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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของกองกาลัง
ทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คือ กองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ จานวน 64 นายประกอบด้วย
สัญญาบัตร 26 นาย ชั้นประทวน 38 นาย จาแนกตามระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการ วิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (Oneway ANOVA) โดยกลุ่มตัวอย่างมีช้ นั ยศเป็ นสัญญาบัตร คิดเป็ นร้อยละ 40.63เป็ นชั้นประทวน คิด
เป็ นร้ อยละ 59.38 ส่ วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 48.43 รองลงมามีอายุ
มากกว่า 40 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 34.38 และมีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 17.19 ตามลาดับ
ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็ นร้อยละ 59.38 เป็ นโสด คิดเป็ นร้อยละ 26.56 และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง คิด
เป็ นร้อยละ 14.06 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ
67.19 จบการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 26.56 และจบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี คิด
เป็ นร้อยละ 6.25 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 42.19 รองลงมามี
ประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และน้อยที่สุดปฏิบตั ิงานมาน้อย
กว่า 5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 20.31
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ผลการวิจยั โดยภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.52,
S.D.= 0.204) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการที่สถานที่ทางานของท่าน
อยูไ่ ม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและไม่ทุรกันดาร รองลงมาด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชา
กับ ผูใ้ ต้บ งั คับ บัญ ชาโดยเฉพาะเรื่ อ งการที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี ก ารให้ ค วามรู ้ แ ละปลู ก ฝั ง
อุดมการณ์ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาโดยสม่าเสมอ ส่ วนด้านผลตอบแทนจากภายในกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า
เป็ นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะเรื่ องการที่
ท่านเป็ นที่รักและยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน สาหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
ระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึก ษา และประสบการณ์ การท างานต่างกันมี ความ
คิดเห็ นต่ อขวัญและก าลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของกองก าลังทหารพรานจัง หวัดชายแดนใต้ ไม่
แตกต่ า งกันในทุ ก ๆ ด้า น คื อ ด้า นผลตอบแทนจากภายนอก ด้านผลตอบแทนจากภายใน ด้า น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้าน
สุ ขภาพร่ างกายและอุปนิสัยส่ วนตัว
ข้อเสนอแนะการศึกษาครั้งนี้ 1) ด้านผลตอบแทนจากภายนอก ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลัง
ทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ควรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานได้รับสวัสดิการ
บ้านพักของทางราชการ 2) ด้านผลตอบแทนจากภายใน ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพราน
จังหวัดชายแดนใต้ ควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานมีโอกาสได้รับการศึกษา
หรื อเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้น 3) ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหาร
พรานจังหวัดชายแดนใต้ ควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบตั ิงานของท่านรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ได้รับการบารุ งรั กษาเป็ นอย่างดี 4) ด้านความสัมพันธ์
ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ควรให้ความรู ้ และปลูกฝั งอุดมการณ์ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาโดยสม่าเสมอ 5) ด้านสุ ขภาพร่ างกายและ
อุ ป นิ สั ยส่ ว นตัว ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของกองก าลัง ทหารพราน จัง หวัด ชายแดนใต้ ควรส่ ง เสริ ม ให้
ผูป้ ฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

ภูมหิ ลัง
การป้ องกันประเทศเป็ นภารกิ จของทหารในยามสงคราม การรั กษาความสงบเรี ยบร้ อย
ภายในประเทศและการรั กษาความมัน่ คงภายในเป็ นภารกิ จของทหารในยามไม่ปกติ การพัฒนา
ประเทศและการปฏิ บตั ิภารกิ จอื่ น ๆ ทางทหารที่ ไม่ใช่ สงครามเป็ นภารกิ จของทหารในยามปกติ
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ดัง นั้ น จะเห็ น ว่ า ภารกิ จ ของทหารมี ค วามส าคัญ อย่ า งมากต่ อ ประเทศชาติ ศาสนา สถาบัน
พระมหากษัตริ ยแ์ ละประชาชน ดังมีคาขวัญที่วา่ “เพื่อชาติ ศาสน์กษัตริ ย ์ และประชาชน” คือ ภารกิจ
อันยิง่ ใหญ่ของทหารทั้งในยามปกติ ไม่ปกติและสงคราม สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัด
ชายแดนภาคใต้ (จชต.) ได้เริ่ มเกิดความรุ นแรงขึ้น ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 เป็ นต้นมา จากกลุ่มผูก้ ่อ
ความไม่สงบ ก่อให้เกิ ดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งการสู ญเสี ยชี วิตของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประชาชนผูบ้ ริ สุทธิ์ และเกิ ดความเสี ยหายต่อชี วิตและทรั พย์สินของทางราชการและประชาชน
