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บทคดัย่อ 

การศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงั
ทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต  ้ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้
ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คือ กองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ จ  านวน 64 นายประกอบดว้ย 
สัญญาบตัร 26 นาย  ชั้นประทวน 38  นาย จ าแนกตามระดบัชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศึกษา และประสบการณ์การท างาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใช้
ในการ วิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-
way ANOVA)  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีชั้นยศเป็นสัญญาบตัร คิดเป็นร้อยละ 40.63เป็นชั้นประทวน คิด
เป็นร้อยละ 59.38 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.43 รองลงมามีอายุ
มากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 34.38 และมีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 17.19 ตามล าดบั 
ส่วนใหญ่สมรสแลว้ คิดเป็นร้อยละ 59.38 เป็นโสด คิดเป็นร้อยละ 26.56 และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง คิด
เป็นร้อยละ 14.06 ตามล าดบั กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
67.19 จบการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 26.56 และจบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี คิด
เป็นร้อยละ 6.25 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.19 รองลงมามี
ประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 37.50 และนอ้ยท่ีสุดปฏิบติังานมานอ้ย
กวา่ 5 ปี คิดเป็นร้อยละ 20.31 
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ผลการวจิยัโดยภาพรวมพบวา่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.52, 
S.D.= 0.204) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการท่ีสถานท่ีท างานของท่าน
อยูไ่ม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและไม่ทุรกนัดาร รองลงมาดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชา
กับผูใ้ต้บงัคับบัญชาโดยเฉพาะเร่ืองการท่ีผูบ้ ังคับบัญชาของท่านมีการให้ความรู้และปลูกฝัง
อุดมการณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยสม ่าเสมอ ส่วนดา้นผลตอบแทนจากภายในกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่า
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ โดยเฉพาะเร่ืองการท่ี
ท่านเป็นท่ีรักและยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรสระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของกองก าลังทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต้ ไม่
แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน คือด้านผลตอบแทนจากภายนอก ด้านผลตอบแทนจากภายใน ด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้น
สุขภาพร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวั 

ขอ้เสนอแนะการศึกษาคร้ังน้ี 1) ดา้นผลตอบแทนจากภายนอก ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงั
ทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้กองก าลงัทหารพรานไดรั้บสวสัดิการ
บา้นพกัของทางราชการ 2) ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพราน
จงัหวดัชายแดนใต ้ ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้กองก าลงัทหารพรานมีโอกาสไดรั้บการศึกษา
หรือเพิ่มคุณวุฒิให้สูงข้ึน 3) ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหาร
พรานจงัหวดัชายแดนใต ้ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้กองก าลงัทหารพรานมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการ
ปฏิบติังานของท่านรวมทั้งอาวุธยทุโธปกรณ์ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี 4) ดา้นความสัมพนัธ์
ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้
ควรให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยสม ่าเสมอ  5) ดา้นสุขภาพร่างกายและ
อุปนิสัยส่วนตัว ผูบ้ังคบับัญชาของกองก าลังทหารพรานจังหวดัชายแดนใต้ ควรส่งเสริมให้
ผูป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

