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บทคัดย่อ
  กำรวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประกำร ประกำรแรก เพื่อศึกษำสำเหตุที่นำยทหำรบกระดับกลำงยึดอ�ำนำจเพรำะ
อะไร ประกำรที่สอง เพื่อศึกษำปัจจัยอะไรที่ทหำรบกระดับกลำงยึดอ�ำนำจ และประกำรที่สำม เพื่อน�ำเสนอกำรแก้ไขกำร
ยึดอ�ำนำจ  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณโดยวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม LISREL ด้วยประชำกรที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง 
418 ตวัอย่ำง ของนกัศกึษำวทิยำลยักำรทพับก และโรงเรยีนเสนำธกิำรทหำรบก และกำรวจิยัเชงิคณุภำพด้วยกำรสมัภำษณ์
เจำะลึกนำยทหำร 15 นำย (นำยพล  3 นำย, พันเอก(พ) 4 นำย, พันเอก 4 นำย และพันโท – พันตรี 4 นำย) และจำกกำร
ศึกษำเอกสำร ผลกำรวิจัยพบว่ำ นำยทหำรบกระดับกลำงยึดอ�ำนำจด้วยกำรปฏิวัติ/รัฐประหำร เพรำะต้องกำรให้มีกำร
เปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืงท่ีบรหิำรประเทศด้วยกำรล้มรัฐบำลพลเรอืน โดยมปัีจจยัด้ำนแรงจงูใจ (Motive factors) เบือ้งต้น 
4 ประกำรที่เป็นบทบำทของนำยทหำรบกระดับกลำง ได้แก่ ประกำรแรก ผลของกฎหมำย (กำรมีสองมำตรฐำน กำร
ตีควำมกฎหมำย กำรนิรโทษกรรม) ประกำรที่สอง กลุ่มผลประโยชน์ (กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน กำรชี้น�ำสังคม กำรมี
อิทธิพลทำงกำรเมือง) ประกำรที่สำม พฤติกรรมองค์กำรของทหำร (ควำมมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด ควำมมีบุคลิกภำพแบบ
อ�ำนำจนิยม ควำมสำมำรถแสดงก�ำลัง) และประกำรสุดท้ำย พฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำร (ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
ทหำรกับพลเรือน ควำมมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ควำมเป็นองค์รัฏฐำธิปัตย์) นั้น ผลของกฎหมำยมีอิทธิพลสูงสุด กลุ่มผล
ประโยชน์ พฤติกรรมองค์กำรของทหำร และพฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำร มีอิทธิพลรองลงมำตำมล�ำดับ และมีปัจจัย
หลักด้ำนโอกำส (Opportunity factors) เพิ่มขึ้นอีก 2 ประกำร ที่ท�ำให้ทหำรบกระดับกลำงยึดอ�ำนำจ ได้แก่ ประกำรแรก 
เมื่อมีปัญหำทำงกำรเมืองของรัฐบำลพลเรือนที่แก้ไม่ได้ ถึงทำงตัน ไม่สำมำรถบริหำรประเทศต่อไปได้ เป็นรัฐบำลที่ล้ม
เหลว (Failed State) ประกำรที่สอง เมื่อมีเหตุกำรณ์ที่กระทบกับควำมมั่นคงของชำติในหลำยๆ ด้ำน (สังคม, เศรษฐกิจ, 
กำรเมือง ฯลฯ) อย่ำงรุนแรงเข้ำขั้นวิกฤต น�ำไปสู่ควำมแตกแยกที่จะก่อให้เกิดกำรจลำจลและสงครำมกลำงเมือง (Civil 
war) ขึ้นได้ และเมื่อยึดอ�ำนำจแล้วมีผลท�ำให้รัฐบำลพลเรือนเดิมต้องล้มไป มีรัฐบำลทหำรเข้ำมำบริหำรประเทศเพื่อแก้
ปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้ โดยเมือ่ถงึเวลำอนัสมควรต้องส่งมอบอ�ำนำจอธปิไตยให้มกีำรเลอืกตัง้ตำมกฎกตกิำทีเ่หมำะสมต่อไป
ในอนำคต ส่วนกำรแก้ไขกำรยึดอ�ำนำจนั้น จะต้องแก้ไขที่รัฐบำลพลเรือน ต้องบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วยระบบคุณธรรม 
ค�ำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชำชนเป็นหลัก โดยผู้น�ำอ�ำนำจสำมฝ่ำย (ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำยตุลำกำร) 
จะต้องเป็นกลไกหลักในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน โดยค�ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล และกำรแก้ไขกำรยึดอ�ำนำจให้ได้ผลดี
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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 de-
scriptive 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 rela-
tions 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�าคัญของปัญหา
  เรือ่งทหำรกับกำรเมอืงนัน้ หำกพิจำรณำแล้วจะเหน็
ได้ว่ำกำรเมืองไทยนั้น นับตั้งแต่ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงกำร
ปกครองใน พ.ศ. 2475 เป็นต้นมำจนถึงปัจจุบัน ยังคงวน
เวียนอยู่กับกำรแทรกแซงของทหำรในทำงกำรเมืองของ
ไทยหรือกำรรัฐประหำรอย่ำงไม่รู ้จบ (สุรชำติ บ�ำรุงสุข, 
2558) ด้วยกองก�ำลงัทหำรบกท่ีมพีฤตกิรรมองค์กำรในเรือ่ง
ของอ�ำนำจนิยมควำมมีวินัยที่เข้มงวดและสำมำรถแสดง
ก�ำลังได้ จึงท�ำให้กำรรัฐประหำรกระท�ำได้ส�ำเร็จเกือบทุก
ครั้ง นอกจำกนั้นผลของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องต่ำงๆ เช่น 
กำรมีค�ำสั่งหรือค�ำพิพำกษำของศำล (รัฐธรรมนูญ ยุติธรรม 
ปกครอง ทหำร) และกำรมีอ�ำนำจตำมกฎหมำยที่สำมำรถ
ประกำศใช้บังคับกับประชำชนในประเทศได้ เช่น ประกำศ
กฎอัยกำรศึก ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ฯลฯ ท�ำให้ง่ำย
และเอื้ออ�ำนวยให้เกิดรัฐประหำรด้วย ประกอบกับ มีกลุ่ม
ผลประโยชน์ต่ำงๆ เป็นตวัเร่งผลกัดนัสนับสนนุและส่งเสรมิ 
และพฤติกรรมทำงด้ำนประชำธิปไตยของกองก�ำลังของ
ทหำรบกเอง ไม่ว่ำจะเป็นควำมมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง ซึ่ง
เป็นเรือ่งของทกุคนในชำต ิควำมมสีมัพนัธ์ระหว่ำงทหำรกบั
พลเรอืนใน แต่ละช่วงเวลำทีอ่ำจจะสัน่คลอนหรอืควำมเป็น
องค์รัฏฐำธปัิตย์เมือ่ท�ำรฐัประหำรส�ำเรจ็สิง่ต่ำงๆ ตำมท่ีกล่ำว
มำแล้วนี้น่ำจะเป็นสำเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดกำรรัฐประหำร
ได้บ่อยๆ  
  อย่ำงไรก็ตำม เมื่อพิจำรณำวิธีกำรแก้ปัญหำหลัง
รฐัประหำรทกุครัง้พบว่ำ กย็งัคงวนเวยีนอยูใ่นวงัวนเดมิ คอื 
เน้นกำรแก้ไขท่ีโครงสร้ำงของระบอบกำรปกครอง เช่น 
รฐัธรรมนญู ให้เป็นไปในทศิทำงทีก่ลุม่ตนต้องกำร (ทนิพนัธุ์  
นำคะตะ, 2549) ไม่ว่ำจะเป็นฝ่ำยปฏิวัติส�ำเร็จหรือฝ่ำยที่
เข้ำมำรับมอบอ�ำนำจต่อหลังกำรเลือกตั้งตำมรัฐธรรมนูญท่ี
เกิดจำกกำรปฏิวัติ ซึ่งมีลักษณะเลือกหยิบยืมรูปแบบจำกที่
อื่นมำใช้แล้วตีควำมใหม่ (ทินพันธุ์ นำคะตะ, 2551) และ
ระบบกำรบริหำรของไทย ข้ึนอยู่กับระบบกำรเมืองและ
สังคมเป็นอย่ำงมำก ท้ังน้ีอยู่ท่ีบุคลิกภำพของแต่ละบุคคล 
กำรบังคับใช้กฎหมำยและปทัสถำนในกำรปฏิบัติงำน ยังมี
ลักษณะของกำรเลือกปฏิบัติเฉพำะกับบุคคลบำงคน บำง
เวลำ และบำงสถำนที่
  ระบบคุณธรรมเป็นเพียงแค่หลักกำรเท่ำนั้น ในทำง
ปฏิบัติมีกำรช่วยเหลือพวกพ้องกันอยู่ไม่น้อย จะมีเรื่องกำร 
เมืองและควำมสัมพันธ์ส่วนตัวเข้ำมำเกี่ยวข้องนโยบำยที่

จะยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนไม่ค่อยจะมี ผู้ใต้
บังคับบัญชำจะหลีกเลี่ยงควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ และ
หลีกเลี่ยงกำรเสนอแนะที่จะขัดแย้งต่อควำมเห็นของผู ้
บังคับบัญชำ รวมทั้งคนไทยไม่นิยมกำรมอบอ�ำนำจ ท�ำให้
งำนของผู้ใหญ่ล้นมือนอกจำกน้ีแล้วคนไทยไม่ชอบลงโทษ 
ผู้ใต้บงัคบับญัชำทีท่�ำผิดเพรำะใจอ่อน หลีกเล่ียงควำมยุง่ยำก 
เรยีกร้องควำมจงรกัภักดแีละกำรเส่ียงทำงกำรเมอืง (ทนิพนัธุ์ 
นำคะตะ, 2555) แทนที่จะวำงรำกฐำนของค่ำนิยมหรือ
จิตส�ำนึกประชำธิปไตยเพื่อสร ้ำงให ้เกิดทัศนคติและ
พฤติกรรมที่ถูกต้องตำมระบอบประชำธิปไตย และควำม
ถูกต้องตำมกฎหมำย (Legality) ควำมชอบธรรมทำงกำร
เมอืง (Political Legitimacy) และธรรมแห่งอ�ำนำจ (Moral 
Authority) กำรมุ่งเน้นถึงควำมส�ำคัญของหลักกฎหมำย 
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรตีควำมตำมลำยลักษณ์อักษร อำจ 
มองข้ำมควำมส�ำคัญควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองคือ
ตวัแปรทำงกำรเมอืง และเมือ่ขำดควำมถูกต้องตำมกฎหมำย
และควำมชอบธรรมทำงกำรเมืองแล้วอำจจะน�ำไปสู่ปัญหำ
ส�ำคัญกับกำรคงอยู ่ของผู ้น�ำทำงกำรเมืองและระบบ
กำรเมืองนั้นคือธรรมแห่งอ�ำนำจขณะเดียวกันกฎหมำยซึ่ง
เป็นหลกักำรส�ำคญัของกำรจดัระเบยีบสงัคม กำรเมอืงและ
เศรษฐกิจหำกมีกำรถือหลักตีควำม ตำมลำยลักษณ์อักษร
โดยไม่ค�ำนึงถึง เจตนำรมณ์หรืออุดมกำรณ์ของกำรปรำกฏ
ของกฎหมำยดังกล่ำว อำจจะส่งผลในทำงลบต่อควำม
ยุติธรรมทำงสังคม จนน�ำไปสู่ปัญหำควำมชอบธรรมทำง 
กำรเมืองของผู้น�ำและระบบได้ (ลิขิต  ธีรเวคิน, 2556)
  หำกจะกล่ำวถึงสังคมประชำธิปไตยที่สมบูรณ์จะ
ต้องมีองค์ประกอบส�ำคัญได้แก่ ประชำชน ที่มีควำมเชื่อ 
ค่ำนยิมทศันคต ิและพฤตกิรรมแบบประชำธปิไตย โดยเฉพำะ
กำรมีวัฒนธรรมทำงกำรเมืองแบบมีส่วนร่วมอย่ำงแท้จริง
และไม่ยอมรับเผด็จกำรรวมทั้งเข้ำมำมีอิทธิพลต่อกำร
ก�ำหนดนโยบำยของรัฐ ไม่ใช่เพียงมีสถำบันในระบอบอย่ำง
เป็นทำงกำร มีกำรลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีพรรคกำรเมือง 
หรือมีสภำนิติบัญญัติจำกกำรเลือกตั้ง ซึ่งมีได้ครบถ้วนแม้
ในกำรปกครองแบบเผด็จกำร 
  ท�ำไมกองทัพบก จึงเป็นเหล่ำทัพน�ำที่เกี่ยวข้องใน
กำรรัฐประหำรและกำรเปล่ียนแปลงทำงกำรเมืองของไทย
นับตั้งแต่ 14 ต.ค. 2516 เป็นต้นมำ ถ้ำท�ำไม่ส�ำเร็จจะเป็น
ควำมผิดโทษฐำนกบฏมีบทลงโทษรุนแรงถึงจ�ำคุกและ
ประหำรชีวิต โดยปัจจุบันในทำงกำรเมืองและกำรทหำรมี



Journal of the Association of Researchers   Vol.23 No.2 May - August 2018 35

ควำมเปลี่ยนแปลงที่น่ำสนใจคือกำรควบคุมอ�ำนำจก�ำลัง
รบที่แท้จริงอยู่ในมือของนำยทหำรระดับกลำง เช่น ระดับ
ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับกำรกรมทหำร เป็นจุดส�ำคัญ
ผลักดันให้นำยทหำรระดับกลำงได้เข้ำมำสู่เวทีกำรเมือง
มำกกว่ำเป็นเพียง “ผู้รอรับค�ำสั่ง” จำกนำยทหำรระดับสูง
เท่ำนั้น หรืออีกนัยหนึ่งของปรำกฏกำรณ์เช่นนี้ก็คือ นำย
ทหำรคุมก�ำลังระดับกลำงกลำยเป็น กลุ่มที่มีอ�ำนำจทำง 
กำรเมืองมำกกว่ำนำยทหำรระดับสูง (สุรชำติ บ�ำรุงสุข, 
2558) จงึเป็นเหตทุีน่่ำเชือ่ได้ว่ำพฤตกิรรมองค์กำรของทหำร 
ผลของกฎหมำยที่ใช้บังคับอยู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง
และพฤติกรรมประชำธิปไตย ของนำยทหำรที่ร่วมเป็นแกน
น�ำในกำรท�ำรัฐประหำรคือนำยทหำรส่วนใหญ่ที่ส�ำเร็จกำร
ศึกษำจำก ร.ร.นำยร้อย จปร., ร.ร.เสนำธิกำรทหำรบกและ
วิทยำลัยกำรทัพบกในต�ำแหน่งต่ำงๆ จึงเป็นประเด็นที่น่ำ
สนใจศึกษำว่ำกลุ่มนำยทหำรบกดังกล่ำวนั้น เปลี่ยนแปลง
กำรเมอืงไทยด้วยกำรยดึอ�ำนำจเพรำะอะไร เนือ่งจำกกองทพั
บกเป็นกองทพัหลกัในกำรท�ำรฐัประหำร ในกำรศึกษำครัง้นี้ 
จงึมุ่งเน้นไปทีก่ลุม่นำยทหำรนกัเรยีนของโรงเรยีนเสนำธกิำร
ทหำรบก และวิทยำลัยกำรทัพบก ซึ่งมีสภำพแวดล้อมอยู่
ในระหว่ำงกำรศึกษำ โดยไม่มีสำยกำรบังคับบัญชำของผู้มี
อ�ำนำจในกองทัพบกเข้ำมำแทรกแซงให้เกิดควำมหวำด 
ระแวง ท�ำให้มีอิสระทำงควำมคิดและกล้ำแสดงควำมคิด
เห็นต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของตนได้ชัดเจน

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษำสำเหตุที่นำยทหำรบกระดับกลำง
เปลีย่นแปลงกำรเมอืงไทยด้วยกำรยดึอ�ำนำจ เพรำะอะไร
  2. เพือ่ศกึษำปัจจยัทีม่ผีลต่อกำรยดึอ�ำนำจของนำย
ทหำรบกระดบักลำง
  3.  เพือ่น�ำเสนอกำรแก้ไขกำรยดึอ�ำนำจ

