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ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิชาทหารหญิงของศูนย์ การกําลังสํ ารอง
FACTORS THAT AFFECT MOTIVATION IN THE DECISION OF FEMALE
STUDENT TO BE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENT OF
RESERVE AFFAIRS CENTER
วัชริ นทร์ มุทะสิ นธุ์ 1 ผศ.ดร.รุ จาภา แพ่งเกษร 2
------------------------------------------บทคัดย่ อ
การวิ จยั ครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งปั จจัย ส่ ว น
บุคคล, ปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์, ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหาร
หญิง และปั จจัยอื่นๆ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปี ที่ 1 - 5 ประจําปี การศึกษา
2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง จํานวน 374 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการ
วิจยั คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้ มูล ประกอบด้วย การใช้สถิติเชิงพรรณนา การ
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิ บายข้อมูลโดยสรุ ป การ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ( ANOVA F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม และวิเคราะห์ ความถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression
Analysis) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการวิจยั พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี ที่1ศึกษา
อยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล อาชี พบิดา
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และมารดาประกอบธุรกิจส่ วนตัว รายได้ครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-15,000
บาท ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลได้แ ก่ ระดับ ชั้น ปี การเรี ย นวิช าทหาร มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดับชั้นปี การเรี ยน
วิชาทหารที่แตกต่างกัน ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิงแตกต่างกัน ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการ
ประดับยศ ด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. และปั จจัยอื่นๆ ด้าน
ค่านิ ยม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการช่ วยเหลื อสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
คําสํ าคัญ : แรงจูงใจในการตัดสิ นใจ, นักศึกษาวิชาทหาร

