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บทบาทของนายทหารบกระดับกลางที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
การเมืองไทย

Role of Middle Commissioned Army Officers who influence on Changing of Thai
Politics
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บทคัดย่อ

		 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ประการแรก เพื่อศึกษาสาเหตุที่นายทหารบกระดับกลางยึดอ�ำนาจเพราะ
อะไร ประการที่สอง เพื่อศึกษาปัจจัยอะไรที่ทหารบกระดับกลางยึดอ�ำนาจ และประการที่สาม เพื่อน�ำเสนอการแก้ไขการ
ยึดอ�ำนาจ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL ด้วยประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
418 ตัวอย่าง ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และการวิจยั เชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์
เจาะลึกนายทหาร 15 นาย (นายพล 3 นาย, พันเอก(พ) 4 นาย, พันเอก 4 นาย และพันโท – พันตรี 4 นาย) และจากการ
ศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า นายทหารบกระดับกลางยึดอ�ำนาจด้วยการปฏิวัติ/รัฐประหาร เพราะต้องการให้มีการ
เปลีย่ นแปลงทางการเมืองทีบ่ ริหารประเทศด้วยการล้มรัฐบาลพลเรือน โดยมีปจั จัยด้านแรงจูงใจ (Motive factors) เบือ้ งต้น
4 ประการที่เป็นบทบาทของนายทหารบกระดับกลาง ได้แก่ ประการแรก ผลของกฎหมาย (การมีสองมาตรฐาน การ
ตีความกฎหมาย การนิรโทษกรรม) ประการที่สอง กลุ่มผลประโยชน์ (การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การชี้น�ำสังคม การมี
อิทธิพลทางการเมือง) ประการที่สาม พฤติกรรมองค์การของทหาร (ความมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด ความมีบุคลิกภาพแบบ
อ�ำนาจนิยม ความสามารถแสดงก�ำลัง) และประการสุดท้าย พฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร (ความสัมพันธ์ระหว่าง
ทหารกับพลเรือน ความมีส่วนร่วมทางการเมือง ความเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์) นั้น ผลของกฎหมายมีอิทธิพลสูงสุด กลุ่มผล
ประโยชน์ พฤติกรรมองค์การของทหาร และพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร มีอิทธิพลรองลงมาตามล�ำดับ และมีปัจจัย
หลักด้านโอกาส (Opportunity factors) เพิ่มขึ้นอีก 2 ประการ ที่ท�ำให้ทหารบกระดับกลางยึดอ�ำนาจ ได้แก่ ประการแรก
เมื่อมีปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลพลเรือนที่แก้ไม่ได้ ถึงทางตัน ไม่สามารถบริหารประเทศต่อไปได้ เป็นรัฐบาลที่ล้ม
เหลว (Failed State) ประการที่สอง เมื่อมีเหตุการณ์ที่กระทบกับความมั่นคงของชาติในหลายๆ ด้าน (สังคม, เศรษฐกิจ,
การเมือง ฯลฯ) อย่างรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต น�ำไปสู่ความแตกแยกที่จะก่อให้เกิดการจลาจลและสงครามกลางเมือง (Civil
war) ขึ้นได้ และเมื่อยึดอ�ำนาจแล้วมีผลท�ำให้รัฐบาลพลเรือนเดิมต้องล้มไป มีรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศเพื่อแก้
ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยเมือ่ ถึงเวลาอันสมควรต้องส่งมอบอ�ำนาจอธิปไตยให้มกี ารเลือกตัง้ ตามกฎกติกาทีเ่ หมาะสมต่อไป
ในอนาคต ส่วนการแก้ไขการยึดอ�ำนาจนั้น จะต้องแก้ไขที่รัฐบาลพลเรือน ต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยระบบคุณธรรม
ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นหลัก โดยผู้น�ำอ�ำนาจสามฝ่าย (ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ)
จะต้องเป็นกลไกหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยค�ำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล และการแก้ไขการยึดอ�ำนาจให้ได้ผลดี
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรการบริหารการพัฒนา สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
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Abstract

		 The propose of this study included three main objectives, first, to examine the causes or reasons
of middle commissioned officers in seize power by Coup D’état. Second, to examine, what factors
influence the middle commissioned officers in seize power by Coup D’état, and lastly to propose the
model of solving coup d’état problem in case of Thai politics of the general public in Bangkok metropolitan.
		 The population of this research is commissioned officers in Royal Thai Army organizations. The
sample for the opinion survey is middle commissioned officers (MCO) who attached to the Royal Thai
Army War College and Command and General Staff College; total 418 participants. The quantitative
analysis applies the questionnaire for reliability tests on Cronbach’s alpha coefficient using both descriptive and inferential statistics, multiple regressions and path analysis from the equation model, and
structural equation modeling (SEM), LISREL program was used to identify the model. In additional, in
supporting the study output as quantitatively, the qualitatively conducted via the in-depth interviewing
and documents, the Interviewed specialist targets composed of 15 key informants (three of each in
Generals, and four of each in Senior Colonel, Colonel, Lieutenant Major and Major respectively). The
study found that MCO seize power by Coup D’état due to the four motive factors; First, the effect of
jurisprudence (double legal standard, Interpretation of law and amnesty). Second, interests group
(conflict of interest social movement, influence to political). Third, military organization behavior (splendid
of discipline, authoritarian personality, show of force). Lastly, military democratic behavior (military relations with civilians, Political participation, the ritual of Sovereignty).
		 Briefly, the effect of jurisprudence has the most influence follow with interest groups, military
organization behavior and military democratic behavior, respectively. Additional with two opportunities
factors cause the MCO seize power by Coup D’état, first, the unresolvable of political problems in civil
government, second, lack of civil government security in various dimensions (social, economic, political,
etc.) which incur to cleavage and civil war, then the civil government had to overthrow and replace by
military government intervene to solve the problems. At the appropriate time, it is necessary to return
the democratic sovereign right to vote in accordance with the appropriate rules in the future. And the
resolving of seizing power must be untie and rectify the civilian government by administration the country
with moral system as good governance and taking into account the benefits to the people, depending on
the three party leaders of legislation, administrative and judiciary. These three functions must be the
main mechanisms in the administration of the nation by emphasising and following the good governance
system. At last, the best way to solve the seize power by Coup D’état is not given an amnesty to the
guilty of seizing the power by revolution and coup anymore.
Key words: Organization behavior, Effect of jurisprudence, Interest groups Behavior of democratic,
Changing of Thai Politics
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา

		 เรือ่ งทหารกับการเมืองนัน้ หากพิจารณาแล้วจะเห็น
ได้ว่าการเมืองไทยนั้น นับตั้งแต่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองใน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ยังคงวน
เวียนอยู่กับการแทรกแซงของทหารในทางการเมืองของ
ไทยหรือการรัฐประหารอย่างไม่รู้จบ (สุรชาติ บ�ำรุงสุข,
2558) ด้วยกองก�ำลังทหารบกทีม่ พี ฤติกรรมองค์การในเรือ่ ง
ของอ�ำนาจนิยมความมีวินัยที่เข้มงวดและสามารถแสดง
ก�ำลังได้ จึงท�ำให้การรัฐประหารกระท�ำได้ส�ำเร็จเกือบทุก
ครั้ง นอกจากนั้นผลของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น
การมีค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาล (รัฐธรรมนูญ ยุติธรรม
ปกครอง ทหาร) และการมีอ�ำนาจตามกฎหมายที่สามารถ
ประกาศใช้บังคับกับประชาชนในประเทศได้ เช่น ประกาศ
กฎอัยการศึก ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ท�ำให้ง่าย
และเอื้ออ�ำนวยให้เกิดรัฐประหารด้วย ประกอบกับ มีกลุ่ม
ผลประโยชน์ตา่ งๆ เป็นตัวเร่งผลักดันสนับสนุนและส่งเสริม
และพฤติกรรมทางด้านประชาธิปไตยของกองก�ำลังของ
ทหารบกเอง ไม่ว่าจะเป็นความมีส่วนร่วมทางการเมือง ซึ่ง
เป็นเรือ่ งของทุกคนในชาติ ความมีสมั พันธ์ระหว่างทหารกับ
พลเรือนใน แต่ละช่วงเวลาทีอ่ าจจะสัน่ คลอนหรือความเป็น
องค์รฏั ฐาธิปตั ย์เมือ่ ท�ำรัฐประหารส�ำเร็จสิง่ ต่างๆ ตามทีก่ ล่าว
มาแล้วนี้น่าจะเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการรัฐประหาร
ได้บ่อยๆ
		 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาวิธีการแก้ปัญหาหลัง
รัฐประหารทุกครัง้ พบว่า ก็ยงั คงวนเวียนอยูใ่ นวังวนเดิม คือ
เน้นการแก้ไขที่โครงสร้างของระบอบการปกครอง เช่น
รัฐธรรมนูญ ให้เป็นไปในทิศทางทีก่ ลุม่ ตนต้องการ (ทินพันธุ์
นาคะตะ, 2549) ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปฏิวัติส�ำเร็จหรือฝ่ายที่
เข้ามารับมอบอ�ำนาจต่อหลังการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญที่
เกิดจากการปฏิวัติ ซึ่งมีลักษณะเลือกหยิบยืมรูปแบบจากที่
อื่นมาใช้แล้วตีความใหม่ (ทินพันธุ์ นาคะตะ, 2551) และ
ระบบการบริหารของไทย ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองและ
สังคมเป็นอย่างมาก ทั้งนี้อยู่ที่บุคลิกภาพของแต่ละบุคคล
การบังคับใช้กฎหมายและปทัสถานในการปฏิบัติงาน ยังมี
ลักษณะของการเลือกปฏิบัติเฉพาะกับบุคคลบางคน บาง
เวลา และบางสถานที่
		 ระบบคุณธรรมเป็นเพียงแค่หลักการเท่านั้น ในทาง
ปฏิบัติมีการช่วยเหลือพวกพ้องกันอยู่ไม่น้อย จะมีเรื่องการ
เมืองและความสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องนโยบายที่

จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานไม่ค่อยจะมี ผู้ใต้
บังคับบัญชาจะหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในหน้าที่ และ
หลี ก เลี่ ย งการเสนอแนะที่ จ ะขั ด แย้ ง ต่ อ ความเห็ น ของผู ้
บังคับบัญชา รวมทั้งคนไทยไม่นิยมการมอบอ�ำนาจ ท�ำให้
งานของผู้ใหญ่ล้นมือนอกจากนี้แล้วคนไทยไม่ชอบลงโทษ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีท่ ำ� ผิดเพราะใจอ่อน หลีกเลีย่ งความยุง่ ยาก
เรียกร้องความจงรักภักดีและการเสีย่ งทางการเมือง (ทินพันธุ์
นาคะตะ, 2555) แทนที่จะวางรากฐานของค่านิยมหรือ
จิ ต ส� ำ นึ ก ประชาธิ ป ไตยเพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมที่ถูกต้องตามระบอบประชาธิปไตย และความ
ถูกต้องตามกฎหมาย (Legality) ความชอบธรรมทางการ
เมือง (Political Legitimacy) และธรรมแห่งอ�ำนาจ (Moral
Authority) การมุ่งเน้นถึงความส�ำคัญของหลักกฎหมาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีความตามลายลักษณ์อักษร อาจ
มองข้ า มความส� ำ คั ญ ความชอบธรรมทางการเมื อ งคื อ
ตัวแปรทางการเมือง และเมือ่ ขาดความถูกต้องตามกฎหมาย
และความชอบธรรมทางการเมืองแล้วอาจจะน�ำไปสู่ปัญหา
ส� ำ คั ญ กั บ การคงอยู ่ ข องผู ้ น� ำ ทางการเมื อ งและระบบ
การเมืองนั้นคือธรรมแห่งอ�ำนาจขณะเดียวกันกฎหมายซึ่ง
เป็นหลักการส�ำคัญของการจัดระเบียบสังคม การเมืองและ
เศรษฐกิจหากมีการถือหลักตีความ ตามลายลักษณ์อักษร
โดยไม่ค�ำนึงถึง เจตนารมณ์หรืออุดมการณ์ของการปรากฏ
ของกฎหมายดังกล่าว อาจจะส่งผลในทางลบต่อความ
ยุติธรรมทางสังคม จนน�ำไปสู่ปัญหาความชอบธรรมทาง
การเมืองของผู้น�ำและระบบได้ (ลิขิต ธีรเวคิน, 2556)
		 หากจะกล่าวถึงสังคมประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จะ
ต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญได้แก่ ประชาชน ที่มีความเชื่อ
ค่านิยมทัศนคติ และพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยเฉพาะ
การมีวัฒนธรรมทางการเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
และไม่ ย อมรั บ เผด็ จ การรวมทั้ ง เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
ก�ำหนดนโยบายของรัฐ ไม่ใช่เพียงมีสถาบันในระบอบอย่าง
เป็นทางการ มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีพรรคการเมือง
หรือมีสภานิติบัญญัติจากการเลือกตั้ง ซึ่งมีได้ครบถ้วนแม้
ในการปกครองแบบเผด็จการ
		 ท�ำไมกองทัพบก จึงเป็นเหล่าทัพน�ำที่เกี่ยวข้องใน
การรัฐประหารและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย
นับตั้งแต่ 14 ต.ค. 2516 เป็นต้นมา ถ้าท�ำไม่ส�ำเร็จจะเป็น
ความผิ ด โทษฐานกบฏมี บ ทลงโทษรุ น แรงถึ ง จ� ำ คุ ก และ
ประหารชีวิต โดยปัจจุบันในทางการเมืองและการทหารมี
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ความเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจคือการควบคุมอ�ำนาจก�ำลัง
รบที่แท้จริงอยู่ในมือของนายทหารระดับกลาง เช่น ระดับ
ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับการกรมทหาร เป็นจุดส�ำคัญ
ผลักดันให้นายทหารระดับกลางได้เข้ามาสู่เวทีการเมือง
มากกว่าเป็นเพียง “ผู้รอรับค�ำสั่ง” จากนายทหารระดับสูง
เท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งของปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือ นาย
ทหารคุมก�ำลังระดับกลางกลายเป็น กลุ่มที่มีอ�ำนาจทาง
การเมืองมากกว่านายทหารระดับสูง (สุรชาติ บ�ำรุงสุข,
2558) จึงเป็นเหตุทนี่ า่ เชือ่ ได้วา่ พฤติกรรมองค์การของทหาร
ผลของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
และพฤติกรรมประชาธิปไตย ของนายทหารที่ร่วมเป็นแกน
น�ำในการท�ำรัฐประหารคือนายทหารส่วนใหญ่ที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาจาก ร.ร.นายร้อย จปร., ร.ร.เสนาธิการทหารบกและ
วิทยาลัยการทัพบกในต�ำแหน่งต่างๆ จึงเป็นประเด็นที่น่า
สนใจศึกษาว่ากลุ่มนายทหารบกดังกล่าวนั้น เปลี่ยนแปลง
การเมืองไทยด้วยการยึดอ�ำนาจเพราะอะไร เนือ่ งจากกองทัพ
บกเป็นกองทัพหลักในการท�ำรัฐประหาร ในการศึกษาครัง้ นี้
จึงมุง่ เน้นไปทีก่ ลุม่ นายทหารนักเรียนของโรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก และวิทยาลัยการทัพบก ซึ่งมีสภาพแวดล้อมอยู่
ในระหว่างการศึกษา โดยไม่มีสายการบังคับบัญชาของผู้มี
อ�ำนาจในกองทัพบกเข้ามาแทรกแซงให้เกิดความหวาด
ระแวง ท�ำให้มีอิสระทางความคิดและกล้าแสดงความคิด
เห็นต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของตนได้ชัดเจน

