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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการยอมรับบทบาททหาร เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบทบาททหาร
และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสาร กับการยอมรับบทบาทของทหารในการเมืองไทยของประชาชนใน
พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ผลการวิจัยพบว่า (1) ประชาชนยอมรับ
บทบาทของทหารในการเมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่ในระดับมาก ในภาพรวมและรายด้าน
ทุ กด้ าน ได้แก่ ด้ านบทบาทเป็ นผู้ไกล่ เกลี่ ย ด้ านบทบาทเป็ นผู้พิ ทักษ์ และด้ านบทบาทเป็ นผู้ ปกครอง ตามล าดั บ
(2) ประชาชนซึ่ งมีอายุ ต่างกั น ยอมรับบทบาทของทหารในการเมื องไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
แตกต่างกัน และ (3) ระดับความสนใจในประเภทรายการที่นาเสนอ ระดับประโยชน์จะได้รับ และระดับความน่าเชื่อถือ
มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทของทหารในการเมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
คาสาคัญ: การยอมรับ, บทบาทของทหาร, การรัฐประหาร
Abstract
This study included three main objectives to examine the acceptance of military role, to compare the
military role and to explore the relationship between news perception and the acceptance of military role in
Thai politics of the general public in Bangkok metropolitan and its vicinity on May 22, 2014 coup d’état, and
lastly. Overall, most respondents recognized the military role in Thai politics on May 22, 2014 coup d’état
highly and on the whole and in all aspects: mediating role, guardian role and ruling role. (2) The respondents
at different ages recognized the military role in Thai politics on May 22, 2014 coup d’état differently, and
(3) The relationship between the level of interest in programs presented, level of benefits gained, and level of
reliability was found with the acceptance of the military role in Thai politics on May 22, 2014 coup d’état.
Keywords: The Acceptance, Military Role, Coup d’état
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บทนา
ประเทศไทยมีวิวัฒนาการทางการเมืองแบบไม่มี
เสถียรภาพ มีการเปลี่ยนรัฐบาลหรือผู้ปกครองประเทศ
อยู่บ่อยครั้ง มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ไม่เป็นไป
ตามกฎกติกาหรือระเบียบแบบแผนโดยสันติวิธี มีการ
แย่งชิงอานาจด้วยการใช้กาลังอาวุธเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การยึดอ านาจทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็ นการจลาจล
ปฏิ วั ติ รั ฐ ประหาร ซึ่ งมี ก ารให้ ค วามหมายต่ า งกั น
ออกไป กล่ าวคื อ หากยึ ด อ านาจไม่ ส าเร็ จก็ เรี ยกว่ า
“กบฏ” (Rebellion) ถ้าหากยึดอานาจประสบผลสาเร็จ
แต่ เป็ นเพี ยงการเปลี่ ยนแปลงคณะรั ฐบาล ก็ เรี ยกว่า
“การรั ฐ ประหาร” (coup d’état) แต่ ถ้ า หากการยึ ด
อานาจเป็นผลสาเร็จ มีการแต่งตัง้ คณะรัฐบาลใหม่ และ
ผู้ยึดอานาจได้เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองด้วยจึง
จะถื อ ได้ ว่ าเป็ น “การปฎิ วั ติ ” (Revolution) ดั งนั้ น จึ ง
สรุ ป ได้ ว่ า การเปลี่ ย นแปลงการปกครองเมื่ อ 24
มิถุนายน พ.ศ. 2475 เป็นการปฏิวัติที่แท้จริงครั้งเดียวที่
เกิดขึน้ ในประเทศไทย การยึดอานาจโดยวิธีการใช้กาลัง
ทหาร ในอี ก หลายครั้ งต่ อ ๆ มาจึ งถื อเป็ นเพี ยงการ
รั ฐ ประหารเท่ า นั้ น เพราะผู้ ยึ ด อ านาจไม่ ได้ ท าการ
เปลี่ยนแปลงหลักการพื้นฐานระบอบการปกครอง
นับแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งถือว่าเป็น
การปฏิ วั ติ เมื่ อวั นที่ 24 มิ ถุ นายน 2475 การเมื องใน
ประเทศไทยก็ ยั งคงวนวี ยนอยู่ กั บการยึ ดอ านาจโดย
ทหารทั้งที่เป็นการรัฐประหารและการก่อกบฏจึงเกิดเป็น
“วงจรอุ บาทว์ ทางการเมื อง” (Vicious Cycle in Politics)
โดยกองทั พที่ เข้ ามายึ ดอ านาจจะฉี กรั ฐธรรมนู ญ เดิ ม
แล้ ว ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ใหม่ จั ด ให้ มี ก าร
เลือกตั้ง มีกระบวนการทางรัฐสภา แล้วก็กลับมาเกิ ด
การขัดแย้งทางการเมือง เกิดวิกฤตการณ์ และนาไปสู่