 
ภูมหิลงั 

การป้องกนัประเทศเป็นภารกิจของทหารในยามสงคราม การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศและการรักษาความมัน่คงภายในเป็นภารกิจของทหารในยามไม่ปกติ การพฒันา
ประเทศและการปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ ทางทหารท่ีไม่ใช่สงครามเป็นภารกิจของทหารในยามปกติ 
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ดังนั้ นจะเห็นว่าภารกิจของทหารมีความส าคัญอย่างมากต่อประเทศชาติ ศาสนา สถาบัน
พระมหากษตัริยแ์ละประชาชน ดงัมีค าขวญัท่ีวา่ “เพื่อชาติ ศาสน์กษตัริย ์และประชาชน” คือ ภารกิจ
อนัยิง่ใหญ่ของทหารทั้งในยามปกติ ไม่ปกติและสงคราม สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้(จชต.) ไดเ้ร่ิมเกิดความรุนแรงข้ึน ตั้งแต่ 4 มกราคม 2547 เป็นตน้มา จากกลุ่มผูก่้อ
ความไม่สงบ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ทั้งการสูญเสียชีวิตของเจา้หน้าท่ีรัฐ 
ประชาชนผูบ้ริสุทธ์ิ และเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพยสิ์นของทางราชการและประชาชน 
รวมทั้งท าความสูญเสียทางดา้นเศรษฐกิจในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นภาพรวมเป็นอยา่งมาก 
ซ่ึงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น นับว่าเป็นภยัคุกคามท่ีร้ายแรงต่อความมัน่คงของประเทศ จาก
สถานการณ์ความรุนแรงดงักล่าว รัฐบาลไดป้ระกาศใหก้ารแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เป็น
วาระแห่งชาติ โดยทุกส่วนราชการตอ้งมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนให้ส าเร็จลุล่วง
โดยเร็วท่ีสุดโดยในห้วงเวลาท่ีผ่านมาไดมี้การระดมทรัพยากรทั้งปวง รวมทั้งด าเนินการในทุก
มาตรการเพื่อน าสันติสุขกลบัคืนสู่พื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ซ่ึงผลท่ีได้ในภาพรวมนั้นดีข้ึน
ตามล าดบั แต่ฝ่ายรัฐบาลยงัไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ไดอ้ยา่งเด็ดขาด โดยกลุ่มผูก่้อความไม่
สงบ (ซ่ึงต่อมาไดเ้ปล่ียนค าเรียกใหม่ เป็น กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง หรือ ผกร.) ยงัคงมีเสรีในการก่อเหตุ
รุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ อนัเน่ืองมาจากฝ่ายรัฐบาลยงัไม่สามารถพิสูจน์ทราบโครงสร้างและองคก์ร 
รวมถึงตวับุคคลท่ีอยู่ในกลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง ไดอ้ย่างถูกตอ้ง ชดัเจน ประกอบกบักลุ่มผูก่้อเหตุ
รุนแรงไดป้รับเปล่ียนกลยุทธ์และวิธีการปฏิบติัในการก่อเหตุตลอดเวลา และท่ีส าคญัอย่างยิ่งคือ 
ประชาชนซ่ึงถือว่าเป็นจุดศูนยดุ์ลของการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตใ้นระดบัยุทธศาสตร์ 
ยงัไม่ใหค้วามร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีรัฐเท่าท่ีควร 
 ดงันั้น รัฐบาลจึงไดใ้ชทุ้กวิถีทางและทุกมาตรการในการด าเนินการ  ทั้งความเด็ดขาด และ
สันติวิธี รวมทั้งปัจจุบนัยงัไดป้ระกาศนโยบายการแกไ้ขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ โดยมุ่งเนน้
สันติวิธี และการสมานฉนัท์ หลกัความยุติธรรมสร้างความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ี โดยการบูร
ณาการแผนงานโครงการและกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพตามหลกันิติธรรมให้เป็นไปตามหลกั
ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความไม่สงบในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนใต ้กองอ านวยการรักษาความ
มัน่คงภายในราชอาณาจกัร (กอ.รมน.) เป็นหน่วยรับผิดชอบหลกัในระดบันโยบาย ไดจ้ดัท าแผน
ยุทธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความมัน่คงในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตข้ึ้น โดยในแผนดงักล่าว มี
ยทุธศาสตร์หลกั 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง ซ่ึงมีกองบญัชาการผสมพลเรือน 
ต ารวจ ทหาร(พตท.) รับผดิชอบ และยทุธศาสตร์ดา้นการพฒันา ซ่ึงมีศูนยอ์  านวยการบริหารจงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้( ศอ.บต.) รับผิดชอบ ทั้งในส่วนของยุทธศาสตร์ดา้นความมัน่คง และยุทธศาสตร์
ดา้นการพฒันานั้น ไดมี้การใชท้รัพยากรจากหลายภาคส่วนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะทรัพยากร
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บุคคล ซ่ึงมีการระดมมาจากส่วนราชการต่าง ๆ จากหน่วยงานพลเรือน ต ารวจ หรือทหารรวมทั้ง
ภาคประชาชน 
 ในส่วนของทรัพยากรบุคคลนั้น ก าลังทหารพราน ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีส าคญัใน
การน ามาใชป้ฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์ โดยมีบทบาทหลกัตามยทุธศาสตร์ดา้นความมัน่คงในฐานะ
ก าลงัประจ าถ่ิน และบทบาทสนบัสนุนการปฏิบติัให้กบัส่วนราชการพลเรือนตามยุทธศาสตร์ดา้น
การพฒันา ซ่ึงเก้ือกูลต่อการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ท่ีเนน้ความส าคญัต่อความมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในพื้นท่ี เน่ืองจากก าลงัทหารพรานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ดัหาจาก
ประชาชนในพื้นท่ีทั้งส้ิน  กองทพับกจึงไดจ้ดัตั้งกองก าลงัก่ึงทหารในลกัษณะของหน่วยอาสาสมคัร
พิเศษทหารพรานเพื่อเสริมสร้างการต่อสู้แบบเบ็ดเสร็จ ก าลงัทหารพราน เป็นก าลงัทางยุทธศาสตร์ 
ส าหรับใชแ้กไ้ขปัญหาความมัน่คงภายในประเทศ เน่ืองจากเป็นก าลงัในทอ้งถ่ินท่ีมีความคุน้เคยกบั
ประชาชน และภูมิประเทศ จึงสามารถปฏิบติังานทั้งดา้นการข่าว และงานมวลชน ตลอดจนสามารถ
ปฏิบติัภารกิจทางยทุธวธีิทั้งในเชิงรุก และเชิงรับไดเ้ช่นเดียวกบัก าลงัรบหลกั โดยก าลงัทหารพราน
เป็นก าลงัท่ีใชเ้กาะติดพื้นท่ีไดอ้ย่างถาวร อนัจะเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนในพื้นท่ี
ไดเ้ป็นอยา่งดี หน่วยทหารพรานนั้น เดิมจดัตั้งในลกัษณะเป็นโครงการ เรียกวา่โครงการอาสาสมคัร
ทหารพราน จดัเป็นโครงการท่ีมีความส าคญัโครงการหน่ึงของกองทพับก เหตุผลของการจดัตั้ง
เน่ืองมาจากสถานการณ์การก่อการร้ายเป็นพื้นฐาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อการร้ายคอมมิวนิสต ์
บริเวณชายแดนไทย-กมัพชูา ซ่ึงทวคีวามรุนแรงข้ึน ฝ่ายตรงขา้มมีขีดความสามารถในการรวมก าลงั
ไดถึ้งระดบัหน่ึง จนสามารถปฏิบติัการในทางยุทธวิธีต่อเป้าหมายท่ีตั้ง พลเรือน ต ารวจ ทหาร ได้
ทุกพื้นท่ีและทุกโอกาสจากการวิเคราะห์พบว่าประสิทธิภาพในการต่อสู้เพื่อเอาชนะคอมมิวนิสต์
ของฝ่ายเราในขณะนั้น ยงัมีปัญหาบางอย่างไม่ตรงกับปัจจัยพื้นฐานในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ
คอมมิวนิสต ์ส่ิงท่ีมีความส าคญัท่ีสุดก็คือ ก าลงัทหารประจ าการส่วนใหญ่ไดถู้กทุ่มเทเขา้ไปในพื้นท่ี
และตอ้งอยูป่ระจ าพื้นท่ี จึงเป็นปัญหาแก่กองทพับกเป็นอยา่งมาก ดว้ยเหตุท่ีกองทพับกไม่สามารถ
ถอนก าลังเหล่านั้นออกมาฟ้ืนฟูเพื่อป้องกันการรุกรานจากภายนอกได้ และปัญหาท่ีส าคญัอีก
ประการหน่ึง คือปัญหาอนัเป็นเง่ือนไขในแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงบุคคลภายนอกยงัไม่สามารถเขา้ใจไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง จึงเป็นผลกระทบต่อการปฏิบติัการทางทหารเป็นอยา่งมากดว้ยเหตุผลดงักล่าว กองทพับกได้
พิจารณาเห็นวา่ควรมีการจดัตั้งก าลงัทหารในลกัษณะเป็นหน่วยอาสาสมคัรพิเศษข้ึน เพื่อแกปั้ญหา 
โดยน าก าลงัพลจากทอ้งถ่ินนั้นๆ มาแกข้อ้บกพร่องดงักล่าวน้ี 