วัตถุประสงค์การวิจัย

		 1. เพื่ อ ศึ ก ษาสาเหตุ ที่ น ายทหารบกระดั บ กลาง
เปลีย่ นแปลงการเมืองไทยด้วยการยึดอ�ำนาจ เพราะอะไร
		 2. เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการยึดอ�ำนาจของนาย
ทหารบกระดับกลาง
		 3. เพือ่ น�ำเสนอการแก้ไขการยึดอ�ำนาจ

ทบทวนวรรณกรรม
		ทฤษฎีและแนวคิดการเปลี่ยนแปลงการเมืองนั้น

ได้มีสาเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่การต่อสู้กัน และเกิดการเปลี่ยน
แปลงทางการเมือง ได้แก่ การมีความรู้สึกเรื่องความไม่
เสมอภาค กล่าวคือ ฝ่ายที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย จะอ้างว่า
เมื่อถือว่าคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันแล้ว ก็ควรจะได้รับสิทธิ
เท่าเทียมกับผูอ้ นื่ ในทุกๆ ด้าน ส่วนฝ่ายทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ คณาธิปไตย
ก็จะอ้างว่า เมื่อคนเราเหนือกว่าผู้อื่นด้านทรัพย์สินแล้ว ก็
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ควรจะมีสทิ ธิเหนือกว่าคนอืน่ ในทุกๆ ด้านด้วย มูลเหตุจงู ใจ
ของการปฏิวตั จิ งึ อยูท่ ฝี่ า่ ยด้อยกว่า ต้องการส่วนแบ่งทีเ่ สมอ
ภาคกัน ไม่ใช่รับส่วนแบ่งที่น้อยกว่า ส�ำหรับฝ่ายที่เหนือ
กว่า ก็ต้องการส่วนแบ่งที่ไม่เท่าเทียมกับผู้อื่น ทั้งนี้โดยมีผล
ประโยชน์ สิทธิทางการเมืองและศักดิ์ศรี เป็นสาเหตุส�ำคัญ
ของการปฏิวัติ (ทินพันธ์ นาคะตะ, 2555) นอกจากนั้น
รัฐประหารเป็นสิ่งที่ไม่เคยหายไปจากการเมืองไทยอย่าง
แท้จริง ผู้น�ำทหารและกลุ่มสนับสนุนก็เชื่อเสมอว่า พวกเขา
ยังคงยึดอ�ำนาจได้ด้วยการใช้ก�ำลังทหาร โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
กังวลกับผลกระทบเท่าใดนัก ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว ก็คอื การก�ำเนิด
ของรัฐประหาร 2549 และรัฐประหาร 2557 ปัญหาเรื่อง
ทหารกับการเมืองไทยจึงยังคงเป็นประเด็นต้องคิดและ
ศึกษาอย่างจริงจัง ท�ำอย่างไรทีจ่ ะสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
พลเรือนกับทหาร ให้เอือ้ ต่อกระบวนการสร้างประชาธิปไตย
ในการเมืองไทย หรือท�ำอย่างไรที่ทหารจะไม่เป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาการเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย (สุรชาติ
บ�ำรุงสุข, 2558) ความผันผวนและความขัดแย้งทางการ
เมืองที่เกิดขึ้นหลายครั้ง ท�ำให้สังคมไทยต้องวนเวียน เผชิญ
กับภาวะปฏิวัติ/รัฐประหาร ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคม
สมัยใหม่ ทีใ่ ห้ความชอบธรรมแห่งกฎเกณฑ์และเคารพสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน แน่นอนว่าเมื่อเกิดความขัดแย้งใน
สังคมขึ้น การน�ำสังคมที่บอบช�้ำเปลี่ยนผันสู่สภาวะปกติ
เกิดความปรองดองและยอมให้อภัยกันนั้น ผู้มีอ�ำนาจใน
ขณะนั้นมักใช้กระบวนการนิรโทษกรรมเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การนิรโทษกรรมส่งผลในทาง
กฎหมายที่รุนแรง ดังที่นักปราชญ์แต่โบราณได้แสดงทัศนะ
ว่า การนิรโทษกรรมนั้นไม่ควรกระท�ำ เพราะหลักที่ว่า “ผู้
ใดท�ำผิด ผู้นั้นต้องรับผิด เพื่อการกระท�ำของตน” เป็นหลัก
ศักดิ์สิทธิ์ เพราะล�ำพังแต่การนิรโทษกรรมนั้นมีผลในด้าน
การยุตกิ ารด�ำเนินคดีทางกฎหมายเท่านัน้ แต่ความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในทางอื่นนั้นยังมีอยู่ ผู้รับผลกระทบโดยตรง
อาจยังไม่พอใจ และต้องการให้มีการลงโทษผู้กระท�ำความ
ผิดอยู่ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษ, 2552)

ขอบเขตการศึกษา

		 ในด้านเนือ้ หา จะท�ำการศึกษาในเรือ่ งการเปลีย่ นแปลง
ทางการเมืองของไทย พฤติกรรมองค์การของทหาร ผลของ
กฎหมาย กลุ่มผลประโยชน์ และพฤติกรรมประชาธิปไตย
ของทหาร โดยประชากรจะเป็นกลุ่มนายทหารนักเรียนชั้น