Abstract

The objective of this research is to study the relation between personal
factor, program, the rules and regulation factor, the right of the female reserve
officer training corps student factors and other factors and motivation in the
decision of female student to be reserve officer training corps student. The research
samples were 374 female reserve officer training corps students who attended
academic training year 2554, from 1st year to 5th year students at the Reserve Affairs
Center. The questionnaires were used as the tool of data collection. The data
was analyzed via descriptive statistics which are frequency, percentage, mean and
standard deviation to describe and summarize overall data. Analysis of
variance(ANOVA F-test) was used for study the difference between independent
variables and dependent variable. Multiple regression analysis was used for data
analysis to find out and forecast factors that affect motivation in the decision of
female student to be reserve officer training corps student. Statistical
significance was set at 0.05.
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The results showed that most of the samples were the first year students
who were in high school students in government schools, and their parents are
independent business owner. Family income is ranged between 10,001 to 15,000
baht per month. Regarding motivation in the decision of female student to be
reserve officer training corps student, the personal factor which is the different class
of year is affect motivation in the decision differently. For the factors of the right of
receiving army rank, opportunity to study in the Royal Thai Army Nursing College,
and other factors which are values, environment and social assistance, are affecting
motivation in the decisions of female student to be reserve officer training corps
students and have statistical significant.
KEY WORD: MOTIVATION IN THE DECISION, RESERVE OFFICER
TRAINING CORPS STUDENT
บทนํา
ตามบทบัญ ญั ติ แ ห่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ “รั ฐ ต้ อ งพิ ท ั ก ษ์ รั ก ษาไว้ซ่ ึ งสถาบั น
พระมหากษัตริ ย ์ เอกราช อธิ ปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ และต้องจัดให้มี
กําลังทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจําเป็ นและเพียงพอ เพื่อ
พิ ท ั ก ษ์ รั ก ษาเอกราช อธิ ป ไตยความมั่น คงของรั ฐ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ย ์
ทรงเป็ นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ” โดยแนวทางในการจัดเตรี ยมกําลังของ
กองทัพนั้น ได้บรรจุกาํ ลังพลประจําการตามโครงสร้ างของหน่ วยทหารต่างๆ เพื่อ
ปฏิ บตั ิ ภารกิ จในปั จจุ บนั ขณะเดี ยวกันก็ได้มีแผนจัดเตรี ยมกําลังพลสํารอง เพื่อให้
สามารถทําการระดมพลได้อย่างทันท่วงที หากต้องเผชิญกับสงครามในอนาคต ซึ่ ง
กําลังพลสํารองนั้นเป็ นผลผลิตจากการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร(นศท.) หรื อที่เรี ยกกันว่า
รด. กล่าวคือ นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อสําเร็ จชั้นปี ที่ 3 จะได้รับการขึ้ นทะเบียนฯ นํา
ปลดเป็ นทหารกองหนุ น และได้รั บ การแต่ ง ตั้ง ยศเป็ นกํา ลัง พลสํ า รองประเภท
นายทหารชั้นประทวน แต่หากสําเร็ จชั้นปี ที่ 5 จะได้รับการแต่งตั้งยศเป็ นนายทหาร
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ชั้นสัญญาบัตร ซึ่งหลักสู ตรการฝึ กวิชาทหารมี 5 ชั้นปี แต่ละชั้นปี จะมีการฝึ กภาคปกติ
80 ช.ม. และการฝึ กภาคสนาม โดยมีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน(นรด.) เป็ นหน่วย
รับผิดชอบ แต่เดิมนั้นการฝึ กวิชาทหาร มีเฉพาะนักศึกษาวิชาทหารชาย เป้ าหมายเพื่อ
ผลิตเป็ นกําลังพลสํารองดังที่กล่าวข้างต้น ต่อมารัฐบาลได้เล็งเห็นว่าการฝึ กวิชาทหาร
ไม่ควรจํากัดอยูเ่ ฉพาะนักเรี ยนชายเท่านั้น ควรเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนหญิงได้มีโอกาส
เรี ยนด้วย จึงมีการแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทําระเบียบ
หลักสู ตรการฝึ กฯ เพื่อให้สามารถรับนักเรี ยนหญิงเข้าฝึ กวิชาทหารได้ โดยเริ่ มรั บ
สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิงตั้งแต่ปี 2528 เป็ นปี แรก และดําเนิ นการต่อเนื่องมาจน
ปั จจุบนั นักเรี ยนหญิงต่างให้ความสนใจ และนิยมเรี ยนวิชาทหารเป็ นจํานวนมาก ซึ่ ง
ยอดการรับสมัครและรายงานตัวในแต่ละปี การศึกษานั้น กองทัพบกอนุ มตั ิให้รับได้
ไม่เกิ น 316,000 คน โดยพิจารณาจากปั จจัยด้านงบประมาณ ขีดความสามารถของ
หน่ วยฝึ ก ความต้องการกําลังพลสํารองของกองทัพ และตามโครงการเสริ ม สร้ า ง
ระเบียบวินยั ห่างไกลยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิ การ ซึ่ งยอดดังกล่าวนั้นเป็ นยอด
รวมของนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิง 5 ชั้นปี ทัว่ ประเทศ
ในการสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารเป็ นการกระทําด้วยความสมัครใจของ
นักเรี ยน ซึ่ งแต่ละคนอาจมีมูลเหตุแรงจูงใจที่แตกต่างกัน สําหรับนักศึกษาวิชาทหาร
ชายนั้น ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร บัญญัติว่าชายที่มีสัญชาติไทยตามกฎหมายมี
หน้าที่รับราชการทหารด้วยตนเองทุกคน จึงอาจเป็ นมูลเหตุหนึ่ งที่นกั ศึกษาวิชาทหาร
ชายเลือกช่ องทางในการปฏิ บตั ิหน้าที่ ของตนตามกฎหมาย ด้วยการสมัครเรี ยนวิชา
ทหาร แต่ ในส่ วนของนักศึ ก ษาวิชาทหารหญิง นั้น ไม่มีบ ทบัญญัติแห่ งกฎหมายที่
นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารหญิ ง จะสามารถใช้ สิ ท ธิ อ ัน พึ ง ได้ จ ากการเรี ยนวิ ช าทหาร
เหมื อ นกับ นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารชาย แต่ มี ส ถิ ติ ก ารสมัค รเรี ย นในแต่ ล ะชั้น ปี อยู่ใ น
ระดับสู ง โดยเฉพาะการสมัครเรี ยนต่อในชั้นปี ที่ 4 มีสัดส่ วนที่สูงกว่านักศึกษาวิชา
ทหารชายมาก ในอีกประเด็นหนึ่งนักศึกษาวิชาทหารชาย กองทัพมีเป้ าหมายเพื่อผลิต
เป็ นกําลังพลสํารองประเภทผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งภายหลังจากที่ได้สาํ เร็ จการฝึ กวิชาทหาร
แล้ว จะต้องอยู่ในระบบกํา ลัง สํารองและเข้า รั บการเรี ย กพลตามแผนของกองทัพ
ดังนั้น การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการฝึ กของนักศึกษาวิชาทหารชาย จึงสามารถพัฒนา
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ได้อย่างสอดคล้องตามเป้ าหมายของระบบกําลังสํารอง แต่ในส่ วนของนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง เมื่อสําเร็ จการฝึ กวิชาทหารแล้วไม่ตอ้ งอยูใ่ นระบบที่เกี่ยวข้องกับกองทัพ
อีก ดังนั้น การรับรู ้ถึงเป้ าประสงค์หรื อความต้องการที่แท้จริ งของการสมัครเรี ยนวิชา
ทหาร ซึ่ งเหตุผลหรื อปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเรี ยนวิชาทหาร
ตามมุมมองของตัวนักศึกษาวิชาทหาร อาจมองเห็นคุณค่าในมิติที่แตกต่างกันออกไป
ซึ่ งข้อมูลเหล่านี้ จะเป็ นองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในการ
ฝึ กวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนําความรู้ และประสบการณ์ไปใช้
ประโยชน์ ใ นการดํา เนิ นชี วิ ตได้อย่า งแท้จริ ง รวมทั้ง จะเป็ นประโยชน์ต่อหน่ วยที่
รับผิดชอบในการฝึ กวิชาทหารในการวางแผน กําหนดนโยบาย สร้างมาตรการจูงใจ
ปรับปรุ งระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นกั ศึกษาวิชาทหารหญิง สามารถมีส่วน
ร่ วมกับกองทัพในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ตามที่คาดหวัง
และตั้งใจ ซึ่งจะส่ งผลให้ประเทศชาติมีความมัน่ คง และเจริ ญก้าวหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล กับแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ กับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหาร กับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยอื่นๆ กับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
สมมติฐานการวิจัย
1.ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลประกอบด้ว ยระดับ ชั้น ปี การเรี ยนวิ ช าทหารระดับ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน
ที่แตกต่างกันส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
แตกต่างกัน
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2. ปั จ จัย หลัก สู ต ร ระเบี ย บ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้ ว ย ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ การพัฒนาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์ ส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
3. ปั จจัย สิ ท ธิ ของนัก ศึ ก ษาวิช าทหารหญิ ง ประกอบด้วย สิ ท ธิ ใ นการแต่ง
เครื่ องแบบ นศท. สิ ทธิ ได้รับการประดับ ยศ และสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ. ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และการ
ช่วยเหลือสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยั ครั้ งนี้ คือ นัก ศึกษาวิชาทหารหญิ ง
ชั้นปี ที่ 1-5 ประจําปี การศึกษา 2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง กรุ งเทพฯ
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ประกอบด้วย ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ระดับ
การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน
2. ปัจจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย ความรู้และประสบการณ์
การพัฒนาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์
3. ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบด้วย สิ ทธิ ในการแต่ง
เครื่ องแบบ นศท. สิ ท ธิ ได้รับ การประดับ ยศและสิ ท ธิ เพิ่ม โอกาสสอบเข้า วิท ยาลัย
พยาบาล ทบ.
4. ปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และการ
ช่วยเหลือสังคม
ตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

