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ปัจจัยทีส่่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษา 

วชิาทหารหญิงของศูนย์การกาํลงัสํารอง  

FACTORS THAT AFFECT MOTIVATION IN THE DECISION OF FEMALE 

STUDENT TO BE RESERVE OFFICER TRAINING CORPS STUDENT OF 

RESERVE AFFAIRS CENTER  

วชัรินทร์ มุทะสินธ์ุ 1   ผศ.ดร.รุจาภา แพง่เกษร 2 

------------------------------------------- 

                                                            บทคัดย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยส่วน

บุคคล, ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์, ปัจจยัสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร

หญิง และปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีท่ี 1 - 5  ประจาํปีการศึกษา 

2554  ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง จาํนวน 374 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ

วจิยัคือ แบบสอบถาม การวเิคราะห์ขอ้มูล ประกอบดว้ย การใชส้ถิติเชิงพรรณนา การ

หาค่าความถ่ีร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายขอ้มูลโดยสรุป  การ

วิเคราะห์ความแปรปรวน (0ANOVA F-test) เพื่อศึกษาความแตกต่างระหว่างตวัแปร

ตน้และตวัแปรตาม และวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชา

ทหารหญิง โดยกาํหนดนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาวชิาทหารชั้นปีท่ี1ศึกษา

อยูใ่นระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล  อาชีพบิดา 

-----------------------------------------------  

 
 1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สําหรับผู ้บริหาร 

มหาวทิยาลยัรังสิต 
 2 อาจารยป์ระจาํสาขาวชิาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัรังสิต  
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และมารดาประกอบธุรกิจส่วนตวั รายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูร่ะหวา่ง 10,001-15,000 

บาท ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ ระดับชั้ นปีการเรียนวิชาทหาร มีความสัมพันธ์กับ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดบัชั้นปีการเรียน

วิชาทหารท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชา

ทหารหญิงแตกต่างกนั ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการ

ประดบัยศ ดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลยัพยาบาล ทบ. และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้น

ค่านิยม ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ   

คําสําคัญ  : แรงจูงใจในการตดัสินใจ, นกัศึกษาวชิาทหาร 

  

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 

 ตามบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ “รัฐต้องพิทักษ์ รักษาไว้ซ่ึงสถาบัน

พระมหากษตัริย ์เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอาํนาจรัฐ  และตอ้งจดัให้มี

กาํลงัทหาร อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจาํเป็นและเพียงพอ เพื่อ

พิทักษ์ รักษาเอกราช อธิปไตยความมั่นคงของรัฐ สถาบันพระมหากษัตริย ์

ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์

ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพฒันาประเทศ ” โดยแนวทางในการจดัเตรียมกาํลงัของ

กองทพันั้น ได้บรรจุกาํลงัพลประจาํการตามโครงสร้างของหน่วยทหารต่างๆ เพื่อ

ปฏิบติัภารกิจในปัจจุบนั ขณะเดียวกนัก็ได้มีแผนจดัเตรียมกาํลงัพลสํารอง เพื่อให้

สามารถทาํการระดมพลไดอ้ย่างทนัท่วงที หากตอ้งเผชิญกบัสงครามในอนาคต  ซ่ึง

กาํลงัพลสาํรองนั้นเป็นผลผลิตจากการฝึกนกัศึกษาวชิาทหาร(นศท.) หรือท่ีเรียกกนัวา่ 

รด. กล่าวคือ นกัศึกษาวิชาทหาร เม่ือสําเร็จชั้นปีท่ี 3 จะไดรั้บการข้ึนทะเบียนฯ นาํ

ปลดเป็นทหารกองหนุน และได้รับการแต่งตั้ งยศเป็นกําลังพลสํารองประเภท

นายทหารชั้นประทวน แต่หากสําเร็จชั้นปีท่ี 5 จะไดรั้บการแต่งตั้งยศเป็นนายทหาร
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ชั้นสัญญาบตัร ซ่ึงหลกัสูตรการฝึกวชิาทหารมี 5 ชั้นปี แต่ละชั้นปีจะมีการฝึกภาคปกติ 