ตน” เปนหลักศักดิ์สิทธิ์ เพราะลําพังแตการนิรโทษกรรมนั้นมีผลในดานการยุติการดําเนินคดีทางกฎหมาย
เทานั้น แตความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นในทางอื่นนั้นยังมีอยู ผูรับผลกระทบโดยตรงอาจยังไมพอใจ และตองการ
36 วารสาร สมาคมนักวิจัย ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561
ใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดอยู (ทวีเกียรติ มีนะกนิษ, 2552)
ยศขอบเขตของการวิ
พ.ต. ถึง พ.อ.(พ.)จทีัย่สังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก ทหาร พร้อมกับศึกษาจากเอกสาร สิง่ พิมพ์ และสือ่ ออนไลน์
และวิทยาลัยการทัพบก ประมาณ 400 ตัวอย่าง โดยมี ต่างๆ มีรายละเอียด ดังนี้
ในดานเนื้อหา จะทําการศึกษาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย พฤติกรรมองคการของ
ตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 4 ตัว ใช้ระยะเวลา 		 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้แนว
ผลของกฎหมาย
กลุบมสนุน
ศึกทหาร
ษาตั้งแต่
1 ม.ค. 2560 –กลุ30มผลประโยชน
ก.ย. 2560 และพฤติกรรมประชาธิ
ทางวิจัยเชิปงไตยของทหาร
ปริมาณ น�ำการวิโดยประชากรจะเป
จัยเชิงคุณภาพ เพื่อนสนั
นายทหารนักเรียนชั้นยศ พ.ต. ถึง พ.อ.(พ.) ที่สังกัดโรงเรียการวิ
นเสนาธิ
ารทหารบก
และวิ
ทยาลัย การทัพบก จัยที่
จัยเชิกงปริ
มาณ โดยศึ
กษาจากเอกสารและงานวิ
สมมุ
ติฐานของการวิ
ัย ตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิ
เกี่ยสวข้ระองกั
่ยนแปลงการเมื
งไทย1 ม.ค.60
สร้างแบบสอบ
ประมาณ
400 ตัวอยางจโดยมี
4 ตับวการเปลี
ใชระยะเวลาศึ
กษาตัอ้งแต
–
1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทยขึ้นกับ ถามโดยครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัย และสอดคล้อง
		
30 ก.ย.60
พฤติกรรมองค์การของทหาร ผลของกฎหมาย กลุ่มผล กับวัตถุประสงค์ น�ำแบบสอบถามให้อาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง 2
ประโยชน์
กรรมประชาธิ
ปไตยของทหาร
ท่านและผู้เชี่ยวชาญอีก 5 ท่าน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
สมมุติฐและพฤติ
านของการวิ
จัย
		 2. 1.พฤติ
ก รรมประชาธิ
ป ไตยของทหารขึ
้ น กั บ้นกับโดยน�
าดัชนีผลของกฎหมาย
ความสอดคล้อง กลุ
ซึ่งมมีข้อ
การเปลี
่ยนแปลงทางการเมื
องของไทยขึ
พฤติกำแบบสอบถามไปหาค่
รรมองคการของทหาร
พฤติกรรมองค์การของทหาร ผลของกฎหมาย และกลุ่ม ค�ำถามทั้งหมด 100 ค�ำถาม (พื้นฐาน 7 ค�ำถาม เพื่อการ
ผลประโยชน และพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร
ผลประโยชน์
วิจัย 93 ค�ำถาม) และได้น�ำแบบสอบถามไปทดสอบก่อน
2.
พฤติ
ก
รรมประชาธิ
ป
ไตยของทหารขึ
น
้
กั
บ
พฤติ
กรรมองค
ารของทหาร
และกลุ
ม
		 3. พฤติ ก รรมองค์ ก ารของทหารขึ้ น กั บ ผลของ โดยการท�
ำ กPre
– test กับผลของกฎหมาย
กลุ่มนายทหารบกระดั
บกลาง
ผลประโยชน
กฎหมาย
และกลุ่มผลประโยชน์
จ�ำนวน 33 ชุด เพื่อวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือ ของเครื่องมือ
		 4. 3.กลุพฤติ
่มผลประโยชน์
กับผลของกฎหมาย
ได้ค่า Cronbach’s
Alpha = 0.9381 ซึ่งต้องมีค่าตั้งแต่
กรรมองคขกึ้นารของทหารขึ
้นกับผลของกฎหมาย
และกลุมผลประโยชน
4. กลุมผลประโยชนขึ้นกับผลของกฎหมาย
ความมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด

ความมีบุคลิกภาพแบบอํานาจนิยม

ความสามารถแสดงกําลัง

พฤติกรรมองค์การของทหาร
การนิรโทษกรรม
การตีความกฎหมาย

ผลของกฎหมาย

การมีสองมาตรฐาน
การมีอิทธิพลทางการเมือง

การเป็นรัฐทหาร

กลุมผลประโยชน

การทหารนําการเมือง
พฤติกรรมประชาธิปไตย
ของทหาร

การชี้นําสังคม
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน

การรัฐประหาร

การเปลีย่ นแปลง
การเมืองไทย

ความมีส่วนร่วมทางการเมือง

ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน

ความเป็นองค์รัฏฐาธิปัตย์

ภาพ 1 กรอบแนวความคิด
ภาพ 1 กรอบแนวความคิด เกี่ยวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรประจักษ

วิธีด�ำเนินการวิจัย และการเก็บข้อมูล

		 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณ จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถามจากนายทหารนักเรียน โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารบก และวิทยาลัยการทัพบก ประจ�ำปีงบประมาณ
2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560) ส�ำหรับการวิจัยเชิง
คุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เจาะลึกนาย