ทหารพราน คืออาสาของประชาชน เป็นกองก าลงัของกองทพับกหน่วยหน่ึงอนัมีจุดก าเนิด
มาจากประชาชน การด าเนินงานทุกอยา่ง กระท าเพื่อ ประชาชน และเม่ือพน้สภาพแห่งการเป็น
ทหารพรานแลว้ก็จะกลบัไปสู่ประชาชน ซ่ึงก าลงัทหารพรานถูกสร้างข้ึนเพื่อให้มีบทบาทในการ
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ต่อสู้กบัสงครามกองโจร อนัมีความหมายทั้งในดา้นการปฏิบติัการทางการเมืองและการทหาร มี
ความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นตวัแทนภาคประชาชนของรัฐ ในการช่วยขจดัปัญหาพื้นฐานในด้าน
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ ซ่ึงพรรคคอมมิวนิสต ์แห่งประเทศไทยน ามาก าหนดเป็น
เง่ือนไขหรือการมุ่งท าลายลา้งดว้ยก าลงัต่อขบวนการผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นท่ี ซ่ึงก าลงั
ทหารพรานมีความเหมาะสมมากท่ีสุด เน่ืองจากสาเหตุท่ีรับสมคัรจากประชาชนในทอ้งถ่ิน ซ่ึงรู้
เง่ือนไขของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทยในพื้นท่ีนั้นๆ เป็นอยา่งดีนอกจากนั้นก าลงัทหาร
พรานยงัเป็นบุคคลท่ีรู้จกัภูมิประเทศในพื้นท่ีปฏิบติัการเป็นอยา่งดี เหมาะสมส าหรับภารกิจป้องกนั
ชายแดนและถึงแมว้า่ ปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใตจ้ะมีเง่ือนไขในการแบ่งแยกดินแดนซ่ึงจะไม่
เหมือนกบักรณีของพรรคคอมมิวนิสตแ์ห่งประเทศไทย แต่แนวทางในการแกไ้ขปัญหา ลว้นตอ้งใช้
มาตรการทางการเมืองเพื่อเกาะกุมหวัใจของประชาชนในพื้นท่ี เป็นการมุ่งท่ีจะรุกทางการเมือง เพื่อ
เอาชนะในสงครามอุดมการณ์และสงครามดา้นความคิด  ร่วมกบัสงครามทางกายภาพซ่ึงใช้การ
ปฏิบติัทางทหาร เพื่อการป้องปราม และเป็นตวัหนุนเพื่อน าไปสู่การเจรจายุติการรบให้กลุ่มผูก่้อ
เหตุรุนแรงมาร่วมพฒันาชาติไทยเช่นเดียวกบักรณีผูก่้อการร้ายคอมมิวนิสตใ์นอดีต ดงันั้น จึงเห็น
ไดว้า่ ก าลงัทหารพรานยงัคงมีความจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตท้ั้ง
ในหว้งเวลาปัจจุบนั และในอนาคต 
 การใชห้น่วยทหารพรานในบทบาทของก าลงัประจ าถ่ินในพื้นท่ีจงัหวดัชายแดนภาคใตน้ั้น 
หน่วยทหารพรานไดรั้บมอบภารกิจในการเป็นก าลงัเกาะติดพื้นท่ี เกาะติดประชาชน และเกาะติด
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรงเสริมสร้างความเขม้แข็งให้กบัผูน้ าชุมชน /หมู่บา้น เป็นแกนหลกัในการ
เอาชนะท่ีหมู่บา้นและต าบลเป้าหมาย ดว้ยการท าลายก าลงัติดอาวุธ สลายโครงสร้างและแกนน า
กลุ่มผูก่้อเหตุรุนแรง รวมทั้งปฏิบติัการเชิงรุกตามสถานการณ์ในพื้นท่ี ตลอดจนสนับสนุนการ
ปฏิบติัภารกิจอ่ืน ๆ เช่น งานมวลชนสัมพนัธ์และงานดา้นการเมืองอ่ืน ๆ เป็นตน้ หรืออาจจะกล่าว
อยา่งง่ายไดว้า่งานท่ีก าลงัทหารพรานรับผดิชอบหลกั 2 งาน คือ งานดา้นการทหาร ควบคู่ไปกบังาน
ดา้นการเมืองนัน่เอง ส าหรับก าลงัพลทหารท่ีไดรั้บค าสั่งให้เขา้ไปปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี 3 จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ซ่ึงตอ้งปฏิบติัภารกิจในห้วงเวลาหน่ึงนั้น นอกจากตอ้งประสบกบัการเปล่ียนแปลง
ในเร่ืองความไม่คุน้เคยกบัสภาพแวดลอ้มทางดา้นภาษา สังคม และวฒันธรรมแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบั
สถานการณ์กดดนั และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดฝัน ทหารทุกคนไดรั้บภารกิจในการรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการรักษาความมัน่คงภายในเพิ่มมากยิ่งข้ึนและปัญหาความ
ไม่สงบต่าง ๆ บางคร้ังไม่สามารถก าหนดไดว้า่จะเกิดข้ึนสถานท่ีใดและเวลาใด จึงท าให้หลายคร้ังท่ี
ทหารแต่ละคนไม่มีเวลาพกัผ่อน หรือวนัหยุดราชการไดเ้ลย อาจท าให้เกิดเป็นภาวะวิกฤติต่อ
สุขภาพอยา่งรุนแรง ทั้งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลกระทบต่อ
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สุขภาพกาย สุขภาพจิต รวมทั้งคุณภาพชีวติการท างาน นอกจากนั้นในสถานการณ์ท่ีเส่ียงภยัดงักล่าว 
อาจมีผลท าให้เกิดความหวาดกลวั ความเบ่ือหน่าย ซ่ึงส่งผลให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความเครียด ทหาร
บางคนอาจจะตอ้งไปปฏิบติังานในสถานการณ์ท่ีมีความเส่ียงต่อชีวติและไม่มีโอกาสไดก้ลบัมาเยี่ยม
ครอบครัวจึงท าให้มีผลกระทบต่อจิตใจหรือขวญัและก าลงัใจนัน่เองและส่งผลท าให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบติังาน รวมทั้งผลงานท่ีออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร 