รวมทั้งทาความสู ญเสี ยทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวมเป็ นอย่างมาก
ซึ่ ง จากเหตุ ก ารณ์ ดังกล่ าวนั้น นับ ว่าเป็ นภัย คุ กคามที่ ร้ายแรงต่ อความมัน่ คงของประเทศ จาก
สถานการณ์ความรุ นแรงดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็ น
วาระแห่ งชาติ โดยทุ กส่ วนราชการต้องมี ส่วนร่ วมในการแก้ไ ขปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นให้ส าเร็ จลุ ล่วง
โดยเร็ วที่สุดโดยในห้วงเวลาที่ ผ่านมาได้มีการระดมทรัพยากรทั้งปวง รวมทั้งดาเนิ นการในทุ ก
มาตรการเพื่อนาสันติ สุ ขกลับ คื นสู่ พ้ื นที่ จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ งผลที่ ได้ในภาพรวมนั้นดี ข้ ึ น
ตามลาดับ แต่ฝ่ายรัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างเด็ดขาด โดยกลุ่มผูก้ ่อความไม่
สงบ (ซึ่ งต่อมาได้เปลี่ยนคาเรี ยกใหม่ เป็ น กลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรง หรื อ ผกร.) ยังคงมีเสรี ในการก่อเหตุ
รุ นแรงในรู ปแบบต่าง ๆ อันเนื่องมาจากฝ่ ายรัฐบาลยังไม่สามารถพิสูจน์ทราบโครงสร้างและองค์กร
รวมถึงตัวบุคคลที่อยู่ในกลุ่มผูก้ ่อเหตุรุนแรง ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ประกอบกับกลุ่มผูก้ ่อเหตุ
รุ นแรงได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และวิธีการปฏิ บตั ิในการก่อเหตุตลอดเวลา และที่สาคัญอย่างยิ่งคือ
ประชาชนซึ่ งถือว่าเป็ นจุดศูนย์ดุลของการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับยุทธศาสตร์
ยังไม่ให้ความร่ วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐเท่าที่ควร
ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ใช้ทุกวิถีทางและทุกมาตรการในการดาเนินการ ทั้งความเด็ดขาด และ
สันติวิธี รวมทั้งปั จจุบนั ยังได้ประกาศนโยบายการแก้ไขปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมุ่งเน้น
สันติวิธี และการสมานฉันท์ หลักความยุติธรรมสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ โดยการบูร
ณาการแผนงานโครงการและกฎหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามหลักนิ ติธรรมให้เป็ นไปตามหลัก
ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาความไม่สงบในพื้นที่จงั หวัดชายแดนใต้ กองอานวยการรักษาความ
มัน่ คงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เป็ นหน่วยรับผิดชอบหลักในระดับนโยบาย ได้จดั ทาแผน
ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาความมัน่ คงในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ข้ ึน โดยในแผนดังกล่าว มี
ยุทธศาสตร์ หลัก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง ซึ่ งมีกองบัญชาการผสมพลเรื อน
ตารวจ ทหาร(พตท.) รับผิดชอบ และยุทธศาสตร์ ดา้ นการพัฒนา ซึ่ งมีศูนย์อานวยการบริ หารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) รับผิดชอบ ทั้งในส่ วนของยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง และยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนานั้น ได้มีการใช้ทรัพยากรจากหลายภาคส่ วนเป็ นจานวนมาก โดยเฉพาะทรัพยากร
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บุคคล ซึ่ งมีการระดมมาจากส่ วนราชการต่าง ๆ จากหน่วยงานพลเรื อน ตารวจ หรื อทหารรวมทั้ง
ภาคประชาชน
ในส่ วนของทรัพยากรบุคคลนั้น กาลังทหารพราน ถื อว่าเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สาคัญใน
การนามาใช้ปฏิบตั ิตามแผนยุทธศาสตร์ โดยมีบทบาทหลักตามยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คงในฐานะ
กาลังประจาถิ่น และบทบาทสนับสนุ นการปฏิ บตั ิให้กบั ส่ วนราชการพลเรื อนตามยุทธศาสตร์ ดา้ น
การพัฒนา ซึ่ งเกื้อกูลต่อการดาเนิ นการตามแผนยุทธศาสตร์ ที่เน้นความสาคัญต่อความมีส่วนร่ วม
ของภาคประชาชนในพื้นที่ เนื่ องจากกาลังทหารพรานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้จดั หาจาก
ประชาชนในพื้นที่ท้ งั สิ้ น กองทัพบกจึงได้จดั ตั้งกองกาลังกึ่งทหารในลักษณะของหน่วยอาสาสมัคร
พิเศษทหารพรานเพื่อเสริ มสร้างการต่อสู ้แบบเบ็ดเสร็ จ กาลังทหารพราน เป็ นกาลังทางยุทธศาสตร์
สาหรับใช้แก้ไขปั ญหาความมัน่ คงภายในประเทศ เนื่ องจากเป็ นกาลังในท้องถิ่นที่มีความคุน้ เคยกับ
ประชาชน และภูมิประเทศ จึงสามารถปฏิบตั ิงานทั้งด้านการข่าว และงานมวลชน ตลอดจนสามารถ
ปฏิบตั ิภารกิจทางยุทธวิธีท้ งั ในเชิงรุ ก และเชิ งรับได้เช่นเดียวกับกาลังรบหลัก โดยกาลังทหารพราน
เป็ นกาลังที่ใช้เกาะติดพื้นที่ได้อย่างถาวร อันจะเป็ นการสร้างความเชื่ อมัน่ ให้กบั ประชาชนในพื้นที่
ได้เป็ นอย่างดี หน่วยทหารพรานนั้น เดิมจัดตั้งในลักษณะเป็ นโครงการ เรี ยกว่าโครงการอาสาสมัคร
ทหารพราน จัดเป็ นโครงการที่ มีความสาคัญโครงการหนึ่ งของกองทัพบก เหตุ ผลของการจัดตั้ง
เนื่ องมาจากสถานการณ์ ก ารก่ อการร้ า ยเป็ นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่า งยิ่งก่ อการร้ า ยคอมมิ วนิ ส ต์
บริ เวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่ งทวีความรุ นแรงขึ้น ฝ่ ายตรงข้ามมีขีดความสามารถในการรวมกาลัง
ได้ถึงระดับหนึ่ ง จนสามารถปฏิบตั ิการในทางยุทธวิธีต่อเป้ าหมายที่ต้ งั พลเรื อน ตารวจ ทหาร ได้
ทุกพื้นที่และทุกโอกาสจากการวิเคราะห์พบว่าประสิ ทธิ ภาพในการต่อสู ้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิ สต์
ของฝ่ ายเราในขณะนั้น ยัง มี ปั ญ หาบางอย่า งไม่ ต รงกับ ปั จ จัย พื้ น ฐานในการต่ อ สู ้ เ พื่ อ เอาชนะ
