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	 พฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ขีองผูป้ฏบิตังิาน	น�าไปสูป่ระสทิธภิาพและ
ประสิทธิผลขององค์การ	 การวิจัยนี้	 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ของอาสาสมคัรทหารพราน	เปรยีบเทยีบและศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อ
พฤติกรรมดังกล่าว	โดยผสานวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	เก็บรวบรวม
ข้อมลูด้วยแบบสอบถามกบัอาสาสมคัรทหารพราน	530	นาย	สนทนากลุม่	62	นาย
และสมัภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชา	43	นาย	พบว่า	อาสาสมคัรทหารพรานมพีฤตกิรรม
การปฏิบัติงานที่ดีระดับมาก	 ความแตกต่างด้านภูมิล�าเนา	 อายุงาน	 และ
ประสบการณ์การปะทะ	ท�าให้มีพฤติกรรมดังกล่าวต่างกัน	 (p<.05)	คุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม	
บรรยากาศองค์การด้านความรับผิดชอบ	ด้านเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ
จงรักภักดี	 ด้านความเสี่ยงและยอมรับความเสี่ยง	 ด้านรางวัลและการลงโทษ	
และความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน	อธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ดี	ร้อยละ	79.30	อีกทั้งจากสนทนากลุ่มและสัมภาษณ์	พบว่า	ขวัญก�าลังใจ
มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมนี้	 ดังนั้น	 จึงควรเน้นปัจจัยข้างต้นเพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งจะน�าไปสู่ความร่วมมือและความไว้วางใจจาก
ประชาชน

ค�าส�าคัญ :	พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี	อาสาสมัครทหารพราน	กองทัพ
	 	 	ภาคที่	4	กองทัพบกไทย

บทคัดย่อ
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Abstract
	 	 Good	work	behaviors	lead	to	efficient	and	effective	organization.	
This	work	aims	to	study	good	work	behaviors	of	volunteer	rangers	in	the
southernmost	provinces,	compare	these	behaviors	and	examine	factors	that
influence	them.	The	research	tools	were	questionnaire	and	focus	groups	with	
530	and	62	volunteer	 rangers	 respectively	and	 in-depth	 interviews	with	43	
commanders.	The	results	revealed	that	these	behaviors	are	at	a	high	level.	
Differences	based	on	hometown,	tenure	and	fighting	experience	showed
differences	in	these	behaviors	(p<.05).	The	two	facets	of	quality	of	work	life,	
social	relationship	and	environment,	and	some	facets	of	organizational	climate,
responsibility,	unity	and	royalty,	risk	and	risk	perception,	reward	and	punishment,	
and	normative	facet	of	organizational	commitment,	explained	79.30	%	of	the	
rangers’	good	work	behaviors.	Additionally,	the	focus	groups	and	in-depth
interviews	showed	that	work	morale	affects	good	work	behaviors.	Thus,
commanders	should	emphasize	influencing	factors	enhancing	these	behaviors	
that	lead	to	the	community’s	cooperation	and	perception	of	rangers’	reliability.