80 ช.ม. และการฝึกภาคสนาม โดยมีหน่วยบญัชาการรักษาดินแดน(นรด.) เป็นหน่วย

รับผดิชอบ แต่เดิมนั้นการฝึกวิชาทหาร มีเฉพาะนกัศึกษาวิชาทหารชาย เป้าหมายเพื่อ

ผลิตเป็นกาํลงัพลสํารองดงัท่ีกล่าวขา้งตน้ ต่อมารัฐบาลไดเ้ล็งเห็นวา่การฝึกวิชาทหาร

ไม่ควรจาํกดัอยูเ่ฉพาะนกัเรียนชายเท่านั้น ควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนหญิงไดมี้โอกาส

เรียนดว้ย จึงมีการแก้ไขกฎกระทรวงและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งจดัทาํระเบียบ

หลกัสูตรการฝึกฯ  เพื่อให้สามารถรับนักเรียนหญิงเขา้ฝึกวิชาทหารได้ โดยเร่ิมรับ

สมคัรนกัศึกษาวิชาทหารหญิงตั้งแต่ปี 2528 เป็นปีแรก และดาํเนินการต่อเน่ืองมาจน

ปัจจุบนั นกัเรียนหญิงต่างให้ความสนใจ และนิยมเรียนวิชาทหารเป็นจาํนวนมาก ซ่ึง

ยอดการรับสมคัรและรายงานตวัในแต่ละปีการศึกษานั้น กองทพับกอนุมติัให้รับได้

ไม่เกิน 316,000 คน โดยพิจารณาจากปัจจยัด้านงบประมาณ ขีดความสามารถของ

หน่วยฝึก ความต้องการกาํลังพลสํารองของกองทพั และตามโครงการเสริมสร้าง

ระเบียบวินยัห่างไกลยาเสพติดของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงยอดดงักล่าวนั้นเป็นยอด

รวมของนกัศึกษาวชิาทหารทั้งชายและหญิง 5 ชั้นปี ทัว่ประเทศ  

ในการสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารเป็นการกระทาํดว้ยความสมคัรใจของ

นกัเรียน ซ่ึงแต่ละคนอาจมีมูลเหตุแรงจูงใจท่ีแตกต่างกนั สําหรับนกัศึกษาวิชาทหาร

ชายนั้น ตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร บญัญติัว่าชายท่ีมีสัญชาติไทยตามกฎหมายมี

หนา้ท่ีรับราชการทหารดว้ยตนเองทุกคน จึงอาจเป็นมูลเหตุหน่ึงท่ีนกัศึกษาวิชาทหาร

ชายเลือกช่องทางในการปฏิบติัหน้าท่ีของตนตามกฎหมาย ด้วยการสมคัรเรียนวิชา

ทหาร  แต่ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหารหญิงนั้น ไม่มีบทบญัญติัแห่งกฎหมายท่ี

นักศึกษาวิชาทหารหญิง จะสามารถใช้สิทธิอันพึงได้จากการเรียนวิชาทหาร

เหมือนกับนักศึกษาวิชาทหารชาย แต่มีสถิติการสมัครเรียนในแต่ละชั้ นปีอยู่ใน

ระดบัสูง โดยเฉพาะการสมคัรเรียนต่อในชั้นปีท่ี 4 มีสัดส่วนท่ีสูงกว่านกัศึกษาวิชา

ทหารชายมาก ในอีกประเด็นหน่ึงนกัศึกษาวิชาทหารชาย กองทพัมีเป้าหมายเพื่อผลิต

เป็นกาํลงัพลสาํรองประเภทผูบ้งัคบับญัชา ซ่ึงภายหลงัจากท่ีไดส้าํเร็จการฝึกวิชาทหาร

แล้ว จะต้องอยู่ในระบบกาํลังสํารองและเข้ารับการเรียกพลตามแผนของกองทพั 

ดงันั้น การพฒันาประสิทธิภาพการฝึกของนกัศึกษาวิชาทหารชาย จึงสามารถพฒันา
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ไดอ้ย่างสอดคลอ้งตามเป้าหมายของระบบกาํลงัสํารอง แต่ในส่วนของนกัศึกษาวิชา

ทหารหญิง เม่ือสําเร็จการฝึกวิชาทหารแลว้ไม่ตอ้งอยูใ่นระบบท่ีเก่ียวขอ้งกบักองทพั

อีก ดงันั้น การรับรู้ถึงเป้าประสงคห์รือความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของการสมคัรเรียนวิชา

ทหาร ซ่ึงเหตุผลหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเรียนวิชาทหาร

ตามมุมมองของตวันกัศึกษาวิชาทหาร อาจมองเห็นคุณค่าในมิติท่ีแตกต่างกนัออกไป 

ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีจะเป็นองคป์ระกอบท่ีสําคญัสําหรับการพฒันาประสิทธิภาพในการ

ฝึกวิชาทหาร เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารสามารถนาํความรู้และประสบการณ์ไปใช้

ประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตได้อย่างแท้จริง รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยท่ี

รับผิดชอบในการฝึกวิชาทหารในการวางแผน กาํหนดนโยบาย สร้างมาตรการจูงใจ 

ปรับปรุงระเบียบ และกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อให้นกัศึกษาวิชาทหารหญิง สามารถมีส่วน

ร่วมกบักองทพัในการสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ไดต้ามท่ีคาดหวงั 

และตั้งใจ  ซ่ึงจะส่งผลใหป้ระเทศชาติมีความมัน่คง และเจริญกา้วหนา้ต่อไป 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย   

1. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคล กบัแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์กบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหาร กบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

4. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัอ่ืนๆ กบัแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

สมมติฐานการวจัิย   

1.ปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วยระดับชั้ นปีการเรียนวิชาทหารระดับ

การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง 

แตกต่างกนั 
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2. ปัจจัยหลักสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ ประกอบด้วย ความรู้และ

ประสบการณ์  การพฒันาตนเอง ระเบียบวินยั และอุดมการณ์ ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

3. ปัจจยัสิทธิของนักศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบด้วย สิทธิในการแต่ง

เคร่ืองแบบ นศท. สิทธิได้รับการประดบัยศ และสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลัย

พยาบาล ทบ. ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์  ค่านิยม สภาพแวดลอ้ม  และการ

ช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ขอบเขตการวจัิย   

ขอบเขตด้านประชากรศาสตร์ การวิจยัคร้ังน้ี คือ นักศึกษาวิชาทหารหญิง  

ชั้นปีท่ี 1-5 ประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสาํรอง กรุงเทพฯ 

ตวัแปรอิสระ  

1. ปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ระดบั

การศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพมารดา และรายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

2. ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์ประกอบดว้ย  ความรู้และประสบการณ์  

การพฒันาตนเอง ระเบียบวนิยั และอุดมการณ์ 

3. ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบดว้ย สิทธิในการแต่ง

เคร่ืองแบบ นศท. สิทธิได้รับการประดับยศและสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัย

พยาบาล ทบ. 

4. ปัจจยัอ่ืนๆ  ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์  ค่านิยม  สภาพแวดลอ้ม  และการ

ช่วยเหลือสังคม 

ตวัแปรตาม คือ แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง  
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กรอบแนวคิดในการวจัิย   

ตวัแปรอิสระ     ตวัแปรตาม 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ระดบัชั้นปีการเรียนวชิาทหาร 

- ระดบัการศึกษา 

- ประเภทสถานศึกษา 

- อาชีพบิดา 

- อาชีพมารดา 

- รายไดค้รอบครัวต่อเดือน 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

- สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. 

- สิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

- สิทธิเพ่ิมโอกาสสอบเขา้วทิยาลยั

พยาบาล ทบ. 

 

 

 

 

 

 

 

แรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวชิาทหาร

หญิง 

ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์

- ความรู้และประสบการณ์ 

- การพฒันาตนเอง 

- ระเบียบวนิยั 

- อุดมการณ์ 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

- ภาพลกัษณ์ 

- ค่านิยม 

- สภาพแวดลอ้ม 

- การช่วยเหลือสงัคม 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   

 1. ทราบปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษา 

วิชาทหารหญิง  เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการวางแผน และกาํหนดนโยบายในการรับ

สมคัรนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

2. ทราบปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันา

ประสิทธิภาพการฝึกนกัศึกษา วชิาทหารหญิง 

3. ทราบปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหาร ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ    

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง     เพื่อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับปรุงสิทธิของ

นกัศึกษาวชิาทหารหญิง  

4. ทราบปัจจยัอ่ืนๆ ประกอบดว้ย  ภาพลกัษณ์  ค่านิยม  สภาพแวดลอ้ม และ

การช่วยเหลือสังคม ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหาร

หญิง เพ่ือนาํไปใชป้ระโยชน์ในการพฒันาประสิทธิภาพการฝึกนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

5. ทราบแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง เพื่อนาํ 

ไปใชใ้นการวางแผน กาํหนดนโยบาย และสร้างมาตรการแรงจูงใจ 

วธีิดําเนินงานวจัิย 

การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มประชากรคือ นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ชั้นปีท่ี 1-5 

ประจาํปีการศึกษา 2554 ท่ีเขา้รับการฝึก ณ ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง จาํนวน 5,724 คน   

โดยใชสู้ตรคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งของ Taro Yamane (1967)  n = N / 1 + N(e2) 

ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และระดบัความคลาดเคล่ือน ± 5 % (α = 0.05) ไดข้นาด

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 374 คน ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งโควตานกัศึกษาวิชาทหาร

หญิงชั้นปีท่ี 1-5  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม  แลว้ทาํการกาํหนดสัดส่วน  และกระจายไปยงั

แต่ละกองร้อยตามจาํนวนโดยเป็นการกระจายแบบสะดวก 

สถิติท่ีใชว้เิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานF-test 

และการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ (MRA) 
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ผลการวเิคราะห์ และทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่  เป็นนกัศึกษาวิชา

ทหาร ชั้นปีท่ี 1 จาํนวน 110 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.41 ศึกษาอยูใ่นระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย จาํนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 47.86 ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาของรัฐบาล 

จาํนวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 70.05 อาชีพบิดาประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 120 

คน คิดเป็นร้อยละ 32.09  อาชีพมารดาประกอบธุรกิจส่วนตวั จาํนวน 128 คน คิดเป็น

ร้อยละ 34.22 และรายไดค้รอบครัวต่อเดือนอยูร่ะหว่าง 10,001-15,000 บาท จาํนวน 

92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.60 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลซ่ึงประกอบด้วย 

ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ระดบัการศึกษา ประเภทสถานศึกษา อาชีพบิดา อาชีพ

มารดา และรายได้ครอบครัวต่อเดือน มีเพียงปัจจยัระดับชั้นปีการเรียนวิชาทหาร

เท่านั้น ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ ์

ซ่ึงประกอบด้วย ด้านความรู้และประสบการณ์ ดา้นการพฒันาตนเอง ดา้นระเบียบ

วินยั และดา้นอุดมการณ์  ไม่มีปัจจยัดา้นใดส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัร

เป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบวา่ ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

และด้านสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเข้าวิทยาลัยพยาบาล ทบ. มีเพียง 2 ด้านท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ และดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้

วทิยาลยัพยาบาล ทบ.   

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 พบว่า ปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นภาพลกัษณ์ 

ดา้นค่านิยม ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม มีเพียง 3 ดา้นท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิงอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ดา้นค่านิยม สภาพแวดลอ้ม และดา้นการช่วยเหลือสังคม    
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ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตัวแปรอสิระ สถิติทีใ่ช้ ค่านัยสําคัญ ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

ระดบัชั้นปีการเรียนวชิาทหาร F-Test 0.04 ตอบรับ 

ระดบัการศึกษา F-Test 0.37 ปฏิเสธ 

ประเภทสถานศึกษา F-Test 0.63 ปฏิเสธ 

อาชีพบิดา F-Test 0.36 ปฏิเสธ 

อาชีพมารดา F-Test 0.72 ปฏิเสธ 

รายไดค้รอบครัวต่อเดือน F-Test 0.20 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่2 ปัจจัยหลกัสูตร ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 

ความรู้และประสบการณ์ MRA 0.703 ปฏิเสธ 

การพฒันาตนเอง MRA 0.543 ปฏิเสธ 

ระเบียบวนิยั MRA 0.775 ปฏิเสธ 

อุดมการณ์ MRA 0.330 ปฏิเสธ 

สมมติฐานที ่3 ปัจจัยสิทธิของนักศึกษาวชิาทหารหญงิ 

สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. MRA 0.842 ปฏิเสธ 

สิทธิไดรั้บการประดบัยศ MRA 0.000 ตอบรับ 

สิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้พยาบาล ทบ. MRA 0.000 ตอบรับ 