คอมมิวนิสต์ สิ่ งที่มีความสาคัญที่สุดก็คือ กาลังทหารประจาการส่ วนใหญ่ได้ถูกทุ่มเทเข้าไปในพื้นที่
และต้องอยูป่ ระจาพื้นที่ จึงเป็ นปั ญหาแก่กองทัพบกเป็ นอย่างมาก ด้วยเหตุที่กองทัพบกไม่สามารถ
ถอนก าลัง เหล่ า นั้นออกมาฟื้ นฟู เพื่ อป้ องกันการรุ ก รานจากภายนอกได้ และปั ญหาที่ ส าคัญอี ก
ประการหนึ่ง คือปั ญหาอันเป็ นเงื่อนไขในแต่ละพื้นที่ ซึ่ งบุคคลภายนอกยังไม่สามารถเข้าใจได้อย่าง
ลึกซึ้ ง จึงเป็ นผลกระทบต่อการปฏิบตั ิการทางทหารเป็ นอย่างมากด้วยเหตุผลดังกล่าว กองทัพบกได้
พิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดตั้งกาลังทหารในลักษณะเป็ นหน่วยอาสาสมัครพิเศษขึ้น เพื่อแก้ปัญหา
โดยนากาลังพลจากท้องถิ่นนั้นๆ มาแก้ขอ้ บกพร่ องดังกล่าวนี้
ทหารพราน คืออาสาของประชาชน เป็ นกองกาลังของกองทัพบกหน่วยหนึ่ งอันมีจุดกาเนิ ด
มาจากประชาชน การดาเนิ นงานทุกอย่าง กระทาเพื่อ ประชาชน และเมื่อพ้นสภาพแห่ งการเป็ น
ทหารพรานแล้วก็จะกลับไปสู่ ประชาชน ซึ่ งกาลังทหารพรานถูกสร้ างขึ้นเพื่อให้มีบทบาทในการ
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ต่อสู ้กบั สงครามกองโจร อันมีความหมายทั้งในด้านการปฏิบตั ิการทางการเมืองและการทหาร มี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็ นตัวแทนภาคประชาชนของรั ฐ ในการช่ วยขจัดปั ญหาพื้นฐานในด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์ แห่ งประเทศไทยนามากาหนดเป็ น
เงื่ อนไขหรื อการมุ่งทาลายล้างด้วยกาลังต่อขบวนการผูก้ ่อการร้ ายคอมมิวนิ สต์ในพื้นที่ ซึ่ งกาลัง
ทหารพรานมีความเหมาะสมมากที่สุด เนื่ องจากสาเหตุที่รับสมัครจากประชาชนในท้องถิ่ น ซึ่ งรู้
เงื่อนไขของพรรคคอมมิวนิ สต์แห่ งประเทศไทยในพื้นที่น้ นั ๆ เป็ นอย่างดี นอกจากนั้นกาลังทหาร
พรานยังเป็ นบุคคลที่รู้จกั ภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบตั ิการเป็ นอย่างดี เหมาะสมสาหรับภารกิจป้ องกัน
ชายแดนและถึงแม้วา่ ปั ญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเงื่อนไขในการแบ่งแยกดินแดนซึ่ งจะไม่
เหมือนกับกรณี ของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย แต่แนวทางในการแก้ไขปั ญหา ล้วนต้องใช้
มาตรการทางการเมืองเพื่อเกาะกุมหัวใจของประชาชนในพื้นที่ เป็ นการมุ่งที่จะรุ กทางการเมือง เพื่อ
เอาชนะในสงครามอุดมการณ์ และสงครามด้านความคิด ร่ วมกับสงครามทางกายภาพซึ่ งใช้การ
ปฏิบตั ิทางทหาร เพื่อการป้ องปราม และเป็ นตัวหนุ นเพื่อนาไปสู่ การเจรจายุติการรบให้กลุ่มผูก้ ่อ
เหตุรุนแรงมาร่ วมพัฒนาชาติไทยเช่นเดียวกับกรณี ผกู ้ ่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในอดีต ดังนั้น จึงเห็น
ได้วา่ กาลังทหารพรานยังคงมีความจาเป็ นสาหรับการปฏิบตั ิงานในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ท้ งั
ในห้วงเวลาปัจจุบนั และในอนาคต
การใช้หน่วยทหารพรานในบทบาทของกาลังประจาถิ่นในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้น้ นั
หน่วยทหารพรานได้รับมอบภารกิจในการเป็ นกาลังเกาะติดพื้นที่ เกาะติดประชาชน และเกาะติด
กลุ่ มผูก้ ่ อเหตุรุนแรงเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั ผูน้ าชุ มชน /หมู่บา้ น เป็ นแกนหลักในการ
เอาชนะที่หมู่บา้ นและตาบลเป้ าหมาย ด้วยการทาลายกาลังติดอาวุธ สลายโครงสร้างและแกนนา
กลุ่ มผูก้ ่ อเหตุ รุนแรง รวมทั้งปฏิ บตั ิการเชิ งรุ กตามสถานการณ์ ในพื้นที่ ตลอดจนสนับสนุ นการ
ปฏิบตั ิภารกิจอื่น ๆ เช่น งานมวลชนสัมพันธ์และงานด้านการเมืองอื่น ๆ เป็ นต้น หรื ออาจจะกล่าว
อย่างง่ายได้วา่ งานที่กาลังทหารพรานรับผิดชอบหลัก 2 งาน คือ งานด้านการทหาร ควบคู่ไปกับงาน
ด้านการเมืองนัน่ เอง สาหรับกาลังพลทหารที่ได้รับคาสั่งให้เข้าไปปฏิบตั ิภารกิจในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่ งต้องปฏิบตั ิภารกิจในห้วงเวลาหนึ่ งนั้น นอกจากต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่ องความไม่คุน้ เคยกับสภาพแวดล้อมทางด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมแล้ว ยังต้องเผชิ ญกับ
สถานการณ์กดดัน และความรุ นแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ทหารทุกคนได้รับภารกิจในการรักษา
ความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ และการรักษาความมัน่ คงภายในเพิ่มมากยิ่งขึ้นและปั ญหาความ
ไม่สงบต่าง ๆ บางครั้งไม่สามารถกาหนดได้วา่ จะเกิดขึ้นสถานที่ใดและเวลาใด จึงทาให้หลายครั้งที่
ทหารแต่ละคนไม่มีเวลาพักผ่อน หรื อวันหยุดราชการได้เลย อาจทาให้เกิ ดเป็ นภาวะวิกฤติต่อ
สุ ขภาพอย่างรุ นแรง ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ สิ่ งเหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อ
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สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต รวมทั้งคุณภาพชีวติ การทางาน นอกจากนั้นในสถานการณ์ที่เสี่ ยงภัยดังกล่าว
อาจมีผลทาให้เกิดความหวาดกลัว ความเบื่อหน่าย ซึ่ งส่ งผลให้ผปู ้ ฏิบตั ิงานเกิดความเครี ยด ทหาร
บางคนอาจจะต้องไปปฏิบตั ิงานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ ยงต่อชีวติ และไม่มีโอกาสได้กลับมาเยี่ยม
ครอบครัวจึงทาให้มีผลกระทบต่อจิตใจหรื อขวัญและกาลังใจนัน่ เองและส่ งผลทาให้ประสิ ทธิ ภาพ
ในการปฏิบตั ิงาน รวมทั้งผลงานที่ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
ดังนั้นหากมีการพัฒนาและบารุ งขวัญและกาลังใจกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
เป็ นอย่างดี และต่อเนื่ องแล้วจะสามารถทาให้กองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้มีขวัญและ