ดงันั้นหากมีการพฒันาและบ ารุงขวญัและก าลงัใจกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต้
เป็นอย่างดีและต่อเน่ืองแลว้จะสามารถท าให้กองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใตมี้ขวญัและ
ก าลงัใจท่ีดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลท าให้มีความตั้งใจ เต็มใจและมีก าลงัใจท่ีจะปฏิบติังานอย่างเต็มขีด
ความสามารถของแต่ละคนและจะท าใหผ้ลงานท่ีปฏิบติัมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทางราชการต่อประชาชนและต่อประเทศชาติจนสามารถช่วยแกปั้ญหาวิกฤตต่าง ๆ 
ของประเทศชาติในภาพรวมไดใ้นอนาคตต่อไป ผูว้ิจยัให้ความส าคญัในการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานของกองก าลังทหารพรานจังหวดัชายแดนใต้  เพื่อท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาจะไดน้ าผลการวิจยัไปพฒันาและรักษาขวญัและก าลงัใจของทหารพรานให้มีและคง
อยูใ่นตวัตนอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหาร

พรานจงัหวดัชายแดนใต ้ 
2. เพื่อเปรียบเทียบระดบัปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกอง

ก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้
 

ขอบเขตของการวจิัย 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตของคก์ารศึกษาไวด้งัน้ี 
1. ขอบเขตของเนือ้หา  
มุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพราน

จงัหวดัชายแดนใต ้ดา้นผลตอบแทนจากภายนอก ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้นสุขภาพร่างกาย
และอุปนิสัยส่วนตวั 
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ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 
1. ตวัแปรอิสระ คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั

การศึกษา และประสบการณ์การท างาน 
2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ด้านผลตอบแทนจากภายนอก ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ดา้น

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ดา้น
สุขภาพร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวั 

2. ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีไดท้  าการวจิยัในคร้ังน้ี คือ กองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ จ  านวน 

66 นาย ประกอบดว้ย สัญญาบตัร 26 นาย  ชั้นประทวน 40  นาย เก็บขอ้มูลไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
64 นายประกอบดว้ย สัญญาบตัร 26 นาย  ชั้นประทวน 38  นาย 
 

การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
การสร้างเคร่ืองมือผูว้จิยัไดศึ้กษา แนวคิด ทฤษฎี และคน้ควา้ จากงานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แลว้ท าการร่างเป็นแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
1. ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา และผลงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวกบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ

ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  
2. จดัท าร่างแบบสอบถาม ท่ีเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการ

ปฏิบติังานน าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา  
3. น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขและเพิ่มเติมตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
4. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาอีกคร้ังหน่ึง ถา้มี ขอ้แกไ้ข 