Keywords :	Good	Work	Behaviors,	Volunteer	Ranger,	The	Fourth	Army	Area
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บทน�า
	 จากสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ในเดือนมกราคม	พ.ศ.	 2547	 และยืดเยื้อมาถึงปัจจุบันกว่าระยะเวลา	 10	 ปี	 กองทัพบกจึง
อนุมัติจัดตั้งหน่วยทหารพรานเพิ่มเติม	 เพื่อเสริมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับ
กองทัพภาคที่	4	ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด	ท�าให้กองทัพภาคที่	4	มีก�าลัง	หน่วยทหาร
พรานถึง	9	กรมทหารพราน	และมีจ�านวนก�าลังพลคือ	อาสาสมัครทหารพรานมากที่สุดเมื่อ
เทียบกับกองทัพภาคอื่น	 ๆ	 ของประเทศ	 ทั้งนี้	 การปฏิบัติงานของหน่วยทหารพรานใน
สถานการณ์การก่อความไม่สงบ	จ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องป้องกนัไม่ให้เกดิความล่อแหลมใด	ๆ 	
อนัจะน�าไปสูก่ารแสวงหาประโยชน์จากฝ่ายตรงข้าม	ดงันัน้	การด�าเนนิภารกจิของหน่วยทหาร
พรานต้องได้รับการกลั่นกรองอย่างรอบคอบและทหารพรานจะต้องด�ารงพฤติกรรมการ
ปฏบิตังิานในพืน้ทีอ่ย่างเหมาะสมและมวีนิยัเคร่งครดั	[1]	โดยเฉพาะก�าลงัพลอาสาสมคัรทหาร
พรานซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจต่าง	ๆ	ของหน่วยทหารพราน	ฉะนั้น	อาสา
สมัครทหารพรานทุกนายจะต้องมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีซึ่งเอื้อต่อความส�าเร็จของ
ภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
	 การเสริมสร้างให้อาสาสมัครทหารพรานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีทั้งการปฏิบัติ
งานตามบทบาทหน้าทีซ่ึง่องค์การได้ก�าหนดไว้ในการป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบ	
และการมพีฤตกิรรมทางบวกนอกเหนอืจากพฤตกิรรมตามบทบาทหน้าทีท่ีถ่กูก�าหนดขึน้โดย
องค์การ	 หรือที่เรียกว่าพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	 เป็นพฤติกรรมที่บุคลากร
เต็มใจที่จะปฏิบัติขึ้นเพื่อสนับสนุนหรือส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลองค์การ	[2]
ในการศึกษาพฤติกรรมลักษณะนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่เกี่ยวกับทฤษฎีการพัฒนาองค์การและ
พฤติกรรมองค์การ	 [3]	 เพราะน�ามาซึ่งประโยชน์โดยตรงต่อตนเอง	ทีมงาน	และต่อองค์การ
โดยรวม	 ทั้งการสร้างชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีให้กับองค์การ	 [4]	 ที่ส�าคัญคือส่งผลต่อความ
ส�าเรจ็ตามเป้าหมายขององค์การ	[5]	ดงันัน้	การเสรมิสร้างให้ก�าลงัพลทหารพรานมพีฤตกิรรม
การปฏิบัติงานที่ดีย่อมเท่ากับเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ของก�าลังพล	 ซึ่งสอดรับกับข้อพิจารณาการเพิ่มศักยภาพหน่วยทหารพรานกองทัพภาคที	่ 4	
เพื่อเป็นก�าลังตรึงทางยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	
โดยก�าหนดกรอบแนวทางการบรหิารจดัการทีส่�าคญัประการหนึง่	คอื	การพฒันาบคุลากรและ
องค์การ	[6]
	 นอกจากนี้	 การวิเคราะห์ปัจจัยที่เสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงานซึ่งเอื้อต่อ
การปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างมีหลักการ
และเป็นเหตเุป็นผล	ด้วยการหาความสมัพนัธ์ของตวัแปร	ลกัษณะส่วนบคุคล	บรรยากาศองค์การ	
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	และความผูกพันต่อองค์การคาดว่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะ
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สามารถระบุตัวแปรที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมที่ดีในการปฏิบัติงานได้	 เนื่องจาก
ตัวแปรบุคคลในด้านลักษณะทางประชากร	 เป็นสาเหตุภายในซึ่งกระตุ้นให้บุคคลแสดงออก
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบุคคล	 [7]	 ตัวแปรบรรยากาศ
องค์การเป็นปัจจัยส�าคัญซึ่งช่วยผลักดันให้บุคคลากรปฏิบัติงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การ	
และส่งผลกระทบโดยตรงต่อทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรที่มีต ่อองค์การ	[8]
ส่วนคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งแสดงความผาสุกและความพึงพอใจของสมาชิกใน
องค์การที่มีต ่องาน	อีกทั้ง	เป็นตัวแปรที่ช ่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี
เพิม่ประสทิธผิลขององค์การในแง่ขวญัและก�าลงัใจตลอดจนเพิม่คณุภาพและปรมิาณผลผลติ	
รวมถึงช่วยลดพฤติกรรมซึ่งไม่พึงประสงค์ขององค์การ	อาทิ	การขาดงาน	การลาออก
และอุบัติเหตุ	[9]	และตัวแปรความผูกพันต่อองค์การ	คือ	ทัศนคติส�าคัญของผู้ปฏิบัติงานซึ่ง
สอดคล้องกับเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ	 เป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
องค์การอย่างแท้จริงอันเป็นประโยชน์ต่อองค์การ	 [10]	 ทั้งนี้	 บุคคลใดที่มีความผูกพันต่อ
องค์การจะแสดงพฤตกิรรมต่าง	ๆ	ในทางบวก	และมพีฤตกิรรมในทางลบต่อองค์การลดน้อยลง	
รวมทั้งพยายามปรับปรุงคุณภาพการท�างาน	 [11]	 ดังนั้น	 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่ดีในภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ของอาสา
สมคัรทหารพราน	กองทพัภาคที่	4	กองทพับกไทย	จงึมคีวามจ�าเป็นและมคีวามส�าคญัอย่างยิง่	
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สามารถน�ามาใช้ประกอบการก�าหนดแนวทางการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ของหน่วยทหารพราน	 ให้ถึงพร้อมด้วยก�าลังพลอาสาสมัครทหารพรานที่มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีมีประสิทธิภาพช่วยเสริมศักยภาพให้กับองค์การ	 รวมทั้ง	 เป็นที่
ยอมรบัและไว้วางใจจากประชาชนอนัจะน�าไปสูก่ารบรรลภุารกจิส�าคญัของประเทศคอื	การน�า
ความสงบสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	4	กองทัพบกไทย
	 2.	เพือ่เปรยีบเทยีบพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	 4	กองทัพบกไทย	
จ�าแนกตามลักษณะทางประชากร
	 3.	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหา
ความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ของอาสาสมคัรทหารพราน	กองทพัภาคที	่4	กองทพั
บกไทย
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 ปัจจัยส่วนบุคคล
	 -	เพศ
	 -	อายุ
	 -	การศึกษา
	 -	ภูมิล�าเนา
	 -	ระยะเวลาในการ
	 	 ปฏิบัติงาน
	 -	ประสบการณ์ในการ
	 	 ปะทะ

 คุณภาพชีวิตในการ
 ปฏิบัติงาน
	 -	ด้านร่างกาย
	 -	ด้านจิตใจ
	 -	ด้านความสัมพันธ์
	 	 ทางสังคม
	 -	ด้านสิ่งแวดล้อม