ทบทวนวรรณกรรม
  ทฤษฎีและแนวคิดกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองนั้น 
ได้มีสำเหตุส�ำคัญที่น�ำไปสู่กำรต่อสู้กัน และเกิดกำรเปลี่ยน 
แปลงทำงกำรเมือง ได้แก่ กำรมีควำมรู้สึกเรื่องควำมไม่
เสมอภำค กล่ำวคือ ฝ่ำยที่ต่อสู้เพื่อประชำธิปไตย จะอ้ำงว่ำ 
เมื่อถือว่ำคนเรำเกิดมำเท่ำเทียมกันแล้ว ก็ควรจะได้รับสิทธิ
เท่ำเทยีมกบัผูอ้ืน่ในทกุๆ ด้ำน ส่วนฝ่ำยทีต่่อสูเ้พ่ือคณำธปิไตย 
ก็จะอ้ำงว่ำ เมื่อคนเรำเหนือกว่ำผู้อื่นด้ำนทรัพย์สินแล้ว ก็

ควรจะมสีทิธเิหนอืกว่ำคนอืน่ในทกุๆ ด้ำนด้วย มูลเหตจุงูใจ
ของกำรปฏวิตัจิงึอยูท่ีฝ่่ำยด้อยกว่ำ ต้องกำรส่วนแบ่งทีเ่สมอ
ภำคกัน ไม่ใช่รับส่วนแบ่งที่น้อยกว่ำ ส�ำหรับฝ่ำยที่เหนือ
กว่ำ ก็ต้องกำรส่วนแบ่งที่ไม่เท่ำเทียมกับผู้อื่น ทั้งนี้โดยมีผล
ประโยชน์  สิทธิทำงกำรเมืองและศักดิ์ศรี เป็นสำเหตุส�ำคัญ
ของกำรปฏิวัติ (ทินพันธ์ นำคะตะ, 2555) นอกจำกนั้น 
รัฐประหำรเป็นส่ิงที่ไม่เคยหำยไปจำกกำรเมืองไทยอย่ำง
แท้จริง ผู้น�ำทหำรและกลุ่มสนับสนุนก็เชื่อเสมอว่ำ พวกเขำ
ยังคงยึดอ�ำนำจได้ด้วยกำรใช้ก�ำลังทหำร โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
กงัวลกบัผลกระทบเท่ำใดนกั ซึง่ในท่ีสดุแล้ว กคื็อกำรก�ำเนดิ
ของรัฐประหำร 2549 และรัฐประหำร 2557 ปัญหำเรื่อง
ทหำรกับกำรเมืองไทยจึงยังคงเป็นประเด็นต้องคิดและ
ศกึษำอย่ำงจรงิจงั ท�ำอย่ำงไรทีจ่ะสร้ำงควำมสัมพนัธ์ระหว่ำง
พลเรือนกบัทหำร ให้เอือ้ต่อกระบวนกำรสร้ำงประชำธปิไตย
ในกำรเมืองไทย หรือท�ำอย่ำงไรที่ทหำรจะไม่เป็นอุปสรรค
ต่อกำรพฒันำกำรเมอืงไทยในระบอบประชำธปิไตย  (สรุชำติ 
บ�ำรุงสุข, 2558) ควำมผันผวนและควำมขัดแย้งทำงกำร
เมืองที่เกิดขึ้นหลำยครั้ง ท�ำให้สังคมไทยต้องวนเวียน เผชิญ
กับภำวะปฏิวัติ/รัฐประหำร ซึ่งเป็นสิ่งแปลกปลอมในสังคม
สมยัใหม่ ทีใ่ห้ควำมชอบธรรมแห่งกฎเกณฑ์และเคำรพสิทธิ
เสรีภำพของประชำชน แน่นอนว่ำเมื่อเกิดควำมขัดแย้งใน
สังคมขึ้น กำรน�ำสังคมที่บอบช�้ำเปล่ียนผันสู่สภำวะปกติ 
เกิดควำมปรองดองและยอมให้อภัยกันน้ัน ผู้มีอ�ำนำจใน
ขณะนั้นมักใช้กระบวนกำรนิรโทษกรรมเป็นแนวทำงใน
กำรแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้น กำรนิรโทษกรรมส่งผลในทำง
กฎหมำยที่รุนแรง ดังที่นักปรำชญ์แต่โบรำณได้แสดงทัศนะ
ว่ำ กำรนิรโทษกรรมนั้นไม่ควรกระท�ำ เพรำะหลักที่ว่ำ “ผู้
ใดท�ำผิด ผู้นั้นต้องรับผิด เพื่อกำรกระท�ำของตน” เป็นหลัก
ศักดิ์สิทธิ์  เพรำะล�ำพังแต่กำรนิรโทษกรรมน้ันมีผลในด้ำน
กำรยตุกิำรด�ำเนนิคดทีำงกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ควำมเสยีหำย
ที่จะเกิดขึ้นในทำงอื่นนั้นยังมีอยู่ ผู้รับผลกระทบโดยตรง
อำจยังไม่พอใจ และต้องกำรให้มีกำรลงโทษผู้กระท�ำควำม
ผิดอยู่ (ทวีเกียรติ มีนะกนิษ, 2552)

ขอบเขตการศึกษา
  ในด้ำนเนือ้หำ จะท�ำกำรศกึษำในเรือ่งกำรเปลีย่นแปลง
ทำงกำรเมืองของไทย พฤติกรรมองค์กำรของทหำร ผลของ
กฎหมำย กลุ่มผลประโยชน์ และพฤติกรรมประชำธิปไตย
ของทหำร โดยประชำกรจะเป็นกลุ่มนำยทหำรนักเรียนชั้น
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ยศ พ.ต. ถึง พ.อ.(พ.) ที่สังกัดโรงเรียนเสนำธิกำรทหำรบก 
และวิทยำลัยกำรทัพบก ประมำณ 400 ตัวอย่ำง โดยมี
ตัวแปรตำม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 4 ตัว ใช้ระยะเวลำ
ศึกษำตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2560
 
สมมุติฐานของการวิจัย
  1. กำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองของไทยขึ้นกับ
พฤติกรรมองค์กำรของทหำร ผลของกฎหมำย กลุ่มผล
ประโยชน์ และพฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำร
  2. พฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำรข้ึนกับ
พฤติกรรมองค์กำรของทหำร ผลของกฎหมำย และกลุ่ม 
ผลประโยชน์
  3. พฤติกรรมองค์กำรของทหำรขึ้นกับผลของ
กฎหมำย และกลุ่มผลประโยชน์
  4. กลุ่มผลประโยชน์ขึ้นกับผลของกฎหมำย

ทหำร พร้อมกับศกึษำจำกเอกสำร สิง่พมิพ์ และสือ่ออนไลน์
ต่ำงๆ มีรำยละเอียด ดังนี้
  กำรวิจัยครั้งนี้เป็นกำรวิจัยแบบผสมวิธี โดยใช้แนว 
ทำงวิจัยเชิงปริมำณ น�ำกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อสนับสนุน
กำรวิจัยเชิงปริมำณ โดยศึกษำจำกเอกสำรและงำนวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทย สร้ำงแบบสอบ 
ถำมโดยครอบคลุมกรอบแนวคิดในกำรวิจัย และสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ น�ำแบบสอบถำมให้อำจำรย์ที่ปรึกษำทั้ง 2 
ท่ำนและผู้เชี่ยวชำญอีก 5 ท่ำน เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง 
โดยน�ำแบบสอบถำมไปหำค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง ซึ่งมีข้อ
ค�ำถำมทั้งหมด 100 ค�ำถำม (พื้นฐำน 7 ค�ำถำม เพื่อกำร
วิจัย 93 ค�ำถำม) และได้น�ำแบบสอบถำมไปทดสอบก่อน 
โดยกำรท�ำ Pre – test กับกลุ่มนำยทหำรบกระดับกลำง 
จ�ำนวน 33 ชุด เพื่อวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือ ของเครื่องมือ 
ได้ค่ำ Cronbach’s Alpha = 0.9381 ซึ่งต้องมคี่ำตั้งแต่ 