การรัฐประหารครั้งแล้วครั้งเล่า (ลิขติ ธีรเวคิน, 2548,
หน้า 161-162) เนื่องจากทหารมีบทบาทสาคัญ ดังที่
กล่าวข้างต้น ซึ่งกองทัพเป็นเครื่องมือของรัฐที่ต้องอยู่
ภายใต้อานาจการบังคับบัญชาของสถาบันที่กุมอานาจ
รัฐ เดิ มในระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราช สถาบั นที่ อยู่
เหนือกองทัพทั้งในแง่สถานภาพทางกฎหมายและอานาจ
การบังคับบัญชา ได้แก่ สถาบันพระมหากษัตริย์ แต่เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบู รณาญาสิ ทธิ ราชย์ มาสู่ ระบอบประชาธิ ปไตย อ านาจของ
พระมหากษั ตริย์ในด้านการบริ หารประเทศสิ้นสุ ด ลง
เพราะภายห ลั ง การมี รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ ก าหนดให้
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงใช้ อ านาจอธิ ป ไตยผ่ า นทาง
สถาบั น สภาผู้ แ ทนราษฎร คณะรั ฐ มนตรี และศาล
ตั้งแต่ พ.ศ. 2475 เป็ นต้น มา พระมหากษัต ริย์ไม่ได้
เป็นผู้บังคับบัญ ชากองทัพโดยตรงอีกต่อไป ปัจจุบัน
กองทัพในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการพิทักษ์รักษา
เอกราช และความมั่ นคงแห่งราชอาณาจักรจากภั ย
คุกคามทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนปกป้องพิทักษ์
รั กษาผลประโยชน์ แห่ งชาติ และการปกครองระบอบ
ประชาธิ ปไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข
เป็ น บทบาทหน้ า ที่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 ที่กาหนดไว้
จากที่ กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเห็นว่าการยอมรับ
บทบาทของทหารในการเมืองไทยของประชาชน เป็ น
ประเด็นที่น่าสนใจศึกษา และยังมีพ้ืนที่ว่างในการศึกษา
อี ก มาก ดั งนั้ น การวิ จั ย ครั้ งนี้ จึ งต้ อ งการศึ ก ษาการ
ยอมรับบทบาทของทหารในการเมืองไทยของประชาชน
ในพื้ นที่ ก รุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณ ฑลในการ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ซึ่ งผลที่ ได้ จากการ
วิจั ย จะท าให้ ทราบถึ งระดั บการยอมรั บบทบาทของ
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ทหาร ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการยอมรับบทบาทของทหาร
ตลอดจนแนวทางในการสร้างการยอมรับบทบาทของ
ทหารในการเมืองไทยให้แก่ประชาชนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการยอมรับบทบาทของทหารใน
การเมืองไทยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
2. เพื่อเปรียบเทียบการยอมรับบทบาทของทหาร
ในการเมืองไทยของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
3. เพื่ อศึ กษาความสั มพั นธ์ ระหว่ างการรั บ รู้
ข่าวสารของประชาชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานครและ
ปริ ม ณฑลกั บการยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิ จั ยนี้ เป็ นการวิ จั ยเชิ งปริ ม าณ โดยใช้ วิ ธี
การศึกษาเชิงสารวจ ซึ่งประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
คือ ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 5
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด
นครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร
การก าหนดขนาดกลุ่ มตั วอย่างเพื่ อวิเคราะห์ ข้ อมู ลใช้
ผู้วิจัยเลือกขนาดตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
ตามสูตรของ Yamané (1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
จึงกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ราย
เครื่องมือที่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้ งนี้ เป็ น แบบสอบถาม แบ่ งออกเป็ น 4 ตอน ดั งนี้
(1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล (2) การรั บ รู้ ข่ าวสาร (3) การ
ยอมรั บ บทบาทของทหารในการเมื อ งไทยในการ

รั ฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 และ (4) ข้ อคิ ดเห็ น
เพิ่ มเติ มในเรื่ องการยอมรั บบทบาทของทหารในการ
เมืองไทย
ผู้ วิ จั ยก าหนดตั วแปรปั จจั ยในการศึ ก ษาการ
ยอมรับบทบาทของทหารในการเมืองไทยของประชาชน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล: กรณีศึกษาการ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ได้ดังนี้
1. ตั ว แปรอิ ส ระ ได้ แ ก่ (1) ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล
ได้แก่ พื้น ที่ อาศัย เพศ อายุ ระดั บการศึก ษา อาชีพ
และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน (2) การรับรู้ข่าวสาร ได้แก่
ประเภทของสื่อ ความถี่ในการรับข่าวสาร ความสนใจ
ในประเภทรายการที่นาเสนอ ระดับประโยชน์ที่ได้รับ
และระดับความน่าเชื่อถือ
2. ตั วแปรตาม ได้ แก่ การยอมรั บบทบาทของ
ทหารในการเมืองไทย ในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม
2557 ได้ แก่ ด้ านการเป็ นผู้ ไกล่ เกลี่ ย ด้ านการเป็ นผู้
พิทักษ์ และด้านการเป็นผู้ปกครอง
การตรวจสอบคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน คือ (1) ผศ.ดร. ศุภัทรา อานวยสวัสดิ์
(2) รศ.ดร. วรนุช แหยมแสง และ (3) รศ.ดร. สันทนา
สุธาดารัตน์ ซึ่งผลการวิเคราะห์ค่าความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา พบว่ามีค่า ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความ
เชื่อมั่น (reliability) โดยใช้วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบได้คา่ ความ
เชื่ อ มั่ น พบว่ า มี ค่ า ความเชื่ อ มั่ น โดยรวมทั้ ง ฉบั บ
เท่ากับ 0.930
สถิติที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ค่าความถี่
(frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)
ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่ า t
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test (Independent t test) ค่ า f test (Independent
sample f test) และสถิติ Chi Square (2)
ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคล
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40
ปี มี ก ารศึ ก ษาระดั บ ป ริ ญ ญ าตรี รั บ ราชการ/
รั ฐ วิ ส าหกิ จ และมี ร ายได้ เฉลี่ ย ต่ อ เดื อ นระหว่ า ง
15,001-20,000 บาท
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ข่าวสาร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับข่าวสารจาก
โทรทัศ น์ รับข่าวสารทุกวัน มีความสนใจในประเภท
รายการที่ น าเสนออยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ รั บ
ประโยชน์จากข่าวสารในระดับปานกลาง และเห็นว่า
ข่าวสารมีความน่าเชื่อถือในระดับปานกลาง
ผลการวิ เคราะห์ ก ารยอมรั บ บทบาทของ
ทหารในการเมื องไทยในการรั ฐ ประหาร 22
พฤษภาคม 2557
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านบทบาทเป็นผู้ไกล่
เกลี่ ย (2) ด้ า นบทบาทเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ และ (3) ด้ า น
บทบาทเป็นผู้ปกครอง ตามลาดับ ผลการวิเคราะห์ใน
แต่ละด้านปรากฏผลดังนี้
1. ด้านบทบาทเป็นผู้ไกล่ เกลี่ย พบว่า ประชาชน
ยอมรั บ บทบาทของทหารในการเมื อ งไทยในการ

รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้านบทบาทเป็นผู้
ไกล่ เกลี่ ย อยู่ในระดั บมาก เมื่อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
พบว่ า ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดับมาก 8 ข้อ ดั งนี้ (1) การรัก ษาผลประโยชน์
ของชาติ (2) การยับยั้งความรุนแรงและความขัดแย้ง
ในสังคม (3) ยุตคิ วามรุนแรงของคู่กรณีเมื่อเกิดปัญหา
(4) พยายามลดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสนับสนุน
และฝ่ายค้าน (5) การสั่งเตรียมความพร้อมของทหาร
(6) ให้คาแนะนาชี้หนทางปฏิบัติหรือการแสดงออก ส่ง
สัญญาณให้รัฐบาลเห็นว่าหากปัญหาต่าง ๆ ส่อเค้าว่าจะ
เกิ ดเป็ นวิกฤตการณ์ ที่ มี ค วามรุ น แรง (7) การรั ก ษา
ผลประโยชน์ข องกลุ่ ม ทหาร และ(8) ให้ ค าแนะน าชี้
หนทางปฏิ บั ติ ห รื อ การแสดงออก ส่ ง สั ญ ญาณให้
รั ฐ บาลเห็ น ว่ า หากปั ญ หาต่ า ง ๆ ก าลั ง จะเกิ ด ขึ้ น
ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่าประชาชนยอมรับบทบาท
ของทห ารในการเมื อ งไทยในการรั ฐ ประหาร 22
พฤษภาคม 2557 อยู่ ในระดั บปานกลาง 8 ข้ อ ดั งนี้
(1) ปรั บเปลี่ ยนคณะท างานใหม่ ทั้ งชุ ด (2) ให้ คู่ กรณี
เจรจากันตามกติกาของผู้ไกล่เกลี่ย (3) การเคลื่อนย้าย
ก าลั งพลและยุ ทโธปกรณ์ (4) ประกาศกฎอั ย การศึ ก
(5) ใช้วิธีก ารกดดั น ฝ่ ายหนึ่ง ให้ ย อมรับ อีก ฝ่ ายหนึ่ ง
(6) เปลี่ ย นบุ ค คลที่ 3 มาเป็ น ผู้ น าในการบริ ห าร
(7) การส่ งสัญ ญาเตือ นรัฐ บาลว่าเข้ามาก้าวล้ าการ
ทางานของทหารมากเกินไป และ (8) ใช้ความรุนแรง
เป็นเครื่องตัดสินความขัดแย้ง ตามลาดับ
2. ด้านบทบาทเป็นผู้พิทักษ์ พบว่า ประชาชน
ยอมรั บ บทบาทของทหารในการเมื อ งไทยในการ
รัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้านบทบาทเป็นผู้
พิ ทั ก ษ์ อยู่ ใ นระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
พบว่ า ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดั บ มาก 10 ข้ อ ดั งนี้ (1) การจั ด ระเบี ย บสั งคม
(2) การใช้อ านาจเพื่อ ให้ มีก ารตั ด สิ น ใจที่ รวดเร็วขึ้น
(3) การขจั ด การคอร์รัป ชั่น (4) การต่อ ต้านการสื บ
ทอดอ านาจของก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ (5) การปรั บ ปรุ ง
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงาน (6) การท าให้
องค์กรต่าง ๆ บริหารงานด้วยความโปร่งใส (7) การใช้
อานาจในการขจัด การเอื้อ ประโยชน์ (8) การยั บยั้ง
อานาจเผด็จการทางรัฐสภา (9) แก้ไขปัญหาการแบ่ง
พรรคแบ่ งฝ่ าย และ (10) แก้ ไขปั ญ หาการแตกแยก
ทางความคิด ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่า ประชาชน
ยอมรั บ บทบาทของทหารในการเมื อ งไทยในการ
รัฐ ประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่ในระดั บ ปาน
กลาง 8 ข้อ ดังนี้ (1) การแก้ไขปัญ หาการแทรกแซง
องค์ ก รอิสระ (2) การลดความเหลื่อมล้ าทางสั งคม
(3) ยั บ ยั้ ง และเซ็ น เซอร์ ส่ื อ จ ากั ด การท างานของ
สื่อมวลชน (4) การโฆษณาชวนเชื่อ เช่น การสั่ งการให้
โทรทัศน์ทุกช่องเผยแพร่ประกาศ คสช. (5) การเซ็นเซอร์
และสอดแนมทางอินเทอร์เน็ต การบล็อกการเข้าถึง URL
และการสั่งปิดบัญชีผู้ใช้งาน (6) การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อ
สร้างความชอบธรรมให้ระบอบทหาร เช่น การทาละคร
ทีวี เพื่อเผยแพร่พร้อมกับโลโก้ของกองทัพบก (7) การ
สั่งการให้ สถานีโทรทั ศน์ และวิทยุทั้งประเทศระงับการ
ออกอากาศ และ (8) การควบคุมดูแลไม่ให้ส่ือระหว่าง
ประเทศตี พิ มพ์ เผยแพร่ ข้ อมู ลเกี่ ยวกั บประเด็ นสิ ทธิ
มนุษยชน ตามลาดับ
3. ด้านบทบาทเป็นผู้ปกครอง พบว่า ประชาชน
ยอมรั บ บทบาทของทหารในการเมื อ งไทยใน การ
รัฐ ประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้ า นบทบาทเป็ น
ผู้ปกครอง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