 บรรยากาศองค์การ
	 -	ด้านโครงสร้างองค์การ
	 -	ด้านความรับผิดชอบ
	 -	ด้านมาตรฐาน
	 	 การปฏิบัติงาน
	 -	ด้านการให้รางวัล
	 	 และการลงโทษ
	 -	ด้านความอบอุ่น
	 -	ด้านการสนับสนุน
	 -	ด้านความขัดแย้ง
	 -	ด้านความเสี่ยงและ	
	 	 การยอมรบัความเสีย่ง
	 -	ด้านความเป็นอนัหนึง่
	 	 อันเดียวกัน

 ความผกูพนัต่อองค์การ
	 -	ด้านจิตใจ
	 -	ด้านการคงอยู่
	 -	ด้านบรรทัดฐาน

พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี
ในภารกิจการแก้ไขปัญหา

ความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้

ของอาสาสมัครทหารพราน
กองทัพภาคที่4

 พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที่
	 -	ด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา
	 -	ด้านการข่าวกรอง
	 -	ด้านกิจการพลเรือน
	 -	ด้านการพิทักษ์ประชาชน
	 	 และทรัพยากร
	 -	ด้านยุทธวิธี
 พฤติกรรมนอกเหนือบทบาท 
 หน้าที่
	 -	ด้านการให้ความช่วยเหลือ
	 -	ด้านความส�านึกในหน้าที่
	 -	ด้านการให้ความร่วมมือ

กรอบแนวคิด

ตัวแปรตามตัวแปรอิสระ
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	 การวิจัยนี้ผสานวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นเหตุเป็น
ผลโดยน�าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพ	 ซึ่งให้รายละเอียดถึงความรู ้สึกนึกคิดหรือ
ปรากฏการณ์โดยตรงในเรื่องที่เกี่ยวข้อง	 มาประกอบการสนับสนุนข้อมูลจากการวิจัยเชิง
ปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลที่แจงนับหรือวัดออกมาเป็นตัวเลข

การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ
			 ประชากรในการศึกษา	คือ	 อาสาสมัครทหารพรานกองทัพภาคที่	 4	 ซึ่งปฏิบัติงานใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	รวมทั้งสิ้น	10,568	นาย	ก�าหนดขนาดตัวอย่างค�านวณจากสูตร
ของ	Yamane	[12]	ได้ตัวอย่างจ�านวน	385	นาย	สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มตามจ�านวนกรม
ทหารพรานทัง้	9	กรม	ทัง้นี	้เพือ่ให้ได้แบบสอบถามกลบัคนืมาครบสมบรูณ์ตามจ�านวนตวัอย่าง
ที่ต้องการ	 จึงค�านวณจ�านวนกลุ่มตัวอย่างที่ต้องตอบแบบสอบถามหรือจ�านวนแบบสอบถาม
ทีส่่งไปเพือ่สอบถามกลุม่ตวัอย่าง	เท่ากบัจ�านวนตวัอย่างทีต้่องการ	/	สดัส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
กลับคืน	[13]	โดยในงานวิจัยนี้ประมาณการได้รับแบบสอบถามคืนร้อยละ	70		ดังนั้น	จ�านวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องตอบแบบสอบถามเท่ากับ	385/(7/10)		หรือประมาณ		550		นาย	แต่เพื่อ
ให้การกระจายแบบสอบถามไปยัง	 9	 กรมทหารพรานในจ�านวนเท่ากัน	 จึงส่งแบบสอบถาม
ทั้งหมดจ�านวน	585	ชุด	กระจายไปยังกรมทหารพรานที่	41-49	กรมทหารพรานละ	65	ชุด	
ปรากฏว่า	ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น	530	ชุด	จึงมีอัตราการตอบกลับร้อยละ	90.60
	 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	คือ	แบบสอบถามซึ่งแบ่งเป็น	5	ส่วน	ดังนี้	
	 ส่วนที่	 1	ข้อมูลลักษณะทางประชากร	จ�านวน	6	ข้อ	มีลักษณะเป็นค�าถามปลายปิด
แบบเลอืกตอบ	ได้แก่	ข้อค�าถามเกีย่วกบั	เพศ	การศกึษา	ภมูลิ�าเนา	ประสบการณ์ในการปะทะ	
และเป็นค�าถามปลายปิดแบบเติมค�า	ประกอบด้วยข้อค�าถามเกี่ยวกับ	อายุ	และอายุงานหรือ
ระยะเวลาปฏิบัติงานกับกรมทหารพราน	
	 ส่วนที่	 2	บรรยากาศองค์การ	จ�านวน	29	ข้อ	 เป็นค�าถามปลายปิดแบบประมาณค่า
ความส�าคัญ	5	ระดับ	คือ		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	โดยดัดแปลงข้อค�าถาม
ให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง	จากแนวคิดบรรยากาศองค์การของLitwin		and	Stringer	[14]
	 ส่วนที่	 3	 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	 จ�านวน	 19	 ข้อ	 เป็นค�าถามปลายปิดแบบ
ประมาณค่าความส�าคัญ	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด		มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	โดยประยุกต์
องค์ประกอบคณุภาพชวีติขององค์การอนามยัโลกฉบบัภาษาไทย	(WHOQOLBREF-THAI)	[15]		
   