6 
 

แปลกปลอมในสังคมสมัยใหม ท่ีใหความชอบธรรมแหงกฎเกณฑและเคารพสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แนนอนวาเม่ือเกิดความขัดแยงในสังคมข้ึน การนําสังคมท่ีบอบชํ้าเปล่ียนผันสูสภาวะปกติ เกิดความ
ปรองดองและยอมใหอภัยกันนั้น ผูมีอํานาจในขณะน้ันมักใชกระบวนการนิรโทษกรรมเปนแนวทางในการ
แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน การนิรโทษกรรมสงผลในทางกฎหมายท่ีรุนแรง ดังท่ีนักปราชญแตโบราณไดแสดง
ทัศนะวา การนิรโทษกรรมนั้นไมควรกระทํา เพราะหลักท่ีวา “ผูใดทําผิด ผูนั้นตองรับผิด เพื่อการกระทําของ
ตน” เปนหลักศักดิ์สิทธ์ิ  เพราะลําพังแตการนิรโทษกรรมนั้นมีผลในดานการยุติการดําเนินคดีทางกฎหมาย 
เทานั้น แตความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในทางอ่ืนนั้นยังมีอยู ผูรับผลกระทบโดยตรงอาจยังไมพอใจ และตองการ
ใหมีการลงโทษผูกระทําความผิดอยู (ทวีเกยีรติ มีนะกนษิ, 2552) 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ในดานเน้ือหา จะทําการศึกษาในเร่ืองการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของไทย พฤติกรรมองคการของ
ทหาร ผลของกฎหมาย กลุมผลประโยชน และพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร โดยประชากรจะเปนกลุม
นายทหารนักเรียนชั้นยศ พ.ต. ถึง พ.อ.(พ.) ท่ีสังกัดโรงเรียนเสนาธิการทหารบก และวิทยาลัย การทัพบก 
ประมาณ 400 ตัวอยาง โดยมีตัวแปรตาม 1 ตัว และตัวแปรอิสระ 4 ตัว ใชระยะเวลาศึกษาต้ังแต 1 ม.ค.60 – 
30 ก.ย.60  

สมมุติฐานของการวิจัย 
 1. การเปล่ียนแปลงทางการเมืองของไทยข้ึนกับพฤติกรรมองคการของทหาร ผลของกฎหมาย กลุม
ผลประโยชน และพฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร 
 2. พฤติกรรมประชาธิปไตยของทหารข้ึนกับพฤติกรรมองคการของทหาร ผลของกฎหมาย และกลุม
ผลประโยชน 
 3. พฤติกรรมองคการของทหารข้ึนกับผลของกฎหมาย และกลุมผลประโยชน 
 4. กลุมผลประโยชนข้ึนกับผลของกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพ 1 กรอบแนวความคดิ เก่ียวกับความสัมพันธระหวางตัวแปรแฝงและตัวแปรประจักษ 

 

  

 

 

ความมีบุคลิกภาพแบบอํานาจนิยม 

การนิรโทษกรรม 

      การตีความกฎหมาย 
      การมีสองมาตรฐาน 

   การมีอิทธพิลทางการเมือง 

            การช้ีนําสังคม 

การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ความมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด ความสามารถแสดงกําลงั

  พฤติกรรมองค์การของทหาร

    ผลของกฎหมาย การเปลีย่นแปลง
  การเมืองไทย

     การรัฐประหาร

       การเป็นรัฐทหาร

   การทหารนําการเมือง 

   ความเป็นองคร์ัฏฐาธปัิตย์ ความสมัพันธร์ะหวา่งทหารกับพลเรอืน    ความมสี่วนร่วมทางการเมอืง 

พฤติกรรมประชาธิปไตย 
       ของทหาร

กลุมผลประโยชน

ภาพ 1 กรอบแนวควำมคิด

วิธีด�าเนินการวิจัย และการเก็บข้อมูล
  กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นรูปแบบกำรวิจัยท้ังเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพ กำรวิจัยเชิงปริมำณ จะเก็บรวบรวมข้อมูล
ด้วยแบบสอบถำมจำกนำยทหำรนกัเรยีน โรงเรยีนเสนำธกิำร
ทหำรบก และวิทยำลัยกำรทัพบก ประจ�ำปีงบประมำณ 
2560 (1 ต.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2560) ส�ำหรับกำรวิจัยเชิง
คุณภำพ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสัมภำษณ์เจำะลกึนำย

0.70 ขึน้ไป ฉะนัน้แบบสอบถำมมีควำมเชือ่ถอืได้สูง สำมำรถ
น�ำไปใช้ได้ ส�ำหรับจ�ำนวนประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ ที่ได้
มำจำกกำรคัดเลือกของหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกแบบ
แบ่งชั้น  มำในขั้นต้นแล้ว และใช้กำรสุ่มแบบเจำะจง ในขั้น
นี้อีก โดยใช้สูตรค�ำนวณ ยำมำเน่ จำกสถำนภำพ ก�ำลังพล
ของกองทัพบก จัดท�ำโดยกรมก�ำลังพลทหำรบก เมื่อ 30 
พ.ย. 2558 กองทัพบกมีก�ำลังพลบรรจุจริง ชั้นยศ พ.ต. ถึง 
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พ.อ.(พ) รวม 13,417 นำย ค�ำนวณค่ำ = 388 คน โดยปัด
ให้เป็นตัวเลขจ�ำนวนเต็ม คือไม่น้อยกว่ำ 400 คน 
  ส�ำหรับกลุ ่มตัวอย่ำงประชำกรในกำรวิจัยเชิง
คณุภำพคอื นำยทหำรช้ันนำยพลและช้ันนำยพนัทีเ่คยศกึษำ
และก�ำลงัศกึษำในวทิยำลยักำรทพับก และโรงเรียนเสนำธกิำร
ทหำรบก รวม 15 คน ก็ได้ใช้วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง 
โดยใช้เหตุผลหรือหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดข้ึนเป็นเกณฑ์ในกำร
เลือกตวัอย่ำง เพ่ือสมัภำษณ์เจำะลกึ รวมทัง้วจัิยจำกเอกสำร
สิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ ฯลฯ ด้วย เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำร
วิจัยเชิงปริมำณ ผู้ศึกษำได้สร้ำงแบบสอบถำม โดยใช้ระดับ
ควำมคิดแบบลิเคิร์ทสเกล) มีเกณฑ์กำรให้คะแนน 5 ระดับ 
และวิเครำะห์ระดับควำมส�ำคัญของตัวแปรตำมแบบของ 
Gleim and Gleim, 2003 ซ่ึงประกอบด้วยมำตรวดัตวัแปร
ประจักษ์ทกุตัว ตำมกรอบแนวควำมคดิท่ีได้จำกกำรทบทวน
วรรณกรรม และทดสอบควำมถูกต้องในเนื้อหำ ควำมเชื่อ

ถือได้ ควำมเที่ยงตรง ของเนื้อหำ และน�ำไปเก็บข้อมูล เพื่อ
น�ำมำวิเครำะห์ทำงสถิติ เพื่อทดสอบควำมสัมพันธ์ของตัว 
แปร วิเครำะห์แบบจ�ำลองสมกำรโครงสร้ำง โดยใช้วิธีกำร
วิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ เพื่อหำระดับควำมสัมพันธ์
ของตัวแปรต่ำงๆ ส�ำหรับกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้ศึกษำใช้
กำรสัมภำษณ์เจำะลึก จำกผู้ให้ข้อมูลส�ำคัญ ซึ่งเป็นข้อคิด
เห็น และข้อเสนอแนะของผู้ถูกสัมภำษณ์ทั้งหมด รวมทั้ง
กำรวิจัยจำกเอกสำร กำรทบทวนวรรณกรรมสิ่งพิมพ์ และ
ส่ือออนไลน์ต่ำงๆ ฯลฯ แล้วน�ำมำเสนอเชิงบูรณำกำร 
สนับสนุนผลกำรวิเครำะห์จำกกำรวิจัยเชิงปริมำณ
  โดยมีผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์ ทำง
ตรง – ทำงอ้อม ด้วยค่ำมำตรฐำน และค่ำนัยส�ำคัญทำง
สถิติ (t - value) โดยได้สร้ำงตัวแปรด้วยกำรก�ำหนด
สัญลักษณ์อักษรภำษำอังกฤษพิมพ์ใหญ่ที่ได้ก�ำหนดขึ้นใหม่ 
A ถึง O ส�ำหรับกำรแปรผล ได้ดังนี้ (TOT = TOTAL)