กาลังใจที่ ดีข้ ึ น ซึ่ งจะส่ งผลทาให้มีความตั้งใจ เต็มใจและมี กาลังใจที่จะปฏิ บตั ิงานอย่างเต็มขี ด
ความสามารถของแต่ละคนและจะทาให้ผลงานที่ปฏิบตั ิมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผลก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อประชาชนและต่อประเทศชาติจนสามารถช่วยแก้ปัญหาวิกฤตต่าง ๆ
ของประเทศชาติในภาพรวมได้ในอนาคตต่อไป ผูว้ ิจยั ให้ความสาคัญในการศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่ อ ขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติง านของกองก าลัง ทหารพรานจัง หวัด ชายแดนใต้ เพื่ อ ที่
ผูบ้ งั คับบัญชาจะได้นาผลการวิจยั ไปพัฒนาและรักษาขวัญและกาลังใจของทหารพรานให้มีและคง
อยูใ่ นตัวตนอย่างต่อเนื่องตลอดไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิ งานของกองกาลังทหาร
พรานจังหวัดชายแดนใต้
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของกอง
กาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาได้กาหนดขอบเขตของค์การศึกษาไว้ดงั นี้
1. ขอบเขตของเนือ้ หา
มุ่งศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพราน
จังหวัดชายแดนใต้ ด้านผลตอบแทนจากภายนอก ด้านผลตอบแทนจากภายใน ด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้านสุ ขภาพร่ างกาย
และอุปนิสัยส่ วนตัว
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ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1. ตัวแปรอิสระ คือ ปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ ระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา และประสบการณ์การทางาน
2. ตัวแปรตาม ได้แก่ ด้านผลตอบแทนจากภายนอก ด้านผลตอบแทนจากภายใน ด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ด้าน
สุ ขภาพร่ างกายและอุปนิสัยส่ วนตัว
2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ได้ทาการวิจยั ในครั้งนี้ คือ กองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ จานวน
66 นาย ประกอบด้วย สัญญาบัตร 26 นาย ชั้นประทวน 40 นาย เก็บข้อมูลได้กลุ่มตัวอย่างจานวน
64 นายประกอบด้วย สัญญาบัตร 26 นาย ชั้นประทวน 38 นาย

การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การสร้างเครื่ องมือผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และค้นคว้า จากงานวิจยั ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
แล้วทาการร่ างเป็ นแบบสอบถาม โดยมีข้ นั ตอนดังนี้
1. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร ตารา และผลงานวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน เพื่อนามาเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. จัด ท าร่ า งแบบสอบถาม ที่ เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขวัญและก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา
3. นาแบบสอบถามมาปรับปรุ งแก้ไขและเพิม่ เติมตามคาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึ กษา
4. นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาอีกครั้งหนึ่ ง ถ้ามี ข้อแก้ไข
ดาเนินตามคาแนะนา หลังจากนั้นดาเนิ นการจัดทาเป็ นแบบสอบถามปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1. เก็บข้อมูลจากกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
2. นาข้อมูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมสาเร็ จรู ป
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สรุปผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ขอนาเสนอข้อมูลสรุ ปผลการวิจยั ข้อมูลแบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิจยั ข้อมูลการวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิจยั ข้อมูลการวิเคราะห์ ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ตอนที่ 3 สรุ ป ผลการวิจยั ข้อมูล การวิเคราะห์ สมมติฐานปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ตอนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลส่ วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างมีช้ นั ยศเป็ นสัญญาบัตร จานวน 26 คน คิดเป็ นร้อยละ 40.63เป็ นชั้นประทวน
จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.38 ส่ วนใหญ่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 30 – 40 ปี จานวน 31 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 48.43 รองลงมามีอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป จานวน 22 คน คิดเป็ นร้อยละ 34.38 และมีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี จานวน 11 คน คิดเป็ นร้อยละ 17.19 ตามลาดับ ส่ วนใหญ่สมรสแล้ว จานวน 38 คน
คิดเป็ นร้อยละ 59.38 เป็ นโสด จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.56 และเป็ นหม้าย/หย่าร้าง จานวน 9
คน คิดเป็ นร้อยละ 14.06 ตามลาดับ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จานวน 43
คน คิดเป็ นร้อยละ 67.19จบการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 17 คน คิดเป็ นร้อยละ 26.56 และจบ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี จานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 6.25 ส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางาน
5 - 10 ปี จานวน 27 คน คิดเป็ นร้อยละ 42.19 รองลงมามีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้น
ไป จานวน 24 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.50 และน้อยที่สุดปฏิบตั ิงานมาน้อยกว่า 5 ปี จานวน 13 คน คิด