ระเบียบวิธีการศึกษา
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	 ส่วนที่	4	ความผูกพันต่อองค์การ		จ�านวน	18	ข้อ		เป็นค�าถามในลักษณะปลายปิดตาม
เทคนิคของลิเคิร์ท	(Likert	technique)	5	ระดับ	คือ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	เห็นด้วย	ไม่แน่ใจ	ไม่
เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ดัดแปลงข้อค�าถามให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างคือ	อาสาสมัคร
ทหารพราน	จากแบบวัดความผูกพันองค์การของAllen	and		Meyer	[16]		
	 ส่วนที่	 5	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่
จงัหวดัชายแดนภาคใต้		แบ่งเป็น	2	ส่วนย่อย	คอื	พฤตกิรรมตามบทบาทหน้าที	่และพฤตกิรรม
นอกเหนือบทบาทหน้าที่หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	 เป็นค�าถามลักษณะ
ปลายปิดแบบประมาณค่าความส�าคัญ	5	ระดับ	คือ	มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
โดยค�าถามในส่วนพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่	 มีจ�านวน	 22	 ข้อ	 ทั้งนี้	 ผู ้วิจัยได้สร้าง
แบบสอบถามขึน้ตามกรอบงานการป้องกนัและปราบปรามการก่อความไม่สงบของกองทพับก	
[17]	และค�าถามในส่วนพฤตกิรรมนอกเหนอืบทบาทหน้าทีห่รอืพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ี
ต่อองค์การ	มจี�านวน	15	ข้อ	ตามแนวคดิพฤตกิรรมการเป็นสมาชกิทีด่ต่ีอองค์การของ	Organ	
[18]	 โดยเน้นเฉพาะบางพฤติกรรมซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มประชากรทางทหาร	 [19]	 ซึ่งตรงกับ
ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองก�าลังทหารพรานจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
	 ตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามด้วยการหาความตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ	และ
ตรวจสอบความเชือ่มัน่จากกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	60	คน	ได้ค่าสมัประสทิธิค์วามเชือ่มัน่แอลฟา
ของครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ของแบบสอบถามซึ่งเป็นข้อค�าถามเกี่ยว
กับบรรยากาศองค์การมีค่าระหว่าง	0.734-0.935	ข้อค�าถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏบิตังิาน	มค่ีาระหว่าง	0.725-0.839	ข้อค�าถามเกีย่วกบัความผกูพนัต่อองค์การ	มค่ีาระหว่าง	
0.881-0.941	ข้อค�าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ในส่วนพฤติกรรมตามบทบาทหน้าที่	มีค่าระหว่าง	
0.709-0.898	 และในส่วนพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าที่หรือพฤติกรรมการเป็นสมาชิก
ที่ดีต่อองค์การ	มีค่าระหว่าง	0.744-0.857		ทั้งนี้	ค่าสัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่นแอลฟาของ
ครอนบาค	(Cronbach’s	alpha	coefficient)	ที่ยอมรับทั่วไปมีค่าเท่ากับ	0.7000	[20]
แสดงว่าแบบสอบถามทุกส่วนที่สร้างขึ้นมีความเชื่อมั่นในระดับซึ่งเป็นที่ยอมรับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
	 	 	 	 	 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ	 เครื่องมือที่ใช้	 คือ	 การสนทนากลุ่มและการ
สัมภาษณ์เชิงลึก	
	 				1.	การสนทนากลุ่ม	โดยจัดสนทนากลุ่ม	ณ	หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานทั้ง
9	กรม	ๆ	ละ	1	กลุม่สนทนา	รวม	9	กลุม่สนทนา	ผูร่้วมสนทนากลุม่	คอื	อาสาสมคัรทหารพราน
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ชายและหญิง	 ซึ่งสังกัดแต่ละกรมทหารพรานและมีระยะเวลาปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	1	ปี	รวมมีผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น	62	นาย
	 	 	 	 2.	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 โดยเลือกผู้ให้สัมภาษณ์แบบเจาะจงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
ของอาสาสมัครทหารพรานโดยตรง	แบ่งออกเป็น	3	ระดับ	คือ	ผู้บังคับบัญชาระดับต้น	ได้แก่	
ผู้บังคับชุดปฏิบัติการและผู้บังคับหมู่ทหารพรานหญิง	จาก	9	กรมทหารพราน	ผู้บังคับบัญชา
ระดบักลาง	ได้แก่	ผูบ้งัคบักองร้อย	และผูบ้งัคบัหมวดทหารพรานหญงิ	จาก	9	กรมทหารพราน	
และผู้บังคับบัญชาระดับสูง	ได้แก่	ผู้บังคับการกรมทหารพรานหรือรองผู้บังคับการกรมทหาร
พราน	จาก	9	กรมทหารพราน	รวมผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งสิ้น	43	นาย

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ	มีดังนี้	
		 1.	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูปโดยใช้สถิติ
พรรณนา	 ได้แก่	 ความถี่	 ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 ในการอธิบายข้อมูล
ทั่วไป	 และใช้สถิติการทดสอบค่า	 t	 (	 t-test)	 	 และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว	
(One-way	ANOVA)	 ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างปัจจัยด้านลักษณะทางประชากร
กบัพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดน
ภาคใต้	วเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมดงักล่าว	โดยการวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู
ตามล�าดบัความส�าคญัของตวัแปรทีน่�าเข้าสมการ	(stepwise	multiple	regression	analysis)				
	 2.	การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิคณุภาพ	โดยการสงัเคราะห์เนือ้หาจากการสนทนากลุม่	และ
การสมัภาษณ์ตามประเดน็ค�าถาม	วเิคราะห์และสรปุผล	ประกอบกบัผลการวจิยัจากการส�ารวจ
ในเชิงปริมาณ	