8 
 

  โดยมีผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ ทางตรง – ทางออม ดวยคามาตรฐาน และคานัยสําคัญ
ทางสถิติ (t - value) โดยไดสรางตัวแปรดวย 
การกําหนดสัญลักษณอักษรภาษาอังกฤษพิมพใหญท่ีไดกําหนดข้ึนใหม A ถึง O สําหรับการแปรผลดวย
โปรแกรม Lisrel ไดดังนี้ (TOT = TOTAL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 ภาพ 2 คามาตรฐานผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธ 

ตาราง 1 ความสัมพันธทางตรงและทางออมระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ อิทธิพล 
ตัวแปรตาม

การเปล่ียนแปลง
การเมืองไทย 

พฤติกรรม
องคการ  
ของทหาร 

ตัวแปรอิสระ พฤติกรรม 
ประชาธิปไตย 
ของทหาร 

กลุม
ผลประโยชน 

พฤติกรรมองคการของทหาร ทางตรง 
ทางออม 
รวม 

0.270
0.136 
0.406

-
- 
-

-
- 
-

0.380
- 

0.380
ผลของกฎหมาย ทางตรง 

ทางออม 
รวม 

0.200
0.487 
0.687

0.390
- 

0.390

0.450 
- 

0.450 

0.290
0.296 
0.586

กลุมผลประโยชน ทางตรง 
ทางออม 
รวม 

0.230
0.292 
0.522

0.430
- 

0.430

-
- 
-

0.330
- 

0.330
พฤติกรรมประชาธิปไตย       
ของทหาร 

ทางตรง 
ทางออม 
รวม 

0.360
- 

0.360

-
- 
-

-
- 
-

- 
- 
- 

 TOT ABC

  TOT DEF TOT MNO 

   TOT GHI  TOT JKL

พฤติกรรมองค์การของทหาร

ผลของกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงการเมืองไทย 

กลุ่มผลประโยชน์ พฤติกรรมประชาธิปไตยของทหาร 

0.39 0.27

0.39

0.43 

0.29

0.38
0.21

0.230.45 

  1.00 

0.36

0.15 

0.29 0.330.80 

ภาพ 2 ค่ำมำตรฐำนผลกำรวิเครำะห์เส้นทำงควำมสัมพันธ์
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ผลการวิจัย
ข้อค้นพบและกำรอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
  กำรสรุปข้อค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ ผู้
วจิยัขอรำยงำนข้อค้นพบตำมวตัถุประสงค์ข้อที ่1 เพือ่ศกึษำ
นำยทหำรบกระดับกลำงยึดอ�ำนำจเพรำะต้องกำรให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงทำงกำรเมืองท่ีบริหำรประเทศด้วยกำรล้ม
รัฐบำลพลเรือน เกิดจำกปัจจัยด้ำนแรงจูงใจ (Motive 
factors) 4 ประกำรที่เป็นตัวแปรอิสระ จำกตำรำง 1 ได้ค่ำ
ผลรวมของผลของกฎหมำยท้ังทำงตรงและทำงอ้อมมีค่ำ

สูงสุด (0.687) รองลงมำตำมล�ำดับได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ 
(0.522) พฤติกรรมองค์กำรของทหำร (0.406) และพฤตกิรรม
ประชำธิปไตยของทหำร (0.360) 

ข้อค้นพบและกำรอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 2   
  เพื่อศึกษำปัจจัยอะไรที่ทหำรบกระดับกลำงยึด
อ�ำนำจ ซึง่มปัีจจัยด้ำนแรงจูงใจ (Motive factors) เบือ้งต้น
ก่อนและปัจจยัด้ำนโอกำส (Opportunity factors) เกดิขึน้

 

ตำรำง 1 ควำมสัมพันธ์ทำงตรงและทำงอ้อมระหว่ำงตัวแปรอิสระและตัวแปรตำม

      ตัวแปรตำม พฤติกรรม ตัวแปรอิสระ พฤติกรรม
  ตัวแปรอิสระ อิทธิพล กำรเปลี่ยนแปลง องค์กำร กลุ่ม ประชำธิปไตย
      กำรเมืองไทย ของทหำร ผลประโยชน์ ของทหำร
 
 พฤติกรรมองค์กำรของทหำร ทำงตรง 0.270 - - 0.380
     ทำงอ้อม 0.136 - - -
     รวม 0.406 - - 0.380
 ผลของกฎหมำย ทำงตรง 0.200 0.390 0.450 0.290
     ทำงอ้อม 0.487 - - 0.296
     รวม 0.687 0.390 0.450 0.586
 กลุ่มผลประโยชน์ ทำงตรง 0.230 0.430 - 0.330
     ทำงอ้อม 0.292 - - -
     รวม 0.522 0.430 - 0.330
 พฤติกรรมประชำธิปไตย        ทำงตรง 0.360 - - -
 ของทหำร  ทำงอ้อม - - - -
     รวม 0.360 - - - 

ตำรำง 2 ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทย

  รำยกำร จ�ำนวน ค่ำ ค่ำ ค่ำ ค่ำเบี่ยงเบน ล�ำดับ

    ต�่ำสุด สูงสุด เฉลี่ย มำตรฐำน ที่

 ผลรวมของพฤติกรรมองค์กำรของทหำร (TOT ABC) 418 1.17 5.00 3.74 .70 3

 ผลรวมของผลของกฎหมำย  (TOT DEF) 418 1.17 5.00 3.85 .75 1

 ผลรวมของกลุ่มผลประโยชน์  (TOT GHI) 418 1.22 5.00 3.79 .75 2

 ผลรวมของพฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำร (TOT JKL) 418 1.10 5.00 3.62 .69 4
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   จำกตำรำง 2 ค่ำผลรวมของผลของกฎหมำย (TOT 
DEF) มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (Mean) (3.85) จึงมีอิทธิพลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทยมำกท่ีสุด รองลงมำตำมล�ำดับ
ได้แก่ ผลรวมของกลุ่มผลประโยชน์ (TOT GHI) (3.79) ผล
รวมของพฤติกรรมองค์กำรของทหำร (TOT ABC) (3.74) 
และผลรวมของพฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำร (TOT 
JKL) (3.62) ซึง่เป็นล�ำดบัสดุท้ำย สอดคล้องกับค่ำมำตรฐำน 
ตำมตำรำง 1 และค่ำนัยส�ำคัญทำงสถิติ 

ดือ้ดงึ แก้ปัญหำไม่ได้ ต้องกำรบรหิำรงำนต่อไปจนสถำนกำรณ์
เข้ำขั้นวิกฤตและคับขันสูงสุดจึงเป็นสำเหตุที่กองก�ำลังของ
ทหำรบกต้องยึดอ�ำนำจ ด้วยเหตุปัจจัยหลักด้ำนโอกำส 
(Opportunity factors) เสริมเพิ่มอีก ดังนี้
  1. มีปัญหำทำงกำรเมืองของรัฐบำลพลเรือนอย่ำง
รนุแรง แก้ปัญหำไม่ได้ ถงึทำงตัน ไม่สำมำรถบริหำรประเทศ
ต่อไปได้ เป็นรัฐบำลที่ล้มเหลว (Failed State)
  2. เกิดเหตุกำรณ์ที่กระทบกับควำมมั่นคงของ

ตำรำง 3 กำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทยด้วยกำรรัฐประหำร

  กำรรัฐประหำร ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบน ล�ำดับที่ ระดับ
    มำตรฐำน  ควำมส�ำคัญ