เป็ นร้อยละ 20.31
ตอนที่ 2 สรุ ปผลการวิจัยการวิเคราะห์ ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบัติงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิจยั สรุ ปได้ว่าค่าเฉลี่ ยความคิดเห็ น ปั จจัยที่มี อิทธิ พลต่ อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.52,
S.D.= 0.204) โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติง านมากกว่า ด้า นอื่ น ๆ (  =3.73, S.D.= 0.260) รองลงมาด้า น
ความสัมพันธ์ ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา (  =3.65, S.D.= 0.305) ส่ วนด้าน
ผลตอบแทนจากภายในกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่า เป็ นปั จ จัย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ (  =3.10, S.D.= 0.255)
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เมื่อพิจารณารายด้านสรุ ปได้ว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ด้านผลตอบแทนจากภายนอก โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก (  =3.49, S.D.= 0.417) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่าง
เห็นว่าการที่ท่านได้รับสวัสดิการบ้านพักของทางราชการเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.65, S.D.= 0.645) รองลงมาคือการที่ท่านได้รับวัน
ทวีคูณในการปฏิบตั ิราชการพิเศษ (  =3.60, S.D.= 0.683) ส่ วนการที่ท่านได้รับสวัสดิการโดยได้รับ
สิ่ งของหรื อการบริ การ เช่น การได้รับเครื่ องแต่งกาย, โครงการอาหารกลางวัน, บริ การรถรับ - ส่ ง
บุตรหลาน, บริ การตรวจสุ ขภาพประจาปี ฯลฯ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.05, S.D.= 0.558) ส่ วนด้านผลตอบแทนจาก
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  =3.10, S.D.= 0.255) และเมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นว่า ท่า นมี โอกาสได้รับ การศึ กษาหรื อเพิ่ม คุ ณวุฒิให้สู ง ขึ้ น เป็ นปั จจัย ที่ มี
อิ ท ธิ พ ลต่ อขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ (  =3.85, S.D.= 0.621)
รองลงมาคือท่านมีความรู ้สึกมัน่ คงใจอาชีพรับราชการทหาร (  =3.65, S.D.= 0.844) ส่ วนการที่ท่าน
เป็ นที่ รักและยอมรั บของเพื่อนร่ วมงาน กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัยที่ มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =2.25, S.D.= 0.440) ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.73, S.D.= 0.260) และเมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่ ม ตัวอย่างเห็ นว่าการที่ ส ถานที่ ทางานของท่า นอยู่ไ ม่ห่างไกลจากแหล่ ง ชุ ม ชนและไม่
ทุ ร กัน ดารเป็ นปั จ จัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อ ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านมากกว่า ประเด็ น อื่ น ๆ
(  =4.13, S.D.= 0.336) รองลงมาคือการที่สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงานของท่านรวมทั้งอาวุธ
ยุ ท โธปกรณ์ ไ ด้รั บ การบ ารุ ง รั ก ษาเป็ นอย่า งดี (  =3.96, S.D.= 0.576) ส่ ว นการที่ ท่ า นได้รั บ
มอบหมายงานพิเศษที่มีความท้าทายต่อความสามารถหรื อมีความเสี่ ยงกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.55, S.D.= 0.633)
ส่ วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก (  =3.65, S.D.= 0.305) และเมื่ อ พิ จ ารณารายประเด็ น ค าถามกลุ่ ม ตัว อย่า งเห็ น ว่า การที่
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีการให้ความรู ้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาโดยสม่าเสมอเป็ น
ปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านมากกว่า ประเด็ นอื่ น ๆ (  =4.11, S.D.=
0.315) รองลงมาคื อ การที่ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชาของท่ า นมี ก ารจัด กิ จ กรรมบ ารุ ง และพัฒ นาขวัญ ของ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและครอบครัวโดยสม่าเสมอ (  =3.80, S.D.= 0.524) ส่ วนการที่ผบู้ งั คับบัญชาของ
ท่านมีความจริ งใจไม่หลอกลวงหรื อเบียดเบียนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและหน่วยงานกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.44, S.D.=
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0.601) ส่ วนด้านสุ ขภาพร่ างกายและอุปนิ สัยส่ วนตัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (  =3.64, S.D.=
0.323) และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการที่ท่านปฏิบตั ิตนอยู่ในศีลธรรม
อันดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่มีหนี้ สินล้นพ้นตัวเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจใน
การปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.87, S.D.= 0.579) รองลงมาคือการที่ท่านสามารถดูแล
ครอบครัวให้มีความสุ ขตามสมควรและไม่มีปัญหาครอบครัว (  =3.82, S.D.= 0.641) ส่ วนการที่
ท่านเป็ นคนอารมณ์ร่าเริ ง, มีจิตใจโอบอ้อมอารี และชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ (  =3.40, S.D.= 0.596)
เมื่อพิจารณาแยกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลสรุ ปได้วา่ โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุ
30 - 40 ปี เห็นว่าปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหาร
พรานจังหวัดชายแดนใต้มากกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.55, S.D.= 0.176) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไป (  =3.52, S.D.= 0.234)
โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วง
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าาปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
ของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้นอ้ ยกว่าช่วงอายุอื่น (  =3.48, S.D.= 0.204) โดยเฉพาะ
ด้านผลตอบแทนจากภายใน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นสมรส เห็นว่าปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้มากกว่าสถานภาพอื่น
(  =3.56, S.D.= 0.226) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือกลุ่มตัวอย่างที่
เป็ นโสด (  =3.49, S.D.= 0.166) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่ เป็ นหม้า ย/หย่า ร้ า ง กลุ่ ม ตัวอย่า งเห็ นว่า าปั จจัย ทั้ง 5 ด้านส่ ง ผลต่ อขวัญและก าลัง ใจในการ
ปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้น้อยกว่าสถานภาพอื่อื่น (  =3.48, S.D.=
0.195) โดยเฉพาะด้านผลตอบแทนจากภายใน สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีจบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี เห็ นว่าปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิ บตั ิงานของกองกาลังทหารพราน
จัง หวัด ชายแดนใต้ ม ากกว่ า ระดับ การศึ ก ษาอื่ น (  =3.56, S.D.= 0.207) โดยเฉพาะด้ า น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือการศึกษาระดับต่ ากว่าปริ ญญาตรี (  =3.47, S.D.=
0.178) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี เห็นว่าปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหาร
พรานจังหวัดชายแดนใต้น้อยกว่าระดับการศึกษาอื่น (  =3.40, S.D.= 0.223) โดยเฉพาะด้าน
ผลตอบแทนจากภายใน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางาน 5 - 10 ปี เห็นว่าปั จจัยทั้ง 5
ด้า นส่ ง ผลต่ อขวัญและก าลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของกองก าลัง ทหารพรานจัง หวัดชายแดนใต้
มากกว่าช่ วงประสบการณ์การทางานอื่น (  =3.54,S.D.= 0.196) โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมใน
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การปฏิบตั ิงาน รองลงมาคือประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี ขึ้นไป (  =3.52, S.D.= 0.238)
โดยเฉพาะด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่มีประสบการณ์การทางานน้อย
กว่า 5 ปี กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าปั จจัยทั้ง 5 ด้านส่ งผลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกอง
กาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้น้อยกว่าช่ วงประสบการณ์ การทางานอื่ น (  =3.48, S.D.=
0.187) โดยเฉพาะด้านผลตอบแทนจากภายใน
ตอนที่ 3 สรุ ปผลการวิจัยการวิเคราะห์ สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่ างที่มีลักษณะส่ วนบุคคล
ต่ างกันส่ งผลต่ อขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ผลการวิเคราะห์ สมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศต่างกันมีความคิดเห็ นต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ไม่แตกต่างกันในทุกๆ ด้าน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่มีสถานภาพสมรสต่างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อ
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ไม่แตกต่างกันใน
ทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็ นต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน
การทดสอบสมมติ ฐานพบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ประสบการณ์ ก ารท างานต่ า งกันมี ค วาม
คิ ดเห็ นต่ อขวัญและก าลังใจในการปฏิ บ ตั ิ งานของกองก าลังทหารพรานจัง หวัดชายแดนใต้ ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน

อภิปรายผล
จากการวิจยั อภิปรายได้วา่ ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บตั ิ งานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้ง นี้
เนื่ อ งมาจากกองก าลัง ทหารพรานเป็ นผูท้ ี่ มี ร ะเบี ย บวินัย ดี ม าปฏิ บ ัติ ง านตรงตามเวลาราชการ
ปฏิบตั ิงานส่ วนใหญ่สาเร็ จลุล่วงได้อย่างดี มีการปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูบ้ งั คับบัญชาอย่างเคร่ งรัด มี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่เป็ นอย่างดี มีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาหาความรู ้ เพิ่มเติมเพื่อ
พัฒนาตนเองอยูเ่ สมอมีความคิดริ เริ่ มในการปฏิบตั ิงานที่ดีและไม่เคยท้อแท้ต่องานที่ปฏิบตั ิ ซึ่ งเป็ น
การแสดงออกที่ดีท้ งั ทางด้านร่ างกายและจิตใจ แสดงให้เห็นว่ามีขวัญและกาลังใจที่ดี ซึ่ งผลการวิจยั
ครั้งนี้สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กองบัญชาการตารวจนครบาล (2535) ที่ทาการศึกษาวิจยั เรื่ องขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของตารวจสถานี ตารวจนครบาล ซึ่ งพบว่าขวัญและกาลังใจในการ
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ปฏิบตั ิงานของข้าราชการตารวจนครบาลอยูใ่ นระดับสู ง และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พ.อ.ชัยชนะ
นาคเกิด (2543) ที่ทาการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ระดับขวัญของนายทหารประทวน
กรมรบพิเศษที่ 1 ซึ่ งพบว่าระดับขวัญของนายทหารประทวนกรมรบพิเศษที่ 1 โดยส่ วนรวมอยูใ่ น
ระดับสู งและสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พ.ท.วิศรุ ต ภิรมย์ราบ (2548) ที่ทาการศึกษาเรื่ องการศึกษา
ระดับขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของนายทหารประทวนกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษ
ซึ่ งพบว่าระดับขวัญของนายทหารประทวนของกองบัญชาการศูนย์สงครามพิเศษโดยส่ วนรวมอยู่
ในระดับสู ง โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงานเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ขวัญ และก าลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ง านมากกว่ า ด้า นอื่ น ๆ รองลงมาด้า นความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า ง
ผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ส่ วนด้านผลตอบแทนจากภายในกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่
มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าด้านอื่น ๆ
เมื่อพิจารณารายด้านสรุ ปได้ว่าค่าเฉลี่ยความคิดเห็นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงานของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ด้านผลตอบแทนจากภายนอก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเป็ นเพราะผลตอบแทนจากภายนอก เป็ นปั จจัยที่ค้ าจุนทาให้เกิ ด
แรงจูงใจในการทางาน และเกิดขวัญและกาลังใจที่ดีเพราะทุกคนมองว่าผลตอบแทนจากภายนอก
เป็ นสิ่ งที่ทุกคนพึงได้รับเมื่อปฏิ บตั ิงานและพึงได้รับตามสิ ทธิ ของแต่ละคน หากกองกาลังทหาร
พรานไม่ปฏิบตั ิงานก็จะไม่ได้รับผลตอบแทนนั้น ซึ่ งสอดคล้องกับแนวความคิดของ เฮอร์ ซเบอร์ ก
(Herzberg, 1959) ที่กล่าวไว้วา่ มีปัจจัยสาคัญ 2 ประการที่สัมพันธ์กบั ความชอบหรื อไม่ชอบในงาน
ของแต่ละบุคคล ซึ่ งปั จจัยดังกล่าวคือ ปั จจัยจูงใจเป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับงานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ เป็ นตัวกระตุน้ ทาให้เกิดความพึงพอใจแก่บุคคลให้ปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นเพราะปั จจัยนี้ สามารถสนองความต้องการภายในของบุคคลได้ด้วยและ
ปั จจัยอีกอย่างคือปั จจัยค้ าจุนหรื อปั จจัยสุ ขอนามัย หมายถึง ปั จจัยที่ค้ าจุนให้แรงจูงใจในการทางาน
ของบุคคลมีอยูต่ ลอดเวลา และปั จจัยนี้ มาจากภายนอกตัวบุคคล ซึ่ งปั จจัยทั้ง 2 อย่างนี้ จะต้องมีค่า
เป็ นบวกเท่านั้นจึ งจะทาให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานขึ้ นมาได้ และเมื่อพิจารณารายประเด็น
คาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่ท่านได้รับสวัสดิ การบ้านพักของทางราชการเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการที่ท่านได้รับวันทวีคูณ
ในการปฏิบตั ิราชการพิเศษ ส่ วนการที่ท่านได้รับสวัสดิ การโดยได้รับสิ่ งของหรื อการบริ การ เช่ น
การได้รับเครื่ องแต่งกาย, โครงการอาหารกลางวัน , บริ การรถรับ - ส่ งบุตรหลาน, บริ การตรวจ
สุ ขภาพประจาปี ฯลฯ กลุ่ มตัวอย่างเห็ นว่าเป็ นปั จจัย ที่ มีอิทธิ พ ลต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ส่ วนด้านผลตอบแทนจากภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง อาจเป็ นพราะยังไม่มีแรงอย่างเพียงพอจากกองทัพกระตุน้ ทางจิตใจให้มีความสุ ขและจูงใจให้
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คนชอบและรักงานที่ปฏิบตั ิ ทาให้เกิดขวัญและกาลังใจที่ดี และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่ม
ตัวอย่างเห็นว่าท่านมีโอกาสได้รับการศึกษาหรื อเพิ่มคุณวุฒิให้สูงขึ้นเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือท่านมีความรู ้สึกมัน่ คงใจอาชี พรับ
ราชการทหาร ส่ วนการที่ท่านเป็ นที่รักและยอมรับของเพื่อนร่ วมงาน กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัย
ที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ส่ วนด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงานโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า
การที่สถานที่ทางานของท่านอยูไ่ ม่ห่างไกลจากแหล่งชุ มชนและไม่ทุรกันดารเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการที่สิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การปฏิ บตั ิงานของท่านรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ได้รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี ส่ วนการที่ท่าน
ได้รับมอบหมายงานพิเศษที่มีความท้าทายต่อความสามารถหรื อมีความเสี่ ยงกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ น
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
ส่ วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก และเมื่อพิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการที่ผบู ้ งั คับบัญชาของท่านมีการให้
ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาโดยสม่าเสมอเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและ
กาลังใจในการปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการที่ผบู ้ งั คับบัญชาของท่านมีการจัด
กิ จ กรรมบ ารุ ง และพัฒ นาขวัญ ของผูใ้ ต้บ ัง คับ บัญ ชาและครอบครั ว โดยสม่ า เสมอ ส่ ว นการที่
ผูบ้ งั คับบัญชาของท่านมีความจริ งใจไม่หลอกลวงหรื อเบียดเบียนผูใ้ ต้บงั คับบัญชาและหน่ วยงาน
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานน้อยกว่าประเด็นอื่น
ๆ ส่ วนด้านสุ ขภาพร่ างกายและอุ ปนิ สัยส่ วนตัวโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ อาจเป็ นพราะ
ทหารพรานแต่ละคนมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีอุปนิ สัยใจคอที่ดีและมีครอบครัวที่มี