ผลการศึกษาและการอภิปรายผล
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป
	 ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม	 พบว่ากลุ่มตัวอย่าง	 เป็นอาสาสมัคร
ทหารพรานชาย	ร้อยละ	77.20	และเป็นอาสาสมัครทหารพรานหญิง	ร้อยละ	22.80	อายุมาก
ที่สุด	59	ปี	น้อยที่สุด	19	ปี	อายุเฉลี่ย	29	ปี	จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	ร้อยละ	66.10		
ปรญิญาตรหีรอืสงูกว่า	ร้อยละ	18.10	และอนปุรญิญาหรอืเทยีบเท่า	ร้อยละ	15.80	มภีมูลิ�าเนา
ในจังหวัดทางภาคใต้แต่ไม่ใช่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�าเภอของจังหวัดสงขลา	
(จะนะ	นาทวี	สะบ้าย้อย	 เทพา)	ร้อยละ	41.10	ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อ�าเภอ
ของจังหวัดสงขลา	(จะนะ	นาทวี	สะบ้าย้อย	เทพา)	ร้อยละ	38.30	และในจังหวัดทางภาคอื่น
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ร้อยละ	20.60	มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากที่สุด	33	ปี	น้อยที่สุด	1	ปี	ระยะเวลาปฏิบัติงาน
เฉลี่ย	 4	 ปี	 ไม่มีประสบการณ์ในการปะทะหรือประสบเหตุจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	50.40	และมีประสบการณ์ดังกล่าว	ร้อยละ	49.60
	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ของอาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	 4	กองทัพบกไทย	 	พบว่าอาสา
สมคัรทหารพรานมพีฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยภาพรวมระดับมาก	(	X	=	4.03	S.D.=	0.82)	ในส่วนพฤติกรรม
ตามบทบาทหน้าที่	อาสาสมัครทหารพรานมีพฤติกรรมนี้โดยภาพรวมระดับมาก	(	X	=	4.04	
S.D.=	0.84)	 เมื่อพิจารณารายด้าน	พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก	 เรียงล�าดับดังนี้	 ด้านการ
พิทักษ์ประชาชนและทรัพยากร	ด้านกิจการพลเรือน	ด้านการข่าวกรอง	ด้านการปฏิบัติการ
จิตวิทยา	และด้านยุทธวิธี	 	ตรงกับข้อมูลการสนทนากลุ่ม	พบว่า	อาสาสมัครทหารพรานทั้ง
ชายและหญงิทกุคนในทกุกลุม่สนทนาประเมนิตนเองว่าแสดงพฤตกิรรมทีด่ตีามบทบาทหน้าที่
ทุกด้าน	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	รวมทั้งเกิดความเชื่อ
มัน่และไว้วางใจทหารพราน	อกีทัง้อาสาสมคัรทหารพรานผูร่้วมสนทนากลุม่ทกุกลุม่เน้นว่าการ
ปฏบิตังิานในทกุบทบาทจะระมดัระวงัพฤตกิรรมการแสดงออกให้มคีวามเหมาะสม	เพือ่ไม่ให้
เกดิเป็นปัญหาหรอืเป็นเงือ่นไขทีจ่ะท�าให้ฝ่ายตรงข้ามโจมตกีารปฏบิตังิานของทหารพราน	รวม
ทัง้มัน่ใจว่าการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรทหารพรานในปัจจบุนัเป็นทีย่อมรบัและได้รบัความ
ไว้วางใจจากประชาชนในพืน้ทีม่ากขึน้กว่าเดมิ	ส่วนการสมัภาษณ์ผูบ้งัคบับญัชาทกุคนทกุระดบั
ได้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ในด้านต่าง	 ๆ	 ของอาสาสมัครทหาร
พรานอยู่ในเกณฑ์ดี	 เป็นที่พอใจของผู้บังคับบัญชาและได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนใน
พื้นที่	 แต่อย่างไร	 ก็ตามผู้บังคับบัญชาส่วนใหญ่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่ายังคงต้องปรับปรุง
และพัฒนาในเรื่องการปฏิบัติงานและพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสา
สมัครทหารพรานอย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 เพราะมีอัตราหมุนเวียนเข้าออกของอาสาสมัครทหาร
พรานค่อนข้างสูง	 ท�าให้ต้องเริ่มต้นฝึกผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่อยู่ตลอด	 และการปฏิบัติงาน
ของอาสาสมคัรทหารพรานใหม่ในช่วงแรก	ๆ 	มพีฤตกิรรมการปฏบิตังิานออกมาไม่ค่อยดี	อาจ
เป็นเพราะยงัไม่เข้าใจงานและบทบาทหน้าที	่รวมถงึมอีาสาสมคัรทหารพรานบางคนขาดความ
ตั้งใจในการปฏิบัติงาน	ท�าให้พฤติกรรมการปฏิบัติงานยังไม่ดีเท่าที่ควร
	 นอกจากนี้	อาสาสมัครทหารพรานมีพฤติกรรมนอกเหนือบทบาทหน้าที่	โดยภาพรวม
ระดับมาก	(	X	=	4.02		S.D.=	0.85)	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก
เรยีงตามล�าดบัดงันี	้	ด้านความส�านกึในหน้าที	่	ด้านการให้ความร่วมมอื	และด้านการให้ความ
ช่วยเหลือ	 ตรงกับข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชา	 อย่างไรก็ตาม	
ผูบ้งัคบับญัชาส่วนหนึง่ได้ให้ความเหน็และให้ข้อสงัเกตว่า	อาสาสมคัรทหารพรานบางคนแสดง
พฤติกรรมเหล่านี้	 อาจเป็นเพราะเกิดความละอายใจจากที่เห็นเพื่อน	 ๆ	 หรือผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติ	รวมทั้งบางคนอาจมีพฤติกรรมที่ดีเหล่านี้เพราะหวังผลที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบ
สมมติฐาน
	 การทดสอบความแตกต่างทางลักษณะประชากรของอาสาสมัครทหารพราน	 กองทัพ
ภาคที	่4	กองทพับกไทย	กบัพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		เพื่อทดสอบสมมติฐาน	คือ		อาสาสมัครทหารพราน	กองทัพ
ภาคที่	4	กองทัพบกไทย	ที่มีลักษณะทางประชากรต่างกัน	มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีใน
ภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่างกัน	
	 จากการวเิคราะห์ข้อมลูพบว่า	อาสาสมคัรทหารพรานซึง่มลีกัษณะทางประชากรต่างกนั