0.70 ขึน้ ไป ฉะนัน้ แบบสอบถามมีความเชือ่ ถือได้สงู สามารถ
น�ำไปใช้ได้ ส�ำหรับจ�ำนวนประชากรที่ใช้ในการศึกษา ที่ได้
มาจากการคัดเลือกของหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแบบ
แบ่งชั้น มาในขั้นต้นแล้ว และใช้การสุ่มแบบเจาะจง ในขั้น
นี้อีก โดยใช้สูตรค�ำนวณ ยามาเน่ จากสถานภาพ ก�ำลังพล
ของกองทัพบก จัดท�ำโดยกรมก�ำลังพลทหารบก เมื่อ 30
พ.ย. 2558 กองทัพบกมีก�ำลังพลบรรจุจริง ชั้นยศ พ.ต. ถึง
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พ.อ.(พ) รวม 13,417 นาย ค�ำนวณค่า = 388 คน โดยปัด ถือได้ ความเที่ยงตรง ของเนื้อหา และน�ำไปเก็บข้อมูล เพื่อ
ให้เป็นตัวเลขจ�ำนวนเต็ม คือไม่น้อยกว่า 400 คน
น�ำมาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ของตัว
		 ส� ำ หรั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งประชากรในการวิ จั ย เชิ ง แปร วิเคราะห์แบบจ�ำลองสมการโครงสร้าง โดยใช้วิธีการ
คุณภาพคือ นายทหารชัน้ นายพลและชัน้ นายพันทีเ่ คยศึกษา วิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ เพื่อหาระดับความสัมพันธ์
และก�ำลังศึกษาในวิทยาลัยการทัพบก และโรงเรียนเสนาธิการ ของตัวแปรต่างๆ ส�ำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศ้ กึ ษาใช้
ทหารบก รวม 15 คน ก็ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง การสัมภาษณ์เจาะลึก จากผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อคิด
โดยใช้เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดขึ้นเป็นเกณฑ์ในการ เห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถูกสัมภาษณ์ทั้งหมด รวมทั้ง
เลือกตัวอย่าง เพือ่ สัมภาษณ์เจาะลึก รวมทัง้ วิจยั จากเอกสาร การวิจัยจากเอกสาร การทบทวนวรรณกรรมสิ่งพิมพ์ และ
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ฯลฯ ด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการ สื่อออนไลน์ต่างๆ ฯลฯ แล้วน�ำมาเสนอเชิงบูรณาการ
วิจัยเชิงปริมาณ ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถาม โดยใช้ระดับ สนับสนุนผลการวิเคราะห์จากการวิจัยเชิงปริมาณ
8
ความคิดแบบลิเคิร์ทสเกล) มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ 		 โดยมีผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์ ทาง
และวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญของตัวแปรตามแบบของ ตรง – ทางอ้อม ด้วยค่ามาตรฐาน และค่านัยส�ำคัญทาง
ผลการวิ
เสนวทางความสั
มพันธ สถิ
ทางตรง
ดวยคสาร้มาตรฐาน
ยสําคัญ
Gleim andโดยมี
Gleim,
2003 เคราะห
ซึง่ ประกอบด้
ยมาตรวัดตัวแปร
ติ (t -– ทางอ
value)อมโดยได้
างตัวแปรด้วและค
ยการก�าำนัหนด
ประจักษ์ตทิ (tกุ ตั-วvalue)
ตามกรอบแนวความคิ
ด้จากการทบทวน
สัญลักษณ์อักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ได้ก�ำหนดขึ้นใหม่
ทางสถิ
โดยไดสรางตัดทีวไ่ แปรด
วย
วรรณกรรม และทดสอบความถูกต้องในเนื้อหา ความเชื่อ A ถึง O ส�ำหรับการแปรผล ได้ดังนี้ (TOT = TOTAL)

การกําหนดสัญลักษณอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญที่ไดกําหนดขึ้นใหม A ถึง O สําหรับการแปรผลดวย
โปรแกรม Lisrel ไดดังนี้ (TOT = TOTAL)
พฤติกรรมองค์การของทหาร

TOT ABC

0.39

0.39

0.27

การเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย

ผลของกฎหมาย
1.00

0.43

0.80

0.38
0.29

0.45

TOT GHI

0.15

TOT MNO

0.21

TOT DEF

0.23
0.33

0.36

TOT JKL

0.29

พฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร

กลุ่มผลประโยชน์

ภาพ 2 ค่ามาตรฐานผลการวิเคราะห์เส้นทางความสัมพันธ์

ภาพ 2 คามาตรฐานผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ
ตาราง 1 ความสัมพันธทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
ตัวแปรอิสระ

อิทธิพล

พฤติกรรมองคการของทหาร ทางตรง
ทางออม

ตัวแปรตาม
การเปลี่ยนแปลง
การเมืองไทย
0.270
0.136

พฤติกรรม
องคการ
ของทหาร
-

ตัวแปรอิสระ
กลุม
ผลประโยชน
-

พฤติกรรม
ประชาธิปไตย
ของทหาร
0.380
-
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ตาราง 1 ความสัมพันธ์ทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม
						
		 ตัวแปรอิสระ
อิทธิพล
						
พฤติกรรมองค์การของทหาร
					
					
ผลของกฎหมาย
					
					
กลุ่มผลประโยชน์
					
					
พฤติกรรมประชาธิปไตย
ของทหาร		
					

ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม
ทางตรง
ทางอ้อม
รวม

ตัวแปรตาม
การเปลี่ยนแปลง
การเมืองไทย

พฤติกรรม
องค์การ
ของทหาร

0.270
0.136
0.406
0.200
0.487
0.687
0.230
0.292
0.522
0.360
0.360

0.390
0.390
0.430
0.430
-

ผลการวิจัย

ข้อค้นพบและการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1
		 การสรุปข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์ ผู้
วิจยั ขอรายงานข้อค้นพบตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพือ่ ศึกษา
นายทหารบกระดับกลางยึดอ�ำนาจเพราะต้องการให้มีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่บริหารประเทศด้วยการล้ม
รัฐบาลพลเรือน เกิดจากปัจจัยด้านแรงจูงใจ (Motive
factors) 4 ประการที่เป็นตัวแปรอิสระ จากตาราง 1 ได้ค่า
ผลรวมของผลของกฎหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมมีค่า

ตัวแปรอิสระ พฤติกรรม
กลุ่ม ประชาธิปไตย
ผลประโยชน์ ของทหาร
0.450
0.450
-

0.380
0.380
0.290
0.296
0.586
0.330
0.330
-

สูงสุด (0.687) รองลงมาตามล�ำดับได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์
(0.522) พฤติกรรมองค์การของทหาร (0.406) และพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของทหาร (0.360)
ข้อค้นพบและการอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2
		 เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย อะไรที่ ท หารบกระดั บ กลางยึ ด
อ�ำนาจ ซึง่ มีปจั จัยด้านแรงจูงใจ (Motive factors) เบือ้ งต้น
ก่อนและปัจจัยด้านโอกาส (Opportunity factors) เกิดขึน้

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย
		
รายการ
จ�ำนวน
				
ผลรวมของพฤติกรรมองค์การของทหาร (TOT ABC)
ผลรวมของผลของกฎหมาย (TOT DEF)
ผลรวมของกลุ่มผลประโยชน์ (TOT GHI)
ผลรวมของพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร (TOT JKL)

418
418
418
418

ค่า	
ต�่ำสุด

ค่า	
สูงสุด

ค่า	 ค่าเบี่ยงเบน ล�ำดับ
เฉลี่ย มาตรฐาน
ที่

1.17
1.17
1.22
1.10

5.00
5.00
5.00
5.00

3.74
3.85
3.79
3.62

.70
.75
.75
.69

3
1
2
4
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จากตาราง 2 ค่าผลรวมของผลของกฎหมาย (TOT
DEF) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (Mean) (3.85) จึงมีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองไทยมากที่สุด รองลงมาตามล�ำดับ
ได้แก่ ผลรวมของกลุ่มผลประโยชน์ (TOT GHI) (3.79) ผล
รวมของพฤติกรรมองค์การของทหาร (TOT ABC) (3.74)
และผลรวมของพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร (TOT
JKL) (3.62) ซึง่ เป็นล�ำดับสุดท้าย สอดคล้องกับค่ามาตรฐาน
ตามตาราง 1 และค่านัยส�ำคัญทางสถิติ
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ดือ้ ดึง แก้ปญ
ั หาไม่ได้ ต้องการบริหารงานต่อไปจนสถานการณ์
เข้าขั้นวิกฤตและคับขันสูงสุดจึงเป็นสาเหตุที่กองก�ำลังของ
ทหารบกต้องยึดอ�ำนาจ ด้วยเหตุปัจจัยหลักด้านโอกาส
(Opportunity factors) เสริมเพิ่มอีก ดังนี้
		 1. มีปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลพลเรือนอย่าง
รุนแรง แก้ปญ
ั หาไม่ได้ ถึงทางตัน ไม่สามารถบริหารประเทศ
ต่อไปได้ เป็นรัฐบาลที่ล้มเหลว (Failed State)
		 2. เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ที่ ก ระทบกั บ ความมั่ น คงของ