พบว่ า ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดับมาก 19 ข้อ ดังนี้ (1) การปลูกจิตสานึกให้เกิด
ความรั ก สามั ค คี ปรองดองเพื่ อ รั ก ษาและพั ฒ นา
บ้านเมือง (2) การแก้ไขปัญ หาการใช้กฎหมายหมิ่น
พระบรมเดชานุภาพโดยมิชอบ (3) สร้างความสัมพันธ์
อันดีกับทุกฝ่ายในสังคมไทย (4) การปรับเปลี่ยน และ
การเยี ย วยาขจั ด ปั ญ หาความขั ด แย้ ง และไม่ เป็ น
อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ของชาติ (5) การตามล่ า ผู้ ต้ อ ง
สงสั ย ในคดี ห มิ่ น พระบรมเดชานุ ภ าพในต่ า งแดน
(6) เร่งรัดกระบวนการยุติธรรมนาไปสู่การตัดสินคดี
ความด้ ว ยระยะเวลาที่ ไ ม่ น านจนเกิ น ไป (7) สร้ า ง
บรรยากาศแห่ งการปรองดองสมานฉั น ท์ ของคนใน
ชาติ ให้ เกิ ด ขึ้ น ในทุ ก วิถี ท างอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (8) การ
ส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างทหารกับประชาชน
(9) แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ เพื่อแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ (10) การปกครองการใช้อานาจเด็ดขาด
(11) การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีความสุจริต
เที่ ย งธรรม สะท้ อ นถึ ง ความต้ อ งการที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ประชาชน (12) การสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม
(13) สร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย
(14) การประกาศใช้มาตรา 44 (15) สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ เหมาะสม เพื่ อให้ สั งคมไทยยอมรับ ความคิ ด เห็ น ที่
แตกต่ า งกั น (16) ห้ า มการประท้ ว งและกิ จ กรรม
ทางการเมื อ ง (17) การจู ง ใจหรื อ การกระตุ้ น ให้
สังคมไทยมีการวิเคราะห์ ทาความเข้าใจถึงสาเหตุของ
ความขัดแย้ง (18) การตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติทา
หน้าที่แทนรัฐสภา และ (19) การอบรมให้ความรู้แก่
ทหารและประชาชนเพื่อให้เข้าใจถึงสาเหตุของความ
ขัดแย้ง ตามลาดับ นอกจากนี้ พบว่าประชาชนยอมรับ
บทบาทของทหารในการเมืองไทยในการรัฐประหาร
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
22 พฤษภาคม 2557 อยู่ในระดั บปานกลาง 14 ข้ อ
ดังนี้ (1) เปิด โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องกับความขัดแย้ง มี
เวที ใ นการวิ เคราะห์ ท าความเข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข อง
ปั ญ หา (2) การกระจายอ านาจไปสู่ ท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น (3) การเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุ ม นุ ม อย่ า งเหมาะสม (4) การ
ปราบปรามฝ่ายตรงข้าม (5) แต่งตั้งโยกย้ายตาแหน่ง
ทางการเมือง และตาแหน่งทางราชการ (6) ควบคุม
เสรีภาพของสื่อมวลชนอย่างเข้มงวด (7) การใช้ศาล
ทหารเพื่อไต่สวนคดีของพลเรือนกลุ่มต่าง ๆ (8) การ
ปรับทัศนคติผู้มีความคิดเห็นต่าง (9) การจากัดบทบาท
ของสถาบั น ทางการเมื อ งที่ ไม่ ได้ จั ด ตั้ ง โดยทหาร
(10) การรายงานตัวต่อ คสช. (11) ควบคุ มเสรีภาพของ
ประชาชน (12) จากัดสิทธิการเลือกตั้ง (13) การจับกุมผู้
มีความคิ ดเห็ นแตกต่าง และ (14) สร้างพรรคการเมือง
เพื่อรองรับการใช้อานาจ ตามลาดับ
ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ประชาชนซึ่งมีอายุต่างกัน ยอมรับบทบาท
ของทหารในการเมื อ งไทยในการรั ฐ ประหาร 22
พฤษภาคม 2557 แตกต่างกัน โดย (1) ประชาชนซึ่งมี
อายุ ไ ม่ เ กิ น 30 ปี ยอมรั บ บทบาทของทหาร ใน
ภาพรวม น้อยกว่า ประชาชนซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40
ปี (2) ประชาชนซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 ปี ยอมรับบทบาท
ของทห าร ด้ า นบทบาทเป็ นผู้ พิ ทั ก ษ์ น้ อ ยกว่ า
ประชาชนซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี และประชาชนซึ่ง
มีอายุ 51 ปีขึ้นไป (3) ประชาชนซึ่งมีอายุไม่เกิน 30 ปี
ยอมรับบทบาทของทหาร ด้านบทบาทเป็นผู้ปกครอง
น้อยกว่า ประชาชนซึ่งมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ส่วน
ประชาชนซึ่งมีพ้ืนที่อาศัย เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน ยอมรับบทบาทของ
ทหาร ไม่แตกต่างกัน
2. ระดั บ ความสนใจในประเภทรายการที่
น าเสนอ ระดั บ ประโยชน์ จ ะได้ รั บ และระดั บ ความ
น่าเชื่อถือ มีความสัมพันธ์กับการยอมรับบทบาทของ
ท ห ารใน ก ารเมื อ งไท ย ใน ก ารรั ฐ ป ระห าร 22
พฤษภาคม 2557 ส่วนประเภทของสื่อ และความถี่ ใน
การรับ รู้ข่ าวสาร ไม่มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บการยอมรั บ
บทบาทของทหารในการเมืองไทยในการรัฐประหาร
22 พฤษภาคม 2557
ข้อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติม เกี่ย วกั บ การยอมรั บ บทบาท
ของทหารในการเมืองไทย
1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคาดหวัง
ต่ อ บทบาทของทหารในฐานะผู้ ไกล่ เกลี่ ยขจั ด ความ
ขัดแย้งภายในและภายนอก 3 อันดับแรกดังนี้ การยับยั้ง
ความรุนแรงและความขัดแย้งในสั งคม ไกล่ เกลี่ ยขจั ด
ความขัดแย้งภายในและภายนอกรัฐบาลให้ดี ขึ้น ทาให้
บ้านเมืองกลับมาสงบสุข ไม่มีความขัดแย้งต่อกันและกัน
ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก รองลงมาคือ การสร้างความเป็น
ธรรม และความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย และมีความเด็ดขาด
เป็นระเบียบมากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคี
2. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
คาดหวังต่อบทบาทของทหารในฐานะผู้พิทักษ์รักษา
ความสงบเรีย บร้ อ ยของประเทศ 3 อั น ดั บแรกดั ง นี้
การยับยั้ง/ยุติความรุนแรงและความขัด แย้งในสังคม
คาดหวั ง ให้ สั ง คมเกิ ด ความสงบสุ ข รองลงมาคื อ
คาดหวังว่าทหารจะสามารถสร้างความปรองดองให้
ประชาชนได้มากกว่านี้ บ้านเมืองจะสงบมากขึ้น และ
ให้ความเสมอภาค
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3. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ค วาม
คาดหวังต่อบทบาทของทหารในฐานะผู้ปกครองและ
บริ ห ารประเทศ 3 อั น ดั บ แรกดั ง นี้ บริ ห ารประเทศ
ทางด้ า นเศรษฐกิ จ ให้ มี ค วามมั่ น คง รองลงมาคื อ
บ้ า นเมื อ งเรี ย บร้ อ ย มี ค วามสงบสุ ข และมี ค วาม
โปร่งใส ชัดเจน ตรงไปตรงมา
4. ผู้ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ ยอมรั บ
บทบาทของทหารโดยภาพรวมในการเมืองไทยหลั ง
การรัฐประหารเมื่อ 22 พฤษภาคม 2557 ใน 3 อันดับ
แรกดังนี้ ทาให้บ้านเมืองสงบ เรียบร้อย รองลงมาคือ
ให้ความยุติธรรม ลด/ยุตคิ วามขัดแย้ง และสร้างความ
สามั ค คี ใ ห้ แ ก่ ค นในชาติ ขณ ะเดี ย วกั น มี ผู้ ต อบ
แบบสอบถามไม่ยอมรับเพราะการปกครองเป็นแบบ
เผด็ จ การเกิ น ไป และต้ อ งการให้ คื น อ านาจให้
ประชาชนโดยเร็วที่สุด
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับข่าวสารจาก
โทรทัศ น์ รับข่าวสารทุกวัน มีความสนใจในประเภท
รายการที่ น าเสนออยู่ ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ รั บ
ประโยชน์จากข่าวสารในระดับปานกลาง และเห็นว่า
ข่าวสารมีความน่าเชื่อ ถือในระดับปานกลาง เป็น ไป
ตามคากว่าของ Charles (1973, p. 208) ซึ่ งได้ก ล่าว
ว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารมาก ย่อมีหูตากว้างไกล มี
ความรู้ ค วามเข้ า ใจในสภาพแวดล้ อ มและเป็ น คน
ทันสมัยทันเหตุการณ์กว่าบุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย
เช่น เดี ย วกั บ McCombs และ Becker (1979, pp. 5152) ได้เสนอแนวคิดไว้ว่า บุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับ
ข่ า วสาร หรือ การเปิ ด รั บ สื่ อ เพื่ อ ตอบสนองความ
ต้องการ 4 ประการคือ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ ทาให้ทันเหตุการณ์ และทันสมัย เพื่อการ