ในด้านภมูลิ�าเนา	ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน	และประสบการณ์ในการปะทะหรอืประสบเหตุ
จากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไข
ปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั	
0.05	 จึงเป็นไปตามสมมติฐาน	 ทั้งนี้	 อาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีภูมิล�าเนาในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และในสีอ่�าเภอของจงัหวดัสงขลา	(จะนะ	นาทว	ีสะบ้าย้อย	เทพา)	หรอืมรีะยะ
เวลาในการปฏิบัติงานกับกรมทหารพราน	 3	 ปีขึ้นไป	 หรือมีประสบการณ์ในการปะทะหรือ
ประสบเหตุจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต	้ มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมดังกล่าวสูงกว่า
อาสาสมคัรทหารพรานกลุม่อืน่ซึง่เปรยีบเทยีบกนั	ตรงกบัการรายงานถงึตวัแปรด้านบคุคลกบั
การปฏบิตังิาน	[21-	22]	รวมทัง้ตรงกบัการสนทนากลุม่อาสาสมคัรทหารพราน	กล่าวคอื	อาสา
สมัครทหารพรานซึ่งมีภูมิล�าเนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	หรือมีอายุงานมานาน	หรือมี
ประสบการณ์การปะทะจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในลักษณะมีความคล่องตัวและมี
ความระมัดระวังมากกว่า	 นอกจากนี้	 ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ	
แต่ผูบ้งัคบับญัชาให้ความเหน็เพิม่เตมิว่าอาสาสมคัรทหารพรานบางส่วน	ซึง่มอีายงุานมานาน	
หรือมีประสบการณ์ในการปะทะ	หรือมีภูมิล�าเนาในพื้นที่	 กลับแสดงพฤติกรรมการท�างานที่
ประมาท	เพราะคิดว่าตนเองรู้และเข้าใจการปฏิบัติงานดีพอ	อีกทั้ง	ผู้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งให้
ความเห็นว่าอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีต่างกัน
ด้วย		กล่าวคือ	อาสาสมัครทหารพรานที่มีอายุมากขึ้นจะมีความไตร่ตรอง	มีความระมัดระวัง	
มีความรอบคอบ	 ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกได้ดีกว่าอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีอายุ
น้อยกว่า	แต่อายุที่มากขึ้นก็ท�าให้มีข้อจ�ากัดในการแสดงพฤติกรรมการท�างานในบางลักษณะ
งานหรือบางบทบาทหน้าที่
	 ในทางกลับกันอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีความแตกต่างทางลักษณะทางประชากร	
ได้แก่	 เพศ	อายุ	 และระดับการศึกษา	 	มีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต่างกัน	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่
ระดับ	0.05	จึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน	ตรงกับความเห็นส่วนใหญ่ของผู้ร่วมสนทนากลุ่มและ
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ผูใ้ห้สมัภาษณ์	ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะ	อาสาสมคัรทหารพรานเมือ่เข้ามาปฏบิตังิานกบักรมทหารพราน	
ทกุคนล้วนอยูภ่ายใต้สภาพแวดล้อมเดยีวกนัขององค์การ	ได้รบัสทิธต่ิาง	ๆ 	เท่าเทยีมและเหมอืน
กันในทุกเพศ	ทุกวัย	และทุกระดับการศึกษา	รวมทั้ง	ต้องปฏิบัติงานให้ได้เหมือนกันหมด
ถึงแม้ว่าในบางภารกิจอาสาสมัครทหารพรานชายและหญิงอาจท�าหน้าที่ต่างกันตามความ
เหมาะสม	แต่พฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ประสบผลส�าเร็จไม่ต่างกัน						
	 การวเิคราะห์ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	4
กองทพับกไทย	เพือ่ทดสอบสมมตฐิาน	คอื	บรรยากาศองค์การ	คณุภาพชวีติในการปฏบิตังิาน
ความผูกพันต่อองค์การ	ในแต่ละด้าน	มีอิทธิพล	และร่วมกันท�านายพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัคร
ทหารพราน	กองทัพภาคที่	4	กองทัพบกไทย	
	 จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณตามล�าดับความส�าคัญของปัจจัยที่สามารถอธิบาย
พฤตกิรรมการปฏบิตังิานทีด่ใีนภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้
ของอาสาสมคัรทหารพราน	กองทพัภาคที	่4	กองทพับกไทย	พบว่าปัจจยัซึง่ได้รบัการคดัเลอืก
เข้าสู่สมการพยากรณ์ทั้ง	7	ปัจจัย	มีอิทธิพลทางบวกและร่วมกันอธิบายพฤติกรรมดังกล่าวได้
ร้อยละ	79.30	โดยมีสมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน	ดังนี้	
	 	 พฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	 กองทัพภาคที่	 4	 กองทัพบกไทย	 (Y)	 =	 .355	
(คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ทางสังคม)	+	.276	(บรรยากาศองค์การ
ด้านความรับผิดชอบ)	+	.139	(บรรยากาศองค์การด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและ
ความจงรักภักดี)	+.090	(ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน)	+	.118	(คุณภาพชีวิตใน
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม)	+	.099	(บรรยากาศองค์การด้านความเสี่ยงและการยอมรับ
ความเสี่ยง)	+.068	(บรรยากาศองค์การด้านรางวัลและการลงโทษ)
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ตารางที่ 1	ค่าน�้าหนักความส�าคัญของปัจจัยที่สามารถอธิบายพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี
	 	 ในภารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ของอาสาสมคัร
	 	 ทหารพราน	กองทพัภาคที	่4	กองทพับกไทย	โดยการวเิคราะห์ถดถอยพหคุณูตาม
	 	 ล�าดับความส�าคัญของตัวแปรที่น�าเข้าสมการ		