ตาราง 3 การเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยด้วยการรัฐประหาร
		
การรัฐประหาร
ค่าเฉลี่ย
				
รัฐประหารไม่เป็นสากล		
รัฐประหารจ�ำเป็นเมื่อประเทศถึงทางตัน
รัฐประหารมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง
ทหารบกท�ำรัฐประหารจึงส�ำเร็จ
รัฐประหารเกิดเมื่อขัดแย้งการเมืองรุนแรง
รัฐประหารเป็นสิ่งล้าสมัย
		 จากตาราง 3 รัฐประหารเกิดขึ้นเมื่อขัดแย้งทางการ
เมืองอย่างรุนแรง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (3.88) และทหารบกท�ำ
รัฐประหารจึงส�ำเร็จ มีค่าเป็นล�ำดับ 2 (3.86) รัฐประหาร
ไม่เป็นสากลมีค่าเป็นล�ำดับ 3 (3.77) และรัฐประหาร
จ�ำเป็นเมือ่ ประเทศถึงทางตัน เป็นล�ำดับ 4 (3.60)
		 จากผลการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ พบว่ า จากสาเหตุ
เบื้องต้น 4 ประการดังกล่าวแล้ว เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้
สัง่ สมและพัฒนาความรุนแรงเพิม่ มากขึน้ และรัฐบาลพลเรือน

3.77
3.60
3.33
3.86
3.88
3.44

ค่าเบี่ยงเบน
ล�ำดับที่
มาตรฐาน		
.99
.96
.75
.79
.77
.75

3
4
6
2
1
5

ระดับ
ความส�ำคัญ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

รัฐบาลในหลายๆ ด้าน (สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ฯลฯ)
อย่างรุนแรง น�ำไปสูค่ วามแตกแยกทีจ่ ะก่อให้เกิดการจลาจล
และสงครามกลางเมือง (Civil war) ขึ้นได้
		 และเมื่อยึดอ�ำนาจแล้ว มีผลท�ำให้รัฐบาลพลเรือน
ต้องล้มไป มีรัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศ และแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อถึงเวลาอันสมควร ก็ส่งมอบคืน
อ�ำนาจอธิปไตย ให้มีการเลือกตั้งตามกฎกติกาที่เหมาะสม
ต่อไปในอนาคต
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ข้อค้นพบและการอภิปราย ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3
ตาราง 4 ผลของกฎหมายในเรื่องการนิรโทษกรรม โดยแสดงค่าเฉลี่ย ดังนี้
การนิรโทษกรรม
			
การนิรโทษกรรมเป็นการออกกฎหมายย้อนหลัง
การนิรโทษกรรมท�ำให้ผู้กระท�ำผิดไม่เกรงกลัว
การนิรโทษกรรมท�ำให้เกิดรัฐประหารได้บ่อยๆ
การนิรโทษกรรมไม่ควรมีในอนาคต
การนิรโทษกรรมมีผลตามมาหลายอย่าง
ผู้ใดท�ำผิดผู้นั้นต้องรับผิดการกระท�ำของตน
ผู้ได้รับผลกระทบต้องการให้ลงโทษ
		เพื่อน�ำเสนอการแก้ไขการยึดอ�ำนาจ การแก้ไขการ
ยึดอ�ำนาจด้วยการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยนั้น จากการ
วิจัยเชิงปริมาณ พบว่าผลของกฎหมายมีอิทธิพลสูงสุดโดย
มีตัวชี้วัดเรียงล�ำดับได้แก่ การมีสองมาตรฐาน การตีความ
กฎหมายและการนิรโทษกรรม
		 ส�ำหรับการนิรโทษกรรมจากตาราง 4 นั้น การ
นิรโทษกรรมท�ำให้ผกู้ ระท�ำผิดไม่เกรงกลัว มีคา่ สูงสุด (3.96)
และผู้ได้รับผลกระทบต่อการให้ลงโทษ มีค่าเป็นล�ำดับ 2
(3.92) ผู้ใดท�ำผิดผู้นั้นต้องรับผิดการกระท�ำของตน มีค่า
เป็นล�ำดับ 3 (3.83) จึงไม่ควรมีการนิรโทษกรรมในการท�ำ
ปฏิวัติ/รัฐประหาร
		 ในการวิจัยเชิงคุณภาพ จากค�ำถามที่ว่า ถ้ารัฐบาล
พลเรือนไม่ต้องการให้ทหารบกท�ำการปฏิวัติ/รัฐประหาร
จะต้องท�ำอย่างไรนั้น ได้ค�ำตอบว่า รัฐบาลพลเรือนจะต้อง
บริหารและปกครองประเทศด้วยระบบคุณธรรม ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด กั บ ประชาชนส่ ว นรวมเป็ น หลั ก
สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ ในหัวข้อตัวชี้วัด เรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือนที่กล่าวว่า รัฐบาล
พลเรือนที่บริหารราชการแผ่นดินไปด้วยหลัก ธรรมาภิบาล
จะมีวาระการเป็นรัฐบาลครบตามรัฐธรรมนูญก�ำหนด ใน
ประเทศเสรีประชาธิปไตย ทหารจะต้องไม่เข้ามามีอิทธิพล
เหนือกว่ารัฐบาล และถ้าจะไม่ให้การปฏิวัติ/รัฐประหาร
เกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนั้น จะต้องไม่มีการ นิรโทษกรรมให้
แก่การปฏิวัติ/รัฐประหาร ที่ออกมาเป็น พ.ร.บ.หรือก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถาวรหรือชั่วคราว มีผลท�ำให้เกิดการ

ค่า	
เฉลี่ย

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ล�ำดับ
ที่

ระดับ
ความส�ำคัญ

3.42
3.96
3.59
3.58
3.68
3.83
3.92

.93
.97
.94
.97
.98
.98
.99

7
1
5
6
4
3
2

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

ปฏิวัติ/รัฐประหารได้บ่อยๆ จากผลการวิจัย ได้ค่าเฉลี่ยถึง
3.59 (ซึ่งอยู่ใน ระดับมาก)