ความสุ ขแล้วจะทาให้มีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน ซึ่ งเป็ นการมองเกี่ยวกับเรื่ องส่ วนตัวเป็ น
หลักซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้สอดคล้องกับแนวความคิดของ เดวิส (Davis, 1967) ที่กล่าวเปรี ยบเทียบไว้
ว่าขวัญและกาลังใจในการทางานนั้น เปรี ยบไปก็คล้ายกับสุ ขภาพร่ างกายของมนุ ษย์เพราะสุ ขภาพ
ร่ างกายอาจเป็ นไปได้ท้ งั อ่อนเพลียและแข็งแรง ดังนั้นเพื่อให้ชีวิตดารงอยูไ่ ด้และมีพลังเข้มแข็งอยู่
เสมอ คนเราจึงต้องหมัน่ ออกกาลังกายและตรวจสุ ขภาพอยู่เสมอ ซึ่ งองค์ประกอบของขวัญและ
กาลังใจที่สาคัญประการหนึ่ งก็คือสุ ขภาพของผูป้ ฏิบตั ิงาน รวมทั้งสภาพทางกายและจิตใจ และเมื่อ
พิจารณารายประเด็นคาถามกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าการที่ ท่านปฏิ บตั ิตนอยู่ในศีลธรรมอันดี , ไม่ติด
อบายมุ ข ต่า ง ๆ และไม่มี หนี้ สินล้นพ้นตัวเป็ นปั จจัย ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบตั ิงานมากกว่าประเด็นอื่น ๆ รองลงมาคือการที่ท่านสามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุ ขตาม
สมควรและไม่มีปัญหาครอบครัว ส่ วนการที่ท่านเป็ นคนอารมณ์ ร่าเริ ง, มีจิตใจโอบอ้อมอารี และ
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ชอบช่วยเหลือผูอ้ ื่นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงาน
น้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ
การทดสอบสมมติ ฐานอภิปรายได้ว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดับการศึก ษา และประสบการณ์ ก ารทางานต่ างกันมี ความคิ ดเห็ นต่อขวัญและกาลังใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านของกองก าลัง ทหารพรานจัง หวัด ชายแดนใต้ ไม่ แ ตกต่ า งกัน ในทุ ก ๆ ด้า น ทั้ง นี้
เนื่องมาจากปั จจัยด้านผลตอบแทนจากภายนอก ด้านผลตอบแทนจากภายใน ด้านสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบตั ิงาน ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายและอุปนิ สัยส่ วนตัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่ างกายและจิตใจของกองกาลัง
ทหารพราน ซึ่ งหากแต่ละคนได้รับปั จจัยต่าง ๆ ทั้ง 5 ด้านแล้วจะสามารถตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่ างกายและจิตใจได้เป็ นอย่างดีและส่ งผลให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานสู ง ซึ่ ง
หมายความว่าขวัญและกาลัง ใจในการปฏิ บ ตั ิ ง านของกองก าลังทหารพรานทุก ระดับจะต้องให้
ความสาคัญกับปั จจัยทั้ง 5 ด้านเป็ นอย่างมาก ซึ่ งผลการวิจยั ครั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีลาดับขั้นของ
มาสโลว์ (Maslow’s need hierarchy theory) ที่กล่าวไว้วา่ มนุ ษย์มีความต้องการเริ่ มจากขั้นต่าไปหา
สู งเริ่ มจากความต้องการทางร่ างกาย ความต้องการความมัน่ คงปลอดภัย ความต้องการความรักและ
การยอมรับในสังคม ความต้องการการยกย่องและความต้องการความสมหวังในชี วิต ซึ่ งเป็ นความ
ต้องการทางด้านร่ างกายและจิ ตใจ ซึ่ งเป็ นแนวทางให้ผบู ้ งั คับบัญชาจัดหาสิ่ งจูงใจต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเพื่อให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชามีความจงรักภักดี และตั้งใจ
ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มขีดความสามารถและมีประสิ ทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะ
1. ด้านผลตอบแทนจากภายนอก ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดน
ใต้ ควรสนับสนุนและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานได้รับสวัสดิการบ้านพักของทางราชการ
2. ด้านผลตอบแทนจากภายใน ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้
ควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานมี โอกาสได้รับการศึ กษาหรื อเพิ่มคุ ณวุฒิให้
สู งขึ้น
3. ด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพรานจังหวัด
ชายแดนใต้ ควรสนับสนุ นและส่ งเสริ มให้กองกาลังทหารพรานมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน
ของท่านรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ได้รับการบารุ งรักษาเป็ นอย่างดี
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4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ งั คับบัญชากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ผูบ้ งั คับบัญชาของกอง
กาลังทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ควรให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาโดย
สม่าเสมอ
5. ด้านสุ ขภาพร่ างกายและอุปนิ สัยส่ วนตัว ผูบ้ งั คับบัญชาของกองกาลังทหารพรานจังหวัด
ชายแดนใต้ ควรส่ งเสริ มให้ผปู้ ฏิบตั ิงาน ปฏิบตั ิตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่
มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ข้ อเสนอแนะในงานวิจัยครั้งต่ อไป
1. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานของกองกาลัง
ทหารพรานจังหวัดชายแดนใต้ ควรมีการศึกษาเรื่ องความต้องการของกองกาลังทหารพรานจังหวัด
ชายแดนใต้ เพื่อนาข้อมูลที่ได้รับมาใช้ปรับปรุ งการทางานของกองกาลังให้มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ควรมีการศึ กษาเรื่ องการมีส่วนร่ วมในการกาหนดภาระกิ จของกองกาลังทหารพราน
จังหวัดชายแดนใต้ เนื่ องจากกองกาลังทหารพรานจะเป็ นผูป้ ฏิ บตั ิงานดังนั้นถ้าหากได้เข้ามามีส่วน
ร่ วมในการกาหนดภาระกิ จจะทาให้เป้ าหมายในการทางานชัดเจนมากขึ้นและสามารถบรรลุ ตาม
วัตถุประสงค์