ตั ด สิ น ใจ เพื่ อ พู ด คุ ย สนทนา และเพื่ อ การมี ส่ ว น
ร่ ว มกั บ เหตุ ก ารต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ
ผลงานวิ จั ย ของ มลฤดี กาญ จนะโภคิ น (2543 ,
บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การยอมรับบทบาทการบังคับ
บั ญ ชาและพฤติ ก รรมผู้ น าทางการบริ ห ารของ
ข้าราชการทหารหญิ งในทัศนะของข้าราชการทหาร
สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวงกลาโหม พบว่ า
ข้าราชการทหารส่ วนใหญ่ รับรู้ข่าวสารข้อมู ลต่าง ๆ
มากที่สุดผ่านทางสื่อโทรทัศน์
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่ า ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านบทบาทเป็นผู้ไกล่
เกลี่ ย (2) ด้ า นบทบาทเป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ และ (3) ด้ า น
บทบาทเป็นผู้ปกครอง ตามลาดับ เป็นไปตามบทบาท
ของทหารที่กาหนดไว้ในพระราชบัญ ญั ติจัดระเบี ยบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2551 มาตรา 8
วรรค (1) พิ ทัก ษ์ รัก ษาเอกราชและความมั่ น คงแห่ ง
ราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายใน
ราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล
โดยจัดให้มีและใช้กาลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจั ก รไทยหรื อ ตามที่ มี ก ฎหมายก าหนด
เช่นเดียวกับแนวคิดของ Huntington (1957, pp. 8-12)
ซึ่งศึกษาเรื่องพัฒนาการทางการเมือง ได้ให้ข้อคิดไว้
ว่า องค์ก รทหารสมั ยใหม่ค วรมีลั ก ษณะเป็ น องค์ ก ร
อาชีพ (professional body) ซึ่งจะทาให้นายทหารยุคใหม่
มีลักษณะเป็นทหารอาชีพ ความเป็นทหารอาชีพนั้นทา
ให้ น ายทหารมี ลั ก ษณะเด่ น 3 ประการ คื อ มี ค วาม
เชี่ยวชาญ (expertise) มี ความรับผิ ดชอบ (responsibility)
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และมีความรักหมู่คณะ (corporateness) ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิ จั ย ของ มลฤดี กาญ จนะโภคิน (2543 ,
บทคั ดย่ อ) ศึ กษาเรื่อง การยอมรั บบทบาทการบั งคั บ
บัญชาและพฤติกรรมผู้นาทางการบริหารของข้าราชการ
ทหารหญิงในทัศนะของข้าราชการทหารสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม พบว่า ข้าราชการทหารมีความ
คิ ดเห็ นโดยให้ การยอมรั บว่ า ผู้ บั งคั บบั ญ ชาหญิ งให้
โอกาสผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชาแสดงความคิ ด เห็ น ในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ความใกล้ชิดเป็นกันเอง ตลอดจน
ผู้ บั งคั บบั ญ ชาหญิ งเป็ นผู้ มี มนุ ษยสั มพั นธ์ ที่ ดี รั บฟั ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้ าน
บทบาทเป็นผู้ไกล่ เกลี่ ย อยู่ ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณา
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนยอมรับบทบาทของทหารใน
การเมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดับมาก 8 ข้อ ดังนี้ (1) การรักษาผลประโยชน์ของ
ชาติ (2) การยับยัง้ ความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม
(3) ยุ ติ ความรุ นแรงของคู่ กรณี เมื่ อเกิ ดปั ญ หา
(4) พยายามลดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายสนับสนุนและ
ฝ่ายค้าน (5) การสั่งเตรียมความพร้อมของทหาร (6) ให้
ค าแนะน าชี้ ห นทางปฏิ บั ติ ห รื อ การแสดงออก ส่ ง
สัญญาณให้รัฐบาล เห็นว่าหากปัญหาต่าง ๆ ส่อเค้าว่า
จะเกิ ดเป็ นวิกฤตการณ์ ที่มีความรุนแรง (7) การรักษา
ผลประโยชน์ ของกลุ่ ม ทหาร และ (8) ให้ ค าแนะน าชี้
หนทางปฏิบัติหรือการแสดงออก ส่งสัญญาณให้รัฐบาล
เห็นว่าหากปัญหาต่าง ๆ กาลังจะเกิดขึ้น ตามลาดับ ซึ่ง
เป็นไปตามแนวคิดของ Finer (2006, pp. 14-20) ที่กล่าว
ว่า การแทรกแซงทางการเมืองของทหารนั้นจะเกิดขึ้นได้
ต้ อ งขึ้ น อยู่ กั บโอกาสและ“วิ สั ย ” (disposition) ซึ่ งการ
รัฐประหารนั้นมีหลายแบบและแต่ละแบบมีลักษณะที่พึง