 รัฐประหำรไม่เป็นสำกล  3.77 .99 3 มำก
 รัฐประหำรจ�ำเป็นเมื่อประเทศถึงทำงตัน 3.60 .96 4 มำก
 รัฐประหำรมีผลประโยชน์อื่นแอบแฝง 3.33 .75 6 มำก
 ทหำรบกท�ำรัฐประหำรจึงส�ำเร็จ 3.86 .79 2 มำก
 รัฐประหำรเกิดเมื่อขัดแย้งกำรเมืองรุนแรง 3.88 .77 1 มำก 
 รัฐประหำรเป็นสิ่งล้ำสมัย 3.44 .75 5 มำก

  จำกตำรำง 3 รัฐประหำรเกิดขึ้นเมื่อขัดแย้งทำงกำร
เมืองอย่ำงรุนแรง มีค่ำเฉลี่ยสูงสุด (3.88) และทหำรบกท�ำ
รัฐประหำรจึงส�ำเร็จ มีค่ำเป็นล�ำดับ 2 (3.86) รัฐประหำร
ไม่เป็นสำกลมีค่ำเป็นล�ำดับ 3 (3.77) และรฐัประหำร
จ�ำเป็นเมือ่ประเทศถงึทำงตนั เป็นล�ำดบั 4 (3.60)
  จำกผลกำรวิจัยเชิงคุณภำพ พบว่ำจำกสำเหตุ
เบื้องต้น 4 ประกำรดังกล่ำวแล้ว เมื่อสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ได้
สัง่สมและพัฒนำควำมรนุแรงเพิม่มำกข้ึน และรฐับำลพลเรอืน

รัฐบำลในหลำยๆ ด้ำน (สังคม เศรษฐกิจ กำรเมือง ฯลฯ) 
อย่ำงรนุแรง น�ำไปสู่ควำมแตกแยกทีจ่ะก่อให้เกิดกำรจลำจล
และสงครำมกลำงเมือง (Civil war) ขึ้นได้
  และเมื่อยึดอ�ำนำจแล้ว มีผลท�ำให้รัฐบำลพลเรือน
ต้องล้มไป มีรัฐบำลทหำรเข้ำมำบริหำรประเทศ และแก้ไข
ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดขึ้น เมื่อถึงเวลำอันสมควร ก็ส่งมอบคืน
อ�ำนำจอธิปไตย ให้มีกำรเลือกตั้งตำมกฎกติกำที่เหมำะสม
ต่อไปในอนำคต
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  เพื่อน�ำเสนอกำรแก้ไขกำรยึดอ�ำนำจ กำรแก้ไขกำร
ยึดอ�ำนำจด้วยกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทยนั้น จำกกำร
วิจัยเชิงปริมำณ  พบว่ำผลของกฎหมำยมีอิทธิพลสูงสุดโดย
มีตัวชี้วัดเรียงล�ำดับได้แก่ กำรมีสองมำตรฐำน กำรตีควำม
กฎหมำยและกำรนิรโทษกรรม
  ส�ำหรับกำรนิรโทษกรรมจำกตำรำง 4 นั้น กำร
นิรโทษกรรมท�ำให้ผูก้ระท�ำผดิไม่เกรงกลวั มค่ีำสงูสดุ (3.96) 
และผู้ได้รับผลกระทบต่อกำรให้ลงโทษ มีค่ำเป็นล�ำดับ 2 
(3.92) ผู้ใดท�ำผิดผู้น้ันต้องรับผิดกำรกระท�ำของตน มีค่ำ
เป็นล�ำดับ 3 (3.83) จึงไม่ควรมีกำรนิรโทษกรรมในกำรท�ำ  
ปฏิวัติ/รัฐประหำร
  ในกำรวิจัยเชิงคุณภำพ จำกค�ำถำมที่ว่ำ ถ้ำรัฐบำล
พลเรือนไม่ต้องกำรให้ทหำรบกท�ำกำรปฏิวัติ/รัฐประหำร 
จะต้องท�ำอย่ำงไรนั้น ได้ค�ำตอบว่ำ รัฐบำลพลเรือนจะต้อง
บริหำรและปกครองประเทศด้วยระบบคุณธรรม ค�ำนึงถึง
ประโยชน ์ที่ จะเ กิดกับประชำชนส ่วนรวมเป ็นหลัก 
สอดคล้องกับผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ ในหัวข้อตัวชี้วัด เรื่อง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทหำรกับพลเรือนท่ีกล่ำวว่ำ รัฐบำล
พลเรือนที่บริหำรรำชกำรแผ่นดินไปด้วยหลัก ธรรมำภิบำล 
จะมีวำระกำรเป็นรัฐบำลครบตำมรัฐธรรมนูญก�ำหนด ใน
ประเทศเสรีประชำธิปไตย ทหำรจะต้องไม่เข้ำมำมีอิทธิพล
เหนือกว่ำรัฐบำล และถ้ำจะไม่ให้กำรปฏิวัติ/รัฐประหำร 
เกิดขึ้นได้อีกในอนำคตนั้น จะต้องไม่มีกำร นิรโทษกรรมให้
แก่กำรปฏิวัติ/รัฐประหำร ที่ออกมำเป็น พ.ร.บ.หรือก�ำหนด
ไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับถำวรหรือชั่วครำว มีผลท�ำให้เกิดกำร

ข้อค้นพบและกำรอภิปรำย ตำมวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 
ตำรำง 4 ผลของกฎหมำยในเรื่องกำรนิรโทษกรรม โดยแสดงค่ำเฉลี่ย ดังนี้
 
        กำรนิรโทษกรรม ค่ำ ค่ำเบี่ยงเบน ล�ำดับ ระดับ
   เฉลี่ย มำตรฐำน ที่ ควำมส�ำคัญ

 กำรนิรโทษกรรมเป็นกำรออกกฎหมำยย้อนหลัง 3.42 .93 7 มำก
 กำรนิรโทษกรรมท�ำให้ผู้กระท�ำผิดไม่เกรงกลัว 3.96 .97 1 มำก
 กำรนิรโทษกรรมท�ำให้เกิดรัฐประหำรได้บ่อยๆ 3.59 .94 5 มำก
 กำรนิรโทษกรรมไม่ควรมีในอนำคต 3.58 .97 6 มำก
 กำรนิรโทษกรรมมีผลตำมมำหลำยอย่ำง 3.68 .98 4 มำก
 ผู้ใดท�ำผิดผู้นั้นต้องรับผิดกำรกระท�ำของตน 3.83 .98 3 มำก
 ผู้ได้รับผลกระทบต้องกำรให้ลงโทษ 3.92 .99 2 มำก

ปฏิวัติ/รัฐประหำรได้บ่อยๆ จำกผลกำรวิจัย ได้ค่ำเฉลี่ยถึง 
3.59 (ซึ่งอยู่ใน ระดับมำก)

สรุป และข้อเสนอแนะ
  จำกผลกำรวิ จัยได ้ข ้อค ้นพบเพื่อหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ำยนิติบัญญัติ ฝ่ำยบริหำร และฝ่ำย
ตุลำกำร สำมำรถน�ำข้อค้นพบต่ำงๆ ทั้งหมดของตัวชี้วัด 
ทกุตวัในทกุล�ำดบัที ่ เพรำะมรีะดบัควำมส�ำคัญมำกและมำก
ที่สุด ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชำติ โดยเฉพำะ
กระทรวงกลำโหมและกองทัพบก ที่ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับ
บัญชำของหน่วยงำนฝ่ำยเสนำธิกำร ฝ่ำยอ�ำนวยกำร ในทุก
ระดับ เพื่อก�ำหนดนโยบำย มำตรกำร และแนวทำงในกำร
ก�ำหนดบทบำทของนำยทหำรบกระดับกลำง ให้เหมำะสม
ต่อกำรมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทยด้วยกำร
ปฏิวัติรัฐประหำรในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสมต่อไป