ป ัจจัยที่ส ่งผลต่อพฤติกรรม
การปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจ
การแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ของอาสาสมัครทหาพราน	
กองทัพภาคที่	 4	 กองทัพบก
ไทย

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t P

B Std.
Error

Beta

 (Constant) .133 .098 1.361 .174

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม		 

.334 .037 .355 9.110 .000***

บรรยากาศองค์การด้านความ
รับผิดชอบ

.275 .037 .276 7.364 .000***

บรรยากาศองค์การด้านความ
เป็นอันหนึ่งอันเดียวและความ
จงรักภักดี

.130 .035 .139 3.687 .000***

ความผูกพันต่อองค์การ
ด้านบรรทัดฐาน												

.104 .026 .090 4.009 .000***

คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน																					
ด้านสิ่งแวดล้อม

.112 .032 .118 3.495 .001**

บรรยากาศองค์การด้าน
ความเสี่ยงและการยอมรับ
ความเสี่ยง

.095 .036 .099 2.609 .009**

บรรยากาศองค์การด้านรางวัล																		
และการลงโทษ

.064 .028 .068 2.274 .023*

R	=	.892			R2=.796						R2
adj	=	.793						SEest	=	.3746					F	Change	=	5.170			

*p<0.05			**p<0.01			***p<0.001
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	 ผลวเิคราะห์ข้อมลูดงักล่าวข้างต้นตรงกบัการศกึษาในอดตีซึง่รายงานว่า	การเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงาน	 น�าไปสู่พฤติกรรมการท�างานและผลงานที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน	
[23-25]	ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะเมือ่อาสาสมคัรทหารพรานรูส้กึว่าตนมคีณุภาพชวีติในการปฏบิตัิ
งานย่อมมีความสุขกายและสุขใจในการปฏิบัติงาน	 จึงมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ด	ี อีกทั้ง	
ตรงกบัการรายงานบรรยากาศองค์การคอืปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการปฏบิตังิานของบคุคล
และกลุ่มในองค์การ	 [8]	 รวมถึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	 [26-27]	
ทัง้นี	้อาจเป็นเพราะบรรยากาศองค์การ	คอืการรบัรูห้รอืความรูส้กึของอาสาสมคัรทหารพราน
ที่มีต่อสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	ของหน่วยทหารพรานซึ่งตนสังกัด	ดังนั้น	เมื่ออาสาสมัครทหาร
พรานรบัรูแ้ละรูส้กึได้ว่าหน่วยทหารพรานซึง่ตนสงักดั	มบีรรยากาศองค์การดเีอือ้ต่อการปฏบิตัิ
งาน	ย่อมน�าไปสู่การแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดี	รวมทั้ง	ตรงกับการศึกษาซึ่งรายงาน
ว่า	 ความผูกพันต่อองค์การโดยเฉพาะด้านบรรทัดฐาน	 มีอิทธิพลทางบวกต่อพฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การ	[28]	ทั้งนี้	อาจเป็นเพราะความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน
เป็นพันธะหน้าที่	 เสมือนเป็นข้อผูกมัดด้านจริยธรรมภายในของอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมี
ต่อกรมทหารพราน	คอืการท�างานเพือ่ประเทศชาตใิห้บรรลภุารกจิการแก้ไขปัญหาความมัน่คง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 นอกจากนี้ตรงกับข้อมูลที่ได้จากการสนทนากลุ่มและการ
สมัภาษณ์	และยงัพบว่ามปัีจจยัอืน่เพิม่เตมิซึง่ส่งผลต่อพฤตกิรรมดงักล่าว	ได้แก่	ขวญัก�าลงัใจในการ
ปฏบิตังิาน		ความผูกพันต่ออาชีพ	คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านร่างกายและด้านจิตใจ