สมมติฐานที ่4 ปัจจัยอืน่ๆ 

ภาพลกัษณ์ MRA 0.486 ปฏิเสธ 

ค่านิยม MRA 0.002 ตอบรับ 

สภาพแวดลอ้ม MRA 0.001 ตอบรับ 

การช่วยเหลือสังคม MRA 0.018 ตอบรับ 
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ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรอสิระและตัวแปรตามทีม่ีค่าสัมประสิทธ์ิ  

สหสัมพนัธ์ และนัยสําคัญของตัวแปรทีอ่ยู่ในสมการพยากรณ์ Enter 

ตัวแปร 

Unstandardized 

Coeffients 

Standardized 

Coeffients t sig 
Collinearity Statistics 

B Std.Error Beta Tolerance VIF 

ค่าคงท่ี 

ปัจจยัหลกัสูตร ระเบียบและกฎเกณฑ ์

-ความรู้และประสบการณ์ 

-การพฒันาตนเอง 

-ระเบียบวนิัย 

-อุดมการณ์ 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหาร    

-สิทธิในการแต่งเคร่ืองแบบ นศท. 

-สิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

-สิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วทิยาลยั

พยาบาล ทบ. 

ปัจจยัอ่ืนๆ 

-ภาพลกัษณ์ 

-ค่านิยม 

-สภาพแวดลอ้ม 

-การช่วยเหลือสังคม 

1.458 
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-.013 
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.012 
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-.050 

.164 

.117 

.110 

.366 

 

.045 

.047 

.044 

.050 

 

.061 

.056 

 

.025 

 

.072 

.053 

.034 

.046 

 

 

-.023 

.038 

-.017 

.057 

 

.013 

.229 

 

.200 

 

-.053 

.196 

.170 

.131 

3.987 

 

-3.81 

.609 

-.287 

.975 

 

.199 

3.984 

 

4.463 

 

-.697 

3.080 

3.468 

2.382 

.000 

 

.703 

.543 

.775 

.330 

 

.842 

.000* 

 

.000* 

 

.486 

.002* 

.001* 

.018* 

 

 

.403 

.365 

.414 

.417 

 

.327 

.425 

 

.699 

 

.242 

.347 

.587 

.465 

 

 

2.479 

2.740 

2.415 

2.397 

 

3.061 

2.350 

 

1.430 

 

4.136 

2.882 

1.704 

2.150 

(* มีระดบันยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ) 

 

 สมการพยากรณ์แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

 Y   =    1.458 + .221  X1 + .113  X2 + 0164  X3  + .117  X4 + .110  X5 

 Y        หมายถึง  ระดบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิา 

     ทหารหญิง 

  X1  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ 

  X2  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วทิยาลยัพยาบาล ทบ. 

   X3  หมายถึง  ปัจจยัดา้นค่านิยม 

X4  หมายถึง  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้ม 

X5  หมายถึง  ปัจจยัดา้นดา้นการช่วยเหลือสังคม 

 



225 

วารสารการตลาด และการส่ือสาร ปีท่ี1 ฉบบัท่ี2 (เมษายน – มิถุนายน 2556) 

อภิปรายผล 

 จากการวิจัยเร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตัดสินใจสมัครเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนยก์ารกาํลงัสํารอง สามารถอภิปรายผลการวิจยัตาม

สมมติฐานการวจิยั ไดด้งัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร ส่งผลต่อแรงจูงใจใน

การตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหารท่ี

แตกต่างกนัของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิงแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เน่ืองจาก

นกัศึกษาวิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปี จะไดรั้บการฝึกสอนทั้งภาคปกติและภาคสนาม 

รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัแตกต่างกนั ซ่ึงจะส่งผลให้การรับรู้ของนกัศึกษา

วิชาทหารหญิงแต่ละชั้นปีแตกต่างกนัด้วย หากเป็นการรับรู้ด้านบวกก็จะเป็นการ

สร้างแรงจูงใจและส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

หญิงในเชิงบวก แต่หากเป็นการรับรู้ดา้นลบก็จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิงในเชิงลบ 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ  ส่งผล

ต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง อย่างมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน(t) เป็นบวก แสดงให้

เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี นกัศึกษาวิชาทหารท่ีสําเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีท่ี 5 

แล้วจะได้รับการประดับยศเป็นว่าท่ีร้อยตรี สามารถใช้ยศนําหน้าช่ือ และแต่ง

เคร่ืองแบบทหารกองหนุนร่วมพิธีในโอกาสต่างๆ ได ้รวมถึงหน่วยบญัชาการรักษา

ดินแดน ไดป้ระกอบพิธีประดบัยศร้อยตรีให้กบัผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีท่ี 5 ทัว่

ประเทศ เป็นประจาํทุกปี ซ่ึงในพิธีดงักล่าวไดเ้ชิญผูบ้ญัชาการทหารบก เป็นประธาน

และมีผูบ้งัคบับญัชาระดบัสูงของกองทพับกร่วมพิธี นบัวา่เป็นพิธีท่ีเป็นเกียรติ และ

สร้างความภาคภูมิใจแก่ผูไ้ด้รับการประดับยศ และครอบครัว กล่าวโดยสรุป ผูท่ี้

สําเร็จการฝึกวิชาทหาร และได้รับการประดับยศ จะรู้สึกภาคภูมิใจ มีเกียรติและ

ศกัด์ิศรี เป็นท่ียอมรับ และช่ืนชมจากสังคม 
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ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวชิาทหารหญิง ดา้นสิทธิเพิ่มโอกาสสอบเขา้วิทยาลยั

พยาบาล ทบ.  ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมุติฐาน(t) 

เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดังกล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกับแรงจูงใจในการ

ตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การมีอาชีพท่ีสามารถสร้างรายได้

เพื่อเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ถือเป็นองคป์ระกอบหน่ึงของความสําเร็จในชีวิต ซ่ึง

การจดัสรรโควตาสอบเขา้เรียนวิทยาลยัพยาบาล ทบ. ให้กบัผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหาร 

เป็นการเพิ่มโอกาสของผูส้ําเร็จการฝึกวิชาทหารในการสอบเขา้วิทยาลยัพยาบาล ทบ. 

ใหม้ากข้ึน และอาชีพพยาบาลถือเป็นอาชีพท่ีมีความมัน่คง และเป็นอาชีพท่ีเป็นความ

ปรารถนาของเยาวชนหญิงอาชีพหน่ึง 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิยม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษา

วิชาทหารหญิง อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใช้ในการ

ทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทางเดียวกบั

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การฝึกวิชาทหาร 

เป็นค่านิยมของนกัเรียน นกัศึกษา และบุคคลทัว่ไปของสังคมไทย ท่ีมีความเช่ือวา่การ

ฝึกวิชาทหาร จะช่วยหล่อหลอมให้เป็นผูมี้ระเบียบวินยั มีความเป็นผูน้าํ เป็นส่ิงท่ีมี

คุณค่า ถูกตอ้งเหมาะสม และดีงามควรปฏิบติั รวมถึงการมีความช่ืนชมและศรัทธาต่อ

อาชีพทหาร โดยเฉพาะการเช่ือว่าการเรียนวิชาทหาร จะช่วยส่งเสริมให้ประสบ

ความสําเร็จในชีวิต และมีช่ือเสียงในสังคม  ค่านิยมดงักล่าวจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

 ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นสภาพแวดลอ้ม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นกัศึกษาวิชาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใชใ้น

การทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นว่าปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทาง

เดียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี ปัจจยัดา้น

สภาพแวดลอ้ม เป็นส่ิงท่ีอยูร่อบๆ ตวัของนกัศึกษาวิชาทหาร ทั้งส่ิงท่ีมีชีวิต และไม่มี

ชีวิต รวมทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยเฉพาะการเป็นนกัศึกษาวิชาทหาร ทาํ

ให้มีเพื่อนมากข้ึน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนของนกัศึกษาวิชาทหาร สร้าง
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โอกาสให้ได้รู้จักเพื่อนต่างห้องเรียน และต่างสถานศึกษา รวมถึงการได้ร่วมทาํ

กิจกรรมท่ีช่ืนชอบ  สภาพแวดลอ้มจึงเป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจ

สมคัรเป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

ปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นการช่วยเหลือสังคม ส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัร

เป็นนกัศึกษาวชิาทหารหญิง อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และมีค่าสถิติท่ีใช้

ในการทดสอบสมมุติฐาน (t) เป็นบวก แสดงให้เห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวส่งผลในทิศทาง

เดียวกบัแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหารหญิง ทั้งน้ี การเป็น

นักศึกษาวิชาทหาร ทําให้ เพิ่มโอกาสการมีส่วนร่วมทํา กิจกรรมการบําเพ็ญ

สาธารณประโยชน์ การพฒันาสังคม และกิจกรรมการกุศลต่างๆ มากข้ึน ซ่ึงมีทั้ง

กิจกรรมตามหลกัสูตร และกิจกรรมตามสถานการณ์ท่ีตอ้งการการรวมพลงัในการ

ดาํเนินการ ซ่ึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมเหล่าน้ีเป็นกิจกรรมท่ีนกัศึกษาวิชาทหารส่วน

ใหญ่ช่ืนชอบ และมีความภาคภูมิใจท่ีได้อุทิศตนเพื่อสาธารณะ ปัจจัยด้านการ

ช่วยเหลือสังคม จึงเป็นปัจจยัท่ีสร้างคุณค่าทางจิตใจแก่นกัศึกษาวชิาทหารหญิง 

บทสรุป/สรุปผลการวจัิย  

 จากผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็น

นักศึกษาวิชาทหารหญิง ของศูนย์การกําลังสํารอง มีข้อค้นพบท่ีสามารถนําไป

พยากรณ์  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหาร

หญิงในอนาคตได้ 6 ปัจจยั ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ระดบัชั้นปีการเรียนวิชาทหาร 

ปัจจยัสิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารหญิง ดา้นสิทธิไดรั้บการประดบัยศ และสิทธิเพิ่ม

โอกาสสอบเขา้วทิยาลยัพยาบาล ทบ. และปัจจยัอ่ืนๆ ดา้นค่านิยม สภาพแวดลอ้ม และ

การช่วยเหลือสังคม ดังนั้น หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการฝึกวิชาทหาร อาจต้องให้

ความสําคญักบัปัจจยัดงักล่าว เพื่อนาํไปวางแผนและกาํหนดนโยบายสําหรับการฝึก

วิชาทหาร ซ่ึงเป็นการดําเนินการท่ีตรงกับความต้องการ  เพื่อสร้างแรงจูงใจแก่

นกัศึกษาวิชาทหาร อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการฝึกวิชาทหาร  และควร

พฒันาและปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ทั้งดา้นอาคารสถานท่ี ห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน

การสอน การจดัการสอน ใหเ้หมาะสมและเอ้ือต่อการเรียน รวมทั้งควรส่งเสริมการจดั

กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม ท่ีเกิดคุณค่าทางจิตใจต่อนกัศึกษาวิชาทหาร ตลอดจน
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ควรประชาสัมพนัธ์สิทธิของนกัศึกษาวิชาทหารให้ทราบอยา่งทัว่ถึง และประกอบพิธี

เก่ียวกับสิทธิให้เกิดความประทบัใจ ภาคภูมิใจ เช่น พิธีประดบัยศร้อยตรี เป็นต้น 

รวมถึงควรพฒันากระบวนการและขั้นตอนของสิทธิต่างๆ ใหมี้ประสิทธิภาพ 

  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

แรงจูงใจในการตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาวิชาทหารหญิง โดยขยายกลุ่มประชากร 

เป็นนักเรียนวัยก่อนการสมัครเรียนวิชาทหาร หรือมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อ

เปรียบเทียบผลการวิจยั ซ่ึงจะทาํให้ไดข้อ้มูลสําหรับวางแผนและกาํหนดนโยบายท่ี

สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนั อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการตดัสินใจสมคัร ระหว่างท่ีเป็น

นกัศึกษาวิชาทหาร จนกระทัง่สําเร็จการฝึกวิชาทหาร และควรมีการศึกษาวิจยัในเชิง

คุณภาพด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก เพื่อให้ได้ค ําตอบเพิ่มเติมในประเด็นท่ี

การศึกษาเชิงปริมาณไม่สามารถทาํไดช้ดัเจน เช่น ความรู้สึกทางดา้นจิตใจ เป็นตน้ 
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