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
  นำยทหำรบกระดับกลำงนั้น มีอิทธิพลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทย เพรำะฉะนั้น กระทรวงกลำโหม 
กองทัพบกก็ควรจะเน้นและให้ควำมส�ำคัญแก่นำยทหำร
บกระดับกลำงดังกล่ำว ดังนี้ 
  1. ในด้ำนพฤติกรรมองค์กำรของทหำร จะต้องให้
ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับ คือ 
   1.1 ควำมมี ร ะ เบี ยบวิ นั ยที่ เ ข ้ ม ง วดนั้ น 
กระทรวงกลำโหมโดยกรมพระธรรมนูญ สมควรแก้ไข
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ภาพ 2 แสดงควำมสัมพันธ์กับแผนแม่บทพัฒนำและรณรงค์กำรใช้หญ้ำแฝกอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับทหำรและกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
ควำมมั่นคง เช่น แก้ไขให้นำยทหำรชั้นนำยพล ต้องอยู่ภำย
ใต้บังคับของ พ.ร.บ.วินัยทหำร พ.ศ. 2476 เหมือนทหำร
ทุกคน แก้ไข พ.ร.บ.กฎอัยกำรศึก พ.ศ. 2457 ให้ทันสมัย
แก้ไข พ.ร.บ. เครือ่งแบบทหำร พ.ศ. 2477 เรือ่งกำรแต่งกำย
เลียนแบบทหำร และแก้ไข พ.ร.บ. วินัยทหำร พ.ศ. 2476 
ว่ำด้วยกำรร้องทุกข์ด้วย
   1.2 ควำมมีบุคลิกภำพแบบอ� ำนำจนิยม 
กองทัพบกควรเน้นเรื่อง กำรมอบภำรกิจจะส�ำเร็จหรือล้ม
เหลวขึ้นกับผู้น�ำหน่วยนั้นๆ โดยจะต้องมีกำรคัดเลือกและ
แต่งตั้งผู้บังคับหน่วย (กรม กองพัน กองร้อย) ที่มีคุณสมบัติ
เหมำะสมและกระทรวงกลำโหมโดยส�ำนักนโยบำยและ
แผนกลำโหม (สนผ.กห.) สมควรแก้ไขต�ำแหน่งรอง และผู้
ช่วยผู้บัญชำกำรของเหล่ำทัพควรมีจ�ำนวนมำกกว่ำที่เป็น
อยูใ่นปัจจบุนั เพ่ือรบัผิดชอบตำมสำยงำนทีไ่ด้รบัมอบหมำย
จำกผู้บัญชำกำรเหล่ำทัพ
   1.3 ควำมสำมำรถแสดงก�ำลัง กองทัพบกควร
เน้นเรื่องกำรแสดงก�ำลังของทหำร จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง
และชอบธรรมตำมกฎหมำย มิใช่มุง่ประสงค์อืน่ๆ เช่น ทำง 
กำรเมือง เป็นต้น
  2. ในด้ำนผลของกฎหมำยนั้น ศำลทหำร กรม
พระธรรมนญู ส�ำนกังำนพระธรรมนญูทหำรบกและผูบ้งัคบั
บัญชำทุกระดับชั้น จะต้องให้ควำมส�ำคัญเป็นล�ำดับคือ
   2.1 กำรมีสองมำตรฐำน ควรเน้นเร่ืองกำรบงัคบั
ใช้กฎหมำยของหน่วยงำนทหำรต้องมีมำตรฐำนเดียวกัน 
ไม่ว่ำผูใ้ดเมือ่กระท�ำผิด ต้องได้รบัโทษตำมทีก่ฎหมำยก�ำหนด
ไว้เช่นกัน
   2.2  กำรตคีวำมกฎหมำย จะต้องให้ควำมส�ำคญั
ว่ำกฎหมำยต้องเป็นใหญ่เหนือกว่ำตัวบุคคล ไม่ตีควำมตำม
ใบสั่ง ของผู้มีอ�ำนำจ
   2.3 กำรนิรโทษกรรมนั้น มีผลในด้ำนกำรยุติ
กำรด�ำเนนิคดทีำงกฎหมำยเท่ำนัน้ แต่ควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 
ผู้รับผลกระทบต้องกำรให้มีกำรลงโทษผู้กระท�ำผิดอยู่
  3. ในด้ำนกลุ่มผลประโยชน์นั้น กองทัพบก โดย
กรมข่ำวทหำรบก กรมกิจกำรพลเรือนทหำรบก กรม
ยทุธกำรทหำรบก ฯลฯ จะต้องให้ควำมส�ำคญัเป็นล�ำดบั คอื
   3.1 กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องเน้นให้
ควำมส�ำคัญว่ำกำรเรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์ต่ำงๆ มัก
จะมีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝงอยู่ด้วย มีกำรยั่วยุและ