ปั จจัยส่วนบุคคล
- ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
- ระดับการศึกษา
- ประเภทสถานศึกษา
- อาชีพบิดา
- อาชีพมารดา
- รายได้ครอบครัวต่อเดือน
ปั จจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
- ความรู ้และประสบการณ์
- การพัฒนาตนเอง
- ระเบียบวินยั
- อุดมการณ์
ปั จจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง

แรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหาร
หญิง

- สิ ทธิในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
- สิ ทธิได้รับการประดับยศ
- สิ ทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ.
ปั จจัยอื่นๆ
- ภาพลักษณ์
- ค่านิยม
- สภาพแวดล้อม
- การช่วยเหลือสังคม
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1. ทราบปัจจัยส่ วนบุคคล ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน และกําหนดนโยบายในการรับ
สมัครนักศึกษาวิชาทหารหญิง
2. ทราบปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการฝึ กนักศึกษา วิชาทหารหญิง
3. ทราบปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหาร ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุ งสิ ทธิ ของ
นักศึกษาวิชาทหารหญิง
4. ทราบปั จจัยอื่นๆ ประกอบด้วย ภาพลักษณ์ ค่านิยม สภาพแวดล้อม และ
การช่วยเหลือสังคม ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิง เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิ ทธิภาพการฝึ กนักศึกษาวิชาทหารหญิง
5. ทราบแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง เพื่อนํา
ไปใช้ในการวางแผน กําหนดนโยบาย และสร้างมาตรการแรงจูงใจ
วิธีดําเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรคือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปี ที่ 1-5
ประจําปี การศึกษา 2554 ที่เข้ารับการฝึ ก ณ ศูนย์การกําลังสํารอง จํานวน 5,724 คน
โดยใช้สูตรคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1967) n = N / 1 + N(e2)
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% และระดับความคลาดเคลื่อน ± 5 % (α = 0.05) ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 374 คน ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบแบ่งโควตานักศึกษาวิชาทหาร
หญิงชั้นปี ที่ 1-5 แบ่งออกเป็ น 5 กลุ่ม แล้วทําการกําหนดสัดส่ วน และกระจายไปยัง
แต่ละกองร้อยตามจํานวนโดยเป็ นการกระจายแบบสะดวก
สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานF-test
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA)
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ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมติฐาน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เป็ นนักศึกษาวิชา
ทหาร ชั้นปี ที่ 1 จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 29.41 ศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย จํานวน 179 คน คิดเป็ นร้ อยละ 47.86 ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล
จํานวน 262 คน คิดเป็ นร้อยละ 70.05 อาชี พบิดาประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 120
คน คิดเป็ นร้อยละ 32.09 อาชีพมารดาประกอบธุ รกิจส่ วนตัว จํานวน 128 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 34.22 และรายได้ครอบครัวต่อเดือนอยูร่ ะหว่าง 10,001-15,000 บาท จํานวน
92 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.60
ผลการทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลซึ่ งประกอบด้ว ย
ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ระดับการศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพ
มารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดื อน มีเพีย งปั จจัย ระดับ ชั้นปี การเรี ย นวิชาทหาร
เท่านั้น ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ซึ่ งประกอบด้วย ด้านความรู้และประสบการณ์ ด้านการพัฒนาตนเอง ด้านระเบี ยบ
วินยั และด้านอุดมการณ์ ไม่มีปัจจัยด้านใดส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ซึ่งประกอบด้วย ด้านสิ ทธิ ในการแต่งเครื่ องแบบ นศท. ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
และด้า นสิ ท ธิ เพิ่ม โอกาสสอบเข้า วิท ยาลัยพยาบาล ทบ. มี เพีย ง 2 ด้า นที่ ส่ ง ผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ และด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้า
วิทยาลัยพยาบาล ทบ.
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ปัจจัยอื่นๆ ซึ่ งประกอบด้วย ด้านภาพลักษณ์
ด้านค่านิยม ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือสังคม มีเพียง 3 ด้านที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิงอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านค่านิ ยม สภาพแวดล้อม และด้านการช่วยเหลือสังคม
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ตารางสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน
ตัวแปรอิสระ
สถิติทใี่ ช้ ค่ านัยสํ าคัญ ผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
F-Test
0.04
ตอบรับ
ระดับการศึกษา
F-Test
0.37
ปฏิเสธ
ประเภทสถานศึกษา
F-Test
0.63
ปฏิเสธ
อาชีพบิดา
F-Test
0.36
ปฏิเสธ
อาชีพมารดา
F-Test
0.72
ปฏิเสธ
รายได้ครอบครัวต่อเดือน
F-Test
0.20
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยหลักสู ตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ความรู ้และประสบการณ์
MRA
0.703
ปฏิเสธ
การพัฒนาตนเอง
MRA
0.543
ปฏิเสธ
ระเบียบวินยั
MRA
0.775
ปฏิเสธ
อุดมการณ์
MRA
0.330
ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง
สิ ทธิ ในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
MRA
0.842
ปฏิเสธ
สิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
MRA
0.000
ตอบรับ
สิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าพยาบาล ทบ. MRA
0.000
ตอบรับ
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยอืน่ ๆ
ภาพลักษณ์
MRA
0.486
ปฏิเสธ
ค่านิยม
MRA
0.002
ตอบรับ
สภาพแวดล้อม
MRA
0.001
ตอบรับ
การช่วยเหลือสังคม
MRA
0.018
ตอบรับ
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ตารางแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทีม่ ีค่าสั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ และนัยสํ าคัญของตัวแปรทีอ่ ยู่ในสมการพยากรณ์ Enter
ตัวแปร
ค่าคงที่
ปัจจัยหลักสู ตร ระเบียบและกฎเกณฑ์
-ความรู ้และประสบการณ์
-การพัฒนาตนเอง
-ระเบียบวินัย
-อุดมการณ์
ปัจจัยสิ ทธิของนักศึกษาวิชาทหาร
-สิ ทธิในการแต่งเครื่ องแบบ นศท.
-สิ ทธิได้รับการประดับยศ
-สิ ทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ.
ปัจจัยอื่นๆ
-ภาพลักษณ์
-ค่านิยม
-สภาพแวดล้อม
-การช่วยเหลือสังคม