สรุป และข้อเสนอแนะ

		 จากผลการวิ จั ย ได้ ข ้ อ ค้ น พบเพื่ อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่าย
ตุลาการ สามารถน�ำข้อค้นพบต่างๆ ทั้งหมดของตัวชี้วัด
ทุกตัวในทุกล�ำดับที่ เพราะมีระดับความส�ำคัญมากและมาก
ที่สุด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ โดยเฉพาะ
กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก ที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยงานฝ่ายเสนาธิการ ฝ่ายอ�ำนวยการ ในทุก
ระดับ เพื่อก�ำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางในการ
ก�ำหนดบทบาทของนายทหารบกระดับกลาง ให้เหมาะสม
ต่อการมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยด้วยการ
ปฏิวัติรัฐประหารในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
นายทหารบกระดั บ กลางนั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงการเมืองไทย เพราะฉะนั้น กระทรวงกลาโหม
กองทัพบกก็ควรจะเน้นและให้ความส�ำคัญแก่นายทหาร
บกระดับกลางดังกล่าว ดังนี้
		 1. ในด้านพฤติกรรมองค์การของทหาร จะต้องให้
ความส�ำคัญเป็นล�ำดับ คือ
			 1.1 ความมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ที่ เ ข้ ม งวดนั้ น
กระทรวงกลาโหมโดยกรมพระธรรมนูญ สมควรแก้ไข
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทหารและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคง เช่น แก้ไขให้นายทหารชั้นนายพล ต้องอยู่ภาย
ใต้บังคับของ พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ. 2476 เหมือนทหาร
ทุกคน แก้ไข พ.ร.บ.กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ให้ทันสมัย
แก้ไข พ.ร.บ. เครือ่ งแบบทหาร พ.ศ. 2477 เรือ่ งการแต่งกาย
เลียนแบบทหาร และแก้ไข พ.ร.บ. วินัยทหาร พ.ศ. 2476
ว่าด้วยการร้องทุกข์ด้วย
			 1.2 ความมี บุ ค ลิ ก ภาพแบบอ� ำ นาจนิ ย ม
กองทัพบกควรเน้นเรื่อง การมอบภารกิจจะส�ำเร็จหรือล้ม
เหลวขึ้นกับผู้น�ำหน่วยนั้นๆ โดยจะต้องมีการคัดเลือกและ
แต่งตั้งผู้บังคับหน่วย (กรม กองพัน กองร้อย) ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและกระทรวงกลาโหมโดยส�ำนักนโยบายและ
แผนกลาโหม (สนผ.กห.) สมควรแก้ไขต�ำแหน่งรอง และผู้
ช่วยผู้บัญชาการของเหล่าทัพควรมีจ�ำนวนมากกว่าที่เป็น
อยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ รับผิดชอบตามสายงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
จากผู้บัญชาการเหล่าทัพ
			 1.3 ความสามารถแสดงก�ำลัง กองทัพบกควร
เน้นเรื่องการแสดงก�ำลังของทหาร จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
และชอบธรรมตามกฎหมาย มิใช่มงุ่ ประสงค์อนื่ ๆ เช่น ทาง
การเมือง เป็นต้น
		 2. ในด้านผลของกฎหมายนั้น ศาลทหาร กรม
พระธรรมนูญ ส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารบกและผูบ้ งั คับ
บัญชาทุกระดับชั้น จะต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับคือ
			 2.1 การมีสองมาตรฐาน ควรเน้นเรือ่ งการบังคับ
ใช้กฎหมายของหน่วยงานทหารต้องมีมาตรฐานเดียวกัน
ไม่วา่ ผูใ้ ดเมือ่ กระท�ำผิด ต้องได้รบั โทษตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
ไว้เช่นกัน
			 2.2 การตีความกฎหมาย จะต้องให้ความส�ำคัญ
ว่ากฎหมายต้องเป็นใหญ่เหนือกว่าตัวบุคคล ไม่ตีความตาม
ใบสั่ง ของผู้มีอ�ำนาจ
			 2.3 การนิรโทษกรรมนั้น มีผลในด้านการยุติ
การด�ำเนินคดีทางกฎหมายเท่านัน้ แต่ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้
ผู้รับผลกระทบต้องการให้มีการลงโทษผู้กระท�ำผิดอยู่
		 3. ในด้านกลุ่มผลประโยชน์นั้น กองทัพบก โดย
กรมข่าวทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก กรม
ยุทธการทหารบก ฯลฯ จะต้องให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับ คือ
			 3.1 การมีผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องเน้นให้
ความส�ำคัญว่าการเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ มัก
จะมีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงอยู่ด้วย มีการยั่วยุและ
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ชักน�ำ จะต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบเสมอเพราะท�ำให้
การเมืองเปลี่ยนแปลงได้
			 3.2 การชี้น�ำสังคม จะต้องเน้นให้ความส�ำคัญ
ว่าเมื่อมีการปฏิวัติ/รัฐประหารเกิดขึ้น ถึงแม้สิ่งแรกที่จะ
ต้องท�ำคือ การควบคุมสือ่ มวลชนทุกประเภท ในการควบคุม
อ�ำนาจก่อนแต่ต้อง ผ่อนคลายภายหลัง ให้วิพากษ์วิจารณ์
และชี้น�ำการท�ำงานของรัฐบาล เพื่อประโยชน์สาธารณะ
จะก่อให้เกิดผลดีต่อรัฐบาลเอง
			 3.3 การมีอิทธิพลทางการเมือง จะต้องเน้นให้
ความส�ำคัญว่า กลุม่ ผลประโยชน์ทพ่ี ยายาม ผลักดันนโยบาย
สาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มตน เมื่อ
ไม่ได้รับการสนอง จึงผละไปเป็นฝ่ายค้านได้
		 4. ในด้านพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหารนั้น
กระทรวงกลาโหมและกองทัพบก จะต้องให้ความส�ำคัญ
ตามล�ำดับ คือ
			 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างทหารกับพลเรือน
จะต้องเน้นให้ความส�ำคัญตามล�ำดับว่า ในประเทศเสรี
ประชาธิปไตย ทหารจะต้องไม่เข้ามามีอิทธิพลเหนือกว่า
รัฐบาล ด้วยการปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตย ของผู้
บังคับหน่วยทหารในทุกระดับโดยไม่แทรกแซงเมื่อรัฐบาล
พลเรือนบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักธรรมาภิบาล และ
ในการบริหารราชการแผ่นดิน ตามปกติหน่วยทหารทุกหน่วย
ต้องอยู่ภายใต้การก�ำกับและบริหารของรัฐบาล โดยเมื่อผู้
บัญชาการเหล่าทัพ ไม่ปฏิบัติตามนโยบายและค�ำสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมายของรัฐบาลพลเรือน ก็สมควรได้รับค�ำต�ำหนิ
และวิพากษ์วิจารณ์จากสังคม
			 4.2 ความมีส่วนร่วมทางการเมือง จะต้องเน้น
ให้ความส�ำคัญว่า การเมืองไม่ควรเป็นเรื่องของผู้ได้รับการ
ศึกษาสูงเท่านั้น เพราะฉะนั้น กองทัพบก โดยกรมยุทธ
ศึกษาทหารบก ต้องให้ความรู้ความเข้าใจ ศึกษา อบรม
เพิ่มเติมให้กับก�ำลังพลทุกระดับ (พลทหาร, นายทหารชั้น