ชกัน�ำ จะต้องพจิำรณำด้วยควำมรอบคอบเสมอเพรำะท�ำให้
กำรเมืองเปลี่ยนแปลงได้
   3.2 กำรชี้น�ำสังคม จะต้องเน้นให้ควำมส�ำคัญ
ว่ำเม่ือมีกำรปฏิวัติ/รัฐประหำรเกิดขึ้น ถึงแม้ส่ิงแรกที่จะ
ต้องท�ำคอื กำรควบคมุสือ่มวลชนทกุประเภท ในกำรควบคมุ
อ�ำนำจก่อนแต่ต้อง ผ่อนคลำยภำยหลัง ให้วิพำกษ์วิจำรณ์
และช้ีน�ำกำรท�ำงำนของรัฐบำล เพื่อประโยชน์สำธำรณะ 
จะก่อให้เกิดผลดีต่อรัฐบำลเอง
   3.3 กำรมีอิทธิพลทำงกำรเมือง จะต้องเน้นให้
ควำมส�ำคญัว่ำ กลุม่ผลประโยชน์ทีพ่ยำยำม ผลกัดนันโยบำย
สำธำรณะให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของกลุ่มตน เมื่อ
ไม่ได้รับกำรสนอง จึงผละไปเป็นฝ่ำยค้ำนได้
  4. ในด้ำนพฤติกรรมประชำธิปไตยของทหำรนั้น 
กระทรวงกลำโหมและกองทัพบก จะต้องให้ควำมส�ำคัญ
ตำมล�ำดับ คือ
   4.1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทหำรกับพลเรือน 
จะต้องเน้นให้ควำมส�ำคัญตำมล�ำดับว่ำ ในประเทศเสรี
ประชำธิปไตย ทหำรจะต้องไม่เข้ำมำมีอิทธิพลเหนือกว่ำ
รัฐบำล ด้วยกำรปลูกฝังอุดมกำรณ์ประชำธิปไตย ของผู้
บังคับหน่วยทหำรในทุกระดับโดยไม่แทรกแซงเมื่อรัฐบำล
พลเรือนบริหำรรำชกำรแผ่นดินด้วยหลักธรรมำภิบำล และ
ในกำรบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิ ตำมปกตหิน่วยทหำรทกุหน่วย 
ต้องอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับและบริหำรของรัฐบำล โดยเมื่อผู้
บัญชำกำรเหล่ำทัพ ไม่ปฏิบัติตำมนโยบำยและค�ำสั่งที่ชอบ
ด้วยกฎหมำยของรัฐบำลพลเรือน ก็สมควรได้รับค�ำต�ำหนิ
และวิพำกษ์วิจำรณ์จำกสังคม
   4.2 ควำมมีส่วนร่วมทำงกำรเมือง จะต้องเน้น
ให้ควำมส�ำคัญว่ำ กำรเมืองไม่ควรเป็นเรื่องของผู้ได้รับกำร
ศึกษำสูงเท่ำนั้น เพรำะฉะนั้น กองทัพบก โดยกรมยุทธ
ศึกษำทหำรบก ต้องให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ศึกษำ อบรม 
เพิ่มเติมให้กับก�ำลังพลทุกระดับ (พลทหำร, นำยทหำรชั้น
ประทวนและนำยทหำรชัน้สญัญำบัตร) ในเรือ่งกำรปกครอง
ระบอบประชำธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชน ส่วนจะมี
พรรคกำรเมืองท่ีมีอดีตข้ำรำชกำรทหำรเป็นหัวหน้ำพรรค
ทหำรเพื่อลงแข่งขันเป็นทำงเลือกในระบอบประชำธิปไตย
ด้วยนั้น มีค่ำเฉลี่ยน้อยที่สุดในตัวชี้วัดของกลุ่มนี้ จึงไม่
สมควรจัดตั้งขึ้นเพรำะจะไม่ประสพผลส�ำเร็จ
   4.3 ควำมเป็นองค์รัฎฐำธิปัตย์ จะต้องเน้นให้
ควำมส�ำคัญว่ำ กำรเป็นองค์รัฎฐำธิปัตย์ที่ได้อ�ำนำจ มำจำก
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กำรเลือกตั้งของประชำชนมีเกียรติยศ ศักดิ์ศรี ดีกว่ำได้
อ�ำนำจมำจำกกำรท�ำรัฐประหำร
  5. ในด ้ำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทยนั้น 
รัฐบำล กระทรวงกลำโหม และกองทัพบก จะต้องให้ควำม
ส�ำคัญตำมล�ำดับ คือ
   5.1 กำรเป็นรัฐทหำร จะต้องเน้นให้ควำมส�ำคญั
ตำมล�ำดับว่ำ เมื่อถึงเวลำอันควร รัฐบำลทหำรต้องรีบคืน
อ�ำนำจให้แก่รัฐบำลพลเรือนด้วยช่องทำงประชำธิปไตย 
และในช่วงกำรเป็นรฐับำลทหำร กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน
มคีวำมหลำกหลำยในสำขำอำชีพ ต�ำแหน่งรฐัมนตรีทีบ่รหิำร
กระทรวงต่ำงๆ ต้องเป็นผูท้ีมี่ควำมรูแ้ละเช่ียวชำญเฉพำะด้ำน
นัน้ๆ ไม่ใช่แต่งตัง้เพือ่เป็นกำรตอบแทนต�ำแหน่งทำงกำรเมอืง
ซึง่กันและกนั และรัฐบำลทหำรกส็มควรได้รบักำรตรวจสอบ
กำรใช้อ�ำนำจจำกองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่น ปปช. และ สตง. 
เป็นต้น
   5.2 กำรทหำรน�ำกำรเมอืง จะต้องเน้นให้ควำม
ส�ำคัญว่ำในอนำคตข้ำงหน้ำก็ต้องมีกำรเลือกตั้ง ได้รัฐบำล
พลเรือนเข้ำมำบริหำรประเทศ ทหำรต้องยุติบทบำททำง
ด้ำนกำรเมือง กลับสู่กรมกอง เป็นส่วนรำชกำรที่ต้องอยู่ใต้
บังคับบัญชำของรัฐบำลพลเรือนตำมระบอบประชำธิปไตย 
และในขณะเป็นรัฐบำลทหำรนั้น ต้องค�ำนึงถึงว่ำ ในอนำคต
เมื่อประชำชนไม่เชื่อมั่นในสัจจะวำจำของผู ้น�ำที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกค�ำมั่นเดิม ก็อำจออกมำต่อต้ำนได้ และสิ่ง
ที่เป็นอันตรำยที่สุดของ: กำรทหำรน�ำกำรเมือง ก็คือกำร
เสพติดอ�ำนำจ ใช้อ�ำนำจจอย่ำงไม่เป็นธรรม และกำรละเมิด
สิทธิมนุษยชน ส่วนกำรสร้ำงควำมปรองดองให้เกิดข้ึนกับ
ชนในชำติได้อย่ำงแท้จริงนั้น มีค่ำเฉลี่ย น้อยที่สุดในตัวชี้วัด
ของกลุ่มนี้ กำรทหำรน�ำกำรเมืองด้วยกำรรัฐประหำรจึงไม่
สำมำรถท�ำส�ำเร็จได้โดยง่ำย ต้องพยำยำมด�ำเนินกำรด้วย
วิธี ที่เหมำะสมต่อไป
   5.3 กำรรัฐประหำรจะต้องเน้นให้ควำมส�ำคัญ
ว่ำ ก่อนเกดิกำรรัฐประหำร เมือ่มคีวำมขดัแย้งทำงกำรเมือง
อย่ำงรนุแรงขึน้ ควรให้กำรเมอืงแก้ด้วยกำรเมอืงก่อน ทหำร
ต้องวำงตวัเป็นกลำงอย่ำงแท้จรงิ  ไม่กลำยเป็นคูขั่ดแย้งของ
ฝ่ำยหนึง่ฝ่ำยใดเสยีเอง โดยกองก�ำลงัทหำรบกท�ำรฐัประหำร
จึงส�ำเร็จ แต่กำรใช้อ�ำนำจรฐัด้วยกำรรฐัประหำรนัน้ ไม่ถกูต้อง
ตำมหลกัสำกลในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตย

ข้อเสนอแนะเชิงวิชำกำร 
  เนื่องจำกบทบำทของนำยทหำรบกระดับกลำง มี
อิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงกำรเมืองไทย เพรำะฉะนั้น 
อ�ำนำจ 3 ฝ่ำยทีใ่ช้ในกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดนิของประเทศ 
ได้แก่ ประมุขของฝ่ำยบริหำร ประมุขของฝ่ำยนิติบัญญัติ 
และประมุขของฝ่ำยตุลำกำร จะต้องตระหนักถึงผลของ
กฎหมำย ซ่ึงมีอิทธิพลสูงสุดต่อกำรเปล่ียนแปลงทำงกำร
เมืองของไทย ฉะนั้น ประธำนสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
นำยกรัฐมนตรี และประธำนศำลฎีกำ (รวมถึงประธำนทุก
ศำลด้วย เช่น ศำลรัฐธรรมนูญ, ศำลทหำร, ศำลปกครอง) 
จะต้องบรหิำรรำชกำรแผ่นดนิด้วยหลักนติริฐั (Legal State) 
และหลักนิติธรรม (Rule of Law)
  กล่ำวโดยรวมก็คือ กฎหมำยต้องเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัว
บุคคลเป็นใหญ่ หน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ทั้งหลำย
ของรัฐ ไม่อำจจะใช้อ�ำนำจหรือด�ำเนินกำรใดๆ ได้ตำม
อ�ำเภอน�้ำใจ จะต้องอำศัยอ�ำนำจตำมกฎหมำยท่ีออกโดย
สภำไม่บิดเบือนกำรใช้อ�ำนำจ (ABUSE OF POWER) และ
ถ้ำมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นมีศำลเป็นผู้ตัดสินและในอนำคต
สมควรจะได้มีกำรปรับปรุงแก้ไขกระบวนกำรยุติธรรมของ
ไทยในทุกระดับด้วย (พนักงำนสอบสวน, อัยกำร, ศำล, 
รำชทัณฑ์)
ข้อเสนอแนะเพื่อท�ำกำรวิจัยในอนำคต 
  ในกำรวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ท�ำกำรวิจัยเฉพำะ
ข้ำรำชกำรทหำรบกระดับกลำงเท่ำนั้นท่ีมีอิทธิพลต่อกำร
เปล่ียนแปลงกำรเมืองไทย ในอนำคตสมควรท�ำกำรวิจัย
เพิ่มเติม ดังนี้
  1. ควรท�ำกำรวิจัยบทบำทของนำยทหำรเรือ และ
นำยทหำรอำกำศระดบักลำงทีม่อีทิธพิลต่อกำรเปลีย่นแปลง
กำรเมอืงไทยด้วย เพรำะกำรเปลีย่นแปลงกำรเมืองไทยด้วย
กำรปฏิวัติ/รัฐประหำรนั้น ถ้ำถูกปฏิเสธและไม่ได้รับควำม
ร่วมมือจำกทหำรเรือและทหำรอำกำศ ก็อำจไม่ส�ำเร็จได้
  2. ควรพจิำรณำตวัแปรอืน่ๆ อกี ทีอ่ำจมผีลกระทบ
ต่อกำรเปล่ียนแปลงกำรเมืองของไทย ตำมสถำนกำรณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลำ
  3. เนื่องจำกผลของกฎหมำยมีอิทธิพลสูงสุดที่ก่อ
ให้เกิดกำรปฏิวัติ/รัฐประหำร ควรจะมีกำรวิจัยเรื่องผลของ
กฎหมำยโดยเฉพำะ เช่น กฎหมำยรฐัธรรมนญู กฎหมำยควำม
มัน่คง กฎหมำยอำญำ กฎหมำยปกครอง ฯลฯ และน�ำเสนอ
กำรแก้ไขกฎหมำยที่เกี่ยวข้องไม่ให้มีกำรยึดอ�ำนำจอีก
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