ด าเนินตามค าแนะน า หลงัจากนั้นด าเนินการจดัท าเป็นแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1. เก็บขอ้มูลจากกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้
2. น าขอ้มูลของแบบสอบถาม ไปลงตารางโปรแกรมส าเร็จรูป  
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สรุปผลการวจิัย 

ผูว้จิยัขอน าเสนอขอ้มูลสรุปผลการวจิยัขอ้มูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที ่1 สรุปผลการวจิยัขอ้มูลการวเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม    

ตอนที่ 2 สรุปผลการวิจยัขอ้มูลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิจยัขอ้มูลการวิเคราะห์สมมติฐานปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้
 

ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

กลุ่มตวัอยา่งมีชั้นยศเป็นสัญญาบตัร จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 40.63เป็นชั้นประทวน 
จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 59.38 ส่วนใหญ่มีอายุอยูร่ะหวา่ง 30 – 40 ปี จ  านวน 31 คน คิดเป็น
ร้อยละ 48.43 รองลงมามีอายุมากกวา่ 40 ปี ข้ึนไป จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38 และมีอายุ
นอ้ยกวา่ 30 ปี จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 17.19 ตามล าดบั ส่วนใหญ่สมรสแลว้ จ านวน 38 คน 
คิดเป็นร้อยละ 59.38 เป็นโสด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และเป็นหมา้ย/หยา่ร้าง จ านวน 9 
คน คิดเป็นร้อยละ 14.06 ตามล าดบั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 43 
คน คิดเป็นร้อยละ 67.19จบการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 26.56 และจบ
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 
5 - 10 ปี จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19 รองลงมามีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึน
ไป จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 และนอ้ยท่ีสุดปฏิบติังานมานอ้ยกวา่ 5 ปี จ  านวน 13 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.31 

ตอนที ่2 สรุปผลการวจัิยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อขวัญและก าลังใจในการ

ปฏิบัติงานของกองก าลงัทหารพรานจังหวดัชายแดนใต้  

 ผลการวิจยัสรุปได้ว่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.52, 
S.D.= 0.204) โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ ( =3.73, S.D.= 0.260) รองลงมาด้าน
ความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ( =3.65, S.D.= 0.305)  ส่วนด้าน
ผลตอบแทนจากภายในกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ ( =3.10, S.D.= 0.255) 
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เม่ือพิจารณารายดา้นสรุปไดว้่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ ดา้นผลตอบแทนจากภายนอก โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.49, S.D.= 0.417) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่ง
เห็นวา่การท่ีท่านไดรั้บสวสัดิการบา้นพกัของทางราชการเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.65, S.D.= 0.645)  รองลงมาคือการท่ีท่านไดรั้บวนั
ทวคูีณในการปฏิบติัราชการพิเศษ ( =3.60, S.D.= 0.683) ส่วนการท่ีท่านไดรั้บสวสัดิการโดยไดรั้บ
ส่ิงของหรือการบริการ เช่น การไดรั้บเคร่ืองแต่งกาย, โครงการอาหารกลางวนั, บริการรถรับ - ส่ง
บุตรหลาน, บริการตรวจสุขภาพประจ าปี ฯลฯ กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.05, S.D.= 0.558) ส่วนดา้นผลตอบแทนจาก
ภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( =3.10, S.D.= 0.255) และเม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าท่านมีโอกาสได้รับการศึกษาหรือเพิ่มคุณวุฒิให้สูงข้ึนเป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.85, S.D.= 0.621)  
รองลงมาคือท่านมีความรู้สึกมัน่คงใจอาชีพรับราชการทหาร ( =3.65, S.D.= 0.844) ส่วนการท่ีท่าน
เป็นท่ีรักและยอมรับของเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =2.25, S.D.= 0.440) ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.73, S.D.= 0.260) และเม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการท่ีสถานท่ีท างานของท่านอยู่ไม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและไม่
ทุรกันดารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ 
( =4.13, S.D.= 0.336)  รองลงมาคือการท่ีส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังานของท่านรวมทั้งอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ได้รับการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ( =3.96, S.D.= 0.576) ส่วนการท่ีท่านได้รับ
มอบหมายงานพิเศษท่ีมีความทา้ทายต่อความสามารถหรือมีความเส่ียงกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.55, S.D.= 0.633) 

ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก ( =3.65, S.D.= 0.305) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าการท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีการใหค้วามรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยสม ่าเสมอเป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ( =4.11, S.D.= 
0.315)  รองลงมาคือการท่ีผูบ้ ังคับบัญชาของท่านมีการจัดกิจกรรมบ ารุงและพฒันาขวญัของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและครอบครัวโดยสม ่าเสมอ ( =3.80, S.D.= 0.524) ส่วนการท่ีผูบ้งัคบับญัชาของ
ท่านมีความจริงใจไม่หลอกลวงหรือเบียดเบียนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและหน่วยงานกลุ่มตวัอย่างเห็นว่า
เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.44, S.D.= 
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0.601) ส่วนดา้นสุขภาพร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวัโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.64, S.D.= 
0.323) และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการท่ีท่านปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรม
อนัดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่มีหน้ีสินลน้พน้ตวัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจใน
การปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.87, S.D.= 0.579)  รองลงมาคือการท่ีท่านสามารถดูแล
ครอบครัวให้มีความสุขตามสมควรและไม่มีปัญหาครอบครัว ( =3.82, S.D.= 0.641) ส่วนการท่ี
ท่านเป็นคนอารมณ์ร่าเริง, มีจิตใจโอบออ้มอารีและชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ( =3.40, S.D.= 0.596) 