ได้รับ ความสนใจในระดับที่ไม่น้อยไปกว่ากัน ได้แก่ การ
ก่ อ จลาจลของกองทั พ (military revolt) การก่ อ การ
ขั ด แย้ งโดยนายทหารระดั บ ล่ า งต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
เบื้องบน (mutiny) การกบฏ (rebellion) การยึดอานาจโดย
เฉียบพลัน (coup) และการปฏิวัติ การยึดอานาจรัฐเพื่อ
เปลี่ ยนแปลงสภาพทางสั งคมและการเมืองขนาดใหญ่
(revolution) (Finer, 2006, p. 154) สอดคล้ องกั บผลการ
ส ารวจของ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนดุ สิ ต (2553,
บทคั ด ย่ อ ) ได้ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนทั่ ว
ประเทศที่มีต่อ “ทหาร” พบว่า ประชาชนอยากให้ทหาร
เข้ามามีส่วนในการสร้างความปรองดองของคนในชาติ
อย่างไร ? อั นดั บ 1 ต้ องวางตั วเป็ นกลาง รั บฟั งความ
คิดเห็นของทุกฝ่ายเพื่อนามาหาข้อยุติหรือทางออกที่ดี
และเหมาะสม อันดับ 2 ออกมาชี้แจงและทาความเข้าใจ
ถึงผลดีผลเสียกั บประชาชนเพื่อไม่ให้ ตกเป็นเครื่องมือ
ของบุคคลกลุ่ มใดกลุ่ มหนึ่ ง อันดั บ 3 ทหารต้องเข้ามา
ช่วยแก้ ไขและปราบปรามผู้ ที่ไม่หวั งดี กั บบ้ านเมื องให้
หมดไป และอันดับ 4 ทหารต้องแสดงความเป็นอันหนึ่ง
อั นเดี ยวกั น ไม่ แตกแยกเพื่ อเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ให้ กั บ
ประชาชน
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้ าน
บทบาทเป็นผู้พิทักษ์ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่าประชาชนยอมรับบทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่ใน
ระดับมาก 10 ข้อ ดังนี้ (1) การจัดระเบียบสังคม (2) การ
ใช้อานาจเพื่อให้มีการตัดสินใจที่รวดเร็วขึ้น (3) การขจัด
การคอร์รัปชั่น (4) การต่อต้ านการสืบทอดอานาจของ
กลุ่ ม ต่ าง ๆ (5) การปรั บปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพของการ
บริหารงาน (6) การทาให้องค์กรต่าง ๆ บริหารงานด้วย
ความโปร่ งใส (7) การใช้ อ านาจในการขจั ด การเอื้ อ
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วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ประโยชน์ (8) การยั บยั้ งอ านาจเผด็ จการทางรั ฐสภา
(9) แก้ไขปัญหาการแบ่งพรรคแบ่งฝ่าย และ (10) แก้ไข
ปัญหาการแตกแยกทางความคิด ตามลาดับ สอดคล้อง
กั บ ทิ นพั นธุ์ นาคะตะ (2533, หน้ า 53-54) ได้ ศึ กษา
เกี่ยวกับความพยายามของกองทัพที่จะเข้ามามีบทบาท
ทางการเมื อง โดยการแทรกแซงผ่ านระบบรั ฐสภานั้ น
เชื่อว่ า เป็ นการสร้ างความชอบธรรมทางการปกครอง
และลิขิ ต ธีระเวคิ น (2533, หน้า 213-214) เชื่อว่ าการ
สื บทอดอ านาจเป็ น ปั ญ หาธรรมดาในการเมื อ งไทย
เพราะเป็นระบบการเมืองที่มองตัวบุคคลสาคัญมากกว่า
สถาบันทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง เช่น
ระบบการเมืองภายใต้ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และสืบ
ทอดอานาจโดย จอมพลถนอม กิตติขจร เป็นช่วงระยะ
เวลานาน (พ.ศ. 2501-2516) พอที่จะทาให้ผู้นาทางการ
เมื องไทยกลายเป็ น ต้ น ไม้ แคระแกรน สอดคล้ องกั บ
ผลงานวิจัยของ สมควร สาคร (2554, บทคัดย่อ) ศึกษา
เรื่อง บทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การสื่อสารทาง
การเมื องของทหารในภาวะวิ ก ฤติ ทางการเมื อ งไทย
ศึ กษากรณี ระหว่ างวั นที่ 19 กั นยายน พ.ศ. 2549 ถึ ง
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552 พบว่าบทบาททางการเมือง
ของทหารด้ วยการ “รัฐประหาร” ในวันที่ 19 กั นยายน
พ.ศ. 2549 เป็ นบทบาททางการเมื องของทหารในการ
“หยุดการใช้อานาจของรัฐบาลพันตารวจโททักษิณ ชิน
วัตร” และ “สร้างกลไกป้ องกันการกลั บมาของระบอบ
ทั กษิ ณ ” บทบาททางการเมื องของทหารด้ วย
“รัฐประหารเงียบ” ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เป็ น
บทบาททางการเมื องของทหาร ในการ “หยุ ดการใช้
อานาจของรัฐบาลนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์” และ “จัดตั้ง
รัฐบาลที่สังคมคาดหวังแทนรัฐบาลเดิม”
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้ าน