Unstandardized
Coeffients
B
Std.Error
1.458
.366

Standardized
Coeffients
Beta

t

sig

3.987

.000

Collinearity Statistics
Tolerance

VIF

-.017
.029
-.013
.049

.045
.047
.044
.050

-.023
.038
-.017
.057

-3.81
.609
-.287
.975

.703
.543
.775
.330

.403
.365
.414
.417

2.479
2.740
2.415
2.397

.012
.221

.061
.056

.013
.229

.199
3.984

.842
.000*

.327
.425

3.061
2.350

.113

.025

.200

4.463

.000*

.699

1.430

-.050
.164
.117
.110

.072
.053
.034
.046

-.053
.196
.170
.131

-.697
3.080
3.468
2.382

.486
.002*
.001*
.018*

.242
.347
.587
.465

4.136
2.882
1.704
2.150

(* มีระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 )
สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
Y
= 1.458 + .221 X 1 + .113 X 2 + 0164 X 3 + .117 X 4 + .110 X 5
Y หมายถึง ระดับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชา
ทหารหญิง
X 1 หมายถึง ปั จจัยด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ
X 2 หมายถึง ปั จจัยด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ.
X 3 หมายถึง ปั จจัยด้านค่านิยม
X 4 หมายถึง ปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
X 5 หมายถึง ปั จจัยด้านด้านการช่วยเหลือสังคม
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อภิปรายผล
จากการวิ จ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย ที่ ส่ ง ผลต่ อ แรงจู ง ใจในการตัด สิ น ใจสมัค รเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนย์การกําลังสํารอง สามารถอภิปรายผลการวิจยั ตาม
สมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร ส่ งผลต่อแรงจูงใจใน
การตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหารที่
แตกต่างกันของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิงแตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่องจาก
นักศึกษาวิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปี จะได้รับการฝึ กสอนทั้งภาคปกติและภาคสนาม
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ตอ้ งปฏิ บตั ิแตกต่างกัน ซึ่ งจะส่ งผลให้การรับรู้ของนักศึกษา
วิชาทหารหญิ งแต่ล ะชั้นปี แตกต่างกันด้วย หากเป็ นการรั บรู้ ด้า นบวกก็จะเป็ นการ
สร้างแรงจูงใจและส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิงในเชิ งบวก แต่หากเป็ นการรับรู ้ ดา้ นลบก็จะส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิงในเชิงลบ
ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ ส่ งผล
ต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน(t) เป็ นบวก แสดงให้
เห็ นว่าปั จจัย ดัง กล่า วส่ ง ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกับแรงจู งใจในการตัดสิ นใจสมัค รเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารที่สําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร ชั้นปี ที่ 5
แล้ว จะได้รั บ การประดับ ยศเป็ นว่า ที่ ร้ อ ยตรี สามารถใช้ย ศนํา หน้า ชื่ อ และแต่ ง
เครื่ องแบบทหารกองหนุ นร่ วมพิธีในโอกาสต่างๆ ได้ รวมถึงหน่ วยบัญชาการรักษา
ดินแดน ได้ประกอบพิธีประดับยศร้อยตรี ให้กบั ผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหารชั้นปี ที่ 5 ทัว่
ประเทศ เป็ นประจําทุกปี ซึ่ งในพิธีดงั กล่าวได้เชิญผูบ้ ญั ชาการทหารบก เป็ นประธาน
และมีผบู้ งั คับบัญชาระดับสู งของกองทัพบกร่ วมพิธี นับว่าเป็ นพิธีที่เป็ นเกียรติ และ