เม่ือพิจารณาแยกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลสรุปไดว้า่โดยภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ
30 - 40 ปี เห็นวา่ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหาร
พรานจงัหวดัชายแดนใตม้ากกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =3.55, S.D.= 0.176) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้ม
ในการปฏิบติังาน รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุมากกวา่ 40 ปีข้ึนไป ( =3.52, S.D.= 0.234) 
โดยเฉพาะดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วง
อายนุอ้ยกวา่ 30 ปี กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่าปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
ของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใตน้อ้ยกวา่ช่วงอายุอ่ืน ( =3.48, S.D.= 0.204) โดยเฉพาะ
ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นสมรส เห็นวา่ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใตม้ากกวา่สถานภาพอ่ืน 
( =3.56, S.D.= 0.226) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รองลงมาคือกลุ่มตวัอยา่งท่ี
เป็นโสด ( =3.49, S.D.= 0.166) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีเป็นหม้าย/หย่าร้าง กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าาปัจจยัทั้ง 5 ด้านส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใตน้้อยกว่าสถานภาพอ่ือ่ืน ( =3.48, S.D.= 
0.195) โดยเฉพาะดา้นผลตอบแทนจากภายใน ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจบการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี เห็นว่าปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพราน
จังหวัดชายแดนใต้มากกว่าระดับการศึกษา อ่ืน (  =3.56, S.D.= 0.207) โดยเฉพาะด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน รองลงมาคือการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี ( =3.47, S.D.= 
0.178) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรี เห็นวา่ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหาร
พรานจงัหวดัชายแดนใต้น้อยกว่าระดับการศึกษาอ่ืน ( =3.40, S.D.= 0.223) โดยเฉพาะด้าน
ผลตอบแทนจากภายใน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างาน 5 - 10 ปี เห็นวา่ปัจจยัทั้ง 5 
ด้านส่งผลต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของกองก าลังทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต้
มากกวา่ช่วงประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =3.54,S.D.= 0.196) โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มใน
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การปฏิบติังาน รองลงมาคือประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี ข้ึนไป ( =3.52, S.D.= 0.238) 
โดยเฉพาะดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีประสบการณ์การท างานนอ้ย
กวา่ 5 ปี กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ปัจจยัทั้ง 5 ดา้นส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกอง
ก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใตน้้อยกว่าช่วงประสบการณ์การท างานอ่ืน ( =3.48, S.D.= 
0.187) โดยเฉพาะดา้นผลตอบแทนจากภายใน 

ตอนที่ 3 สรุปผลการวิจัยการวิเคราะห์สมมติฐานของกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะส่วนบุคคล

ต่างกนัส่งผลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบัติงานของกองก าลงัทหารพรานจังหวดัชายแดนใต้ 

ผลการวิเคราะห์สมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัชั้นยศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ไม่แตกต่างกนัในทุกๆ ดา้น 

การทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายตุ่างกนัมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนัมีความคิดเห็นต่อ
ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ไม่แตกต่างกนัใน
ทุก ๆ ดา้น 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ไม่แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น 

การทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อขวญัและก าลังใจในการปฏิบติังานของกองก าลังทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต้ ไม่
แตกต่างกนัในทุก ๆ ดา้น 

 

อภิปรายผล 
จากการวจิยัอภิปรายไดว้า่ค่าเฉล่ียความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการ

ปฏิบติังานของกองก าลังทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากกองก าลังทหารพรานเป็นผูท่ี้มีระเบียบวินัยดีมาปฏิบัติงานตรงตามเวลาราชการ 
ปฏิบติังานส่วนใหญ่ส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดี มีการปฏิบติัตามค าสั่งของผูบ้งัคบับญัชาอยา่งเคร่งรัด มี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าท่ีเป็นอยา่งดี มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อ
พฒันาตนเองอยูเ่สมอมีความคิดริเร่ิมในการปฏิบติังานท่ีดีและไม่เคยทอ้แทต่้องานท่ีปฏิบติั ซ่ึงเป็น
การแสดงออกท่ีดีทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ แสดงใหเ้ห็นวา่มีขวญัและก าลงัใจท่ีดี ซ่ึงผลการวิจยั
คร้ังน้ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กองบญัชาการต ารวจนครบาล (2535) ท่ีท าการศึกษาวิจยัเร่ืองขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานของต ารวจสถานีต ารวจนครบาล ซ่ึงพบว่าขวญัและก าลงัใจในการ
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ปฏิบติังานของขา้ราชการต ารวจนครบาลอยูใ่นระดบัสูง และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ พ.อ.ชยัชนะ 
นาคเกิด (2543) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัขวญัของนายทหารประทวน
กรมรบพิเศษท่ี 1 ซ่ึงพบวา่ระดบัขวญัของนายทหารประทวนกรมรบพิเศษท่ี 1 โดยส่วนรวมอยูใ่น
ระดบัสูงและสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พ.ท.วิศรุต ภิรมยร์าบ (2548) ท่ีท าการศึกษาเร่ืองการศึกษา
ระดบัขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของนายทหารประทวนกองบญัชาการศูนยส์งครามพิเศษ
ซ่ึงพบว่าระดบัขวญัของนายทหารประทวนของกองบญัชาการศูนยส์งครามพิเศษโดยส่วนรวมอยู่
ในระดบัสูง โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังานเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ขวญัและก าลังใจในการปฏิบัติงานมากกว่าด้านอ่ืน ๆ รองลงมาด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส่วนดา้นผลตอบแทนจากภายในกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ี
มีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ดา้นอ่ืน ๆ  