บทบาทเป็ นผู้ ปกครอง อยู่ในระดั บมาก เมื่อพิ จารณา
เป็นรายข้อ พบว่าประชาชนยอมรับบทบาทของทหารใน
การเมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 อยู่
ในระดั บมาก 19 ข้อ ดั งนี้ (1) การปลู กจิ ตส านึกให้เกิ ด
ความรั ก สามั ค คี ปรองดองเพื่ อ รั ก ษาและพั ฒ นา
บ้านเมือง (2) การแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายหมิ่นพระ
บรมเดชานุภาพโดยมิชอบ (3) สร้างความสัมพันธ์อันดี
กั บทุ กฝ่ ายในสั งคมไทย (4) การปรั บเปลี่ ยน และการ
เยียวยาขจัดปั ญหาความขัดแย้ งและไม่เป็ นอันหนึ่งอั น
เดียวกันของชาติ (5) การตามล่าผู้ต้องสงสัยในคดี หมิ่น
พระบรมเดชานุภาพในต่างแดน (6) เร่งรัดกระบวนการ
ยุติธรรมนาไปสู่การตัดสินคดีความด้วยระยะเวลาที่ไม่
นานจนเกิ นไป (7) สร้างบรรยากาศแห่ งการปรองดอง
สมานฉั นท์ ของคนในชาติ ให้ เกิ ดขึ้นในทุ กวิถี ทางอย่าง
ต่อเนื่อง (8) การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างทหาร
กับประชาชน (9) แสวงหาความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ
เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ (10) การปกครองการใช้อานาจ
เด็ดขาด (11) การปรับปรุงระบบการเลือกตั้งให้มีความ
สุจริตเที่ยงธรรม สะท้อนถึงความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน (12) การสร้ างความเป็ นธรรมให้ แก่ สั งคม
(13) สร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการประชาธิปไตย
(14) การประกาศใช้มาตรา 44 (15) สร้างสภาพแวดล้อม
ที่ เหมาะสม เพื่ อให้ สั งคมไทยยอมรั บความคิ ดเห็ นที่
แตกต่างกัน (16) ห้ามการประท้วงและกิจกรรมทางการ
เมือง (17) การจูงใจหรือการกระตุ้นให้ สังคมไทยมี การ
วิ เคราะห์ ท าความเข้ าใจถึ งสาเหตุ ของความขั ดแย้ ง
(18) การตั้ งสภานิ ติ บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ ท าหน้ าที่ แ ทน
รั ฐสภา และ (19) การอบรมให้ ค วามรู้ แก่ ทหารและ
ประชาชนเพื่ อ ให้ เข้ า ใจถึ ง สาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง
ตามลาดับ เป็นไปตามแนวคิดของ ปธาน สุวรรณมงคล
และเสนี ย์ ค าสุ ข (2552, หน้ า 25-26) กล่ า วว่ า
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การเมืองเป็นเครื่องมือกาหนดทิศทางของสังคมในการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายบางอย่างที่เป็นความต้องการของ
คนในสั งคม และยั ง เป็ น ตั ว ก าหนดโครงสร้ า งและ
กระบวนการทางด้ านอ านาจ เช่นเดี ยวกั บแนวคิ ดของ
ธีรยุทธ บุญมี (2535, หน้า 8-12) ได้กล่าวว่ากองทัพใน
ประเทศโลกที่สามเกือบทุกประเทศมีประวัติศาสตร์ ใน
การรัฐประหารอย่างต่ อเนื่ องเช่นเดี ยวกั บประเทศไทย
การรัฐประหารแต่ละครั้งของทหารไม่ได้เหมือนกันหมด
แต่มีลักษณะต่างกันไปตามขั้นตอนการพัฒนาของสังคม
ซึ่งแบ่ งการแทรกแซงของทหาร ได้ 4 รูปแบบ ดั งนี้คื อ
(1) ทหารเผด็ จการ (2) ทหารก ากั บ (3) ทหารวีโต้ และ
(4) ทหารอาชีพ ซึ่ง “ทหารเผด็จการ” มักจะมีอานาจได้
ชั่วระยะหนึ่ง จากนั้นสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เนื่องจาก
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การขยายตัวของการลงทุนจาก
ประเทศตะวั น ตกจะท าให้ เกิ ด ชนชั้ น ที่ เป็ น พลั งทาง
การเมืองใหม่ ๆ ขึน้ ในสังคม
ประชาชนยอมรั บ บทบาทของทหารในการ
เมืองไทยในการรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 ด้ าน
บทบาทเป็นผู้ปกครอง อยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับผล
การส ารวจของ มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนดุ สิ ต (2553,
บทคั ด ย่ อ ) ได้ ส ารวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนทั่ ว
ประเทศที่มีต่อ “ทหาร” พบว่า บทบาทของ “ทหาร” ที่
ประชาชนพึงพอใจมากที่ สุ ด อันดั บ 1 เป็ นกองก าลั งที่
เข้ ม แข็ ง ท าหน้ า ที่ ป กป้อง ดู แ ลประเทศชาติ แ ละ
ประชาชน/ไม่ให้ใครมารุกราน อันดับ 2 ความมีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด อันดับ 3 เป็น
ที่พ่ึ งของปราชนเข้าไปช่วยเหลือ พั ฒนา แจกสิ่งของใน
พื้ น ที่ ห่ างไกล และอั น ดั บ 4 มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ความสามารถหลายด้าน/มีอาวุธยุทโธปกรณ์ทันสมัย
ข้อค้นพบจากการวิจัยมีดังนี้ ประการแรก คณะ
ทหารแก้ไขปั ญหาความขั ดแย้ ง ทางการเมืองด้ วยการ

