยอมรับจาก
สังคมในการติดตอสมาคมกับตนสูงต่ํา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.2
5.1.5 การวิเคราะหแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคม ในดานการเปนทหารทํา
ใหทานไดทํางานเปนที่ยอมรับในสังคมของทหาร ซึ่งเปนสังคมขององคการที่มีระเบียบวินัย มีการ
เคารพในการบังคับบัญชา พบวา ระดับแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคมดานการเปน
ทหารทําใหทานไดทํางานเปนที่ยอมรับในสังคมของทหาร ซึ่งเปนสังคมขององคการที่มีระเบียบ
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วินัย มีการเคารพในการบังคับบัญชาสูง จํานวน 236 คน คิดเปนรอยละ 67.8 และดานการเปน
ทหารทําใหทานไดทํางานเปนที่ยอมรับในสังคมของทหาร ซึ่งเปนสังคมขององคการที่มีระเบียบ
วินัย มีการเคารพในการบังคับบัญชาต่ํา จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 32.2
5.2 ผลการพิสูจนสมมติฐานจากสรุปผลการวิจัยเรื่องแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขา
เปนทหารกองประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มีประเด็นที่
นาสนใจและนํามา อภิปรายผล ดังนี้
ตั้งสมมติฐานไววา 4 ขอดังนี้
1. ทหารที่มีระดับการศึกษาต่ําจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการในสังกัดกอง
พันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีระดับการศึกษาสูง ซึ่งผลการทดสอบ
พบวา ระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคม
อยางไมมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1
2. ทหารที่มีรายไดต่ําจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการในสังกัดกองพันทหาร
ราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีรายไดสูง ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา
รายไดมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคมอยางมีนัยทางสถิติที่
ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐาน ที่ 2
3. ทหารที่มีรายไดทางครอบครัวต่ําจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการในสังกัด
กองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีรายไดทางครอบครัวสูง ซึ่งผล
การทดสอบสมมติฐาน พบวา รายไดครอบครัวมีความสัมพันธกับระดับแรงจูงใจในการไดรับการ
ยอมรับจากสังคมอยางมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3
4. ทหารที่มีภูมิหลังในการประกอบอาชีพเปนเกษตรกรจะมีการตัดสินใจเขาเปนทหารกอง
ประจําการในสังกัดกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่ 13 ผลัดที่ 2 มากกวาทหารที่มีภูมิหลังใน
การประกอบอาชีพอื่นๆ ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา อาชีพเดิมไมมีความสัมพันธกับระดับ
แรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคมอยางไมมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 4
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากงานวิจัยครั้งนี้
แรงจูงใจในการไดรับการยอมรับจากสังคมในการเขารับราชการเปนทหารกอง
ประจําการในปจ จุบันอาจจะยังมีนอย อาจไมดึงดูดใจใหอยากเขารับราชการเปนทหาร ดังนั้น
ผูวิจัยมีความเห็นวา อาจจะเพิ่มแรงจูงใจในดานอื่นๆ เชน เพิ่มสวัสดิการใหกับขาราชการทหารกอง
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ประจําการ เพิ่มเงินเดือน เปนตน ซึ่งจะทําใหมีผูที่สมัครใจขอเขารับราชการเปนทหารกองประจําการ
เพิ่มมากยิ่งขึ้น
5.3.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1) ควรศึกษาเกี่ยวกับทหารกลุมตัวอยางในเขตอื่นๆในจังหวัดอื่นๆ
2) ควรศึกษาวิจัยแรงจูงใจที่มีผลตอการตัดสินใจเขาเปนทหารกองประจําการใน
ดานอื่นๆ