ประทวนและนายทหารชัน้ สัญญาบัตร) ในเรือ่ งการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ส่วนจะมี
พรรคการเมืองที่มีอดีตข้าราชการทหารเป็นหัวหน้าพรรค
ทหารเพื่อลงแข่งขันเป็นทางเลือกในระบอบประชาธิปไตย
ด้วยนั้น มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในตัวชี้วัดของกลุ่มนี้ จึงไม่
สมควรจัดตั้งขึ้นเพราะจะไม่ประสพผลส�ำเร็จ
			 4.3 ความเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ จะต้องเน้นให้
ความส�ำคัญว่า การเป็นองค์รัฎฐาธิปัตย์ที่ได้อ�ำนาจ มาจาก
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การเลือกตั้งของประชาชนมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ดีกว่าได้
อ�ำนาจมาจากการท�ำรัฐประหาร
		 5. ในด้ า นการเปลี่ ย นแปลงการเมื อ งไทยนั้ น
รัฐบาล กระทรวงกลาโหม และกองทัพบก จะต้องให้ความ
ส�ำคัญตามล�ำดับ คือ
			 5.1 การเป็นรัฐทหาร จะต้องเน้นให้ความส�ำคัญ
ตามล�ำดับว่า เมื่อถึงเวลาอันควร รัฐบาลทหารต้องรีบคืน
อ�ำนาจให้แก่รัฐบาลพลเรือนด้วยช่องทางประชาธิปไตย
และในช่วงการเป็นรัฐบาลทหาร การบริหารราชการแผ่นดิน
มีความหลากหลายในสาขาอาชีพ ต�ำแหน่งรัฐมนตรีทบี่ ริหาร
กระทรวงต่างๆ ต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรูแ้ ละเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน
นัน้ ๆ ไม่ใช่แต่งตัง้ เพือ่ เป็นการตอบแทนต�ำแหน่งทางการเมือง
ซึง่ กันและกัน และรัฐบาลทหารก็สมควรได้รบั การตรวจสอบ
การใช้อ�ำนาจจากองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น ปปช. และ สตง.
เป็นต้น
			 5.2 การทหารน�ำการเมือง จะต้องเน้นให้ความ
ส�ำคัญว่าในอนาคตข้างหน้าก็ต้องมีการเลือกตั้ง ได้รัฐบาล
พลเรือนเข้ามาบริหารประเทศ ทหารต้องยุติบทบาททาง
ด้านการเมือง กลับสู่กรมกอง เป็นส่วนราชการที่ต้องอยู่ใต้
บังคับบัญชาของรัฐบาลพลเรือนตามระบอบประชาธิปไตย
และในขณะเป็นรัฐบาลทหารนั้น ต้องค�ำนึงถึงว่า ในอนาคต
เมื่ อ ประชาชนไม่ เ ชื่ อ มั่ น ในสั จ จะวาจาของผู ้ น� ำ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงจากค�ำมั่นเดิม ก็อาจออกมาต่อต้านได้ และสิ่ง
ที่เป็นอันตรายที่สุดของ: การทหารน�ำการเมือง ก็คือการ
เสพติดอ�ำนาจ ใช้อำ� นาจจอย่างไม่เป็นธรรม และการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ส่วนการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นกับ
ชนในชาติได้อย่างแท้จริงนั้น มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดในตัวชี้วัด
ของกลุ่มนี้ การทหารน�ำการเมืองด้วยการรัฐประหารจึงไม่
สามารถท�ำส�ำเร็จได้โดยง่าย ต้องพยายามด�ำเนินการด้วย
วิธี ที่เหมาะสมต่อไป
			 5.3 การรัฐประหารจะต้องเน้นให้ความส�ำคัญ
ว่า ก่อนเกิดการรัฐประหาร เมือ่ มีความขัดแย้งทางการเมือง
อย่างรุนแรงขึน้ ควรให้การเมืองแก้ดว้ ยการเมืองก่อน ทหาร
ต้องวางตัวเป็นกลางอย่างแท้จริง ไม่กลายเป็นคูข่ ดั แย้งของ
ฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดเสียเอง โดยกองก�ำลังทหารบกท�ำรัฐประหาร
จึงส�ำเร็จ แต่การใช้อำ� นาจรัฐด้วยการรัฐประหารนัน้ ไม่ถกู ต้อง
ตามหลักสากลในการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ
		 เนื่องจากบทบาทของนายทหารบกระดับกลาง มี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย เพราะฉะนั้น
อ�ำนาจ 3 ฝ่ายทีใ่ ช้ในการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศ
ได้แก่ ประมุขของฝ่ายบริหาร ประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ
และประมุขของฝ่ายตุลาการ จะต้องตระหนักถึงผลของ
กฎหมาย ซึ่งมีอิทธิพลสูงสุดต่อการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองของไทย ฉะนั้น ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา (รวมถึงประธานทุก
ศาลด้วย เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ, ศาลทหาร, ศาลปกครอง)
จะต้องบริหารราชการแผ่นดินด้วยหลักนิตริ ฐั (Legal State)
และหลักนิติธรรม (Rule of Law)
		 กล่าวโดยรวมก็คือ กฎหมายต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัว
บุคคลเป็นใหญ่ หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ทั้งหลาย
ของรัฐ ไม่อาจจะใช้อ�ำนาจหรือด�ำเนินการใดๆ ได้ตาม
อ�ำเภอน�้ำใจ จะต้องอาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายที่ออกโดย
สภาไม่บิดเบือนการใช้อ�ำนาจ (ABUSE OF POWER) และ
ถ้ า มี ข ้ อ โต้ แ ย้ ง เกิ ด ขึ้ น มี ศ าลเป็ น ผู ้ ตั ด สิ น และในอนาคต
สมควรจะได้มีการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมของ
ไทยในทุกระดับด้วย (พนักงานสอบสวน, อัยการ, ศาล,
ราชทัณฑ์)
ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำการวิจัยในอนาคต
		 ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ได้ ท� ำ การวิ จั ย เฉพาะ
ข้าราชการทหารบกระดับกลางเท่านั้นที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงการเมืองไทย ในอนาคตสมควรท�ำการวิจัย
เพิ่มเติม ดังนี้
		 1. ควรท�ำการวิจัยบทบาทของนายทหารเรือ และ
นายทหารอากาศระดับกลางทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเปลีย่ นแปลง
การเมืองไทยด้วย เพราะการเปลีย่ นแปลงการเมืองไทยด้วย
การปฏิวัติ/รัฐประหารนั้น ถ้าถูกปฏิเสธและไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากทหารเรือและทหารอากาศ ก็อาจไม่ส�ำเร็จได้
		 2. ควรพิจารณาตัวแปรอืน่ ๆ อีก ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงการเมืองของไทย ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา
		 3. เนื่องจากผลของกฎหมายมีอิทธิพลสูงสุดที่ก่อ
ให้เกิดการปฏิวัติ/รัฐประหาร ควรจะมีการวิจัยเรื่องผลของ
กฎหมายโดยเฉพาะ เช่น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายความ
มัน่ คง กฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง ฯลฯ และน�ำเสนอ
การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีการยึดอ�ำนาจอีก
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