หารือและให้ ค าชี้แนะแก่ รัฐบาล พร้ อมทั้ งหาข้ อตกลง
ร่วมกันเพื่อไม่ให้ปัญหารุนแรงขึ้น บางโอกาสกองทัพใช้
วิธีกดดันรัฐบาล ประการที่สอง คณะทหาร ยึดอานาจ
การปกครองประเทศเป็ น การชั่ ว คราวเพื่ อ ควบคุ ม
สถานการณ์ โดยรักษาสถานภาพเดิมของระบบการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งคานอานาจหน่วยงานต่าง ๆ
เพื่ อป้ องกั นทุ จริต คอรั ปชั่ น และการแสวงหา
ผลประโยชน์ ประการที่สาม คณะทหารจะปกครองด้วย
ระบบเผด็จการ ไม่ให้มีสถาบันทางการเมืองและ ไม่จัด
ให้ มี การเลื อกตั้ ง ควบคุ มเสรี ภาพของประชาชนและ
สื่ อมวลชนอย่ างเข้ มงวด ประการที่ สี่ การรั ฐประหาร
พ.ศ. 2557 เกิ ดจากความขัดแย้งทางความคิดทางการ
เมื องที่ ฝั งรากอยู่ในสั งคมไทยจากระดั บประเทศไปถึ ง
ระดับครอบครัวและไม่ได้รับการแก้ไข หรือการหาทาง
ออกอย่างยั่ งยืนร่วมกั น ประการที่ ห้ า การรั ฐประหาร
เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองที่มาจากการใช้อานาจ
รัฐที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสะท้อนการใช้อานาจในการจากั ด
ควบคุ ม หรือปิ ดกั้ นการตรวจสอบการใช้ อ านาจทาง
การเมือง มีการใช้อานาจอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด ควบคุม
อ านาจเหนื อรั ฐสภาและมี อิ ทธิ พลเหนื อองค์ กรที่ ท า
หน้าที่ตรวจสอบการทางานของรัฐบาล และประการที่
หก การรัฐประหารเกิดจากมีการกระทาผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 112 คือ การหมิ่นพระบรมเดชานุ
ภาพ ทั้ งทางลับและทางเปิดเผย โดยรัฐบาลที่มีอานาจ
อยู่ ในขณะนั้นไม่ดาเนินการแก้ไขกลับถูกมองว่าให้การ
สนับสนุน
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ทหารควรมีส่วนร่วมในการเรียกร้องให้รัฐบาล
ตั ดสิ นใจกระท าการตามที่ ผู้ น าทางการทหารต้ องการ
ด้ วยการที่ ทหารออกมาแสดงบทบาทต่ าง ๆ เช่น การ
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ออกมาเรี ยกร้ องให้ รัฐบาลตั ดสิ นใจกระท าการตามที่
ผู้นาทางทหารต้องการอย่างเช่นการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรี
ในคณะรัฐบาล เป็นต้น หรือออกมาเคลื่อนไหวให้รัฐบาล
ยุติการกระทาใด ๆ ที่ ผู้น าทางการทหารไม่ต้องการให้
รัฐบาลเข้ามายุ่งเกี่ยว ตัวอย่างเช่นการจัดโผแต่งตั้งทหาร
ประจาปีที่อยูใ่ นอานาจของผู้นาทหาร
2. ทหารควรแสดงลั กษณะเด่ นขององค์ กร ซึ่ ง
ได้ แก่ ความมีวินัย การเป็ นหนึ่ งเดียวกั น การยึดมั่นใน
หน้าที่ตามกรอบของกฎหมายเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
สังคม เน้นการสร้างความปรองดอง และส่งเสริมความ
เข้ าใจอั นดี ระหว่ างทหารกั บประชาชนโดยยึ ด
ผลประโยชน์ ของชาติ เป็ นหลั ก จั ดกิ จกรรมเพื่ อปลู ก
จิตส านึ กในเรื่องอุ ดมการณ์ ประชาธิปไตยโดยเริ่มจาก
กาลังพล หน่วยงานการศึกษาของกองทัพ
3. หลั งท าการรั ฐ ประหารแล้ วจั ด ตั้ งรั ฐ บาล
ชั่วคราว แล้วจัดการเลือกตั้ งเพื่อให้ ประชาชนเลือกตั้ง
รัฐบาลใหม่ขนึ้ มา และปกป้องสถาบัน
4. ทหารควรพิจารณาให้ความสาคัญในเรื่องการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นการสร้าง
ภาพลั กษณ์ องค์กร และให้ความส าคั ญ ต่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ

5. ทหารควรปรั บปรุ งภาพลั กษณ์ เดิ ม ๆ ที่ ว่ า
ทหารเข้ า มาแทรกแซงทางการเมื อ งเพื่ อปกป้อง
ผลประโยชน์ของตนเอง โดยการพร้อมที่ จะยืนหยัดอยู่
ข้างผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
6. ทหารควรเสริมสร้างความเป็นเอกภาพและลด
ความขัดแย้งภายใน ให้มีการบริหารจัดการอย่างมี ธรร
มาภิบาล โปร่งใส และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. เพื่อความสมบูรณ์ของการวิจัยในประเด็นนี้
จึ ง น่ า จะมี ท าการวิจั ย ซ้ า (replication) ในพื้ น ที่ อ่ื น ๆ
เช่น จาแนกเป็ นภู มิภ าค จ าแนกเป็น จังหวัด เป็น ต้น
เพื่อให้ก ารวิจัยมีความสมบูรณ์ มากขึ้นและสามารถ
นาไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัตงิ านของทหารในช่วง
ภาวะวิกฤตต่อไป
2. การวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษาทั้งเชิงปริมาณ
แล ะเชิ ง คุ ณ ภ าพ โด ยท าค วบ คู่ กั น เพื่ อน าม า
สังเคราะห์เป็นรูปแบบหรือโมเดลที่เหมาะสมสาหรับ
บทบาทของทหารในการเมืองไทยในการรัฐประหาร

เอกสารอ้างอิง
ทินพันธุ์ นาคะตะ. (2533). การเมืองการบริหารไทย: ภาระของชาติ. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรยุทธ บุญมี. (2535). สยามรัฐสัปดาห์วจิ ารณ์, 39(13-19 กันยายน): 8-12.
ปธาน สุวรรณมงคล และเสนีย์ คาสุข. (2552). “วิทยาการทางรัฐศาสตร์ และการเมืองร่วมสมัย” ใน เอกสาร
ประกอบการอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์. นนทบุรี:
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Rajapark Journal Vol.10 No. 20 July - December 2016



11 

วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 20 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI วารสารกลุ่มที่ 2 (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต. (2553). รายงานผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ทหารในสายตา
ประชาชน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ .
มลฤดี กาญจนะโภคิน. (2543). การยอมรับบทบาทการบังคับบัญชาและพฤติกรรมผู้นาทางการบริหารของ
ข้าราชการทหารหญิงในทัศนะของข้าราชการทหารสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. วิทยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ลิขติ ธีระเวคิน. (2548). คนไทยในอุดมคติ. กรุงเทพมหานคร: แม็ค.
ลิขติ ธีระเวคิน (2533, หน้า 213-214)
สมควร สาคร. (2554). บทบาททางการเมืองและกลยุทธ์การสื่อสารทางการเมืองของทหารในภาวะวิกฤติ
ทางการเมืองไทย ศึกษากรณีระหว่างวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2549 ถึงวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2552.
ดุษฎีนพิ นธ์ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกริก.
Charles, K. A. (1973). Anticipated Communication and Mass Media Information Seeking. New York: Free Press.
Finer, S. E. (2006). The Man on the Horse Back: The role of the military in politics. New Jersey: Transaction
Publishers.
Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State. Cambridge, MA: Harvard University Press.
McCombs, M. E., & Becker, L. B. (1979). Using Mass Communications Theory. In Perspectives in mass
communication. New Jersey: Prentice Hall.
Yamané, T. (1973). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper & Row.

Name:
Address:

Dr. Busara Niyomves
Graduate School Ramkhamhaeng University, Hua Mak, Bang
Kapi, Bangkok 10240, Thailand.
Education: Ph.D. (Politics) of Ramkhamhange University
- Lecturer of Graduate School Ramkhamhaeng university
Work:
- Chairman of Special affairs, Ramkhamhaeng University
Faculty Senate

Rajapark Journal Vol.10 No. 20 July - December 2016



12 