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
	 การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	 กองทัพภาคที่	 4	 	 ทางหน่วยทหาร
พราน	ควรก�าหนดนโยบายในแนวทางต่อไปนี้
	 1.	ส่งเสรมิคณุภาพชวีติในการปฏบิตังิาน	โดยการเสรมิสร้างให้อาสาสมคัรทหารพราน
มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง	 อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ภายในสิ่งแวดล้อมที่ดีของหน่วย
ทหารพราน		
	 2.	สร้างบรรยากาศองค์การที่ดี	ด้วยการปกครองอย่างเป็นธรรมและยุติธรรม	ปลูกฝัง
อาสาสมคัรทหารพรานให้มคีวามรบัผดิชอบในภารกจิหน้าที	่เสรมิสร้างความสามคัคเีป็นหนึง่
เดียวและความจงรักภักดีต่อกรมทหารพราน		
	 3.	 ส่งเสริมความผูกพันต่อกรมทหารพรานและต่ออาชีพอาสาสมัครทหารพราน	 โดย
การสื่อสารท�าความเข้าใจให้อาสาสมัครทหารพรานตระหนักถึงความส�าคัญและคุณค่าใน
ภารกจิหน้าทีข่องตนทีม่ต่ีอประเทศชาต	ิปลกุจติส�านกึให้มคีวามรกัและหวงแหนกรมทหารพราน
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พฒันาขดีความสามารถของก�าลงัพลให้เป็นมอือาชพี	สนบัสนนุความก้าวหน้าและความมัน่คง
ในเส้นทางอาชีพ
	 4.	บ�ารงุขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน	ด้วยการปกครองบงัคบับญัชาอย่างเอาใจใส่	ให้
ความเสมอภาค	ดูแลสิทธิก�าลังพล	และจัดสวัสดิการขั้นพื้นฐานแก่ก�าลังพลอาสาสมัครทหาร
พรานอย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป
	
		 	 1.	ควรศึกษาเพิ่มเติมโดยใช้สถิติขั้นสูงในการวิเคราะห์ข้อมูล	เช่น	การวิเคราะห์
โมเดลสมการโครงสร้าง	
	 	 2.	ควรศึกษาปัจจัยอื่น	เช่น	ภาวะผู้น�า	วัฒนธรรมองค์การ	การรับรู้ความยุติธรรม
ในองค์การ	ฯลฯ	ซึ่งอาจส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของอาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	4
กองทัพบกไทย

สรุปผลการวิจัย
	 อาสาสมัครทหารพราน	กองทัพภาคที่	4	กองทัพบกไทย	มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่
ดีในภารกิจการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระดับมาก	 รวมทั้ง	
อาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีความแตกต่างทางลักษณะทางประชากรในด้านภูมิล�าเนา	 ระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน	ประสบการณ์ในการปะทะหรือประสบเหตุจากความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานดังกล่าวแตกต่างกัน	 ส่วนปัจจัยซึ่งส่งผลต่อ
พฤติกรรมนี้	 ได้แก่	 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้านความสัมพันธ์ทางสังคม	 บรรยากาศ
องค์การด้านความรับผิดชอบ	 บรรยากาศองค์การด้านความเป็นอันหนึ่งอันเดียวและความ
จงรักภักดี	ความผูกพันต่อองค์การด้านบรรทัดฐาน	คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานด้าน
สิง่แวดล้อม	บรรยากาศองค์การด้านความเสีย่งและการยอมรบัความเสีย่ง	บรรยากาศองค์การ
ด้านรางวัลและการลงโทษ	 ดังนั้น	 การเสริมสร้างพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ดีในภารกิจการ
แก้ไขปัญหาความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	เพือ่ให้ได้รบัความร่วมมอืและความไว้
วางใจจากประชาชนในพืน้ที	่รวมทัง้เกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการปฏบิตัภิารกจิ	จงึ
ควรเน้นไปยังกลุ่มอาสาสมัครทหารพรานซึ่งมีระดับพฤติกรรมนี้ต�า่สุด	 และมุ่งส่งเสริมปัจจัย
ดงักล่าวข้างต้นรวมถงึปัจจยัด้านขวญัก�าลงัใจในการปฏบิตังิาน	และด้านความผกูพนัในอาชพี



วารสารปาริชาต
มหาวิทยาลัยทักษิณ 161

	 ขอขอบคุณ	พันเอก	สมชาติ	เปรมจิตต์		อดีตรองผู้บังคับหน่วยกองก�าลังทหารพราน
จงัหวดัชายแดนภาคใต้		รองศาสตราจารย์	ดร.สนัต	ิบญุภริมย์		และ	รองศาสตราจารย์	ดร.ศษิฎ์ธวชั		
มั่นเศรษฐวิทย์	ซึ่งให้ค�าแนะน�าในการด�าเนินการวิจัยและจัดท�าเครื่องมือวิจัย	ขอขอบคุณ
ผู้อ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	 4	 ผู้บังคับหน่วยกองก�าลังทหารพรานจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	 และผู้บังคับการกรมทหารพรานที	่ 41-49	 ซึ่งอนุเคราะห์ข้อมูลและอ�านวย
ความสะดวกในการด�าเนินงานวิจัย
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