เม่ือพิจารณารายดา้นสรุปไดว้่าค่าเฉล่ียความคิดเห็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบติังานของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ ดา้นผลตอบแทนจากภายนอก โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะผลตอบแทนจากภายนอก เป็นปัจจยัท่ีค  ้าจุนท าให้เกิด
แรงจูงใจในการท างาน และเกิดขวญัและก าลงัใจท่ีดีเพราะทุกคนมองวา่ผลตอบแทนจากภายนอก
เป็นส่ิงท่ีทุกคนพึงไดรั้บเม่ือปฏิบติังานและพึงไดรั้บตามสิทธิของแต่ละคน หากกองก าลงัทหาร
พรานไม่ปฏิบติังานก็จะไม่ไดรั้บผลตอบแทนนั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เฮอร์ซเบอร์ก 
(Herzberg, 1959) ท่ีกล่าวไวว้า่ มีปัจจยัส าคญั 2 ประการท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงาน
ของแต่ละบุคคล ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวคือ ปัจจยัจูงใจเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรง เพื่อจูงใจให้
คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติั เป็นตวักระตุน้ท าใหเ้กิดความพึงพอใจแก่บุคคลให้ปฏิบติังานไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนเพราะปัจจยัน้ีสามารถสนองความตอ้งการภายในของบุคคลได้ด้วยและ
ปัจจยัอีกอยา่งคือปัจจยัค ้าจุนหรือปัจจยัสุขอนามยั หมายถึง ปัจจยัท่ีค  ้าจุนให้แรงจูงใจในการท างาน
ของบุคคลมีอยูต่ลอดเวลา และปัจจยัน้ีมาจากภายนอกตวับุคคล ซ่ึงปัจจยัทั้ง 2 อยา่งน้ีจะตอ้งมีค่า
เป็นบวกเท่านั้นจึงจะท าให้บุคคลมีความพึงพอใจในงานข้ึนมาได้ และเม่ือพิจารณารายประเด็น
ค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การท่ีท่านไดรั้บสวสัดิการบา้นพกัของทางราชการเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการท่ีท่านไดรั้บวนัทวีคูณ
ในการปฏิบติัราชการพิเศษ ส่วนการท่ีท่านไดรั้บสวสัดิการโดยไดรั้บส่ิงของหรือการบริการ เช่น 
การไดรั้บเคร่ืองแต่งกาย, โครงการอาหารกลางวนั, บริการรถรับ - ส่งบุตรหลาน, บริการตรวจ
สุขภาพประจ าปี ฯลฯ กลุ่มตวัอย่างเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบติังานน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ส่วนดา้นผลตอบแทนจากภายในโดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง อาจเป็นพราะยงัไม่มีแรงอยา่งเพียงพอจากกองทพักระตุน้ทางจิตใจให้มีความสุขและจูงใจให้
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คนชอบและรักงานท่ีปฏิบติั ท าใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจท่ีดี และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นวา่ท่านมีโอกาสไดรั้บการศึกษาหรือเพิ่มคุณวุฒิให้สูงข้ึนเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญั
และก าลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือท่านมีความรู้สึกมัน่คงใจอาชีพรับ
ราชการทหาร ส่วนการท่ีท่านเป็นท่ีรักและยอมรับของเพื่อนร่วมงาน กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยั
ท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่
การท่ีสถานท่ีท างานของท่านอยูไ่ม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนและไม่ทุรกนัดารเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพล
ต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการท่ีส่ิงอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
การปฏิบติังานของท่านรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอย่างดี ส่วนการท่ีท่าน
ไดรั้บมอบหมายงานพิเศษท่ีมีความทา้ทายต่อความสามารถหรือมีความเส่ียงกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็น
ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  

ส่วนดา้นความสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่การท่ีผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีการให้
ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดยสม ่าเสมอเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและ
ก าลงัใจในการปฏิบติังานมากกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการท่ีผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีการจดั
กิจกรรมบ ารุงและพฒันาขวญัของผูใ้ต้บังคบับัญชาและครอบครัวโดยสม ่าเสมอ  ส่วนการท่ี
ผูบ้งัคบับญัชาของท่านมีความจริงใจไม่หลอกลวงหรือเบียดเบียนผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและหน่วยงาน
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน 
ๆ ส่วนด้านสุขภาพร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวัโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเป็นพราะ
ทหารพรานแต่ละคนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีอุปนิสัยใจคอท่ีดีและมีครอบครัวท่ีมี
ความสุขแลว้จะท าใหมี้ขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นการมองเก่ียวกบัเร่ืองส่วนตวัเป็น
หลกัซ่ึงผลการวจิยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัแนวความคิดของ เดวิส (Davis, 1967) ท่ีกล่าวเปรียบเทียบไว้
วา่ขวญัและก าลงัใจในการท างานนั้น เปรียบไปก็คลา้ยกบัสุขภาพร่างกายของมนุษยเ์พราะสุขภาพ
ร่างกายอาจเป็นไปไดท้ั้งอ่อนเพลียและแข็งแรง ดงันั้นเพื่อให้ชีวิตด ารงอยูไ่ดแ้ละมีพลงัเขม้แข็งอยู่
เสมอ คนเราจึงตอ้งหมัน่ออกก าลงักายและตรวจสุขภาพอยู่เสมอ ซ่ึงองค์ประกอบของขวญัและ
ก าลงัใจท่ีส าคญัประการหน่ึงก็คือสุขภาพของผูป้ฏิบติังาน รวมทั้งสภาพทางกายและจิตใจ และเม่ือ
พิจารณารายประเด็นค าถามกลุ่มตวัอย่างเห็นว่าการท่ีท่านปฏิบติัตนอยู่ในศีลธรรมอนัดี, ไม่ติด
อบายมุขต่าง ๆ และไม่มีหน้ีสินล้นพน้ตวัเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลังใจในการ
ปฏิบติังานมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆ รองลงมาคือการท่ีท่านสามารถดูแลครอบครัวให้มีความสุขตาม
สมควรและไม่มีปัญหาครอบครัว ส่วนการท่ีท่านเป็นคนอารมณ์ร่าเริง, มีจิตใจโอบออ้มอารีและ
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ชอบช่วยเหลือผูอ่ื้นกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังาน
นอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ๆ  