สร้ า งความภาคภู มิใ จแก่ ผูไ้ ด้รับ การประดับ ยศ และครอบครั ว กล่ า วโดยสรุ ป ผูท้ ี่
สํา เร็ จ การฝึ กวิช าทหาร และได้รั บ การประดับ ยศ จะรู้ สึ ก ภาคภูมิ ใ จ มี เกี ย รติ และ
ศักดิ์ศรี เป็ นที่ยอมรับ และชื่นชมจากสังคม
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ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ เพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย
พยาบาล ทบ. ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน(t)
เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่า ปั จจัย ดัง กล่ า วส่ ง ผลในทิ ศ ทางเดี ย วกับ แรงจู ง ใจในการ
ตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การมีอาชี พที่สามารถสร้างรายได้
เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ถือเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งของความสําเร็ จในชีวิต ซึ่ ง
การจัดสรรโควตาสอบเข้าเรี ยนวิทยาลัยพยาบาล ทบ. ให้กบั ผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร
เป็ นการเพิ่มโอกาสของผูส้ ําเร็ จการฝึ กวิชาทหารในการสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ.
ให้มากขึ้น และอาชีพพยาบาลถือเป็ นอาชี พที่มีความมัน่ คง และเป็ นอาชีพที่เป็ นความ
ปรารถนาของเยาวชนหญิงอาชีพหนึ่ง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษา
วิช าทหารหญิ ง อย่างมี นัย สํา คัญทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และมี ค่า สถิ ติที่ใ ช้ใ นการ
ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทางเดียวกับ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การฝึ กวิชาทหาร
เป็ นค่านิยมของนักเรี ยน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปของสังคมไทย ที่มีความเชื่ อว่าการ
ฝึ กวิชาทหาร จะช่วยหล่อหลอมให้เป็ นผูม้ ีระเบียบวินยั มีความเป็ นผูน้ าํ เป็ นสิ่ งที่ มี
คุณค่า ถูกต้องเหมาะสม และดีงามควรปฏิบตั ิ รวมถึงการมีความชื่ นชมและศรัทธาต่อ
อาชี พ ทหาร โดยเฉพาะการเชื่ อ ว่า การเรี ย นวิช าทหาร จะช่ วยส่ ง เสริ ม ให้ป ระสบ
ความสําเร็ จในชี วิต และมีชื่อเสี ยงในสังคม ค่านิ ยมดังกล่าวจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านสภาพแวดล้อม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมุ ติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็ นว่าปั จจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทาง
เดียวกับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ ปั จจัยด้าน
สภาพแวดล้อม เป็ นสิ่ งที่อยูร่ อบๆ ตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ทั้งสิ่ งที่มีชีวิต และไม่มี
ชีวิต รวมทั้งที่เป็ นรู ปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะการเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร ทํา
ให้มีเพื่อนมากขึ้น เนื่ องจากกิ จกรรมการเรี ยนการสอนของนักศึกษาวิชาทหาร สร้าง
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โอกาสให้ ไ ด้รู้ จ ัก เพื่ อนต่ า งห้ องเรี ย น และต่ า งสถานศึ ก ษา รวมถึ ง การได้ร่ วมทํา
กิจกรรมที่ชื่นชอบ สภาพแวดล้อมจึงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจ
สมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง
ปั จจัยอื่นๆ ด้านการช่วยเหลือสังคม ส่ งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัคร
เป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และมีค่าสถิติที่ใช้
ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็ นบวก แสดงให้เห็นว่าปั จจัยดังกล่าวส่ งผลในทิศทาง