การทดสอบสมมติฐานอภิปรายไดว้่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัชั้นยศ อายุ สถานภาพสมรส
ระดบัการศึกษา และประสบการณ์การท างานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อขวญัและก าลงัใจในการ
ปฏิบัติงานของกองก าลังทหารพรานจังหวดัชายแดนใต้ ไม่แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ทั้ งน้ี
เน่ืองมาจากปัจจยัดา้นผลตอบแทนจากภายนอก ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การปฏิบติังาน ด้านความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา และด้านสุขภาพ
ร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวั เป็นปัจจยัท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อร่างกายและจิตใจของกองก าลงั
ทหารพราน ซ่ึงหากแต่ละคนไดรั้บปัจจยัต่าง ๆ ทั้ง 5 ดา้นแลว้จะสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ทางดา้นร่างกายและจิตใจไดเ้ป็นอยา่งดีและส่งผลให้เกิดขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานสูง ซ่ึง
หมายความว่าขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลังทหารพรานทุกระดบัจะตอ้งให้
ความส าคญักบัปัจจยัทั้ง 5 ดา้นเป็นอยา่งมาก ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัทฤษฎีล าดบัขั้นของ 
มาสโลว ์(Maslow’s need hierarchy theory) ท่ีกล่าวไวว้า่ มนุษยมี์ความตอ้งการเร่ิมจากขั้นต ่าไปหา
สูงเร่ิมจากความตอ้งการทางร่างกาย ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยั ความตอ้งการความรักและ
การยอมรับในสังคม ความตอ้งการการยกยอ่งและความตอ้งการความสมหวงัในชีวิต ซ่ึงเป็นความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายและจิตใจ ซ่ึงเป็นแนวทางให้ผูบ้งัคบับญัชาจดัหาส่ิงจูงใจต่าง ๆ เพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีความจงรักภกัดีและตั้งใจ
ปฏิบติังานอยา่งเตม็ขีดความสามารถและมีประสิทธิภาพ 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ดา้นผลตอบแทนจากภายนอก ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดน

ใต ้ควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหก้องก าลงัทหารพรานไดรั้บสวสัดิการบา้นพกัของทางราชการ 
2. ดา้นผลตอบแทนจากภายใน ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้

ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้กองก าลงัทหารพรานมีโอกาสได้รับการศึกษาหรือเพิ่มคุณวุฒิให้
สูงข้ึน 

3. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏิบติังาน ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดั
ชายแดนใต ้ควรสนบัสนุนและส่งเสริมให้กองก าลงัทหารพรานมีอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน
ของท่านรวมทั้งอาวธุยทุโธปกรณ์ไดรั้บการบ ารุงรักษาเป็นอยา่งดี 
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4. ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างผูบ้งัคบับญัชากบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้งัคบับญัชาของกอง
ก าลงัทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ ควรให้ความรู้และปลูกฝังอุดมการณ์ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาโดย
สม ่าเสมอ 

5. ดา้นสุขภาพร่างกายและอุปนิสัยส่วนตวั ผูบ้งัคบับญัชาของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดั
ชายแดนใต ้ควรส่งเสริมใหผู้ป้ฏิบติังาน ปฏิบติัตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี, ไม่ติดอบายมุขต่าง ๆ และไม่
มีหน้ีสินลน้พน้ตวั 

ข้อเสนอแนะในงานวจัิยคร้ังต่อไป 

1. ในการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อขวญัและก าลงัใจในการปฏิบติังานของกองก าลงั
ทหารพรานจงัหวดัชายแดนใต ้ควรมีการศึกษาเร่ืองความตอ้งการของกองก าลงัทหารพรานจงัหวดั
ชายแดนใต ้เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดรั้บมาใชป้รับปรุงการท างานของกองก าลงัใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ควรมีการศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมในการก าหนดภาระกิจของกองก าลงัทหารพราน
จงัหวดัชายแดนใต ้เน่ืองจากกองก าลงัทหารพรานจะเป็นผูป้ฏิบติังานดงันั้นถา้หากไดเ้ขา้มามีส่วน
ร่วมในการก าหนดภาระกิจจะท าให้เป้าหมายในการท างานชดัเจนมากข้ึนและสามารถบรรลุตาม
วตัถุประสงค ์

 