เดี ยวกับแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งนี้ การเป็ น
นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร ทํา ให้ เ พิ่ ม โอกาสการมี ส่ ว นร่ วมทํา กิ จ กรรมการบํา เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์ การพัฒนาสัง คม และกิ จกรรมการกุศ ลต่า งๆ มากขึ้ น ซึ่ งมี ท้ งั
กิ จกรรมตามหลักสู ตร และกิ จกรรมตามสถานการณ์ ที่ตอ้ งการการรวมพลังในการ
ดําเนิ นการ ซึ่ งกิจกรรมช่วยเหลื อสังคมเหล่านี้ เป็ นกิจกรรมที่นกั ศึกษาวิชาทหารส่ วน
ใหญ่ ชื่ น ชอบ และมี ค วามภาคภู มิ ใ จที่ ไ ด้อุ ทิ ศ ตนเพื่ อ สาธารณะ ปั จ จัย ด้า นการ
ช่วยเหลือสังคม จึงเป็ นปั จจัยที่สร้างคุณค่าทางจิตใจแก่นกั ศึกษาวิชาทหารหญิง
บทสรุป/สรุ ปผลการวิจัย
จากผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัย ที่ ส่ง ผลต่อแรงจู ง ใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ น
นัก ศึ ก ษาวิ ช าทหารหญิ ง ของศู น ย์ก ารกํา ลัง สํา รอง มี ข ้อ ค้น พบที่ ส ามารถนํา ไป
พยากรณ์ ปั จจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
หญิ งในอนาคตได้ 6 ปั จจัย ได้แก่ ปั จจัยส่ วนบุคคล ระดับชั้นปี การเรี ยนวิชาทหาร
ปั จจัยสิ ทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ด้านสิ ทธิ ได้รับการประดับยศ และสิ ทธิ เพิ่ม
โอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. และปั จจัยอื่นๆ ด้านค่านิยม สภาพแวดล้อม และ
การช่ วยเหลื อ สั ง คม ดัง นั้น หน่ วยงานที่ รับ ผิด ชอบการฝึ กวิช าทหาร อาจต้องให้
ความสําคัญกับปั จจัยดังกล่าว เพื่อนําไปวางแผนและกําหนดนโยบายสําหรับการฝึ ก
วิ ช าทหาร ซึ่ งเป็ นการดํา เนิ น การที่ ต รงกับ ความต้อ งการ เพื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจแก่
นักศึกษาวิชาทหาร อันจะส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของการฝึ กวิชาทหาร และควร
พัฒนาและปรับปรุ งสภาพแวดล้อม ทั้งด้านอาคารสถานที่ ห้องเรี ยน อุปกรณ์การเรี ยน
การสอน การจัดการสอน ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเรี ยน รวมทั้งควรส่ งเสริ มการจัด
กิจกรรมการช่วยเหลื อสังคม ที่ เกิดคุ ณค่าทางจิตใจต่อนักศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน
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ควรประชาสัมพันธ์สิทธิ ของนักศึกษาวิชาทหารให้ทราบอย่างทัว่ ถึง และประกอบพิธี
เกี่ ย วกับสิ ทธิ ให้เกิ ดความประทับใจ ภาคภูมิใ จ เช่ น พิธีป ระดับ ยศร้ อยตรี เป็ นต้น
รวมถึงควรพัฒนากระบวนการและขั้นตอนของสิ ทธิ ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้ งต่อไป ควรมีการศึ กษาวิจยั ปั จจัยที่ส่งผลต่อ
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจสมัครเป็ นนักศึกษาวิชาทหารหญิง โดยขยายกลุ่มประชากร
เป็ นนั ก เรี ยนวัย ก่ อ นการสมัค รเรี ยนวิ ช าทหาร หรื อมัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น เพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลการวิจยั ซึ่ งจะทําให้ได้ขอ้ มูลสําหรับวางแผนและกําหนดนโยบายที่
สอดคล้องต่อเนื่ องกัน อย่างเป็ นระบบ ตั้งแต่ก่อนการตัดสิ นใจสมัคร ระหว่างที่เป็ น
นักศึกษาวิชาทหาร จนกระทัง่ สําเร็ จการฝึ กวิชาทหาร และควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิ ง
คุ ณ ภาพด้ว ยการสั ม ภาษณ์ แ บบเจาะลึ ก เพื่ อ ให้ ไ ด้ค ํา ตอบเพิ่ ม เติ ม ในประเด็ น ที่
การศึกษาเชิงปริ มาณไม่สามารถทําได้ชดั เจน เช่น ความรู ้สึกทางด้านจิตใจ เป็ นต้น
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